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  المقدمة
  

عندما طلب منا  الدلیل التدريبي" حقوق اإلنسان ھي حقوقك "    ولدت فكرة إنتاج 
تنفیذ الدلیل التدريبي الذي أصدره بعنوان " المطالبة  لتضامن النساء  المعھد الدولي 

) فقد شرعت المجموعات الفلسطینیة لمنظمة العفو الدولیة في تنفیذه 1بحقوقنا " ،(
ا من قرى  في األراضي الفلسطینیة كأحد المجتمعات النامیة . وكان میدان التدريب عددً

المدربات والمیسرات و اعتمادا على تفاعل ) الحظنا مع 2و مخیمات قطاع غزة . (
المشاركات وخبراتھن ،بأن مادة ذلك الدلیل وخاصة دراسات الحالة المستخدمة ،والتي 

تحظى بجانب كبیر من األھمیة ، أنھا غیر متناسبة تماما مع تركیبة المجتمع 
ادة ذلك الفلسطیني وثقافته ، وعاداته وتقالیده ،مع التأكید على القیمة الكبیرة لم

الدلیل و على واقعیة أھدافه .من ھنا وبالتشاور والتنسیق مع عدد من الخبرات 
النسوية العاملة في المیدان ، بعد قراءتھن للدلیل واستخدامھن مادته في التدريب فقد 

 على التوصیات اآلتیة :   أجمعن 

ف بالمفاھیم اعتماد األھداف التي تضمنھا الدلیل "المطالبة بحقوقنا " وھي التعري -
والمنصوص علیھا في المواثیق الدولیة بلغة سھلة  والمبادئ العالمیة لحقوق اإلنسان 

  . وبسیطة ، ألوسع قاعدة من األشخاص في المجتمع العربي الفلسطیني 
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صیاغة دلیل جديد "حقوق اإلنسان ...ھي حقوقك "يعتمد أسلوب الحوار والمناقشة    -
  خبراتھن و تجاربھن الشخصیة .ويتیح الفرصة للمشاركات لسرد 

إعادة ترتیب أولويات موضوعات التدريب ، من حیث األھم فاألقل أھمیة تبعا لرغبة  -
النساء المشاركات و ما تود معرفته من قضايا حقوقیة ، مع التأكید على شمولیة 

  الحقوق وترابطھا .
لعمل ھن الفئة اعتبار النساء المھمشات و األقل حظا في التعلیم و في میدان ا -
الجامعیات   المستھدفة بالدرجة األولى للدلیل باإلضافة إلى فئات أخرى مثل الفتیات  

اللواتي نعتقد بأن الدلیل الجديد قد يكون فرصة مثمرة من اجل توعیتھن بضرورة أن 
يصبحن مبادرات في المشاركة في صناعة القرارات على الصعید الشخصي و كذلك 

مثل ھذه الفئة يساعد على تحقیق مقولة "الوقاية خیر من العالج "  العام .فالتوجه إلى
  والمعرفة المسبقة تفید في عملیة اتخاذ القرار والتغییر في ھیكلة وثقافة المجتمع . 

)في بعض 3ولتنفیذ ھذه التوصیات تم تنفیذ مسح میداني الحتیاجات النساء الريفیات (
من واقعیة التوصیات من حیث معرفة أولويات التحقق  القرى الضفة الغربیة ، استھدف 

  موضوعات التدريب ، وآلیات التنفیذ ، وفعال تم الخروج بعدد من األولويات رتبت كالتالي : 

معرفة الحقوق والواجبات األسرية والتي تضمنت قضايا الزواج والطالق والنفقة و -
  الحضانة والحق في تنظیم األسرة.

سیة وتضمنت الموضوعات الحق في التعلیم واإلعالة والعمل الحقوق االقتصادية والسیا-
  واألجور المتساوية والمشاركة السیاسیة . 

األول ھو عبارة عن  سیتضمن ھذا الدلیل "حقوق اإلنسان ..ھي حقوقك " جزأين، 
تمارين تطبیقیة تتضمن المواد التي يمكن أن تستخدمھا المیسرات والمشاركات إضافة 

. والجزء الثاني ھو عبارة عن مالحق مختلفة تتضمن خلفیة الدلیل   إلى تقییم للورش 
واألحاديث -ومواد مساعدة للمنسقات من اجل تمكینھن من بعض اآليات القرآنیة 

الشريفة ولمحات عن سیر بعض البطالت المسلمات األوائل ونصوص من المواثیق 
اف واألسالیب والمالحظات الدولیة ، إضافة إلى الجزء الحالي والخاص بالمقدمة واألھد

  الموجھة للمنسقات . 

  التعلیم من خالل الحوار والتعددية والديمقراطیة

  إرشادات للمیسرات
يعتبر ھذا الدلیل "حقوق اإلنسان ھي حقوقك " نموذجا تدريبیا تقدمه المجموعات  -

قیة الفلسطینیة لمنظمة العفو الدولیة بھدف زيادة الوعي بین النساء إزاء قضايا حقو
الفلسطینیة العربیة ، وينبغي  أولويات وخصوصیة الثقافة المحلیة  تحمل في طیاتھا 

ا أساسیًا في تنفیذ ھذا الدلیل ، من خالل تنفیذ النموذج  على المیسرات أن يلعبن دورً
التدريبي المتمثل في التمارين ، كما ينبغي علیھن تسجیل التفصیالت التي تتم خالل 

  لمواقع ،و التي من الممكن االستفادة منھا و استخدامھا ثانیة .ورشات التدريب في ا
تھدف تمارين التعلم في الدلیل إلى تشجیع الحوار بین النساء حول المفاھیم المتعلقة 

 بالمواضیع التي تعكس االھتمامات التي ظھرت بعد المسح المیداني وھي : 

زواج والطالق والنفقة معرفة الحقوق والوجبات األسرية والتي تضمنت قضايا ال •
  والحق في تنظیم األسرة .

الحقوق االقتصادية والسیاسیة وتضم موضوع الحق في التعلیم واإلعالة والعمل  •
  واألجور المتساوية والمشاركة السیاسیة .

إن التسلسل في المفاھیم والحقوق الذي يطرحه الدلیل يعكس تدريجیًا حقوق  -
ا بحقوقھا ضمن محیطھا الخاص وانتھاء بحقوقھا في الحیاة العامة ،ونتیجة  المرأة بدءً
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لذلك فان دور المیسرات في اشعار المشاركات في ورشة العمل أن يتدرجن بطرح 
ومناقشة قضايا الحیاة الیومیة الحیاتیة الملموسة والمحددة إلى مناقشة الوضع 

لمیسرات االنتقال  والمسائل العامة والقضايا المھمة واألكثر أولوية ، لذلك ينبغي على ا
بمستوى الحوار والنقاش بشكل متماسك يساعد على ربط الحقوق بعضھا ببعض 

وتوضیح ترابطھا ، واالھم من ذلك مساعدتھن الكتشاف أن ھذه الحقوق مرتبطة أشد 
االرتباط بأسلوب وطريقة حیاتھن .وبسبب ھذا التسلسل كان ال بد من وضع مقدمة 

  لجزء الخاص بالتمارين . توضح معنى الحق ومصادره في ا

وألن مفھوم حقوق اإلنسان وحقوق المرأة قد يكون لدي بعض الفئات غیر مفھوم ، أو  -
مصطلحات لیست مستخدمة في البیئة الريفیة ، يجب على المیسرات أن يسعین إلى 

والتي يمكن تعريفھا من خالل  -سبر غور العالقة بین حقوق المرأة األساسیة وثقافتھا 
ص الدينیة واألحاديث الشريفة واألمثلة الشعبیة والشخصیات التاريخیة النصو

و...وعالقته بنقاش القضايا الیومیة التي تم الحديث عنھا ، مع إلقاء الضوء على تلك 
  الجوانب من الدين و الثقافة التي تؤيد ھذه الحقوق. 

ھن بطرق تتطلب التمارين المذكورة من المشاركات في ورش العمل تنظیم أنفس -
مختلفة ، ففي بعض األحیان تتحدث المشاركات الواحدة تلو األخرى ، وفي أحیان أخرى 

تناقش المشاركات القضايا في مجموعات يتحدد حجمھا حسب العدد الكلي ومن ثم 
اختیار متحدثة باسم كل مجموعة لتلخیص وجھات النظر التي برزت خالل النقاش أمام 

سبات أخرى ستحاول المشاركات التوصل إلى إجماع المجموعة بأكملھا ، وفي منا
باعتبارھن جزءا من المجموعة األكبر ، وعالوة على ذلك فان معظم تمارين التعلم ال 

تتطلب القراءة أو الكتابة وبالتالي فان بإمكان األمیات منھن أو اللواتي حصلن على 
إلى حفز تفكیر تعلیم االبتدائي فقط المشاركة في جمیع التمارين ، وبإلضافة 

المشاركات فان األسالیب المختلفة التي نظمت بھا المناقشات من شأنھا إظھار أن 
قادرات على التعبیر بشكل واضح عن -سواء المتعلمات أو األمیات -جمیع المشاركات 

دواعي قلقھن واھتمامھن كأفراد وجماعات وقادرات أيضا على اختیار القائدات وتبوء 
ودفعھا  مجتمع ، وھذه المھام أساسیة في تشجیع حقوق المرأة مھام قیادية في ال

  إلى األمام،كما أنھا أساسیة لمشاركة المرأة في بناء مجتمع ديمقراطي . 

كما أنه ال بد من إيجاد نوع من المرونة وااللتزام أثناء تنفیذ ورش العمل ، وإذا وجدت  -
لطرح أسئلة أكثر فاعلیة من  المیسرات أن ھناك أسالیب معینة لتنظیم المشاركة أو

تلك المعروضة في الدلیل ، فالرجاء أال تترددن في اختبار ھذه األسالیب مع ذكرھا في 
التقرير بعد االنتھاء من الورش ، في حال بروز مواضیع أو مفاھیم أخرى نتیجة النقاشات 

  فبإمكان المیسرات الخوض فیھا بحرية مع المشاركات في ورشة العلم . 

المؤكد أن المشاركات في ورش العمل سینتابھن مشاعر إيجابیة وأخرى سلبیة ، من  -
في ھذه الحاالت ينبغي إتاحة الفرصة للتعبیر عن أنفسھن بحرية حتى عن تلك 

المشاعر السلبیة مثل الخوف من التحدث أمام المأل ، والشكوك المتعلقة بمشاركة 
اك حقوقھن اإلنسانیة ، والیأس من األخريات تجاربھن الشخصیة أو الغضب إزاء انتھ
من المشاعر أمر طبیعي وجزء  النوع  الدفاع عن ھذه الحقوق ، إن التعبیر عن ھذا 

ضروري من عملیة زيادة الوعي مما يساعد المشاركات في ورش العمل على فھم 
أوضاعھن المعیشیة والتي تسعى إلى تحسینھا . وخالل الجلسة األخیرة يطلب من 

ملء صفحة التقییم بدون ذكر االسم (يمكن إيجاد آلیة للنساء األمیات لملء المشاركات 
  االستمارة ). 

كما بُرجى من المیسرات جمع المواد المرتبطة بالثقافة كاألمثال الشعبیة الطرف  -
الفكاھات أو المقاطع ذات الصلة والداللة من األدبیات المشھورة أو السیرة الذاتیة 

  تصبح ھذه المواد جزء من أرشیف الدلیل التدريبي . لشخصیات مشھورة ، وس
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وكذلك يرجى من المیسرات تدوين محاضر وسجالت مفصلة عن تجاربھن في إدارة  -
وتسییر ورشات العمل ، وتقییم مدى تقبل المشاركات للمفاھیم المعروضة ومدي 

ذلك من أجل فاعلیة التمارين في لفت االنتباه إلى الحقوق األساسیة والتوعیة بھا ، و
  معرفة الخبرات التي تكتسبھا المیسرات والتجارب التي تمر بھن خالل ورش العمل.

  

  الحقوق ومصادرھا

   األھداف :

  تعريف الحق ومصادر التعريف .  •
  معرفة الحق تؤدي إلى استخدامه.  •
 عدم إرجاع الحق إلى مصدر موحد يؤثر على تطبیقه .(مرجعیة الحقوق ).  •

 

  اللوازم:
  تعريف الحق يتضمن الحق في التشريعات والقانون

من الصعب حتى اآلن أن يتم تحديد دقیق وواضح لتعريف محدد للحق وخاصة أن 
األمر ھناك قواعد تشريعیة وقانونیة تحدد  المفھوم يعتبر مفھوم نسبي ولكن في نھاية

  معني الحق وھو : 

  الحق في التشريعات والقانون :
إلى   أن الحق ھو كل أمر أو قضیة يستطیع أن يتوجه فیھا المتضرر (أو المتنازعین ) 

  .   القضاء ، لصدور قرارا قضائي لصالحه 

  الحق من الناحیة النظرية (العاطفیة )
الن التعريف  ن الصعب علینا أن نجدد تعريفا محدد وذا سقف، كما ذكر سابقا أنه م

نسبي فحینما يري البعض أن قضیته ھي قضیة تتمتع بحق كامل يجد الطرف المقابل 
أنه ظلم ، لذلك فإنه من الصعب وضع نص حرفي ولكن ھناك ظروف موضوعیة تحكم 

  تكون قابلة للتنفیذ . إلى حد ما الحقوق وأن كانت في النھاية ال تستطیع القرارات أن 

  مصادر الحقوق وھي كالتي:
  رأي فقھاء وعلماء ).-سنة نبوية -مصادر الحقوق في المجتمعات اإلسالمیة (قران 

  مصادر الحقوق في المجتمعات األخرى (المواثیق واألعراف الدولیة ...إلخ) 

  

  حقوق اإلنسان .. ھي حقوقك

  أوالً: حقوق المرأة وواجباتھا ضمن األسرة
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  الحق في اختیار الزوج -أ
  الحق فیما يتعلق بقرارات تنظیم األسرة - ب
  مقاومة العنف - حق المرأة فیما يتعلق بكرامة جسدھا  - ج

   الحق في اختیار الزوج وقرار الزواج

   األھداف

  عرض أھمیة الحقوق بالنسبة لتعامل المرأة الیومي مع األسرة  •
ومتى ستتزوج ، وتقییم النظر في حق المرأة في اختیار من ستتزوج  •

االستراتیجیات المتبعة في التفاوض حول حقوق كل واحدة ومسؤولیاتھا ضمن 
 األسرة . 

  

  قأورا-اللوازم ( اختیار ي ): قلم رصاص أو حبر 
  دقیقة  60الوقت المتاح :

  اإلرشادات إلدارة الجلسة :
  (أ) قسمن أنفسكن إلى مجموعات ثالثیة .

) في ھذه المجموعة شاركي األخريات أفكارك بشأن كیفیة تعاملك مع الرجال في  (ب
أسرتك ( مع مراعاة عدم المغاالة ، وعدم التشدد في أفكارك ومن المستحسن طرح 

و الفكاھات التي تتمحور في مضمونھا على األفكار النمطیة أو بعض األمثال الشعبیة أ
  الدونیة للمرأة في المجتمع )

  دقیقة ) 20) يمكن طرح ومناقشة األسئلة التالیة :( (ج
متى كانت أخر مرة طلبت فیھا من قريب (ذكر)أي شيء ؟من كان ذلك القريب ؟كیف 

  فاتحتیه بالمسألة ؟ كیف كان رده؟
شیئا؟من كان ذلك القريب؟كیف  طلب منك فیھا أحد األقارب الذكور متى كانت أخر مرة 

  فاتحك بالمسألة ؟كیف كان ردك؟
  كیف شعرت من جراء التعامل في كلتا الحالتین ؟

) بعد االنتھاء يمكن تلخیص ما قیل شفاھیة أو على ورق بواسطة ممثل عن كل  (د
  دقیقة ) 20مجموعة ، وعرض تلك الملخصات .(

ترتیب أنفسكن في شكل نصف دائرة .ثم ناقشن أبرز ما قیل في الحوار وأبرز أعدن  )  (ه
أوجه الشبه واالختالف في الطريقة التي تعاملت كل واحدة بھا مع األفراد الذكور في 

  دقیقة )  20أسرتھا (

  
  اللوازم: ال شيء

  دقیقة  60الوقت المتاح:

  اإلرشادات إلدارة الجلسة :
كريم ) أو أحد المشاركات -جواد- ) على المنسقة قراءة السیناريو التالي بین (لیلى  (أ

  على أال تزيد القراءة عن عشرة دقائق . 
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  ) السیناريو : (ب
  خطبة لیلى

  سأتزوجه بشرط واحد...
یلى فتاة تبلغ من العمر اآلن ستة عشر عاما ، قبل والدھا خطوبتھا لرجل محترم في ل

أوائل الثالثینات ومن البلدة ذاتھا اسمه كريم ، لیلى تعرف كريم ألنه من نفس البلدة 
يتمتعون بسمعة طیبة في  وتتذكره وھي طفلة صغیرة ، مع العلم أن كريم وعائلته 

  البلدة .
ول بان التعلیم سالح مھم للحیاة خاصة وأنھا تملك قدرة عالیة سمعت لیلى نصیحة تق

  في الدراسة ، وأنھا ال تعرف كريم جید، كما أنھا لديھا الكثیر من المخاوف .
  في نفس الوقت اشترطت لیلى في حالة الموافقة تكملة تعلیمھا وأشیاء أخرى .... 

ن أنفسكن وناقشن (ج) تمعن كمجموعة ھذا السیناريو حول مشكلة لیلى و اسأل
  األسئلة التالیة :

ھل يحرم والد لیلى ابنته من حقوقھا؟ إذا كان األمر كذلك ، فما ھي تلك الحقوق ؟وإذا 
كانت اإلجابة ال ، فلم ال ؟ ھل للیلى الحق في رفض كريم كزوج تم اختیاره لھا ؟ھل 

  يحق للیلى أن تقرر مصیرھا ؟ 

) من 2(16بین لیلى ووالدھا وكريم في المادة  (د) يمكن التمعن والمقارنة في العالقات
  ارتباطھا بالمسألة: وناقشن مدى  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  ):2)(16المادة (
  ال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفین الراغبین في الزواج رضى كامال ال إكراه فیه 

وق اإلنسان انظرن في تجاربكن لحق (ه) يجب مناقشة اآليات القرآنیة واإلعالن العالمي 
  تؤيد حقوق المرأة ضمن األسرة .   الثقافیة والدينیة التي 

  

  حق المرأة في تنظیم أسرتھا

   األھداف

  تقديم موضوع تنظیم األسرة واحتیاجات المرأة للرعاية الصحیة المتعلقة بذلك  •
ھا بحث مسالة حق المرأة في اتخاذ القرار فیما يخص تنظیم األسرة وواجبات •

  اتجاه زوجھا . 
تشجیع المشاركات في الجلسة على التوصل إلى استنتاجات بشأن حقوقھن  •

 ومسؤولیاتھن في تنظیم األسرة . 

  
  التحدث عن إنجاب األطفال:

  ازم :ال شيءاللو
 دقیقة  60الوقت المتاح: 

  اإلرشادات إلدارة الجلسة :
  ) قسمن أنفسكن إلى مجموعات صغیرة  (أ
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ناقشن ضمن ھذه المجموعات الصغیرة إحساسكن تجاه األطفال ربما رغبتن في  )  (ب
األخذ بعین االعتبار األسئلة التالیة :ھل لدي أي منكن أطفال ؟ھل ترغبن في إنجاب 

ن األطفال ؟لماذا ؟إذا كنتن ال ترغبن في إنجاب المزيد من األطفال اآلن كیف المزيد م
تعتزمن تجنب الحمل ؟ھل تشعرن بان بإمكانكن أن تسألن الجھة التي تقدم الرعاية 

  منع الحمل ؟لماذا؟   الصحیة عن وسائل 

(ج) بعد االنتھاء من المناقشة اخترن واحدة منكن لتعبر عن وجھة نظركن أمام 
شاركات األخريات في ورشة العمل (ينبغي أال تستغرق المناقشة ضمن المجموعات الم

  دقیقة )  20الثالثیة أكثر من 

  
  األطفال التحدث إلى زوجك عن إنجاب 

  : ال شيءاللوازم 
  دقیقة  60الوقت المتاح :

  اإلرشادات ال دارة الجلسة:
(أ) اقران السیناريو التالي بین "حنان "و"حاتم "(يمكن للمیسرة أن تقرأ بنفسھا أو أن 

  دقائق )  10تختار متطوعة من المشاركات على ال تستغرق القراءة أكثر من 

  (ب)السیناريو:
  أسرة حنان وحاتم

اة زوجیة سعیدة منذ زواجھما قرابة عام أو اقل بقلیل ، كالھما تعیش حنان وحاتم حی
يعمل بجد ومواظبة ،يؤمن كل من حنان وحاتم بأنھما سیكونان سعداء أكثر لو كان 

لديھما طفل ومع ذلك فھناك أسباب تجعلھم يفكرن في تأجیل موعد اإلنجاب إن كل 
حنان االنتھاء من دراستھا منھم لديه طموح توفیر موارد مالیة أفضل للبیت وإن على 

ومع ھذه القناعات فھناك عوامل خارجیة أخرى لھا عالقة في الموضوع كالتدخل من 
قبل والدة حاتم وكذلك والدة حنان ، الخوف من التقدم بالعمر ، عدم قناعة حاتم 

  بوسائل منع الحمل ، 

واسألن  (ج) كمجموعة تستمع إلى ھذا السیناريو فكرن جید في معضلة حنان وحاتم
  أنفسكن ثم ناقشن األسئلة التالیة :

  ما ھي حقوق حنان وواجباتھا في ھذه الحالة ؟ما ھي حقوق وواجبات حاتم أيضا.؟
ما ھي االنتقادات المحلیة التي من الممكن أن يتعرض لھا كل من حنان وحاتم ومن 

  قرارھما ؟ منھم يمكن أن يتعرض النتقادات وضغوط أكثر؟ وھل تؤثر ھذه االنتقادات على
  ھل تخوف حاتم من وسائل منع الحمل مبرر ؟ولماذا؟ 

  
  تنظیم األسرة

  اللوازم : الشيء
  دقیقة  20الوقت المتاح :

  اإلرشادات إلدارة الجلسة :
اسألن أنفسكن كمجموعة وناقشن األسئلة التالیة :ھل ينبغي تنظیم األسرة ؟ھل )  (أ

  ينبغي على الزوجین التخطیط لوقت اإلنجاب والفاصل الزمني بین إنجاب األطفال ؟ 
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  ) ھل يعتبر التخطیط األسرى مفید لصحة األم ؟لصحة الطفل ؟لماذا؟  (ب

سرة ؟كیف يقرر الزوج والزوجة عدد (ج) من الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتنظیم األ
  األطفال الذين سینجبانھم ؟ ھل ينبغي أن يبحثا ھذا القرار قبل الزواج أم بعده ؟ 

) ھل ينبغي أن يتخذا ھذا القرار لوحدھما ؟أم يتوجب علیھما الحصول على نصیحة أو  (د
  مساعدة من قبل اآلخرين ؟ ومن ھم اآلخرين من وجھة نظركن ؟ 

  دقیقة  40  ال يستغرق ھذا الجزء من النقاش أكثر من (ه) (ينبغي أ

) مسؤولیة 1) ناقشن مدى تأثیر الثقافة الدينیة وعالقتھا بالقضیتین التالیتین : ( (و
  ) حقوق المرأة بالنسبة للحمل وتنشئة األطفال 2األھل تجاه األطفال (

  

  مقاومة العنف - حقوق المرأة المتعلقة بكرامة جسدھا 

   األھداف :

  عريف العنف الموجه للمرأة سواء في الحیاة العامة أو داخل المنزل ت •
  تشجیع النساء على التعبیر عن مفھوم العنف لديھن  •
  العنف .  بحث اإلستراتیجیات التي يمكن أن تتخذھا المرأة لمواجھة  •
العنف ومشاركتھن و مساعدتھن  تشجیع النساء على التفكیر في مقاومة  •

 ھضة و مقاومة للعنف على ترسیخ مفاھیم منا

  اللوازم :
  تعريف العنف :

العنف ھو أي عمل مقصود أو غیر مقصود يرتكب بأية وسیلة بحق المرأة لكونھا امرأة 
ويلحق بھا األذى أو اإلھانة بطريقة مباشرة أو غیر مباشرة ويخلق لھا معاناة نفسیة أو 

التحرش ، أو اإلكراه ، أو  جسدية ، من خالل الخداع ، أو التھدىد، أو االستغالل ، أو
العقاب ، أو أية وسیلة أخري وإنكار وإھانة كرامتھا اإلنسانیة أو سالمتھا األخالقیة ، أو 
التقلیل من أمن شخصھا ومن احترامھا لذاتھا أو شخصیتھا أو االنتقاص من إمكانیتھا 

وحتى القتل  الذھنیة والجسدية ويتراوح العنف بالعادة ما بین اإلھانة من خالل الكالم
ويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم 

 أو غیر منظم ، وھي ظاھرة عالمیة . 

  دقیقة  60الوقت المتاح :

  إلدارة الجلسة : اإلرشادات 
(أ) قسمن أنفسكن نصف دائرة بدء بالمشاركات في ورشة العمل واحدة تلو األخرى 

سرة (المنسقة) أخبرن األخريات عما تعتقدن بأنه مصدر الحقوق وكیف وانتھاء بالمی
توصلن إلى تلك االستنتاجات (يجب أال تتعدى كل مشاركة خمس دقائق حتى يتسنى 

  للجمیع فرصة الكالم ) 

) بعد أن ينتھي الجمیع من الكالم تمعن في مصادر الحقوق وحاولن بمساعدة  (ب
لذي يرجع مصدر الحقوق إلى األسرة ، وھنا يأتي طرح المنسقة التركیز على االختیار ا

المنسقة األسئلة التالیة :ما ھو الدور الذي تلعبه األسرة في الحفاظ على حقوقكن ؟ 
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أو حرمانكن من تلك الحقوق ؟ ھل ھناك تفاوت بین األسر في معنى الحقوق ؟ ھل 
حقوقھن  من وضع معین ألسرھن ؟ھل ھناك نساء حرمن من  استفدن  ھناك نساء 

  بسب أن وضع أسرھن االجتماعي أو المادي يختلف عن وضع نساء أخريات ؟ 

تكون لم تكن ولن تكن يوما ھي مصدر    ) وھنا يمكن للمنسقة توضیح أن األسرة  (ج
الحقوق،وأن ھناك اختالف في مرجعیة األسر و أساندھا ألي الحقوق من مجتمع مدني 

د ومجتمع اقتصادي غیر جید ومن ھنا فإنه إلى مجتمع قروي ومن مجتمع اقتصادي جی
ال يمكن اعتماد األسر كمصدر للحقوق طالما أن ھناك مصادر أخرى ال يمكن االختالف 

  علیھا، وإن اعتماد األسر كمصدر للحقوق فیه إجحاف ومزاجیة. 

  
  أوراق-حامل ورقي -اللوازم :أقالم 

  دقیقة  45الوقت المتاح : 

  اإلرشادات إلدارة الجلسة :
(أ) اقرأن بصوت مرتفع السیناريو التالي بین ھدى وعادل ولیلى وكريم يمكن للمنسقة 

أال  لى أن تقرا بنفسھا أو أن تختار متطوعة من بین المشاركات في ورشة العمل ع
  دقائق.  10تستغرق القراءة أكثر من 

  السیناريو:
ا  لیلى وھدى وعادل وكريم أصدقاء مقربین ، الحظت الزوجان لیلى وكريم توترا شديدً

بین الزوجان ھدى وعادل وحاولت لیلي التدخل بسؤال ھدى ولكن ھدى رفضت 
ات في وجه ھدى التحدث إلیھا واكتشفت لیلي ذات يوم أثناء زيارتھا لھدى بعض الكدم

وقد عرفت بان عادل قام بضرب ھدى وإنه كلما كان توتر بینھما يقوم عادل بضرب ھدى 
وإن عادل قد اعتاد على أسلوب الضرب منذ فترة زمنیة بعیدة حتى أنه كان يقوم بضرب 

  إخوانه من قبل . 

(ب) فیما تسمعن كمجموعة ھذا السیناريو فكرن في مشكلة ھدى وعادل اسألن 
  ن وناقشن ھذه األسئلة التالیة : انفسك

(ج) ھل من حق عادل أن يقوم بضرب زوجته أو أخته ؟ في حالة أن زوجته أو أخته 
  مخطئة ھل من حقه أن يقوم بضربھا أو توبیخھا ؟ 

(د) ھل تعتقدين أن الضرب أنواع ، ضرب عنیف ممنوع استخدامه ، وضرب فقط من اجل 
  التخويف ؟ 

ان ترفض تدخل األصدقاء أو األھل ؟أم أن علیھا بمناقشة (ه) ھل موقف ھدى سلیم ب
  الموضوع مع شخص مختص؟ 

) ھل يوجد قوانین تحمي المرأة من العنف الذي تتعرض له في المنزل من قبل الزوج  (و
  أو األب أو األخ ؟ 

  دقیقة  40) يجب أال يستغرق النقاش أكثر من  (ز

   ثانًیا: الحقوق االقتصادية والسیاسیة

  ق المرأة في الثقافة والتعلیمحقو •
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  حقوق المرأة ومساھمتھا في اإلعالة •
  حقوق النساء في العمل واألجور العادلة •
  حقوق النساء في المشاركة السیاسیة •

  حقوق المرأة في الثقافة والتعلیم
  األھداف :

  تشجیع المرأة على المطالبة بحقھا في استكمال التعلیم حتى الفترة اإللزامیة.
رأة على المطالبة بحقھا في اختیار ما تتعلمه تمشیا مع قدراتھا ورغباتھا تشجیع الم

  واحتیاجاتھا. 

  
  اللوازم : ال شيء

  دقیقة  60الوقت المتاح :

   الجلسة :اإلرشادات ال دارة 

  ) قسمن أنفسكن نصف دائرة.  (أ

) أجبن على األسئلة التالیة الواحدة تلو األخرى بدء بالمشاركات في ورشة العمل  (ب
  وانتھاء بالمیسرة :

) ھل تلقیت تعلیما مدرسیا أو استفدت من أي من أنواع التعلیم نظامي أم غیر 1
  نظامي ؟

  ) ھل ترغبین بمواصلة تعلیمك؟2
أسرتك ومجتمعك تعلیم البنات والنساء وتثقیفھن ؟ ضمن أي شروط ؟ ) ھل تؤيد 3

  دقائق حتى تتاح للجمیع فرصة الحديث  5ينبغي أال يزيد حديث كل واحدة عن 

  ) اسألن أنفسكن كمجموعة وناقشن األسئلة التالیة: (ج
  ع ؟) لماذا يعتبر تعلیم المرأة ودراستھا أمرين مھمین بالنسبة لك ؟ولألسرة ؟وللمجتم1
  ) كیف تقارنین بین تعلیمك وتعلیم األفراد الذكور في أسرتك ؟2
) ھل ھناك تمییز داخل أسرتك ،مجتمعك أو حكومتك لصالح األوالد والرجال وضد 3

البنات والنساء في مجال التعلیم ؟إذا كانت اإلجابة نعم ، لماذا ؟ وإذا كانت اإلجابة ال ، 
حد من تعلیم اإلناث علیك وعلى أسرتك وعلى لماذا ؟ما ھو التأثیر المترتب على ال

  مجتمعك ؟
) ما ھو شعورك في حال كانت أسرتك أو مجتمعك أو حكومتك تحد من توفیر تعلیم 4

  للبنات والنساء ؟
  على حیاتك ؟   ) كیف يمكن آن يؤثر التعلیم والدراسة 5

  دقیقة)  40(ينبغي أن ال يستغرق النقاش أكثر من 

  
  أوراق-حامل ورقي -اللوازم :أقالم 
  دقیقة  45الوقت المتاح:

  اإلرشادات :
) اقرأن بصوت مسموع السیناريو التالي بین فاطمة وعايدة وعم عايدة أبو ماجد  (أ
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أ بنفسھا وممكن أن تتطوع مشاركة بقراءة على أال تستغرق (يمكن للمیسرة أن تقر
  دقائق).  5القراءة أكثر من 

  ) تعلیم عائدة "لماذا ال أستطیع دراسة العلوم ".  (ب

) قررت فاطمة والتي توفي زوجھا قبل عدة سنوات أن تستكمل دراستھا ، خاصة  (ت
بدأت باالعتماد على نفسھا والبالغة من العمر اثنتي عشرة سنة  وأن ابنتھا الوحیدة 

المدرسة التي تدرس فیھا اآلن ألنھا لیس  في أمور كثیرة . فقد قررت أن تنتقل من 
فیھا مجال لدراسة العلوم التي قد تؤھلھا لدراسة الطب أو الھندسة فیما بعد ، 

وناقشت الموضوع مع والدتھا فاطمة وسعدت فاطمة بعمق تفكیر ابنتھا وتخطیطھا 
العم أبو  ولكن كل من فاطمة وعايدة (األم واالبنة) قد اصطدمتا برفض للمستقبل ، 
وذلك بحجة أن فاطمة زوجة أخیه غیر محتاجة للعمل طالما أنه يقوم   ماجد بشدة 

أن تذھب إلى  بتغطیة المصروفات عنھم كل شھر وأن عايدة ابنة أخیه ال يمكن 
لوم طالما أنھا في النھاية ستتزوج المدرسة البعیدة ، وأنھا ال تحتاج إلى أن تتعلم الع

وتصبح أم ، قررت فاطمة مناقشة الموضوع مع أبو ماجد وعدم االستسالم لتلك 
المبررات ، ولكن أبو ماجد إضافة إلى مبرراته أنه ال يمكن أن يتحمل حديث الناس عنه 

بنتھا العائلة في التدخل من أجل إقناع فاطمة وا  وعن ابنة وزوجة أخیه، فقد بدأت نساء 
  بان ما تطلبانه غیر متعارف علیه . 

) كمجموعة استمعن إلى ھذا السیناريو، فكرن في مشكلتي عايدة وفاطمة، اسألن  (ج
  أنفسكن وناقشن األسئلة التالیة :

) ما ھي حقوق عائدة في ھذه الحالة ؟ھل حرمت من الحصول على حقھا ؟ ما ھو 1
أخ زوجھا الراحل ؟ ما ھي النقاط التي النقاش الذي ينبغي على فاطمة أن تفتحه مع 

يجب أن تثیرھا معه بشأن تعلیم عائدة ؟ ھل فاطمة محقة في إصرارھا على أن تقبل 
نتیجة الحوار مع عم عائدة ؟ ھل ينبغي على النساء الوقوف إلى جانب البنات والنساء 

قالید ؟ األخريات حتى يتسنى لھن الدفع بحقوقھن إلى األمام ، أم علیھن اتباع الت
  ولماذا ؟

) ھل تعتبر رغبة عائدة في االلتحاق ببرنامج العلوم أمر غیر طبیعي بعض الشي؟ھل 2
ذكاء وتقدم في الدراسة أم أنھا تعكس تربیة غیر مالئمة من قبل   تعكس رغبتھا ھذه 

  فاطمة ؟
  ) ھل أبو ماجد محق في حرمانه عايدة من الدراسة في برنامج العلوم ؟ 3

على سبیل المثال -تقد بان الموضوعات الدراسیة التي ال تالئم الفتیات ) ھناك من يع4
الرياضیات والعلوم وأنه ينبغي على الفتیات أن يدرسن موضوعات مثل التدبیر المنزلي 

اية األطفال ، ما ھو رأيك في ھذا االعتقاد ؟ھل تملك الفتیات القدرة على دراسة ورع
  الموضوعات ذاتھا التي يدرسھا الفتیان ؟ و لماذا؟ 

  دقیقة)  50-  45(قد يستغرق ھذا النقاش ما بین 

  

  حقوق المرأة ومساھمتھا في اإلعالة

   األھداف :

جتماعیا واقتصاديا وسیاسیا التدقیق في مسألة أھمیة المأوى باعتباره حقا ا •
  والنظر في قضیة الحماية التي يوفرھا المأوى للمرأة:كیف ،من ، ماذا ومتى ؟ 

تشجیع المشاركات في ورشة العمل على تقییم مساھمتھن في الحصول  •
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على القوت والمأوى ألسرھن أو للغیر والتشديد على أھمیة العمل غیر مدفوع 
 ا ولمجتمعھا . األجر الذي تقدمه المرأة ألسرتھ

  
  اللوازم: الشيء
 دقیقة  30الوقت المتاح :

  اإلرشادات إلدارة الجلسة :
يستغرق شرح كل (أ) بدءا بالمنسقة اشرحن واحدة تلو األخرى أين تسكن (ينبغي أال 

  مشاركة في ورشة العمل أكثر من دقیقتین حتى تتاح فرصة الحديث للجمیع ) 

(ب) بعد أن تعطي كل واحدة شرحا عن منزلھا اسألن أنفسكن وناقشن األسئلة التالیة 
:  
  ) ما أھمیة المنزل بالنسبة لك ؟1
ب على ) ھل يمكنك تخیل نفسك بدون منزل ؟ما ھي المشاكل التي يمكن أن تترت2

  ذلك
) ھل يوفر لك منزلك الحماية من أي شيء ومن أي شخص ؟ من عوامل طبیعیة ، من 3

  األشخاص الفضولیین والمتدخلین من الحكومة أو من بعض ھذه الجھات أو جمیعھا ؟
) ھل تقع على حكومتك مسؤولیة حماية حقك في الحصول على المأوى على سیبل 4

صة الثمن المدعومة من الحكومة أو عن طريق المثال عن طريق توفیر المساكن رخی
  ) دقیقة  30-20توفیر القروض ؟ (يجب أال يستغرق ھذا التمرين 

  
  اللوازم : قلم رصاص وورقة

  قیقة د 40الوقت المتاح : 

  اإلرشادات :
  (أ) قسمن أنفسكن إلى مجموعات ثالثیة 

سواء مدونة أو محفوظة في الذاكرة بالمھام - ) في ھذه المجموعات جھزن قوائم  (ت
التي تقمن بھا داخل وخارج المنزل والتي تساھم في الحصول على الغذاء و المأوى و 

أو رعاية الدواجن أو زراعة   ل رعاية األطفال و تمريضھم و تدريسھم و إعداد شؤون المنز
  المحاصیل أو العمل في الحقل ؟ 

) بعد أعداد ھذه القوائم في المجموعات الثالثیة اخترن متحدثة عن كل مجموعة  (ث
وعرض القائمة الباقي المشاركات في ورشة العمل (يجب أال  بحیث تقوم بتلخیص 

  دقیقة )  20يستغرق أعداد القوائم أكثر من 

  أنفسكن كمجموعة األسئلة التالیة : ) اسألن (ج
) كم عدد المھام التي تقوم بھا المرأة داخل وخارج المنزل والتي تساھم في الحصول 1

  الغذاء والمأوي وضمان استمرارھا؟
) لو كان لك أن تتقاضى أجرًا مقابل المھام التي تقومین بھا والتي تسھم في الحصول 2

  ذي ستطلبینه مقابل تأدية ھذه المھام ؟على الغذاء والمأوى ما ھو األجر ال
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) كیف تقارنین مھامك بالمھام التي يؤديھا الرجال ؟كیف تقارنین أجرك باألجور التي 3
  يتقضاھا الرجال ؟ 

  دقیقة )  20(يجب أال يستغرق النقاش أكثر من 

  

  حقوق النساء في العمل واألجور

   األھداف :

نزل وحقھا في تقاضي األجر العادل تشجیع المرأة في حقھا في العمل خارج الم •
  وفي اختیار العمل أو الوظیفة . 

رفع مستوى الوعي بشأن التمییز بین الجنسین في األجور وتقیم األسالیب  •
 التي تتبعھا النساء في التفاوض مع أرباب العمل بشأن ھذه القضیة . 

  
  اللوازم : ال شيء

 دقیقة  60الوقت المتاح : 

  اإلرشادات :
  ) نظمن أنفسكن نصف دائرة .  (أ

ا بالمشاركات وانتھاء بالمیسرة :   (ب) أجبن على األسئلة التالیة الواحدة تلو األخرى بدءً
  ) خارج المنزل ؟) ھل سبق وأن عملت (أو تعملین حالیا 1
  ) لماذا قررت العمل(أو عدم العمل )خارج المنزل ؟2
) ھل عاملك أو يعاملك رب العمل بشكل مختلف عن معاملته للرجال في مكان 3

  العمل؟
  ) كیف يشعر أفراد أسرتك الذكور إزاء عملك خارج المنزل ؟4

    حديث للجمیع دقائق حتى تتاح فرصة ال 5يجب أال تستغرق إجابتك الواحدة أكثر من 

  (ج) اسألن أنفسكن كمجموعة وناقشن األسئلة التالیة :
  ) لماذا تعتبر وظیفة المرأة خارج المنزل مھمة بالنسبة لك ؟لألسرة ؟للجمیع؟1
) ھل تفضل أسرتك ومجتمعك وحكومتك الرجال على النساء في بعض أنواع 2

  الوظائف؟ماھي ؟
د من توفیر العمل للنساء أو من الخیارات ) ذا كانت أسرتك أو مجتمعك أو حكومتك تح3

المتاحة في ھذا العمل أو من التعويضات التي تحصل علیھا النساء لقاء عملھن ، كیف 
  تشعرين إزاء ذلك ؟

) إذا كانت المرأة تعمل خارج بیتھا ، فھل ينبغي على الذكور في األسرة المساھمة 4
  في المھام المنزلیة ؟

  ل خارج البیت على حیاتك ؟ ) كیف يمكن أن يؤثر العم5

  دقیقة )  40(ينبغي أال يستغرق النقاش أكثر من 
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  حقوق النساء في المشاركة السیاسیة

 ( ھناك بعض التمرين الموجه فقط للنساء النقابیات أو الطالبات الجامعیات ) 

   األھداف :

إزاء  تشجیع النساء على التعبیر عن رأيھن السیاسي بحرية وأن يتسامحن  •
  دد اآلراء في المجتمع الواحد تع

تشجیع حق المرأة في انتخاب المرشحین وتبني القضايا حسب ما يملیه علیھا  •
  ضمیرھا 

تشجیع المشاركات على التفكیر في المبادئ التي تحكم عالقة الحكومة  •
  بالمواطنین . 

 االعتراف بحق المرأة وقدراتھا على العمل كقائدة ضمن مجتمعھا .  •

  
  اللوازم : ال شيء

  دقیقة  30الوقت المتاح :

  اإلرشادات :
  (أ) عدم الخوض بشكل حاد في النقاشات السیاسیة الراھنة 

  ) اسألن أنفسكن وناقشن األسئلة التالیة : (ب
تنظرن إلى التعبیر عن رأيك على أنه األسلوب األساسي للمشاركة السیاسیة  ) ھل1

  ؟لماذا؟ 

) ماھي الوسائل التي يمكنك من خاللھا التعبیر عن رأيك ؟على سبیل المثال ھل 2
تناقشین القضايا السیاسیة مع أصدقائك أو مع أفراد أسرتك ؟ھل تتحدثین بشكل 

سین حقك في االنتخاب ؟ ما ھو الدور الذي علني خالل الجلسات العامة ؟ ھل تمار
تلعبه أسرتك ومجتمعك وحكومتك في تحديد كیفیة تعبیرك عن آرائك السیاسیة ؟ھل 

  ينبغي أن تلعب أي من ھذه الجھات دور في ذلك ؟ لماذا ؟
أو حكومتك االستماع إلى اآلراء السیاسیة للرجال على اآلراء  ) ھل تفضل أسرتك 3

ا ذلك ؟ السیاسیة للنساء ؟    إذا كان ھذا صحیحا فكیف تشعرين إذً

  
  اللوازم :قلم رصاص أو حبر

  دقیقة  45الوقت المتاح : 

   اإلرشادات :

ا بالمشاركات في الورشة وانتھاء  ) أجبن على األسئلة التالیة الواحدة (أ تلو األخرى بدءً
  بالمنسقة :

  ) ھل قمت بالتصويت في أية انتخابات من قبل سواء حكومیة أو غیر حكومیة ؟1
) إذا كانت اإلجابة نعم فھل أعطیك مشاركتك في التصويت شعورا بالقوة أكثر من ذي 2
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دقائق حتى تتاح  5ئلة قبل ؟( ينبغي أال تستغرق إجابة كل مشاركة عن ھذه األس
  الفرصة للجمیع ) 

  ) اسألن أنفسكن كمجموعة وناقشن األسئلة : (ب
) ما ھو الدور الذي تلعبه األسرة ومجتمعك وحكومتك في تحديد كیفیة تصويتك 1

للمرشحین وموقفك من القضايا المطروحة ھل ينبغي أن يكون ألي من الجھات دور في 
  ذلك ؟ لماذا ؟

  أن تكشفي ألي شخص عن كیفیة تصويتك ؟ لماذا ؟ ) ھل ينبغي علیك2
تدلي بصوتك االنتخابي ؟ھل لصوتك تأثیر على  ) ھل تعتقدين بأنه من المھم أن 3

  العملیة وعلى النتائج السیاسیة على المستوى المحلي ؟ لماذا أو لم ال ؟ 

  المالحق

  خلفیة الدلیل التدريبي:
المحاور الرئاسیة التي اعتمد الدلیل  على عدد من تعتمد خلفیة الدلیل التدريبي 

علیھا عند إنتاجھا وجاءت ھذه المحاور متسلسلة بحیث توالى ترتیبھا على حسب  
 االستنتاجات التي سبقت الخطوة التي سبقتھا والمحاور الرئیسة ھي كالتالي : 

  .  الكتیب "المطالبة بحقوقنا" والذي تم إنتاجه من قبل المعھد الدولي لتضامن النساء

  الورش الذي تم تنفیذھا في منطقة غزة . 

  مسح االحتیاجات الذي تم في منطقة الضفة الغربیة . 

  النساء.   الكتیب "المطالبة بحقوقنا" والذي تم إنتاجه من قبل المعھد الدولي لتضامن 

تعود إلى كتیب تدريبي عنوانه (المطالبة بحقوقنا ) من إنتاج  أن خلفیة الدلیل التدريبي 
معھد الدولي لتضامن النساء وأرسل إلى المجموعات ا لفلسطینیة لمنظمة العفو ال

الدولیة من اجل استخدامه في األراضي الفلسطینیة ووضع المالحظات علیة وسنلخص 
  موجز عن ھذا الكتیب :

من خالل سلسة من االجتماعات و المناقشات  1993جاءت فكرة الكتیب منذ عام 
ورعاھا المعھد وكان من أھم التوصیات التي خرج بھا بعد عدد والمؤتمرات التي عقدھا 

من اللقاءات على ضرورة الحاجة إلى التعريف بمبادئ ومفاھیم حقوق اإلنسان المعترف 
بھا دولیا إلى النساء على مستوى القاعدة بما في ذلك النساء المسلمات، كما 

الرامیة إلى توفیق شددت المشاركات في عدد من المؤتمرات على ترسیخ الجھود 
مبادئ حقوق اإلنسان العالمیة مع المعتقدات الدينیة واللجوء إلى استخدام لغة مرتبطة 
بالثقافة المحلیة ومستفیدة من اإلمكانیات التي تتیحھا الخصوصیات الثقافیة والحضارية 

الخاصة بالمجتمعات اإلسالمیة بھدف نقل الرسالة التي تتضمنھا مواثیق حقوق 
  الدولیة إلى النساء المسلمات . اإلنسان

  الورش التي نفذت في قطاع غزة :
تحت شعار حقوق المرأة حقوق إنسان وبمناسبة مرور خمسین عام على اإلعالن 

تم اإلعالن عن حملة  1998العالمي لحقوق اإلنسان وعلى شرف الثامن من آذار لعام 
استمرت   غزة -ؤون المرأة التوعیة الخاصة بالنساء والتي نفذت بالتعاون مع مركز ش

من  في مناطق مختلفة  1998الحملة ما يقارب الثمانیة شھور انتھت في ديسمبر 
ساعات ، في أغلب حلقات  4لقاء كل لقاء ما يقارب  24ورشة خالل  12القطاع تم عقد 

التدريب تم التركیز على مشاركات النساء العاديات ولكن ھذا لم يمنع أنه في بعض 
مج للنساء المتعلمات والعامالت مما إثر النقاش والتجربة الحیة والتساؤالت الورش تم د
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بترتیب عدد من الحلقات الخاصة  وبالفعل قام برنامج تعلیم حقوق اإلنسان  المھمة، 
بتنفیذ الدلیل التدريب في منطقة قطاع غزة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التي 

ويل في العمل مع النساء في مواقع مختلفة ، تملك الخبرة في التدريب ولديھا باع ط
وتم اختیار الفئة المستھدفة المطلوبة من النساء العاديات والمھمشات في القرى 

 -بنى سھیلة  -عبسان  - بیت الھیا  -والمناطق الزراعیة في منطقة غزة (بیت حانون 
انیة شھور ، وكانت نتیجة التدريب الذي استمر ثم  إلخ -مخیم الشاطئ-مخیم جبالیا 

ا .  35-17سیدة تراوحت أعمارھن بین  226  عامً

شاركن في التدريب على أن كتیب التدريب لم يعالج  و أكدت جمیع المدربات اللواتي 
القضايا المطروحة بمنطق يتناسب والمجتمع المحلي على العكس في بعض األحیان 

لتي تمت في عمل على إثارة المتدربات بشكل عكسي وفیما يلي ملخص للورش ا
  قطاع غزة : 

   أھداف الورش التي نفذت في قطاع غزة :

ھدفت الحملة لتوعیة وتثقیف النساء في المجتمع المحلي وإثارة موضوع  •
حقوق المرأة حقوق إنسان بین أوساط النساء العاديات ، وزيادة الوعي بحقوق 

ي مؤتمر وخاصة المفاھیم التي تم عرضھا ف  النساء إزاء قضايا حقوق اإلنسان 
  . 1995بكین 

إعادة صیاغة الدلیل " المطالبة بحقوقنا "والذي قام بإنتاجه المعھد الدولي  •
  للتضامن مع النساء .

  للورش في غزة :  الفئة المستھدفة 
النساء في مختلف المواقع ولكن سیتم التركیز على النساء اللواتي حرمن من 

لمعرفة الكافیة والتفاعل مع المجتمع استكمال تعلیمھن أو اللواتي لم تتح لھن فرصة ا
ا -الخارجي "النساء المھمشات " وھنا النساء في الريف  ربات  -النساء األقل تعلیمً

  البیوت 

   : آلیات تنفیذ الورش في غزة 

قبل البدء بالتدريب تم االجتماع مع طاقم التدريب المكون من مدربات من عدد   •
ح أھداف الحملة وتم توزيع الدلیل من المؤسسات النسوية والتنموية لتوضی

قبل البدء   مسبقا على المدربات بوضع المالحظات وتحديد احتیاجات التدريب 
بالتدريب ، وكانت نتیجة المالحظات األولیة عن عدم إمكانیة تنفیذ جمیع الحاالت 

الدراسیة بالتوقیت المطروح خالل الفترة الزمنیة المحددة لكل ورشة والتي 
ساعات ، واتفق الجمیع على اختیار بعض الحاالت الدراسیة وتعديل  10-8مدتھا 

  في التوقیت الزمني المطروح لبعض التمارين .
االستشھاد  كما تم التأكید على عدم الخوض في تفسیر لآليات القرآنیة و إنما  •

بھا فقط ، وعدم االنجرار وراء التفسیر والتأيید أو اإلنكار ، حتى ال يصل النقاش 
  نھاية إلى نقاش عقائدي .في ال

كما تم اقتراح إلى دمج في بعض الموضوعات في نفس الجلسة لعدم إمكانیة  •
  الفصل بین الموضوعات وذلك لعمل تسلسل منطقي بین الموضوعات .

بدأت الورش بالتعارف وكسر الحواجز والتوقعات المتوقعة بعد االنتھاء من الورشة  •
لى تعزيز الذات ، و إعطاء فرصة أكبر على مدار يومین ، كما تم التركیز ع

للمتدربات للحديث عن تجاربھن ومخاوفھن وأمانیھن وتطالعتھن لحیاة ومستقبل 
  أفضل .

   المواد المستخدمة في الورش التي تمت في غزة :
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تم استخدام دلیل "المطالبة بحقوقھن " الطبعة قبل التعديل والذي قام بإنتاجه  •
لنساء كما تم االستعانة بأفالم وثائقیة تم إنتاجھا المعھد الدولي للتضامن مع ا

من قبل بعض المؤسسات األھلیة : " حقوق المرأة حقوق إنسان " إنتاج الصحة 
النفسیة وتدور أحداث الفلم على عرض لبعض الحاالت اللواتي تعرضن للعنف 

الجسدي والنفسي من قبل أحد الذكور في العائلة األخ أو األب أو الزوج ووصف 
لشعورھن اتجاه ھذه القضايا إضافة إلى رأي مختصین نفسین وقانونین . أم فلم 

النور الھائم وھو من إنتاج مركز شؤون المرأة يقوم الفلم بالتركیز على قضیة 
  الزواج المبكر أسبابه وأثاره .

   التوصیات التي تم الخروج بھا من الورش التي نفذت في قطاع غزة :

فريق التدريب " المدربات " اللواتي قمن بالتدريب وبرنامج في نھاية التدريب قام  •
تعلیم حقوق اإلنسان للمجموعات الفلسطینیة لمناقشة التقارير التفصیلیة 

وكانت التساؤالت  التي قدمت بعد االنتھاء من كل ورشة على حده ، 
  األساسیة للتقیم ھي :

o اإلدارة والتنسیق للورش  
o  والضعف والخلل في المادةالمادة التدريبیة ونقاط القوة  
o  ومدي االستجابة واالنسجام .  الفئة المستھدفة  

  (سیتم تناول التوصیات الخاصة بالمادة التدريبیة والفئة المستھدفة) 

   المادة التدريبیة :

أجمعت المدربات السبعة على أن المادة التدريبیة وخاصة الحاالت الدراسیة   •
رار إضافة إلى التدقیق على بعض فیھا الكثیر من الحشو اللفظي والتك

التفصیالت التي تعمل على تشتیتي المتدربات والخوض في القضايا الثانوية 
  وترك القضايا الرئیسیة المطروحة للنقاش .

كما أن ھناك بعض الحاالت الدراسیة التي ال تراعي الخصوصیة الثقافیة  •
ن االستشھاد بھا للمنطقة مما ينتج عن تحويل الحالة الدراسیة من حالة يمك

  لتوصیل المفھوم إلى حالة تقوم المدربات بالھجوم علیھا .
لم تكن الحاالت الدراسیة في بعض األحیان تتالئم والحق المطروح مما نتج عنه  •

استخدام حاالت دراسیة محلیة من خالل خبرات النساء واستبدلھا من قبل 
  المدربات بحاالت أخرى .

نیة في غیر موقعھا واالستشھاد بھا بدون معرفة استخدام لآليات القرآ  ھناك  •
الربط بین اآلية والمفھوم ، إضافة إلى أن ھناك تناقض في االستشھاد فتكون  

اآلية مخالفة تماما لما طرح ويتم االستشھاد بھا وھنا يتم التناقض والوصول إلى 
  .جو التدريب إلى جو مشحون بالصراع الديني وھو أمر يتنافى وھدف الدلیل 

  مسح االحتیاجات الذي تم في منطقة الضفة الغربیة :
الورش التي تم عقدھا في منطقة غزة ، وبعد   بناء على التوصیات التي خرجت من 

عدة جلسات مع المدربات وبعض الباحثات والعامالت في نفس المجال تم اقتراح عمل 
دلیل و تصنیفه بما مسح الحتیاجات النساء في منطقة الضفة الغربیة و إعادة ترتیب ال

يتناسب و معرفة احتیاجات النساء في القضايا التي ذات األولوية لديھن وفعال تم اختیار 
الخلیل ، وفیما -طولكرم -: جنین  ثالث مناطق في الضفة الغربیة وھي قرى كل من 

 يلي تفصیل للمسح : 

  األسلوب المستخدم لمسح االحتیاجات :
  أسلوب البحث السريع بالمشاركة



 

18 
 

الريفي السريع وھو أسلوب  أن البحث السريع بالمشاركة ھو نمط من أنماط البحث 
بحثي قام الباحثون في مجال التنمیة الدولیة بتطويره في نھاية السبعینیات وبداية 

الثمانینات كبديل ومكمل لعینات المسح التقلیدية ويعتبر أسلوب البحث السريع 
اء المجتمع الستكشاف وتحلیل وتقیم المعوقات بالمشاركة أسلوب للتعلم من ومع أعض

والفرص المتاحة واتخاذ القرارات محددة تجاه مشروعات التنمیة ، وتم استخدام ھذا 
النوع من البحوث ھنا من اجل تقدير احتیاجات النساء الريفیات للمعرفة بموضوعات 

ديھن وقضايا حقوقیة يمكن تقديمھا لھم بأسلوب مبسط يساھم في رفع الوعي ل
  بحقوقھن . 

  من ھو فريق العمل المیداني :
فريق العمل المیداني :لقد تمثل فريق العمل المیداني من عدد من الباحثات المیدانیان 

ذوات الخبرة في مجال العمل المیداني و يمتلكن تخصصات ومھارات وخلفیات متعددة ،  
ل في المناطق منذ إضافة إلى أننا استعنا بموظفات لمؤسسات نسوية وتنموية تعم

  فترة و لديھن خبرة في المنطقة وبطبیعتھا . 

  : مناطق العمل المیداني 
  دير أبو غزالة-جنین قرى دير أبو ضعیف -
  خراس-الخلیل قرى السموع-
  طولكرم قرى صیدا مخیم نور شمس -

  وصف لجوالت البحث المیداني :
  أدوات جمع المعلومات : 

  المشاھدة المباشرة :
حثات المیدانیان في المواقع على التعرف على الخدمات المقدمة للنساء ركزت البا
إلخ) ذلك من خالل الزيارات المیدانیة التي سبقت -جمعیات -عیادات -(مدارس 

، كما اھتمت الباحثات على التعرف على طبیعة البیئة من خالل    مجموعات النقاش 
عدد األطفال والمستوي -اء الوضع الصحي للنس استخدام الحواس أثناء المشاھدة 

الوضع االقتصادي للعائالت ، و تفريغ المالحظات لالستفادة منھا في األعداد -التعلیمي 
  لألسئلة التي سیتم طرحھا على النساء أثناء مجموعة النقاش . 

  المقابالت شبه المنظمة :
ناطق لقد تمت المقابالت شبه المنظمة مع المدربات التي قمن في التدريب في الم

السابقة من اجل جمع المعلومات حول طبیعة النساء في المناطق المھمشة وأفضل 
الطرق للوصول إلیھن والتحدث معھن ، كم تمت مقابالت منظمة مع شبكة النساء 

للمجموعات الفلسطینیة واالستفادة من خبراتھن في العمل المیداني ، وكتابة التقرير ، 
ل البحث المیداني مع منساقات المناطق لإلغاثة ومن أھم المقابالت التي تمت خال

الزراعیة وھي المؤسسة التي ساھمت في االستفادة من مواقعھا في المناطق 
إضافة إلى مساھمة منسقتھا في العمل مع الباحثات المیدانیان لجمع المعلومات حول 

  العمل معھا .  القرى التي تم 

  مجموعة المناقشات والتحلیل
موعات بمثابة مجموعات لمناقشات موضوعات محددة تضمنت وكانت ھذه المج

ضمن األسرة والحقوق االجتماعیة واالقتصادية   الموضوعات ( حقوق المرأة وواجباتھا 
سیدة من  15-12والسیاسیة للمرأة ) وتشكلت المجموعات في أغلب عددھا من 
في مجاالت الزراعیة الفئات المطلوبة للدلیل النساء العاديات واألقل تعلیم والعامالت 

والصناعة ، وتناوبت الباحثتین في كل منطقة بادراه النقاش وكانت ھناك باحثة ثالثة 
مھمتھا تسجیل النقاش والتوصیات ، وفي نھاية النقاش الذي أتركز على المعلومات 
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تم كتابة تقرير   واإلحصائیات  المیدان ومن المقابالت المنظمة  التي تم جمعھا من 
  تضمن التوصیات بعد كل مجموعة نقاش . میداني ي

  مراجعة المصادر الثانوية إحصائیات:
مختلفة توضح نسبة النساء في كل موقع میداني ونسبة النساء العامالت  إحصائیات 

وطبیعة ونوعیة األعمال التي تقوم بھا النساء في القرى ونسبة النساء المتعلمات 
عدد األطفال ، وجمیع ھذه المعلومات تم ونوعیة التعلیم ، ومتوسط دخل األفراد و

الحصول علیھا من جھاز اإلحصاء المركزي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة ، وھي الجھاز 
  الرسمي الوحید الذي يمتلك ھذه المعلومات . 

  توصیات تقرير البحث السريع بالمشاركة:
رير على أن مسح عند تحلیل لقراءة التقارير المیدانیة النھائیة للمناطق أجمعت التقا

  لمعرفة اإلجابة على :  االحتیاجات الذي ھدف 
ھل ھناك احتیاجات حقیقیة للزيادة الوعي بالقضايا الحقوقیة للنساء الريفیات  -

  والعاديات .
  ما ھي أولويات القضايا والموضوعات التي تحتاج النساء إلى التعرف علیھا . -
  ل الوصول إلى النساء واالستفادة . ما ھي األدوات التي يمكن استخدامھا من اج -

 : التقیم

  :تقیم ورش العمل
  على المشاركات في ورشة العمل أن يقدمن تعلیقاتھن للمنسقة . -1
   -بدون ذكر األسماء -على جمیع المشاركات ملء استبیان التقیم الذي تم توزيعه  -2

وتقیم المنسقة  برجي تقیم تجربتك خالل ورشة العمل التعلیمیة بشأن حقوق اإلنسان
  باستخدام المقیاس التالیة :

  ) 5أوافق بشدة (-
  )4أوافق (-
  )3لیس لدي شعور قوي اتجاه ھذا (-
  ) 2ال أوافق (-

  ) 1ال أوافق على اإلطالق(-

  ورشة العمل
. كان لدي متسع من الوقت خالل الجلسات في ورشة العمل للقیام بجمیع التمارين 1

  )   المطلوبة ( 

  )   ني خال الجلسات مناقشة القضايا التي تبرز في حیاتي الیومیة بحرية ( . كان بإمكا2

. تعلمت خالل الجلسات أن لدي حقوق في المجاالت الخاصة والعامة داخل وخارج 3
  )    المنزل ( 

. إن مشاركة األخريات تجاربي الشخصیة خالل الورش لفت نظري إلى حقوقي 4
  )     تي أتعرض لھا واألخريات ( اإلنسانیة األساسیة واالنتھاكات ال

. تمكنت خالل الجلسات وعن طريق مناقشة اآليات القرآنیة إضافة جوانب أخرى في 5
من فھم عقیدتي وثقافتي بطريقة تدعم وتؤيد حقوقي -الثقافتین اإلسالمیة والمحلیة 

  )    اإلنسانیة ( 
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  )    وة الذاتیة ( . كانت جلسات ورشة العمل إيجابیة واعتبرھا تجربة منحتني الق6

  المنسقة :
. كانت المنسقة منظمة وأدارت ورشة العمل بشكل يتیح للمشاركات فیھا تكملة 1

  )    تمارين التعلم ( 

. كانت المنسقة موضع ثقة وملتزمة وعملت على إيجاد جو يتیح حل لمشاركات 2
  )   التحدث بصراحة عن قضايا شخصیة حساسة ( 

بدت ورحبت بالمقترحات التي تقدمنا بھا المشاركات بشأن . كانت المنسقة خالقة و أ3
تحديد قضايا كانت لھا عالقة أكثر بالنقاش ، واعدت تمارين التعلم بحیث تالئم 

  )    واحتیاجات المشاركات في ورشة العمل ( 

. كانت المنسقة صادقة وصريحة ولديھا االستعداد إلشراك المشاركات في الورش في 4
  )   ة الخاصة بھدف تشجیع النقاش( تجاربھا الحیاتی

. المنسقة كانت مطلعة وقادرة على شرح األمور بشكل واضح وساعدت المشاركات 5
  )    في الورش على اكتساب قدرات على استیعاب حقوقھن ( 

  سور من القرآن الكريم التي لھا عالقة بالنساء في الخلق

  )1سورة النساء اآلية (
مَن  مِ هللاِ الرَّحْ   الرَّحِیمِ بِسْ

ا  مَ ھُ نْ بَثَّ مِ ا وَ ھَ جَ ا زَوْ ھَ نْ لَقَ مِ ةً وَخَ دَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِ لَقَ مُ الذِي خَ بَّكُ وا رَ ا النَّاسُ اتَّقُ "يَأَيُّھَ
مْ رَقِیباً" لَیْكُ امَ إِنَّ هللا كَانَ عَ حَ ُلونَ بِهِ وَاألَرْ آءَ واْ هللا الذِى تَسَّ اتَّقُ آءً وَ ا وَنِسَ ثِیرً االً كَ    رِجَ

  )21سورة الروم اآلية (
مَن الرَّحِیم مِ هللاِ الرَّحْ   بِسْ

ةً وَرَ  وَدَّ مْ مَّ نَكُ لَ بَیْ عَ ا وَجَ نُواْ إِلَیْھَ كُ ا لِّتَسْ وَاجً مْ أَزْ كُ مْ مِّنْ أَنفُسِ لَقَ لَكُ نْ آَيَاتِهِ أَنْ خَ ةً إِنَّ "وَمِ مَ حَ
ونَ " كَّرُ مٍ يَتَفَ وْ لِكَ آليَاتٍ لِّقَ   فِى ذَ

   یمصدق هللا العظ

   عن وأد البنات

  )59- 57سورة النحل اآليات (
مَن الرَّحِیم مِ هللاِ الرَّحْ   بِسْ

ونْ ( تَھُ اَيشْ انَهُ وَلَھُم مَّ بْحَ ُلونَ لِلَّهِ اَلْبَنَاتِ سُ عَ يَجْ هُ 57"وَ ھُ ھُم بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْ دُ رَ أَحَ ا بُشِّ إِذَ ) وَ
یمٌ ( وَ كَظِ ا وَھُ وَدً نَ الْ 58مُسْ ونٍ أَمْ ) يَتَوَارَى مِ لَى ھُ هُ عَ كُ سِ بِهِ أَيُمْ رَ ابُشِّ وءِ مَ مِ مِن سُ وْ قَ

ونَ " كُمُ ايَحْ آءَ مَ رَابِ أَالَسَ هُ فيِ الْتُ سُّ   يَدُ
   صدق هللا العظیم

   عن المسواة بین الجنسین

  )25سورة البقرة اآلية(
مَن الرَّحِیم مِ هللاِ الرَّحْ   بِسْ
ُلوا ال مِ وا وَعَ نُ امَ ينَ ءَ رِ الَّذِ ا "وََبشِّ وْ زِقُ ا رُ لَّمَ ارُ كُ ا األَنْھَ تِھَ نْ تَحْ رِى مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ اتِ أَنَّ لَھُ الِحَ صَّ

وَ  ا أَزْ مْ فِیھَ لَھُ ا وَ اِبھً تَشَ ا بِهِ مُ أُتُوْ بْلُ وَ نْ قَ نَا مِ ا الَّذِى رُزِقْ ذَ ا ھَ قًا قَاُلوْ ةٍ رِّزْ رَ ا مِن ثَمَ ھَ نْ اجٌ مِ
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ونَ " الِدُ ا خَ مْ فِیھَ ةٌ وَھُ رَ   مُّطَھَّ
   صدق هللا العظیم

رَانَ اآلية ( مْ   )195سورة آلِ عِ
مَن الرَّحِیم مِ هللاِ الرَّحْ   بِسْ

كُم مِّن َبعْضٍ ..." ضُ رٍ أَوْ أُنثَى َبعْ لَ مِّنكُم مِن ذَكَ مَ یعُ عَ مْ أَنيِّ آل أُضَ بُّھُ مْ رَ ابَ لَھُ تَجَ   " فَاسْ
   صدق هللا العظیم

  124و 32سورة النساء اآليات 
مِ هللاِ ا یمبِسْ مَن الرَّحِ   لرَّحْ

آءِ نَصِ  لِلنِّسَ بُوا وَ تَسَ ا اكْ یبٌ مِّمَّ الِ نَصِ ضٍ لِّلرِّجَ لَى َبعْ مْ عَ ضَكُ ا فَضَّلَ هللاُ بِهِ َبعْ ا مَ نَّوْ یبٌ "وَالَ تَتَمَ
ا "( لِیمً يءٍ عَ لِّ شَ لِهِ إِنَّ هللا كَانَ بِكُ ُلوا هللا مِن فَضْ ئَ بْنَ وَسْ تَسَ ا اكْ   ) 32مِّمَّ

نْ يَ  ونَ " وَمَ نَّةَ وَالَ يُظْلَمُ ُلونَ اَلْجَ خُ لَئِكَ يَدْ نٌ فَأُوْ مِ ؤْ وَ مُ رٍ أَوْ أُنثَى وَھُ اتِ مِن ذَكَ الِحَ نَ الصَّ لْ مِ مَ عْ
ا"( یرً   )124نَقِ

   صدق هللا العظیم

  نماذج من األحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالنساء
ال المأثورة للنبي محمد ھذه األحاديث مأخوذة عن اإلمام مسلم .صحیح مسلم :األقو

"صلي هللا علیه وسلم "وأفعاله كما رواھا صحابته وجمعت تحت عنوتن ، الجامع 
 "أ" و"ب" 4"أ" و"ب"و1الصحیح مجلدات 

  عن االستخدام الصحیح للغة التخاطب مع النساء
عن أبي ھريرة :أن الرسول هللا صلي هللا علیه وسلم قال :( ال يقولن أحدكم : عبدي 

  لكم عبید هللا وكل نسائكم اماء هللا ولكن لیقل غالمي وفتاي وفتاتي ) وأمتي ك

  عن الزواج
عن أبي ھرير: أن رسول هللا صلى هللا علیة وسلم قال : ( ال تنكح االيم حتى تستأمر 

  وال تنكح البكر حتى تستأذن ...) 

  قصص لبطالت أوائل في اإلسالم

تستشار في الموضوعات الفقھیة  زوجة الرسول المفضلة وكانت السیدة عائشة :
من األشعار عن ظھر قلب ويؤكد  والقانونیة ، وعرف عنھا ذكاؤھا وكانت تحفظ العديد 

بعض العلماء إنھا كانت تحفظ بنسخة خاصة من القران. كانت واحدة من النساء األوائل 
ة اللواتي اتخذن السیاسة مھنة لھن وادعین الحق في المشاركة والقیادة في الحیا
العامة وھي المیادين التي كانت عادة مقصور على الرجال قادت اآلالف الرجال في 

معركة الجمل نسبة إلى الجمل الذي ركبته عائشة وكانت المرأة الوحیدة التي كانت 
  في ساحة القتال . 

وھي ابنة الرسول صلى اللّه علیه وسلم ومن وجھة نظر الشیعة  السیدة فاطمة :
دا لكل ما ھو مقدس في المرأة وأنبل ما عرف في الوجود اإلنساني تعتبر عائشة تجسی

، وذلك الموقف بینھا وبین أبو بكر الصديق عندما طالبت بإرث الرسول ورد علیھا أبو بكر 
بقول الرسول " األنبیاء ال ورثة لھم " فردت علیه بقوله تعالي : "وورث سلیمان داوود 

وأوتینا من كل شيء إن ھذا لھو الفضل المبین " وقال يأيھا الناس علمنا منطق الطیر 
   16سورة النمل آية 

  المواثیق الدولیة
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  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة •
  المرأةاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد  •

  

  

  
  
 

 


