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مختصون یؤكدون على ضرورة التوعیة القانونیة لتمكین النساء من الوصول إلى العدالة 
 ""الجندریة

أكد مختصون على ضرورة التمكین القانوني لخلق بیئة قانونیة سلیمة لتمكین النساء من الوصول إلى العدالة 
 ."الجندریة" واالجتماعیة المبنیة على قاعدة المساواة بین الجنسین

ذي جاء ذلك خالل حفل اختتام مشروع "تعزیز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة" ال
 .في فندق جراند باالس UNDP ینفذه مركز شؤون المرأة في غزة بتمویل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وقالت آمال صیام، مدیرة مركز شؤون المرأة خالل الحفل: "أن تمكین النساء قانونیًا یعتمد بدرجة كبیرة على مدى 
هو عدالة القوانین التي تشكل رافعة لتطویر المجتمعات وصولهن إلى العدالة "الجندریة"، ولعل أول خطوة إلى ذلك 
 ."حین تبنى على ضمان حقوق األفراد وبشكل خاص النساء

وأكدت صیام على ضرورة وصول المهمشین/ات إلى المؤسسات الحقوقیة لحمایة حقوقهم/ن، والنساء هن من أكثر 
اء إلى العدالةالفئات فقرًا وتهمیشًا لذا یجب تكثیف الجهود لتعزیز وصول النس . 

كشف فجوة ملموسة في العدالة الجندریة،  2012وأوضحت بأن مسح لمستوى إدراك الجمهور لمؤسسات العدالة للعام 
وان نسبة القضایا المدنیة المسجلة للنساء أقل من الرجال، أي النساء ال یستطعن الدفاع عن حقوقهن المدنیة بما في 

من الفقر مثل المیراث والملكیة، لذلك یصبحن أكثر عرضة لالنتهاك، وأیضا ذلك استحقاتهن التي تساهم في الحد 
 .كشف المسح عن نقص الوعي القانوني

وأكدت صیام على أن المشروع إلى جانب مشاریع المؤسسات الشریكة األخرى والمنطویة تحت برنامج سیادة القانون 
د حراكًا مجتمعیًا ساهم في تغییر خطاب الناشطین/ات والوصول للعدالة وخاصة العیادت القانونیة استطاعت أن توج

 .وجعل البوصلة دائمًا باتجاه الحدیث عن الحقوق وتحقیق وضمان كرامة اإلنسان الفلسطیني
من جانبه قال إبراهیم ابو شمالة نائب مدیر برنامج سیادة القانون والوصول إلى العدالة في برنامج األمم المتحدة 

لمشروع وبالشراكة مع مركز شؤون المرأة استطاع أن یحقق أمرین األول هو االنتقال من مرحلة اإلنمائي: "أن هذا ا
یجاد حلول للنساء المهمشات في القطاع، والثانیة هي  التشخیص وتقدیم الشكوى  إلى مرحلة المعالجة القانونیة وإ

لق بالعدالة الجندریة من اجل تمكین االنتقال من مرحلة الخطاب النسوي التقلیدي إلى الخطاب الحقوقي الذي یتع
 ."النساء قانونیاً 



وأضاف أبو شمالة: "استطاع المركز في ظل المشروع االنصهار في األماكن المهمشة لفي القطاع وتمكین النساء 
مباشرة في مناطق لم نسمع بها من قبل مما عمل جسر الهوة بین المؤسسات وبین الفئة المستهدفة من خالل تبسیط 

القانونلغة  ". 
وعبر عن سعادته بالنموذج الذي تم تطبیقه في القطاع عن طریق العیادات القانونیة خاصة المصلحات المجتمعیات 

 .مما أدى إلى مطالبة الدول العربیة باستنساخ التجربة وتعمیمه
 .وأشار أبو شمالة إلى انه من خالل المشروع تم جسر الهوة بین القضاء الفلسطیني الرسمي والقضاء العشائري

 65ورشة عمل اجتماعیة نفسیة، وتمثیل قانوني لـ 40ورشة عمل قانونیة، و  40ومن أهم انجازات المشروع تنفیذ 
انة والمهر المعجل والطالق، إلى جانب ذلك تم قضیة متنوعة  تشمل قضایا النفقات والحض  130حالة بما یعادل 

التوسع أیضًا في مجال تنفیذ القضایا للحاالت الصعبة التي ال تستطیع تنفیذ الحكم التي تحصلت علیه، وتدریب 
محامي)  لتطویر مهاراتهم وقدراتهم وقد كان التدریب حول العنف ضد النساء،  17محامیة، و 14محامي( 31حوالي 

سیدة لخلق قیادات مجتمعیة نسویة لتقوم  30ات، إدارة الوقت، قانون األحوال الشخصیة، وتم تدریب قانون العقوب
بدور المختارات لحل النزاعات التي تمس المرأة الفلسطینیة في المجتمع الفلسطیني، وطباعة بروشور متخصص 

سبوتات إذاعیة للمشروع للتعریف  بقانون األحوال الشخصیة كدلیل مبسط للنساء لمعرفة حقوقهم وتوعیتهم، وعمل
   .بالمشروع والخدمات التي یقدمها

  وتخلل االحتفال الختامي فقرات فنیة تراثیة قدمتها فرقة "على البال" حیث تم تقدیم أغاني فلسطینیة فلوكلوریة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

 
 

 


