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 مقدمة في حقوق اإلنسان
 مأبو هاشمحمد  إعداد/ أ.

 اإلطار النظري: 
 المحاور التدريبية 

 
 تعريف حقوق اإلنسان: 

تلك الحقوق المتأصلة في بني البشر والتي من شأنها حفظ الكرامة البشرية دون تمييز على أي 
 . إلخ.اللون.أساس مثل الجنس أو العرق أو 

 إلنسان: خصائص حقوق ا
 منذ لحظة ميالد اإلنسان  متأصلة: موجودة •
 يجوز بأي حال إنكار حق اإلنسان فيها.   مصادرتها: الال تجوز  •
 ال تجوز تجزئتها: ال يجوز االدعاء بجواز مصادرة بعضها للتمتع بالبعض اآلخر.  •
 معينة.ث ال ترتبط بدين أو جنسية في كل مكان في العالم للجميع، حي عالمية: واحدة •

 أنواع حقوق اإلنسان: 
 من حيث جواز التقييد:  .1
: مثل الحق في الرأي، الحق في عدم التعرض للتعذيب، )ال يجوز تقييدها( حقوق مطلقة •

 حرية العقيدة. 
 حقوق يجوز تقييدها: مثل حرية التعبير، حرية تشكيل الجمعيات، حرية التجمع السلمي. •
 من حيث اإلعمال:  .2
 تدريجي )اغلب الحقوق االقتصادية واالجتماعية( حقوق اعمالها   •
 حقوق اعمالها يمكن أن يكون فوري )اغلب الحقوق المدنية والسياسية(  •

 

 خصائص حقوق اإلنسان.  .2 مفهوم حقوق اإلنسان.  .1
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان. .4 حقوق االنسان. انواع  .3
 فهم بعض حقوق اإلنسان.  .6 الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان. .5
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 من حيث جواز التعليق:  .3
حقوق يمكن تعليق العمل بها في حالة الطوارئ: حرية التعبير، حرية التجمع السلمي،  •

 التنقل  الحق في
عدم التعرض للتعذيب،  في الحياة، الحق فيالحق  حقوق ال يجوز تعليقها باي حال: •

 عدم رجعية الجرائم والعقوبات، حرية الفكر والعقيدة، عدم التعرض لالستعباد والرق 
 تتكون من: ، الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان  .1
 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  .2
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. العهد الدولي للحقوق  .3

 االعالن العالمي لحقوق االنسان
 مادة 30يتكون من   .1
 لها قيمة ادبية سامية.  هقواعد  .2
 تتضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.  .3

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 
 مثل:، المتعلقة بالمشاركة السياسية والحياة المدنيةينص العهد على الحقوق والحريات 

 الحق في عدم التعرض للتعذيب .2 الحق في الحياة .1
 حرية التنقل  .4 الحق في المحاكمة العادلة  .3
 حرية التجمع السلمي .6 الحق في الجنسية والشخصية القانونية  .5
 الجمعيات الحق في تشكيل   .8 حرية التعبير والفكر واالعتقاد  .7

 احتجاز انسانية تحترم الكرامة البشرية الحق في ظروف  .9
 

 العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
 هي الحقوق المتعلقة بالحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل: 

 الحق في الثقافة .2 الحق في العمل .1
 الحق في الصحة .4 الحق في التعليم .3
 السكن الحق في  .6 الحق في تكوين اسرة .5

 الحق في تكوين النقابات واالتحادات  .7
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 - ، ويجب أن تتسم االنتخابات بالتالي:الحق في انتخاب ممثلين إلدارة الشأن العام
 حرة .2 عقد انتخابات  .1
 دورية .4 نزيهة .3
 توفير حماية لهذا الحق من التعرض له من طرف ثالث  .6 باالقتراع السري  .5

 
 الحق في الحياة:

اإلعدام اال ألشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة عادلة مستوفية جميع  عدم استخدام عقوبة  .1
 الضمانات. 

 عدم تعريض حياة الناس للخطر بدون استحقاق، واالستخدام السليم للقوة والسالح الناري. .2
 توفير حماية االفراد من التعرض لحياتهم من قبل طرف ثالث. .3

 الحق في الصحة 
 ئية توفير سبل الوقاية من األمراض الوبا .1
 توفير بيئة سليمة خالية من األمراض   .2
 توفير الحماية من الضرر الذي قد يسببه طرف ثالث لصحة األفراد.  .3
 تهيئة ظروف من شأنها توفير الحق في الرعاية الصحية والعالج للجميع .4

 الحق في العمل  
 توفير فرصة عمل مناسبة. .1
 توفير بيئة عمل مالئمة وصحية.  .2
 ومكافئة نهاية الخدمة.األجر المناسب  .3
 الحق في االجازات وساعات الراحة. .4
 الحق في التطوير المهني.  .5
 الحق في التأمين والمعاش. .6
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 التمارين واألنشطة 
 ( 1تمرين رقم )

 ناقش مع زميلك.. ثم رتب الحقوق األتية حسب األهمية: 
 الحق في العمل .2 الحق في السكن  .1
 الحق في الصحة .4 الحق في الجنسية  .3
 الحق في التنقل  .6 الحق في عد التعرض للتعذيب  .5
 حرية التعبير  .8 الحق في الحياة  .7
 الحق في تقرير المصير  .10 الحق في االسم  .9

الحق في االجراءات القانونية  .11
 السليمة

الحق في اختيار ممثلين عنه إلدارة الشأن   .12
 العام 

 الحق في المحاكمة العادلة.  .14 الحق في التعليم  .13
 ( 2تمرين رقم )

 ناقش في مجموعتك، ووضح بالتفصيل ما معنى الحقوق التالية، وإلى أي فئة من الحقوق تنتمي: 
الحق في اختيار ممثلين إلدارة  .1

 الشأن العام 
 الحق في الحياة  .2

 الحق في الصحة .4 الحق في العمل .3
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 الديمقراطية 
 ركبة طالل أبو  إعداد: د.

 اإلطار النظري 
 أواًل: ما هي الديمقراطية؟  •

 الهدف العام: تعريف المشاركين بالديمقراطية مفهومًا وضرورة. 
 األهداف الفرعية: 

 لماذا نحن مضطرون لطرح مفهوم الديمقراطية.  •
  التعريف بالعالقة بين الديمقراطية والحرية. •
 التعريف بالعالقة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان  •
 طرح قضايا مرتبطة بالديمقراطية •
 طرح مجموعة مبادئ لتحقيق الديمقراطية  •
 أدلة قياس على تقويم الديمقراطية •

ــبحة كلمة ديمقراطية من الكلمات المألوفة أو الشـــــائعة عند غالبية الناس اليوم. لكن بالرجوع   أصـــ
اطية وتطوره ســـــنره أن هذا المفهوم قد جمع الكثير من الصـــــي  والنماذج إلى أصـــــل مفهوم الديمقر 

التي كان لها األثر البال  في تاريخ اإلنســــــانية فكرًا وممارســــــة. وبحطاللة على األحدا  التي مرت 
بها البشــــرية طيلة هذه المدة والماســــي التي عرفتها في إطار المخاضــــات الســــياســــية والفكرية التي 

ــلطوية ومن حرو  وويالت تعتبر الديمقراطية النتاج  مرت بها، وما تر  تب على ذلك من نماذج ســـــ
المباشــر لهذه المخاضــات. يدرن اإلنســان أن مســألة الديمقراطية ليســة مســألة حســابية، أو مســألة 
ــم   ــية يمكن اختراعها أو تركيبها بطريقة فلية، بل هي مفهوم فكري مرتبط بثقافة كاملة تضـــــــــــ حســـــــــــ

يم تشترط في إقامتها تحقق بعض الشروط العضوية واإلجرائية لكي تمكن  مجموعة متشعبة من الق
 إقامتها.

 مفهوم الديمقراطية:
ــ شــعب، أما   DEMOS(. وKRATOS- DEMOSالديمقراطية في األصــل، كلمة التينية: ) ــــــــــــــ

فتعني ســـــــلطة، والكلمتان معًا، تعنيان )ســـــــلطة الشـــــــعب(، وهي إحده صـــــــي    KRATOSكلمة: 
السـلطة المتبعة في الحكم. توصـب بصـورة رسـمية ويعلن عنها بأنها مبدأ خضـوع األقلية لةكثرية. 

ــاواة بين جميع أبناء الشــــــعب. واســــــتنادًا إلى بعض التعاريف، فحن   وتعترف بحرية اإلنســــــان والمســــ
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الديمقراطية هي النظام الســــــــــياســــــــــي االجتماعي الذي يقيم العالقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق 
مبدأ المســاواة بين المواطنين ومشــاركتهم الحرة في صــنع التشـــريعات التي تنظم الحياة العامة. وقد 

العصــــــــــــــر   دخلـة كلمـة الـديمقراطيـة إلى قـاموس اللعـة العربيـة، من اليونـانيـة عنـدمـا قـام العر  في
  العباسي، بترجمة الكتب اليونانية القديمة إلى اللعة العربية.

 تطور مفهوم الديمقراطية
نمة الديمقراطية وتطورت، هي وأســــــســــــها الفكرية والنظرية وفلياتها العملية في أرض معينة وعلى 

واليات خلفية ظروف تاريخية عاشـــــتها المجتمعات المســـــيحية العربية، كما في بريطانيا وفرنســـــا وال
المتحـدة، وـقد تطور مفهوم اـلديمقراطـية عبر المراحـل الـتاريخـية واألدوار المختلـفة ليصــــــــــــــبح نظـامـًا  

  سياسيًا واجتماعيًا يرصد له المفكرون السياسيون خصائص أساسية، منها:
  ـ وجود سلطة مرجعية عليا للدولة المتمثلة في الدستور والقانون األساسي. 1
  ير.ـ حرية الرأي والتعب 2
  ـ التعددية السياسية. 3
  ـ مبدأ تداول السلطة. 4

 الديمقراطية والحرية
إن الحديث عن مفهوم الديمقراطية يفضــــــــــــــي إلى الحديث عن مفهوم الحرية، باعتبارهما يتطابقان  
أحيـــانـــًا، لكن الواقع أن مفهوم الـــديمقراطيـــة مختلب عن مفهوم الحريـــة، رغم مـــا يلتقيـــان فيـــه من  

لوقــة الــذي يكون مفهوم الحريــة أكثر إطالقــًا، فــحن مفهوم الــديمقراطيــة يقيــده من  مــاايــات. ففي ا
خالل مجموعة من الممارســـــات والطرق التي تنظمه في إطار م،ســـــســـــات، مما يجعل الديمقراطية  
ــها العالقة التي تربط الديمقراطية بالحرية تربطها بمفهومين   عملية تنظيم أو تأســــيس للحرية. ونفســ

ــبح الثالو ، الحرية فخرين هما الم ــد تحقيقهما. وبهذا يصـــــــــ ــاواة والعدالة ألن الديمقراطية تنشـــــــــ ســـــــــ
ــكل في وجودها توفر الديمقراطية في حين تعمل الديمقراطية على   والمســــــــــاواة والعدالة مفاايم تشــــــــ
تكريس هــذه المبــادئ على نحو من الجــدليــة الــدالليــة والترابطيــة، وذلــك هو مــا عبرنــا عنــه فنفــا  

ية واإلجرائية التي تتحقق في إطار ثقافة كاملة تضم مجموعة من القيم المتشعبة. بالشروط العضو 
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ــلطتين   ــة الســــ ــلطات كافة، وبخاصــــ إن الديمقراطية الحقة تقتضــــــي الفصــــــل التام، المطلق بين الســــ
ــريعية والقضـــائية، على نحو ال يتيح   ــلطة التشـ ــتقاللية وقانونية السـ ــريعية والتنفيذية وتحقيق اسـ التشـ

 لتنفيذية الهيمنة عليهما وتسخيرهما لخدمة مصالحها وأهوائها.للسلطة ا
 
  الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

تزدهر حقوق اإلنسـان في ظل الديمقراطية القائمة على أسـاس سـيادة القانون، والتي تخدم مصـالح  
الجميع وليس فئة على حســـــا  األخره، والعكس صـــــحيح. فالديمقراطية تقوم على أســـــاس ســـــيادة 
ــمان   ــان وضــــ ــمن حقوق اإلنســــ ــمان الحقوق والحريات، وهي التي تتضــــ القانون باعتباره قاعدة لضــــ
احترامها، وكالهما ـــــــــــــ الديمقراطية وحقوق اإلنسان ـــــــــــــ الزم لبناء مجتمع سليم يتمتع أفراده باألمن  

 والقدرة على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة.
ــان عن عالـقة حقوق لقـد عبرت المـادة الحـادـية والعشــــــــــــــرو  ن من اإلعالن العـالمي لحقوق اإلنســــــــــــ

اإلنسان بالديمقراطية، حيث نصة على حقوق كل إنسان في المشاركة في حكم بلده سواء بطريقة  
ــية في  ــياسـ ــرة أو من خالل ممثلين ينتخبون. وأكد العهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسـ مباشـ

رين على متطلبات المجتمع الديمقراطي، وجاء إعالن فيينا  المادتين الرابعة عشــــــرة والحادية والعشــــــ
ــنة   ــان لسـ ــادر عن الم،تمر الدولي لحقوق اإلنسـ م،كدًا أن الديمقراطية والتنمية وحقوق   1993الصـ

على العالقة   1991اإلنسـان يعتمد كل منها على اآلخر. وأكد ميثاق باريس ألوروبا الجديدة سـنة 
كما وأكد اإلعالن العالمي للديمقراطية الذي أصــــــــــــدره االتحاد    بين الديمقراطية وحقوق اإلنســــــــــــان.

فأكد على أن الديمقراطية تقوم على ســـــيادة القانون ومباشـــــرة حقوق   1997البرلماني الدولي ســـــنة 
أن   علىالتداخل بين الهيكل الديمقراطي للحقوق وحقوق اإلنســــــان والنص   علىاإلنســــــان، مشــــــددًا  

 مل لجميع حقوق اإلنسان. الديمقراطية تعني التحقيق الكا
 قضايا مرتبطة بالديمقراطية

ــات  • على الرغم من وجود فوارق بين النظم الديمقراطية في العالم، فحن هنان مبادئ وممارســــــــــ
 محددة تميز الحكومات الديمقراطية عن غيرها من نظم الحكم. 

ــ،وليات المدنية بواســـــــطة كل  • ــلطة والمســـــ الحكومة الديمقراطية هي تلك التي تماَرس فيها الســـــ
 المواطنين بصورة مباشرة أو عبر مندوبين عنهم يتم انتخابهم بحرية. 
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ــان  إنها بمعنى   • ــات التي تحمي حرية اإلنســــــ الديمقراطية هي مجموعة من المبادئ والممارســــــ
 فخر مأسسة للحرية. 

ــديمقرا • ــات. فجميع  تقوم الــ الفرد واألقليــ ــة المقرون بحقوق  ــة على أســــــــــــــــــاس حكم األغلبيــ طيــ
الــديمقراطيــات، التي تحترم إرادة األغلبيــة، تحمي في الوقــة ذاتــه، وبــالحمــاس ذاتــه، الحقوق 

 األساسية للفرد ولةقليات. 
تقوم الـــديمقراطيـــة بـــدور الحـــارس الـــذي يحول دون تحول نظـــام الحكم إلى حكومـــة مركزيـــة  

كل الســـــلطة. كما تقوم الديمقراطية بالعمل على نزع صـــــيعة التحكم المركزي بالســـــلطة  تمتلك  
المحلية واإلقليمية، متفهمة أن الحكومة المحلية ينبعي أن تتصـــــــــــب   ونقلها إلى المســـــــــــتويات 
 من قبل الشعب، واالستجابة الحتياجاته قدر اإلمكان. بسهولة الوصول إليها

مهامها األسـاسـية هي حماية حقوق اإلنسـان األسـاسـية مثل إحده  تدرن النظم الديمقراطية أن •
ــاركة  حرية التعبير وحرية ــة للتنظيم والمشـــ ــاواة أمام القانون  وإتاحة الفرصـــ المعتقد وحق المســـ

  في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية للمجتمع. بصورة كاملة
كة الحرة فيها لجميع مواطنيها.  تجري الديمقراطيات انتخابات دورية حرة ونزيهة تتيح المشـــــار  

فاالنتخابات الديمقراطية ال يمكن أن تكون واجهة لدكتاتور أو حز  منفرد يتخفى وراءها، بل 
  ينبعي أن تكون منافسة حقيقية على الفوز بتأييد الشعب.

ُتخضــــــــــــــع الـديمقراطيـة الحكومـات لحكم القـانون وت،كـد على أن كـل مواطنيهـا يلقون الحمـايـة   •
 اوية في ظل القانون وأن حقوقهم يحميها النظام القانوني. بدرجة متس

تتنوع نظم الحكم الديمقراطية بما يعكس الحياة الســياســية واالجتماعية والثقافية التي ينفرد بها   •
كل مجتمع. فالديمقراطية ترتكز على مبادئ أسـاسـية وليسـة على ممارسـات موَحدة. والتقاليد 

 ار وأصحا  سيادة. اإلسالمية تعترف بأن الناس أحر 
المواطنون في ظل الديمقراطية ال يتمتعون بالحقوق فحسـب، بل إن عليهم مسـ،ولية المشـاركة  •

 في النظام السياسي، الذي يحمي بدوره حقوقهم وحرياتهم. 
والتعــاون والتوصـــــــــــــــل إلى الحلول الوســــــــــــــط.   تلتزم المجتمعــات الـديمقراطيــة بقيم التســـــــــــــــامح •

ــول إلى فالديمقراطيات تدرن أن  ــية خالفية يتطلب الوصــــ ــول إلى اتفاق عام على قضــــ الوصــــ
الحلول الوســـــــــــــط التي قد ال تكون ســـــــــــــهلة المنال دائما. وكما قال المهاتما غاندي  فحن عدم  
   التسامح في حد ذاته يمثل صورة من صور العنب وعقبة أمام نمو الروح الديمقراطية الحقة. 
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 مجموعة مبادئ لتعزيز الديمقراطية:

مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسـان مصـدرها ثابة ومتجذر في المعتقدات والثقافات، وهذه  إن •
 الحقوق تعتبر كال ال يتجزأ.

إن التنوع واالختالف والخصـوصـية الثقافية والحضـارية والدينية هي في صـلب حقوق اإلنسـان   •
وق اإلنســـــــــــــــان،  المعترف بهــا عــالميــا وهي واجبــة االعتبــار في فهم وتطبيق الــديمقراطيــة وحق

ويجب أال يكون هذا التنوع مصـــــــدرا للصـــــــراع بل على العكس ينبعي أن يكون مصـــــــدر إثراء  
 منطلق للحوار الهادف إلى مد جسور التواصل والتفاهم بين األديان والحضارات.

يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصـــالح للجميع بدون تمييز وبصـــفة خاصـــة حقوق   •
 الضعيفة والمهمشة والمعرضة لإلقصاء. ومصالح تلك الفئات 

تتحقق الديمقراطية بوجود الم،ســـــســـــات والقوانين وبالممارســـــة العملية للســـــلون الديمقراطي في  •
الواقع وعلى مختلب المســــــتويات وتقاس بدرجة تطبيق أســــــســــــها ومعاييرها وقيمها في وبمده  

 تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق اإلنسان.
ــيات   • ــاســــــ ــريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين  إن من أســــــ النظام الديمقراطي وجود هيئات تشــــــ

ــ،ولة وملتزمة بقواعد الحكم  ــعبية وهيئات تنفيذية مســـــــــــ ــاركة الشـــــــــــ تمثيال عادال وتحقق المشـــــــــــ
الصــــــالح، وســــــلطات قضــــــائية مســــــتقلة تضــــــمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات 

ات األداء الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية  وتردع المعتدين وهذه األســـاســـيات هي من ضـــمان
 حقوق اإلنسان.

أهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشـــــــاركة والتنمية الســـــــياســـــــية والديمقراطية وتشـــــــجيع   •
 تبادل وجهات النظر والتجار  في الدول المشاركة فيما بينها.

مضـامينها يتطلب التعلب   إن تعزيز البناء واألداء الديمقراطي وحماية حقوق اإلنسـان وتطوير •
على التحـــديـــات المـــاثلـــة والتهـــديـــدات القـــائمـــة بمـــا في ذلـــك التخلص من االحتالل األجنبي،  
ــتعاللها، والفســــــــاد والفقر والبطالة  ــلطة واســــــ ــوء إدارة الســــــ واختالل موازين العدالة الدولية وســــــ

 والتمييز، وقصور نظم التعليم والجرائم المخالفة ألحكام القانون الدولي.
ــان، وهو   • إن التطبيق الفعـال لســـــــــــــــيادة الـقانون أمر حيوي لحمـاـية اـلديمقراطـية وحقوق اإلنســــــــــــ

 ي،سس على وجود قضاء مستقل وعلى االلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
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اإلعالم الحر المســــــــــــتقل ضــــــــــــرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها وإن تعددية وســــــــــــائل   •
حيوي للمســـــــاهمة في نشـــــــر المعرفة والمعلومات وتحقيق  اإلعالم في اتجاهاتها وملكيتها أمر 

ــائلة واإلســـهام في تنوير الرأي العام وتشـــكيله بحتباع المعايير المهنية وبالتزام   ــاركة والمسـ المشـ
ــيخ الوعي والمعرفة  ــيخ الديمقراطية وترســــــ الحقيقة وعلى اإلعالم أن يلعب دورا بارزا في ترســــــ

 بحقوق اإلنسان وحمايتها.
ــان ضـــمان الحق في حرية  من متطلبات ا • ــيات احترام حقوق اإلنسـ ــليمة ومقتضـ لديمقراطية السـ

ــبة   ــمام إليها وتوفير اإلطار القانوني والبيئة المناســـ تأســـــيس منظمات المجتمع المدني واالنضـــ
لعملها، وتعزيز مبدأ الشــــــــــراكة والمشــــــــــاركة وتنظيم الحران االجتماعي الم،ثر على أن ي،دي 

لـية في إطـار الـقانون ويلتزم بمـبادئ اـلديمقراطـية واحترام حقوق  المجتمع الـمدني دوره بمســــــــــــــ،و 
 اإلنسان.

يعتبر القطاع الخاا شـــــــريكا حيويا في تدعيم األســـــــس الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنســـــــان   •
ــســـات المجتمع المدني في مســـاندة  ــلطات الدولة وم،سـ ــ،وال عن المســـاهمة الفاعلة مع سـ ومسـ

 ذه المجاالت.الجهود الرامية لتحقيق التقدم في ه
 

 أدلة قياس على تقويم الديمقراطية
إذا كان ال بد لنا من تقويم الديمقراطية في أي مجتمع كان، أي كيفية االســــــــــــتدالل عليها، وقياس  

 مده وجودها وفاعليتها، علينا طرح األسئلة التالية، ومحاولة اإلجابة عليها:
ــة الحريــات الــديمقراطيــة متــاحــة في   • المجتمع، أي مــا هي القيود إلى أي مــده ممــارســـــــــــــ

 المفروضة من سياسية وقانونية وبوليسية مباشرة على ممارستها !؟.
ــة الحريات  • ــائل ممارســ بمعنى أي الفئات االجتماعية هي التي   الديمقراطية؟من يملك وســ

ــية   ــائل التربوية واإلعالمــــــــــــــــ تتحكم بالموارد المالية والخبرات القانونية وأجهزة األمن والوســ
 الخ. …ة والم،سسـات االقتصادية والثقافي

ــة الحريات الديمقراطية إن وجدت، في عمليات اتخاذ   • إلى أي مده تدخل عملية ممارســــ
 الخ.…القرار السياسي واالقتصادي والثقافي 

ال شــك أن هذه األســئلة تتعلق بصــورة جوهرية ببنية الدولة الســائدة وطبيعتها. إنها تحدد المقومات 
ــدها وفليات تحققها، وهي تنطوي على   ــها ومقاصــــ ــســــ الجوهرية للظاهرة الديمقراطية انطالقًا من أســــ
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قرار الرأي بأن جوهر الديمقراطية تكمن في ممارســـــة الحريات الديمقراطية والمشـــــاركة في صـــــنع ال
على نطاق واســع إلى هذا الحد أو ذلك. وبعيــــــــــــــــا  هذه الشــرطين تكون الديمقراطية المعنية زائفة  

 الخ. ……حتى ولو كـان هنان برلمان وانتخابات 
 

 تمرين 
في مطلع العام، أعلنة حكومة دولة )عربســـــــــــتان( أنها ســـــــــــتجري انتخابات برلمانية في البالد في 

ــتة  ــاه نهاية العام. مضــــــة ســــ شــــــهور على هذا الموعد، ولم تتخذ أي إجراءات قانونية  موعد أقصــــ
تشـــــــــــير إلى إجراء هذه االنتخابات، كســـــــــــن قانون لالنتخابات، وتشـــــــــــكيل لجنة انتخابات محايدة، 
وتشــــكيل محكمة للنظر في الطعون، وإعداد الســــجل االنتخابي. جرت ضــــعوط محلية ودولية على  

عة في ســن قانون بشــكل متســرع، إال أنها لم تتمكن  الدولة المذكورة لاللتزام بالموعد المحدد، فســار 
 من إعداد السجل االنتخابي، وتحديد أماكن انتخا  كل مواطن. 

 المطلو : نقاش اإلجراءات التي اتخذتها الدولة، وقياسها بالمعايير الدولية. 
 
 
 
 
 

  



 دلـيــل: التثقيف المدني

15 
 

 المشاركة السياسية والمواطنة  
 ركبة  طالل أبو د. إعداد:

 اإلطار النظري 
 مفهوم المشاركة السياسية:  أوال:

ينظر علماء الســياســة للمشــاركة الســياســية على أنها عبارة عن إعطاء الحق الديمقراطي الدســتوري 
لكافة أفراد المجتمع البالعين العاقلين في االشتران بصورة منظمة في صنع القرارات السياسية التي 

هذا الحق ممارســــــــــة فعلية بعيًدا عن   تتصــــــــــل بحياتهم مًعا في مجتمع من المجتمعات وممارســــــــــة
عوامل الضـــعط واإلجبار واإللزام، إذ يجب أن تظل في إطار ديمقراطي يتســـق معه إطار الشـــعور 

، تجاه األهداف المجتمعية العامة وفى إطار الشــــعور بحرية الفكر، وحرية االجتماعيةبالمســــئولية  
 العمل وحرية التعبير عن الرأي.

فينظروا للمشـاركة السـياسـية على أنها عبارة عن العملية التي من خاللها يقوم    أما علماء االجتماع
والتنمية    االجتماعيةالفرد بدور ما في الحياة الســــــــياســــــــية المجتمعية، بهدف تحقيق أهداف التنمية  

، على أن تتاح الفرصــــــــة لكل مواطن بأن يســــــــهم في صــــــــنع هذه األهداف وتحديدها  االقتصــــــــادية
المواطنين في تلك  اشــــــترانالوســــــائل واألســــــاليب لتحقيقها، وعلى أن يكون  والتعرف على أفضــــــل 

ــئولية   ــعور المواطنين بالمســـــــ ــاس الدافع الذاتي والعمل التطوعي، الذي يترجم شـــــــ الجهود على أســـــــ
تجاه أهدافهم والمشــــــــــكالت المشــــــــــتركة لمجتمعهم، ووفق هذا المفهوم فحن المشــــــــــاركة   االجتماعية

ي يعتمد على نشــــــاطات وجهود ســــــياســــــية مختلفة يقوم بها أفراد الســــــياســــــية تمثل ســــــلون اجتماع
 المجتمع بهدف تحقيق أهداف تفيد المصلحة العامة.

 الشباب والمشاركة السياسية:  ثانيًا:
 ماهي معوقات المشاركة السياسية للشباب؟ 

محدد لمفهوم الشبا ، فحنه يمكن على االقل التمييز بين اتجاهين    إطارهنان اجتهادات عديدة لبلورة  
المجال  فيرئيسيين   يره    أحدهما  ،هذا  وثانيهما  العمر،  من  مرحلة محدودة  الشبا  مجرد  يره 

مرحلة عمرية، وتتميز بالحيوية    أي  فيويمكن أن تعيش معه    باإلنسانالشبا  حالة نفسية تمر  
 القات االنسانية. والقدرة على التعلم ومرونة الع

للنضج   والسابقة  للصبا  التالية  العمرية  المرحلة  هو  بالشبا   المقصود  فحن  االول  لالتجاه  وطبقا 
مرحلة مفعمة بالطاقة والنشاط وامكانية    وهيعامًا(    35عامًا )وأحيانًا    25  –  15فتنحصر ما بين  
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الى جانب مرونة وعدم جمود  اكتسا  الجديد من المعارف والمعلومات والمهارات وتحمل المسئولية  
 العالقات االنسانية. 

لها   والرشد  الطفولة  بين  وانتقال  نمو  مرحلة  عن  عبارة  الشبا   مرحلة  أن  النفس  علماء  وي،كد 
له   يتعرض  يسببها ما  تتخللها اضطرابات ومشكالت  قبلها وبعدها وقد  المتميزة عما  خصائصها 

مرحلة تحقيق ذات ونمو الشخصية وصقلها    يفهاألسرة والمدرسة والمجتمع من ضعوط    فيالشبا   
نقطة ضعب وثعرة يحتاج فيها الشبا  إلى مساعدته لةخذ بيده وهو يعبرها ليصل إلى مرحلة   يوه

 الرشد بسالم.
 : مؤشرات وحقائق حول الشباب في األراضي الفلسطينية

 %، 1نسبة الشبا  في المراكز القيادية العليا لةحزا  والمناصب العليا  •
 % من الشبا  ال يثق باألحزا  السياسية. 73.1وهنان  •
 او اهلية  ال يشارن كعضو في أي جمعية خيرية % من الشبا  75 •
 في المجتمع المحلي نفسه م،ثر ال يره % من الشبا   49.7 •
 ال تطوعية % من الشبا  ال يشارن في أي اعم61.3 •
 % 2.4المنتمي لالتحادات والنقابات بمختلب أشكالها  نسبة الشبا   •
 %  19.5نسبة الشبا  في العمل التطوعي بلعة  •
% الحز  0.7  %،71.8العائلة  الفرعية،يعرف الشبا  أنفسهم على أساس الهويات  •

 السياسي  
 ثالثًا: مراحل المشاركة السياسية: 

المطالب 
 السياسية 

 االتصال باألجهزة التنفيذية والم،سسات الحكومية والمجلس التشريعي وتتمثل في 

 
التصوية  
 السياسي 

ويتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابية بالدعم والمساندة من خالل تمويل  
الحمالت ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة في االجتماعات والمهرجانات ومناقشة 

 برامج المرشحين 
 

 ية المعرفة السياس
والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع كالوزراء  
معرفة  المدني،  المجتمع  ونشطاء  السياسية  األحزا   وأعضاء  واألعيان  والنوا  

 القضايا والتشريعات والتيارات السياسية. 
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 االهتمام السياسي 

العامة واألحدا  السياسة، ويندرج تحة هذه المرحلة األفراد الذين يتابعون القضايا  
واالشتران في مناقشات سياسية مع أفراد األسرة واألصدقاء والزمالء في العمل،  
 وخصوصًا أثناء الحمالت االنتخابية البلدية أو النيابية أو الطالبية بالنسبة للشبا  

 
 تعريف المواطنة:  ثانيا:

للتعبير عن تحديد الوضع الحقوقي والسياسي للفرد في المجتمع،   المواطنة كلمة عربية استحدثة 
عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة )بأنها  عرفة دائرة المعارف البريطانية المواطنة  

من واجبات وحقوق في تلك الدولة، والمواطنة تدل ضمنًا على مرتبة من   وبما تتضمنه تلك العالقة
حبها من مس،وليات، وهي على وجه العموم تسب  على المواطنة حقوقًا سياسيًة  الحرية مع ما يصا

   العامة(.حق االنتخا  وتولي المناصب  مثل
وعرفها أحمد حكمة شمس الدين/ الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان، بأنها: تعني بمفهومها الواسع  

شكل ثابة، وتحدد هذه العالقة عادة حقوق  الصلة او الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم ب
الدولة،   في  الكامل  العضو  الفرد  االنسان  المواطن  يعني  أي  تجاهها،  وواجباته  الدولة  في  الفرد 
الدولة  أمام  الفرد  ويقب  المعاصرة،  الدولة  في  األساسية  القانونية  الوضعية  أنها  على  والمواطنة 

فخر، وعضويته في الدولة ال في الطائفة وال في العائلة وال غيرها في    شيءكمواطن قبل كونه أي  
 االنتماءات األخره. 

األبعاد   االعتبار  بعين  يأخذ  للمواطنة  تعريف  تطوير  العمل  أوراق  إحده  وليد سالم في  ويقترح 
   األربعة التالية للمواطنة:

 
 ، فحن ذلك يربطه باإلنسانية جمعاء وقيمها ومبادئها. إنسانأن المواطن هو أواًل  •
 ، فحن ذلك يربطه بالمجتمع وجماعاته المتنوعة والمتعددة.فردأن المواطن هو ثانيًا   •
في أمه أو شعب، فحن ذلك يربطه بالتاريخ والسياسة    عضوأن المواطن هو ثالثًا  •

 التي تستقر عليها هذه الهوية.  والهوية الوطنية واألرض 
، فحن ذلك يربطه بعالقة متبادلة مع الدولة أو ذات قانونيةالمواطن رابعًا هو أن  •

 السلطة القائمة. 
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بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكل   من خالل ما سبق نجد أن المواطنة رابطة قانونية قائمة
مجموعة    -المواطنة  أي    -الواجبات والحقوق فهي   ثابة ويتمتع بجنسيتها على أساس جملة من

والدولة وبين األفراد بعضهم بعضًا قائمة على أساس ما يسمى   من العالقات المتبادلة بين الفرد 
يتم   بالحقوق والواجبات  بمقتضاها  التي  الوثيقة األساسية  الذي يشكل  الدستور (  التي يحددها ) 

ديمقراطي حقيقي، ذلك أن الحكم، وتتفرع منه باقي التشريعات والقوانين، وبالطبع في ظل نظام  
المواطنة هو المبدأ األساسي الرئيسي للديمقراطية ، فال وجود وال معنى ألي نظام ديمقراطي بدون  

 (  تحقيق لمفهوم المواطنة ) فهل هنان ديمقراطية بدون مواطنين ؟
 المواطنة:   اكتساب

الوالدة، وتتحدد طبيعة هذه العالقة يكتسب األشخاا المواطنة في غالبية األحيان عن طريق   
 التعاقدية بينهم وبين الدولة، كذلك حقوقهم وواجباتهم بناء على قانون الدولة ودستورها.

 وهو القانون الذي يعطي الفرد الحق عند والدته فيتنتقل المواطنة لةفراد بناء على قانون الدم  
وهنان دول تمنح المواطنة لمن ولد أل  متمتع بالمواطنة كالدول    ،الحصول على جنسية والده

العربية، بينما دول أخره كالدول األوروبية والواليات المتحدة تمنحها لمن ولد من أم أو أ ، وهذا  
 الموضوع قد يتشعب بعض الشيء، فهنان:

 
 ن.الوالديدول تمنح المواطنة للطفل المولود في حدودها بعض النظر عن جنسية  •
دول تمنح المواطنة العتبارات وادعاءات خاصة بها، كحسرائيل التي منحة المواطنة لكل  •

( وبموجبه يحق لكل يهودي   1950  العودة  )قانون   تإسرائيل. وأصدر يهودي فور وصوله  
  1952في العالم العودة إلى إسرائيل على اعتبار أنها وطن اليهود، ثم قانون الجنسية عام  

اليهودي الذي يعطي   الطابع  الجنسية االسرائيلية، بهدف إضفاء  الحق في  القادم  اليهودي 
 على الدولة.

ويشترط   • الهجرة،  بعرض  أو  إنسانية،  لحاالت  لذلك،  بطلب  تقدم  لمن  المواطنة  تمنح  دول 
 كندا ( ( بعضها تخليه عن جنسيته األصلية، بينما تسمح بعض الدول بازدواجية الجنسية
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 المواطنة في قضيتين أساسيتين: ويكمن جوهر 
 

 
 

وذلك على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات، وتترجم هذه المشاركة من خالل العملية   المشاركة:
واالختيار،   التفكير،  في  الحرة  إرادتهم  عن  التعبير  من  المواطنين  تحرم  ال  التي  الديمقراطية، 

التي    القانونية(األهلية    )وفقوالمشاركة، تحقيقا لرغباتهم، وطموحاتهم، وعليه من حق المواطنين  
يحددها الدستور الترّشح للمناصب، والتصوية، كذلك انتخا  ممثليهم في الهيئات كافة. ويمكنهم  

إما مباشرة من خالل    –وعلى مستويات عّدة    –العامة    المشاركة كذلك في عملية صنع الّسياسة
موعات ممثليهم، أو غير مباشرة من خالل دورهم في الرقابة، والمساءلة، وتشكيل األحزا ، ومج

الضعط إلحدا  التعيير المنشود، وهذه المشاركة ال تقل أهمية عن المشاركة المباشرة من خالل  
والتصوية، وسنوضح الحقا أهمية المشاركة في عملية صنع السياسات العامة، وهذه   االنتخا  

 الحقوق يكفلها الدستور للمواطنين 
وهرية في المواطنة، فال يجوز التمييز بين  هذه إحده القضايا الج  المساواة بين جميع المواطنين: 

ويجب أن ينال المواطنون حقوقا   .. الخ(، العرق، الجنس، اللون...)الدينالمواطنين على أساس  
البديل لحالة المساواة هو دولة تصنب   وواجبات متساوية دون أية اعتبارات كما سبق ذكره. إن 

وأن يحد    الخ(ألولى، والثانية، والثالثة ........من الدرجة ا  )مواطنون مواطنيها على سلم الدرجات  
 التهميش لبعض المناطق دون سواها 

جوهر المواطنة

المساواة  المشاركة
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إن مشاركة المواطنين  والمساواة فيما بينهم كفيلة بتحقيق االنتماء والوالء لهذا الوطن، وخلق حالة 
ب الذاتية  القناعة  على  قائم  كامل،  برضا  الواجبات  وتقديم  االيجابي،  للتفاعل  الدافعية  تقدير  من 

 الواجبات كقيمة، وعدم التهر  منها في أول فرصة سانحة.
إن البديل حالة من االغترا ، بحيث يصبح المواطن مشتتا بين والءات أخره، في ظل شعوره بأنه  
ليس جزءا من هذا الوطن، وهذا النظام الرافض لمشاركة المواطنين، وهذا النسيج االجتماعي، وأن 

 . (رعاياإلى  )مواطنينهنان من التمييز بينه وبين اآلخرين ما هو كفيل بأن يحرف المسار من 
من الضروري أن ينّص الدستور بشكل واضح ال يقبل اللبس على هاتين القضيتين، كون هذا  

الدستور القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية لشكل الدولة، وينظم السلطات العامة فيها من  
مبادئ ديمقراطية. وهنان قضايا أخره يجب أن   حيث تكوينها واختصاصها، وكونه يستند على

 تضمنها الدستور وينص ي
 التمارين واألنشطة: 

   1تمرين
 مراحل المشاركة السياسية  

ماهو الفرق بين المفاهيم التالية )االهتمام السياسي، المعرفة السياسية، المطالب  
 السياسية(؟ 

 أشكال المشاركة السياسية 
 2تمرين

 السياسية؟ بناء على فهمك للمشاركة السياسية، ماهي أشكال المشاركة 
 االنتخابية والذي يجب أن يكون مسبوقا بالتسجيل في اللوائح  االنتخابات التصوية في -1
 سواء بالدعاية او بالمال. االنتخابيةالمشاركة في الحمالت -2
 االهتمام بمتابعة األمور السياسية. -3
 حضور الندوات والم،تمرات السياسية -4
 ها سواء بالمعارضة أو بالموافقة المناقشات السياسية وإبداء اآلراء في-5
 االنخراط في عضوية األحزا  وم،سسات المجتمع المدني.-6
 تقلد أو الترشيح لمنصب سياسي أو إداري مهم   -7
 إلى جماعات المصلحة أو منظمات المجتمع المدني. االنضمام -8
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 الحوكمة... واإلدارة الرشيدة
 يحيى قاعود أ. إعداد:

 مدخل مفاهيمي 
، في العقد األخير من القرن العشرين، لتسيير حياة  Good Governanceتبلور مفهوم الحوكمة  

اإلنسـان بما يضـمن له حياة كريمة على كافة المسـتويات، االقتصـادية، السـياسـية، االجتماعية، ال 
ســــــــــــــيمـا بعـد إخـفاق الكثير من اـلدول الـنامـية في عملـية التنمـية والتطوير، فكـان الهـدف هو تجـاوز  

ــية ال ــياســـ ــاركة الكل األزمات وتطوير األنظمة الســـ قائمة، وتعزيز الحريات والتعبير عن الرأي ومشـــ
ــا ثالثـــة أمور  ــادتهـ ــا وقيـ ــاء والتطوير.  لن تنهض دولـــة إال إذا امتلكـــة حكومتهـ ــة البنـ   -في عمليـ

الرؤيــة، والرغبــة، والقــدرة، ولن تتمكن من تحقيق تطلعــات شــــــــــــــعوبهــا إال إذا طبقــة مبــادئ الحكم 
 الرشيد .  

مفاايم لده الم،ســـــــســـــــات الدولية واألكاديمية، لكن توجهاتها واحدة  تعددت مســـــــميات الحوكمة، وال
ــكل ي،من لهم حياة كريمة في كافة النواحي  ــات الدولة بشـ ــسـ وهي، تطوير وتنظيم العالقة بين م،سـ
االقتصـــــادية، والســـــياســـــية، واالجتماعية. فقد يطلق عليها: )الحكم الرشـــــيد، الحكم الراشـــــد، والحكم 

 لحوكمة، اإلدارة الرشيدة، الحكمانية، الحوكمة الرشيدة(. الصالح، والحكم الجيد، ا
ــبحة  ــد أصـــ ــئة، وأقـــ ــة والناشـــ ــدان المتقدمـــ ــن البلـــ ــد مـــ ــي العديـــ ــيد فـــ ــالحكم الرشـــ ــام بـــ ــاظم االهتمـــ تعـــ
ــة فـــــي  ــة الم،سســـــات والمنظمـــــات اإلقليميـــــة والدوليـــــة، خاصـــ ــة فـــــي كافـــ مـــــن الموضـــــوعات الهامـــ

ــادية،  والتــــــي جــــــاءت كنتيجــــــة مباشــــــرة للقصــــــور أعقــــــا  االنهيــــــارات الماليــــــة واألزمــــــات االقتصــــ
فــــــي فليــــــات الحوكمــــــة. كــــــذلك، فشــــــل العديــــــد مــــــن بــــــرامج المســــــاعدات االقتصــــــادية فــــــي الــــــدول 
ــادية التــــــي  ــاذج التنميــــــة االقتصــــ ــدافها، لــــــيس لقصــــــورها ومحدوديــــــة نمــــ الناميــــــة مــــــن تحقيــــــق أهــــ
اســــــــتند إليهــــــــا فــــــــي حينهــــــــا فحســــــــب، بــــــــل للضــــــــعب الواضــــــــح فــــــــي مجــــــــالي اإلدارة الحكوميــــــــة 

 ربة الفساد. ومحا
باإلضــــــافة إلــــــى الربيــــــع العربــــــي والمعارضــــــة والســــــخط الشــــــعبي علــــــى األنظمــــــة الحاكمــــــة. وقــــــد 

ــداخلي ــال الــ ــور واإلهمــ ــل، كالقصــ ــًا للفشــ ــ،دي أيضــ ــره تــ ــبا  أخــ ــان أســ ــون هنــ ــي ،  -يكــ ــم ســ حكــ
ــذه  ــدف هــ ــه تهــ ــاالحتالل. وعليــ ــتدامة كــ ــة المســ ــه التنميــ ــي وجــ ــب فــ ــي تقــ ــديات الخارجيــــة التــ والتحــ

 الورقة إلى:
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تعرف على مفهوم الحكم الرشـــــــــــــيد، وأركانه، ومعاييره، ومســـــــــــــتوياته، وشـــــــــــــروط تطبيقه  ال -
 ومعيقاته.

 التمييز بين الحكم والحوكمة، والتعرف على أهمية الحوكمة واإلدارة الرشيدة ومزاياها.  -
 نشر الوعي بالحكم الرشيد وقضاياه. -
 بناء الكفاءات الشابة ووعيها بقضايا الحكم الرشيد وقطاعاته. -

هر مفهوم  الحوكمة الرشــيدة ، ألول مرة في تقرير البنك الدولي بشــأن التنمية الصــادر في الدول  ظ
م، حـيث تم اســــــــــــــتخـدامـها للتركيز على المســــــــــــــاءـلة الـمالـية للحكوـمات، فوفـقًا 1989األفريقـية عـام  

ــادية   ــادية ليس من المفروض أن تكون اقتصـــ ــات االقتصـــ ــياســـ للحوكمة فحن األدوات الحكومية للســـ
 الة فقط، ولكن البد أيضًا أن تكفل العدالة والمساواة.وفع

مـــــع بدايـــــة التســـــعينيات، تـــــم التركيـــــز علـــــى الجوانـــــب الديمقراطيـــــة للحوكمـــــة، مـــــن حيـــــث تـــــدعيم 
ــن الدولــــــة  ــل مـــ ــا يجعـــ ــل مـــ ــن كـــ ــة العقبـــــات عـــ ــل دور المجتمـــــع المـــــدني، وإزاحـــ ــاركة وتفعيـــ المشـــ

قتصــــــادية بــــــين جــــــودة وفعاليــــــة ممــــــثاًل شــــــرعيًا لمواطنيهــــــا، حيــــــث ربطــــــة منظمــــــة التنميــــــة اال
الحوكمــــــــة وبــــــــين درجــــــــة رخــــــــاء المجتمــــــــع، وأكــــــــدت أن المصــــــــطلح يــــــــذهب أبعــــــــد مــــــــن اإلدارة 
الحكوميــــــة، مــــــن حيــــــث التركيــــــز علــــــى كيفيــــــة تطبيــــــق الديمقراطيــــــة لمســــــاعدة الــــــدول فــــــي حــــــل 

 مشاكلها. 
ــادئ  ــدًا بتطبيـــــــق مبـــــ ــة تحديـــــ ــة فـــــــي الوقـــــــة الـــــــراهن، الـــــــدول الناميـــــ توصـــــــي الم،سســـــــات الدوليـــــ
ــذهب الحوكمــــــة  ــذا المنطلــــــق تـــ ــة متســـــاوية. ومــــــن هـــ ــل ضــــــمان تنميـــ ــيدة مــــــن أجـــ ــة الرشـــ الحوكمـــ
ــمل  ــالحكم، لتشــــــــ ــة بــــــــ ــاليب المتعلقــــــــ ــات، واألســــــــ ــة، األدوات، والعالقــــــــ ــد مــــــــــن اإلدارة العامــــــــ أبعــــــــ
مجموعـــــة العالقـــــات القائمـــــة بـــــين الحكومـــــة والمـــــواطنين ســـــواء كـــــأفراد أو كجـــــزء مـــــن م،سســـــات 

 سياسية واجتماعية واقتصادية.
 
 مفاهيم الدولية للحوكمةال
 البنك الدولي -

ــدف  ــع بهـــ ــة للمجتمـــ ــوارد االقتصـــــادية واالجتماعيـــ ــلطة إدارة المـــ ــا الســـ ــارس بهـــ ــي تمـــ ــة التـــ  الطريقـــ
  التنمية .
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 UNDPاإلنمائي  المتحدة األمم برنامج -
 ممارســة الســلطات االقتصــادية والســياســية واإلدارية إلدارة شــ،ون المجتمع على كافة المســتويات، 
ــســـــات التي من خاللها يســـــتطيع المواطنين والجماعات التعبير   وتشـــــمل اآلليات والعمليات والم،ســـ
عن مصـالحهم، وممارسـة حقوقهم القانونية وي،دون واجباتهم ويناقشـون خالفاتهم . وبحسـب تعريف 
ــة والمجتمع  ــمل كافة القطاعات العامة والخاصـــــ ــيد يشـــــ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكم الرشـــــ

 المدني.
 مجلس حقوق اإلنسان -

وفقًا لمفوض األمم المتحدة السـامي لحقوق اإلنسـان، فحن االختبار الحقيقي للحوكمة الرشـيدة، هي  
 قتصادية والسياسية واالجتماعية.الدرجة التي يفي بها بحقوق اإلنسان المدنية والثقافية واال

والبيئة التمكينية التي تفضـــي    64/2000وقد ربطة مفهومها بعمل لجنة حقوق اإلنســـان وقرارها   
 بالتمتع بحقوق اإلنسان والتحفيز على النمو والتنمية البشرية المستدامة.

 مفهوم الحوكمة في العالم العربي
ــول الــــدكتور أشــــرف جمــــال الــــدين المــــدير الت ــي اإلمــــارات العربيــــة، يقــ ــذي لمعهــــد الحوكمــــة فــ نفيــ

مجمـــع اللعـــة العربيـــة بأنـــه  مصـــطلح Good Governance م أطلـــق علـــى2003فـــي عـــام 
يعنــــــي  الحوكمــــــة . والتــــــي تعنــــــي  النظــــــام الــــــذي مــــــن خاللــــــه يــــــتم توجيــــــه الم،سســــــات والرقابــــــة 

 عليها . 
ــام،  ــه العـــ ــا: التوجـــ ــيين همـــ ــقين رئيســـ ــوم شـــ ــتمل المفهـــ ــه يشـــ ــة توجـــ ــع م،سســـ ــدما تضـــ ــة. عنـــ الرقابـــ

ــك الم،سســـة نظـــام الرقابـــة حتـــى تتأكـــد مـــن  ــا وخطتهـــا ورؤيتهـــا، تضـــع تلـ عـــام مـــن خـــالل نظمهـ
 تطبيق توجهها العام.

تعتبـــــــر الحوكمـــــــة مـــــــن المفـــــــاايم الحديثـــــــة والتـــــــي مازالـــــــة طـــــــور التحـــــــديث والتطـــــــوير، حيـــــــث 
الشـــــــــــركات مبـــــــــــادئ حوكمـــــــــــة  OECDأصـــــــــــدرت منظمـــــــــــة التعـــــــــــاون االقتصـــــــــــادية والتنميـــــــــــة 

ــام  ــا عــــــ ــام 1999وتطبيقاتهــــــ ــون عــــــ ــة البنــــــ ــادئ حوكمــــــ ــدرت مبــــــ ــي أصــــــ ــازل  التــــــ ــة  بــــــ م، ولجنــــــ
 م.1999

 العالم يعبر عن احتياجاته
ذهبة الم،ســــســــات الدولية في تحديد مفهوم الحوكمة الرشــــيدة وفق اختصــــاصــــاتها ونطاق عملها. 

تماعية وســــياســــية، فنحن  وإذا أردنا التعبير عن احتياجاتنا فنحن بحاجة إلى حوكمة اقتصــــادية واج



 دلـيــل: التثقيف المدني

24 
 

مـا زلنـا في مرحلـة بنـاء وتطوير المجتمع الفلســــــــــــــطيني وإقـامـة الـدولـة. وبـالتـالي نحن بحـاجـة إلى 
 الحوكمة  لهندسـة المجتمع غير المكتمل بعد، والتي تتقاطع بها كافة االختصـاصـات والم،سـسـات 

ذلك، أن هدف القطاع  الحكومية والخاصـــــــــــة واألهلية واإلجراءات المالية واإلدارية. يضـــــــــــاف إلى 
الخاا هو تحقيق مصــــالحه، غير أن هدف القطاع العام هو تحقيق المصــــلحة العامة دون عائد  

 ربحي. 
 الحكومة والحوكمة الرشيدة

ــومين  ــين مفهــــ ــرق بــــ ــا أن نفــــ ــة علينــــ ــايير الحوكمــــ ــاالت ومعــــ ــاد ومجــــ ــى أبعــــ قبــــــل أن نتعــــــرف علــــ
ل التـــــي تســـــعى إلـــــى التنميـــــة  الحكومـــــة، والحوكمـــــة  حتـــــى نســـــتطيع أن نـــــره كيـــــف تنتقـــــل الـــــدو 
 من الحكم السي  إلى الحكم الجيد في حال طبقة الحوكمة الرشيدة.

 
 الحوكمة/ الحكم الرشيد الحكومة 

  قديم قدم الحضـــــارة   Governmentمفهوم  الحكم
اإلنسانية، والذي يعني عملية صنع القرار، والقواعد 
والم،ســـســـات التي تمارس الســـلطة الســـياســـية الحكم 

 من خاللها. 
ممارســــة الســــلطة السياســــية أيــــًا كــــان نظــــام الحكــــم 

 نيابيًا، أو رئاسيًا، أو مختلطًا.

مفهـــــــــوم  الحوكمـــــــــة  حـــــــــديث، والـــــــــذي يعنــــــــــي 
ات التــــــــــي تتســــــــــم اآلليــــــــــات والقواعــــــــــد والعمليــــــــــ

بالفعاليــــــــــــــة، كحكــــــــــــــم القــــــــــــــانون، المشــــــــــــــاركة، 
 التمكين، المساءلة، حقوق اإلنسان.

ــايـــات،   ــالعمليـــات وليس العـ ــة  بـ تختص  الحوكمـ
ــفها بـ  ــتركة للحوكمة تصـــــــــــ كافة المفاايم المشـــــــــــ
ــة الســـــــــــلطة، من   عملية يتم من خاللها ممارســـــــــ
ــام   ــا بعض النظر عن نظـ ــاييرهـ خالل تطبق معـ

 لة.الحكم السياسي في الدو 
 

 الحكم السيئ مقارن بالحوكمة واإلدارة الرشيدة
ــة  ــات الحكوميــ ــأثير علــــى الم،سســ ــا تــ ــا لهــ ــيدة لمــ ــة الرشــ ــول الحوكمــ ــدور حــ ــاش يــ ــن النقــ الكثيــــر مــ
والخاصـــــــة واألهليـــــــة، وجعلهـــــــا أكثـــــــر فعاليـــــــة وكفــــــــاءة مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق العدالـــــــة والشــــــــفافية 

ــايير عالميــــة للحكــــم علــــى مــــده نجــــاح الحكــــم الرشــــيد  والمشــــاركة، لــــذلك، نحــــن بحاجــــة إلــــى معــ
ــره  ــة إلــــى أخــ ــن حالــ ــب مــ ــد تختلــ ــوة، والتــــي قــ ــائج المرجــ ــق النتــ ــن تحقيــ مــــن مجتمــــع آلخــــر.  -مــ
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وحتــــى نــــتمكن مــــن فهــــم طبيعــــة الحوكمــــة واإلدارة الرشــــيدة علينــــا مقارنتــــه بــــالحكم الحكــــم الســــي  
 هي:الذي يتصب بححده الصفات التالية، و 

 غيا  اإلطار القانوني أو عدم تطبيق القانون  -
 انعدام الشفافية -
 إساءة استخدام موارد الدولة -

 عدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة -
 
 
 

 الحوكمة تكون رشيدة إذا التزمة بالمبادئ التالية:
 إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ش،ون المجتمع وصوغ السياسات العامة.  .1
 ة فرا المساءلة الفردية والجماعية. إتاح .2
 توفير الحريات المدنية والسياسية واحترامها. .3
 توفير حرية اإلعالم وضمان تداول المعلومات .4
توفير االستقرار في الحياة السياسية وتوزيع السلطات بشكل حقيقي ومتوازن وتداول   .5

 السلطة التنفيذية بشكل سلمي وضمان الرقابة الفعالة 
 ة في صوغ سياسات عامة ذات نوعية عالية ومالئمة. فعالية الحوكم .6
قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة لةفراد والم،سسات وإيصالها إليهم بفاعلية  .7

 وكفاءة وسرعة.
 وضع تشريعات مالئمة وعادلة وشفافة   .8
 تطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء  .9

 احترام حقوق الملكية الفردية والم،سساتية   .10
 توفير القضاء العادل والنزيه والمستقل .11
ضبط وتائر الفساد ووضع سياسات وقائية للحد من استشرائه والتعامل معه بجديه  .12

   عندما يقع سواء جنائيًا أو مدنيًا أو سياسيًا.
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 أبعاد الحوكمة ومجاالتها

 
ــية إن مفهـــــــــوم الحوكمـــــــــة مفهـــــــــوم مركـــــــــب  ــاد اإلداريـــــــــة والسياســـــــ ــابك بـــــــــه األبعـــــــ ومعقـــــــــد، تتشـــــــ

 واالقتصادية، من أجل إدارة ش،ون المجتمع بشكل أمثل على النحو التالي:
ــده فاعليتهــــــــــا  أولهـــــــــــا ــة ومــــــــ ــة اإلدارة العامــــــــ ــق بطبيعــــــــ ــي )اإلداري(، ويتعلــــــــ ــد الم،سســــــــ البعــــــــ
 وكفاءتها.
ــا ــادي ثانيهــــ ــد االقتصــــ ــات العا-البعــــ ــة السياســــ ــاعي، ويتعلــــــق بطبيعــــ ــالين االجتمــــ ــة فــــــي المجــــ مــــ

ــو االقتصــــــادي  ــل النمــــ ــواطنين وتحويــــ ــاة المــــ ــا فــــــي حيــــ ــده تأثيرهــــ ــاعي ومــــ ــادي واالجتمــــ االقتصــــ
إلــــى تنميـــــة بشــــرية مســـــتدامة، كمــــا يعنـــــى بطبيعـــــة بنيــــة المجتمـــــع المــــدني وحيويتـــــه واســـــتقالليته 
فــــــي مواجهــــــة م،سســــــات الدولــــــة، وتفعيــــــل دوره فــــــي تعبئــــــة األفــــــراد والجماعــــــات للمشــــــاركة فــــــي 

 لسياسية واالجتماعية واالقتصادية. األنشطة ا
التمثيلــــــي، ويتعلــــــق بطبيعــــــة الســــــلطة السياســــــية فــــــي الدولــــــة وشــــــرعية -البعــــــد السياســــــي ثالثهــــــا

ــة  ــوير فليـــــــات التنميـــــ ــة مـــــــع متطلبـــــــات تطـــــ ــا، ومـــــــده توافـــــــق البيئـــــــة السياســـــــية والقانونيـــــ تمثيلهـــــ
 السياسية في المجتمع وفي مقدمتها المشاركة السياسية.

 مجاالت الحوكمة
ــيدة   UNDPحــــــدد برنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة اإلنمــــــائي  أربعــــــة أنــــــواع ومجــــــاالت  للحوكمــــــة الرشــــ

 وهي:
الحوكمـــــة االقتصـــــادية: وهـــــي التـــــي تتعلـــــق بالنشـــــاط االقتصـــــادي فـــــي الدولـــــة، ومحاربـــــة  .1

 الفقر وتحسين نوعية الحياة.

أبعاد 
الحوكمة

اإلداري 
المؤسسي

التمثيلي
السياسي

االجتماعي
ياالقتصاد
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الحوكمــــــــة السياســــــــية: والتــــــــي تتلــــــــق باتخــــــــاذ القــــــــرارات السياســــــــية وتطبيقهــــــــا والقــــــــوانين  .2
 والتشريعات، والسلطات الثال .

ــايير الحوكمــــــة اإل .3 ــام فــــــي الدولــــــة لمعــــ داريــــــة: وهــــــي التــــــي تتعلــــــق بتطبيــــــق القطــــــاع العــــ
 الحوكمة الرشيدة.

العمليـــــــات والهياكـــــــل للمجتمـــــــع التـــــــي توجـــــــه العالقـــــــات السياســـــــية  -الحوكمـــــــة الشـــــــاملة .4
 واالجتماعية واالقتصادية لحماية الثقافة والمعتقدات والقيم االجتماعية. 

 
 معايير الحوكمة

ة  كمــــــا تعــــــددت مفاايمهــــــا، وقــــــد وضــــــعة الم،سســــــات الدوليــــــة وفقــــــًا تعــــــددت  معــــــايير الحوكمــــــ
لرؤيتهـــــا، حيـــــث يســـــتخدم البنـــــك الـــــدولي معيـــــارين أساســـــيين وهمـــــا: األول، التضـــــمينية وتشـــــمل: 
ــادة مــــــن الخــــــدمات التــــــي  ــاركة، وتــــــأمين فــــــرا متســــــاوية لإلفـــ ــم القــــــانون، والمســــــاواة، والمشـــ حكـــ

ــمل: ا ــاءلة وتشــ ــاني، المســ ــة. أمــــا الثــ ــا الدولــ ــا توفرهــ ــاءلة. أمــ ــية، الشــــفافية، والمســ ــل، التنافســ لتمثيــ
ــة  ــادي والتنميـــ ــاون االقتصـــ ــايير، وهـــــي: OECDمنظمـــــة التعـــ ــد ركـــــزت علـــــى أربعـــــة معـــ . 1، فقـــ

 . خفض النفقات. 4على الفساد،  . السيطرة3. إدارة القطا ع العام، 2دولة القانون، 
ــايير تعتبــــــر أكثــــــر UNDPفــــــي حــــــين برنــــــامج األمــــــم المتحــــــدة اإلنمــــــائي  ، حــــــدد مجموعــــــة معــــ

شـــــــمواًل وتنوعـــــــًا مـــــــن المعـــــــايير التـــــــي وضـــــــعها البنـــــــك الـــــــدولي ومنظمـــــــة التعـــــــاون االقتصـــــــادي 
ــة  ــاذ القـــــرارات، الالمركزيـــ ــات اتخـــ ــيد عمليـــ ــانون، ترشـــ ــيادة القـــ ــي: ســـ ــايير هـــ ــذه المعـــ ــة، وهـــ والتنميـــ

 فية، المساءلة، التكاف،، الرؤية االستراتيجية والفعالية. والفصل بين السلطات، الشفا
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 المشاركة .1
يجــــــب أن يكــــــون لجميــــــع الرجــــــال والنســــــاء صــــــوت فــــــي صــــــنع القــــــرار بشــــــكل مباشــــــر أو مــــــن 
ــة علــــــى  ــعة مبنيــــ ــاركة الواســــ ــذه المشــــ ــالحهم. هــــ ــل مصــــ ــرعية تمثــــ ــيطة شــــ خــــــالل م،سســــــات وســــ

 اركة البناءة.حرية تكوين الجمعيات والتعبير، وكذلك القدرة على المش
 الشفافية .2

ــا  الشـــــــفافية مبنيـــــــة علـــــــى التـــــــدفق الحـــــــر للمعلومـــــــات، والمعلومـــــــات فـــــــي متنـــــــاول المعنيـــــــين بهـــــ
 مباشرة، ويتم توفير معلومات كافية لفهمها ومراقبتها.

الشــــــفافية تعنـــــــي أن القــــــرارات المتخـــــــذة يـــــــتم إنفاذهــــــا بحســـــــب الخطـــــــة الموضــــــوعة لهـــــــا ووفـــــــق 
 القواعد والقوانين.

تعنــــــي أن المعلومــــــات متاحـــــــة بحريــــــة ويمكــــــن الوصــــــول إليهـــــــا مباشــــــرة، خاصــــــة لمـــــــن كــــــذلك 
تهمهــــــم القــــــرارات الصــــــادرة عــــــن الم،سســــــات الرســــــمية وغيــــــر الرســــــمية. إضــــــافة لــــــذلك، تــــــوافر 

 المعلومات بأشكال ووسائل يسهل فهمها لكل فئات المجتمع.
 تكافؤ الفرص –العدالة والمساواة  .3

 لتحسين رفاههم أو الحفاظ عليه يتمتع جميع الرجال والنساء بفرا 

معايير 
الحوكمة

سيادة 
القانون

توافق 
اآلارء

المشاركة

الشفافية

المساءلة

الفعالية 
والكفاءة

تكافؤ 
الفرص

الرؤية 
ية االستراتيج
والفعالية
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 المساءلة .4
صــــناع القــــرار والقطــــاع الخــــاا والمجتمــــع المــــدني مســــ،ولة أمــــام المجتمــــع، وتكــــون المســــاءلة 

 بقدر المس،ولية المناطة بالم،سسات الرسمية وغير الرسمية.
 تعزيز سلطة القانون  .5

الخصــــوا. يتطلــــب يجــــب أن تكــــون األطــــر القانونيــــة عادلــــة وتنفــــذ بشــــكل محايــــد، علــــى وجــــه 
 إنفاذ القوانين أيضًا قضاء مستقل، نزيه، غير قابل للفساد.

 الفعالية والكفاءة .6
يتطلـــــب الحكـــــم الرشـــــيد م،سســـــات تنـــــتج إنتـــــاج بحســـــب اختصاصـــــها يلبـــــي احتياجـــــات المجتمـــــع 

 مع االستفادة المثلى من الموارد الموجودة تحة تصرفهم. 
 التوجه نحو بناء توافق اآلراء .7

يتوســــــط المصــــــالح المختلفــــــة للوصــــــول إلــــــى إجمــــــاع واســــــع علــــــى مــــــا هــــــو فــــــي الحكــــــم الرشــــــيد 
 ترشيد القرارات. –مصلحة المجموعة، السيما السياسات واإلجراءات العامة

 الرؤية االستراتيجية .8
كافة الم،سسات الرسمية وغير الرسمية تسعى لالستجابة وتلبية حاجات أصحا  المصالح  

ة استراتيجية ضمن إطار زمني معقول، والقادة  المواطنين  بحسب اختصاصاتها وفق خط 
والجمهور لديهم منظور واسع وطويل األجل بشأن التنمية البشرية المستدامة للمجتمع، والمطلو   

لتحقيق ذلك هو فهم احتياجات المجتمع ضمن خطة استراتيجية يرتكز عليها منظور المجتمع  
 للتطوير.

الحوكمة بأن الفكر اإلداري والسياسي المتعلق توضح الممارسة العملية للدول التي تطبق 
بالحوكمة الرشيدة تحكمه معاييرها األساسية، ويمكن الحكم على مده تطبيق الحوكمة في الدول  

 من خالل تطبيقها للمعايير األساسية التي وضعتها الم،سسات الدولية
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 مستويات تطبيق الحوكمة وأركانها

 
 

القطــــــــــــاع العــــــــــــام والقطــــــــــــاع الخــــــــــــاا، وفــــــــــــي أضــــــــــــحة الحوكمــــــــــــة مــــــــــــدار الحــــــــــــديث فــــــــــــي 
القطــــــــــاع الثالـــــــــــث  غيـــــــــــر الهـــــــــــادف للـــــــــــربح  أطــــــــــر ومنظمـــــــــــات المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني. ولعـــــــــــل 
ــة  ــايير الحوكمـــــــ ــق معـــــــ ــا تســـــــــعى لتطبيـــــــ ــات إال إنهـــــــ ــديات والمعيقـــــــ ــم كـــــــــل التحـــــــ فلســـــــــطين رغـــــــ

 بأبعادها ومعاييرها في القطاعات المختلفة على النحو التالي:
 كممؤسسات الح  -أواًل: القطاع العام

تطبيق الحوكمة ومعاييرها مرهون بالقطاع العام وم،سسات الحكم في الدولة الفلسطينية، فهي  
المكلفة بتوفير بيئة العمل الالزمة للحوكمة واإلدارة الرشيدة، واإلدارة السليمة للموارد، وتقديم  

القرارات.   الخدمات العامة والوصول العادل إليها، والتجاو  مع فراء المواطنين ومشاركتهم في
ومن أجل تنمية بشرية سلمية وشاملة ومستجيبة، ينبعي أن تقود الدول والجهات الفاعلة في 

 التنمية إلى:
تعزيـــــــز البرلمانـــــــات والهيئـــــــات االنتخابيـــــــة والعمليـــــــات ذات الصـــــــلة، وقطاعـــــــات العـــــــدل  -

ــرية  ــوارد البشـــ ــدرات المـــ ــع قـــ ــات، ورفـــ ــين الم،سســـ ــز التماســـــك بـــ ــة وتعزيـــ والخـــــدمات العامـــ
 يع المستويات.على جم

 دعم ميثاق الدولة والمجتمع والعدالة والمساواة وحقوق اإلنسان. -

الحكومة

المجتمع
المدني

القطاع 
الخاص
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ــة وخاضــــــعة للمســــــاءلة،  - ــى أن تصــــــبح فعالــــــة ومتجاوبـــ مســـــاعدة الم،سســــــات العامــــــة علـــ
 وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاا.

ــ،ون  - ــول الشـــ ــات حـــ ــى المعلومـــ ــول إلـــ ــي الوصـــ ــق فـــ ــفافية والحـــ ــز الشـــ ــاد وتعزيـــ ــع الفســـ منـــ
 مة.العا

ــع إلــــــــى المعلومــــــــات مــــــــن قبــــــــل  - ــذ تشــــــــريعات تضــــــــمن الوصــــــــول الواســــــ تشــــــــجيع وتنفيــــــ
 الجمهور

ــة  - ــر كافــــــ ــة عبــــــ ــاملة والمتكاملــــــ ــات الشــــــ ــرارات والسياســــــ ــاذ القــــــ ــى اتخــــــ ــدرة علــــــ ــم القــــــ دعــــــ
 القطاعات وعلى جميع المستويات.

ــواطنين ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني. يمكـــــــن تعريـــــــف  - ــمان تعزيـــــــز مشـــــــاركة المـــــ ضـــــ
ــية ــاركة السياســ ــيد فــــي  –المشــ ــالحكم الرشــ ــا بــ ــاق عالقتهــ ــع  -نطــ ــنح أفــــراد المجتمــ ــا مــ بأنهــ

ــي  ــم فــــ ــداء فرائهــــ ــيهم وإبــــ ــامهم وممثلــــ ــار حكــــ ــنهم الختيــــ ــز بيــــ ــاوية دون تمييــــ ــًا متســــ فرصــــ
ــة بشــــــكل مباشــــــر أو  ــام والمشــــــاركة فــــــي صــــــنع القــــــرارات والسياســــــات العامــــ الشــــــأن العــــ

نــــــه غيــــــر مباشــــــر، فــــــي ظــــــل بيئــــــة سياســــــية وقانونيــــــة تكفــــــل حريــــــة الــــــرأي والتعبيــــــر ع
وحريــــة االجتمــــاع وتكــــوين الجمعيــــات، وتكـــــرس مبــــادئ ســــيادة القــــانون وقــــيم المســـــاءلة 

 والشفافية.
تعزيـــــز البيئـــــة المناســـــبة لوســـــائل إعـــــالم مســـــتقلة وتعدديـــــة، وضـــــمانها أن تخـــــدم وســـــائل  -

 اإلعالم احتياجات المجتمع من خالل انعكاس مجموعة متنوعة من اآلراء.
ــ رات التي يمكن من خاللها قياس مده جودة الحوكمة في طور البنك الدولي مجموعة من الم،شـــــــ

( دولة، تمثل هذه الم،شـــــــــــــرات مجموعة بيانات  2015دول العالم، والذي يتم تنفيذه ســـــــــــــنويًا في )
 بحثية تلخص وجهات النظر حول جودة الحوكمة، وهذه الم،شرات هي:

 المشاركة والمساءلة .1
 االستقرار السياسي وغيا  العنب .2
 الحكومة بوضع سياسات حصيفهفعالية  .3
 نوعية التشريعات والتنظيمات  .4
 حكم القانون  .5
 ضبط الفساد  .6
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 واقع حوكمة القطاع العام في فلسطين

 دور الحوكمــــــة فــــــي  بنــــــاًء علــــــى م،شــــــرات البنــــــك الــــــدولي الســــــتة، يبيــــــة دراســــــة روال الكببجــــــي
ــاس هــــــذه  ــدول قيـــ ــالل جـــ ــن خـــ ــطيني  مـــ ــاع العـــــام الفلســـ ــي م،سســـــات القطـــ ــد مـــــن الفســـــاد فـــ الحـــ

ــرة  ــي الفتــــــ ــطين فــــــ ــي فلســــــ ــرات فــــــ ــرات ضــــــــعيفة 2017 – 1996الم،شــــــ ــع الم،شــــــ ــأن جميــــــ ، بــــــ
ــم  ــدول رقـــ ــر جـــ ــذه 1)أنظـــ ــين هـــ ــة لتحســـ ــراءات الالزمـــ ــاذ اإلجـــ ــة اتخـــ ــن الحكومـــ ــا يتطلـــــب مـــ (. مـــ

ــليط ــالل تســـ ــن خـــ ــك مـــ ــرات، وذلـــ ــده  الم،شـــ ــى حـــ ــر علـــ ــل م،شـــ ــبا  ضـــــعب كـــ ــى أســـ ــوء علـــ الضـــ
والعمـــــل علـــــى معالجتهـــــا، وأن يـــــتم ذلـــــك بالتعـــــاون والمشـــــاركة مـــــع كافـــــة شـــــرائح المجتمـــــع. كمـــــا 
ــوات  ــن الخطــ ــد مــ ــب العديــ ــيد يتطلــ ــر  أن الحكــــم الرشــ ــذي يعتبــ ــدولي، الــ ــك الــ ــك البنــ ــد علــــى ذلــ أكــ

 من جانب الحكومة ولكن يتطلب أيضًا مشاركة فاعلة من قبل الشعب .
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 ( 2,5، +2,5-( قياس م،شرات الحوكمة في فلسطين بحسب البنك الدولي )1جدول رقم )

 
ــاع  ــل األوضـــ ــة فـــــي ظـــ ــي، خاصـــ ــاد والحقيقـــ ــل الجـــ ــة للعمـــ ــي فلســـــطين بحاحـــ ــة فـــ ــع التنميـــ إن واقـــ
السياســــــية واالجتماعيــــــة واالقتصــــــادية التــــــي يعيشــــــها الشــــــعب الفلســــــطيني. وحتــــــى نــــــتمكن مــــــن 

الحوكمــــة يتوجــــب البــــدء برفــــع قــــدرة وكفــــاءة وجــــودة محــــددات الحوكمـــــة تطبيــــق أبعــــاد ومعــــايير 
 للمجتمع الفلسطيني.

 محددات الحوكمة
ــة،  ــي الدولــــ ــام فــــ ــا  العــــ ــى المنــــ ــير إلــــ ــة تشــــ ــددات الخارجيــــ ــة: إن المحــــ ــددات الخارجيــــ أواًل: المحــــ
ــوفير التمويــــــل  ــاع المــــــالي، وتــــ ــة للنشــــــاط االقتصــــــادي، وكفــــــاءة القطــــ ــمل القــــــوانين المنظمــــ ويشــــ

 للمشروعات. الالزم
ثانيــــــًا: المحــــــددات الداخليــــــة: وتشــــــير إلــــــى القواعــــــد التــــــي تحــــــدد كيفيــــــة اتخــــــاذ القــــــرارات داخــــــل 

 م،سسات الدولة.  
 إجراءات السلطة العملية لتطبيق الحوكمة الرشيدة

 أواًل: اإلجراءات القانونية
 ( 1قانون مكافحة الفساد رقم )2005. 
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 ( ــأت بموجب القرار بقانون رقم ــطين التي أنشـــــــ ــاد في فلســـــــ ــنة  7هيئة مكافحة الفســـــــ ( لســـــــ
م، كهيئة مسـتقلة  2005( لسـنة 1، بشـأن تعديل قانون  الكسـب غير المشـروع رقم )2010

 إداريًا وماليًا... وقد فصلة في العديد من القضايا. 
 ( 2010محكمة جرائم الفساد عام.) 

 والسياساتية ثانيًا: اإلجراءات اإلدارية
   2018تشكيل فريق وطني للتنمية المستدامة، مطلع العام 
   ــســـــــة عام ــدروالتي   ،2007اللجنة الوطنية للحوكمة التي تأســـــ مدونة قواعد حوكمة  أصـــــ

تم إعداد دليل حوكمة المنشـــــات العائلية في   2013وفي عام    .2009عام   الشـــــركات في
 الحوكمة الفلسطينيفلسطين من قبل فريق وطني مكلب من معهد 

  2011معهد الحوكمة الفلسطينية تأسس عام 
  ــام م، 2030ارتبــــــاط النزاهــــــة والحوكمــــــة بخطــــــة األمــــــم المتحــــــدة للتنميــــــة المســــــتدامة لعــــ

 والتي تهدف على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في كافة البلدان.
  ــام ــاد أصـــــدرت عـــ ــة الفســـ ــتراتيجية الوطنيـــــة ع2020هيئـــــة مكافحـــ بـــــر القطاعيـــــة م  اإلســـ

 إصالح(  –تمكين  – . )مواطنة 2022-2020لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
 الشركات  –ثانيًا: القطاع الخاص  

بعد أن تطور مفهوم الحوكمة ليصــــبح أحد متطلبات اإلدارة الرشــــيدة، قامة 
م،ســســة، من بينها:    13اللجنة الوطنية للحوكمة في فلســطين، )الممثلة من 

س المال الفلســـــــطينية، والســـــــوق المالي، ومراقب الشـــــــركات،  هيئة ســـــــوق رأ
وســــــــــــــلطــة النقــد الفلســــــــــــــطينيــة، وجمعيــة البنون، وجمعيــة رجــال األعمــال،  
والمجلس التنســــــيقي لم،ســــــســــــات القطاع الخاا، واالتحاد العام لشــــــركات 

م بحصــــــــــدار 2009التأمين، ومدققو الحســــــــــابات، والمحامون، وأكاديميون(، في شــــــــــباط من العام  
ــ ــطين، وقد جاءت المدونة، محاولة النســـــــ ــركات في فلســـــــ خة النهائية من مدونة قواعد حوكمة الشـــــــ

لتالفي القصـــــــــور في التنظيم القانوني لمبادئ حوكمة الشـــــــــركات، في التشـــــــــريعات ذات الصـــــــــلة 
بالحوكمة الســــارية في فلســــطين. وقد تضــــمنة المدونة مجموعة من المبادئ للممارســــات الســــليمة  

  الشركة، بما يضمن فاعلية المشاركة واإلدارة، ويحافظ على حقوق المساهمين، للقائمين على إدارة
 وأصحا  المصالح كالموظفين والدائنين وغيرهم.
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ــركات تطورت هذه النظرة   نظرا لوجود طيف واســــــــع من المتأثرين والمتعاملين في العالقة مع الشــــــ
فيما عرف بنظرية أصـــــــحا  المصـــــــالح   All Stakeholdersلتشـــــــمل كل أصـــــــحا  المصـــــــالح 

Stakeholder Theory   التي تمـثل النظرة الشــــــــــــــامـلةBroad view of CG   التي تدعو إلى
تضـــمين جميع أصـــحا  المصـــالح بالنشـــاط ضـــمن اهتمامات الشـــركة وقراراتها وتشـــمل، العاملين،  

 والموردين، والحكومات، والممولين، والمجتمع المحلي واألجيال القادمة.
 ثا: أطر ومنظمات المجتمع المدنيثال

تهيـــــــ  أطـــــــر ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني التفاعـــــــل السياســـــــي واالجتمـــــــاعي لمشـــــــاركة فئـــــــات 
ــات  ــة. وتتكــــــــون اطــــــــر ومنظمــــــ ــادية واالجتماعيــــــ ــية واالقتصــــــ ــع فــــــــي األنشــــــــطة السياســــــ المجتمــــــ
المجتمــــــع المــــــدني غيــــــر الحكوميــــــة مــــــن  الجمعيــــــات والم،سســــــات والمراكــــــز المدنيــــــة الطوعيــــــة 

 . التي تمة المجال العام بين األسرة والدولة ملتزمة بالقيم الديمقراطية  الحرة
 دور أطر ومنظمات المجتمع المدني

 تعزيز مبادئ الحوكمة. -
 الدور التوعوي المعزز لتطبيق الحوكمة الرشيدة -
-Thinkتوجيــــــــه الدراســــــــات والبحــــــــو  المتخصصــــــــة مــــــــن خــــــــالل مراكــــــــز الدراســــــــات  -

Tanks .والجامعات والم،سسات البحثية 
 تعزيز قيم الشفافية والنزاهة -
 مكافحة الفساد. -

بحد ذاتها نسعى لتحقيقها، وإنما وسيلة دائمة التطور لتنمية   الحوكمة الرشيدة ليست غاية
 المجتمع وتطوره لألفضل 

 
 والتمارين:األنشطة 

 (1نشاط )
 الحوكمة واالحتياجات اإلنسانية 

 بعد عرض المفاايم الدولية والعربية للحوكمة الرشيدة والفيلم الوثائقي   
 كيف ترى/ن الحوكمة الرشيدة في المجتمع الفلسطيني وما الحاجة لها؟   
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 (2نشاط )
 الحوكمة الرشيدة 

 متى تكون الحوكمة رشيدة؟     
 عصف ذهني:  –تقسيم المتدربين إلى مجموعات    
 طرح عشر مبادئ للحوكمة الرشيدة، ومناقشتها بشكل جماعي يطلب من كل مجموعة   

 
 ( 3نشاط رقم )

   عصف ذهني: معايير الحوكمة
 الدول للحوكمة الرشيدة؟  كيف يمكن قياس تطبيق

ــ ي تطبــــــــق الحوكمــــــــة بــــــــأن الفكــــــــر اإلداري والسياســــــــي توضــــــــح الممارســــــــة العمليــــــــة للــــــــدول التــــــ
ــق  ــده تطبيـــ ــى مـــ ــم علـــ ــن الحكـــ ــية، ويمكـــ ــا األساســـ ــه معاييرهـــ ــيدة تحكمـــ ــة الرشـــ ــق بالحوكمـــ المتعلـــ
الحوكمــــــة فـــــــي الـــــــدول مــــــن خـــــــالل تطبيقهـــــــا للمعـــــــايير األساســــــية التـــــــي وضـــــــعتها الم،سســـــــات 

 الدولية.
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 نظام الحكم في فلسطين 
 أ. محمد عوض أحمد التلباني إعداد:

 اإلطار النظري: 
 ، وتتمثل في: رئيسيين محورينتنقسم موضوعات اليوم التدريبي على 

المحور األول: القانون األساسي الفلسطيني مالمحه وتطوره ودوره، أما المحور الثاني: نظام  
 .الحكم في فلسطين واشكالياته

 
 الفلسطيني مالمحه وتطوره ودوره القانون األساسي : المحور األول

 أهمية وجود دستور إلقرار الدولة القانونية 
فيها   ويسود  بالقانون،  تحكم  التي  القانونية،  الدولة  اقرار  أحد ركائز  البالد  دستور في  يعد وجود 
القانون، فكل إجراء يتخذ في الدولة وفي مواجهة األفراد يكون وفق القانون أي وفق احكام ونصوا  

الدولة وإجراء عكس  الحاالت،  وجميع  األشخاا  جميع  على  وتطبق  سلفا  محدد  وضوابط  ات 
البوليسية أو الدولة االستبدادية  حيث للسلطات الدولة مطلق الحرية في اتخاذ اإلجراءات، التي 

 تراها تلك السلطات مناسبة لتحقيق أهداف السلطات.
يذية، ويمنع مخالفة أحاكمه، وي،كد ويحفظ  فالدستور يقيد كل من السلطة التشريعية، والسلطة التنف 

ويوفر الضمانات للحقوق والحريات، رغم أن تلك الحقوق والحريات يتم النص عليها في الدساتير  
التنفيذ، ويقرر   على شكل مبادئ دستورية، تحتاج لنصوا تشريعية لتنظيمها ووضعها موضع 

سياسية )فرنسا( ورقابة قضائية )الواليات   رقابة على دستورية القوانين واللوائح، تختلب بين رقابة
للقانون،   العامة  السلطات  السلطات، وخضوع  بين  الفصل  إلى جانب  المتحدة االمريكية(، وذلك 

 وتدرج القواعد القانونية، واالعتراف بالحقوق الفردية، وتنظيم الرقابة القضائية. 
بجراء او عمل قانوني خارج الضوابط أي ال يمكن لسلطة معينة تعدي صالحياتها، او ان تقوم  

 الشكلية والموضوعية، او ان تقوم بحهدار وإلعاء الحقوق والحريات التي اعترف فيها الدستور.
 

 التطورات الدستورية في فلسطين قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أواًل: 
لقواعد دستورية مختلفة باختالف  لم تكن القواعد الدستورية غريبة عن فلسطين، فقد خضعة فلسطين  

 الحقب، والسلطات الحاكمة، وهي على النحو التالي: 
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 في عهد الدولة العثمانية: 
كانة فلسطين جزء من الدولة العثمانية، وكان سكانها الفلسطينيون رعايا لتلك الدولة، ويخضعون  

وتنظيم م،سسات تلك الدولة   لقوانينها، وفي إطار محاوالت تحديث وتطوير وترميم الدولة العثمانية،
وإداراتها، في أواخر عهدها، و محاولة إخراجها من الضعب والوهن، تم تحديث القوانين في الدولة  

القانون األساسي للسلطنة عام   تم وضع  ) دستور السلطنة(، 1876العثمانية، وفي هذا السياق 
ة، وبين حقوق السلطان وكان  ماد   119وكان مقتبسًا من الدستور البلجيكي والفرنسي، وصي  في  

واآلخر   معين  أحدهما  مجلسين   ودعى الستحدا   جدًا،  واسعة  وبيده سلطات  يسأل  ال  مقدسًا، 
أتران(، ولكن هذا الدستور لم يستمر ألكثر من سنة، وقام السلطان    150عر  و    60منتخب)  

 عبد الحميد بحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور حتى انتهي حكمه.
 د االنتداب البريطاني: في عه

ثم وضع فلسطين تحة االنتدا  البريطاني، أصدر ملك بريطانيا    1917بعد احتالل فلسطين عام  
، وهو دستور يعطي المندو  السامي البريطاني صالحيات  1922مرسوم دستور فلسطين عام  

يشرع االبعاد، واسعة، ويجعل من نظام الحكم في فلسطين حكمًا مطلقًا في يد المندو  السامي، و 
ونصفه   العموميين،  الموظفين  من  معين  نصفه   ( تشريعي  مجلس  استحدا   على  نص  كما 
باالنتخا (، وأمام رفض الشعب العربي الفلسطيني لالشتران في انتخا  هذا المجلس التشريعي،  

بتعديل مرسوم دستور فلسطين، واستحد  المجلس االستشاري    1923قام ملك بريطانيا في عام  
عام  المع نكبة  حتى  الدستور  بهذا  العمل  واستمر  السامي،  للمندو   التشريع  سلطة  ويعطي  ين، 

1948. 
 في عهد الحكم األردني للضفة الفلسطينية:  

وضياع أغلب فلسطين، خضعة الضفة الفلسطينية للحكم األردني  الذي    1948بعد نكبة عام  
مك األردن،  شرق  إمارة  إلى  الفلسطينية  الضفة  ضم  ما  األردنية،  سرعان  الهاشمية  المملكة  ونًا 

، الذي وضع 1952وخضعة الضفة الفلسطينية، وأهلها للتاج األردني ولقوانينه، ومنها دستور عام  
 في عهد الملك طالل األول.

 في عهد االدارة المصرية لقطاع غزة:  
ة، ولم  حافظة جمهورية مصر العربية على الكيانية الفلسطينية للشعب الفلسطينية في قطاع غز 

تعمل على ضم القطاع لمصر وطمس الشخصية الوطنية الفلسطينية، بل عملة على إدارة القطاع  
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بما يحافظ على حقوق أهله، وقد وضع مجلس الوزراء المصري القانون األساسي لقطاع غزة لسنة  
، والذي وسع 1962، ثم عدل بقرار من رئيس الجمهورية المصري بالقانون األساسي لسنة  1955

ن الحقوق والحريات لسكان القطاع، وسمح بحجراء انتخابات للمجلس القومي في قطاع عزة يختار  م
من بينهم أعضاءه أعضاء المجلس التشريعي، بدل أن كان أعضاء هذا المجلس معينين وفق أحكام  

 .1955القانون األساسي األول لسنة 
 

 لسطينية الحياة الدستورية بعد تأسيس السلطة الوطنية الفثانيًا: 
بناًء على اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، واالتفاقيات االنتقالية األخره، أنشأ  

مجلس السلطة الوطنية، والذي كان يجمع بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية،   1994عام  
 وكانة القوانين تصدر بمراسيم من الرئيس الراحل ياسر عرفات. 

جرت أول انتخابات تشريعية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، أفرزت المجلس   1996م  وفي عا
( عضوًا منتخبًا، بانتخابات عامة مباشرة من الشعب بطريقة االقتراع  88التشريعي، والمكون من )

السري، وتولى المجلس التشريعي وظيفة التشريع، وبدأ في سن القوانين، وسعى المجلس التشريعي، 
  1997ع القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأعد القانون، وأقره بالقراءة الثالثة عام  لوض

 وقدمه لرئيس السلطة الوطنية.
، حيث صادق رئيس  2002/ 29/5ولكن هذا المسعى لم يره النور، وبقي حبيس األدراج حتى  

في   الرسمية  الجريدة  في  ونشر  عليه،  عرفات  ياسر  الراحل  حيز  7/7/2002السلطة  ودخل   ،
التطبيق، وقد حدد مدة رئاسة السلطة والمجلس التشريعي بالفترة االنتقالية، وحصر السلطة التنفيذية  
في رئيس السلطة ومجلس الوزراء، الذي يساعد الرئيس في مهامه، والذي اشترط اغلبية الثلثين  

 لتعديله.
وذلك ال  2003/ 18/3وفي   الفلسطيني،  األساسي  القانون  رئيس مجلس  عدل  ستحدا  منصب 

بذلك من نظام حكم   لننتقل  الوطنية،  السلطة  الوزراء، وبين صالحياته، وحدد صالحيات رئيس 
 أقر  للنظام الرئاسي، إلى نظام حكم أقر  للنظام البرلماني مع احتفاظ الرئيس بصالحيات واسعة.

جراء االنتخابات التشريعية تم إجراء تعديل على القانون األساسي، وذلك تمهيدًا إل  2005وفي عام  
، وليسمح بتعديل قانون االنتخا ، ولتجنب أي تعارض بين هذا القانون، وبين  2006الثانية عام  

( 122( إلى )88القانون األساسي قبل التعديل، وليسمح بزيادة أعضاء المجلس التشريعي من ) 
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ة سياسية مفتوحة، وعدم ربطها  عضوًا، وليحدد مدة الرئاسية والمجلس التشريعي بمدد محددة، وليس
 بالفترة االنتقالية.

وبذلك يكون النظام السياسي الفلسطيني، استمر في العمل بدون قانون أساسي منذ قيام السلطة  
 . 2002حتى عام  1994الوطنية الفلسطينية عام  

 
 مالمح القانون األساسي الفلسطيني ثالثًا: 
اإليجابيات، التي تدعم سيادة القانون، وبناء السلطة على أسس  حمل القانون األساسي الكثير من  

 صحيحة: 
: مقومات السلطة الوطنية وفلسطين، واعتبارها جزء من األمة العربية،  الباب االولفقد حدد في  

والشعب مصدر السلطات، والقدس عاصمة فلسطين، واإلسالم الدين الرسمي في فلسطين، مع  
السما الديانات  سائر  التعددية  احترام  يعتمد على  نيابي،  ديمقراطي  نظام  بأنه  الحكم  ونظام  وية، 

 الحزبية، وسيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، فيخضع الجميع أشخاصًا وسلطات للقانون. 
فخصص للحقوق والحريات العامة: وقد نص على عدد كبير من الحقوق والحريات    الباب الثانيأما  

من حرية شخصية وتحديد قيودها بالقانون، وحرية العبادة، والرأي    العامة اعترف بها للموطنين:
والصحي،  االجتماعي،  والضمان  الحر،  االقتصاد  وكذا  والتقاضي،  والتنقل،  واإلعالم،  والتعبير 
والرعاية االجتماعية، والتعليم، والسكن، والعمل، والمشاركة السياسية، وأنشأ هيئة مستقلة للدفاع  

 العامة. عن الحقوق والحريات 
: حدد طريق انتخا  رئيس السلطة الوطنية، وحاالت شعور المنصب وصالحياته  وفي الباب الثالث

 في األحوال العادية، وفي حالة الطوارئ. 
الرابع ومهامه،  الباب  وحصاناته  التشريعي،  المجلس  انتخا   وطريق  التشريعية،  السلطة  نظم   :

 واختصاصاته الرقابية والتشريعية. 
: نظم السلطة التنفيذية من مجلس وزراء، ورئيس مجلس وزراء، وحدد اختصاصاته  مسالباب الخا

 ومس،ولياته، وكذا قوات األمن والشرطة.
: خصص للسلطة القضائية وتشكيالتها، واختصاصاتها، وضمانات استقاللها وكذا الباب السادس

 تورية القوانين واللوائح.النيابة العامة، كما نص على إنشاء المحكمة الدستورية التي تراقب دس
 : نظم حالة الطوارئ. الباب السابع
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 : فحوه على أحكام انتقالية وختامية.الباب الثامن واألخير
، ولكن هذا الدستور رغم انه كان متقدم في 1971يعد القانون االساسي متأثرًا بدستور مصر لسنة  

الدساتير العربية اليوم شهدت تطوير  وقة إصداره عن كثير من الدساتير العربية اال ان الكثير من  
، وهو يعد القانون األساسي  2014وتحديث مهم أبرزها الدستور المعربي والتونسي والمصري لسنة  

 دستور م،قة بمدة الفترة االنتقالية.
القانون   في  وخلل  نقص  جوانب  العملية  والممارسة  والمختصين  الباحثين  سجل  فقد  ذلك  ورغم 

اله النص على الكثير من الحقوق والحريات العامة، كالحق في الحصول االساسي من بينها، إغف
البناء، وحماية الحق في الشرف واالعتبار، والتضييق   النقد  على المعلومات، والنص على حق 
الشديد من حماية الحق في الحياة الخاصة، كما ولم يعرف أي صورة من صور الديمقراطية شبه  

فق في ايجاد التوازن بين صالحية حجب الثقة عن الحكومة من قبل  المباشرة باالستفتاء، كما أخ
المجلس التشريعي، وبين صالحية الرئيس في حل المجلس التشريعي أحد ركائز الحكم البرلماني،  
حيث جاء القانون األساسي منحازا المتيازات أعضاء المجلس التشريعي الذين وضعوا احكامه حيث  

 ية يتطلب لرفعها ذات األغلبية المطلوبة لتعديل القانون األساسي ذاته. قرروا ألنفسهم حصانة برلمان 
 

  المحور الثاني: نظام الحكم في فلسطين
كد القانون األساسي الفلسطيني على مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعني عدم تركيز وظائب  أ

هيئات   توزيعها على  بل  واحدة،  يد  الرئيسية في  واختصاصاتها  توزيع الدولة  أي  متعددة   عامة 
لتنفيذ   التنفيذية  والسلطة  التشريع،  لوظيفة  التشريعية  السلطة  هيئات،  ثال   على  الدولة  وظائب 
القوانين وإدارة المرافق وتوفير الخدمات، والسلطة القضائية للفصل في المنازعات وفق أحكام القانون  

القانون، ال يخفى على أحد أهمية مبدأ الفصل   بين السلطات في منع االستبداد، وصون سيادة 
الظلم  مواجهة  في  المبدأ  هذا  ظهر  وقد  القانون،  سيادة  مبدأ  وتطبيق  الدستور  احترام  وضمان 
واالستبداد ومصادرة حقوق وحريات األفراد، وفي مواجهة منع مشاركة الشعب في الحياة السياسية، 

كل واختصاصات السلطات الثالثة  وفي صنع القرارات وإدارة البالد، سنتناول في هذا الموضع ش
 وعالقتها ببعضها. 

 السلطة التشريعية  -1
 مرت السلطة التشريعية بعد تأسيس السلطة الفلسطينية بثالثة مراحل رئيسية:  
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: خالل هذه المرحلة أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير  (1996-1994المرحلة األولى )
جلس السلطة، الذي يتكون من أعضاء قياديين في  قرارات بتشكيل السلطة الفلسطينية، وتشكيل م

منظمة التحرير وفخرين، وتكليف رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة مجلس السلطة، 
وقد جمع هذا المجلس بين الوظيفة التنفيذية كحكومة، والوظيفة التشريعية وأصدر عدد من القوانين،  

لسنة   والنشر  المطبوعات  قانون  السلطة 1995ومنها  لم،سسات  التأسيس  في  المجلس  وبدأ   ،
 . 1996والتجهيز النتخابات عام جرت عام  

( الثانية  يناير  (2007- 1996المرحلة  انتخابات  بعد  التشريعي    1996:  المجلس  تأسس 
عضو، لتكون مدة واليته هي مدة المرحلة االنتقالية، وفق اتفاقيات اوسلوا أي    88الفلسطيني من  
ولكن استمر تجديد والية المجلس من رئيس السلطة سنويًا، حتى إجراء   ،1999حتى منتصب  
عضو، لتكون مدة واليته االصلية    132وانعقاد المجلس التشريعي الثاني من    2006انتخابات عام  

السلطة   4 اعمال  على  الرقابة  ووظيفتي  الثاني،  ثم  األول  التشريعي  بالمجلس  وانيطة  سنوات، 
الت سن  وكذلك  المجلس التنفيذية،  عمل  وقد  السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  مع  انسجاما  شريعات، 

التشريعي وباألخص األول على تحديث القوانين وتوحيدها بين الضفة العربية وقطاع غزة، وإصدار 
قوانين تتناسب مع أوضاع الشعب الفلسطيني وظروفه المستجدة، وسن عشرات القوانين في هذا 

يعي دور رقابي على الوزرات والهيئات، وقدم مشاريع حجب الثقة السياق، كما مارس المجلس التشر 
 والمسائلة للمس،ولين، وتوجيه األسئلة وتشكيل لجان التحقيق وتقصي الحقائق. 

وحتى اليوم تعطل عمل المجلس التشريعي     2007منذ عام  (:  2020-2007المرحلة الثالثة )
اإلسرائيلي العير شرعية  سواء بتقييد حرية تنقل النوا ، أواًل بسبب ممارسات سلطات االحتالل  

السياسي   االنقسام  بسبب  وثانيًا  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  نوا   عشرات  العتقال  وصواًل 
الداخلي، وما نتج عنه من عدم تحقق دورة انعقاد صحيحة وفق نصا  قانوني سليم، وعليه عدم  

ل رئيس  من  التشريعي  المجلس  مكتب  المجلس تجديد  ودخول  رئيس،  ونوا   التشريعي  لمجلس 
التشريعي واعضائه كطرف في الصراع الداخلي بدل ان تكون المجلس التشريعي مكان لحل وتجاوز  

 أي خالفات سياسية، والنتيجة لذلك: 
تعطل وظيفة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وترن يد السلطة التنفيذية، بما تمثله من   •

وهيئات عامة وإدارات عامة، مطلقة اليد ومتحررة من أي رقابة برلمانية حقيقية    وزارات وأجهزة 
 فاعلة. 



 دلـيــل: التثقيف المدني

43 
 

تولى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وظيفة التشريع بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي   •
( المادة  الضفة  43وفق  في  تطبق  بقوانين  القرارات  مئات  واصداره  االساسي،  القانون  من   )

الفلسطينية بينما، وتمتنع المحاكم المشكلة في غزة بعد االنقسام عن تطبيقها، كما ال تطبقها  
األجهزة واإلدارات الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، كما استمر رئيس السلطة 
في اصدار قرارات بقوة القانون، بعد أن قامة المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي  

 . 2018ي ديسمبر ف
البرلمانية األخره،   • الكتل  باقي  من  مشاركة  دون  واإلصالح،  التعيير  كتلة  تعقد  المقابل  في 

اجتماعات في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، مرتكزة على قرار باعتماد توكيالت 
الشرعية  النوا  المعتقلين لعيرهم من النوا ، بدعوه عدم السماح لقوات االحتالل في تعطيل  

الفلسطينية، ومواجهة سياسة اعتقال النوا ، وغيا  أي نص في القانون االساسي يمنع هذه  
المدني  المجتمع  م،سسات  من  العديد  وكذا  البرلمانية،  الكتل  باقي  تعتبر  بينما  التوكيالت، 
والحقوقية تلك الجلسات بأنها جلسات غير قانونية، وتقوم بسن قوانين تطبق فقط في قطاع  

، وتصدر متجاوزة صالحية رئيس السلطة الوطنية في تصديق القوانين مستندة على نص  غزة
 ( من القانون األساسي المعدل.41المادة )

قبل   • في  بعضها  توحيد  بعد  التشريعات  وازدواج  القانون  أمام  المساواة  بمبدأ  االخالل  النتيجة 
نب استخدام التشريعات ، وصدور قوانين في غزة ال تطبق في الضفة والعكس، إلى جا2006

 والقوانين لحماية مصالح سياسية وليس لخدمة المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين. 
 السلطة القضائية: -2

بينما لم تنش  منظمة التحرير سلطة قضائية مستقلة عن المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، وانما  
وقوانين ثورية، ولكن دون استقاللية  هيئة قضاء ثوري يشمل: مدعي عام ثوري، ومحاكم ثورية،  

ضمانات   وجود  دون  التحرير  منظمة  دوائر  احده  العتبارها  أقر   وانما  التنفيذية،  اللجنة  عن 
 االستقالل والحياد. 

في المقابل رسم القانون األساسي وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،  
شرف على مرفق القضاء، وصدرت القوانين التي تنظم عمل  تحة اشراف مجلس القضاء األعلى، ي

 السلطة القضائية، ومنها قانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وغيرها. 
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يسند للقضاء في األنظمة الديمقراطية دور مهم ال يقتصر على الفصل في المنازعات بين األفراد، 
م  بل يتولى القضاء مهمة أكبر وأجل  وهي صون الحقوق  أو توقيع الجزاء على مرتكبي الجرائ

والحريات العامة، ومتابعة تطبيق القانون والتصدي للخروج على أحكامه، ومراقبة مشروعية القرارات 
 اإلدارية ومراقبة شرعية القوانين واللوائح. 

ضائية عاجزة  وبحلقاء نظرة سريعة على واقع السلطة القضائية في فلسطين، ندرن أن سلطتنا الق 
عن القيام بالدور المطلو  منها  فهي تفتقد للوحدة ولالستقاللية وللفعالية والنجاعة وثقة الجمهور، 
فبعد أن تم تشكيل محاكم وتأهيل وتدريب وتعيين قضاة اكتسبوا خبرة مهمة، جاء االنقسام الداخلي  

ينا قضاء مزدوج غير  ليهدم جزء كبير من نجاحات القضاء الفلسطيني، وليصبح لد   2007عام  
موحد، تم استبدال قضاة محاكم غزة بقضاة فخرين عينتهم حركة حماس، وانشاء مجلس قضاء  
أعلى موازي للمجلس المعين في الضفة العربية، وتعيين نائب عام في غزة إلى جانب النائب العام  

زة موازي  شرعي موازي للقضاء الشرعي في الضفة، وقضاء عسكري في غ  في رام هللا، وقضاء
للقضاء العسكري في الضفة، وتعاني السلطة القضائية من التدخل في عملها، وعدم احترام أحكام  

 وقرارات المحاكم، ومن نقص اإلمكانيات المطلوبة للنهوض بالدور المطلو  منها.
أو    2003كما عجزت المحكمة الدستورية الفلسطينية منذ أن تولة المحكمة العليا مهامها عام  

من أن تقوم بدور    ، 2016بعد أن قام رئيس السلطة بتشكيل تلك المحكمة بشكل منفرد عام  حتى  
فاعل في توحيد النظام السياسي، أو حسم تفسير القانون األساسي، أو ردع تجاوز القانون األساسي  

 بشكل فاعل نظرًا العتبارات سياسية.
 السلطة التنفيذية:  -3

ك الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تأسيس  كانة مع  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  م،سسات  أحد 
ووزراء   التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اعضاء  يضم  واحد،  جسم  من  تتكون  التنفيذية  السلطة 
السلطة الوطنية برئاسة رئيس السلطة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحة مسمى مجلس  

ب السلطة التنفيذية كذلك ممارسة وظيفة التشريع  السلطة، وكان يناط بهذا المجلس باإلضافة لوظائ
 وسن القوانين. 

القانون   تعديالت  ووفق  فلسطيني،  تشريعي  مجلس  وانتخا   الوطنية  السلطة  عمل  تطور  ومع 
االساسي الفلسطيني، تم التحول في شكل الحكم من النظام األقر  للنظام الرئاسي، حيث ال وجود 
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حيات واسعة لرئيس السلطة، وفق القانون األساسي لسنة  لمجلس ورئيس مجلس وزراء، مقابل صال
2002. 

على القانون األساسي، إلى النظام البرلماني بوجود    2003ثم لتتحول السلطة التنفيذية وفق تعديل  
رأسين للسلطة التنفيذية، األول رئيس السلطة المنتخب مباشرة من الشعب، والثاني رئيس مجلس  

 لسلطة، والذي يحصل على ثقة المجلس التشريعي.  الوزراء المكلب من رئيس ا
وتناط بالسلطة التنفيذية تنفيذ القوانين، وتوفير الخدمات للمواطنين والسهر على الحفاظ على النظام  

 العام، من خالل م،سسات وهيئات وزارات وما يتبعها من إدارات وأجهزة مدنية وأمنية.
المهام واالختصاصات بين دوائر منظمة التحرير الفلسطينية،  في الحالة الفلسطينية هنان تداخل في  

وبين وزارات وهيئات السلطة الوطنية، وحتى في إطار م،سسات السلطة الوطنية نتج عن حالة  
الرسمية   التشكيالت  كل  من  ومزدوجة  ومتصارعة  متقابلة  أجسام  الداخلي  السياسي  االنقسام 

زارة رديفة لها في قطاع غزة، ولكل سلطة أو هيئة عامة  الحكومية، فلكل وزارة في الضفة العربية و 
هنان نسخة مقابلة لها في قطاع غزة، وكذا كادر حكومي مزدوج، واحد معين وفق اجراءات تعيين  
قانونية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وكادر حكومي فخر معين من قبل حكومة األمر الواقع 

أد  على  انعكس  ما  غزة،  محافظات  واختصاصاتها  في  وواجباتها  لمهامها  الحكومية  الجهات  اء 
وتمكينها من العمل وتوفير الموارد والمستلزمات االساسية لممارستها لمهامها، األمر الذي انعكس 

 سلبًا على الموازنة العامة وعلى االداء وعلى الخدمات المقدمة للجمهور.
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 التطبيقات المقترحة للمحور األول: 
 محتوى التمرين ومنهجيته  التمريننوع 

 مجموعات  (1)
 رسم هرم( )

يتم   برسم هرم  المجموعات  إحده  وتكليف  إلى مجموعات،  المستهدفة  الفئة  تقسيم 
القانون األعلى   إلى أعالها قوة، وعالقة  أدناها قوة  القوانين من  أنواع  كتابة خالله 

 لمجموعة.بالقانون األدنى، ثم إدارة نقاش حول العرض الذي قدمته تلك ا
 المجموعات  (2)

 )رسم سلم(
كتابة خالله: مراحل   يتم  مترابطة  أو حلقات  برسم سلم  المجموعات  إحده  تكليف 
اعداد وإقرار وتعديل الدستور في الحالة الفلسطينية، ثم إدارة نقاش حول العرض الذي  
قدمته تلك المجموعة ومناقشة نقاط القوة والضعب في الحالة الفلسطينية قياسًا على 

 المبادئ الدستورية.
 المجموعات  (3)

 )رسم شجرة(
تلك  على  كتابة  يتم  وأوراق،  ثمار  تتضمن  برسم شجرة  المجموعات  إحده  تكليف 
الثمار واألوراق فوائد أو أهمية وجود دستور في الدولة، ثم إدارة نقاش حول العرض 

الفلسطينية قياسًا  الذي قدمته تلك المجموعة، ومناقشة نقاط القوة والضعب في الحالة  
 على المبادئ الدستورية. 

 المجموعات  (4)
 )رسم شجرة(

يتم وضع   المجموعات برسم شجرة بساق أو جذع طويلة، على أن  تكليف إحده 
التعديالت التي أدخلة على القانون األساسي على جذع الشجرة، ثم إدارة نقاش حول  

 ذلك العرض. 
 المجموعات  (5)

 )إدارة نقاش( 
بح مجموعة  كل  الدستورية  تكليف  التجربة  إشكاليات  حول  بينها  فيما  نقاش  جراء 

الفلسطينية، ثم عرض النقاط التي اتفقة عليه أعضاء كل مجموعة، وعرضها أمام  
 المجموعات األخره. 
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 التطبيقات المقترحة للمحور الثاني:
 محتوى التمرين ومنهجيته  نوع التمرين

توجيه  ( 1)
 أسئلة

عنوان كل عنصر من عناصر المحور، وقبل عرض محتوه  يقوم المدر  بعرض  
المستهدفة عن ذلك  الفئة  بتوجيه س،ال حول معلومات  المدر   يقوم  العنصر  ذلك 
العنصر، وتأكيد معلومات الفئة المستهدفة إذا كانة صحيحة، وتصحيح الخطأ فيها 

 .واستكمال النقص في معلومات الفئة المستهدفة
(2) 

 )رسم سلم(
ئة المستهدفة إلى مجموعات، وتكليف إحده المجموعات برسم سلم يتضمن  تقسيم الف 

المراحل التي مرت بها السلطة التشريعية بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وحتى اآلن، 
ثم إدارة نقاش حول العرض الذي قدمته تلك المجموعة، ومناقشة نقاط القوة والضعب  

 لدستورية والتجار  المقارنة. في الحالة الفلسطينية قياسًا على المبادئ ا
)إدارة نقاش  ( 3)

سرد قصص  –
 واقعية( 

إدارة نقاش مع أعضاء الفئة المستهدفة حول واقع واشكاليات السلطة القضائية في  
فلسطين، والطلب من بعض المشاركين سرد قصص شخصية أو تجار  عملية تتعلق 

 ناقشة تلك القصص.بالتعامل مع القضاء الفلسطيني والنيابة الفلسطينية وم
 ( 4التمرين )

 المجموعات 
 )رسم سلم(

تقسيم الفئة المستهدفة إلى مجموعات، وتكليف إحده المجموعات برسم سلم يتضمن  
المراحل التي مرت بها السلطة التنفيذية بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وحتى اآلن، 

قاط القوة والضعب ثم إدارة نقاش حول العرض الذي قدمته تلك المجموعة ومناقشة ن
 في الحالة الفلسطينية قياسًا على المبادئ الدستورية والتجار  المقارنة.
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 العدالة الجندرية 
 هبة الدنف إعداد: أ.

 اإلطار النظري: 
 المحور األول: النوع االجتماعي

 
 أهداف التدريب:

 التعرف على مفهوم الجندر -
 بالجنس والفرق بينهما  ربط مفهوم الجندر -
 التعرف على أدوار النوع االجتماعي -
 

االجتماعي ( في اآلونة األخيرة في جميع القطاعات   )النوعلقد شــــــاع اســــــتخدام مصــــــطلح الجندر 
التنموية، إال أنه ال يزال مفهومًا غامضــــــًا . تم تعريبه إلى العديد من المصــــــطلحات العربية مثل   

ــطلحات    االجتماعي،النوع   ،  الجنس االجتماعي    ،الجنس البيولوجي  ــل هذه المصــــــ ولعل أفضــــــ
ال يزال    والذيانتشــــر كمصــــطلح بديل للجندر   والذيتعبيرًا هو مصــــطلح النوع االجتماعي    وأكثرها

 الكثير من الدول العربية تستخدمه كما هو )الجندر( 
 مفهوم الجندر )النوع االجتماعي( 

ــنع    والرجل،ت االجتماعية ما بين المرأة الجندر يمثل مجموعة العالقا تلك العالقات تتشــــــكل وتصــــ
  بيد اإلنســـــان وتصـــــبح بعد ذلك أمرًا واقعا يســـــعى الطرف المســـــتفيد منه إلى اإلبقاء عليه كما هو.

ــمن زمان ومكان محددين هذه العوامل   ، الدين، ةمثل: الثقافهذه العالقات تتأثر بعوامل كثيرة ضـــــــــ
 والتقاليد ........الخ.  الطبقة، العرق، العادات 

ــة العالـقة المـتداخـلة بين المرأة والرجـل في المجتمع والتي تســــــــــــــمى بـ الجـندر هو  - عملـية دراســــــــــــ
ــاديــة    وتحكمهــا عالقــة النوع االجتمــاعي  وتحــددهــا     وثقــافيــة،  واجتمــاعيــة،عوامــل مختلفــة اقتصـــــــــــــ

ــية ــياســــ   والتنظيمية  واإلنتاجيةعن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلنجابية    وبيئية،  وســــ
وعادة ما تســود تلك العالقة عدم االتزان على حســا  المرأة في توزيع    والرجل،التي تقوم بها المرأة 

 المجتمع.وتكون النتيجة احتالل الرجل مكانة فوقية بينما تأخذ المرأة وضعًا ثانويًا في  القوة،
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ــية التي يقوم بها كل   الجندر - ــياســ ــادية واالجتماعية والســ ــاطات االقتصــ هو مجموع األدوار والنشــ
 من المرأة والرجل في المجتمع. 

يتشــــــــــكل النوع االجتماعي عبر عملية تشــــــــــكيل المجتمعات ويتأثر بعمليات التعير والتحول التي  
اعي والثقافي للذكورية واألنثوية بما  النوع االجتماعي هو المفهوم االقتصـادي واالجتم  تتعرض لها.

 تعكسه من مسلكيات ومواقب مختلفة تحدد مستوه اعتراف وتقييم المجتمع لكل من المرأة والرجل.
تحدد  والتييعكس الكيفية التي يســتقبل فيها المجتمع كل من الرجال والنســاء وعالقاتهم    الجندر -

 المجتمع وم،سساته المختلفة لكل منهم.  وتحفيزمستوه قبول 
عادًة ما يعكس األيدولوجيا الســــــائدة، والتي تتمثل في مســــــتوه القوة التي يمتلكها األفراد   الجندر -

 ونساء.من رجال 
غير ثــابــة كمــا هو الجنس، بــل يتــأثر بتعير المكــان والزمــان والظروف االقتصـــــــــــــــاديـة    الجنـدر  -

 واالجتماعية والسياسية.
من يمتلك السيطرة على موارد المجتمع    هو الس،ال عن عالقات القوة بين المرأة والرجل.  الجندر  -

 ومن ال يمتلك، القرار السياسي ومن ال يمتلك. 
  والجنسالفرق بين الجندر 

 النوع االجتماعي  جنسال
الرجل  بين  البيولوجي  بالفرق  بيولوجيا/  يحدد 

 والمرأة 
يحدد اجتماعيا/ باألدوار التي يقوم بها الرجل 

 والمرأة 
 يختلب من مجتمع إلى أخر  عالمي 

 متعير مع الوقة  ثابة ال يتعير مع الزمن تلقائيا  
 اإلنسان ال يولد مع اإلنسان بل يشكله  يولد مع اإلنسان 

يتأثر بالمعايير واالتجاهات االجتماعية والقيم   يتميز بالدوام منذ والدة الفرد حتى مماته 
 والعادات

 وجد ليحدد أدوار مجتمعية  وجد ألداء وظائب طبيعية 
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 االجتماعي:الوعي بالنوع 
ــاكــل المرتبطــة بــالفرق بــاألدوار   يعني مفهوم الوعي بــالنوع االجتمــاعي القــدرة على تحــديــد المشـــــــــــــ

ذلك القدرة  ويتطلب   األحيان،في كثير من  وجلياً لم يكن ذلك واضــحًا  وإنحتى    للجنســين.المحددة  
شــــــرح   ومحاولة وأدوارهامختلفة بســــــبب اختالف أوضــــــاعها    واهتمامات على معرفة أن للمرأة رؤه 

 والتمايز.االختالفات  وتقييماألسبا   حليلوت
  ومسـ،وليات بينما يعني الجهل بالنوع االجتماعي في المقابل عدم القدرة على مالحظة وجود أدوار  

عدم المقدرة على إدران حقيقة أنه يمكن أن تترتب على السـياسـات    وبالتالييحددها جنس اإلنسـان  
كما يعني إهمال الحقيقة المتمثلة في أن  والرجال،فثار مختلفة على النســـــــــاء  والمشـــــــــاريع  والبرامج

  ونتيجة البعض،يمكن أن تختلب عن بعضـــــــــها   مســـــــــ،وليات،يتعلق بها من  ومااألدوار الجندرية  
ــياســـات   ــاريع  وبرامجلذلك ال يتم إدران أن سـ التنمية يمكن أن ت،دي إلى تأثيرات مختلفة على    ومشـ

  جلوالر كل من المرأة 
 أسس ومرتكزات مفهوم النوع االجتماعي 

 هي: ثال  أسسيستند مفهوم النوع االجتماعي إلى   
  وثقافية  واجتماعيةمحددة من قبل عوامل اقتصــــادية    والمرأة األدوار المنوطة بشــــكل عام بالرجل   -

 بيولوجية.أكثر منها 
في المجتمع من منطلق مفهوم المشــاركة ي،دي إلى فائدة  والمرأة إعادة توزيع األدوار بين الرجل    -

 للمجتمع.أكبر 
من مهارات تفيدهم    وتمكينهمالكتشــاف قدرات كامنة فيهم   والمرأة إتاحة الفرصــة المتكافئة للرجل    -

 المجتمع.في القيام بأدوار جديدة تعود بالنفع على 
 رئيسية:ثال  عوامل م النوع االجتماعي على كما يرتكز مفهو 

 اختالفات العالقات بين النوعين  وتحليلمعرفة  -1
إيجاد طرق لمعالجة   ومحاولةعدم التوازن في العالقة بين النوعين    وأشـكالتحديد أسـبا    -2

 االختالل.
 بين النوعين ليس والمســـــــــاواة العالقة بين النوعين حتى يتم توفير العدالة   وتطويرتعديل    -3

 جميعًا.بين أفراد المجتمع  ولكن والمرأة فقط بين الرجل 
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 االجتماعي:أدوار النوع 
 اإلنجابي:الدور 

ــان أجرًا و يكون ضــــــمن إطار األســــــرة مثل جميع األعمال    هو كل عمل ال يتقاضــــــى عنه اإلنســــ
المنزلية و رعاية األســـــرة و الحفاظ عليها و على أعضـــــائها، بما في ذلك إنجا  و رعاية األطفال  
ــمة ال غنى عنها لبقاء النوع   ــوق، و يحظى العمل اإلنجابي بأهمية حاسـ ــير الطعام و التسـ و تحضـ

، و مع ذلك فمن النادر اعتباره عماًل حقيقيًا و في المجتمعات الفقيرة يمثل العمل اإلنجابي  البشري 
في قسمه األعظم جهدًا يدويًا مكثفًا يستهلك الكثير من الوقة كما تنحصر مسئوليته بصورة كاملة 

ــتقبالها عند الوالدة على تح ــاء و الفتيات حيث ترتكز تربية البنة منذ اســــ ضــــــيرها إلى تقريبًا بالنســــ
 تأدية هذا الدور كما تهيأ على تفهم وضعها االجتماعي األساسي باعتبارها زوجة و أمًا. 

 الدور اإلنتاجي: 
  والتجارةلالســــــتهالن   والخدمات إنتاج الســــــلع  ويشــــــملكل عمل يتقاضــــــى عنه اإلنســــــان أجرًا    وهو

لكن في معظم الحاالت   اإلنتاجية،معًا أن ينخرطوا في ممارســــة األنشــــطة   والرجالللنســــاء   ويمكن
العادة يكون عمل النســــاء  وفي  للعمل.تبعًا للتقســــيم الجندري    ومســــئولياتهمســــوف تختلب وظائفهم  
فما زال الكثير ينكر بشـــــــــكل عام دور المرأة  الرجال،أهمية من عمل   وأقلاإلنتاجي أقل وضـــــــــوحًا 

أو مكتفيًا فقط بتقييم عملها عندما    تجارة( خدمات، )ســـــــلع،اإلنتاجي مرتكزًا إلى التعريف الســـــــابق  
 والتيهـنان مطـالـبة بتقييم كـل مجهودات المرأة  وأصــــــــــــــبحإال أن الرؤـية ـقد تطورت  مـأجور.يكون 

بما في  وخارجهيندرج ضـــــــمنها األعمال اإلنتاجية المتعددة التي تقوم بها المرأة في محيط األســـــــرة  
تقاضـــى أجرًا عن معظم األعمال التي يقمن  ذلك العمل غير المأجور، حيث أن أغلبية النســـاء ال ت

 كما ال زالة اإلحصاءات الرسمية تتجاهل عمل المرأة غير المأجور  بها،
  :الدور المجتمعي

الجمعيـات الخيرـية  المهنـية،مـثل االنضــــــــــــــمـام للنقـاـبات  المجتمع،كـل عمـل طوعي في نطـاق  وهو
يقوم به كل من النســــــــاء   اإلنجابي،ر يعتبر امتداد للدو  األجر،غير مدفوع   .... وهولجان طوعية  

في المدن إذ تلجأ    وخاصــةالنســاء التي تســاهم في هذا الدور عادة ما تكون أعلى   ونســبة  والرجال،
 اإلنتاجي.إذا كانة ال تشارن في الدور  وخاصةالنساء إلى هذا الدور لتحقيق ذاتها 
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 السياسي:الدور 
ــتويات   ويتمثل ــرة،هذا الدور في دور اتخاذ القرار على جميع المســــ ما ينفرد  وعادة  المجتمع، األســــ

النسـاء هامشـيًا   ودور  من وجهة نظر المجتمع  والعقالنيالرجال بهذا الدور على اعتبار أنه األقوه 
 للمرأة.الدونية  ونظرتهبسبب ضعوطات المجتمع 

 
 الدور اإلنجابي 
 إعادة اإلنجاب 

 الدور السياسي الدور المجتمعي  اإلنتاجي الدور 

يتقاضى   ال  عمل  كل 
 عنه اإلنسان أجراً 

إطار   ضمن  وتكون 
جميع   مثل  األسرة 
المنزلية:   األعمال 
طبخ،   تسوق، 
 تنظيف، غسيل.. الخ

كل عمل يتقاضى عنه  
مثل   أجرًا  اإلنسان 
القطاع   في  العمل 
الزراعي،   الصناعي، 

 الخ …الخدمات 
النساء   به  يقوم 

 والرجال. 

في   طوعي  عمل  كل 
نطاق المجتمع، أو أي  
فخر   مجتمعي  نشاط 
االنضمام   مثل 
المهنية   للنقابات 
الخيرية،   الجمعيات 
أو   اإلغاثة  لجان 

  التطوعية. الخ اللجان  
 غير مدفوع 

للدور  امتداد  يعتبر 
 اإلنجابي. 

في  المشاركة  دور 
صنع القرار على كافة  
في   المستويات 
أو   المحلي  المجتمع 

 لدولي.حتى ا
القيادي  الدور  هذا 
غالبًا ما يمثله الرجال  
الم،سسات  في  إال 
النسوية المستقلة التي  
فيها   القرار  يكون 

 بأيدي النساء. 
 

 واإلستراتيجيةاالحتياجات العملية 
ــها كل  ــين هي الحاجات التي يعيشـــــ إن األدوار الجندرية المختلفة تولد حاجات مختلفة عند الجنســـــ

لحاجات الجندرية العملية عند المرأة عادة ما تتركز حول الفضــــــاء المنزلي، من الجنســــــين، فمثال ا
والنشاطات الخاصة بتوليد الدخل، والسكن، والخدمات واألساسية، وعادة ما تكون الفرا المتمثلة  
بتقديم خدمات رعاية األطفال )دور الحضـــــانة( والعناية بصـــــحة األم والطفل أو تســـــويق المنتجات  

 فرا التوظيف التقليدية للنساء هي الرد على تلك الحاجات. البيتية وإيجاد 
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ــاركة النســــــاء في التنمية إال أنها نادرا ما  وبينما تزيد هذه الفرا أو التداخالت المخططة من مشــــ
 ت،ثر على تعيير نمط العالقات الجندرية الســائدة، بل حتى أنها تعزز من عدم عدالة تقســيم العمل

ــين حيث أنها   ــاء بمعنى زيادة  عدم العدالة  ما بين الجنســ ــهم أحيانا في زيادة العبء على النســ تســ
 في توزيع األدوار.

ترجع إلى االهتمام بالتقســـــــيم غير المتســـــــاوي لةجر وفرا   الحاجات الجندرية اإلســـــتراتيجيةإن 
التعليم والمشــــاركة في اتخاذ القرارات وغيرها، لذا فان االهتمام بتلك الحاجات يعني تحدي لموازين 
التقوه الحـالـية بين النســــــــــــــاء والرجـال وـبالـتالي ـفالـتدخالت التي تتجـاو  مع تـلك الحـاجـات عـادة ـما 

 تقسيم األدوار الجندرية.تتركز في إعادة النظر في 
 العملية:الحاجات الجنـدرية 

 استجابة لضرورة فنية تمة مالحظتها. •
 المادية الحقيقية. واألوضاعجرت صياغتها من الظروف  •
 عنه.كانة منبثقة  وإنللنساء  والثانوي الوضع الخاضع  ومعارضةال تهتم بتحدي  •
 تعزيزه.على  وتعمل واإلنتاجي،تنبثق بصورة رئيسية من وضع النساء اإلنجابي  •

 يلي:يمكن للحاجات الجندرية العملية أن تشمل ما 
 المياه.تزويد  -
  الصحية.الرعاية  -
 األسرة.الحصول على الدخل لتوفير متطلبات  -
 األساسية. والخدمات اإلسكان  -
 بالعذاء.تزويد األسرة  -

أنها محددة بوصــفها حاجات جندرية عملية   مع  األســرة،حاجات يشــترن فيها جميع أعضــاء   وهي 
 تلبيتها.نتيجة كون النساء هن الالتي يحملن مس،ولية  للنساء.مخصصة 

اإلستراتيجية: الحاجات الجندرية   
  المجتمع.حاجات تمة صياغتها اعتمادا على تحليل حالة الخضوع التي تعيشها النساء في 

  التقســــــــــــيم الجندري   وتعييرينبعي أن ت،دي إلى تحويل   معها،حين يتم التصــــــــــــدي للتعامل
 للعمل.

  والنساء.تتحده طبيعة العالقات السائدة بين الرجال 
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  النساء.تستهدف التخلص من حالة الخضوع التي تعيشها 
 يلي:يمكن للحاجات الجندرية أن تشمل ما 

 للعمل.إلعاء التقسيم الجنسي  -
 األطفال. ورعايةالتخفيف من العبء المرهق للعمل المنزلي  -
 مثل حقوق الملكية أو تملك األرض. النساء،إزالة األشكال الم،سسية للتمييز ضد  -
 الموارد.من  وغيرهاإمكانية الحصول على القرض المالية  -
 ألطفال.االتمتع بحرية االختيار بالنسبة إلنجا   -
 .الرجال على النساء وايمنةاإلجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد عنب  -

 الحاجات اإلستراتيجية الحاجات العمليـــــــــــة
 حاجات الرجال والنساء *
 الحالية.تنبع من أدوارهم الجندرية  *
ملموســـــــــــــــة وعمليـة ولهـا عالقـة بـالحيـاة    *

 اليومية.
 والمكان.تختلب باختالف الزمان  *
 مقبولة ضمن إطار المجتمع. *
 مثل أن تطلب المرأة أدوات منزلية  *

وال  * النساء  يطمح  في حاجات  لتحقيقها  رجال 
الحالية ومحاولة  المستقبل وفيها   تحدي ألدوارهم 

 تعييرها. 
قبل   * من  محسوسة  ولكن  مجردة  ملموسة  غير 

 النساء.
 تختلب باختالف الزمان والمكان. *
تحدي للمفاايم التقليدية حول أدوار المرأة  شكل    *

 والرجل. 
مثل أن يطالب الرجال بسن قانون عمل يعطيهم    *

مقاعد   بنصب  النساء  تطالب  أن  أو  أبوة  إجازة 
 البرلمان.

 
 تنموية؟ لماذا يعتبر الجندر قضية  

وضــــــــــــــعهن تبعــا    ويتحــدد   المجتمعــات،تختلب األدوار التي تلعبهــا النســـــــــــــــاء في أي مجتمع من   
الثقافية    والقيم  االجتماعية،االقتصــادية أو الطبقة    والمكانة  الدينية، والمعايير  والقوانين،للتشــريعات 

ــتويات  وأنماط  اإلثنية،  والخلفية ــاط االجتماعي على مســـــــــ  والمنزل. المحلي،والمجتمع  البلد،النشـــــــــ
 والطهي، األسـرة،ية األطفال صـحة  تحمل النسـاء في العادة مسـ،ولية القيام باألعمال المنزلية  رعا
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يلعبن دورا رئيســـــــــــــــيا في   المجتمـعات،معظم    وفي المنزلـية.ذـلك من الخـدـمات   وغيرالطـعام   وتـقديم
 وزيادةالصــناعية   والنشــاطات   والخدمات، المنزلي،  والعمل  الزراعة،في  لةســرة األنشــطة اإلنتاجية  

 المحلي.اضحة في المجتمع في بعض المجتمعات األخره يلعبن أيضا أدوارا و   الدخل.
ــاء   –المحلي   واإلنتاجاإلنجا     –في كل من هذه الميادين    كان تأثير العملية التنموية على النســـــ

ــلبيا   ــخمة  ومعادياسـ ــادية الضـ ــاء االقتصـ ــاهمة النسـ ــعة بين مسـ في معظم األحيان فهنالك فجوة واسـ
ــية    وبين  بها،معترف  والعير ــياســـــ ــلطة الســـــ ــئيل من الســـــ  بها.التي يتمتعن    واالجتماعيةالقدر الضـــــ

فاعلية   واألشــد   صــخبا،االســتراتيجيات التنموية عادة حاجات الفئات ذات الصــوت المســموع األكثر  
 ا.كنقطة انطالق له

ــطة الرجال   ــدي ألنشــ ــاءإن فهم الجندر يتطلب التصــ ــورة   والنســ ــلة.بصــ   اإلنجابية،فاألدوار   منفصــ
ــاء في المجتمع أو في المجتمع    واالجتماعية  واإلنتاجية، يجب أن ت،خذ  المحلي،التي تلعبها النســـــــ

سـوف يكون من الممكن الوصـول إلى  والنسـاءفي االعتبار إضـافة إلى األدوار التي يلعبها الرجال 
  محددة. ومهامصنع القرار حول قضايا  وعمليةانخراطهم في السلطة  ومدهفهم أكبر لحاجاتهم 

ــية أفكار الجندر الم ــنوات الماضــ ــتخدم العاملون في حقل التنمية طيلة الســ ــتوردة من دول لقد اســ ســ
تزال تعتمد على الفرضـــــية الزائفة التي تزعم    وما–العظمى من المشـــــاريع كانة   والعالبية الشـــــمال.

أن األســــــــــــــرة النووـية التي تعيلهـا زوجـة غير منتجـة تعتمـد على ر  األســــــــــــــرة اـلذكر هي النموذج 
 الحقيقة ال يسود هذا النمط العديد من الثقافات  وفي العام.الشمولي 

ــتوردة حول الجندر،من ال  - ــتخدام األفكار المسـ وعدم التعامل  مهم جدا في العمل التنموي عدم اسـ
مع  المجتمع المحلي  و  األســــــرة المعيشــــــية   بوصــــــفهما الوحدتان األســــــاســــــيتين، وعلى المرء أن 

 وفهم  وتقديرومن خالل تقييم    التكوينية.ليصـــــل إلى أجزائها    ويفككهايتجاوز حدود الوحدة المنزلية  
وبـالرجـال( يمكن التحقق من الحـاجـات الخـاصـــــــــــــــة بـالنســـــــــــــــاء )  مجتمع،األدوار الجنـدريـة في أي  

 المشاريع.لها ضمن نطاق  والتصدي
  واالســــتماعإن الشــــرط العملي األســــاســــي لدمج التحليل الجندري في التنمية هو اســــتشــــارة النســــاء   

ــكل  تهنوحاجابحيث يمكن فهم أدوارهن    إليهن، ــل. والكيفية  الناتجة بشـــ ــدي   أفضـــ التي يمكن التصـــ
 للمستقبل.بها فعليا لقضايا الجندر تعتمد على اتجاه السياسة المرسومة 

  ويســرالجعل حياة النســاء الراهنة أكثر ســهولة   وبرامجإحده المقاربات تتمثل في تصــميم مشــاريع   
النظر عما إذا كان العمل ينحصر    بعض   في المهمات الجندرية الملقاة على عاتقهن.  ومساعدتهن
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ــاســــي أن يتمثل في تمكين النســــاء من أداء  ككل،بالنســــاء أو بالمجتمع المحلي  يمكن للهدف األســ
 أدوارهن الحالية بشكل أفضل.

المقاربة البديلة لكن المتممة لما ذكرناه تتمثل في تحدي الوضــــــــــــع الراهن أو التصــــــــــــدي لمعالجة  
العمل على    مثال،أن يشــــــــــمل ذلك    ويمكن  والنســــــــــاء.بين الرجال حاالت عدم المســــــــــاواة المعروفة 

ــد   ــاء إحدا  تعييرات في القوانين المتحيزة ضـ ــاء على    النسـ ــول النسـ ــي زيادة إمكانية حصـ   األراضـ
  ذلك. وغير المشاريع،إعطاء النساء سلطة اتخاذ القرار داخل 

التي   النســــــــوية،  وخاصــــــــة للمنظمات،  وبالنســــــــبة النســــــــاء.  وتمكينفالهدف هو التعيير االجتماعي  
ــر قضــــــايا التعيير   ــتها    في أدبياتها،  والتمكينالعدالة،    االجتماعي،تناصــــ ــياســــ ــمل ســــ ينبعي أن تشــــ

 عمقا.المعتمدة لمقاربة الجندر حاجات النساء إلى تعيرات جذرية أكثر 
 الفردية.م لحاجاته وتبعاإن التنمية عملية يجب أن تشمل جميع أفراد المجتمع على نفس الدرجة  

 :والتنميةثالثة مداخل أساسية تتعلق بالمرأة 
  ومتفقأســاســية، معروفة   ومصــطلحات ، هنان ثالثة مداخل والتنميةعند التطرق إلى مســائل المرأة  

 والتنمية(.الجندر (، )والتنميةالمرأة ) (،في التنمية )المرأة  وهيفي شأنها 
: ينطلق بعــد المرأة في التنميــة من اإلفتراض القــائم على أن المرأة غــائبــة تمــامـًا  المرأة في التنميـة

هــذا البعــد على    وي،كــد مبعــدة عن عمليــة التنميــة،    وإنهــاعن تفكير المخططين في مجــال التنميــة  
ــلبًا فقط على المرأة   ــاء المرأة من التنمية ال ي،ثر ســـــ ــاريع  وإنماإقصـــــ ــًا فشـــــــل المشـــــ ينجم عنه أيضـــــ

فعاليتها، كما يره هذا البعد أن إدماج المرأة في أنشــــطة التنمية التي تخص مجموع    وعدمالتنموية  
ــطة أكثر جدوه  ــكان قد يجعل هذه األنشـــــــ . يركز منهج المرأة في التنمية على أدوارها وفعاليةالســـــــ

 النوع االجتماعي العملية الخاصة به. واحتياجات اإلنتاجية 
العــادل للجهــد المبــذول لكــل أفراد    والتقــديرر تقســــــــــــــيم األدوار  : تــأخــذ بعين االعتبــاوالتنميـةالمرأة  

تطور هذا البعد في أواخر الســــــــبعينات كرد فعل ضــــــــد إهمال بعد المرأة في   الجماعة أو المجتمع.
التنمية لبعض الجوانب. يقوم بعد المرأة والتنمية على مبدأ أولي يتمثل في أن المرأة مدمجة مســــبقًا  

وهو مبني على أن   لمشـكل المطروح هو أنها مدمجة بصـفة غير متسـاوية.ا وأنفي عملية التنمية  
فعالية إذا قدرت مجهودات المرأة داخل البية  وتزداد عمليات التنمية ســـــــــتســـــــــير بصـــــــــورة أفضـــــــــل 

 وخارجه
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 .والتنمية االجتماعي(  )النوعالجندر 
األســـــــــــــــبا  التي  والدرانللعالـقات بين المرأة والرجـل،   وإنمـايتطرق هـذا البعـد ليس للمرأة وحـدهـا  -
النهج ي،كـد   بـالرجـل. هـذامقـارنـة   كمن وراء تعيين األدوار الثـانويـة والـدنيـا في المجتمع دائمـًا للمرأة ت

 على تقدير مجهودات كال الجنسين في بناء المجتمع 
 . ينظر إلى تأثير برامج ومشاريع التنمية على كل من النساء والرجال -

ــبا  الجذرية للتفاوت في الفرا والحقوق  ــاء والرجال ويعمل على فهم األسـ يهتم بالعالقة بين النسـ
 ذلك العمل على معالجتها و والواجبات والمكانة بين النساء والرجال 

ــيطرة   - ــاركة في الفرا والســ ــين في المشــ ــاواة بين الجنســ ــرورة تحقيق العدالة والمســ ي،كد على ضــ
 ادة من ذلك على الموارد واالستف

 يأخذ في االعتبار أدوار المرأة الثالثة في المجتمع ويعمل على تخفيف العبء عنها. -
يهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصـــــاديًا وســـــياســـــيًا كي تكون عنصـــــرا فاعال في المجتمع،    -

 يشارن في بنائه و يجني ثمرة تقدم.
 

 الجندر ( والتنمية  النوع االجتماعي ) المرأة في التنمية   
 العالقات االجتماعية   المرأة   المحور
التنمية   المشكلة للمرأة دور في عملية  ال يوجد 

 رغم أنها تشكل نصب سكان العالم 
أن العالقات غير المتساوية بين المرأة والرجل 

 تهمش المرأة وتعيق مشاركتها بعملية التنمية  
تحقيق الكفاءة من خالل دمج   • الهدف 

 المرأة.
إنتاجية   علىالتركيز   • تعزيز 

  المرأة.

 تنمية عادلة مستديمة.  •
االجتماعي   • النوع  قضايا  في  البحث 

 تهميشها. )الجندر( وعدم 
لخلق  • والسلطة  الموارد  توزيع  إعادة 

أجواء تساند مشاركة المرأة والرجل في  
توزيع   في  التوازن  وإيجاد  القرار  اتخاذ 
من  لكل  الفائدة  لزيادة  والسلطة  القوة 

 المرأة والرجل 
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االخري  عملية التنمية   علىإضافة المرأة   الحل المهمشة  والمجموعات  المرأة  تمكين 
   االجتماعية.بحعادة تشكيل العالقات 

 زيادة إنتاجية المرأة ودخلها  • االستراتيجيات 
إدارة   علىتحسين قدرات المرأة   •

 المنزل.
المشاريع  • في  المرأة  مشاركة 

 تمكين. كمستفيدة ومن غير 
الدخل الموارد   الصحة،تحسين   •

   النساء.من دون تمكين 

االحتياجات   • تلبي  نشاطات  تشمل 
 واإلستراتيجية. العملية 

المرأة   • قدرات  وتعزز  تساعد  برامج 
التعرف   في  حقوقهم    على والرجل 

 عليها. وبالتالي بالتفاوض 
المهارات  • المرأة    زيادة    على وقدرات 

 مختلفة.العمل في مجاالت 
المرأة   • قدرة  بالموارد   علىزيادة  التحكم 

 بوقتها 
األدوار المختلفة للمرأة   إلىال ينظر  النقد 

يعتبر أن وقة المرأة وعملها مرن 
   نية وليسة بعيد األمد.ف يعالج قضايا 

من الصعب تطبيقه ويتطلب االلتزام   •
 طويلة. فترة  على

يسمح باالستدامة وفاعل إال أنه   •
 إلىيتطلب وقتا ومجهودا ويحتاج 

   التجربة.
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 المحور الثاني: حقوق المرأة
 

 :المحورأهداف 
 التعرف على مفهوم حقوق المرأة. -
 التعرف على الوثائق السابقة للمرأة الفلسطينية والهدف من إعداد الوثيقة األخيرة. -
 التعرف على بنود وثيقة المرأة الفلسطينية.  -
 التعرف على اتفاقية سيداو -
 التعرف على حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والسياسية -
 

النصب اآلخر... ولم تخلق المرأة من رأس الرجل   وتربيوهي التي تلد    المجتمع،المرأة هي نصب  
استلها من ضلعه لتكون تحة جناحه فيحميها    بل  يحتقرها،وال من رجله لئال    عليه،لئال تتعالى  

 وقريبة إلى قلبه فيحبها وتحبه.
وتعيش المرأة منذ والدتها بمراحل صعبة وم،لمة حيث كان في العصور الجاهلية ظاهرة وأد البنات  
وكان الرجل يسود وجهه حينما يعلم أنه رزق بأنثى، وتعددت صور االستعالل واالضطهاد للمرأة  

ا جسديًا واستعبادها وإلعاء شخصيتها وجميع حقوقها وكانة مجرد أمة تتلقى األوامر  منها استعالله
وعليها االنصياع والتنفيذ، والمرأة هي أم ومربية وعاملة ومنتجة ومع ذلك فحقوقها مهضومة في 

 العديد من المجتمعات.
والعنب   االضطهاد  جميع صور  من  المرأة  بتحرر  تنادي  التي  التحرر  حركات  والتمييز  وبدأت 

واالستبعاد واالسترقاق واالستعالل، على الرغم من أن األديان السماوية كفلة حقوق اإلنسان والمرأة  
ودعة إلى حمايتها وصيانة حقوقها إال أنه اإلنسان كعادته يحب التعدي واالنتقاا من حقوق 

ا ويساندها نظرُا  اآلخرين وخاصة لو كان هذا اإلنسان كائن ضعيف كالمرأة بحاجة لمن يقب بجانبه
 لطبيعتها الفسيولوجية. 

ورغم حصول المرأة منذ العقود الماضية على مكتسبات اجتماعية وسياسية وقانونية عدة تتفاوت 
من مجتمع إلى فخر ومن ثقافة إلى أخره، إال أنها تظل في نظر الناشطين في مجال الدفاع عن  

 حقوق المرأة غير كافية وغير مرضية.
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 اإلنسان والمرأة في األمم المتحدة: حقوق 
حازت حقوق المرأة على اهتمام األمم المتحدة حيث جاء مبدأ المساواة في الحقوق للمرأة مبدأ أساسي 
الميثاق تحدد ذلك كهدف أساسي حيث ذكر: )بتأكيد اإليمان من جديد  المتحدة وديباجة  لةمم 

 وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء(. بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقيمته،
( من الميثاق يعلن أن أحد مقاصد األمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز 1وفي مادة )

احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك بال تمييز بسبب الجنس 
 أو اللعة أو الدين. 

 وتعزز الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان المساواة في الحقوق للمرأة وهي:  
 . 1949اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان/ اعتمدت الجمعية العمة عام  - 1
 العهد الدولي الخاا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  - 2
 ن الخاصان بهما.العهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكال - 3

 لماذا اتفاقية منفصلة بشأن المرأة؟
رغم وجود الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان واعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان فحن الرأي أن كل هذه  
الصكون لم تكفي لتضمن حقوق النساء، وفي ديباجة االتفاقية جاء أنه رغم وجود صكون أخره 

 واة في الحقوق بالرجال ويستمر التمييز ضد المرأة في كل مجتمع.فحن المرأة ما تزال ال تتمتع بالمسا
الزواج، األسرة، العمل، ضمن أهداف   السياسية،تبّين االتفاقية عدة مجاالت، ما يتعلق بالحقوق  

 محددة وتدابير يجب اتخاذها.
وق النمو  كما تطالب باالعتراف بحسهام المرأة االقتصادي واالجتماعي الهام وأن التمييز ضدها سيع

 والرخاء االقتصادي.
 وهدف االتفاقية المساواة الفعلية باإلضافة إلى المساواة القانونية. 

 نبذة تاريخية عن االتفاقية: 
اعتمدت الجمعية العامة إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة في عام    1967في شهر نوفمبر  

لمرأة أن تستطلع فراء الدول األعضاء فيما  رجا األمين العام لةمم المتحدة اللجنة المعنية با  1972
يتعلق بشكل صك مضمون دولي يحتمل وضعه بشأن حقوق اإلنسان للمرأة. وتشكل فريق من 

بدأت صياغة االتفاقية وتم تعزيز هذا التوجه في عام    1974المجلس إلعداد االتفاقية، في عام  
المجلس االقتصادي واالجتماعي   ها)أنشأ  1977، وتشكل فريق إلتمام إعداد االتفاقية عام 1975
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، وظيفتها هى إعداد التقارير والتوصيات لتقديمها للمجلس بشأن تعزيز حقوق المرأة  1946في عام  
للمجلس التخاذ اجراءات بشأن   التوصيات والمقترحات  سياسيًا واجتماعيًا ومدنيًا وتعليميًا وتقديم 

 المشاكل العاجلة في مجال حقوق المرأة. 
التطلعية للنهوض   نيروبينة كلفة أيضًا بمهمة رصد واستعراض وتقييم تنفيذ استراتيجيات  وهذه اللج

، ويجوز للجنة أن تتلقى بالغات من أفراد وجماعات فيما يتعلق بالتمييز  1985بالمرأة في م،تمر 
 ضد المرأة(.

التواقيع    وهي  توقيع  20تم احراز     1981وفي عام    االتفاقية،  1979واعتمدت الجمعية العامة في  
 الالزمة لدخولها حيز النفاذ.

 وأنشئة رسميًا لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وظيفتها مراقبة تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية. 
 أهم النصوص في االتفاقية: 

 رقم المادة البــــيان 
 (1مادة ) تعريف التمييز 

 (2مادة ) واجبات الدول األطراف
 (3مادة ) المناسبة التدابير 

 (4مادة ) التدابير الخاصة الم،قتة لمكافحة التمييز 
 (5مادة ) األنماط المعيرة االجتماعية والثقافية 

 (6مادة ) القضاء على استعالل المرأة 
 (7مادة ) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطنى

 (8مادة ) والعامة على الصعيد الدوليالمساواة في الحياة السياسية  
 (9مادة ) المساواة في قوانين الجنسية 

 ( 10مادة ) المساواة في التعليم 
 ( 11مادة ) المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل

 ( 12مادة ) المساواة في استخدام المرافق الصحية 
 ( 13مادة ) التمويل والضمان االجتماعي 

 ( 14مادة ) الريفيات النساء 



 دلـيــل: التثقيف المدني

62 
 

 ( 15مادة ) المساواة في المسائل القانونية والمدنية  
 ( 16مادة ) المساواة في قانون األسرة 
 ( 17مادة ) التمييز( القضاء على  )لجنة انشاء اللجنة وتكوينها 

 ( 18مادة ) تقديم التقارير للجنة 
 ( 19)مادة  النظام الداخلى للجنة وانتخا  أعضائها 

  نوا     3و االجتماعات علنًا   رئيس 
 ( 20)مادة  عمل اللجنة والجوانب االجرائية 

 ( 21)مادة  تفسير االتفاقية وتنفيذها 
 ( 22)مادة  توسيع قاعدة معلومات اللجنة
 ( 23)مادة  عدم التعارض مع االتفاقيات 

 ( 24)مادة  تعهد األطراف 
 ( 25)مادة  اجراءات التوقيع 

 ( 26)مادة  بالتوقيع اعادة النظر 
 ( 27)مادة  نفاذ االتفاقية 
 ( 28)مادة  التحفظات 

 ( 29)مادة  خالفات حول التفسير والتطبيق وسحب التحفظ 
 ( 30)مادة  روسى/ صينى/ فرنسى/ عربى  /Eتساوه لعة النص أسبانى /  

 
 التحفظات: 

 يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها(. )ال  على:تنص  2/ 28مادة 
( والتي تشمل التزام األطراف بالقضاء على كل أشكال 2بعض الدول أبدت تحفظات على المادة )

 التمييز على أساس الجنس. 
 وتحفظات في قانون األسرة وعلى التمييز في ميدان العمل الخاا والبية واألسرة.

 والمواطنة. األهلية القانونية  وتحفظات على
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 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
اتفاقية القضاء على    1979تبنة الجمعية العامة لةمم المتحدة في شهر كانون األول/ ديسمبر  

، ويبل  عدد 1981أيلول/سبتمبر    3جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأصبحة نافذة المفعول في  
 دولة عضوًا في األمم المتحدة.  185دولة من أصل  160منضمة إليها الدول ال

 مضمون االتفاقية: 
األمم      أقرتها مواثيق  التي  التعهدات  تجمع جميع  المرأة،  لحقوق  عالميًا  إعالنًا  االتفاقية  تعتبر 

 المتحدة في مضمار التمييز على أساس الجنس، وتعتبر االتفاقية: 
التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية  أداة للقضاء على    -

 والثقافية. 
ترسخ االتفاقية برنامجًا من اإلجراءات يجب أن تتبعها الدول من أجل تحقيق المساواة بين الرجال    -

 والنساء في الحياة العامة والحياة الخاصة )ضمن العائلة(.
من أجل تحقيق المساواة بين    اإليجابيالدول عليها اتباع سياسات التمييز    ولتطبيق االتفاقية فحن  -

 الرجل والمرأة.
 أهم مواد اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 

االعتراف بحقوق المرأة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية على أساس  •
 المساواة بينها وبين الرجل. 

 التمييز في التشريعات الوطنية أي الحماية القانونية.إلعاء  •
 تدابير قانونية لحماية األمومة. •
 صنع استقالل المرأة.  •
 ترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع. •
 المساواة في الحياة السياسية والعامة بين الرجل والمرأة. •
 المشاركة السياسية والحياة العامة. •
 التعليم.  •
 قوانين الجنسية  •
 العمل •
 الصحة •
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 الضمان االجتماعي  •
 قانون األسرة  •

 أشكال العنف الموجه ضد المرأة
 العنب الجسدي •
 العنب النفسي  •
 العنب الجنسي  •

يتمثل بأي إساءة موجه لجسد المرأة من لكم ، صفع، ركل، رمي باألجساد الصلبة،   العنف الجسدي/
 استخدام بعض اآلالت الحادة أو التلويح بها للتهديد باستخدامها.

التقليل من أهمية المرأة من خالل إطالق بعض األلقا  عليها ونعتها    العنف النفسي والعاطفي/
شتم والتهميش، الهجر، اإلهمال، وأيضا أي سلون يعمل بصفات ال تليق بكائن بشري، فالسب وال

 على يمنعها من ممارسة أعمال ترغب بالقيام بها مثل استكمال التعليم أو الخروج للعمل أو الزواج. 
يتبادر إلى األذهان بأنه االغتصا ، إال أنه أحد أشكال العنب الجنسي ضد المرأة    العنف الجنسي/

نان أشكاال أخره من العنب الجنسي وتتعرض له المرأة بشكل يومي  وأقلها حدوثا في مجتمعنا، وه
مثل أي فعل أو قول يمس كرامة المرأة ويخدش خصوصية جسدها، من تعليقات جنسية سواء في  
الشارع أو عبر الهاتب أو من خالل محاولة لمس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها  

 بذلك.
 واقع المرأة في فلسطين 

ا   2.59ماليين نسمة  منهم    5.10نحو    2020لسكان المقدر في فلسطين منتصب  يبل  عدد 
ذكور لكل مئة أنثى،   103%، أي هنان  49مليون أنثى بنسبة    2.51%، و 51مليون ذكر بنسبة  

 وفق بيان دائرة اإلحصاء الفلسطيني الذي وصلة الجزيرة نة نسخة منه. 
% في قطاع  9% في الضفة العربية، و 12ع  % من األسر الفلسطينية، بواق11وترأس النساء نحو  

 .2019غزة، حسب بيانات مسح القوه العاملة للعام  
 انخفاض نسبة الزواج المبكر 

سنة( لكال الجنسين، وبلعة نسبة اإلنا  أقل  18انخفضة نسبة الزواج المبكر )لمن هم أقل من  
اإلنا  الالتي عقد قرانهن  % من إجمالي  20نحو    2018سنة والالتي عقد قرانهن عام    18من  

 %. 24نحو   2010خالل العام نفسه، في حين كانة النسبة لإلنا  عام  
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% من  1أقل من    2018سنة، الذين عقد قرانهم خالل عام    18كما بلعة نسبة الذكور أقل من  
نحو    2010إجمالي الذكور الذين عقد قرانهم خالل العام نفسه، في حين كانة النسبة للذكور عام  

2 .% 
بين   الزواج  لهن  سبق  أو  المتزوجات  النساء  ضد  األزواج  عنب  انتشار   سنة  64و  18نسبة 

 )الصحافة الفلسطينية( 
 سنة فأكثر متزوجات  18ثلثا النساء بعمر  

، بلعة نسبة النساء المتزوجات 2019استنادا إلى بيانات مسح القوه العاملة في فلسطين لعام  
%، وبلعة نسبة الالتي لم يسبق لهن الزواج 66سنة فأكثر نحو  18عمر  من مجموع النساء في 

 %.2%، ونسبة المطلقات  6%، وبلعة نسبة األرامل 26
 غزة والنساء المتزوجات 

العنب   بيانات مسح  إلى أن محافظتي خانيونس وغزة أعلى نسب انتشارا لعنب    2019أشارت 
سنة، فبلعة   64و   18لزواج، في العمر بين  األزواج ضد النساء المتزوجات حاليا أو سبق لهن ا

  %.11% على التوالي، وأقلها محافظة القدس 40% و 41
 معدل األمية لدى النساء

 انخفاض األمية بين النساء
رغم انخفاض معدالت األمية لده النساء خالل العقد الماضي، فحنه ما زالة هنان فجوة لصالح 

% للرجال، وذلك وفق بيانات مسح القوه  1% مقابل  4األمية لده النساء  الرجال، حيث يبل  معدل  
 .2019العاملة 

 اإلناث والتعليم
% لإلنا ، كما بلعة  91% مقابل  71بلعة معدالت االلتحاق اإلجمالية للذكور بالمرحلة الثانوية  

بة الملتحقين  % من مجموع الطل60نسبة الطالبات الملتحقات بم،سسات التعليم العالي الفلسطينية  
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  بيانات  وفق  وذلك  العالي،  التعليم  بم،سسات 

 . 2018/2019العلمي للعام الدراسي 
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 اإلناث واإلنترنت 
  10  إلى أن نسبة األفراد )2019أشارت بيانات المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

بلعة  سنوات   اإلنترنة  يستخدمون  الذين  مقابل  72فأكثر(  للذكور  والذين  %69  لإلنا ،   %
 % لإلنا .84% للذكور مقابل 88يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي أو المهني بلعة 

 
  نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة

 فجوة األجور 
المعدل نفسه مع وجود فجوة واضحة في نسبة المشاركة  حافظة المشاركة في القوه العاملة على  

، وبلعة نسبة مشاركة النساء في 2019و  2015بين النساء والرجال في سوق العمل في العامين  
،  2015، وهي النسبة نفسها لعام  2019% من مجمل النساء في سن العمل لعام  18القوه العاملة  

، وهي النسبة نفسها 2019% لعام 70لعاملة بلعة  مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوه ا
مع وجود فجوة واضحة في معدل األجر اليومي بين النساء والرجال، إذ بل  معدل   .2015لعام  

 شيكل للرجال. 102شيكال مقابل   98األجر اليومي للنساء  
 لذوي اإلعاقة  فجوة القوى العاملة

بة مشاركة النساء ذوات اإلعاقة في القوه  إلى أن نس 2019أشارت بيانات مسح القوه العاملة  
% للرجال من  24% فقط من إجمالي النساء ذوات اإلعاقة، مقابل  4العاملة في فلسطين بلعة  

  إجمالي الرجال ذوي اإلعاقة.
 معاناة من البطالة

%، بواقع 52بلعة البطالة بين الشبا  الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى معدل  
كما بل  معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوه العاملة  % للذكور.35إلنا  مقابل  % ل68
 . 2019% بين الرجال للعام 21%، مقابل 41

 بال عقد عمل 
% يحصلن على مساهمة  49ربع المستخدمات بأجر في القطاع الخاا يعملن دون عقد عمل، و 

المقابل أقل من نصب المستخدمات بأجر في القطاع  في تمويل التقاعد/مكافأة نهاية الخدمة، في  
 . 2019%( يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر وذلك لعام 48الخاا )

 .نسبة مشاركة النساء في القطاع المدني 44% من مجموع موظفي القطاع العام
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 مشاركة متواضعة بصنع القرار
مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال،   فال تزال  2019وفقا لبيانات لعام  

% من أعضاء المجلس الوطني،  11% من أعضاء المجلس المركزي، و5حيث أظهرت البيانات أن  
و 14و نساء،  هن  الوزراء  مجلس  أعضاء  من  السلك  %11  في  الفاعالت  السفيرات  نسبة   %

  16محافظ محافظة رام هللا والبيرة من أصل  الدبلوماسي، كما أن هنان امرأة واحدة تشعل منصب 
   محافظا.

فبراير/شباط   العام حتى شهر  الموظفين  ديوان  بيانات  نسبة مشاركة  2020وحسب  بلعة  فقد   ،
% من مجموع موظفي القطاع العام، وتتجسد الفجوة عند الحديث  44النساء في القطاع المدني  

 % للرجال.87% للنساء مقابل  13عة عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى، حيث بل
 

 تمارين وأنشطة 
 ( 1تمرين رقم )

 عنوان التدريب 
 مدته 

 صفات الرجل وصفات المرأة 
   دقيقة. 20مدة التدريب 

الهدف من 
 التمرين 

 مفهوم النوع االجتماعي  ان تعرف الفئة •
 خلفيات المشاركين الشخصية والثقافية.  التعرف على •
نها  أ وسيناريوهات تحاكي نماذج وقصص مجتمعية من شسرد قصص  •

التي تعزز   واألحاديث تقريب مفاايم النوع االجتماعي كذلك األمثلة 
 مفاايم النوع االجتماعي 

 LCD أقالم،فلب تشارت،  األدوات  
هادئة يتم من خاللها    سيتم الشروع بحوار ونقاش وجلسة عصب ذهني • المنهجية  

معية من شأنها تقريب مفاايم النوع  سرد قصة تحاكي نماذج مجت
االجتماعي والتي ال ي،يدها فئة كبيرة من المجتمع من والتي تعزز  

حول مفهوم النوع   أخره نستعرضها االجتماعي، وأسئلةمفاايم النوع 
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وهل سمعنا من قبل أم ال عن المصطلح، ولماذا يتم   االجتماعي؟
  االهتمام بهذا الموضوع بالتحديد 

بالمقترحات والتعريفات والكلمات التقريبية مع امكانية  سيتم الخروج  •
استخدام السبورة لوضع الكلمات التي يتم ترشيحها من الفئة ذاتها  

ومن ثم يتم عرض المصطلح  وافي،مصطلح أو تعريف لسهولة تركيب 
التعريف من خالل   إدرانبعد  بوربوينة.بشكل واضح عبر شريحة 

 األمثلة والقصص الواقعية البسيطة. 
في معظم الثقافات هنان العديد من المصطلحات، أهم مصطلح في تلك   • مداخلة الميسر 

النوع االجتماعي، وهل سمعنا من قبل أم ال عن المصطلح،   العصر هو
ولماذا يتم االهتمام بهذا الموضوع بالتحديد، برأيكم هل هذا المصطلح 

 ؟؟؟ غريب 
 

 ( 2تمرين رقم )
 عنوان التمرين 

 مدته
 أنة وهي  

   دقيقة. 20مدة التدريب 
 تعزيز الفرق بين الجنس والنوع االجتماعي  • الهدف من التمرين 

 أقالم أوراق،لوح قال ،  األدوات  
تعلق ورقة مكتو  عليها كلمة جنس من جهة وورقة أخره مكتو    • المنهجية  

ونشرح  العرفة،عليها النوع االجتماعي في جهة اخره من 
للمشاركين بأننا سنقرأ عبارة ونطلب منهم أن يفكروا ان كانة العبارة  
مرتبطة بالجنس أم بالنوع االجتماعي، وبالتالي مطلو  من كل فرد 
أن يحدد ويقب عند الجهة التي تمثل دالة العبارة بالنسبة اليه.، بعد 

ذلك عند قراءة كل عبارة وبعد أن يقب المشارن عند احده  
...لماذا اعتقدت هذه العبارة تدل  أحد ، نسأل دون اجبار الجهتين

 على جنس ام نوع اجتماعي 
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اعطاء العديد من   مداخلة الميسر 
 العبارات مثاُل: 

تحمل النساء مدة تسعة  •
 شهور

الفتيات لطيفات والفتيان   •
 يتصفون بالقوة 

 جريء الفتاة خجولة والفتى  •
تستطيع النساء ارضاع   •

 االطفال 
 لرجال. عمال البناء من ا •

يستطيع الرجل أن يطهو او ان  •
 المنزلية كافة.  باألعماليقوم  

يستطيع الرجل ان يطعم طفله  •
 رغب بذلك. إذازجاجة الحليب 

ينضج صوت الفتى مع سن  •
البلوغ اما صوت الفتاة فال تنضج  

 مع سن البلوغ.
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 مهارات المناصرة
 وسام جودة  إعداد: د.

 أهداف التدريب:
 التعرف على مااية المناصرة ✓
 التعرف على استراتيجيات المناصرة  ✓
 التعرف على صياغة خطة مناصرة   ✓

 التدريبي: البرنامج 
 محتويات التدريب  المحور األساسي اللقاء 
اليوم  
 األول

 

التعرف على مااية   •
وأهمية حمالت، الضعط 

 والمناصرة. 
التعرف على بعض   •

االستراتيجيات والتكتيكات  
الرئيسية في مجال  

 المناصرة. 
القدرة على تحديد وتطوير   •

 أهداف المناصرة  
القدرة على وضع خطة   •

 عمل تنفيذية للمناصرة. 
القدرة على تحديد  •

 الجماهير المستهدفة. 
تحديد أصحا  المصلحة   •

  في المناصرة.

 القسم األول:
 تقديم وافتتاح  •
 نشاط إحمائي  •
 توقعات المشاركين/ات  •
 التقييم القبلي تعبئة نموذج  •
 مفاايم حمالت المناصرة:  •

 أهميتها  ✓
 مواصفاتها  ✓
نماذج من )استراتيجيات   ✓

 وتكتيكات المناصرة(
الفرق بين الحمالت، المناصرة  ✓

 والضعط.
 القسم الثاني: 

استخدام المرجعيات الدولية  •
 والقوانين المحلية في بناء الحملة

 كيف تصاغ أهداف المناصرة؟ •
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المستهدفة من  تحديد الفئات  •
 المناصرة: 

مناصر، م،ازر، م،ثر، مساهم في   •
 المناصرة. 

 رسم عالقات القوة •
 ملخص اليوم األول  •
 تعبئة التقييم البعدي  .4

 
 المناصرة:  

فئة   لقضية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  أو  سياسية  لقضية  والحشد  التأييد  كسب  المناصرة  تعنى 
 الفئة وقضاياها ومشاكلها. اجتماعية بهدف إحدا  تعيير في واقع هذه 

وفي هذا المعنى تستعمل مصطلحات الدفاع والدعوة والم،ازرة مطابقة لمصطلح المناصرة، وقد  
يستخدم مصطلح المدافعة التي تعني، كل فعل موجه نحو تعيير سياسات أو مواقب أو برامج  

تمع إلى قضية مهمة،  خاصة باي نوع من أنواع الم،سسات. فالمدافعة تعبير عن توجيه انتباه المج 
توجيه صانعي القرارات إلى البحث إليجاد الحل. وال يمكن أن تنجح المدافعة إال من خالل العمل 

 .مع اآلخرين أفرادا وم،سسات إلحدا  تعيير
 الضغط: 

يفهم الضعط على أنه فعل أو نشاط تقوم به مجموعة )قد تكون جمعية أو م،سسة أو اتحاد( للتأكد 
نظر او موقب األشخاا أو الم،سسات قد تم طرحه وإيصاله إلى الجهة الحكومية  من أن وجهة 

مجموعة   أو  م،سسة  أو  أشخاا  مجموعة  أو  شخص  هو  والضاغط  المستهدفة.  الرسمية  أو 
 م،سسات تعمل بمهنية من أجل التأثير على التشريعات أو السياسات أو صناعة القرار.

 الحمالت:
تمر لتقديم المطالبات الجماعية لسلطة محددة أو لجهة ما تشريعية  وهي الجهد العام المنظم والمس

أو حكومية، وتبنى الحمالت على أشكال التنظيم المجتمعي هو شكل من أشكال القيادة الذي يّمكن 
 مجموعة أو قاعدة مجتمعية من حشد مواردها وتوظيفها لبناء القدرة على إحدا  التعيير
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 أهمية حمالت الضغط والمناصرة
 لمساهمة في عملية التعيير االجتماعي والسياسي والقانوني.ل •
لضمان توفر سياسات عامة واجراءات تضمن حقوق المواطن/ة وتمتعه/ا بها في ظل   •

 حكم القانون، خاصة السياسات العامة التي تحمي الفئات الضعيفة والمهمشة.
أي   • دون  للجميع  والحريات  الحقوق  تحترم  وتشريعات  قوانين  أشكال لضمان  من  شكل 

 . التمييز
 أنواع المناصرة: 

 مناصرة سياسية.  .1
 مناصرة مجتمعية. .2
 مناصرة حقوقية. .3
 اذكروا أنواع أخره  .4

 تعريف استراتيجيات المناصرة:
هو زيادة وعي وتثقيف وتنظيم وحشد األشخاا المتأثرين بالمشكلة/القضية أو المهتمين بها حتى  

 يشتركوا في العمل ويساهموا فيه.
 نماذج من تكتيكات المناصرة:

 تحويل المعلومات إلى مادة مصورة.  •
 العرائض المطبوعة او االلكترونية.  •
 شبكات التواصل االجتماعي. •
 التجمعات والمسيرات. •
 البحث والمنشورات. •
 االجتماعات العامة.  •
 التوعية.  •
 الفنون.  •

 نماذج من استراتيجيات الحمالت:
الحملة مثل استراتيجية المواجهة، استراتيجية التوعية والتعلم،  استراتيجيات متعلقة بتوجه   •

 استراتيجية التنسيق والتعاون، استراتيجية الدعاوه القانونية.
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استراتيجيات تتعلق بشركاء العمل في الحملة مثل العمل ضمن تحالب، االنضمام لتحالب  •
 قائم، تشكيل تحالب جديد، والعمل ضمن شبكة. 

استراتيجية تتعلق بالدور الذي ستلعبه في الحملة، دور الوسيط المحايد، دور الضاغط،   •
 دور المشاركة، دور التمثيل، دور التفاوض، الدور المحايد. 

 ماذا تشمل المناصرة:
 إجراء بحث/ تحليل.  .1
 تحديد المشكلة/ القضية.  .2
 تحليل السياسات الموجودة. .3
 مشاورة الفئة المتضررة.  .4
 دة.وضع أهداف محد  .5
 وضع قائمة باألطراف ذات العالقة. .6
 وضع النتائج المتوقعة/ التعيير المطلو . .7
 رسم استراتيجيات المناصرة.  .8
 اختيار الحمالت المناسبة.  .9

 وضع إطار زمني واضح. .10
 وضع إطار للمهام والقيادة. .11
 التنفيذ، المراقبة والتقييم والتعديل. .12

 تحديد المشكلة/ القضية: 
 أنواع األطراف:

 الحلفاء. .1
 األعداء. .2
 المحايدون.  .3
 الفئة المستهدفة بالحملة. .4
 الفئة المستفيدة. .5
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 قراءات اضافية: 
 الضغط والمناصرة: 

التأثير بصانع   خطة عمل منظمة، ترتكز إلى سلسلة من األعمال االستراتيجية التي من شأنها 
السياسات العامة واالجراءات القرار والمشّرع واألشخاا ذوي النفوذ بعرض إحدا  تعيير ما في  

بالمجتمع    والتشريعات. نفوذًا  األقل  والمجموعات  األفراد  عادة،  والتأثير  الضعط  بحمالت  ويقوم 
أو/وذوي الموارد المحدودة بعرض إحدا  التعيير المرجو عبر اإلقناع وحسن االتصال باآلخرين.  

حول إلى جهد مجموعة ذوي المصالح وقد تكون بداية مبادرة أو فكرة فردية ما أن تلبث إال أن تت
 المشتركة، و/أو جهد مجتمعي نحو إحدا  تعيير ما.

المجتمع لقضية ما/ أو مشكلة ما ومطالبة أصحا     لفت انتباهبأنها:    تعريف المناصرةكما ويمكن    
الواجب )صانع القرار والمشرع( القيام باتخاذ خطوات وإجراءات وتدابير إدارية أو تشريعية لحل  

 قد تكون المطالبة لتعيير:  مشكلة أو القضية موضع البحث.ال
 قوانين وتشريعات محددة ✓
 سياسات وإجراءات محددة ✓
 برامج حكومية محددة/ خطط محددة ورصد موازنات   ✓
 تعيير أنظمة أو م،سسات أو اياكل محددة  ✓
 تعيير مفاايم مجتمعية وثقافية محددة  ✓

 التأثير أو إحداث التغييرمنظمة ومستمرة تهدف إلى  تغيير اجتماعيوالمناصرة عبارة عن عملية  
 على قضية محددة تهم الرأي العام أو فئة واسعة من المجتمع، وتعتمد بشكل رئيس على ما يلي: 

 التنظيم والتخطيط الجيد  .1
 التفكير االستراتيجي  .2
 الحصول على المعلومات والمعطيات وتحليلها   .3
 Communicationاالتصال  .4
  Outreach and Mobilizationالوصول إلى المعنيين والتعبئة أو الحشد  .5
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 مكونات القانون واستراتيجيات الضغط والتأثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 التعبئة الجماهيرية والتثقيف 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلوك المجتمعي والثقافة  

 السائدة 
األعراف السائدة العادات  

 والتقاليد 

 االجتماعية  
 السلوكيات

القناع والتأثير لتعديل ا  

نصوص قانونية    

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص القانونية  

 المواثيق 
 واالتفاقيات الدولية  

القوانين : التشريعات  
 المحلية

الدستور : القانون  
 االساسي

 االقناع والتاثير 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهياكل والمؤسسات  

 الرسمية  
واألشخاص المكلفين بإنقاذ  

 القانون
المجلس   لوزارات،ا  

 التشريعي، المحاكم
 العاملون االجتماعية  

 والصحيون ، 

 رجال الدين 

 ثقافة القانون 

 هيكلية القانون  فحوى القانون 
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