
قية  ي الضفة الغربية والقدس الشر
 
ل الحياة من خالل التعليم ف

ّ
 تبد

   لُعمر،بالنسبة  
 
ي الجهود المبذولة إلنهاء العنف القائم عىل  و   ،البالغ من العمر ثمانية عشر عاما

ا ف  ا محوري  ه من الطالب، يعد التعليم أمر  لغير
. النوع االجتماعي وتعزيز المواقف والسلوكيات تجاه  يل © صورة المساواة بير  الجنسير   زيد جير

ك  من خالل    عىل مفاهيم المساواة بي   الجنسي     أمورهملطالب وأولياء  تعرف ا العنف    للقضاء عىلبرنامج حياة المشتر

العنف واالستجابة   س إن لديهم فهًما أفضل لكيفية الحد من المدار و  رشدوم. يقول المعلمون  القائم عىل النوع االجتماعي 

ي يتم إجراؤها من خالل  
ي مدارسهم بسبب التدخالت التر

 
نامج،هذا  له ف اكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان    التر بالشر

بية والتعليم وجذور لإلنماء الصحي    . واالجتماعي ووزارة التر

ي معايير النوع    التجربة  تظهر أ
،أن العمل مع الشباب لمساعدتهم عىل التفكير ف  كلها    والمساواة، وحقوق اإلنسان،  االجتماعي

ي  الحقا   عي االجتماالعنف القائم عىل النوع    عوامل رئيسية للحد من
ك مع الطالب ف  .  لهذا السبب، يعمل برنامج حياة المشير

قية.  ومع مرحلة المراهقة، ي جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشر
ي المدارس ف 

 المعلمير  والمرشدين ف 

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/prevention-of-gender-based-violence


ا 18ويؤكد عمر ) ي  (: عام 
امهن واجب أخالفر  "."لقد تعلمنا معن  الجندر.  إن النساء والفتيات جزء من المجتمع واحير

ا    همتساعد  مختلفة  مواد   فوا عىل عمر هو أحد الطالب الذين تعر  ا تدريبي  ي مدرسته. شمل ذلك كتيب 
عىل فهم هذه المفاهيم ف 

القائم عىل النوع االجتماعي المخصص لآلباء والمعلمير   الرؤية  مؤسسة  والطالب، الذي تم تطويره من خالل    حول العنف 

ي الضفة الغربية وقطاع    استخدام هذا . وتم  كالعالمية، وتم تحديثه من خالل برنامج حياة المشير 
ي ثالثير  مدرسة ف 

الدليل ف 

 وهذه ليست سوى البداية.  اآلن،غزة حنر 

ه من المواد المماثلة تساعد المراهقير  عىل التفك ،ير من خالل تغيير األدوار بير   هذا الدليل وغير   النمطية، والقوالب    الجنسير 

ي ذلك الدراما ورواية القصص والمذكرات واأل   ممتعة،بطرق    المجتمعية،والتوقعات  
فيهيةبما ف  . ويتم مناقشة آرائهم  نشطة الير

ي الصف مع كل من 
ي هذا الموضوع.  رشدينوالمالمعلمير  ف 

 الذين تم تدريبهم ف 

ي الضفة    نادر،يقول  
ي الدليل جديدة بالنسبة  الغربية “ وهو مدّرس ف 

،كانت بعض المفاهيم ف  عندما    بعضها. بينما فهمت    لي

النوع   عىل  القائم  العنف  دليل  ي 
ف  ،نظرت  بالطريقة    االجتماعي ي  طالنر وتثقيف  المفاهيم  توضيح  ي 

ف  ي 
سيساعدن  أنه  أدركت 

 الصحيحة."

ا   "ويتابع نادر بقوله "عملنا سويا كفريق واحد بالنسبة    موضح  ا ما كانت هناك تحديات ألن المفاهيم كانت جديدة  أنه غالب 

تألفت من    . ين. "أنشأنا لجنة النوع االجتماعي ي كان هدفها الرئيسي  البوطتربوي واحد، وأحد الوالدين،  رشد  مللكثير
، والنر

 يقول نادر بفخر. ،  القرية”تنظيم أنشطة تربوية وتوعوية. كانت اللجنة األكير نشاطا وكانت حديث 

العنف  العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق اإلنسان وله عواقب طويلة األمد عىل األفراد واألرس والمجتمعات. ازداد  

ي أعقاب جائحة    ضد المرأة
ي الضفة  19-كوفيدبشكل ملحوظ ف 

ا عىل شعور المرأة باألمان والصحة العقلية. ف  ، مما أثر سلب 

ي المائة  29  غزة، الغربية وقطاع  
وجات قد تعرضن للعنف الجسدي من قبل    ف  ي المائة من    14و  أزواجهن،من النساء المير 

ف 

وج ي لم يير 
ي المائة من الفتيات ) 44و أرسهن،ن من ِقبل أحد أفراد النساء الالنر

 تهن. اعاما( من ِقبل والدهن أو والد 17و 12ف 

النوع   عىل  القائم  العنف  من  للحد  المراهقير   مع  العمل  بلوخوس  للسكان كريستير   المتحدة  األمم  صندوق  ممثلة  تدعم 

ي منع ا 
. وتقول "نحن نعلم الكثير عما يمكن ان ينجح ف  ي عىل النوع االجتماعي االجتماعي

ي السلوك،  تغيير  . بهدف اللعنف المبن 
ف 

ل  
ّ
. علينا مساعدتهم عىل فهم تبد ي هذه المرحلة من عمرهم، هناك مرونة وتقّبل للمعلومات     أدوار الجنسير 

وب  هذا    الجديدة. ف 

 ". حيةأكير ص بتوقعاتيمكنهم دخول مرحلة البلوغ  

ي  
ي طويل المدى عليه وعىل مجتمعه: "أنا متأكد من أن المفاهيم النر   تعلمتها، يعتقد عمر أن التدخالت سيكون لها تأثير إيجانر

،النوع االجتماعي والعنف القائم عىل النوع معن  مثل  ي   االجتماعي
ا من  ا جزء   ." ستكون دائم 

 

 

 

 

 

 

 

ك من قبل بتمويل حدة للسكان، وبرنامج  هيئة األمم المتحدة للمرأة ، وصندوق األمم المت من حكومة كندا وتنفيذ مشير
ية  األمم المتحدة ي بللمستوطنات البشر

ك   المخدرات والجريمة، يسىع برنامج حياة، ومكتب األمم المتحدة المعن  المشير
، لزيادة وصول  تلف أنشطة التوعية والوصول المجتمىعي الل مخالعنف ضد النساء والفتيات من خ  القضاء عىل إل 

ورية ، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية للمسؤولير  الحكوميير  لتطوير وتنفيذ  الناجيات من العنف  إل الخدمات الض 
ي مأمن من العنف. 

ي العيش ف 
ي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات ف 

 األطر القانونية والسياساتية النر
 
 

https://data.unwomen.org/publications/vaw-rga
https://data.unwomen.org/publications/vaw-rga
https://data.unwomen.org/publications/vaw-rga
https://data.unwomen.org/publications/vaw-rga
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf

