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نية، محفوظة  إللكتر لضوئية  تها  ختال تنضيد لتصوير، على  لطبع  لنشر  © جميع حقو 
لعر "بلدنا" لشبا  لجمعية 

، "بلدنا" لعر لشبا  جمعية 
شا هرتسليا ١٢، حيفا

هاتف: ٠٤٨٥٢٣٠٣٥ / فاكس: ٠٤٨٥٢٣٤٢٧
info@baladnayouth.org :ني لكتر بريد 

www.baladnayouth.org
www.momken.org

كسو ال سيغوبيا إلسباني من خال مؤسسة  لتعا  بدعم من: 
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لدليل،  هذ  جعة  مر في  فضلهم/  على  نة،  بد

لقّيمة حوله. بد مالحظاتهم/ 
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عن جمعية الشباب العرب "بلدنا"

لعا ٢٠٠١، بهد خدمة  ، "بلدنا"، في مطلع  لعر لشبا  تأّسست جمعية 
جمعية  هي  خل.  لد في  لفلسطيني  لعربي  لمجتمع  في  لشبا  قطا 
تربوية  مج  بر خال  من  قطرًيا  تعمل  حزبية،  حكومية   غير  مستقلة 
"بلدنا"،   ، لعر لشبا  جمعية  تأّسست  منذ   جتماعية.  ثقافية 
هي    ، لعر لشبا  لد  إلجتماعي  لوعي  لرفع  كبر  همية   
لك  لسياسي لديهم،  لوعي  لجمعية لرفع مستو  لتي ُتوليها  ألهمية 
متكاملة  قيم  هي  لحرية  لعد   ، لمسا قيم   ّ بأ إليما  منطلق  من 
منطلق  من   ، لمجتمعا لفئا  جميع  على  تنطبق  بالمقابل   ، تتجز ال 
لتمييز. كما علينا  لظلم  الحتال  ألمّرْين من  يعاني  كوننا شعًبا عانى 

لمضطِهدين.  ِّ قيم  ال نذ خلنا   نعد 
خلية نقدية، تدفعه باتجا  لى نظر  لفلسطيني  ، يحتا مجتمعنا  بهذ
لفلسطينية  متقبل لآلخر، من خال تطوير هويتنا  ، منفتح  ُمجتمع ُمتنّو
نه من  ينا   ، . من موضعنا هذ ال تبقى جامد بهذ نعمل على  تحريكها، 
لرجل  بين  لكاملة  لمسا  باتجا  تصّب  صد  مج  بر تطوير  جبنا 

لفلسطيني.  لمر في مجتمعنا 
سا  لكر لكتب  من   ٍ عد صد  على  تقو  "بلدنا"  جمعية  صد 
لالمنهجية،  لتربية  لعاملين/ في مجا  لى منح  لتي تهد  لتربوية، 
عملية   ٍ لفلسطيني،  مجتمعنا  في  لشبا  قطا  مع  لعاملين/ 

غيرها.  النتما  لهوية  إلجتماعي)  لنو  لجند ( لمعالجة قضايا 
لسنو  في  لجمعية  يع  مشا توثيق  لى  إلصد  هذ  خال  من  نهد 
لطال  من  الآل  عشر  مع  لتجربة  هذ  تعميم   ، ألخير لخمس 
تتيّسر  حتى  تأسيسها،  منذ  لجمعية  يع  مشا في  كو  شا لذين  لطالبا 

الستفا منها.  ، لمجا لتي تعمل في  ألخر  لمؤسسا  لجميع 

                                                                     نديم ناشف
لعر "بلدنا" لشبا                                                                          مدير جمعية 



7

قائمة المحتويات

9 توطئة        
10 مدخل        

إلجتماعي  لنو   : أل لبا 
15 إلجتماعي      لنو  مقدمة حو 
18 ين        تما
27  عمل       

إلجتماعي لنو  حاجا  لثاني:   لبا 
35 إلجتماعي    لنو  حاجا  مقدمة حو  
40 ين        تما
45  عمل       

لمر لثالث: حقو  لبا 
49 لمر      مقدمة حو حقو 
51 ين        تما
57  عمل       

/ مو مساعد للمد لمالحق: مقاال 
67 لمر   لتمييز ضد  شكا  لقضا على كافة  تفاقية 

لكونية: لقومية  لجند  حو 
79 ئيل: عبير بكر      سر لنسا في  لقضائية لتمثيل  لحالة 

87 لمجتمع: مقبولة نصا   لقانو  ألطفا بين  يج  تز

لنسا لمسا بين  نعد  ألبو للمجتمع،  لطابع  عن 
لمجتمع لمجتمع: حالة  لنسا في  لعنف ضد  لرجا 

96 لفلسطيني: محمد حا يحيى     

104 لكو    .عالية فر  لتماثل:  لى  لمسا  “ من  لفيمنيز ”

113 آلخر: محمد عفانة    لمجتمع  جل نصف  قفة من 

117 ألساسية                لمصطلحا  قائمة 

118 لمسرحيا      ألفال  قائمة 

119 لمو لقر موسعة     لكتب  قائمة 



8



9

توطئة
؛ لمد بة، عزيز  لمد عزيزتي 

ألساسية  لتعريف بالمفاهيم  لى  لذ يهد  لدليل  يديكم هذ  نضع بين 
مو  تعتمد  حيث   ، لمر لحقو  لعالمية  لمبا  الجتماعي  للنو 
لبرنامج  كين/ في  لمشا لمناقشة بهد منح  لحو  سلو  يبية  لتد

 . لتجا ألفكا  يبي فرصة تبا  لتد
أل هو عبا عن مدخل للنو  لبا  ئيسة:  بو  لدليل ثالثة  يتضمن 
لثالث  إلجتماعي  لنو  حاجا  لثاني عبا عن مدخل أل  إلجتماعي، 
لموضو  ألبو مقدمة حو  تشمل جميع   . لمر عبا عن مدخل لحقو 
مقاال  من  مختلفة  مالحق  لدليل  يشمل  كما  عمل.  ين   تما
بالنو  لمتعلقة  ألساسية  بالمصطلحا  قائمة   / للمد مساعد  مو 
 ، لمر قضية  لى  تتطر  لتي  لمسرحيا  باألفال  قائمة  إلجتماعي 
تخطيط  في   / لمد عانة  شأنها  من  موسعة،  لقر  جع   مر قائمة 

 . لمر حقو  إلجتماعي  لنو  شا عمل حو موضو  عد 
لموجو في مصا  يبية  لتد لمو  ين  لتما إلستعانة ببعض  لقد تمت 
لحقل،  لة في  لمتد يبية  لتد لمو  ين  لتما هي  مؤسسا مختلفة، 
تم  باإلضافة،  لدليل.  مالَمتها  جديد  بقالب  تقديمها  على  لحر  مع 
في  صلْين  متو عمل  بحث  نتيجة  هي   ، جديد يبية  تد مو  ين  تما بنا 

. لمر حقو  الجتماعي  لنو  يب على  لتد مجا 
لدليل ُمعّد للعمل مع مجموعا مختلطة من  لمشمولة في  يبية  لتد لمو 
لمر  حقو  إلجتماعي  لنو  لتربية على   ّ يمانًا منا بأ  ، لشبا لشابا 
لعمل مع  ال تقتصر على  مشتركة للجنسْين  يجب  تكو تربية شمولية 
طالبا  لمستهدفة للدليل هي طال  لعمرية  لفئة  لنسا فقط.  لفتيا 
كين/  لمشا عد  عاًما،   ١٤-١٧ ألجيا  بين  ثانوية  ية  عد مد 

ألكثر.  ًكا/ على  حد هو عشر مشا لو لعمل  لُمحبَّذ في مجموعة 
لعاملين في  لشبا  ّبين  يبية للُمد لدليل ُمكرَّ لتوفير مرجعية تد هذ 
لعاملين  لجميع  مساعد  ما  لتحديد،  جه  على  "بلدنا"  جمعية  مج  بر
لحالية  لدليل بصيغته  لشبيبة عامًة. ُخر  لالمنهجية  لتربية  في قطا 
من  لناتجة  يبية  لتد لُمخَرجا  حسب  للتعديل  قابلة  تجريبية  كطبعة 
بصيغته  جه  إلخر لحقل  في  لعاملين  جهو  تتكاتف  نأمل    ، لميد

قت ممكن.  قر  لنهائية في 

ينا مرجية) )
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مدخل
الحاجة للتربية على النوع ا�جتماعي وحقوق المرأة

لمتعلقة  ألمو  هم  من  هي  إلجتماعي  لنو  على  لتوعية  لتربية 
ألسا  حجر  تعتبر  ألنها  لمر  حقو  لجنسْين  بين  لمسا  بقضية 
 ً بنا  ، تصرفاته/ ته/  معتقد  / فكا  / إلنسا عليه  يبني/تبني  لذ 
هذ  تبد  يجب   لمستقبل.  في  حياته/  نمط  يبني/تبني  فإنه/  عليه، 
عاية  لحضانا   لى  لقريبة، لتمتد  لعائلة  لطفولة، في  لتربية منذ 
بها  يمر/تمر  لتي  لتربوية  حل  لمر كافة  لمد  لى  منها   ، ألطفا

 . / في حياته/ إلنسا
لعديد  لتي تحو  لعالم هي تلك  ليو على مستو  لمطبقة  لتربية  لكن 
لتي تنتقل للفر من بيئته/  ضحة،  لو لخفية منها  لرسائل،  لرمو  من 
تنعكس عليه/  تها  ّ تها/ُتذ ّ / ُيذ هو/هي بد  ، لعا محيطه/  لقريبة 
لجنسْين.  بين  لمسا  عد  على  تؤكد  فعلية  تصرفا  صفا  بشكل 
للمر  لمضطِهد  ليومية  سا  لمما خال  من  لتربية  هذ  نتائج  تبر 
تفكير  سا  لمما هذ  تحدِّ  لذلك،  تبًعا  لبشرية،  لمجتمعا  كافة  في 
لنسا على تطوير  لحدِّ من مقد  لى  تؤ  بإمكاناته/  ته/  لفر بقد
لمتعا  ية  لجند ، ُكٌل بحسب فهمها لهويتها  عطائهنَّ لمجتمعهنَّ نفسهنَّ 
مرتكز على  كثر  لة  لتربية عا ، كلما كانت  خر جتماعًيا. بكلما  عليها 
كانت   ، لمر لرجل  بين  قا  لفر قّلت  لجنسْين،  بين  لمسا  مبد 
جبا في كافة  لو لمسا بالحقو  لتكافل  لعالقة بينهما مبنية على 
لتفرقة  على  مبنية  لتربية  كانت  كلما  لسياسية؛  لمجتمعية  أل 
نه  لرجل على  تعز مكانة  لمر  لرجل  قا بين  لفر لتمييز، كبر 
نها  مكانتها على  لمر للرجل  تعز تبعية  لمجتمع،  ألقو في  لجنس 
نتها حقوقها  ستضعافها  لى  لمجتمع، مما يؤ  لضعيف في  لجنس 

ها.  ضطها
لعالم، بمعز  لمشتركة لكافة نسا  لُهوية   ّ لتأكيد على  من هنا يجب 
هي  لسياسية،  ألنظمة  فية  لجغر لمناطق  تنّو  لثقافا  تعّد  عن 
نية  لد َطنة  لمو مجتمع،  كل  في  ُمعّينة  خصائص  لها  لتي  لقمع  ُهوية 

لبطريركية). ألبوية ( أليديولوجيا  نطالقا من  لتي ُبنيت 
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نع   لمو ئق  لعو  
تطّو  ما  عائًقا  لصعبة  ية  القتصا لسياسية  لظر  تشكل  ما   ً عا
لمر ليس  ّ موضو  لسائد بأ لفكر  هذ نابع من تأثير  لمر في مجتمعها، 
لعمل  /  عاطًال/ عن  / جائًعا/  محاَصًر إلنسا ا طالما كا  موضوًعا ُملحًّ
لفلسطينيين  كحالة  معينة-  سياسية  لفئة  تابًعا/  كونه/   ، / ضد ُمميًَّز   
ّ صعوبة  ، نجد  لموضو لكن  فكرنا ملًيا في  خل.  لد لفلسطينيا في 
لمعنية، للحفا على  ألطر  ً لد  القتصا ُتشّكل ُمبر لسياسي  قع  لو
ً على  يا ستضعافها،  قمع بعض فئاته  لمجتمع  لقائم، لتجهيل  لوضع 
لتي تمر  لعسير  للظر  لعربية نظًر  لمر  كحالة  صًال؛  لموجو  لقمع 

. لفلسطينية بشكل خا لمر   ، لعربية بشكل عا لد  بها 
 

لسياسية  إلجتماعية-  لخلفية 
لمر  " بعنو  نّي  لميد بحثها  مقدمة  في  بتريس  يفيت  لباحثة  تقو 

 :" تحديا قع  ئيل –  سر لفلسطينية في 
لمنطقة  لعالم، لكّن  مر كُكل نسا  ئيل هي  سر لفلسطينية في  لمر  "
لعالم.  نسا  عن  بها  تنفر  خاصة  ُمميز  عليها  تضفي  فيها  تعيش  لتي 
ثقافية  ية  قتصا تربوية،  مل  عو متغير  تحو  الجتماعية  فالبيئة 
عليها  عت  تصا منطقة  في  بعيد  من  منذ  تعيش  فهي  غيرها.  قومية 
إلستعما  . فعامل  لعا لتصرفا  فرضت بعض  ، سيطر عليها  لد
قعه  لفلسطيني  لمجتمع  على  ثر  كثير  مل  عو من  حد  الحتال 
ألكثر  هي  لمر  تبقى   ، هذ مع  لكن   ." لمر مكانة  على  بالتالي  لحالي، 
لى،  أل مرتْين؛  ها  ضدَّ ُمميَّز  كونها  بسبب  لُمحيطة  لظر  من   ً تضر
لذكو  ألبو  لفكر  لشرعية على  لذ يضفي  لمجتمعي  قع  لو بسبب 
بالتالي يؤ  ته،  ستقالليتها كفر قائم بحد  لمر  لذ يحّد من حرية 
ما ينتج عنها  لتمييز  إلحتال  لثانية، بسبب سياسة  قمعها؛  لتهميشها 

. لحيا لمر كإنسا في شتى مجاال  نتهاكا لحقو  من 
 

حصائيا معطيا 
 ٢٠٠٢ لعا  في   " كا " مركز  جر  لذ  ني  لميد لبحث  معطيا  تشير 
من   ٪٤٩) تقريًبا  لمجتمع  نصف  لفلسطينية  لمر  تشكل  لتالي:  لى 
 (٪٥٦) لنسا  نصف  من  كثر  خل)؛  لد في  لفلسطيني  لمجتمع  مجمل 
جا  على  حاصال  فقط  لنسا  من   ٪٣ (١٥-٥٤)؛  ألجيا  بين  ُهنَّ 
 ،(٪٢٥) لناصر  في  لعامال  نسبة  ؛  لرجا من   (٪٦) بـ  نة  مقا يمية  كا
هط  في  لفحم (١٢٪)،  لمغا (١١٪)، في   في شفاعمر (٢٢٪)، في 
مجمل  (١٥-٣٤)؛  ألجيا  بين  ُهنَّ   (٪٧١) لعامال  لنسا  معظم  (٧٪)؛ 
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في  لفلسطينيا  لنسا  مجمل  من  فقط   (٪١٧) يشكلن  لعامال  لنسا 
ًيا  قتصا لنسا يعملن في مجاال ُتعتبر متطو  فقط (٥٪) من  خل؛  لد
لخدما  معظمهن (٣٤٪) يعملن في  غيرها)،  ية  إلقتصا (كالمؤسسا 

لتمريض. لتربية  ألطفا  عاية  الجتماعية 

للتلخيص 
عد   ، ليو  ، لمر ُمميز ضد  لة  نتيجة لسيا تربية غير عا نه  عال  لمعلوما  تؤكد 
، يظّل  لمر حقو  إلجتماعي  لنو  إلنا بموضو  مج تربوية مشتركة للذكو  جو بر
لذ يؤ في نهاية  ألمر  تها،  لمر من تحقيق  جتماعية تمنع  لمر ظاهر  ضطها 
 ، . لذ قًعا صعًبا عليه تغيير ٍ كبير  جه تحديا شعب يو عاقة مجتمع كامل  لى  لمطا 
منطقتنا  بها  تمّر  لتي  لسياسية  ضا  أل ظل  في   ، بالذ آل  لحاجة،  مّس  في  نحن 
في  لجنسْين  بين  لمسا  موضو  عن  للحديث   ، عا بشكل  لعالم  لتحديد،  جه  على 
ها في  تفعيل  لمر  لكبير في تعزيز مكانة  لفلسطيني، نظًر لد  لعربي  مجتمعنا 
لسياسية  مة  أل لمساهمة بحل  لمجتمع ككل  لتقد بمكانة  لك،  عال على  لمجتمع، 

لمنطقة.  في 
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الباب ا,ول

تعريف النوع ا�جتماعي 
(الّجندر)
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أل  لمر  لرجل  بين  لعالقا  مجموعة  لى   ( لجند ) إلجتماعي  لنو  يشير 
ُمجمَل  خله  في  يحو   . لنسا لرجا  من  لكلٍّ  لمجتمع  ها  ُيحّد لتي  إلجتماعية 
في  لمر  لرجل  بها  يقو  لتي  ية  إلقتصا لسياسية  إلجتماعية  لنشاطا  أل 
لدين،  مل، مثل:  لعالقا بعد عو تتأثر هذ   . لسائد لُمجتمعية  فقًا للثقافة  لمجتمع، 
تكو  غيرها،  لتقاليد  لعا   ، لعر إلجتماعية،  لطبقة  في،  لجغر لموقع  لطائفة، 
لتعليمية  لمؤسسة  لعائلة  مثل  لمختلفة  لمجتمع  مؤسسا  في  متغير  لعالقا  هذ 

غيرها.  لدينية  لمؤسسة  لعمل  مؤسسة 

لذ  هو  لتعلم  لكّن  ناثًا،    ً كو لبشر  بنو  ُيولد  إلجتماعي:  للنو  عملي  تعريف 
مبا  تلقينهم  يجر    . ً نسا جاًال  بعد  فيما  ليصبحو  بناًتا  ِصبية  منهم  يجعل 
لتي  لكيفية  لى  ضافة  لمناسبة،  لنشاطا  أل  قف  لمو لهم  ُتحدَّ   ، لسلو
لنو  هوية  يشّكل  لذ  هو  بالتعّلم  لُمكَتَسب  لسلو  هذ  آلخرين.  مع  بها  يتصلو 

يليامز ٢٠٠٠) إلجتماعي ( لنو  يحد   إلجتماعي 

على  لسيطر  لرجل  لمر  بين  لقو  عالقا  حو  لسؤ  إلجتماعي  لنو  يطر 
تحفيز  لنسا  للرجا  لمجتمع  تقبل  كيفية  يعكس  لسياسي.  لقر  لمجتمع  مو 
بين  ٍ ُمعينة  ختالفا إلجتماعي  لنو  يفر  باإلضافة،  منهما.  لكل  لمختلفة  مؤّسساته 
لمطا  جتماعية تؤثر في نهاية  لى ُمسّلما  فر  ها  لتي تتحو بد لمر  لرجل 
توّلد  لمجتمع،  لّجنسْين في  جا لكلٍّ من  لد قع  لمو إلجتماعية  تب  لمر على تحديد 
تنتج عن  لمجتمع.  كة في حيا  لمشا َ في  فو لمختلفة  لمو  إلنتفا من  تمايًز في 
لسيد  لرجل هو  يكو   ، لفر ألسا  لتابع   لسيد  لفر عالقة  لُمسلما  هذ 
  ، لطر ًما في  لمر تر  ، مما يجعل مكانة  لفر لتابعة   لمر هي  ألسا   
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لة.  لد لمجتمع  لعائلة  على هامش 
تؤثر فيها  لزما  لمكا  نما تتأثر بتغّير  إلجتماعي ليست ثابتة بالوال  لنو  هوية 
كلما  مل  لعو هذ  تأثير  تتوسع  تتغير  سياسية،  ية  قتصا جتماعية  مل  عو عد 
ينمو بفعل  ل  نما يشكًّ إلنسا  إلجتماعي مع  لنو  . من هنا، ال ُيولد  لطفل/ نما/نمت 

. لذلك يمكن تغيير إلنسا 

لجنس إلجتماعي  لنو  لفر بين 
لبيولوجية  لمّيز  لى  يشير   ، لنسا لرجا  بين  لبيولوجية  قا  لفر لجنس  ُيحّد 
لمنوية  نا  لحيو نتا   ، لمر لد  لرضاعة  لوال  (كالحمل  إلنسا  مع  لمولو 
كر  إلنسا جنَسه من  لميز غير قابلة للتغيير حتى لو غّير  تكو هذ  لرجل).  لد 
نتا  ألنثى من  تتمكن  لن  لوال  لحمل  لذكر من  يتمكن  بالعكس، فلن  نثى   لى 
للتغيير.  قابلة  غير  مكتسبة  غير  مولو  لميز  هذ  تبقى  لذلك  لمنوية.  نا  لحيو
أل  قا في  لفر لمر  لرجل  لعالقا بين  إلجتماعي فهو يحد مجموعة  لنو  ما 
لعالقا  لى مجموعة  لنسا بل  لرجا   لى  إلجتماعي ال يشير  لنو   ّ عليه، فإ بينهما. 
لعالقة  لتي تتشكل عبرها هذ  لطر  لى  لُمحّد لكل منهما،  أل  لفر في  بينهما 
يكو  لمجتمع.  ُيشّكله  ُينشئه  نما  إلنسا  مع  إلجتماعي  لنو  ُيولد  ال  لمجتمع.  في 
لتي يقو  لقيا باألعما  لمر   ، لمر لتي تقو بها  لقيا باألعما  لرجل  باستطاعة 
ليست مولو  لمجتمع  إلجتماعي هي ميز مكتسبة من  لنو  ّ مّيز  لرجل. كما  بها 

لذ يمكن تغييرها. إلنسا  مع 

لرجا  ّ جميع ما يفعله  ساًسا للتأكيد على  لجنس  إلجتماعي  لنو  لتمييز بين  ضع 
ضا  إل لحمل  لمتمايز جنسيًا ( ظائفهم  كل ما هو متوقع منهم، فيما عد   ، لنسا
إلجتماعية  مل  للعو تبعا  لزمن  بمر  حتما،  يتغير  بل  يتغير،  يمكن    ،( إلخصا

يليامز ٢٠٠٠) لمتنوعة ( لمتغير  لثقافية 
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قائمة رقم ١

ميزات الجنس والنوع ا�جتماعي والفرق بينهما

إلجتماعيلجنس لنو 
إلنسا بيولوجي - يولد مع  مع ·  يولد  ال  لمجتمع  ُيشكله  ُينشئه   ·

إلنسا
ترضع،  تلد  تحمل  لتي  هي  لمر   ·

فقط
لتي   باألعما  لقيا  لمر  باستطاعة   ·

لرجل يقو بها 
لمنوية،  نا  للحيو لُمنتج  هو  لرجل   ·

فقط
لتي  باألعما  لقيا  لرجل  يستطيع   ·
ألطفا  عاية  (مثل:  لمر  بها  تقو 

لمر تنشئتهم)، تماًما كما تفعل 
تغيير  يمكن  ال   ) تغيير  يمكن  ال   ·
بالحمل  لمتعلقة  لجنس  ميز 

.( إلخصا إلنجا 

قابل للتغيير  ·
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التمارين
١. هيا نتعرف: هل يوجد فرق؟

إلجتماعي.  لي يكو بمثابة مدخل للنو  جر تمرين   : لهد
. حد لتمرين: ساعة  مد 
. لمطلوبة: ال شي لمو 

ال  أل بين  لفر  حو  لفكرية  إلستنا  بطريقة  لتمرين  يجر  لتمرين:  سير 
يكو كالتالي:  ، لبنا

عن  لحديث  طريق  عن  بأنفسهم  لتعريف  كين/  لمشا من   / لمد يطلب  ًال: 
لشخصية  من غرفة  ضهم  غر نه من  كثر يختا نفسهم من خال غر  
فتر  قلم    : / كو لمشا ها  يختا لممكن   من  ألغر  مثلة  يب.  لتد
الختيا  كين/  للمشا قائق   ٥ توفير   / لمد على  لخ...  حلية،  ساعة    

؛ لغر
لهذ  /ها  ختيا سبب  حو  لتحد   / مشا كل  على   ، لغر ختيا  بعد  ثانيًا: 
 ، / ختا لذ  لغر  نب من خال  لحديث عن نفسه/ من عد جو  ، لغر
لمفضلة،  لتعليمية  لمو   ، يا لهو إلهتماما   ، لطبا لشخصية  كالصفا 
 ، تجذبه/ لتي  ألمو  تزعجه/  لتي  ألمو  لمستقبلية،  لمهنة  لتعليم  ما 

لخ؛ 
لميز  لصفا  جميع  تسجيل   / لمد على   ، كين/ لمشا حديث  ثنا  ثالثًا: 
في  بالطبع   . لإلنا لثانية  للذكو  لى  أل لخانتْين،  ُمقسمة  قة  على  لميو 
لفتيا  بين  لوصف  في  قا  لفر  / لمد يالحظ/تالحظ  سو  لمرحلة  هذ 
 : لمثا سبيل  على  بجانبها.  مالحظاته/  تسجيل  لها  إلنتبا  عليه/   ، لفتيا
نطو  لوصف ُيعّبر عن  بكي بسرعة"، فهذ  نا خجولة جًد  لفتا " عندما تقو 
ّ هذ  لسهر معهم"، فإ حب  صدقائي  حب  نا  لفتى " عندما يقو   ضعف ما، 

؛ هكذ إلجتماعية،  لحيا  سة  مما الستقاللية  لوصف ُيعّبر عن نو من 
/ بتلخيص  لمد /تبد  لتعريف بأنفسهم/ يبد كين/ من  لمشا نتها جميع  بعد  بعًا: 
لتي  ألمو  جميع  بتلخيص  /تبد  يبد بعدها  ًال،  إلنا  قالتها  لتي  ألمو  جميع 
إلختال   جه  لتفكير بأ لطال على  / تحفيز  لمد من ثم على   . لذكو قالها 
. يمكن  يقو  كا ألنفسهم/ لمشا كين  لمشا صف  ) بين  ُجد لتشابه ( 
جل  من  كرتو  لو   على  لمجموعة  تذكرها  لتي  الختالفا  بكتابة   / لمد

ها. بر توضيحها 
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لتلخيصي: لنقا  / في  هة للمد سئلة ُموجَّ
جة هذ  ؟ ما هي  لفتيا ألنفسهن/ صف  لفتيا  صف  هل يوجد تشابه بين   .١

لتشابه؟
؟ ما هو؟ لفتيا ألنفسهن/ صف  لفتيا  صف  ختال بين  هل يوجد   .٢

لُمحتملة؟ إلختال  سبا هذ  ما هي   .٣
ّ هنا  لمجموعة  لبنا ألنفسهم/ في  ال  أل صف  الختال بين  هل يعني   .٤

؟ لبنا بشكل عا ال  أل فرًقا بين 

٢. ِبَم نفكر عن بعضنا البعض؟

 ، لبنا ال  أل عن  تفكيرهم/  بطريقة  للتفكير  فرصة  كين/  لمشا منح   : لهد
. لتسا حو طريقة تفكيرهم/
لساعة. نصف  لتمرين: ساعة  مد 

لتلوين. قال عريضة للكتابة  لمطلوبة: كرتو ملّو كبير،  لمو 
حل،  مر لعد  مقسًما  يكو  لفكرية  إلستنا  بطريقة  لتمرين  يجر  لتمرين:  سير 

كاآلتي:
لثانية  حد للبنا  لى مجموعتْين،  لكلية  لمجموعة   / لمد ُيقسم/تقسم  ًال: 
لتلوين.  للكتابة  عريضة  قال  حد  كرتو  مجموعة  كل  ُتعطى  للبنين. 
لبنا  لبنين  تصف  من مجموعة  لبنين،  لبنا  تصف  يطلب من مجموعة 
لكرتو  كل ما  . على كل مجموعة كتابة كل ما يخطر في بالها على  لنسا  

يًضا؛ لتلوين  لرسم  ستخد  لممكن  من  تشعر به، 
لبنا  عليه  كتبت  لذ  لكرتو  ُيعطى  لعمل  من  لمجموعتْين  نتها  عند  ثانيًا: 
ُيطلب من   . لبنا لبنو لمجموعة  لذ كتب عليه  لكرتو  لبنين،  لمجموعة 
فقو  ألشيا يو  ّ كر   ، ألخر لمجموعة  لتعليق على ما كتبته  كل مجموعة 

؛ فقو يها ال يو عليها، 
عن  لحديث  لكلية،  لمجموعة  ما  لعمل  نتيجة  بعر  مجموعة  كل  تقو  ثالثًا: 
للمجموعة  لفرصة  ُتمنح  بالمقابل   . ألخر لمجموعة  كتبته  ما  على  تعليقاتها 
على  مالحظاتها  بد  يها  عن  لحديث  في  كتبته  ما  على  لتعليق  جر  لتي 

آلخر؛ لفريق  تعليق 
ألمو  على  لوقو  لتلخيصي  لنقا  في   / لمد مهمة  لتلخيصي.  لنقا  بعا: 
: لما  لسؤ لتعمق في  آلخر،  لفريق  فق عليها  لتي ال يو كرها فريق ما  لتي 
لبنا بأنهّن  لبنو  : قد يصف  لمثا فقة عليها؟ على سبيل  توجد  ال توجد مو
ُيمنحَن  لمهم   من  هنا   ، كا لمشا "غضب"  بالطبع  سيثير  هذ   ، سطحيا
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يوجد  نه  صحيح  غير  لوصف  هذ   ّ بأ قناعهم"  " كين  لمشا لنقا  لفرصة 
قد   ،" "  "جّديو لبنين بأنهم "خشنو  ُ لبنا .  قد تصف  ال سطحيو يضا 
لبنين  : هل يّتصف جميع  / لمد /تسأ  لها  يسأ هنا من   ، لبنو فق  يو

يًضا؟ لصفا  لفتيا بهذ  صف بعض  لممكن  هل من  ؟  لصفا بهذ 

لتلخيصي: لنقا  / في  هة للمد سئلة ُموجِّ
؟ لبنا ال  أل لخال بالر بين  على ما يد   .١

بالعكس؟ لبنين،  كر عن  لتي  لبنا بالصفا  صف بعض  لممكن  هل من   .٢
خر بالبنين فقط؟ صفا  " صفا ُمعينة بالبنا فقط،  لصا " ً لما يوجد   .٣

لممكن  كيف من  ّيها "غير موضوعية"؟  ُكر هي "موضوعية"  لتي  لصفا   ّ  .٤
 نمّيز بينها؟

٣. ما هو النوع ا�جتماعي؟ 

لمختلفة. الالته  إلجتماعي من خال  لنو  لتعر على مفهو   : لهد
. حد لتمرين: ساعة  مد 

، مو الصقة،  صا قال  صفر، برتقالي)،  لمطلوبة: كرتا بلونْين مختلفْين ( لمو 
. لو كبير  كرتو

لتمرين:  سير 
لثانية برتقالية. ُيطلب من كل  حد صفر   ، / بطاقتا ّ على كل مشا ُتو ًال: 
لبرتقالية مقولة معينة قيلت له  ُطلبت منه، في  لبطاقة  لكتابة على  مشا 
لصفر مقولة سمعها  لبطاقة  لكتابة على   ، نها ال يمكن  ُتقا للبنا حين 
لكتابة  كة  يطلب من كل مشا لد.  ، لكن ال يمكن  تقا له ألنه  تقا للبنا
نها ال يمكن   لصفر مقولة قيلت لها  طلبت منها، في حين  لبطاقة  على 
لبرتقالية مقولة سمعتها تقا للبنين، لكن  لبطاقة  لكتابة على  تقا للبنين، 
لفتى؛ على  : ممنو  يبكي  ال يمكن  تقا لها ألنها بنت. (مثا على مقوال
جة؛  لد لفتا  لعيب  تقو  لشمس؛ من  لفتا  ترجع للبيت قبل  تغيب 

لفتى  يكو خشًنا).  على 
أل  على  لبطاقا   / كو لمشا يضع  لبطاقا  كتابة  من  إلنتها  بعد  ثانيًا: 
تضامنو  حد  بطاقتين:  ختيا  بينها  ما  بالتجو  يقومو  لغرفة  سط  في 
 / مشا كل  /تعر  يعر ُيحّبوها.  لم  عجتهم  لثانية  معها،  تعاطفو 
لمقوال  النزعا من  لتعاطف   سبا  يشر /تشر  ها/تها  ختا لتي  لبطاقا 
بد  كين/ فرصة  لمشا لمرحلة منح جميع  / في هذ  لمد . على  لمختا

؛  لمقوال مشاعرهم تجا  ئهم 
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ُتعطى  مجموعا   ٣-٤ لى  لكلية  لمجموعة  ُتقسم  إلجتماعي.  لنو  تعريف  ثالثا: 
قر  مجموعة  كّل  من  ُيطلب  إلجتماعي.  للنو  تعريف  قة  للمجموعا 

لكلية؛ تقديمه لمجموعة  لة تلخيصه  محا مامها  لموجو  لتعريف 
لتطر  الجتماعي من خال  لنو  / شر مفهو  لمد لتلخيصي: على  لنقا  بعًا: 
لتي تساعد في   ، إلختالفا لتي تقف  هذ  مل  لعو لى  لتلخيصي  لنقا  في 

لمؤثر به. مل  لعو إلجتماعي  لنو  ستخال مفهو  منها نحا  ها،  ظهو

لتلخيصي: لنقا  / في  سئلة ُموّجهة للمد
؟ إلختالفا لتي تساعد على ظهو  مل  لعو ١. ما هي   

لمجتمع؟ لفتا في  ضعية  لمجموعة  كرتها  لتي  لمقوال  ٢. هل تشر   
؟ لبنا لمجتمع للبنين  ية  الختالفا في  لمقوال  ٣.  عّما تعبر هذ    

٤. الفرق بين النوع ا�جتماعي والجنس

لجنس. إلجتماعي  لنو  قا بين  لفر : تحديد  لهد
. حد لتمرين: ساعة  مد 

قم ١. لعمل  قة   ، لو  ، صا قال  لمطلوبة:  لمو 
لتمرين:  سير 

لتي  لعبا  لتي تتضمن مجموعة من  قم ١  لعمل  قة   / لمد / تو  يو ال: 
من  ُيطلب  إلجتماعي.  لنو  لى  آلخر  لجز  يشير  لجنس  لى  منها  جز  يشير 
لجنس،  لى  تشير  نها  /يعتقد  يعتقد لتي  لعبا  تلوين  كين/  لمشا
إلجتماعي،  /يعتقد بأنها تشير للنو  لتي يعتقد لعبا  تلوين   ، أل باللو 
ية،  يد شغاًال  لتمرين  في  يدمج/تدمج    / للمد لممكن  من  ألصفر.  باللو 
  ، تلوينها  كتابتها بخط يد على كرتو لعبا  كين مثًال قّص  يمكن للمشا

؛ خر عية  بد ية طريقة  فق  تصنيفها 
لتطر  مع  كين/  لمشا مع  لعبا  مناقشة  تتم  لتصنيف  من  إلنتها  بعد  ثانيًا: 
لما  مكتسبة؟  مولو   كصفة  إلجتماعي  للنو  لبيانا  تشير  هل  لألسئلة: 
للجنس،  تشير  نها  على  إلجتماعي  للنو  تشير  لتي  لبيانا  تصنيف  يمكن  ال 

يًضا؟  لعكس 
لى  للوصو  كين/   لمشا مع  لنقا  تلخيص  يتم  لتلخيصي:  لنقا  ثالثًا: 
لمجتمعا  فق  لى حّد كبير  إلجتماعي  لنو  ّ تتغير ميز  لتي ُتفيد بأ لنتيجة 
إلجتماعية هي  لطبقة  لعر  لعمر   ّ بأ  ، لمكا لزما  لمختلفة  لثقافا 
يجب  باإلضافة،  إلجتماعي.  لنو  ميز  تحّد  لتي  لرئيسة  مل  لعو من  يًضا 
لمختلفة  الضطها بأشكالهما  لسلطة  لفتا تعاني  / لمر لتشديد على كو 
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 / لمد /تعر  يعر لممكن   من  لنقا  نهاية  في   . لبلد جميع  في 
لكلية.  لمجموعة  ما  لفر بينهما بشفافية  إلجتماعي  لنو  لجنس  ميز 

٥. ا,مثال الشعبية 

إلجتماعية  لثقافية  لتأثير  فحص  إلجتماعي  لنو  لتعر على مفهو  : تعميق  لهد
أل لكل شخص. تحديد  تية،  لذ فهمه/ لهويته/  لفر لنفسه/  على نظر 

لساعة. نصف  لتمرين: ساعة  مد 
،  للكتابة.  صا قال   ، لمطلوبة: لو كبير  كرتو لمو 

لتمرين:  سير 

بالمر   عالقة  لها  لتي  لشعبية  ألمثا  بعض  كر  كين/  لمشا من  يطلب  ًال: 
كين/  لمشا ما  ُيوضع  كبير  كرتو  لو   على  ألمثا  هذ  تكتب   ، لفتا
مثا منها للعمل عليها بشكل تفصيلي الحقا. يمكن مساعد  ختيا ٦ –٨  يتم 
تحفيزهم على تذّكر بعض منها. فيما يلي  ألمثا  كين/ بذكر بعض  لمشا
لتي تتطر  ضيع  لمو لشعبية  ألمثا  ، تحو بعض  / قة مساعد للمد

إلجتماعية: الالتها  ألمثا  ليها هذ 

لشعبي لشعبيلمثل  لمثل  إلجتماعي موضو  لمدلو 
لبنا للمما لمجتمعلتبعية للرجلهم  لبنا هن هم على 

ال بالخبيط لسجا ما بتنظف  لمرلمر   لمرلعنف ضد  لعنف ضد  تشجيع 

، بستا بال سيا جا لذ لتبعية للرجللبنت بال  ال يمكن  تحمي نفسها 
لرجل يحميها

ال بنت خاتو لد مجنو  لمرلف  لبنالتمييز ضد  فضل من  ال  أل
يها ال تأخذ بر لقرسمع للمر  لمر صانعة قرصنع  ال يجب  تكو 

لحلو نص مصيبة لمرلبنت  ما  كانت لتمييز ضد  لبنت مصيبة،   
لمصيبة جميلة تخف 

لمرلمر بنص عقل لمر مخلو ناقصلتمييز ضد 

لسكين لستين خر  إلنجابيبنت  لد  إلنجا نتها  لحيا هي  لمر في  مهمة 
لد ال فائد منها عندما ينتهي هذ 

لمتأخرلبنت  كبر يالجبر يالقبر لزلز  لفتا في  ال يجب  تتأخر 
يد تربيها على  لمبكرصغير  لمبكرلز  لز  تشجيع 
ال ظل حيطة جل  لزلزظل  تشجيع 

كسر قرنين لمرلبنت  طلعلها قر  لجسد ضد  تشجيع لعنف  لمر  لسيطر على 
لعنف ضدها
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ألمثا  بعض  لمناقشة  صغير  مجموعا   ٣-٤ لى  كين/  لمشا تقسيم  يتم  ثانيًا: 
تناقش كل مجموعة:

لشعبية؟  ألمثا  إلجتماعية لهذ  لدالال  ما هي   .١
لمجتمع؟ لفتيا في  لنسا   لذ تعيشه  قع  لو ألمثا  ٢.  كيف تعكس 

فق؟ يها ال نو مع  فق  ألمثا نو مع  من   .٣
تقو كل مجموعة بعر  لكلية  لمجموعة  لى  لصغير  لمجموعا  تعو   
ستنتاجا كل مجموعة  تتم مناقشة   ، لصغير لمجموعا  نتائج عملها في 

 . على حد
سبق  لتي  لشعبية  ألمثا  جميع  "قلب"  كين  لمشا من   / لمد يطلب/تطلب  ثالثًا: 

: لمثا لمذكر. على سبيل  لى صيغة  لمؤنثة  كرها، من صيغتها 
ال بالخبيط لسجا ما بينظف  لزلمة مثل   *  

يد تربيه على  * صغير   
لقبر لجبر يا  لولد  كبر يا   *  

يه ال تأخذ بر سمعي للرجل    *  
لبستا بال سيا لرجل بال نسا مثل   *  

كين/ لمشا توجيه   / لمد على  لتلخيصي  لنقا  في  لتلخيصي.  لنقا  بعًا: 
على  حثهم  لمجتمع،  يفرضها  لتي  لنسا  لرجا  بين  لعالقا  فهم  نحو   
إلجتماعية  لمفاهيم  لثقافة  من  جة  لمند ألمثا  ألقو  تأثير  ستنتا 

لمر خاصة. على  لشائعة علينا كأفر عامة 

لتلخيصي: لنقا  / في  سئلة موجهة للمد
؟  لما  ، كين/ لمشا ألمثا مقبولة على  هل هذ   .١
؟  ألمثا / تجا هذ  كو لمشا كيف يشعر/تشعر   .٢

ألمثا  هذ  تكو  ممكن   هل  مجتمعنا؟  في  بها  شبيهة  مثا  توجد  ال  لما   .٣
؟  قعية، لما
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٦. آراء مسبقة

. لرجا لنسا  لمجتمع عن  لموجو في  لنمطية  لصو  لمسبقة  آل  : تحد  لهد
لساعة. نصف  لتمرين: ساعة  مد 

قال عريضة للكتابة   ، ، كرتو ملو صا قال  قم ٢،  لعمل  قة  لمطلوبة:  لمو 
لتلوين.

لتمرين:  سير 
قة  قائق للتفكير بو . تعطى مد ٥  كين/ لمشا قم ٢ على  لعمل  قة  تو  ًال: 

؛ يه/ بشكل فر لتعبير عن   / ُيطلب من كل مشا لعمل 
لكتابة  سطة  بو يا  لز تعليم  يتم  يا،   ٥ لى  يب  لتد غرقة  تقسيم  يتم  ثانيًا: 
ال  لثالثة:  فق،  لثانية:   ، بشد فق  لى:  أل ية  لز في  لملّو  لكرتو  على 
آل  يد  بتر  / لمد يبد   . ال  لخامسة:   ، بشد فق  ال  بعة  لر فق، 
بين  لتنقل  كين/  لمشا على  كل   قر  بعد  آلخر.  تلو  حد  لو لمسبقة 
لمرحلة  عبر عنه في  لذ سبق  يهم  لتي تعبر عن  ية  لز ختيا  يا  لز
/ حث  لمد يا على  لز لى  كين  نتقا للمشا . بعد كل  لفر لعمل  لى-  أل
لة  محا لمختلفة  آل  حو  لتسا  بعضهم/  مع  للتحا  كين/  لمشا

؛  ألخر لمجموعا  قنا 
لصغير يفتح  لمجموعا  لجماعي في  لعمل  إلنتها من  لتلخيصي. عند  لنقا  ثالثًا: 
كين/  لصو للمشا / عكس  لمد لكلية. مهمة  لمجموعة  لنقا في  با 

لتمرين. حو ما جر في 

لتلخيصي:  لنقا  / في  سئلة موجهة للمد
هل نجحت بالتعبير عن موقفك؟ لتمرين؟  ما شعر خال   .١

لمجموعة؟ لرجل في  لمر  لمسبقة عن  آل  كيف تم تنا هذ   .٢
؟  لما لمجموعة؟  قف  مو  / بعدما  لّي  أل موقفه/  غّير/  من  هنالك  هل   .٣
لمسبقة؟  آل  إلجتماعي  مر شائع في مجتمعنا فيما يتعلق بالضغط  هل هذ 

كيف؟
لتمرين؟ إلستنتا من هذ  ما هو   .٤
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وتأثيرها  وا�جتماعية  ا,سرية  والتنشئة  التربية   .٧
على النوع ا�جتماعي (١)

لمعتقد  لنمطية  لصو  إلجتماعية،  لتنشئة  لتأثير  كين/  لمشا توعية   : لهد
لمجتمع. ألفر في  لشائعة على حيا 

. لتمرين:  ساعتا مد 
.( )٣  ( قم ٣( لعمل    ، صا قال  لمطلوبة:  للكتابة،  لمو 

لتمرين:  سير 
. تو للمجموعا  لى ٣-٤ مجموعا عمل صغير لكلية  لمجموعة  يتم تقسيم  ًال: 
تها  سية- قصة سائد. ُتطلب من كل مجموعة قر ): حالة  قم ٣( لعمل  قة 

بشكل جماعي؛
. على  سئلة للنقا  :( قم ٣( لعمل  قة  لقصة تو  إلنتها من قر  عند  ثانيًا: 
 ، آل إلستما لكافة  إلجابة عليها من خال  ألسئلة  لتشا حو  كل مجموعة 

؛ لصغير لمجموعة  ألفر في  ألجوبة معبر عن  جميع  على  تكو 
لنقا  با  فتح  يتم  ألسئلة  كافة  على  إلجابة  من  مجموعة  كل  نتها  عند  ثالثا: 
لتي  لتربية  طبيعة  حو  للسؤ  لتطر   / لمد على  لكلية.  بالمجموعة 
هل  لصغر  منذ  ليه/  تنسب  لتي  أل  سة  لمد لبيت  في  لفر  يتلقاها 

؟ قع  لو مكانية تغيير 

وتأثيرها  وا�جتماعية  ا,سرية  والتنشئة  التربية   .٨
على النوع ا�جتماعي (٢) 

لمجتمع. ألفر في  إلجتماعية على حيا  لتنشئة  لوعي لتأثير  : تعميق  لهد
. لتمرين:  ساعتا مد 

لمطلوبة: مالبس قديمة. لمو 
لتمرين بطريقة تمثيل  كالتالي: لتمرين: يجر  سير 

بتمثيل  ليقومو  بنتْين)  لدْين  ) لكلية  لمجموعة  من  متطوعين   ٤ ختيا  يتم  ًال: 
؛  لمجموعة بمثابة جمهو عضا  يكو باقي   معينة، 

كما   ، لمطلو  / له/  تشر  حد  على   / متطو كل   / لمد تأخذ  يأخذ/  ثانيًا: 
يلي:

ميلتها لحضو حفل عيد  عو من  سة، تلقت  متطوعة ١: تقو بد طالبة مد  
هاتفها  ضا  لثامنة.  لساعة  في  للبيت  لرجو  على  لديها  مع  تفقت  ميالها. 
لم  لحفل عالًيا  لموسيقى في  كا صو  لم تنتبة للزمن،  لحفل  لنقا خال 
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ها  مال إلتصا بها. عندما سألت  هلها  لمنزلي، عندما حا  لهاتف  نين  تسمع 
ميلتها توصيلها  لد  . طلبت من  ية عشر لحا نها  لزمن قالو لها  ميالتها عن 

؛ آل هي تدخل للمنز لبيتها 
بنتها  على  كثيًر  أل  قلقت  بنتها.  على  لحريصة  أل  بد  تقو   :٢ متطوعة   
آل  هي   . ً إلتصا بها كثيًر لكنها لم تتلقَّ  لت  ين هي، حا ألنها لم تعر 
لبيت  لى  بنتها  نها. بعد تأخير ٣ ساعا عا  لمنز ينتظر بنها في  جها  مع 

مامها؛ آل  ها هي 
بنته ألنه  أل كثيرً على  بنته. قلق  لحريص على  أل  متطو ٣: يقو بد   
جته  آل مع  ً. هو  إلتصا بها كثيرً لكنه لم يتلقَّ  ين هي، حا  لم يعر 
ها هي  لبيت  لى  بنته  نها. بعد تأخير ٣ ساعا عا  لمنز ينتظر بنه في 

مامه؛ آل 
ين  لد  لقلق عليها. عندما لم يعر  لُمحب الخته  أل  متطو ٤: يقو بد   
ً. عا  لم يتلق  إلتصا بها  حا  لم يجدها  لبحث عنها  خته موجو حا 
آل تدخل  ها هي  خته لم تعد.  لديه قلقين،  قائق   للمنز قبل بضع 

لبيت؛ لى 
حقيقية  كوضعية  لوضعية  هذ  تخّيل  لمتطوعين  من  لطلب   / لمد على  ثالثا: 
بعد  /تر مالئمًا للوضعية.  لقيا باأل كل حسب ما ير عليهم/  قعية، 
من   . بما  يه  عن  للتعبير  للجمهو  لفرصة  تعطى  أل  من   النتها 
حثهم  ألصلية،  لقصة  مجر  كين/  للمشا  / لمد /تشر  يشر لها  

؛ لفتا لعائلة مع  لتفكير بطريقة تعامل  على 
لقيا بتمثيل  بنتْين)  لدْين  خرين ( / على ٤ متطوعين  لمد /تعر  يعر بعا: 
لذ  لولد هو   ّ هو  ختال بسيط،  لمشهد كالذ سبقه مع  يكو سير   .

نه؛ لبيت ينتظر با في  مه  خته   ّ جع متأخر للبيت، 
كين/  لمشا توجيه  لتلخيصي  لنقا  في   / لمد مهمة  لتلخيصي.  لنقا  خامسًا: 
لتنشئة  لتربية  كيف ثؤثر  لولد،  لبنت  ألهل مع  إلختال في تعامل  للوقو على 

. ال أل لبنا  إلجتماعية على  ألسرية 

لتلخيصي: لنقا  / في  سئلة موجهة للمد
لحالتين؟ ألهل في  ضح بين تعامل  ختال  هل يوجد   .١
ألهل؟ لفر من تصرفا  لذ يتلقاها  لرمو  ما هي   .٢

لجنسين؟ لمسا بين  سس  لتي شاهدناها مبنية على  لتربية  هل   .٣
جة؟ ية  لى  لذ نعيشه؟  قع  لو لى  أل قريب  هل تمثيل   .٤

؟ إلستنتاجا لتمرين  لمجموعة تجا  ما شعو   .٥
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أوراق العمل

ورقة العمل رقم ١

ألصفر  باللو  لجنس  لى  لتي تشير  لجمل  أل  / باللو  لّو لتالية  لجمل   / قر
إلجتماعي: لنو  لى  لتي تشير  لجمل 

لك. لرجا  ال يفعل  لنسا  تلد   .١
لصبيا بالخشونة. لفتيا بالرقة بينما يتصف  تتصف   .٢

لجسدية. آلال  كبر على تحمل  للنسا مقد   .٣
. لنسا لك عند  ال يحصل  لبلو  لرجل عند  صو  تتغير   .٤

. لمر كى من  لرجل   .٥
. لفتا لمهنة عند  هم من  لز   .٦

جاجة  من  لطفل  طعا  لرجل  يستطيع   ، لمر مها  من  هو  لطفل  ضا   .٧
لحليب.

سمعتها. لعائلة“  لحفا على ”شر  لفتا  على   .٨
. لرجا عا يها  عما يؤ لتي تتطلب جهًد جسمانًيا كبيًر هي  ألعما   .٩

خر يعتقد/تعتقد بأنها مالئمة للتمرين. ضافة جمل   / لمد * مالحظة: بإمكا 
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ورقة العمل رقم ٢

مة لك: ألجوبة مال كثر  ضع عالمة X تحت  لرجا 

فقلسؤ
ال فقبشد

فق

ال 
فق 
بشد

ال 

أل١. فضل من  أل بأطفالها  تعتني 

لجما ها للفتا لكنه غير ها للرجل٢.

لذلك فليس بإمكانها ٣. مًا للرجل  لمر بحاجة 
 تكو مستقلة تمامًا

بيتها٤. لمر مالَمة عملها لمتطلبا عائلتها  على 

لفتا في جيل مبكر٥. لمفضل  تتز  من 

لمتعلمة  ٦. غير  لمر  لرجل  يفضل 
لعاملة

قبل ٧. لمستقبلها  لفتا  تخطط  ال  لمفضل  من 
تبا بشريك حياتها إل

تجو ٨. عائلتها   “ ”شر لـ  لفتا  سا   
معاقبتها

كثر ٩. ها  ال جها  بز تهتم  لمر   على 
من تعليمها  عملها

هو ١٠.  ٍ عا بصو  لفتا  تضحك  تتكلم    
مر مرفو للغاية

لسياسة ١١. لنسا في  ال تخو  لمفضل  من 
ألنها مجا للرجا فقط

لرجل١٢. لمر لعالقة عاطفية مع  ممنو  تبا 

.١٣
لية  مسؤ من  هو  لمنزلية  باألعما  لقيا 
لية  ليس من مسؤ لمنز  لنسا في  لفتيا 

. لرجا لفتيا  

حو ١٤. لو  لمر   شتم  ضر   للرجل  يحق 
ألمر

حدها ١٥. حياتها  شريك  تختا  ال  لفتا  على 
ستشا عائلتها قبل 



29

ورقة العمل رقم ٣ (أ)

سية حالة 

"سائد"
لثالثة  في  طالب  هو  سائد   . صبيا   بعة  من  لُمكّونة  عائلته  مع  سائد  يعيش 
إلعد  لتكملة تعليمه   ، سة للذكو ئي في مد إلبتد نهى تعليمه  قد   ، عشر من عمر
سة  سة في مد لد نه ال يفضل  سة  مختلطة. يقو سائد  سة في مد لد للد سّجله 
 ّ . يعتقد سائد بأ كتهنَّ في شي ال يليق به مشا لبنا  للعب مع  مختلطة، ألنه ال ُيحّب 

 . ٍ ثرثا  ٍ َيبكيَن بسرعة، تافها ، َيغضبَن  لفتيا ضعيفا
قف  لبنا  من  مجموعة  لحّي،   في  يلعب  صغيرً  سائد  كا  عندما   ، أليا حد  في 
فهزئو   ، لفتيا بقر  خوته   مّر  يلعبنها.  ُكّن  لتي  للعبة  على  ليتفر  منهن  قريبًا 
لخجل  ، مما سّبب له  لتنو ّ عليه  يرتد  " ثم قالو له  لبنا عّير بأنه "مثل  منه 

لكبير. 
في  لملعب  في  قر  عن  لفتيا  على  تعّر  لمختلطة  سة  لمد لى  سائد  خل  عندما 
آل  لفتيا  كثر من  قبل. يقو سائد عن  تهنَّ  قد بد يعر صفاتهنَّ  لصف  غرفة 
نهن عندما يسمعن  لقيا بأعما جسدية صعبة،  ال يستطعن  ناعما  قيقا  نهنَّ 
ال فهم ال يهتمو  أل ما  إلمتحانا فإنهن يبكين بسرعة،  "  ال ينجحن في  كلمة "عقا
لعا للفتيا  ّ هذ  كن، أل لقد  يتعا لفتيا يلعبن كر  بد  . سائد لم يَر  ال يكترثو

لخشونة.  لعنف  تتطلب 
تعا معهم مر كثير مما   لفتيا  لمشاكل مع  لكثير من  جه سائد  سة  لمد في 
غير  تصرفاتهّن  لفتيا  بلطف  عجابه  لوقت   في   به،  لضر  لحا  لضربه 

 . إلقتر منهنَّ لعنيفة، لكنه لم يجر يوًما على 
لتي يمكنه  ألمو  لكثير من  ّ هنا  لفتيا ألنه يشعر بأ ليو  يتقر من  يتمنى سائد 

. لبنا ال  أل لموجو بين  لمسافة  لكثير بسبب  يشعر بأنه خسر   يتعلمها منهن، 
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ورقة عمل رقم ٣ (ب)

سئلة للنقا

لقصة؟ ما هو شعو عند سما   .١
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

سة؟ لمد لبيت  لتي تلقاها سائد في  لتربية  لمجموعة حو  ما    .٢
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

لصغر؟ لتي ُتعطى للفتا منذ  لصفا  ما هي   .٣
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

لطفولة؟ ال منذ عهد  أل لبنا عن  بما تتميز   .٤
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

سة؟ لمد لمنز  لفتيا في  أل ُتعطى للفتيا   ّ  .٥
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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أل مولو  مكتسبة؟ هل هذ   .٦
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

قعنا؟ هل تشبه قصة سائد قصًصا من حياتنا   .٧
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

قع؟ لو هل توجد ضر لتغيير   .٨
______________________________________________________________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

نها مالئمة للتمرين. خر يعتقد/تعتقد  سئلة  ضافة   / لمد * مالحظة: بإمكا 



32



33

الباب الثاني

أدوار وحاجات النوع 
ا�جتماعي
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في  حد  من   كثر  عا  بشكل  نسا  لكّل   ّ بحيث   ، لفر لسلو  نمو  هو  لد 
مرتبطة  تكو  لمجتمع،  طر  من  إلجتماعي  لنو  ُتحدَّ   لمختلفة.  لمستويا 
 ً فُيحّد  لجنس،  على   ً بنا لتوقعا  هذ  لمجتمع  يبني   . لفر من  لمجتمع  بتوقعا 
من  مجموعة  أل  هذ  من  بكّل   ترتبط   . بالنسا خاصة  خر   ، بالذكو خاصة 
لرجا  تقييم  يتم  فإنه  بالتالي  لمجتمع،  في  لسائد  لقيم  عن  تعّبر  لتي  لسلوكيا 
تتحّد  منهما.  لكل  لُمحد  أل  ية  تأ في  لنجاحهم/نجاحهّن  فقا  مجتمعًيا  لنسا 
ها  بد هي  بها  /تقو  يقو لتي  أل  للد   فقا  معينة  حقو  جبا   / لإلنسا
لثقافية  ية  إلقتصا إلجتماعية  للتغيير  فقا  لد  يتغير  إلجتماعي.  مركزهما  تحّد 

. لفر لتي يتأثر/تتأثر بها  لسياسية  لدينية 

:( إلنجا عا  إلنجابي (   لد   .
يرتبط  كذلك صيانتها،  لمجتمع  نتا قو عاملة في  عا  ليا  لد مسؤ يمثل هذ 
عاية  تشمل  لتي  لمنزلية  ليا  لمسؤ كل  تربيتهم  ألطفا  عاية  لوال  بالحمل 
معظم  في  ألسا  في  لد  بهذ  لنسا  تقو  لبيت.  شؤ  تدبير  تربيتهم  ألطفا 
ألعما  من  بقسط  لقيا  لية  مسؤ لرجل  يتحمل  لمجتمعا  بعض  في   ، لمجتمعا
مكانية تغييبه   عد  لد  همية هذ  غم  لك بشكل غير ُمنتظم.  يتم  لمنزلية، 
نه جز من طبيعة  نه عمل غير حقيقي،  ليه على  نه عا ما ُينظر  ال  الستغنا عنه، 

. لخاصة بالنسا لبشرية  لفطر  لمر 

إلنتاجي:  لد   .
لتي  هو يرتبط باألعما   ، لتجا خدما قابلة لالستهال  لخا بإنتا سلع  لد  هو 
نتا سلع لها قيمة  إلنتاجي  لد  جر نقد  عيني. يشمل  لنسا مقابل  لرجا  يقو بها 
ُمجتمعية  همية  ُيكسبه  ما  لية،  تبا قيمة  له  بمعنى    ، لسو في  بيعها  يمكن  لية  تبا
مثل  عيني،  نقد   بأجر  لمصحو  لمنزلي  إلنتا  لد  هذ  يشمل  باإلضافة،  خاصة. 
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لد  . يقو بهذ  خر ألسر  تقو ببيعه بهد شر سلع  لذ تستهلكه  لمنزلي  إلنتا 
. ما  نه  للرجا لمجتمعا على  لكثير من  لكنه ُيعر في  لنسا  لرجا  عا كل من 
أل على  ، حيث تعّر بعض  لنسا لرجا  ، ما بين  لد ضح لهذ   هنا تقسيم 
متأثر  لتقسيما متغير  ّ هذ  ، علًما بأ نها للرجا خر على  نها للنسا فيما ُتعر  

. مل عديد بعو

لُمجتمعي: لد   .
لمجتمع  لمحافظة على  نه يتمحو في  إلنجا بحيث  عا  ً لد  متد لد  يعتبر هذ 
لد  هذ   َ يما لُمجتمعي.  إلهتما  لى   ّ ألسر إلهتما  من  يمتد  لكنه  لبشر 
لى تقديم  ضافة  لمجتمع،  مها من  ستخد تنظيم  لنا  لمو  تطوعًيا لضما توفير 
لتعليم  لصحية  كالرعاية   ، لتطو لبقا  على  لبشر  لمجتمع  تساعد  لتي  لخدما 
ألجر في نطا  لُمجتمعي بالقيا بعمل تطوعي غير مدفو  لد  يتمثل   لك.  غير 
لخيرية  لجمعيا  لمهنية  لنقابا  لى  النضما  خر، مثل  ّ نشا ُمجتمعي  لمجتمع،  
لنسا بحيث يعتمد  لرجا  لد  يقو بهذ  غيرها.  لتطوعية،  للجا  إلغاثة   لجا 
لمجتمعية،  منها  لثقافية  لمجتمع  في  لسائد  لمفاهيم  على  لجنسين  بين  ما  يعه  تو

. لرجا كبر من  لد بقسط  سَن هذ  لنسا يما  ّ غم  لك 

لسياسي: لد   .
سة  بمما لد  هذ  يرتبط  لسياسي،  لقر  تخا  سلطة  في  لسياسي  لد  يتلخص 
لمستو  على  لمحلي  لمجتمع  لصغير  لمجتمع  مستو  على  سياسية  نشاطا 
بطريقة  مباشر   بطريقة  ما  ألجر،  مدفو  عا  لد  هذ  يكو  لي.  لد لوطني 
لقيا به معتمدً  يكو  لسلطة،  ثيقا بالمركز  تباًطا  تباطه  غير مباشر (معنوية) ال
لى تولي  لرجا  ، بحيث يميل  ٌ بالرجا نه خا لد على  لمصالح. ُينظر عا لهذ  على 
مجا  في  لسياسّي  هنَّ  فينحصر  لنسا  من  لعظمى  ألغلبية  ما  ية،  لقيا لمناصب 
تقا  لتي تسعى لال لمنظما  لمستقلة   لنسائية  لمنظما  لمكتبية، باستثنا  ألعما 

ًيا. هّن فيها قيا يكو   ، لتقليدية للنسا بالمصالح 
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تيجية إلستر لعملية  إلجتماعي  لنو  حاجا 
لفصل بين نوعين  . باإلمكا  لمر لرجل  إلجتماعي حاجا مختلفة لد  لنو  توّلد  
لحاجا  تيجية. تعو  إلستر لحاجا  لعملية  لحاجا  هما:  إلجتماعي،  لنو  من حاجا 
على  للمر  لعملية  لحاجا  ترتكز  بحيث   ، للمر ألساسية  لية  أل لحاجا  لى  لعملية 
لرعاية  تقديم  لمسكن  لمأكل  بتوفير  ُمتمثلة   ً عا لفر  تكو  لمنزلّي  لفضا 
هذ  بتوفير  الحتياجا  هذ  على   ّ لر يكو  لطفل.  أل  بصحة  لعناية  لألطفا 
ما   . للنسا لتقليدية  لتوظيف  فر  يجا  لمسكن  لمأكل  توفير  خال  من  لحاجا 
لمتسا  ، كاالهتما بالتقسيم غير  لُعليا للمر لحاجا  لى  تيجية فتعو  إلستر لحاجا 
بهذ  الهتما  يكو  غيرها.  لقر  تخا  في  كة  لمشا لتعليم  فر  لألجو 

. لنسا لرجا  لحالية بين  لقو  ين  إلحتياجا بمثابة تحدٍّ لمو

لعملية: إلجتماعي  لنو  حاجا   .
تتمّيز  لتي  للحيا  لية  أل حتياجاته  تشمل  لتي  لإلنسا  ألساسية  لحاجا  هي   
إلنتاجي  إلنجابي  لنسا  ضع  ئيسة من  لحاجا بصو  يتها. تنبثق هذ  بما
هي  لمر  تكو  بينما   ، ألسر فر  جميع  فيها  يشتر   ، تعزيز على  تعمل 
لصحية، توفير  لرعاية  ، توفير  لغذ يد  تشمل: تز لية تلبيتها  لتي تحمل مسؤ

ألساسية. لحاجا  ألسر  متطلبا 

تيجية: إلستر إلجتماعي  لنو  . حاجا 
لرجا  بين  إلجتماعية  بالعالقا  عالقة  لها  لتي   ، لإلنسا لُعليا  لحاجا  هي   
لتعامل.  لتوّجه  قف  لمو لسلو  على  تؤثر  يديولوجية  طبيعة  لها   ، لنسا
من  لتخفيف  للعمل  لجنسي  لتقسيم  لغا  للمر  تيجية  إلستر لحاجا  تشمل 
لمر مثل  لتمييز ضد  شكا  لة  ضافة إل  ، ألطفا عاية  لمنزلي  لعمل  عبا 
جر  تنفيذ  ألطفا  إلنجا  بالنسبة  إلختيا  بحرية  لتمتع  لملكية  حقو 
لحاجا  صياغة  تتم   . لنسا على  لرجا  هيمنة  لعنف  ضد  ها  تخا يتوجب 
بحيث  لمجتمع،  في  لمر  تعيشها  لتي  لخضو  حالة  على   ً عتما تيجية  إلستر
حالة  من  لتخلص  تستهد  لمر  لرجل  بين  لسائد  لعالقا  طبيعة  تتحد 

. لنسا لتي تعيشها  لخضو 
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قائمة رقم ٣

إلجتماعي تيجية للنو  إلستر لعملية  لحاجا  ميز 
لعملية تيجيةلحاجا  إلستر لحاجا 

ملموسة  ١.  طبيعة عملية، مرئية 

للرجا  ليومية  بالحيا  عالقة    .٢
لنسا

منها  كثر  ية  ما طبيعة    .٣
يديولوجية 

لمجتمع طا  ٤. مقبولة ضمن 

لمد  ملمو على  نّي  ٥. تأثير تلبيتها 
لقريب

لمجتمع فر  ٦. محسوسة من جميع 

لزما لمكا  ٧. تختلف باختال 

١.  طبيعة ُمجّر

بين  إلجتماعية  بالعالقا  عالقة    .٢
لنسا لرجا 

على  تؤثر   – يديولوجية  طبيعة    .٣
لتعامل لتوجه  قف  لمو لسلو 

في  لتحقيقها  لنسا  لرجا  يطمح   .٤
هم  أل تحدًيا  تشمل  لمستقبل 

لة لتغييرها  محا لحالية 

لتقليدية حو  ٥.  تشكل تحديًا للمفاهيم 
باختال  تختلف  لرجل  لمر   

لزما لمكا 

لذين  لرجا   ، لنسا من  محسوسة   .٦
لنو  بقضايا  عًيا  حساًسا  يملكو 

إلجتماعي

لزما  لمكا  ٧. تختلف باختال 

في   لعملية  لحاجا  تلبية  تساهم 
ها  حد كما  لحالية  لنسا  لرجا   

لهم مجتمعهم

في  تيجية  إلستر لحاجا  تلبية  تساهم 
كما  لحالية  لنسا  لرجا  تغيير  

ها لهم مجتمعهم حد
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التمارين
٩. العوامل التي تؤدي إلى تقسيم ا,دوار

إلجتماعية. أل  لتي تؤ لتقسيم  مل  لعو  ، أل : شر مفهو  لهد
. حد لتمرين: ساعة  مد 

. صا قال  لمطلوبة:  للكتابة،  لمو 
لتمرين:  سير 

ُيطلب من مجموعة   ، صا قال  كين/  للكتابة  لمشا ّ على جميع  ُتو ال: 
لتاليْين:  لْين  لسؤ جوبتهنَّ على  إلنا كتابة 

جًال  لحصلت على: ____________________ لو كنُت    .١
_______________________ : ُ جًال لفقد ٢. لو كنُت 

لتاليْين: لْين  لسؤ جوبتهم على  لذكو ُتطلب كتابة  من مجموعة 
مر لحصلُت على: ___________________ ١. لو كنت 
_______________________ : ُ مر لفقد ٢.  لو كنت 

ألسئلة. ّ على  كين/ لإلجابة بشكل فر قيقة للمشا تعطى مد ١٥ 
ُتطلب   ، مجموعة للذكو لى مجموعتين: مجموعة لإلنا  لكلية  لمجموعة  تقسم  ثانيًا: 
 / كو لمشا كتبها  لتي سبق  لبعض باألجوبة  كة بعضها  من كل مجموعة مشا

لتي يتفقو عليها؛ لمشتركة  لنقا  يجا  لة  محا  ، ّ بشكل فر
لوقت لكّل مجموعة  لعمل ُيعطى  لمجموعتْين من  نتها  لتلخيصي: عند  لنقا  ثالثًا: 
على  إلستنتاجا  عر  بعد  لكلية.  لمجموعة  ما  ستنتاجاتها  الستعر 

مشاعرهم. هم  فكا ئهم  / على تبا  كو لمشا / ُيحّث  لمد

لتلخيصي: لنقا  / في  سئلة موجهة للمد
لرجل  جتماعًيا بين  أل  لنسا بسبب تقسيم  لرجا  قا بين  لفر ١. هل تنبع 

؟  لمر
؟  لنسا لرجا  أل ُمنصفة تجا  ٢. هل هذ 

؟ لمر لرجل  أل بين  لى تقسيم  لتي تؤ  مل  لعو ٣. ما هي 
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١٠. أدوار النوع ا,جتماعي

ختيا  تغيير  حريتهما في   ، لمر لرجل  لتي يقو بها  لوعي باأل  يا   : لهد
لجنسين على كل منهما. لتمييز بين  فحص تأثير   ، أل هذ 

. لتمرين: ساعتا مد 
. ، بطاقا ملونة، كرتو ملّو لو  ، صا قال  لمطلوبة:  للكتابة،  لمو 

لتمرين:  سير 
حد حقيقية  تختا كل مجموعة عائلة  لى مجموعا صغير  لمجموعة  تقسم  ًال: 
لتي  لمها  لوظائف  تناقش  لمجموعة)  فر  حد  عائلة  ختيا  لممكن  (من 
لمها  لوظائف  تكتب  لعائلة.  في  لفتيا  ال  أل لنسا  لرجا  بها  يقو 

لكلية؛ لمجموعة  ما  لنتائج  تعر  لكل فر على كرتو 
 / ُتطلب من كل مشا كين/ بطاقا ملونة   للكتابة  لمشا ُتو على  ثانيًا: 
يًّا  / لنفسه/  ختا يًّا منها  /تقو بها على  يذكر/تذكر  لتي يقو أل  كتابة 
لنتائج  يها يحّب/تحب  ال يحب/تحب. تعر  / عليها،  جد نفسه/ ُمجبًر منها 
لتطر  يتم  لنسا  لرجا  أل بين  لفر في  تناقش  لكلية  لمجموعة  ما 

لتي ال نحبها؛ أل  لكيفية تغيير 
بشكل  إلجتماعي  لنو  لتعريف   لمسبق  بالتحضير   / لمد /تقو  يقو ثالثًا: 
تلصق  أل  لتحضير كما يلي: تصّو فقر تعريف  " بحيث تكو طريقة  "با
شكا ُمختلفة.  بعة  لتعريف بأ لصقنا عليه  لذ  لكرتو  . يتم قص  على كرتو
على  إلجتماعي  لد  ؛  شكل  على  إلنجابي  لد  تعريف  قة  ُتقّص  مثًال: 
/ من ثم يقو  . ئر إلنتاجي على شكل  لسياسي على شكل قلب؛  شكل نجمة؛ 

بطريقة  متشابهة  غير  جز  لى  ألشكا  من  شكل  كل  بقّص   / لمد تقو 
جز  لى  ألشكا  قص  كين/  لمشا عًيا لعد  /  يكو  لُمد ". على  "با

؛ كين/ لمشا بحسب عد 
خذ   / مشا كل  على   ، أل على  لمقصوصة  لقطع   / لمد خامسًا: يضع/تضع 
عندما  لتعريف.  َ باقي  جز لتي تملك  لمجموعة  لبحث عن  من ثم   ، حد قطعة 
لمالحظا  كتابة  كامًال  لتعريف  قر  تجب   َّ مجموعتهم/  / كو لمشا يجد 

؛ لكبير شرحه للمجموعة  حوله 
في  الختال  لنسا  للرجا  لمختلفة  أل  عر  بعد  لتلخيصي:  لنقا  بعًا: 
الختال في  لتشابه  لتفكير في نقا  كين/  لمشا ، ُيطلب من  أل يع  تو
 : لسؤ طر   ، الختال شكل  هو  فما  جد  لحاضر،   لماضي  في  أل 
لجنسين  بين  أل  يع  تو عا  جل  من  لعمل  لرجا  للنسا  يمكن  كيف 

كثر.  لة  بطريقة عا
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١١. مساواة

لأل  لتطر  خال  من  لرجل  لمر  بين  لمسا  حو  لنقا  ثا   : لهد
إلجتماعية.

. حد لتمرين: ساعة  مد 
قم ٤. لعمل  قة  لمطلوبة:  لمو 

لتمرين:  سير 
قم ٤، مقطوعة  لعمل  قة  تو عليهم  لى   لكلية  لمجموعة  يتم تقسيم  ًال: 
خال  من  عليها  لتعليق  تها  قر منهم  ُتطلب  حولها،  ألسئلة   ،" لبا لبيت  "

لتي تليها؛  ألسئلة  إلجابة على 
يتم فتح   ، لنقا ليها من خال  لتي توصال  لنتائج  النتها يعر كل   عند  ثانيًا: 
إلجتماعي  لنو  لتطر أل  لنهاية، من خال  لكلية في  لمجموعة  لنقا بين 

لجنسين. لمسا بين 

١٢. ما هي العقبات والموانع؟

لمر في طريقها لتحقيق  ما  لموجو  لتفكير بالعقبا  كين/ على  لمشا : حثُّ  لهد
إلجتماعية  للمركبا  لوعي  يا  لسياسية،  إلجتماعية  ها  جميع  سة  مما تها 

لدينية للمجتمع. ية  إلقتصا لسياسية 
قال ملونة عريضة.  ، لمطلوبة: لو  كرتو لمو 

لتمرين:  سير 
هي  ما  هو:  كين/  للمشا عا  سؤ  بتوجيه  لتمرين   / لمد يفتتح/تفتتح  ًال: 
تها  ُتحقق  لمر   على  ُتصعِّب  لتي  لمجتمع  في  لموجو  نع  لمو لعقبا 
جميع  تسجيل   / لمد على  لسياسية؟  إلجتماعية  ها  جميع  تما   
على  مثلة  )  / كو لمشا يذكرها  كما   ، لكرتو قة  للو   على  لمقوال 
لعربي محافظ بطبيعته؛  لمجتمع   : / كو لمشا لتي قد يذكرها  لمقوال  بعض 
 ، عيا لنسا لسن  لمر تصرفا معينة؛ معظم  لدينية تفر على  لمعتقد 
نما  لمرحلة،  إلهتما بأال يتم فتح با للنقا في هذ   / لمد غيرها). على 

نع؛ لمو لعقبا  الكتفا بطر 
كين/  لمشا مقوال  على  إلبقا  (مع  لكرتو  للو   على   / لمد يكتب/تكتب  ثانيًا: 
نع  ية"، "مو قتصا نع  ينية"، "مو نع  جتماعية"، "مو نع  لتالية: "مو لعبا  لسابقة) 
لى مجموعا  كين/  لمشا /  مجموعة  لمد تية". يقسم/تقسم  نع  سياسية"، "مو
كر في  لتي  لمقوال  لة تقسيم جميع  ُتطلب من كل مجموعة محا  ، عمل صغير
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؛ لعبا لسابقة بحسب هذ  لمرحلة 
مجموعة  مع   / لمد يعمل  بالمهمة  لتفكير  من  لعمل  مجموعا  نتها  عند  ثالثًا: 
لنهاية  في   . لعبا بحسب  لطال  مقوال  تقسيم  على  لكلية  كين/  لمشا
يع  لتو مكانية  ُمنظم (هنا  بشكل  للطال  نع  لمو جميع  تعريف   / لمد على 

لتالي: فق   ،( كين/ لمشا نع على  لمو قة تعريف 
لمجتمع،  على  ألبو  لذكو  لفكر  سيطر  من  تنبع  إلجتماعية:  نع  لمو  •
نع  لمو تحّد من حريتها. هذ  لمر  تقاليد معينة تقمع  لذ يفر عا 
لمر  ُتحّجم   نها  لمر   لرجل  بين  عا  غير  لتقسيم   تؤ 
إلجتماعية  لحيا  في  كتها  مشا من  يحّد  مما   ، لخا لمنزلي  لفضا  في 

لعامة. لسياسية  لثقافية 
تصرفا  لمر  على  تفر  لتي  لدينية  لعقائد  من  تنبع  لدينية:  نع  لمو  •
لمر  لممكن  تحّد من فاعلية  لتي من  خر غير مقبولة،  معينة مقبولة 

لعامة؛ لحيا  في  لمجتمع  في 
لمر  قد  ية  القتصا لحيا  في  لمر  من   تنبع  ية:  القتصا نع  لمو  •
تعمل  لعالم  لمر ٥٠٪ من سكا  ًيا. (للتنويه: تمثل  قتصا إلستقال  على 
من  فقط   ٪١٠ على  تحصل  لكنها  لعالم،  مستو  على  لعمل  ساعا  ثلثْي 

لعالم). تملك ١٪ فقط من ممتلكا  لعالمي  لدخل 
 ، لمر طية تحمي حقو  يمقر نظمة  جو  لسياسية: تنبع من عد  نع  لمو  •
بالتالي  طية،  لديمقر ألنظمة  في  حتى  لسياسة  على  لرجا  سيطر  من 

لمذهبية. لطائفية  لعائلية  لتقاليد  تؤ لسيطر 
إلجتماعية  ها  أل لمر  عد   من  تنبع  لتي   : للمر تية  لذ نع  لمو  •
لتربية  نو  لى  يعو  هذ   ، أل هذ  همية  لمجتمع  في  لسياسية 
سة من  لمد لبيت  لمر منذ طفولتها في  لتي تتلقاها  إلجتماعية  لتنِشئة 
لمجتمعا  لنسا في  لثقافي لد غالبية  لتعليمي  لمستو  لى تدّني  جهة، 

لمحافظة. 
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١٣. الحاجات العملية وا�ستراتيجية

لمجتمع. لنسا في  لتي تعانيها  لمشاكل  لتعر على   : لهد
لساعة. نصف  لتمرين: ساعة  مد 

. ، لو كبير   بريستو صا قال  لمطلوبة:  للكتابة،  لمو 
لتمرين:  سير 

/تطر  يطر  ، صغير مجموعا  لى  لكلية  كين/  لمشا مجموعة  تقسم  ًال: 
هو: لصغير  لمجموعا  كين/ للعمل عليه في  لمشا ًال على  / سؤ لمد

لمجتمع؟ لنسا في  لتي تعانيها  لمشاكل  ما هي   
هّمها  كتابة  لمشاكل  هذ  مناقشة  كين/  لمشا من   / لمد يطلب/تطلب  ثانيًا: 
لمشاكل  لعر تتم مناقشة  بعد   . لكبير لمجموعة  ما  على كرتو لُتعر 

؛  لمجموعا لتي طرحتها جميع  لمشتركة 
حد للعمل عليها، حيث  تختا كلُّ مجموعة مشكلة  لمجموعا للعمل ثانية  تعو  ثالثًا: 
لمشكلة  على  للتغلب  مالئمة  تجدها  لتي  لوسائل  لطر  مجموعة  كل  تقتر 

لتالي: لمجتمع بالشكل  جدها في  للحدِّ من تو

لحلو

لمشكلة

لمجموعة  ما  مجموعة  كل  حا  قتر لعمل  نتائج  تعر  لتلخيصي:  لنقا  بعًا: 
. لمذكو لحلو  لمشاكل  لمشركين/ للتعليق على  لفرصة لكافة   تعطى  لكلية 

لتلخيصي:  لنقا  / في  سئلة موجهة للمد
لوية للتصد لها؟ نها صاحبة   / كو لمشا /تر  لتي ير لمشاكل  ١. ما هي 

تيجية؟ الستر لعملية   لحاجا  لمقترحة للمشكلة  لحلو  ٢. هل تمثل 
تيجية؟ الستر لحاجا  تلبية  لعملية  لحاجا  لفر بين تلبية  ٣. ما هو 
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أوراق العمل
ورقة عمل رقم ٤

" لبا لبيت  "
بينك؟ لفر ما بيني  سألتني في تحدٍّ غريب: ما 

ستطيع   . قالت:  عيَّ من َكدِّ  ، تحت جناحيَّ  ال نِت  ، تعيشين  جل قو نا  قلُت: 
لحقو مثلك تماًما. عمل في جميع 

خر للعمل  عني  لبيت، قالت:  جدُتني عاطًال في   ٍ مٌن حالٌك قا نا  َ جا أليا   ِ
هللا،  لشو عليك يا شاكر خير  ، قلت: يا عيب  لفكر بشد ضُت  لحظ. عا فلربما حالفني 
! صرفُت ليرتين في  تك تعمل كالرجا مر لكسيح  لبيت مثل  بو علي تجلس في  نت 

. غلى لير هي  خر لير  ألخير في جيبي هي  للير  حد،  سبو  خال 
خر  َتني بليرتين في  عندما جا جتي للعمل...  خرجْت  ضخُت.  لعو  لحا  لكنني تحت 
بو  نني  لفر  بينك؟ قلُت:  لفر ما بيني  ، سألتني في ُحنّو  على طفلها: ما  ألسبو

قًفا.

نقا للبحث:
كيف؟ جها للعمل؟  لمر بالرجل بمجر خر - هل تتسا 

لتغيير؟ كيف حصل هذ  لرجل؟  لذ حصل في موقف  لتغيير  - ما هو 
لمقطوعة؟ لُمنبثقة من هذ  لمر  إلجتماعية للرجل  أل  - ما هي 
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الباب الثالث

حقوق المرأة
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حقو  تنبع  نساًنا.  كونه  لمجر  لإلنسا  يحّق  ما  فهو  للحق،  ألساسي  لوصف  بموجب 
خالقية خاصة ترتكز  يا  جتماعًيا نابًعا من   ً هي تمثل خيا إلنساني  لفعل  إلنسا من 
إلنسا هو  لعالمي لحقو  إلعال  مته. كا  كر إلنسا  ألساسية لحيا  لمتطلبا  على 
لمتحد في عا  لعامة لألمم  لهيئة  ، حيث تبنته  إلنسا نجا في مجا حقو  هّم   
لبشر  لمتأصلة ببني  لحريا  لحقو  لتمتع بكافة  نسا حق  ّ لكلِّ  ّكد  لذ   ،١٩٤٨
لر  لدين   للغة   لجنس   للو   لعنصر   ّ تمييز، كالتمييز بسبب  "من  
خر،  ضع  لميال    لثر   إلجتماعي   لوطني   ألصل  خر   لسياسي    

لثانية). لما   ، إلنسا لعالمي لحقو  إلعال  ) " لنسا لرجا  ية تفرقة بين  من  
لخبر  كم  تر بعد  حد؛  لو إلنسا  بلغة  كتبت  فإنها  إلنسا  حقو  كتبت  عندما  لكن 
 ّ ، أل لمر لى  قر للرجل منها  لحقو  ّ هذ  لحقو لوحظ  لتحد عن جميع هذ 
لميز  ال يملكو نفس  صًال،  لموقع)  لمنصب ( ين في   لمر غير موجو لرجل 
لضما   ٍ كا غير  نساًنا"  " لمر  كْو   ّ بأ حينها  إلستنتا  كا  لبشرية.  لمجتمعا  في 
جو  نه بالرغم من  لموضو ترّكز في  لذ  حو هذ  لنقا   . لمر حماية حقو 
نتها   ّ لمر ال تحظى بالمسا بالرجل،   ّ ال  إلنسا  آلليا لحماية حقو  مختلف 
تفاقية  لحاجة لصياغة " . من هنا بر  لُمجتمعا ً في كافة  حقوقها ال  موجو لمر 
ضما  لمر  "، كإتفاقية خاصة لتعزيز مكانة  لمر لتمييز ضد  شكا  لقضا على كافة 
هي    ،١٩٧٩ لعا  في  إلتفاقية  ِصيغت  قد  لحياتية.  لمجاال  مختلف  في  حقوقها 
يجابية  جر  لد بموجبها باتخا  تلتز   ، لمر لتمييز ضد  تفا قانوني ُملز يمنع 

قم ١). لرجل (ملحق  لمر  لمسا بين  لتفعيل 
نتها حقو  قف  " معايير   لمر لتمييز ضد  شكا  لقضا على كافة  تفاقية  تحد "
ّ على  تؤكد  لثقافية،  لمدينية  ية  إلقتصا إلجتماعية  لسياسية  ين  لميا لمر في 
نتها سياسة تستهد  لمر  لتمييز ضد  شكا  التفاقية شجب جميع  ألطر في  لد 
لمسا  مبد  ما  خال  من  لمناسبة،  لوسائل  بكافة  لمر  ضد  لتمييز  على  لقضا 
باإلضافة، فإنه   . ألخر لمناسبة  لتشريعا  لوطنية   لدساتير  لمر في  لرجل  بين 
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لمحاكم  لمر عن طريق  ألطر فر حماية قانونية فعالة لحقو  لد  يتوجب على 
تخا جميع  التقافية  لعامة بموجب  لمؤسسا  لسلطا  ضما تصر   ، لمؤسسا
لتي  لقائمة،  سا  لمما ألعر  ألنظمة  نين  لقو بطا  لُمناسبة لتغيير   بير  لتد

 . لمر ُتشّكل تمييًز ضد 
التفاقية: لو في  فيما يلي تفصيل للحقو 

إلجتماعية للمر لثقافية  ية  إلقتصا لحقو 
تشمل:  إلجتماعية للمر  لثقافية  ية  إلقتصا ين  لحقو بالميا تتعلق هذ 

لية  تربيتهم مسؤ ألطفا  العتر بكو تنشئة  لعائلية  لتربية  (١) كفالة تضمين 
أل مًعا (ما ٥)؛ أل 

لمر (ما ٦)؛ ستغال بغا  إلتجا  شكا  (٢) مكافحة جميع 
لمناهج  لوظيفّي  لمهني  لتوجيه  في  لتربية،  في  للمر  ية  متسا (٣) حقو 

قم ١٠)؛ لما  سية ( عانا  لحصو على منح  في فر  سية،  لد
لما  إلستحقاقا ( ألجر  لمسا في  لحق في  لعمل،  لتمييز في ميد  لغا   (٤)

قم ١١)؛
سيما  ال  لعمل  ظر  سالمة  لصحية  لوقاية  إلجتماعي،  لضما  في  لحق   (٥)

قم ١١)؛ لما  إلنجا ( ظيفة 
لصحية،  لخدما  توفر  لصحية  لرعاية  لمر في ميد  لتمييز ضد  لقضا على   (٦)
لما ١١  ١٢)؛ ألسر ( خدما متعلقة بحماية  لحمل  ثنا فتر  حماية خاصة 

لثقافية (ما ١٣)؛ لحيا  نب  كة بجميع جو لمشا لحق في   (٧)
لما  لعائلية ( لعالقا  لمتعلقة بالز  ألمو  لمر في كافة  لتمييز ضد  لغا   (٨)

 .(١٦

لسياسية للمر لمدينية  لحقو 
إلتفاقية:  ، في  لسياسية للمر لمدينية  لحقو  تشمل 

لعامة (ما ٧)؛ لسياسية  لحيا  لمر في  لتمييز ضد  نو  لقضا على جميع   (١)
عما  كة في  لمشا لي  لد لمستو  (٢) توفير فر للمر لتمثيل حكومتها على 

لية (ما ٨)؛  لد لمنظما 
لز (ما  الحتفا بها  تغييرها  ال تفر عليها جنسية  كتسا جنسية   (٣)

٩)؛
لطفل (ما ٩)؛ لرجل فيما يتعلق بجنسية  يا لحق  لمر حقا ُمسا (٤) منح 

لقانو (ما ١٥)؛ ما  (٥) مسا 
لعائلية (ما ١٦)؛ لعالقا  لمتعلقة بالز  ألمو  لتمييز في كافة  لغا   (٦)
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التمارين
١٤. المضطهدون

لحريا  سلب  لقمع   ، إلنتها  ، الضطها : فتح نقا حو مفهو  لهد
لساعة نصف  لتمرين: ساعة  مد 

موسيقى   ، ملّو عريض  الصق  شريط  ملّونة،  ئرية  الصقة  لمطلوبة:   لمو 
يقاعية 

لتمرين:  سير 
لخا على  جدهم/ في  ثنا تو في  لغرفة.  كين/ خا  لمشا خر جميع  يتم  ًال: 
لالصق بشكل مربع مساحته  لشريط  سطة  أل بو / تحديد مساحة على  لمد
كين/  لمشا من  يطلب  لك  بعد  لغرفة.  سط  في  لمربع  يكو  بحيث   ،٢×٢
 / لمد كين/ يقو  لمشا خو  عند   . ألخر آلخر/ / تلو  حًد لدخو للغرفة 
لذكو فقط بشكل "فظ"  كين  لمشا كتا  ئرية على  لد لالصقة  أل  بإلصا 
/ فقط  يطلب/تطلب  لمد على   ، عالمهم لما لك منهم   من غير طلب 

لتها؛  منهم عد 
لذين  جميع  من   / لمد يطلب/تطلب  للغرفة  كين/  لمشا جميع  خو  بعد  ثانيًا: 
للمساحة  لتوجه   ( لذكو كو  لمشا  : ) الصقة  قة  كتافهم  على  يوجد 
يعلن/تعلن  لمرحلة  هذ  في  منها.  لخر  عد  لغرفة  سط  في  لمحد 
، تتبع  ، كٌل من مكانه/ كين/ لمشا على  آل  لتمرين سو يبد   ّ  / لمد
يطلب/تطلب من  إليقاعية  لموسيقى   / لمد لتمرين. يشغل/تشغل  متطلبا 
لقفز على   ، لقفز لألما ياضية معينة (كالركض،  ين  لقيا بتما كين/  لمشا
/ بأنها  لمد خر يعتقد/تعتقد  ين  تما  ، للو ليدين لألما  ، مد  حد جل 
على   . مامهم/ لمتا  لحيز  كافة  ستعما  خال  من  لك  لرقص،  مالئمة)  
لتمرين  عندما تبد  ية  قائق من بد لمرحلة بعد مد ١٠  يقا هذ   / لمد

لغضب. لتعب   لذكو بو  كين  لمشا على 
لمتا  لحّيز  لتمرين بسبب ضيق  لذكو من  كو  لمشا لحا سو يتذمر  بطبيعة  ثالثًا: 
على   ، لذكو إلنا  لربما سو يبدين تعاطفهّن مع  بالمقابل فلن تتذمر  لهم، 
قة جانبية  تسجيلها على  لطال  لتي تبد عن  ألقو  إلنتبا لجميع   / لمد
لتي قد تبد من  ألقو  لنقا الحقًا (مثا على بعض  مها في  ستخد جل  من 
إلشتر  يد  "ال  جدً"؛  ضيقة  لمساحة  " هنا"؛  لتحر  يمكن  "ال   : كين/ لمشا

")؛ نهم يختنقو "؛ "مساكين"؛ " بتمرين كهذ
لتمرين  لحديث عن مشاعرهم تجا  لمجموعتين  لتلخيصي: ُيطلب من  لنقا  بعًا : 
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تجربته/  منظم  بشكل  كة  /مشا مشا كل  /تر  ير على   يته،  بد منذ 
لك يتم فتح  من بعد  لتمرين.  تما  حتى  خوله/ للغرفة  لشخصية من لحظة 
/ في  كو لمشا لتي قالها  لعبا  ً على  عتما لكلية  لنقا بالمجموعة  با 

؛ / لمد لتي سجلها/سجلتها  لتمرين 

لتلخيصي: لنقا  / في  سئلة موجهة للمد
ضع "عالمة" عليهم؟  لذكو عندما تم  كين  لمشا كيف كا شعو   .١

ضعت  إلنا عندما لم توضع عليهّن "عالمة" في حين  كا  لمشا كيف كا شعو   .٢
غلبية  لهّن  توفر  عندما  لشعو  كا  كيف  ؟  لذكو كين  لمشا على  "عالمة" 

؟ لموجو لمساحة 
لك؟ ؟ كيف  لذكو كين  لمشا ضطها  سلب لحرية  هل ُمو قمع    .٣

لمضطَهد في  لفلسطينية بالمجموعة  لمر  لممكن تشبيه حالة حقو  هل من   .٤
لجو ال)؟  كيف ال ( كا  لجو نعم)؟  لتمرين؟ لما ( كا 

١٥. مفاوضات 

ختال  لمجتمع،  لحقو في  يع  كيفية تو  ، لقانو لحقو  لعالقة بين  : فهم  لهد
لنا بالحصو على حقوقها.  قد 

لساعة. نصف  لتمرين: ساعة  مد 
.( صفر،  بيض،  خضر،  لو مختلفة ( بعة  لمطلوبة: كرتا بأ لمو 

لتمرين: سير 

عليها  ُتكتب  كرتو  على  للو   على  لمختلفة  أللو  لبطاقا   توضع  ًال: 
لتالية: نين  لقو

ألصفر             ألخضر  يأخذ من  بيض  أللو   يأخذ من كل  خضر    
               

حد ال يأخذ من  أل   ألبيض  يأخذ من  صفر    

كل  يأخذ/تأخذ  بحيث  كين/  لمشا على  بعة  أل أللو  لبطاقا   ُتو  ثانيًا: 
لملونة  لبطاقا  لتأكد مسبقًا من تقسيم   / لمد حد (على  / بطاقة  مشا
ية من حيث  بع مجموعا متسا كين/ على  تكو هنا  لمشا بحسب عد 
معينة  مجموعا  بين  لمسا  مجموعة،  نعتمد "ظلم"  لتمرين  هذ  في   .( لعد
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لكل  لموجو  نين  لقو عر  يتم  لبطاقا  يع  تو بعد   . خر مجموعا  فع 
ّ بعض  ضع بأ . سو ينتج لدينا  لقانو كين/ تطبيق  لمشا ُيطلب من  لو 
يستعمل  سو  لجميع.  من  يأخذ  بعضهم  حد  من  يأخذ  ال  كين/  لمشا
من  منهم  لهجو    ، كالتفا لتمرين  خال  مختلفة  ساليب   / كو لمشا

ية؛ لبد سيستسلم من 
 ، / كو لمشا بها  يستعين  لتي  ألساليب  جميع  لى  النتبا   / لمد على  ثالثًا: 
نقاًشا   / لمد يدير/تدير  لتمرين  نتها  بعد  لالحق.  لنقا  في  ستعمالها 

. لحقو نين  لقو طر مفهو  لتمرين  حو 

لتلخيصي: لتقا  / في  سئلة ُموجهة للمد
، ضعف، ظلم، فوضى...)  لتمرين؟ (قو كين/ من  لمشا ما هو شعو   .١

ية حقو  ؟  لقانو ؟  هل توجد حقو ال يحميها  لحقو لقانو جميع  هل يحمي   .٢
مثًال؟

هو  لمجتمع  هذ  هل  معيًنا،  مجتمًعا  تمثل  كين  لمشا مجموعة   ّ فترضنا  لو   .٣
قعي  خيالي؟ مجتمع 

خال  به  مّر  ما  تشبه  لشخصية  حياتهم  من  تجا  كين/  للمشا توجد  هل   .٤
لتمرين؟

١٦. إنتهاكات حقوق المرأة 

لفهم  تعميق   ،" لمر لتمييز ضد  شكا  لقضا على كافة  تفاقية  لتعر على "  : لهد
سية مختلفة  قعها من خال حاال  لمقد على تحليل  تطوير  لمر  لحقو 

لمد  كثر، بحسب  لتمرين لجزئين   / تقسيم  بع ساعا (يمكن للمد لتمرين:  مد 
لمتاحة للفعالية)  لزمنية 

( ) ٥  ( قم ٥ ( لعمل    ، صا قال  لمطلوبة:  للكتابة  لمو 
لتمرين:  سير 

كل  في  لعد  يتعد  ال  على  مجموعا   ٣-٤ لى  كين/  لمشا مجموعة  تقسم  ًال: 
لجميع   (( )٥ قم  عمل  قة  ) سية  لد لحاال  تو   . كين/ مشا  ٥ مجموعة 
لتي  إلنتهاكا  عد  سية  لد لحاال  قر  لمجموعا  من  يطلب   ، لمجموعا
مو  ية  لى  إلستنا  من   يهم  (بحسب  لنسا  ليها  تعرضت/تتعر 
تعرضت   هل   : كين/ لمشا على  لي  سؤ  توجيه   / لمد على  جية).  خا

نتهاكا لحقوقهن؟ نتها   لى  سية  لد لحاال  لنسا في  تتعر 
/تسأ  ألّلي، يسأ لسؤ  إلجابة على  سية،  لد لحاال  إلنتها من قر  بعد   
سية.  لد لحاال  جوبتهم على كل حالة من  لمجموعا ما هي  / جميع  لمد

لثانية؛ لمرحلة  لى  النتقا  لمجموعا يتم  بعد  تجيب كافة 
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على   (١ قم  (ملحق   " لمر ضد  لتمييز  شكا  كافة  على  لقضا  تفاقية  تو " ثانيًا: 
من  ُتطلب  مجموعة،  لكل  ألقل  على  حد  نسخة  تتوفر  بحيث  كين/  لمشا
جوبتهم  لنظر في  عا  لصغير  لمجموعا  خل  تها في  كين/ قر لمشا

لى؛ أل لمرحلة  في 
إلجابة عليها بشكل  يطلب منهم  كين/  لمشا ) على  قم ٥( لعمل  قة  تو  ثالثًا: 

لتي حصلت عليها؛ لنتائج  إلنتها ُيطلب من كل مجموعة عر  عند  جماعي، 
خال  من  لتمرين  حو  لكلية  للمجموعة  لنقا  با  ُيفتح  لتلخيصي:  لنقا  بعا: 

. لنشا بشكل عا ضعية  لمر  نتهاكا حقو  لحديث عن 

لتلخيصي: لتقا  / في  سئلة موجهة للمد
للحاال  مشابهة  حالة  عن  سمع/  /تعر   يعر كين/  لمشا ِمن  َمن   .١

سية؟ لد
جة؟ ألية  مر شائع في مجتمعنا؟  لمر هي  نتهاكا حقو  هل   .٢

؟ النتهاكا يكم يمكن للمر  تتغلب على هذ  كيف بر  .٣
؟ لمر بشكل عا ضعية  جل تحسين  لمجتمع من  كيف يجب  تكو مساهمة   .٤

١٧. الحق في التعليم 

لمر  مستقبل  لبنا  ساسية  كوسيلة  لتعليم،  في  لمر  لحق  لفهم  تعميق   : لهد
لحيا ين  ها في كافة ميا ألساسي لتطو لُمحر 

لساعة نصف  لتمرين: ساعة  مد 
( )٦  ( قم ٦( لعمل    ، صا قال  لمطلوبة:  للكتابة  لمو 

لتمرين:   سير 
ها.  لتي تحو ما نظرية ليقر  ( قم ٦( لعمل  قة  كين/  لمشا ُتو على  ًال: 
عليها  للتعليق  قائق   ١٠ ثم  من  ية،  فر لقر  قائق   ٥ ية  لبد في  ُتعطى 
لعو  كين/  لمشا من   / لمد يطلب/تطلب  بعدها   . صغير مجموعا  في 
 ، لمعطيا بهذ  تفاجأتم  هل  ألسئلة:  ليهم  يوجه/توجه  لكبير  للمجموعة 
لفلسطينية  لمر  بوضعية  يتعلق  فيما  لمعطيا  هذ  تشير  ما  لى  ؟  لما

؟ بشكل عا
لثانية  لإلنا  حد  مجموعتين،  لى  لكلية  لمجموعة   / لمد يقسم/تقسم  ثانيًا: 
لشخصية،  جوبتهن بنا على تجربتهن  لفتيا كتابة  ُتطلب من مجموعة   ، للذكو
ألجوبة  كتابة  خت  قريبة للعائلة  ، مثل  لتفكير بفتا يعرفونها جيًد لفتيا  من 

؛ لفتا قع هذ  بنا على معرفتهم بو
جوبة  حو  لنقا   َ با  / لمد يفتح/تفتح  لتمرين،  تنفيذ  من  إلنتها  عند  ثالثًا: 
لتالية في  لنقا  إلستنا على  يتم  لتعليم للمر  كين/ بما يتعلق بحق  لمشا
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لتمرين: تلخيص 
لتعليم  تشمل  لتي  لتعليمية  حل  لمر كافة  في  موجو  لمر  ضد  لتمييز   ·

لعالي؛ لتعليم  لمهني   سي  لمد
عقل  لبنا  ألساسية  لوسيلة  للمر  لمستقبل  بنا  عملية  لتعليم  يعتبر   ·

؛ إلنسا
؛ لحيا ين  لمر في كافة ميا ألساسي لتطو  لمحر  لتعليم هو   ·

لشامل؛ لمر للتطو  لتعليم هو ضمانة   ·
لمناهج  في  لمر  صو  تحسين  لتعليم  في  لفر  تكافؤ  لتعليم  حرية   ·
لتعليم. لمر في  لوسائل لضما حق  هم  لعامة هي من  لمنابر  سية  لد

١٨. الحق في العمل

لفعلية  لمر  الستقاللية  لسبل  هم  كأحد  لعمل،  في  لمر  حق  فهم  تعميق   : لهد
ية إلقتصا

لساعة نصف  لتمرين: ساعة  مد 
( )٧  ( قم ٧( لعمل    ، صا قال  لمطلوبة:  للكتابة  لمو 

لتمرين:  سير 
/يسجلن  يطلب منهم/  يسجلو  ( قم ٧( لعمل  قة  كين/  لمشا تو على  ًال: 
من   / لمد يطلب/تطلب  إلنتها  عند   . لشر في  مطلو  هو  كما  قفهم/  مو
كة  مشا قفهم/  مو عن  بالحديث  /يرغبن  يرغبو تي  للو لذين/ كين/  لمشا
يمكن  كين/  لمشا طر  من  قف  للمو تقديم   ّ بعد  بها.  لكلية  لمجموعة 
 . قفهم/ مناقشتهم/ حو مو تهم/  كين/ محا لمشا /  لباقي  للمد
قفهم  بمو فعًال  لتفكير   / كو لمشا يحا  هو   لمرحلة  هذ  في  يهم  ما 

لدعائم لها؛  يجا  لة  ها،  محا نتقا
مجموعا  ثال  لى  لكلية  لمجموعة   / لمد يقسم/تقسم  لتالية  لمرحلة  في  ثانيًا: 
)؛ قم ٧( لعمل  قة  لموجو في  ألسئلة  حدً من  ًال  ُتعطى كل مجموعة سؤ

لصغير  لمجموعا  في  لنقا  من  لمجموعا  نتها  عند  لتلخيصي:  لنقا  ثالثًا: 
لنقا  موضو  عر  مجموعة  كل  من  يطلب   . لكبير للمجموعة  لعو  يتم 
لنقا  على   ً بنا لكلية  للمجموعة  لنقا  با  فتح  يتم  بعدها   ، إلستنتاجا
سة  مما همية  حو  تفا  لى  لوصو  لة  محا  / كو لمشا كرها  تم  لتي 
في  ته  بحّد  قائم  كفر  ستقالليتها  تحقيق  جل  من  لعمل،  في  لحقها  لمر 

. لحيا نب  جبا في كافة جو لو لحقو  ٍ من حيث  ُمتسا لمجتمع 
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١٩. الحق في المشاركة السياسية

جو تمثيل سياسي لها في  لسياسية  كة  لمشا لمر في  لفهم لحق  : تعميق  لهد
لعالمية لمحلية  لمستويا  كافة 
لساعة نصف  لتمرين: ساعة  مد 

قم ٨ لعمل  قة   ، صا قال  لمطلوبة:  لمو 
لتمرين:  سير 

ئر  لتطر لكل  يطلب منهم/  كين/  لمشا قم ٨ على  لعمل  قة  ُتو  ًال: 
لبيت  كالعائلة   ، لمتعد لمستويا  في  لمر  فيها  جد  تتو لتي  ئر  لد من 
يطلب منهم/ تسجيل ما  كا للمر   لعالم،  لة  لد لمنطقة  لقرية 
يطلب/تطلب    / لمد على  ية  لبد في   . مستو كل  في  لسياسي  لقر  في 
لمجموعة  ما  لنقا  ُيفتح  قبل    ، فر بشكل  لتفكير  كين/  لمشا من 

؛ آل ألفكا  لكلية لتبا 
فحص   لغرفة  في  لتجو  كين/  لمشا من   / لمد يطلب/تطلب  ثانيًا: 
كين/  لمشا من  يطلب  ثم  من  ئهم.  بآ نتها  مقا آلخرين،  كين/  لمشا

لكلية؛  لعو للمجموعة 
من  نطباعاتهم/  عن  كين/  لمشا  / لمد /تسأ  يسأ لتلخيصي:  لنقا  ثالثًا: 
ما هو  آلخرين،  ختال مع   هل كا هنالك تشابه   لتي قامو بها،  لجولة 

؟  إلختال لتشابه/ هذ 

لتلخيصي: لتقا  / في  سئلة موجهة للمد
على  للرجل  لسياسية  آل  سما  لمذكو  ئر  لد من  ئر  كل  في  يفّضل  هل   .١
لك؟  لمجموعة تجا  ،  كا هذ صحيحًا، كيف تشعر  لسياسية للمر أل  سما 

؟  لما ؟  هل توجد حاجة لوجو تمثيل سياسي للمر  .٢
لعالمية؟  لمحلية  لسياسية  ضا  أل كيف يؤثر هذ على   .٣
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أوراق العمل

ورقة عمل رقم ٥ (أ)

سية حاال 
سة بعد  لمد . تركت  طفا جة  لثالثة  يفية متز مر  يحا (١٩ عاًما) هي   .١
ها  لد  َ لم ير ثانوية  ية  عد سة  ئية  لم يكن في قريتها مد إلبتد لمرحلة 
هي في  يحا  ِّجت  ُ لطريق.  تختلط بالشبا في  لقرية يوميا  بأ تسافر خا 
طفالها  عاية  لوحيد هو  ، عملها  بة منز ليو هي  بعة عشر من عمرها،  لر
لثالثة،   طفالها  مع  حدها  قتها  معظم  يحا  تقضي   . لمنز شؤ  تدبير 
جها يعمل سائق سيا شحن،   ، قربا  جير ليس هنا من يساعدها من 

لبيت بسبب عمله.  قته خا  غلب  يقضي 
لنقب،  في  لفلسطينية  ية  لبد لقر  حد  في  تعيش  جة  متز مر  هي  يم   .٢
أل  يم بطفلها  ئيل. عندما حملت  سر لة  هي قرية غير معتر بها من طر 
لصحية في  لخدما  بسبب قلة  لحمل،  لصحية بسبب  لمشاكل  لكثير من  عانت 
لمدينة  لى  لعامة من قريتها  صال  لمو لتنقل نتيجة النعد  صعوبة  لمنطقة 
لكثير  في  ٍ طويلة جدً.  ألقد مسافا لقريبة، كما ُفر عليها  تمشي على 
من  بدًال  لمر  آلال  تحّمل  لمنز  في   َ لبقا يم  تفضل  كانت  ألحيا  من 
لصحية  أليا طر تدهو في حالتها  حد  في  لحر.  لمشي في  مشقة  تحّمل عنا 
لوصو ألقر  ثر حصو نزيف حا لديها.  حيا جنينها،  نشأ تهديد على حياتها 
لتدهو  لجنين  فقد  لى  مما   طويًال،  قتا  ستغر  لمعالجتها  مستشفى 

ضعافها جسديًا. لصحية  يم  بحالة 
 ُ . فكر ُ باالختنا ها، شعر لى بال لرجو  إلنفصا عني  عندما طلبت صوفي   .٣
للجو  حتى  قر صوفي  بنتنا تغريد.  معها  لتها  لى  عها ترجع  بأنني لن 
لتخلي عن جنسيتها حتى  لقانو لن يحميها. لقد ُفر عليها   ّ لمحكمة فإ لى 
 ّ لذ فإ  ، أل لطفل يتبع لجنسية   ّ لتي فإ لقانو هنا في  بحسب  جني،  تتز
لبلد   لوجها  توجهت  معها.   ليس  نا،  معي  بنتي  بقا  سيحمي  لقانو 
هذ  مع  للبيت.  لرجو  بالطاعة  يطالبونها  سو  بل  يدعموها  فلن  لدين  لرجا 
تحبها  ألنها  عنها  بعيد  ستكو  معي  تغريد  ستبقى  عندما  كثيرً  سأتألم  فإنني 

قها. ال تستطيع فر لجنو  جة  لد
يا  لما كانت ما ، أليا حد  يا فتا يتيمة عاشت في ملجأ لأليتا منذ صغرها. في  ما  .٤
عن  لشا  في  عالنا   ْ قر لبيتها،  لطريق  في  كانت  عمرها  من  لعشرين  في 
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تعمل،  ال  مالًيا  ُمعدمة  حينها  كانت  جنبية.  بال  في  للشابا  مربحة  عمل  فر 
لتي تعيش فيها هي بلد فقير ال  لبلد  جة  ليست متز ضيعة  لديها طفلة 
تصلت  لسفر  نها تريد  ، قر  إلعال بعد قر   ، تتوفر فيها فر عمل. لذ
جلين سو  لسفر للعاصمة، حيث ستلتقي  تفقت معهم على  لعمل،  بأصحا 
نسانية  مأسا  هو  لك  بعد  حد  ما  لكن   . لبال خا  سفرها  بإجر  يهتما 
صحا   ّ تبّين    . لمر ال  إل لتعذيب  الغتصا  لضر  شملت  يا  لما
إلتجا  لى عالم فعو بها  لبال  ً بالبشر؛ فقد هّربوها لخا  ال تجا لعمل ليسو 

   .( لدعا لجنسي (
، من شا  آلثا لجامعي بموضو علو  نهت تعليمها  تزّجت منى مباشر بعدما   .٥
لجامعي  تخّصصها  يتال  لذ  لعمل  منى  تجد  لم  لجامعة.  في  عليه  تعرفت 
يقو  كا  للعمل  بابًا  تطر  كانت  كلما  ألنها  للعمل،  لمالئمة  لفرصة  تجد  لم 
لعمل  مر على  ية  لن تقد  لمجا يعتبر مجاًال للرجا  ّ هذ  لو  لمسؤ لها 
لعمل.  ظيفة ألنها لم ترغب بأ تكو عاطلة عن  لعمل بأية  ، قر منى  به. لذ
بعد  منى  حملت  لمتاجر.  حد  في  لشبابية  للمالبس  كا  في  عمال  جد  فعًال 
لحمل  عندما بد عليها مالمح   . لدكا هي ال تز تعمل في  جها  سنة على 
مل  لحو للنسا  مالئم  غير  لعمل  هذ   ّ لها  شرحت  لدكا  صاحبة  ستدعتها 
لذ فإنها   ، شيقا نيقا  لعامال  يُكّن  على  كا شبابي،  لدكا هو   ّ أل

لعمل. مفصولة عن 
نسانة مجتهد  لجامعية.  لكليا  حد  لعلمية في  ألبحا  سعا هي مدير برنامج   .٦
مالئها  مع  لغد  طعا  تتنا  كانت  عندما  جيز  فتر  قبل  لعملها.  مخلصة 
لذ  لعمل،  ميًال لها في   ّ لتي جر بينهم  ثة  لمحا كتشفت من خال  للعمل 
تبها بنسبة ٢٠  كثر من  مج، يتقاضى  لبر ية لها كمدير ألحد  يعمل بوظيفة مو
لمتوفر  لضمانا غير  لشر  لكثير من  لكلية توفر له   ّ لى  ضافة  بالمائة، 
هذ  عن  له  لسؤ للكلية  لعا  للمدير  مباشر  توجهت  كثيرً  سعا  غضبت  لها. 
من  بأنه  قناعها  حا  إلطال  على  سعا  غضب  لمدير  يتفهم  لم  إلشكالية. 
لك  لمر حتى لو كا يشغل  منصبها،  كثر من  لرجل  لطبيعي  يتقاضى 
لمعيل  ألحيا هو  غلب  في  ألساسي للعائلة،  لمعيل  لعا هو  لرجل في   ّ أل
لمدير  طلب   . لمنز ال يعملَن خا  با بيو  لنسا ُهنَّ  ّ معظم  لوحيد، أل
لموضو  تخلق حولة نقاشا في مكا  ال ُتكبر  لموضو  من سعا  تتفهم 

ُيقيلها من منصبها. لعمل  جو  ال فسو يتهمها بتشويش  لعمل، 
عم  مد  ئي  لر عها  ية مشر ئية ند في مقابله صحفية لها حو بد لر تقو   .٧
لسياسية  لوعي بالهمو   ّ لد لعائلة نشيطة سياسًيا، مما نّمى لد عائلتها لها: "
لجميع  كا  لطال  مجلس  ئيسة  كنت  سة  لمد في   . بال في  إلجتماعية 
عمل    ُ قر تخرجت  بعدما   . طال معلمين  مد  من  حساًبا"  لي  "يحسبو 
لقرية  في  لمناصب  لرجا   قف  كثير   تحديا  جهت  لكني  بالسياسة، 
لفتا  تخالط  لمرفو   من  نه  قائلين  هلي  لى  شتكوني  شخصيًا،  ضد 



59

لقرية للمطالبة بمنصب  هم. نتيجة لذلك قمُت بإنشا حركة لنسا  تحا لرجا 
لحركة  نسا  . تعرضت معظم فتيا  نظمنا نشاطا كثير  سياسيْين لنا، 
لتي  بنته  يج  لى تز آلبا  ألمر بأحد  صل  قربائهن،  لعنف من طر  لإلهانة 
يتدهو  لوضع  بقي  لقرية.  عن  بعدها  عمها  البن  لحركة  في  نشيطة  كانت 
لعائلتي  لعا  جلب  نني  لقرية  كبا  حد  لي  قا  حين  لبيتي،  ألمر  صل  حتى 
 . لبلد تر  على  عائلتي  فسيجبر  لنشا  تر  لم  بأنه   ني  هّد للقرية، 

يضًا". تقنه  لذ كنت  لكتابة  توجهت لمجا  لسياسة  ، تركت  هكذ

ورقة عمل رقم ٥ (ب)

سية لد لحاال  سئلة حو 
ما  سية،  لد لحاال  لنسا في كل من  ليها  لتي تعرضت  تتعر  إلنتهاكا  ما هي 
شكا  كافة  على  لقضا  تفاقية  " في  إلنتهاكا  بهذ  تتعلق  لتي  لمو  لما   هي 

: " لمر لتمييز ضد 

قم ١ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها

قم ٢ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها

قم ٣ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها
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قم ٤ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها

قم ٥ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها

قم ٦ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها

قم ٧ سية  لد لحالة 

إلنتهاكا  / إلتفاقيةإلنتها لمو في  لما  
إلتفاقية  في  لمحد  لنص 

لذ يتطر لإلنتها
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ورقة العمل رقم ٦ (أ)

لتعليم" لـ لتالية ُمقتبسة من مقالة " لمقطوعا 
، عرين هو سبنيولي، عربية منصو . هالة 

طنا في  لمو لفلسطينيا  لنسا  لحكومية: مكانة  لمنظما غير  مأخو من: "تقرير 
ئيل" للعا ٢٠٠٣ سر

سة لمد لتسّر من  حو 
هم  عما لي ١٨,٠٠٠ طالب عربي تتر  ّ حو لة لعا ١٩٩٦، فإ لد قبة  "حسب تقرير مر
نة مع ٣٠,٠٠٠  لتسر ٩٪) بالمقا لمد (تبلغ نسبة  بين ١٥-١٦ عاًما، يتسّربو من 
لتقرير) تفصيال  لم يقد (هذ  لي ٤٪). [...]  تها ( حو لعمرية  لفئة  طالب يهو من 
نسبة   ّ لمتابعة  لجنة  تقد   . حد على  كلٍّ  يا  ليهو لعربيا  لفتيا  حو  حصائًيا 
لبنا  نسبة   ّ حيث  لنقب،  في  عد  ما  ية،  متسا لعر  ال  أل لفتيا  بين  لتسر 
لمناطق  . ففي هذ  ال أل لنسبة عند  على من  سة  لمد يتسّربن من  تي  للو يا  لبد
جل  لمشي لمسافا طويلة من  لسفر   لطال  لمعتر بها") على  لقر "غير  (بما فيها 

كما تعليمهن." لفتيا من  لذ يمنع  ألمر  سة،  لمد لى  لوصو 

إللتحا بالجامعة حو 
لجامعي، ألنهن  لفلسطينيا من متابعة تعليمهنَّ   َ لنسا في للجامعا  لجغر لبعد  "يمنع 
لذ  ألمر  لعربية،  لسكانية  كز  لمر لجامعا بعيد عن  ّ معظم  يسُكنَّ بعيدً عنها، حيث 
لفلسطينيا  لنسا  يصعب جدً على  لمحلية.  لسكن خر ُمجمعاتهم  لطال على  ُيجبر 
يقتر  لتي  لوحيد  حيفا  جامعة  تعتبر   [...] لطال  مساكن  في  للسكن  ماكن  يجا 
لقر  من  قريبة  كونها  لفلسطينيين،  لطال  عد  من  لفلسطينيا  لطالبا  عد  فيها 
لجامعا  في  لطالبا  تد   . لطالبا لطال  بيو  من  قريبة  فهي  هكذ  لعربية، 
علم  إلجتماعي  لعمل  لك  إلجتماعية، بما في  سا  لد إلنسانية  لعلو  ً حقو  عا
كثر من  لمعلمين  يب  لطالبا في معاهد تد تبلغ نسبة  لتربية.  لنفس  علم  إلجتما 
نها مهنة  لتعليم على  لى مهنة  إلجتماعية  قيمه  لفلسطيني  لمجتمع  ٩٥٪، حيث ينظر 

 ". مناسبة للنسا

لتعليم لمناصب في  يس  لتد حو 
لمعلما في  ئية.  إلبتد لمد  لفلسطينيا في  لُمعّلما  كثر من ٥٣٪ من  " [...] تعمل 
نى في مهنة  يحظين بمكانة  قل،  جر  يحصلن على  كثر  لمد يعملن ساعا  هذ 
لفلسطينيا  لنسا  لثانوية. تشكل  لمد  لمعلمين في  لمجتمع من  في  يس  لتد
لمد  لمعلمين في  ١٥٪ فقط من  ية  إلعد لمد  لمعلمين في  ٢٦٪ فقط من 
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فتوجد  لجامعيين  لمحاضرين  صعيد  على  ما  لمكانة.  ترتفع  ألجر  يز  حيث  لثانوية 
ية  توجد  ال  ئيل،  سر في  لجامعا  حد  في  محاضر  فقط  حد  فلسطينية  مر 
صابع  لمعد على  لنسا  ، كما تعمل بعض  لفلسطينيا لنسا  فسو من بين  بر

لمتوسطة. لكليا  لمعاهد  حد في  لو ليد 
 ّ لتعليم حيث  لقر في نظا  كز صنع  مر ية  إل لمناصب  لرجا على  "تستمر هيمنة 
لوقت  في  خمس نسا فقط يشغلن منصب مدير في مد ثانوية فلسطينية خاصة، 
سة ثانوية حكومية. ثماني نسا فلسطينيا فقط ُيشغلن  ية مدير لمد نفسه ال توجد 
فيعة  ية  مر فلسطينية مناصب  ية  ال تشغل  منصب ُمشر تربو (مفتشة) [...]. 
هذ  في  لنسا  تعمل  لعربية،  لمحلية  لمجالس  للبلديا  لتابعة  لتعليم  ئر  في 
لتعليم  قسا  مدير  لنسا  من  قليل  عد  جانب  لى  ية،  لسكرتا عما  في  ألجسا 

". لمبكر لطفولة  لخا 

ورقة العمل رقم ٦ (ب)

سئلة للنقا

لمتعلمة؟ لمجتمع للمر  كيف ينظر   .١
لمتعلمة؟ لمجتمع للمر غير  كيف ينظر   .٢

لتعليم؟ لديها لهد  لتي تعيش خا بيت  لمجتمع للمر  كيف ينظر   .٣
؟ لمر لها  تتعلم  لما من   .٤

لك؟ جة؟ كيف  لد لمتعلم بنفس  لرجل  لمتعلمة  لمر  لمجتمع  هل ُيقّد   .٥
لفتا على  تتعلم؟ لمجتمع  لعائلة   لرجا في  هل يشجع   .٦

تحّصلها  يمكنها   ألخر  حقوقها  من   ٌ لتعليم،  في  حقها  لمر  ست  ما لو   .٧
لتعليم؟ كبر، مما لو لم تما حقها في  بسهولة 

؟ لعا ضعها  لمر في تحسين  كيف يمكن  يساهم تعليم   .٨
لمجتمع؟ ضعية  ها من  لمتعلمة بد لمر  هل ُتحّسن   .٩
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ورقة العمل رقم ٧ (أ)

لبنو  إلجابة على جميع  كين/  لمشا لعمل. على  لمر في  لتالية بحق  لقائمة  تتعلق 
همية (غير ها بالمّر = ٠)  ألقل  لى   (١٠ = ألهم (ها جًد نا من خال تقييمها من 

جل: لمر من  لها  تعمل  من 
ألهمية (من 10-1)لبند جة 
خل لنفسها توفير 

تها تطوير 
قتصا ستقال  تحقيق 

لمجتمع لظهو في 
يجا شريك حيا 

لمجتمع خذ  فعا في 
لتي  لمجاال  لمساهمة في تطوير 

تعمل فيها
عالة عائلتها 

لغا تبعيتها للرجل
لعيش بشكل مستقل

لمسا بالرجل
خذ  قيا في محيطها

تحصيل حقوقها
لرجل  مساعد 



64

ورقة العمل رقم ٧ (ب)

قم ١ مجموعة 

ظائف معينة؟ لنسا في  لمجتمع  تعمل  هل يفضل 
لرجا  لجو نعم،  مثلة،  كا  لجو بحقائق  لرجا تدعيم  لجو ال،   كا 

لوظائف؟ لمجتمع عن غيرها من  لما يفضلها  لوظائف؟  تفصيل ما هي هذ 

قم ٢ مجموعة 

لرجل تنفيذ مها منزلية؟ ، هل على  لمنز لمر تعمل خا   كانت 
لرجل تنفيذ جميع  كر ما  كا على  عا  ال لرجا تفصيل  لجو نعم،   كا 
ال  لجو  كا  ؟   لما فقط،  جزئية  مها  تنفيذ  لمر   بها  تقو  لتي  لمها 

. عا إل لرجا تفصيل 

قم ٣ مجموعة 

لمر في مجتمعنا؟ لعمل على حيا  كيف يؤثر 
؟  لمنز ليومية في  عبائها  حريتها  هل يضيف على  ستقالليتها  هل يزيد من 

؟ لما لرجا تفصيل كيف 

ورقة العمل رقم ٨

صوًتا  لمر  تمتلك  هل 
لسياسي،  لقر  في 
كل  في  جة  بأية 

ئر؟ لد ئر من 

لعالم

لمر

لعائلة
لمنطقة لقرية 

لمؤسسة لة  لد
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المالحق

 مقاالت ومواد مساعدة 
للمدرب/ة 
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ملحق رقم 1

لمر لتمييز ضد  شكا  لقضا على جميع  تفاقية 
لعامة لجمعية  النضما بموجب قر  لتصديق  عرضت للتوقيع  عتمد 

يسمبر 1979  / أل لمؤ في 18 كانو  لمتحد 180/34  لألمم 
لما 27 (1) فقا ألحكا  /سبتمبر 1981،  يلو  3 : لنفا يخ بد  تا

جديد  من  يؤكد  لمتحد  ألمم  ميثا  تلحظ   التفاقية،   هذ  في  ألطر  لد   
في  لمر  لرجل  بتسا   ، قد لفر  مة  بكر ألساسية،  إلنسا  بحقو  إليما 
يعلن  لتمييز،  إلنسا يؤكد مبد عد جو  لعالمي لحقو  إلعال  ،  تلحظ   لحقو
لتمتع  نسا حق  ،  لكل  لحقو مة  لكر ين في  متسا حر  لنا يولد   جميع 
لتمييز  لك  ،   تمييز، بما في  لمذكو إلعال  لو في  لحريا  لحقو  بجميع 

لجنس،  لقائم على 

جب  إلنسا  بحقو  لخاصين  ليين  لد لعهدين  في  ألطر  لد  على  تلحظ    
الجتماعية  ية  القتصا لحقو  بجميع  لتمتع  حق  في  لمر  لرجل  مسا  ضما 
لمعقو برعاية  لية  لد التفاقيا  العتبا  لسياسية،  تأخذ بعين  لمدنية  لثقافية 
 ، لحقو في  لمر  لرجل  مسا  تشجع  لتي  لمتخصصة،  لوكاال  لمتحد  ألمم 
لوكاال  لمتحد  ألمم  عتمدتها  لتي  لتوصيا  إلعالنا  لقر  يضا  تلحظ   
لك،  مع  لقلق،  ها  يسا   ، لحقو في  لمر  لرجل  بمسا  للنهو  لمتخصصة، 
 ، لمر لنطا ضد  سع  لمختلفة، تمييز  لصكو  لرغم من تلك  ، على  ألنه ال يز هنا

حتر  لحقو  في  لمسا  لمبد  نتهاكا  يشكل  لمر  ضد  لتمييز  لى   تشير   
لرجل، في حيا  لمسا مع  ، على قد  لمر كة  ما مشا يعد عقبة   ، إلنسا مة  كر
 ، ألسر لمجتمع  خا  يعو نمو  لثقافية،  ية  القتصا الجتماعية  لسياسية  بلدهما 
ها  لبشرية،  يسا لمر في خدمة بلدها  لكاملة إلمكانا  لتنمية  يزيد من صعوبة 
لصحة  لغذ  من  نصيب  نى  ال  ينلن  ال  لفقر،  حاال  في   ، لنسا تر  هى  لقلق، 

 ، ألخر لحاجا  لعمالة  فر  يب  لتد لتعليم 

 ، لعد إلنصا  على  لقائم  لجديد،  لي  لد القتصا  لنظا  قامة  بأ  تؤمن   
من  البد  بأنه  تنو    ، لمر لرجل  بين  بالمسا  لنهو  في  با  سهاما  سيسهم 
الستعما  لعنصر  لتمييز  لعنصرية  شكا  جميع  لعنصر  لفصل  ستئصا شأفة 
لشؤ  في  لتدخل  ألجنبية  لسيطر  ألجنبي  الحتال  لعد  لجديد  الستعما 

لنسا  يتمتعو بحقوقهم تمتعا كامال،  يد للرجا  خلية للد   لد
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تبا  لي،  لد لتوتر  تخفيف حد  ليين،  لد ألمن  لسلم   تجز بأ من شأ تعزيز 
لسال  نز  ية،  القتصا الجتماعية  لنظر عن نظمها  لد بغض  لتعا فيما بين جميع 
مبا  تثبيت  فعالة،  مة  صا لية  قابة  ظل  في  لنو  لسال  نز  سيما  ال  لعا 
قعة  لو لشعو  عما حق   ، لبلد لعالقا بين  لة في  لمتبا لمنفعة  لمسا  لعد 
 ، الستقال لمصير  تقرير  في  ألجنبي  الحتال  ية  الستعما ألجنبية  لسيطر  تحت 
الجتماعي  لنهو بالتقد  إلقليمية،  لسالمة  لوطنية  لسيا  حتر  كذلك من شأ 
يمانا   ، لمر لرجل  لكاملة بين  لمسا  ، نتيجة لذلك في تحقيق  إلسها لتنمية، 
جميعا  تتطلب  لسلم،  قضية  لعالم،  فاهية  بلد،  أل  لكاملة  لتامة  لتنمية  بأ  منها 
ين،  لميا كة ممكنة في جميع  قصى مشا لرجل،  لمسا مع  ، على قد  لمر كة  مشا

لم  لذ  لمجتمع،  تنمية  فى  ألسر  فا  في  لعظيم  لمر  عينيها   نصب  تضع   
لدين كليهما  لو لد  الجتماعية لألمومة  ألهمية  آل على نحو كامل،  يعتر به حتى 
يكو  يجو   ال  إلنجا  في  لمر  تد      ، ألطفا تنشئة  فى  ألسر  في 
لرجل  لية بين  لمسؤ لك تقاسم  ألطفا تتطلب بدال من  ساسا للتمييز بل  تنشئة 

لمجتمع ككل،  لمر 

لد  في  تغيير  حد  يتطلب  لمر  لرجل  بين  لكاملة  لمسا  تحقيق  تد    
لعز على تنفيذ  قد عقد   ، ألسر لمجتمع  لمر في  كذلك في   لتقليد للرجل 
 ، لغر لهذ  تتخذ،  على    ، لمر ضد  لتمييز  على  لقضا  عال  في  لو  لمبا 

 ، مظاهر شكاله  لتمييز بجميع  لقضا على هذ  لتي يتطلبها  بير  لتد
تفقت على ما يلي:  قد 

أل لجز 
لما 1

ستبعا  تقييد يتم  "  تفرقة   لمر لتمييز ضد  التفاقية يعنى مصطلح " ألغر هذ 
العتر للمر بحقو  حبا  ضه، توهين   غر ثا   يكو من  لجنس  سا  على 
لثقافية  الجتماعية  ية  القتصا لسياسية  ين  لميا في  ألساسية  لحريا  إلنسا 
ستها لها،  لحقو  مما حبا تمتعها بهذ  خر،  توهين   لمدنية  في  ميد 

لرجل. بين  لمسا بينها  سا  على  جية  لز لنظر عن حالتها  بصر 

لما 2
لوسائل  تتفق على  تنتهج، بكل   ، لمر لتمييز ضد  شكا  ألطر جميع  لد  تشجب 
لذلك  تحقيقا   ، لمر ضد  لتمييز  على  لقضا  تستهد  سياسة   ، بطا لمناسبة  

تتعهد بالقيا بما يلي: 
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تشريعاتها  لوطنية   ساتيرها  في  لمر  لرجل  بين  لمسا  مبد  ما   .
لتحقيق  كفالة   ، آل مج فيها حتى  لمبد قد  ،  لم يكن هذ  ألخر لمناسبة 

لمناسبة، لوسائل  غير من  لتشريع  لمبد من خال  لعملي لهذ 
لك ما يناسب من  غير تشريعية، بما في  بير، تشريعية  لتد لمناسب من  تخا   .

، لمر ، لحظر كل تمييز ضد  جز
لحماية  ضما  لرجل،  لمسا مع  لمر على قد  فر حماية قانونية لحقو   .
ألخر في  لعامة  لمؤسسا  الختصا  لمحاكم   ، عن طريق  لفعالة للمر

، لبلد، من  عمل تمييز
كفالة تصر   ، لمر سة تمييزية ضد  المتنا عن مباشر  عمل تمييز  مما  .

؛ اللتز هذ  لعامة بما يتفق  لمؤسسا  لسلطا 
لمر من جانب  شخص  لتمييز ضد  لمناسبة للقضا على  بير  لتد تخا جميع  هـ. 

 منظمة  مؤسسة،
لقائم  بطا  لتشريعي منها، لتغيير   لك  لمناسبة، بما في  بير  لتد تخا جميع   .

، لمر لتي تشكل تمييز ضد  سا  لمما ألعر  ألنظمة  نين  لقو من 
. لمر لتي تشكل تمييز ضد  لوطنية  ئية  لجز ألحكا  لغا جميع   .

لما 3
الجتماعية  لسياسية  ين  لميا سيما  ال  ين،  لميا جميع  في  ألطر  لد  تتخذ 
لتشريعي منها، لكفالة تطو  لك  لمناسبة، بما في  بير  لتد لثقافية، كل  ية  القتصا
ألساسية  لحريا  إلنسا  حقو  سة  مما لها  لتضمن  لك  لكاملين.  تقدمها  لمر 

لرجل. لمسا مع  سا  لتمتع بها على 

لما 4
بالمسا  لتعجيل  تستهد  مؤقتة  خاصة  بير  تد ألطر  لد  تخا  يعتبر  ال   .1
لكنه يجب  التفاقية،  لذ تأخذ به هذ  لمر تمييز بالمعنى  لرجل  لفعلية بين 
يجب  كما  منفصلة،  متكافئة   غير  معايير  على  إلبقا  نحو،  على   يستتبع،  ال 

لمعاملة. لفر  لتكافؤ في  هد  بير متى تحققت  لتد لعمل بهذ  قف 
لك  ألمومة، بما في  بير خاصة تستهد حماية  ألطر تد لد  تخا  ال يعتبر   .2

جر تمييزيا. التفاقية،  لو في هذ  بير  لتد تلك 

لما 5
لمناسبة لتحقيق ما يلي: بير  لتد ألطر جميع  لد  تتخذ 

لقضا  ، بهد تحقيق  لمر لرجل  لثقافية لسلو  الجتماعية  ألنما  تغيير   .
العتقا بكو  لقائمة على  ألخر  سا  لمما كل  لعرفية  لعا  لتحيز  على 

، لمر آلخر،  على  نمطية للرجل  على من  نى   لجنسين   من 
جتماعية،  ظيفة  بوصفها  لألمومة  سليما  فهما  لعائلية  لتربية  تضمين  كفالة   .
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ألبوين على   لية مشتركة بين  تربيتهم مسؤ ألطفا  العتر بكو تنشئة 
لحاال  ألساسي في جميع  العتبا  ألطفا هي  يكو مفهوما  مصلحة 

لما 6
لتشريعي منها، لمكافحة جميع  لك  لمناسبة، بما في  بير  لتد ألطر جميع  لد  تتخذ 

 . لمر ستغال بغا  التجا بالمر  شكا 

لثاني لجز 
لما 7

لحيا  في  لمر  ضد  لتمييز  على  للقضا  لمناسبة  بير  لتد جميع  ألطر  لد  تتخذ 
لحق في: لرجل،  لمسا مع  ، على قد  بوجه خا تكفل للمر لعامة للبلد،  لسياسية 

لجميع  لالنتخا  ألهلية  لعامة،  الستفتا  النتخابا  جميع  في  لتصويت   .
، لعا ها باالقتر  عضا لتي ينتخب  لهيئا 

شغل  فى  لسياسة،  هذ  تنفيذ  فى  لحكومة  سياسة  صياغة  في  كة  لمشا  .
لحكومية، لمستويا  لعامة على جميع  لمها  ية جميع  تأ لعامة،  لوظائف 

لسياسية  لعامة  جمعيا غير حكومية تهتم بالحيا  ية منظما  كة في  لمشا  .
للبلد.

لما 8
لرجل،  لمسا مع  ، على قد  لمناسبة لتكفل للمر بير  لتد ألطر جميع  لد  تتخذ 
عما  في  الشتر  لي  لد لمستو  على  حكومتها  تمثيل  فرصة  تمييز،    

لية. لد لمنظما 

لما 9
كتسا جنسيتها   لرجل في  ية لحقو  لمر حقوقا مسا ألطر  لد  تمنح   .1
جنبي،  من  لز  على  يترتب  ال  خا  بوجه  تضمن  بها.  الحتفا  تغييرها  
جة،    لز تلقائيا جنسية  تتغير    ، لز ثنا  لجنسيته  لز  تغيير   على 

. لز تصبح بال جنسية،   تفر عليها جنسية 
طفالهما.  لرجل فيما يتعلق بجنسية  يا لحق  لمر حقا مسا ألطر  لد  2. تمنح 
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لثالث لجز 
لما 10

لمر لكي تكفل  لتمييز ضد  لمناسبة للقضا على  بير  لتد ألطر جميع  لد  تتخذ 
بوجه خا لكي تكفل، على  لتربية،  لرجل في ميد  ية لحقو  لها حقوقا مسا

: لمر لرجل  لمسا بين  سا 
لحصو  سا  بالد اللتحا  لمهني،  لوظيفي  لتوجيه  في  ية  متسا شر   .
لمناطق  في  فئاتها،  ختال  على  لتعليمية  لمؤسسا  في  لعلمية  جا  لد على 
لحضانة  لمسا مكفولة في مرحلة  تكو هذ   ، لسو لحضرية على  لريفية 
جميع  في  كذلك  لعالي،  لتقني  لتعليم  لمهني  لتقني  لعا  لتعليم  فى 

لمهني، يب  لتد نو 
سين،  لمد فى مستويا مؤهال   ، المتحانا فى  سية،  لد لمناهج  لتسا في   .

سية، لد لمعد  فق  لمر فى نوعية 
لتعليم  حل  لمر في جميع مر لرجل   لقضا على  مفهو نمطي عن    .
لتي  لتعليم  نو  غير من  لمختلط،  لتعليم  شكاله، عن طريق تشجيع  بجميع 
مج  لبر سة  لد ال سيما عن طريق تنقيح كتب   ، لهد تساعد في تحقيق هذ 

لتعليم، ساليب  تكييف  سية  لمد
، ألخر سية  لد إلعانا  لمنح  لحصو على  لتسا في فر   .

مج تعليم  لك بر لتعليم، بما في  صلة  مج مو إلفا من بر لتسا في فر  هـ. 
بقد  لتعجيل  لى  تهد  لتي  مج  لبر سيما  ال  لوظيفي،  ألمية  محو  لكبا 

، لمر لرجل  لتعليم قائمة بين  إلمكا بتضييق  فجو في 
لالئى  لنسا  للفتيا  مج  بر تنظيم  سة،  لد لطالبا  تر  معدال  خفض   .

، أل سة قبل  لمد تركن 
لبدنية، لتربية  لرياضية  أللعا  لنشطة في  كة  لمشا لتسا في فر   .

ألسر  صحة  كفالة  على  تساعد  محد  تربوية  معلوما  على  لحصو  مكانية   .
. ألسر لتي تتنا تنظيم  شا  إل لمعلوما  لك  فاهها، بما في 

لما 11
في  لمر  ضد  لتمييز  على  للقضا  لمناسبة  بير  لتد جميع  ألطر  لد  تتخذ   .1
نفس   ، لمر لرجل  بين  لمسا  سا  على  لها،  تكفل  لكي  لعمل  ميد 

ال سيما: لحقو 
لبشر، لعمل بوصفه حقا ثابتا لجميع  لحق في   .

حد  ختيا  لك تطبيق معايير  لعمالة، بما في  لتمتع بنفس فر  لحق في   .
، الستخد في شؤ 

لعمل  ألمن على  لترقية  لحق في  لعمل،  نو  لمهنة  ختيا  لحق في حرية   .
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يب  لتد عا  يب  لتد تلقى  في  لحق  لخدمة،  شر  يا  مز جميع  فى 
يب  لتد لمتقد  لمهني  يب  لتد لحرفية  لتلمذ  لك  في  بما  لمهني، 

، لمتكر
لمسا  في  لحق   ، الستحقاقا لك  في  بما  ألجر،  في  لمسا  في  لحق   .
في  لمسا  كذلك  ية،  لمسا لقيمة  بالعمل   يتعلق  فيما  لمعاملة  في 

لعمل، لمعاملة في تقييم نوعية 
لمر  لبطالة  لتقاعد  حاال  في  سيما  ال  الجتماعي،  لضما  في  لحق   .
لحق في  كذلك  ألهلية للعمل،  لك من حاال عد  غير  لشيخوخة  لعجز 

ألجر، جا مدفوعة 
ظيفة  حماية  لك  في  بما  لعمل،  ظر  سالمة  لصحية  لوقاية  في  لحق   .

. إلنجا
في  لفعلي  لحقها  ضمانا  ألمومة،  لز   بسبب  لمر  ضد  لتمييز  لمنع  توخيا   .2

لمناسبة: بير  لتد ألطر  لد  لعمل، تتخذ 
لفصل  لتمييز في  ألمومة  جا  لحمل   لخدمة بسبب  لفصل من  لحظر   .

لمخالفين، جية، مع فر جز على  لز لحالة  سا  لعمل على  من 
جتماعية  يا  بمز لمشفوعة  ألجر   لمدفوعة  ألمومة  جا  نظا  خا  إل  .

الجتماعية، لسابق  لألقدمية  للعال  مماثلة  فقد للعمل 
لجمع  لدين من  لو مة لتمكين  لال لمساند  الجتماعية  لخدما  لتشجيع توفير   .
لعامة،  لحيا  في  كة  لمشا لعمل  ليا  مسؤ بين  لعائلية  ما  اللتز بين 

، ألطفا عاية  فق  تنمية شبكة من مر نشا  ال سيما عن طريق تشجيع 
ية  نها مؤ لتي يثبت  ألعما  لحمل في  ثنا فتر  لتوفير حماية خاصة للمر   .

لها.
لما  لمشمولة بهذ  لمتصلة بالمسائل  لوقائية  لتشريعا  يجب  تستعر   .3
تنقيحها   يتم  لتكنولوجية،   لعلمية  لمعرفة  ضو  في  يا  ضا  ستعر

. القتضا ها  توسيع نطاقها حسب  لغا

لما 12
في  لمر  ضد  لتمييز  على  للقضا  لمناسبة  بير  لتد جميع  ألطر  لد  تتخذ   .1
لرجل  بين  لمسا  سا  على  لها،  تضمن  جل   من  لصحية  لرعاية  ميد 
لمتعلقة  لخدما  لك  في  بما  لصحية،  لرعاية  خدما  على  لحصو   ، لمر

. ألسر بتنظيم 
خدما  للمر  ألطر  لد  تكفل  لما  هذ  من   1 لفقر  حكا  من  بالرغم   .2
، موفر لها خدما مجانية  لوال فتر ما بعد  لوال  مناسبة فيما يتعلق بالحمل 

لرضاعة. لحمل  ثنا  كذلك تغذية كافية   ، القتضا عند 
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لما 13
لمجاال  لمر في  لتمييز ضد  لمناسبة للقضا على  بير  لتد ألطر جميع  لد  تتخذ 
لرجل  بين  لمسا  سا  على  لها،  تكفل  لكي  الجتماعية  ية  القتصا للحيا  ألخر 

السيما:  ، لحقو لمر نفس 
لعائلية، الستحقاقا  لحق في   .

من  لك  غير  ية  لعقا لرهو  لمصرفية،  لقر  على  لحصو  في  لحق   .
لمالي، الئتما  شكا 

نب  جو جميع  فى  لرياضية  أللعا  يحية  لتر ألنشطة  في  الشتر  في  لحق   .
لثقافية. لحيا 

لما 14
لريفية،  لمر  جهها  تو لتي  لخاصة  لمشاكل  ها  عتبا في  ألطر  لد  تضع   .1
لك  يا ألسرتها، بما في  قتصا لبقا  سبا  يها في توفير  لتي تؤ لهامة  أل 
لكفالة  لمناسبة  بير  لتد جميع  تتخذ  لنقدية،  غير  القتصا  قطاعا  في  عملها 

لريفية. لمناطق  لمر في  التفاقية على  حكا هذ  تطبيق 
في  لمر  ضد  لتمييز  على  للقضا  لمناسبة  بير  لتد جميع  ألطر  لد  تتخذ   .2
  ، لمر لرجل  بين  لمسا  سا  على  لها،  تكفل  لكي  لريفية  لمناطق 
لحق في:  تكفل للريفية بوجه خا  تستفيد منها،  لريفية  لتنمية  تشا في 

، لمستويا إلنمائي على جميع  لتخطيط  تنفيذ  ضع  كة في  لمشا  .
لمعلوما  لك  في  بما  لمالئمة،  لصحية  لعناية  تسهيال  لى  لوصو   .

، ألسر لمتعلقة بتنظيم  لخدما  لنصائح 
الجتماعي، لضما  مج  الستفا بصو مباشر من بر  .

بما  لرسمي،  غير  لرسمي  لتعليم،  يب  لتد نو  جميع  على  لحصو   .
بكافة  خصوصا  لتمتع  كذلك  لوظيفي،  ألمية  بمحو  منه  يتصل  ما  لك  في 

لتقنية، تها  يا كفا لك لتحقيق  ية،  شا إل لمجتمعية  لخدما 
فر  على  لحصو  جل  من  نيا  لتعا تية  لذ لمساعد  جماعا  هـ. تنظيم 
لعمل لحسابهن  لغير   لعمل لد  لرجل عن طريق  ية مكافئة لفر  قتصا

، لخا
لمجتمعية، ألنشطة  كة في جميع  لمشا  .

لتسويق، تسهيال  عية،  لز لقر  الئتمانا  لحصو على  فرصة   .
ضي  أل صال  يع  مشا في  لمعاملة  في  لمسا  لمناسبة،  لتكنولوجيا   

لريفي، لتوطين  يع  كذلك في مشا عي  لز إلصال 
فق  لمر باإلسكا  يتعلق  فيما  سيما  ال  مالئمة،  معيشية  بظر  لتمتع   .

 . صال لمو لنقل،   ، لما إلمد بالكهربا  لصحية 
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بع لر لجز 
لما 15

. لقانو ما  لرجل  ألطر للمر بالمسا مع  لد  1. تعتر 
ألهلية  مماثلة  قانونية  هلية  لمدنية،  لشئو  في   ، لمر ألطر  لد  تمنح   .2
، بوجه  تكفل للمر ألهلية.  سة تلك  بينه في فر مما تسا بينها  لرجل، 
تعاملهما   ، لممتلكا لعقو   بر  لرجل في  ية لحقو  ، حقوقا مسا خا

لقضائية. إلجر  حل  لمسا في جميع مر على قد 
لتي  لخاصة  لصكو  نو  سائر  لعقو  عتبا جميع  ألطر على  لد  3. تتفق 

الغية. لقانونية للمر باطلة  ألهلية  لحد من  ثر قانوني يستهد  يكو لها 
لمتصل  بالتشريع  يتعلق  فيما  لحقو  نفس  لمر  لرجل  ألطر  لد  تمنح   .4

قامتهم. ختيا محل سكناهم  حرية  ألشخا  بحركة 

لما 16
في  لمر  ضد  لتمييز  على  للقضا  لمناسبة  بير  لتد جميع  ألطر  لد  تتخذ   .1
سا  بوجه خا تضمن، على  لعائلية،  لعالقا  لمتعلقة بالز  ألمو  كافة 

: لمر لرجل  لمسا بين 
، لز لحق في عقد  نفس   .

لحر  برضاها  ال  لز  عقد  عد  فى   ، لز ختيا  حرية  في  لحق  نفس   .
لكامل،

عند فسخه، لز  ثنا  ليا  لمسؤ لحقو  نفس   .
حالتهما  عن  لنظر  بغض  بوين،  بوصفهما  ليا  لمسؤ لحقو  نفس   .
لمصلحة  يكو   ، ألحو جميع  فى  بأطفالهما  لمتعلقة  ألمو  في  جية،  لز

، أل العتبا  ألطفا 
لفاصل بين  طفالها  بإ للنتائج، عد  ، بحرية  لحقو في  تقر هـ. نفس 
لكفيلة  لوسائل  لتثقيف  لمعلوما  لحصو على  فى  لذ يليه،  لطفل 

، لحقو سة هذ  بتمكينها من مما
على  لوصاية  مة  لقو بالوالية  يتعلق  فيما  ليا  لمسؤ لحقو  نفس   .
لمفاهيم في  ، حين توجد هذ  ألعر لك من  تبنيهم،  ما شابه  ألطفا 

، أل العتبا  ألطفا  ألحو يكو لمصلحة  فى جميع  لوطني،  لتشريع 
سم  ختيا  في  لحق  لك  في  بما  جة،  لز للز  لشخصية  لحقو  نفس   .

لعمل، نو  لمهنة  ألسر 
إلشر  لممتلكا  حيا  بملكية  يتعلق  فيما  جين  لز لكال  لحقو  نفس   .

. لتصر فيها، سو بال مقابل  مقابل عو لتمتع بها  تها  عليها 
ية،  لضر إلجر  تتخذ جميع  ثر قانوني،  جه   لطفل   ال يكو لخطوبة   .2
لز في  لجعل تسجيل  نى للز  لتشريعي منها، لتحديد سن  لك  بما في 
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ميا.  لز مر  سمي  سجل 

لخامس لجز 
لما 17

التفاقية، تنشأ لجنة للقضا على  لمحر في تنفيذ هذ  لتقد  سة  جل  من   .1
التفاقية،  للجنة) تتألف، عند بد نفا  ليها فيما يلي باسم  لمر (يشا  لتمييز ضد 
عليها   لثالثين  لخامسة  لطر  لة  لد تصديق  بعد  خبير  عشر  ثمانية  من 
لكفا  لرفيعة  لخلقية  لمكانة  عشرين خبير من   ليها من ثالثة  نضمامها 
ألطر  لد  تنتخبهم  التفاقية،  هذ  عليه  تنطبق  لذ  لميد  في  لعالية 
يع  لتو لمبد  العتبا  يال  مع  لشخصية،  بصفتهم  يعملو  طنيها  مو بين  من 
لقانونية  لنظم  كذلك  ية  لحضا ألشكا  مختلف  لتمثيل  لعا  في  لجغر

لرئيسية.
ألطر  لد  شخا ترشحهم  لسر من قائمة  للجنة باالقتر  عضا  ينتخب   .2

طنيها. حد من بين مو لة طر  ترشح شخصا  لكل 
قبل ثالثة  التفاقية،  يخ بد نفا هذ  شهر من تا أل بعد ستة  النتخا  يجر   .3
سالة  لمتحد  لألمم  لعا  ألمين  يوجه   ، نتخا كل  يخ  تا من  ألقل  على  شهر 
يعد  لى تقديم ترشيحاتها في غضو شهرين.  ألطر يدعوها فيها  لد  لى 
كر  لنحو، مع  لمرشحين على هذ  ألشخا  لفبائية بجميع  لعا قائمة  ألمين 

. ألطر لد  لى  يبلغها  شحت كال منهم،  لتي  لطر  لة  لد
لعا في  ألمين  ليه  ألطر يدعو  جتما للد  للجنة في  عضا  نتخابا  تجر   .4
ألطر  لد  شتر ثلثي  لذ يشكل   ، الجتما لك  فى   . لمتحد ألمم  مقر 
لمرشحو  للجنة هم  لمنتخبو لعضوية  ألشخا  فيه نصابا قانونيا له، يكو 
صو ممثلي  كثرية مطلقة من  على  ألصو  كبر عد من  لذين يحصلو على 

لمصوتين. لحاضرين  ألطر  لد 
ألعضا  من  تسعة  فتر  غير    . سنو بع  مدتها  لفتر  للجنة  عضا  ينتخب   .5
للجنة،  ئيس  يقو  أل تنقضي في نهاية فتر سنتين،  النتخا  لمنتخبين في 

لتسعة بالقرعة. ألعضا  سما هؤال  ، باختيا  أل فو النتخا  بعد 
لفقر 2  3  4 من  فقا ألحكا  لخمسة  إلضافيين  للجنة  عضا  نتخا  يجر   .6
ثنين من  الية  تنتهي  لثالثين.  لخامس  النضما  لتصديق   لما بعد  هذ 
ختيا  يتم  لمناسبة في نهاية فتر سنتين.  لمنتخبين بهذ  إلضافيين  ألعضا 

للجنة. ئيس  سميهما بالقرعة من قبل 
لعمل كعضو في  لتي كف خبيرها عن  لطر  لة  لد ئة، تقو  لطا غر  لشو لمل   .7

للجنة. فقة  هنا بمو طنيها،،  خر من بين مو للجنة بتعيين خبير 
ألمم  مو  من  تدفع  مكافآ  لعامة،  لجمعية  فقة  بمو للجنة،  عضا  يتلقى   .8
ألهمية  العتبا  يال  مع  لجمعية،  ها  تحد لتي  لشر  باألحكا  لمتحد 
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لمنوطة باللجنة.  ليا  لمسؤ
فق لالضطال  مر للجنة من موظفين  لمتحد ما يلز  لعا لألمم  ألمين  يوفر   .9

التفاقية. لمنوطة بها بموجب هذ  بصو فعالة بالوظائف 

لما 18
تخذته  ، تقرير عما  لمتحد لعا لألمم  ألمين  لى  ألطر بأ تقد  لد  تتعهد   .1
التفاقية  حكا هذ  نفا  جل  غيرها من  ية  قضائية  بير تشريعية  من تد

لك:  لتقرير  للجنة في هذ  ، كيما تنظر  لصد لمحر في هذ  لتقد  عن 
لمعنية، لة  لنفا بالنسبة للد حد من بد  في غضو سنة   .

لك، للجنة  كذلك كلما طلبت  ألقل،  بع سنو على  لك كل  بعد   .
ما  بااللتز لوفا  مد  على  تؤثر  لتي  لصعا  مل  لعو ير  لتقا تبين  يجو    .2

التفاقية. لمقر في هذ 

لما 19
لخا بها. خلي  لد لنظا  للجنة  1. تعتمد 

عضا مكتبها لفتر سنتين. للجنة  2. تنتخب 

لما 20
ير  لتقا في  للنظر  سنويا  سبوعين  على  تزيد  ال  فتر  مد   ، عا للجنة،  تجتمع   .1

التفاقية. فقا للما 18 من هذ  لمقدمة 
خر  مناسب  مكا  في   لمتحد   ألمم  مقر  في  عا  للجنة  جتماعا  تعقد   .2

للجنة. تحد 

لما 21
سطة  لمتحد بو لعامة لألمم  لجمعية  لى  عمالها  للجنة تقرير سنويا عن  تقد   .1
مبنية  عامة  توصيا  مقترحا  تقد  لها   الجتماعي،  القتصا  لمجلس 
لمقترحا  تد تلك   . ألطر لد  لو من  لمعلوما  ير  لتقا سة  على 
. جد   ، ألطر لد  للجنة مشفوعة بتعليقا  لعامة في تقرير  لتوصيا 

عالمها. ، لغر  لمر لى لجنة مركز  للجنة  ير  لعا تقا ألمين  يحيل   .2
 

لما 22
نطا  في  يقع  ما  تنفيذ  في  لنظر  لد  يمثلها  من  توفد  لمتخصصة   للوكاال  يحق 
ير  لى تقديم تقا لمتخصصة  لوكاال  للجنة  تدعو  التفاقية.  حكا هذ  عمالها من 

عمالها.  لتي تقع في نطا  لمجاال  التفاقية في  عن تنفيذ 
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لسا لجز 
لما 23

لمسا بين  تا لتحقيق  كثر مو حكا تكو  ية  التفاقية ما يمس  ليس في هذ 
: لمر تكو  لرجل 

لة طر ما، في تشريعا   .
لة. لد لي نافذ  تلك  تفا  تفاقية  معاهد   ية  .  في 

لما 24
لوطني تستهد تحقيق  لصعيد  بير على  ألطر باتخا جميع ما يلز من تد لد  تتعهد 

التفاقية، لمعتر بها في هذ  لكامل للحقو  إلعما 

لما 25
. لد التفاقية متاحا لجميع  لتوقيع على هذ  يكو   .1

التفاقية. يعا لهذ  لمتحد  لعا لألمم  ألمين  يسمى   .2
لعا لألمم  ألمين  لتصديق لد  تو صكو  التفاقية للتصديق.  تخضع هذ   .3

. لمتحد
النضما بإيد صك  يقع   . لد التفاقية متاحا لجميع  لى هذ  النضما  يكو   .4

. لمتحد لعا لألمم  ألمين  نضما لد 

لما 26
لك عن  التفاقية،  لنظر في هذ  عا  قت،  تطلب  ، في   لة طر ألية   .1

. لمتحد لعا لألمم  ألمين  لى  شعا خطى يوجه  طريق 
،  مثل هذ  للز لتي تتخذ، عند  لخطو  لمتحد  لعامة لألمم  لجمعية  تقر   .2

لطلب.

لما 27
لتصديق   يد صك  يخ  لذ يلي تا لثالثين  ليو  التفاقية في  يبد نفا هذ   .1

. لمتحد لعا لألمم  ألمين  لعشرين لد  النضما 
لتصديق   صك  يد  بعد  ليها  تنضم  التفاقية   هذ  تصد  لتي  لد  ما   .2
يخ  لذ يلي تا لثالثين  ليو  ها في  التفاقية  لعشرين فيبد نفا  النضما 

نضمامها. لة صك تصديقها   لد يد هذ 

لما 28
لتصديق  قت  لد  لتي تبديها  لتحفظا  لمتحد نص  لعا لألمم  ألمين  يتلقى   .1
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. لد يقو بتعميمها على جميع   ، النضما  
غرضها. التفاقية  بد  تحفظ يكو منافيا لموضو هذ  ال يجو   .2

لعا  ألمين  لى  لمعنى  بهذ  شعا  بتوجيه  قت  في   لتحفظا  سحب  يجو   .3
إلشعا نافذ  يصبح هذ  لد به.  لذ يقو عندئذ بإبال جميع   ، لمتحد لألمم 

يخ تلقيه. عتبا من تا لمفعو 

لما 29
تفسير   ألطر حو  لد  كثر من  لتين   للتحكيم  خال بين  يعر   .1
حد  لك بنا على طلب   ، ضا لمفا التفاقية ال يسو عن طريق  تطبيق هذ 
لتحكيم،  يخ طلب  شهر من تا ، خال ستة  ألطر . فإ لم يتمكن  لد من هذ 
حالة  ألطر  لئك  لتحكيم، جا أل من  مر  تفا على تنظيم  لى  لوصو  من 

ألساسي للمحكمة. فقا للنظا  لية بطلب يقد  لد لعد  لى محكمة  لنز 
ليها،  النضما  التفاقية  تصديقها   لة طر  تعلن، لد توقيع هذ  ألية   .2
ألطر  لد  تكو  ال   . لما هذ  من   1 بالفقر  ملزمة  نفسها  تعتبر  ال  نها 

لقبيل.  بد تحفظا من هذ  لة طر  ية  لفقر   ألخر ملزمة بتلك 
لتحفظ  لما  تسحب هذ  فقا للفقر 2 من هذ  بد تحفظا  لة طر  ألية   .3

. لمتحد لعا لألمم  ألمين  لى  متي شا بإشعا توجهه 

لما 30
سية  لر إلنكليزية  لحجية نصوصها باألسبانية  لتي تتسا في  التفاقية،  تو هذ 

. لمتحد لعا لألمم  ألمين  لفرنسية لد  لعربية  لصينية 
التفاقية. ، بإمضا هذ  ألصو لمفوضو حسب   ، نا لموقعو  ثباتا لذلك، قا 
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ملحق رقم 2

لكونية: لقومية  لجند  حو 
ئيل سر لنسا في  لقضائية لتمثيل  لحالة 

عبير بكر1

برمو  لقمع  لغبن  عن  فالحديث  لقمع؛  لتمييز  من  لقد  بنفس  لنسا  تعاني  ال 
ينتمين  لالتي  لنسا  قصا  لتمييز  تكريس  لى  يؤ  قد  لنسا  جميع  تجا  مشتركة 
لحا  النتقا  حد  لقومية.  إلثنية   لى مجموعا  ممّيز خاصة، كالمجموعا 
جهته نسا نسويا  لقضائية،  لنسوّية  حد طالئعيا   ، لى كاثرين مكينو ّجهت  ُ لتي 
فريقي.2  صل  ألمريكيا من  لنسا  خصوًصا  لحق،  قلية مغبونة  لى مجموعا  ينتمين 
لهوية  " لنسائي   لغبن  بشأ   ، مكينو نظرية  تتجاهل   ، لنسا هؤال  توجه  فحسب 
تلك  تشبه  ال  لتي   ، سو كنسا  يعانيَنها  لتي  لغبن   َ نما لمتجانسة،  لكونية" 
  3. و لسُّ لرجا  قمع  نما  عن  يًضا  تختلف  بل   ، لبيضا لنسا  تعانيها  لتي  ألنما 
لعينّي  لُبعد  كشف  لكونية" للنسا  لُهوية  لقصير تحّد مفهو " لمقالة  ّ في هذ  بو
ال   ، كنمو لنسائية  لكونية  لهوية  لى  لتطلع  يصّح  ال  نه  هو  ّعائي  تتضّمنه.  لذ 
ضمنها. سيتم  قعة  لو لنسائية  لجماعا  مميز  مركبا  لهوية عن  َ تلك  تتعا  لم 
جل تمثيل مالئم في مجالس   لنسا من  لى نضا حركا  لمقالة  لتطّر في هذ 
 ،" لنسا ّ نضاًال نسوًيا باسم "كافة  ئيل، كمثا ُيجّسد كيف  سر لحكومية في  لشركا 
لمحكمة  حين ُطلب من   . لعربيا لنسا  نجا الفتة، قد تجا فعلًيا  بكّل ما حققه من 
لعربيا كمجموعة ُممّيز ضدها لم  الستجابة اللتما طاَلَب بتمثيل مالئم للنسا  لعليا 
ختا هذ   ، لنسا لذ تحقق في مسألة تمثيل  لقضائي  لفو  ليو طعم  تذ حتى 
قبو  منها  طلب  حين  نتهجتها  لتي  تلك  عن  تختلف  قضائية   ٍ تسويغا توجًها  لمحكمة 

ئيل. سر لعربية في  ألقلية  لقانوني للدفا عن حقو  لمركز  لة" –  محامية في مركز "عد    .1
سلينج للنشر، 2005،  يريز)   - فنة بر لتطبيق، (تحرير:  لنظرية  لقانونية في  لنسوية   ، ُينظر: كاثرين مكينو    .2

 Jeffries لسو باالعتر بالتمييز ضدهن هو قضية لنسا  صفحة 12. (بالعبرية).  مثا مالئم على مطلب 
لمر لوظيفة شغلتها  . فقد ترشحت  لعر لجنس  نها تعرضت للتمييز على خلفية  مر سو  عت فيها  لتي 

لى  ها  عت في شكو  . مر بيضا سو  جل  ، لكن تقر  يشغلها مجد  سو جل  مر بيضا  لسابق  في 
ها  عا لمحكمة  قد قبلت   . لعر لجنس  لجديد تعرضت لتمييز على خلفية  لتعيين  عقا  لمحكمة، بأنها في 

لمشّغل   ّ لبيضا غير ُمعرضين للتمييز ال ترتبط بالقو  لنسا  لسو  لرجا  ّ حقيقة كو  يًضا،   ، قر
لنسا من   لمجموعة من  نه ال يمكن للمحكمة  تتر هذ  تقر  لصفة.  لسو بهذ  لنسا  لم يمّيز ضد 

 Jeffries v. Harris County, 615 F. 2d 1025 (5th Cir. 1980) at p. 1034. See also: Lam v.حماية خاصة بهّن
 University of Hawaii, 40 F. 3rd 1551 (9th Cir. 1994) at 1562; Hicks v. Rubber Co. 833 F2d 1406, 1416

.((10th Cir. 1987
 Angela G. Harris, "Race and Essentialism in Feminist Legal Theory", 42 .Stan. L. Rev. 581 :مثال ُينظر    .3

((1990
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لقضائي في  لخطا  هنا، سيساعد تحليل  لكونية".  لُهوية " لنسا تحت  لتما تمثيل 
متى يمكن   ،" لنسا لقائمة بخصو من يُكنَّ "نحن  لتعريفا  جهة  لحالتْين على مو

 . لنسا لتحّد باسمنا جميًعا، نحن 
لنسا في مجالس  ً ملحوظًة على تمثيل  يا لسنو 1993  2000  لفتر بين  شهد 
لى حد  لزيا جا  لى تلك  لطريق   ّ ثنا على  ال يختلف  لحكومية.  لشركا   
مجالس  في  لنسا  تمثيل  يا  جل  من  ئيل  سر في   ّ لنسو لنضا  بفضل  قليل  غير 
لخصو  هذ  في   ّ لنسو للنضا  لمؤكد  لنتائج  بد  قد  لحكومية.  لشركا   
لذ  لحكومية في سنة 19755،  لشركا  خل على قانو  لد قم 6 4  لتعديل  من خال 
إل  لحكومة بالعمل على توفير تمثيل مالئم للجنسين في تركيبة مجالس  مر  
لو  لتي يتوّجب على  لُملزمة  لطريقة  لتعديل  لك  في كل شركة حكومية6. فقد حّد 
لى حين تحقيق  نه " قّر  لسلو حسَبها، حين يقترحو مرّشًحا لمجلس  ما،  لعمل 
لقضية، بتعيين عضو مجلس   ، قد ما تسمح حيثيا  لو لمالئم يقو  لتجسيد 

لحين". لك  لشركة، في  لممّثل بشكل مالئم في مجلس  نفس  لجنس غير  من 
لمحكمة  لى  ئيل"  سر لنسا في  لتمس "لوبي  لقانو  لسنة على تعديل  لي  بعد مر حو
لذ يلز بمنح تمثيل مالئم للنسا بشكل فعلّي، بحيث يزيد  لبند  طلب تطبيق  لعليا 
لملتمسا بإلغا عملية  قد طالبت  لحكومية.7  لشركا  لنسا في مجالس   تمثيل 
شركة  في  مجلس   عضو   " لقطا نئ  لمو " شركة  مجلس   عضو  تعيين 
تعديل  ضو  في  نه  هو  اللتما  في  لمركز  عا  ال كا  لنفط".  تكرير  "مصافي 
تفضيل  لممكن  من  كا  للجنسْين،  مالئم  تمثيل  منح  بشأ  لحكومية  لشركا  قانو 
ُيشّكل   ٍ نسا تعيين  عد   ّ  ، لمذكو لثال  لوظائف  من  حد  كل  في  نسا  تعيين 
. تجد  لتعيينا لغا  عليه يجب  نتهاًكا لما نّص عليه،  لقانو  تجاهال مطِبًقا لتعديل 
معطيا  محد   ُمرّشحة  لمحكمة  على  يقتر  لم   " لنسا ّ "لوبي  لى  هنا  إلشا 
لغا  لمحكمة بالغالبية  قد قر   . لتي شغر لثال  لوظائف  حد  من شأنها  تالئم 
إلمكانيا  لقانو كونه لم يفحص كافة  مر  لو تجاهل  ّ قر  قر  لتعيين  قر 
جوهر  عند   ، لمسّو لمطّو  قر  في  ملًيا،  ماتسا  لقاضي  توقف  قد   . نسا لتعيين 
لفر   سيلة لتعويض  كونه  يخي،  لتا لغبن  بين  لعالقة بينه  إليجابي،  لتفضيل 
منها  عانى  لتي  يخي  لتا لتمييز  خطا  عن  ضعيفة،  شريحة  لى  لمنتميْين  لمجموعة)  )
ته  تأكيد لسالف  لقر  لغة   ّ يبد  لى  أل للوهلة  لماضي8.  في  لمجموعة)  لفر   )

. حد لنسا كوحد  لى كافة  لوضعّية قد تطرقت 
لشركا  لنسا في مجالس   تفا ملحو على نسبة تمثيل  لمذكو طر  لقر  بعد 
قر  صد  من  سنة  بعد   ،1995 لثاني  تشرين  في  لنسا  نسبة  صلت  لحكومية. 

يخ 16.03.1993. لكنيست بتا قر في    .4
لحكومية. لشركا  5.  فيما يلي: قانو 

. لقانو 6.  بند 18  من 
لعليا، مجلد 48 (5),  لمحكمة  خرين، مجموعة قر  ئيل  سر ئيل ضد حكومة  سر لنسا في  . 453/94 لوبي    .7

لى"). أل لنسا  501. (فيما يلي "قضية لوبي 
لى،  520-521.  أل لنسا  8.  قضية لوبي 
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على  ضافّي  تفا  طر  عا 1996  في  عا 1994.  مقابل 7%  في  لى 15%  لمحكمة، 
عضو  لنسا  نسبة  كانت  لعا 2001  في  لى 26%.  صلت  قد  لنسا  تمثيل  نسبة 

لحكومية 9.37%  لشركا  مجالس  
مبد  لتطبيق  يجابية  جهة  على  مؤشًر  لنسا  عد  في  تفا  ال يبد  ألمر،  ظاهر  في 
لذ طّبق به  لشكل  كثَر في  لكن تأمًال معّمًقا  بشكل سريع.  لجنسْين،  لمسا بين 
 ، أل  " لنسا لتما "لوبي  لمحكمة في  ُمستخلصا قر  لقانو  مر  لحكومة   
ًضا،  فتر تم،  لذ  إل  مجالس  في  لنسا  عد  تفا   ّ على   ٍ عنا بذ  نما   ّ يد
 . لعربيا لنسا  لتمييز ضد  عّمقت من  سة كّرست  "، ليس سو مما لمسا باسم مبد "
لحكومية عا  لشركا  لعربيا عضو مجالس   لنسا  ّ من فحص لعد  ُيستد
لحكومية في حينه،  لشركا  لعضو في مجالس   لـ 216  لنسا  نه من بين   ،2001
 ، ، بإ  بغير  لة فّسر لد  ّ لك  كانت بينهّن 7 نسا عربيا فقط.10 معنى 
فع تمثيل  لوجهة نحو  حّد  لطريق  لذ شّق   ،" لنسا لتما "لوبي  لمحكمة في   َ قر
قصا  نتيجة  كانت  فقط.  يا  ليهو لنسا  إلنصا  هد  قر  نه  على   ، لنسا كافة 
لقانو بشأ منح تمثيل للنسا  مر  لمحكمة  ئر سريا قر  لعربيا عن  لنسا 

ية - قومية.11  لتمييز ضدهنَّ على خلفية جند ، هي  ً بوصفهّن نسا
ضا للقانو بنًد  لذ  لحكومية  لشركا  في 30.05.2000 ُصو على تعديل قانو 
شركة.12  مجلس   كل  تركيبة  في  لعر  طنين  للمو مالئم  تمثيل  جو  على  ينّص 
في  لُمشّر  حّد  للجنسْين،  لمالئم  لتجسيد  جب  بشأ  قم 6  لتعديل  في  فعل  كما 
لتجسيد  لو للعمل على تحقيق  لتي يتوّجب  يعتمدها  لطريق  يًضا،  لتعديل  هذ 
قد   ، لو  يقو   ، لمذكو للتمثيل  مالئم  تجسيد  تحقيق  حين  لى  "  : بالقو لمالئم، 
بعد   ." لعر طنين  لمو عضا مجالس  من بين  لقضية، بتعيين  ما تسمح حيثيا 
لعر غير ُممثَّلين في  طنين  لمو  ّ لمذكو تبّين  لتعديل  لسنة على  نصف  مر سنة 
إل كا هنا 25  لحكومية. فمن بين 584 عضًو في مجالس  لشركا  مجالس  
ّ من فحص ُمعّمق  ُيستد  .(4.28%) 13 لعر طنين  لمو ، منهم 7 نسا فقط، من  عضًو
لحكومية لم تقتر  لو  ً من  ّ عد لحكومية  لشركا  لعر في  يعة  جر حو تو

لكنيست،  لة، (1998); محاضر  لد قب  لحكومية، مر لشركا  لتقرير حو تعيين مد مجالس   لى:   9.  ينظر 
لحكومية  لسنة  لشركا  لحكومية من يو 6.05.098 ; نقرير حو عمل مكتب  لشركا  قتر قتنو  نقا حو 

لحكومة، 2001. ئيس  2000، مكتب 
لثاني, 2001. لحكومية، تشرين  لشركا  لة من سلطة  لى عد 10.  من معطيا قدمت 

لحكومية  لشركا  لعربيا في مجالس   لنسا  لحكومية لسنة 2001  عد  لشركا  11.  يتضح من تقرير سلطة 
لعربيا  لنسا  ). نسبة  لنسا لفتر ( %2.02 من مجمل  مر في نفس  عا 2000 كا 5 نسا فقط من بين 242 
أل 2002 كانت 6 نسا عربيا فقط  لسنة كانت %0.75. حتى كانو  إل في تلك  عضا مجالس  مقابل كافة 
لسنو  . خال  إل عضا مجالس  لنسا  %0.9 من مجمل  صلت %2.6 من مجمل  ية بنسبة  مر يهو مقابل 231 
إل (تر بين 36%-%34 من بين  لالتي عملن كعضو في مجالس  لنسا  2005-2000 لم تتغير تقريبا نسبة 
يا على حالها. ينظر: علي حيد  ليهو بين  لعربيا  لنسا  لهائلة بين تمثيل  لفجو  بالمقابل فإ ظلت   ( ألعضا
لعر 2001-2000،  طنين  لمو ندما  لة، تقرير جمعية سيكو – مسا  لد لعر في سلك خدما  طنين  لمو "
يخ 30.12.02;  لترشيحا بتا لشعبية لفحص  للجنة  ، سكرتير  لسيد نوغا ها لة من  لى عد سالة  تمو 2001؛ 

شهر حزير 2005.
. لقانو 1 من  لذ ضّمن في بند 18 قم 11  12.  تعديل 

لة. لى عد لحكومية  لشركا  لسيد نوغا كا من سلطة  يخ 28.11.01 من  جهت بتا سالة    .13
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فمثال،  لحكومية.  لشركا  مجالس   لعضوية  لعر  من  مرشحة  مرشح    َّ بتاًتا 
خا  منذ  نه  لحكومية  لشركا  سلطة  من  لة"  مركز "عد تلقاها  معطيا  من  يتضح 
طرفه،  من  مرشًحا  سما 16  لتعليم  لتربية  ير  قّد   ، لقانو على  قم 11  لتعديل 
قتر 66 مرشًحا، بينهم عربيا ال غير؛  لتحتية  لُبنى  ير  ُّ عربّي؛  لم يكن من بينهم 
لى عد  ضافًة   ، لمعطيا حد فقط. هذ  قتر 33 مرشًحا بينهم عربي  لمالية  ير 
 ، لعربيا " بالنسبة للنسا  لنسا أل بخصو "لوبي  لمحكمة  ال قر  لقانو  تطبيق 
هي  لحكومة بالشأ  لة" مع   ها مركز "عد جر لتي  سعة  لو سال  لمر لى جانب 
لعليا في  لتما للمحكمة  لى تقديم  لتي لم تثمر، قا مجتمعة  لبحث منذ 1997  قيد 

خر سنة 2001. 14 
يقومو  لم  لو   ّ سطته،  بو لة"  "عد باسم  ُقد  لذ  اللتما  في  عا  ال جر 
بخصو  لقانو  تعديل  منذ  لعربيا  لنسا  تجا  لقانو  عليه  ينّص  لذ  جبهم  بو
، منذ تعديل  لعر طنين  لمو ألمر بخصو كافة  كذلك  لنسا (1993)،  جب تمثيل 
العتر  همية  لعربيا على  لنسا  لة" فيما يخص  ّكد "عد قد  لقانو بشأنهم (2000). 
لرجا  يا  ليهو لنسا  يخًيا خاًصا، يختلف عن  بهّن كمجموعة منفصلة تعاني تمييًز تا
لنسا  هم تجا  عد قيامهم بد لو  ّ فشل  اللتما على  لتأكيد في  تم   . لعر
لو تعيين نسا  جب  قر  لقانو  لعربيا قد بد منذ عا 1993 حين تم تعديل 
نسا  تعيين  عن  متناعهم  عبر  جبهم  بو لو  خّل  قد  لمالئم.  لتجسيد  تحقيق  حتى 
مر  ً على خلفية جنسهّن  لنسا تعّرضَن لتمييز مضاعف؛ مر ّ هؤال  عليه، فإ  . عربيا
لعربيا في  لنسا  لة"  يجر شمُل  ، طلب "عد خر خر على خلفية قوميتهّن. بكلما 
لمحكمة  عمومية في قر  لخو فيه بتوّسع  لذ جر   " لمالئم للنسا لتمثيل  مفهو "
اللتما ُطلب  . في هذ  لنسا لئك  يجّسد  عطا معنى كونًيا يشمل  بالتالي   ، أل
" بما ال يجعله متعامًيا عن ُمرّكبا  لمصطلح "تمثيل مالئم للنسا لمحكمة  ُتوضح  من 

. لنسا مجموعا هؤال 
 ً ، نسا لعر لمالئم بخصو  لتجسيد  نعد  لنيابة، على  لة، من خال  لد لم تعتر 
لقانو بالعمل على تعيين  لمنصو عليه في  لو  جب   ّ ّعت  لك،  مع  جاُال، 
هو يرتبط بـ " قد ما تسمح به حيثيا كل قضية". فمن  عر ليس ُمطلًقا بل نسبٌي، 
لقانو (2000) فقط،  لو بالعمل على تعيين عر مع تعديل  جب  لة، جا  لد جهة 
عا  يخّص  ما  كل  حو  لنيابة   ّ  . شهًر بعشرين  اللتما  على   ّ لر كتابة  قبل   
لة تجاههنَّ منذ 1993 بأنها ال  لد جب  لالتي تمت مخالفة  لعربيا  لنسا  لة" بشأ  "عد
لقيا بذلك  ، فيجب  جب كهذ لو كا هنا   ، لعربيا لنسا  جب خا تجا  تعتر بو

يًضا: لة  لد ضافت   .15 لقانو في 
 

لعليا، مجلد 57 (3)، 31.. (فيما يلي:  لمحكمة  خرين، مجموعة قر  لحكومة  ئيس  لة ضد  . 10026/01 عد   .14
لة"). "قر عد

لمالئم للنسا  لتمثيل  جب  قر  قتر قانو خا طلب  لكنيست  ئيس  لى  يخ 27.12.97 قد  نه بتا لى  15.  يشا 
. يها حاجة لقانو كهذ لتعديل ألنه لم تكن بر لة هذ  لد ضت  قد عا لة.  لد لعربيا في خدما 
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جب  نه ال يوجد  غم  نه  لتأكيد على  لو  "يو 
إل  لعربيا في مجالس  خا لتمثيل مالئم للنسا 

لعثو على  لحكومية، فإنهم يعملو على  للشركا 
تعيينهنَّ عضو   ، لعر طنين  لمو مرشحا نسا من 
لعثو على  لى  لجهو تؤ   ّ لك، فإ . مع  مجالس 

خريا  ، قياًسا بنسا  لعربيا لنسا  عد قليل نسبًيا من 
(.  . ألصل،  لتشديد ليست في  ) 16"  برجا عر

ليس تعيين نسا   ، جب هو تعيين نسا لو لة يوضح نفَسه بنفِسه. فبالنسبة لها،  لد  ّ
ّما في   . لقانو جبها بتعيين نسا عربيا يجب  يتم من خال  سا   ، عربيا بالذ
نه  يله كما لو  لة معفية من تأ لد  ّ ، فإ لقانو لنسا من نّص  لعينية بشأ هوية  غيا 

. جب تعيين نسا عربيا يشمل 
لكن لم ُيذكر شي  لعثو على ُمرّشحين،  نها تعمل على  لى  يًضا،  لة،  لد شا  لقد 
لمحد في  ّ نجاحها   ، ّ لر لك قيل في  بدال من   . لجهو مد تلك  بخصو طبيعة 
لضئيل نسبًيا في  لعر  ها بل من  لعثو على نسا عربيا ليس نابًعا من نوعية جهو
يجب  بأنه  قّر  اللتما   ّ لة  لد موقف  لمحكمة  قبلت  قد   . لمالئما لمرشحا 
لشركا  مجالس   في  لعر  طنين  لمو تمثيل  فع  على  لعمل  صل  تو لة  لد تر 
يشمال  للذْين  لعليا،  لمحكمة  قر  لقانو  يل  تأ في  لة  لد فشل  عن  ما  لحكومية. 
لمحكمة  قر   ّ لحكم.  قر  في  شي   ّ كر  يتم  فلم  يًضا،   ٍ عربيا  ً نسا ضمنًيا 

لقضائّي. لحقائقّي   لمستو  لك على  كا   ً شكالي، سو لة هو قر  بخصو عد
جب  لطرفين ال يختلفا بخصو   ّ  ، ، في قر لقاضي بر لمحكمة،  ئيس  يكتب 
طنين  للمو للنسا  مالئم  بتمثيل  ُتلز  لتي  لقانو  بنو  فق   ( لو ) عليهم  لمّدعى 
تير  : "ما هي  لطرفين هو حو لخال بين   ، .17 فحسب  بر لعر على حد سو
"يمكن  هل   .18" لقانو بنو  كافة  من  عليهم  لمّدعى  على  لملقا  جبا  لو تطبيق 
لبنو تجا مجموعا مستحّقة  لتي ُطبقت بها تلك  لوتير  ، من  لشأ الستخال بهذ 
ليه بشأ  لذ توصلت  الستنتا  لى  لمحكمة  ضح كيف توّصلت  لو من غير   19." خر
ئها، لم  سطة  لة، بو لد ية:  لبد ضًحا منذ  لطرفْين. فالخال بينهما كا  لخال بين 
في   ، عو ثمانية  عن  يزيد  ما  منذ  لعربيا  لنسا  بخصو  لقانو  في  جا  ما  تطّبق 
َّ شر تفصيلي بشأ  لة لم تقد  لد ؛  يا ليهو لنسا  نه ُبوشر بذلك بخصو  حين 
عائها  ال مقنع  تفسير   َّ لة  لد تقّد  لم  ؛  مالئما عربيا  نسا  على  للعثو  ها  جهو
 ، لعر طنين  للمو لمالئم  لتمثيل  جب  قوننة  بعد  جا  عربيا  نسا  تعيين  جبها   ّ بأ
؛ كما  ، بخصو تمثيل مالئم للنسا لذ سبقه بسنو لتعديل  ليس من خال  فقط، 

يخ 26.3.02. لة بتا لد 16.  بند 26 من  
. لقانو 1 من  18 - لبند 18    .17

لحكم. لة، فقر 8 من قر  لتما عد   .18
.  .   .19
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ضح  لو لتطبيق  إلقصا  لتمييز   ّ بل   ، اللتما موضو  ليست  لوتير  مسألة   ّ
سا  "، هو ما جا في  لنسا لتحّد باسم "كافة  فترضت  لتي  لحكم،  قر  للقانو 

. اللتما
لن نبالغ  آلخر،  شكالٌي هو  لذ طرحته على نفسها،  لوتير  لمحكمة على سؤ   جو 
، حين يتم فحص  لمبد من حيث  نه،  لمحكمة  نه متأثر بآ مسبقة. فقد قّر  لو قلنا 
لخاصة لتلك  لمميز  لى  لنظر  تير تحقيق تمثيل مالئم ألبنا مجموعة معينة يجب 
 ، لعربيا لنسا  خصوًصا  لعر  طنين  لمو لمحكمة، بكّل ما يخّص  قتنعت  لمجموعة. 
لعثو  صعوبة  ضو  في  شرعية  تير  هي  لحكومة  بها   يعمل  لتي  لوتير   ّ بأ
لمحكمة تقّصيها من خال فحص  هي صعوبة لم تحا   . ٍ ُمرّشحا عر على ُمرّشحين 
نما من معطيا  قّرتها،  نها  عتباًطا،  لة  لد عمت  لتي  لوسائل  نجاعة حجم  معقولية 
لمحكمة معطيا تد على  ما  لة)  لملتمس (عد قد عر  لُملتمس.  موضوعية جمعها 
على   ين  قا عربي/  يمي/  كا لف   28 عن  يزيد  ما  هنا  كا   1995 عا  في  نه 
لة" قائمة بأسما  باإلضافة، قد "عد  ، يكونو ُمرّشحين محتملين لعضوية مجالس 
مكانية فحص  حٌد نفسه عنا  لك لم ُيكّلف  غم  لة،  لد ما  هم  سما 50 ُمرشًحا كانت 
ّ هنا قائمة تضم نحو 100 مرشح مالئم  لى  لمحكمة  ما  لملتمس  شا  ترشيحهم. 
، لكنها  ألسما لة  تفحص هذ  لد ُقُتر على  لخمسين،  ألسما  لى  ضافة  مبدئًيا، 
لة لكا بوسعها  تبذ جهًد  لد ضًحا: فلو   لملتمس  لم تستجب.20 لقد كا قصد 
عائها،  حض  خطئها  على  لة  لد  ِّ من  بدال  عرًبا.  مرشحين  مرشحا  على  تعثر 
لنقص في نسا  قد مالئمة، فّضلت  ّ فحص موضوعي بشأ  لى  لمستِند  غير 

الستئنا عليها. لة  لة من  محا لد ية  عتما  لمحكمة 
لتما "لوبي  في  بالمر  ُيطر  لم  مالئما  مرشحا  على  لعثو  صعوبة  حو  فالسؤ 
عا في  ال لمحكمة نفَس  لتي قبلت بها  لمحتملة  لسهولة غير  ، في مقابل  أل  " لنسا
هذ  تشير  حيث  بالحقائق،  لك  لتدعيم  جهد   ّ لة  لد تبذ  من    لة"،  "عد قضية 
لعربيا  لنسا  مميز  مع  تعاطيها  في  لمحكمة  ه  َجَّ لذ  لمشوَّ  لفهم  لى  لسهولة 
لعربيا مشموال  لنسا   ّ فقت على  لمحكمة   ّ لو   . يا ليهو لنسا  لمختلفة عن 
لك  ، لكا من شأ  أل  " لنسا لتما "لوبي  لحكم في  لتي يوفرها قر  لحماية  ضمن 
قر  سريا  يمنع  حاجًز  تشّكل  ال  يجب  لخاصة  لُمميز   ّ مفا  ستنتا  لى  يقو   
لحكم  قر  فع  لالتي  لنسا  نفس  من   ً جز فكونهنَّ  لعكس؛  على  بل   ، عليهنَّ لحكم 
كبَر كي تقو   ً لة تبذ جهو لد لخاصة سبًبا يجعل  تهنَّ  لى تحويل ُممّيز ، يؤ  عنهنَّ
يًضا  تير تعيينا بطيئة قد تكو   ّ لمحكمة  عين  . لقد غا عن  لقانو جبها، حسب  بو

ألقل. اللتما على  20.  يو كتابة 
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21. لنسا فًقا لصفا مجموعة  ها  تخا لتي يجب  لخطو  تخا  اللة على عد 
لحكم، حيث نّص  خر صفحا قر  لعربيا باالهتما في  لنسا  لقد حظيت مسألة مكانة 
لمحكمة  لمسألة ال تز بحاجة للخو فيها   تيت فيها. لقد فّضلت   ّ لقر على 
لملتمس  يًضا أل   " يها، تثير قضية "معقد لمسألة ألنها، حسب  المتنا عن بحث هذ 
لم يحَظ ترشيحهنَّ  لمنصو عليه،  الستحقا  لى ُمرشحا ُيلبيَن شر  لة") ال ُيشير  ("عد
ال كثير  ألخير بخصو غيا ُملتمسة ُمتضر تسا لمحكمة  عا  يثير  لالئق.  بالو 
لتمثيل  لمحكمة تنا مسألة  لتي ُيطلب فيها من  لى  أل لمر  ، ألّنها ليست  بشكل خا
ليس  اللتما ُمقدًما من ملتمس جماهير  للنسا خصوًصا، حين يكو  لمالئم عموًما، 
لمحكمة بعد  لى، لم تكتِف  أل  " لنسا . فمثال، في قضية "لوبي  من نسا متضر بالذ
من  عليها  ُصو  كا   ٍ تعيينا لغت  اللتما  يًضا  قبلت  بل  لتفويض،  حّق  مسألة  كر 
فقط،  جماهير  ملتمس  سطة  بو اللتما  لثانية22 قّد   " لنسا في قضية "لوبي  قبل. 
لمالئم  لتمثيل  جب منح  ّسعت   َ اللتما لمحكمة  قبلت   ، من  ضّم نسا متضر
في   . لقانو مباشر لتي ال يسر عليها  لحاال  يًضا، في  ية،  جسا  للنسا في  
عتمدته في قر "لوبي  لذ  لتوجه  لمحكمة نفَس  طن"23 تبّنت  لمو قر "جمعية حقو 
ضي  ئر  " في  لعر  طنين  لمو بخصو  مالئم  تمثيل  منح  لزمت  لثاني،   " لنسا
ليس  لملتمسين كُملتمسين جماهيريين  خا مكانة  كذلك، لم يتم بالمر  ئيل"24.  سر

25. اللتما لمحكمة قبو  لمحكمة حين قر  عتبا  ئر  ين في  ُمتضّر كمتضر 
لعربيا  لنسا  لى  لنظر  متنعتا عن  تكبتا خطًأ حين  لمحكمة  لة  لد ّ نيابة  هكذ فإ
نفس  في  تها،  بحّد  لتمييز،  من  لمحمّيا  مجموعة  ضمن  في  مشموال  نهّن  على 
لنزعة  العتر بالتمييز على خلفية  مثلما تم  لعامة.  لنسا  لى مجموعة  لوقت ينتمين 
العتر   ّ فإ  ،26 لقانو في  تضمينها  يتم  قبل   لتمييز  عن  ُمنفصلة  كخانة  لجنسية 

لعب عن كاهلها بأنه لم يكن ممكنا تعيين شخص  لة  تقو بها لرفع  لد لتي يتوجب على  لجهو  21.  تم بحث مسألة 
لجهو  لقاضي ماتسا بوضو  حجم  . فقد قر  أل لنسا  ستحقا في قر لوبي  لى مجموعة مستضعفة   ينتمي 

لم  لة  لد ضعا تكاسلت فيه  لقانو ال تشمل  لتي يتحد عنها  لقضية"  لبحث  "مالبسا  لتعيين قيد  مرتبط بنو 
لماثلة  لصعوبة  لى  إلشا  الكتفا بمقولة عامة حو صعوبة عامة، بل يجب  نه ال يمكن  لك  جباتها. معنى  تقم بو

يًضا  لقاضي ماتسا  لة.  لقد قر  هو ما لم يطبق في قضية عد تعيين،  كل تعيين  قضية  ضمن مالبسا كل قضية 
جبه كالمطلو عليه  لقيا بو جل  سمي" عن مرشحة ما ألنه من  جب عبر بحث " لو ير  يسقط عنه  نه ال يمكن لو
لة لو  لد لقو   لى, 528). من نافل  أل لنسا  لى تعيين مرشحة مالئمة (قضية لوبي  تخا خطو معقولة تهد 

لوصو  لجمعيا بهد  لمهنية،  لنقابا   ، لكليال  ، لجامعا ، مثل  الستعانة بجها مهنية عديد  لكا بإمكانها 
خالفت  لعب  لة لم ترفع عن كاهلها  لد بذلك فإ  لة  لة في قضية عد لد لجهو لم ُتبذ من قبل  . هذ  لهد لى هذ 

لموقف فإ  فق على هذ  لذ يو نه خالفا للقاضي ماتسا  لى  إلشا  لمهم  . من  لقانو لمنصو عليه في  جبها 
. الكتفا بجهد معقو جية بل  لى جها خا نه ال حاجة للتوجه  قلية)   لى ( ال لنسا  لقاضي كدمي في قضية لوبي 

لعليا، مجلد 52 (3)، 630. لمحكمة  ، مجموعة قر  لرفا لعمل  ير  ئيل ضد  سر لنسا في  . 2671/98 لوبي    .22
لعليا  لمحكمة  خرين, مجموعة قر  ئيل  سر ئيل ضد حكومة  سر طن في  لمو . 6924/98 جمعية حقو    .23

مجلد 55 (5), 15.
خرين  (لم ينشر). ئيل  سر ئيل ضد حكومة  سر لنسا في  . 2754/02 لوبي  يضًا:     .24

 ّ ، مع  حد مسألة غيا متضر ،  بجملة  لنسا لقاضي كدمي، في قضية لوبي   ّ لى  إلشا  لمهم  25.  من 
لحقيقة.  لى قضية هذ  ألقلية لم يستند  يه ضمن 

لمشتكي لم ُيقبل للعمل في كلية مسيحية خصوصية   .Vried v. Alberta لكند لحكم  لك هو قر  26.  مثا جيد على 
لـ  فًقا  لتمييز  من  لمحمية  لخانا  ضمن  مشمولة  غير  لجنسية  لنزعة  لكلية   عت  مثلي.  نه  علن  بعد  
لمثليين  لدعو من خال تضمين مجموعا  لمحكمة  قد قبلت   .Individual's Rights Protection Act RSA 1980
جه  لمجموعا في  نه ال مكا للتمييز بين  تقر  لتشريع.  لتشريع كمجموعا يفتر  تتمتع من  لمثليا في 

.Vriend v. Alberta (1998) 156 DLR (4th) 385 :لتشريع. ينظر فقن هد  لتمييز حين تو
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 ، لكونية للنسا ية – قومية هو تحصيل حاصل لالعتر بالُهوية  بالتمييز على خلفية جند
ضحة.  نب عينية  كونها تشمل جو

لكونية، حين تزعم  لبالغية  للغة  ضًحا يجّسد مثالب  " مثاال  لنسا تشكل قضية "لوبي 
فالُملتمس  لجميع.  جل  من  ليست  ألمر  حقيقة  في  هي  بينما  لجميع،  باسم  لتحد 
ًضا، من  تخصيص  فتر  ، لنسا لمالئم لمجمل  لتمثيل  لى حقو  لمحكمة تطرقا 
لية  لليبر لقر  تسر  لفعلية  لناحية  من  نه  يتضح  لكن  معينة.  قومية  لهوية  لك 
لنسا على خلفية  لفجو بين مجموعتْي  ّسع  يا فحسب، مّما  ليهو لنسا  للمحكمة على 
يسر عليهنَّ ما  لة"  ُيطّبق  لعربيا في قر "عد لنسا  لقومي. فقد طلبت  النتما 
لنسا  لى كافة  لقر يتطر  ّ هذ  لتأكيد على  "، من خال  لنسا  في قر "لوبي 
 " لنسا "تمثيل  لمفهو  كونّي  تعريف  منح  لَن  حا نهّن  فقط.   يا  ليهو لى  ليس 
لمطلب "ُمعّقد"، بينما  ّ هذ  لمحكمة قر  ، لكّن  يا ليهو كذلك  لعربيا  بحيث يضّم 
لو  مالئًما،  تمثيال  ُتلز  بحيث   ،" عربيا  – "نسا  ُتسمى  ُهوية  توجد  ال  نه  لنيابة  عت 
لوضع  ّ هذ  يي،  بر ُمنفصل.  ضح  لقيا بذلك عبر تشريع  ، فيجب  كانت هنا كهذ
لُهوية يجب  ". فهذ  لكونية للنسا لُهوية  لذ عرضته هنا يلزمنا فحص مفهو " لقانوني 
لمرتبطة بأقلية قومية  عرقية  ، كتلك  خلها ُمميز قمع مجموعا غير با  تشمل 
يشّكل  ّ فحسب.  نتما جند الكتفا بتعريف عمومي يقو على  ال يمكن  ها.  ممّيز ضدَّ
ليس كونًيا.   ، ثنّي بشكل خا  ّ نجا نسو ضًحا على  ليس ميلر27 مثاال  لقر بشأ 
ئيلي،  إلسر لطير  لسال  لتجّند  في  لنسا  حّق  مسألة  حو  لتي   لقضية  فهذ 
"، في حين  لنسا باسمنا "نحن  ئيل،  سر لنسا في  لى حق كافة  ُعرضت كحالة تتطر 
لنضا نضاال نسوًيا، بل  ئيل ال تر في هذ  سر لعربية في  لنسا  ّ حركا  ضًحا  كا 
 . هنَّ لمناقضة لكل  لقمع  ئر  لى  يَن في هذ مطلًبا باالنضما  لعكس؛ فقد  على 
، بل  لطير َ لسال  لعربيا لن يتجّند لنسا   ّ تها  لقضية  ضًحا في  نه كا  بما 
 ّ لنسو لنضا   ّ  ً يًضا، فالخالصة  لمطلب من منطلقا نسوية،  ضَن هذ  نهنَّ يعا

ليس كونًيا.28 ثنًيا  لذ ُعر في قضية ميلر كا 
لهوية  لى  تكا  ال لّنسوية تخطئ حين تسعى للخر ضد  لنقدية  بيا  أل  ّ عتقد  نا 
لُهوية  لسائد لتعريف ما هي " بيا تخضع للمفهو  أل ّ هذ  لخطأ في  يكمن  لكونية. 
توفير  هي  كنقديا  ظيفتنا  خر.  بشكل  تعريفها  يمكن  حين  في  لكونية"،  لمتجانسة 
لقمع  لتجانس" هو ما يشمل كافة مركبا  فضه تماًما؛ فـ " ليس  خر للتعريف  مضمو 

 . لمركبا ال يتجاهل هذ 

لعليا، مجلد 49 (4)، 94. لمحكمة  خرين مجموعة فر  ألمن  ير  ليس مبلر ضد   4541/94 .   .27
ئيلي"،  ألسر لقضا  نسوية في  طنة قومية  لفلسطينية: مو ين، "نحو توجها نقدية لألقلية  لى: حسن جبا 28.  ينظر 

بليليم، مجلد 9،  93-11، 2000. (بالعبرية).
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ملحق رقم 3

لمجتمع لقانو  ألطفا بين  يج  تز

* مقبولة نصا

ألطفا يج  تز
من  لتحّد  لعربية  فتاتنا  ما  تقف  لتي  ئق  لعو هم  حد   ، ألطفا يج  تز مشكلة  تشكِّل 
حر تقّد ملمو في  بالرغم من  سس سليمة.   من بنا مجتمع يرتكز على  تقّدمها 
إلشا  لمشكلة. يمكننا  لتقد لم يكن كافيًا لعال هذ  ال  هذ  لعربية،  لمر  مكانة 
ظاهر  نتشا  حيث  من  لعربي  مجتمعنا  في  لمختلفة  لمناطق  بين  معّين  تفا  لى 

نها ال تز مصد  قلق لمجتمعنا برّمته.  ال   ، ألطفا يج  تز
ها  بعا  ، لّظاهر مسّببا  على  لّضو  تسليط  لى  لنشر  هذ  تقديم  من   نسعى 
لمتعلِّقة  لدينّية  لقانونّية،  نب  لجو لى بحث  لمجتمع، باإلضافة  لمر  نعكاساتها على 

 . ألطفا يج  بتز
ألحو  لعمل للمسا في قضايا  لذ تقو به لجنة  لّنشا  لنشر هي جز من  هذ 
خل  مكانتهن  لعربّيا  نسائنا  بحق  لمجحفة  إلجتماعّية  هر  لّظو من  للحّد  لّشخصية 

لمجتمع.

يج       تز
صطال  لمبكر“. نعتقد   لز  ألطفا هو تعبير ” يج  َ في مجتمعنا لتز لمتد لتعبير 
، هو  لحقيقي للظاهر لمعنى  ّ عن  فضل  “ بإمكانه  يعبِّر بشكل  ألطفا يج  ”تز
لفتا  لتأثير على  ، يتم  .  فبشكل عا إل لى عنصر  “، ألنه يفتقد  ليس ” يج“  ”تز
قتنا  إلقنا . حتى في حا  سائل  لز من طر ثالث بمختلف  لفتى للقبو بفكر   
لقر لعد  تخا  لقد على  ، لفقد  لصعب  نتحد  عن  لفتى، فمن  لفتا  

إلجتماعي. لعاطفي  لّنفسي  لبلو  كتما 
كل  بأّنه:   لّطفل،  تعّر  لّية  لّد ثيق  لمو  َّ أل  ،“ ”ألطفا يجًا  تز نعتبر  خر  جهة  من 
لحماية للطفل   لّرعاية  هي تنّص على ضر توفير    . لثامنة عشر من هو  سن 
جية بكل متّطلباتها مناقض تماماً   لّز لحيا  عبا  لطفل/  لمرحلة.  تحميل  في هذ 

 . لمطلو توفيرها له/ للرعاية 

لشخصية.  ألحو  لعمل للمسا في قضايا  ألهالي، عضو لجنو  لريفية في جمعية  لنسوية  لتنمية  جتماعية، مركز مشر  عاملة   *
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لما 18: لعالمية،  لّطفل  ّتفاقية حقو  تنص  
كال  لقائل   بالمبد  إلعتر  لضما  جهدها  قصا  ألطر  لد  تبذ  لبند 1. ”  
لدين  لو تقع على عاتق   ، نمّو لّطفل  ليا مشتركة في تربية  لَدْين يتحّمال مسؤ لو
تكو   ، نمّو لّطفل  لى في تربية  أل لية  لمسؤ لحالة،  لقانونيين، حسب  صيا  أل  

ألساسي“.    هتمامهم  لفضلى موضع  لطفل  مصالح 

لمختلفة ئف  لّطو لّز حسب  سّن 
فعلى  ئف،  لطو من  طائفة  لكّل  لدينية  ألعر  نين  لقو على   ً بنا لز  سن  يختلف 
 . نى للز لجنسي للطرفين   يحد سن  لبلو  إلسال توّفر  لمثا طلب  سبيل 

لمسيحّية  ئف  لّطو لمسيحّية،  فيوجد هنالك تباين بين  ئف  لطو ما بما يخص 
قّل  ئف لم تحدِّ ما هو  لطو َّ جميع  ّال   ، نى للز أل لّسن  لمختلفة، من حيث تحديد 

غم  نى.  من 15 عامًا للفتا كسّن 
ئيلي قر سن  إلسر لقانو  ال    ، نى للز أل لسن  ئف حد بشكل مختلف  لطو  

ئفهم.  طو يانهم  ختال  طنين على  لمو موحد لجميع 

لّز لسنة 1950 قانو سّن 
طنين،    لمو لكل  للز  لقانونية  ألهلية  سن  يحد  كي  لز   سن  قانو  جا 
 ، لز نى إلبر عقد  فقًا لذلك فقد تحد  سن 17 عامًا كحٍد  لديني.  عتبا إلنتمائهم 

لمحكمة : ال بإ خا من   -17 يج من هم   على  ال يجر تز

عطا  بالز
لقانوني  لّسن  عطا  لز قاصر/ قبل بلو  لمحكمة من  لز  يمّكن قانو سن 

لتالية: لحاال  في 
نجبت طفله. لز به   لذ تريد  لشخص  لقاصر من  1.       حملت 

نجبت طفله. لز ممن حملت منه   لقاصر  2.       طلب 
لمحكمة  من شأنها  سبا خاصة تر  بوجو  لقاصر/ 16 عامًا،  3.      بلغ/ 

. إل بالز عطا  تبرير 

لقانو عقوبة خر 
مة بحّق كّل  فع غر لّسجن لمد سنتين   لّز يحّد عقوبة  قم 2  لقانو سّن  لبند 

َمن:
. لسابعة عشر / من فتا  فتى قاصر -  سن  َّ 1.      تز

. جر  ساعد بعقد  لقاصر/       .2
اليته. لقاصر  من هو/هي في  بنته   بنه    ّ       .3
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لز مكانية حّل عقد 
- يحق طلب  لز لكن خالفًا لقانو سن  لدينية للّطرفين،  فقًا لألحكا  لز   ُعقد 

جية لكلِّ من: لز بطة  لر حل 
لدعو قبل بلوغه/ 19 عامًا. ، بشر تقديم  يجه/ لذ تّم تز لقاصر/   .1

لقاصر/  لدعو قبل بلو  لوصي عليهما، يشتر تقديم  لقاصر/   لد  حد   .2
18 عامًا.

لقاصر/ 18 عامًا. لدعو قبل بلو  إلجتماعي، يشتر تقديم  لعامل   .3

لقانو شكاليا في تطبيق 
لقانو في  ، هو: عد تطبيق  ألطفا يج  لتعامل مع تز جهها في  لتي نو لتحديا  حد 
ّ سهولة   . لمقّربو لزيجا تبقى سّرً يعرفه  ّ غالب هذ  ، خصوصًا  لحاال كثير من 
لعقد  ستعما ” نتشا  لى  مل ترجع  لقانو كّلها عو إللتفا على  لزيجا  خفا هذ 
لّسجّال  ل في  ، ال يسجَّ لدينية بعقد شفهي  مكتو ألعر  فق  هو   ني“،  لبرَّ

لفتا سن 17 عامًا.    لى  تبلغ  لّرسمّية 
هذ بحّد   ، ا لملفَّ ، ُتْغَلق غالبية  لقضا لى  ألمر فيها  لتي يصل  لّنا  لحاال  ما في 
لفتر بين 1990-1995 قدمت للشرطة   7  . ففي  لقانو جو  لخر  ته يحّد من 
في   لمتهمين  ين  بينما   ، ملفا بينها 5  من  غِلَقت   ، لطفال  يجا  ضد  فقط  شكا 

ملفين فقط.
شكالية تطبيقه  تنفيذ  لدينية يزيد من  ئع  لشر لز مع  ّ تناقض قانو سن  كما 

في مجتمعنا

تأثير نعكاسا  
لسلبّية  لتأثير  من  لعديد  جو  ّتضح   ، لعربّيا لّنسا  جمهو  مع  لعمل  خال  من 

 . ألطفا يج  لمصيرّية لتز
تعليمها،  كما  من  لفتا  يمنع  قد  لحاال  غلب  في  يحّد  مبكر،  جيل  في  لز      -
لذ َيْصُعب تعويضه الحقا، بالذ  لم  ألمر   ، ألطفا لز  ما  لتز بسبب 

لثانوية. لمرحلة  لفتا على شها  تحصل 
لفتا على تحّمل  عائلّية، لها عالقة بعد قد  جّية  حتما حد مشاكل  يا     -
عة  لموسَّ لعائلة   ّ لز جتماعيًا لها، في ظل توّقعا  عبا هي غير جاهز نفسيًا 

قّلة خبرتها.   إلعتبا صغر سنها  ألخذ بعين  منها-  
خال  لها  تتعر  لضغو قد  نتيجة  صعبة،  نفسّية  لحاال  لفتا  تعّر  حتما     -

ما .    أل ساسيًا في تعاطيها مع  لنضو عامًال  جّية، حيث يعتبر عد  لّز لحيا 

لصحّية نب  لجو
إلنجا في  لها تبعا صحية جّمة، ناتجة باألخص عن  لفتا في جيل مبكر، يحمِّ يج   تز
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 . لمر ة  ر يهدِّ صحَّ لمتأخِّ لمبكر  حل  لمر إلنجا في  لمعر   نه من  جيل مبكر حيث 
لى:  ّ لذ من شأنه  يؤ لجسد  لمر  نجا قبل تكامل نمو  لمبكر هو  إلنجا 

لة عن تنظيم  لمسؤ لغد  كذلك   ، لّطو لة عن  لمسؤ لغد  كتما نمّو  عد   .1
لّشهرّية. لّد 

. لمتكر لتعر لإلجها  يا خطر   .2
لجنين بدًال من تخصيصه لنمو جسم  نمو  لطاقة للحمل  لجسم مخز  ص  يخصِّ  .3

هقة. لمر لت في جيل  لتي ال  لفتا 
فتر  في  لحو  نمو  كتما  عد  بسبب  لقيصرية  لوال  لمخاطر  لتعّر   .4

هقة. لمر
. لوال لحمل  لّد بسبب  لّتعّر لفقر  يا خطر   .5

لمتكرِّ  لوال  حتماال  لحمل، مما يزيد من  لكافي في مجا تنظيم  لوعي  عد   .6
نفسّيًا على  لذ من شأنه  يشكِّل عبًئ جسدّيًا   ، لوال مني بين  بد فاصل 

. لفتا
 . لمتكرِّ لمبكر للجسم، نتيجًة للوال  لترّهل   .7

هّمها:  ، لطفل/ نعكاسا صحّية على  لمبكر  إلنجا  لك، يحمل  ً على  عال
. عرضًة لألمر لو  طفا قليلي  ال   .1

لصحيحة  لعناية  حو  أل  لد  لوعي  قّلة  عن  ناتجة  لمشاكل  لطفل/  تعّر   .2
لحو  لتعّر  كافية،  ضاعة  فتر  تما  عد  لسليمة،  لّتغذية   ، بالطفل/

لك من مخاطر يمكن تالفيها. لى  ما  بيتية، 

لمبكر لز  للجنة من  موقف 
يج  نما هو تز  ، لثامنة عشر لمبكر ال يقتصر على  من هم   لز   َّ نؤمن بأ
لجسماني  لعاطفي،  لعقلي،  لّتعليمي،  إلجتماعي،  لنفسّي،  بلوغه  ُيتّم  لم  من  كّل 
سن  عن  يعبِّر  بإمكانه    ً محد سنًا  نحدِّ  يمكننا   ال  لتعريف  هذ  بموجب  لجنسي. 

. خر تبعًا الختال نمّو لى  لمفّضل، ألنه يختلف من شخص  لز 

مسبِّباتها لّظاهر   حو 
حصائّية معطيا 

في  سنويًا  لألطفا  يج  تز لحاال  عالية  نسب  جو  لى  تشير  لعاّمة  لّسنوّية  لمعطيا 
حيث  ية.   لّد إلسالمّية   ئف  لطو من  لفتيا  لد  جدً  با  لنسبة  هذ  مجتمعنا، 
يجا كل سنة، ما يقا %44 من مجمل  ِّجا  جيل 19 من  لمتز لفتيا  تبلغ نسبة 
لعمرية   لفئة  ضمن  مقلق  بشكل  مستمر  لزيا   ّ ال  لعربي  لمجتمع  في  ِّجا  لمتز
قا  أل هذ  تعبر  يمكن   فال  تسجل  ال  لزيجا  هذ  غالب  بما    . عامًا.  لـ 18   

لك بكثير. كبر من  لحقيقية  لنسب  نعتقد   ها،  نتشا قيق عن مد  بشكٍل 
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لسنو 1999 – 2000: ِّجا    جيل 18 عامًا   خال  لمتز نسبة 

١٩٩٩٢٠٠٠
٣٢ ٪١٨ ٪مسلما   
٧ ٪٦ ٪مسيحّيا 

٣٣ ٪٢٨ ٪ّيا 
لمركزية  2000،  2002 إلحصا  ئر  تقرير 

لّشخصّية: ألحو  لعمل للمسا في  قضايا  ستطال  لجنة 
-15 بأجيا  عربّية  فتا   1200 لبحث  عينة  شملت   ،1999 سنة  الستطال  هذ   جر 

طر  ضمن  لبال  نحا  كافة  في  عربية  مدينة  قرية   20 لي  حو لى  نتمين  17عامًا، 
: َّ لبحث  ظهر  قد  لّثانوّية.   لمد 

لّز .  جو قانو يتعّلق بسّن  لفتيا يجهلن  72 % من 
.“ لفتيا كّن ”مخطوبا 10 %  من 

لعينة: لمخطوبا من  ألجيا بين  يع  تو

لنسبةلجيل
٥٪١٥
٣٨٪١٦
٤٦٪١٧
١١٪١٨

  : العتقا د  لمبكر هي -16 17 سنة، مما يؤكِّ ألساسية للخطوبة  ألجيا   ّ  ، يظهر من هذ
لثانوية. سة  لد نها  ّ معظمهّن يتزّجن قبل 

لقر لهّن. ألقل،  فيما لو كا  لزَّ بعد جيل 20 سنة على  لن  لفتيا يفضِّ 92 % من 
تمثِّل  ال  عليها  حصلنا  لتي  لمخطوبا   نسبة    َّ  ، لالستطال لّية  ألّ لنتائج  من   ّ ُيسَتَد
لتعليمية،   ألطر  لبحث لم تشمل فتيا خا  َّ عيِّنة  لمجتمع.    لحقيقية في  لنسبة 
نتشا  ُيعَر  حيث  لنقب  في    : لمثا سبيل  على    . لظاهر لهذ   عرضة  ألكثر  هن 
لمخطوبا قليلة جدً، بسبب نسبة  ، كانت نسبة  لبد لعربي  لمجتمع  لّظاهر بكثر في 

قيق.     قع بشكل  لو لنتائج ال تعكس  لذ يؤكد   ألمر   . لفتيا لعالية بين  لتسر 
لعظمى للمخطوبا (84%  لغالبية   ّ ُّ منها:   لمخطوبا يستَد جيا  يع   ما  بالنسبة لتو  
ألقل  ألطفا ضمن شريحة  يج  يا نسبة تز د  ) هّن في جيل 16-17 عامًا،  مما  يؤكِّ

لفتيا  .   سنًا من 
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لز   لذ يحبِّذ  لجيل  كا    لخاصة للمشا لرغبة    : لسؤ حو خر عند   من ناحية 
لمعطى ُيظِهر  لعشرين.  هذ  لز  بعد بلو سن  ل  لساحقة  تفضَّ لغالبية    َّ به،  تبيَّن 
لمحيط  ضغط  إلجتماعي  َّ للضغط  د  يؤكِّ لقائم ،  قع  لو لفتا  غبة  لتناقض بين 

يج. لّتز ً مهمًا في 
لّلجو للّز في جيل مبكر سبا  لمشاِكا حو   

ساسية من  ألطفا تقع ضمن ثال مجموعا  يج  سبا تز  َّ  : الستطال ظهر 
الستطال :     كا في  لمشا لقضايا، عبَّر عنها   

لفتيا  هر  ألطفا كحل  لها من جهة،  يج  لعائلة: تز ستعما  هقة  لمر ما جيل   .1
. خر متها من جهة  لز كحل أل لى  لعائلية  لضغو  من 

 ، لفتا إلتفا على تصّرفا  لّتفاهم   لكبت، عد  لعائلة،  التصا في  مشاكل   ·
يج  لتز لى  لهر  هنا  من   ، لفتا ألهل  بين  آل   ألفكا  في  فا  جو 

كحل.
يجها لتفا  لعمر،  يدفعهم لتز لجنسين في هذ  لعالقا بين  ألهل من  خو   ·
  . فتا جتماعيًا لعالقة بين شا  لمقبو  لوحيد  إلطا  َّ هذ هو  يل، علمًا  ألقا
بشكل سريع عن  جتماعيًة  عطائها شرعية  ألهل  جد عالقة كهذ يحا  فإ 

 . لز طريق 
غالبًا   ، لمبكر لخطوبة  لفتيا على  لعديد من  قبا  لجيل، حيث  تأثير مجموعة   ·

سة سوية. لد كن مقاعد  ما يتشا
بمجر  الحتر  من  كبر   ً قد منحها  لفتا  مع  ألهل  لمجتمع  تعامل  ختال   ·

خطوبتها.
حيِّز   على   لحصو  لترفيه،  للخر  للفتا  فرصة  هما    : لز لخطوبة   ·

شخصي ال تحصل 
ضة  لمفر لتقييد  لّز منفذ للهر من  لفتا  بهذ تعتبر  لبيت.   خل  عليه   ·

عليها . 
ئيلي). إلسر لمجتمع  لفتا بقيم غربية ( بالذ عن طريق  لخو من  تأّثر   ·

لمجتمع  بشكل عا لمر في  مل تخصُّ تدني مكانة  2. عو
جها. لفتا مرتبط بز لمجتمع بأ تأمين مستقبل  عتقا   ·

لمجتمع. لعنوسة ” لما فيه من مكانة متدنية في  بدً ”   لّز  لخو من عد   ·
لتأثير على تشكيل شخصيتها،  لسن بإمكانهم  لّشبا بالّز من فتا صغير  غبة   ·

يديه“.  لشا بد بنت يربيها على  ستعما مقولة   ”  كما  
جها في جيل مبكر. لفتا بز لخصوبة لد  كبر لسنو  ستغال  مكانية   ·

ية  قتصا مل  3. عو
عالتها. لفتا للتخلص من عبئ  يج  لى تز لسيِّئة لألهل تدفع بهم  ّية  إلقتصا ضا  أل  ·
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لكبير لعائلة  فر  عد   ·
لعمل. خر كالّتعليم  مكانيا  عد توفر   ·

، تأكيدً  كا لمشا ألطفا حسب   يج  لقضايا كمسبِّبا لتز عتبا ظهو هذ  يمكن 
نجد   حيث  لعربي،  لمجتمع  في  للمر  لمتدّنية  لعاّمة  بالمكانة  لظاهر  هذ  لعالقة 
تكن  لم  لفكر  هذ  عمليًا  لمبكر،  يج  لتز لعائلة  في  لبنا  كثر  بين  يربط  لمجتمع 
يج هو طريقة لتخفيف  لتز  َّ لعائلة، فنجد  لفتا عب على  عتبا  بنيت على  عفوية 

لعائلة. فر  عد 
 ، لز إلقد على  تأسيس نفسه قبل  لوعي  لخاطب بالبلو  خر يطاَلُب   من ناحية 
لوظائفها  لمجتمع  تحديد  على   ً بنا هذ  لوعي.   من  نفسه  بالقد  لفتا  تطاَلُب  ال 
ضع معاييرً  لمجتمع   لك. نجد   لتأهيل ألكثر من  لبيت، بشكل ال يتطلَّب منها  خل 
لتخويف من     ، جو عالقا سابقة للفتا لخصوبة،   ً على: سنو  لّز بنا لسّن 
توضع عليه  يخ صالحية  لمر لألسف ” كشي ” له تا لتعامل مع  لعنوسة“.  يجعل من  ”
يجها  عد ” تز  ، ألطفا إلنتاجية كآلة إلنتا  ته  لسابقة  قد لتجربة  ، مثل  عتبا
لمجتمعّي نحو  لتغيير   ّ !! من هنا ند  ”  في صغرها يضعها ضمن فئة مهدَّ بالكسا

لبعيد.  لظاهر للمد  لتقليل من هذ  ، من شأنه بالتأكيد  لمر بشكل عا فع مكانة 
هقة، مثل:   لمر لتقليدية لجيل  لمشاكل   َّ  ، كا لمشا ً على   خر نر بنا  من ناحية 
آلخر..  لجنس  لى  لّرغبة بالتَّعر   ، لتمّر ألهل  فق مع  لتو لجيل، عد  ضغط مجموعة 
، كنو من  خر لية  لى مسؤ لفتا  هو نقل   ّ عطا حّل سحر تتم معالجتها عن طريق 
لتعامل  هقة. في حين  يجب  لمر لناشئة خال فتر  لطبيعّية  لمشاكل   لتعامل مع  تفا 
من  هق/  لمر جهة  من  ألهل  على   ، شكاليا مميِّز  كمرحلة   لفتر  هذ  مع  
من  لسليم،  لبلو  سس تربوّية  تضمن  ً على  ، بنا إلشكاليا جهة هذ  خر مو جهة 

لبلو .     سر عند  هقين لبنا  لمر ثم تضمن تحضير شخصية 
لعمل  مكانيا  نقص  ظل  في  نعيشه  لذ  عب  لصَّ إلقتصا  إلجتماعي  قع  لو  
 َّ من هنا نر   . لظاهر يا هذ  مكانية  لى  لعر يضيف  لفتيا  لتعليم للشّبا 
مكانيا للتطّو  مامها   ضاعنا هذ بشكل غير مباشر، حيث ال تجد  لفتا تدفع ثمن 
لنمط من  ً الستمر هذ  لمبكر. لكن هذ ال يعتبر مبرِّ لبيت كبديل للّز  لخر من 
كر  كما  ية،  القتصا ضا  أل هذ  تكرِّ  لمبكر  يج  للتز لّنهائّية  لنتائج   َّ أل   ، لز
 . ألطفا يج  تز على  لمبنّية  لجديد  لّشاّبة  لعائال  في  لحالية  لمشاكل  تتكرَّ  سابقًا 
ّ طر  ّال  لعربي هو تخّو قائم،  لمجتمع  لّتأّثر من  قيم غريبة على  لتخو  من   

  . فر معالجته يجب  ال تكو بإتبا تقاليد تنتهك حقو 

 : توصيا
لى 18 عامًا. لز للفتا  فع جيل  جل  لقانو من  لعمل على تغيير     -

جيل  قانو  تطبيق  يا  جل  من  لقانونّية،  لقضائّية  سا  لمؤسَّ على  لضغط     -
ألقل. لقائم على  لز 
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لتَّركيز  لك من خال   ، لظاهر جل تقليص  إلجتماعي من  لتوعو  لعمل  -  تكثيف 
لتقليدية  ألفكا  لمجتمع  في  لمر  مكانة  كضعف  لرئيسية:  مسبِّباته  على 
لمخّصصة حو  مج  لبر يا  لحقوقي  لوعي  لقانوني  لوعي  تجاهها، تعزيز 
لمهنيين/ ألهالي   ، لفتيا  ، لفتيا لك على ضمن مجموعا  هقة.  لمر جيل 

    .
لنَّشر  خال  من   ، ألطفا لز  لسلبّية  إلنعكاسا  آلثا  حو  لوعي  يا    -

 . إلعال
ألطفا   ، لمر مستو  على   ، ألطفا يج  تز بعا  لفحص  ألبحا  جر  -  تشجيع 

لعائلة.

لّشخصّية:  ألحو  لعمل للمسا في قضايا  لجنة 
لجمعيَّا  لّشخصّية بمبا مجموعة من  ألحو  لعمل للمسا في قضايا  لت لجنة  تشكَّ
جتماعّيا  عامال  محامين  محاميا  إلنسا  حقو  لمر  حقو  مجا  في  لعاملة 
لمبا على خلفّية  . نشأ هذ  لمر بالنهو بمكانة  هتما  جتماعيين   عّما 
لّشخصّية، كجز من  ألحو  لعربّيا فيما يتعلَّق بقضايا  لّنسا  تحّديا عديد تعانيها 
لمتدنية  لمكانة   ، لمجتمعا من  كغير   ، يكرِّ لذ  لعربي  مجتمعنا  في  لعا  لوضع 

لّرجل.  للمر قياسًا بمكانة 
ّ في غالب  لتي تؤ لوضعّية  لمر نتيجة لهذ  قع ضد  لو لّتمييز  بة  لى محا للجنة  تهد 
للَّجنة  ته تهد  لوقت  لشخصّية.  في  ألحو  نتقا حقوقها في قضايا  لى  ألحيا 
من  تحّط  خر  سلبية  جتماعية  هر  ظو تقليص  طر  مسبِّبا  في  يًا  جذ لبحث  لى 
لّز  جا  لز تعّد  ألطفا  يج  لمجتمع، مثل:  تز لعائلة  لعربية في  لمر  مكانة 

لّتعسفّي. لّطال   ّ لقسر
جل معالجة  لجا على مستويا مختلفة، من  يماننا بوجو حاجة ماّسة للعمل  ننطلق من 
عيًا  يخلق  لمجتمع،  لعائلة  لعربّيا في  لّنسا  تجا يضمن حقو  لتحديا في  هذ 

يجا حلو لها. ضر  لّتحديا  لمشاكل  حو هذ 

لتالية:  ئتال للجمعيا  ّللجنة هي 
في  لنسا  ”لوبي  ئيل“،  سر في  طن  لمو حقو  ”جمعية  لعنف“،  ضد  نسا  ”جمعية 
 – “،  ”كيا لناصر ألهد في  تربو متعّد  لطفولة - مركز نسائي  ئيل“، ”مركز  سر
جتماعيين  عما  جتماعيا  عامال  محامين  لى محاميا  “ هذ باإلضافة  تنظيم نسو

. محاضرين/ متطوعين/

ألساسية لّلجنة:  لعمل  ليا 
ألبنا  لّشخصّية  ألحو  بقضايا  لمتعلِّقة  نين  لقو في  تعديال  إلجر  لّسعي   .1

لمر من خاللها.  لعربية بشكل يضمن حقو  ئف  لّطو
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لوعي لد  بالذ  ئيل،  سر لعربي في  لجمهو  لوعي لد  يا  جل  لعمل من   .2
لّشخصّية.  ألحو  لنسا في قضايا  ، لحقو  لعربيا لنسا 

تطوير خدماتها. لدينية  لمحاكم  جل تحسين    لّضغط من   .3
مختّصين  نا  من  لمبا  لدَّعم  تجديد  خال  من  ألمو  هذ  تحقيق  لَّلجنة  تحا 

. لعربيا لنسا  لدعم من جمهو  تلّقي   ، لمجا فاعلين في هذ 
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ملحق رقم 4

لرجا  لنسا  لمسا بين  نعد  ّ للمجتمع،  ألبو لطابع  عن 
لفلسطينّي لمجتمع  لعائلة: حالة  لنسا في  لعنف ضّد 

محمد حا يحيى29

مقدمة
لعائلة، خال  لنسا في  لعنف ضّد  لمهنّي بمشكلة  يمي  ألكا  ، لجماهير الهتما   ّ
لعائلة"،  خل  النسجا  " لمنسجم"  لز  " سطو  قّو  قد   ، ألخير لثالثة  لعقو 
 ّ بأ لقائل  الّعا  نسف  قد   ، عا لصر من  لخالية  لعائلة  ًضا،  فتر  ، يمّيز للذين 
لتدّخلية،  لمهنية ( لتجربة  . تفيد  عا جد فيها صر لتي ال تتو لعائلة  لّسليمة" هي  لعائلة  "
لحا في  ، كما هي  أل عا بين  لصر  ّ لبحثّية،  لتجربة  غيرها)  عة  لر لعالجية، 
ّ من هذ  عضو هي جز ال يتجّز  يها،  ، ال يمكن تفا خر جتماعية  منظوما  نسقة 
 ، إلنسا لنسوية خصوًصا، حركا حقو  لحركة  لنسائية عموًما،  لحركا   . لمنظوما
يميو  ألكا لباحثو  كذلك  للحر  لمناهضة  لحركا  لمجتمع،  في  لمسا  حركا 
عن  لكشف  في  كثيًر  ساهمو  مختلفة،  مجاال  تخصصا  من  لعالجيو  لمهنيو 
لسابق قضّية غير ُمكتر بها، كما  عتبر في  لتي  لعائلة  لنسا في  لعنف ضد  مشكلة 
جية ال تعتريها  لز لعالقا  لسليمة  لعائلة   ّ لقائلة بأ ألسطو  ساهمو في تقويض 

  . عا لصر
في  لفلسطيني  للمجتمع   ّ ألبو لمبنى   ّ  ، باقتضا  ، الّعا لمقالة  هذ  في  سأحا 
لمسا بين  نعد  لتقليدية،   ألبوية  لمجتمعا  لك شأ جميع  ئيل، شأنه في  سر
لوقت نفسه،  في  مركزية.  ية  لمبنى، هما مشكلة جذ لذ هو نتا هذ   ، لنسا لرجا 
عناصر  ئح  ، شر ستعد حتى من   ، لمسا يحّد من قد نعد  ألبو  لمبنى   ّ فإ
لموّجه ضدهن في  تي يقعن ضحية للعنف  للو لنسا  لمجتمع على مساعد  كثير في 
لفلسطيني  لمجتمع  لجنسوية في  لمسا  نعد  لمركز هو   عائي  لعائلة30.  
لحفا  جاتهم ُبغية  لعنف ضد  لرجا يستخدمو  يجعال  لعنف  ئيل يخلقا  سر في 
المتيا  لحفا على جميع  جل تحصيل،  من  لعائلة،  خل  تعزيزها  على مكانتهم 
ألبو  لمبنى  ّعي   ّنني سأ جاًال. كما  ألبو لمجّر كونهم  لمجتمع  ياها  لتي ُيكسبهم 
لتي تلّبي  لخدما  هّن  ال با  لمضر لنسا  لفلسطيني يضّر بإمكانيا منح  للمجتمع 

 ، لقد لعبرية في  لجامعة  سم با بيرفالد،  لمجتمعي على  لرفا  الجتماعية  لخدمة  ستا مشا في كلية    .29
لة. عضو  في مركز عد

 .Dobash & Dobash, 1979; Dobash & Dobash, 1992  .30
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لنفسّي.  ّ لجسد هّن لألما  ال حتياجا  حتياجاتهن 
ئيل،  سر لفلسطيني في  ألبو للمجتمع  لمبنى  لعالقة بين  لمقالة على  كز في هذ  سأ
لة  نكا   يعني  ال  هذ  جة.   لز معاملة  سا  لجنسين  بين  لمسا  نعد 
نعد  مشكلة  معالجة  عد  سطة  بو ألبو  لمبنى  لنمو  لظر  تاحة  في  ئيل  سر
كذلك فشلها بتوفير عال   ، لفلسطينية بشكل جد ألقلية  لجنسين لد  لمسا بين 

لي. لد لمحلي  لقانو  لعائلي، كما يلزمها  لعنف  عا لضحايا  مالئم، كا 
لخاصة بهن. توجد  ألساسية  إلنسا  لنسا هو مّس بحقو  لعنف ضّد   ّ  ال شّك في 
لفلسطيني،  لمجتمع  قبيل  من  ألبوية،  لمجتمعا  في  لجنسين  بين  لمسا  النعد 
لمجتمع  خل  لتربو  لسياسي  لديني،  الجتماعي،   ، القتصا لمبنى  لى  جذ تعو 
لمجتمع،  بعض  ضًعا تفضل فيه مجموعا في  لممكن، طبًعا،  نتخّيل  لة. من  لد
ألبوية.  اليديولوجيا  ، بعيد عن  لرجا لنسا  لمسا بين  ، عالقا قائمة على  ألفر
غير  لفلسطيني  لمجتمع  في  قليلة  جها  ئر   عن   ً صا لتفضيل  هذ  كو  لكن 
لهذ  لتربو  لديني   لقانوني،   ، القتصا لسياسي،  الجتماعي،  لمبنى  في  خ  ُمرسَّ
بالتالي  لعنف ضّدهن.  ستمر  لنسا  لرجا على  لمجتمع، فسيؤ الستمر سيطر 
لعنف  حتياجا ضحايا  حتماال تلبية  ستبقى  ألساسية للنسا  لمس بالحقو  سيستمر 

. لعائلة محد خل 

ضد  للعنف  خطر  كعامل  ئيل  سر في  لفلسطيني  لمجتمع  في  لمسا  نعد  ألبوية 
منع معالجتها لمشكلة  كحاجز لمنع  لنسا 

توّجها  ثمانية  ألقّل،  في   ، هنا  ،31 بستر لخا  لمفهومي  إلطا  لى  باالستنا 
لوقت نفسه  في   ، لنسا سع ضّد  ألبو يخلق عنًفا على نطا  لمبنى   ّ تفّسر كيف 
هذ  من  الستفا  هنا  سنحا   . با لمضر للنسا  لمناسب  لعو  تقديم  يعيق  يمنع 

ئيل. سر لفلسطيني في  لمجتمع  لموضو ضمن سيا  ّعائنا في  إلطا ُبغية تطوير 
لمجتمـــع  يمّيــز  لذ  ألبـو  لمبنى  يمنـح   : لرجل  سلطة  صالحية  عن  لدفا   .1
يمنح  يي،  في  عنها.  فع  يد فائضة  صالحّيا  لرجل  لفلسطينيين  لعائــــلة 
لحّيز  في  لعائلي  لحّيز  في  لسلطة  لصالحية  لرجل  لفلسطيني  لمجتمع 
جل حماية  . فمن  لصالحية بوسائل عّد هو يحمي هذ   ، لجماهير على حّد سو
لمجتمعا  جميع  في  لحا  هي  كما  لفلسطيني،  لمجتمع  يعز  لصالحية،  هذ 
لمها   ، لتفّو من  شخصية  سما  "عليا"؛  مو  لرجا  لى   ، ألخر ألبوية 
لمعرفة،   ، لر لحكمة، سد   ، لذكا ، مثل  ًضا – بالرجا فتر لخاصة –  لقد 
من  لمجتمع  يتوّقع  لمقابل،  في  غيرها.  إلعالة  على  لقد  لمهنية،  لمكانة 
تحقيق  لى  لوصو  على  قد  كثر   ، لنسا من  طموًحا  كثر  يكونو  لّرجا  
 ، لنسا هيمنة  من  سع  كبر  هيمنة  صحا  يكونو    ، بالنسا نة  مقا لذ 
من  لكثير  ير  لذلك،  نتيجة   .32 لنسا على  خصوًصا،  لهيمنة،  هذ  تكو   

Straus, 1980.    .31
Gerber, 1995.  .32
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لما هو في  لُمكتسب  لتفّو  ّ تهديد لهذ  لفلسطيني في  لمجتمع  لرجا في 
الستخد  تبرير  بمثابة  جالية،  متيا  عموًما  لمجتمع  مفهو  في  مفهومهم 

لرجل33.  لعنف كوسيلة لـ"ترميم" مكانة  لقو 
نه كلما تمسك  لموضو عموًما،  جريتها في هذ  لتي  ألبحا  جد في  عمليًّا، لقد   
لسلبية من  قف  لمو لجنسوية،  بو (مثًال:  قف تّتسم بطابع  مو لرجا بمفاهيم 
عموًما  لمجتمع  في  لمسا  على  قائمة  غير  لنسا  لرجا  من  توّقعا   ، لنسا
ميلهم    ، لنسا ضّد  لعنف  تبريرهم  كلما   خصوًصا)،  لعائلة  طا  في 
لك،  ِ على  جهن34.  قع عليهّن من قبل  لو ، بالعنف  ، تحديًد لنسا ّتها  لى 
جته بمثابة  لُمما ضّد  لرجل  عتبا عنف  لى  لرجا يميلو  ّ مثل هؤال 
سمية  ) لعائلة  خا  من  جها  تدّخل  ضو  يعا لعائلة،  ضمن  خاصة  مسألة 
 . با لمضر نسائهم  لعنيفين  لرجا  بين  لقائمة  لعالقا  في  سمية)  غير 
لمعالجة  جهة  من  عمها  بة  لمضر لمر  لحماية  مطلو  لتدّخل  هذ  مثل   ّ
لرجا  َتبّين   لك،  لى  باإلضافة   . خر جهة  من  معاقبته35  لعنيف  لرجل 
في  لفلسطيني  لمجتمع  في  لك  كا  جاتهم،   ضّد  لعنف  سو  يما لذين 
بوية:  بمفاهيم  لتمّسك  لى  يميلو   ، ألخر ألبوية  لمجتمعا  في  ئيل   سر
خصوًصا،  أل  بين  عموًما  لنسا  لرجا  بين  لمسا  نعد  يبّر  ّنهم 

.36 لنسا تقليدية تجا  ّنهم يتمّسكو بتوّجها سلبية  كما 
                                                                                                     

ألبوية  لمجتمعا  بقية  شأ  شأنه  لفلسطيني،  لمجتمع  لقسرية:   لرجولية   .2
فمنذ  عليها.37  لتربية  لقسرية  لرجولية  جـَتمـَعة  تشجيع  لى  يميل  لعالم،  في 
من  لخجل  جولّيتهم  على  لحفا  على  ألبنا  تربية  تتّم  جدًّ  مبّكر  سّن 
نتيجة  ّنها تصرفا نسائية  طفولّية.  لمجتمع على  ليها  لتي ينظر  لتصّرفا 
لوقت نفسه، يتعّلمو  في   ، لنسا لبنا  ئية تجا  ألبنا بتطوير عد لذلك، يبد 
مة  لنسا مصحوًبا برغبة عا لعد ضّد  . يكو  ّ لتمّسك برجولّيتهم بشكل قسر
ئّية38  بعد معهّن  لتعامل   ٍ كوضيعا ليهّن  لنظر  في  هانتهّن،  خضاعهّن،  في 
سا تعامل  ، في  ألحيا لمغلوطة، في كثير من  لمفاهيم  نية. تظهر هذ  عد
 ، ، غير مطيعا ، متعّنتا تي ُيعتبر متمّر للو با ( لمضر لنسا  لمجتمع مع 
لمجتمع  في  كثيرين  مهنيين  تعامل  في  تؤّثر  ّنها  حّتى  غيرها)   ، مستفّز
 ، ألحيا لكثير من  لعائلي. في  لعنف  قعن ضحايا  تي  للو لنسا  لفلسطيني مع 
لطريق  قيل َكْأ في  با عر لمضر لنسا  لمجتمع مع  لمهنيين  يضع تعامل 

. .Dobash & Dobash, 1992; Haj-Yahia, 2003; Haj-Yahia, 2005  .33
Haj-Yahia, 2005, Haj-Yahia, 2003.  .34

Haj-Yahia, 2005, Haj-Yahia, 2003, Haj-Yahia, 2002  .35
Dobash & Dobash, 1979; Dobash and Dobash, 1992; Haj-Yahia, 2003; Haj-Yahia, 2005; Smith

 .Sugarman & Frankel, 1996 ;1990  .36
 Gerber, 1995  .37

Walby, 1990  .38
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هّن39.  ال أل لحماية لهّن  لّدعم   ، لمساعد لعو  لى تقديم 
يا  ضطر من  لنسا  تعاني   : لنسا ضد  لتمييز  ية  القتصا يا  الضطر  .3
  ، لرجا كثر من  هي عا ما ُتفر عليهن  لتمييز ضدهن،  من  ية  قتصا
على  لقائم  غير  لتشغيلي  القتصا  لمبنى  جها.   خا لعائلة   خل  كا 
ئيل،  سر لفلسطيني في  لمجتمع  ألبوية، بما فيها  لخا بالمجتمعا  لمسا 
ما  لمتاحة  لوظائف  ألشغا   ّ حيث   . جدًّ قليلة  ئل  بد لنسا  يد  في  ُيبقي 
نتيجة   . لمتاحة للرجا نًة بتلك  لمكانة مقا لنسا عموًما هي متدنية من ناحية 
لرجا  جو  نى من   ً جو لفلسطينيا  لنسا  ، تتقاضى  خر ألسبا  لذلك، 
لى  لوصو  مكانية  توفر  فمن   مشابهة.  مهن  شغا  في  يعملو  لذين 
لتبعّية  تعتبر  جهن.  على  يًّا  قتصا معتمد  لنسا  ستظّل   ،" "جّيد ظائف 
مع  لعيش  صلة  مو على  با  لمضر لنسا  ُتكر  لتي  ألسبا  حد  ية  القتصا

لفقر40.  ليهّن يعني  النفصا بالنسبة  لطال   لعنيف.    لز 
لمجتمع  ال في  أل لية تربية  :  مسؤ لنسا لملقى على كاهل  ال  أل عب تربية   .4
لة  لد فالمجتمع   . لنسا عاتق  على  ئًما،  يكن  لم  غالًبا،    ، ملقا لفلسطيني 
لدعم  لعب حيث ال يتوفر لهن  جهة هذ  لنسا لمو على حد سو ال يقوما بدعم 
  . ية  من ناحية تقديم خدما كحضانا لألطفا القتصا لناحية  لكافي من 
لمجتمع، يلقي على  ألشغا في  لتشغيل  لمسا في  لى  لمفتقر  يع  لتو هذ 
لمجتمع  لوقت نفسه، ال يوفر لها  في   . ال أل لية في تربية  لمسؤ لمر كامل 
على  ألخالقي  الجتماعي  لتقدير  غيا  عن  (ناهيك  لك  لقا  يًّا  قتصا  ً مر
في  تكسب  لتي  لعاملة،  لمر  ُتضطر  عليه،  لحيوية).  لمهمة  بهذ  الضطال 
يف  مصا عب  لحضانا  تكاليف  لى تحمل عب  لرجل،  قّل من  ألحو  جميع 
شّح  ال  أل عاية  في  لدعم  غيا  لتشغيلي،  لتمييز    ، خر بكلما   . خر
 – لز  من  حكومية   سمية  مصا  من  لك  كا   – تربيتهم  على  لمساعد 

جها. ّجة، حتى  كانت ضحّية لعنف  لبقا متز لمر على  ُتكر 
الجتماعي  لُعر   ّ  : لطال لسلبّي مع  لتعامل  لدين  لو ية  ألحا لعائلة  سطو   .5
ال ال  أل ، هو فكر   لنسا نية  لحفا على خضو  لذ يساعد في  آلخر، 
لك  حد، فكم بالحر  كا  لد  سليم بصحبة  يمكن  يكبر بشكل الئق 
لعائال  في  لطال  حد  عند   ، معلو هو  كما   . أل فقط،   أل  بصحبة 
الجتماعي  لُعر   . أل أل ال مع  ، غالًبا، مع  ال أل لدين عموًما، يسكن  لو ية  ألحا
لبقا  لرجل  لعيش مع  ال على  لمعنّية باأل لمر  يشجع  لطال  يعتر على 
لعيش  ختصاصيين حو تأثير  جة له. صحيح  ثمة نقاشا تد بين باحثين 
لعيش  ثبتت   بحاًثا كثير  ، غير   ال أل أل على تطو  أل   لذ يغيب عنه 
لسلوكي؛  لذهني  النفعالي،   ، لشعو ال  أل بتطّو  يضّر  عنيف  مع   

United Nations, 1989  .39
Gerber, 1995  .40
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ها  ئها لد على  لمر نفسها  لهّد للعنف على  لتأثير  لك، بالطبع،  لى  يضا 
مثالي،  بشكل   ، يتطّو ال  أل بأ  لسائد  إلعتقا  يتسّبب  لك،  غم   .41 كأ
إلكر على  لنسا بشي من  ، بشعو غالبية  عندما يكبر في بيت فيه  
با في  لمضر لنسا   ّ تتر جهن، حتى لو كانو عنيفين.  لعيش مع  صلة  مو
لخو  فع  بد لرجل"،  مع  تبا  ال جب " من  بنو  يشعر  لطال  لى  لمبا 
لفقر، من جهة  لخو من  فع  بد لذ ُيقصيهن، من جهة،  لمجتمع  من  فعل 
لعنيف  لسليم، حتى  ال  أل أل في تطو  همية  لشديد،  فكر  . لألسف  خر
ضّدهن،  لمما  الجتماعي  لضغط  با  لمضر للنسا  لدعم  غيا  منهم، 
ضغًطا  مجتمعًة  تشّكل  عائلتهن،  على  جهن  على  يحافطن  بأ  يطالب  لذ 
لز  لعيش مع  صلتهّن  لى مو  ّ با يؤ لمضر لنسا  كبيًر جدًّ على كثير من 

لعنيف.
جة   لمر كز    : ّ جة  لمر كز لتقليدية في ما يتعّلق بد  لمفاهيم   .6
لفلسطيني  لمجتمع  للتا ُيخّصصهما  همية،  ألكثر   ، لوحيدتا لوظيفتا  هما 
لعالم.  ألبوية في  لتقليدية  لمجتمعا  يعتر بهما، مثله مثل باقي  ألبو للمر 
حقيقية  بأنها "كاملة،  تشعر  ُتحسب    ُيمكن   ال   ، لمفهو هذ  فق   ، لمر
لمقابل، فتتوّفر لديه  ما في ما يتعّلق بالّرجل، في  جة.  ناجحة"  لم تكن متز
ظيفتيه كرجل  مكانّية  يختا ما  كا سيستثمر مو جّمة  قليلة في  
لى  تي بالنسبة  لذ لّشخصي  ، طبًعا، بمصالحه، بمفهومه  الختيا مشر ؛ 
لثقافية   لسياسية،  لتشغيلية،  ية،  القتصا بالظر  كذلك  ته  مها قو 
ألبو ُيبد تساهًال  لمجتمع  ، عموًما،   لقو لتي تمّيز محيطه. يمكن  لدينية 
كثر مما يبد تجا   ، ظيفته كز لها من   لرجل  تسامًحا في تعامله مع 
لرجل  تلز  لتي  لعا  صمة  حتى   جٍة.  كز ظيفتها  من  تتمّلص  لتي  لمر 
غير  لمر  لى  لمنسوبة  لوصمة  تلك  من  بكثير  هًنا  شّد  لمطّلق  لفر  
لمر كمن ال تقو  لى هذ  بنائها. ُينظر  حدها  مع  لتي تعيش  ّجة،  لمتز
.  تعّلقها  ّ كامر بوجه عا  ، جة، كأ بتنفيذ ما هو متوّقع منها تقليديًّا كز بأ 
لمجتمع،  في  لمحترمة"  " للمكانة  كأسا  لتقليدية  لمحافظة  لمفاهيم  بهذ 
مثل  في  لفلسطينية  لمر  تشعر  عليها.  لُمما  لعنف  مة  مقا عليها  يصّعب 
لصعب  بالتالي يكو من  لعنف،  صل تحمل  لحا بأنه قد ُفر عليها  تو هذ 

. لز عليها  تضع حًد لهذ 
لجنسو  لمفتقد للمسا   ، ألبو الجتماعي  لمبنى  لسلبي:   تي  لذ لمفهو   .7
لمجتمعا  لحا في جميع  ئيل، كما هي  سر لفلسطيني في  لمجتمع  لقائم في 
لتطوير  ألقل،  على  كامًنا   ، خطًر طّياته  في  يحمل   ، ألخر لتقليدية  ألبوية 
لرجا  يشعر  بأ  حتما  ثمة   ، لقد بنفس  ) لنسا  لد  سلبي  تي  مفهو 
سيتصرفو  فإنهم  لذلك  بهم،  لخاصة  لرجالية  المتيا  على  تهديد  بخطر 

Onyskiw, 2003  .41
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ّ بسبب  لخطر قائم بشكل خا لحفا على "حقوقهم"). هذ  بشكل عنيف ُبغية 
إلنجا – تتعلق بالرجولية  لطمو  لمجتمع –  جو ميز تعتبر حيوية جدًّ في 
سالة  لميز يعتبر بمثابة  لمجتمع على هذ  كثر من تعلقها بالنسائية.  تشديد 
لذ  جك  لت لز لعالم في حا تنا : "لن ينتهي  ، تقو  مغز يتّم نقلها للمر
حتى  طموحاته،  تحقيق  في  عمله  في  جك  تدعمي  "يجب   يشقى"،  يعمل 
لمغز  لرسائل   غيرها. ال تقتصر هذ  لك على حسا طموحاتك"  لو كا 
ّنما،  لفلسطيني فحسب،  لمجتمع  لعائلية في  لشخصية  لخاصة،  لبيئة  على 
لمتدّنية للمر في  لمكانة  هي تنعكس من خال  لعاّمة،  لبيئة  لى  لك  تتعّد 
 ، القتصا لمبنى  ألسا – في  لرّبما في  كذلك –  لعائلّية،  لشخصية  حياتها 
نعكا  ثمة  لفلسطيني ككّل.  لديني للمجتمع  لتربو  لسياسي،  الجتماعي، 
 ، نة بالرجا ، مقا لمتاحة للنسا لفر  لمسا في  خر لذلك، هو، بالطبع، غيا 
ترفض  ألعر هذ  لتي تعا مثل منظومة  لمر   ّ لمجاال كافة.  في هذ 
متعجرفة في نظر عناصر  نانية  ، متعّنتة،  تية ُتعتبر متمّر لذ تها  لمّس بصو
بمثابة  لميز  هذ  ُتعّد  خصوًصا.  جها  نظر  في  عموًما،  لمجتمع  في  كثير 
لحا  لفلسطينّي، كما هي  لمجتمع  ميز غير مرغو فيها، ال بل مرفوضة في 
بوية  لد ُبنى  ألبوية  لمجتمعا  خصوًصا في  لعالم  في مجتمعا كثير في 
فيها  هّو  بوجو  تّتسم  جية  عالقة  ظّل  في  نه   ، ً بة،  غر ال  لمجتمع42.  في 
تي  لذ لمفهو  بين  لفلسطينية  للمر  تّية  لذ لّصو  تّي  لذ لمفهو  بين 
على  لعلمّي  لمر  حيث مستو تحصيل  جة،  لّز ، لصالح  تية للز لذ لّصو 
لى  ضافة  غنى مّما هو لديه،  تها  مها ها  ّ مو كذلك فإ  ، لز مّما هو لد 
كثر  هي متجّذ هنا  كبر منه  جتماعية معّينة بحفا  نها تتمّتع في حلقا 
بًة  مضر جة، عموًما، عرضًة لخطر كبير في  تكو ُمهانًة  لز منه...  تكو 
سياسية  ية، تربوية  قتصا جتماعية،  مر  مكانة  كثر من  جها،  من قبل 

جها43.  نى مّما هو لد 
لقضا  لنفسية  لصحة  لصحة،   ، لرفا جهز خدما  لرجولّي في   ّ ألبو لتوّجه   .8
ألبو  لمبنى  لى  جاتهم  لرجا تجا  ئيل: ال يمكن  نعز غالبية عنف  سر في 
صبع  توجيه  لمهينة  لمعاملة  لى  كذلك،  بل،  فحسب،  للمجتمع  لمسا  عديم 
 ، لمشو لحماية،  بة عندما تتوّجه لتلّقي  لمضر لمر  لذ تتعّر له  التها 
لمختلفة.  لخدما  ئر  من  لقضائية  ية  القتصا لمساعد  لدعم  لتوجيه، 
يحصل  ما  عا  لتي  نة  لمتها لمتسامحة  لمعاملة   ، ألخر لجهة  من   ، تبر
تتعّر  لتي  لمهينة  لمعاملة  عن  مّر  غير  نسمع  فنحن  لعنيف.  لرجل  عليها 
لقانونية  لصحية  الجتماعية،  لخدما  ئر  قبل  من  با  لمضر لنسا  لها 
، حتى  لخدما هذ ئر  لرجالّي لد لتوّجه  ألبو  لفكر  لتي هي نتا  غيرها، 

Gerber, 1995  .42
Haj-Yahia, 2000  .43
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لمعاملة  ئر. تنّمي هذ  لد لتعبير عنه من خال نسا يعملن في هذ  في حا تّم 
 ، لمطا نهاية  لفلسطيني، في  لمجتمع  با في  لمضر لنسا  كثير من  لد 
جتماعي  لوقو في شَر  لقد  ألمل، بفقد  لحيلة، بفقد  ً بانعد  شعو
، حتى   لخدما هذ ئر  قليال منهن، فقط، يبحثن عن حلٍّ ما في  نفسي، 
لمقّدمة  لية  أل لمساعد  لمهين بأ  لتعامل  . ينعكس هذ  ً كّن يعانين عنًفا حا
بة، بكثير  حيا متقا لطبي، مثًال) تكو مصحوبة، في  لعال  با ( لمضر للنسا 
لحفا  لعنيفين  جهن  لى  قناعهن بالعو  لى  مية  لر لجهو  لوعظ  من 
لتساهل تجا  لتفّهم  لتعبير عن  لمر  لتهمة على  لقا  لعائلي  إلطا  على 
لعو  تقديم  عملية  طو  لمر  تصاحب  لعبر  هذ  غيرها.   لعنيف،  لز 
لى  لتوّجه  لفلسطينيا عن  لنسا  لكثير من  ُكر، ير  لك، كما  . كّل  لمطلو
عليهن44.            قع  لو لعنف  ستمر  في  يساهم  بذلك  هو   ، هذ لخدما  ئر 

                  

خالصة
تحقيق  لفلسطيني  لمجتمع  ألبو في  لمبنى  ّعي  تغيير  ال  هم نفسي  ال 
لمجتمع  هذ  في  الجتماعية  لخاصة  لحّيز  في  لرجا  لنسا  بين  لمسا 
خر للعنف  مل  نني على ثقة بأ هنا عو  . لنسا لموّجه ضد  لعنف  سيمنعا 
 . با لمضر تقديم مساعد الئقة للنسا  لخدما  إلعاقة عملية منح  لنسا  ضّد 
سبا  مل  ّ له عو عليه، فإ  ، ألبعا جه  أل لنسا هو مشكلة متعّد  لعنف ضّد 
لمشكلة كثير  ّ حلو  لك،  لة. ينتج عن  لد لتي تتبعها  لسياسا  عديد بما فيها 
لك، ال شّك في  تغيير  مع  ألبو للمجتمع.  لمبنى  ، نتا  ليست، بشكل حصر
 ، ملمو جّد  بشكل  سيساهم،  لفلسطيني  للمجتمع  ألبويين  لفكر  لمبنى 
خصوًصا،  لعائلة  خل  عموًما،  لمجتمع،  في  مكانتها  لمر  صو  تحسين  في 
بعا  لتغيير سينعكس في  لتوّقعا منها. مثل هذ  يًضا، تغيير  لك،  فيترّتب على 
مكانة  لدينّي،  لسياسّي   ، ّ لتربو  ، القتصا لبعد  لمجتمع، من بينها  كثير في 
بذلك يستطيع  ُيحد تحّسًنا ملحوًظا في   . ألبعا حد من هذ  لمر في كّل 
لمقّدمة  لمساعد  في  هّن  ال أل با  لمضر للنسا  لمتوفر  لخدما  نظا 

لهم.

Haj-Yahia, 2000, 2002b; United Nations, 1989  .44
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ملحق رقم 5

مصطلحا على هامش بكين
لتماثل! لى  لمسا  " من  لفيمنيز "

لكو ** .عالية فر 

لمر في  خلت قضايا  لذ ُعقد في بكين عا 1995  بع"  لر لي  لد لمر  منذ مؤتمر "
صد  لتي  لقر  لتوصيا  لمعايير  خال  من  لعالميين  قبة  لمر الهتما  ئر 
لعربي  بالعالم  لك   في  بما  لد  من  كثير  في  نسائية  لجا  تشكلت  فقد  عنه. 
تحكيمها  لتقد في تطبيقاتها،  لتوصيا  اللتز بتلك  معرفة مد  إلسالمي لمتابعة 
لها  صبح يتد لتي  لمصطلحا  لتأسيس لعد من  حقوقية، كذلك تم  عد سلوكية  كقو
ليه..  ترمز  ما  ستيعا  في  صعوبة  لبعض  يجد  قد  لكن   .. لمجا هذ  في  لناشطو 
لمتحد لتقييم 10 سنو على  لتابعة لألمم  لمر  لد 49 للجنة  منا مع فعاليا  تز
لداللة  لمصطلحا   من  عد  صد  يمكن  ما 2005)  ير:11  فبر بكين (28  ثيقة 

لية. لد لوثيقة  لفهم بنو 

Equality لمسا
بالرغم  لنسائية،  لمنظما  فعته  شعا  لمر  لرجل  بين  لمسا  بتحقيق  لمطالبة 
تلك  فيها  ظهر  لتي  لسياسية  الجتماعية  لثقافية  لبيئة  يديولوجياتها  ختال  من 
لمفهو  ؛ حيث بد  لتطو تسم بالتباين  لمسا  مدلو مصطلح  مفهو   . لمنظما
 ،Full or Absolute Equality لمطلقة لكاملة   لمسا  لمنصفة Equity، ثم  بالمسا 
لخصائص  جبا  لو لحقو  في  لرجل  لمر  بين  بالتماثل  بالمطالبة  نتها 

حل تطو كما يلي: لوظائف.. حيث مر مر
لمسا  لليبر فيمينيز  ال: 

لمسا  يكا فيمينيز  لر ثانيا: 
لمسا  لجند فيمينز  ثالثا: 

لنسائية.  لحركة  باحثة في مجا  ** ناشطة 
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: لمسا لليبر فيمينيز  ال: 
تحديد  في  ختال  هنا  كا  عشر،  لتاسع  لقر  خر  في  فيمينيز  حركة  نشو  منذ 
لتيا  بر  خال  الختال  لك  ستمر   ،Equality لمسا  مصطلح  مدلو  مفهو 
لعشرين باتجاهين متباعدين،  لقر  أل من  لنصف  تم تحديد في  لمتتالية للحركة، 
لوياته في  ترتيب  تيجياته  ستر لتي يبني عليها  لخاصة  تجا منهما له منطلقاته  كل 
لثاني من  لنصف  التجاها في  التجاها حتى تعد  ستمر   ، لمر لمطالبة بتحرير 
مصطلح  مدلو  مفهو  ختال  لعشرين.   حد  لو لقر  ية  بد لعشرين  لقر 
لقضايا،  من  لجملة  لمتعد  التجاها  لتيا  تلك  ختال   نتيجة  كا  لمسا 

منها:
لبيولوجية،  لمر  خصوصية  العتبا  بنظر  ألخذ  من  لفيمينيز  تيا  موقف   .1
لبيولوجية  لوظائف  في  لرجل  لمر  بين  ختال  من  لك  على  يترتب  ما 
لويا  أل ترتيب  لنسائي  لخطا  صياغة  في  كله  لك  تأثير  الجتماعية، 

لنسائية. لمطالب 
الجتماعية  ألبنية  لمؤسسا  من  لمختلفة  لمتعاقبة  لتيا  تلك  موقف   .2
لعالقة  تحديد  لتنفيذية،  لقضائية  لتشريعية  لة  لد مؤسسا  لثقافية 
لمؤسسا  تلك  في  ثه  حد يجب  لذ  لتغيير  نمط  للمر  لمسا  تحقيق  بين 

لة. لد لمجتمع  لموجو على مستو  ألبنية 

لمفهو تطو 
لمفهو  لتاسع عشر؛ حيث تطو  لقر  خر  لي في  لليبر بد حركة فيمينيز بالتيا 
خل  تأثير  جو  نحسا  لى  لتيا  هذ  نشو  من  بد  متتاليتين  مرحلتين  خال 

مجتمعاته:
الجتماعي  لمر  قع  لمسا من خال تحسين  لى: تمثلت بالمطالبة بتحقيق  أل لمرحلة 
إلصالحية-  لتيا  من  يعتبر  لذ  - فيمينيز  لليبر  يز  ال  "طالب   ، القتصا
للمر  تية  لذ الختيا  لحقو  مجالي  في  لمر  تجا  لموجو  لالمسا  بتصحيح 
 Richardson) ...لتعليم لقانو  لمتاحة مثل:  لوسائل  لك من خال  لتي حرمت منها، 
لليبر فيمينيز بتبنيها مصطلحي  لمعبر عن  بيا  أل تميز   .” (& Robnson،1993
مطالبه؛  لتيا  تيجية  ستر لمنصفة Equity في صياغة  لمسا   Improvement صال
ية في مجاال  لمسا من خال توفير فر متسا لمطالب تشمل تحقيق  حيث كانت 
ساسيا بخصوصية  هتماما  لتيا  عطى هذ  ية.  جو متسا يب  لتد لعمل  لتعليم 
لقر فيما  تخا  الختيا  ساسية؛ منها حق  ما يترتب عليها من حقو  لبيولوجية،  لمر 

. لمنز لعمل خا  ألطفا  عاية  لتمتع باألمومة  حق   ، يتعلق باإلنجا
لقائمة  لمؤسسا  ألبنية  لمر من خال  قع  لي بأنه نا بتحسين  لليبر لتيا  تميز 
عن  عبا  بأنها  عشر  لتاسع  لقر  خر  في  لمسا  تعريف  "تم  حيث  لمجتمع؛  في 
لمؤسسا  لمتسا في  لتمثيل  كذلك  لقائم،  لقانو  ما  لمر  لرجل  لمسا بين 
سا   على  ُبنيت  فيمينيز  لليبر  تيجية  ستر  "  ،”  (Wendy mcelroy)لقائمة
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لمؤسسا  لقانونية  لوسائل  الجتماعية  لعالقا  خال  من  تحقيقه  يمكن  لمسا 
لمجتمع". لقائمة في  ية  القتصا لسياسية 

لتكامل بين  لي  لليبر لتيا  ؛ حيث "ساند  لتيا لسياسي لهذ  لخطا  نعكس هذ على  قد 
لمر  لرجل  لعالقة بين  قر بأ  ألنوثة،  ظائف ما تعر بالذكو  خصائص   
لتركيز على  با   .(Carolyn،z &Ada،s،2001) لوظائف أل  نجا  عالقة تكاملية في 
: "فالمطالبة بحقو  لتيا ساسيا لد  لمجتمع جز  لمر في مؤسسا  كة  ما يمهد لمشا
لمطالبة  الجتماعي،  لضما  لعمل  من  ألمومة  جا  من  عليها  يترتب  ما  ألمومة 
لمر  بحق  لمطالبة   ، ألطفا يا  لحضانة  من   ألطفا  عاية  كز  مر بتوفير 
 Linda) لي  لليبر لتيا  مطالب  من  يتجز  ال   ً جز يعتبر  إلنجابية  حياتها  في  لتحكم  في 

(nicholson،1986

لمطلقة لمسا 
لفيمينيز نتيجة  لي من  لليبر لتيا  لمسا لد  لثانية من تطو مفهو  لمرحلة  بد 
ية  بد من  لمطلقة  بالمسا  تنا  بد  لتي  كسية  لما يكالية  لر بالتيا  لتأثرها 
طا  لسياسي يطالب باإلصال في  لخطا  لعشرين. حيث ظل  لقر  لثاني من  لنصف 
لمجاال  لتغيير فقط في جانب تنا  حصل  لمجتمع،  خل  لقائمة  لمختلفة  لمؤسسا 
ثرهما في  لعا  لخا  لي يتنا قضايا  لليبر لتيا  صبح خطا   . لتي تتعلق بالمر
لمجا  لمر في  لرجل  لمسا بين  تحقيق  لحكوما في  لحقوقها،   لمر  نيل 
لشخصية للمر  لحرية  كذلك   . لخا لمجا  لمسا في  لك في تحقيق  ثر   ، لعا

. متعلقة بالمر خر شخصية  قضايا 
حيث  من  جع  تر لتيا  هذ  فإ  لي  لليبر بالتيا  بد  فيمينيز  حركة  من   بالرغم 
توجه  لتيا   غلبة  نتيجة  لك  فيها؛  ظهر  لتي  لمجتمعا  خل  لفاعلية  لوجو 
لة،  لد مؤسسا  خل  لقر  تخا  قع  مو في  تغلغلها  لفيمينيز  من  لجذ  لتغيير 
لحا بالليبر فيمينيز  صل  ؛ حتى  لمتحد لتابعة لأل  لوكاال  خل  كذلك تغلغلها 
صياغة  لية  لد لمؤتمر  عقد  خال  يكالية  لر لتيا  تلك  قبل  من  قصا  يتم   
يمثل  كا  نه  من  بالرغم  لخ،   ... ألسر لطفل  بالمر  لخاصة  لمعاهد  ثيق  لمو
- تلك  بو - حضر ألمر بهم  يحا صل  خل مجتمعاتهم؛ بل  لنسا  نسبة كبير من 
يكاليين  لر مطالب  تيجيا  لمناهضة إلستر  Pro family، pro life لمؤتمر كمنظما
على مستو مجتمعاتهم فلهم  لفيمينيز مثلما حصل في مؤتمر بكين عا 1995.  من 
يكالية من  لر نة بالتيا  ، مقا لعا لر  تعبئة  جو من  فاعلية تذكر في توجيه 

لكبير. لسياسي  لدعم  لتي تجد  لحركة  نفس 

سالمي منظو 
إلسالمي  لتوجه  لنسائية   لمنظما  لعربية فإ  إلسالمية  ما بالنسبة للمجتمعا 
من  لطفل  ألسر  لمر  قضية  تتبنى  لقومية  لوطنية  لنسائية  لمنظما  غلب 
بين  لخصائص  في  الختال  العتبا  بنظر  ألخذ  لجنسين،  بين  أل  تكامل  منظو 



107

لتكاملي  لمنظو  نطالقا من هذ  لوظائف.  الختال في  لتي يترتب عليها  لمر  لرجل 
لظلم  فع  جل  لنسائية من  لمنظما  تعمل تلك  تطالب  مجتمعاتها  قع  لذ يعكس 
 ، لمر لرجل  بين  جبا  لو لحقو  في  لمسا  لة  لعد تحقيق  لمر  على  قع  لو
لسال  الستقر  كذلك  معا،  الجتماعية  لبيولوجية  لوظائف  تحقيق  يضمن:  بما 
لعربية؛  إلسالمية  لمجتمعا  خل  لشعبية من  عد  لقو لك  تساندها في  الجتماعي، 
خل  لوجو  لتأثير  حيث  من  فاعلية  ألكثر  لنسائية  لمنظما  هذ  عتبا  يمكن  حيث 
تيجية  ستر إلسالمي  لتوجه  لنسائية   لمنظما  إلطا  هذ  في  تتبنى  مجتمعاتها. 
لسليمة لألجيا هي  لتنشئة  ، منطلقة من قناعة   إلصال لتربية  سائل  لتغيير عبر 
ها  تقو بد لمر فيه بكامل حقوقها،  لناجعة لبنا مجتمع معاصر تتمتع  لوسائل  حد 

هتماماتها. تما فيه   ، إلصال لبنا  لحضا في 

: لمسا يكا فيمينيز  لر ثانيا: 
لتيا  ظهو  ية  بد منذ  فيمينيز  يكا  لر تيا  لد  لمسا  مدلو  مفهو  تطو 
 pro postmodernist ثة  لحد بعد  لما  لمساند  لتيا  لى  نقسامه  لحين  يكالي  لر

ثة against postmodernist عبر مرحلتين مختلفتين.. لحد لمعا لما بعد 
نهاية  حتى  ستمر  لعشرين،  لقر  من  لثاني  لنصف  ية  بد من  لى  أل لمرحلة  بد 
لمر هي  لرجل  لعالقا بين  لقائل بأ  لمفهو  يكاليو  لر ؛ حيث تبنى  لسبعينيا
كز  " حقوقها:  لمر  مكانة  حسا  على  للرجل  متيا  خاللها  من  تعطى  قو  عالقا 
 ، لقو عالقا  مجا  في  لمر  لرجل  بين  لموجو  الختالفا  على  يكالي  لر لتيا 

 (Ramazan Ouglu،1989) " لمر لرجل  ها على  ثا لعالقا  بعا تلك  هم 
يكالي على  هنا قضية صر طبقي جنس/ لر لتيا  ناشطي  غلب منظر  تفق 

لك فصل  لطبقية حتى لو تطلب  لقضا على هذ  لضر  من   ، لمر لرجل  جند بين 
ضطها  لرجا كمجموعة مسئولة عن  يكا فيمينيز ير  لر  " : لمنظما لمجتمع 
لنسا  لذكو ضد  لبيولوجي  لبعد  لنابع من  لفيزيائي  لعنف  يضا  " ير   ." لنسا
الختال  لفيمينيست من  يكاليا من  لر لخو بين  تفشي   ، لنسا لسبب في تبعية  هو 
 Richardson &Robnson،1993;Halen،c)  " لمر لرجل  بين  لموجو  لبيولوجي 
منظو  من  لمر  لرجل  بين  لعالقة  تكييف  توصيف  تم  هكذ   .( &Susan ،h،1992
جتماعيا  خر منز منه  صر بين طر قو  نها عالقة قو  " على  لفيمينز يكا  لـ"

. لصر لرئيسية لذلك  مل  لعو لبيولوجية من  الختالقا  عتبا  تم   ، لقو سبا 
لمنوطة  أل  باألسر  لخا  لمجا  على  لمرحلة  هذ  في  يكالي  لر لتيا  كز 
بالمقابل  ها،  ستمر لجنسين  بين  لقو  عالقة  ترسيخ  في  سببا  عتبر   ، بالمر
فاعلة  كوسائل  لشرطة  لتشريع  مؤسسا  باألخص  لسياسي،  لعمل  على  يضا  كز 
لقانوني  لتدخل  ير   يكالي  لر لتيا   " : لمر لرجل  بين  لعالقة  بنا  عا  في 
)،  تدخل  لمنز خل  لخا ( لمجا  لنسا في  لذكو تجا  لعنف  لحل لمنع  هو 
لتشريعية  يكاليا بالتغيير  لر لذلك تطالب   ، لعالقة ضر جد لبوليس لضبط تلك 
لرجل  لموجو بين  الختالفا  معالجة  نه "يجب حل  لعالم".  غلب   لقانونية في 



108

 (Mackinnon،1987) " - بالقانو لقو ختالفا في  لى  لتي تؤ  لمر -
لتغيير  جل تحقيق  لسياسي من  لعمل  ساليب  لى  أل لمرحلة  لتيا في  هكذ تبنى هذ 
لخصائص  لمر في  لرجل  لتامة بين  لمسا  جل تحقيق  لقانونية من  لتشريعية 
يكالي فيما يخص  لر لتيا  خل  تجاها مختلفا  لسبعينيا  قد كا في  لوظائف. 
تيجيا  إلستر صياغة  في  عدمه  العتبا   بنظر  خذها  لبيولوجية،  لمر  خصوصية 
 ، الختالفا العتر بهذ  لى عد  أل كا يدعو  التجا  ؛ حيث   لمر لمطالبة بحقو 
لمر  لسائد،   لثقافي  للنظا  سلبيا  فر  الجتماعية  لتنشئة  نتا  ها  عتبا
لفيمينيز بأ  يكالي من  لر لتيا  لوظائف "يؤمن  لخصائص  يا في  متسا لرجل 
تكريسها  تأسيسها  تم  لمر  لرجل  بين  لبيولوجية-  -منها  لموجو  الختالفا  كل 
العتبا تلك  لثاني كا يدعو لألخذ بنظر  التجا  ثقافيا" (Linda Nichlson،1986). بينما 
لمسا  ألمومة بدعو تحقيق  إلنجا  لمر من حقوقها في  عد حرما  الختالفا 

لجنسين. لتامة بين 

عالقة صر
من  تز هي مستمر لآل - لسبعينيا  لتي بد من نهاية  لثانية  لمرحلة  تسمت  بينما 
 Individualist Feminism ، Gender :لفيمينيز مثل خر من  ها مع ظهو تيا  ستمر
لى  صر  عالقة  نها  على  لمر  لرجل  بين  لعالقة  تحليل  صف  بتجا   Feminism
حيا  قع  ستئصالها في  فضها   لقضا عليها   لى  لدعو  تها  تحديد مفاهيم بذ
من  يكالي..  لر للتيا  "بالنسبة  ألنوثة  لذكو  لمفاهيم:  هذ  من  لمجتمع،  لمر 
لقضا  يتسنى  حتى  هما  ثا كمفاهيم  ألنوثة  لذكو  من  كل  على  لقضا  جب  لو
لجديد  لفئا  بنا  تشكيل  عا  بعدها  تتم  لجنس،   / لجند لجنسية  لطبقية  على 
ألحيا  في "بعض  الجتماعية من  تحيز  تمييز".  لشخصية  لعالقا  للمجتمع، 
نسائي  خر  جالي  مجتمع  لى  لمنظما  لمجتمع  فصل  لى  يكالي  لر لتيا  يدعو 
لفن  لدين  لجديد لكل من  ألطر  لفعالة في بنا  لمساهمة  لمر  حتى يكو بإمكا 
لرجل" يجمعها مع  لذ  لمجتمع  في  لسائد  لبطريركية  تجابه  بد   آل  لعلو 

 (Ada،s & Carolyn،z، 2001)  
من:  كل  على  لتركيز  لى  ككل  ألسر  مؤسسة  على   لتركيز  من  خر  تحو  حصل 
من  حد  كل  به  يقو  لذ  لد  ألمومة،   ، إلنجا لجنسية،  لعالقا   ، لز لحب، 
لذ   ، ألسر طا  خا  خل  لمر  لرجل  لعالقة بين  تشكيل  لمفر في بنا  هذ 
كز   ، ألسر لمر كنتيجة لد  ضطها  صف  يكالي شيئا عن  لر لتيا  جع  نالحظ: "تر
لجنسية،  لعالقا  مثل:  ألسر  مؤسسة  خل  يتم  سا   مما على   لك  بد 
ألسر من خال  خا  خل  لنسا  لعنف ضد  هيكلة  نتا  عا  هما في  ألمومة، 

 (Linda Nichlson،1986)  " لمر لرجل  ) بين  لقو لسائد ( لعالقة 
نفسها  هي  لمر  ها   مفا تيجية  ستر لثمانينا  ية  بد في  خاصة  لتيا  هذ  تبنى 
ألسر  ) مؤسسا   في  لتا  طها  النخر لكاملة  لمسا  تحقيق  عد  في  لسبب 
نها ال  لرجل،  بين  لمسا بينها  نتا عد  عا  ألمومة) تساهم بشكل حقيقي في 
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تيجية عن نفسها  إلستر عبر هذ   ، لحيا لرجل في  بد  تسلك مسلكا منفصال عن 
ترفيه  ماكن  حتى   ، منظما عاية  مؤسسا  من  بالنسا  خا  مجتمع  بنا  شكل  في 
لموجو  لالمسا  نها  لى  لجنسين يؤ  لفصل بين  منفصلة للنسا فقط ظنا  
لدعو  حينئذ  بد   ، يكاليا لر فكر  في  جذ  تحو  فحصل   ، لمر حيا  قع  في 
لعاطفية  لمر  حتياجا  شبا  فض  لرجل،  حتياجا  لمر عن  حتياجا  لى فصل 
لى ظهو  لك  لجنسية)،   لمثلية  لمر ( لك نحو  لتوجه بد  لرجل،  لجنسية من 
لسحاقي  لتيا  نفصل  لك  بعد  ثم  يكالي،  لر لتيا  خل   Lesbianism لمثلي لتيا 

ته. ليشكل تيا مستقال بذ

لرجل الستغنا عن 
لرجل،  عن  باالستغنا  نتهى  لتامة،  بالمسا  بالمطالبة  يكالي  لر لتيا  بد  هكذ 
في  فشل  ألمومة،  إلنجا  لنسا  غلبية  على  نكر   ، للنسا منفصل  مجتمع  قامة 
بين  لعالقا  في  لصر  مفهو  قحم  لمر -حين  لرجل  بين  لتامة  لمسا  تحقيق 
الجتماعية  لمنظمة للحيا  نين  لقو لتشريعا  لتغيير في  لجنسين- بالرغم من تبنيه 
من  ألسرية،  لعالقا  في  لتتدخل  لمحاكم  لشرطة  مؤسسا  ستقد  لشخصية، 
لتشريعية  لة  لد مؤسسا  مختلف  خل  يكالي  لر لتيا  ناشطي  مو  نفو  خال 

لتنفيذية.
لحثيثة  ال  لمحا ظهر   ، ألسر لز  يخص  فيما  يكاليا  لر خطا  تغير  بينما 
 Unnatural لطبيعي  لوحيد  لنمط  ليسا  ألسر  لز  مفا   جديد؛  توجه  لترسيخ 
يكالي  لر لتيا  ستمر  ألمومة.  ألبو  إلنجا  ظائف  لجنسية   لعالقا  سة  لمما
لألبو  لوية  أل عطا  ألسر  للز  نمط  من  كثر  بتقديم  لخطا  لك  ترجمة  في 
الحظ هذ كل  فصلها عنها،  لبيولوجية بل  ألبو  تفضليها على  الجتماعية  ألمومة 
ثيق  لمو سة  ليين،  من قا بد لد بكين 1995  لسكا 1994  من شا في مؤتمر 

كرهما. لسابق  لمؤتمرين  لمنبثقة من 
ثيق  لمو التفاقيا  تلك  صياغة  في  كذلك   ، لمؤتمر تلك  في  يالحظ  ما  هم  من 
فر  كالة  لعالم  لحديثة بتمثيل نسا  لقديمة  يكالية  لر لتيا  لية هو قيا  لد
لنسا في مختلف  جتماعيا بين  لموجو ثقافيا  الختال  لنظر عن  صايتها عليهن بغض 
 Pro Family، :لدينية مثل غير  لدينية  لجماعا  بت كل  حا كذلك تجاهلت  لعالم،  جا 
عن  تعبر  لتي   ، لفيمينيز تيجيا   إلستر لمناهضة   Pro Life ، Anti Feminism
 ، لمتطر شا لخطا  لغربية؛ حيث يعتبر هذ  إلسالمية   لمجتمعا  ألغلبية سو في 
يكالي  لر لتيا  ألفكا  جتر  نها  على  ها  فكا لى  ينظر  قليلة،  فئة  عن  ال  يعبر  ال 

. لغر لموجو في 
لسياسي  لعمل  بتبني  هتمامه  يكالي   لر لتيا  يخ  تا من  لثانية  لمرحلة  في 
لية تعبر عن  تفاقيا  ثيق  لى صياغة مو لذ   لتشريعية  لمطالبة بالتغيير 
لشعو  لمر على كل  لرجل  لعالقة بين  تفر نمطا محد للحيا  تيجياتها،  ستر
عليها،  للتصديق  لحكوما  لد  فع  على  لعمل  صبح   ، لسيد تفاقية  مثل  لد 
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لد  لمتحد   ألمم  كاال  سة ضغو عليها من خال  ختيا  نتيجة مما بشكل 
تها  لفيمينيز بكل تيا ليا  لى  يكالي فيها بنفو سياسي من  لر لتيا  لتي يتمتع 

يكالية. لر
ية  قتصا عقوبا  فر  باحتمالية  التفاقيا  هذ  على  قة  لمصا عد  تبط  خير 
لتوجه  تتبنى  لتي  لد  بعض  بين  للعالقا  جديد  كتوجه  ية  قتصا معونا  منع   
لتوجه  لنسوية -  لمنظما  صبح عمل   . لمعونا لتي تتلقى تلك  تلك  يكالي،  لر
إلسالمي- موجها نحو  لعالم  ) في  يكاليتها قياسا بالغر يكالي (مع مالحظة مقد  لر
بين  صل بينها  لتو لك لفتح قنو    ، التفاقيا قة على هذ  فع حكوماتها للمصا
لمنظما  لتمويلها من قبل تلك  فعا  صبح   ، لغر يكالية في  لر لنسوية  لمنظما 

لغربية. يكالية  لر

: لمسا لجند فيمينز  ثالًثا: 
حركة  خل  لمختلفة  لتيا  تيجيا  ستر جند  بها  تسمت  لتي  لتغيير  مع  منا  تز
لقاهر   ْ مؤتمر بعد  خاصة   ، ملحو بشكل  لمسا  مفهو  تطو  ستمر  فيمنيز 
بها  يقا  مؤشر  للمسا  صبحت  بكين،  في  بع  لر لعالمي  لمر  مؤتمر   ، للسكا
يتم   ، لمعمو جه  لمجتمعا على  لشعو  ثا قانونية تعمم على جميع   ، لمر ضع 
لد بها من  لز  لية،  لد ثيق  لمو التفاقيا  لمتضمنة للمسا في  لنصو  تنفيذ 
لو  ال يز لجند فيمنيست  كز  ية متنوعة.  قتصا فر ضغو سياسية  ليا  خال 

على نقطتين هما:
هم  الختال عد صبح  ؛ حيث  لمر لرجل  الختالفا بين  جو  نو من  لى: نفي  أل
لمنظو  ية-: " خطو  لر لك    Dale Oleary  بقولها -منتقد تلك  أل كما تصف 
نها  جتماعي،  لنسا بأنها تكوين  لرجا  ختالفا بين  يتهم أل  لجند تكمن في 
لبيولوجية  لنسا  طبيعة  على  لحر  فيمنيست  لجند  علن  قد  لتغيير.  لى  بحاجة 

لرئيسي لهن". لعد  الختال هو  هم  لك باعتبا تهن،  ختيا
لذ كا  الجتماعي - لنو  لبيولوجي  لجنس  لفصل بين  لفيمنيز  لجند  هكذ تجا 
ختالفا مهما تكن  ية  العتر بوجو  لى عد  يكا فيمنيست-  لر ساسيا لفكر  مرتكز 
لفيزيائية  لقو  عتبا  لى  ألمر  صل بهم  لجنسين، حتى  جتماعية  بيولوجية- بين  –
لى  مما   لجنسين؛  بين  لموجو  الختالفا  من  كغير  جتماعي  منشأ  للرجل  

لرجل. لمر  لبيولوجي بين  الختال  مترتبا  لحر على كل ما يتعلق بآثا  عالنهم 

أل يع  تو
يع  لبيولوجية على تو الختالفا  لجند فيمنيست -للحد من تأثير  لذ قدمته  لطر   
الختالفا بين  فض  لذ تمثل في  لسياسية-  لثقافية  الجتماعية  ألسرية  أل 
خل مجتمعاتها؛ ألنه  لمر  حد تغيير تعز من مكانة  لى  قع  لو ِّ في  لجنسين لم تؤ
حل  لمجتمع في مر لرجل  شر  لتغيير من   لمر فقط كوسيط لذلك  تكز على 
تسمت  حيث  لك  من  كثر  بل   ، لتيا هذ  تبناها  لتي  لتغيير  لعملية  لتنفيذ  لتخطيط 
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ألنثوية  فضها لكثير من خصائصها  لمر عن كثير من حقوقها،  لتغيير بتنا  عملية 
هيمنته. لرجل  ألسر سعيا إلبعا نفسها من سلطة  تكوين  لز  كتخليها عن 

ظائف،  كل ما يتعلق بها من   ألسر  لحر على  لجند فيمنيست بإعال  قد بد 
لمر  لموجو بين  لالمسا  لى عن  أل لمسئولة  لصد لتصبح  ألمومة في  جا 
لجند فيمنيست  قة لها نشر سنة 1990 موقف  لرجل. تشر " Ellen Hartman ” في 
ألسر على  عتبر  ) قد  لستينيا يكاليا (في نهاية  لر لشابا  ألسر بقولها: "  من 
بينما   ، لنسا الضطها  ساسي  مصد  ية-  لبرجو ألبوية  لغربية  ألسر  خاصة  نها -
تنشئة  تعيد  جتماعيا  نها  بل  لنسا  بتعبيد  فقط  تقو  ال  فيمنيست  لجند  لد  ألسر 
طبيعية"  كوظيفة  ألمومة  عتبا  لز  ألسر  ية  ستمر على  فقو  يو حتى  ألطفا 

.(Dale Oleary ،1995)
لد  مرفوضة  حيا  مفر  لمنزلي  لعمل  ألطفا  عاية  ألمومة  إلنجا  فالز 
ظائف  تقابلها   لمر  حيا  من  لبيولوجي  لبعد  تخص  ألنها  فيمنيست؛  لجند 
فض  لنسا ال بد من  لرجا  لحقيقي بين  لتماثل  لكي يتحقق  لرجل،  مغاير لآلخر 
لذ طرحنه  لبديل  كا  جية،  لز لحيا  ألسر  لمرتبطة بإطا  لوظائف  لمر لأل 
لشا  لجنسية  سا  لمما لحر   لجنسية  لحيا  لى  هبن  سو بكثير؛ حيث  ال يزلن 
ألطفا   عاية   - لمحد جد لصناعي - عو لإلنجا  إلنجا  تركن   ، لز بد 
هم ما تتسم به هذ  . حيث   لصغا عاية  لحضانة  جد فهي من مها مؤسسا 
ته  لذ لجنس  سة  مما مبد  عليها،  لندية  عية   لصر ية  لفر لقيم  غلبة  هو  ئل  لبد

الجتماعية. ظيفته  لمتعة بعيد عن  لمجر 

لغائبة ألنوثة 
لمقيا  هو  لرجل  تيجياتها   ستر تطبيق  خال  من  فيمنيست  لجند  برهنت  قد 
في  غائبة  مة   معد لمر  نوثة  تخص  لتي  لوظائف  أل  صبحت  حيث  ؛  لمثا
ظائف  حد تغيير في   لجماعة، في حين لم يتم  مج هذ  بر الجتماعية  لحيا 
تحد  لم  بالمقابل  لبيولوجية،  بخصوصيتها  ضحت  لمر  لنتيجة   فكانت  لرجل؛ 
لفيمنيز  لجند  لتي نا  لمجتمعا  خل  لرجا  ظائف  لمطلو في   لتغيير 

سترجاال للحركة. ؛ فالذ حد كا  لمر لرجل  لتماثل بين  فيها بتحقيق 
خل  لموجو  لسياسية  لثقافية  الجتماعية  ألبنية  لجند فمنيست لكل  تها  لثاني: 
لنسا  لرجا  لالمسا بين  ستمر حالة  يجا  لمجتمعا بأنها تساهم في  مختلف 

لك بـ: تطالب بد 
عا بنا  جل  لك من   ، ألنشطة بالتسا قع  لمو لرجا لشغل  كل  لنسا  جبا كل  "
الختالفا  فيه  تنعد  خر  -بمعنى  لجند  لجنس/ طبقية  فيه  ينعد  سو  لذ  لعالم 
تؤ  لالمسا   ، لالمسا لى  يؤ  الختال  جو  أل  لجنسين-  بين  لبيولوجية 
 Different is always unequal and unequal is always :هم الضطها طبقا لشعا لى 
الختال بين  لقضا على  لحا بالجند فمنيست  يطالبن بـ: " صل  oppressive" بل 
عاية  مسئولية  نصف  لمنز  عمل  نصف  يتحملو  كي  لرجا  جبا  خال  لجنسين من 
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لمربيا  لحضانا يجب  يكو نصف  ألطفا في  ضعت  لك   ألكثر من   ، ألطفا
 .(Dale Oleary ،1995)!" لرجا من 

لتماثل تحقيق 
 ، لعا / لخا قضية  تجا  قد  فيمنيست  لجند  تيجية  ستر شعا  ضح   لو من 
لتماثل بينهما في  لمطالبة بتحقيق  لى  لنسا  لرجا  لمطالبة بالمسا بين  كذلك 
لهياكل  نين  لقو عا صياغة  لك من خال   ، جبا لو لحقو  لوظائف  لخصائص 

يتهن. بما يتال مع  الجتماعية  ألبنية 
إلسكا  لسكا  لشبا  لطفل  بالمر  لخاصة  لية  لد ثيق  لمو بذلك  تكفلت  قد 
لجند  التفاقيا نفو  ثيق  لمو لخاصة بصياغة تلك  للجا  لبيئة بعد  طغى على 
خاصة  تيجياتهن،  ستر هن  هن  فكا مضمو  عن  تعبر  ها  بنو صبحت   ، فيمنيز
ية  خاصة من بد لية،  لد لمؤسسا  هم  لقر في  تخا  قع  لى مو بعد  نفذ بقو 

لعشرين. لقر  لتسعينيا من 
في  الجتماعية  لتنشئة  لتعليم  همية  على  كز  فيمنيست  لجند  من   بالرغم 
ستخد  لوية للقو  أل ال يزلن يعطين  نهن كن  ال   ، لنسا لرجا  لتماثل بين  تحقيق 
لذ  لحيا  نمو  هن  لية في فر  لد لمؤسسا  نفو  سلطة  لسياسية  لسلطة 
لشعو  عتبا لثقافة تلك  لمجتمعا من غير  لشعو  يرينه جدير بالتعميم في حيا 
ئح  لشر تريد  بما  هتما  حتى  ال  لياتها  أل ترتيبها  لحياتها  نظرتها  لمجتمعا 

خل مجتمعاتهن. لنسا في  لمختلفة من 
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ملحق رقم 6

آلخر لمجتمع  جل نصف  قفة من 
محمد عفانة*

جع   عز لنر لعالمي للمر مناسبة مميز تتيح لنا  نتوقف كل عا فى تحيه   ليو 
جل تطوير  تقد  آلخر من  لنصف  تكمل  لمجتمع  لتى تمثل نصف  لمر  معًا ما قدمته 
تحتاجها،  لت  ما لتي  لمر   عليها  حصلت  لتى  لحقو  جع  نر لوقت  فى   نها.  بلد
منة عديد  آل  بعد مر  لمجتمع  هى  ئح  ساسية من شر فالمر شريحة هامة  
لعالم  فى   لتحديث  لتطو   حركة  فى  تساهم  صبحت  حقوقها  من  حرمانها  من 
ألنشطة  لمثالية الستعر تقد  لمناسبة  ليو هو  هذ   . لسو لنامي على  لمتقد 
لتغلب عليها في  لنسا  لتي يجب على  لتحديا  تقييم   ، لمر لتي تقا لصالح مسا 

. لمر ضع  ها لتحسين  تخا لتي تم  لوسائل  لتعر على    ، ليو مجتمع 
كل  من  تجتمع  فالنسا  معا  من  لكلمة  تعنيه  ما  بكل  عالمي  ليو  هذ  لمؤكد   من   
لسياسية،  ية  القتصا لثقافية  للغوية  الختالفا  لنظر عن  لعالم ، بغض  مكا فى 
لتى يقا  لشر  حد  جباتها هى  لمر   .  حقو  لعالمي للمر لالحتفا باليو 
الهتما بها   لمر  عد  لنامي ما يعانى من تدهو لوضع  ألمم، فالعالم  بها تقد 

ية سيئة. قتصا جتماعية   إلنسانية نتيجة لظر  العتر بحقوقها  عد 
لد لتخصيص يو  لمتحد قر يدعو  لعامة لألمم  لجمعية  فى 1975 تبنت  لك  على 
يخية  لتا ألعر  فقا للتقاليد  لك  لي  لد لسال  لمر  8 ما لالحتفا بحقو 
جانب  من  بها  لبالغ  الهتما  من  لرغم  على  لمر   لحقيقة   لة.  لكل  لوطنية 
على  لحصو  تستطيع  لم  نها  ال  بحقوقها  لمعنية  لمدنية  لمنظما  لمتحد   ألمم 
لت تعاني من مظاهر عديد للتمييز  خر  ما لى  لة  لك يختلف من  حقوقها كاملة  
فهي  ألساسية  لحريا  النسا  حقو  هد  لى  لنظر  فعند   . لد غلب  في  ضدها 
مجموعة  بتوفير  ال  كريمة  حيا  في  لحق  لتحقيق  سبيل  ال  الئقة.  كريمة  حيا  توفر 
لسكن  لتنمية  طية  لديمقر لعد  لمسا  لحرية  ألساسية، مثل  الحتياجا  من 
لمر تمثل %50 من سكا   . نسا كا لكل  ألما علي نحو عا  لتعليم،  لصحة 
ال علي %10 فقط  نها ال تحصل  ال  لعالم  لعمل علي مستو  تعمل ثلثي ساعا  لعالم 
يخ  لتا لنسا عبر  قد تعرضت  لعالم،  ال تملك سو %1 من ممتلكا  لعالمي  لدخل  من 
من  للعديد  تعرضت  لعنف  الستغال  لتمييز  لطغيا  لظلم  صو  لكافة  النسا 
لشريعة  ال  تنصفها  لم  بها  لخاصة  لحريا  لحقو  صنو  لكافة  النتهاكا  صو 
النسا  حقو  علي  لمتحد  ألمم  ميثا  كد  لحديث  يخ  لتا في   . لسمحا إلسالمية 

لقانو * باحث في مركز غز للحقو 
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كد  كما   . لحقو في  لمر  لرجل  تسا  علي  ته  قد لفر  مة  كر علي  ألساسية 
يولد  لنا  جميع  لتمييز   جو  عد  مبد  علي  النسا  لحقو  لعالمي  إلعال 
لحريا  لحقو  لتمتع بجميع  نسا حق  ،  لكل  لحقو مة  لكر ين في  ً متسا حر
قد  لجنس.  علي  لقائم  لتمييز  لك  في  بما  تمييز  لمذكو    إلعال  في  لو 
لحقو  لتمتع بجميع  لمر في حق  لرجل  جب ضما مسا  ليا  لد لعهد  فر 
لصكو  لعديد من  كد  قد  لسياسية. هذ  لمدنية  لثقافية  الجتماعية  ية  القتصا
كل  من  لرغم  علي  لحقو  في  لمر  لرجل  مسا  تشجيع  علي  لية  لد ثيق  لمو
نتهاكًا  هو ما يشكل   ، لمر لنطا ضد  سع  لمختلفة ما  هنا تميز  لصكو  هذ 

كة  ما مشا يعد عقبة   ، النسا مة  حتر كر لحقو  لمسا في  لمبد 
ية  القتصا الجتماعية  لسياسية  لرجل في حيا بلدهما  لمسا مع  لمر علي قد 
لكاملة إلمكانا  لتنمية  يزيد من صعوبة  ألسر  لمجتمع  خا  يعو نمو  لثقافية، 
سخة في  لر لقيم  لسامية  لتمسك بالمبا  لبشرية في ظل  لمر في خدمة بلدها 
لعامة  لجمعية  عتمد  لثاني/نوفمبر 1967  ية. ففي شهر تشرين  لسما لديانا  كافة 
من  لمتحد  لألمم  لعا  ألمين  طلب  في 1972   . لمر ضد  لتمييز  علي  لقضا  عال 
الجتماعي عا 1946 من  القتصا  لمجلس  نشأها  لتي  لمر - لمعنية بمركز  للجنة 
ألعضا  لد  ستطال   لمر  حقو  تعزيز  جل  من  توصيا  ير  تقا عد  جل 
لمجلس  عين  لتالي  لعا  في   ، للمر النسا  حقو  بشأ  لي  صك  ضع  جل  من 
 1974 في  التفاقية،  هذ  مثل  عد  في  للنظر  عامًال  فريقًا  الجتماعي  القتصا 
لمر  ضد  لتمييز  علي  لقضا  بشأ  تفاقية  صياغة  لمر  بمركز  لمعنية  للجنة  بد 
لذ عقد  لية للمر  لد لعالمي للسنة  لمؤتمر  للجنة تشجيعًا بفضل نتائج  لقي عمل 
لعامة فريقا عامال خاصا إلنشا مشر صك بعد  لجمعية  في 1977 عينت  عا ،1975 
تفاقية  لعامة  للجنة  عتمد   1979 يسمبر  / أل كانو   18 في  عليها.  يعر   
/سبتمبر  يلو في 3  قم 34/،180  ها  لمر بقر لتمييز ضد  شكا  لقضا علي جميع 
للما  فقًا  ها  لنفا مة  لال لعشرين  لتصديقا  كتما  بعد  التفاقية.  نفا  بد   1981
تهد  التفاقية.  لمر كآلية لحماية  لتمييز ضد  لقضا علي  سميا لجنة  نشأ   1،/27
من  يكو  لجنس  سا  علي  يتم  تقييد  ستبعا   تفرقة   ية  منع  لي  التفاقية 
ألساسية في  لحريا  النسا  بحقو  للمر  العتر  حبا  توهين   ضه  غر ثا 
خر،  توهين   لمدنية  في  ميد  الجتماعية  ية  القتصا لسياسية  ين  لميا
سا  علي  جية  لز لنظر عن حالتها  ستها لها، بصر  لحقو  مما حبا تمتعها بهذ 
تغيير  لتحقيق  لمناسبة  بير  لتد جميع  ألطر  لد  تتخذ  لرجل.  بين  بينها  لمسا 
لتحيز  لقضا علي  ، بهد تحقيق  لمر لرجل  لثقافية لسلو  الجتماعية  ألنما 
لجنسين  من  بكو   العتقا  علي  لقائمة  ألخر    سا  لمما كل  لعرفية  لعا 
لجنة  التفاقية  نشأ  قد   . لمر للرجل  نمطية  علي   آلخر،   من  علي  ني  
ألطر ألحكا  لد  عا تنفيذ  لمر مهمتها مر لتمييز ضد  لقضا علي  تسمي لجنة 
بير  تخذته من تد ية عما  ير  ألطر بأ تقد للجنة تقا لد  التفاقية حيث تتعهد 
بقر  عتمد  كما  التفاقية.  حكا  نفا  جل  من  غيرها  تنفيذية  قضائية  تشريعية 
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الختيا  توكو  لبر كتوبر 1999  / أل تشرين  لمؤ 6  قم 4/54  لعامة  لجمعية 
/ أل كانو  في 22  نفا  بد   ، لمر ضد  لتمييز  شكا  جميع  علي  لقضا  التفاقية 

لي  ختصا ها  ضافة  توكو هو  لبر لهد من  يسمبر 2000 طبقًا للما 16 منه 
ضا  حيث  لمر  ضد  لتمييز  علي  لقضا  لجنة  هي  لمعاهد  بتطبيق  لخاصة  آللية 
مجموعا  فر  عن  نيابة  قبل   من  لمقدمة  لرسائل  تلقي  هو  ها  ختصا  ليها 
لطر أل من  لة  لد نتها تلك  نهم ضحايا  يدعو  ها خاضعين لوالية  طر  فر

التفاقية. لمحد في  لحقو 
تفق 147  إلنمائية لأللفية لعا 2000 عندما   هد  لسيا البد لنا  نذكر  في هذ 
/سبتمبر 2000 في مؤتمر قمة  يلو لة في  ممثلي 189  لحكوما  لد  سا  من 
من  طليعية  مجموعة  على  لعالم،  لزعما  إلطال  على  تجمع  كبر  كا  لذ  أللفية، 
ألهد  ترمي هذ  لتي يمكن قياسها.  منية لتحقيقها  لمقيد بفتر  لغايا  ألهد 
لمر  لجو  لفقر  مكافحة  لى  لأللفية  إلنمائية  ألهد  بأنها  تعر  صبحت  لتي 
لقمة  لصا عن مؤتمر  أللفية  عال  . كما حد  لمر لتمييز ضد  لبيئة  تدهو  لجهل 

طية. لديمقر لرشيد  لحكم  إلنسا  ما في مجاال حقو  اللتـز سعا من  نطاقا 
لمسا  تعزيز  لمر  لى تمكين  لثمانية لأللفية  إلنمائية  ألهد  لهد 3 من  يدعو 
لجنسين في  لتفا بين  لخصو للقضا على  جه  فا على  هد ضع  لجنسين،  بين 
نسبة  لمر  ضافية بشأ توظيف  لتعليم بحلو عا 2015، مع مؤشر  حل  جميع مر
لجنسين عنصر  لمسا بين  العتقا بأ  نه يسو  . غير  لبرلمانا لنسا في عضوية 

. ألهد لوفا بجميع  جل  ساسي شامل من 
الحتال  يال  لفلسطينية عانت من  لمر  لفلسطينية، فنجد   لمر  لحديث عن  عند 
شكا  كافة  من  تعاني  لمر  لفلسطين  ئيلي  إلسر الحتال  فمنذ  ئيلي.  إلسر لحربي 
لمعتقال  خل  . حيث توجد  مر كونها   ، العتقا لتعذيب  لقتل  الضطها بما فيها 
نسائية  نضاال  جو  على  يدلل  هذ  فلسطينية  سير   (116) لي  حو ئيلية  إلسر
الحتال  يد  على  جرحى  قتلى  بيت  لنسا  مئا  قعت  يضا  لرجل،  بجانب  فلسطينية 
لظر لم تقف حائًال  ال  تلك  الحتاللية  لظر  غم تلك  لكن   ئيلي.  إلسر لحربي 
لفلسطينية  نين  لقو في  نصيب  على  حصولها  لسياسية  كة  لمشا في  لمر  ما 
لتشريعية  النتخابا  لكوتا في  قر نظا  خاصة  لمحلية)  النتخابا  النتخابا  (قانوني 
بالنظر   . لي (17) مقعد للنسا لتشريعي حو لمجلس  خل  لمحلية، فهنا  النتخابا   
نة بعد  لمر قليلة مقا كة  لثانية نجد  مشا لتشريعية  النتخابا  لى  لمرشحا  لى 
لعملية  في  كتها  مشا بضر  لفلسطينية  لمر  لى  عو  فهنا  لمرشحين.  لرجا 
مدني  مجتمع  جل  من  لتغيير  على  قا  بالفعل  نها  لفلسطيني،  للمجتمع  لسياسية 
نجا نصفه  لفلسطيني من  لمجتمع  ية، فلما نحر  لتعد طية  لديمقر قائم على 
لمجتمع  بنصف  لثقافية  الجتماعية  ية  القتصا لسياسية  لحيا  تما  لما  آلخر، 

آلخر. نهمل نصفه 
لرئاسية  لتشريعية  النتخابا  في  كبير  بشكل  لفلسطينية  لمر  كت  شا يضًا 

لتصويت. لمر في عملية  كة  لمحلية ، فكانت هنا نسبة كبير من مشا
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لعاجل  لفو  لتدخل  لي   لد عو للمجتمع  قد  لمهينة  لفلسطينية  ضا  أل في ظل 
لفلسطينيا  لنسا  على  ية  مأسا ثا  تخلف  لتي  ئيلية  إلسر سا  للمما حد  لوضع 
لفلسطينية  لوطنية  لسلطة  خر ملقى على عاتق  يضًا   لمعيشية. هنا  ضاعهن 
لمر  عو  لضما تمتع  . كما  الحتال لمتضر جر سياسا  لعو للنسا  هو مد يد 
لتشريعي  لمجلس  كر هنا  لقضائية.  لسلطة  لقر  كز صنع  كة بمر لمشا بحقها في 
لتي من شأنها  تضمن  نين  لقو قر جملة  لثاني بأهمية سرعة  لمنتخب  لفلسطيني 

لموحد.  لشخصية  ألحو  ، خاصة قانو  فضل للنسا ضعًا 
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ملحق رقم 7

ألساسية لمصطلحا  قائمة 
لجند إلجتماعي -  Genderلنو 

Equalityلمسا
لمنصفة Equityلمسا 

Feminismلنسوية
ألبوية) أليديولوجيا  لنظا   Patriarchyألبوية (

إلجتماعي لنو   Gender Roles
Discriminationلتمييز
Violationإلنتها

لنمطية Stereotyped Rolesأل 
Empowermentلتمكين

إلنجابية Reproductive Healthلصحة 
Familyألسر

لمنـز عمل غير مربح لمر فى  Unremunerated Workعمل 
Freedomحرية
Liberationتحر

لحقو سة  Practicing Rightsمما
لتمييز  شكا  لقضا على كافة  تفاقية 

لمر ضد 
Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW)
لمر  Possession of the Womanتبعية 
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ملحق رقم 8

لمسرحيا ألفال  قائمة 

ألفال
: جعفر باناحي خر  ." ئر لد "

عنة  بتسا مر  : خر  ." لمفقو لجنة  لفريديس –  "
سعد بو  : هاني  خر خر".  لقد في يو  "

عنة بتسا مر  : خر  ." "بد
ئل بو  : توفيق  خر "عطش". 
مسيس : باسل  خر جيح" .  "مر

: جعفر باناحي خر  ." "مر
: تغريد مشيعل خر "مشاهد منسية". 

يفن  عنا  شبيز  خر عا   ." "ممنوعا
: نز حسن خر "ياسمين". 

لمسرحيا
. : خليفة ناطو خر  . يط". تمثيل: سلو نقا لشر  

. بو  : يوسف  خر  . ضة سليما بابيكا". تمثيل:  لر  "
يا. بو  : عا  خر "جميلة". تمثيل: سنا لهب. 

: نايف خير. خر كة". تمثيل: سنا لهب.  لتا لفاعلة  "
. يما عو  : خر ، ميسا فلحا.  ". تمثيل: بيا شبيب، فاتن خو لضو "نسا تحت 
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ملحق رقم 9

لمو لقر موسعة لكتب  قائمة 
". حيفا. تحديا قع  ئيل:  سر لفلسطينية في  لمر  . بتريس، (2000). "  .1

ما (1986). " قضية   .    .  ، . فايرستو . ميليت،  . جرير،  . حليمي،   .2
 . لطليعة، بير بيشي،   ". ترجمة جو طر لنسا

 ، لعر لكتا  تحا  لفلسطينية".  ية  لر في  لمر  "  .(1998) لشامي،   .  .  .3
مشق.

سة  فلسطين:   أل  في  لشعبية  ألمثا  في  لمر  "  .(2000)  ، نشو  .  .4
. منة، عما مكانتها".  لمر  قع  سوسيولوجية لو

للثقافة  لمد    ." لجند على  يب  للتد كسفا  ليل  "  .(2000) يليامز،   .  .5
مشق. لنشر، 

لمنظما  ئيل، (2003). "تقرير  سر لفلسطينية في  لمر  لعمل حو مكانة         لجنة 
لطفولة،  ئيل". مركز  سر طنا في  لمو لفلسطينيا  لنسا  لحكومية: مكانة  غير 

. لناصر
لجمل،  لعولمة". ترجمة سالمة صالح، منشو  لمر  . فيشتريش، (2002). "  .6

لمانيا). كولونيا (
 M. Abu-Dayyeh Shammas، N. Shalhoub Kevorkian & R. Shihadeh،  .7
 (1995). “Towards Equality: An Examination of the Status of Palestinian
 Women in Existing Law”. Woman’s centre for Legal Aid and Councelling،

  .Jerusalem
 Mozer، C.، (1993). “Gender Planning and Development”. Routledge،  .8

.London
 Levy، C.، (1993). “Through the Lens of Gender”. Development Planning .9

 .Unit، University Colledge، London
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