
دليل تدريب مركز القدس للنساء

اعداد المحامية لونا عريقات
وبدعم من الصندوق النسوي الكندي

تدريب مدربات في حقوق 
النساء في منطقة القدس الشرقية



2

مقدمة

دأب مركـــز القـــدس للنســـاء خـــال الســـنوات التـــي مضـــت علـــى تنفيـــذ برامـــج وتدريبـــات مختلفـــة تصـــب فـــي 
ــار تمكيـــن النســـاء ورفـــع مســـتوى الوعـــي لديهـــن فـــي حقـــوق االنســـان علـــى وجـــه العمـــوم وحقـــوق  اطـ
المـــرأة علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي ســـياق القانـــون الفلســـطيني والقانـــون االســـرائيلي وغيرهـــا مـــن القوانيـــن 

التـــي مـــا زالـــت مطبقـــة.

ــة  ــحًا فـــي الخدمـــات، وثمـــه حاجـ ــر التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية شـ ــرقية مـــن أكثـ ــر القـــدس الشـ تعتبـ
ــى  ــل إلـ ــذا الدليـ ــي هـ ــا فـ ــذا عمدنـ ــة ولهـ ــي اواســـطهن االجتماعيـ ــاء فـ ــة للنسـ ــبكات داعمـ ــاء شـ ــة لبنـ ماسـ
التطـــرق إلـــى قانـــون االحـــوال الشـــخصية وقانـــون العقوبـــات واتفاقيـــة ســـيداو، وقـــرار مجلـــس األمـــن 5231 

والحقـــوق االخـــرى التـــي ينـــص عليهـــا القانـــون الدولـــي .

مـــن هنـــا بـــرزت االهميـــة فـــي هـــذا الدليـــل لمناقشـــة مفهـــوم النـــوع االجتماعـــي )الجندر(والقضايـــا المتعلقـــة 
بالعنـــف المبنـــي علـــى النـــوع االجتماعـــي ومـــا يربطـــه بالقيـــم الحقوقيـــة العادلـــة.

وال بـــد ان لقانـــون حقـــوق اإلنســـان الدولـــي الـــذي ينطبـــق، بطبيعـــة الحـــال انطباقـــا تامـــًا علـــى المـــرأة. 
ــوق  ــة لحقـ ــات العالميـ ــات واالعانـ ــة باالتفاقيـ ــا عاقـ ــي لهـ ــل والتـ ــذا الدليـ ــي هـ ــة فـ ــوق الموصوفـ والحقـ
االنســـان , العمـــل علـــى وضـــع وثائـــق قانونيـــة تؤكـــد علـــى االحتياجـــات الخاصـــة بالمـــرأة. وعلـــى حيـــن أن 
المـــرأة حققـــت فـــي بعـــض البلـــدان خطـــوات عماقـــة صــــوب تأميـــن الحمايـــة المتزايـــدة لحقـــوق اإلنســـان، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق فـــي المســـاواة مـــع الرجـــل فـــي الحصـــول علـــى التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة المائمـــة 
ـــن مـــن انتهـــاكات أبســـط حقـــوق اإلنســـان التـــي يتمتعـــن  ـــن يعاني ـــة النســـاء مـــا زل وســـوق العمـــل إال أن أغلبيـ
بهـــا. فعلـــى ســـبيل المثـــال هـــن ال يتمتعـــن بحقـــوق متســـاوية مـــع الرجـــل فـــي التعليـــم ، و يمكـــن أن تحـــرم 
المـــرأة مـــن حقهـــا فـــي التعليـــم وحتـــى مـــن معظـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة األساســـية. وقـــد يكـــون النظـــام 
القانونـــي متحيـــزا بشـــكل مجحـــف لصالـــح الرجـــل بحيـــث ُيلقـــى علـــى عاتـــق المـــرأة عـــبء ال طاقـــة لهـــا، لذلـــك 

يجـــب العمـــل علـــى تشـــجيع وحمايـــة حقـــوق المـــرأة حمايـــة فعالـــة.

ــى  ــدرة علـ ــن القـ ــّن  مـ ــى يتمكـ ــل حتـ ــال والتواصـ ــرق االتصـ ــة بطـ ــى التوعيـ ــي علـ ــل التدريبـ ــد الدليـ ــد عمـ وقـ
ايصـــال المعلومـــات والرســـالة الـــى النســـاء األخريـــات ويأتـــي دورهـــن فـــي ايصالهـــا الـــى اصحـــاب القـــرار للتأثيـــر 

والضغـــط عليهـــم فـــي تحقيـــق مطالبهـــن العادلـــة .
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دليل تدريب مركز القدس للنساء
لماذا هذا الدليل؟

ـــم العمـــل علـــى هـــذا الدليـــل ضمـــن برنامـــج متكامـــل شـــمل حلقـــات تدريبيـــة خاصـــة لمجموعـــة مـــن النســـاء  ت
ـــى وضـــع األســـس الازمـــة  ـــل عل ـــات الفاعـــات فـــي مناطـــق القـــدس، ونســـعى مـــن خـــال هـــذا الدلي والفتي
للمتدربـــات أمـــام أعينهـــن للمســـاعدة فـــي عمليـــة مســـاهمتهن فـــي تمريـــر المعلومـــات فـــي المواقـــع 
ــاء والفتيـــات مـــن المناطـــق مـــع  ــر المعلومـــة ولربـــط النسـ ــا لنشـ المختلفـــة التـــي ســـيقومون بالعمـــل فيهـ
خدمـــات المســـاعدة القانونيـــة أو خدمـــات الحمايـــة أو الرعايـــة التـــي يحتاجونهـــا وبشـــكل مركـــز علـــى احتياجـــات 
النســـاء والفتيـــات المعرضـــات للعنـــف المبنـــي علـــى النـــوع االجتماعـــي، ويتطـــرق الدليـــل لمعلومـــات قانونيـــة 
أساســـية محليـــًا ودوليـــًا مـــن الممكـــن أن تســـاهم فـــي حمايـــة النســـاء ومحاســـبة مرتكبـــي العنـــف ووضـــع 
الدولـــة أمـــام مســـؤولياتها الملقـــاة علـــى عاتقهـــا بنـــاء علـــى إلتزاماتهـــا الدوليـــة، ســـواء بالتوقيـــع علـــى 
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال العنـــف، أو مـــن خـــال االلتـــزام فـــي أجنـــدة المـــرأة والســـلم واألمـــن 
حســـب القـــرار 1325، أو مـــن خـــال االلتزامـــات المتعلقـــة بتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 2030م، 
وبشـــكل تكاملـــي حيـــث تضـــع أيضـــًا المعـــارف األساســـية المتعلقـــة بهـــا، باالضافـــة لوضـــع المبـــادئ الخاصـــة 

بالكتابـــة ضمـــن التقاريـــر الخاصـــة بـــكل منهـــا علـــى حـــدى.

كيف نستخدم الدليل؟

ــة  ــق مدينـ ــي مناطـ ــاء فـ ــات والنسـ ــن الفتيـ ــة وتمكيـ ــر المعلومـ ــى تمريـ ــات علـ ــل المتدربـ ــذا الدليـ ــاعد هـ يسـ
ـــر المعلومـــة إلـــى قريناتهـــن، ونقطـــة  ـــة تمري ـــر كأداة مســـاندة لهـــن فـــي عملي القـــدس علـــى إختافهـــا ويعتب
ارتـــكاز أساســـية للمهـــارات الازمـــة فـــي توصيـــل المعلومـــات أو للمعلومـــات نفســـها التـــي ســـيقومون 
بتوصيلهـــا للنســـاء والفتيـــات فـــي المناطـــق، وتعتبـــر المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا الدليـــل أساســـيات لعمـــل 
المســـاعدة القانونيـــة وال يســـتعاض بهـــا عـــن استشـــارة المختصيـــن فـــي الحـــاالت الخاصـــة والتـــي تحتـــاج 

لمتابعـــات خاصـــة للوصـــول للحقـــوق.
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الموضوع األول: العنف المبني على النوع االجتماعي
النـــوع االجتماعـــي: الجنـــدر هـــو التفســـير االجتماعـــي للذكـــورة واألنوثـــة. يســـتخدم الجنـــدر لوصـــف خصائـــص 
النســـاء والرجـــال حســـب تفســـيرها اجتماعيـــًا، فـــي حيـــن يشـــير الجنـــس إلـــى تلـــك الصفـــات التـــي تقررهـــا 
ـــرون ليصبحـــوا  ـــان، يكب ـــات وصبي ـــروا بن ـــًا أو ذكـــورًا، لكنهـــم يتعلمـــون أن يصي ـــدون  إناث ـــا. فالبشـــر يول البيولوجي
نســـاء ورجـــااًل. وهـــذا الســـلوك المكتســـب بالتعلـــم يشـــكل الهويـــة الجندريـــة، ويقـــرر األدوار الجندريـــة. 

)منظمـــة الصحـــة العامليـــة، 2002(. 

الفرق بين النوع االجتماعي والجنس:

الدور البيولوجيالدور االجتماعي
يولد مع االنسانال يولد مع االنسان

ال دخل للمجتمع فيهينشأ ويتشكل حسب طبيعة المجتمع
ال يتغيرقابل للتغيير 

يشـــير الـــى االدوار والمســـؤوليات المختلفـــة التـــي تســـند 
الـــى الرجـــال والنســـاء حســـب الثقافـــة والمـــكان والزمـــان

يشير إلى الفوارق البيولوجية للجنسين

العنف المبني على النوع االجتماعي:

تعريـــف العنـــف: حســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة هـــو االســـتخدام القصـــدي أو العمـــدي للقـــوة أو الســـلطة 
، أو التهديـــد بذلـــك ، ضـــد الـــذات أو ضـــد شـــخص آخـــر أو عـــدد مـــن األشـــخاص أو المجتمـــع بأكملـــه ، وقـــد 
يترتـــب علـــى ذلـــك أذى أو مـــوت أو إصابـــة نفســـية أو اضطـــراب فـــي النمـــو أو حرمـــان، ويشـــمل جميـــع أشـــكال 
العنـــف الجســـدي والنفســـي ، كمـــا يتضمـــن اإلهمـــال المتعمـــد أو المعاملـــة الســـيئة أو االســـتغال الجنســـي 

لألطفـــال .

أشـــكال العنـــف: للعنـــف عـــدة أشـــكال منهـــا، العنـــف الجســـدي، والعنـــف الجنســـي، والعنـــف النفســـي، 
والعنـــف االقتصـــادي، واإلهمـــال والحرمـــان مـــن الحقوق...الـــخ.

العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع االجتماعـــي: اي فعـــل ضـــار يرتكـــب ضـــد ارادة الشـــخص، علـــى أســـاس الفـــروق 
ــا أذى أو  ــب عليهـ ــي يترتـ ــال التـ ــك االفعـ ــمل ذلـ ــاث ويشـ ــور واالنـ ــن الذكـ ــوع الجنـــس( بيـ ــة )اي نـ االجتماعيـ
معانـــاة مـــن الناحيـــة الجســـمانية أو الجنســـية، أو النفســـية، وكذلـــك التهديـــد بارتـــكاب مثـــل هـــذه االفعـــال 
ـــة  ـــوكاالت المعني ـــن ال ـــة المشـــتركة بي ـــة. )ارشـــادات اللجن ـــك مـــن صورالحرمـــان التعســـفي مـــن الحري ـــر ذل وغي

بالعنـــف المبنـــي علـــى النـــوع االجتماعـــي لعـــام،2015( 

مفاهيم أساسية في فهم العنف المبني على النوع االجتماعي:

الجنس والنوع االجتماعي.	 
حقوق اإلنسان.	 
السلطة )القدرة على التحكم بالموارد والفرص واالمتيازات، وعمليات صناعة القرار(.	 
العنف )مسببات جذرية متل غياب توازن القوة، عدم المساواة، عدم احترام الحقوق(.	 

الضرر الناجم عن استخدام القوة.	 
الموافقة المستنيرة.	 
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مبادئ أساسية وتوجيهية في التعامل بقضايا العنف:

العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي يعتبــر إنتهــاك لحقــوق اإلنســان، وهــو شــكل مــن أشــكال 	 
التمييــز.

يجــب أن تكــون الحمايــة عنصــرا أساســيا فــي جميــع أعمــال اإلســتجابات للحــاالت اإلنســانية ، لذلــك 	 
مــن المهــم عــدم التمييــز فــي جميــع التفاعــات مــع الناجيــات وفــي الخدمــات المقدمــة.

ضمان سامة الناجية وعائلتها في جميع األوقات.	 
إحترام الناجية وعائلتها في جميع األوقات.	 
إحترام السرية في جميع األوقات.	 
 إحترام رغبات وإختيارات وحقوق وكرامة الناجية.	 
عدم التمييز مبدأ أساسي في التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي.	 

ما الذي يجب فعله وما الذي يجب عدم فعله في التعامل مع النساء والفتيات ضحايا العنف 
المبني على النوع االجتماعي:

ال نفعلنفعل

خذوا الوقت المناسب لاستماع. 	 
خلق مناخ من الثقة. 	 
توفير بيئة آمنة وسرية لإلفصاح. 	 
بوضــوح 	   ، المباشــرة  األســئلة  اســتخدموا 

جــدا.  محتــرم  وبشــكل 
اطــاق 	  ودون  مقاطعــة  دون  اســتمعوا 

األحــكام. 
صدقوا الناجية وأعلموها بذلك 	 
التأكيــد والتوضيــح علــى أن العنــف ال مبــرر 	 

لــه أبــدًا وأنــه دائًمــا مــا يكــون خاطًئــا. 
علــى 	  والتركيــز  إيجابيــة،  رســائل  عــرض   

ومهاراتهــا. قدراتهــا 
فــي 	  ودعمهــا  الناجيــة  قــرارات  احتــرام 

تتخذهــا.  التــي  القــرارات 
تبصيــر فــي الخدمــات المتاحــة دون فــرض 	 

ــه مناســبًا لهــا. مســار ترون

تضعــوا 	  وال  الحديــث  علــى  تجبروهــن  ال 
عــام.  بشــكل  التوقعــات 

متأكديــن 	  غيــر  معلومــات  بتقديــم  القيــام 
 . منهــا 

أو 	  الناجيــة  تقولــه  مــا  شــأن  مــن  التقليــل 
 . فضــه ر

اللوم او االنتقاد ، أو األحكام المسبقة. 	 
الناجيــة 	  علــى  الضغــط  او  القــرارات  اتخــاذ 

محــدد.  قــرار  التخــاذ 
مواجهة الجاني. 	 
النصيحة بالمخاطرة. 	 
محاولة حل مشكلتها. 	 
طــرح اســئلة غيــر ضروريــة، أو األســئلة حــول 	 

التفاصيــل.
يحــدث، 	  شــيء  ال   «  : مثــل  عبــارات  تجنبــوا 

عــادي....
عدم إعطاء وعود.	 
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الموضوع الثاني: القانون
القانون الدولي:

يحظـــر التمييـــز علـــى أســـاس الجنـــس فـــي كل معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان تقريبـــًا، ضمـــن إطـــار القانـــون الدولـــي 
لحقـــوق االنســـان، حيـــث تنـــص المـــادة 3 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والمـــادة 
نفســـها مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة علـــى »ضمـــان المســـاواة 

بيـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي حـــق التمتـــع بجميـــع الحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة«. 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ، ال بـــد مـــن المـــرور علـــى بعـــض الوثائـــق الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق االنســـان والتـــي تدعـــو 
لعـــدم التمييـــز:  

اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( لعــام 1979 ، والتــي صادقــت عليهــا 	 
189 دولــة ، بمــا فــي ذلــك فلســطين )باالضافــة لتوقيــع دولــة فلســطين علــى البروتوكــول الملحــق 
لاتفاقيــة والــذي يرفــع مــن مســتوى المتابعــة والمحاســبة الدوليــة لتطبيــق االتفاقيــة علــى األرض(، 
وتعتبــر االتفاقيــة بمثابــة »الشــرعة الدوليــة لحقــوق المــرأة«. وبعبــارة أخــرى ، فإنهــا تحــدد أشــكال 
التمييــز بيــن الجنســين وتوفــر األســاس لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، ومــن الجديــر بالذكــر أن 
مــواد االتفاقيــة تحدثــت عــن المســاواة فــي قطاعــات التعليــم والعمــل والمشــاركة السياســية 
والحقــوق الصحيــة والحيــاة االقتصاديــة والحيــاة األســرية، وتــم التطــرق للعنــف المبنــي علــى النــوع 

االجتماعــي كأحــد أشــكال التمييــز فــي التوصيــة رقــم 19 الملحقــة باالتفاقيــة.
إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة )1993( ، الــذي يســلط الضــوء علــى أن العنــف ضــد النســاء 	 

والفتيــات هــو انتهــاك خطيــر لحقــوق اإلنســان وعائــق خطيــر أمــام الوصــول إلــى العديــد مــن الحقــوق 
األخــرى للنســاء والفتيــات األخــرى.

إعــان ومنهــاج عمــل بكيــن )1995( ، والــذي يتضمــن أهداًفــا اســتراتيجية فــي 12 مجــااًل ، مثــل 	 
الصحــة ، والعنــف ضــد النســاء والفتيــات ، واالقتصــاد ، والبيئــة ، واتخــاذ القــرار. كل 5 ســنوات هنــاك 

ــد األهــداف وتعزيزهــا. منصــة إلعــادة تأكي
قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325 )2000( ، الــذي أقــر بــأن الحــرب تؤثــر بشــكل 	 

مختلــف علــى المــرأة وأهميــة دور المــرأة فــي بنــاء الســام. بعبــارة أخــرى ، يعــزز القــرار مشــاركة المــرأة 
وتمثيلهــا علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار ، وحمايــة النســاء والفتيــات ، وإدراج منظــور النــوع 
ــى تبنــي مجلــس  ــات مــا بعــد الصــراع وأنشــطة األمــم المتحــدة؛ باالضافــة إل االجتماعــي فــي عملي
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ســبعة قــرارات أخــرى حــول المــرأة مرتبطــة بالقــرار 1325، والتــي حولتهــا 
إلــى أجنــدة المــرأة والســام واألمــن وتوفــر دعًمــا أساســًيا للمؤسســات والمنظمــات الناشــطة فــي 

حقــوق المــرأة والعاملــة فــي هــذا المجــال.
الــدول وثيقــة  	  ، حيــث وضعــت   2015 التــي اعتمــدت بعــام   )SDG( التنميــة المســتدامة  أهــداف 

القضايــا  حــول  هدًفــا   169 و  المســتدامة  للتنميــة  هدًفــا   17 لتحقيــق  أعمــال  جــدول  تضمنــت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة التــي يتعيــن تحقيقهــا بحلــول عــام 2030. يتــم تعزيــز المســاواة بين 
الجنســين مــن خــال الهــدف 5 لتحقيــق »المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن جميــع النســاء والفتيــات 
». بعبــارة أخــرى ، يحــدد الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أهداًفــا واضحــة بشــأن األطــر 
القانونيــة إلنهــاء التمييــز ؛ العنــف ضــد النســاء والفتيــات ؛ الممارســات الضــارة مثــل زواج األطفــال 
وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث ؛ الرعايــة والعمــل المنزلــي بــدون أجــر ؛ المشــاركة والقيــادة فــي 
الحيــاة العامــة ؛ الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة ؛ والحقــوق االقتصاديــة. وســبقها 

األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 2000 إلــى 2015.
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القانون المطبق في فلسطين:

من يسن القانون في فلسطين؟!

ـــن وتعديلهـــا والنقاشـــات المتعلقـــة بهـــا فـــي  ـــع المجلـــس التشـــريعي بمهمـــات ســـن القواني ـــرض أن يطل يفت
فلســـطين حســـب القانـــون األساســـي الفلســـطيني، ولكـــن بعـــد تعطـــل المجلـــس التشـــريعي اســـتمرت 
العمليـــة التشـــريعية بيـــن كل مـــن الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، ولكـــن بشـــكل منفصـــل، حيـــث اعتمـــد 
اســـتحداث القوانيـــن الجديـــدة فـــي الضفـــة الغربيـــة علـــى الصاحيـــات االســـتثنائية للرئيـــس، بإصـــدار القـــرارات 
بقانـــون مباشـــرة مـــن الرئيـــس اعتمـــادًا علـــى نـــص المـــادة 43 مـــن القانـــون األساســـي المعـــدل لســـنة 2003، 
التـــي تعطـــي الرئيـــس صاحيـــة إصـــدار قـــرارات لهـــا قـــوة القانـــون لغيـــاب المجلـــس التشـــريعي، ولكـــن هـــذه 
القوانيـــن تبقـــى ســـارية لغايـــة انعقـــاد المجلـــس التشـــريعي حيـــث يجـــب أن يتـــم عرضهـــا علـــى المجلـــس  فـــي 
ــن  ــل بالقوانيـ ــا والعـــودة للعمـ ــا أو إلغائهـ ــرارات ويقـــوم باقرارهـ ــذه القـ ــد صـــدور هـ ــا بعـ ــة يعقدهـ أول جلسـ
ـــة الضـــرورة، باالضافـــة لتـــرك إقراراهـــا  ـــم ربـــط إصـــدار هـــذه القوانيـــن مـــن قبـــل الرئيـــس بحال الســـابقة، حيـــث ت

للمجلـــس التشـــريعي حـــال انعقـــاده.

القانون المطبق في فلسطين:

مـــن المهـــم التنبـــه لمســـألة تعـــدد القوانيـــن فـــي فلســـطين ، إذ ال يـــزال هنـــاك اختـــاف فـــي القوانيـــن 
ـــة وقطـــاع غـــزة والقـــدس الشـــرقية،  ـــن الضفـــة الغربي ـــة بي المعمـــول بهـــا فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل
قـــد نجـــد بعـــض المـــواد القانونيـــة المتعلقـــة بالحكـــم العثمانـــي أو االنتـــداب البريطانـــي والتـــي ال تـــزال ســـارية 
حتـــى يومنـــا هـــذا، باإلضافـــة إلـــى القانونيـــن األردنـــي والمصـــري فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 1967-1948م، 
مـــع اســـتمرار العمـــل ببعـــض األوامـــر العســـكرية اإلســـرائيلية فـــي ســـنوات االحتـــال وقبـــل تشـــكيل الســـلطة 
الوطنيـــة الفلســـطينية، والتـــي قامـــت بعـــد تشـــكيل المجلـــس التشـــريعي بســـن بعـــض القوانيـــن الفلســـطينية 
التـــي تطبـــق أيضـــًا مـــع وجـــود القوانيـــن األخـــرى التـــي ال تتعـــارض أو ال تتنـــاول المـــواد القانونيـــة التـــي تـــم 

ســـنها مـــن المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني. 

 منـــذ بدايـــة انتخـــاب المجلـــس التشـــريعي اضطلـــع المجلـــس بـــدوره فـــي إصـــدار بعـــض القوانيـــن الفلســـطينية 
التـــي توحـــد األراضـــي الفلســـطينية مثـــل قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة )الجزائيـــة( الفلســـطيني )الـــذي ينظـــم 
إجـــراءات التوقيـــف والمحاكمـــة والتحقيـــق والشـــهود فـــي القضايـــا الجزائيـــة( ، قانـــون المرافعـــات المدنيـــة 
والتجاريـــة )ينظـــم إجـــراءات المحاكـــم ، وســـماع الشـــهادات فـــي المنازعـــات المدنيـــة والتجاريـــة والعقاريـــة( 
والمجالـــس المحليـــة وقانـــون العمـــل.... إلـــخ، ولألســـف لـــم تتنـــاول مجموعـــة القوانيـــن الصـــادرة عـــن المجلـــس 
التشـــريعي القوانيـــن الحساســـة التـــي تتعلـــق بالنســـاء وحياتهـــن اليوميـــة، مثـــل قانـــون العقوبـــات وقانـــون 
ـــون األســـرة( ، بقـــي دون أي تعديـــات أو إصاحـــات تشـــريعية  بقـــي المطبـــق فـــي  األحـــوال الشـــخصية )قان
ــت  ــي عدلـ ــية التـ ــيم الرئاسـ ــى المراسـ ــات علـ ــرت اإلصاحـ ــام 1960م، واقتصـ ــي للعـ ــون األردنـ ــة القانـ الضفـ

ـــي: ـــاه وإدراك مـــا يل ـــة، مـــن المهـــم االنتب بعـــض المـــواد القانوني

ــة )القانـــون األردنـــي رقـــم 61  ــة الغربيـ ــن الضفـ ــة فـــي كل مـ ــرة: تطبـــق القوانيـــن األردنيـ ــا األسـ • قضايـ
لســـنة 1976م( ومدينـــة القـــدس )القـــدس تتبـــع محاكمهـــا الشـــرعية لـــأردن فيتـــم تطبيـــق القانـــون 
ــام القانونـــي  ــد النظـ ــرعية، يعتمـ ــة المحاكـــم الشـ ــنة 2019م( ضمـــن مظلـ األردنـــي المعـــدل رقـــم 15 لسـ
فـــي قوانيـــن األحـــوال الشـــخصية اإلســـامية علـــى رؤى ومثابـــرة اإلمـــام أبـــو حنيفـــة، وتتبـــع محاكـــم األســـرة 
وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة ، وهنـــاك محاكـــم كنســـية تتبـــع كل منهـــا لطائفتهـــا ، وهنـــاك محكمـــة 
خاصـــة للســـامريين، يتضمـــن القانـــون الســـن القانونـــي للـــزواج ، والـــذي يســـمح بـــزواج األطفـــال دون ســـن 18، 
والـــذي ورد حديثـــًا قـــرار بقانـــون حـــول تعديـــل ســـن الـــزواج ليصبـــح 18 ســـنة مياديـــة، مـــع فتـــح االســـتثناءات 

للمحاكـــم المختصـــة للتزويـــج تحـــت هـــذا الســـن وبموافقـــة قاضـــي القضـــاة.
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معلومات أساسية في قانون األحوال الشخصية:

تــم رفــع ســن الــزواج بقــرار بقانــون ليصبــح 18 ســنة هجريــة، مــع وجــود اســتثناءات خاصــة للتزويــج تحــت 	 
ســن 18 حســب قــرار قاضــي القضــاة.

تستحق الزوجة النفقة من زوجها حال قيام الزوجية، وبغض النظر عن غناها أو عملها.	 
يتــم احتســاب النفقــة التــي تســتحقها الزوجــة مــن زوجهــا مــن بدايــة طلبهــا لهــا، وال يتــم حســاب 	 

الفتــرات الســابقة التــي لــم ينفــق فيهــا الــزوج عليهــا.
يستحق األطفال النفقة من والدهم بشرط أن يكونوا فقراء وال مال لديهم للصرف عليهم.	 
ســن الحضانــة لــألم يســتمر حتــى ســن البلــوغ، بعدهــا يتــم نقــل حضانــة الفتيــات لوالدهــم، أمــا الذكــور 	 

فيتــم تخييرهــم.
الوالية على تزويج المرأة واجبة لو كانت بكرًا، أم الثيب فتقوم بتزويج نفسها بدون ولي.	 
حضانة غير األم من النساء الحاضنات ٩ سنوات للصغير، 11 سنة للصغيرة.	 
ــاء علــى ذلــك طلــب تعويــض 	  ــه المنفــردة، وتســتطيع الزوجةبن ــه بإرادت ــزوج طــاق زوجت يســتطيع ال

عــن طــاق تعســفي. 
ال تســتطيع المــرأة تطليــق زوجهــا إال ضمــن عــدد مــن الحــاالت التــي يتــم تحديدهــا علــى ســبيل الحصــر 	 

فــي قانــون األحوال الشــخصية.
ــغ 	  ــل النفقــة، مــن الممكــن التوجــه إلــى صنــدوق النفقــة لطلــب ســداد المبال فــي حــال تعــذر تحصي

لمســتحقيها، ويتابــع الصنــدوق إجــراءات التحصيــل بشــكل مباشــر مــن الممتنــع/ة عــن أدائهــا.
ال يوجــد فــي القانــون األردنــي المطبــق فــي الضفــة الغربيــة خلــع بعــد الــزواج الفعلــي )بعــد الخلــوة 	 

او الدخــول(، وإنمــا مخالعــة وتتوقــف المخالعــة علــى رضــا الــزوج بالطــا؛ بينمــا نصــت المــادة 114 مــن 
القانــون األردنــي رقــم 15 لســنة 201٩م المطبــق فــي القــدس علــى الخلــع.

التخــارج هــو أن يتنــازل أحــد الورثــة عــن حصتــه لوريــث آخــر، وأغلــب عمليــات التخــارج فــي المحاكــم 	 
ــة. ــح الرجــال مــن الورث تجــري مــن نســاء لصال

فــي الطــاق للســجن يشــترط أن يكــون الحكــم بالســجن قطعــي وبــات لثــاث ســنوات أو أكثــر علــى 	 
أن يتــم طلــب الطــاق بعــد ســنة مــن الســجن الفعلــي.

فــي الطــاق للعّنــة يســتوجب القانــون البقــاء ســنة كاملــة بعــد رفــع دعــوى التفريــق بغــض النظــر عــن 	 
الفتــرة الســابقة للــزواج.

الطــاق لتعــذر تحصيــل النفقــة يســتوجب إثبــات اســتحالة التحصيــل مــن الــزوج واســتنفاذ كافــة 	 
الطــرق للدفــع.

في حاالت العنف اأُلَسري من الممكن التطليق عبر رفع دعوى نزاع وشقاق.	 
خانةالشــروط الخاصــة بعقــد الــزواج عــادة مــا تتــرك فارغــة مــع أنهــا مفيــدة لضمــان حقــوق واتفــاق 	 

الطرفيــن وتوثيقه. 
أي وريث/ة ممكن أن يستصدر حصر اإلرث لبيان مستحقي الورثة.	 
يجب توثيق عقد الزواج رسميًا وال يعتد بالعقد العرفي، ويحاسب مبرميه.	 

• قانـــون العقوبـــات: فيمـــا يتعلـــق بالجرائـــم األســـرية فـــي الضفـــة الغربيـــة ، يختلـــف القانـــون الواجـــب 
التطبيـــق حســـب المنطقـــة كمـــا يلـــي:

قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960م مطبق في الضفة الغربية.	 
القوانين الجنائية اإلسرائيلية تسري في مدينة القدس.	 
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يشمل قانون :

تخفيــف العقوبــات أو إلغائهــا فــي حــاالت مــا يســمى بقتــل »الشــرف« ، ويعتمــد هــذا المصطلح على 	 
العقليــة األبويــة الســائدة فــي المجتمــع والــذي يســتهدف قتــل النســاء بمبــررات قانونيــة، والتــي 
يســتفيد منهــا الرجــال فــي حــاالت قتــل أقاربهــم أو زوجاتهــم للشــبهة أو التلبــس، وقــد أصــدر الرئيــس 
محمــود عبــاس )أبــو مــازن( فــي 16 مايــو 2016 ، إلغــاء العــذر المخفــف والعــذر المحــل الــذان يبــرران 
القتــل بإلغــاء المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 المعمــول بــه فــي مناطــق 
الشــمال ، وقانــون العقوبــات رقــم 74 عــام 1936 الســاري فــي قطــاع غــزة؛ كمــا أصــدر مرســومًا آخــر 
بتعديــل المــادة 98 مــن قانــون العقوبــات األردنــي النافــذة فــي الضفــة الغربيــة والمتعلقــة بالقتــل 
فــي حالــة الغضــب )الغضــب الشــديد( ، حيــث تقتــل النســاء عــادة بحجــة ســورة الغضــب بعــد اكتشــاف 
مــا يمــس الشــرف فــي ســلوكهن )والتــي فــي كثيــر مــن الحــاالت ال تتجــاوز أبــًدا االشــتباه فــي وجــود 
هــذه العاقــة(، باإلضافــة إلــى التعديــل األخيــر للمــادة 100 مــن قانــون الســلطة التقديريــة للقاضــي 

واالســتفادة مــن اســقاط الحــق الشــخصي لمصلحــة القاتــل.

هنالــك قصــور قانونــي وعــدم قــدرة علــى التعامــل مــع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 	 
)العنــف األســري تحديــدًا(، حيــث ال توجــد مــواد قانونيــة تتنــاول خصوصيــة العنــف الحاصــل داخــل 
ــة  ــم أو حــول حماي ــوع مــن الجرائ ــة التعامــل مــع هــذا الن ــة خاصــة عــن كيفي األســرة، أو مــواد قانوني
المــرأة مــن مثــل هــذا العنــف، ويتــم التعامــل مــع العنــف األســري كأي شــكل مــن أشــكال العنــف 
الــذي يعتمــد علــى الشــكوى المقدمــة مــن الضحيــة، مــع اثبــات شــكواها، وتبقــى مبــادرات وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة والمؤسســات النســوية الحامــي الوحيــد للنســاء والطفــات مــن مثــل هــذه 
الحــاالت؛ حيــث تــم إنشــاء عــدد مــن دور الحمايــة للنســاء المعنفــات، وتجــدر اإلشــارة إلــى وجــود نظــام 
إحالــة بيــن الجهــات المتخصصــة فــي حمايــة المــرأة ، وكذلــك وجــود مشــروع قانــون لحمايــة األســرة 

ــذ العــام 2004م. مــن العنــف من

عــدم قــدرة القانــون علــى معالجــة حــاالت االعتــداء الجنســي وكيفيــة إثباتهــا، حيــث يظــل التحــرش 	 
ــه يصــف فقــط  ــى التعريــف الضيــق لاغتصــاب ألن ــر مجــرم بشــكل مباشــر، باإلضافــة إل الجنســي غي
الجمــاع الجنســي نفســه وأي أفعــال أخــرى تعتبــر هتــك عــرض )وهــو وصــف أقــل فــي العقوبــة مــن 
االغتصــاب(، باإلضافــة إلــى عــدم االعتــراف باغتصــاب الزوجــات، حيــث ُيعــّرف االغتصــاب بموجــب 
القانــون بأنــه »ممارســة الجنــس مــع أنثــى ليســت زوجــة دون موافقتهــا .... إلــخ، ومــن الجديــر بالذكــر 
أن الرئيــس قــد عــدل المــادة 308 التــي كانــت تعفــي المعتــدي مــن العقوبــة فــي حــال زواجــه مــن 
المعتــدى عليهــا، ويبقــى تطبيــق هــذه المــادة )مــن حيــث إعفــاء المعتــدي مــن العقوبــة( فــي روحيــة 
حــل قضايــا االعتــداءات خــارج إطــار القانــون الرســمي )مثــل القضــاء العشــائري أو الوســاطات مــن 

الجهــات الرســمية(.
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قانون العقوبات

قانـــون العقوبـــات األردنـــي الموضوع
رقـــم 16 لســـنة 1960م

التعديلاالشكالية

التخفيـــف علـــى عقوبـــة قتـــل القتل
 ،98 المـــواد  فـــي  النســـاء 

340  ،99،100

علـــى  التعديـــل  تـــم 
 100  ،99  ،98 المـــواد 
باســـتثاء حجـــة الشـــرف 

المـــواد. هـــذه  مـــن 

تـــم تجميـــد المـــادة 340 
)وقـــف العمـــل فيهـــا(

االيـــذاء )العنـــف 
الجســـدي(

يتـــم التعامـــل بـــدون خصوصيـــة المواد المتعلقة بااليذاء
لقضايـــا العنـــف داخـــل األســـرة

بانتظـــار  تعديـــل،  ال 
قانـــون حمايـــة األســـرة 

العنـــف مـــن 
قانـــون تأديب األبناء مـــن   62 المـــادة 

االردنـــي العقوبـــات 
ال يـــزال القانـــون ال يجـــرم فعـــل 
نتيجتـــه،  كانـــت  التأديـــب مهمـــا 
ــم. ــاء بتأديبهـ ــمح لآلبـ بحيـــث يسـ

ال تعديل

اعفـــاء االغتصاب  ،308 المـــادة 
المعتـــدي مـــن العقوبـــة فـــي 
الضحيـــة مـــن  زواجـــه  حـــال 

الزوجـــات،  الغتصـــاب  تجريـــم  ال 
الحـــق  لقمـــع  باالضافـــة 
ضحايـــا  للنســـاء  االختيـــار  فـــي 

ت. ا ء العتـــدا ا

فـــي  العمـــل  وقـــف 
308 المـــادة 

علـــى  تعديـــل  ال 
الزوجـــات اغتصـــاب 

الشـــريكان سفاح القربى معاقبـــة  تتـــم 
بالفعـــل بنـــاء علـــى شـــكوى 
قريـــب لهمـــا حتـــى الدرجـــة 

الرابعـــة.

مـــع  يتعامـــل  القانـــون  زال  ال 
االســـرة  داخـــل  االعتـــداءات 
كعاقـــة رضائيـــة متناســـي عـــدم 
داخـــل  القـــوة  عاقـــات  تـــوازن 

األســـرة.

ال تعديل

االجهـــاض مجـــرم فـــي جميـــع االجهاض
الحـــاالت

ال يـــزال القانـــون يجـــرم االجهـــاض 
أو  أســـبابه  عـــن  النظـــر  بغـــض 

دوافعـــه

ال تعديل
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الموضوع الثالث: المناصرة
ــرة  ــج فكـ ــذول لترويـ ــي المبـ ــد الجماعـ ــي الجهـ ــل فـ ــوم يتمثـ ــر كمفهـ ــة والتأثيـ ــرة أو التعبئـ ــط والمناصـ الضغـ
مـــا وترســـيخها، مـــن خـــال حشـــد التأييـــد والدعـــم الجماهيـــري للفكـــرة، وتكثيـــف الجهـــود مـــن خـــال خطـــة 
عمـــل منظمـــة للتأثيـــر علـــى األشـــخاص أصحـــاب القـــرار، مثـــل المشـــرع أو صانـــع القـــرار السياســـي لتبنـــي 
ـــد المحلـــي أو  ـــة سياســـية مهمـــة، ســـواء علـــى الصعي ـــة مجتمعي ـــة المطروحـــة، باعتبارهـــا قضي ودعـــم القضي

ــي. ــي أو الدولـ االقليمـ

أهم األسئلة التي نستهخدمها خال عملية التخطيط للمناصرة:

ما هي المشكلة؟!	 
ماهي السياسات المقترحة لحل المشكلة؟	 
أي من هذه السياسات لها األثر األكبر في حل المشكلة بشكل جذري؟!	 
أي من هذه السياسات قابل للتطبيق وأي منها مكلف وغير ممكن؟!	 
من يمكن أن يدعم كل سياسة مقترحة ومن ممكن أن يعارضها؟!	 
من يمكن أن يخاطب/تخاطب المسؤولين عن السياسة  وهل لديه/ا االستعداد والقدرات؟!	 

خطوات المناصرة
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أداة التخطيط االستراتيجي للمناصرة

أسئلة تساعد في توجيهنا أثناء القيام بعملية التخطيط االستراتيجي:

ماذا نريد؟ )األهداف(	 
من يمكنه أن يساعدنا على تحقيق ذلك؟ )الحلفاء – الجمهور(	 
ماذا يحتاج صانعو القرار لسماعه؟ )الرسائل(	 
من ينبغي عليهم توصيل تلك الرسائل؟ )الرسل(	 
كيف نجعلهم يسمعون الرسالة؟ )الوسائل(	 
ماهي الميزات التي نتمتع بها؟ )الموارد – نقاط القوة(	 
ما الذي نحتاج إلى تطويره؟ )التحديات – نقاط الضعف(	 
كيف نبدأ؟ )الخطوات التالية(	 
كيف نعرف إذا كانت األمور تسير على ما يرام! )ما الذي تغير؟ ما الذي تحسن؟ لماذا؟(	 

شــن حمــات التعبئــة والتأثيــر هــو أســلوب عمــل مناســب لخدمــة 	 
المجتمــع المدنــي المبنــي علــى الديمقراطيــة والتعدديــة واحترام 

الــرأي والــرأي اآلخــر واحتــرام الحقــوق والحريــات األساســية.

ال ترتكز على وصفات جاهزة، وال تقدم حلول سحرية.	 

حســب 	  الحمــات  )تخطيــط  الماليــة  االمكانــات  توفــر  أهميــة 
المتاحــة(. الماليــة  االمكانــات 

هي عملية متواصلة وطويلة األمد وال تلمس نتائجها بسرعة.	 

تستند على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.	 
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الموضوع الرابع: االتصال والتواصل
االتصــال: يعنــي تبــادل األفــكار والمعلومــات واآلراء بيــن طرفيــن أو أكثــر عــن طريــق أســاليب ووســائل 	 

مختلفــة مثــل اإلشــارة، والــكام، والقــراءة والكتابــة.
التواصــل: الميكانيــزم الــذي بواســطته توجــد العاقــات اإلنســانية وتتطــور، إنــه يتضمــن كل رمــوز 	 

الذهــن مــع وســائل تبليغهــا عبــر المجــال وتعزيزهــا فــي الزمــان، ويتضمــن أيضــا تعابيــر الوجــه وهيئــات 
)الجســم(، والحــركات ونبــرة الصــوت والكلمــات، والكتابــات والمطبوعــات والقطــارات والتلغــراف 

والتلفــون، وكل مــا يشــمله آخــر مــا تــم مــن االكتشــاف )شــبكة األنترنيــت( فــي المــكان والزمــان.

إذًا هل هناك فرق بين االتصال والتواصل؟!

أنماط االتصال:

الــذات، الترحيــب أو االفتتــاح 	  االتصــال اللفظــي: )التســاؤل أو االســتفهام، التفســير، التعبيــر عــن 
والختــام أو الشــكر، التوكيــد، التعزيــز…. الــخ(.

االتصــال غيــر اللفظــي: )المقــال، تقديــم المعلومــة بطريقــة االنفوجرافيــك، الدرامــا، االســتعارات، 	 
لغــة االشــارة… الــخ(.

لغة الجسد:

أو 	  الوجــه  تعبيــرات  أو  أيديهــم  األفــراد مســتخدمين  بعــض  بهــا  يقــوم  التــى  الحــركات  تلــك  هــي 
أقدامهــم أو نبــرات صوتهــم أو هــز الكتــف أو الــرأس ليفهــم المخاطــب بشــكل أفضــل المعلومــة 

التــى يريــد أن تصــل إليــه. 
 وجد عالم أمريكي يدعى ألبرت ميهرابين قد قام بعمل دراسة علمية أن:	 

%7 فقط من االتصال يكون بالكلمات. 1
38 % بنبرة الصوت. 2
55 % بلغة الجسد. 3
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عناصر االتصال:

ــة 	  ــة االتصــال ويحمــل مســؤولية كفــاءة وفاعلي المرســل: المرســل هــو العنصــر الرئيســي فــي عملي
واســتمرار عمليــة االتصــال. 

المستقبل: هو الذي يستقبل الرسالة.	 
الرســالة: هــي عبــارة عــن المعلومــات واألفــكار ونبــرة الصــوت واإليمــاءات واالنطبــاع يبينــه المرســل 	 

للرســالة منهــا:  أثنــاء عمليــة االتصــال، وتوجــد صــور مختلفــة  المرســل والمســتقبل  بيــن  وينتقــل 
الكلمــات، واإليمــاءات، ونبــرة الصــوت، والمظهــر الخارجــي، والحــركات.

الوســيلة: هــي القنــاة التــي يتــم عــن طريقهــا نقــل الرســالة بيــن المرســل والمســتقبل، ويرتبــط نجــاح 	 
عمليــة االتصــال ارتباطــًا وثيقــًا بنجــاح المرســل باختيــار وســيلة االتصــال المناســبة. 

التغذيــة الراجعــة: هــي رد الفعــل مــن المســتقبل علــى الرســالة الموجهــة إليــه مــن المرســل، وتبيــن 	 
التغذيــة الراجعــة نســبة نجــاح العمليــة االتصاليــة.

تحقيــق الهــدف: هــو الغايــة مــن عمليــة االتصــال، لــذا علــى المرســل أن يحــدد الهــدف مــن نقــل 	 
واضحــة  بطريقــة  إليــه  الرســالة  توجيــه  يــود  الــذي  المســتقبل  ويحــدد  المســتقبل،  إلــى  الرســالة 

وللمســتقبل. لــه  بالنســبة  ومناســبة 

معيقات االتصال:

المعيقـــات الشـــخصية: تعـــود إلـــى المرســـل والمســـتقبل، وُتحـــدث فيهـــا أثـــرًا عكســـيًا، ومنطلـــق هـــذه 
وعـــدم  لـــه،  واالســـتجابة  لاتصـــال  ومـــدى فهمهـــم  الطرفيـــن، وعواطفهـــم،  مـــدارك  هـــو  المعوقـــات 
وجـــود القـــدرة علـــى التعبيـــر الســـليم، واختيـــار ألفـــاظ غامّضـــة، ومـــّدى توّفـــر الثقـــة بيـــن األفـــراد، أو حجـــب 

للمعلومـــات عـــن بعّضهـــم البعـــض.
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ـــاآلراء، والمشـــاعر، والميـــول ُيفّضـــل أن تكـــون  ـــق ب ـــال، الرســـالة التـــي تتعّل قنـــوات االتصـــال: علـــى ســـبيل المث
شـــفهية، ووجهـــًا لوجـــه، ومنهـــا إظهـــار التقديـــر، أو عـــدم الرضـــا، وغيرهـــا، وفـــي المقابـــل، الرســـالة التـــي 
ــاك  ــًا، إذا كانـــت هنـ ــفهّية معـ ــة وشـ ــة، أو مكتوبـ ــون مكتوبـ ــل أن تكـ ــادات ُيفّضـ ــات واإلرشـ ــوي التعليمـ تحتـ

ـــة للتوضيـــح.  تغذيـــة فورّي

الّلغـــة واأللفـــاظ: تتمثـــل بســـوء تفســـير الكلمـــات، وهـــذا يحـــدث نتيجـــة الختـــاف الخلفيـــات الثقافيـــة، 
ـــد مـــن أّن الرســـالة قـــد وصلـــت بالمعنـــى المطلـــوب،  ـــرات عنـــد الطرفيـــن، لذلـــك علـــى المرســـل أن يتأّك والخب
ــة علـــى  ــوا أمثلـ ــير، )أعطـ ــن تفسـ ــر مـ ــا أكثـ ــائعة لهـ ــات الشـ ــة؛ ألّن الكلمـ ــة الراجعـ ــق التغذيـ ــن طريـ وذلـــك عـ

ذلـــك(.

معيقـــات بيئيـــة: هـــي مجموعـــة العوامـــل التـــي توجـــد فـــي المجتمـــع، مثـــل: اللغـــة المســـتخدمة وتأثيراتهـــا 
ضمـــن العـــادات والتقاليـــد. عـــدم كفـــاءة أدوات االتصـــال المســـتخدمة. درجـــة الحـــرارة، واإلضـــاءة وســـوء 

التهويـــة، ووجـــود الضوضـــاء.  الضيـــق، يعرقـــل االتصـــال الفّعـــال ويـــؤدي للتوتـــر أحيانـــًا.

مهارات االتصال:

اإلنصات بفعالية.	 
القدرة على التعامل مع اآلخرين.	 
التحدث واالقناع.	 
األسلوب واألدوات.	 
القيادة.	 

مخاطبة الجمهور:

التعرف على خصائص الجمهور.	 
التحضير الجيد والبحث )الدقة والمصداقية(.	 
التدرب مع نفسكم على تيسير اللقاء أو إلقاء الخطاب )وضع التساؤالت الممكنة(.	 
راقبوا حركات جسمكم جيدًا ونبرة الصوت )اجذبوا الموجودين بما يوجد في جعبتكم(.	 
حافظوا على حماسكم بهدوء وثقة.	 
تجنبوا تكرار المعلومات ذاتها.	 
حافظوا على روحكم المرحة.	 
ضعوا مخطط لسير اللقاء.	 

مهارات العرض:

التحضير واالستعداد، ووضع قواعد للقاء، مع اختيار لغة تتناسب مع المستقبلين.	 
أخبروا القصص، واستخدموا المواد المرئية.	 
أنــه 	  التقديمــي، يمنحكــم فرصــة تطويــر المحتــوى نفســه، كمــا  العــرض  التدريــب المســتمر علــى 

يكســبكم مزيــد مــن الثقــة فــي األداء. 
حضــور عــروض يقدمهــا آخــرون، حتــى تتمكنــوا مــن التعــرف علــى أســاليب جديــدة قــد تســتخدموها، 	 

كمــا أنــه يمنحكــم فرصــة التقــرب مــن شــعور الجمهــور المتفــرج ومعرفــة توقعاتــه.
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 الحــرص علــى الوصــول دومــا مبكــرا إلــى مــكان إقامــة العــرض، حتــى تكونــوا ُمهيئيــن ألي احتمــاالت 	 
واردة، كمــا أنــه يســمح لكــم بالتآلــف مــع المــكان واإلضــاءة والمســرح قبــل أن تبــدأوا عرضكــم، مــن 
الممكــن أن تتعرفــوا إلــى بعــض الحضــور، فتتركــوا انطباعــا جيــدا قبــل أن تبــدأ عرضــك، ممــا يجعلهــم 

متحمســين لســماع مــا تقولــون. 
قــد يكــون التنفــس العميــق المنتظــم قبــل بدايــة العــرض، طريقــة فعالــة حتــى تتخلصــوا مــن التوتــر 	 

والقلــق، ويســاعدكم علــى التركيــز. 
زينوا وجوهكم بابتسامة محبة ودودة، تمنح شعور بالراحة والتقبل. 	 

مــن المهــم أن نتفاعــل مــع الجمهــور، وال تتجاهلــوا ردود فعلــه، فحاولــوا أن تلبــوا توقعاتــه واســتمعوا 	 
ــك بالوقــت المســموح لكــم، أو بالمحتــوى، كمــا يجــب أن تحترمــوا الجمهــور وال  لــه، دون أن يخــل ذل

تسخروا منه. 
مــن المهــم أن يعــي الجمهــور مقــدار معرفتكــم بالموضــوع، كمــا يجــب أن تجعلوهــم يدركــوا أنكــم ال 	 

تملكــوا كل اإلجابــات.
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الموضوع الخامس: التدريب والتدريس وتيسير الحوار
لبنــاء مهــارات الشــخص 	  المنظمــات  هــو تقنيــة تســتخدم فــي كثيــر مــن األحيــان فــي  التدريــب: 

مــن قبــل صناعــة معينــة. المقبولــة  المعاييــر  تلبيــة  أجــل  مــن  والمعرفــة والمواقــف 
التدريــس: التدريــس هــو عمليــة تثقيــف شــخص مــع المفاهيــم النظريــة وهــو نــوع مــن نقــل المعرفــة 	 

بيــن المعلــم والطلبــة، دور المعلــم هــو أن يكــون بمثابــة ميســر للتعلــم مــن خــال المناقشــات الرائــدة، 
وتوفيــر الفــرص لطــرح األســئلة المفتوحــة، وتوجيــه العمليــات والمهــام وتمكيــن المشــاركة النشــطة 

مــن المتعلميــن والمشــاركة فــي األفــكار.
تيسير الحوار: تسهيل عملية النقاش، يسهل حدوث نشاط أو عملية تعلمية.	 

إننا نتعلم من الناس أثناء تعليمهم...

تنظيم وتصميم الجلسات:

· قبل التدريب:	

قياس المعلومات )استمارات، نشاطات، عصف ذهني(.. 1

االستقبال والتعارف وعرض التوقعات وعرض ماهية اللقاء.. 2

· أثناء التدريب:	

كسر حواجز.. 1

قوة المادة وطريقة عرضها والتغذية الراجعة.. 2

التواصل والحفاظ على ترابط المجموعة واهتمامها.. 3

اذهبوا لتبحثوا عن الناس .. أحبوهم.. تعلموا منهم..

خططوا معهم… اخدموهم..

ابدءوا بما لديهم.. واتخذ ما يعرفونه أساسًا لعملنا…

ولكن….

أفضل المعلمين هو الذي عندما ينتهي العمل.. ويتم إنجاز المهام.. يقول للناس

»لقد فعلنا هذا بأنفسنا«

الوتسو- الصين 700 ق.م
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· بعد التدريب:	

قياس مدى وصول المعلومة )استمارات، نقاش، نشاطات تطبيقية(.. 1

التقييم لاصاح.. 2

المتابعة.. 3

مبادئ العمل الجماعي:

انتقدوا األفكار ال األشخاص.	 
شجعوا الجميع على المشاركة.	 
تفهموا الواقع دون ضرورة القبول به.	 
استمعوا للجميع، حتى أولئك الذين تختلفون معهم بالرأي.	 
استمعوا للجميع قبل أن تتخذوا موقف معين.	 
حاولوا تفهم وجهات نظر اآلخرين.	 
جزء من المساعدة في التعلم هو التفهم.	 
كونوا جريئين وغيروا رأيكم عندما يتبين أنه خاطئ	 

قواعد عمل المجموعات

ما يجب أن ال نفعل ما يجب أن نفعل
اإلنصات ال تهيمن

التعلم ال تهين
النقاش ال تقاطع

المشاركة ال تحاضر
التعاون ال تتفلسف

احترام آراء اآلخرين ال تدعي
تسهيل األمور ال تستهين

التفهم  

مهارات القيادة:

التأثير في الناس ودفعهم لتحقيق األهداف.	 
القدرة على التأثير والتحفيز للوصول إلى األهداف.	 
القائد يستمد قوته من قوة المجموعة.	 

أخبرني سأنسى… أرني فقد اتذكر… ولكن…
أشركيني في الموضوع سأعي وأفهم..
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ماذا يبقى معنا؟!

%10 مما نقرأ.	 
%20 مما نسمع.	 
%30مما نشاهد.	 
%50مما نشاهد ونسمع ونقرأ.	 
%80 مما نقرأه ونسمعه ونشاهده ونفعله بأيدينا.	 

المعينات:

 	Black/White boards اللوح التقليدي
 	Flip Charts اللوح القاب
 	Power Point Presentation عرض الكمبيوتر
الفيديو 	 
المطبوعات / المنشورات	 
الشفافيات 	 
التمارين العملية، عرض الحاالت، تبادل األدوار.	 

روابط مفيدة:
دليل الخدمات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.

https//:www2.unwomen.org/-/media/field20%office20%palestine/attachments/publications/2020/4/gbv20%palestine20%
service20%directory.202020%pdf?la=en&vs&4106=fbclid=IwAR2tQ95TYOaKuxA-MZhWgtPBpSrbozgUPAsG9_w2yM4_sKqk-

SWWacxxV4E8
دليل تدريبي خاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي وحقوق النساء

https//:www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2020/04/RDFL-Curriculum-Ar.pdf
دليل لغة الجسد

file///:C/:Users/lenovo/Downloads%/D9%84%D8%BA%D8%A9%_D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF.pdf

تذكروا دائمًا....

المعينات للتسهيل وليس لاعاقة.	 
يجب أن تكون المعينات داعمة وغير مسيطرة على عملنا.	 
أن تكون ذات صلة بالموضوع.	 
بسيطة وواضحة ومختصرة.	 
استخدموا الصور.	 
استخدموا األلوان.	 
استخدموها بالوقت المناسب	 
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مالحق مهمة:

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقرير المطلوب تقديمها

من الدول األطراف أمام لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 

ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)1(

ألف - مقدمة
ألـــف -1  يجـــب تطبيـــق هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بإعـــداد التقاريـــر الخاصـــة بالمعاهـــدات جنبـــًا إلـــى 
جنـــب مـــع المبـــادئ التوجيهيـــة المنّســـقة المتعلقـــة بتقديـــم الوثائـــق األساســـية الموّحـــدة)2(. فهـــذه المبـــادئ 
تشـــّكل معـــًا المبـــادئ التوجيهيـــة المنّســـقة المتعلقـــة بتقديـــم تقاريـــر فـــي إطـــار اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع 
أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة. وهـــي تحـــّل محـــل جميـــع المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بإعـــداد التقاريـــر الصـــادرة 

ســـابقًا عـــن اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة)3(. 

ــراف المتعلقـــة بتنفيـــذ االتفاقيـــة مـــن جزأيـــن:  ــر الـــدول األطـ ــر مـــن تقاريـ ألـــف -2 وهكـــذا، يتألـــف كل تقريـ
ــة. ــذ االتفاقيـ ــد بتنفيـ ــل بالتحديـ ــة تتصـ ــدة ووثيقـ ــية موّحـ ــة أساسـ وثيقـ

ألف -3  الوثيقة األساسية الموّحدة
ــًا للمبـــادئ  ــّد للجنـــة وفقـ ــر ُيعـ ــزء األول مـــن أي تقريـ ــية الموّحـــدة الجـ ــّكل الوثيقـــة األساسـ تشـ ألف -3-1 
ـــر)4(. وتتضمـــن الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة معلومـــات ذات  ـــة المنّســـقة المتعلقـــة بإعـــداد التقاري التوجيهي

طابـــع عـــام ووقائعـــي.

وعمومـــًا، فـــإن المعلومـــات الـــواردة فـــي الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة ينبغـــي أن ال تتكـــّرر فـــي  ألف -3-2 
الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة المقّدمـــة إلـــى اللجنـــة. وتشـــدد اللجنـــة علـــى أنـــه إذا لـــم تقـــدم إحـــدى الـــدول 
ـــواردة فـــي الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة  األطـــراف وثيقـــة أساســـية موحـــدة، أو إذا لـــم تكـــن المعلومـــات ال
مســـتكملة، فيجـــب أن تـــرد جميـــع المعلومـــات ذات الصلـــة فـــي الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة. وباإلضافـــة 
إلـــى ذلـــك، تشـــّجع اللجنـــة الـــدول علـــى اســـتعراض المعلومـــات الـــواردة فـــي الوثيقـــة األساســـية الموّحـــدة 
ـــر  ـــن أن هـــذه المعلومـــات غي ـــث أبعادهـــا الجنســـية والجنســـانية. وإذا تبّي ـــدول مـــن حي ـــي تقّدمهـــا هـــذه ال الت
ـــة  ـــة فـــي الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقي ـــة، فـــإن الـــدول األعضـــاء مدعـــّوة إلـــى إدراج المعلومـــات ذات الصل كافي

وفـــي التحديـــث المقبـــل للوثيقـــة األساســـية الموّحـــدة.

ألف -4 الوثيقة الخاصة باالتفاقية
تتعلـــق هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة بإعـــداد الجـــزء الثانـــي مـــن التقاريـــر وتنطبـــق علـــى التقاريـــر  ألف -4-1 

1 يمكن طلب المساعدة الفنية، في مجال إعداد التقارير وإنشاء آليات جمع البيانات، من مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أو 
الكيانات األخرى التابعة لألمم المتحدة.

2 المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية 
المتعلقة بالوثائق األساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات )HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل األول(.

HRI/GEN/2/Rev.4 3، الفصل الخامس.
4 انظر بشكل خاص الفرع الثالث والجزأين العام واألول من التقارير.
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ــة  ــوي الوثيقـ ــي أن تحتـ ــة. وينبغـ ــى اللجنـ ــة إلـ ــة المقدمـ ــة الاحقـ ــر الدوريـ ــى التقاريـ ــك علـ ــة وكذلـ األوليـ
ــة. ــذ االتفاقيـ ــة بتنفيـ ــات المتعلقـ ــع المعلومـ ــة علـــى جميـ ــة باالتفاقيـ الخاصـ

العـــام  وفـــي حيـــن ينبغـــي أن تكـــون المعلومـــات الوقائعيـــة العامـــة المتعلقـــة باإلطـــار  ألف -4-2 
لحمايـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزيزهـــا مفّصلـــة حســـب نـــوع الجنـــس، عنـــد االقتضـــاء، وأن تكـــون المعلومـــات 
األساســـية  الوثيقـــة  فـــي  واردة  الفعالـــة  االنتصـــاف  وســـبل  والمســـاواة  التمييـــز  بعـــدم  المتعلقـــة 
الموّحـــدة)5(، ينبغـــي أن تشـــمل الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة معلومـــات إضافيـــة خاصـــة بتنفيـــذ االتفاقيـــة 
ــا الطابـــع  والتوصيـــات العامـــة ذات الصلـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة باإلضافـــة إلـــى معلومـــات يغلـــب عليهـ
التحليلـــي بشـــأن مـــا تخّلفـــه القوانيـــن وتفاعـــل النظـــم القانونيـــة المتعـــددة والسياســـات والبرامـــج مـــن 
آثـــار علـــى المـــرأة. وينبغـــي أيضـــًا توفيـــر معلومـــات تحليليـــة بشـــأن التقـــدم المحـــرز فـــي مجـــال كفالـــة تمتـــع 
جميـــع فئـــات النســـاء الاتـــي يعشـــن علـــى أراضـــي الدولـــة الطـــرف أو فـــي إطـــار ســـلطتها القضائيـــة طـــوال 

ـــة. حياتهـــّن بأحـــكام االتفاقي

باء - التزام تقديم التقارير
بـــاء -1  تتعهـــد كل دولـــة مـــن الـــدول األطـــراف، عنـــد تصديقهـــا علـــى االتفاقيـــة أو انضمامهـــا إليهـــا، بموجـــب 
ــا  ــا عمـ ــرا أوليـ ــة، تقريـ ــك الدولـ ــي تلـ ــة فـ ــاذ االتفاقيـ ــدء نفـ ــن بـ ــنة مـ ــون سـ ــي غضـ ــدم، فـ ــادة 18، أن تقـ المـ
اتخذتـــه مـــن تدابيـــر تشـــريعية أو قضائيـــة أو إداريـــة أو تدابيـــر أخـــرى مـــن أجـــل إنفـــاذ أحـــكام االتفاقيـــة وعـــن 
التقـــدم المحـــرز فـــي هـــذا الصـــدد، وأن تقـــّدم بعـــد ذلـــك تقاريـــر دوريـــة كل أربـــع ســـنوات علـــى األقـــل، وكذلـــك 

ـــة ذلـــك. كلمـــا طلبـــت اللجن

جيم - توجيهات عامة بشأن محتويات التقارير

جيم -1 توجيهات عامة 
ـــر مـــع مـــا ورد فـــي الفقـــرات مـــن 24 إلـــى 26 والفقـــرة 29 مـــن المبـــادئ  جيـــم -1 ينبغـــي أن يتماشـــى التقري

ـــر)6(.  التوجيهيـــة المنســـقة المتعلقـــة بوضـــع التقاري

جيم -2 التوصيات العامة للجنة
جيم -2 ينبغي أن تراعى التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة أثناء إعداد الوثيقة الخاصة باالتفاقية.

جيم -3   التحفظات واإلعالنات
جيـــم -3  ينبغـــي أن ُتـــدرج فـــي الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة معلومـــات عامـــة عـــن التحفظـــات واإلعانـــات، 
وذلـــك وفقـــا للفقـــرة 40)ب( مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة المنّســـقة. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي أن ُتـــدرج فـــي 
الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة التـــي تقـــدم إلـــى اللجنـــة وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة الحاليـــة، معلومـــات محـــددة 
تتعلـــق بالتحفظـــات واإلعانـــات المتصلـــة باالتفاقيـــة وبيانـــات اللجنـــة بشـــأن التحفظـــات)7(، وماحظـــات 
اللجنـــة الختاميـــة حيـــث ينطبـــق األمـــر. وينبغـــي شـــرح أي تحّفـــظ أو إعـــان تصـــدره الدولـــة الطـــرف بشـــأن 
أي مـــادة مـــن االتفاقيـــة وينبغـــي توضيـــح أســـباب بقـــاء الـــدول األطـــراف علـــى موقفهـــا فـــي هـــذا الصـــدد. 
5 انظر الفقرات 59-40 من المبادئ التوجيهية الموّحدة المتعلقة بتقديم التقارير )HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل األول(. وتشمل هذه 

الوثيقة معلومات عامة عن القوانين العرفية أو الدينية التي تؤثر على مساواة المرأة بالرجل قانونيا وأمام القانون؛ وإدراج حظر التمييز 
على أساس الجنس في الدستور؛ ووجود تشريعات محددة لمكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص وحظر العنف ضد المرأة؛ وما إذا كان 

النظام القانوني يتيح اتخاذ تدابير خاصة أو ينّص على اتخاذها؛ وعدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمتعلقة باّدعاءات بالتعرض 
إلى التمييز على أساس نوع الجنس؛ والمؤسسة )المؤسسات( التي تضطلع بدور األجهزة الوطنية لشؤون المرأة؛ والبعد الجنساني 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ ووجود ميزنة جنسانية ونتائجها؛ والتثقيف بحقوق اإلنسان الذي يستهدف المرأة خصوصا..
HRI/GEN/2/Rev.4 6، الفصل األول.

7 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم A/53/38/Rev.1  ( 38     (، الجزء الثاني، الفصل األول، 
الفرع ألف.
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ــل  ــات تتصـ ــا، أو تحفظـ ــادة بعينهـ ــى مـ ــل إلـ ــة ال تحيـ ــات عامـ ــدت تحّفظـ ــي أبـ ــراف التـ ــدول األطـ ــي للـ وينبغـ
ــا. وينبغـــي أن تقـــدم الـــدول  ــات وأثرهـ ــير هـــذه التحفظـ ــرًا لتفسـ ــواد 2 و/أو 7 و9 و16، أن تقـــدم تقريـ بالمـ
األطـــراف معلومـــات بشـــأن أي تحفظـــات قـــد أبدتهـــا أو إعانـــات قـــد أصدرتهـــا بشـــأن التزامـــات مماثلـــة فـــي 

معاهـــدات أخـــرى لحقـــوق اإلنســـان. 

جيم -4 العوامل والمصاعب
جيـــم -4   ينبغـــي أن تـــرد فـــي الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة معلومـــات بشـــأن العوامـــل والمصاعـــب التـــي 
ــا  ــية الموّحـــدة، وفقـ ــة األساسـ ــرد فـــي الوثيقـ ــم تـ ــة والتـــي لـ ــذ أحـــكام االتفاقيـ تتصـــل بشـــكل خـــاص بتنفيـ
التقاريـــر، بمـــا فـــي ذلـــك تفاصيـــل  التوجيهيـــة المنســـقة المتعلقـــة بتقديـــم  المبـــادئ  44 مـــن  للفقـــرة 

الخطـــوات المّتخـــذة للتغلـــب علـــى هـــذه المصاعـــب.

جيم -5  البيانات واإلحصاءات
جيـــم -5   فـــي حيـــن ينبغـــي أن تشـــمل الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة معلومـــات إحصائيـــة ووقائعيـــة عامـــة)8(، 
ــاءات محـــددة ومفصــــلة بحســـب نـــوع  فـــإن الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة ينبغـــي أن تتضمـــن بيانـــات وإحصـ
الجنـــس)9( تتعلـــق بتنفيــــذ كل مـــادة مـــن مـــواد االتفاقيـــة وبالتوصيـــات العامـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة بغيـــة 

ـــرز فـــي تنفيــــذ االتفاقيـــة.  تمكيـــن اللجنـــة مـــن تقييـــم التقــــدم المحـ

دال - التقرير األولي

دال -1 تشـــكل الوثيقـــة األوليـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة، إلـــى جانـــب الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة، التقريـــر 
ــة  ــاة اللجنـ ــرف لموافـ ــة الطـ ــام الدولـ ــانحة أمـ ــى السـ ــة األولـ ــة الفرصـ ــد بمثابـ ــرف وتعـ ــة الطـ ــي للدولـ األولـ

بمـــدى امتثـــال قوانينهـــا وممارســـاتها لاتفاقيـــة.

دال -2  ينبغـــي أن تتعامـــل الدولـــة الطـــرف علـــى نحـــو دقيـــق مـــع كل مـــادة علـــى حـــدة فـــي األجـــزاء مـــن 
ـــواردة فـــي الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة،  ـــى المعلومـــات ال ـــة؛ وباإلضافـــة إل ـــع مـــن االتفاقي ـــى الراب األول إل
ينبغـــي أن تقـــدم الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة تحليـــًا مفصـــًا وشـــرحًا لمـــا يترتـــب علـــى المعاييـــر القانونيـــة 
ــا  ــي وتنفيذهـ ــتوى العملـ ــى المسـ ــاف علـ ــبل االنتصـ ــر سـ ــدى توافـ ــرأة ومـ ــة للمـ ــة الوقائعيـ ــر الحالـ ــن تأثيـ مـ

وتأثيرهـــا فـــي حالـــة وقـــوع انتهـــاكات ألحـــكام االتفاقيـــة.

ــتثناءات أو القيـــود التـــي  دال -3  ينبغـــي للوثيقـــة األوليـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة أن تبيـــن الفـــروق أو االسـ
تفـــرض علـــى تمتـــع المـــرأة بـــكل حكـــم مـــن أحـــكام االتفاقيـــة، علـــى أســـاس الجنـــس ونـــوع الجنـــس، وإن 
كانـــت ذات طابـــع مؤقـــت، بموجـــب القانـــون أو الممارســـة أو التقاليـــد، أو بـــأي طريقـــة أخـــرى بمقـــدار 

ــتركة. ــية المشـ ــة األساسـ ــي الوثيقـ ــل فـ ــات بالفعـ ــذه المعلومـ ــدم إدراج هـ عـ

دال -4  ينبغـــي أن تتضمـــن الوثيقـــة األوليـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة اقتباســـات كافيـــة مـــن النصـــوص الدســـتورية 
التشـــريعية والقضائيـــة ذات الصلـــة أو مختصـــرات لتلـــك النصـــوص وغيرهـــا مـــن النصـــوص التـــي تضمـــن وتوفـــر 
ســـبل انتصـــاف تتعلـــق بالحقـــوق واألحـــكام الـــواردة فـــي االتفاقيـــة، وال ســـيما إذا لـــم ترفـــق تلـــك النصـــوص 

بالتقريـــر أو لـــم تكـــن متاحـــة بإحـــدى لغـــات عمـــل األمـــم المتحـــدة.

8 انظر الفقرة 32 من المبادئ التوجيهية المنّسقة المتعلقة بتقديم التقارير )HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل األول(.
 ،HRI/GEN/2/Rev.4( 9 باستخدام المؤشرات المناسبة الواردة في التذييل 3 من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير

الفصل األول(.
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هاء - التقارير الدورية

هـــاء -1 ينبغـــي للوثيقـــة الاحقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة، التـــي تشـــكل مـــع الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة تقريـــرًا 
ــر  ــرض التقريـ ــرف وعـ ــة الطـ ــابق للدولـ ــر السـ ــي التقريـ ــر فـ ــن النظـ ــا بيـ ــرة مـ ــى الفتـ ــز علـ ــًا، أن تركـ ــًا الحقـ دوريـ

الجـــاري. 

هـــاء -2 ينبغـــي تنظيـــم الوثائـــق الدوريـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة بحســـب مجموعـــات المواضيـــع الرئيســـية 
)األجـــزاء مـــن األول إلـــى الرابـــع( مـــن االتفاقيـــة. وفـــي حـــال عـــدم توفـــر مـــا هـــو جديـــد لإلبـــاغ عنـــه فـــي إطـــار 

أيـــة مـــادة مـــن المـــواد، ينبغـــي أن يذكـــر ذلـــك فـــي التقريـــر.

ــة  ــذه الوثائـــق الاحقـ ــل هـ ــل فـــي مثـ ــاط لانطـــاق علـــى األقـ ــاك ثـــاث نقـ ــون هنـ ــاء -3  ينبغـــي أن يكـ هـ
الخاصـــة باالتفاقيـــة:

)أ( المعلومـــات المتعلقـــة بتنفيـــذ الماحظـــات الختاميـــة )وال ســـيما »الشـــواغل« و«التوصيـــات«( علـــى 
ـــذ أو الصعوبـــات التـــي صودفـــت)10(؛ التقريـــر الســـابق وتفســـير عـــدم التنفي

)ب( قيـــام الدولـــة الطـــرف بفحـــص تحليلـــي يركـــز علـــى النتائـــج للخطـــوات والتدابيـــر القانونيـــة اإلضافيـــة 
وغيرهـــا مـــن الخطـــوات والتدابيـــر المناســـبة المضطلـــع بهـــا بغـــرض تنفيـــذ االتفاقيـــة؛

ـــة أو ناشـــئة تعتـــرض ممارســـة المـــرأة لمـــا لهـــا مـــن حقـــوق  ـــات متبقي ـــة عقب )ج(المعلومـــات المتعلقـــة بأي
اإلنســـان والحريـــات األساســـية وتمتعهـــا بتلـــك الحقـــوق والحريـــات فـــي المجـــاالت المدنـــي والسياســـي 
واالقتصـــادي واالجتماعـــي والثقافـــي أو أي مجـــال آخـــر علـــى أســـاس المســـاواة مـــع الرجـــل، فضـــًا عـــن 

المعلومـــات المتعلقـــة بالتدابيـــر المتوخـــاة لتجـــاوز هـــذه العقبـــات.

هـــاء -4  ينبغـــي أن تتصـــدى الوثائـــق الدوريـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص لألثـــر الناجـــم عـــن 
ــرأة  ــد المـ ــز ضـ ــى التمييـ ــاء علـ ــا يخـــص القضـ ــن فيمـ ــر الزمـ ــات علـــى مـ ــل االتجاهـ ــذة، وأن تحلـ ــر المتخـ التدابيـ

وكفالـــة تمتـــع المـــرأة تمتعـــا كامـــا بمـــا لهـــا مـــن حقـــوق اإلنســـان.

هـــاء -5  ينبغـــي أن تتصـــدى الوثائـــق الدوريـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة أيضـــًا لتنفيـــذ االتفاقيـــة فيما يتعلـــق 
بمختلـــف المجموعـــات النســـائية، وبخاصـــة المجموعـــات الخاضعـــة ألشـــكال متعـــددة من التمييـــز.

هـــاء -6  عندمـــا يطـــرأ تغييـــر أساســـي فـــي النهـــج السياســـي والقانونـــي للدولـــة الطـــرف بمـــا يؤثـــر علـــى تنفيـــذ 
ــا  ــاق نصوصهـ ــتدعي إرفـ ــدة تسـ ــة جديـ ــة أو إداريـ ــر قانونيـ ــرف تدابيـ ــة الطـ ــذ الدولـ ــا تتخـ ــة أو عندمـ االتفاقيـ
ـــر وكذلـــك إرفـــاق نصـــوص القـــرارات القضائيـــة أو القـــرارات األخـــرى، ينبغـــي تقديـــم هـــذه المعلومـــات  بالتقري

ـــة. فـــي الوثيقـــة التـــي تختـــص بهـــا اللجن

10  قد تقرر الدول األطراف تقديم هذه المعلومات في بداية التقرير أو دمجها في أجزاء معنية من التقرير، مع اإلحالة بشكل محدد 
إلى الماحظة الختامية الخاصة.
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واو - التقارير االستثنائية

واو -1  ال تؤثـــر المبـــادئ التوجيهيـــة الحاليـــة علـــى إجـــراءات اللجنـــة فيمـــا يتصـــل بأيـــة تقاريـــر اســـتثنائية قـــد 
تكـــون مطلوبـــة والتـــي تكـــون محكومـــة بالمـــادة 5-48 مـــن النظـــام الداخلـــي للجنـــة ومقرريهـــا 21 أواًل و31 

ـــر االســـتثنائية. ـــًا )ح( بشـــأن التقاري ثالث

زاي - مرفقات التقارير

زاي -1  ينبغـــي، عنـــد االقتضـــاء، أن يرفـــق بالتقريـــر، بإحـــدى لغـــات عمـــل األمـــم المتحـــدة، عـــدد كاف مـــن 
نســـخ الوثائـــق التشـــريعية والقضائيـــة واإلداريـــة وغيرهـــا مـــن الوثائـــق اإلضافيـــة التـــي قـــد تـــود الـــدول 
ـــم هـــذه  ـــة لتيســـير النظـــر فـــي تقاريرهـــا. ويمكـــن تقدي ـــع أعضـــاء اللجن ـــر تعميمهـــا علـــى جمي المقدمـــة للتقاري

ــر. ــرة 20 مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة المنســـقة المتعلقـــة بتقديـــم التقاريـ ــا للفقـ النصـــوص وفقـ

حاء - البروتوكول االختياري

ــة آراء  ــدرت اللجنـ ــه وأصـ ــاري أو انضمـــت إليـ ــول االختيـ ــى البروتوكـ ــرف علـ ــة الطـ ــاء -1  إذا صّدقـــت الدولـ حـ
تســـتتبع توفيـــر ســـبيل لانتصـــاف أو تعـــرب عـــن أي قلـــق آخـــر فيمـــا يتصـــل ببـــاغ يـــرد فـــي إطـــار ذلـــك 
البروتوكـــول، فينبغـــي أن تتضمـــن الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة معلومـــات إضافيـــة عـــن الخطـــوات المتخـــذة 
لتوفيـــر ســـبيل االنتصـــاف فضـــًا عـــن الخطـــوات األخـــرى المتخـــذة لضمـــان أال يتكـــرر أي ظـــرف يدفـــع إلـــى 

تقديـــم البـــاغ.

حـــاء -2  إذا صّدقـــت الدولـــة الطـــرف علـــى البروتوكـــول االختيـــاري أو انضمـــت إليـــه وقامـــت اللجنـــة بإجـــراء 
تحقيـــق عمـــا بالمـــادة 8 مـــن هـــذا البروتوكـــول، فينبغـــي أن تتضمـــن الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة تفاصيـــل 
التدابيـــر األخـــرى التـــي اتخـــذت اســـتجابة لهـــذا التحقيـــق، ولكفالـــة عـــدم تكـــرار االنتهـــاكات التـــي دفعـــت إلـــى 

إجـــراء ذلـــك التحقيـــق.

طاء - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده األمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة 
واستعراضات

ـــم يعـــزز كل  ـــن، ومـــن ث ـــة ومنهـــاج عمـــل بيجي ـــوى الموضوعـــي لاتفاقي ـــن المحت ـــر بي ـــآزر كبي ـــاك ت طـــاء -1  هن
منهمـــا اآلخـــر. وتشـــتمل االتفاقيـــة علـــى التزامـــات ملزمـــة قانونـــا وتبّيـــن حـــق المـــرأة فـــي المســـاواة فـــي 
المجـــاالت المدنـــي والسياســـي واالقتصـــادي واالجتماعـــي والثقافـــي أو أي مجـــال آخـــر. ويوفـــر منهـــاج 
العمـــل مـــن خـــال مجـــاالت اهتمامـــه الحاســـمة االثنـــي عشـــر سياســـة عامـــة وجـــدول أعمـــال برنامجـــي يمكـــن 
اســـتخدامهما فـــي تنفيـــذ االتفاقيـــة. كمـــا ينبغـــي أن تتضمـــن الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة معلومـــات عـــن 
كيفيـــة إدمـــاج تنفيـــذ المجـــاالت الحاســـمة االثنـــي عشـــر لمنهـــاج العمـــل، باعتبارهـــا تتصـــل بمـــواد محـــددة مـــن 

االتفاقيـــة، فـــي تنفيـــذ الدولـــة الطـــرف إلطـــار العمـــل الفنـــي للمســـاواة فـــي االتفاقيـــة.  

طـــاء -2  ينبغـــي للوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة أن تتضمـــن أيضـــًا معلومـــات عـــن تنفيـــذ العناصـــر الجنســـانية 
فـــي األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة، وعـــن نتائـــج مـــا تعقـــده األمـــم المتحـــدة مـــن مؤتمـــرات واجتماعـــات قمـــة 

واســـتعراضات أخـــرى ذات صلـــة بالموضـــوع.
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طـــاء -3  ينبغـــي، حســـب الحالـــة، أن تتضمـــن الوثيقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة معلومـــات عـــن تنفيـــذ قـــرار مجلـــس 
األمـــن 1325)2001( ونتائجـــه.

ياء - شكل الوثيقة الخاصة باالتفاقية
ــن  ــى 23 مـ ــن 19 إلـ ــرات مـ ــع الفقـ ــًا مـ ــة متفقـ ــة باالتفاقيـ ــة الخاصـ ــق الوثيقـ ــون نسـ ــي أن يكـ ــاء -1  ينبغـ يـ
المبـــادئ التوجيهيـــة المنســـقة لتقديـــم التقاريـــر. وينبغـــي أاّل يتجـــاوز التقريـــر األولـــي 60 صفحـــة، وأن تقتصـــر 

الوثائـــق الاحقـــة الخاصـــة باالتفاقيـــة علـــى 40 صفحـــة. وينبغـــي ترقيـــم الفقـــرات بالتسلســـل. 

كاف - نظر اللجنة في التقارير

كاف -1  عام 
ـــاء مـــع وفـــد  ـــة فـــي شـــكل حـــوار بن ـــى اللجن ـــر المقـــدم إل ـــة أن يكـــون نظرهـــا فـــي التقري ـــزم اللجن كاف -1  تعت

ـــة. ـــة الطـــرف لاتفاقي ـــذ الدول ـــة الطـــرف بهـــدف تحســـين تنفي الدول

كاف -2  قائمة بالقضايا واألسئلة التي تتعلق بالتقارير األولية والدورية
ـــا  ـــع المعلومـــات الموجـــودة تحـــت تصرفهـــا، قائمـــة بالقضاي ـــى جمي ـــاًء عل ـــة مســـبقًا، بن كاف -2  تقـــدم اللجن
ـــواردة فـــي الوثيقـــة األساســـية الموحـــدة والوثيقـــة  ـــح وإكمـــال المعلومـــات ال واألســـئلة المـــراد منهـــا توضي
الخاصـــة باالتفاقيـــة. ويطلـــب إلـــى الدولـــة الطـــرف أن تقـــوم، مســـبقا وقبـــل ثاثـــة أشـــهر علـــى األقـــل مـــن 
انعقـــاد الـــدورة التـــي ســـينظر فيهـــا التقريـــر، بإعـــداد ردود تحريريـــة علـــى القائمـــة. وينبغـــي للوفـــد أن يأتـــي 

مســـتعدا لإلجابـــة علـــى األســـئلة اإلضافيـــة التـــي يوجههـــا خبـــراء اللجنـــة.

كاف -3  وفد الدولة الطرف
كاف -3  ينبغـــي لوفـــد الدولـــة الطـــرف أن يضـــم أشـــخاصًا قادريـــن، مـــن خـــال معارفهـــم وأهليتهـــم وموقـــع 
الســـلطة أو المســـاءلة الـــذي يحتلونـــه، علـــى شـــرح كافـــة جوانـــب حقـــوق اإلنســـان للمـــرأة فـــي الدولـــة 

المقدمـــة للتقريـــر، وقادريـــن علـــى الـــرد علـــى أســـئلة اللجنـــة وتعليقاتهـــا بشـــأن تنفيـــذ االتفاقيـــة.

كاف -4  المالحظات الختامية
كاف -4  بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر، تعتمـــد اللجنـــة ماحظاتهـــا الختاميـــة بشـــأن التقريـــر والمناقشـــة البنـــاءة مـــع 
الوفـــد وتعمـــل علـــى نشـــرها. وتـــدرج هـــذه الماحظـــات الختاميـــة فـــي التقريـــر الســـنوي الـــذي تقدمـــه اللجنـــة 
ــى  ــة علـ ــات الختاميـ ــذه الماحظـ ــر هـ ــرف أن تنشـ ــة الطـ ــن الدولـ ــة مـ ــع اللجنـ ــة. وتتوقـ ــة العامـ ــى الجمعيـ إلـ
نطـــاق واســـع، بجميـــع اللغـــات المناســـبة، بهـــدف اإلعـــام والمناقشـــة علـــى الصعيـــد العـــام بغـــرض التنفيـــذ.


