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 لمفهـوم  الفلسـطيني  التشريعي المجلس لى معرفة أعضاءإتهدف هذه الدراسة 

 وتشريعات قوانين في سيداو اتفاقية لتطبيق استعدادهم على ذلك وأثر االجتماعي النوع

 سـيداو  اتفاقية بنود أبرز والتعرف علىالفلسطينية في الضفة الغربية،  الوطنية السلطة

  الفلسطيني. التشريعي المجلس أعضاء معها يتفق أو يعارضها التي

تفاقية سيداو في المجتمع اتأتي أهمية الدراسة بربط المعرفة في إمكانية تطبيق 

 المخولة الفئة تلك ومع الحساس الموضوع مدى المعرفة بهذا تناولت حيث، الفلسطيني

 بـاحثين  أمام الباب لذلك ستفتح ،االتفاقيات من النوع هذا ومصادقة وقيعبت الشعب من

كما تحتل أهمية زمانية ومكانية خاصة في ، الموضوع هذا حول إلجراء دراسات جدد

تفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد       اظل العديد من التحفظات على 

  المرأة(سيداو).

يم المتوارثة في مجتمعنا الفلسطيني كغيره كما يعد التمييز ضد المرأة إحدى الق

 واقتصـادية وهو نتاج ثقافة مكتسبة نتيجـة عـدة عوامـل سياسـية      من المجتمعات،

 المجلـس  أعضـاء  معرفـة  إن ما يعنينا هو مدىف وفي إطار هذه الدراسة .واجتماعية

االجتماعي، ومدى موافقة أعضاء عينـة الدراسـة    النوع لمفهوم الفلسطيني التشريعي

 أعضـاء  معرفة في حصائيةإذات داللة وإذا كان هناك فروق  ،لى بنود اتفاقية سيداوع

لمتغيـر   تفاقية سيداو تعـزى ااالجتماعي و النوع لمفهوم الفلسطيني التشريعي المجلس

 االنتماء السياسي.و الجنس



3 

 

  تي:آلتتمحور الدراسة في أربعة فصول على النحو ا

واإلطـار   وأهميتها سة وسؤال الدراسة وأهدافهاالحديث عن مشكلة الدرا :الفصل األول

  النظري والعملي والمحددات المصطلحات.

والدراسات السـابقة التـي    ةالنظري يات: تناول هذا الفصل عرضاً لألدبالفصل الثـاني 

وقد قام فريق البحث بتقسـيم هـذا    ،تناولت موضوع النوع االجتماعي، واتفاقية سيداو

، وفيه تم إلقاء الضوء على موضوع النوع ةالنظري ياتألدبالفصل إلى قسمين، األول: ا

والثاني: الدراسات السابقة والتي تم تقسيمها إلى دراسـات  ، االجتماعي، واتفاقية سيداو

  عربية، ودراسات أجنبية، وتم استعراضها من األقدم إلى األحدث تسهيالً لعرضها.

ولمجتمعها وعينتها وطريقـة   : عرض هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة،الفصل الثالث

اختيارها، واألدوات المستخدمة في الدراسة وإجراءات صـدقها وثباتهـا والمعالجـة    

  اإلحصائية للبيانات.

نختتم دراستنا بعرض وتحليل النتائج من خالل عرض جداول  ):الفصل األخير( الرابع

  يتم مناقشتها مع فرضيات الدراسة وكتابة التوصيات. إحصائية حيث

عضواً بطريقة  30 تمام أغراض هذه الدراسة استخدم المنهج الكمي حيث تم اختياروإل

  .ةالعينة غير العشوائية عمدي



4 

 

ستخدمت االستمارة أداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة وتتكون االستمارة ا

فيما جـاء الجـزء الثـاني     ،خصص الجزء األول للسمات العامة للعينة :أجزاء 3من 

ف مدى معرفة عينة الدراسة للنوع االجتماعي واتفاقية سيداو ومدى موافقة والثالث لكش

 عينة الدراسة للمفهومين.
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  األول الفصل

  :الدراسة مشكلة

 صـعيد  علـى  جتماعيالكثيراً ما يشيع الخلط والخطأ في تحديد مفهوم النوع ا

 الموضـوع  مناقشة رةبضرو شعوراً البحث مجموعة عند ولد وقد والمؤسسات، األفراد

 الخاصـة  المؤسسات صعيد على المشروعات أو القرارات من الكثير تنفيذ في ألهميته،

 البحـث  مجموعة وجدت الموضوع هذا حول المتكررة للنقاشات ونتيجة الحكومية، أو

 المجتمـع  فـي  جديـدا  موضـوعا  كونه الدراسات من النوع هذا لمثل المجتمع حاجة

 أي لتقـدم  الالزمـة  الحضـارية  والتطـورات  الحياة مجريات على اًومؤثر الفلسطيني

 الحصول سهولة في ذلك وأهمية القرار، صانعي من الباحثين قرب إلى إضافة ،مجتمع

 المجلـس  أعضـاء  معرفـة  مدى في للبحث األساسية المشكلة تمثلت. المعلومات على

 اتفاقيـة  لتطبيق ماستعداده في ذلك وأثر االجتماعي النوع بمفهوم الفلسطيني التشريعي

 القـوانين  فـي  عليهـا  الفلسـطينية  الوطنية السلطة رئيس ومصادقة توقيع بعد سيداو

  .الفلسطينية الوطنية للسلطة الخاضعة األراضي في المطبقة والتشريعات

  :الدراسة أسئلة
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  قامت هذه الدراسة على مجموعة من األسئلة وهي على النحو التالي:

 االجتماعي؟ النوع لمفهوم الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء معرفة مدى ما .1

 عضاء عينة الدراسة على بنود اتفاقية سيداو؟أمدى موافقة  ما .2

 التشـريعي  المجلـس  أعضـاء  معرفة في حصائيةإ ذات داللةفروق  توجدهل  .3

 لمتغير الجنس؟ تعزى االجتماعي النوع لمفهوم الفلسطيني

 التشـريعي  المجلـس  عضـاء أ معرفة في حصائيةإ ذات داللةفروق  هل توجد .4

 ؟ متغير االنتماء السياسيل تعزىاالجتماعي  النوع لمفهوم الفلسطيني

 التشـريعي  المجلـس  أعضـاء  موافقة في حصائيةإذات داللة فروق  هل توجد .5

  لمتغير الجنس؟ على بنود اتفاقية سيداو تعزى الفلسطيني

 تشـريعي ال المجلـس  أعضـاء  موافقة في حصائيةإذات داللة فروق  هل توجد .6

  لمتغير االنتماء السياسي؟ على بنود اتفاقية سيداو تعزى الفلسطيني

 

  الفرضيات 

  كما هو مبين في ما يلي: أربع فرضياتتقوم هذه الدراسة على 

 H01عضـاء المجلـس   أبـين معرفـة   ية حصائإيوجد فروق ذات داللة  : ال

  س.متغير الجنل تعزىلمفهوم النوع االجتماعي التشريعي الفلسطيني  

H02: عضـاء المجلـس   أحصائية بـين معرفـة   إيوجد فروق ذات داللة  ال

  النتماء السياسي.متغير ال تعزىالتشريعي الفلسطيني  لمفهوم النوع االجتماعي 
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H03  أعضـاء المجلـس    موافقـة : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين

  اتفاقية سيداو تعزى لمتغير الجنس.التشريعي الفلسطيني على بنود 

H04  أعضـاء المجلـس    موافقـة : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين

  او تعزى لمتغير االنتماء السياسي.التشريعي الفلسطيني على بنود اتفاقية سيد

  :الدراسة أهمية

 التشريعي المجلس أعضاء معرفة أثر ألنها تبحث في الدراسة هذه أهمية تنبع

 وتشريعات قوانين في سيداو اتفاقية يقلتطب استعدادهم في االجتماعي النوع مفهومل

 ودوره االجتماعي النوع مفهوم على الضوء سلطست حيث ،الفلسطينية الوطنية السلطة

تبنى على تلك  قد تتأثر أو وقوانين تشريعاتسن و االتفاقيات بعض تطبيق في

  .المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية االتفاقيات

وجديـداً فـي    ،وضوعاً بكراً في مجاله عامـة يعتبر موضوع هذه الدراسة م

 فلسـطين  فـي  نوعها من األولى الدراسةوهو موضوع  ،األراضي الفلسطينية خاصة

 تجاه الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء وتوجهات معرفة مدى إلى تتطرق نهاإ حيث

 االجتمـاعي  النـوع  مفهـوم  وهما ،الفلسطيني المجتمع في وهامتين جديدتين قضيتين

 الفئـة  تلـك  ومـع  الحساس الموضوع هذامدى المعرفة ب فقد تناولت  .سيداو تفاقيةوا

 أمـام  الباب لذلك ستفتح ،االتفاقيات من النوع هذا ومصادقة بتوقيع الشعب من المخولة

  .الموضوع هذا حول الحقة دراسات إلجراء جدد باحثين
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  :الدراسة أهداف

  : التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تصبو

 النـوع  لمفهـوم  الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء معرفة أثر على التعرف :أوالً 

 وتشـريعات  قـوانين  فـي  سيداو اتفاقية لتطبيق استعدادهم على ذلك وأثر ،االجتماعي

   الفلسطينية الوطنية السلطة

 عالنو لمفهوم الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء معرفة بين العالقة أثر قياس :ثانيـاً 

 الوطنيـة  السـلطة  وتشريعات قوانين في سيداو اتفاقية لتطبيق واستعدادهم االجتماعي

 .الفلسطينية

 أعضاء معرفة على) والجنس السياسي االنتماء( التصنيفية المتغيرات أثر معرفة ثالثاً:

 .االجتماعي النوع لمفهوم الفلسطيني التشريعي المجلس

 اسـتعداد  علـى ) والجـنس  السياسي االنتماء( ةالتصنيفي المتغيرات أثر معرفة :رابعاً

 وتشـريعات  قـوانين  فـي  سيداو اتفاقية لتطبيق الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء

 .الفلسطينية الوطنية السلطة

 أعضـاء  معهـا  يتفق أو يعارضها التي سيداو اتفاقية بنود أبرز على التعرف :خامساً

 .الفلسطيني التشريعي المجلس

  :ةلدراسالعملي ل اإلطار
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اقية ثير المتغير المستقل المعرفه بالنوع االجتماعي واتفأذه الدراسة لتفحص ته

كما يحاول الكشف عن  ،لتطبيق اتفاقية سيداواالستعداد سيداو على المتغير التابع ومدى 

  .على االستعداد لتطبيق االتفاقية ةدور السمات العام

  المتغير التابع  المتغير المستقل

المجلس التشريعي بالنوع االجتماعي عضاءأمعرفه 

  واتفاقية سيداو

  

  االستعداد  لتطبيق اتفاقية سيداو

  الشخصية  العامةالسمات 

 الجنس. •

 العمر. •

 المؤهل العلمي. •

 التمثيل السياسي. •

 ."مكان التمثيل" المحافظة •

 لجنة االختصاص في التشريعي. •

  :الدراسة محددات •
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لـى  إ 2009\8\20خالل الفترة من  ذه الدراسةجمعت مادة ه: الزمنـي  المحدد

   -، وقد امتدت فترة جمع المعلومات خالل هذه الفترة بسبب :2009\11\1

 .سرائيليةإلالتشريعي في السجون ا عضاءألوجود بعض ا •

 مع الفريق البحث. أعضاء المجلس التشريعيعدم تعاون بعض  •

 .الفلسطيني في الضفة الغربية وغزةحالة االنقسام  •

 .وغزة ةت المجلس التشريعي في الضفجلساذر انعقاد تع •

القـدرة   أعاقبين مناطق الضفة مما  اإلسرائيليحواجز االحتالل  ةكثر •

 .األعضاءعلى الوصول لبعض 

عضوا الـذين   132ذه الدارسة والبالغ عددهم حدد مجتمع ه :المحدد اإلنساني 

 .2006\1\5وعلنية بتاريخ  ةتم انتخابهم في انتخابات عام

لى إفريق البحث للوصول  ةحددت الضفة الغربية بسبب قدر :لمكانيالمحدد ا 

 قطاع غزة.

، العمـر،  تالية : االنتمـاء السياسـي، الجـنس   حدد فريق البحث المتغيرات ال

 .ذا البحث، كمتغيرات لهيمثلهاالمنطقة التي  المستوى التعليمي،

  مالحظات أولية:

 2006 عام انتخابهم تم ينذال األعضاء نفس يضم الفلسطيني التشريعي المجلس •

 .الفلسطيني للشعب ممثلينن يعتبرو وهم
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 المجتمعـات  تطـوير  فـي  يسـاهم  إيجابي مفهوم هو االجتماعي النوع مفهوم •

 .حضاريا

 .المرأة عن والتمييز الظلم أشكال رفع اتفاقية هي سيداو اتفاقية

ـ  المطبقـة  التشريعات هي الفلسطينية الوطنية السلطة وتشريعات قوانين •  يف

 الفلسـطيني  األساسـي  القانون ضمن الفلسطينية الوطنية للسلطة التابعة األراضي

 .2003 عام المعدل

  :المصطلحات تعريف

 الفلسطيني للشعب والممثلون المنتخبون األشخاص هم :التشريعي المجلس أعضاء - 

  .الدراسة عمل فترة وحتى 2006 انتخابات بعد الفترة في

 الرجـل  بـين  المجتمـع  في األدوار توزيع عادةإ هو :االجتماعي النوع مفهوم - 

 فـي  المجتمـع  تطور يخدم بما بينهما االختالف احترام مع تكاملي بشكل والمرأة

   .المجاالت كافة

 التوقيـع  تـم  ،المـرأة  عن والتمييز الظلم أشكال رفع اتفاقية هي :سيداو اتفاقية - 

 .م2009 معا الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس قبل من عليها والمصادقة

 الفلسطيني األساسي القانون تشمل :الفلسطينية الوطنية السلطة وتشريعات قوانين - 

 والتشريعات والقوانين 2005 عام عليه أجري ذيال والتعديل 2003 لعام المعدل

  .لها التابعة
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  الفصل الثاني

  األدبيات النظرية والدراسات السابقة

ية والدراسات السابقة التـي تناولـت   تناول هذا الفصل عرضاً لألدبيات النظر

موضوع النوع االجتماعي، واتفاقية سيداو، وقد قام فريق البحث بتقسيم هذا الفصل إلى 

قسمين: األول: األدبيات النظرية، وفيه تم إلقاء الضوء على موضوع النوع االجتماعي، 

راسـات عربيـة،   واتفاقية سيداو. والثاني: الدراسات السابقة والتي تم تقسيمها إلـى: د 

ودراسات أجنبية، وتم استعراضها من األقدم إلى األحدث تسهيالً لعرضها، ومـن ثـم   

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، وذلك على النحو التالي:

  أوالً: األدبيات النظرية:

يتناول هذا الجزء عرضاً لمفاهيم النوع االجتماعي، ونظرياته، واتفاقية سيداو، 

  ريعات ذات العالقة.والتش
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  . النوع االجتماعي:  1

يستخدم النوع االجتماعي (المتفق اصطالحا عليه "الجندر") في كافة المجاالت، 

دماج المرأة في المجتمع، وإعادة صياغة إلى إوخصوصا في مجال التنمية الذي  يهدف 

عطـاء  إ أدوار كل من الرجل والمرأة بهدف تحقيق العدالة والمساواة، وذلك من خالل

دماج الجميع في بناء المجتمع وعلى كافة المسـتويات. تعـرف اليـونيفم (    إالفرص و

) النوع االجتماعي بأنه عملية دراسة العالقة المتداخلة بـين المـرأة   3: 2005يونيفم، 

 Genderوالرجل في المجتمع، وتسمى هذه العالقـة "عالقـة النـوع االجتمـاعي (    

Relationshipسياسـية   واجتماعيـة،  وعوامل مختلفة اقتصادية،  ) وتحددها وتحكمها

نتاجية والتنظيميـة  إلنجابية واإلوبيئية، عن طريق تأثيرها في قيمة العمل في األدوار ا

كـوثر بأنـه اخـتالف     -التي تقوم بها المرأة والرجل. ويعرفها مركز المرأة للتدريب

ليات والصور والمكانـة  األدوار (الحقوق والواجبات وااللتزامات) والعالقات والمسؤو

المرأة والرجل والتي يتم تحديدها اجتماعيا وثقافيا عبر التطور التاريخي لمجتمـع مـا   

  )6:  2005وكلها قابلها لتغيير" ( يونيفم، 

) أن هناك ثالثة اعتبارات مهمة لفهمنـا  62-61: 2009أيضا ترى (حوسو، 

  لمفهوم النوع االجتماعي:

نتاجـه  إعـادة  إنتـاج  و إة، وثقافية، بمعنى أنها عمليـة  الجندر عملية اجتماعي :أوال 

  باستمرار، حيث يمارس على شكل أدوار وسلوكيات وال يعبر عنه في الكالم فقط.
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: الجندر هو نظام من الممارسات المتشابكة ويوجد بشكل مسـتقل عـن األفـراد،    ثانيا

وكيات تظهـر  نما مجموعة من الصفات والسلإهوم الجندر  ليس خصائص ألفراد، وففم

  في جميع مستويات البناء االجتماعي، ويتمثلها األفراد  منذ الوالدة حسب الجنس.

ن إلى أهميته  في تنظيم عالقات عدم المساواة بين الجنسين. إأهمية الجندر تعود  ثالثا:

التنشئة االجتماعية تلعب دورا جوهريا في بناء المفـاهيم والتصـورات والمعتقـدات     

دراك المـرأة والرجـل    إتنعكس على المجتمع وخصوصـا نظـرة و   لألشخاص والتي

  حدهما اآلخر.أل

نـاث  إلوهذه المفاهيم تنعكس على السلوك من خالل ممارسة أدوار الـذكور وا 

) ال Gender) بـأن النـوع االجتمـاعي  (   63: 2009( حوسو،  وتفاعلها. وتضيف

وإنما وجود  ،ائد في الثقافةيطالب بإلغاء التنوع في األدوار بين الجنسين حسب ما هو س

  مساواة في قيمة األدوار التي يقوم بها الجنسان، ومساواة في مكانة كل منهما. 

يهدف مفهوم النوع االجتماعي إلى خلق عالقة تكاملية بـين الرجـل والمـرأة    

وليس عالقة ندية أو تنافسية، فالرجل والمرأة هما أساس المجتمع ومن أجل بناء مجتمع 

بد من دمج رؤية وتصور كل منهما. فالمشاركة تعني المشاركة في وضـع   متكامل ال

السياسات، وتوزيع المصادر، والتخطيط والتنفيذ. كما أن االختالف البيولـوجي ودور  

لى السـيطرة فـي تحديـد األدوار،    إأدى  "األنوثة"نجابي ومفاهيم "الذكورة" وإلالمرأة ا

دارة األمور المنزلية بينما تحـدد  إاألوالد و في البيت لتنشئة افأصبح دور المرأة محدد
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دور الرجل في الحياة العامة والمؤسسات ووضع السياسات التي تقود المجتمع، وبقيت 

وأصبح هناك سلطة كاملة للرجل باعتباره الممـول   ،المرأة محصورة في نطاق األسرة

لهـذه   لى خلق تصور لسلطة للرجل وخضـوع المـرأة  إمما أدى  ،االقتصادي لألسرة

  السلطة.

تـوفير الظـروف    يهدف النوع االجتماعي إلى تمكين المرأة  وذلك من أجـل 

براز قدراتها، خلـق وعـي   إلعطائها الفرص إدماجها في المجتمع وإلالمناسبة للمرأة 

، يجاد المشاركة الفعالة بينهمـا إلى إمجتمعي لدور كل من المرأة والرجل بحيث تهدف 

لموجودة ومشاركة المرأة في المجتمع وخصوصـا فـي   أي محاولة تغيير التصورات ا

المناصب اإلدارية العليا مثل التخطيط، والتشريعات والتنمية. وتبـرز أهميـة النـوع    

فهو مفهوم  ،والرفاه االجتماعي ةاالجتماعي في تحديد األدوار وتحقيق العدالة والمساوا

الجتمـاعي مفهـوم   متغير وغير ثابت، فالمجتمع في حراك وتطور مستمر. والنـوع ا 

مكتسب من الثقافة والتي تحتوي العادات، والتقاليد، واألعراف، والتصـورات  والتـي   

بدورها تخلق التوجهات التي تحدد بنية العالقة بين المرأة والرجل بحيث تصـبح هـذه   

العالقة محكومة بأطر اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية. أحيانا يـتم الخلـط بـين    

االجتماعي واالختالفات البيولوجية بين المرأة والرجل والتي هي ثابتة في مفهوم النوع 

  طبيعتها. 
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هناك أدوار تحدد مكانة كل من الرجل والمرأة حسـب المفـاهيم االجتماعيـة    

وهـو يشـمل    -نجابيإلالسائدة  والتي توزع حسب ما هو مناسب لكل نوع ، فالدور ا

عادة يتم إعطاؤه للمرأة، أمـا   -زوج واألوالدالحمل والوالدة وتنشئة األطفال ورعاية ال

الحـرف والصـناعات   و ،وهو يشمل العمل في الزراعـة واألرض –الدور اإلنتاجي 

نه يقوم به كل من الرجـل والمـرأة.   إف -التقليدية والمؤسسات والقطاع العام والخاص

ياة وأخيرا الدور االجتماعي والسياسي وهو محدد للرجل ويشمل ما هو موجود في الح

عادة توزيع األدوار والمسؤوليات إ). فالنوع االجتماعي يهدف إلى 2005العامة (يونيفم 

فليس سهال على المـرأة أن   ،والتي هي بالعملية غير السهلة وتحتاج إلى وقت للتطبيق

تتخلص من الصورة النمطية  التقليدية الموجودة في بنيتها الشخصية وليس من السـهل  

  عن سلطته. -حسب المفاهيم السائدة– على الرجل أن يتنازل

ن قوانين وسياسة الدولة تلعب دورا جوهريا في تحقيق المساواة الجندرية من إ

خالل القوانين والتشريعات بحيث تكفل حق المرأة وهذه السياسات تشمل التعليم، وسـن  

سات الزواج، وقانون العقوبات، وقانون األحوال الشخصية. ويعتبر دور األفراد والمؤس

ـ  ط غدورا أساسيا في خلق وعي مجتمعي وفي تغيير المفاهيم االجتماعية السائدة والض

  حداث تغيير.إلعلى الدولة 

  النظريات المرتبطة بالنوع االجتماعي: 
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حاولت عدة نظريات تفسير تفاوت األدوار والمكانة بين الرجل والمرأة من عدة 

جي، والبعض اآلخر من منطلـق  توجهات، فالبعض فسر االختالفات من منطلق بيولو

ثقافة وتربية واكتساب اجتماعي، وبعضها استند إلى  المفاهيم السيكولوجية، وبعضـها  

فسرها من منطلق نسوي. ويمكن تقسيم التوجهات النظرية فيما يخص النوع االجتماعي 

  )160  -131:  2009إلى أربعة توجهات هي: (حوسو، 

 التوجه البيولوجي: -1

البيولوجية تفسير االختالفات مـن خـالل دراسـة طبيعـة      حاولت النظريات

وبيولوجيا كل من الرجل والمرأة مثل بنية الجسم، دور الهرمونات، البنية الدماغيـة...  

ورأت أن البيئة المحيطة تتفاعل مع هذه االختالفات، فإما أن تعزز أو تكبت وذلك بناء 

هذه االختالفات تعكـس  توجهـات   على الممارسة والخبرة المكتسبة من البيئة. أو أن 

 والتي بدورها  تنعكس على سلوك وطبيعة كل منهما.   ةوقدرات مختلفة ومتفاوت

 التوجه النفسي اجتماعي: -2

يشمل هذا التوجه عدة نظريات أهمها نظرية التحليل النفسي ونظريات العالقات 

لفـرد  الجسـد وتطـور ا  والشخصية، وحاولت هذه التوجهات التركيز على الغرائـز،  

والسلوك وعالقة الطفل بالوالدين. فمثال رأى فرويد في نظريتة التحليـل النفسـي أن   

نسان يولد بالغرائز التي تمده بالطاقة وتدفعه للسلوك والتطور النمائي وهما غريزتان إلا

نسان سواء كـان  إلوهما جزء مكمل لوجود ا ،متناقضتان: غريزة البناء وغريزة الهدم
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نساني. فهو يعتبر أن إلتبر أن الجنس مكون أساسي لتفسير السلوك اذكرا أم أنثى، واع

ناث الشعور بالدونية، فهذا الشعور هـو ردة  إلالذكر أفضل من األنثى، وهذا ما يعطي ا

فعل على الذكورة. لقد لقيت هذه النظرية انتقادات عديدة وخصوصا مـن التوجهـات   

ألنوثة هو نتاج بنية اجتماعية ولـيس  النسوية حيث اعتبروا أن تشكل مفاهيم الذكورة وا

نتيجة لالختالفات البيولوجية، حتى فرويد اعتبر الجزء المتعلق بالمرأة هو األضـعف  

 في نظريته.

أما نظرية العالقات الشخصية  فهي نظرية الدينامية النفسية التكيفيـة والتـي                 

طفية ومدى تأثيرها على السلوك من تصف العالقة بين العمليات العقلية واالنفعالية والعا

خالل عالقة الفرد (ذكر أم أنثى) بالمحيطين بهما. ورأت أن العائلة تلعب دورا مهمـا  

تحديد عالقـة األم   -في تحديد مفاهيم الهوية الجندرية وخصوصا في مرحلة الطفولة 

ـ   -بالطفل ب التي منها يبدأ تطور الوعي الذاتي وهي مرحلة أساسية ومهمة حيـث تلع

األم دورا أساسيا في تحديد المفاهيم الجندرية وفي كيفية التفاعل مع اآلخرين. وتـدخل  

هذه النظرية في شرح العالقة ما بين األم والبنت والتي تبني معها عالقة قوية بحيـث  

تصبح البنت جزءاً من األم في حين تكون العالقة مع االبن مختلفة وعامة  فتأخذ سياقا 

ف البيولوجي بحيث يعمل الذكر بتمييز نفسه مـن خـالل محاولـة    آخر نتيجة لالختال

 التحرر من سلطة وتأثير األم، وهذا له دور في تحديد الهوية الجندرية.    

  التوجه االجتماعي: -3
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ركز هذا التوجه على دور الظروف المحيطة واألشـخاص وعمليـة التنشـئة       

هذا التوجه عدة نظريات أهمهـا  االجتماعية في تطور مفهوم النوع االجتماعي. يشمل 

نظرية الدور االجتماعي والتي رأت أن المجتمع يقوم بتعريف أدوار كل مـن الرجـل   

فهو يحدد األدوار حسب الجنس واألفراد يمارسونها. أيضا يشمل هذا التوجـه    ،والمرأة

طـة  مفاهيم "المكانة االجتماعية" و"الدور االجتماعي"، فالذكر له مكانة اجتماعيـة مرتب 

بسلوكيات اجتماعية متوقعة. ويتم اكتساب ذلك من خالل التنشئة االجتماعية. أما نظرية 

التنشئة االجتماعية فهي ترى أن دونية المرأة هو نتاج التنشئة االجتماعية والتي تجعـل  

وتصبح متلقية سلبية ومستهلكة أكثر مـن كونهـا    ،المرأة تنظر لذاتها كإنسانة ضعيفة

جـل تحقيـق العدالـة    أهذه النظرية تطالب بالحياد الجنـدري مـن   فعالة مجتمعيا. و

 وترى  التعليم ضرورة قصوى لتحقيق المساواة.   ،والمساواة

  التوجهات النسوية:  -4

وتشمل عدة نظريات أهمها النظرية الليبرالية والنظرية الماركسية، وحاولت هذه       

االضـطهاد الطبقـي، وجـاء    وعدالة المساواة والوالتوجهات التركيز على قيم الحرية، 

 تفسير هذه التوجهات إلى تفاوت األدوار والمكانة بين الرجل والمرأة كما يلي:

: ظهرت في عصر التنوير والذي شمل تغيرات كثيرة التـي أدت  أ. النسوية الليبرالية

 لى كسر األطر التقليدية، وأهم المفاهيم التي تمسكت بها النسوية الليبراليـة هـي قـيم   إ

لى أن الرجال والنساء متساوون في القدرات العقلية إالحرية والمساواة والعدالة. وتستند 
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وأنهم يجب أن يحصلوا على فرص متساوية في كافة المجاالت وأن يتمتعوا بـالحقوق  

نفسها. ورأت أن النظرة الدونية للمرأة والالمساواة بـين الجنسـين، وتبعيـة المـرأة     

لى الحيز الذي يشغله الرجل هو نتيجة للعادات والتقاليد إدخول والعوائق التي تواجها لل

االجتماعية والمفاهيم السائدة، وأكدت هذه النظرية أن التغير يكون من خالل التشريعات 

  والقوانين والتي تحدد النظام.  

: رأت أن سبب خضوع المرأة للرجل هو نتـاح القمـع الـذي    ب. النسوية الماركسية

ة، فإن تراكم الثروة وتطور أساليب اإلنتاج أدى إلى إعطـاء سـلطة   تمارسه الرأسمالي

للرجل وأصبح دور المرأة محددا على اإلنجاب واالعتناء بالزوج واألوالد. واعتبـرت  

أن االضطهاد الطبقي هو االضطهاد األساسي للجنسين وأنه يجب البـدء فـي تغييـر    

تاج العالقات االجتماعية القائمة ظروف العيش الفعلية للنساء والرجال من أجل إعادة إن

  على العالقات الطبقية.

رأت أن قمع المرأة متجذر في حياتها فـي  ظـل المجتمـع     ج. النسوية االشتراكية:               

األبوي. وحاولت الربط بين النظام الطبقي الرأسمالي والخضوع المبني على الجندر أو 

النسوية الماركسية والراديكالية. فالنظامـان   الدونية الجندرية، حيث حاولت الدمج بين

نتاجية واإلنجابيـة  إلاألبوي والرأسمالي وراء تدني مكانة المرأة، ويؤثران في العملية ا

والتنشئة االجتماعية والجنسية حيث ان النظام األبوي يحدد دور ومجال عمـل المـرأة    

  شئة أبنائها وفق هذا النظام.                     ويمتلك المصادر. وتساهم المرأة في هذا النظام من خالل تن
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، وكانت عنيفـة فـي    1970وبداية  1960ظهرت بين نهاية   د. النسوية الراديكالية:

ن، فهي رفضت وجود صفات وأدوار تقـوم  يردة فعلها على  عدم المساواة بين الجنس

بين الجنسـين   ومنهم من دعا إلى قيام ثورة بيولوجية تلغي الفروق ،على أساس الجنس

لى رفض الصفات األنثوية التـي تعطـي المـرأة صـفة     إواألدوار الجندرية، ودعت 

لى القضاء على النظام األبوي، حيث اعتبرت أن العائلة هي مصدر إالضعف، ودعت 

أيضا رأت أن اضطهاد المرأة هو نتاج تغلغل مجتمعي ، أساسي وأولي الضطهاد المرأة

نشاء قوة نسائية تتمثل فـي المؤسسـات بحيـث    إلى إفي كافة المؤسسات، لذلك دعت 

يجاد مجتمع نسائي موحد  إيعملون على قطع عالقتهم بالرجال واالعتماد على أنفسهم و

ن هذا التوجه العنيف دعا إألن العالقة بين الجنسين تقوم على أساس السيطرة والهيمنة. 

كافة الفروق الموجودة إلى ضرورة النظر إلى الرجل على أنه عدو، وعدم االعتراف ب

  بين الرجل والمرأة، كما أنه أدى إلى األخذ بمبدأ المثلية الجنسية بين النساء.  

  

  اتفاقية سيداو:

تسمى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة باتفاقية سيداو، وهـي  

ا الجمعية معاهدة دولية لحقوق المرأة، ووقف التمييز ضدها ومساواتها بالرجل، اعتمدته

) وتم بدء العمـل  1979العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق في ديسمبر(
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تعني هذه االتفاقية بكل جوانب شؤون المرأة وكـل منـاحي    ) 1981بها في سبتمبر (

  حياتها، وتقسم االتفاقية إلى ستة أجزاء هي:

  )  6-1: ويتكون من المواد ( الجزء األول

  مييز: : تعريف الت1مادة 

نه أي تفرقة أو استبعاد يتم علـى أسـاس الجـنس    أعرفت االتفاقية التمييز على       

لى عدم االعتراف للمرأة بحقوقها اإلنسانية وحريتها األساسـية  إوالذي من شأنه يؤدي 

لى إحبـاط  إفي كافة الميادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والمدنية، أو 

الحقوق أو ممارستها بصرف النظر عن حالتها الزوجيـة وعلـى أسـاس    تمتعها بهذه 

  المساواة بينها وبين الرجل.

  ): تمثل جوهر وروح االتفاقية:   6-2المواد من (

تضمنت عددا من االلتزامات، فدعت الدول لشجب كافة أشكال التمييز، وانتهاج 

ى التمييز ضـد المـرأة،   كل الوسائل المناسبة، واتخاذ السياسات التي تهدف للقضاء عل

ن تتخذ كل الوسائل والتدابير بما فيها سن التشريعات واتخاذ تـدابير  أو ،وتبني المساواة

جل تمكين المرأة للتمتع بكافة حقوقها واتخاذ كافة التدابير لمحاربـة كافـة   أمؤقتة من 

  أشكال االستغالل بالمرأة .

  )  9-7المواد من ( الجزء الثاني:
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ذ الدول التدابير من أجل إشراك المرأة في الحياة السياسية والعامـة  تضمنت اتخا      

ومنها ضمان حقها في المشاركة في جميع االنتخابات بالتصـويت والترشـيح وشـغل    

فقد دعت الدول األطراف إلى منح   9المناصب العليا على جميع المستويات، أما المادة 

تغييرها أو االحتفاظ بهـا فـي   ويتها، المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في اكتساب جنس

  حالة الزواج بأجنبي باإلضافة إلى حقها فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

  ): 14-10الجزء الثالث :المواد من (

وهي تكفل للمرأة حقوقا وفرصا متساوية في ميـدان التربيـة والتعلـيم بكافـة           

ة والرجل كما تدعو إلى اتخـاذ  مستوياته وتصحيح كافة المفاهيم الخاطئة عن دور المرأ

تدابير للقضاء على التمييز في ميدان العمل سواء في اختيار المهنة أو التدريب المهني، 

والمساواة في األجر والحق في الضمان االجتماعي، والحق في إجازة أمومـة وحظـر   

هذا باإلضافة إلى القضاء علـى التمييـز فـي  ميـدان      ،الفصل بسبب الحمل والوالدة

لرعاية الصحية وكافة مجاالت الحياة األخرى االقتصادية واالجتماعية والتـي منهـا   ا

االستحقاقات العائلية والقروض المصرفية والحق في المشاركة في جميع جوانب الحياة 

 الثقافية.

  )  : 16-15الجزء الرابع: المادتين (

وبين الرجل ومنحتها تعنى بالمساواة أمام القانون وتساوي األهلية القانونية بينها 

حرية التنقل واختيار محل السكن واتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز في األمور 
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المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية فيكون للمرأة نفس الحق في اختيار الـزوج وفـي   

األمور المتعلقة باألطفال مع وضع مصلحة األطفال في المقام األول ونفـس الحقـوق   

ية للزوج بما فيها حق اختيار اسم األسرة والمهنة ونوع العمل ونفس الحقـوق  الشخص

وإدارتها وعلى الدولة وضع تشريع يحدد  تفيما يتعلق بالملكية واإلشراف على الممتلكا

  سن الزواج ويجعل تسجيله إلزاميا .

  ) : 27-17الجزء الخامس: المواد (

مييز ضد المرأة في األمم المتحدة أمور إجرائية معنية بها لجنة القضاء على الت

من حيث كيفية انتخاب أعضائها وفترة عضويتها في اللجنة واعتماد نظام داخلي خاص 

بها وعدد اجتماعاتها كما وتنظر اللجنة في التقارير التي تتعهد الدول بتقـديمها تقريـر   

اذ وبعد ذلك كل عن التدابير التي اتخذتها من اجل تنفيذ االتفاقية خالل سنة من بدء النف

  أربع سنوات.

  ) : 30-23الجزء السادس : المادة (

ال تتعارض االتفاقية مع تشريعات وطنية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل 

والمرأة وتتعهد الدول بمطابقة تشريعاتها أو اتخاذ تشريعات جديدة لتحقيق كامل لحقوق 

لى التحكيم عند أي خالف بين الدولتين وللدول الحق في اللجوء إ ،المحددة في االتفاقية

نه ألي دولة الحق في اعتبار نفسها غير أكما  ،وإحالة نزاعها إلى محكمة العدل الدولية
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كما ولها الحق في سحب هذا التحفظ متى  ،ملزمة بأي فقرة في حال أبدت تحفظاً عليها

  شاءت بتوجيه إشعار إلى األمين العام لألمم المتحدة.

محت االتفاقية للدول إبداء التحفظات والتحفظ هو ما تبديه أية دولـة مـن   ولقد س      

عدم قبول أو إقرار عند توقيعها أية معاهدة أو اتفاقية ذلك ما يستثنيها من األثر القانوني 

هـي مطابقـة    تعند تطبيق أحكام هذه االتفاقية. وما يميز االتفاقية واحد أهم االلتزاما

نه عند التصديق علـى  أمنها توضح  2فالمادة  ،كام االتفاقيةالتشريعات الوطنية مع أح

وذلك لضمان  ،االتفاقية على الدول مراجعة قوانينها الوطنية وإجراء التعديالت الالزمة

تنفيذ الحقوق التي تكفلها االتفاقية والقضاء على التمييز الذي هو مدخل أساسي لممارسة 

فإنها تحرم المرأة الحماية  ،وروح االتفاقيةالعنف وبإدخال الدول التحفظات على جوهر 

  التي تجعلها قادرة على المطالبة بحقوقها.

بعين االعتبار األمـور التـي ال    ةصادقت معظم الدول العربية على االتفاقية آخذ

تتفق مع التشريعات الدينية والوطنية، بحيث تحفظ  معظمهـم علـى بعـض المـواد     

  لمواد التي تم التحفظ عليها:  أهم اوبدرجات متفاوتة، وفيما يلي 

والتي تتعلق بحظر التمييز فـي الدسـاتير والتشـريعات الوطنيـة        2المادة   -  أ

  وتجسيد مبدأ المساواة.

  والمتعلقة بحق األم وأوالدها بالتمتع بالجنسية . )2( بند  9المادة   -  ب

  ) والمتعلقة بالحركة وحرية اختيار مكان العمل والسكن.   4( بند15المادة   -  ت
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والمتعلقة  بأمور الزواج  والحياة األسرية حيث اعتبـرت مخالفـة    16دة  الما  -  ث

  سالمية.إلألحكام الشريعة ا

  والمتعلقة بالتحكيم بين الدول األطراف. 29المادة   -  ج

قام الرئيس محمود عباس بالتوقيع على االتفاقيـة   فقد أما بالنسبة للحالة الفلسطينية

ال أنها لم تعـرض علـى أعضـاء    إونية، جراءات القانإلالستكمال ا 13/3/2009في 

بداء توجهاتهم فيما يخص المصادقة على االتفاقية، وذلـك نتيجـة   إلالمجلس التشريعي 

  االنقسام الداخلي الموجود.  

  ثانياً: الدراسات السابقة: 

يتناول هذا الجزء عرضاً للدراسات السابقة التي لها عالقة بالبحث والتي قسـمت       

  كما يلي:إلى محاور جاءت 

  الكتب والمقاالت:

  النوع االجتماعي    -1 

) في كتابها " الجندر: األبعـاد االجتماعيـة والثقافيـة "     2009ناقشت الكاتبة  حوسو (

التطور التاريخي لمفهوم الجندر عبر التاريخ، وتطرقت إلى آراء الفالسفة والمفكـرين  

نـت وغيـرهم  حيـث    وديب وكوأرسطو وسقراط  وابن خلدون وأاالجتماعيين مثل 

امتازت رؤيتهم للمرأة بالدونية والتهميش. وتناقش مفهوم الجندر على أساس أنه عملية 
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اجتماعية وثقافية وأنه نظام من الممارسات والمشاركة حيث تكمن أهميته فـي خلـق   

مساواة في قيمة األدوار. وتتعمق الكاتبة في التوجهات والنظريات وتوجهات الحركـة  

جة مفهوم الجندر والتفاوت بين المرأة والرجل من وجهات نظر مختلفـة،   النسائية معال

والظروف السياسية واالقتصادية والتي كان لها  توتصف تزامن هذه الحركات بالتغييرا

  دور في كسر العالقات النمطية.  

    ذه االتفاقية:على هاتفاقية سيداو وما هي التوجهات والتحفظات  .2

عتراضات الدول العربية اعنوان "خلفيات وأبعاد وفي مقالة  يسرى محمد تحت 

ضد المرأة (اتفاقيـة سـيداو)"    يتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصراعلى 

وما مدى وأسباب تحفـظ الـدول    ،، تتعمق الكاتبة في بنود االتفاقية ومحتوياتها2007

وتطبيـق االتفاقيـة   زالة التحفظات إوترى الباحثة ضرورة  ،العربية على بعض بنودها

لى أن الدين يستخدم لتثبيت التمييز ضد المرأة في معظم الدول العربية، إوتشير  ،كاملة

وهذه التحفظات تتباين بين نظام وآخر، فاألنظمة العلمانية بتحفظاتها مخففة. حيث تؤكد 

ـ أالباحثة  ة ن إزالة التحفظات هذه تتطلب جهودا ومبادرات من الحركات النسائية العربي

  بين الرجل والمرأة . ةوغير التنسيق المشترك الذي يهدف لبناء مجتمع يسوده المساوا

تؤكـد أن  ف )  في قراءتها التحليلية النقدية التفاقية سـيداو 2008أما قاطرجي (

نظـام  " أتي فـي سـياق  يالهدف األساسي لهذه االتفاقية وغيرها من االتفاقيات المماثلة 

اد الناس عن دينهم وعقيدتهم وحضارتهم وثقافتهم، وفـرض  العولمة الجديد الساعي إلبع
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يمكن الفرار منه". يستند هذا  األنظمة والقوانين العالمية عليهم كبديل وخيار مفروض ال

لى العامل الديني والتركيز على أهمية تحكيم الشريعة اإلسالمية فـي مناقشـة   إالموقف 

الشرعي. وفـي ختـام الدراسـة،    وتعزيز القضاء  ،قضايا األسرة واألحوال الشخصية

توصي بأهمية عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات لدراسة القضـايا المتعلقـة بـأدوار    

  المرأة داخل وخارج المنزل بما ينسجم مع الشريعة اإلسالمية وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

  الدراسات والتقارير:

 يني:الوعي لمفهوم النوع االجتماعي في مجتمعنا الفلسط -1

)  إلى بيان مدى تعمـق مفهـوم النـوع    2004هدفت دراسة جرباوي وآخرين (      

% 30االجتماعي في المنهاج المدرسي. وتم اختيار عينة ممثلة جاءت كما يلي: تحليل 

) كتابا موزعـة علـى الصـفوف مـن األول     60من الكتب الممثلة لمجتمع الدراسة، (

ء كتب الصف الخامس، وأيضا باستثناء كتـب  األساسي وحتى التاسع األساسي، باستثنا

اللغة االنجليزية، وباعتماد أسلوب االختيار العشوائي الطبقي تم استنتاج التالي: سـيادة  

التعابير اللغوية الذكورية على التعابير األنثوية المستخدمة في كتب العينـة، وتكـريس   

بط في استخدام اللغة الدالة الصورة النمطية لألدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي، والتخ

  على النوع االجتماعي.

  دراسة  تبين مدى انسجام القوانين الفلسطينية مع المواثيق الدولية: _.2
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) حـول  2005رشاد القانوني واالجتماعي دراسـة فـي (  إلأعد مركز المرأة ل     

معرفـة  بصحة المرأة  الجسدية والنفسية،، فمن جهة حاولت الدراسة  ةالقوانين المتعلق

مدى تجانس بعض القوانين السارية المفعول وبعض مسودات القوانين الفلسطينية مـع  

الحقوق الُمقرة بالمواثيق واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن جهة أخرى مدى تحسس 

هذه القوانين للنوع االجتماعي. تتعمق الدراسة باختصاص كل من السلطتين التنفيذيـة  

تفاقية أوسلو مـن أجـل التعريـف بإمكانـات هـذه السـلطات       والتشريعية في إطار ا

واختصاصاتها، وبالتالي معرفة صالحيات هاتين السلطتين في العملية التشريعية، ومدى 

إمكانية إلزام السلطة الفلسطينية بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. تنتهي 

توصيات عامة والتـي تضـمن تحقيـق    الدراسة  بانتفاضات للتشريعات الفلسطينية وب

  النوع االجتماع والحد من التمييز ضد المرأة.    ةمساوا

  :الحكومية في البحرين عن اتفاقية سيداو تقرير المؤسسات غير  -3

التقرير األهلي للمنظمات غير الحكومية حول اتفاقية القضاء علـى كافـة أشـكال     .1

 التقرير إلى ثالثة محاور:). ينقسم 2008التمييز ضد المرأة في البحرين (

نجازات بالنسبة إلى اتفاقية سـيداو والتـي   إلويبدأ بشرح محدودية ا :المساواة - 

وجود عدة تيارات دينية تعتبر االتفاقية خروجا عن  :تعود إلى  أسباب مختلفة منها

الدين واألعراف. أيضا عدم وجود نصوص واضحة صريحة ضمن نظام العقوبات  

 لى التمييز بحيث يمكن للمرأة االستناد لها.  التي تمنع وتعاقب ع
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وضح التقرير األولويات من أجل  تطبيق االتفاقية بشـكل فعـال    األولويات : - 

 ومن أجل إحداث تغيير. 

يناقش خصوصية دولة البحرين ونظامها السياسـي والدسـتور والتشـريعات     - 

مدى قرب هـذه  واإلحصائيات الخاصة بالمرأة لبيان موقع وفاعلية المرأة. ويناقش 

 التشريعات من اتفاقية سيداو حيث يتطرق إلى كافة القوانين المتعلقة بالمرأة.  

وينتهي التقرير بإعطاء توصيات عامة أهمها ضرورة وضع برامج خاصة بتوعية   

المرأة، وزيادة الكفاءة لدى النساء وتوفير قاعدة بيانات عن النساء ودعم األبحاث عـن  

لبروتوكول االختياري في االتفاقية والذي يعطي المرأة الحق في النساء والتصديق على ا

يجاد نظام الكوتا وتمكين إو ،لى تعديل قانون الجنسيةإضافة إالشكوى إلى لجنة القضاء. 

المرأة  ووجود برامج خاصة لتوعية المرأة حول  السلوك الصحي واإلنجابي والحيـاة  

م إلى اإلعالن العالمي بشأن القضاء علـى  الزوجية والتعامل االيجابي، وأخيرا االنضما

  ).1993العنف ضد المرأة (

  :  اتفاقية سيداو والتشريعات الفلسطينية -4

نسان بعمل دراسة ضمن سلسلة دراسـات فـي   إلقام المركز الفلسطيني لحقوق ا      

"حالة الوضع القانوني للمرأة في منظومة قـوانين األحـوال    ) تحت عنوان35(عدد 

لمطبقة  في قطاع غزة مقارنه مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز الشخصية ا

. تقوم هذه الدراسة بمقارنة قوانين األحوال الشخصية المطبقة فـي غـزة   ضد المـرأة" 
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لى أن العادات والتقاليد المتوارثة والمفـاهيم الخاطئـة   إباتفاقية سيداو. وتنتهي الدراسة 

أن هناك أيضا إشكالية في بعض القـوانين المطبقـة    تؤدي إلى التمييز ضد المرأة إال

جحاف في حق المرأة، وتوصي بضرورة مراجعه منظومة قـوانين  إللى اإوالتي تؤدي 

    ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية.األحوال الشخصية بمجملها بما في 

    :وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها االتحاد العام للمرأة  -5

صـدار  إ) ب2008م للمرأة الفلسطينية في وزارة شؤون المرأة (قام االتحاد العا

وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية، والتي تعد  مرجعية لتطوير الخطاب النسـوي للمـرأة   

الفلسطينية في الحقوق السياسية، االقتصادية واالجتماعية والحقوق الجنائية، والحقـوق  

  المتعلقة باألهلية المدنية واألحوال الشخصية.

  

  

 

 

  

  الثالث الفصل
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يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ولمجتمعها وعينتها وطريقة اختيارهـا،         

واألدوات المستخدمة في الدراسة وإجراءات صدقها وثباتهـا والمعالجـة اإلحصـائية    

  للبيانات.

  :الدراسة منهجية

سـة  حيث يتضمن المنهج الوصفي درا ،يقع هذا البحث ضمن البحوث الوصفية

الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعـة  

من األحداث أو مجموعة من األوضاع، وال تقتصر هذه الدراسات الوصفية على معرفة 

لى معرفة المتغيرات والعوامل التي تتسـبب فـي   إخصائص الظاهرة بل تتجاوز ذلك 

ـ  ،لى أنه وصفيإضافة إلباأي أن الهدف تشخيصي  ،وجود الظاهرة ن التقـارير  إلذا ف

حصائية مثال والتي تذكر حقائق منفصلة عن عدد السكان أو مستوى الدخل ال تعتبر إلا

بحوثا وصفية ألنها ال تربط المتغيرات ببعضها البعض، ففي المنهج الوصـف تكـون   

ـ إأهداف الدراسة هي معرفة االتجاهات الكامنة فـي البيانـات بهـدف الوصـول      ى ل

 ،التعميمات تمكننا من التنبؤ بها في المستقبل، ومعرفة ارتباط متغيـر بمتغيـر آخـر   

  )33: 2002ومعرفة النزعة المركزية واالنحرافات في البيانات. (غرايبة وآخرون، 

  

لتحليل البيانـات   حصائيةإلتمام أغراض هذه الدراسة استخدمت األساليب اإلو

لـى نتـائج   إتمع من أجل تحليل البيانات والوصول الكمية الخاصة بالعينة الممثلة للمج

حصائي أدوات قياس كمية إليمكن تعميمها على المجتمع األصلي. حيث يشمل التطبيق ا

  تعبر عن مدى الصدق والثبات والدقة.  

  

وتتكون االستمارة  ،استخدمت االستمارة أداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة

فيما جـاء الجـزء الثـاني     ،لسمات العامة للعينةخصص الجزء األول ل ،أجزاء 3من 

والثالث لشكف مدى معرفة عينة الدراسة للنوع االجتماعي واتفاقية سيداو ومدى موافقة 

  عينة الدراسة للمفهومين.
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  :األداة وصدق ثبات

 ثم عرضها على مجموعة من المحكمـين هـم:  ،صمم فريق البحث االستمارة

عبـد اهللا   ،عبد اهللا بشـارات  ،فيرا بابون ،صريي الم، هانمهدي عرار،نشأت األقطش

 ،غـادة السـمان   ،سامر مـرار  ،زياد سراحنة ،معمر القواسمي ،نهى عطاري ،عمرو

رنـدة   ،يمان عبد الرحمنإ ،معين كوع ،نهاية خروب ،محمود فطافطة ،معتصم عوض

  م.عدلت االستمارة بناء على المالحظات الجوهرية التي قدمها فريق التحكيثم  كمال.

ية على عينة من جمهور ئللتأكد من ثبات األداة أجرى فريق البحث دراسة مبد

  )Alpha =) 0.79وتبين أن قيمة  (Alpha)الدراسة وتم قياس قيمة 

  مجتمع الدراسة وعينتها:

عضـواً   )132تم االتفاق على أن يكون أعضاء المجلس التشـريعي الفلسـطيني (  

عضواً بطريقة العينة غير العشـوائية عمديـة,    30تم اعتبار و جمهوراً لهذه الدراسة.

واستناداً إلى البحوث الوصفية في حالة الجماهير الصغيرة جداً فإن الحد األدنى المقبول 

  لتمثيل جمهور الدراسة. %20علمياً هو 

  طريقة جمع المعلومات:

حصل فريق البحث على قائمة بأسماء أعضاء المجلس التشريعي مـن أمـين عـام    

ورقم الهاتف والكتلة التـي ينتمـي    ،راهيم الخريشة تحتوي على اسم العضوبإالمجلس 

والمنطقة التي يمثلها بعد توصية بكتاب رسمي مـن مركـز (بـدائل) المركـز      ،اليها

  عالم والدراسات والبحوث.إلالفلسطيني ل

اتصل فريق البحث مع أعضاء المجلس وتم تحديد موعد مع كل عضو حيث نجـح  

  عضواً. 30بلة فريق البحث بمقا

  المستخدم:  اإلحصاء
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لإلجابة عـن بعـض   ستخدم اإلحصاء البسيط والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي ا

  .لقياس العالقة بين المتغيرات F‐T TESTستخدم اإلحصاء المتقدم اكما  األسئلة،

  السمات العامة للعينة

  لتشريعي في الضفة الغربية ) السمات العامة ألعضاء ألعضاء المجلس ا1جدول رقم (         

المتغير الفئة النسبة العدد العدد

.1 الجنس الذكور 86.7 26  

 اإلناث 13.3 4

.2 العمر 40-49 43.3 13  

12 40.0 50-59 

5 16.7 60 or more 

 المستوى التعليمي دبلوم فأقل. 13.3 4

 

3.  

. بكالوريوس 30.0 9 

 . ماجستير 30.0 9

كتوراهد 26.7 8  

قائمة حركة فتح 30.0 9 .4 اإلنتماء السياسي  

. قائمة التغيير واإلصالح 50.0 15

قائمة البديل (ائتالف الجبهة الديمقراطية) 6.7 2

قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 3.3 1

قائمة الطريق الثالث 3.3 1

قائمة فلسطين المستقلة 6.7 2

والبيرة دائرة رام اهللا 10.0 3 .5 المحافظة  

دائرة القدس 13.3 4

دائرة بيت لحم 6.7 2

دائرة الخليل 20.0 6
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دائرة نابلس 16.7 5

 دائرة جنين 3.3 1

دائرة قباطية 3.3 1

دائرة سلفيت 3.3 1

دائرة قلقيلية 10.0 3

مدائرة طول كر 3.3 1

دائرة طوباس 3.3 1

 ال شيء 6.7 2

لجنة القدس 3.3 1 .6 لجنةاإلختصاص  

لجنة األراضي ومقاومة االستيطان 3.3 1

القانونلجنة  13.3 4

اللجنة السياسية 6.7 2

لجنة الموازنة والشؤون المالية 3.3 1

اللجنة االقتصادية 3.3 1

لجنة التربية والقضايا االجتماعية 26.7 8

والحريات العامة اإلنسانقوق لجنة الرقابة لح 13.3 4

لجنة التربية والقضايا االجتماعية 10.0 3

لجنة الالجئين 3.3 1

 ال شيء 13.3 4

  

% 86.7) أن أغلب أفراد العينة هم من الذكور وبلغت نسبتهم1تشير نتائج الجدول رقم(

سـنة فـأكثر    60ة من أفراد العينة للفئة العمري قليال اكما أن عدد من المجموع العام،

لقائمـة التغييـر واإلصـالح فـي العينـة      رتفاع النسـبي  اليالحظ ا، % 16.7نسبة 

%.أمـا  20.0%،وسجلت أعلى نسبة من أفراد العينة من محافظة الخليل نسـبة 50.0
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% ودرجة 13.3بلغت نسبة الذين يحملون درجة دبلوم فأقلفبالنسبة للمستوى التعليمي 

 الماجسـتير البكـالوريوس و  سب الذين يحملون درجة%،فيما تساوت ن26.7الدكتوراه

  %.30.0يوه

 جتماعي هم اللجنة القانونيـة، الأما اللجان التي ترتبط بموضوع المرأة والنوع ا

 حيث بلغت نسبتهم على التوالي: جتماعية،الواللجنة ا ولجنة حقوق اإلنسان والحريات،

26.7،%13.3،%10.0.% 
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  عالفصل الراب

  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

ائج الدراسة الميدانية، اعتمد الوسـط الحسـابي   تيقدم هذا الفصل تحليال كميا لن

)mean (إساسا في تحليل النتائج، حيث أ   ) 1.4الـى   1ن قـيم الوسـط الحسـابي  =

 4.4لـى  إ 3.5= محايد، و 3.4لى إ 2.5= معارض، و 2.4لى إ 1.5معارض بشدة، و

  تشير الى الموافقة بشدة). 5لى إ 4.5= موافق، و

  أوال: معرفة أعضاء المجلس التشريعي  بالنوع االجتماعي

)  أن أعضاء المجلـس  2يتبين من خالل قيم األوساط الحسابية بالجدول (رقم 

التشريعي لديهم معرفة كبيرة بالنوع االجتماعي، حيث يعرض الجدول خمـس عشـرة    

، 18، 17، 16، 13، 12، 9، 7ي، العبـارت ( عبارة لقياس معرفتهم بالنوع االجتماع

) تتعلق بمفاهيم النوع االجتماعي، حيث قيم األوساط الحسابية تراوحـت  21، 20، 19

  )  وهي تعبر عن  الموافقة. 4.4-3.7بين (
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) مفاهيم مناقضة لمفـاهيم النـوع   15، 14، 11، 10، 8فيما تظهر العبارت ( 

) ، وهي تعبر عـن  2.4 -1.9سابية بين (االجتماعي، حيث تراوحت قيم األوساط الح

  جابات.إللى وجود تناسق في اإالمعارضة، مما يشير ذلك 

  

عضاء المجلس التشريعي يوافقون علـى  أ) أن  2كما تؤكد نتائج الجدول (رقم 

أن مفهوم النوع االجتماعي يعزز تكامل األدوار لكل من الرجل والمرأة  (حيث قيمـة  

)  أن العينـة  تعـارض   2.1تشير قيمة الوسط الحسابي  ( ). بينما4.2الوسط الحسابي 

عبارة "أن مفهوم النوع االجتماعي يتعارض مع أدوار الرجل والمرأة". وهـذا يؤكـد   

  متناقضتان.   ينجابات حيث أن العبارتإلصدق ا

عضاء العينة على ألى موافقة إ)  3.9) (1تشير قيمة الوسط الحسابي ( و. ح.)(

عطاء فرص عمل متساوية لكـل مـن   إالنوع االجتماعي يساهم في العبارة "بأن مفهوم 

الرجل والمرأة".  أيضا وافق أعضاء المجلس التشريعي على عبارة "أن مفهوم النـوع  

). فيمـا  4.1يجابيا بين الرجل والمرأة (قيمة و.ح إلى تطور العالقة إاالجتماعي يؤدي 

نجـابي  إلعي يقتصر على الدور اأبدوا المعارضة على عبارة "أن مفهوم النوع االجتما

                                                
  يالوسط الحساب . =و. ح)   1
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لى المعارضة على عبارة أن "عمـل  إضافة أنهم أبدوا الميل إ)، 1.9للمرأة" ( و.ح. = 

  ) .2.5نجابي للمرأة"  ( و.ح = إلالمرأة بجانب الرجل يضعف الدور ا

وافق أعضاء المجلس على عبارة أن النوع االجتماعي يساهم فـي اسـتقاللية   

)، بينما تم االعتراض على عبـارة أن النـوع   3.7ة   (و. ح =اتخاذ القرار لدى المرأ

االجتماعي هي فكرة غربية هدفها اختراق مجتمعنا بمفاهيم ال تنسـجم مـع مفاهيمنـا    

ن النوع االجتماعي يهـدف  "إ)، وأيضا اعترضوا على عبارة  2.2المجتمعية ( و.ح =

  ).2.4.ح =( و "ضعاف دور الرجلإلى إعطاء سلطة للمرأة مما يؤدي إلى إ

يجاد مساواة إلى إأبدى أعضاء العينة الموافقة على أن النوع االجتماعي يهدف 

)، والموافقة على أن النوع االجتماعي يساهم في تشجيع 4.2وعدالة في المجتمع (و.ح 

  ) .3.9الرجل على المساعدة في القيام في األعمال المنزلية" ( و.ح 

  

  عضاء المجلس التشريعي بالنوع االجتماعييبين مدى معرفة أ -)  2(جدول رقم  

 النوع االجتماعي  
Mean 

Q7 .4.2  يعزز مفهوم النوع االجتماعي تكامل األدوار لكل من الرجل والمرأة 

Q8 .2.1 يتعارض مفهوم النوع االجتماعي مع أدوار الرجل والمرأة 

Q9  3.9  الرجل والمرأةيساهم مفهوم النوع االجتماعي في إعطاء فرص عمل متساوية لكل من 

Q10 2.5  عمل المرأة بجانب الرجل في نفس األسرة إلى ضعف الدور اإلنجابي للمرأة. ييؤد 
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Q11 .1.9 يقتصر مفهوم النوع االجتماعي على الدور اإلنجابي للمرأة 

Q12 .4.1  يؤدي مفهوم النوع االجتماعي إلى تطور العالقة ايجابيا بين الرجل والمرأة 

Q13  3.7  مفهوم النوع االجتماعي في تعزيز استقاللية اتخاذ القرار لدى المرأة.يساهم 

Q14 2.2  اإلجتماعي فكرة غربية هدفها إختراق مجتمعنا بمفاهيم التنسجم مع مفاهيمنا المجتمعية.عيعتبر النو 

Q15 2.4  يهدف النوع اإلجتماعي الى إعطاء سلطة للمرأة مما يؤدي الى إضعاف دور الرجل 

Q16 .4.2 يهدف النوع اإلجتماعي إلى إيجاد مساواة وعدالة في المجتمع 

Q17 .3.9  يساهم النوع االجتماعي في تشجيع الرجل على المساعدة في األعمال المنزلية 

Q18 .4.4  يحق للمرأة المشاركة الفعالة في العملية السياسية مساواة مع الرجل 

Q19 4.0  مارسات التي تشكل تمييز بين الرجل و المرأة.ينبغي إلغاء القوانين واألعراف والم 

Q20   .4.1  يمكّن النوع اإلجتماعي المرأة بواسطة إعادة توزيع األدوار باعتبارها شريك حقيقي للرجل 

Q21  .4.4 تعتبر تنشئة األطفال مسؤولية مشتركة لكل من الرجل والمرأة 

  

إلـى  ) 4.4،  4.1، 4، 4.4()، 2في الجدول (رقم تشير قيم األوساط الحسابية 

ملية السياسية "يحق للمرأة المشاركة الفعالة في الع :موافقة أعضاء العينة على عبارة أنه

لغاء القوانين واألعراف والممارسات التـي تشـكل   إينبغي "بأنه و مساواة مع  الرجل"،

ة توزيـع  عادإالنوع االجتماعي يمكن المرأة  بواسطة " تمييز بين الرجل والمرأة"، وأن

"تنشئة األطفال مسؤولية مشتركة لكل من  للرجل" . وأن احقيقي ااألدوار باعتبارها شريك

  الرجل والمرأة".

  ثانيا: مدى موافقة أعضاء المجلس التشريعي على اتفاقية سيداو
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عضاء المجلس التشـريعي  أ) أن 3تبين قيم األوساط الحسابية في جدول (رقم 

يداو. قدم الجدول تسع عشر عبارة  لقياس مـدى الموافقـة   يوافقون على بنود اتفاقية س

على االتفاقية، علما أن جميع المفردات شملت محتوى بنود اتفاقية سيداو باستثناء عبارة 

التي تنص بأنه يحق للرجل استخدام العنف ضد المرأة في بعض الحـاالت  وهي  ،27

فقـد وافقـوا علـى جميـع     نهم يعارضونها. أ) 2ظهر الوسط الحسابي (أ، ستثنائيةالا

  المفردات التي تدعم االتفاقية، وعارضوا العبارة التي شذت عن نص اتفاقية سيداو.  

لعبارة رقـم  ) أن عينة الدراسة تحفظت على ا2.9تؤكد قيمة الوسط الحسابي (

فيمـا   "،يحق للمرأة مغادرة البالد دون موافقة زوجها أو ولي أمرها" ها:والتي نص 28

  ).   4.4 -3.5ين ( وكانت قيم الوسط الحسابي ب ،لعباراتتقبلوا بقية ا

أن أعضاء العينة يوافقون على ضرورة مـنح  يضا أ) 3يتبين من الجدول رقم (

حريـة اختيـار مكـان السـكن     المرأة الحقوق التالية مساواة مع الرجل: حق الملكية، 

علـى   4.2، 4.3، 3.7، 4.3 =دارة الممتلكـات وابـرام العقـود. ( و.ح   وإ، واالقامة

  التوالي).  

قرار حماية قانونيـة  إلأبدى أعضاء العينة الموافقة على ضرورة وجود حاجة 

)، بينما أبدوا  المعارضة باستخدام الرجل  4.1= .ضد التمييز بين الرجل والمرأة (و.ح

عطـاء  إوتحفظوا على ). 2 =العنف ضد المرأة في بعض الحاالت االستثنائية. ( و.ح

فقد أبـدوا المحايـدة (    ،و ولي أمرهاأمغادرة البلد دون موافقة زوجها المرأة الحق في 
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عطاء المرأة الحريـة  إل). أيضا أبدوا التأرجح بين المحايدة والموافقة بالنسبة 2.9و.ح 

  ).3.5 =المطلقة في اختيار مكان عملها (و.ح

"يجب أن يكفل القانون عدم فصل المرأة مـن   :وافق أعضاء العينة على عبارة

"يجب تعديل األنماط : عبارةالو ؛)4.2 .=(و.ح ."لخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومةا

) ، وأنـه  4.3 .=(و.ح "االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في المناهج التعليمية

ـ كما ). 3.8(و.ح  ""يجب القضاء على األدوار التقليدية والنمطية للرجل والمرأة وا وافق

  ).3.9 .=المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير والتشريعات (و.حعلى "تجسيد مبدأ 

) على موافقة األعضـاء   3.9و  4.4، 3.8، 4.3تشير قيم األوساط الحسابية (

دارية في "يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة المرأة في المناصب العليا اإل هعلى عبارة أن

الوصاية على األطفال مساواة مـع  ومة يحق للمرأة  الوالية والقواالدولة. وعبارة أنه "

تهيئة الظروف الالزمة لتطور المرأة في كافة الميادين السياسية وعبارة "يجب  ،"الرجل

للمرأة االشتراك في األنشـطة الترويحيـة واأللعـاب    "يحق  هوعبارة أن "،جتماعيةالوا

  ".الرياضية مساواة مع الرجل

بالرجل في الحقوق والمسـؤوليات    "مساواة المرأة :علىتهم موافقكما أظهروا 

يحق للمرأة مساواة الرجـل  " :أنهتهم على )، وموافق3.6 .=(و.ح "أثناء الزواج وفسخه

ـ  ،)4.2(و.ح " في األجر واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية  :أنـه يضـا  أوا ووافق

  ).4 .=(و.ح" نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية األوالد ةيجب أن تعطى المرأ"
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  ) يبين مدى موافقة أعضاء المجلس التشريعي على اتفاقية سيداو3جدول (

 Mean اتفاقية سيداو 

q22 .4.3 يجب أن تمنح المرأة حق الملكية مساواة مع الرجل 

q23 .3.7  يجب أن تمنح المرأة حرية إختيار مكان السكن واإلقامة مساواة مع الرجل 

q24 4.3  تلكات مساواة مع الرجل يجب أن تمنح المرأة حق إدارة المم 

q25 .4.2 يجب أن تمنح المرأة حق إبرام العقود مساواة مع الرجل 

q26 . 4.1  يوجد حاجة إلقرار حماية قانونية ضد التمييز بين الرجل والمرأة 

q27 .2.0  يحق للرجل استخدام العنف ضد المرأة في بعض الحاالت اإلستثنائية 

q28 2.9 حق في مغادرة البالد دون موافقة زوجها أو ولي أمرها.يجب أن تعطى المرأة ال 

q29 .3.5 يحق للمرأة الحرية المطلقة في إختيار  مكان عملها 

q30 .4.2  يكفل القانون عدم فصل المرأة من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة 

q31  4.3  المناهج التعليمية  يجب تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في 

q32 .3.8  يجب القضاء على األدوار التقليدية والنمطية للرجل والمرأة 

q33 .3.9 يجب تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات 

q34 .4.3  يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة المرأة في المناصب العليا اإلدارية في الدولة 

q35 .3.8  يحق للمرأة الوالية والقوامة الوصاية على األطفال مساواة مع الرجل 

q36 

يجب تهيئة الظروف الالزمة لتطور المرأة في كافة الميادين السياسية واإلجتماعية 

 4.4  واإلقتصادية والثقافية.

q37 3.9  ضية .يحق للمرأة مساواة الرجل في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الريا 

q38 . 3.6  يحق للمرأة مساواة الرجل في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه 

q39 .4.2  يحق للمرأة مساواة الرجل في األجر واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية 
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q40 .4.0  يجب أن تعطى المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أوالدهما 

  

حصائية في معرفة أعضاء المجلس التشريعي  إق ذات  داللة ثالثا: هل توجد فرو

  الفلسطيني لمفهوم النوع االجتماعي تعزى لمتغير الجنس؟

 ‐F)تشير قيم  Test)  حصائيةإلوالداللة اSig.) ) أنـه ال  4) في الجدول رقـم (

جابات أعضاء المجلس التشريعي التـي تعـزى   إحصائية في إيوجد فروق ذات داللة 

ال يوجد فروق ذات داللـة  ، والتي نصها "H01س. وبالتالي تقبل الفرضية لمتغير الجن

حصائية بين معرفة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لمفهوم النـوع االجتمـاعي   إ

  ".تعزى لمتغير الجنس

   

  حصائية حول المعرفة بالنوع االجتماعي ومتغير الجنسإل) والداللة اf‐test) : يبين قيم ال (4جدول رقم (

 .F Sig النوع االجتماعي  

q7 .0.7 0.6  يعزز مفهوم النوع االجتماعي تكامل األدوار لكل من الرجل والمرأة 

q8 .0.7 0.6 يتعارض مفهوم النوع االجتماعي مع أدوار الرجل والمرأة 

q9 0.1 2.0  يساهم مفهوم النوع االجتماعي في إعطاء فرص عمل متساوية لكل من الرجل والمرأة 

q10 0.5 1.0  عمل المرأة بجانب الرجل في نفس األسرة إلى ضعف الدور اإلنجابي للمرأة. ييؤد 

q11 .0.9 0.3 يقتصر مفهوم النوع االجتماعي على الدور اإلنجابي للمرأة 

q12 .0.7 0.6  يؤدي مفهوم النوع االجتماعي إلى تطور العالقة ايجابيا بين الرجل والمرأة 

q13 .0.3 1.2  يساهم مفهوم النوع االجتماعي في تعزيز استقاللية اتخاذ القرار لدى المرأة 

q14 0.1 2.0  اإلجتماعي فكرة غربية هدفها إختراق مجتمعنا بمفاهيم التنسجم مع مفاهيمنا المجتمعية.عيعتبر النو 
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q15 0.5 0.9  الرجل  يهدف النوع اإلجتماعي الى إعطاء سلطة للمرأة مما يؤدي الى إضعاف دور 

q16 .0.8 0.4 يهدف النوع اإلجتماعي إلى إيجاد مساواة وعدالة في المجتمع 

q17 .0.0 2.8  يساهم النوع االجتماعي في تشجيع الرجل على المساعدة في األعمال المنزلية 

q18 .0.1 2.3  يحق للمرأة المشاركة الفعالة في العملية السياسية مساواة مع الرجل 

q19 0.0 2.7  غي إلغاء القوانين واألعراف والممارسات التي تشكل تمييز بين الرجل و المرأة.ينب 

q20 .0.4 1.0  يمكّن النوع اإلجتماعي المرأة بواسطة إعادة توزيع األدوار باعتبارها شريك حقيقي للرجل 

q21  .1.0 0.2 تعتبر تنشئة األطفال مسؤولية مشتركة لكل من الرجل والمرأة 

  

حصائية في معرفة أعضاء المجلس التشريعي إا:  هل توجد فروق ذات داللة رابع

  الفلسطيني لمفهوم النوع االجتماعي تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟

جابات إحصائية قد ظهرت في إذات داللة  ا) أن هناك فروق5تشير نتائج جدول رقم (

". وفي باقي العبـارات  19و "" 17" اسي في العباراتيعينة الدراسة تعزى لمتغير االنتماء الس

حصائية بين معرفة أعضاء المجلس التشـريعي لمفهـوم النـوع    إلم تظهر فروق ذات داللة 

يسـاهم  "" والتي نصـها:  17االجتماعي تعزى لمتغير االنتماء السياسي. بالنسبة للعبارة رقم "

 -5؛ يبين الجدول ("النوع االجتماعي في تشجيع الرجل على المساعدة في األعمال المنزلية

أ) أن أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس هم أقل األعضاء تحمسا لها (قيمة المتوسط 

نهم يوافقون، بينما أعضاء المجلس من حركة البديل يوافقون بشدة (قيمـة  أي أ) 3.7الحسابي 

ي إلغـاء  ينبغ" :والتي نصها، 19النتيجة في العبارة كما تكررت نفس  ). 5المتوسط الحسابي 

ن أعضـاء  إحيـث   "القوانين واألعراف والممارسات التي تشكل تمييز بين الرجل والمـرأة 

)، أما أعضاء حركة بـديل وفـتح فهـم    3.6  .=(و.ح سا للعبارةحركة حماس هم األقل حما

  . )على التوالي 4.7و 4.5الوسط الحسابي (عبارة موافقون بشدة على ال
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والتي نصـها "ال توجـد فـروق ذات داللـة      ايجزئ   Ho2ترفض الفرضيةوبالتالي 

احصائية بين معرفة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لمفهوم النوع االجتمـاعي  

  تعزى لمتغير االنتماء السياسي.

عضاء المجلس بمفهوم النوع أحصائية لمدى معرفة إل) والداللة اf‐test) : يبين قيم ال (5جدول رقم (

  اء السياسياالجتماعي ومتغير االنتم

 .F Sig النوع االجتماعي  

Q7 .0.7 0.6  يعزز مفهوم النوع االجتماعي تكامل األدوار لكل من الرجل والمرأة 

Q8 .0.7 0.6 يتعارض مفهوم النوع االجتماعي مع أدوار الرجل والمرأة 

q9 0.1 2.0  يساهم مفهوم النوع االجتماعي في إعطاء فرص عمل متساوية لكل من الرجل والمرأة 

q10 0.5 1.0  عمل المرأة بجانب الرجل في نفس األسرة إلى ضعف الدور اإلنجابي للمرأة. ييؤد 

q11 .0.9 0.3 يقتصر مفهوم النوع االجتماعي على الدور اإلنجابي للمرأة 

q12 .0.7 0.6  يؤدي مفهوم النوع االجتماعي إلى تطور العالقة ايجابيا بين الرجل والمرأة 

q13 0.3 1.2  فهوم النوع االجتماعي في تعزيز استقاللية اتخاذ القرار لدى المرأة.يساهم م 

q14 0.1 2.0  اإلجتماعي فكرة غربية هدفها إختراق مجتمعنا بمفاهيم التنسجم مع مفاهيمنا المجتمعية.عيعتبر النو 

q15  0.5 0.9  في المجتمع.يهدف النوع اإلجتماعي الى إعطاء سلطة للمرأة مما يؤدي الى إضعاف دور الرجل 

q16 .0.8 0.4 يهدف النوع اإلجتماعي إلى إيجاد مساواة وعدالة في المجتمع 

q17 .0.0 2.8  يساهم النوع االجتماعي في تشجيع الرجل على المساعدة في األعمال المنزلية 

q18 .0.1 2.3  يحق للمرأة المشاركة الفعالة في العملية السياسية مساواة مع الرجل 

q19 .0.0 2.7  ينبغي إلغاء القوانين واألعراف والممارسات التي تشكل تمييز بين الرجل و المرأة 

q20   .0.4 1.0  يمكّن النوع اإلجتماعي المرأة بواسطة إعادة توزيع األدوار باعتبارها شريك حقيقي للرجل 

q21  .1.0 0.2 تعتبر تنشئة األطفال مسؤولية مشتركة لكل من الرجل والمرأة 
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  عضاء التشريعي بالنوع االجتماعي  تعزى لمتغير االنتماء السياسي أأ): الوسط الحسابي لمعرفة  -5جدول رقم (

. يساهم النوع االجتماعي في تشجيع الرجل على17  

   المساعدة في األعمال المنزلية.

.  ينبغي إلغاء القوانين واألعراف والممارسات التي 19

المرأةتشكل تمييز بين الرجل و   

 N Mean  N Mean 

 9 4.7فتح 9 4.1فتح

 15 3.6 حماس 15 3.7حماس

 2 4.5 البديل 2 5.0البديل

 1 4.0 أبو علي مصطفى 1 3.0 أبو علي مصطفى

 1 1.0 الطريق الثالث 1 4.0 الطريق الثالث

 2 4.5 فلسطين المستقلة 2 4.5 فلسطين المستقلة

Total303.9Total 30 4.0 

  

  

حصائية في موافقة أعضاء المجلس التشريعي إمسا: هل يوجد فروق ذات داللة خا

  الفلسطيني على بنود اتفاقية سيداو تعزى لمتغير الجنس؟

) أنـه ال  6)  في الجدول رقم (.Sigحصائية (إلوالداللة ا (F‐Test)  تشير نتائج

لسطيني علـى  حصائية في موافقة أعضاء المجلس التشريعي الفإيوجد فروق ذات داللة 

 ) والتي نصـها: H03بنود اتفاقية سيداو تعزى لمتغير الجنس. وبالتالي تقبل الفرضية (

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين موافقة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني "

  .على بنود اتفاقية سيداو تعزى  لمتغير الجنس
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عضاء المجلس على اتفاقية سيداو أية لمدى موافقة حصائإل) والداللة اF‐test) : يبين قيم (6جدول رقم (

 تعزى لمتغير الجنس  

 .F Sig اتفاقية سيداو  

q22 .0.9 0.0 يجب أن تمنح المرأة حق الملكية مساواة مع الرجل 

q23 .0.5 0.4  يجب أن تمنح المرأة حرية إختيار مكان السكن واإلقامة مساواة مع الرجل 

q24 0.1 2.4 إدارة الممتلكات مساواة مع الرجليجب أن تمنح المرأة حق 

q25 .0.8 0.1 يجب أن تمنح المرأة حق إبرام العقود مساواة مع الرجل 

q26 . 0.7 0.1  يوجد حاجة إلقرار حماية قانونية ضد التمييز بين الرجل والمرأة 

q27 .0.1 2.3  يحق للرجل استخدام العنف ضد المرأة في بعض الحاالت اإلستثنائية 

q28 .0.3 1.2  يجب أن تعطى المرأة الحق في مغادرة البالد دون موافقة زوجها أو ولي أمرها 

q29 .0.7 0.2 يحق للمرأة الحرية المطلقة في إختيار  مكان عملها 

q30 .0.2 1.8  يكفل القانون عدم فصل المرأة من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة 

q31 0.6 0.2 ماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في المناهج التعليمية  يجب تعديل األنماط االجت 

q32 .0.9 0.0 يجب القضاء على األدوار التقليدية والنمطية للرجل والمرأة 

q33 .0.8 0.0  يجب تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات 

q34 0.1 2.3  المرأة في المناصب العليا اإلدارية في الدولة.يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة 

q35 .1.0 0.0  يحق للمرأة الوالية والقوامة الوصاية على األطفال مساواة مع الرجل 

q36 

يجب تهيئة الظروف الالزمة لتطور المرأة في كافة الميادين السياسية واإلجتماعية 

 0.7 0.1  واإلقتصادية والثقافية.

q37 0.9 0.0  أة مساواة الرجل في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية .يحق للمر 

q38 . 0.8 0.1  يحق للمرأة مساواة الرجل في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه 
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q39 .1.0 0.0  يحق للمرأة مساواة الرجل في األجر واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية 

q40 0.3 1.3  المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أوالدهما.يجب أن تعطى 

   

حصائية في موافقة أعضاء المجلس التشريعي إسادسا: هل يوجد فروق ذات داللة 

  الفلسطيني على بنود اتفاقية سيداو تعزى لمتغير االنتماء السياسي؟ 

جميع ي فحصائية إ) أنه ال توجد فروق ذات داللة 7يتبين من الجدول (رقم 

ا) أنه - 7بين الجدول (رقم ). ي40، 39، 35، 32، 31 ( العبارات باستثناء العبارات:

جابات عينة الدراسة في العبارات إحصائية قد ظهرت في إيوجد فروق ذات داللة 

  التالية: 

يجب تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والتي تنص: "أنه  31عبارة رقم 

) في 4المناهج التعليمية"، حيث كانت حماس أقلهم تحمسا للعبارة (و.ح والمرأة في 

عبارة  . أما )5حين أبدى اليسار الموافقة بشدة على العبارة حيث كانت قيمة (و.ح  

فقد  ،على األدوار التقليدية والنمطية للرجل والمرأة والتي تنص أنه يجب القضاء 32

) 4) و(4.3(ة حيث كانت قيمة و.ح. لكل منهما أبدت فتح والبديل الموافقة على العبار

  ).3.3، فيما أبدت حماس المحايدة ( و.ح  على التوالي

عضاء المجلس على اتفاقية سيداو تعزى أحصائية لمدى موافقة إل) والداللة اF‐test) : يبين قيم (7جدول ( 

  لمتغير االنتماء السياسي  

 .F Sig النوع االجتماعي  
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q22 0.3 1.3 المرأة حق الملكية مساواة مع الرجل.يجب أن تمنح 

q23 .0.0 2.6  يجب أن تمنح المرأة حرية إختيار مكان السكن واإلقامة مساواة مع الرجل 

q24 0.1 2.1 يجب أن تمنح المرأة حق إدارة الممتلكات مساواة مع الرجل 

q25 .0.1 2.5 يجب أن تمنح المرأة حق إبرام العقود مساواة مع الرجل 

q26 . 0.2 1.8  يوجد حاجة إلقرار حماية قانونية ضد التمييز بين الرجل والمرأة 

q27 .0.1 1.9  يحق للرجل استخدام العنف ضد المرأة في بعض الحاالت اإلستثنائية 

q28 .0.1 2.0  يجب أن تعطى المرأة الحق في مغادرة البالد دون موافقة زوجها أو ولي أمرها 

q29 0.1 2.4 رية المطلقة في إختيار  مكان عملها.يحق للمرأة الح 

q30 .0.6 0.7  يكفل القانون عدم فصل المرأة من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة 

q31  0.0 3.8 يجب تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في المناهج التعليمية 

q32 0.0 2.8 والنمطية للرجل والمرأة.يجب القضاء على األدوار التقليدية 

q33 .0.1 2.2  يجب تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات 

q34 .0.1 2.6  يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة المرأة في المناصب العليا اإلدارية في الدولة 

q35 0.0 3.8  مساواة مع الرجل.يحق للمرأة الوالية والقوامة الوصاية على األطفال 

q36 

يجب تهيئة الظروف الالزمة لتطور المرأة في كافة الميادين السياسية واإلجتماعية 

 0.9 0.3  واإلقتصادية والثقافية.

q37  0.1 1.9  يحق للمرأة مساواة الرجل في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية 

q38 0.4 1.1  في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه .يحق للمرأة مساواة الرجل 

q39 .0.0 3.1  يحق للمرأة مساواة الرجل في األجر واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية 

q40 .0.0 3.1  يجب أن تعطى المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أوالدهما 
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الوصاية علـى األطفـال   وق للمرأة الوالية والقوامة يح" :35رقم عبارة وفي ال

الوسـط  أبدت فتح والبديل الموافقة على العبارة حيث كانت قيمـة   ،مساواة مع الرجل"

، فيما أبدت حماس المحايدة حيث قيمـة  لكل منهماعلى التوالي  )4.5) و(4.4(الحسابي 

لمرأة مساواة الرجل في يحق لتنص بأنه"  يوالت  39). أما عبارة 3.1الوسط الحسابي (

أبدت فتح والبديل الموافقـة بشـدة   األجر واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية"، فقد 

) على التوالي، فيما 5) و(4.7منهما ( لعلى العبارة حيث كانت قيمة الوسط الحسابي لك

  ).3.9أبدت حماس الموافقة حيث قيمة الوسط الحسابي (

يجب أن تعطى المرأة نفس حقوق الرجـل  نه "أعلى التي تنص   40في عبارة 

حيـث   أبدت فتح والبديل الموافقة بشدة على العبـارة فيما يتعلق بجنسية أوالدهما" فقد 

) على التوالي، فيما أبـدت حمـاس   5) و(4.7(كانت قيمة الوسط الحسابي لكل منهما 

  ).3.6الموافقة حيث قيمة الوسط الحسابي (

  

 

ي لموافقة  اعضاء  المجلس التشريعي على اتفاقية سيداو  تعزى لمتغير الوسط الحسابأ):  -7جدول (

  االنتماء السياسي

Mea  اتفاقية سيداو
n 

  Q31  يجب تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في المناهج

    التعليمية

 فتح

4.6 
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 4.0حماس 

 5.0 البديل 

 5.0 أبو علي مصطفى     

الثالثالطريق   6.0 

 4.0 فلسطين المستقلة 

 4.3 المجموع 

 4.3 فتح Q32   يجب القضاء على األدوار التقليدية والنمطية للرجل والمرأة.    

 3.3حماس 

 4.0البديل 

 5.0 أبو علي مصطفى 

 6.0 الطريق الثالث 

 3.0 فلسطين المستقلة 

 3.8 المجموع 

صاية على األطفال مساواة مع الرجل.يحق للمرأة الوالية والقوامة الو    Q35 4.4 فتح 

 3.1حماس 

 4.5البديل 

 5.0 أبو علي مصطفى 

 4.0 الطريق الثالث 

 4.0 فلسطين المستقلة 

 3.8 المجموع 

يحق للمرأة مساواة الرجل في األجر واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية.  Q39 4.7 فتح 
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 3.9حماس 

 5.0البديل 

 4.0 أبو علي مصطفى 

 4.0 الطريق الثالث 

 4.0 فلسطين المستقلة 

 4.2 المجموع 

 4.7 فتح Q40   يجب أن تعطى المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أوالدهما.

 3.6 حماس 

 5.0البديل 

 4.0 أبو علي مصطفى 

 3.0 الطريق الثالث 

 3.0 فلسطين المستقلة 

 4.0 المجموع 

  

ال توجد فروق ذات داللة " :والتي نصهابشكل جزئي    H04ترفض الفرضية يالتالوب

حصائية بين موافقة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على بنود اتفاقية سيداو إ

  .تعزى لمتغير االنتماء السياسي

  

  

  الفصل الخامس
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  نتائج وتوصيات

ماعي، فقد وافقـوا علـى   أعضاء المجلس التشريعي لديهم معرفة كبيرة بالنوع االجت •

جميع العبارات التي تضمنت محتوى مفاهيم النوع االجتماعي، وعارضـوا جميـع   

يؤكد وجود تناسـق فـي   ، وهذا العبارات التي تتناقض مع مفاهيم النوع االجتماعي

عضاء المجلس التشريعي على أن مفهوم النـوع االجتمـاعي   أجابات. فقد وافق إلا

وعارضوا عبارة "أن مفهـوم النـوع   ، الرجل والمرأة يعزز تكامل األدوار لكل من

حيـث   ؛جاباتإلاالجتماعي يتعارض مع أدوار الرجل والمرأة". وهذا يؤكد صدق ا

  ن متناقضتان.  ين العبارتإ

عضاء المجلس التشريعي على جميع بنود اتفاقية سـيداو التـي وردت فـي    أوافق  •

البـاحثون لفحـص تناسـق    ضـافها  أاالستمارة، وعارضوا العبارة الوحيدة التـي  

وهي فكرة "استخدام الرجل للعنف ضد المـرأة فـي بعـض الحـاالت      ،جاباتإلا

يمانهم وتوجهاتهم لعدالة االتفاقيات الدولية ومناصـرتهم  إاالستثنائية". مما يدل على 

 لحقوق المرأة.  

من اتفاقية سيداو والتي تتعلق بحظر   2وافق أعضاء المجلس التشريعي على المادة  •

 لتمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية وتجسيد مبدأ المساواة.ا

) من اتفاقية سيداو والتي تتعلق 2(بند  9وافق أعضاء المجلس التشريعي على المادة  •

 بحق األم وأوالدها بالتمتع بالجنسية.
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) من االتفاقية والمتعلقـة بالحركـة   4( بند15أبدت فتح والبديل الموافقة على المادة  •

 اختيار مكان العمل والسكن، فيما أبدت حماس التحفظ على ذلك.   وحرية

يحق للمرأة الوالية والقوامة الوصاية علـى  أبدت فتح والبديل الموافقة على عبارة " •

، فيما أبدت حماس المحايدة على العبارة حيث وافقـت  " األطفال مساواة مع الرجل

 تعاليم الشريعة اإلسالمية.   ضمنعلى العبارة 

أعضاء المجلس  التشريعي على المادة التي تنص على حق المرأة في مغادرة  تحفظ •

  البالد دون موافقة زوجها أو ولي أمرها.  

وافق األعضاء على عبارة "يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة المرأة فـي المناصـب    •

شراك المـرأة فـي صـنع    إالعليا اإلدارية في الدولة"، مما يدل على موافقتهم على 

  ت والقرارات  العامة في الدولة.السياسا

حصائية بين معرفـة  إ، والتي نصها "ال يوجد فروق ذات داللة H01تقبل الفرضية  •

أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لمفهوم النـوع االجتمـاعي تعـزى لمتغيـر     

  الجنس".  

 ترفض الفرضية • Ho2   حصائية بين إجزئيا والتي نصها "ال توجد فروق ذات داللة

عضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لمفهوم النوع االجتماعي تعزى لمتغير معرفة أ

االنتماء السياسي"، حيث أبدى اليسار وحركة فتح تأييدا أكثر لتحقيق المساواة بـين  

  سالمي.إلالرجل والمرأة من التيار ا
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حصائية بين موافقة إ) والتي نصها: "ال توجد فروق ذات داللة H03تقبل الفرضية ( •

  المجلس التشريعي الفلسطيني على بنود اتفاقية سيداو تعزى  لمتغير الجنس.   أعضاء

بشكل جزئي والتي نصـها "ال توجـد فـروق ذات داللـة       H04 ترفض الفرضية •

حصائية بين موافقة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على بنود اتفاقية سـيداو  إ

ركة فتح أكثر انفتاحا  للقضاء تعزى لمتغير االنتماء السياسي". حيث كان اليسار وح

على األدوار التقليدية والنمطية للرجل والمرأة من حركة حماس والتي أبدت التحفظ 

 على ذلك .

  التوصيات

جراء دراسة موسعة تضم جميع أعضاء المجلس التشـريعي  إيوصي فريق البحث ب •

 في الضفة وقطاع غزة حول الوعي بالنوع االجتماعي.

سـالمية لمفـاهيم   إلراء دراسة معمقة حول تقبل الشريعة اجإيوصي فريق البحث ب •

النوع االجتماعي بهدف فحص هل ما ظهر من تردد لدى أعضاء عينة حماس يعود 

 لفهمهم الشخصي أم للدين نفسه.

راء فحص حول سبب عدم تطبيق اتفاقية سيداو من أعضاء إجيوصي فريق البحث ب •

محمود عباس قد وافق عليها، وأيضا  المجلس التشريعي علما أن الرئيس الفلسطيني

  أعضاء المجلس حسب نتائج البحث أبدوا تفهما وقبوال لها.  

  



57 

 

  المراجع:

  الكتب:

، األردن : دار 1. طالجنـدر، األبعـاد االجتماعيـة والثقافيـة    ). 2009حوسو،عصمت (  •

 الشروق للنشر والتوزيع .

.رام اهللا :بيـت  1.طالعلميةالدليل العربي إلعداد الدراسات . ) 2003( ذيب، محسن يوسف •

 المقدس للنشر والتوزيع.

. 5، طالتنمية والنوع االجتماعي ).2005صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ( اليونيفم)(  •

 األردن. 

غرايبة، فوزي، ونعيم دهمش، وربحي الحسن، وخالد أمين عبد اهللا ،وهـاني أبـو جبـارة      •

. األردن: مطبعـة   3. طم االجتماعية واإلنسانيةأساليب البحث العلمي في العلو). 2002(

 األرز.

.عمان:الدار العلمية الدولية ودار 1.طأساليب البحث العلمي). 2002المغربي، كامل محمد ( •

 الثقافة للنشر والتوزيع.
 

  األبحاث:  
 
): الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في منظومـة  2003المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ( •

 )، غزة.35(ة دراسات لسلس، 1ن األحوال الشخصية في قطاع غزة، طقواني

مجلة ). النوع االجتماعي في الكتب المدرسية الفلسطينية".2004جرباوي، تفيده، وآخرون ( •

 .305-275: ص34،ع10.ج مستقبل التربية العربية

اء على ). خلفيات وأبعاد واعتراضات الدول العربية على اتفاقية القض2007( محمد، يسرى •

،  4. ج دورية دراسـات المـرأة   تفاقية سيداو).اكافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة (

 جامعة بيرزيت :فلسطين.

بحث نقدي لمـدى تحسـس القـوانين    . (2005) مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي •

  العهود الدولية.انسجامها مع المواثيق و االجتماعي ومدىالفلسطينية المتعلقة بالصحة للنوع 

  



58 

 

 ).2008(  مملكة البحرين-  المنظمات غير الحكومية •

   )تقرير الظل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو •

  الوثائق  

 ).1979القضاء على جميع أشكال التمييز،( اتفاقية •

  ).2005المعدل ( الفلسطينياألساسي قانون ال •

  نترنت إلا

لمرأة الفلسطينية، وزارة شؤون المرأة ، األطر والمؤسسات والمراكز النسوية االتحاد العام ل •

  ): وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية. 2008(

Retrieved in 01/10/2009: 
http://www.pwwsd.org/arabic/images/stories/women_rights.doc 

 

   . التمييز ضد المرأة قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال). 2006قاطرجي، نهى ( •
Retrieved in 05/10/2009 
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=115

1 
 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  :)2005دعد، موسى ( •

Retrieved in 01/10/2009 

http://www.maaber.org/eleventh_issue/lookout1a.htm 

  

  

  



59 

 

  

  

 المالحق

   اتفاقية سيداو  –) 1ملحق رقم (

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضـمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة     

ــدة   ــم المتح ــي   34/180لألم ــؤرخ ف ــانون األول 18الم ــمبر ك    1979/ديس

  ) 1( 27، وفقا ألحكام المادة 1981أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ: 

  فــــــي هــــــذه االتفاقيــــــة،  األطــــــراف لــــــدولإن ا

إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقـوق اإلنسـان األساسـية،    

ــوق،       ــي الحق ــرأة ف ــل والم ــاوي الرج ــدره، وبتس ــرد وق ــة الف   وبكرام

أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلـن أن  وإذ تلحظ 

جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع 

بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمييز، بما فـي ذلـك   

ظ أن على الدول األطراف فـي العهـدين الـدوليين    التمييز القائم على الجنس، وإذ تلح

الخاصين بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميـع  

  الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والمدنيـــة والسياســـية،  
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ت وإذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحـدة والوكـاال  

ــوق،       ــي الحق ــرأة ف ــل والم ــاواة الرج ــجع مس ــي تش ــة، الت   المتخصص

وإذ تلحظ أيضا القرارات واإلعالنات والتوصـيات التـي اعتمـدتها األمـم المتحـدة      

  والوكــاالت المتخصصــة، للنهــوض بمســاواة الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق، 

ك وإذ يساورها القلق، مع ذلك، ألنه ال يزال هناك، على الـرغم مـن تلـك الصـكو    

المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشـكل  

انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشـاركة  

المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

وق نمو رخاء المجتمع واألسرة، ويزيد مـن صـعوبة التنميـة الكاملـة     والثقافية، ويع

ــرية،      ــدها والبشــ ــة بلــ ــي خدمــ ــرأة فــ ــات المــ   إلمكانــ

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ينلن إال أدنى نصيب مـن  

  الغــذاء والصــحة والتعلــيم والتــدريب وفــرص العمالــة والحاجــات األخــرى، 

مة النظام االقتصادي الدولي الجديد، القائم على اإلنصـاف والعـدل،   وإذ تؤمن بأن إقا

ــرأة،    ــل والم ــين الرج ــاواة ب ــوض بالمس ــي النه ــارزا ف ــهاما ب ــهم إس   سيس

وإذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصـري وجميـع أشـكال العنصـرية     

األجنبـي  والتمييز العنصري واالستعمار واالستعمار الجديـد والعـدوان واالحـتالل    

والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجـال والنسـاء أن   

يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال، وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واألمـن الـدوليين،   
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وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظـر عـن   

االقتصادية، ونزع السالح العام وال سيما نزع السالح النووي فـي  نظمها االجتماعية و

ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة فـي  

العالقات بين البلدان، وإعمال حـق الشـعوب الواقعـة تحـت السـيطرة األجنبيـة       

االستقالل، وكذلك من شأن احترام واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير المصير و

السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي والتنميـة، واإلسـهام،   

نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها بـأن التنميـة   

عا مشاركة المـرأة،  التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جمي

على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميـع الميـادين، وإذ تضـع    

نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه األسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعتـرف  

به حتى اآلن على نحو كامل، واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين كليهما فـي  

ــى  ــرة وفــــــ ــال،األســــــ ــئة األطفــــــ   تنشــــــ

وإذ تدرك أن دور المرأة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بـل إن تنشـئة   

  األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمـرأة والمجتمـع ككـل،    

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور 

لرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة، وقد عقدت العـزم علـى   التقليدي ل

تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهـذا  

  الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
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  قد اتفقت على ما يلي:  

  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء األول

  1دة الما

ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد 

يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة 

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   

ة أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهـذه الحقـوق أو   والثقافية والمدني

ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينهـا وبـين   

  الرجل.

  2المادة 

تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنـتهج، بكـل   

سة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سيا

  لـــــــذلك تتعهـــــــد بالقيـــــــام بمـــــــا يلـــــــي: 

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة 

األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملـي لهـذا   

  التشـــريع وغيـــره مـــن الوســـائل المناســـبة،المبـــدأ مـــن خـــالل 

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب مـن  

  جـــــزاءات، لحظـــــر كـــــل تمييـــــز ضـــــد المـــــرأة،
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(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية 

االختصاص والمؤسسات العامة األخـرى فـي   الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات 

ــزي،  ــل تمييــــــ ــن أي عمــــــ ــد، مــــــ   البلــــــ

(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضـد المـرأة، وكفالـة    

ــزام؛      ــذا االلت ــق وه ــا يتف ــة بم ــات العام ــلطات والمؤسس ــرف الس   تص

نـب أي  (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة مـن جا  

ــة،  ــة أو مؤسســــــــ ــخص أو منظمــــــــ   شــــــــ

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القـائم  

  من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات التـي تشـكل تمييـزا ضـد المـرأة،     

  (ي) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

  3المادة 

تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميـادين السياسـية واالجتماعيـة    

واالقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطـور  

المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسـية  

  ساس المساواة مع الرجل.والتمتع بها على أ

   4المادة 

. ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تسـتهدف التعجيـل بالمسـاواة    1

الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجـب أال  
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يجـب وقـف    يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما

  العمل بهـذه التـدابير متـى تحققـت أهـداف التكـافؤ فـي الفـرص والمعاملـة.         

. ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلـك  2

  تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا.

   5المادة 

ــبة     ــدابير المناس ــع الت ــراف جمي ــدول األط ــذ ال ــي: تتخ ــا يل ــق م   لتحقي

(أ) تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على 

التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من 

  الجنسين أدنى أو أعلـى مـن اآلخـر، أو علـى أدوار نمطيـة للرجـل والمـرأة،       

التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصـفها وظيفـة اجتماعيـة،     (ب) كفالة تضمين

االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكـون  

  مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في جميع الحاالت  

   6المادة 

ذلك التشريعي منهـا، لمكافحـة    تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في

  جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة.  

ــاني  ــزء الثـــــــــــــــــ   الجـــــــــــــــــ

   7المادة 
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تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة 

الحـق  السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

(أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهليـة لالنتخـاب لجميـع    

ــام،   ــاالقتراع العــ ــاؤها بــ ــب أعضــ ــي ينتخــ ــات التــ   الهيئــ

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف 

ــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات  ــة جمي ــة، العامــة، وتأدي   الحكومي

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسـية  

  للبلد.

   8المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، 

ـ   ال ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك فـي أعم

  المنظمات الدولية.

  

   9المادة 

. تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسـيتها أو  1

تغييرها أو االحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبـي، أو  

تصـبح  على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن 
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ــزوج.   ــية الــ ــا جنســ ــرض عليهــ ــية، أو أن تفــ ــال جنســ   بــ

  . تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.  2

ــث ــزء الثالـــــــــــــــــ   الجـــــــــــــــــ

  10المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل 

في ميدان التربية، وبوجه خاص لكـي تكفـل، علـى     لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل

  أســــــاس المســــــاواة بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسـات والحصـول   

على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية 

هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعلـيم  والحضرية على السواء، وتكون 

  العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنـي، 

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفـى االمتحانـات، وفـى مسـتويات مـؤهالت      

  المدرســـين، وفـــى نوعيـــة المرافـــق والمعـــدات الدراســـية،     

على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة فـي جميـع مراحـل     (ج) القضاء

التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التـي  

تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقـيح كتـب الدراسـة والبـرامج     

ــيم،   ــاليب التعلـــــ ــف أســـــ ــية وتكييـــــ   المدرســـــ

  فرص الحصـول علـى المـنح واإلعانـات الدراسـية األخـرى،      (د) التساوي في 
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(هـ) التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعلـيم  

الكبار ومحو األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكـان  

  بتضـــييق أي فجـــوة فـــي التعلـــيم قائمـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة،

و) خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئى تركن (

ــل األوان،  ــة قبـــــــــــــــ   المدرســـــــــــــــ

  (ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الرياضـية والتربيـة البدنيـة،   

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صـحة األسـر   

  ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة.ورفاهها، بما في 

   11المادة 

. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي   1

ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقـوق وال  

ــيما:   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــا ثابتـ ــفه حقـ ــل بوصـ ــي العمـ ــق فـ ــر، (أ) الحـ ــع البشـ   لجميـ

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في 

ــتخدام، ــؤون االســــــــــــــــ   شــــــــــــــــ

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمـل  

، بما وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني

  فــي ذلــك التلمــذة الحرفيــة والتــدريب المهنــي المتقــدم والتــدريب المتكــرر،
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(د) الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المسـاواة فـي   

المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقيـيم  

ــل، ــة العمـــــــــــــــــ   نوعيـــــــــــــــــ

الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالـة والمـرض   (هـ) الحق في 

والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجـازة  

ــر،  ــة األجــــــــــــــــ   مدفوعــــــــــــــــ

(و) الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما فـي ذلـك حمايـة وظيفـة     

ــاب.   اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي فـي  . توخيا لمنع التمييز ضد المرأ2

ــبة:   ــدابير المناســ ــراف التــ ــدول األطــ ــذ الــ ــل، تتخــ   العمــ

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل مـن  

  العمل على أسـاس الحالـة الزوجيـة، مـع فـرض جـزاءات علـى المخـالفين،        

المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة  (ب) إلدخال نظام إجازة األمومة

  دون فقـــدان للعمـــل الســـابق أو لألقدميـــة أو للعـــالوات االجتماعيـــة، 

(ج) لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين 

مة، وال سيما عـن  االلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العا

ــال،     ــة األطف ــق رعاي ــن مراف ــبكة م ــة ش ــاء وتنمي ــجيع إنش ــق تش   طري

  (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
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. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشـمولة بهـذه المـادة    3

العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو استعراضا دوريا في ضوء المعرفة 

  توسيع نطاقها حسب االقتضاء.

   12المادة 

. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي   1

ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أسـاس المسـاواة بـين الرجـل     

خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم والمرأة، الحصول على 

ــرة.   األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من هذه المادة تكفل الدول األطـراف للمـرأة خـدمات     1. بالرغم من أحكام الفقرة 2

مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند 

  الحمل والرضاعة.االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء 

   13المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضـد المـرأة فـي     

المجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المسـاواة  

ــيما:      ــوق، والســ ــس الحقــ ــرأة نفــ ــل والمــ ــين الرجــ   بــ

ــة،   ــتحقاقات العائليـــــ ــي االســـــ ــق فـــــ   (أ) الحـــــ

الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلـك مـن    (ب)

ــالي،   ــان المـــــــــ ــكال االئتمـــــــــ   أشـــــــــ
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(ج) الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانـب  

  الحياة الثقافية.

  14المادة 

أة الريفيـة،  . تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المر1

واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، بمـا فـي ذلـك    

عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيـق  

ــة.  ــاطق الريفيـ ــة علـــى المـــرأة فـــي المنـ ــذه االتفاقيـ ــام هـ   أحكـ

ر المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي   . تتخذ الدول األطراف جميع التدابي2

المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في 

  التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا، وتكفــل للريفيــة بوجــه خــاص الحــق فــي: 

  (أ) المشاركة فـي وضـع وتنفيـذ التخطـيط اإلنمـائي علـى جميـع المسـتويات،        

صول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح (ب) الو

ــرة،   ــيم األســـــ ــة بتنظـــــ ــدمات المتعلقـــــ   والخـــــ

ــمان االجتمــاعي،      ــرامج الض ــتفادة بصــورة مباشــرة مــن ب   (ج) االس

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلـك  

الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعيـة   ما يتصل منه بمحو األمية

ــة،  ــا التقنيــ ــادة كفاءتهــ ــق زيــ ــك لتحقيــ ــادية، وذلــ   واإلرشــ

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصـول علـى فـرص    
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  اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

ــاركة ــة،  (و) المشـــ ــطة المجتمعيـــ ــع األنشـــ ــي جميـــ   فـــ

والقـروض الزراعيـة، وتسـهيالت التسـويق،      االئتمـان (ز) فرصة الحصول على 

والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح 

ــي،   ــوطين الريفــ ــاريع التــ ــي مشــ ــذلك فــ ــي وكــ   الزراعــ

يتعلق باإلسكان والمرافق الصـحية   (ح) التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما

  واإلمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصالت.  

ــع ــزء الرابـــــــــــــــــ   الجـــــــــــــــــ

   15المادة 

  . تعتــرف الــدول األطــراف للمــرأة بالمســاواة مــع الرجــل أمــام القــانون.1

. تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، 2

ى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا وتساو

مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المسـاواة  

ــائية.     ــراءات القضـــ ــل اإلجـــ ــع مراحـــ ــي جميـــ   فـــ

التي . تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة 3

  يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من األهليـة القانونيـة للمـرأة باطلـة والغيـة.     

. تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشـريع المتصـل   4

  بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
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   16المادة 

للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي    . تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة1

كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، علـى أسـاس   

ــرأة:  ــل والمــــــ ــين الرجــــــ ــاواة بــــــ   المســــــ

ــزواج،   ــد الــــ ــي عقــــ ــق فــــ ــس الحــــ   (أ) نفــــ

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الـزواج إال برضـاها الحـر    

ــل،   الكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والمســـؤوليات أثنـــاء الـــزواج وعنـــد فســـخه،(ج) نفـــس الحقـــوق 

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في 

  األمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،

لفاصـل بـين   (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها وا

الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهـا  

ــوق،   ــذه الحقــــــ ــة هــــــ ــن ممارســــــ   مــــــ

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية علـى األطفـال   

الـوطني،  وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع 

  وفـــى جميـــع األحـــوال يكـــون لمصـــلحة األطفـــال االعتبـــار األول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم األسرة 

  والمهنة ونوع العمل،
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(ح) نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليهـا  

  التصـرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض.       وإدارتها والتمتع بهـا و 

. ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قـانوني، وتتخـذ جميـع اإلجـراءات     2

الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج 

  في سجل رسمي أمرا إلزاميا.  

  الجزء الخامس

  17المادة 

تقدم المحرز في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ لجنـة للقضـاء علـى    . من أجل دراسة ال1

التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من 

ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثين عليها أو انضـمامها  

المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العاليـة فـي   إليها من ثالثة وعشرين خبيرا من ذوى 

الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف مـن بـين مواطنيهـا    

ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيـل  

  مختلـــف األشـــكال الحضـــارية وكـــذلك الـــنظم القانونيـــة الرئيســـية.

. ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف 2

ــا.     ــين مواطنيه ــن ب ــدا م ــا واح ــح شخص ــرف أن ترش ــة ط ــل دول   ولك

. يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل ثالثـة  3

لألمم المتحدة رسـالة إلـى    أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمين العام
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الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعـد األمـين   

العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف 

  التـــي رشـــحت كـــال مـــنهم، ويبلغهـــا إلـــى الـــدول األطـــراف. 

اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العـام   . تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في4

في مقر األمم المتحدة. وفى ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول األطـراف  

فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الـذين  

ممثلي الـدول  يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات 

  األطراف الحاضرين والمصوتين.

. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من األعضـاء  5

المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعـد  

  االنتخــاب األول فــورا، باختيــار أســماء هــؤالء األعضــاء التســعة بالقرعــة.

 4و  3و  2. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقـرات  6

من هذه المادة بعد التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين. وتنتهي والية اثنـين مـن   

األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما 

  اللجنة. بالقرعة من قبل رئيس

. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في 7

ــة.  ــا بموافقــة اللجن   اللجنــة بتعيــين خبيــر آخــر مــن بــين مواطنيهــا،، رهن

. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة 8
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الجمعية، مع إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة  باألحكام والشروط التي تحددها

  باللجنة.  

. يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافـق لالضـطالع   9

  بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية.

   18المادة 

مم المتحدة، تقريرا عما اتخذتـه  . تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين العام لأل1

من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعـن  

  التقدم المحرز في هذا الصـدد، كيمـا تنظـر اللجنـة فـي هـذا التقريـر وذلـك:         

ــة،   ــة المعني ــبة للدول ــاذ بالنس ــدء النف ــن ب ــدة م ــنة واح ــي غضــون س   (أ) ف

  سنوات على األقـل، وكـذلك كلمـا طلبـت اللجنـة ذلـك،       (ب) وبعد ذلك كل أربع

. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامـات  2

  المقررة في هذه االتفاقية.

   19المادة 

  . تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.1

  . تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.2

  20المادة 

. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر فـي التقـارير   1

  من هذه االتفاقية. 18المقدمة وفقا للمادة 
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. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسـب آخـر   2

  تحدده اللجنة.

  21المادة 

الجمعية العامة لألمم المتحـدة بواسـطة    . تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى1

المجلس االقتصادي واالجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية علـى  

دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول األطراف. وتـدرج تلـك المقترحـات    

  والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطـراف، إن وجـدت.  

  . يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمها.2

  22المادة 

يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع فـي نطـاق   

أعمالها من أحكام هذه االتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير 

  ي المجاالت التي تقع في نطاق أعمالها.  عن تنفيذ االتفاقية ف

  الجـــــــــــــــــــزء الســـــــــــــــــــادس

  23المادة 

ليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجـل  

ــون واردة: ــرأة تكـــــــــــــــ   والمـــــــــــــــ

ــا،  ــرف مــــ ــة طــــ ــريعات دولــــ ــي تشــــ   (أ) فــــ

  .(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة
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   24المادة 

تتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تسـتهدف  

  تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية،

   25المادة 

  . يكـــون التوقيـــع علـــى هـــذه االتفاقيـــة متاحـــا لجميـــع الـــدول.1

  االتفاقيــة.. يســمى األمــين العــام لألمــم المتحــدة وديعــا لهــذه       2

. تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمين العـام لألمـم   3

  المتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة.

. يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع االنضمام بإيداع صـك  4

  انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.

  26المادة 

إعادة النظر في هذه االتفاقية، وذلك عـن   . ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب1

ــدة.       ــم المتح ــام لألم ــين الع ــى األم ــه إل ــى يوج ــعار خط ــق إش   طري

. تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هـذا  2

  الطلب.

   27المادة 

صـك التصـديق أو   . يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع 1

ــدة.     ــم المتحـ ــام لألمـ ــين العـ ــدى األمـ ــرين لـ ــمام العشـ   االنضـ
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. أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيـداع صـك التصـديق أو    2

االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تـاريخ إيـداع   

  هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

  28المادة 

. يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو 1

ــدول.    ــع الــ ــى جميــ ــا علــ ــوم بتعميمهــ ــمام، ويقــ   االنضــ

  . ال يجوز إبداء أي تحفظ يكـون منافيـا لموضـوع هـذه االتفاقيـة وغرضـها.      2

لى األمـين العـام   . يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إ3

لألمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به. ويصبح هـذا اإلشـعار نافـذ    

  المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

   29المادة 

. يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسـير أو  1

ذلك بناء على طلب واحدة مـن  تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات، و

هذه الدول. فإذا لم يتمكن األطراف، خالل ستة اشهر من تاريخ طلب التحكـيم، مـن   

الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع 

  إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب يقــدم وفقــا للنظــام األساســي للمحكمــة.

أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليهـا،   . ألية دولة طرف2

من هذه المادة. وال تكون الدول األطراف األخرى  1أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 
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  ملزمة بتلـك الفقـرة إزاء أيـة دولـة طـرف أبـدت تحفظـا مـن هـذا القبيـل.           

المادة أن تسحب هـذا الـتحفظ    من هذه 2. ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3

  متي شاءت بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة.

  30المادة 

تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزيـة  

  والروسية والصـينية والعربيـة والفرنسـية لـدى األمـين العـام لألمـم المتحـدة.        

 ون أدناه، المفوضون حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقيةوإثباتا لذلك، قام الموقع

  

  

  

  

  

  

 استمارة البحث –) 2ملحق رقم (

  بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم 

  استمارة البحثاستمارة البحث
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  تحية طيبة وبعد،

المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث تقوم مجموعة من الباحثين من خالل 

ركز المرأة الفلسطينية لألبحاث بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع م والدراسات "بدائل"

أثر معرفة أعضاء المجلس التشريعي لمفهوم النوع والتوثيق بإجراء دراسة حول 

االجتماعي على استعدادهم  لتطبيق اتفاقية سيداو في قوانين وتشريعات السلطة الوطنية 

تخدم إال ، علماً بأن المعلومات الواردة في هذه االستبانة ستبقى سرية ولن تس الفلسطينية

يداً قبل جملين منكم تعبئة االستمارة وأن يقرأ السؤال آألغراض البحث العلمي. 

 اإلجابة، شاكرين لكم حسن تعاونكم. 

  

 

 دقةتحري الين آمل ،ستبانة التي تم إعدادها لهذا الغرضرجو التفضل بتعبئة االن

حول رمز اإلجابة التي تنطبق على  دائرةرسم والموضوعية في اإلجابة، وذلك ب

  حالتكم.

  إذا كان لديك أي استفسار يرجى مراجعة أعضاء فريق البحث وهم:

  رقم الهاتف النقال لباحثاسم ا  الرقم

  )0599793757(  زياد سرا حنة   .1

  )0598544541(  سامر مرار   .2

  )0598997931(  غادة السمان   .3

  0599551683(  معمر القواسمي   .4



81 

 

  

  

 

 

 ا القسم بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليكم القسم األول: معلومات عامة: يعبأ هذ

‐V1:الجنس  

                  أنثى . 2                                ذكر  .1

‐V2العمر:  

   سنة 49 – 40. من 3سنة           39- 30. من2    سنة              30. أقل من 1         

  سنة فأكثر 60. 5    سنة              59- 50.  من4         

‐V3 :المؤهل العلمي  

  . بكالوريوس                 2    دبلوم فأقل                        .1        

  . دكتوراه4. ماجستير                            3        

‐V4 :الكتلة السياسية  

. قائمة البديل (ائتالف  3واإلصالح      . قائمة التغيير2                   . قائمة حركة فتح      1 

  الجبهة الديمقراطية)          

. قائمة فلسطين المستقلة    6  . قائمة الطريق الثالث      5         . قائمة الشهيد أبو علي مصطفى4 
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V5-  : مكان التمثيل: المحافظة  

  دائرة غزة-13         دائرة قباطية       - 7   دائرة رام اهللا والبيرة          - 1

  دائرة شمال غزة-14دائرة سلفيت                -8دائرة القدس                     - 2

  دائرة رفح-15    دائرة قلقيلية             -9دائرة بيت لحم                   - 3

  انيونس دائرة خ-16      دائرة طولكرم        -10      دائرة الخليل               - 4

  طوباس دائرة- 11      دائرة نابلس                - 5

 دائرة دير البلح                              – 12     دائرة جنين                 - 6

 -V6:لجنة االختصاص في التشريعي  

  لجنة الموازنة والشؤون المالية-6                                 لجنة القدس - 1

  اللجنة االقتصادية-7           نة األراضي ومقاومة االستيطانلج- 2

     لجنة الداخلية-8                        لجنة شؤون الالجئين- 3

 لجنة التربية والقضايا االجتماعية-9                              اللجنة السياسية- 4

   والحريات العامة اإلنسانلجنة الرقابة لحقوق -10       القانونية                         اللجنة- 5

  

  القسم الثاني: 

تشير فقرات هذا القسم إلى معرفة أعضاء المجلس التشريعي لمفهوم النوع االجتماعي   

 وربط ذلك بمدى تقبلهم لتطبيق اتفاقية سيداو في قوانين وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية

  إلى درجة موافقتك على الفقرة. يشير دائرة حول الرقم الذي رسمن حضرتكم يرجى م

 



83 

 

  للمعرفة:*

   النوع االجتماعي:

األدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الرجال والنساء وهي تتغير مع الزمن وتتأثر بعوامل   

والحالة جتماعية والدين والثقافة والعمر الختالف العرق واللون والطبقة ااكثيرة وتختلف ب

  جتماعية.الا

  

  اتفاقية سيداو:

ووافقت  18/12/1979إحدى اتفاقيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حيث أبرمت في       

الجملة  ختصارا) Cedawكلمة سيداو ( 1982عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

  اإلنجليزية التالية:

Convention on the Elimination of All forms of Discrimination  
against women 

 
 
 
 
 
 
 
 

وتعتبر األساس المرجعي لكافة  ,بمعنى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة

مؤتمرات المرأة وتدعو إلى المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في 

 واالقتصادية والمدنية. ةكافة الميادين السياسي

  فقرةال  الرقم
موافق 

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

معارض 

  بشدة
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Q1 -  
يعزز مفهوم النوع االجتماعي تكامل األدوار لكل من 

  الرجل والمرأة
5  4  3  2  1  

Q2 -  
يتعارض مفهوم النوع االجتماعي مع أدوار 

  .الرجل والمرأة
5  4  3  2  1  

Q3 -  
يساهم مفهوم النوع االجتماعي في إعطاء 

  لرجل والمرأةفرص عمل متساوية لكل من ا
5  4  3  2  1  

Q4 -  
عمل المرأة بجانب الرجل في نفس  ييؤد

  األسرة إلى ضعف الدور اإلنجابي للمرأة
5  4  3  2  1  

Q5 -  
يقتصر مفهوم النوع االجتماعي على الدور 

  اإلنجابي للمرأة
5  4  3  2  1  

Q6 -  
يؤدي مفهوم النوع االجتماعي إلى تطور 

  العالقة ايجابيا بين الرجل والمرأة
5  4  3  2  1  

Q7 - 
يساهم مفهوم النوع االجتماعي في تعزيز 

  استقاللية اتخاذ القرار لدى المرأة
5  4  3  2  1  

Q9 -  

اإلجتماعي فكرة غربية هدفها  عيعتبر النو

إختراق مجتمعنا بمفاهيم التنسجم مع مفاهيمنا 

  المجتمعية

5  4  3  2  1  

‐Q10  

يهدف النوع اإلجتماعي الى إعطاء سلطة 

دي الى إضعاف دور الرجل في للمرأة مما يؤ

  المجتمع

5  4  3  2  1  
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‐Q11  
يهدف النوع اإلجتماعي إلى إيجاد مساواة 

  وعدالة في المجتمع
5  4  3  2  1  

‐Q12  
تشجيع الرجل على  يساهم النوع االجتماعي في

  المساعدة في األعمال المنزلية
5  4  3  2  1  

‐Q13  
يحق للمرأة المشاركة الفعالة في العملية 

  مساواة مع الرجلالسياسية 
5  4  3  2  1  

‐Q14  
إلغاء القوانين واألعراف والممارسات  ينبغي

  التي تشكل تمييز بين الرجل و المرأة
5  4  3  2  1  

 

Q15

 -  

 بواسطة إعادةيمكّن النوع اإلجتماعي المرأة 

  حقيقي للرجل شريكتوزيع األدوار باعتبارها 
5  4  3  2  1  

‐Q16  
ركة لكل من تنشئة األطفال مسؤولية مشت تعتبر 

  الرجل والمرأة
5  4  3  2  1  

Q17

 -  

تمنح المرأة حق الملكية مساواة مع  يجب أن

  الرجل 
5  4  3  2  1  

‐Q18  
تمنح المرأة حرية إختيار مكان السكن  يجب أن

  واإلقامة مساواة مع الرجل
5  4  3  2  1  

‐Q19  
تمنح المرأة حق إدارة الممتلكات  يجب أن

  مساواة مع الرجل 
5  4  3  2  1  
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‐Q20  
تمنح المرأة حق إبرام العقود مساواة  يجب أن

  مع الرجل
5  4  3  2  1  

‐Q21  
يوجد حاجة إلقرار حماية قانونية ضد التمييز 

  بين الرجل والمرأة
5  4  3  2  1  

‐Q22  
العنف ضد المرأة في  استخداميحق للرجل 

  بعض الحاالت اإلستثنائية.
5  4  3  2  1  

‐Q23  
البالد  تعطى المرأة الحق في مغادرة يجب أن

  دون موافقة زوجها أو ولي أمرها.
5  4  3  2  1  

‐Q24  
الحرية المطلقة في إختيار مكان  للمرأةيحق 

  عملها
5  4  3  2  1  

‐Q25  
يكفل القانون عدم فصل المرأة من الخدمة 

  بسبب الحمل أو إجازة األمومة
5  4  3  2  1  

‐Q26  
تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك  يجب

  أة في المناهج التعليمية  الرجل والمر
5  4  3  2  1  

‐Q27
القضاء على األدوار التقليدية والنمطية  يجب

  للرجل والمرأة
5  4  3  2  1  

‐Q28  
لرجل والمرأة تجسيد مبدأ المساواة بين ا يجب

  في الدساتير الوطنية والتشريعات
5  4  3  2  1  

‐Q29   1  2  3  4  5  المرأة في يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة  
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 بإضافتها: ترغب/يمالحظات  أية

............................................................................................ 

   انتهت أسئلة االستبيان

  مع تحيات فريق البحث

  

  المناصب العليا اإلدارية في الدولة

‐Q30  
على  الوصايةيحق للمرأة الوالية والقوامة 

  األطفال مساواة مع الرجل
5  4  3  2  1  

‐Q31  

تهيئة الظروف الالزمة لتطور المرأة في  يجب

كافة الميادين السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية 

  والثقافية

5  4  3  2  1  

‐Q32  
مساواة الرجل في االشتراك في  يحق للمرأة

  األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية
5  4  3  2  1  

‐Q33  
في الحقوق مساواة الرجل للمرأة يحق 

  والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه
5  4  3  2  1  

‐Q34  
مساواة الرجل في األجر يحق للمرأة 

  واالستحقاقات في قطاع الخدمة المدنية
5  4  3  2  1  

‐Q35  
طى المرأة نفس حقوق الرجل فيما تع يجب أن

  يتعلق بجنسية أوالدهما
5  4  3  2  1  
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