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  )Executive Summary(  التنفيذ للدراسةالملخص  - 1

ة الدراسة النساء أشارت العديد من الدراسات إلى وجود زادة مطردة في تعرض  :)Background( خلف
ات في محافظات غزة  ة النساء التي إوالفت انت نس للعنف المبني  تتعرضلى العنف المبني على النوع االجتماعي، حيث 

ز لإلحصاء الفلسطيني ( قارب (2011على النوع االجتماعي وف مسوحات الجهاز المر العام (51) ما  ) 2014%)، و
العام (62وف دراسة الغوانمة ( م (2015%)، و مات التي 63) وف دراسة مولر وٕابراه %)، ومن جهة أخر أشارت التقي

ة  ة لمناهضة العنف ضد المرأة (أُعدت ضمن بناء الخطة االستراتيج ة للعنف 2019 -2011الوطن انات الكم ) أن الب
عًا في تحديد حجم  ل منهجي، وأن هناك تضارب ما بين المؤسسات جم ش ل عام ال يتم جمعها  ش ظاهرة ضد المرأة 

ذلك التدخالت الفاعلة في الحد منها، ومن ج جتماعياالالعنف المبني على النوع  ة في فلسطين و هة ثالثة رصدت جمع
مناصرة حقوق المرأة  ر الحر ومن خالل تنفيذ أنشطتها المتعلقة  غزة، أن هناك زادة ملموسة  محافظاتالثقافة والف

ال االنتهاكات  مناط أنما وأش اة، والتي تحد من قختصاصاالالتي تتعرض لها المرأة  الح ة  ف أدوارها الوظ  امها 
ل التدخال ذلك الرغم من  حقوق المرأة، و ات  قارفتات التي تقوم بها المؤسسات النشطة  أل واضح للنهج المحدد 

ةاال ات. ستجا ر الحر  سعتفي ضوء ذلك، و  للعنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء والفت ة الثقافة والف جمع
ع من خالله ة (خ أساس) تستط تحديد واقع العنف المبني على النوع  اإلى ضرورة بناء أدوات ضمن دراسة منهج

ات بناًء على نوعهن  محافظاتاالجتماعي في  ه النساء والفت ال وممارسات العنف التي تتعرض إل افة أش غزة، ورصد 
  االجتماعي.

ة للوضع  )Baseline(لى توفير خ أساس إتهدف الدراسة  :)Aim( هدف الدراسة ة ونوع م مؤشرات  واضح ومحدد 
ا حول الع تحليل  ، وذلك من خاللغزة محافظات حقوق المرأة نتهاكاتوانف المبنى على النوع االجتماعي القائم حال

ات التي تعبر عن تحديد ، عبر الوضع المجتمعي القائم للعنف المبني على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق المرأة السلو
ذلك تحديد سالعنف وم ة التي تحتو ممارستها على النساء، و االت المجتمع ةل دون تغيير األعراف و اإلش  االجتماع

ة في الحد من والمؤسسات األ لى ممارسة العنف ضد المرأة، ودور القادة المجتمعيينإالسيئة التي تؤد  ة والدول هل
  ممارسات العنف المبني على النوع االجتماعي.

مي للدراسة (األ ان ( المتحدة األمم تتبنى هذه الدراسة تعرف صندوق  ):forms of GBVساس المفاه ) 1998للس
ه ون  أنه "العنف الذ االجتماعي النوع أساس على لمفهوم العنف المبني ان، والمرأة الرجل ف عدم  عن ينتج والذ معن

اشرة ون ، و والرجل المرأة بين السلطة عالقات في التوازن   صفة المرأة مس أو امرأة ألنها المرأة ضد العنف موجهًا م
تضمن الممارسات متفاوتة، ة (التهديد، التعذيب، و ة والجنس ة والجسم  األسرة داخل الحرة من الحرمان االغتصاب، النفس
ضًا الممارسات يتضمن وقد)، وخارجها ة أو الدولة التي تقودها أ اس ال العنف التي أما تتبنى الدراسة  ،الجماعات الس ش

)، والتي حددتها في Gender-Based Violence Information Management System) (GBV-IMSقرتها (أ
ال ( ر -االعتداء الجسد  -االعتداء الجنسي -االغتصابست أش اإلكراه/ والزواج الم موارد الحرمان من ال  -الزواج 
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اة  -والفرص والخدمات المتاحة عة الح ة) ونظرًا لطب ة/ النفس ع أغزة  محافظاتاإلساءة العاطف ل سا ضافت الدراسة ش
اسي).أل ال العنف المبني على النوع االجتماعي (العنف الس   ش

ة الدراسة أساليب متنوعة ما بين التحليل  الوصفيالمنهج  استخدامالدارسة على  اعتمدت :)methodology( منهج
قة، عبر ( النظر  ات، نشرات، مقاالت، إدراسات سا انات، إعبر ( واألسلوب الكمي )دلةأحصائ واألسلوب  )ستماراتإست
ةعبر ( النوعي المات تلفون ة، م زة، لقاءات، مناقشات جماع ة ورش عمل، مجموعات عمل مر )، حيث تمثلت المنهج

  واإلجراءات على النحو التالي:
 ع محافظات غزة  65 -18نساء التي تتراوح أعمارهن ما بين (تستهدف الدراسة ال: مجتمع الدراسة سنة) بجم

شمل المناط ا ما  ان مراكز اإلالخمس،  ة والمهمشة وس الغ عددهن وف الجهاز لحدود يواء المؤقت، وال
ز لإلحصاء الفلسطيني ( ما تم استهداف مجموعة من الرجال العاملين  410) حوالي (2016المر ألف) سيدة، 

ة.ا ة والعشائرة والقانون  للجان المجتمع
 ة (عينة الدراسة غزة، حيث بلغت عينة  محافظات) شخص من النساء والرجال 1055: بلغت العينة االجمال

ة ل عام النساء ) من 758( الدراسة الكم ش ات  ل محافظات غزةوالفت من خالل طرقتين تم استهدافهم  ،في 
ة لعدد  ني بخمس محافظات بإجمالي  )10((أ) زارات منزل ل تجمعي س ، (ب) سيدة وفتاه )330(منازل في 

ة من خالل أصدقاء  ةمؤسس )30(عبر  افة المحافظات بإجمالي  هذه المؤسساتنسو سيدة.  428من النساء 
ةبينما بلغت عينة  ة واللجان العشائرة وأعضاء ) من297( الدراسة النوع مؤسسات  النساء والرجال واللجان المحل

افة محافظات غزة،  ة في  وم ورشات  )10(مجموعة بؤرة، و )15( من خاللالمجتمع المحلي ومنظمات ح
ة منظمة،  )33(عمل،  ات من العنف 168بواقع ( مقابلة عبر التلفون،  )85(مقابلة ش  7 -سيدة من الناج

المؤسسات األ 71 -رجال مقترفي جرائم العنف ةمن مقدمي الخدمات  اب والوجهاء  51 - هل من النشطاء الش
حقوق المرأة).  والمختصين الناشطين 

 ة ر حتى  10في الفترة ما بين  الدراسةتم تنفيذ هذه : الفترة الزمن   .2016نوفمبر  30أكتو
  :)result( النتائج

العنف المبني على ا -1 الممارسات القائمة ذات الصلة  و يتم ألنوع االجتماعي التي تعاني منها النتائج المتعلقة 
ات.إ المجتمع الفلسطيني أشارت أبرز النتائج أن أ  رتكابها ضد النساء والفت غزة التي  محافظاتعلى الممارسات 

اح قوة -االستفزاز -الشتم واالهانة -تتعرض لهن النساء هي الصراخ والص ة النساء الدفع واالمساك  ، بينما بلغت نس
ل عام، في حين من يتعرضن للعنف النفسي فقد 35.3التي تتعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي ( ش  (%

%)، أما من 48.8%)، أما من يتعرضن للحرمان من الموارد والفرص فقد بلغت نسبتهن (71.2بلغت نسبتهن (
ذلك41.4تعرضن للعنف الجسد فقد بلغت ( اسي فقد بلغن ( %)، و %)، بينما من 34.2من تعرضن للعنف الس

اإلكراه فقد بلغن ( %). ومن جهة أخر 21.5%)، في حين من تعرضن للعنف الجنسي (28.3فرض عليهن الزواج 
%)، 41.9%)، يليها النساء في محافظة خانيونس (42.0النساء في محافظة رفح أكثر النساء تعرضا للعنف (انت 

ة (35.3محافظة شمال غزة (ثم النساء  محافظة غزة بنس قل نساء تتعرض للعنف أ%)، و 34.6%)، ثم النساء 
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ة ( ان محافظة دير البلح بنس المحافظات هن س ة أن ما بينت النتائج  %).27.5مقارنة  %) من 41.2(نس
ة، وأن أكثر األماكن التي  اتها اليوم ات والنساء تتعرض لإلهانة والشتم في ح ه هذا العنف هو الفت ُمارس عليها ف ة (فراد األأالمنزل من أحد داخل  ة (10.4سرة بنس ة (%8.3%)، والشارع العام بنس )، %6.8)، ثم أماكن العمل بنس

ة ( ة بنس ة واالجتماع الضرب إنهن %) م7.8)، بينما تتعرض (%5.4ثم أماكن تلقي الخدمات الصح لى االعتداء 
ة ( ة (%4.7داخل المنزل بنس ) منهن للتحرش الجنسي حيث %11.8%)، في حين تتعرض (1.9) والشارع بنس

ة من تعرضن للتحرش ة (3.2الشارع ( بلغت نس ينت النتائج المتعلقة بنسب  %).1.8%) أما في المنزل بنس هذا و
ة أن  مغراف  -35اعمارهن بين ( النساء التي سب لهن الزواج وتتراوحالنساء التي تتعرض للعنف وف متغيراتهن الد

ة ( 44 ة مئو ل عام بنس ش ة 46.0سنة) هن األكثر تعرض لممارسات العنف  %) وممارسات االعتداءات النفس
ة والحرمان من الم سنة) هن األكثر تعرض  34 -25عمارهن بين (أ وارد والفرص، بينما التي تتراوح والجنس

ة سب، في حين لالعتداءات الجسد ل عام أن النساء التي لم  ش  لهن الزواج هن األكثر تعرض لممارسات العنف 
ة ( ة مئو ة والحرمان من الم29.2بنس عمارهن بين أ وارد والفرص، بينما التي تتراوح %) وممارسات االعتداءات النفس

اسي، بينما التي تتراوح اعمارهن من (حرش جنسي و سنة) هن األكثر تعرض لت 34 -25( سنة)  24 -18عنف س
ة.هن األ ة والجنس م االبتدائي وأقل هن أكثر ومن جهة أخر فإن  كثر تعرض لالعتداءات الجسد النساء ذو التعل

ة ( ل درجة  %). 86.8 -%14.1)، وأكثر تعرض لكافة أنواع العنف بنسب تتراوح ما بين (%49.8تعرض للعنف 
م للنساء التي سبأمما يبين  مارس أكثر على منخفضي التعل أن النساء التي لم ، في حين لهن الزواج ن العنف 

ة ( ل درجة  م االبتدائي وأقل هن أكثر تعرض للعنف  %)، وأكثر تعرض 33.3سب لهن الزواج ومن ذو التعل
ة ( ). بينما تعاني النساء %41.7%)، والحرمان من الموارد والفرص والخدمات المتاحة (49.9لالعتداءات الجسد
م المتوس ا  ة (ذو التعل ة63.6عداد من االعتداءات النفس %) أكثر من غيرهم، 18.1( %) واالعتداءات الجنس

م المرتفع فهن أكثر تعرض للعنف الأفي حين  ة (ن النساء ذوات التعل اسي من غيرهم بنس لما أ%)، و 77.5س نه 
سب لهن الزواج.إ اسي على النساء التي لم  مي زاد العنف الس   رتفع المستو التعل

ات للعنف المبني على النوع االجتماعي من وجهة النتائج المتعلقة  -2 اب التي تؤد الى تعرض النساء والفت األس
ا العنف اب هي (أ ن بينت النتائج أ: نظر ضحا ) محاور (الحالة 5) سبب تمثلت في (14على عوامل في سلم األس

ة الراهنة اس ة -الس ة الدين م المجتمع ذات المرجع ة للرجل المعنفالق -ق ة عوامل ضعف شخص -م الشخص
ة) -المعنقة االت القانون   .اإلش

ات المعنفات في الحد من تعرضهن للعنفالنتائج المتعلقة  -3 بينت : أساليب المواجهة التي تمارسها النساء والفت
ل عام يتفقن على أساليب المواجهة للعنف ضدهم، حيث أن األالنتائج  ش ات  ستخدم منهن غلب أن النساء والفت

غيب عنها دور المؤسسات أالصمت عن العنف أو ترك المنزل أو طلب المساعدة من األصدقاء  و الوجهاء، بينما 
ستح إعادة النظر في الرسائل  ة عن أساليب تعامل النساء مع ممارسات العنف، االمر الذ  ة والقانون المجتمع

ة لهذه المؤسسات، ودور مؤسسات ال المناط المهمشة  مجتمع المدني في الحد من العنف.اإلعالم ما يتعل  أما ف
حافظن على الصمت ، و  فاغلب النساء التي يتعرضن للعنف  المناط األخر في طلب  قل جداً أأكثر مقارنة 

 المساعدة من المؤسسات.
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عي وانتهاكات حقوق المرأة من تحليل الوضع المجتمعي القائم للعنف المبني على النوع االجتماالنتائج المتعلقة ب -4

 .اته المختلفةمحافظاتخالل المعارف ووجهات النظر والوعي والفهم التي ينتهجها المجتمع 
ات الى الصمت عن العنف وانتهاك الحقوق   .أ  النساء والفت ة التي تدفع  تم ترتيب عوامل : عوامل الخطر الفرد

ا  زة، والتي أظهرت العواملالخطر وف مستو تكرارها لد عينة النساء ضحا مجموعات النقاش المر  العنف 
ة( ة المرأة االجتماع عد اتخاذ قرار االنفصال عن مقترف العنف -خلف ما  ضعف عناصر  -المصير المجهول ف

ة األ ة وقدرات التواصل -وصمة الطالق المجتمعي -سرةالحما  -العمل خارج المنزل ثانو  -ضعف الشخص
ات ضد م م الخدمات االستشارة -قترفي العنفضعف العقو ات مواجهة  -ضعف تقد استراتيج عدم االلمام 

مهم من   -العنف ور ق الغالب ذ شة حاالت من العنف  -استمرارة دوامة العنف -عراف المجتمعأ الوسطاء  معا
صغرها -بين الوالدين ار والمعتقدات التي تترى عليها المرأة  ملخص عوامل )، سيالمرض الجسمي والنف - األف

مهن وآرائهم  ق ات والمتعلقة  الخطر القائمة على العنف المبني على النوع االجتماعي التي تقع على النساء والفت
ة،  ات العنف ا في مواجهة السلو عها قائم على أنجد ما ومعتقداتهن وممارساتهن، وتجل دورهن سلب ن جم

، مما  اة وخبرات النساء من جهة أخر عة الح ة من جهة، ومن طب م والعادات والموروثات الثقاف مجموعة الق
القصير  س  حتاج الى زمن ل ات  للوصولستدعي التغيير على أكثر من جانب، والذ  الى تغيير في استراتيج

 ي.المواجهة ضد العنف المبني على النوع االجتماع
مقترفي جرائم العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها   .ب  طة  ة المرت : والتي تمثلت في (الثقافة عوامل الخطر الفرد

ورة ة للمجتمع -الذ ة المعاد التعرض للتعنيف لإليذاء  -تناول العقاقير والمواد المخدرة -اضطراب الشخص
شرف العائلةالمعتقدات الخاص -ميتدني المستو التعل -تعنيف المجتمع للرجل -مرحلة الطفولة افتقاد  -ة 

ضعف قدرات االتصال  -ضعف انفاذ القانون  -الفهم المغلو للتراث الديني -من واألمان المجتمعيعناصر األ
ملخص عوامل  -والتواصل بين الجنسين ات االناث من منظور النوع االجتماعي)،  حقوق وواج عدم وعي الرجال 
م النوع إ نالحقتراف العنف ضد المرأة، الخطر الكامنة وراء ا نها تعتمد على الفهم المغلو والضعيف لمفاه

ة لمقترفي إ جتماعي من منظور ديني وقانوني و اال ة والشخص عض الخصائص النفس ما تعتمد على  جتماعي، 
رةأطر في مبدأ "الُمعَنف ُعِنف"، و العنف، وتتجلى عوامل الخ م ن دائرة العنف قائمة على ف طرة والتح  وفرض الس

ورة الثقافة من ذلك، وعادة متلك الذ الشخص من القوة ة فرض الرجل تعطي التي الذ اره آرائه صالح  وأف
التالي المرأة، على م هو الذ الرجل فإن و اته مسار في يتح اة ح طين وح  واألطفال. الزوجة واألخوات ه المح

ة التي تؤد    .ج   : والتي تمثلت في:لى ممارسة العنف ضد المرأةإعوامل الخطر المجتمع
 في للمرأة اين الدور الوظ الدور  -الدور اإلنتاجي -نجابيإطار الفهم المغلو لـ (الدور اإل: وذلك في ت

اسي) -المجتمعي  الدور الس
 ة ة الدين م الدين اإلسالمي  : والذ تمثلالموروث الثقافي واالجتماعي ذو المرجع الفهم المغلو لتعال

الرجال  -شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وميراثها النصف  -النساء ناقصات عقل ودين -(المرأة عورة
ان المرأة المنزل -قوامون على النساء  النشوز للمرأة). -شاورهن وخالفوهن -ح للزوج ضرب زوجته - م
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 ة الراهنة اس اسي إمثل في : والذ تالحالة الس ة العمل التي تزد  محافظاتنعدام األف الس غزة وازدواج
ان  اء المجتمع مما يزد من حالة االحتقان والتوتر لد س ن إجمال أهم نقا  محافظاتمن أع م غزة، و

ة في (االنقسام اس الحالة الس ر العدوان اإلسرائيلي المتكر  -الحصار المفروض على غزة -الخطر المتعلقة 
ل للمؤسسات المناصرة لحقوق المرأة). -غزة محافظاتعلى   ضعف التمو

 .النزاعات االسرة م   ضعف دور المرأة في الوساطة والتح
 المساجد حول حقوق المرأة   .ضعف الخطاب الديني 

العنف القائم على النوع االجتماعي  .د  ة المتعلقة  وخصوصا "سفاح القري والتي تمثلت في (: عوامل الخطر القانون
ة -قانون الناشز -الطالق التعسفي -العنف النفسي واللفظي -)"االب  - العنف الجسد غير المرف بتقارر طب

ة ة المجتمع ة في انفاذ القانون  -بيت الطاعة -الح في المشار ابي في  -المحسو ضعف الكادر القضائي والن
ا العنف المبني غلى النوع االجتماعي ا الميراثالتسيب اإلن -قضا ملخص عوامل الخطر )، فاذ في قضا و

ات العنف القائم على النوع االجتماعي نالح  ة التي لم تردع مقترفي العنف ضد النساء عن ممارسة سلو القانون
عمل القائمون عليها على  ة التي  مات القانون ة أكثر من التشرعات والتعم انها تقتصر على اإلجراءات التنفيذ

رها ر أداء الدولة. تطو ة تطو   ضمن استراتيج
ة، والتي تت: معوقات تغيير عوامل الخطر المجتمعي  .ه  اخل دتكمن أغلب المعوقات في فحو عوامل الخطر المجتمع

ة  ة و فيها العوامل االجتماع ما يتعل و االقتصاد ة من عوامل تهديد التغيير اإليجابي ف ي ة لتخل تر اس الس
ر  ممارسات العنف المبني ن ذ م م وعادات وتقاليد على النوع االجتماعي، و المجتمع من ق ها (الثقافة السائدة 

مجال مناصرة -اتجاه المرأة اب التخط االستراتيجي للتغير المجتمعي في المؤسسات الفاعلة   -حقوق المرأة غ
ة من أ ة فقجل المساعدات الما العنف والتعامل مع التدخل من أسر ضحاعدم االستجا ة  -ال عدم توافر الحما

ار أالمجتمع ح أل مؤسسة ة لمقدمي الخدمات على إعت ا العنف ضد المرأة هو شأن أسر داخلي ال  ن قضا
ة  هاأهل لة العنف المبني على النوع االجتماعي من قبل المجتمع  -لتدخل ف قة مش حق عدم االعتراف 

ا العنف المبني -الفلسطيني ة وصمت ضحا عدم العمل بنظام اإلحالة للقضاء  -على النوع االجتماعي سلب
ة لد أ حاالت العنف المبني على النوع اال م جتماعي واالعتداءات الجنس غلب المؤسسات الناشطة في تقد

  الخدمات).
اتالمخاطر القائمة على العنف المبني على النوع االجتماعي التي تتعرض اليها النساء والالنتائج المتعلقة  -5  فت

ة  .أ  ا العنف لالنتحار( مخاطر الصحة العامة والصحة النفس  -تؤد ممارسات العنف المستمرة الى محاولة ضحا
ات ة -التعرض لإلصا ة نسائ   -حاالت حمل غير مرغوب فيها وحاالت إجهاض محّرض عليها ومشاكل صح

ات  االكتئاب واضطرا ة  عد الصدمةاإلصا ة ما  ات في األكل ومحن عاطف  -ومشاكل في النوم واضطرا
ة  ة الحر ة والجهاز الهضمي ومحدود اف العضل ات في األل طن واضطرا الصداع وآالم في الظهر وال ة  اإلصا

ل عام ش ا العنف إزادة  -واعتالل الصحة  ة لد ضحا ة خطرة وممارسات غير شرع ات جنس نتهاج سلو
 ).الجنسي

ةمخاطر اجت  .ب  العنف: (ماع ة -عدم القدرة على اتخاذ القرارات -السرقة - الكذب -مقابلة العنف   - العزلة االجتماع
اً  -النوم المستمر والكسل طرق غير مقبولة مجتمع حث عن مصادر دخل  عدم االهتمام بتحصيل األبناء)  -ال
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ة نجد  ملخص المخاطر االجتماع ا العنف، فتتحول من نها تنحصر في فقد الدور المجتمعي واالأو نتاجي لضحا
اء المجتمع، وتخل أ كة لتزد من لى مستهلإمرة منتجة إ ن الآع صددها بوقته الحالي مثل فات لم  مجتمع 
ار الموروث االخالقيإ(   التسول). -الدعارة -نه

ة  -6 ات من العنف عبر المؤسسات االهل ةالنتائج المتعلقة بواقع الخدمات المقدمة للناج بلغ عدد المؤسسات : والدول
ة في  ين المرأة ضد العنف المبني على النوع محافظاتاالهل االجتماعي  غزة الفاعلة في مجال دعم ومناصرة وتم

ل فاعل ( ةأ مؤسسة  63ش ة مؤسسات 6 -هل وم الة الغوث لتشغيل الالجئين 10 -ح )، حيث من مؤسسات و
)، وفي 10)، بينما في محافظة رفح (17)، وفي محافظة خانيونس (21انت في محافظة غزة المؤسسات األكثر (

ة في محافظة الشمال (9محافظة دير البلح ( ان التمثيل األضعف للمؤسسات النسو . حيث تقدم هذه )6)، و
ةالمؤسسات خدمات متنوعة تم حصرها ( ة واجتماع ة نفس ة -خدمات الدعم القانوني -خدمات إرشاد  - خدمات صح

ةخدمات  ة وترفيه ة وثقاف ) -خدمات الملتقى األسر  -مهن ). وذلك خدمات االيواء -مؤتمر الحالة (مؤتمر مغل
ل ضمن نظام  ، ومن ثم كتشاف حاالت العنف المبني على النوع االجتماعيإ، من خالل العمل على ترحيل" -"التحو

م الخدمات شفت النتائج ، ومن ثم اإلحالة لجهات االختصاص.تقد قات التي تتعل عن مجموعة من  ما  المع
ا العنف م الخدمات لضحا ة في تقد قات التي تواجه اختصاصهل حسب  المؤسسات االهل انت المع مقدمي ، ف

ة ة واالقتصاد ة والقانون ة واالجتماع عي والذ بدوره  ينتنقل المعنفات بين األخصائيين النفسي( الخدمات النفس
ة مستمرة تطور التدخل العالجي عها على برامج ا -فاعل لدعم عدم وجود برامج تدخل عالجي ثابتة وتقتصر جم

شرة -نفعاليالنفسي والتفرغ اإل فاءة الكادر المختص -قلة الموارد ال س  -عدم  أعداد مستهدفة ول اهتمام الممول 
ة من  -بجودة الخدمات المقدمة ةأخل من لمعنفات، والتعامل مع التدسر ااعدم االستجا عدم  -جل المساعدات المال

ة ة لألخصائيين في الزارات المنزل ة المجتمع التعامل مع  -توفر الحما ة  ة للمؤسسات المعن ضعف الموارد المال
ة النوع االجتماعي انات  -النساء المعنفات على خلف ة في وجود قواعد ب عدم وجود تكامل ما بين المؤسسات المعن

زة لحصر الم )، أما ستخدام الموارد المتاحة بخدمة المعنفاتإالخدمات المقدمة اليهن، وتسخير  عنفات وانواعمر
قات التي تواجه  ةالمع ة الخدمات مقدمي عض وتوجهات مواقففقد تمثلت في ( مقدمي الخدمات الصح نحو  الصح

العجز المعنَّفات النساء  التدرب ونقص المعلومات وقلة المهارات تواضع -أو التهرب الخوف أو اللوم أو والمتمثل: 
العمل عدم  -المعتداالخ  أو االب أو الزوج مثل عائلتها أو المرأة غضب تجنب -المعنَّفات النساء مع في التعامل

ولضمن  ة برتو ة المؤسسات الصح ا العنف المبني على النوع االجتماعيالتعامل  المعن  مقدمو شعر -قضا
التالي التدخل، حالة في تحميهم أو قوانين اجتماعي دعم توفر عدم الخدمات  للتطبيب عال لديهم استعداد ون  و
لة مع جذر التعامل دون  العالج وٕاعطاء   ).المش

م ومعارف قادة اإلصالح النتائج المتعلقة  -7 ابمهارات وخبرات وقدرات وق بينت النتائج : المجتمعي والنشطاء الش
ما يختص  ة التي يتسند عليها لجان اإلصالحالمرتكزات ف م غلب اللجان هم من الرجال التي تتراوح أعمارهم أ ، أن الق

الخدمات استنادا على األعراف  70 -30ما بين ( تدخلون  ة، و حملون نفس ثقافة المجتمع الذ ينتمون ال سنة)، 
ات ا ر مجموعة المرجع ال، ونذ ة القائمة والمتوارثة عبر األج ا االجتماع قضا ة المستند عليها في التعامل  م لق

ة االسرة أكثر من  -التراضي مقابل التقاضيفي ضوء (العنف القائم على النوع االجتماعي  المرأة تحتاج الى الحما
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ة ة المجتمع ة الخالفات االسرة -الحما ة -يتحمل الزوجين مسؤول ة النساء التي تطلب الحما التدخل مشرو  -حما
ام وف الشرع والفرع -ي النزاعبرضى طرف األح ة  فيل -سرة المعلومات -المرجع ملخص ال حلول دون  )، و

ة للجان اإلصالح، نالح إنها ذات إالمرتكزا م ة في ت الق م المجتمع غزة، حيث أن معظم لجان  محافظاتمتداد للق
ة المعتمدة على النظرة اإلصالح ي م والعادات السلب مجموعة الق للمرأة، مع دفاعهم عن حقوق المرأة وف الواجب ؤمن 

ه. عملون ف شفت النتائج عن مجموعة  العشائر الذ  بلغت : خبرات لجان االصالح في حل النزاعات االسرةبينما 
العنف ضد المرأة والتي تم التدخل فيها ( ا المتعلقة  ة القضا ة، %) من مجم45نس ا والتدخالت المجتمع ال إل القضا

ة، ال زالت أ المرتفع الذ دنه في مجال النزاع االسر والعنف القائم على النوع االجتماعي ومع العدأ كسبهم خبرة عال
ة واالدوار  اة االجتماع ة مستندة على العرف والعادة ال الحقوق المشروعة ضمن تطور الح خبراتهم الفاعلة عشوائ

ما أن الخبرات الجديدة من اة،  الح ة  ف ن تحديد مجمل  الوظ م ، لذا  اب تفتقر لعلوم العرف العشائر الش
ا العنف المبني على النوع  ة لقضا االستجا اب في التدخل  الخبرات لد لجان اإلصالح والنشطاء الش ات  ال اإلش

ة واإلدار ة واإلجراءات التنفيذ ات المعرف المدر ة على الضعف  ة، المبن ة في االجتماعي لد اللجان المحل
ا العنف المبني على النوع االجتماعياإل ة لقضا   .ستجا

ات ضرورة تفعيل "تكامل" :)recommendation( التوص ادل  أوصت الدراسة  ك وت ول التنسي والتشب بروتو
ة  ه عمل الشراكة مع المنظمات االعضاء في نظام االحالة وتوج المعلومات لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي 
ول خاص بلجان  ما فيها برتو ة،  طرقة آمنة وسّرة وأخالق عة الحاالت  انات لغرض متا توثي الحاالت وجمع الب

عة مجال العاملة في تعزز العمل بدليل المؤسساتو  ،اإلصالح ة تقدمها الخدمات التي العنف وطب  عدم بهدف تذليل عق
مناصرة حقوق المرأة أو نحول المعرفة لمن ة  اإلضافة الى من نستعين وذلك للمؤسسات المعن ة  اعتماد،  استراتيج

مرجع في تفعيل الخطاب اإلع ا العنف  المجتمع الضغ والمناصرة لضحا المي والديني الموجهة نحو حقوق المرأة 
ول ل للنساء للتعامل الوطني الفلسطيني، والضغ حول اعتماد البرتو ات من العنف والتحو ) في المؤسسات 2011( الناج

ة العنف المبن ة التي تأتي على خلف المراكز الصح ة. وأنظمة التحق من الحاالت  ة األول ة ومراكز الرعا ي على الصح
ة وال، وذلك بجانب النوع االجتماعي وم ة والح ة االهل الخاص  محافظاتتعزز دور مقدمي الخدمات والمؤسسات القاعد

ا العنف سر دائرة الصمت لد ضحا المجتمع المحلي حول  م ، بجانب في رفع مستو التنظير  ح المفاه تصح
ة.واالتجاهات القائمة على العنف المبني على النوع اال ذلك  جتماعي لد رجال اإلصالح واللجان المجتمع تدرب و

ة الفاعلة في مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي ات اإليجاب ا العنف على االستراتيج ات ضحا  .النساء الفت
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لتها - 2 ة الدراسة ومش   خلف
  مقدمة 1-2

شرة،  ل عام ظاهرة متأصلة في النفس ال ش ًا حاالت للعنف ُعد العنف  سجل يوم والتارخ اإلنساني الزال 
ما ُعتبر العنف المبني على النوع االجتماعي إحد مظاهر العنف بين  عض،  عضهم ال شر ضد  ح بني ال المقترفة 

ة متعددة تعود األ ال سلو أش مة مستحدثة، تتميز  ظاهرة قد ل المجتمعات  ة و إفراد  عة البيئة المجتمع ة لى طب اس الس
ه المرأة. ش ف اق التي تع   للس

ة ( ة وف منظمة الصحة العالم ل 2014تشير التقديرات العالم %) من النساء في 35نساء ( 3) أن واحدة من 
ة ( ة للعنف من الزوج أو أحد أفراد االسرة أو غراء، وأن نس اتهن اليوم افة يتعرضن في ح %) من 30أنحاء العالم 

ة (النساء المتزوجا ما أن نس على يد  %) من جرائم قتل النساء تقع38ت يتعرضن للعنف الجسد والجنسي من الزوج، 
م.   الزوج أو الشرك الحم

ة ( ) حول انتشار ظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي 2013ما أشارت تقديرات منظمة الصحة العالم
%) 37الدخل يتعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي، بينما (%) من نساء الدول مرتفعة 23.2في دول العالم، أن (

ة ( األوسمن نساء دول الشرق  ا بنس ما تتعرض النساء في جنوب شرق أس %) للعنف المبني 37.7يتعرض للعنف، 
ة ( أن  %) من نساء العالم للعنف الجنسي على يد أشخاص غير الزوج، إال7على النوع االجتماعي، في حين تتعرض نس

ة. قى محدودة لظروف نتائج المسوحات العالم   هذه األرقام ت
منأ عن هذا النوع من العنف، فهي من المناط المصنف ست  ثر فيها ولعل فلسطين ل ة مناط نزاع وصراع، و

ل عام من االحتالل اإلسرائيلي منذ العام نتهاكات حقوق اإلإ ش اين فيها نتائج المسوحات 1948نسان  والدراسات ، وتت
العنف في  ز لإلحصاء الفلسطيني المتعلقة  العنف ضد المرأة، حيث أشارت نتائج مسوحات الجهاز المر المتعلقة 

%) من النساء اللواتي سب لهن الزواج تعرضن لحدث واحد من أنواع العنف  51.0) أن (2011المجتمع الفلسطيني (
قة للمسح على يد أزواجهن، بينما تشير  ىثنحدة خالل األاعي على األقل مرة واالمبني على النوع االجتم عشر شهرًا السا

دن تعرضهن للعنف مرة واحدة على  محافظات%) من النساء 62) أن (2014جومانة الغوانمة (نتائج دراسة  غزة يؤ
م (دراسة األقل، في حين بينت  احد من أنواع %) من النساء تعرضن لنوع و 63) أن (2015اترن مولر وليلي إبراه

  العنف على األقل.
ز لإلحصاء الفلسطيني ( ) أن هناك زادة في 2011، 2005من جهة أخر بينت نتائج مسوحات الجهاز المر

ة  انت نس ة للنساء المتزوجات حيث  النس من النساء تعرضن  %)22.6(أنما العنف المبني على النوع االجتماعي 
عام  عام 2005للعنف الجسد  ة الى  2011، أما  ة (%)34.8(فارتفعت النس انت نس ذلك فقد  %)  من 49.7، و

عام  عام 2005النساء تعرضن للعنف النفسي  ة الى  2001، أما  ة النساء %)76.4(فارتفعت النس انت نس ، هذا و
عام  انت %)88.3( 2011التي تعرضن للعنف االقتصاد  ة من تعرضن للعنف االجتماعي قد  ، %)78.9(، أما نس
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ة النساء التي تعرضن للعنف الجنسي  انت نس العام 14.9(في حين  انت ( %2011)  العام  9.7عدما   (%2005 .
ة للعنف الجسد والنفسي على التوالي ( انت النسب المئو ا %)، بينم46.9 -%24أما للنساء غير المتزوجات فقد 

العام    %) على التوالي.35.3 -%39.7الى ( 2011ارتفعت 
العنف من غير الزوج ما بينت النتائج  ما يتعل  % 0.8% تعرضت لعنف نفسي و8ن ما نسبته (أو األقارب أف

، و انت (أجنسي) في الشارع العام،  %2.0جسد % جسد 0.6% تعرضن لعنف نفسي و5.8ما في أماكن السوق ف
، و0.2% نفسي، و4.6في وسائل المواصالت ( اأم% جنسي)، 1.9و % جنسي)، في حين بلغت في 1.4% جسد

، و0.3% نفسي، و7.8أماكن تلقي الخدمات ( ان العمل (0.2% جسد % 1.2% نفسي، و7.7% جنسي)، وفي م
، و انت0.7جسد ، %  0.2% نفسي، و2.3و المدرسة (أالنسب للتعرض للعنف في الجامعة  % جنسي)، بينما  جسد

  % جنسي). 0.1و
ز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي (إينت ما ب ات مر ة 2013حصائ ا قتل النساء على خلف قضا ) المتعلقة 
حث وتقصي ، ودعت للوقوف أمام هذه ا2013حالة قتل للنساء سجلت خالل العام  27الشرف، أن  ات وضرورة  لمعط

اب  شإأس ة العنف والجرمة  صفة عامة، رتفاع نس أن إجمالي عدد حاالت القتل  ل عام في المجتمع الفلسطيني، علما 
ات رادع. 97من مختلف الفئات وصلت إلى  ستدعي وجود قانون عقو   حالة، ما 

ز لإلحصاء الفلسطيني أن  ن  محافظاتالنساء اللواتي سب لهن الزواج من ما بينت النتائج للجهاز المر غزة 
ة، وأن النساء اللواتي سب لهن الزواج من المناط الحضرة أكثر عرضة للعنف  واإلساءة من نظيراتهن من الضفة الغر

د ذلك نتائج المسح الذ  ة، وتؤ ن أكثر عرضة للعنف واإلساءة من نظيراتهن من المناط الرف مات الالجئين  ومخ
ة مقراط ة لتعمي الحوار العالمي والد ادرة الفلسطين ة 2013مفتاح ( – أجرته الم ) الذ جاء ضمن "مشروع الحما

ان  ، على أن العنف UNFPAوالمساواة من منظور النوع االجتماعي الذ تنفذه "مفتاح" وصندوق األمم المتحدة للس
، والجنسي واالقتصاد واالجتماعي ضد المرأة المتزوجة وغير  غض النظر عن الجسد حدث  ان  ختالف إالمتزوجة 

م في الأعمارهن، و  ات التعل مهن، ومستو ات تعل نتشار العنف ضد المرأة إمجتمع الفلسطيني. في حين أن مد مستو
ة المختلفة. مغراف ة والد   يختلف بين المجموعات االجتماع

ات في  اب تعرض النساء والفت عود إ) 2013مفتاح (غزة للعنف، بينت دراسة  محافظاتوحول تحديد أس نه 
بير  ل  اترن نتائج شارت أ، بينما االسرائيليرتفاع معدل الضغو األسرة، والتعرض لعنف االحتالل إلى إش دراسة 

م ( ما تنظر إلى ) 2015مولر وليلي إبراه طرة والسلطة،  فرض الس ة الرجل  اب العنف ضد المرأة هو رغ أن أبرز أس
انه بدا اسي ضد ان أنتائج برزت الأفع الغيرة والحسد. ومن جهة أخر المرأة لذلك  العنف الس لعنف ضد المرأة مرت 

ة الناتجة عن ذلك لد الرجل تؤد الى ممارسة العنف الجسد ألرجل والوضع االقتصاد لألسرة، و ا ن الضغو النفس
رتفاع إ اب في الحصار المفروض على غزة، و ) األس2014على المرأة، في حين حددت  نتائج دراسة جومانة الغوانمة (

ة االعالة لألسرة الواحدة، طالة، ونس ة ال دن على أن المشاكل االسرة ُترد غزة يؤ محافظات% من النساء 62وان  نس
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ة، وتراجع الحرات العامة إ سبب تعطل العديد من الرجال عن العمل، وترد األوضاع االقتصاد اسي  لى االنقسام الس
ذلك تراجع الدور النسو وا محافظات شؤون المرأة.غزة، و   لتواصل بين المؤسسات الفاعلة 

ات المواجهة، بينت إ حول م (نتائج ستراتيج اترن مولر وليلي إبراه ات 2015دراسة  ) أن أكثر استراتيج
ا العنف من النساء  مفردها، و المواجهة لد ضحا لة  و الطلب منه التوقف، وأن أهمال المعنف إ هي محاولة حل المش

   .يتحدثن عن العنف الذ يتعرضن له%) منهن ال 28(
مارس من قبل الزوج أو االسرة او  ة للعنف المبني على النوع االجتماعي الذ  عطي مؤشرات لتقديرات عال هذا 
لة ال  لة العنف ضد المرأة مش ة على وجه الخصوص، حيث تعتبر مش ل عام، والمرأة الفلسطين ش المجتمع على المرأة 

عض الجي لة في الصحة العتنحصر في  المجتمع، ولكنها مش ة، وتتطلب وب الصغيرة  ائ عاد و ة ذات أ ة إموم ستجا
ستحقه غيرها. ما  ة  ة من العنف ح أساسي من حقوق االنسان، وح تستحقه المرأة الفلسطين اة الخال   عاجلة، فالح

لة 2-2   وخلفيتهاالدراسة  مش
ات في أشارت العديد من الدراسات إلى وجود زادة لى العنف إمحافظات غزة  مطردة في تعرض النساء والفت

ة النساء التي تعرضن لنوع واحد على األقل للعنف المبني على النوع  انت نس المبني على النوع االجتماعي، حيث 
ز لإلحصاء الفلسطيني ( قارب (2011االجتماعي وف مسوحات الجهاز المر العام (51) ما  ) وف 2014%)، و

العام (62راسة الغوانمة (د م (2015%)، و مات التي 63) وف دراسة مولر وٕابراه %)، ومن جهة أخر أشارت التقي
ة لمناهضة العنف ضد المرأة ( ة الوطن ة للعنف 2019 -2011أُعدت ضمن بناء الخطة االستراتيج انات الكم ) أن الب

ل منهجي، وأن هنا ش ل عام ال يتم جمعها  ش عًا في تحديد حجم ظاهرة ضد المرأة  ك تضارب ما بين المؤسسات جم
ة  ذلك التدخالت الفاعلة في الحد منها، ومن جهة ثالثة رصدت جمع العنف المبني على النوع االجتماعي في فلسطين و

مناصرة حقوق المرأة  ر الحر ومن خالل تنفيذ أنشطتها المتعلقة  لموسة غزة، أن هناك زادة م محافظاتالثقافة والف
اة،  الح ة  ف أدوارها الوظ امها  مناط االختصاص، والتي تحد من ق ال االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة  أنما وأش

ل التدخالت التي تقوم بها المؤس ذلك الرغم من  حقوق المرأة، و ات آواضح للنهج المحدد الفتقار اإلسات النشطة  ل
ة للعنف المبني على النو  ات.االستجا   ع االجتماعي ضد النساء والفت

ة (خ أساس)  تسعىفي ضوء ذلك،  ر الحر إلى ضرورة بناء أدوات ضمن دراسة منهج ة الثقافة والف جمع
ع من خالله تحديد واقع العنف المبني على النوع االجتماعي في  ال وممارسات  محافظاتتستط افة أش غزة، ورصد 

ه النساء وال ات بناًء على نوعهن االجتماعي.فالعنف التي تتعرض إل   ت
س " السؤال الرئ لة الدراسة  ن تحديد مش م ة  نتهاك حقوق إ نف المبني على النوع االجتماعي و ما واقع العوعل

  المرأة في محافظات غزة؟".
س: ة على السؤال الرئ ة عليها اإلجا ل اإلجا ة تش   والتي ينبث منه مجموعة أسئلة فرع



    

13                                                   

  ات ما هي الممارسات العنف المبني على النوع االجتماعي التي تعاني منه النساء والفت القائمة ذات الصلة 
 غزة؟ محافظات

  ات للعنف المبني على النوع ة التي تؤد الى تعرض النساء والفت ة واالسرة والمجتمع ما هي المخاطر الفرد
 االجتماعي؟

 ات الُمعنفات في الحد من تعرضهن للعنف المبني على النوع ما هي أساليب المواجهة التي تمارسها النساء والفت
 االجتماعي؟

 ات الُمعنفات؟ ة التي تتعرض اليها النساء والفت ة والنفس  ما هي المخاطر الصح
 ا العنف المبني على النوع االجتماعي؟ ات ضحا ة التي تقدم للنساء والفت ة الخدمات المؤسسات  ما فاعل
 ا العنف؟ما واقع الخدمات المجتم ات ضحا ة التي تقدم للنساء والفت  ع
  ات   غزة؟ محافظاتما هي خطة الحد من العنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء والفت

  أهداف الدراسة 3-2
ا حول   baselineتوفير خ أساس تهدف الدراسة الى  ة للوضع القائم حال ة ونوع م مؤشرات  واضح ومحدد 

  ، وذلك من خالل:العنف المبنى على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق المرأة
  لعنف المبني على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق المرأة من خالل المعارف القائم لتحليل الوضع المجتمعي

 اته المختلفة.محافظاتمارسات التي ينتهجها المجتمع ووجهات النظر والوعي والفهم والم
 م العنف المبني على النوع االجتماعي وانتهاكات  التعرف الى المعتقدات والق ة ذات العالقة  والمعايير االجتماع

 حقوق المرأة.
 العنف المبني على ا تم ارتكابها ضد و يألنوع االجتماعي التي تعاني منها تحديد الممارسات القائمة ذات الصلة 

ات.  النساء والفت
 ة التي تحتح االت المجتمع ة السيئة التي تؤد الى ممارسة العنف و ديد اإلش ل دون تغيير األعراف االجتماع

 ضد المرأة، ودور القادة المجتمعيين في التدخل.
  ا العنف المبني على النوع االجتماعي. تقع علىتحديد االثار والمخاطر التي ات ضحا  النساء والفت
  ا العنف. المقدمةتحديد الخدمات ات من ضحا  لدعم النساء والفت
 .اب م ومعارف قادة اإلصالح المجتمعي والنشطاء الش  التعرف الى مهارات وخبرات وقدرات وق
  ا وحقوق قها.وضع خرطة للمؤسسات الفاعلة في مجال المناصرة لقضا  المرأة ومد النجاحات التي تم تحق
  عة م بناء خطة متا   لدراسة خ االساس.عبر اشراك الفئات المستهدفة في تحديد المؤشرات والنتائج المتوقعة وتقي
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م الدراسة 4-2   مفاه
ان ( المتحدة األمم تتبنى هذه الدراسة تعرف صندوق   االجتماعي النوع أساس على العنف المبنيلمفهوم ) 1998للس

ه ون  الذ العنف"أنه  ان، والمرأة الرجل ف ، والرجل المرأة بين السلطة عالقات في عدم التوازن  عن ينتج والذ معن
اشرة العنف ون و  تضمن الممارسات متفاوتة، صفة المرأة مس أو مرأةإ ألنها المرأة ضد موجهًا م ة و ة النفس  والجسم

ة (التهديد،  ضاً  يتضمن وقد)، وخارجها األسرة داخل الحرة من الحرمان االغتصاب، التعذيب،والجنس  التي الممارسات أ
ة أو الدولة تقودها اس ع  ما. الجماعات الس اليتكون العنف المبني على النوع االجتماعي من س ن  أش يجاز إم

 تعرفاتها على النحو التالي:
 ) االغتصابRape :(ه فعل وهو ة يتم ف ار الضح ة دون رغبتها أو موافقتها، والتي  على الممارسة إج الجنس

الج القضيب في (المهبل ة إ ًا،  جسدًا أو أ جزء من الجسد) بهدف إيذائها -الفم -الدبر -تتمثل في عمل ونفس
اله (سفاح القرى ة، ومن أش ة الجنس التسل ال عن الرغ ة  ون ناتج عن الرغ ًا ما  اغتصاب  -والتي غال

 جماع الدبر). -اغتصاب الزوج -الغراء
  ) االعتداء الجنسيSexual assault :(ستهدف جسد االنثى بدون رضا  تهاو موافقأ هاهو أ سلوك جنسي 

ة، و أشر  امل مع الضح الج  ه إ ه غتمثلته محاولة اإلأمن ن ال يتم  و أصاب أو التقبيل غير المرغوب ف
حاءاتجراء إلمس الجسد، أو  ات الختان، اإل ة من عمل  أو اإلشارات. األلفا أو الوجه تعابير خالل الجنس

 ) االعتداء الجسدPhysical assault :(اً  وألماً  لها ضرًرا سبب مما األنثى جسد على قع اعتداء أ  جسد
، قص الشعر، لو الذراع، التهجم اء تؤذ أش تمثل في (الضرب، الدفع، القذف  ًا و الة حادة، الحرق او  ونفس

، الصفع).  الكي، الخن او محاولة الخن
 ) ر اإلكراه/ الزواج الم ال): Forced marriageالزواج  و أسنة،  18زواج دون السن القانوني والذ يتمثل 

ة والموا امل الحرة المطلقة.أفقة، الزواج ضد الرغ  و الزواج بدون االستشارة 
  ص والخدمات المتاحة (الحرمان من الموارد والفرDenial of resources, opportunities or services :(

ات الي مجموعة والتي تتمثل ف فاء بها، مثل (رفض  قادروهو  أو المجتمع قوم بها الرجلالتي سلو على اإل
اج م والحمل الشرعي والعمل واالحت ة منواع الحمل، حرمان االنثى من االكل والشرب والعالج والتعل ات المنزل

ذلك الطلب منها اإلة وزارة االهل واالختال مع اآلواالساس ة، و نجاب المتكرر، خرن والميراث والحقوق الشرع
أمالكها و  ة بإدارة إ، دون موافقتها موالهاأالتصرف  اإلضافة لمنعها من المشار  ، ارها على اإلجهاض القسر ج

 االسرة.
 ) ة ة/ النفس رامة  أ ):Psychological/emotional abuseاإلساءة العاطف لمات تح من  ألفا أو 

تخذ الثقة والذات، أو تدمير واضطهاد ترهيب إلى يهدف االنثى، أو سلوك ل و العنف الجسد  ش و أالتهديد 
ف،  الجنسي، تهديدات، سأو إهانة أذالل إترهيب وتخو اء  في و شتم، ح ة، تدمير األش العززة، المنزل، مراق

ن، منع من االتصال والتواصل). ش، التخو  الصراخ، التهم
 ) اسي مارسها الرجل وه): Political violenceالعنف الس ات التي  ة تجاه االنثى أي السلو و المؤسسة األمن

ات والترشح االنتخا حد من حرة التعبير عن رأيها، وحرة التنقل والسفر، والح  األنشطة مما  ة  ، والمشار
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ة،  اس ة، أو االنتماء لمنظمات أالس اس ارهاأ سببو اإلقامة الجبرة أعتقال و تعرضها لإلأو أحزاب س  ف
ة. ومعتقداتها اس  الس

ة واإلجراءات - 3   المنهج
شمل  65 -18تستهدف الدراسة النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين ( ما  ع محافظات غزة الخمس،  سنة) بجم

ز لإلحصاء الفلسطيني  الغ عددهن وف الجهاز المر ان مراكز االيواء المؤقت، وال ة والمهمشة وس المناط الحدود
ما تم ألف 410) حوالي (2016( ة والعشائرة ستهداف مجموعة من اإ) سيدة،  اللجان المجتمع لرجال العاملين 

ة.   والقانون
الكمي متنوعة ما بين التحليل النظر واألسلوب  أساليب يالوصفالمنهج  ستخدامإالدارسة على  عتمدتإ 
 تأدوا بناءفي للمساعدة  األسلوب النوعي الدراسة، حيث هدف ثراء وتحقي ألهدافإلما لهذه األساليب من والنوعي، 
ا عض األهداف المرجوةإإلضافة الدراسة،  ةاألساليب  ، بينما هدفتلى تحقي  ة لمستو يد األلى تحدإ الكم وزان النسب

ات من العنف محافظاتشيوع العنف المبني على النوع االجتماعي  م الخدمات المقدمة للناج عداد إ تم حيث ، غزة، وتقي
  :مراحل أرعالدراسة وف 

  قة، دب الساب (دواأل التراثالمرحلة االولي: مراجعة ات، نشرات، مإراسات سا   دلة).أاالت، قحصائ
  انات ة: جمع الب ة األساليبالمرحلة الثان زة، لقاءات، مناقشات جماع ة (ورش عمل، مجموعات عمل مر ، النوع

ة المات تلفون   .)م
  انات انات، استمارات) األساليبالمرحلة الثالثة: جمع الب ة (است   الكم
 .(عة ة لخطة المتا م ة تقي ة (مناقشات جماع ف انات  عة: جمع ب   المرحلة الرا

ل انات، تم  عد  قة وفي ضوءإ مرحلة بجمع الب ة بناًء على مخرجات المرحلة السا األهداف  عداد أدوات المرحلة التال
ة المراحل، وتم ذلك في ضوء التالي:لى النتائج إجل الوصول أالمحددة لكل مرحلة، من    المرجوة بنها

  األسلوب النظر  1-3
العنف ضد المرأة في فلسطينتم االطالع على أغلب الدراسات المتع رها في المقدمة)لقة  ما تم (الساب ذ  ،

ة  ةمراجعة المقاالت عبر الش بوت عض المؤسسات المهتمة نترنت، ونتائاإل العن  - (مثل: مفتاح المرأةج ورش العمل ل
ز شؤون المرأة ة للحد من العنف محور) -مر م عض المؤسسات لالطالع على األدلة التنظ ذلك تم التواصل مع  ، و

ة  المبني على النوع االجتماعي اة وجمع ز ح ر الحر ومر ة الثقافة والف اسات والتدخل لجمع شه(دليل الس ة عا  وجمع
قة، وتحديد الفجوة ع تصور مبدئي عن واقع ، وذلك للمساعدة في وضوفاق) اب العنف ضد المرأة خالل السنوات السا وأس

ات التي توصلت اليها الدراسات  ة بهذا المجال، والوقوف على النتائج والتوص   و بناء جديد لها.أثرائها إللعمل على المعرف
  األسلوب النوعي 2-3

الت تم اإل وورشات العمل ومجموعات العمل البؤرة مع النساء والرجال، وقد نظمت عتماد بهذا األسلوب على المقا
جهة مختصة وخبيرة بهذا المجال ة  معرفة معهد السالمة والصحة المهن عها  ون من و  ،جم  11عبر فر عمل م
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تور/شرف عليهم ا مختص انات من تارخ أعالء الشرف، و لد ة جمع الب  نوفمبر 1حتى  أغسطس 14(متدت عمل
2016(.  

مؤسسات المجتمع المدني المهتمة  ات منتم االستعانة  ات الناج م مجموعات العمل  ،العنف من السيدات والفت لتنظ
الت مع لغ عددهنالبؤرة والمقا افة محافظات غزة 17 المؤسسات ، و ة  مؤسسة منتشرة  ع لش الخمس، وأغلبها يت

  .وصال
و تم استهداف النساء والرجال واللجان  ة واللجان العشائرة وأعضاء مؤسسات المجتمع المحلي ومنظمات ح ة المحل م

ةمثل الشرطة ووزارة الشئون اإل افة محافظات غزة، حيث تم عقد  جتماع ورشات عمل،  10مجموعة بؤرة، و 15في 
ة منظمة،  33 ن وصفهم على النحو التالي:مقابلة عبر التلفون،  85مقابلة ش   م

 11  مرض السرطان، عبر مجموعة بؤر ات  مراكز  7ة للنساء المعنَّفات منهم مجموعة واحدة للسيدات المصا
زة ( المجموعات المر ات  م خدمات، حيث بلغ عدد السيدات المعنَّفات المشار زت ) سيدة. 158تقد على ر

رات الفئة المستهدفة راء وخبآنعقدة، حيث تم تناول وجهات نظر و مجموعة نقا للمناقشة في مجموعات العمل الم
ل حسب نوع العنف التي تعرضت  هإمن السيدات المعنَّفات في هذه النقا  ذلك في ضوء  ل ومدته وشدته و

ة لديهن، حيث  مغراف ل سيدةالمتغيرات الد لتها القائمة على العنف ضدها ومد تأثير هذه  عرضت  مش
لة عليها، ومن ثم مناقشة انت تؤد  المش اب التي  ة لألس و االهل ألى ممارسة العنف من الزوج إجماع
اب المت المعنَّفة او المعنف نفسة وتحديد نطاق هذه االس ماأعلقة  ة،  لى الظروف إتم التطرق  و الظروف الخارج

انت سبب للعنف.  )1(ملح  القهرة من وجهة نظرهن التي 
 6 المجتم محافظات غزة للنساء المعنفات، عبر ورش عمل مع مقدمي الخدمات  م  9ع المحلي  مراكز تقد

ة قطوف  الخدمات لنساء المعنَّفات شه، جمع ة عا ز صحة المرأة/ البرج، جمع ة وفاق، مر اة، جمع ز ح (مر
ز الفلسطيني مجمع الشفاء الطبي، المر معهد السالمة والصحة، موظفي البرنامج النفسي  ادرة الجندر   الخير، م

ة وحل النزاعات) بواقع مقراط ز الفلسطيني للد زت مشارك 55( لحقوق االنسان، المر تناول وجهات  على)، ر
ل حسب نوع التخصص الخدمي آنظر و  راء وخبرات الفئة المستهدفة من مقدمي الخدمات للسيدات المعنَّفات 

ل مقدموفلسفة عمل المؤسسة، حيث  قة في هذا المضمار والمشاكل  عرض  التي تعرض خدمة خبراته السا
ما تم التطرق  يز في إاليها،  م الخدمة، وتمثلت نقا التر ما لى الظروف القهرة من وجهة نظرهم التي تعي تقد

ة  م مقدم الخد؟الخدمات التي تقدم للنساء المعنفاته ق يف  اجات األ، و ة مة الخدمات؟ ما هي االحت زادة لساس
ة التدخل في الحد من  نتشار العنف المبني على النوع االجتماعي من وجهة نظر مقدمي الخدمات؟ وهل إفعال

اشر على  ل م ش ة على مقدم الخدمة أثرت  ة أو اجتماع م الخدمات آثارًا نفس اته ب لو إسترك تقد تعامله في ح
ة؟  اليوم

 2  ة والعشائرة ة  دعاةوالورشة عمل مع اللجان المحل مشار افة المحافظات  17الدينيين،  مختار عشائر من 
اب، و 10و زت على تناولمن الدعاة،  5نشطاء ش قدراتهم ومعارفهم في حل الخالفات االسرة، ودوهم،  ر

تهم في الحد من العنف المبني على النوع االجتماعي،  قات التي تواجههم في التدخالت االسرة، ورؤ ذلك المع و
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القانون ورجال الشرطة، وأخيراً  م إور واضح عن صرسم ت وعالقتهم  الوساطة والتح اجاتهم لتفعيل دورهم  حت
 العائلي.

 2  أنشطة حقوق المرأة والعنف المبني على النوع االجتماعي، مع ورشة عمل المختصين القانونين والفاعلين 
ة المحامين 5توزعوا على  ة (نقا ز  -مراكز قانون ة و الفلسطيني المر مقراط ز الفلسطيني  -حل النزاعات للد المر

ة -لحقوق االنسان ة) -وزارة الداخل راء آوجهات نظر و  حول، مختص قانوني) 19بواقع ( الشرطة الفلسطين
قة عرض خبراته السا ، حيث تم السماح لكل مقدم خدمة  ين في هذه النقا في هذا المضمار،  وخبرات المشار

ة من وجهة نظرهم التي تعي الحد من العنف المبني على االجتماعي، إما تم التطرق  االت القانون لى االش
ة في  االت القانون مات الصادرة لمناصرة لحقوق المرأة؟، واالش ة التعم يز على تحديد ماه وتمثلت نقا التر

ا العن ة تطور مستو حدة العنف المبني على النوع االجتماعي في آو ف المبني على النوع االجتماعي، قضا ل
ة، والعوامل التي محافظات غزة عبر السنوا لى زادة حدة العنف المبني على النوع إدت أت العشر الماض

ة.  االجتماعي من الوجهة القانون
 11 م الخدما ا العنف، مقابلة مع مدراء المؤسسات الفاعلة في تقد ز  هليأ مؤسسات مجتمع  8ت لضحا (مر

ة حاث واالستشارات القانون ة وفاق -األ ز الفلسطيني لحقوق  -مؤسسة الضمير -صحة المرأة البرج -جمع المر
شه -االنسان ة عا ة -جمع ز غزة للصحة النفس ة وحل النزاعات) -مر مقراط ز الفلسطيني للد مؤسسة  3، المر
ة وم ة(البيت اال ح ع لوزارة الشئون االجتماع ة -من التا ة بوزارة الداخل تب لجان العشائر  -الشرطة النسائ م

ة) اسات عمل المؤسسات ف، بوزارة الداخل زت على س ا العنف، و ر م الخدمات لضحا اجات هذه إ ي تقد حت
اتها في مناهضة العنف ضد المرأة. ر أنشطتها وفعال  المؤسسات لتطو

 7 ع الت مع  ة والمعتقلي مقترفي جرائم العنفض الرجال مقا ز على خلف ، ستخدام العنفإن في سجن غزة المر
مر بها جراء ذلك ة التي  اب التي دفعته الرتكاب الجرمة، والحالة النفس يز على األس  3، (حيث تم التر

ة االعتداء الجنسي ة قتل الشرف 2 -اشخاص على خلف ة تهرب من  2 -على خلف  .النفقات)على خلف
 10  ة الت شخص ا للعنف وغير مسجالت ) 10مع (مقا ات ضحا ة ولم يتلقن أ مؤسسة أفت ة محل و جمع

ه،  زت المقابلة على أنواع العنف التي تعرضن ال يف  وأثرهأ خدمات من المجتمع المحلي، حيث تر عليهن، و
ل  ش ة؟، والعوامل التي دفعتهن لعدم لطلب منفردواجهن ذلك   .المساعدة من المؤسسات المجتمع

 5  الت مع ات و ممقا محافظات غزة،إ رشدات نفس ة  وم مدارس الح ات  ات أ حيث تم مناقشة  جتماع عداد الطال
ه، والخدمات التي    .قدمن لهنالتي يتعرضن للعنف، وأنواع العنف التي تعرض ال

  زت المالر ة معال اتم العنف المبني على النوع من  )85( هاتف المؤسسات الفاعلة في مجال المرأة والمهتمة 
قة ذات واألدلة المصادر جمع تماالجتماعي، بهدف تحديد خرطة المؤسسات الفاعلة، حيث   العالقة السا

 المؤسسات ومراجعة دليل ،)تكامل مؤسسات العنف (دليل مناهضة على المؤسسات العاملة دليل ومراجعتها
ة وصال،  ودليل المؤسسات أعضاءغزه،  في المرأة ضد لمناهضة العنف أمل تحالف في ة العضواألهل ش

ما تم إعداد ر الحر،  ة الثقافة والف ة الحشد والمناصرة لجمع  لتحديث استمارة والمؤسسات المسجلة في استراتيج
انات ة الب ة مشار ، وتم توزعها بنظامين (المقابلة الشخص البرد االلكتروني) على مؤسسات  -الفر

ومي  محافظاتال ومي محافظاتمؤسسات ال -الح ة -غير الح  مؤسسات خاصة. - مؤسسات أهل
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الم افة األنشطة  انات، ما جاءت  ة من جمع الب ة في  ستثناءارحلة الثان ة للمشار عداد خطة إ المناقشات الجماع
عة. المرحلة الرا عة للدراسة جاءت  ة األسلوب النوعي  المتا ما خدمت المرحلة األولى األسلوب النظر والمرحلة الثان

ة (م م أدوات الدراسة الكم ات العنف، الخدمات المقدمة أثل الممارسات التي تعبر عن عنف، تصم ال العنف، مسب ش
ة  م أداء المؤسسات المعن ا العنف، تقي ات منلضحا   العنف). الناج

  األسلوب الكمي 3-3
ة تهدف  ة إاألدوات الكم مارسهأللى الحصول على االوزان النسب و أفراد االسرة أحد أو أالزوج  نواع العنف الذ 

اق، ومستو شيوع هذه األنواع، ونظراً  ل  ،المرأةلحالة التداخل في ممارسة العنف ضد  الس فقرة لتحديد الممارس تم فرز 
ما حد افراد االسرة/ غرب)أ(مثل: زوج/  سب ،  النساء التي سب لهن الزواج والنساء التي لم  تم تحديد الفقرات المتعلقة 

اإلضافة  لهن ما تم عرض وحدة خاصة من إالزواج،  عدد مرات التعرض لممارسات العنف،  لى فرز الوحدات الخاصة 
ة  مغراف المتغيرات الد ن، للمستجيبين علىاألدوات  ان الس ان (مثل: العمر، م مي  االستب ة، المستو التعل الحالة العمل

  ........ الخ).
األدوات المستخدمة من قبل  ة،  اإلضافة الى مخرجات المرحلة األولى والثان تم االستعانة في بناء األدوات 

ز لإلحصاء الفلسطيني ( م األداء.2011الجهاز المر مسح العنف ضد النساء وتقي   ) والخاصة 
ائهم من جل التحق من مصداقأمن  ر الحر وشر ة الثقافة والف ة األدوات تم عرضها على المختصين بجمع

ة من مؤسسة التضامن ا ان اقة، إجل أإلس ة ألهداف المشروع التي تأتي الدراسة في س الت التي يرونها مناس جراء التعد
ة مثل الجامعات الفلسطين ميين  الشنطي أستاذ الصحة العامة  أمجدد.  ( ما تم عرض األدوات على مختصين أكاد

سي أستاذ الصحة العامة المشارك بجامعة األقصى، ود. ع ستاذ االالء القطناني المشارك بجامعة فلسطين، ود. عطا الق
مالحظاتهم وآرائهم بإثراء، حيث تم األ)المساعد بجامعة القدس المفتوحة الدراسة. خذ    األدوات المستخدمة 

ة فتاة من  15درب عدد تتم  ة على م ،غزة محافظاتخرجي الجامعات الفلسطين عهد السالمة والصحة المهن
انات عبر أدوات الدارسة، لمدة يومين متتالين، حيث تم التأكد من فهمهم ألدوات الدراسة الظروف آ ة جمع الب ل

انات. ة االستب ة لتعب   الموضوع
ل محافظات غزة ة لعدد من خالل طر  تم تطبي أدوات الدراسة على النساء في  منازل  10قتين (أ) زارات منزل

ني بخمس محافظات ب ل تجمعي س ة من خالل أصدقاء  ةمؤسس 30ستمارة، (ب) عبر إ 330إجمالي في  هذه نسو
افة المحافظات بإجمالي من النس المؤسسات عاد عدد إستمارة، حيث تم إ 450اء  ستمارة لعدم استكمال إ 22ست

ات  ح عدد االستمارات عليهاالستجا ص    ستمارة.إ 758ا ل
ا العنف من خالل  ضحا ة تقدم خدمات  31تم تطبي األدوات المختصة  ات منمؤسسة نسو العنف،  للناج

ات ستهداف إحيث تم  ة من العنف 420ستجابت عليهم إ) استمارة 420ديهم بإجمالي بلغ (المسجلة لالسيدات والفت ، ناج
انات.ستعانة ما تم اإل   المشرفين على هؤالء النسوة بتعبئة االستب
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م الخدمات المقدمة إتم تطبي  ات منستمارات تقي  27العنف من وجهة نظر مقدمي الخدمات، من خالل  للناج
ة وصال،    ) استمارة.92بلغ ( بإجماليمؤسسة تقدم الخدمات وغالبها تقع ضمن ش

ر حتى  25تم تنفيذ هذه المرحلة في الفترة ما بين    .2016نوفمبر  14أكتو
  محددات الدراسة 4-3

لة الدراسة  ه حدود مش هداف التي يتم تحقيها، تتمثل محددات الدراسة في مجموعة األفي الوقت الذ تتمثل ف
اآلتي: ن حصرها  م م النتائج وف حدود معينة    في مستو تعم

  سنة) في محافظات غزة. 65 -18(تقتصر النتائج على النساء التي تتراوح أعمارهم ما بين 
  ة، دون التطإتم ع أنواع من العنف المبني على النوع االجتماعي في الدراسة الكم ا القتل ستقصاء س رق لقضا

ة الشرف ر الحر، أ ، (وذلك وف مخرجات ورشة العملعلى خلف ة الثقافة والف ا مع جمع الشرف لم ما قضا
ع الدراسة الوصول إلى أ ا لحساسيتها لد  ذهه من تستط محافظات غزةالقضا  ).األهالي 

 ة، ومن خال ة والجماع الت الفرد انات عبر المقا مؤسسات المجتمع المدني الفاعل في ل اإلتم جمع الب ستعانة 
 مجال العنف ضد المرأة.

 .ة لواقع العنف المبني على النوع االجتماعي  النتائج وصف
  انات من نه قد تم جمع أعلى الرغم من غزة 33الب ني موزعة عبر خمس محافظات   -(شمال غزة تجمع س

محافظات ، والتي روعي فيها تمثيلها لخصائص رفح) -خانيونس -دير البلح -غزة مجتمع الدراسة من النساء 
ةأال إ، غزة مغراف اين في المتغيرات الد ين المجتمع األصلي في حدود المقبول  نه يوجد ت ًا.حإبين العينة و  صائ

  2016من العام  نوفمبر 30أغسطس حتى  12تم تنفيذ هذه الدراسة في الفترة الممتدة ما بين. 
 اإل تتحدد نتائج هذه انات التي الدراسة  يز في ورشات العمل أُ ستب الت ونقا التر ستخدمت ومجموع أسئلة المقا

 ومجموعات العمل البؤرة.
 ة م نتائج المجموعات الفرع ن تعم م م ال  قل عددها عن في المتغيرات الد ة التي  ع  ألنها، نظرًا فرد 20غراف تت

ارمتر و  م الال  .االعتداليال تخضع للتوزع التي التنظ
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ا  - 4 مغراف ة د   غزة  محافظاتخلف
اة إتم  عة الح عة  محافظاتستعراض طب سطة للقار حول طب ان العطاء صورة م ا الس مغراف غزة ود

اة  غزة. محافظاتالح اة  ضاح صورة الح قدر ا لة محددة،  قتصر على مش   غزة، وهذا االستعراض ال 
ا 1-4   الجغراف

حر المتوس هيغزة  محافظات ة من السهل الساحلي الفلسطيني على ال ل شر ضي  ،المنطقة الجنو على ش
ة ألكبر مدنها وهي مدينة غزة ه جزرة سيناء، وسميت نس ا التو  ،شمال شرق ش  360على مساحة  محافظاتمتد جغراف

 غزة شماالً  محافظات 1948االراضي المحتلة عام وتحد ، م 15- 5يتراوح بين  وعرضم،  41 طولم مرع، 
ز  ا، بينما تحدهوشرقاً  ض المتوس من الغرب (مر حر األب حدها ال ، المعلومات الوطني الفلسطينيمصر من الجنوب، و

2014(  
اتجمع س 33غزة على  محافظاتشمل ت ال م ج  -ني وزعت على خمس محافظات وهي محافظة شمال غزة (مخ

ا -أم النصر -بيت حانون  ا البلد)، ومحافظة غزة (غزة -بيت اله ال م الشاطئ -ج جحر  -المغراقة -مدينة الزهراء -مخ
م النصيرات ك)، محافظة دير البلح (مخ م البرج -النصيرات -الد م دير البلح -الزوايدة -لبرجا -مخ  - دير البلح -مخ

م المغاز  م خانيونس -واد السلقا)، محافظة خانيونس (القرارة -المصدر -المغاز  -مخ  - بني سهيلة -خانيونس -مخ
سان الجديدة سان الكبيرة -ع )، محافظة رفح (رفح -خزاعة -ع م رفح -الفخار ة -النصر -مخ ز  (الجهاز ).الشو المر

  )2016حصاء الفلسطيني، لإل
ان 2-4   الس

ان والمساكن  وف مسوحات االعتماد على نتائج التعداد العام للس ز لإلحصاء الفلسطيني والتي بنيت  الجهاز المر
ان المقدر منتصف عام 2007والمنشآت  حوالي  محافظاتفي  2016، فقد بلغ عدد الس مليون نسمة،  )1.88(غزة 

رًا و )956(منهم  ة جنس مقدارها  )925(ألف ذ ور لكل  )103.3(ألف أنثى، بنس ة  100ذ ان لغت الكثافة الس أنثى. و
م )5,154(نحو  2016المقدرة لعام  ان الحضر 2فردًا/ ة الس ما بلغت نس ة 2016منتصف عام  )73.9%(.  ، ونس

مين في الرف  ان المق م)%16.6(الس   . )%9.5(ات ، في حين بلغت نسبتهم في المخ
ان، إذ قدر عددهم حوالي  محافظاتوتعتبر محافظة غزة أكبر محافظات  ألف نسمة،  645غزة من حيث عدد الس

انها حوالي  محافظاتوتعتبر محافظة رفح أقل محافظات  ان، فقد قدر عدد س   ألف نسمة. 233غزة من حيث عدد الس
أحوال السكان  2016وفق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ناث بغزة إعداد الفئات العمرية ذكور وأ): 1جدول (

  الفلسطينيين
  باآلالف اعداد االناث  باآلالف اعداد الذكور  بالسنة الفئات وفق العمر

 2.7 4.2  سنة 80اكثر من 
 2.9 4.6 سنة 75-79من 
 5.0 7.0 سمة 70-74من 
 8.7 10.0 سنة 65-69من 
 13.6 13.7 سنة 60-64من 
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  باآلالف اعداد االناث  باآلالف اعداد الذكور  بالسنة الفئات وفق العمر
 20.3 18.9 سنة 55-59من
 27.1 24.7 سنة 50-54من 
 31.8 30.5 سنة  45-49من 

44-40 37.7 38.3 
39-35 47.2 49.0 
34-30 59.1 61.8 
29-25 77.4 79.9 
24-20 93.9 96.6 

 107.1 103.0 سنة 15-19من 
 117.5 112.2 سنة 10-14من 
 131.9 126.3 سنوات 5-9من 

 161.9 154.8 سنوات 4أقل من 
 956.0 925.2 المجموع

  غزة محافظاتاالسر في  3-4
اب الفلسطيني و وف قاعد انات مسح الش ان أة ب ز لإلحصاء الفلسطي )2016(حوال الس عة للجهاز المر ني، التا

قدر حجمها إن هناك أوالذ بين  ة حيث  العام  5.7غزة ( محافظاتنخفاض في متوس حجم االسرة الفلسطين فرد) 
ة في 2015 ة االسر النوو ة على حساب االسر الممتدة حيث تبلغ نس ة االسر النوو ما تزايدت نس غزة  محافظات. 

األسر الممتدة. 84.7(   %) مقارنة 
غزة ترأسها امرأة حيث يبلغ متوس  محافظات%) من االسر 8.6ن (ألى إ 2015لعاملة بينت نتائج مسح القو ا

متوس أ )2.9(حجم هذه االسرة    فراد لألسر التي يرأسها رجل.إ )5.7(فراد مقارنة 
  الزواج والطالق 4-4

العام  ز لإلحصاء الفلسطيني، أن عدد عقود الزواج  2014بينت نتائج مسح عقود الزواج المسجلة  من الجهاز المر
قى 2013عن العام  1216نخفاض إمقدار  2014العام  عقداً  16094لغت غزة قد ب محافظاتالمسجلة  ، ولكن ت

عي لألعوام  ة  2008ضمن المعدل الطب ما بينت النتائج 2012لغا العام إ.  نخفاض طفيف في معدل الزواج الخام 
العام  2014   .2013مقارنة 

، حيث بلغ العمر الوس عند 2014 -2000لفترة ما تبين ارتفاع ملحو للعمر الوس عند الزواج األول خالل ا
ور في    .  2014سنة للعام  20.2سنة ولإلناث  24.1غزة  محافظاتالزواج األول للذ

ة  انخفاض مقداره  2,878غزة  محافظاتوهذا وقد بلغ عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرع واقعة، و
السنوات 2013واقعة عن العام  141   .2008 -2004، بينما سجل ارتفاعا مقارنة 

القو العاملة  5-4 ة    المشار
انات مسح القو العاملة،  ة  2015نشير قاعدة ب ة متدن ز لإلحصاء الفلسطيني، إلى أن مشار عة للجهاز المر التا

ور خالل الرع األول من العام لإلناث في القو العاملة مقا الذ ة العاطلين عن العمل من بين 2016رنة  ، وأن نس
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ين في القو العاملة  ة ، عاطل عن العمل )%41.2( 2016غزة في الرع األول  محافظاتالمشار ما وصلت نس
ات في القو العاملة إلى  طالة بين اإلناث المشار ور. )%22.3(مقابل  )%42.8(ال   بين الذ

  الفقر 6-4
انات مسح إنفا ز لإلحصاء الفلسطيني ستهالك األسرة للجهاز اإ ق و تشير قاعدة ب رتفاع معدل إلى إ، 2016لمر

ان وفقاً  محافظاتالفقر بين األفراد في  ة، حيث قدر معدل الفقر بين الس ألنما االستهالك  غزة عنه في الضفة الغر
ة  ق ما تبين أن  محافظات% في 38.8، بواقع 2011% خالل عام 25.8الحق % من األفراد في فلسطين 12.9غزة.  

ة قد بلغ  محافظات% في 21.1عانون من الفقر المدقع، بواقع   2,293غزة.  هذا مع العلم أن خ الفقر لألسرة المرجع
ًال وخ الفقر المدقع قد بلغ  ما بينت أن األسر الفقيرة في  1,832ش ًال.  غزة أكثر فقرًا من أسر الضفة  حافظاتمش

ة   الغر
  الصحة 7-4

ع لوزارة الصحة  ة التا ز المعلومات الصح انات مر ة تشرف على ألى إ، 2015تشير ب وم ن المنظمات غير الح
ات في 43حوالي  ما بينت 2014في العام  غزة محافظات% من المستشف ة في فلسطين أ،  تكون تن الخدمات الصح

ة،  قطاعاتمن خمسة  وم الة الغوث، والمنظمات غير الح سة، هي وزارة الصحة، وو  والقطاعالخاص  والقطاعرئ
ر  ات، وعلى 32.5حيث تشرف وزارة الصحة على ، العس ادات الرع61.5% من المستشف ة % من ع ة الصح ا

ة ة على ، األول الة الغوث الدول ات، وعلى 1.3وتشرف و ا8.1% من المستشف ة.  % من ع ة األول ة الصح دات الرعا
ة وللفئات المهمشة والفقيرة، حيث  ة خاصة في المناط الرف ة الصح ة خدمات الرعا وم ما تقدم المنظمات غير الح

ة27.4، وعلى ات% من المستشف42.5تشرف على  ة األول ادات الرعا شرف  ،% من ع الخاص على  القطاعفي حين 
ات.  و20.0 ر على  القطاعشرف % من المستشف ات، وعلى 3.8العس ة 3.0% من المستشف ادات الرعا % من ع

ة في العام    . 2014األول
ة 8-4   الصحة اإلنجاب

ع للجهاز الم ان الفلسطينيين التا ز لإلحصاء الفلسطيني (تشير نتائج التقرر ألحوال الس ة إ)، 2016ر لى نس
ان غير أ%) من الوالدات تمت في المنزل 0.6( م ة للر آو  ة عال ة أثناء الحمل والوالدة، حيث من. وأن هناك تغط ن أعا
ة (أرع زارات على األقل) من قبل أ مقدم  محافظاتسنة في  49 -15%) من السيدات 95.3( ة صح غزة تلقين رعا

ة مؤهل أثناء ح م األسرة، حيث  ستخدامإنتشار إرتفاع في معدالت إ. وأن هناك 2014ملهن األخير عام رعا وسائل تنظ
م أسرة. محافظاتسنة في  49-15%) من النساء المتزوجات في العمر  53.4أن ( ستخدمن وسيلة تنظ   غزة 

  ذو اإلعاقة  9-4
ز لإلحصاء الفلسطيني الى ان اإلعاقة أعلى في  2011تشير نتائج التقرر االولي لمسح اإلعاقة  ع للجهاز المر التا

ة م ان في 2.4غزة؛ أ  محافظاتألفًا في  38غزة، حيث ان حوالي  محافظاتنها في الضفة الغر % من مجمل الس
ة  محافظات لغت هذه النس ور مقابل 2.9غزة. و ة 2011% بين اإلناث للعام 2.5% بين الذ انت أعلى نس ما   .



    

23                                                   

ة بواقع  %، تلتها محافظات شمال غزة ورفح ودير2.5انتشار لإلعاقة في محافظة غزة بواقع  % 2.4البلح بنفس النس
ة على التوالي، وأدناها في محافظة خانيونس    .2011% للعام 2.2إذ بلغت النس

ة 10-4 م   الحالة التعل
انات مسح القو العاملة،  ة بين  2015نشير قاعدة ب ز لإلحصاء الفلسطيني، إلى أن األم عة للجهاز المر التا

ور في العام اإلناث حوالي ثالثة أضعاف ونصف  ات  محافظات 2015مثيلتها بين الذ ة االناث االم غزة، حيث تبلغ نس
ور، والجدول (1.5%) مقابل (4.4( مي2%) من الذ   ) يوضح توزع االناث ضمن المستو التعل

  غزة وفق المستوى التعليمي محافظات): النسب المئوية لسكان 2جدول (
  النسبة المئوية لكال الجنسين  النسبة المئوية للذكور  ناثالنسبة المئوية لإل  الحالة التعليمية

  3.0  1.5  4.4  أمي
  5.0  6.0  4.0  ملم

  11.6  13.3  9.9  ابتدائي
  35.4  36.1  34.7  إعدادي
  23.4  20.6  26.3  ثانوي

  6.5  6.8  6.2  دبلوم متوسط
  15.1  15.7  14.5  بكالوريوس فأعلى

  الحصار والعدوان اإلسرائيلي المتكرر على غزة 11-4
العام  ة  ات الفلسطين االنتخا ة حماس  امل على 2006عد نجاح حر فرض حصار  ، قام االحتالل االسرائيلي 

ان، حيث محافظات ة على الس ات جماع أو  غزة محافظاتالخروج من  االحتالل االسرائيلي منع غزة وفرض عقو
ص إمدادات الكهراء والوقود والذ إثر بدور إ منعما ، االدخول إليه ما تم تقل ضائع أو تصديرها.  ة على القدرة ستيراد ال

ة للكهراء اه والمجار المتعل، االنتاج ات الم د الوقود لتفعيل المضخاتوش ما أثر اإلغالق على وصول قة بتزو  .
طرة حر الخاضع لس ان غزة إلى ال قتصاد وتعمي للفقر المدقع االإلى هدم  هذا الحصاروقد أد  ،سرائيلياإل االختالل س

% من المصانع والورشات في 95إلى إغالق حوالي ال المواد الخام ومنع التصدير ، وقد أد منع إدخغزة محافظاتفي 
طالة إلى أكثر من غزة. وقد فقد عشرات آالف المواطنين وظائفهم لتصل  محافظات نتيجة لهذا الوضع.  %40معدالت ال

ة الكهراء، والتي أثر الحصار عما إ ان من ان90حوالي لى معاناة إدت لى منظومة ش ار قطاع % من الس الت
اليوم الواحد 18والذ وصل الى قطع اكثر من الكهرائي  صل حوالي وال، ساعة  لى إغزة  مواطن في شمال 3000 

سبب النقص في الكهراء.   الماء 
ة، االرض على المستمر الصراع طارإ في اإلسرائيلي دوانالع أتيو  ان نشأة منذ العدوان هذا بدأ حيث الفلسطين  الك

حيث  .غزة محافظات وخصوصاً  الفلسطيني المجتمع على شامالً  عدواناً  شهدت خيرةاأل سنوات العشر نأ الإ االسرائيلي،
سمبر فيشن االحتالل االسرائيلي  أدت  المصبوب، الرصاص مسمى تحت غزة محافظات على عدواناً  2008 العام من د

 عدواناً  االحتالل شن 2012 نوفمبر وفي يوما، 22 دةمل العدوان ستمروا االولى، الدقائ فلسطيني 320ستشهاد إلى إ
 يوليو  في أما، 1222 وجرح مواطن 160 ستشهادإ لىإ أد امأ 7 استمر السحاب عمود مسمى تحت غزة علىآخر 

 2219 ضحيتها راح يوما 48 ستمرإ الصامد الجرف مسمى تحت غزة على جديداً  عدوناً  االسرائيلي االحتالل شن 2014
ة، الخدمات مقدمي من 15 وحوالي االطفال، من% 25و النساء، من% 13 منهم مواطن  ذو  من شخص 42و االغاث
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 8381 تدمير تم ما. النساء من مصاب 1442و عاقات،إ  لىإ منهم 180 تحول االطفال من مصاب 2647و. االعاقة
 229 عدد وتضرر جزئي، تدمير 329و لي، تدمير عامة منشاة 132 وتدمير جزئي، تدمير 23598و لي تدمير منزل
ة منشاة  العمل من العمال وحرمان الجزئي الضرر% 50 لىإ المنشآت بهذه العمال نخفاضإ لىإ دتأ والتي صناع
ة  مساحة تضررت ما. لي ضرر% 44 منهم تجارة منشاة 1578 تدمير تم ما. الكلي الضرر من% 100 بنس

ة االراضي من مرع متر) 11169164(  طيور مزرعة 1097 وتضرر. شخص 33883 منها ينتفع ان الزراع
ة 1143 عدد تضرر. لي ضرر% 84 منهم ماء بئر 132 وتضرر. وحيوانات ارة 24 منهم مر  وخدمات اسعاف س

ز الح مؤسسةة (اغاث ز الميزان ومر   .)2015، االنسان لحقوق  الفلسطيني والمر
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  جتحليل النتائ - 5
العنف المبني على ا 1-5 رتكابها ضد النساء إو يتم ألنوع االجتماعي التي تعاني منها الممارسات القائمة ذات الصلة 

ات.  والفت
زة مع النساء  ات من العنفمن نتائج مجموعات العمل المر أنواع  7ستقصاء إهن الزواج تم والتي سب ل الناج

ة -غتصابإ  -عتداء جسدإ  -عتداء نفسي/وجدانيإ من العنف ( حرمان من الموارد  -اإلكراهزواج  -إساءة جنس
اسي -والفرص سب لأ، بينما )عنف س الزواج  6الزواج  هنقرت النساء التي لم  ون ال تجرة لهن  أنواع من العنف 

اتالتي القائمة تم تحديد الممارسات  في حيناإلكراه،  ، ممارسة 100كثر من أفي  تعاني أو ُترتكب ضد النساء والفت
اغها في حيث تم م ان إعالجة هذه الممارسات وص قه على النساء في مختلف محافظات غالعنف، ستب زة، والذ تم تطب

ز  ما تم مقارنة هذه النتائج بنتائج مسح العنف الذ نفذة الجهاز المر ة،  ما توضحها الجداول التال وجاءت نتائجه 
العامين ( ممارسات العنف المبني على النوع 2011 -2005االحصائي  ة ومشاهدة التطور  مصدر مرجعي من ناح  (

. ة أخر   االجتماعي من ناح
غزة اللواتي تعرضن الحد اشكال العنف المبني على النوع االجتماعي  محافظاتنسبة النساء والفتيات في ): 3جدول (

  خالل العام المنصرم من قبل الزوج أو افراد اخرين
لم يسبق لهن الزواج   اشكال العنف المبني على النوع االجتماعي  م

 )214(ن= 
من سبق لهن الزواج 

 )544(ن= 
اجمالي النساء 

 )758(ن= 
 االعتداء النفسي/العاطفي

 30.4 31.5 27.6  ثارة الغضبإشياء بهدف االستفزاز واالغاظة وأقول   1
  28.4 31.6 20.1  التهديد بالضرب  2
 20.4 24.1 11.2  الترهيب والتخويف  3
  20.1  23.2  12.2  شياء العزيزة عليكالتهديد وتدمير األ  4
  19.1  22.3  11.2  الحبس القسري بالمنزل  5
و أو هندامك أبداء مالحظات جارحة على شكلك إ  6

  طعامك
11.2  21.5  19.8  

  37.2  46.8  11.8  الصياح والصراخ العالي  7
  34.9  39.2  24.3  االذالل والشتم واالهانة  8
  23.6  26.5  16.4  عن رأيك الشخصي بموضوع مامنعك من التعبير   9

  11.1  13.4  5.1  نظرات التخوين  10
  21.0  28.3  3.3  ومطاردتك بكل مكان تتحركين بهمراقبتك   11
فقدان لغة الحوار المنطقي واالستعاضة عنه بفرض   12

  اآلراء
9.4  20.4  17.3  

  71.2  82.1  43.9  الدرجة الكلية لالعتداء النفسي/ العاطفي  
 العنف الجسدي

  33.4 36.4  25.7  االمساك أو الدفع بقوة  11
  14.8 17.1 8.8  ما شابة ذلك أوالتهجم بآلة حادة مثل سكين فأس   12
  21.4 25.5 10.7  جروح أوخدوش  أوضرب نتج عنه رضوض   13
  6.1 7.1 3.5  الكي عن قصد أوالحرق   14
  9.6 12.5 2.3  لة خنقوامح أوالخنق   15
  24.5 28.3 14.5  الصفع على الوجه بقوة  16
  19.8 22.8 12.1  او ما شابة) -عصا - الضرب بجسم ما مثل (الحزام  17
  7.4 9.3 2.3  ضرب على الرأس ونتج عنه حالة اغماء  18
  6.6 8.4 1.8  ضرب ونجم عنة كسور  19
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لم يسبق لهن الزواج   اشكال العنف المبني على النوع االجتماعي  م
 )214(ن= 

من سبق لهن الزواج 
 )544(ن= 

اجمالي النساء 
 )758(ن= 

  12.7 15.1 6.5  القذف بأشياء ممكن أن تؤذي  20
  2.4 2.9 0.9  قص الشعر بهف االذالل أو العقاب؟  21
  16.2 18.6 9.4  العقاب؟لوي الذراع او شد الشعر بهدف االذالل أو   22
 41.4 45.9 30.3  الدرجة الكلية لالعتداء الجسدي  

 االعتداء الجنسي (االغتصاب)
  5.5  7.5  0.9  االجبار على ممارسة العالقة الجنسية دون رغبتك  23
استعمال القوة (الضرب او استعمال اآلالت حادة)   24

  بهدف االجبار على اقامة عالقة جنسية 
0.0  7.7  5.4  

  1.8  2.6  0.0  االجبار على ممارسة الجنس اثناء الدورة الشهرية؟  25
 5.4  7.4 0.9  االجبار على ممارسة الجنس بالدبر  26
  12.5  17.1  0.9  الدرجة الكلية لالعتداء الجنسي (االغتصاب)  

 التحرش الجنسي
الفاظ  -التعرض للتحرش الجنسي (لمس أو محاولة لمس  27

 11.5 11.0 11.2  محاولة تقبيل أو تقبيل رغم عنك) -نظرات مؤذية - بذيئة
 اشكال الحرمان من الموارد والفرص والخدمات المتاحة

 12.1  15.8  0.0  رغم عنك الجماعرفض استعمال موانع الحمل اثناء   28
  7.3  9.2  2.3  الحرمان من االكل والشرب  29
  11.2  12.7  7.5  الحرمان من تلقي العالج   30
  8.9 12.3  0.0  مطالبتك باإلنجاب المتكرر   31
  5.7  7.5  0.0  الحرمان من الحمل الشرعي  32
التصرف باألمالك أو االموال أو المصاغ دون اذن   33

  االنثى.
1.8  11.8  8.9  

  11.1  10.7  12.1 الحرمان من العمل  34
  14.4  18.2  4.7  .الحرمان من االحتياجات المنزلية الرئيسية  35
  20.7  24.3  11.7  .من زيارات االهل واالقاربالحرمان   36
  14.1  41.5  13.1  .الحرمان من االختالط مع االخرين  37
  7.8  8.8  5.2  .والتطوعيةالحرمان من المشاركة باألنشطة المجتمعية   38
  9.5  12.5  1.8  .الحرمان من الميراث  39
 48.8 57.3 27.5  والخدمات المتاحة المواردالدرجة الكلية للحرمان من   

 أشكال العنف السياسي
  3.6 3.9 2.8  اعتقالك أو استجوابك نتيجة نشاطات سياسية.  40
لمظاهرات أو االعتصامات منعك من المشاركة با  41

  .السياسية
16.4 20.0 18.7  

  5.8 6.6 3.7  منعك من المشاركة باالنتخابات السابقة.  42
  5.3 7.0 0.9  اجبارك على االنتخاب ضد رغبتك.  43
  12.8 15.1 7.0  تعرضك لمضايقات نتيجة افكارك السياسية 44
  4.1 5.0 1.9  منعتي من زيارات معتقلين سياسيين؟ 45
  3.4 4.4 0.9  هل تم اجبارك على تأييد حزب معين  46
 34.2  39.2  21.5  الدرجة الكلية للعنف السياسي  

  اشكال الزواج باإلكراه
  18.7  26.1  سنة 18تزوجِت وانِت دون سن   47
  15.9  22.2  فرض عليك الزواج  48
  5.5  7.7  تزوجِت بنظام البدل للحفاظ على الميراث  49
  28.3  39.5  الدرجة الكلية للزواج باإلكراه  
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مسح العنف لل ة  ز االحصائي، نالح مقارنة النتائج الحال ات لجهاز المر العتداء تعرض النساء والفت
العام زواجهن أالنفسي/الوجداني على يد  العام  49.7( 2005ان  ة %76.4( 2011%)، و الدراسة الحال  2016)، و

سب لهن إ)، مما يدل على 82.1%( المثل للنساء التي لم  ة على الزوجة. و الزواج رتفاع متزايد لالعتداءات النفس
العام فراد األأوتعرضن للعنف على يد أحد  انت  العام %46.9( 2005سرة ف ة %35.3( 2011)، و الدراسة الحال )، و

العام أ). 43.9%( 2016 ان2005(ما التعرض للعنف الجسد على يد الزوج  العام 22.6( )  ان  2011%)، و
ة 34.8%( الدراسة الحال ف الجسد ضد الزوجة. بينما ستخدام العنإ، مما يدل على تزايد وتيرة %)45.9( 2016)، و
سب تنخفضإ ة النساء التي لم  العام  نس انت   2005لهن الزواج في تعرضنهن للعنف على يد أحد افراد االسرة ف
العام 24.0%( ة %39.7( 2011)، و الدراسة الحال عتداء الجنسي ضد لال بينما التعرض ).%30.3( 2016)، و

العام أالنساء على يد  العام 9.7انت ( 2005زواجهن  ة %14.9( 2011%)، و الدراسة الحال )، %17.1( 2016)، و
ة إمما يدل على  سب لهن من قبل الزوجرتفاع متزايد لالعتداءات الجنس ة تعرض النساء التي لم  ، بينما حافظت نس

ة  ة على نس العام  ،2011العام  )%1(الزواج وتعرضن لالعتداءات الجنس ا  ة تقر وعند مقارنة  .2016ونفس النس
ز لإلحصاء نالح أن العنف  مسح الجهاز المر العنف االقتصاد واالجتماعي  ة  الحرمان من الموارد الحال

العام اال الد%88.3 -%78.9(لد النساء التي سب لهن الزواج تراوح بين  2011قتصاد واالجتماعي  راسة )، بينما 
ة ولنفس الفئة نالح  قترب لإالحال ة للنساءأ، %)57.3النخفاض (ختالف  النس سب لهن الزواج نالح  ما  التي لم 

انت (2016، و2011رتفاع بين نتائج أ   ) على التوالي.%27.3لى (إ) %11.3، حيث 
المجتمع الفلسطيني أ ن أة أخر نالح ومن جه غزة التي تتعرض لهن النساء هي  محافظاتعلى الممارسات 
اح ة لكل نوع عنف  -االستفزاز -ةالشتم واالهان -الصراخ والص قوة، والجدول التالي يوضح االوزان النسب الدفع واالمساك 

  حافظات غزة الخمس:موف 
أو أحد افراد  غزة التي تعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج محافظات): نسبة النساء والفتيات في 4جدول (

  االسرة او غرباء خالل العام المنصرم حسب كل محافظة.

  المحافظة
محافظات غزة ات  ال العنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء والفت ة ألش   االوزان النسب

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

االعتداء الجنسي 
  (االغتصاب)

التحرش 
  الجنسي

الحرمان 
  من الموارد

العنف 
اسي   الس

الزواج 
  اإلكراه

التعرض 
  للعنف

  35.3  24.6  36.6  49.0  11.8  8.3  42.2  74.8  )142شمال غزة (ن= 
  34.6  24.2  32.9  54.6  10.0  13.3  40.5  66.9  )239غزة (ن= 

  27.5  17.3  22.6  36.8  10.4  3.4  33.0  69.2  )115دير البلح (ن= 
  41.9  48.7  42.0  57.8  9.7  21.2  40.7  73.3  )157خانيونس (ن= 

  42.0  33.0  41.5  54.2  16.0  18.8  52.8  77.9  )106رفح (ن= 
غزة (ن=  محافظات

758(  71.3  41.4  12.5  11.0  48.8  34.2  28.3  35.3 
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ات  35.3)، أن (4يتضح من الجدول ( غزة من العينة يتعرض للعنف المبني  محافظات%) من النساء والفت
ة (أ في لنساء لالعتداء النفسي/ العاطفي ا تعرضجاء على النوع االجتماعي، حيث  %)،  71.3على أنواع العنف بنس

ة ( ة مئو ة الحرمان من الفرص والموارد والخدمات المتاحة بنس الدرجة الثان ة %48.8وجاء  )، ثم االعتداء الجسد بنس
ة (41.4( اسي بنس ه العنف الس ة ( اإلكراه%)، ثم الزواج 34.2%)، يل ة 34.2بنس انت االعتداءات الجنس %)، بينما 

ة األخيرة من أنواع االعتداءات على النساء.   المرت
%)، 41.9%)، يليها النساء في محافظة خانيونس (42.0للعنف ( النساء في محافظة رفح أكثر النساء تعرضاً 

محافظة شمال غزة ( ة (35.3ثم النساء  محافظة غزة بنس ساء تتعرض للعنف مقارنة قل نأ%)، و 34.6%)، ثم النساء 
ان م ة (المحافظات هن س   %).27.5حافظة دير البلح بنس

ان محافظة رفح  ةل يتعرضنالنساء من س ة  )%77.9( العتداءات النفس  الجنسي %) والتحرش52.8(والجسد
ان محافظة خانيونس من  )16.0%( اقي المحافظات، بينما تعاني النساء من س االعتداء الجنسي أكثر من النساء ب
اسي (57.8%)، والحرمان من الموارد والخدمات المتاحة (21.2( اإلكراه (42.0%) والعنف الس %) 48.7%)، والزواج 

  أكثر من النساء االخرات.
ما   يوضحهما تم تحديد نسب تعرض النساء التي سب لهن الزواج للعنف من قبل الزوج وف محافظات غزة، 

  )5جدول (

االعتداء النفسي

االعتداء الجسدي

االغتصاب
التحرش الجنسي

الحرمان من الموارد
العنف السياسي

الزواج باالكرة
التعرض للعنف

0
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شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح قطاع غزة

نسب تعرض النساء والفتيات النواع العنف المبني على النوع االجتماعي في محافظات 
غزة

االعتداء النفسي االعتداء الجسدي االغتصاب التحرش الجنسي
الحرمان من الموارد العنف السياسي الزواج باالكرة التعرض للعنف
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غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج  محافظات): نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في 5جدول (
  خالل العام المنصرم حسب كل محافظة.

  المحافظة
ال العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء التي سب لهن الزواج ة ألش   االوزان النسب

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

العتداء الجنسي ا
  (االغتصاب)

التحرش 
  الجنسي

الحرمان 
  من الموارد

العنف 
اسي   الس

الزواج 
  اإلكراه

التعرض 
  للعنف

 40.9 34.6  40.6  55.4  11.8  11.8  45.5  87.1  )101شمال غزة (ن= 
 40.5 33.9  36.2  58.5  11.1  18.7  44.4  81.3  )171غزة (ن= 

 31.6 24.1  26.5  44.6  9.6  4.8  33.7  78.3  )83دير البلح (ن= 
 44.6 58.4  45.1  59.3  7.9  24.7  41.2  76.1  )131خانيونس (ن= 
 50.5 46.1  48.7  68.4  15.8  25.0  60.5  89.4  )76رفح (ن= 

 41.7 39.5  39.2  57.3  11.0 17.1  45.9  82.1  )544(ن= غزة  محافظات

  
ة يالزواج هعلى عنف تتعرض له النساء التي سب لهن أ نالح من الجدول أن  ة  االعتداءات النفس بنس

ة ( ها)، وأن التحرش الجنسي هو األقل ممارسة ضد82.1%( التي سب لهن ان النساء ما نالح  %).11.0بنس
ة (الزواج  ة بنس ل درجة  تعرض لالعتداءات  وأكثر) من العينة، %50.5في محافظة رفح هن األكثر تعرض للعنف 

ة ( ة بنس ة ()، واالعتداء %89.4النفس ة 60.5الجسد بنس ذلك لالعتداءات الجنس ة (%)، و والعنف )، %15.8بنس
ة ( اسي بنس ة ( اإلكراهالزواج  تعرض لعنف أكثر فهنلنساء في محافظة خانيونس بينما ا ،%)48.7الس   .%)58.4بنس

االعتداء النفسي

االعتداء الجسدي

االغتصاب

التحرش الجنسي

الحرمان من الموارد
العنف السياسي

الزواج باالكرة
التعرض للعنف

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح قطاع غزة

نسب تعرض النساء التي سبق لهن الزواج النواع العنف المبني على النوع االجتماعي 
في محافظات غزة

االعتداء النفسي االعتداء الجسدي االغتصاب التحرش الجنسي
الحرمان من الموارد العنف السياسي الزواج باالكرة التعرض للعنف
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سب لهن الزواج للعنف وف محافظات  ات التي لم    )6غزة، فيبينه جدول ( محافظاتمستو تعرض النساء والفت
غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل أحد  محافظات): نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في 6جدول (

  أفراد االسرة او غرباء خالل العام المنصرم حسب كل محافظة.
سب لهن الزواج   المحافظة ال العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء التي لم  ة ألش   االوزان النسب

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

االعتداء الجنسي 
  (االغتصاب)

التحرش 
  الجنسي

الحرمان من 
  الموارد 

العنف 
اسي   الس

التعرض 
  للعنف

 25.2  26.8  33.4  12.1  0.0  34.1  44.8  )41شمال غزة (ن= 
 23.4  25.3  45.5  7.5  0.0  31.3  31.3  )67غزة (ن= 

 19.7  12.5  16.7  12.5  0.0  31.2  45.8  )32دير البلح (ن= 
 19.5  15.9  30.0  11.4  2.2  22.7  35.2  )44خانيونس (ن= 

 24.0  23.3  18.4  16.7  3.3  33.4  48.9  )30رفح (ن= 
 22.5  21.5  27.5  11.2  0.9  30.3  43.9  )214(ن= غزة  محافظات

  

  
ة أ نالح من الجدول أن  ة/ الوجدان سب لهن الزواج هو االعتداءات النفس على عنف تتعرض له النساء التي لم 

ة ( ة (43.9بنس محافظة 11.2%)، وأن التحرش الجنسي هو األقل ممارسة ضد المرأة بنس ات  %). وأن النساء والفت
ة ( ل درجة  ة (تعرض لالعتداءات ا وأكثر%)، 25.2شمال غزة هن األكثر تعرض للعنف  %) والعنف 34.1لجسد

اسي ( في حين %)، 45.5%)، بينما النساء في محافظة غزة هن األكثر تعرض للحرمان من الموارد والفرص (26.8الس
ة ( انت النساء في محافظة ة ()، %16.7رفح أكثر تعرض لالعتداءات الجنس   %).48.9واالعتداءات النفس
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ا  ة للنساء ضحا مغراف ان الخصائص الد ةالعنف حسب االعتداءات ولب ضد المرأة من الزوج أو أحد أفراد  العنق
انات لتحديد اإلاالسرة ا، تمت معاجلة الب ة للنساء والفت ة والحالة العمل م ات التعل ت ختالفات بين الفئات العمرة والمستو

ة: الجداول التي يتعرضن للعنف، وف ما توضحه   التال
غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف خالل العام  محافظات): نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في 7جدول (

  المنصرم حسب فئاتهن العمرية.

  الفئة العمرة
ال العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء التي سب لهن الزواج   أش

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

 االعتداء الجنسي
  تصاب)(االغ

التحرش 
  الجنسي

الحرمان من 
  الموارد

العنف 
اسي   الس

تعرضن 
  للعنف

 40.4  32.8  55.7  12.9  18.5  47.1  75.7  )70سنة (ن=  25 -18من 
 40.7  33.1  53.2  11.6  9.1  53.2  84.4  )154سنة (ن=  34 -25من 
 46.0  49.7  60.7  14.4  20.2  44.9  86.1  )173سنة (ن=  44 -35من 
 41.9  38.6  59.4  6.6  26.4  41.2  79.2  )106(ن= سنة  54-45من 

 30.8  29.2  43.9  2.4  0.0  31.7  78.0  )41سنة (ن=  55أكثر من
  

  
سنة) هن األكثر تعرض  44 -35عمارهن بين (أ اء التي سب لهن الزواج وتتراوح ) أن النس7يبين الجدول (

ل عام لممارسات العنف  ة (ش ة مئو ة والحرمان من الموارد  %)46.0بنس ة والجنس وممارسات االعتداءات النفس
ة.سنة) هن األكثر  34 -25، بينما التي تتراوح اعمارهن بين (والفرص   تعرض لالعتداءات الجسد
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غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف خالل العام  محافظات): نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في 8جدول (
  م حسب فئاتهن العمرية.المنصر

  العمر
سب لهن الزواج ال العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء التي لم    أش

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

 االعتداء الجنسي
  (االغتصاب)

التحرش 
  الجنسي

الحرمان 
  من الموارد

العنف 
اسي   الس

تعرضن 
  للعنف

 21.4  20.1  23.7  10.7  1.4  32.3  40.3  )70سنة (ن=  24 -18من 
 26.0  27.4  32.3  14.5  0.0  28.9  53.2  )154سنة (ن=  34 -25من 
 29.2  16.7  66.7  0.0  0.5  24.9  66.6  )173سنة (ن=  44 -35من 
 13.3  0.0  40.0  0.0  0.0  20.0  20.0  )106سنة (ن=  54-45من 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  )41سنة (ن=  55أكثر من

  
سب لهن الزواج وتتراوح ) أن النساء ا8(يبين الجدول  سنة) هن األكثر تعرض  44 -35عمارهن بين (أ لتي لم 

ة ( ة مئو ل عام بنس ش ة والحرمان من الموارد والفرص، بينما 29.2لممارسات العنف  %) وممارسات االعتداءات النفس
اسي، بينما التي تتراوح و سنة) هن األكثر تعرض لتحرش جنسي،  34 -25التي تتراوح اعمارهن بين ( عمارهن أ العنف س

ة. 24 -18من ( ة والجنس   سنة) هن األكثر تعرض لالعتداءات الجسد
غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف خالل العام  محافظات): نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في 9جدول (

  المنصرم حسب مستوياتهم التعليمية

مي   المستو التعل
ال      العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء التي سب لهن الزواجأش

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

االعتداء 
  الجنسي

التحرش 
  الجنسي

الحرمان من 
  الموارد

العنف 
اسي   الس

تعرضن 
  للعنف

 49.8  48.5  66.7  14.1  25.3  57.5  86.8  )99ابتدائي فأقل (ن= 
 47.5  47.6  65.7  9.3  24.3  56.6  81.5  )108اعداد (ن= 

 38.0  33.2  51.9  10.4  12.5  39.2  81.1  )337ثانو فأعلى (ن= 
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م اإل9يبين الجدول ( ة ()، أن النساء ذو التعل ل درجة  )، وأكثر %49.8بتدائي وأقل هن أكثر تعرض للعنف 

مارس أكثر على منخفضي ن أ%). مما يبين 86.8 -%14.1ا بين (تعرض لكافة أنواع العنف بنسب تتراوح م العنف 
م للنساء التي سب لهن الزواج   التعل

  
غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف خالل العام  محافظات): نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في 10جدول (

  المنصرم حسب مستوياتهم التعليمية

مي   المستو التعل
ال العنف المبني على النوع االجتماعي سب لهن الزواج أش   للنساء التي لم 
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  النفسي

االعتداء 
  الجسد

االعتداء 
  الجنسي

التحرش 
  الجنسي

الحرمان من 
  الموارد

العنف 
اسي   الس

تعرضن 
  للعنف

 33.3  25.0  41.7  16.6  8.3  49.9  58.3  )12ابتدائي فأقل (ن= 
 25.7  0.0  27.3  18.1  9.1  36.4  63.6  )11اعداد (ن= 

 30.9  77.5  26.7  10.5  0.0  28.8  41.9  )191فأعلى (ن= ثانو 
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م االبتدائي وأقل هن أكثر تعرض للعنف 10يبين الجدول ( سب لهن الزواج ومن ذو التعل )، أن النساء التي لم 

ة ( ل ة (33.3درجة  المتاحة %)، والحرمان من الموارد والفرص والخدمات 49.9%)، وأكثر تعرض لالعتداءات الجسد
م المتوس ). بينما تع41.7%( ة (عتداعداد من اإلإ اني النساء ذو التعل ة%) واإل63.6ءات النفس  عتداءات الجنس
م المرتفع أكثر تعرض للعنف الأ%) أكثر من غيرهم، في حين 18.1( ة ن النساء ذوات التعل اسي من غيرهم بنس س
لما إ %)، و 77.5( مي ز إنه  سب ت الممارسات المعبرة عن ادرتفع المستو التعل اسي على النساء التي لم  العنف الس

  لهن الزواج.
  

غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف خالل العام  محافظات): نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في 11جدول (
  لتهن العملية.االمنصرم حسب ح

ة   الحالة العمل
ال العنف المبني على النوع    االجتماعي للنساء التي سب لهن الزواجأش

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

االعتداء 
  الجنسي

التحرش 
  الجنسي

الحرمان من 
  الموارد

العنف 
اسي   الس

تعرضن 
  للعنف

 44.0  41.9  61.3  10.9  18.3  49.4  82.4  )431رة منزل (ن= 
 35.8  12.6  63.8  12.5  12.5  27.5  86.3  )72موظفة (ن= 

ة  27.0  15.0  45.0  5.0  10.0  30.0  57.1  )20(ن=  مهن
ة (ن=   45.3  38.1  61.9  14.3  19.1  52.3  86.2  )21طال
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ات ورات البيوت من النساء التي سب لهن الزواج هن أكثر تعرض للعنف 11يوضح جدول ( )، أن الطال

ة من النساء العامالت، بينما النساء الموظفات هن أكثر تعرض  ل ة (درجة  %)، وللحرمان 86.3لالعتداء النفسي بنس
ة ( %) والجنسي 82.4%)، بينما رات المنزل هن أكثر تعرض للعنف الجسد (63.8من الفرص والموارد بنس

اسي (18.3( ات أكثر تعرض للتحرش الجنسي (41.9%) والس   %).14.3%)، بينما الطال
  

غزة وتعرضن ألنواع محددة من العنف خالل العام  محافظاتج في ): نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزوا12جدول (
  المنصرم حسب حالتهن العملية

ة   الحالة العمل
سب لهن الزواج ال العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء التي لم    أش

االعتداء 
  النفسي

االعتداء 
  الجسد

 االعتداء الجنسي
  (االغتصاب)

التحرش 
  الجنسي

الحرمان من 
  الموارد

العنف 
اسي   الس

تعرضن 
  للعنف

 30.4  20.0  35.6  13.3  4.7  46.7  62.2  )45رة منزل (ن= 
 18.0  16.0  16.0  16.0  0.0  24.0  36.0  )25موظفة (ن= 
ة (ن=   25.3  28.0  32.0  16.0  0.0  20.0  56.0  )25مهن
ة (ن=   20.4  22.3  25.9  8.1  0.0  29.5  36.6  )112طال

  

االعتداء النفسي

االعتداء الجسدي

االغتصاب
التحرش الجنسي

الحرمان من الموارد

التعرض للعنفالعنف السياسي

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ربة منزل موظفة  مهنية  طالبة 

نسب تعرض النساء التي سبق لهن الزواج النواع العنف المبني على النوع االجتماعي 
حسب الحالة العملية

االعتداء النفسي االعتداء الجسدي االغتصاب التحرش الجنسي
الحرمان من الموارد العنف السياسي التعرض للعنف



    

36                                                   

  
ات )، أن رات البيوت 12يوضح جدول ( سب لهن الزواج هن أكثر تعرض للعنف لم من النساء التي والمهن
ة من النساء  ل اتدرجة  ة ( للتحرش الجنسيهن أكثر تعرض العامالت ، بينما النساء الموظفات والطال  %)،16.0بنس

اسي ( ات هن أكثر تعرض للعنف الس    %).28.0في حين أن النساء المهن
متد العنف ال قتصر على منزل الزوج أو االسرة بل  شمل إ  متد ل ما  م الخدمات،  لى أماكن العمل والدراسة وتقد

ة، لذا إافة نواحي  اة اليوم الح ات حتكاك النساء  ة تم توصيف لالماكن التي تتعرض فيها النساء والفت لالعتداءات النفس
ة وا ة، وف ما والجسد   ):13جدول ( يوضحهلتحرش الجنسي خالل أعمالهم اليوم

  
نسبة النساء والفتيات اللواتي تعرضن الحد ممارسات العنف خالل العام المنصرم من قبل اشخاص غير ): 13جدول (

  الزوج لمرة واحدة على االقل حسب المكان ونوع العنف والمنطقة.
ان   التحرش الجنسي  الضرباالعتداء   اإلهانة والشتم  الم

  3.2  1.9  8.3  الشارع
  2.5  0.7  5.4  أماكن التسوق 

  2.9  0.1  2.8  المواصالت
ة   0.4  0.0  1.9  المعابر والمنافذ الحدود

ة ة او االجتماع ان تلقي الخدمات الصح   0.2  0.1  5.2  م
  0.3  0.2  1.4  المدرسة/الجامعة

  0.5  0.1  6.8  أماكن العمل
  1.8  4.7  10.4 الزوج أحد افراد االسرة غير

  11.8  7.8  41.2  المجموع
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ات والنساء  %) من41.2)، أن (13يوضح الجدول ( ة، وأن أكثر  تتعرض لإلهانةالفت اتها اليوم والشتم في ح

ه هذا العنف هو  ة ( افراد االسرة أحدداخل المنزل من األماكن التي ُمارس عليها ف ة 10.4بنس %)، والشارع العام بنس
ة (8.3%( ة (%6.8)، ثم أماكن العمل بنس ة بنس ة واالجتماع )، بينما تتعرض %5.4)، ثم أماكن تلقي الخدمات الصح
ة (لى اإلإ%) منهن 7.8( الضرب داخل المنزل بنس ة (4.7عتداء  %)، في حين تتعرض 1.9%) والشارع بنس
ة (منهن للتحرش الجن )11.8%( الشارع بنس ة (3.2سي حيث تتعرض    %).1.8%) أما في المنزل بنس
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ات للعنف المبني على النوع االجتماعي من وجهة نظر  2-5 اب التي تؤد الى تعرض النساء والفت األس
ا العنف   ضحا

زة مع  ا العنف، والتي تم فيها  سيدة 154عد عقد مجموعات نقاش مر ة إمن ضحا اب المؤد ستثارة األس
اب، إلتعرضهن للعنف، تم الوصول  بيرة من األس اغتهم في  والتيلى مجموعة  ة تهدف إتم ص م لى تحديد إستمارة 

اب، وتم تطبي هذه االستمارة على األ ة لكل سبب من هذه األس ات من العنفسيدة  420وزان النسب افة  من الناج
ة لكل سبب 15حيث يبين الجدول ( )،2مناط محافظات غزة (ملح  اب ممارسة العنف.) االوزان النسب   من أس
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اب هي (أ ن أ)، 15يبين الجدول ( ة 5) سبب تمثلت في (14على عوامل في سلم األس اس ) محاور (الحالة الس
ة -الراهنة ة الدين م المجتمع ذات المرجع ة للرجل المعنف -ق م الشخص ة  -الق ة من العنفعوامل ضعف شخص  - الناج

م تناولهم  ة)، وس االت القانون   ).5 -4التفصيل في البند (اإلش
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ات المعنفات في الحد من تعرضهن للعنف 3-5   أساليب المواجهة التي تمارسها النساء والفت
اتعد أن تم حصر األساليب التي  من خالل ورشات  ،في التعامل مع ممارسات العنف ضدها تستخدمها النساء والقت

ات العمل والمجموعات البؤرة مع النساء  راء آأسلوب، تم استقصاء  15تشمل على  ستمارةإعداد إ ، تم من العنفالناج
ات انت النتائج إحول  الناج ة، حيث    )14ا جدول (هيوضح ماستخدامها إذا ما تعرضت أل من الممارسات العنف
مناطق ): نسب أساليب تعامل النساء والفتيات مع الممارسات العنفية من قبل الرجل موزعة حسب تصنيف 14جدول (

  غزة محافظات
ة المناط المهمشة   أساليب التعامل مع الممارسات العنف

ة   والحدود
مات  القر    المدن  المخ

الغ عن الموقف   68.3  58.9  63.5  70.8  الصمت وعدم اإل
ادل الحديث معه لفترة محددة   57.8  59.5  50.1  64.2  تجاهل المعنف وعدم ت

الغ  الكف أو سيتم ا ة أو االسرةالطلب من المعنف  وم   51.2  56.3  47.0  30.1  الجهات الح
  34.1  42.2  20.9  12.6  ترك البيت والذهاب الى بيت االهل أو األقارب أو االخوة

  31.4  30.8  19.3  12.3  لم تترك البيت وتكلمت مع أحد افراد العائلة عن االمر
  20.4  18.3  9.9  8.7  طلب المساعدة من أصدقاء الشخص المعنف

الت أو األصدقاء أو الجيرانطلب  ة من الزم   13.2  10.2  5.4  4.4  االستشارة أو الحما
ة لتلقي العالج ة أول ز طبي او رعا   2.8  8.2  1.8  1.4  توجهت الى مر

نها. المنطقة التي تس   8.4  10.1  9.5  1.2  طلبت المساعدة من أحد لجان العشائر 
المسجد القرب منها   2.2  2.7  2.1  0.7  طلب المساعدة من رجل دين 

اسي ز اجتماعي او س ة عامة ذ مر   1.1  1.3  1.0  0.5  طلبت المساعدة من شخص
ز الشرطة ة لمر و رسم   1.2  1.4  1.2  0.5  قدمت ش

ز نسو لطلب االستشارة والمساعدة   1.5  2.9  0.7  0.3  ذهبت الى مر
ة عبر محامي ضد المعنف   1.3  1.8  1.1  0.2  رفعت قض

مناصرة المرأة لتلقي استشارة عبر اتصلت بإحد  المؤسسات الناشطة 
  الهاتف

0.1  0.2  0.4  0.4  

ل عام يتفقن على أساليب المواجهة للعنف ضدهم، حيث أن االغلب 14يبين الجدول ( ش ات  ) أن النساء والفت
غيأزل أو طلب المساعدة من األصدقاء ستخدم الصمت عن العنف أو ترك المن ب عنها دور المؤسسات و الوجهاء، بينما 

ستح إعادة النظر في الرسائل  ة عن أساليب تعامل النساء مع ممارسات العنف، االمر الذ  ة والقانون المجتمع
ة لهذه المؤسسات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من العنف.   اإلعالم

ز االحصائي  مقارنة النتائج مع نتائج مسح العنف للجهاز المر نالح تواف ترتيب الممارسات بين العامين و
ة التو 2016 -2011 مات التي زادت فيها نس استثناء المخ ة.،    جه للمؤسسات الفاعلة والقانون

المناط المهمشة فأم ما يتعل  حافظن على الصمتأا ف أكثر مقارنة  غلب النساء التي يتعرضن للعنف 
، و    اعدة من المؤسسات.في طلب المس قل جداً أالمناط األخر
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تحليل الوضع المجتمعي القائم للعنف المبني على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق المرأة من خالل  4-5
  اته المختلفةمحافظاتالمعارف ووجهات النظر والوعي والفهم التي ينتهجها المجتمع 

ة واالسرة إ يهدف تحليل الوضع المجتمعي النتهاكات حقوق المرأة ان المخاطر الفرد ة المتعلقةلى ب  والمجتمع
الفهم والوعي والمعتقدات التي تؤد الى تعرض المرأة للعنف المبني على النوع االجتماعي والصمت عنها من النساء 

ات ات لل14أظهرت النتائج في جدول (حيث ، والفت االجتماعي عنف المبني على النوع ) حول أساليب تعامل النساء والفت
عة متغير  األساليب شيوعاً  أكثرن أ ن وطب مختلف أماكن الس ة هي الصمت وعالديهن  مغراف الغ عن دتهن الد م اإل
ن إ م ات إلى عدة عوامل خطر تتعرض إن ُتعز أنتهاك حقوقها، والتي  ة النساء المعنفات ليها النساء والفت شخص تتعل 

مهن. اب تعرض المرأة للعنف المبني على النوع االجتماعي، مجموعة من  )15ما أظهرت نتائج جدول ( وق حول أس
ة. االت القانون ة للرجل المعنف واالش م الشخص م المجتمع والق ة، وق اس الحالة الس   عوامل الخطر المتعلقة 

ات لممارسات العنف المبني على إطارفي و  النوع  تحديد عوامل الخطر التي تؤد الى تعرض النساء والفت
زة واللقاءات مع النساء افراد االسرة أحدمن قبل األزواج أو  االجتماعي ، ومن خالل ورش العمل ومجموعات العمل المر

ات من العنف االستعانة بدالالت األ)سنة 40-  20(والرجال من سن  مقترفي العنفوالرجال  الناج دب والتراث ، و
العنف ضد المرأة، ن  أرعة في تأتيقد تبين أن عوامل الخطر  والجداول أعاله، االجتماعي المهتم  م يجازها إمحاور، و

  النحو التالي: على
ة عوامل الخطر  1-4-5 ات الى الصمت عن العنف وانتهاك الحقوق  الفرد النساء والفت   التي تدفع 

ات من العنفتم ترتيب عوامل الخطر وف مستو تكرارها لد عينة النساء  زة،  الناج مجموعات النقاش المر
ة:   والتي أظهرت العوامل التال

 ة ة المرأة االجتماع ة : لعل اإلخلف طرة الرجل على المرأة، تلعب دوراً إناث من خلف ة داعمة لس اً  جتماع في  سلب
ين  اة والدفاع عنهاإمن  المرأةتم الح ة  ف اتها التي تساعدها على أداء أدوارها الوظ  .تخاذ قرارات ح

  عد ما  ة لد اإ: تخاذ قرار االنفصال عن مقترف العنفإالمصير المجهول ف اب الرؤ اتهن ن غ عة ح لنساء لطب
اق االجتماعي عد قرار اإل ًا في صمت  لهننفصال من جهة وردود أفعال الس من جهة أخر تلعب دورًا أساس

اإلضافة النساء الت يلعب إ،  ًا إ األبناء دوراً لى النساء المتزوجات والمع ة على ضاف ممارسة الضغو األخالق
الصمت األ ة خوفًا على مستقبلالمم عنم   .همارسات العنف

 ة ة االسر غير سر في ظل مجتمع مضطرب المجتمعي واألُ  األمنن فقدان الشعور إ: ضعف عناصر الحما
ة للمرأة عبر إجراءات حاسمة في تلقي أعلى ت قادر ات رادعة ضمن رسالة مين عناصر الحما المعنف عقو

اله ومهما افة أش اإلضافة  "رفض العنف  ه"،  ا فتقدن لى أن اإتنوعت أس ات  عض من النساء والفت دور اللى إل
ة المعنف وخصوصًا   سر األ  سرة.فراد األأ أحدان  إذاالفاعل في محاس
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 المجتمع الفلسطيني، وصمة الطالق المجتمعي المجتمع الى  ةظر ومن خالل ن: في ظل األعراف السائدة 
ة، يدفع ة على بناتهن إ األهل هذا بدورة المطلقات نظرة سلب ة القمع اء النفس ما تتوقع المطلقاتلى زادة األع  ،

 عد. جنيتزو خوات التي لم وقد تكون حجر العثرة في طر األ ،لألهلنها ستجلب العار أالمرأة 
 ة اتوقدرات التواصل ضعف الشخص ات من مستو فتقدن  : النساء والفت ة منخفضة  ة وثقاف م لى روح إتعل

ة اإل س اإلستقالل شعرن "المقصود هنا ل قدر التمتع بوجهة نظر مستقلة منسجمة مع الواقع" و اق  نفصال عن الس
ة ع عنصر  الت مانهنمان لهن، أللرجل  ير إأن دورهن ينحصر في  فإ ر دون التف ات الذ  أدوارهنفاء متطل

ة والمجتم ة في اإلنتاج فقدهن الرؤ ة  اس ة والس ات رفض ممارسات آع ذلك نتهاك حقوقهنإ العنف ضدهن و ل ، و
ز الشرطة  ة خاصة تشتكي عبرها المرأة بدل من أن تذهب لمر ة شرط  .لعدم وجود مراكز نسو

 العمل خارج الم : هو مجرد عمل ثانو  سوار المنزلأعملها اإلنتاجي والمجتمعي خارج إن قناعة المرأة نزل ثانو
ات القائمة على إال ُغني عن  ساعد على صمتها عن السلو ما هو للمرأة غير العاملة،  ات المنزل  فاء متطل

األموال والتقصير  مصدر الدخل والتصرف  اته.العنف ضدها، والمتعلقة  ات الزوج ومتطل  بواج
 :ات ضد مقترفي العنف قوة لعل هذا  ضعف العقو لى صمت المرأة عن الممارسات إالعامل من العوامل الدافعة 

قضا ما يتعل  حقها، وخصوصا ف ة  ةنظر أا سفاح القرى والتحرش الجنسي، (العنف  ).عوامل الخطر القانون
 م الخدمات اإل ة:ضعف تقد ون ناتج اإل ن صمتإ ستشار عن قناعتهن ناث عن العنف التي يتعرضن لهن، قد 

ة الدور اإل مناصرة عدم فعال ة، وذلك لضعف الرسائل المرأةستشار للمؤسسات المهتمة  والخدمات  التوعو
ذلك ضعف الوصول  ات من العنفالمقدمة و ات الناج ة).للسيدات والفت م الخدمات المجتمع  . (انظر تقي

  ات مواجهة العنف:عدم استراتيج الصمت عن العنف  غلبأ ن أحيث  االلمام  عالم الوالدين، إ و أالنساء تتعامل 
متلكن وسائل ومقومات  اتاإلاقي  ستخدامإوال  ة،  ستراتيج ة وشخص قوة  وتظهرلعوائ مجتمع هذه الفجوة 

 سرة.فراد األأون العنف الموجهة للمرأة من أحد عندما 
 ا مهم من الوسطاء  ور ق ع الوسطاء أ: لعل من عوامل الخطر األخر عراف المجتمعألغالب ذ ن جم

ة أالمجتمعيين  م وثقافات مجتمع مهم ق ور تح األغلب من الذ و القانونيين في حل النزاعات وٕاعادة الحقوق هم 
ة دائما ما  تروا عليها، مما يجعل الحلول المجتمع ة للمرأة،  ن أمنقوصة وغير مرض م ن تعود أنها حلول مؤقته 

) . ة). انظر عوامل الخطردائرة العنف مرة أخر  المجتمع
 ة دوامة العنفإ ن  الذن العنف أتير من النساء تؤمن : ستمرار م ن توقف فهو إ و  ن يتوقف،أيتعرضن له ال 

ة،  اتها اليوم ن إنهائه من ح م عض الوقت وال  طرة والقوة بين مبدأ الس المجتمع قائم علىعن أن وذلك ناتج ل
ر واالنثى،  ضا  إذاال إالذ ل عنف الزوج تم الفصل بين الطرفين، وحينها أ فراد أ أحدو أسيتم االنتقال من ش

اقها.إلى عنف المجتمع الذ يرفض إاالسرة   نفصال المرأة عن س
 شة حاالت من العنف بين الوالدين ة االمعا ة فهناك نهدف الى : وهذا العامل يختلف عن عامل الخلف جتماع

ر واالنثى، وهذا العامل يجعل من التنشئة  المنزل وهنا نهدف الى عامل النزاع بين الذ ر  طرة الذ عامل س
ة داخل المنزل تنشئة مضطرة قائمة على النزاع،  مر أن التعرض للعنف هو أما تسق على االنثى االجتماع

ل االسر. عي قائم   طب
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  صغرهااألفكار المجتمع الفلسطينيوالمعتقدات التي تترى عليها المرأة  ه االم للبنت الطفلة  : ينتشر  ثقافة توج
ة لزوجها و أنها يجب أ ع انها المنزل وراحة زوجها، و إ ن تكون ت م إن إ ن م التح ور أصحاب الح  خوتها الذ

اتها، وهي نفس الدائرة التي ترتبت عليها ضعف قدرات األاالم  مصيرها ورسم ح قًا، مما  مواجهة مس نثى 
اة االسرة. ورة على واقع الح طرة الذ  الس

 ة  أل المرأة: لعل تعرض المرض الجسمي والنفسي لة صح النقص في أداء دورها أمش ة تشعرها  و نفس
اة، مما يدفع الح في  مارس عليهاإا هالوظ  .لى قبول وتقبل العنف الذ 
ات والمتعلقة ملخص عوامل الخطر ا لقائمة على العنف المبني على النوع االجتماعي التي تقع على النساء والفت

اً  مهن وآرائهم ومعتقداتهن وممارساتهن، وتجل دورهن سلب ة، نجد  ق ات العنف عها قائم على أفي مواجهة السلو ن جم
ا عة الح ة من جهة، ومن طب م والعادات والموروثات الثقاف ستدعي مجموعة الق ، مما  ة وخبرات النساء من جهة أخر

القصير  أكثرالتغيير على  س  حتاج الى زمن ل ات المواجهة ضد إالى تغيير في  للوصولمن جانب، والذ  ستراتيج
  العنف المبني على النوع االجتماعي.

ة عوامل الخطر 4-5- 2 مقترفي جرائم العنف  الفرد طة    وانتهاك حقوقها ضد المرأةالمرت
  :ة ور عززها المجتمع الثقافة الذ طرة التي  منة واالستبداد للرجل على المرأة ومفهوم القوة والس لعل مفهوم اله

ما يترى الرجل منذ ساعد الرجل على اإلساءة للمرأة تحت مظلة العادات والتقاليد،  ور،  الطفولة على  لد الذ
ين  ل خدم وتُ ن يُ أخواته البنات، فهو صاحب الح في أالتمييز بينه و ش اته  ناث، من اإل أفضلنفذ متطل

طرة على  قبل بها الوالدين.إ خواته و أوصاحب الح في فرض الس اته التي  ل رغ ارهن على تنفيذ   ج
 :ة للمجتمع ة المعاد سجن غزة المرفي لقائنا مع  اضطراب الشخص متهمين)،  7ز (مقترفي العنف ضد المرأة 

ار  تنفيذ استخ ة للمجتمع، تبين ضطراب إو ة المعاد الغالب يتسمون بهذه أالشخص ة، والتي نهم  لة النفس المش
ير و إتعبر عن  طرق التف م الصواب من الخطأ إ ختالل  اآلخرن، وعدم القدرة على تقي دراك المواقف واالتصال 

ث ات ومشاعر اآلالمنطقي، و ميلون خرًا ما يتجاهلون رغ اإلضافة إرن، و نتهاكهم لحقوق إلى إلى التعد عليها، 
ما يتسمو  االة،  قسوة والم الكذب والتهور والعنف الحاد و المرأة ومعاملتهم  ع الوصول إ ن  ستط نتهاك القوانين، وال 

الغالب غير قادرن  ة، وهم  ق ات األإعلى الى مرحلة الندم الحق  سرة.نجاز المسؤول
  ا العنف أن م العقاقير والمواد المخدرة:تناول و مقترفي أزواجهن أ% من 87كثر من أن نتائج مناقشات ضحا

عاطوا عقار الترمادول ال غأعنف ضدهن  ا، ولعل تعاطي المواد المخدرة  ض النظر عن ماهيتها و عقار الر
السرأرتكاب إلى إيدفع الرجال  ال متنوعة من العنف منها العنف الجنسي  ر، والعنف الجسد في حال ش

عرض من  انقطاع ما تُ عراض اإلأ العقار عنه،  مائنسحاب،  ة على ض فقد المخدرات الك ة قدرة الرجال العقل
ل حاد.إ ش  نفعاالتهم وتخرجها 

 :مرحلة الطفولة ز تعرضوا للتحرش الجنسي  7 أصلمن  4 التعرض للتعنيف لإليذاء  سجن غزة المر معنفين 
ان 6طفولتهن، و اشرة في إبوا يتعرضوا للضرب المبرح من األمنهم  اب الم ان أحد األس رتكابهم ، والذ 

ة  ة عن التنشئة االجتماع ة الواج الصحة النفس جرائم العنف، نظرأ لتفاقم الوضع النفسي لديهم وعدم تمتعهم 
مة.  السل
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 محافظاتن الرجال أسنة)،  40 -20مع الرجال من سن ( أفادت مجموعات النقاشعنيف المجتمع للرجل: ت 
ة واالنقسام الس أبرزها ، لعلغزة تعرضوا للكثير من الممارسات التي تنتهك حقوقهم اسي االعتداءات اإلسرائيل

ة و وفقدان العمل وضعف الحالة اإل اسي ومشاكلإ قتصاد ء وقمع الحرات ومنع السفر، الكهرا نسداد األف الس
عض أشار أحتى  اةألى إن ال غزة فقدوا ح الح ة الضغومليء مجتمع  الذ بدورة خل، ن الرجال  تزد  النفس

ة لد اإل طاقةعن حجم اإل الرجال المجتمعنفعال المجتمع لى ردود أفعال تجاه الحلقإ، مما دفع  ات األضعف 
صور متنوعة من العنف.و أوهن الزوجات   األبناء لتفرغ العبء النفسي عليهم 

  مي محافظات غزة،  من 758شارت نتائج المسح لعدد أ: تدني المستو التعل ات  هم معالم أ ن من أالنساء والفت
مي مقترفي العنف هو ة  "اقل من اعداد" انخفاض المستو التعل ة مقت68.2بنس انت نس في العنف ر %، بينما 

م ثانو فأعلى في )%84.1( جنسي من هذه الفئةال انت نسبهم منخفضة مقارنة مع فئة تعل ، في حين 
ة   %.42.5ممارسات العنف النفسي بنس

 شرف العائلة عنف ضد لرتكاب جرائم اإلى إالرجل عوامل الخطر التي تدفع برز أ: من المعتقدات الخاصة 
الشرف، ولم تس سمى  انات النساء هو ما  ع الدارسة الحالة جمع ب من  2ال من خالل إالحاالت  لهذهكثر أتط

ة شرف،  رتكاب إهل والعادات والتقاليد على جبروا من األحيث بينوا أنهم أُ األشخاص مقترفي العنف على خلف
عتقدون أنهعليها،  نادميننهم غير أهذه الجرمة، و  ة ما  سهم على هذه الخلف  .ال يجب ح

 اب (من واألمان المجتمعيعناصر األفتقاد إ ح سنة)  40 -20: أفادت مجموعات النقاش للش أن المجتمع أص
ات، مما فتقد لعناصر اآل األهالي واألمان للفت ات، األلى فرض القيإزواج دفع  ة النساء والفت مر ود على حر

ظهر  له النهائي بالذ  ات الحرمان.إش  نتهاك لحقوقهن وممارسة سلو
 اب فهم المغلو للتراث الدينيال م الدين اإلسالمي وخصوصاً أ: أفادت مجموعة الش  ن هناك فهما مغلوطًا لتعال

ما يتعل في (الضرب مسجد  -االختال حرام -المرأة عورة -الشهادة الناقصة -الهجر -انتقاص حقوقهن ف
وص عن الرجل)، مما الميراث المنق -اتتعدد الزوج -طاعة الزوجة للزوج  -خلقت المرأة للبيت -المرأة بيتها

الرجال   لى ممارسة أنواع متعددة من العنف تحت مظلة الدين.إيدفع 
  ا : ضعف انفاذ القانون قوة في قضا ما إيتجلى هذا العامل  ات،  رتكاب جرائم سفاح القري ضد النساء والفت

اإلضافة  ة الشرف، هذا  الجرائم على خلف حد من قدرة المرأة على ن التراث المألى إمن فحو الخطر  جتمعي 
ا العنف األستاإل المحاكم في قضا ة).انظر (سر عانة   عوامل الخطر القانون

 ا الالتواصل بين الجنسين ضعف قدرات ه مقترفي العنف وضحا شترك ف ن القاعدة أال إعنف، : هذا الخطر 
قع على  العنف  اب وتنوعت"، مما يجعل العبء  الرجل بتحمل العنف "العنف مرفوض مهما تعددت األس

ة في ضرورة  ة فأالمسؤول ن من القنوات المنطق ة النزاعات إي التواصل وٕادارة الحديث الهادف ن يتم لى تسو
 ستخدام العنف.إعن  عيداً 

  حقوق وو ات اإل عدم وعي الرجال  اب ناث من منظور النوع االجتماعياج قوة لد الش : وجدنا هذا العامل 
ما أفادت اللقاءات مع  ة،  اب ادات الش ز وحتى رجال اإلصالح والق مجموعات العمل المر  3التي تم استهدافهم 

ا الأ ن من القضاه الشرعيين أ ن غلب قضا م المحاكم  م الإن ُترد أعنف المنظور فيها  نوع لى ضعف مفاه
 جتماعي عند الرجال.اإل
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نها تعتمد على الفهم المغلو والضعيف إقتراف العنف ضد المرأة، الحظنا إملخص عوامل الخطر الكامنة وراء 
م النوع اال ة إ جتماعي من منظور ديني وقانوني و لمفاه ة والشخص عض الخصائص النفس ما تعتمد على  جتماعي، 

رةأر في مبدأ "الُمعَنف ُعِنف"، و لمقترفي العنف، وتتجلى عوامل الخط م ن دائرة العنف قائمة على ف طرة والتح  الس
ورة الثقافة من ذلك، وعادة متلك الذ الشخص من القوة وفرض ة فرض الرجل تعطي التي الذ اره آرائه صالح  وأف

التالي المرأة، على م هو الذ الرجل فإن و اته مسار في يتح اة ح طين وح   واألطفال. الزوجة واألخوات ه المح
ة التي تؤد الى ممارسة العنف ضد المرأة 4-5- 3   عوامل الخطر المجتمع

اإ هنانهدف  ملى ب العوالمعايير اإل ن المعتقدات والق ة ذات العالقة  نف المبني على النوع االجتماعي جتماع
ن وصفها من خالل مجموعات النقاش إ و  م ا العنف ولجان اإلصالح نتهاكات حقوق المرأة، حيث  زة مع ضحا المر

اآلتي:   والقادة المجتمعيين 
في للمرأة اين الدور الوظ اين في ستعراض هي لى مزد من اإلإعل أبرز عوامل الخطر التي تحتاج ل: ت عتماد الدور إ الت

في  اة الوظ ل خاص، تحمل للمرأة، حيث الح ش محافظات غزة  أن األدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع الفلسطيني و
ر فقد الكثير من التمييز،  لة على ترسيخ ف منة في مواقع صنع القرار لفترة طو ورة المه ة الذ زت العقل ة األدوار ر
ة للمرأة بل و  ة الرجلإ التقليد س في ذهن ة ل ديه مًا ثابتة و ارها ق ة المرأة ذاتها،  فق عت ضا في ذهن غير أن بل وأ

لة عنهاعبر جتماعي تغييرات التي طرأت على الواقع اإلال ة التي تكرست لفترة طو ح الصورة النمط ، لم تظهر تصح
قى األدوار من وجهة نظر المجتمع على النحو التالي: ل الكاِف وت الش   نتائجها 

  حظى الدور نجابيالدور اإل شر : و قاء النوع ال ة حاسمة ال غنى عنها ل أهم ، ومع ذلك فمن النادر اإلنجابي 
اره عمالً إ  اً  عت ق النساء والفحق املة  صورة  ما تنحصر مسؤوليته  ة البنت منذ ،  ات حيث ترتكز تر الها إت ستق

ة هذا الدور،  ارها زوجة تم تنشئتها على تفهم وضعها اإلو عند الوالدة على تحضيرها لتأد اعت جتماعي األساسي 
 وأم.

 ون عمل النساء اإلالدور االنتاجي ة من عمل الرجال، وذلك  قل وضوحاً أنتاجي : في العادة   نطالقاً إوأقل أهم
أنه (سلع، خدمات، تجارة) ون  ، حيثمن تعرف العمل االنتاجي  ار دور المرأة االنتاجي والذ قد ال  يتم إن

 .مح األسرة واالستثمار العائلي)(العمل في  مأجوراً 
 ة مساهمة النساء في هذا الدور أعلى وخاصة في المدن، حيث تلجأ النساء الدور المجتمعي : عادة ما تكون نس

عتمد هذا الدور ع لهذا الدور لتحقي ذاتها خصوصاً  الدور اإلنتاجي، و ة  لى المورث إذا لم تكن غير مشار
العمل المجتمعي. نخراإالثقافي لألسرة، ومد   االسرة 

 اسي ار أن الرجل هو األقو والعقالني، ودور النساء إ هذا الدور على : عادة ما ينفرد الرجال بالدور الس عت
اُ  اسي هامش ة للمرأة. الس   سبب ضغوطات المجتمع ونظرته الدون

ة واالجتماعي الموروث الثقافي ة الدين ة وهو الفهم المغلو  عواملعتبر العامل الثاني  :ذو المرجع الخطورة المجتمع
م الدين اإلسالمي الذ النصوص أال إحقوقها وال ينقص منه شيئًا، افة  المرأةعطي  لتعال ن الفهم المنقوص والتحرف 
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ة  م اإلجرائ ما ينسجم مع الموروث االجتماعي معاملةوالتعال وظهرت خلقت فهم جديد لد المجتمع الفلسطيني،  النساء 
ة: القناعات   التال
 عتمد المجتمع الفلسطيني على إ: المرأة عورة ة في الحد من حرات المرأة، ومنعها من  تلكذ  القاعدة الشرع

اة، دوارها أممارسة  الح ة  ف ن هذه أحيث حددت مجموعة النقاش مع رجال الدين من الفئات المستهدفة الوظ
الحديث النبو الشرف الذ رواه الترمذ وغيره من حديث أبي هررة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: المرأة عورة فإذا  جاءتالقاعدة 

انتها  س في هذا انتقاص للمرأة، وٕانما المقصود هو الحث على سترها وص طان. ول  منخرجت استشرفها الش
عني إعطاندالتالعب بها وهتك عرضها وت  ئها حقها مع توفير األمان لها.س شرفها وعفتها، مما 

 ة العرضة  تفسرهالحديث الذ  من الفهم المغلو لهذاعانت المرأة : النساء ناقصات عقل ودين القاعدة المجتمع
االستشارة وابداء الرأ يرها، وحّقها في وعلى غ تها أهليتها، وواليتها على نفسهامن حقوقها في مقدمالمرأة حرمان 

انًا ح أو  أن هذه وحددت مجموعة النقاش مع رجال الدين من الفئات المستهدفة  .القرارات المصيرة تخاذإح
ة تعني  عتهاحث الرجل على حسن معاشر القاعدة الدين "إن العقل من خالل ، وذلك ة الزوجة وصحبتها، وفهم طب

ار اآلراء الهو والعاطفة،  ار الرأ األفضل. وآفة اخت ة في المرأة و جاء لعرض اآلراء، واخت الصفة والملكة الغال
ة، وهذا  ع عاطفتها الطب اء متأثرة  م على األش ، فإنها تح . وألن عاطفة المرأة أقو فسد الرأ هي العاطفة، وهذا 

ذلك فالنس م الهو والعاطفة، و ح اء ناقصات عقل، ألن أمر مطلوب لمهمة المرأة. إذن فالعقل هو الذ 
عفى منها الرجل أبدًا.وأما ناقصعاطفتهن أزد.  اء ال   ات دين فمعنى ذلك أنها تعفى من أش

 أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، : شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وميراثها النصف يؤمن المجتمع 
أن المرأة تشهد في حددت مجموعة النقاش مع رجال الدين من الفئات المستهدفة . و وميراثها نصف ميراث الرجل

يبها الحيو األنثو لما جاز رفع هذا مو  عود إلى تر ان السبب في إنقاص شهادتها  ثيرة وحدها، فلو  اقف 
يب عنها في أ موقف، وشهادة المرأتين هو في التجارة وأمور التجارة ووقت السفر وفي هذه المشاهد تكون   التر

ة ة تساعدها فق إالمرأة عادة غائ } {ن نسيت ، فامرأة واحدة تشهد والثان َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَر ِّ َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذ
قرة ذلك في الميراث، المرأة ]282: [ال ة. و س إنقاصًا من حقها وقدراتها العقل ، وفي هذا الموقف تكرم للمرأة ول

ثيرة ترث مثل الرجل أو أكثر منه، وقد فصل  انت ترث نصف األخ في الميراث، وفي مواقف  الفقهاء هذا، فلو 
ل الوقت الميراث، ولكن هللا  أخيها في الميراث، لظلت هذه الصفة مالزمة لها  أنوثتها هي المانع لمساواتها 
ة، أو اإلنفاق على البيت بل تعطي المرأة  لفها دفع المهر أو تجهيز بيت الزوج أعطاها نصف أخيها، ولم 

ميراثها لن اإلنفاقالمهر خالصًا لها، وتحتف  عات أو تكليف   .فسها من دون ت
 تسب الرجل: الرجال قوامون على النساء حتى وأن فقد  لمرأةللمصير اح تقرر  انطالقا من هذه القاعدة 

ة والفطرة تس التفسير هناك نهأ ، علماً القوامة الم مجموعة النقاش مع رجال الدين  وضحتهوف ما  ،فهم مغلو 
َساءِ ﴿ تعالىقوله  تم تفسيرحيث  ُ َْعَضُهْم َعَلى َْعٍض َوَِما َأْنَفُقوا ِمْن  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّ َّ َل  َِما َفضَّ

ة( َأْمَواِلِهْم﴾ ة واالنفاق  ، أن هللا عز وجل)34 النساء: من اآل الرعا ة  أعطى الرجل صفة القوامة، أ المسؤول
ة، اال ان هذه القوامة ست قوامة قهٍر واستبداد وتعسٍف وٕاذالل او قوامة منع ح المرأة بتقرر مصيرها،  والتر ل

، فأدوار المرأة الفطرة  ما ال يوجد تمييز جنسي هنا الن التمييز في األدوار فق  ، ادة فق بل إنها قوامة الق



    

47                                                   

افة ا ة  ة للطرفين متساو تس لحقوق الذ امرنا هللا عز وجل تختلف عن أدوار الرجل الفطرة بينما األدوار الم
  بإعطائها للمرأة.

 ان المرأة المنزل مام منع المرأة من العمل : وهذا ما  ة أرسه الرجل  األنشطة المجتمع ة  م و اأو المشار لتعل
انًا، وذلك أ ة األحزاب} ({َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ : لقوله تعالىستنادا إح ووضحت مجموعة النقاش مع )، 33: من اآل

قة تقول رجال الدين  ة السا ة وسلم، فاآل }  َا{أن هذا الخطاب هنا خاص بنساء النبي صلى هللا عل ِنَساَء النَِّبيِّ
ة (األحزاب ، فلماذا شرع هللا 30: من اآل ان المرأة هو البيت فق ان م م خاص بنساء النبي، ولو  )، وهذا ح

اس المرأة المسلمة؟  اس المرأة عندما تقابل األجانب (غير المحارم) من الرجال، وهذا ل اس المرأة المسلمة هو ل فل
اس الخاص  ون االختال وارد، فإذا قابلتهم فعليها بهذا الل معناه أن المرأة تخرج من بيتها وتقابل الرجال، وقد 

ان المرأة البيت؟ وفي عهد النبي ص يف م ذلك  ة وسلم  وات هللالمقابلتهم.  جاهدت المرأة مع رسول هللا عل
ة الكبر في  ودافعت عنه في أحدملسو هيلع هللا ىلص عة العق عت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وشهدت ب ا ، والمرأة طببت الرجال الليل، والمرأة 

ت في الحوار فدة أول مستشفى ميداني في اإلسالموأنشأت رفي  ي المساجد.، والمرأة شار
  ح له ضرب زوجته  ثيراً : ج ضرب زوجتهح للزو قناعة راسخة انه  عتمد  المجتمع الفلسطيني  من الرجال 

ضرب الزوجة،  وحددت مجموعة النقاش مع رجال الدين أن وتأديبها وذلك انطالقا من القاعدة الدينة التي تسمج 
} هنالك فهم مغلو  ، وهو المعنى الدارج للضرب وهو اإليذاء البدنيح الزوج في ضرب زوجته أنه {َواْضِرُوُهنَّ

قة األ ما نهى عن ضرب المرأة في حديث هللا رسول من أن  نطالقاً إمر غير ذلك، حق فعل ذلك مطلقًا،  ملسو هيلع هللا ىلص لم 
عد ذلك حذر المسلم من ضرب زوجته ثم معاشرتها  ح  نقل التراث اإلسالمي صح الضرب هو ن معنى أ، و

ن للر أقوام سلوك خاطئ و  تعديل م ما سوء ما  المسواك،  شتر الفقهاء خصائص لحالة إجل فعلة هو الضرب 
  ذ نفسي.أو أ ثراً أال تترك أهما أ الضرب 

 ة تدفشاورهن وخالفوهن الرجال : وهذه من عوامل خطر شائ ش إع  ما يخصهن آلى تهم ات ف راء النساء والفت
الطرفين، أ ة المتعلقة  اة اليوم زة مع رجال الدين و يخص سير الح ر مجموعة النقاش المر ن هذه القاعدة أوتذ

ر  يف يذ ر حديث مسند بذلك، و ة ولم يذ السيرة النبو مشورة أم سلمة في وقد عمل غير واردة  المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
ة.صلح   الحديب

 معنى التعالي) لعل هذا المص: النشوز للمرأة اع زوجها أو طلح (النشوز  ، في إت ل قهر ش مارس على المرأة 
علمون أن المرأة مرها، وفي هذا الصدد بينت نتائج مجموعة النقاش مع رجال الدين أن ولي أ الكثير من الرجال 

ما في قوله  تنشز وقد جعل هللا لنشوزها حالً  ِتي َتَخاُفوَن نُ {تعالى:متدرًجا  اْهُجُروُهنَّ ِفي ُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَ َوالالَّ
ن أن ينشز هو اآلخر، ولنشوز ]34} [النساء: اْلَمَضاِجعِ  م ة  ات القرآن علمون أن الرجل بنص اآل ، وهؤالء ال 

ما قال تعالى:  ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُْصِلَحا  َوإِِن اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن َْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفَال {الرجل حل في اإلسالم، 
ْلُح خَ  همال المجتمع لنشوز الرجل ومعالجة أعراضه عن زوجته إ ]، وهنا نجد 128: } [النساءْيرٌ َبْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

شيء تجاه زوجته . برمتهووضعوا الحل   على المرأة من دون إلزام الرجل 
ة الراهنة:  اس عامل خطر يهدد بزادة العنف  بيراً  غزة تلعب دوراً  محافظاتاسة القائمة لعل الحالة السالحالة الس

ع مجموعاتشار أ القائم على النوع االجتماعي، حيث ا العنف ت جم زة مع ضحا المؤسسات الفاعلة ومع ، النقاش المر
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ة ولجان اإلصالح ، مناصرة المرأة اسي نعدام األف إن أ، العشائر والمؤسسات القانون ة إ غزة و  محافظاتالس زدواج
اء المجتمع مما يزد من حالة االحتقان وا ان العمل تزد من أع ن  محافظاتلتوتر لد س م هم نقا أ  جمالإغزة، و

ة في: اس الحالة الس   الخطر المتعلقة 
 ز شؤون المرأةأالتي سر نتائج المسح للعنف األبينت : االنقسام االنقسام ترك آثارًا ) أن 2015غزة ( -جراه مر

حوثات على  ل بيت، فأحدث مشاكل بين األزواج لم تكن موجودة، حيث أجمعت الم على العالقات األسرة في 
ل أكبر  ش حن يتعرضن للعنف  اسي، وقد أص عد االنقسام الس أزواجهن تغّيرت لألسوأ  اتهن وعالقاتهن  أن ح

حت النقاشات تثير جوًا م في المحصلة، خصام أو عنف لفظي أو  وجين؛ لينتج عنهن التوتر بين الز وأص
زة مع النساء  أكدته، وهذا ما جسد اتمجموعة النقاش المر ا العنف. والفت  من ضحا

  ا العنف أن العديد من األزواج : أفادت مجموعات النقاش مع ضحغزةالحصار المفروض على ضطر للهجرة إا
قمن بدور المرأة و  ة خارج غزة، مما جعلهن  ة مجتمع تعرضن لممارسات عنف الثقة  أفقدهنالرجل في آن واحد. و

عض النساء حًال سو الطالق غزة (أنفسهن، حيث لم تجد  ز شؤون المرأة  ما بينت دراسة مر ) تدهور 2015، 
ات وخاصة الوضع النفسي و الوضع الصحي للنساء ا ان الحصار إ لفلسطين ة، فقد  اسه على الصحة البدن نع

اً واإل ساً  غالق سب اد إ في تفاقم الوضع الصحي و  رئ اله.زد شتى اش  تعرض النساء للعنف 
  التعاون مع غزة محافظاتالعدوان اإلسرائيلي المتكرر على ان  : أوضحت دراسة صندوق األمم المتحدة للس

ة " أن تأثير العدوان  ة ومنظمة الصحة العالم العام وزارة الصحة الفلسطين على النساء 2014االسرائيلي 
بيراً  ان  ات  ما فيهن إ 250حيث قتل أكثر من  الفلسطين امرأة حامل إضافة إلى تعلي العمل في ستة  16مرأة 

ات وخطورة تنقل العاملين في المجال الصحي ألماكن عملهم" ستة مستشف سبب الدمار الذ لح  ، أقسام والدة 
ة على ات  ما أفرز العدوان المتكرر ضغوطًا نفس ة لديهم، وتسبب في سلو الرجال ضي من السعة االنفعال

الخوف عل ما ترك العدوان أثارًا  متنفس للضغو التي يواجهها،  فة تجاه المرأة داخل المنزل،  ى المستقبل عن
ات أ اتهن االسرة.لد النساء والفت م ح  فقدتهن قدرتهن على تنظ

 ل للمؤسسات المناصرة لحقوق ا بينت نتائج النقاش مع المؤسسات الفاعلة في مناصرة المرأة،  :لمرأةضعف التمو
حصار على غزة من خالل إعاقة عمل حتالل اإلسرائيلي بزادة الن هناك ممارسات ممنهجة من قبل اإلأ

ة المانحة للمؤسسات األالمؤس ة سات الدول أوجه تنفيذ المشارع محافظاتهل عض غزة، والتدقي  ، مما دفع 
ة  لها.إالمؤسسات الدول   لى خفض تمو

ة النزاعات االسر م  رنا : ضعف دور المرأة في الوساطة والتح شتكن من عدم أنفًا آذ ا العنف  نصاف إن ضحا
النزاعات االسرة، حيث القائمين على الوساطة و  م  م والعادات أ التح مهم نفس الق والتقاليد غلبهم من الرجال الذ تح

جلسات النقاش مع لجان اإلصالح المجتمعي غاب تمثيل المرأة في هذه ر أعضاء  للرجل المعنف، و اللجان، حيث يذ
اب يرون فيها عدم مقدرة المرأة على أاللجان  طة ال تتعد الثالث نساء، وذلك ألس س صورة  ن المرأة ممثلة لديهم ولكن 

م المن ضاً إ ت، و طقي والمنصف في النزاعاالتح قًا، والجدير  نساء للدخول في معترك لجان نه لم تتقدم أ اإلصالح مس
رة  منطقة رفح ن مجموعات أبذ ا العنف  م المنصف لهن والو أ ن أبلغن أالنقاش لضحا انت من غلب التح ساطة الفاعلة 

  صالح في خانيونس.إعضوة لجان 
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المساجد حول حقوق المرأة اب، أن : ضعف الخطاب الديني  ز الخطاب  ثيراً أفادت مجموعات النقاش مع الش هي ما ير
ان أنما تكرم المرأة  اة، دون إعطاء نفس المساحة لب ل مناحي الح الديني على حقوق الرجل على المرأة وطاعتها له 

ان دف الرجال في لمجتمعي التي تستهوجل الضعف يتبلور في جلسات الوعي ا تها وحقوقها ضمن الدين اإلسالمي،وص
اة.إ الح ة  ف ان أدوارها الوظ   نصاف حقوق المرأة و

العنف القائم على النوع االجتماعي 4-5- 4 ة المتعلقة    عوامل الخطر القانون
ة  ة ونقا ات القانون مناصرة المرآه والشخص ة  ة الفاعل زة مع المؤسسات القانون في ضوء مجموعات النقاش المر

ة المحامين، تم تناول  المحاكم الشرع ا المسجلة والنظور بها  وجهات نظرهم حول تطور العنف ضد المرأة وف القضا
ا 2006توارخ " 4(هناك قفزات واضحة وجوهرة من خالل  انت القضا ة  2010 -العشرات فق وما قبل   2014لغا

ا العنف المبني على النوع االإ أنواع القضا ا  رتفاع حاد جداً إ 2016ة لغا 2014 -جتماعيرتفاع ملموس  عدد القضا
المحاكم ا م بها ت70و المحولة للشرطة" وأن ألمنظور بها والمتداولة  ان الح ا  ، مقابل % من القضا % فق 30فر

اد حاالت الوالدة غيإوهناك  -صلح ة حيث بلغت في زد ز الفلسطيني لحقوق إوف  2015ر الشرع ات المر حصائ
ما تم تناول إقم غير ثابت لوجود حاالت لم يتم لة والدة، وهو ر حا 15لى إالنسان ا ة حصائها)،  التطورات اإليجاب

المرأة ومنها (ضم االطفال لسن  ة التي تتعل  ة الفلسطين م القانون  7تمديد سن الحضانة من  -سنة لألرملة 15التعام
ة ا -سنة 11سنوات الى  9سنوات ومن  9سنوات الى  ا إ -سم والنسبلمتعلقة اإلالحقوق الشخص ختزال الوقت في قضا

ة مطلقة  -ستدانة من الصندوق لصالح المرأة والسداد من الرجلإصندوق النفقات القائم على  -فرالت تا عدم جواز 
ة قبل الدخول بها م دعو الخلع -األحوال الشخص ة تقد الت التحصيل من النظامي للشرعي -ح للخاط ائم جر  -تسه

ة). الش حت جرائم جنائ ة من وجهة نظرهم التي تأرف اص االت القانون اإلش ما يتعل  عي الحد من العنف المبني ما ف
لعلى اإل ا العنف ضمن  جتماعي وتش التشرعاتإعوامل خطر على ضحا وعوامل  -تجاهين (عوامل خطر متعلقة 

اإلجراءات)   متعلقة 
عات التشر ة عوامل الخطر المتعلقة   واإلجراءات القانون

  :(وخصوصا االب) ه سفاح القري ات الفلسطيني المعمول  سفاح القري  جرائمعتبر غزة  محافظاتقانون العقو
ة ست جنا ات الجنح التي تتراوح ما بين (وعقو هو جنحة ول سنوات)، مع أنه يؤخذ تشديد  3 -1تها ضمن عقو

ة ل رادع لمرتكبي جرائم السفاح.مر الذ ، األلتصل لثالث سنوات العقو ش  ال 
 حاسب الزوج  : الالعنف النفسي واللفظي رتكب أ من العنف إ إذاافراد االسرة  أحدو أيوجد أ نص قانوني 

ن أو النفسي، بدعو أاللفظي  م ة.إنه ال  ات هذا العنف وف تقارر طب  ث
 الطالق أ القانون : الطالق التعسفي ان  ألعطى الح  عطي المطلقة ح  ير سبب،غو من أسبب  ولم 

ض األ ين بجلسة النقاش، و جراء هذا الطالق التعسفي المرأةعلى سيب تدبي الذ يالتعو ر المشار من  ذ
ا قائمة على الطالق التعسفي.25كثر من أن أ القانونيين  % من القضا

 تعتبر بوجهة و  ،ذن زوجهاإو دون أها دون سبب شرعي من بيت المرأةطب القانون عندما تخرج : قانون الناشز
النفقة.نظر ا  لقانون ناشز، وال ح لها 
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 ة ر طب ا القائمة على العنف الجسد ال تقبل ال: العنف الجسد غير المرف بتقار شهادة شهود مثبتين إقضا ال 
قبلأ ة تفيد تعرضها للضرب، وما دون ذلك ال   و تقارر طب

  ةالح في ة المجتمع ام أح للرجل منع المرأة من العمل : المشار مما يزد ذنه، إ نشا بدون أو منع الق
ة. منة لد طرة واله  من نوازع الس

 القوة عبر المؤسسات الحأينص القانون على : بيت الطاعة ة خذ الزوجة لبيت الطاعة  ة، دون مراعاة وم التنفيذ
اتها   و شعورها.ألرغ

  ة في ات : نفاذ القانون إالمحسو ا العنف بوجود سلو قضا أشارت مجموعة النقاش مع المهتمين القانونيين 
ح مقترفي العنف تتمثل  ة في القرارات الصادرة من المحاكم  ة من قبل الجهة التنفيذ التقاعس عن تنفيذ سلب

طيل عمل مام القضاء،أستدعاء مقترفي العنف للمثول إو أأوامر التوقيف  ا مما  م في قضا الح نتهاك إة النط 
 حقوق المرأة.

 ا العنف المبني غلى النوع االجتماعي ابي في قضا ين : ضعف الكادر القضائي والن ة أير المشار ن الخلف
ة لم تصل للمستو  ا الء الن ة لد القضاة وو اس.االقضائ مبدأ الق م   لمطلوب من فهم وتطبي التشرعات والح

 ا الميراث اإلنفاذلتسيب ا ة فيتعمد ال: في قضا ا الجزائ ا الميراث من القضا قضاء على االطالة والن قضا
. مماأإلفساح المجال  الحل الود  المتخاصمين 

ات العنف ال ة التي لم تردع مقترفي العنف ضد النساء عن ممارسة سلو ملخص عوامل الخطر القانون قائم على و
عمل إعي نالح النوع االجتما ة التي  مات القانون ة أكثر من التشرعات والتعم نها تقتصر على اإلجراءات التنفيذ

رها ضمن القائمون  ر أداء الدولة.إعلى تطو ة تطو   ستراتيج
  معوقات تغيير عوامل الخطر المجتمعي 4-5- 5

ة، والتي تت ة دتكمن أغلب المعوقات في فحو عوامل الخطر المجتمع ة و اخل فيها العوامل االجتماع االقتصاد
ممارسات العنف المبني على النوع االجتماعي، و  ما يتعل  ة من عوامل تهديد التغيير اإليجابي ف ي ة لتخل تر اس الس

عض المعوقات التي تم  ر  ن ذ م ة واللجان إو اب ادات الش ستخالصها من مجموعات النقاش وورشات العمل مع الق
  غزة في: محافظاتالمؤسسات الفاعلة في مجال مناصرة حقوق المرأة  مدراءلقاءات مع لوا ةعالمجتم
 .اتجاه المرأة م وعادات وتقاليد  المجتمع من ق  الثقافة السائدة 
 اب التخط اإل مجال مناصرة حقوق المرأة.غ  ستراتيجي للتغير المجتمعي في المؤسسات الفاعلة 
 ة من أ ا العنف والتعسر عدم االستجا .امل مع التدخل من أضحا ة فق  جل المساعدات المال
 ار أعدم توافر الحما ة لمقدمي الخدمات على إعت ا العنف ضد المرأة هو شأن أسر داخلي ال ة المجتمع ن قضا

ه. ة للتدخل ف  ح أل مؤسسة أهل
 لة العنف المبني على النوع االجتماعي من ق قة مش حق  بل المجتمع الفلسطيني.عدم االعتراف 
 .ا العنف المبني على النوع االجتماعي ة وصمت ضحا  سلب



    

51                                                   

  ة لد اغلب حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي واالعتداءات الجنس عدم العمل بنظام اإلحالة للقضاء 
م الخدمات.   المؤسسات الناشطة في تقد
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ات  المخاطر القائمة على العنف المبني على النوع 5-5   االجتماعي التي تتعرض اليها النساء والفت
الجوانب ومتعددة مخاطر متنوعة النساء ضد العنف رتإ ة متعلقة  ة الصح ة واالجتماع  لها والتي والنفس

اسهاإ اة على نع اة وٕانتاجيتهن في تفاعلهن وعلى األطفال، وعوائلهن وخاصة النساء ح ة مناحي الح  والعامة العمل
ما والمجتمع ما بينها، ن المخاطأة.  ةإ 3ستعراض هذه المخاطر في إيت تم حر قد تكون متداخلة ف  - تجاهات (صح

ة ة) على  -نفس اقتجاهين إ و  المرأةاجتماع   المجتمع) -االجتماعي (االسرة في الس
ة 1-5-5  ا العنف  القائمة على العنف المبني على النوع االجتماعي مخاطر الصحة العامة والصحة النفس لد ضحا

  من النساء
ة  مشاكل جسد ة من يتعّرضون له وأطفالهم  يؤد العنف الممارس من قبل الزوج أو أحد افراد االسرة إلى إصا

ة ومش ة وجنس ة على المدونفس الصحة اإلنجاب ا  اكل  عيد، فقد بينت نتائج مجموعات النقاش مع ضحا القرب وال
اله الى:العنف، والمسح الميداني للمخ افة أش عانون منها جراء تعرضهن للعنف    اطر التي 

  ا العنف لإلإتؤد ممارسات العنف المستمرة مجموعة النقاش % من 3.7فادت أنتحار، حيث لى محاولة ضحا
ا العنف،  زة مع ضحا اة منهم محاولتهن اإلالمر سب لهن الزواج.2.1نتحار للتخلص من الح   % لم 

  ات، حيث ة أالتعرض لإلصا مجموعة النقاش عن 21.4فادت نس ٪ من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الزوج 
ة من جراء هذا العنف. ة جسد   تعرضهن إلصا

  ة % فيها وحاالت إجهاض محّرض عليها  12.1يخّلف عنف الزوج الجنسي حاالت حمل غير مرغوب بنس
ة.  ة نسائ  ومشاكل صح

 نخفاض وزن إ ئي والوضع قبل تمام فترة الحمل و ء فترة الحمل إلى وقوع اإلجهاض التلقاد عنف الزوج أثناأ
الد.   الطفل عند الم

  ات االكتئاب واضطرا ة  عد الصدمةيؤد العنف إلى اإلصا ات في األ ما  كل ومحن ومشاكل في النوم واضطرا
ينت النتائج  ة، و ا العأعاطف االكتئاب تزد عند ضحا ة   نف الجنسي.ن االصا

  ة و اف العضل ات في األل طن واضطرا الصداع وآالم في الظهر وال ة  ة اإلصا ة الحر الجهاز الهضمي ومحدود
ل عام.إ و  ش   عتالل الصحة 

  ا العنف إيؤد العنف الجنسي، إلى زادة ة لد ضحا ة خطرة وممارسات غير شرع ات جنس نتهاج سلو
 الجنسي.

مجموعة النقاش  كما جاء فيية والنفسية التي يعاني منها ضحايا العنف حصاالثار ال)، يبين اعراض 16الجدول (و
 معهن. المركزة

ة ة  االثار الصح   االثار النفس
االنتحار  تشجنات ير    التف

  ضغ نفسي  هبو حاد بوظائف الجسم
الدم ر  ة الس   صراخ  ارتفاع نس
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ة ة  االثار الصح   االثار النفس
ة الغدة الدرق ة  سل    عصب

  اء  سور وجروح وحروق 
العين جراء الضرب على الراس اه  ة  م   الدة انفعال

ة  هزل عام ات نفس   اضطرا
اإلدراك  شلل مؤقت   خلل 
عد الصدمة  اإلجهاض ات ما    اضطرا

رة ة  اجهاض أو والدة م   ضعف الشخص
ة  الدورة الشهرة قطاعان المناعة النفس   ضعف 

ة للعالج لمرضات سرطان الثد     عدم االستجا
ة 2-5-5 ا العنف من النساء القائمة على العنف المبني على النوع االجتماعي المخاطر االجتماع   لد ضحا

بي ة ناتجة عن جزء  ل عام والعنف المبني على النوع إر من اآلفات المجتمع ش المجتمع  نتشار العنف 
ات على وجه الخصوص، حيث تفيد مجموعات ال زة مع ضحااالجتماعي الموجهة ضد النساء والفت ا نقاش المر

ة التي ترتبت عليهن جراء تعرضهن للعنف تمثلت في المعاناة من العزلة وعدم القدرة ن المخاطر اإلأالعنف  جتماع
أنفسهن وأطفالهن إّال  ن من االعتناء  ة في األنشطة المنتظمة وعدم التمّ على العمل وفقدان األجر ونقص المشار

ح هذه ن توض م ل محدود، و   المخاطر على النحو التالي: ش
 العنف ات من العنفغلب النساء أ : مقابلة العنف  قمن بتعنيف األألى إأشرن  الناج رود أفعال نبنهن  اء 

ما أن فأردودهن مع زوجات االخوة وزوجات  على تعنيف الزوج لهن،  س بدورة ة، والذخوة الزوج عن  ينع
ة مع اآلعلى األبناء في اإل العدوان عتبر أحد عوامل الخطر التي تؤد لممارسة العنف تسام  خرن، والذ 

 من الرجل.
 ثيراً الكذب ا العنف  : تضطر  عمل إستخدام الكذب إلى إضحا قمن  ة للتهرب من العنف عندما  ستراتيج

ان الزوج غي  األخ. أواالب  أور مقبول من قبل الرجل 
 ا العنف أ :السرقة عض النساء من ضحا هل أ و منزل أن الزوج رتكاب السرقة مإلى إ رن ضطر إ ننهأفادت 

ه. ش ف ض الحرمان التي تع  الزوج وذلك لتعو
  ال متنوعة :تخاذ القراراتإعدم القدرة على ات ألش ثرة تعرض النساء والفت لى إيؤد  من العنف لعل 

في،  فيتخاذ القرارات المساعدة إضعف شخصيتها وعدم قدرتها على  ة تطور دورها الوظ السلب وتكتفي 
ة.  المنزل

 ة اة العزلة االجتماع ح اق والغيرة من النساء االخرات التي يتمتعن  رة الس  .أفضل: والناتجة عن 
 ا العنف تفاقم رغبته ت: أفادالنوم المستمر والكسل عض من ضحا النوم المستمر والكسل وعدم اإلال هتمام م 

المنزل. ءو األبناأبنظافة المنزل   وسيلة للهروب من العنف الدائر 
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  ًا طرق غير مقبولة مجتمع حث عن مصادر دخل  ى الحرمان من الموارد لإأفادت النساء ممن يتعرض : ال
اناً إوالخدمات،  حث عن مصادر دخل عبر التسول أح ال قمن  ة، و  نهن  اناً أمن المؤسسات الخدم ع  ح ب

 الجسد.
 مجموعة النقاش المتزوج :اءهتمام بتحصيل االبنعدم اإل ا العنف  ات منهم عن تحصيل لد سؤال ضحا

ة من أأبنائهم، تبين  ًا، وأفادألى ضعيف إهم دون المتوس  نبنائهأن الغالب م عض منه تكاد  ننهأ نال
 عانون من تسرب أبنائهم من المدرسة.

ة نجد  ملخص المخاطر االجتماع ا العنف، فتتحول من واال نها تنحصر في فقد الدور المجتمعيأو نتاجي لضحا
اء المجتمع، وتخل أ ى مستهلكة لتزد من لإمرة منتجة إ ن الآع صددها بوقته الحالي مثل (فات لم  ار إمجتمع  نه

  .التسول) -الدعارة -الموروث االخالقي
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ا العنف 6-5 م الخدمات لضحا   .المؤسسات الفاعلة في تقد
ة  الت الشخص ة من خالل المقا المات الهاتف زة مع الموظفين ومقدمي الخدمات والم ومجموعات النقاش المر

ا العنف التي تتلقى الخدمات من هذه المؤسسات زة مع ضحا ، ومجموعات النقاش المر عض المؤسسات األخر ، تم مع 
ما تم تحديد الخدمات وتقي ناء خرطة المؤسسات،  م مها من وجهة نظر متلقي الخدمات و حصر و مقدم الخدمات، وتقي

ا العنف، وذلك على النحو التالي:   مستو جاهزة المؤسسات للخدمات المقدمة لضحا
  غزة. محافظاتالمؤسسات الناشطة في مناصرة حقوق المرأة  خارطة 6-5- 1

ل، ونظرًا لوجود فحوُة في  ا العنف على تطبي نظام التحو م الخدمات لضحا تطبي نظام عتمد العمل األساسي لتقد
ة أو محل ة وطن ل ل، وعدم وجود ه  مقدمي بين والتواصل تصاللى ضمان سهولة اإلإة موحدة ومحدثة تهدف التحو

ة من الخدمات وم ة وغير المؤسسات الح وم ة بهدف الح ة الخدمات، تكامل بناء خارطة المؤسسات تم الفجوات.  وتغط
  الى:بهدف الوصول الفاعلة 
 انات قاعدة توفير ة خدمات تقدم التي المؤسسات حول ب ةإ– صح ة توفير - جتماع أو  المعنفات للنساء الحما

 .افة الوطن محافظات في للعنف يتعرضن قد أو تعرضن اللواتي
 ة الخدمات ومقدمي المؤسسات مساعدة ة القانون ة واالجتماع ل والصح ا لتحو  .إليهم تصل التي القضا
 ر ا للنساء خدمات تقدم التي المؤسسات بين األدوار وتكامل والتواصل الشراكة تطو  .العنف ضحا

ة واأل مسح المؤسسات تم وم ةالح الغ عددهم ( غزة محافظاتال حقوق المرأة الناشطة في مج هل ، )مؤسسة 120وال
ن وصفهم على النحو التالي وف المحافظات و    م

ة وم   أوال/ المؤسسات الح
نوع 

الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة
  المستهدفة

لضحايا  الخدمات المقدمة
  العنف

حماية 
  امنية

 وزارة
 - الداخلية

 الشرطة
  النسائية

 غزة،
 الجوازات،

 العامة اإلدارة
  النسائية للشرطة

   )2829104هاتف (
  )2829104فاكس (

البريد االلكتروني: 
wonepolice200@hotmail.com  

 المجتمع النساء،
  .المحلي

 حماية ونوعية
  بكل محافظات غزة النساء

  

وزارة   ةصحي
  الصحة

شارع  -غزة
عيادة  -الوحدة
الطابق  - الرمال
صحة  - الرابع

  االم والطفل

 )2848825هاتف (
ralmoghany@gmail.com  
samariziq5@hotmail.com 

النساء من كافة 
شرائح المجتمع 

  الفلسطيني

لضحايا  العالج الطبي
العنف بكل محافظات غزة 

وعبر مراكز الرعاية 
  االولية لها.

النفسي عبر العالج 
  مستشفى االمراض النفسية
الدعم النفسي عبر وحدة 
الصحة النفسية بمجمع 

  الشفاء

تمكين 
  وايواء

وزارة 
الشؤون 
  االجتماعية

شارع الثورة 
مقابل نقابة 
الموظفين 
  المتقاعدين

 )2847746هاتف (
  )0599811196جوال (

البريد االلكتروني: 
H.skeik@hotmail.com  

كافة المجتمع 
  المحلي

تمكين اقتصادي واغاثة 
ضحايا العنف بكل 

  محافظات غزة 
ايواء ضحايا العنف في 

  الربيع  مؤسسة
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نوع 
الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  المستهدفة
لضحايا  الخدمات المقدمة
  العنف

  تمكين
 وزارة
 شؤون
  المرأة

شارع  -غزة
مجمع  -الوحدة

 -ابو خضرة
مبنى الحكم 

  المحلي

جوال  )2841640هاتف (
)0598904483( 

2010@hotmail.com-skaik-m  
upport@company.com 

النساء من كافة 
شرائح المجتمع 

  الفلسطيني
 المرأة وتعزيز تمكين

   الفلسطينية

  توعوية
وزارة 

األوقاف 
والشؤون 

  الدينية
مجمع ابو 

كافة المجتمع  )2807366هاتف (  خضرة
  المحلي

الخطاب الديني الداعم 
لحقوق المرأة عبر كافة 

  غزة محافظاتالمساجد ب

وزارة   قانونية
  العدل

 عشار -غزة
مجمع  -الوحدة

  أبو خضرة
كافة المجتمع   )2641349( – )2641350هاتف (

  المحلي
الفصل في القضايا الجزائية 

المتعلقة بالعنف  والجنائية
عبر المحاكم في  ضد المرأة

  كافة محافظات غزة
  )UNRWAثانياً/ خدمات وكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين (

كود 
الخدمات المقدمة   الفئات المستهدفة  وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  لضحايا العنف

  تمكين
مبادرة 
النوع 

مقر وكالة الغوث   االجتماعي
مقابل الجامعة  -الدولية

  االسالمية

  )2887124هاتف (
  )059960246جوال (

n.lobbd@unrwa.org  
najwalubbad@yahoo.com  

  

 المجتمع النساء،
  .المحلي

 حماية ونوعية
النساء بكل محافظات 

  غزة
  

دعم 
  نفسي

برنامج 
الصحة 
  النفسية

  )0597920900جوال (
d.hutton@unrwa.org 

 

كافة شرائح 
المجتمع من 

الالجئين 
  الفلسطينيين

  خدمات ارشادية نفسية

العيادات   ةصحي
  الصحية

بكافة مناطق محافظات 
  غزة

مركزاً لتقديم خدمات الرعاية 
العظمى من الصحية للغالبية 

 الالجئين الفلسطينيين في غزة،

كافة شرائح 
المجتمع من 

الالجئين 
  الفلسطينيين

والدعم العالج الطبي 
لضحايا العنف النفسي 

بكل محافظات غزة 
 اً مراكز )22( وعبر

  للرعاية االولية

تأهيل 
  مهني

مراكز 
البرامج 
  النسائية

  )2847738هاتف (  شارع البحر - الشاطئ

 -المرأة
- 6من ( األطفال

 - سنة)  16
  المجتمع المحلى

دمج النساء في العمل 
  -االجتماعي والثقافي

تطوير القيم 
االجتماعية وتعديل 

  -العادات والتقاليد 
تأهيل  -الوعي الصحي

دعم نفسي  -مهني
  وقانوني.

 - تل السلطان  - رفح
  )2146135هاتف (   بجوار مدارس الوكالة

بالقرب من  - الدرج -غزة
  وكالة الغوث مدراس

  )2805829هاتف (
darajcenter@hotmail.com  

 -شارع الشهداء -البريج
  )2565722هاتف (  مدرسة ذكور البريج

شارع أبو بكر  -المغازي
قرب المدرسة  - الصديق

  اإلعدادية للبنات
  )2556522هاتف (

مخيم دير  -دير البلح 
 - شارع البحر -البلح

  مقابل عيادة الوكالة
  )2535666هاتف (

  
 -وسط البلد -النصيرات

 -شارع أبو بكر الصديق
  قرب مركز التموين

  )2557188هاتف (
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  المجتمع المحلي ثالثاُ/ مؤسسات
  محافظة غزةمؤسسات المجتمع المحلي 

كود 
الخدمات المقدمة   الفئات المستهدفة  وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  لضحايا العنف

صحة 
  نفسية

 غزة برنامج
 للصحة
  النفسية

 ،الرئيس المقر
 - الجنوبي الرمال

 مقابل عجلين، الشيخ
 لبلدية البحري النادي

  غزة

  –) 2824776( –)   2823725( هاتف
 )2641510فاكس (

yasserjamei@yahoo.com 
كافة المجتمع 

  الفلسطيني
 المجتمعية النفسية الصحة

 في وكذلك المتخصصة
 النفسية الخدمات

  .النوعية االجتماعية

 لجان اتحاد  صحية
  الصحي العمل

 النصر، شارع غزة،
 أبراج بجوار

  .المقوسي
  )2895989فاكس ( –) 2895987( هاتف

health.com-info@gaza  
 

 األطفال، النساء،
 السن، كبار

 ذوو أشخاص
 اإلطار في إعاقة

  .الصحي

العالج الطبي، 
واالستشارات النفسية 

عبر فروعة  واالجتماعية
  المنتشرة بكل المحافظات

مستشفى   صحية
  األحمر الهالل

 الهوى، تل غزة،
 مستشفى بجوار

  القدس
  )2838824فاكس ( –) 2838844( هاتف

/www.palestinercs.orghttp:/ 
 الرجال النساء،
 المجتمع والشباب،

  .المحلي
  

  العالج الطبي

  قانونية
 المركز

 الفلسطيني
 لحقوق
  اإلنسان

 شارع 29 غزة،
- المختار عمر
 جباليا، غزة، -الرمال

  .يونس خان
 )2824776)  (2825893هاتف (

mona@pchrgaza.org 
 - الرجال - النساء

كافة  - األطفال
  المجتمع المحلي

توثيق  - استشارات قانونية
تمثيل  - حاالت العنف

  مشاهدة اطفال - قانوي

قانونية 
  اجتماعية

 المركز
 الفلسطيني
 للديمقراطية

 وحل
  النزاعات

شارع  - الرمال
  ديغول

  )2824977) ، فاكس (2835699( هاتف
S.maqadmah@gmail.com  

 
 والشباب النساء

  .واألطفال
 الدعم االجتماعي،

 الصحي، النفسي،
  .والتعليمي القانوني

  بحثية
 جمعية

 الدراسات
 النسوية
 التنموية

  الفلسطينية

 عايدية، غزة شارع
 سوبرماركت مقابل

 بجوار الزعيم،
  فارم السعيد صيدلية

) جوال 2886334هاتف (
)0599707431(  

Pdwsa1@hotmail.com 
 

 - واألطفال النساء
  المحلي المجتمع

 نفسي، صحي، اجتماعي،
  تمكين قانوني،

  بحثية
مركز 

الدراسات 
واالستشارات 

  القانونية

 شارع الرمال، غزة،
 عمارة الوزير، خليل

  السعيد
  )0599600035جوال (

cwlrc-pal@hotmail.com 
 

النساء من كافة 
شرائح المجتمع 

  الفلسطيني
  عيادة تنموية

  تمكين
 عايشه جمعية
 المرأة لحماية

  والطفل
 ميناء غزة،

 خلف الصيادين،
  .النقد سلطة

  )2888522)/ (2888523هاتف (
  )2888522فاكس (

reemf_1974@hotmail.com  
  واألطفال النساء،

 اجتماعي، نفسي،
 قانوني، اقتصادي،

 تمكين مهني، تدريب
  .النساء

 المرأة جمعية  تمكين
  المبدعة

 : غزة،المقر الرئيس
 مقابل الوحدة، شارع

 الشنطي، مخبز
 الشركة بجانب

 .الشهابية
  

  )2884439هاتف (
  )0599949716جوال (

Creativewomen2009@gmail.com  
 

 أطفال، نساء،
 محلي، مجتمع

  .شباب
 - اجتماعية - نفسية
  ثقافية - مهنية - تعليمية

 شؤون طاقم  تمكين
  المرأة

غرب - شارع عمان
دوار أبو مازن، 

بجوار عمارة بيروت 
  األولالطابق 

  )2636088)   فاكس (2644322هاتف (
watcorg@palnet.com 

 األطفال، النساء،
 السن، كبار
 المحلي، المجتمع

 ذوو أشخاص
 اإلطار في إعاقة

  الصحي

  .قانوني نفسي، صحي،
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كود 
الخدمات المقدمة   الفئات المستهدفة  وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  لضحايا العنف

 شؤون مركز  تمكين
  المرأة

 شارع الرمال، غزة،
 عمارة الوزير، خليل

  السعيد
  )2877313فاكس ( –) 2877311هاتف (

wac@palnet.com  
info@wac.org.ps 

 المجتمع النساء
 أشخاص المحلي،

 كبار إعاقة، ذوو
  .السن

  العيادة التنموية

  تمكين
مركز حياة 

لحماية وتمكين 
النساء 

  والعائالت

 - تل الهوى - غزة
تقاطع شارع أبو 

شباك مع شارع تل 
  الهوى

) 2848116تلفاكس ( –) 2848115( هاتف
  )059291090جوال (

pal@hotmail.com-Hayat  
  

النساء المعنفات 
النساء  - وذويهم

  ذوات االعاقة

القانونية،  االستشارات
واألنشطة النفسية 

االجتماعية، واألنشطة 
  الترفيهية

  تمكين
 لجان اتحاد

 المرأة
  الفلسطينية

 - شارع الثورة - غزة
العوف،  أبو عمارة
 مستشفى قرب

  الشفاء
  )2836006هاتف (

upwc@palnet.com 
 األطفال، النساء،
 المحلي، المجتمع
  القرار صناع

  تأهيل مهني - نفسي

  تمكين
 المرأة جمعية

 العاملة
 الفلسطينية
  للتنمية

 السعيد، عمارة ،4 ط
 اللبيبة، النصر شارع

  غزة مدينة
  )2857998فاكس ( –) 2857996هاتف (

pwwsd@pwwsd.org  
 

  عيادة قانونية  النساء واالطفال

دعم 
  ومناصرة

 تنمية جمعية
  الريفية المرأة

 اإلغاثة مقر غزة،
  الزراعية

جوال  –) 2805039هاتف (
)059890448(  

maha_elmasree@hotmail.com  
 

 الرجال النساء،
 المجتمع والشباب،
 مجالس المحلي،

  محلية ومؤسسات
 نفسي، صحي، اجتماعي،

  تمكين قانوني،

دعم 
  ومناصرة

جمعية األم 
  الخيرية

شارع عمر  - الرمال
مقابل مركز  - المختار

عمارة - رشاد الشوا 
  سابا.
  

  )599536174) جوال (2888747هاتف (
info@cmadps.com 

النساء واالطفال 
  عيادة قانونية  والرجال

دعم 
  ومناصرة

جمعية خدمات 
الطفولة 
واألسرة 
  الفلسطينية

موقف  - غزة الساحة 
عمارة ابو - جباليا 

  الطابق الثالث - عطر 
) جوال 2813660هاتف (

)0592030413(  
hosam.rabee89@gmail.com 

النساء واالطفال 
  والرجال

عيادة  - دعم نفسي
  أنشطة ترفيهية - قانونية

دعم 
  ومناصرة

 تنظيم جمعية
 وحماية
 األسرة

  الفلسطينية

 غزة، :الفرع عنوان
 فوق النصر، شارع

  تبيرو مطبخ
  

  )2848667هاتف (
gded@pfppa.org 

 النساء، جميع
 الشابات، الشباب،

  الرجال
  صحة انجابية - دعم نفسي

دعم 
  ومناصرة

جمعية 
النهوض 
باألسرة 
  الفلسطينية

شارع الجالء  - غزة 
عمارة ابو عمار  - 

الطابق  - مرتجي 
  الرابع

) جوال 2841312هاتف (
)0599410083(  

nagwa10@hotmail.com 
النساء واالطفال 

  والرجال
اجتماعية، نفسية، 

  تدريبية، قانونية، تمكين

دعم 
  مناصرةو

جمعية زاخر 
لتنمية قدرات 

لمرأة ا
  الفلسطينية

 - الشجاعية –غزة 
جوال  - ) 2803366هاتف (  شارع المنطار

)0599609112(  
info@zakher.org 

النساء واالطفال 
  عيادة قانونية  والرجال

  مناصرة
جمعية 

الخريجات 
  الجامعيات

غزة شارع خليل 
بناية خليل  - الوزير

الطابق  - الوزير
  االول

) جوال 2875918هاتف (
)0599730338(  

graduates74@gmail.com 
 

خريجات 
الجامعات 
  الفلسطينية

  استشارات - تمكين
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 محافظة شمال غزة المحلي فيمؤسسات المجتمع 
كود 

الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة
  المستهدفة

 الخدمات المقدمة
  لضحايا العنف

  صحية
مركز صحة 
المرأة (الهالل 

  االحمر)

 دوار جباليا،
 مقابل الشهداء،
 صافي محالت

  .لألسمنت
  )2473832( -) 2473833( هاتف

mariamshaqura@yahoo.com 
 كبار الشباب،
 ذوات السن،

  النساء اإلعاقة،

خدمات  األم،صحة 
أمراض النساء وخدمات 

متعلقة باألمراض 
المنقولة جنسيًا 

  (استشارات)

جمعية العطاء   تمكين
  الخيرية

 - بيت حانون
  شارع السكة

 ) جوال2488752هاتف (
)0597730354(  

Alataa_100@yahoo.com 

 النساء،
 األطفال،

 ذوو أشخاص
  .إعاقة

 -نفسية -عيادة قانونية
اجتماعية، تمكين 

  اقتصادي
دعم 

  ومناصرة
جمعية تطوير 

  األسرة
 –بيت حانون 

  المصرينارع ش
جوال   -) 2454324هاتف (
)0598997616(  

tatwer-alosra@hotmail.com 
 -النساء
 -الرجال
  االطفال

نفسي، اجتماعي، 
  تعليمي، قانوني

دعم 
  ومناصرة

جمعية حي 
السالطين 
للتنمية 

  المجتمعية
 –بيت الهيا 

  منطقة السالطين
جوال  –) 2492295هاتف (
)0599497150(  

abo_wesam2@hotmail.com  
 -النساء
 -الرجال
  االطفال

  عيادة قانونية

  مناصرة
الثقافية جمعية 

للتنمية وحماية 
  التراث

شارع  -بيت الهيا
  المنشية

) جوال 24752710هاتف (
)0597992433(  

csh_pal@yahoo.com 
hosamcu@hotmail.com  

 -النساء
 -الرجال
  االطفال

دعم نفسي اجتماعي، 
محو  -استشارات قانونية

  امية

  مناصرة 
 األدهم جمعية

 للتنمية
  والتطوير

بيت حانون شارع 
   السلطان

  )0599442135جوال (
aladham_2015@hotmail.com ومناصرةتوعية وانشطة   .المرأة والطفل  

 محافظة دير البلح المحلي فيمؤسسات المجتمع 
كود 

الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة
  المستهدفة

 الخدمات المقدمة
  لضحايا العنف

  تمكين
مركز صحة 

المرأة (جمعية 
الثقافة والفكر 

  الحر)
بلوك   - البريج

12  
  )0599885015جوال (

Firyal_whc@hotmail.com  

النساء، 
الرجال، 

األطفال، ذوي 
اإلعاقة في 

  اإلطار الصحي

خدمات صحية، دعم 
عيادة نفسي اجتماعي، 

، توعية قانونية
  مجتمعية، دعم اقتصادي

  تمكين
جمعية روافد 

للتنمية 
  االجتماعية

  

 –دير البلح 
 - لحكرمنطقة ا

  مركز النخيل
جوال  -) 2538909هاتف (
)0599631349(  

women_com@hotmail.com  
توعية وتثقيف، تأهيل   النساء

  مهني

صحة 
  نفسية

 دير مركز
 البلح

المجتمعي 
 للصحة غزة(

  )النفسية

 البلح، ردي
 بجوار البصة،
 الصالح جمعية

  اإلسالمية

 )2641512هاتف (
yasserjamei@yahoo.com 

  
كافة المجتمع 

  الفلسطيني

 النفسية الصحة
 المتخصصة المجتمعية

 الخدمات في وكذلك
 االجتماعية النفسية

  .النوعية

  تمكين
جمعية المنال 
لتطوير المرأة 

  الريفية

شارع  -دير البلح 
 -صالح الدين 

بنك مقابل 
  فلسطين

جوال  -) 2539889هاتف (
)0592162495(  

almanal2002@hotmail.com  
  المرأة والطفل

دعم نفس  -عيادة قانونية
وجلسات  -اجتماعي

  توعية
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كود 
الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  المستهدفة
 الخدمات المقدمة
  لضحايا العنف

  تمكين
الزهراء جمعية 
للتطوير 

  المرأة والطفل

 -النصيرات
شارع صالح 

برج  -الدين
-الياسين الجديد

   األرضيالطابق 

جوال  –) 2563410هاتف (
)0599093470(  

alzahraa.2010@hotmail.com  
 -النساء
 -االطفال
  الشباب

  تمكين اقتصادي

  مناصرة
جمعية 
االغاثة 
  االنسانية

شارع  -البريج
 -صالح الدين

عمارة مصطفى 
  مطير

  الثالث.طابق ال

 -)  0598342932 جوال (
)0592207370(  

humanness.09@gmail.com  
الرجال والنساء 

من الفئات 
  المهمشة

خدمات اغاثية، 
  مساعدات مالية

  مناصرة
جمعية النور 

للتنمية 
  المجتمعية

 –دير البلح 
 –منطقة البركة 
  كشارع العكلو

) جوال 2531234هاتف (
)0599608187(  

pss2006@hotmail.com  
  ورش توعوية للنساء  المرأة والطفل

  مناصرة
جمعية 
الكرامة 
  الخيرية

شارع  الزوايدة،
  خالد بن الوليد

  )0599734807جوال (
krama_2013@hotmail.com 

كافة شرائح 
  ورش توعوية  المجتمع

  مناصرة
جمعية ملتقى 
أصدقاء بال 
حدود للتنمية 

  المجتمعية

 -النصيرات
شارع صالح 

بجوار   -الدين
  البنك االسالمي

جوال   -)2560204هاتف (
)599445916(  

2003@hotmail.com-u.f.a  
  الرجال والنساء

استقبال  - توعوية
العيادات القانونية 

  والصحية 
 محافظة خانيونس المحلي فيمؤسسات المجتمع 

كود 
الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  المستهدفة
الخدمات المقدمة 

  لضحايا العنف

صحة 
  نفسية

 خان مركز
 يونس

المجتمعي 
 غزة (برنامج

 للصحة
  النفسية)

 شارع يونس، خان
 برج شمال جالل،

 عمارة الفرا،
  األسطل

 )2641512هاتف (
yasserjamei@yahoo.com 

  
كافة المجتمع 

  الفلسطيني

 النفسية الصحة
 المتخصصة المجتمعية

 الخدمات في وكذلك
 االجتماعية النفسية

  .النوعية

جمعية الثقافة   تمكين
  والفكر الحر

حي  -خانيونس
خلف  -االمل

مستشفى الهالل 
  الفلسطيني

  )2071299هاتف (
cfta@plant.com 

  

النساء، الرجال، 
األطفال، ذوي 

اإلعاقة في 
  اإلطار الصحي

دعم نفسي واجتماعي 
وصحي واقتصادي 

  وتوعي

جمعية بيسان   تمكين
  الخيرية

خان يونس _ 
شرقي الجامعة 

منطقة  -االسالمية 
  قاع القرين

جوال  –) 2069592هاتف (
)599263169(  

bcs4545@hotmail.com  
كافة شرائح 

  دعم نفسي -عيادة قانونية  المجتمع

  تمكين
جمعية النور 

للخدمة 
  المجتمعية

عبسان  -خانيونس 
  الكبيرة

  )5999926740جوال (
elnor7974@hotmail.com  

كافة شرائح 
 المجتمع

دعم نفسي  -عيادة قانونية
  توعية -واجتماعي

  تمكين
مركز الشرق 
 للصحة النفسية

  
  البلد -خانيونس 

جوال  –) 2052778هاتف (
)0599882958(  

ashraf.is@hotmail.com  
كافة شرائح 

  عيادة نفسية اجتماعية  المجتمع

جمعية منارة   تمكين
  الحياة

حي  -خانيونس
شارع  - المنارة

  الكركار
  )0599560573جوال (

Manarlife.org@gmail.com 
النساء والشباب 

 40-12من سن 
  سنة

  تمكين المرأة
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كود 
الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة

  المستهدفة
الخدمات المقدمة 

  لضحايا العنف

  تمكين
جمعية الحياة 

للنهضة 
  األسرية

وسط  -خانيونس
كليه شارع  - البلد

العلوم 
  والتكنولوجيا

جوال  –) 2076835هاتف (
)0597833500(  

ha.yat2002@hotmail.com  
  المرأة والطفل

دعم نفسي  –توعوية 
استشارات  -اجتماعي

  قانونية

دعم 
  ومناصرة

جمعية تنمية 
وتطوير قاع 

  القرين

طريق  -خانيونس 
صالح الدين 

بعد  -األوروبي 
  . محطة فارس

جوال  –) 2069952هاتف (
)0599638240(  

samir_jboor@hotmail.com  
احالة  -ورش توعوية النساء

  للحاالت

دعم 
  ومناصرة

 جمعية القرارة
للتنمية 

  االجتماعية

لكف ا -خانيونس
العبادلة ارع ش –

مسجد بالقرب من 
  البريدأو السالم 

جوال  –) 2070710هاتف (
)0599323562(  

qarara.s.d.c@hotmail.com  
كافة شرائح 

  المجتمع
ورش  -مساعدات عينية
  توعوية

دعم 
  ومناصرة

الغد جمعية 
المشرق ألبناء 

  البلد
 –خانيونس 

 –المنطقة الشرقية 
  مدخل خزاعة

جوال  –) 2085030هاتف (
)0598913023(  

bthss2003@hotmail.com  
كافة شرائح 

 المجتمع
دعم  -عيادة قانونية

  توعية -نفسي
دعم 

  ومناصرة
مركز األصالة 

  الشبابي
منطقة  -خانيونس
بلدية  - الفخاري

  الفخاري
  )0599776030جوال (

asala2014@hotmail.com-al  
 -سباب -اطفال

  نساء
ورس عمل توعوية 

  دعم نفسي -مجتمعية
دعم 

  ومناصرة
جمعية اهالي 

  المواصي
خانيونس البحر 
  منطقة المواصي

جوال  –) 2061350هاتف (
)0598279559(  

ahmed11com@hotmail.com  
كافة المجتمع 

  المحلي
مساعدات  -ةعيادة قانوني

  عينية

دعم 
  ومناصرة

جمعية وطن 
للتراث 
والتنمية 
  األسرية

 -البلد –خانيونس 
شارع الصحية 
القديمة المتفرع 
  من شارع البحر

جوال  –) 2060006هاتف (
)0599405046(  

watan.2008@hotmail.com  
  مساعدات عينية  النساء

جمعية أبناء   مناصرة
  الوطن الخيرية

خان  -فلسطين 
 -األمل  -يونس 

خلف مدرسة 
  هارون الرشيد

جوال  –) 2068592هاتف (
)0592040054(  

abnaawatan@gmail.com  
 

 - رجال -اطفال
 نساء

توعية في التحرش 
  الجنسي

جمعية المرأة   مناصرة
  والطفل للتنمية

 –خانيونس البلد 
مقابل بنك القاهرة 
عمان جوار مطعم 

  أبو غريب
  

  )0599171930جوال (
wcda20142015@gmail.com  ورش عمل وندوات  المرأة والطفل

  توعوية مجتمعية

مركز بناء   مناصرة
  الشبابي

عبسان  -خانيونس 
شارع  -الكبيرة 

مقر  - المدارس 
  البلدية القديم

جوال  –) 2073590هاتف (
)0599156262(  

benaa.ps@gmail.com  
دعم نفسي للنساء  ونساء -شباب

  المضطربات بعد الحرب

  مناصرة
جمعية القدس 

لتنمية 
  المواصي

 -خان يونس  
غرب  - المواصي 

دوار جامعة 
عمارة  -  األقصى
الطابق  -المجايدة 

   األول

جوال  -)2039907هاتف (
)0598850089( alquds2013@hotmail.com 

  

 -الصيادين
 - مزارعين

 الشباب -المرآه
  توعية مجتمعية
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 محافظة رفحمؤسسات المجتمع المحلي في 
كود 

الفئات   وسائل االتصال  الموقع  االسم  الخدمة
  المستهدفة

 الخدمات المقدمة
  لضحايا العنف

  تمكين
 جمعية وفاق

لرعاية المرأة 
  والطفل

 - المقر الرئيس: رفح
عمارة  - دوار النجمة

فوق  -أبو سمهدانة
  نقابة المحامين

فاكس  -) 2187252هاتف (
جوال  -) 2181366(

)0599155657(  
wefaqsocity@gmail.com 

النساء، 
األطفال، 

 الشباب
نفسية، اجتماعية، 

قانونية، تعليمية، تمكين 
  النساء

تأهيل 
  مهني

نادي خدمات 
  رفح

 -دوار العودة –رفح 
بالقرب من موقف 

  تاكسيات غزة
جوال  –) 2132841هاتف (
)0598605533( 

fara7@hotmail.com-yusra  تدريب مهني النساء  

  تمكين
جمعية أصدقاء 

الطفل 
  الفلسطيني

 - تل السلطان  - رفح 
 -الشارع األخير 

مقابل بئر االسكان 
  االبيض

  )0595646001جوال (
b.p.c.f.a@hotmail.com  

 -الطفل -النساء
  الشباب

 -التوعية واالرشاد
 -عيادة قانونية -مساعدات

  مركز العائلة

  مناصرة
جمعية بداية 

للتنمية 
  المجتمعية

 -حي الجنينة  - رفح 
مفترق المقبرة 

عمارة  -الشرقية 
الطابق -الشاعر 

  الثاني

جوال  –) 2137572هاتف (
)0595510551(  

bedayaa.gaza@gmail.com  
كافة شرائح 

توعية للنساء حول العنف  المجتمع
  ضد المرآه 

جمعية الجنوب   مناصرة
  لصحة المرأة

حي خربة   - رفح  
شارع طه  -العدس

 حسين
جوال  –) 2132390هاتف (
)0599831555(  

aswh.pal@gmail.com  توعية للنساء حول العنف  النساء
الزواج  -ضد المرأة

  المبكر

جمعية يبوس   مناصرة
  الخيرية

 -دوار العودة - رفح
الدور  - بناية قشطة

 الثاني
  )2139204هاتف (

Yaboos.rafah@gmail.com 
النساء، 
االطفال، 

المزارعون، 
  االسر الفقيرة

  توعية للنساء

  مناصرة
هيئة مجمع 

الكرامة للثقافة 
  والتنمية

 -حي السالم  - رفح 
غرب معبر رفح 

 البري
جوال  –) 2131334هاتف (
)0599832870(  

kramaa92gaza@gmail.com  
كافة شرائح 

  المجتمع
توعية وارشاد قانوني 

  ونفسي

جمعية النصر   مناصرة
  الخيرية

 -حي النصر  - رفح 
بالقرب من عيادة 

  الوكالة
  )0599561608جوال (

alnaser.co2012@hotmail.com  والطفل المرأة  
التثقيف الصحي والتوعية 
المجتمعية والدعم النفسي 

  للنساء

  مناصرة
جمعية 

المتحدين 
الثقافية 

  االجتماعية

بالقرب من  –رفح 
بناية  -المطافئ

  قشطة
جوال  –) 2130501هاتف (
)0597833778(  

united.society@hotmail.com 
كافة شرائح 

  توعوية مجتمعية  المجتمع

جمعية االمل   مناصرة
  لتأهيل المعاقين

حي  -المصبح - رفح
خلف  - الزهور

محطة وقود العبادلة 
  واالسطل

جوال –) 2138776هاتف (
)0599993100(  

Snabel_club2@hotmail.com 
  

المعاقين من 
  كافة المجتمع

توعية وورش عمل 
  واحالة لحاالت العنف

عة الخدمات وأماكن االنتشار فقد  ة في بلغ عدد المؤسسات األملخص خرطة المؤسسات الفاعلة عبر طب هل
ين المرأة ضد العنف المبني على النوع االجتماعي ( محافظات مؤسسة  63غزة الفاعلة في مجال دعم ومناصرة وتم

ة ة مؤسسات 6 -اهل وم الة الغوث لتشغيل الالجئين 10 -ح انت في محافظة من مؤسسات و المؤسسات  غزة)، حيث 
)، 9)، وفي محافظة دير البلح (10رفح ( )، بينما في محافظة17( خانيونس، وفي محافظة مؤسسة )21( عدد األكثر

ة في محافظة الشمال ( ان التمثيل األضعف للمؤسسات النسو ن وصف الخدمات على النحو التالي:6و م    )، و
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 المناط الخدمات الح عض الضعف  افة المناط مع وجود  افة محافظات غزة وتغطي  ة: منتشرة  وم
ة، وتغطي هذا الضعف ة. المهمشة والحدود   المؤسسات االهل

 ة الخدمات األ ة:هل ضا وجود ضعف لتم الصح ، وأ مات والقر افة المدن والمخ م خدماتها في ثتغطي  يلها وتقد
ك ة والمهمشة مثل (حجر الد ). -السرج -المناط الحدود   الفخار

 ة لالخدمات األ ين: وهي المؤسسات الفاعلة ضمن برامج العنف المبني على النوع االجتماعي لهل وتقدم تم
الغة   33خدمات متكاملة وتعتمد نظام اإلحالة، وهي تعاني نقص حاد في التمثيل وف مناط محافظات غزة ال

.2منطقة، حيث بلغت في محافظة الشمال (   ) مؤسسة فق
  ة لمناصرة ودعم حقوق ما الخدمات االهل افة محافظات غزة،  المرأة: وهي العدد األكبر من المؤسسات وتنتشر 

ة لمناهضة انتهاك  ات المؤسس العمل ضمن الش ة  عض المؤسسات لديها الرغ ، وهناك  افة المناط تغطي 
 حقوق المرأة.

ا العنف المقدمة وصف الخدمات 6-5- 2   لضحا
ا العنف، تم موظف عاملين  46من نتائج مجموعات النقاش مع  م خدمات لضحا المؤسسات الناشطة بتقد

ة  عة مجاالت (خدمات نفس س ة -تحديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات  ة -اجتماع ة -قانون ة -صح خدمات  -مهن
ل مجال خدمي، والجدول ( ما تم تحديد مجموع األنشطة  ة وايواء)،  ل مجال 17حما ) يوصف مجموع األنشطة 

  خدمي.
 ): وصف الخدمات التي تقدم للنساء المعنفات17ل (جدو

التمكين   خدمات قانونية  خدمات صحية  خدمات اجتماعية  خدمات نفسية
  االقتصادي

  خدمات االيواء  التأهيل المهني
استشارات 

  نفسية
  

استشارات 
  اجتماعية

نظام االحالة 
(خدمات طبية 

  وعالج)
االستشارات 

  القانونية
  

فرص التدريب 
  تدريب مهني  والتقني.المهني 

توفير أماكن 
إيواء امنة 

  لضحايا العنف
 ارشادجلسات 

  نفسي
المصالحة 

  األسرية
ظام االحالة ن

  (صحة انجابية)
التمثيل القانوني 

  أمام المحاكم
نظام االحالة 

خدمات نفسية   أنشطة ثقافية  (مساعدات مالية)
  واجتماعية

جلسات 
  تشخيص نفسي

الزيارات 
المنزلية 
  االجتماعية

نظام االحالة 
الطبي  التأهيل(

 والتأهيل
الوظيفي 
والعالج 

الطبيعي للنساء 
  ذوات االعاقة)

متابعة وتنفيذ 
  األحكام.

تقديم منح إلنشاء 
مشاريع صغيرة 

  مدرة للدخل
خدمات ترفيهية 

ومخيمات 
  صيفية

  خدمات صحية

نظام االحالة 
عالج ال(

  النفسي).
توعية حول 

  ةقانونيخدمات           الحماية

نظام االحالة   
تمكين اقتصادي           (اغاثة انسانية)

  وتدريب مهني
ا العنف واسرهم وف وصف مقدمي الخدمات لها عبر االتي: ل خدمة تقدم لضحا ح اهداف  ن توض م   و
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ة و  ة نفس ةإ خدمات إرشاد ة لتخطي إ: والتي تهدف جتماع ف ة وتثق م اإلرشاد الفرد والجماعي (جلسات عالج لى تقد
النفس -وحل مشاكلهاأزمتها  ة و/أو الدعم النفسي واال -تعزز الثقة  ة االجتماع ام األخصائ جتماعي)، من خالل ق

ة على توفير الدعـم ا ة النفس التقييـم لحـاالت العنـف المبنـي سـتكمال تعبئة نمـوذج إلعاطفـي المبدئي للحالة، وتقوم باألخصائ
لة على النـوع االجتماعي ونمـوذج تحديد مستو الخطورة ونموذج طلـب الموافقـة، و اً إتم في هذه الجلسة تحديد المش  جرائ

طة التي حدثتواأل ة للسلوك والظروف المح لة والعوامل التي أدت  عراض المصاح لة و إبها المش جراء إ لى حدوث المش
ة للحالة ماإل س النفس ارات والمقاي م اإلخت ة على تقي ساعد األخصائ التما  اجات والمخاطر ومصادر القوة  عاون حت

ي مع الحالة واإل ل تشار ش اجاتهإتفـاق على خطـة عمل لتلبيـة و لة المد بحت ستخدام نموذج خطة التدخل إا الفورة وطو
عـ الراحـة و عـد أن تشعر الحالة    د الحصول على الموافقة المستنيرة للحالة.وذلـك 

م الخدمات االستشارة الالزمة للمنتفعة، وتمثيل المنتفعة أمام المحاكم المختصة خدمات الدعم القانوني : والتي تهدف لتقد
يل رسمي عة الخدمة  ،موجب تو ة بتحديد طب ام المحام لتها، وذلك من خالل ق ة لحل مش عند فشل الجهود الرام

ة، فا ة المطلو انت إلقانون مها، ستشارة قإذا  ة بتقد ة تقوم المحام ة إما أانون المحاكم الشرع انت تمثيل قانوني  ذا 
ع مه، فقة زوجة، نفقة أوالد، عفش بيتللحصول على خدمة (ن ستضافة أوالد، ضم وحضانة إر مؤجل، مشاهدة أوالد، تا

أنواعه) أو في حالة ةأوالد، أجرة وحضانة رضاع اج الحالة إ، التفر  ة إحت لى التمثيل القانوني في المحاكم النظام
ة بتعبئة نمـوذج ت ة) تقوم المحام م حالة لخدمات الدعم القانونيللحصول على خدمة (ميراث، مصاغ ذهبي، حقوق مال ، قي

تم في هذه الجلسة تحديد المش ة التي تواجه الحالة و اً إلة القانون طة التي حدثت جرائ لة  والظروف المح بها المش
ي مع الحالة إوالعوامل التي أدت  ل تشار ش التعاون و م الوضع الحالي  ة على تقي ساعد المحام لة مما  لى حدوث المش

عـد أن تشعر الحإواالتفـاق على خطـة عمل لتلبيـة  لة المد عبر خطة التدخل، وذلـك  اجاتها الفورة وطو الراحـة حت الة 
ة  ة أو نظام انت شرع ة سواء  ة برفع القض ة تقوم المحام ة من الحالة. وعل ة أو شرع الة نظام عـد الحصول على و و
ه  غ الشخص المدعي عل عة تبل مة ومتا عة تحديد جلسة المح ة ومتا ة ورسوم تصدي الوثائ المطلو مع دفع رسوم القض

ع ج مة ضوالترافع عن الحالة في جم اإلضافة لسات المح ع درجات التقاضي  مة إمن جم عة تنفيذ قرارات المح لى متا
  .في دائرة التنفيذ حتى حصول الحالة على حقوقها

ة تم ذلك عبر التنسي مع الجهات ذات العالقة وتشمل (العالج الطبي الالزم للشفاء من آثار العنفخدمات صح  -: و
ل إلى أخصائيين إذا لزم األمر -مةإجراءات الفحوصات الدورة الالز  عض  -نامج الصحي الالزموضع البر  -التحو توفير 

اجات األاإل س بين المواسمحت المال ة  ة وغيرهاساس رسي متحرك، توفير األ -، الفو الصح از،  دوات المساعدة "ع
انت الفتاة نظارات، س ة) في حال    و المرأة من ذوات اإلعاقة".أماعات طب

ةخدمات  ة وترفيه ة وثقاف م: وتتم مهن ة عبر تقد ة ، دورات محو االم نها دورات تدرب مهارات تم د المنتفعة  لتزو
اطة ر -صوف -تطرز -تجميل -الحصول على دخل خاص بها مثل (الخ ة  -تصو ع غذائي، ودورات تخصص تصن

ةفي  عين اإلالكمبيوتر)، مع األ -دارة مشارعإ -االسعافات االول ما يتم خذ  ة النساء ذوات اإلعاقة،  ار خصوص عت
ة ة والراض م الخدمات الثقاف   .تقد
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 : ال األطفال المحضونين من أحد الوالدين مع فردين من األسرة بناء على إوالتي تعتمد على خدمات الملتقى األسر ستق
اً  المشاهدة، وذلك تفاد ة  مة الشرع ه األخصلتنفيذ هذه المشاهدة في مر قرار المح ما تقوم ف ة ز الشرطة، و ائ

عة حالة اإل متا ة  ال للتأكد من عداالجتماع  ثناء اللقاء.أتعرض الطفل أل من أنواع العنف  مستق
 :( ة مع الحاالت ومشاإوالذ يهدف مؤتمر الحالة (مؤتمر مغل م التدخالت الخدم ة الخبرات مع المؤسسات لى تقي ر

لين (و مع افراد طواقم مأاألخر  ون عبر ش التنسي بين 1ختلفين داخل المؤسسة، و ) مؤتمر حالة داخل المؤسسة 
ة ة والقانون ة والنفس ل، حيث يتم مؤتمر ) مؤتمر حالة مع المؤسسات األ2. (التدخالت االجتماع عضاء في نظام التحو

ل الحالة على ش عد الحصـول على إـ ادل جتماع صغير مغل لمناقشـة حـالة معينة،  الموافقـة المستنيرة للحالة لت
ة األشـخاص الفاعلين ممن حصلـوا على إذن لتلقـي/  ين في مؤتمـر الحالـة، حيث تتـم مشـار ع المشـار المعلومـات مع جم

شر  ة أو تفاصيـل عـن الحالة أوأوتبـادل معلومات الحالة،   ن يتم تبـادل المعلومـات ذات الصلـة وليـس معلومـات شـخص
 الحادثـة.
ة، وتشمل على الخدمات االيواءخدمات  عة لوزارة الشؤون االجتماع ة التا وم : وهي تنفذ فق في مراكز االيواء الح
ة ة( األساس ة الشخص ة -العنا ات الغذائ خدمات  -اإلقامة المؤقتة خالل فترة االنتفاع من خدمات قسم المبيت -الوج

ةالحضانة وتقدم ألطفال المنتفعات.  ة واجتماع ة ونفس ة ( خدمات إرشاد إرشاد فرد وجماعي من خالل جلسات عالج
ة لتخطي أزمتها وحل مشاكلها ف فها مع أطفالها أو  -وتثق م الدعم النفسي واالجتماعي لضمان تكل النفس وتقد تعزز الثقة 

قوانين اإلساعدتها على االلوم -عراض الخبرة الصادمةأ تها على التعامل مع مساعد -أسرتها ش تزام  ة الع ف قامة وفي 
ة (لعالج  -ستشارةدمات الدعم القانوني (الخدمات اإلضمن مجموعة. خ التمثيل أمام المحاكم المختصة). خدمات صح

ة واألدوات المساعدة). خدمات   -فحوصات دورة -الطبي الالزم للشفاء من آثار العنف اجات االساس عض االحت توفير 
ة وت م ات والنساء واألطفال (المنتفعين) لضمان تعل م للفت ل للجهات ذات العالقة التي تقدم خدمات التعل ة (التحو درب

اإلضافة  إنقطاعهمعدم  نهإعن المدارس والجامعات،  مهارات تم د المنتفعة  ة الالزمة لتزو ا الحصول لى الخدمات التدرب
ار خصعلى دخل خاص بها، مع األ عين االعت ة مثل خذ  عض من الخدمات الترفيه ة النساء ذوات اإلعاقة). و وص

ة ة للمؤسسةالرحالت واألنشطة الترفيه حجم الموارد المال قى محدودة  ع هذه الخدمات ت  .ـ إال أن جم
ل 6-5- 3 ة ضمن "التحو   ترحيل" - نظام عمل المؤسسات الخدم

زة مع المؤسسات الفاعلة في  أشارت م الخدمات مجموعات العمل المر ل عملن نظام أ إلىتقد التكاملي  التحو
ايإتقترب  منظومةسير وف  ات مع ت الها بين المؤسسات، أن لى الث   ن اغلب المؤسسات تعمل وف التالي:أ الإش

  كتشاف حاالت العنف المبني على النوع االجتماعيإ
ود دعم ومناصرة العديد من ورشات العمل  ين و ود تم ة عن تعقد المؤسسات تحت  نتهاكات حقوق إالتوعو

عض النساء أمحلي وداخل مؤسساتها، والتي على والعنف المبني على النوع االجتماعي في المجتمع ال المرأة ثرة تقوم 
التقدم لطلب المشا ات بورشات العمل  سرة. فراد األأحد أو أنتهاك حقوقها من قبل الزوج إ عنف و ستشارة حول تعرضها للإر

ان أخر  اشرة  تتوجهوفي أح ا العنف م طلب إالنساء من ضحا عض المؤسسات الفاعلة  ة إلى  ة إو أستشارة نفس جتماع
ة أ ة، والتي على إو مساعدات أو قانون ة عنف. أثرهاقتصاد حالة ضح   يتم التعامل معها 
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م الخدمات   تقد
  ود دعم ومناصرة ل الحالة التي تطلب االستشار بتقوم المؤسسات تحت  لى المؤسسات مقدمة الخدمة إة تحو

ين.األ ود تم ة تحت    هل
 ين" بدراسة الحالة و تقوم ا ص للحالة، والتي على إ لمؤسسات "تم خطة  بإعدادتبدأ  أثرهاعداد تقرر التشخ

ة الفاعلة وف الحالة.اإل   ستجا
  حالةاإل

 ين"  ستشاراتإالحالة وضع  تطلب إذا ة تقوم المؤسسة "تم ل الحالة إطب ة لتلقي لى المؤسسات االهلبتحو ة الطب
انت تحتاج إما أالعالج،  لها  كثر من الدعم "تعاني منألى عالج نفسي إذا  ة" تقوم بتحو ات نفس لى إاضطرا

جهة متخصصة،  برنامج ة  انت تحتاج إما أغزة للصحة النفس ة ومأو يتم إذا  وزارة  ىحالتها الإلى حما
ة،  ما يتعل أالشؤون االجتماع ة فعادة يتم التنس ستشاراتاإلما ف ز الفلسطيني لحقوق اإلالقانون نسان ي مع المر

المحاكم.   والمؤسسة نفسها في تمثيل الحالة 
 عض األ ةفي  ود "صح ان تستقبل المؤسسات  ة" حاالت عنف تقوم بتحقا -ح لها نون ين " إو لى المؤسسات "تم

  ختصاص المؤسسة.إجراء التدخل المناسب للحالة وف إعد 
ة آيوضح  التاليالنموذج  ل والتدخل لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعيالكتشاف و اإلل رتهوف ما  تحو  ذ

ا العنف ( ين ضحا شهالمؤسسات الفاعلة بتم اة -عا ز صحة المرأة  -ح ا -وفاق -البرجمر ال ز صحة المرأة ج   )مر

  



    

67                                                   

قات التي تتعل 6-5- 4 ة في مؤسسات ال المع م الخدمات االهل ا العنف من وجهة نظر العاملين لتقد   ضحا
زة مع  ة  23مقدم خدمة توزعوا على  64من خالل مجموعات النقاش المر ة تقدم خدمات مؤسسة أهل وم وح

ا العنف متطلى إ، تم الوصول لضحا فاء  قات التي تحد من اإل ا العنف ومساعدتهن على مجموعة المع ات ضحا ل
اة و دوارهأستعادة إ الح التعامل مع ممارسات العنف المبني على النوع االجتماإ ن  ة  حقهن، كسابهن المهارات األساس عي 

ل نوع خدمة على النحو التالي:إحيث جاءت النتائج وف    ختصاص 
ةمقدمي الخدمات  ة واالقتصاد ة والقانون ة واالجتماع  النفس

 .ة مستمرة فاعل عي تطور التدخل العالجي   تنقل المعنفات بين األخصائيين النفسي 
 .عها على برامج الدعم النفسي والتفرغ االنفعالي  عدم وجود برامج تدخل عالجي ثابتة وتقتصر جم
 شرة  .قلة الموارد ال
 فاءة الكادر المختص  .عدم 
  س بجودة الخدمات المقدمة.إ أعداد مستهدفة ول  هتمام الممول 
 ة من عدم اإل ة.ألتعامل مع التدخل من سر المعنفات، واأستجا  جل المساعدات المال
 .ة ة لألخصائيين في الزارات المنزل ة المجتمع  عدم توفر الحما
 التعامل مع النساء المعنفات ة  ة للمؤسسات المعن ة النوع االجتماعي. ضعف الموارد المال  على خلف
 انات م ة في وجود قواعد ب زة لحصر المعنفات و عدم وجود تكامل ما بين المؤسسات المعن الخدمات  نواعأر

  ستخدام الموارد المتاحة بخدمة المعنفات.إالمقدمة اليهن، وتسخير 
ة  مقدمي الخدمات الصح

 ة الخدمات مقدمي عض وتوجهات مواقف العجز المعنَّفات نحو النساء الصح أو  الخوف أو اللوم أو والمتمثل: 
 التهرب.

 المعنَّفات. النساء مع في التعامل التدرب ونقص المعلومات وقلة المهارات تواضع 
 المعتدخ (األ أو باأل أو الزوج مثل عائلتها أو المرأة غضب تجنب (. 
  ولالعمل ضمن عدم ةالمؤسسات  برتو ا العنف المبني على النوع االجتماعي.التعامل  يالمعن الصح  قضا
 التالي التدخل، حالة في تحميهم أو قوانين جتماعيإ دعم توفر عدم الخدمات يمقدم شعر  ستعدادإلديهم  ون  و

لة مع جذر التعامل دون  العالج وٕاعطاء للتطبيب عال  .المش
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م ومعارف قادة اإلصالح  7-5 اب.مهارات وخبرات وقدرات وق   المجتمعي والنشطاء الش
زة مع قادة المجتمع المحلي من لجان اإلصالح  عة للجان العشائر واألخر من خالل مجموعات النقاش المر التا

ة، حول  عة لوزارة الداخل تهمالتا سرة من جهة والتخفيف من جل حل النزاعات األأوفلسفتهم في التدخل المجتمعي من  رؤ
انت نتائج النقاش وتحليلها على  حدة العنف القائم على  ، النوع االجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني من جهة أخر

  النحو التالي:
محافظات عزة: ا لشئون العشائر    وصف لجان الهيئة العل

ا افة محافظات غزة و ا لشئون العشائر في  عتبر العنف األتعمل الهيئة العل و العنف أسر فة المجاالت التي 
ات عملها لمد القائم على النوع االجتماعي وانتهاك حقو  طيل  العنفنتشار هذا النوع من إق المرأة من أولو ل واسع  ش

ة  اف والشرائح المجتمع ة. إذال االط اقي أنواع النزاعات المجتمع ا 4بواقع ( ما تمت مقارنته مع  ) أعضاء هيئة عل
ل عض2(و ل محافظة، حيث  ونة و يرأس لجنة ) مستشارن في  اإلصالح والوجهاء  ) من المخاتير ولجان10من (م

و  اب، ل ونة من ( ن والش ة من درجة  )46ل محافظة لجنة م توراهعضو، تتنوع مؤهالتهم العلم ة  الد الى درجة الثانو
  غزة.) من النساء فق تتوزع على محافظات 10، منهم () شخص1450ذ يبلغ العدد اإلجمالي (إ، العامة

غزة واالصالح وصف لجان العشائر ة  عة لوزارة الداخل   التا
ة ل ة دائرة شؤون العشائر واإلصالح هي إدارة عامة ضمن ه افة محافظات غزة  -وزارة الداخل غزة، وتنتشر 

ه  ع خالفاتهم وتوج او من المواطنين حول المشاكل للعمل على حل جم اتب لها، وتعمل على تلقي الش ضمن م
افة لجان اإلصالح  عة  ة ومتا ، وتعمل على رقا المواطنين إلى جهات االختصاص للمساهمة في حل أ خالف عشائر
التدخل في  ، وتهتم لجان اإلصالح  عين لها لضمان عملهم أنه في إطار القانون والعرف العشائر ورجال العشائر التا

افة ال عة  ة واالسرة، ومتا ة أو عامة وحلافة النزاعات المجتمع انت شخص االت سواء  ا واإلش االت  قضا اإلش
بلغ عددهم (حسب العرف العشائر  طة علماء فلسطين.1850والقضائي، و شترك معهم را   ) شخص 

ة التي يتسند عليها لجان اإلصالح م   المرتكزات الق
حملون نفس ثقافة المجتمع الذ  70 -30غلب اللجان هم من الرجال والتي تتراوح أعمارهم ما بين (أ  ينتمون سنة)، 

الخدمات  تدخلون  ة، و ات  إلىستنادا إال ر مجموعة المرجع ال، ونذ ة القائمة والمتوارثة عبر األج األعراف االجتماع
ا الع قضا ة المستند عليها في التعامل  م ة إدون التطرق  نف القائم على النوع االجتماعيالق ة الدين م ذات المرجع لى الق

ة   :التي سب تناولها في عوامل الخطر المجتمع
 ة هو محاأ حد إ :التراضي مقابل التقاضي م نفصال إللتفر أو الى اإولة إيجاد حلول ال تستند هم المرتكزات الق

ناء المجتمع بين الزوجين حفاظاً  ة الطالق، ال للضرورة القصو إ على تماسك و ، وعدم المساهمة في زادة نس
 ن نسب الطالق التعسفي بزادة مستمرة.أ وخصوصاً 
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  ة األإالمرأة تحتاج ةلى الحما ة المجتمع ة أكثر من الحما ن مردود الزوجة لزوجها، ألجان اإلصالح تؤمن  :سر
عدم الوالبنت ألهلها، لذا تعتمد  ان أوجه التدخل على الضغ على الطرفين  ن إيجاد م م ، ألنه ال  من آتفر

ة.بيت و أهل بيت األعن  عيداً للمرأة   الزوج
 ة الخالفات األ ةيتحمل الزوجين مسؤول ة عتمد أ تدخل للجان اإلصالح على تحميل طرفي النزاع مسؤ  :سر ول

اته، وذلك من  ة للطرفين.إات النظر والوصول جل تقرب وجهأالنزاع وتداع  لى حلول مرض
 ة ة النساء التي تطلب الحما ما طلبت ح "الطنب"  إذانه يتوجب عليها الدفاع عن المرأة أتؤمن اللجان  :حما

ان  ه اللجنة، وتعمل على توفير م ع  ما تستط ة على اللجنة،  لتها.آالحما  من لها لحين حل مش
 حل أ نزاع أتؤمن لجان اإلصالح  :النزاع برضى طرفي و ر التدخل مش ه موافقة أن التدخل  شتر ف سر 

ون هناك تدخل في حال رفض الإ جان، و لالطرفين على تدخل ال  تدخل.للحد الطرفين أ لن 
  ام وف األح ة  عتمد الحل العشائر على مجموعة األعراف والعادات التي تسود  :الشرع والفرعالمرجع

ل ما فيها من ال ة أو أ مجتمع الفلسطيني  ة وعادات سلب ة أو عراف إيجاب ات دين ات مرجع فهم مغلو للمرجع
ة.  الدين

 ة المعلومات ة وتدخل صلح بين الزوجين  :سر ما يتعل بنشرها في أوسا و األأل قض سرة تامة ف سر تتم 
ا العنف الجنسي.  اللجان، وخصوصا قضا

 فيل ة صك الصعد اإل :ال حلول دون  تا فيل واحد تفاق على حل مرضي للطرفين، يتم  لح على أن يتم وضع 
ال الطرفين، أمن  الحل المقترح وعدم اإلسرة  ه، لضمان عدم تكرار سبب النزاع.االلتزام   خالل 

ة للجان اإلصالح، نالح أملخص المرتكزا م ة في ت إنها ذات الق م المجتمع غزة، حيث أن  محافظاتمتداد للق
ة المعتمدة على النظرة للمرأة، مع دفاعهم عن حقوق المرأة وف  م والعادات السلب مجموعة الق معظم لجان اإلصالح تؤمن 

ه. عملون ف   الواجب العشائر الذ 
ة خبرات لجان االصالح   في حل النزاعات االسر

العديد من حل النزاعات المجتمع ت اللجان العشائرة  ة لقد شار ل من الخبرات، المبن ة واالسرة، وتمتلك سجل طو
ة، م العنف ضد المرأة والتي تم التدخل فيها ( على المرتكزات الق ا المتعلقة  ة القضا %) من مجمل 45حيث بلغت نس

ة، ا والتدخالت المجتمع المرتفع  دومع العد سر والعنف القائم على النوع االجتماعينه في مجال النزاع األإال إ القضا
ة، ال زالتأالذ  ة مستندة على العرف والعادة ال الحقوق المشروعة ضمن تطور الفاعلة خبراتهم  كسبهم خبرة عال عشوائ

اة االجتم اةالح الح ة  ف ة واالدوار الوظ اب تفتقر لعلوم العرف العشائر ، اع ن ما أن الخبرات الجديدة من الش م ، لذا 
ات  ال اب في تحديد مجمل اإلش ا العنف المبني اإلالتدخل الخبرات لد لجان اإلصالح والنشطاء الش ة لقضا ستجا

ة على النوع االجتماعي ة على الضعف لد اللجان المحل ة واإلج، المبن ات المعرف ة واإلدارة في المدر راءات التنفيذ
ن اإل م ا العنف المبني على النوع االجتماعي، والتي  ة لقضا   :فييجازها إستجا

 م واالتجاهات القائمة على النوع االجتماعي ح المفاه ة ذ إ: حيث تصح م المجتمع نها تقتصر على الق
ة الدينة والعادات والتقاليد ابا، ولعل أبرزها "المرجع ة العنف مهما تنوعت األس  ."لنساء هن ضح
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 ة ة الجندر ف في المجتمع الفلسطيني، للمرأة والرجل ال تعي الدور الجندر  اللجان العشائرةغلب أ : األدوار الوظ
ة (انظر بند   ).5-3-3فخبراتهم قائمة على عوامل الخطر المجتمع

 ة، حقوق المرأة ات الدول ل متكامل حقوق المرأة في القانون الفلسطيني واالتفاق ش وتعتمد : أغلب اللجان ال تعي 
  مما يجعل الحلول غير منصفة للمرأة.على حقوقهن وف األعراف والتقاليد، 

 م انأضمن مبدأ  نصاف الحقوق إ: والتي تعتمد على الوساطة والتح ا مهما   تن النساء المعنفات هن ضحا
اب مأ، حيث األس ة و  شارت نتائج النقاش أن أسس الوساطة والتح انت في إ قائمة على األعراف االجتماع ن 

ان جائرة على المرأة، و  ةعض األح ة القانون ة ال المرجع م ة الق قى خبرات اللجان مقتصرة على المرجع  .هنا ت
 ك ل و وجلى إتفتقر اللجان  :التنسي والتشب ة في التحو ة واألهل وم ك مع المؤسسات الح ول تنسي وتشب د برتو

ة والترحيل وا ما لم تشترك ضمن أ ش ال،    .دعم ومناصرة لحقوق المرأةالستق
  ة وكتا وك الصللى الفإتفتقر الخبرات : الص ة ص ة لكتا ات القانون ن  حن م والسندات والوثائ التي 

ة.إ ضمن قبولها لد المحاكم وخلوها من الثغرات القانون ما    ستخدامها أثناء القضاء، 
 انات ) التوثي وقواعد الب ناء الدروس المستفادة في للمساهمة في تحليل أنشطة ال :(التخط عداد خط إ لجان و

الته افة األنشطة وتسج ر عمل هذه اللجان، البد من توثي  ة إدارة آا واألوراق المستخدمة فيها، ضمن تطو ل
تها مع المؤسسات الفاعلة، وهنا أفاد ن مشار م انات  ما يجب وجود قواعد ب ع اللجان محددة،  نها ال أت جم

ة هذه ا قها، تعي أهم ما ال تمتلك مهارات إدارة الملفات، وتوث ذلكلوثائ  ال تمتلك أ من مهارات بناء خط  و
  العمل.

 ل ال الحاالت المحولة من الشرطة إتعتمد خبرة اللجان على : التحو ة أستق و من أو من المؤسسات االهل
ل حاالت العنف المأنفسهمالمواطنين المتنازعين  عة ، ولم تعمل هي على تحو بني على النوع االجتماعي للمتا

م الخدمات ا ة المختصة، مما الزمة من قبل المؤسسات األلوتقد حت وجد ثغأهل رة في عمل هذه اللجان، وأص
ة اإل ان.أومقتصرة على حل الخالف فق  منقوصهستجا ل     ش

 العنف المبني على النوع االجتماعيإ ا تنعدم خبرات : دارة الحالة المتعلقة  قضا ة  اللجان في إدارة الحالة العمل
ص عتمد على أسس إدارة الحالة من (تشخ ل عشوائي غير ممنهج، وال  ش م -العنف حيث تسير  تحديد  -تقي

اء ناء أسلوب التدخل التخط -الشر عة -التدخل مع مراعاة تطور الحالة -و   .غالق الحالة)إ  – المتا
  ادف ضمن ن هناك ضعف في مهارة إدارة الحديث الهأشارت النقاشات مع اللجان أ: المجتمعيإدارة الحوار

سبب  انًا تفقد الموضوع مأوالمداخالت غير الهادفة، والتي  المشاحنات يئملثرة جو أموضوع النزاع، مما  ن ح
فتقد  ما قد تثير جو  ةإمحتواه،     .لى التقدير واالحترام والمح

 حل الخالفات األ المهممن  :سر دوائر العنف كساب إسرة داخل البيت، نهاء الصراعات األإ سرة و في التدخل 
ضمن متدخلو  أطراف ، ل عض المهارات التي تضمن عدم عودة نفس النزاع مرة أخر ة نجاح  االنزاع  االستجا

اللجان العشائرة إ التدخل و  ات أستمرارته، والتي يتطلب من مقدم الخدمة  فن ة طرفي النزاع  ة توع و المجتمع
ة (سر دوائر العنف ضمن فهم  ات تعآعنف) عبر  -نزاع -شجار -جدلمتتال سر وتحليل زز الحوار األل

يز ، النزاع ر في التعامل األأمع التر  ستمرار دائرة العنف.إسر أساس فاعل في ن الجمود الف
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ر الحرورشة العمل مع المقترحات في ضوء  - 6 ة الثقافة والف اء جمع   شر
 .ات عمل لها ألل ة في الدراسة لتحو ع الفرع  تنفيذ ورش حول المواض
 .لة الفهم المغلو للعنف المبني على النوع االجتماعي   تثقيف الرجال حول مش
 .ة صغيرة للنساء المعنفات   دعم مشارع اقتصاد
 ال العنف ضد النساء يل مرصد جد وفعال لرصد أش   المبني على النوع االجتماعي. تش
  عد انتهاء استمرار العمل من المؤسسات الفاعلة لمناهضة العنف ضد النساء المبني على النوع االجتماعي حتى 

  مشارعها.
 .ضمن حقوق النساء، بوضع قوانين حازمة لكل أنواع العنف ر القانون الفلسطيني ل   تطو
 فل حقوق النساء   المعنفات. توحيد النظام القضائي، ل
 .مرجع لكل الدراسات والفعل ة سيداو    اعتماد اتفاق
 .ة م ة في المناهج التعل م الثقافة الجنس   تعم
 ين الرجال للدفاع عن النساء.ابتكار سفراء النوع االجتماعي ة لتم   ، من خالل برامج توع
  االجتماعي.تظافر جهود رجال االصالح مع رجال القانون للحد من العنف المبني على النوع  
 . مي للصف األول الثانو   إضافة مادة للثقافة األسرة في المنهاج التعل
  لة العنف المبني على النوع االجتماعي وضرورة تفعيل دورها ة في مش اس عدم استثناء دور االحزاب الس

  لمناهضته.
 ة لألسرة حول أفضل اال رامج توعو ة موجهة حول حقوق المرأة و ة .إعداد برامج توعو ة المناس   ساليب الترو
 .ا العنف   العمل على زادة الوعي المجتمعي لقضا
 .ادة القانون يز على مبدأ س ة والتر حقوق المرأة في التشرعات والقوانين الفلسطين ة    إطالق حمالت توع
 .ة ة أو مؤسسات نسو ات نسو حاث من خالل شر   تنفيذ األ
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م - 7 عة والتقي ات المقترحة خطة المتا   للتوص
ات من العنف المبني على النوع اإل خطة عملصيل وال يتجزأ من أدراسة خ األساس جزء  ة الفاعلة للناج ستجا

ة، في إطار وضع اإلطار المنطقي للخطة االجتماعي ة والمجتمع ات المؤسس   .أو البرنامج أو الفعال
عةإ تم  عد عداد خطة المتا م  مع المؤسسات ذات العالقة في مناقشة خ األساس ووضع عقد ورشة عمل  والتقي

ات يفي ضوء ذلك، حيث تم  1التوص م التشار ين بهدف إدماج معارف وآراء  االستعانة بنهج التقي وخبرات المشار
اتفي وضع الورشة،  عتهاو  التوص ات التحق من تنفيذها ومتا عة آل اعداد خطة المتا ة يلتزم االستشار  م ، وعل والتقي

ر الحر ة الثقافة والف معرفة جمع انت من مخرجات ورشة العمل و ات الدراسة التي    .وف توص
ة نظام 7- 1 عة المراق م والمتا  والتقي

ة تعتبر عة عمل م المتا ات الدراسة  ضمن الواردة االنشطة تنفيذ نجاح لضمان المهمة المراحل من والتقي توص
طة التدخالت نجاح مد من التأكد تستهدف والتي   .ذات الصلة األهداف المقترحة والمرت

عة خطة ستستند  م المتا ة المؤشرات من مجموعة على والتقي ة الكم  واضحة أدوات من خالل وذلك والنوع
اس تستهدف ات الدراسة تنفيذ في الحاصل التقدم مد ق ة، النتائج إلى وصوالً  توص التالي المطلو  التدابير اتخاذ و
ة م تقارر قبيل من المناس ة تقد انات تتضمن سنو ة حول ومحددة واضحة ب  إلى تحديد اإلضافة المتحققة، النتائج ماه

 حول العالقة واألطراف ذات القرار لصانعيالمعلومات الضرورة ستوفر  والتي المستفادة والدروس واالخفاقات النجاحات
ة سير ة نجاحها ومد التنفيذ عمل طة تحقي االهداف ونس ات خ األساس للعنف المبني على النوع  المرت بتوص

 االجتماعي.
عة عن المسؤولة الجهات 7- 2 م المتا   والتقي

ر الحر ستعمل ة الثقافة والف ل جمع سي ش ة قدرات مؤسسات خالل أنشطنها ومن رئ  ضمن "مشروع تقو
ة من أجل تحسين  ا العنف المبني على النوع االجتماعي" علىالمجتمع المدني الفلسطين ة حقوق النساء ضحا  إجراء وحما

ة عة عمل م متا انات جمع خالل الخطة من لتنفيذ دورة وتقي ة ومعلومات ب  ترت والتي المتحققة اإلنجازات حول م
ل المؤشرات ش ة وثي  ة الكم  نتائج دراسة خر تحليل سيتم عبوالذ  ضمن إطار زمني محدد،الصلة،  ذات والنوع

ة والفرص ونقا ال SWOTأسلوب األساس  ة والخارج في  قوة لد المجتمع المحلي ومؤسساتهلتحديد المخاطر الداخل
ة الفاعلة للعنف المبني على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق المرأة ) Allison Rossettنموذج (، و بناء برنامج لالستجا

م    .وفعاليتها تقدم األنشطةلتقي
   

مع الشركاء من المؤسسات االهلية  2017مارس  21التوصيات وضعت بمعرفة جمعية الثقافة والفكر الحر كمخرجات لورشة العمل المنعقدة بتاريخ  -  1                                                           
قائم على اعداد خط األساس للعنف المبني على النوع االجتماعي فقط، والحكومية، كما أن التوصيات لم يتدخل في وضعها االستشاري، وذلك أن التعاقد معه 

  مع تنظيم التوصيات المقترحة من جمعية الثقافة والفكر الحر في قالب خطة المتابعة والتقييم.
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م 7- 3 عة والتقي   نم أدوات المتا
ر الحر على إستعتمد جمع ة لتحقي متسة الثقافة والف م فاعلة لتنفيذ األنشطة اتخدام األدوات التال عة وتقي

م: عة والتقي   المقترحة في مصفوفة خطة المتا
 ة معتمد نظام على تفاقاإل م للرقا دورًا  حدث للتقارر موحد إلى نموذج اإلضافة محددة مؤشرات يتضمن والتقي

عة القائمين على قبل من عدادهإ  يتم م  المتا االعتمادفي إطار اوالتقي  مصفوفة مؤشرات على لمشروع، وذلك 
عة م. المتا  والتقي

 ة توثي طة والتدخالت األنشطة افة تنفيذ عمل ات خ األ المرت  محدد زمني ضمن إطار ساسبتنفيذ توص
ة المسؤولة الجهات افة مع التعاون  ل التنفيذ عن التنفيذ والمشار ما ،دور  ش انات توفير في سهم و  الب
ة طة األول ات المرت  .التنفيذ عمل

 انات المؤشرات جمع ة والب ة الكم طة والنوع ات الدراسة الواردة والتدخالت األهداف المرت  وذلك ،في ضوء توص
عة بخطة المتعلقة المؤشرات مصفوفة ضمن ورد ما مع ينسجم ما م المتا  لقاءات إلى عقد اإلضافة هذا، والتقي

عة م متا طة ذات والجهات األطراف مع الحاجة حسب وتقي ة الصلة المرت م أجل من التنفيذ عمل ة تقي  عمل
انات والمعلومات جمع في والمساعدة التنفيذ  .الصلة ذات الب

 ر ة الدورة التقارر تطو ات توصيف تتضمن التي والسنو  المنفذة، والتدخالت وحجم االنشطة التنفيذ لعمل
انات إلى اإلضافة ة المؤشرات ب ة الواردة الكم عة مصفوفة ضمن والنوع م المتا  .والتقي
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م 7- 4 عة والتقي   مصفوفة خطة المتا
ة المؤشرات   األنشطة  هدافاأل ة والنوع   ذات العالقةالكم

ة بخ  ع الفرع المواض الوصول 
ات عمل   األساس ألل

م أدوات خ األساس على المؤسسات الفاعلة في مجال  تعم
  العنف المبني على النوع االجتماعي.

ت بنتائج الدراسة واستلمت أدوات الدراسة   .عدد المؤسسات التي شار
  أدوات الدراسة.عدد الدورات التي عقدت لمقدمي الخدمات بهدف تدربهم على استخدام 

انات لد المؤسسات الفاعلة في اطار مخرجات  م الب تنظ
  األدوات

ات من العنف  عدد ونسب الحاالت   .التي تم التعامل معها من الناج
ا العنف ات ضحا اب العنف المبني على النوع االجتماعي وعوامل الخطر على النساء والفت  حصر أس

  المبني على النوع االجتماعي في اطار أدوات الدراسة.

ادرات في إطار مخرجات أدوات خ األساس ات وم   بناء فعال

ادرات عدد ات التي تبنى لمعالجة عوامل الخطر للعنف المبني على النوع االجتماعي. الم   والفعال
ة. مغراف فاتها الد   عدد الفئات المستهدفة ضمن تصن

ة الناشطةأسماء المؤسسا ادرات. 1ذات العالقة بتنفي ت الشر   الم
اس لنماذج  ات على الفئات المستهدفة في اطار النتائج المتوقعةق ادرات والفعال   أثر الم

ة اب ادرات الش   . نماذج لقصص نجاح الم

رفع مستو الوعي المجتمعي للحد 
من ممارسات العنف المبني على 

  النوع االجتماعي
ضافة مادة الثقافة االسرة في ع القرار إلالضغ على صنا

مي للصف األول الثانو    المنهاج التعل

ة إدراج مادة الثقافة االسرة في المنهاج  ان أهم عدد االجتماعات وورشات العمل التي تستهدف ب
. مي للصف األول الثانو   التعل

مي عدد حمالت الضغ التي تحث صناع القرار على إدراج مادة الثقافة اال سرة في المنهاج التعل
.   للصف األول الثانو

مي  ة التي تسهدف تسل الضوء على أثر إدراج مادة الثقافة االسرة في المنهاج التعل الخطة اإلعالم
.   للصف األول الثانو
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ة المؤشرات   األنشطة  هدافاأل ة والنوع   ذات العالقةالكم
ة في المناهج الضغ على صناع القرار ل م الثقافة الجنس تعم

ة. م   التعل
ة.جتماعات وورشات عدد اال م ة في المناهج التعل م الثقافة الجنس ة تعم ان أهم   العمل التي تستهدف ب

ة. م ة في المناهج التعل   عدد حمالت الضغ التي تحث صناع القرار على إدراج مادة الثقافة الجنس
ة. م ة في المناهج التعل ة التي تسهدف تسل الضوء على أثر إدراج مادة الجنس   الخطة اإلعالم

ة  حث اس مناهضة العنف لتفعيل دورها األحزاب الس في التدخل 
  المبني على النوع االجتماعي.

ة دورها في مناهضة  ان أهم ة التي تستهدف ب اس عدد االجتماعات وورشات العمل مع األحزاب الس
  العنف المبني على النوع االجتماعي.

ة في مناهضة العنف المبن ات األحزاب السساس ال مشار   ي على النوع االجتماعي.اش

ة تستهدف األإ  ة عداد برامج توعو سر حول األساليب الترو
  المثلى القائمة على المساوة بين الجنسين، وحقوق المرأة.

ة حسب نوعها (ورشات عمل ل نوع من أنشطة برامج التوع ة -عدد  مطبوعات  - لقاءات إعالم
ة) والتي تستهدف نشر -ادلة -ونشرات ة أفالم مرئ التنشئة االجتماع   األساليب المثلى 

ة. مغراف   عدد الفئات المستهدفة وف متغيراتهم الد
ة على المجتمع. اس أثر برامج التوعو   نماذج ق

حاث والدراسات  ة في إعداد األ تفعيل دور المؤسسات النسو
العنف المبني على النوع االجتماعي.   المتعلقة 

حاث المنشورة والمتعل العنف المبني على النوع االجتماعي.عدد األ   قة 
العنف المبني على النوع  ة المتعلقة  حاث العلم ات اعداد الدراسات واأل ة حول فن عدد الدورات التدرب

  االجتماعي.

ة الرجال في مجال العنف المبني  توع
  على النوع االجتماعي

ة من الرجال للدفاع عن حقوق المرأة  اب تأهيل الكوادر الش
  سفراء للنوع االجتماعي.

ة اب ة. عدد الكوادر الش مغراف   المستهدفة وف متغيراتهم الد
ة انماذج  ور مدافع عن حقوق المرأة.لبرامج التدرب   الهادفة لجعل الذ

اس  ور. أثرنماذج ق ة من الذ اب   التدرب على الكوادر الش
  نماذج لقصص نجاح التدرب.
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ة المؤشرات   األنشطة  هدافاأل ة والنوع   ذات العالقةالكم
م  ح المفاه لةلد الرجال تصح العنف المبني على  حول مش
  النوع االجتماعي.

ة حول المرأة. ة التي تستهدف الرجال بهدف تعديل معتقداتهم المعرف   عدد جلسات التوع
ة مغراف   أعداد الفئات المستهدفة وف متغيراتهم الد

ة ح المعتقدات المعرف ة لتصح   نماذج األساليب المعرف

ة  ةتفعيل المساءلة القانون  والمجتمع
لمقترفي جرائم العنف المبني على 

  النوع االجتماعي

ضمن الضغ على صناع القرار ل ر القانون الفلسطيني ل تطو
  .حقوق النساء، بوضع قوانين حازمة لكل أنواع العنف

ة وضع قوانين حازمة لكل أنواع العنف. ان أهم   عدد االجتماعات وورشات العمل التي تستهدف ب
ضمن حقوق النساء.عدد حمالت ال ر القانون الفلسطيني ل   ضغ التي تحث صناع القرار على تطو

حقوق المرأة  ة المتعلقة  ة التي تستهدف تسل الضوء على أثر نقص التشرعات القانون الخطة اإلعالم
  وانفاذها.

فل حقوق الضغ على صناع القرار ل توحيد النظام القضائي، ل
  النساء المعنفات.

ة توحيد النظام القضائي.عدد  ان أهم   االجتماعات وورشات العمل التي تستهدف ب
  عدد حمالت الضغ التي تحث صناع القرار على توحيد النظام القضائي.

النظام القضائي في حقوق المرأة. اين  ة التي تستهدف تسل الضوء على أثر الت   الخطة اإلعالم
مرجع لكل الدإعتماد إ ة سيداو  مرجع لها.  راسات والفعل.تفاق ة سيداو    عدد الدراسات التي اعتمدت على بنود اتفاق

ة سيداو. ات التي أًعدت بناء على اتفاق   عدد األنشطة والفعال
تظافر جهود رجال اإلصالح مع رجال القانون للحد من 

ات التعاون المشترك بين رجال اإلصالح ورجال القانون.عقدت لبناء آعدد ورشات العمل التي   ممارسات العنف المبني على النوع االجتماعي.   ل

حقوق المرأة في التشرعات والقوانين  ة  إطالق حمالت توع
ادة القانون  يز على مبدأ س ة والتر   .الفلسطين

اسات الفلسطينينة. ة التي تستهدف حقوق المرأة في التشرعات والس ة المجتمع   عدد حمالت التوع
ة.أعداد الفئات    المستهدفة من الحمالت المجتمع

ادة القانون. زت على اإلجراءات المعززة لس ادرات المتميزة التي ر   عدد الم
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ة المؤشرات   األنشطة  هدافاأل ة والنوع   ذات العالقةالكم

ة وتعزز معارف وقدرات  تنم
ات  ات الناج انات النساء والفت وٕام

من العنف المبني على النوع 
  االجتماعي

ات من العنف المبني على النوع ات الناج ين النساء والفت  تم
ًا.   االجتماعي إقتصاد

ات من العنف. ات الناج ين االقتصاد التي استهدفت النساء والفت   عدد برامج التم
ات من العنف ذوات اإلعاقة. ات الناج ين االقتصاد التي استهدفت النساء والفت   عدد برامج التم

ين االقتصاد مقارنة مع  ات المستفيدات من برامج التم ة النساء والفت ات من العنف.نس   أعداد الناج

ات  ات من العنف حول حقوقهن واستراتيج ة النساء الناج توع
  مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي

ات التي تلقينىخدمات الدعم واالسناد القانوني. ة النساء والفت   نس
ات التي تلقين خدمات الدعم واإلرشاد النفس واالجتماعي. ة النساء والفت   نس

ة  ات اإليجاب ر قدراتهن في إستخدام اإلستراتيج ة تهدف إلى تطو ة النساء التي تلقين دورات تدرب نس
  في مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي.

يل مرصد جد وفعال لرصد  تش
ال العنف ضد النساء المبني  أش

  على النوع االجتماعي

الشراكة مع  زة  انات مر وزارة شئون المرأة بناء قاعدة ب
ة لرصد أنما وممارسات  مرج ة  وم ة والح والمؤسسات القاعد

  العنف المبني على النوع االجتماعي.

العنف المبني على النوع االجتماعي. ة للمعلومات المتعلقة  مرجع   نماذج التنسي مع وزارة شئون المرأة 
ة ة لجنة تنسي العمل ما بين المؤسسات االهل ة والناشطين بهدف اعداد  عدد وماه ة والقاعد وم والح

انات.   نماذج لقواعد الب
  نموذج البرنامج االلكتروني.

ة   خطة ر البرنامج االلكتروني ما بين المؤسسات المشار
إستمرار عمل المؤسسات الفاعلة لمناهضة العنف ضد النساء 

عد إنتهاء مشارعها.   المبني على النوع االجتماعي حتى 
العنف المبني شف  عد انتهاء مشارع الخاصة  أسماء المؤسسات ذات القدرة على استدامة العمل 

  على النوع االجتماعي.
عد انتهاء المشارع. م الخدمات  ادل الموارد بين المؤسسات للحفا على تقد   خطة ت
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  المصادر - 8
  االنقسام رفع معدالت العنف ضد النساء، خنساء فلسطين، خالل يوم دراسي بغزة، تاريخ النشر

30/7/2011 .http://khnsaa.ps/index.php?act=Show&id=1173   ) المجتمع الفلسطيني، تقرير النتائج ). مسح العنف في 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
، تقرير النتائج الرئيسية، التقرير االولي لمسح اإلعاقة). 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (   فلسطين. -الرئيسية، رام هللا

ائج ). مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، تقرير النت2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (   فلسطين. -رام هللا
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  المالح - 9
  العينات النوعية 1-9

مراكز تقديم الخدمات ضمن مجموعات النقاش المركزة داخل  سيدة من ضحايا العنف 158: تم استهداف ضحايا العنف
  غزة، حيث يمكن توصيف متغيراتهم الديمغرافية على النحو التالي: بمحافظات

  الحالة الصحية  المستوى التعليمي  العمر  السكن  المهنة  الحالة االجتماعية
  العدد  الحالة  العدد  المستوى  العدد  الفئة  العدد  النوع  العدد  النوع  العدد  الحالة

  11  مرض مزمن  11  امي  5  سنة18< 1فئة   50  مدينة  123  ربة بيت  89  متزوجة
  9  ذوات االعاقة  22  ابتدائي  35  25<  2فئة≤ 18  27  مخيم  18  موظفة  35  مطلقة
  128  سليم  43  اعدادي  37  35<  3فئة≤ 25  58  قرية  12  مهنية  27  انسة
  -   -   58  ثانوي  45  45<  4فئة≤ 35  23  م مهمشة  5  طالبة  7  ارملة

  -   -   24  جامعي  36  45≥  5فئة  -   -   -   -   -   -
  العينات الكمية 2-9

  عينة النساء والفتيات ضحايا العنف
من النساء والفتيات المراجعات للمؤسسات االهلية المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي في كافة  420تم استهداف 

  محافظات غزة، حيث كانت متغيراتهن الديمغرافية على النحو التالي:
  شمال غزة  غزة  دير البلح  خانيونس  رفح  مكان السكن

  90  106  58  85  81  العدد
  %21.5  %25.2  %13.8  %20.2  %19.3  النسبة المئوية

  65اكثر من   64- 55  54- 45  44- 35  34 - 25  25اقل من   الفئة العمرية  
  6  22  60  112  136  84  العدد

  %1.4  %5.2  %14.3  %26.7  %32.4  %20  النسبة المئوية
  ارملة  معلقة  انسة  مطلقة  متزوجة  الفئة االجتماعية 

  24  22  84  77  213  العدد
  %5.7  %5.2  %20  %18.3  %50.7  النسبة المئوية

  جامعي  ثانوي  اعدادي  ابتدائي  امية  المستوى التعليمي  
  71  166  89  53  41  العدد

  %16.9  %39.5  %21.2  %12.6  %9.8  النسبة المئوية
  مأوى مؤقت  ايجار اسبست  ملك اسبست  ايجار باطون  ملك باطون  نوع المسكن  

  21  25  44  146  184  العدد
  %5.0  %5.9  %10.5  %34.8  %43.8  النسبة المئوية

  4000اكثر من   4000- 2500من   2500- 1000من   1000أقل من   متقطع  الدخل بالشيكل  
  16  21  25  94  264  العدد

  %3.8  %5.0  %6.0  %22.4  %62.8  النسبة المئوية
  
  غير ذلك  صحي  ذوات اعاقة  مرض مزمن  الحالة الصحية  

  69  209  30  112  العدد
  %16.4  %49.8  %7.1  %26.7  النسبة المئوية

  
  اهلي محافظاتموظفة   موظفة حكومية   خاص محافظاتموظفة   مهنية  طالبة  ربة منزل  طبيعة العمل

  13  6  21  9  36  335  العدد
  %3.1  %1.4  %5.0  %2.1  %8.6  %79.8  النسبة المئوية

  
  افراد 10اكثر من   افراد 10 -5من   افراد 4اقل من   عدد افراد االسرة

  78  276  66  العدد
  18.6  %65.7  %15.7  النسبة المئوية
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محافظات غزة ات    عينة النساء والفت
ة اإلطار المنهجي للعينة   المسح

ع النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين ( بهذهالمعاينة التي استخدمت  إطارعتمد  قطن  65 -18الدراسة على جم سنة) و
ز لإلحصاء الفلسطيني ( انات الجاز المر الغ عددهن 2016في محافظات غزة، وف ما هو مسجل ضمن ب  410) وال

  ألف نسمة.
  حجم العينة

ع محافظات غزة ًا من جم االعتماد على معادلة رو تم تقدير عدد االسر (النساء) المختارة عشوائ رت يالخمس، وذلك 
مستو ثقة    %.95ماسون، و

ز لإلحصاء الفلسطيني، والتي اشارت الى انخفاض في عدم  االعتماد على المسوحات التي اجراها الجهاز المر و
ة االفراد في مثل  ة )، حيث بلغ معدل االس2011المسوحات (مسح العنف ضد المرأة في فلسطين  هذهاستجا تجا

ة التسرب من العينة المقبولة هي (94.9 ة هذه على العدد )% 5%. لذا تم االعتماد على ان نس ، حيث سيتم النس
  النهائي المقترح.

 
معادلة روبيرت ماسون لتحديد  

 حجم العينة 
  

M  حجم المجتمع 
  S   0.05على معدل الخطأ  1.96أي قسمة  0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 

p  0.50نسبة توافر الخاصية وهي 
q  0.50النسبة المتبقية للخاصية وهي 

تطبي المعادلة =  ة التسرب  39+ 384و   فرد 423%) = 5(نس
بير جدًا،  افة والن مجتمع الدراسة األصلي  عي للعينة  عطي توزع اعتدالي طب ل  ش افة خصائصه  ولضمان تمثيل 

الدراسة الى  ة تم زادة العدد المستهدف  ن افة التجمعات الس ة وتغطي  مغراف   فرد. 780خصائصها الد
ة   العينة المسح

انتم تطبي  ة من  االستب ق ة ط ال العنف ضد المرأة) على عينة عشوائ محافظات غزةالنساء وال(اش ات  ، بلغ قوامها فت
عاد سيدة وفتاه 780 عد جمع االستمارات تم است تمل  22، و ح العدد الم ص ة عليها ل استمارة لعدم استكمال االستجا
متوس عمر ( 65 -18ما بين ( استمارة، حيث تراوحت أعمارهن 758 ار (29.27سنة)  )، 1.58) وانحراف مع

ة العينة من ال لغت نس سب لهن الزواج (و ة من سب لهن الزواج ( 28.2نساء التي لم   %) 77.8%) بينما بلغت نس
ن منهن في بيوت ملك ما نسبته (%) معلقة 5.7%) أرملة، و( 6.3%) مطلقة، و( 14.3منهم ( س )، % 86.2. و

ة (% 11.2وايجار ( عد الحرب % 2.6)، ونس ن في مأو مؤقت  ة (2014) تس ما منهم نس ) من ذو % 4.6. 
ة ( ة.19) من االمراض المزمنة. والجدول (% 21.2اإلعاقة ونس مغراف  ) يوضح خصائص العينة الد
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  مستوى الدخل  المستوى التعليمي  العمر  السكن  المهنة

  العدد  النوع  العدد    العدد  الفئة  العدد  النوع  العدد  النوع
  215  متقطع  40  أمية  209  25أكبر من   142  شمال غزة  477  ربة بيت
  180  1000اقل من   73  ابتدائي  216  34 -25من   239  غزة  103  موظفة
  153  2500 -1000  164  اعدادي  179  44 -35من   115  دير البلح  45  مهنية
  132  4000 -2500  269  ثانوي  111  54 -45من   157  خانيونس  133  طالبة

  78  4000من  أكثر  212  جامعي  45  55أكبر من   105  رفح    -
  758  المجموع  758  المجموع  758  المجموع  758  المجموع  758  المجموع

ا  مغراف ان العينة ممثلة  محافظاتمن مالحظة العينة ومقارنتها مع د عطي ثقة  غزة نجد التقارب الكبير بين األرقام، مما 
عطي ثقة بنتائج الدراسة.   لخصائص المجتمع، و
سب لهن  ات التي لم  ة النساء والفت %)،  26.3الزواج والتي تعرضن الحد أنواع العنف خالل العام المنصرم (بلغت نس

العام  ات  ة نفس الفت ة اعلى من نس ز الجهاز  نفذهغزة والذ  محافظاتوف مسح العنف  2011وهي نس المر
ار التطورات التي تحدث 21.8لإلحصاء الفلسطيني ( عين االعت قى بنفس المتوس مع االخذ   محافظات %)، ولكن ت

 .2011غزة منذ العام 
  المسحأداة 

مات للمستجيبين:   تعل
  ما ل االسئلة،  ة عن  قًا. تعرضتبرجاء االجا  له سا
 .نك التسجيل على نفس الورقة م انات أو اقتراحات ف  إذا اردِت اضافة أ ب
 ة عليها مهم؟ عض االسئلة الحساسة، اال ان االجا ون هناك   قد 
  ك.ال تسجلي االسم ان يدلل عل  أو ب

ة، ولن يتم االفصاح  ات الدراسة الحال حث العلمي ومتطل ات على االسئلة لن تستخدم اال لدواعي ال ع االستجا ننوه أن جم
حيث ال تدل أ استمارة على  بير من السرة في تعبئة االستمارات  ما اننا سنتعامل بنوع  انت.  عنها أل جهة 

اإلج ة التي صاحبها. إن الصدق  ساعدها على بناء البرامج المناس ة، و ة عال عطي الدراسة موضوع ة على االسئلة  ا
محافظات غزة. ا العنف المبني على النوع االجتماعي  اجات السيدات ضحا   تخاطب احت

مات للمشرفين على تعبئة االستمارات   تعل
 ح مبدأ السرة واالستخدام العلمي وهدف االستمارة للمستجي  بين قبل تعبئة االستمارة.توض
 .أحد الموافقة الواضحة والصرحة من المستجيبين قبل تعبئة االستمارة 
 .ة على االستمارة بتقرر الذاتي او المقابلة  يجوز االستجا
  ما ال يتجاوز ة على أ االسئلة في االستمارة   % من االستمارة.20ح للمستجيب االمتناع عن االستجا
 يجوز تعبئة االس. األسلوب الجماعي أو الفرد  تمارة 
 .ة ة عل ل سؤال وتفسيره قبل االجا األسلوب الجماعي، يجب شرح   في حال التعبئة 
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 .انت غير واضحة للمستجيب ان لتسهيل فهم االسئلة اذا ما  األمثلة قدر ام   يجب االستعانة 
ة للسيدة:   أوًال/ المعلومات االساس

 :25من اقل   الـعـــــــــمــر  
   65أكثر من 

25-34  35-44  45-54  55-64   

 :ة   ارملة  معلقة  انسة  مطلقة  متزوجة  الحالة االجتماع
 :مي   جامعي  ثانو   اعداد  ابتدائي  ةام  المستو التعل

 :الحالة العمليــــــــة  
  

  ...........................  العمل دائم أم مؤقت
ومة رام هللا           ةموظف      خاص           محافظات ةموظف                 ةمهن ومة غزة               ةموظف     ح ح

  اهلي                        محافظاتة                 موظفة طال             رة منزل   
 :ن ـــان الســـــ م/قرة:.............  المحافظة: .................  م   المنطقة: ...............................  المدينة/ مخ
 :ن ان ايواء                         ايجار                         ملك  نــــوع الســـ   م
  دخل االسرة

  الشهر 
ل 1000اقل من   متقطع   4000اكثر من      4000 - 2500من     2500-1000من   ش

 ة   غير ذلك  صحي  ذو اعاقة  مرض مزمن  الحالة الصح
 افراد 10اكثر من   افراد10 -4من   افراد 4اقل من   عدد افراد االسرة  

ًا/ اذا   أل من أنواع العنف برجاء تحديد خصائص الشخص المعنف: تعرضتثان
 :25اقل من   الـعـــــــــمــر  

   65اكثر من 
25-34  35-44  45-54  55-64   

 :مي   جامعي  ثانو   اعداد  ابتدائي  امي  المستو التعل
 ومة رام هللا         خاص           محافظاتموظف                  مهني  :ـــةالحالة العمليـــ ومة غزة                 موظف ح موظف ح

  العمل دائم أم مؤقت اهلي               محافظات موظف                    عاطل عن العمل             طالب
  

 ة   اضطراب نفسي  صحي  ذو اعاقة  مرض مزمن  الحالة الصح
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  ال  نعم  الىمن شخص ما  تعرضتهل   م
1  

قوة بهدف العقاب؟   االمساك أو الدفع  
ة الشخصان نعم:  إذا ان غير منظم عدد المرات ...............؟ .................صلة قرا : اذا 

ا .................... ان منظم: (مرة اسبوع ا -اذا    مرة شهرا) -أكثر من مرة اسبوع
   

ِك الزواج وانِت قاصرة دون سن   2   سنة؟ 18هل فرض عل
ان نعم: سن الزواج؟ ................................   اذا 

    

ة (مرضة)؟اهمالك وانِت   3 ة صع   حالة صح
ان نعم:  ة الشخصاذا    .....................عدد المرات: ......................؟ .............صلة قرا

    

4  

  االهانة أو الشتم أو االزدراء أو التهديد من شخص غرب أو تحرش لفظي؟
ة نعم: فبرجاء تحديد  انت االجا   اذا 

ان:.................................. (الشارع المعابر والمنافذ  -وسائل المواصالت -اماكن التسوق  -الم
ة ة -الحدود ة او االجتماع ان تلقي الخدمات الصح ان العمل -المدرسة/الجامعة -م منازل  -البيت -م
  منازل االصحاب) -االقراء

  .............عدد المرات: ............................

    

ة؟  5 اس ك نتيجة  نشاطات س   اعتقالك أو استجوا
ان نعم: عدد المرات ..................................................................   اذا 

    

ار على ممارسة الجنس اثناء الدورة الشهرة؟  6   االج
ان نعم:  ة الشخصاذا    ..........عدد المرات: ........................................؟ ..... صلة قرا

    

7  

  التحرش الجنسي؟
ة نعم: فبرجاء تحديد  انت االجا   اذا 

ان التحرش:.................................. (الشارع المعابر  -وسائل المواصالت -اماكن التسوق  -م
ة ة -والمنافذ الحدود ة او االجتماع ان تلقي الخدمات الصح ان العمل - المدرسة/الجامعة -م  -البيت -م

  )االصدقاءمنازل  -منازل االقراء
ة .................... غرب). - قرب.. (...............الشخص المتحرش:  ان قرب : صلة القرا   اذا 

م  ل غير منظم ف ش ان التحرش    عدد المرات: .........................................اذا 
ًا، مرة شهرًا) ًا، اكثر من مرة اسبوع : ....................... (مرة اسبوع ي دور ش ان التحرش    اذا 

   

ة ذلك؟الت  8 ين فأس او ما شا آلة حادة مثل س   هجم 
ان نعم:  ة الشخصاذا    عدد المرات: .........................        ................  ؟صلة قرا

    
الزوج قبل الزواج؟  9       هل تمت استشارتك 
ة لد المختصين؟  10   حرمانك من االستشارات النفس

ان نعم:  ة الشخصاذا    عدد المرات: .....................................................؟ صلة قرا
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الضرب؟  11   التهديد 
ان نعم:  ة الشخصاذا    .....................عدد المرات: .........................؟ ...........صلة قرا

    

ة؟  12 اس المظاهرات أو االعتصامات الس ة    منعك من المشار
ان    نعم:  الشخص/الجهة المانعة ........................................... عدد المرات ..........اذا 

    

الدبر؟  13 ار على ممارسة الجنس    االج
ان نعم:  ة الشخصاذا    .....................عدد المرات: ......................؟ .............صلة قرا

   

ام بن  14 الق   شا جنسي مع اخرن دون رغبتك؟الطلب منك 
ان نعم:  ة الشخصاذا    ؟ ......................................عدد المرات: .................. صلة قرا

    

طة االلم في المفصل؟  15 س   ضرب نتج عنه رضوض أو خدوش او جروح 
ان نعم: ة الشخص اذا    المرات: ......................... ......................عدد؟ ..........صلة قرا

    
ه؟  16       هل تزوجتي من الشخص الذ ترغبين 
ة  رغم عنرفض استعمال وسائل منع الحمل اثنا  17       ؟كء العالقة الشرع
  خوفك  من زوجك أو أ شخص آخر ؟  18

ان نعم: حدد مصدر الخوف: .............................من الشخص؟    ........................اذا 
    

  منعك من السفر؟  19
ان نعم: الجهة التي منعت................................... السبب من المنع......................   اذا 

    

ة دون رغبتك؟  20 ة الشرع ار على ممارسة العالقة الجنس   االج
ان نعم:  ة الشخصاذا    ......عدد المرات: ..................................................؟ صلة قرا

    
ة مع زوجكهل تشعرن بنفور من   21       ؟ممارسة العالقة الجنس

22  

قوة من شخص غرب؟   الضرب أو الدفع 
ة نعم: فبرجاء تحديد  انت االجا   اذا 

ان:.................................. (الشارع المعابر والمنافذ  -وسائل المواصالت -اماكن التسوق  -الم
ة ة -الحدود ة او االجتماع ان تلقي الخدمات الصح ان العمل -المدرسة/الجامعة -م منازل  -البيت -م
  الجيران -االقراء

  ......عدد المرات: ...................................

    

      هل قبلتي الزواج خوفا من العنوسة  23
  حرمانك من االكل والشرب؟  24

ان نعم:  ة الشخصاذا    ........عدد المرات: ..............................................؟ .صلة قرا
    

ك أو اتالف ممتلكات خاصة؟  25 اء العززة عل م االش   تحط
ان نعم:  ة اذا    ................عدد المرات: ........................؟ ................الشخصصلة قرا

    
قة؟  26 ات السا االنتخا ة        منعك من المشار
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ان نعم: الجهة التي منعت................................... السبب من المنع......................   اذا 
ة عنها؟حادةال اآلالت استعمال القوة (الضرب او استعم  27 ة غير راض ار على اقامة عالقة جنس   ) بهدف االج

ان نعم:  ة الشخصاذا    ...............عدد المرات: .........................؟ .................صلة قرا
    

      هل تمت محاولة تقبيلك من غراء دون رغبتك؟  28
ان   29 ون بهدف العقاب)الحرق او الكي عن قصد ؟ (حتى لو    س المهم ان 

ان نعم:  ة الشخصاذا    ...............عدد المرات: ........................؟ .................صلة قرا
    

      هل قبلتي الزواج هرًا من الفقر ؟  30
  حرمانك من تلقي العالج الطبي وأنِت مرضة؟  31

ان نعم:  ة الشخصاذا    .....عدد المرات: ..................................................؟ .صلة قرا
    

لة؟  32   اجبرت على عدم الخروج من المنزل لفترات طو
ان نعم:  ة الشخصاذا    ...............عدد المرات: ........................؟ .................صلة قرا

    

ارك على االنتخاب ضد رغبتك؟  33   اج
ان نعم:  ة الشخصاذا    .........عدد المرات: .......................؟ .........................صلة قرا

    

قًا؟  34   هل تعرضِت لالغتصاب سا
ان نعم:  ة الشخصاذا    ................عدد المرات: .........................؟ ...............صلة قرا

    
      البنات لك؟هل تم اجراء ختان   35
  الخن او محاولة خن ؟  36

ان نعم:  ة الشخصاذا    ..................عدد المرات: .........................؟ .............صلة قرا
    

حثًا عن االمن االجتماعي واالمان؟  37       هل قبلتي الزواج 
  طفلك؟ ارضاعحرمانك من   38

ان نعم:  ة الشخصاذا    ...............عدد المرات: .........................................؟ صلة قرا
    

لك او هندامك او طعامك؟  39   ابداء مالحظات جارحة على ش
ان نعم:  ة الشخصاذا    ..............عدد المرات: ........................؟ ...................صلة قرا

    
ة؟تعرضك أل عقاب ُأسر  نتيج  40 اس ارك الس       ة اف
مة؟  41 ة الحم ألم جسد نتيجة العالقة الجنس       هل تشعرن 
قوة؟  42   الصفع على الوجه 

ان نعم:  ة الشخصاذا    .................عدد المرات: ........................؟ ................صلة قرا
    

ات الزواج قبل   43 متطل نتي على وعي جيد        الزواج؟هل 
44  

اإلنجاب المتكرر دون مراعاة وضعك الصحي؟   مطالبتك 
ان نعم :    م عدد االطفال المولودين ضد رغبتك: .........................                          اذا 

الطالق اذ لم تنجبي؟ ...........   هل تم تهديدك 
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  ......................................... هل شعرتي بخطر صحي اثناء الحمل او الوالدة
ك جيدا اثناء الحمل والوالدة....   هل تم االعتناء 

عقاب؟  45   تم منعي من استخدام أ من وسائل التواصل المجتمعي 
ان نعم:  ة الشخصاذا    ........عدد المرات: ........................؟ .........................صلة قرا

    
ة تعرضك  46 قات (جنس ه -لمضا ة) على المعابر او الحواجز؟ -لفظ       امن
ة مع الزوج؟  47       هل تتهرين من ممارسة العالقة الجنس
ة)؟ -عصا -الضرب بجسم ما مثل (الحزام  48   او ما شا

ان نعم:  ة الشخصاذا    ............................عدد المرات: ..........................؟ ...صلة قرا
    

م العرف والعادة ؟  49 ح جك من االقارب        هل تم تزو
  منعك من الحمل الشرعي؟  50

ان نعم:  ة الشخصاذا    ....عدد المرات: ..................................................؟ ..صلة قرا
    

  الشتم واالهانة؟  51
ان نعم:  ة الشخصاذا    ..................عدد المرات: .......................................؟ صلة قرا

    
ة؟  52 اس       منعك / وقفك عن العمل نتيجة مواقفك الس
  ضرب على الرأس ونتج عنه حالة اغماء؟  53

ان نعم:  ة الشخصاذا    ..........................................عدد المرات: ؟ ...............صلة قرا
    

جك بنظام البدل للحفا على الميراث؟   54       هل تم تزو
ه؟  55       هل تم حرمانك من الميراث، أو انتقاص حقك ف
ك او ألطفالك؟  56 اح العالي التي يؤد الى الترهيب والخوف لد   الص

ان نعم:  ة الشخصاذا    ....................عدد المرات: .......................؟ ..............صلة قرا
    

57  
ة؟   نزوحك من منزلك لظروف امن

ان االيواء.............................. ان نعم:  سبب النزوح.................................. م   اذا 
ان االيواء ................. ة في م ات االساس   ...................................هل تم توفير المتطل

    

سور؟  58   ضرب ونجم عنة 
ان نعم:  ة الشخصاذا    .....................عدد المرات: .........................؟ ...........صلة قرا

    
ملء رغبتك ودون تدخل من االخرن؟  59       هل وافقتي على زواجك 
60  

ارك على عمل مخالف لقناعتك  ة مصارف البيت؟اج ة لتغط مك االخالق   وق
ان نعم:  ة الشخصاذا   عدد المرات: ................ ما هو العمل ...................؟ ..........صلة قرا

..........  
    

شك وعدم االهتمام  لمقترحاتك او ارائك او وجودك؟  61   تهم
ان نعم:  ة الشخصاذا    ...............عدد المرات: .......................؟ ...................صلة قرا
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اسي؟  62 ة واالسرة نتيجة االنقسام الس ثير من العالقات االجتماع       خسرت 
ن أن تؤذ بهدف العقاب؟  63 اء مم أش   القذف 

ان نعم:  ة الشخصاذا    .............................عدد المرات: ..............؟ ..............صلة قرا
    

64  
ارك على  ةهل تم اج ديون مال ات  االت او ش مب ة االلتزام  فاالت بن فاء بها من أو  ، ولم يتم اال

ة؟ الغ المال الم   المستفيدين 
ان نعم:  ة الشخصاذا    .............عدد المرات: .......................؟ ....................صلة قرا

    

اتك   65 موضوع ما؟اس ك الشخصي    عن محاولة تعبيرك عن را
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

ة؟  66 اس ة نتيجة نشاطات س اد   االقامة الجبرة في المنزل من جهة س
ان نعم: عدد المرات ......................   ............................................اذا 

    

  قص الشعر بهف االذالل أو العقاب؟  67
ان نعم: من الشخص؟ ......................................عدد المرات: ....................   اذا 

    

األمالك أو االموال أو المصاغ أو حقوق الميراث دون اذنك او معرفتك   68 قة؟التصرف    المس
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

ن؟  69   نظرات التخو
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    
ة   70 ة.منعك من انشاء جمع ة تطوع مؤسسة اهل ة  ة او المشار       اهل
  لو الذراع او شد الشعر بهدف االذالل أو العقاب؟  71

ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا
    

ة من المؤسسات او االشخاص  72 المنح والمساعدات االقتصاد انه؟ التصرف    في غير م
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

ه؟  73 ين  ان تتحر ل م   مراقبتك ومطاردتك 
ان نعم:  ة الشخصاذا    ..............عدد المرات: .......................؟ ....................صلة قرا

    

74  
قًا؟   هل تم تعرض منزلك للهدم سا

لي  ان نعم:   سبب الهدم.................................. نوع الهدم (   جزئي) -اذا 
ضك عن الهدم مثل االخرن......   .......هل تم توفير ايواء  بديل ............. ..............هل تم تعو

    

  حرمانك من العمل؟  75
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

مة؟  76 اتك في العالقات الحم   عدم مراعاة رغ
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    
اسيين؟ منعتي  77       من زارات معتقلين س
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ان نعم: الجهة التي منعت................................... السبب من المنع......................   اذا 
ة؟  78 س ة الرئ اجات المنزل   حرمانك من االحت

ان نعم:  ة الشخصاذا    .....................................عدد المرات: ؟ ....................صلة قرا
    

فرض اآلراء؟  79   فقدان لغة الحوار المنطقي واالستعاضة عنه 
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

قة لصرفك ألموال تخصك؟  80   طلب تفاصيل دق
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: ............................................. ؟صلة قرا

    

مرض ما او تعب او ارهاق؟  81   معايرتك 
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

  حرمانك من زارات االهل واالقارب؟  82
ان ة الشخصنعم:  اذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

حد من حرتي؟  83 ل  ش   يتم االهتمام بي 
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

  االختال مع االخرن؟حرمانك من   84
ان نعم:  ة الشخصاذا    ............عدد المرات: .........................؟ ....................صلة قرا

    

م االساسي؟  85   حرمانك من التعل
ان نعم:  ة الشخصاذا  ة ...............؟ ...................صلة قرا م   ............ من أ مرحلة تعل

    

ة؟  86 ة او االعمال التطوع األنشطة المجتمع ة    حرمانك من المشار
ان نعم:  ة الشخصاذا    ...............ما هي االعمال: ............   ....................؟  صلة قرا

    

  حرمانك من الميراث؟  87
ان نعم:  ة الشخصاذا    ؟ .................................. صلة قرا

    

ة اب  88 و الن المشتكي عل ش   ؟أو قرب من الدرجة االولى عدم انصافك 
....................................................... : و ان نعم: ما هي الش   اذا 

    

ه؟  89 ا عمل تقومين  ر    عدم مساواتك مع الذ
ان نعم:  ة الشخصاذا    ما هو العمل ........... ....................... ؟ ....................صلة قرا

    

و ضد اهلك او زوجك؟  90 ش امك    التهديد لق
ان نعم:  ة الشخصاذا  ة التهديد: ....................صلة قرا   ؟ .................................. ماه

    

  المماطلة في اعادة حقوقك المشروعة؟  91
ان نعم:  ة الشخصاذا  : ..................................؟ .....صلة قرا و   .............. ما هي الش

    

  للضرب وسبب لك اجهاض أو نزف حمل؟ تعرضتهل   92
ان نعم:  ة الشخصاذا    ..........................عدد المرات: .......................؟ ........صلة قرا
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ة   93 ؟هل تم حرمانك من تلقي الخدمات الصح       وخاصة في حاالت الطوار
ة لك؟ 94       هل تم حرمانك من المصارف االساس
م االسرة؟  95 اراك على استخدام وسائل تنظ       هل تم اج
ارك على االجهاض؟  96       هل تم اج
ة حزب معين؟  97 ارك على االنضمام لعضو   هل تم اج

ان نعم:  ة الشخص التي اجبركاذا    ......................................؟ ما صلة قرا
    

 
  


