
إطـــالق حملـــــة ١٦ يـوم لمناهضــــة
العنف القائم على النوع االجتماعي
ضد النساء والفتيات في فلسطيـن

فلسطني - أطلق الشركاء احملليون والدوليون يف الضفة الغربية والقدس وغزة اليوم حملة 16 يوم ملناهضة العنف القائم على 
النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات يف فلسطني حتت شعار: "احلماية... مسار مش شعار"، والتي تدعو يف إطارها العام إلى 
اتخاذ إجراءات محلية وعاملية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وزيادة الوعي حوله، وحتفيز جهود الدعوة إلنهائه من 

خالل تبادل املعرفة واالبتكار.

يف فلسطني، تشكل النساء تقريبًا نصف عدد السكان. كشفت نتائج املسح الذي أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف 
العام 2019 أن ما نسبته 59.3 يف املائة من النساء / الفتيات الفلسطينيات املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من الفئة 
العمرية (15-64 عام) تعرضن للعنف من قبل أزواجهن. كما أشار املسح إلى أن أعلى معدالت العنف (66.9 يف املائة) ضد النساء 

املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من قبل أزواجهن كانت بني الفئة العمرية 20 -24.

كما أشار املسح إلى أن العنف املنزلي بدأ ضد النساء والفتيات يف سن مبكرة، حيث تعرضت أكثر من نصف الفتيات والشابات 
املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من الفئة العمرية 15-19 عامًا لإليذاء من قبل أزواجهن. يف قطاع غزة ، كانت النساء 
والفتيات أكثر تعرضًا للعنف من قبل أزواجهن بنسبة 70.4 يف املائة مقارنة بنسبة 52.3 يف املائة يف الضفة الغربية. كما وأشار 

املسح إلى أن أن العنف النفسي هو أكثر أنواع اإلساءة شيوعًا، حيث يؤثر عل 57.2 يف املائة من النساء والفتيات.

النوع  على  القائم  العنف  من  الناجيات  وصول  دعم  إلى  لها،  رسميًا  لونًا  البرتقالي  اللون  تستخدم  التي  احلملة  وتهدف 
االجتماعي إلى اخلدمات من خالل رسائل متكينية، وإشراك الرجال والفتيان وعامة اجلمهور يف مكافحة العنف القائم على 
النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات لكسر حاجز الصمت واحلد من أثر وصمة العار الناجتة عنه، مع التركيز على فئة 
الشابات والشباب، هذا باإلضافة إلى القيام بجهود مناصرة بهدف الضغط على احلكومة من أجل اعتماد إطار حماية قانوني 

يكفل حماية النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف.

وتدعو احلملة من خالل مجموعة من الرسائل الرئيسية التي تبنتها لضرورة توفير احلماية للنساء والفتيات يف فلسطني من 
واملدافعات  اجملتمع،  أفراد  جلميع  الواجبة  العناية  وتوفير  العنف،  من  األسرة  حماية  قانون  وإقرار  العنف،  أشكال  جميع 

واملدافعني عن حقوق اإلنسان، والصحفيات الفلسطينيات.

كما وتؤكد احلملة على أن تضامن وتكاتف مختلف الشركاء خالل هذه احلملة يف كل عام، يدلل على أننا جميعًا أقوى معًا، 
ويعني التأكيد مجددًا على اإللتزام بالعمل طوال العام على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات يف فلسطني وإحداث التغيير 
املطلوب، كما وتدعوا إلى انخراط أكبر لكل مكونات اجملتمع يف جهود مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي وخاصة 

ضد النساء والفتيات.

وتنفذ احلملة الوطنية لهذا العام يف فلسطني مبشاركة ما يزيد عن 90 شريك ممن قرروا إظهار التضامن جتاه هذه احلركة 
العاملية والتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، من مؤسسات اجملتمع املدني الفلسطيني، واملؤسسات الثقافية 

الفلسطينية، والشركاء الدوليني، واملؤسسات غير احلكومية الدولية، وهيئات األمم املتحدة، والقطاع اخلاص، باإلضافة إلى

وأبطال  اإلعالميني،  والشركاء  اإلنسان،  حقوق  عن  واملدافعات  واملدافعني  الشباب،  التغيير  صانعات/صانعي  من  مجموعة 
املساواة بني اجلنسني، واألوساط األكادميية.

وستمتد احلملة من تاريخ 25 تشرين ثاني والذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء وحتى 10 كانون أول 
والذي يصادف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، وستشتمل على مجموعة من األنشطة التي مت تنسيقها بصورة مشتركة بني كافة 
الشركاء وتضم مواد خاصة مبنصات التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى مجموعة من الفعاليات اليومية مثل ورشات العمل، 

والندوات، واجللسات التدريبية، والعروض املسرحية والفنية، واحللقات اإلذاعية والتلفزيونية، وغيرها من األنشطة.

16DaysPal@لمعرفة المزيد، يمكنكم/ن متابعة صفحة الحملة على منصة "فيسبوك": 



Launch of 16 Days of Activism
Against Gender-Based Violence
Campaign in Palestine

Pales�ne - As of today, and under this year’s theme of ‘Protec�on is a Path not a Slogan’, local and interna�onal 
partners in the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza launched the 16 Days of Ac�vism Against Gender-Based 
Violence Campaign in Pales�ne. Along with raising awareness on violence against women and girls, the campaign 
calls for ac�on and advocacy both locally and globally for the elimina�on and preven�on of violence through 
knowledge exchange and innova�on.

In Pales�ne, women make up almost half of the popula�on. The 2019 survey conducted by the Pales�nian Central 
Bureau of Sta�s�cs (PCBS) revealed that 59.3 percent of ever married women and girls (aged 15 to 64) are 
subjected to violence by their husbands. The survey indicated that the highest rates of violence (66.9 percent) 
against ever married women by their husbands were found to be among 20 to 24-year-olds.

The survey also indicated that domes�c violence started young, where more than half of ever married girls and 
young women aged between 15 to 19-year-old have been exposed to violence by their husbands. In the Gaza Strip, 
a higher number of women and girls are subjected to violence by their husbands at 70.4 percent compared to 52.3 
percent in the West Bank. Psychological violence is the most common type of violence, affec�ng 57.2 percent of 
women and girls in Pales�ne.

The orange-coloured campaign aims at suppor�ng survivors of violence in their access to services, as well as 
engaging individuals and other na�onal and interna�onal actors in comba�ng gender-based violence against 
women and girls, as well as breaking the silence and reducing the s�gma around it, with a special focus on engaging 
youth in these efforts.

Through its key messages, the campaign calls for the preven�on and protec�on of women and girls from all forms 
of violence, the endorsement of the Family Protec�on Bill, and provision of due diligence for all, including women 
human rights defenders and Pales�nian female journalists. The campaign’s messages also focus on advocacy to 
influence the government to adopt a legal protec�on framework ensuring women and girls’ protec�on from any 
forms of violence.

The solidarity and coordina�on among the campaign’s various partners each year reaffirms that we are all stronger 
together. This campaign reiterates the partners’ commitment to working throughout the year to end violence 
against women and girls in Pales�ne and bring about needed changes to prevent and protect women. The 
campaign calls for greater involvement by all segments of society in efforts to combat gender-based violence, 
especially against women and girls.

This year, more than 90 partners, including Pales�nian civil society organiza�ons, Pales�nian cultural organiza�ons, 
the private sector, interna�onal non-governmental organiza�ons, interna�onal partners, and United Na�ons 
agencies demonstrate the joint efforts and solidarity for the global movement to address all forms of violence 
against women and girls. Other actors also join these efforts, including a group of youth changemakers, human and 
women rights defenders and ac�vists, media partners, gender equality champions, and the academia.

The campaign begins on 25 November 2022, which marks the Interna�onal Day for the Elimina�on of Violence 
against Women, and runs un�l 10 December 2022, which marks the Human Rights Day.  It will include a set of 
partner-coordinated joint ac�vi�es and materials that will be published on social media pla�orms, in addi�on to 
daily events such as ar�s�c and theatrical shows, radio and television episodes, workshops, seminars, and training 
sessions, among others.

For more information, follow the campaign’s page on Facebook: @16DaysPal


