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 حقوقية إنسانيةالمجتمعي على المرأة الفلسطينية مقاربة العنف 

 
 الملخص : 

إلدارة األزمات والتحكيم الدولي والبحث العلمي ومقره لندن    منذ نشأة مركز بيلر

ونشر ثقافة التعايش السلمي  ،  كان هدفنا بناء الوعي الحقوقي لدي المجتمعات  

على    بالوسائل السلمية والقانونيةوإدارة أزماتها والعمل على حلها  ،  بين أبنائها  

لفت    ىمستو وقد  األوطان.  شتي  من  الشعوب  مختلف  بين  أو  الواحد  الوطن 

التعنيف   المزدوج؛  التعنيف  من  تحديدًا  الفلسطينية  المرأة  تُعانيه  ما  اهتمامنا 

من طرف االحتالل الذي ال يحترم أخالقا وال قانونا , ثم التعنيف من طرف مجتمع  

نصوص   تحكمه  مما  أكثر  والتقاليد  العادات  تحكمه  والقانون.ذكوري    الدين 

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي . 

فإن الورقة  هذه  الفلسطينية   وفي  للمرأة  الحقوقي  والوعي  اإلنساني  الوضع 

في  يتقارب   والعالمية  الفلسطينية  الحقوقية  المؤسسات  دور  استشفاف  مع 

المرأة   ،  شأنها ضد  العنف  لمكافحة  متكامًال  تصورًا  سنقدم  وبالنتيجة 

 الفلسطينية.

 العنف المجتمعي, الوعي الحقوقي, الّسلم المجتمعي.لكلمات المفتاحية: ا

 

Abstract : 
Since the foundation of Pilar Center For Crises Resolution, International 

Arbitration and Scientific Research in London , the ultimate goal  has to 

build human rights awareness of societies, spread culture of peaceful 

coexistence among children, manage their calamities and work to solve 

such predicaments through peaceful and legal means, whether at the level 
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of one country or among different peoples. The main attention focuses on 

the suffering of Palestinian women specifically from double violence on the 

part of the occupation, and the violence by a male society governed by 

customs and traditions bythe texts of religion and the law. This examination 

approaches the humanitarian situation and human rights awareness of 

Palestinian women during exploring the role of Palestinian and international 

human rights institutions. An integrated imaginary vision to fight violence 

against Palestinian women will be presented. 

Keywords; Community violence, Human rights awareness, Community 

peace. 

 المقدمة :  

من  بدءا  المجتمعي  العنف  حوادث  في  ملحوظة  زيادة  مؤخرا  فلسطين  شهدت 

, وهي ظاهرة أخذت باالزدياد بشكل  ي والجسدي المتزايد حتي القتلالعنف اللفظ

حقيقي   خطر  ناقوس  وتشكل  والج,كبير  اللفظي  العنف  أنواع  ويعد  أكثر  سدي 

يمارس   شيوًعا  المرأةالعنف  من  بحق  الكالم  تستمع  والزوج  "  فهي  األخ،  األب، 

وقد يخلق هذا العنف    را في المجتمعات الغنية والفقيرة,ويوصف أنه أكثر انتشا"

تنامي   إلى  ذلك  ويؤدي  العنف،  يمارس  الذي  الشخص  وبين  بينها  كبيرة  فجوة 

تجاه   المرأة  نفس  في  والبغض  ويولد الكره  عليها،  العنف  بممارسة  يقوم  من 

أسلوبها يتسم  متوترة  عنيفة  تجعلها  نفسية  مع   اثارا  التعامل  في  بالخشونة 

االقتصادية  التنمية  عملية  في  المرأة  مساهمة  من  الرغم  وعلى  اآلخرين, 

والمجتمعية، ودخولها سوق العمل الفلسطينية، ووجود القوانين والتشريعات 

العمل حرية  تكفل  المجتمع    التي  وهيمنة  الظلم  تعاني  تزال  ما  فإنها  للمرأة، 

 الذكوري والتمييز النوعي، خصوصًا في سوق العمل. 

الشعوب   مختلف  منها  تعاني  زالت  ما  عالمية  ظاهرة  المرأة  ضد  العنف  يعتبر 

قواسم   وجود  مع  وأشكالها  أسبابها  لها  وأديانهم  اجناسهم  اختالف  على 

أصبح العنف ضد المرأة ثقافة عامة تمارس في جميع  مشتركة فيما بينها, لقد  

ميادين الحياة االجتماعية, وخاصة في البيوت والمؤسسات العامة والخاصة وفي  

على  وخيمة  ومعنوية  مادية  وكوارث  مآس  يفرز  وأخذ  وغيرها  االتصال  وسائل 
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االعالن   مع  يتنافى  أخالقيا  ال  سلوكا  باعتباره  والجماعي  الفردي  المستويين 

(الع االنسان  لحقوق  االحصائيات  who,2013المي  تشير  السياق  هذا  وفي   (

العنف   عن  تنجم  التي  االصابات  ان  الى  العالمية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة 

 ). Shaheen,2014من الناتج المحلي االجمالي( %4تكلف الدول ما نسبته 

بالظروف  يتعلق  ما  منها  كثيرة  بعوامل  المرأة  ضد  الموجه  العنف   ويرتبط 

الرجل   من  بكل  تتعلق  وأخرى  المجتمع,  في  السائدة  واالقتصادية  االجتماعية 

الموروث   يلعب  كما  االجتماعي  النوع  على  القائم  التمييز  منظور  من  والمرأة 

المجتمع   المرأة في  الموجه ضد  العنف  انتشار  دورا مهما في  الشعبي  الثقافي 

 ). Banat,2015الفلسطيني(

ل  مرشحة  ظاهرة  العنف  أن  صعبه كما  وعالمية  محلية  ظروف  ظل  في  لتفاقم 

معقدة, اذ تزداد حدة الفقر والتخلف والحروب والهجرة والحصار وارتفاع تكاليف 

واالستبداد  االنسان  حقوق  وانتهاك  واالجتماعية  الصحية  والرعاية  المعيشة 

اثارا  معها  جلبت  التي  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  والتمييز  السياسي 

وبالرغم من االنتشار الواسع للممارسة   تكن المرأة سوى ضحية لها.  مدمرة لم

العنف ضد المرأة اال ان العنف يأخذ أشكاال أكثر حدة في المجتمع الفلسطيني  

بسبب  التأثير المباشر لالحتالل االسرائيلي على الحياة اليومية للفلسطيني, وما 

على والنساء  للرجال  واذالل  وحصار  افقار  من  الى    يصاحبه  يؤدي  مما  سواء,  حد 

الذي   واليومي  المباشر  للعنف  باإلضافة  هذا  آثاره  ومضاعفة  العنف  استبطان 

 يمارسه االحتالل يوميا في جميع أنحاء فلسطين. 

 

   مشكلة البحث

لقد ارتأت االنسانية والناشطة بحقوق المرأة اختيار هذا الموضوع على أساس 

النساء  أحدى  ولكونها  مجتمعها  بناء  في  االنساني  المرأة  لدور  احترامها 

تراكمي  ظلم  من  عليها  يقع  وما  بالمرأة  يحيط  ما  على  والشاهدة  المختصة 

بها اال انه ال    العنف ظاهرة معترفااجتماعي حقوقي سياسي مهني وانساني وان  

على   أوتوجد رؤية واضحة لتغيير هذا الواقع سواء كان على مستوي السياسات  

العنف   مع  تتسامح  او  تسمح  قوانينها  تزال  ما  التي  التشريعات  مستوي 
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ومرتكبه مما يشير الي وجود حاجة الى تطوير منهجية عمل وسياسات تستند الى  

ب القرار للتخطيط واتخاذ القرارات  البحوث العلمية تكون بمثابة مرجعية ألصحا

متعددة   وأنشطة  خطط  وبلورة  العنف  من  المرأة  حماية  شأنها  من  التي 

القطاعات تتضمن االستجابة المجتمعية المنسقة, وللمساهمة في ذلك ارتأت  

الضوء   مزيد من تسليط  لتحقيق  جادة  البحث في محاولة  القيام بهذا  الحقوقية 

المرأة الفلسطينية من حيث االنتشار واالسباب  حول ظاهرة العنف الموجه ضد  

لما فيه من    ة واالشكال واستراتيجيات المواجهة التي تستخدمها المرأة المعنف

ومحدودية  ونفسيتها  صحتها  على  جسيمة  وأضرار  المرأة  لحقوق  انتهاك 

 مشاركتها في المجتمع.

 للبحث  السؤال الرئيس

المرأة الفلسطينية مقاربة انسانية  ما أشكال العنف المجتمعي التي تتعرض له 

 حقوقية؟

   أهداف البحث

 .الفلسطينية  المرأةتتعرض له  ذيشكال العنف الأالتعرف على  -

     التعرف على مستوي العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية. -

على - المرأة      التعرف  ضد  الموجه  العنف  من  الحد  استراتيجيات 

  الفلسطينية.

انتشار العنف وما هي أوجهه وأشكاله وأسبابه الموجه ضد  - توضيح مدى 

 المرأة الفلسطينية.

   أهمية البحث 

المرأة - ضد  الموجه  العنف  ظاهرة  على  الضوء  من    تسليط  الفلسطينية 

 شكال .حيث االنتشار واألسباب واأل

 منهج البحث 

استخدمت   وأهدافه  البحث  طبيعة  الى  الوصفي  الباحثةاستنادا  وذلك    ,المنهج 

  اقع مشكلة البحث في الوقت الحاضر.لمالئمته ألغراض البحث من حيث تحليل و
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 الدراسات السابقة

بعنوان"   - المرأة  شؤون  وزارة  لمناهضة دراسة  الوطنية  االستراتيجية 

 ". 2019-2011ف ضد النساء لألعوام العن

عن   النظر  بغض  االنسان  لحقوق  انتهاك  المرأة  ضد  العنف  فيها  تعتبر  والتي 

النساء   على  فقط  يقتصر  ال  عامة  كقضية  للعنف  تنظر  حيث  ومستواه,  شكله 

واالقت االجتماعية  الصعيد  على  السلبية  وآثاره  انعكاساته  له  صادية  حيث 

بلد,  التنموية ألي  العملية  تؤثر في  رئيسية  , وهى جميعها قطاعات  والسياسية 

النسوية  للمؤسسات  الطويل  للعمل  نتيجة  جاءت  بأنها  الدراسة  هذه  وتمتاز 

العنف   لمناهضة  االستراتيجية  الخطة  بمثابة  وتعد  العنف,  مناهضة  محور  على 

ز مبدأ سيادة القانون المنصف وذلك من خالل تعزي   2019-2011ضد المرأة لألعوام  

 للنساء وتحسين آليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات.

-  ) الزوجات في محافظة 2014دراسة شاهين  " واقع اإلساءة ضد  ): بعنوان 

   .رام هللا والبيرة في ضوء بعض المتغيرات"

رام هللا  هدفت الى الوقوف على االساءة ضد الزوجات ومجاالتها في محافظة  

والفروق   الزوجات  لدي  الشائعة  االساءة  نسبة  تحديد  خالل  من  والبيرة 

التعليمي   والمستوي  االبناء  وعدد  كالعمر  المتغيرات  بعض  باختالف 

يتعرضن  النساء  ان  الي  أشارت  فيها  النتائج  وكانت  لألسرة,  واالقتصادي 

بواقع االساءة  من  مرتفعة  األعلى   %55لنسبة  النفسي  المجال  مرتبة   وكان 

بنسبة   النفسية  اإلساءة  كانت  حيث  الجسدي,  ثم  ويليها    %60فالجنسي 

بنسبة   الجنسي  نسبة   %55العنف  على  الجسدية  اإلساءة  حصلت  حين  في 

ويرجع انخفاض نسبة االساءة الجسدية الى خوف األزواج من انكشاف   50%

الع آثار  الى  التعرف  ثم  ومن  الجسدية  اآلثار  ظهور  وخشيتهم من  نف  أمرهم, 

الجسدي من اآلخرين, كما اظهرت النتائج ان فارق العمر بين الزوجين ال يؤثر 

در  األبناء  ج في  عدد  بازدياد  االساءة  تزداد  بينما   , الزوجة  الى  االساءة  و  ة 

معرضة  تعمل  ال  التي  الزوجة  وان  للزوجة,  التعليمي  المستوي  وانخفاض 

 لإلساءة بدرجة أعلي من المرأة التي تعمل.
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- ) الرجل  Michael&Daniel,2004دراسة  عدوان  استمرار  توقعات   " بعنوان   (

 في مرحلة الزواج األولي "  

من   94وقد تم اختبار توقعات الزوج العدوانية ضد الزوجة على عينة بلغت  

مجتمع أزواج تم فيها ارتكاب الزوج مرة واحدة على األقل لعدوان جسدي 

شهر  فترة  في   التوقعات  قياس  تم  وقد  الخطوبة,  فترة  خالل  زوجته  ضد 

أشه ستة  فترة  في  قياسه  تم  ثم  المذكور,  والعدوان  الزواج,  قبل  ر واحد 

أكثر من   الزواج وتبين أن  من   %76وثمانية عشر شهرا وثالثين شهرا بعد 

في عدوانيين  كانوا  الخطوبة  فترة  خالل  العدوان  مارسوا  الذين    األزواج 

 األشهر الثالثين األولى للزواج.

 االطار النظري  

تتعرض المرأة الفلسطينية مثلها مثل العديد من النساء في العالم والمنطقة  

الواقع  العربية   ان  يبدو  ولكن  االجتماعي,  النوع  أساس  على  المبني  للعنف 

على   الثقيلة  بظالله  يلقي  الذي  االحتالل  واقع  بغالف  العنف  يغلف  الفلسطيني 

حقوق   يسلب  كونه  فضًال  فاالحتالل  فلسطين,  في  المختلفة  الحياة  مناحي 

ي جحيمًا، االنسان في الحياة، فإنه يحيل واقعه السياسي واالجتماعي واالقتصاد

ومن  الفلسطيني،  اإلنسان  وسلوكيات  االحتالل  بين  الباحثين  بعض  ربط  وقد 

نتيجة   بوصفها  تنشأ  التي  النفسية  للحالة  انعكاسًا  يمثل  الذي  العنف  ذلك 

اإلنسان  تجاه  االحتالل  يمارسها  التي  واإلذالل  القمع  أشكال  لمختلف  طبيعية 

جل فإنها تواجه العنف تارة من  الفلسطيني, والمرأة الفلسطينية حالها حال الر 

من   أخرى  وتارة  عامة،  الفلسطيني  الشعب  بحق  التعسفية  االحتالل  إجراءات 

 الصعيد المجتمعي المتمثل بالتنشئة االجتماعية والموروثات الثقافية.

 مفهوم العنف  

كما ورد في معاجم اللغة العربية على أنه" الخرق باألمر وقلة الرفق به, وهو ضد 

  , أمره"( ضيف هللا  رفيقا في  يكن  اذا  وعناقة, وهو عنيف  عنفا  يعنف  الرفق, وهو 

2009 .( 

الى   الموجه  الفعل  أو  السلوك  أنه"  على  المرأة  ضد  العنف  يعرف  اصطالحا  أما 

ويتسم  ابنه,  أو  أختا  أو  أما  أو  زوجة  أكانت  سواء  الخصوص,  وجه  على  المرأة 
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وا واالضطهاد  التمييز  من  متفاوتة  الناجم عن عالقات بدرجات  والعدوانية,  لقهر 

, بين الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة على حد سواء""(   القوة غير المتكافئة 

 ).2009ضيف هللا , 

 

 أشكال العنف 

يعتبر وضع المرأة الفلسطينية وما تتعرض له من شتي أنواع العنف سواء كان  

دها من المجتمع , األسرة  العنف الموجه ضدها من االحتالل او العنف الموجه ض

, مكان العمل , الموقع التعليمي وكافة أماكن تواجدها في المجتمع وضعا مميزا  

, حيث تختلف أشكال العنف الموجه ضدها من مكان آلخر ومن ضحية ألخري ومن 

 فئة عمرية الى أخرى. 

ن مجتمع إلى آخر، ومن فرد إلى آخر،  ميختلف مفهوم العنف بأشكاله وأنواعه 

الى أخرى , فيما يفسر على أنه سلوك عنيف, ينظر اليه على أنه  ومن مؤسسة 

سلوك طبيعي في مكان آخر, وهنا تكمن الصعوبة في تحديد أشكال العنف أو  

الحديث عنها, اال ان هناك اجتماع لدي المنظمات الحقوقية والدولية على 

، فقد عرفت  تحدد أشكال العنف المختلفة ومظاهره مجموعة من النقاط التي 

منظمة العمل الدولية جملة من السلوكيات واعتبرتها شكًال من أشكال العنف 

):  2015(عنان, على األنحاء اآلتية   

ويعد من أكثر أنواع العنف وضوحا ويتم باستخدام   . العنف البدني أو الجسدّي:1

رك آثار واضحة على جسد المعتدي عليها, األيدي واألرجل أو أي أداة من شأنها ت

واللكم   والركل  والدفع  الصفع  الجسدي  للعنف  عليها  المتعارف  األشكال  ومن 

والقتل   حادة  بأداة  والضرب  والخنق  والعض  أرضا  والرمي  الشعر  وشد 

)Maltin,2000 .( 

ويعرف أنه لجوء الزوج الى استخدام قوته وسلطته لممارسة  . العنق الجنسي :  2

الجنس مع زوجته دون مراعاة لوضعها الصحي او النفسي او رغباتها الجنسية,  

على   المرأة  إجبار  يعني  الذي  باالغتصاب  أشبه  زوجته  ضد  الجنسي  الزوج  وعنف 

العنف أشكاال من  النوع من  رغباتها, كما يتضمن هذا  الجنس من غير  ممارسة 
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الطرائق واألساليب  العنف الجسدي مثل سوء معاملة الزوجة جنسيا, استخدام  

أسلوبها  وذم  الجنس,  عملية  في  والدين  الخلق  قواعد  على  الخارجة  المنحرفة 

 ). 2002( سالم, الجنسي إلذاللها وتحقير شأنها

: يعرف أنه أي فعل يتسبب في الحاق ضرر نفسي  العنف النفسي أو المعنوي.  3

كاإل يكون فعال  وقد  بأضرار جسدية,  عادة  يترافق  ال  النوع  او  وهذا  والهجر  همال 

العنف   فيه  ويدخل  فيه  مرغوب  شيء  او  امتياز  من  كالحرمان  فعل  عن  امتناعا 

 ). 2015( هدلة,   اللفظي كالشتم والتهديد والنعت القبيح من الصفات والتحقير

االجتماعي:  4 العنف  حرمان .  منها  مظاهر  بعدة  العنف  من  النوع  هذا  ويتجلى 

العمل   من  وح المرأة  التعليم,  واألصدقاء ومتابعة  األهل  زيارة  من  رمانها 

واألقارب والتدخل بعالقاتها الشخصية وفي اختيار عالقاتها, وحرمانها من إبداء 

رأيها في قرارات األسرة من أجل الحد من نشاطها وإبقائها ضمن محيط البيت  

 الذي يشكل مصدر الخطر الحقيقي عليها.

السياسي:5 العنف  حدة   .  أكثر  غزة  في  النساء  ضد  الموجه  العنف  واقع  ان 

لإلحصاء  المركزي  الجهاز  اصدارات  تؤكده  ما  وهذا  الضفة,  في  عنه  وانتشار 

االصدار  وأهما  الفلسطيني  المجتمع  في  العنف  بمسج  المتعلقة  الفلسطيني 

االحتالل  طرف  من  المساكن  إلخالء  الفلسطينية  المرأة  تتعرض  وايضا  األخير, 

أجل    وعمليات من  النساء  وتهديد  تخويف  وعملية  الشريف,  القدس  في  هدم 

قيامهن بفعل االخالء هذا ناهيك عن الخوف النفسي الذي تعيشه النساء خوفا 

لحقوق   الدولية  االنتهاكات  من  الممارسات  من  النوع  هذا  ويعد  أبنائها  على 

ايضا في    االنسان, والحق هنا ال يقتصر على الحق في السكن أو المأوي بل يمكن

االقتصادية  الحقوق  جانب  الى  هذا  والحركة  واالقامة  األسرية  الحياة  في  الحق 

 ). 2010واالجتماعية (مركز المرأة لإلرشاد القانوني,

االحتالل  سلطات  تمارسه  الذي  للمرأة  الهويات  وسحب  القسري  والتهجير 

لحظة    بحقها هو أحد أكثر أشكال العنف السياسي الذي تعاني منه المرأة سواء

ممارسته او من تبعاته وما ينجم عنها من اقصاء واضح للمرأة من كافة مجاالت  

الحياة اذا ان هذا التهجير يؤدي الى تشتت العائلة وتقطع أوصالها سواء كانت  

االسرة نووية او ممتدة على حد السواء فجدار الفصل العنصري اقصي العائالت 
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تكو  من  وشوه  البعض  بعضها  عن  التي  الفلسطينية  الفصل  حاله  بفعل  ينها 

 ).2012ركز الميزان لحقوق االنسان,أحدثها الجدار للقري والمدن الفلسطينية (م

 أسباب العنف وتباينها: 

فيما   تتمثل  عدة،  أسباب  إلى  المرأة  ضد  العنف  ظاهرة  نشوء  يعود 

 :)2014(نزال,يأتي

: لعلها هي التنشئة التي تربى عليها الولد الصغير على التنشئة االجتماعية -1

له   تابعة  تكون  أن  لها  وينبغي  األضعف،  هي  البنت  وأن  األقوى،  هو  أنه 

وهذه   المختلفة،  حياتها  مراحل  في  عليه  اعتمادها  كل  تعتمد  وأن  دائمًا، 

الدونية وسلوكاً   -النزعة  التي تسهم    -فكرًا  االجتماعية،  التنشئة  عن  ناتجة 

خ  خلقًا في  بوصفه  بإهانتها،  ويستمر  المرأة  إهانة  يستبيح  جيل  لق 

من  بالخجل  شعورها  من  ويزيد  أدائها،  في  يؤثر  الذي  األمر  به،  مسموحًا 

الذي   األمر  العمل،  مكان  في  الموجودين  والعمالء  الزبائن  ومن  زمالئها، 

يمنعها من الدفاع عن نفسها عند مواجهتها ألي سلوك خًط موجه ضدها 

 . رف هناكأي ط من

: التي ترتبط بالتنشئة االجتماعية ونظرية  النظرة الدونية والقيمة المنحطة -2

التعلم والتفرقة في المعاملة والعقاب بين الولد والبنت منذ الصغر، فقد  

لوحظ أن عقاب البنت يأتي أكبر من عقاب الولد عند التقصير في الواجبات 

مثال،   العالي  الصوت  أو  التدخين  أو  المرأة  الدينية،  كبت  من  يجعل  مما 

 وإهانتها في وظيفتها شيئًا طبيعيًا يتماشى مع طبيعة المجتمع وتكوينه. 

: هما اللذان يشّرعان للرجل أن يقلل من الهيمنة الذكورية والنظام األبوي -3

في   له  مقنعًا  منافسًا  بها  يرضى  ال  وأن  شأنها،  من  ويثبط  المرأة،  قيمة 

 أماكن العمل.

:  الناجحة لبعض النساء الرياديات في مختلف المجاالتالغيرة من األمثلة   -4

يرفض الرجل أن يرى المرأة منافسًا له في مكان العمل، متكئًا في ذلك إلى  

لمنح   الرافضة  والعادات  القيم  على  والتربية  االجتماعية  التنشئة  مصادر 

يرفض   لذلك فهو  العمل،  الموظف في مكان  دورًا متساويًا مع  الموظفة 

حب البساط من تحت قدميه، وأن تكون بمنصب أعلي منه، أو أن تحاول س 
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عمل  محاوًال  النفس  فيجهد  المؤسسات،  بعض  في  مديرته  تكون  أن 

إلى   به  األمر  يصل  وقد  وأدائيًا،  نفسيًا  تحكيمها  غاية  المختلفة  الوسائل 

أو   كاذبة  معلومات  إيصال  محاولة  أو  اإلداري  والنفاق  التملق  ممارسة 

وي لإلدارة،  بعض مضللة  يولد  قد  إذ  شخصية،  عوامل  غالبًا  ذلك  رجع 

النفسي   التكوين  نتيجة  اآلخرين،  ضد  العنف  الرتكاب  مهيئين  األشخاص 

 لهم، وإلى أثر العوامل الثقافية والتنشئة االجتماعية وغيرها.

المعنوي:  -5 محاوالته   العنف  إلى  األحيان  بعض  في  الرجل  غيرة  تؤدي  فقد 

وتحطيم مع وإفشالها  المرأة  وغير كبت  الممكنة  الوسائل  نوياتها بشتى 

العمل   مكان  في  المرأة  ضد  الممارس  العنف  يؤدي  أن  ويمكن  الممكنة، 

وبخاصة المعنوي إلى إيجاد حاالت من الحزن والقلق واإلحباط واالضطراب 

كثيرة   ألنها  المرأة،  لدى  العاطفي  الجانب  تدمير  على  تعمل  الذي  النفسي 

مرتبط وهذا  والعاطفة،  تتعرض   الحساسية  التي  المرأة  متالزمة  بنظرية 

فعل   ردود  عن  تتحدث  والتي  االغتصاب،  صدمة  متالزمة  ونظرية  للضرب 

المرأة بعد أن تتعرض للعنف والتي ما تكون غالبًا الهروب والصمت وعدم 

 الشكوى أو التبليغ عند وقوع العنف.

   المرأةسباب ومبررات العنف على أ  -

العقوبات   .1 الرادعةغياب  اإلدارية  أو  الحقيقية  القانونية  العقوبات  تلك   :

والفعالة المطبقة على أرض الواقع، فمثل تلك العقوبات يمكن أن تسهم 

أعمالهم  على  رقيب  أو  حسيب  ال  أنه  يعتقدون  الذين  األشخاص  ردع  في 

 بحق المرأة وبخاصة في أماكن العمل.

ين الجنسين، ويؤمن بعض : التي تقسم العمل التقليدي باألدوار الجندرية .2

ال   وأنه  وأسرتها،  بيتها  هو  الوحيد  المرأة  مكان  بأن  مطلقًا  إيمانًا  الرجال 

مكان لها بينهم في مكان العمل وال يجاز لها أن تخرج من بيتها للعمل أو  

اإلنتاجية   العملية  في  إلى جنب معه  جانبًا  تُسهم  أن  أو  اإلنجازات  لتحقيق 

 .والتنموية

بأنه .3 الرجل  لعنف  األقوى  شعور  الثقافية  بالنظرية  مرتبط  سبب  وهذا   :

الرجل، التي تحرم المرأة من الحصول على الفرص المناسبة والموارد التي  

اتخاذ   على  والقدرة  والعمل  والتمكين  كالتعليم  الرجل  عليها  يحصل 
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المطلقة،   وهيمنته  عليها،  سلطته  ممارسة  للرجل  يسمح  مما  القرارات، 

 مر بأنه األقوى، وأن تشعر هي بأنها األضعف.وأن يشعر في نهاية األ

 خصائص المرأة التي تتعرض للعنف .4

ترتبط   .5 التي  والبيئية  واالجتماعية  الثقافية  والمتغيرات  العوامل  تتباين 

بالعنف ضد المرأة , اال ان هناك سمات شخصية لدي المرأة التي تتعرض 

ان   الي  الدراسات  بعض  اشارت  وقد  له,  استهدافا  أكثر  تجعلها  للعنف 

وذ ضدها,  وعنفه  الرجل  عدوان  تثير   , اليها  المساء  أو  المعنفة  لك  المرأة 

الى المازوشية, ويحقق   الن عنف الرجل يحقق لها رغبة في إشباع حاجتها 

وهذه   للذات,  الهازمة  الشخصية  واضطراب  الذات,  هزيمة  في  رغبة  لها 

الرشد,  بداية  في  ويظهر  الزوجي  للعنف  واضحا  قبوال  تظهر  الشخصية 

الخبرات   الفرد  يتجنب  ما  والعالقات فغالبا  الخبرات  على  يركز  أو  السارة 

له, ويمنع   بالنسبة  التخلص    التي تمثل معاناة  اآلخرين من مساعدته في 

من هذه المشاعر, ويختار الناس والمواقف والعالقات التي تشعره بخيبة 

تتسم  أنشطة  في  وينخرط  ويدخل  المعاملة,  وسوء  والفشل  األمل 

 بالتضحية بالنفس. 

الز  .6 أن  حيث   , تكاملي  بشكل  الحاجات  الى  تنظر  الشخصية  قد وهذه  وجة 

شخصيتها,  في  النفسية  الحاجات  بعض  لها  يكمل  الذي  الزوج  تختار 

هناك   أن  كما  سادي,  زوج  في  ترغب  فهي  مازوشية  الزوجة  تكون  فعندما 

وقد   الزوجان,  فيها  يتشابه  قد  الي  النفسية  المرضية  األعراض  بعض 

تعرضن   الالتي  النساء  ان  الذاتي  التقرير  وأساليب  المقابالت  أظهرت 

, هن أكثر اكتئابا وأكثر انخفاضا في اعتبار الذات, كما يزداد تعاطي لإلساءة  

النوم,   اضطراب   : مثل  والنفسية  الجسمية  واألعراض  الكحوليات 

لإلساءة  للتعرض  كنتيجة   , التململ   , البكاء  الصداع,  التوتر,  الكوابيس, 

 ). 2003(حسن,

 

 : الفلسطينيمؤشرات العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع 

يعتبر العنف الموجه ضد المرأة من أحد أهم األسس المرتبطة بتحليل مؤشرات 

يتم ربطها   التي  النوعية  الفجوات  اليها من خالل  النظر  النوع االجتماعي, ويمكن 
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واسعة أساسا بمختلف أنواع القدرات والفرص من أجل القيام بعملية تخطيط  

االجتماعي النوع  مفهوم  على  العنف  تأثير  مدى  في    تحدد  جانب  اهم  فان  ولذلك 

يتم  سوف  او  استخدامها  سيتم  التي  المؤشرات  تحديد  آلية  هو  الجوانب  هذه 

استخدامها لغرض قياس العنف الموجه ضد المرأة ومدي تأثير هذا العنف على  

مفهوم   تحديد  ان  االجتماعي,  النوع  فجوات  تحديد  في  المستخدمة  المؤشرات 

استخدامه تعتبر من أهم الخطوات في  المؤشر والغايات من استخدامه وطرق  

األداء   وتقييم  ومتابعة  المشكلة  حجم  قياس  أجل  من  واالسس  اآلليات  اتباع 

للجهة المشرفة في مدي التزامها بالخطة الموضوعة لتحقيق الهدف المنشود  

مقياس   عن  يعبر  او  يعتبر  المؤشر  ان  اذ  المرأة,  ضد  العنف  بظاهرة  والمتعلق 

استخ يتم  نوعي  او  قياس كمي  او  االجتماعية  الظاهرة  قياس  عمليات  في  دامه 

تعبر  فهي  االحصائيات  اما  معينة  زمنية  فترة  خالل  معينة  لجهة  معين  اداء 

وعرض لحقيقة ظاهرة معينة في زمن معين من خالل األرقام فاإلحصائيات هي  

 ). 2005تعبير رقمي لظاهرة معينة ( الحماقي, 

 المؤشرات الضمنية . 1

ؤشرات النوعية وتمتاز بصعوبة حصر نتائجها, ويعود السبب في  تعرف هذه الم

واالمثلة   متناهية  بدقة  قياسها  عدة يصعب  اجتماعية  بأبعاد  ارتباطها  الى  ذلك 

 عليها متعددة منها :

األرضي   - في  بها  والمعمول  السارية  بالقوانين  المتعلقة  المؤشرات 

سنها  تم  التي  والقوانين  والمصرية  األردنية  القوانين   : مثل  الفلسطينية 

القوانين  هذه  وأهم  الفلسطينية,  الوطنية  السلطة  قيام  او  تأسيس  إثر 

قانون األحوال الشخصية" النافذ في االراضي الفلسطينية حاليا هو قانون  

لعام   األردني  الشخصية  تفرضها 1969االحوال  التي  القوانين  وبعض   ,

بعض   ايضا  وهناك  الشرقية  القدس  في  خصوصا  االحتالل  سلطات 

األمم  األوالد(هيئة  ونسب  والطالق  بالزواج  المتعلقة  العثمانية  القوانين 

 ). 2011,المتحدة 

المجتم - في  الوظيفي  التقاسم  في  المساواة  بمدى  الخاصة  ع,  المؤشرات 

حيث أن هناك تمييز بين الرجل والمرأة في سوق العمل, وحسب البيانات  

الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في كتاب الرجل والمرأة  
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الرجل في سوق العمل للعام    2013الفلسطينية     2011فان نسبه مشاركة 

المجتمع   في  العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  أضعاف  أربعة  تعادل 

 ). 2013لفلسطيني ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني,ا

او  - االنجابية  بالصحة  المتعلقة  سواء   , المرأة  بصحة  الخاصة  المؤشرات 

 الثقافة الجنسية, وتأثيرات الزواج المبكر .

المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة سواء كانت سياسية مثل نظام الكوتا  -

ا  المرأة في كافة  به في تمثيل  السياسية واالنتخابات, المعمول  لمجاالت 

ومشاركتها في األطر القيادية لألحزاب, حيث ان هناك امرأة واحدة تشغل 

زهيرة كمال   السيدة  لحزب سياسي فلسطيني وهي  العام  األمين  منصب 

متعلقة  فهي  االقتصادية  المؤشرات  أما  فدا,  لحزب  العام  األمين  وهي 

وموج الصغر  المتناهية  او  الصغيرة  من بالقروض  محددة  لفئات  هة 

وال   أسميه  مضمونها  في  وهي  والمطلقات  األرامل  كالنساء  المجتمع 

, تطويرية  أبعاد  أي  هي    تحمل  تمنحها  التي  المؤسسات  وان  خصوصا 

باألساس مؤسسات ربحية ولها شروط تمويلية قاسية جدا على النساء, 

تكو تكاد  السلطة  قبل  من  المقدمة  االقتصادية  التمكين  مؤشرات  ن  أما 

فهي   المرأة  التي تخص  االجتماعية  بالمؤشرات  يختص  فيما  اما  معدومة 

مشاركة  وأهمها:  االجتماعي  االطار  في  للمرأة  التنموية  باألدوار  تتعلق 

إضافة  األسرة  قوانين  وسن  الشخصية  األحوال  قوانين  سن  في  المرأة 

قوانين  المعنفات ومدى وجود  بالنساء  الخاصة  المرأة  لذلك مراكز حماية 

 حد من الممارسات العنفية الموجه ضد المرأة وحماية مرتكبيها. ت

الحماية   - - بتوفير  والمتعلقة  المعنفة  المرأة  بحماية  الخاصة  المؤشرات 

النظر   التعنيف بغض  العقوبة على مرتكب عملية  وايقاع  المعنفة,  للمرأة 

عن أشكال العنف الممارس ضد المرأة وبغض النظر عن المكان والزمان 

س  على  فعلي  فتاة  يقتل  من  يجرم  قانون  سن  تم  ما  اذا  انه  المثال  بيل 

هذه   سيرتكب  من  على  فقط  ليس  يطبق  ان  يجب  فانه  الشرف  خلفية 

 الجريمة بل ان يطبق ايضا على من ارتكبها قبل سن القانون.

المؤشرات الخاصة بنظم المتابعة والتقييم للحد من ازدياد ظاهرة العنف   -

 ة والسياسية واالخالقية والتعليمية.الموجه ضد المرأة الثقافي

 . المؤشرات الكمية 2
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يمتاز هذا النوع من المؤشرات بسهولة تحديدها وإمكانية حصرها بدقة متناهية 

 : )2011( وزارة شؤون المرأة ,  واالمثلة على هذه المؤشرات كثيرة ومنها التالي

فهناك   - السياسي  العنف  مجال  في  المستخدمة  المؤشر  المؤشرات 

الخاص بعدد الهويات المقدسية التي تسحب سنويا وخصوصا من النساء 

نظرا   نساء  ترأستها  التي  األسر  عدد  وكذلك  المعتقالت  النساء  وعدد 

 العتقال الزوج او استشهاده أو اعاقته.

على   - بناء  المؤشر  هذا  وضع  تم  حيث  الشرف  خلفية  على  القتل  مؤشرات 

خلفية الشرف وازدياد المطالبة بسن قوانين رادعة  ازدياد حاالت القتل على 

 للحد من هذه الظاهرة.

 مؤشرات العنف بكافة أنواعه وأشكاله . -

 :  اآلثار المترتبة على العنف ضد المرأة 

 االثار الصحية    -

وأطفالهم   له  يتعرضون  من  اصابة  الى  الزوج  قبل  من  الممارس  العنف  يؤدى 

المدى   على  وخيمة  انجابية  صحية  ومشاكل  وجنسية  ونفسية  جسدية  بمشاكل 

القريب والبعيد , والى تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية , ويمكن ان يسفر  

او   االنتحار  او  كالقتل  مميتة  عواقب  عن  المرأة  ضد  العنف  العنف  عن  تنجم 

من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الشريك الحميم   %42اصابات اذ يوجد نسبه  

يبلغن عن تعرضهن إلصابة من جراء هذا العنف, باإلضافة الى االصابة باالكتئاب 

النوم واضطرابات في األكل   واضطرابات االجهاد الالحقة للرضوخ ومشاكل في 

 . )who,2013واعتالل الصحة بشكل عام (

يؤدي العنف الممارس ضد المرأة الى تكبد :اآلثار االجتماعية واالقتصادية   -

المجتمع   على  عديدة  آثارا  تخلف  ضخمة  واقتصادية  اجتماعية  تكاليف 

وفقدان   العمل  على  القدرة  وعدم  العزلة  من  النساء  تعاني  فقد  قاطبة, 

ء األجر ونقص المشاركة في األنشطة المنتظمة وعدم التمكن من االعتنا

 ). who,2013بأنفسهن وأطفالهن اال بشكل محدود (

 اآلليات المحلية لحماية النساء من العنف  
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لحماية  تتوفر  ان  يجب  التي  الرسمية  االليات  احدى  والقوانين  التشريعات  تعتبر 

حقوق االفراد بالمجتمع أما في فلسطين, ونتيجة للوضع السياسي واالقتصادي  

غياب   من  المواطنون  الي  يعاني  أضافة  األمني  الفلتان  وزيادة  القانون  سيادة 

الستمرار   نتيجة  المواطنين  تجاه  لواجباتها  الفلسطينية  السلطة  أداء  ضعف 

المجتمع   نهوض  مقومات  تدمير  في  المتعمد  ودوره  االسرائيلي  االحتالل 

وخاصة   المواطنين  حرمان  من  تزيد  االحتالل  سياسة  ان  بل  القوي  الفلسطيني 

الش  من  يصعد النساء  بدورة  والذي  والتعليمي  والحقوقي  االنساني  باألمن  عور 

 من عملية العنف داخل األسرة وخارجها.

في ظل هذا الوضع السياسي وغياب سيادة القانون واستمرار سلطة االحتالل 

االسرائيلي على االراضي الفلسطينية المحتلة وأثارة السلبية على حقوق النساء  

ة حقوق  النساء, ى اآلليات المحلية المتوفرة لحماييظل من الضرورة التطرق ال

الي تنقسم  المتمثلة  والتي  الرسمية  اآلليات  القانون  :  وهي  بالتشريعات, 

الرسمياألساسي   غير  الحماية  وآليات  العقوبات  العشائر وقانون  مثل  ة 

 ). 2009( سعادة,والمؤسسات النسوية

ول بذل جهود ال بأس بها  بالرغم من ذلك فان السلطة الوطنية الفلسطينية تحا

القوانين  تكييف  محاولة  خالل  من  وذلك  المرأة  ضد  العنف  مناهضة  مجال  في 

مراجعة  طريق  عن  الدولية,  االتفاقيات  في  ورد  ما  مع  لتتوافق  والتشريعات 

حيث   الالزمة,  التعديالت  وإجراء  فيها,  الفجوات  لتحديد  والتشريعات  القوانين 

من   18والمادة     340على تجميد العمل بالمادة  تعمل وزارة شؤون المرأة جاهدة  

المواثيق   أهم  على  والمصادقة  المخفف  بالعذر  والمتعلقة  العقوبات  قانون 

اتفاقية  المرأة ال سيما  العنف ضد  التي لها صلة بمحاربة  الدولية  والمعاهدات 

لألعوام   المرأة  شؤون  وزارة  عمل  خطة  شملت  وقد  محور    2010-2008سيداو, 

ان تساهم العنف كمحو التي من شأنها  التدخالت  رئيسي يحتوى على عدد من  ر 

في الحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة , وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة 

خطة  صياغة  أهدافها  أهم  من  المرأة,  ضد  العنف  مناهضة  أجل  من  وطنية 

لمناهضة   الوطنية  االستراتيجية  اعداد  على  العمل  جري  وقد  العنف,  لمناهضة 

العنف ضد المرأة بالمشاركة والتعاون بين الفاعلين والمتدخلين سواء كانوا من 

 .) Diab,2011الحكومة او من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص (
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 حقوق المرأة في المواثيق الدولية  

المجاالت   الباحثين في  التي يسعي جميع  المجاالت  المرأة من أهم  تعتبر حقوق 

القانونية واالجتماعية واالنسانية الى البحث فيها, حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا 

ان   حيث  واالقتصادية  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  الحياة  مجاالت  بكافة 

داخل   به  تقوم  الذي  المرأة  دور  أن  حيث   , المجتمع  نصف  هي  يقال  وكما  المرأة 

واسرته عائلتها  وهي  الصغيرة  أسرتها  يمكن نطاق  ال  دور  دولتها  هي  الكبيرة  ا 

لنهضة  عليها  يعتمد  أجيال  وتربية  بعملها  دولتها  بناء  في  تشارك  فهي  إنكاره 

التشريعات   ومجتمعين  فرادى  الدول  لوضع  األهم  العامل  هذا  وكان   , األمم 

 واالتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق المرأة داخليا ودوليا.

ومساواتها بالرجل بعد أن بات وضع المرأة في   لقد بدا االهتمام بحقوق المرأة 

اآلونة االخيرة بالغ السوء والقسوة وذلك بسبب وجود اعراف قديمة وعادات 

اجتماعية مهيمنة على سلوك األفراد والمعاملة التميزية ضد المرأة لذلك عملت  

االمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة المعنية بقضية حقوق المرأة  

تها بالرجل وكفالة تمتع النساء والرجال بذات الحقوق والحريات دون  ومساوا 

، وألجل ذلك تمخض على    كان سواء الجنس او الدين او اللغةتمييز ألي سبب 

الصعيد الدولي عقد عدة اتفاقيات دولية تساوي بين الرجل والمرأة في التمتع  

شامل لكافة الحقوق  بالحقوق وتحمل االلتزامات وتعد هذه االتفاقيات االطار ال

 المرأة في أطار التفاقيات الدولية وكاالتي:

المطلب االول : الحقوق السياسية للمرأة    

تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق السياسية وهذه الحقوق منحت لها من خالل  

المرأة   بحقوق  الخاص  االعالن  من  ابتداء  الدولية  االتفاقيات  من  العديد 

لعام أش 1952  (السياسية  كافة  على  للقضاء  الدولية  باالتفاقية  مرورًا  كال  )، 

لعام   المرأة  ضد  حيث  1979التمييز  الحالية  الدولية  التوجهات  بكافة  وانتهاء   ،

في التمتع بكل الحقوق السياسية ومن هذه الحقوق    والمرأةتساوي بين الرجل  

،  -1:    هي التصويت  في  المرأة  ،    -2حق  الترشيح  في  المرأة  في    -3حق  المرأة  حق 

 تقلد الوظائف العامة(اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة). 
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الرتباطه    وذلك  الصدارة  في  تأتي  التي  السياسية  الحقوق  هو من  الترشيح  حق 

رجًال  سواء  بينهم  التمييز  وحظر  الشعب  سيادة  عن  المعبرة  الشعبية  باإلرادة 

ونصوص موادها على أتفاقها    كان او أمرأه ويتضح من خالل االتفاقيات الدولية 

جميعا على حق المرأة في الترشيح والمشاركة السياسية مثل الرجال دون قيود  

الدول   التزام  على  أكدت  قد  الدولية  االتفاقيات  كانت  وعليه   ، تمييز  او  او شروط 

بأن تخلو نصوصها التشريعية من القيود في هذا الشأن وهذا يعني ان المشرع  

تح في  يرغب  فلها  الدولي  ثم  ومن  المرأة  يماثل  الرجل  ان  طالما  المساواة  قيق 

 ).2009(عبد العزيز, الحق في الترشيح 

من  الكثير  العامة  الوظيفة  تولي  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة  فكرة  اثارت 

الثقافة   مستوى  وارتفاع  العام  العمل  مجال  في  المرأة  النخراط  نظرا  الجدل 

مساواتها وجب  ثم  ومن   ، هذا    والعلم  ولكن  الجنس  عن  النظر  بصرف  بالرجل 

الرجل  بين  الطبيعي  لالختالف  نظرا  أطالقه  على  به  التسليم  يمكن  ال  المبدأ 

والمرأة من ناحيه التكوين الجسماني، ولذلك فقد اهتم االعالن العالمي لحقوق  

االنسان في مبدأ المساواة بين االفراد بصفة عامة وعدم التمييز بسبب الجنس  

 ). 1984(علي,ن او اللغة او اآلراء السياسية او الدي

مما سبق أن االتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة قد  

وفرت   وقد  بل  حكومتها  رئاسة  او  بالدها  رئاسة  تولي  في  الحق   المرأة  أعطت 

الدول   والزمت  المرأة  لصالح  الحق  وتطبيق  القانون  بتنفيذ  الالزمة  الضمانات 

قبل المو من  تحفظات  وجود  حالة  وفي   ، بنودها  بتنفيذ  االتفاقية  هذه  على  قعة 

وايضا  التحفظ  مبررات عن سبب  توضح   ، االتفاقية  المشاركة في  الدول  بعض 

توضع قائمة بها وتعمل على أزاله اسباب هذه  التحفظات في اقرب وقت ممكن  

لجنة الى  تقارير  بتقديم  االعضاء  دول  االتفاقية  الزمت  كما  كافة   ،  على  القضاء 

هذه   لبنود  التام  تطبيق  أجل  من  إنجازه  تم  عما  المرأة  ضد  التمييز  اشكال 

االتفاقية والمعوقات الحائلة دون ذلك للعمل على أزالتها كلما كان ذلك ممكنا و 

 ). 2016جريدة الوسط البحرينية, (وفق جداول زمنية محددة

للمرأةالمطلب الثاني: الحقوق االقتصادية      
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واالساسية    المهمة  المسائل  من  االقتصادي  المجال  في  المرأة  مشاركة  تعد 

بنشاطها  ترتبط  للمرأة  المالية  الحقوق  ان  شك  وال  مجتمع  اي  وتطور  لتنمية 

االقتصادي واداؤها ووجودها داخل المجتمع وسوف تتناول من بين تلك الحقوق  

التساؤالت وه الكثير من  دائما  حولهم  يثار  في  حقين  والحق  العمل  الحق في  ما 

الملكية ، فحق العمل ومناهضة التمييز بين الرجل والمرأة بسبب الجنس جعلت  

الدولية تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص وتجعل المساواة في المعاملة  منظمة العمل 

بين الرجل والمرأة من ضمن أهدافها وسياستها واولياتها ، اما عن الحق الثاني  

عليه العديد من االتفاقيات الدولية المختلفة ، فكال الحقين   (حق الملكية ) فنصت

 لألفراد (رجاال ونساء ) دون تميز.حرصت على اقرارهما 

 الفرع االول: الحق في التملك. 

لكل فرد الحق في التملك وحرية التصرف بممتلكاته وال فرق بين الرجل والمرأة ،  

عن  التملك  يكون  ان  ويمكن  ذلك  على  المنصوصة  القوانين  احترام  حدود  ضمن 

من   أحد  تجريد  يجوز  وال  لك  غير  او  الهبه  او  الوصية  او  االرث  أو  الشراء  طريق 

ة ومقابل تعويضه تعويضا عادًال ممتلكاته او التعدي على ملك أال للمنفعة العام

وفقا لما ينص عليه القانون ، ويمكن تعريف الملكية بأنها :حق الشخص المالك  

على شيء او مجموعة اشياء  ويعتبر موضوع الملكية وهي تتبع اساسا عن نمط 

 ).2008(خضر,معين من العالقات القانونية التي يوافق عليها المجتمع 

الواردة على   القيود  المصلحة  ومن  ،قيود لتحقيق  القانون  الملكية ومصدرها  حق 

القوانين  أقرتها  كثيرة  قيود  وهناك   ، الخاصة  المصلحة  لتحقيق  وأخرى  العامة 

العامة   المنفعة  ملكية  في  وتختص  االداري  االرتفاق  حقوق  ومنها  واللوائح 

حق   على  القانونية  القيود  عن  فضال  والتأميم  والحراسة  المؤقت  واالستيالء 

فرضها  الم التي  القيود  هي  بها  والمقصود   : الجوار  التزامات  وتتضمن  لكية 

القوانين واللوائح   او في  المدنية  المجموعة  الملكية سواء في  المشرع على حق 

االرادية االتفاقية  والقيود  الجوار  التالصق في  الناشئة عن  القيود  وايضا   االخرى 

 ).2008(منصور ,

 مل .الفرع الثاني: حق المرأة في الع
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لكل شخص الحق في أن يتاح له أمكانية كسب رزقة بعمل يختاره او يقبله بحرية  

، ويشمل هذا الحق برامج التوجيه والتدريب واكتساب المهارات وتوفير شروط 

والصحة   والسالمة  واالجور  كالمكافئات  ومرضية  ومناسبة  عادلة  عمل 

ال و حق  الشروط  بتحقيق هذه  الدولة  وتلتزم  اصبح  واالستراحة  العمل  في  مرأة 

 منصوص عليه في االتفاقيات الدولية كما اكدت عليه منظمة العمل الدولية. 

/ كانون  10من االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في    23ونصت المادة رقم  

/ عن    1948الثاني  متساوي  أجر  في  الحق  تمييز  دون  االفراد  لجميع   " ان  على   ،

  " المتساوي  عن العمل  الصادر  االعالن  هذا  أن  المادة  هذه  نص  من  ويستفاد 

والمرأة الرجل  بين  تماما  ساوى  قد  المتحدة  لألمم  العامة  حق    الجمعية  في 

ليشمل العمل اتسع  بل  الرجال فقط  على  يقتصر معناه  االفراد ال  لفظ  ان  اذ   ،

منه   النساء العائد  في  أيضا  ولكن  فحسب  العمل  فرصة  في  ليس  بالمساواة 

اال الجنسين  وهو  به  يقوم  الذي  ذاته  العمل  طبيعة  في  والمساواة  العادل     ,جر 

، على    23وكما نصت المادة   /الفقرة االولى من االعالن العالمي لحقوق االنسان 

، اختيار عملهحق كل شخص  بما في ذلك المرأة في العمل وله مطلق الحرية في  

ه من البطالة ، كما أن  وحقه في العمل في ظل شروط العمل العادية وفي حمايت

) يعمل في    أمرأهمن نفس المادة نصت على حق كل فرد (رجل او    الثالثة الفقرة  

وألسرت له  تكفل  ومرضية  عادلة  مكافأة  على  بالكرامة الحصول  الئقة  عيشة  ه 

المرأة  االنسانية االنسان عن طبيعة  لحقوق  العالمي  االعالن  يغفل  لم  وايضا   ،

ن أذ   ، انثى  " يكون لألمومة حق  العاملة كونها  الخامسة والعشرين  المادة  صت  

في الرعاية والمساعدة خاصتين "  ورغم ان هذا االعالن يحتوي على مجموعة من  

المبادئ التي تقرر عددًا من الحقوق والحريات  والتي يجب ان ينالها االنسان في  

ا  له  اللون ليس  او  الرأي  او  الدين  او  ي قيمة  اي مكان دون تمييز بسبب الجنس 

قانونية ملزمة أال ان هذه القواعد والحقوق والحريات التي وردت به اصبحت جزء 

ال يتجزأ من القانون الدولي العام عندما ضمنتها العديد من االتفاقيات الدولية  

وقوانينها  الوطنية  دساتيرها  في  الدول  من  العديد  ضمنتها  كما  الملزمة 

لزمة لدول العالم يجب احترمها وعدم االساسية وبذلك اصبحت قواعد قانونية م

 ).1948( المادة الخامسة والعشرين,  الخروج عليها 

 التوصيات: 
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ضد  - التمييز  أشكال  جميع  الغاء  على  للعمل  التشريعات  جميع  مراجعة 

 المرأة, بما يتواكب مع االتفاقيات الدولية لحقوق المرأة.

من   - يتأتى  وهذا  عادل  أسرة  قانون  وضع  على  مبادئ العمل  ترسيخ  خالل 

العدالة واالنصاف والمساواة بين الجنسين واعطاء المرأة كافة حقوقها 

المجتمع   في  األسرة  لبنات  من  أساسية  لبنه  أنها  بما  وانصافها 

 الفلسطيني. 

ضرورة توعية المرأة بحقوقها وكينونتها من أجل تفجير الطاقات الكامنة   -

حقوقها   بكافة  بالمطالبة  وتحفيزها  وخصوصا  بداخلها  والشرعية  المدنية 

 فيما يختص االرث والملكية.

ضرورة سن قوانين تشريعية ورئاسية على حد سواء الداعمة والرادعة ضد  -

داخل   هذا  كان  سواء  المرأة  ضد  العنف  يمارسون  الذين  األشخاص  كافة 

 األسرة أو خارجها.

العنف   - ظاهرة  تأصيل  باتجاه  تذهب  ان  النسوية  المؤسسات  على  يتوجب 

أكثر من االهتمام بمفردات الظاهرة كظا هرة سيسيولوجيه في فلسطين 

 ونتائجها. 

المؤسسات خصوصًا   - الخفي في  العنف  العاملة من  المرأة  ضرورة حماية 

لما   والتحقير  النبذ  ومن  المؤسسة،  في  الجماعية  التكتالت  ضغط  من 

يمارس  لمن  وعقوبات  رادعة  قوانين  وجود  طريق  عن  أعمال،  من  تنجزه 

و في  العنف  العنف  يمارس  من  لكل  ضبط  مجلس  تشكيل  طريق  عن 

 المؤسسة.

والخاصة  - الحكومية  المؤسسات  لطاقم  عمل  وورش  خاصة  دورات  عمل 

أجل  من  الموظف  وتوعية  العمل،  وطاقم  الفريق  روح  تعزيز  أجل  من 

بعض   وتخطي  الرقى  أجل  ومن  العمل  في  بزميلته  عالقته  تحسين 

إطار العنف، والتحذير من أي تجاوزات قد  الممارسات التي قد تصنف تحت  

أي   معالجة  أجل  من  أو  العنف،  إطار  تحت  وتصنف  المرأة،  تجاه  تحصل 

 مشكالت تطرأ من حين آلخر. 

معالجة المرأة من آثار العنف الموجه ضدها، وبخاصة التركيز على موضوع  -

ن الوعي الذاتي للمرأة، والقضاء على ما يعرف بـ"تزييف الذات" والتقليل م

 شأن كل ما تنجزه المرأة من أدوار وأعمال داخل المؤسسة. 
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في   - المرأة  ضد  العنف  تنبذ  التي  والدينية  النبيلة  القيم  احياء  على  العمل 

 ثقافتنا. 

 المراجع:

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، اعتمدت وعرضت للتصديق   - -

) المؤرخ 7-(د 640المتحدة واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم 

،فقا    1954/تموز،7، تاريخ بداء نفاذ   1952/ كانون االول / ديسمبر /20في 

  ألحكام المادة .

- ) البحرينية  الوسط  التحفظات  2016جريدة  وماهي  سيداو  اتفاقية  :ماهي   (

 التي ابقت عليها .

 المصرية, القاهرة.): اإلساءة الى المرأة , مكتبة األنجلو 2003حسن ,هبة ( -

محمد( - ,يمن  وأنواعها 2005الحماقي  االجتماعي  النوع  مؤشرات  مفهوم   :(

 معايير وخطوات اعدادها.

المؤسسة  -  ، االنسان  وحقوق  العامة  الحريات  الى  مدخل   ، محمد  خضر 

 الحديثة للكتاب ، طرابلس (لبنان ).

لونا( - النس2009سعادة,  ضد  العنف  ظاهرة  من  للحد  محلية  توصيات  اء ): 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة, مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان. 

). العنف ضد المرأة في مكان العمل في المؤسسات 2015سعد، ربا عنان.( -

منشورة)،   غير  ماجستير  (رسالة  جنين،  مدينة  في  والخاصة  الحكومية 

 نابلس: جامعة النجاح الوطنية. 

محمد( - الز 2014شاهين,  ضد  االساءة  واقع  هللا  ):  رام  محافظة  في  وجات 

والبيرة في ضوء بعض المتغيرات, مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  

 والدراسات التربوية والنفسية. 

أحمد( - عالية  هللا,  والمواثيق 2009ضيف  الفقه  بين  المرأة  ضد  العنف   :(

 الدولية , دراسة مقارنة, دار المأمون للنشر والتوزيع, عمان.

العزيز فؤاد ع - الدولية دراسة  عبد  المؤتمرات  المرأة في  ، قضايا  الكريم  بد 

نقدية في ضوء االسالم ، الناشرون للطباعة ، المملكة العربية السعودية 

 ،2009  . 

 ): العنف األسري , مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة. 2002عبد الوهاب, ليلي(  -
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- ) ابراهيم  ,محمد  تقلد  1984علي  في  المساواة  مبدا  العامة  ):  –الوظائف 

االقتصاد  العلوم  كلية   ، منشورة  غير  دكتوراه  رسالة   ، مقارنة  دراسة 

 والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

في   - االنسان  لحقوق  العالمي  االعالن  من  والعشرين  الخامسة    10المادة 

/12/1948  . 

- ) واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  المرأة  الجدار"  2010مركز  خلف  الحياة   "  :(

 صوات النساء من مناطق التماس, بطن الهوى, رام هللا. أ

- ) االنسان  لحقوق  الميزان  والنزاع 2012مركز  النساء  حقائق  حول  ورقة   :(

 المسلح.

- ) حسين  محمد  الجامعة 2008منصور,  دار   ، بالملكية  االحتفاظ  شرط   :(

 الجديدة للنشر ، االسكندرية .

عنف ضد المرأة العاملة في  ). المنظور االجتماعي لل2014نزال، وفاء صبر.( -

 مؤسسات الدولة، مجلة الفتح. 

- ) ): وزارة  2011هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

لتعزيز   القطاعية  عبر  الوطنية  االستراتيجية  وثيقة   " المرأة  شؤون 

 المساواة والعدالة بين الجنسين.

- ) المرأة  شؤون  الوطن2011وزارة  االستراتيجية  ضد ):  العنف  لمناهضة  ية 

 , رام هللا , فلسطين. 2019-2011المرأة لألعوام 
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