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ي الضفة الغربية التصدي للعنف
 
 من خالل التعليم ف

 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة

 
إىل تفاقم    19-أدت جائحة كوفيد ، كما يؤثر العنف بشدة عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان ف

ك، تقوم   اكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومن خالل برنامج "حياة" المشتر العنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص. بالشر
بية والتعليم ومؤسسة جذور لإلنماء الصحي    منع العنف شخاص الممتهنة بالتعليم واإلرشاد عىل  واالجتماعي بتدريب األ   وزارة التر

ي 
 
 مدارس. ال واالستجابة له ف

 

 
 .حزبون سمر/المشترك حياة برنامج: الصورة. 19-كوفيد جائحة قبل الغربية بالضفة هللا رام في مدرسة فيوطالبات  طالب مع تعمل معلمة

ي جميع أنحاء العالم.  جسيم أذىعن  العنف  يسفر 
- كوفيدجائحة  منذ اندالع و بالنساء والفتيات والرجال والفتيان من جميع األعمار ف 

ل وخارجه استثناء. 19  ، اشتد العنف ضد النساء والفتيات ولم يعد العنف ضد أطفال المدارس داخل المن  
 

ا للمسح الذي أجراه ال
ً
ي وفق

ي الضفة ،جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 
ي سن االغربية وقطاع غزة، يعتنر األطفال  ف 

عاًما وما   11 لـممن ف 
من   ٪68من الفتيات و   ٪62وتعرض ، ٪ من األوالد للعنف النفسي 79و  ٪ من الفتيات74دون أكنر عرضة للخطر، حيث تعرض 

 الفتيان للعنف الجسدي. 
 

بية والتعليم  ،يشارك صندوق األمم المتحدة للسكان مع وزارة النر برنامج حياة  من خالل  ومنظمة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي
ك ي والمعلمات تدريب المعلمي   ب، المشنر

 . المدارسعىل منع العنف واالستجابة بشكل مناسب لحاالت العنف ف 

https://www.un.org/unispal/document/under-the-haya-joint-programme-un-women-and-unops-partner-to-support-high-quality-gender-based-violence-shelters-for-palestinian-women-and-girls-press-release/#:~:text=About%20the%20HAYA%20Joint%20Programme&text=HAYA%20brings%20together%20the%20Palestinian,the%20threat%20of%20such%20violence.
https://www.un.org/unispal/document/under-the-haya-joint-programme-un-women-and-unops-partner-to-support-high-quality-gender-based-violence-shelters-for-palestinian-women-and-girls-press-release/#:~:text=About%20the%20HAYA%20Joint%20Programme&text=HAYA%20brings%20together%20the%20Palestinian,the%20threat%20of%20such%20violence.
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مة، ف والطالبات هم الطالب  إذا ف" ا بديلة للتعبن  عن  ستتمهد مفاهيم العدالة االجتماعية والعالقات المحنر

ً
والتعامل مع    المشاعر طرق

 
ً
ي وزارة  ة من استخدام العنف"، كما تقول السيدة هيلدا عواد، رئيس  القضايا بدل

بية و قسم المراقبة والتدقيق ف  وتوافقها الرأي   التعليم. النر
ي فلسطي    ريستي   بلوكوس، ممثلة صندوق ك  السيدة

النوع االجتماعي   إن منع العنف القائم عىلحيث تقول " األمم المتحدة للسكان ف 
ي المعتقدات والمواقف حبل  ليس مجرد تدخل 

ات عميقة ف  ام والعالقاتيتطلب تغين    الوصول إىل الشباب ، وإنول المساواة واالحنر
ي  والشابات

 فعالية من محاولة تغين  عقليات البالغي    فيها  شكلت ت  حيث المرحلة النر
 ". والبالغات هذه المعتقدات هو أكنر

 
ي وحدة التنمية المجتمعية التابعة لجذور،  أما 

وع ف  ول العنف ال تقترص  إن المفاهيم الخاطئة ح"فتقول السيدة مارينا زايد، مديرة مشر
، فأنت تعمل عىل األفكار والمعتقدات الموجودة لدى  عندما يتعلق األمر بموضوع العنف القائم عىل الطالب،  عىل النوع االجتماعي

  المعلمي   والمعلمات
ً
 ". اأيض

 
ي حول العنف القائم عىل  ي هذا السياق، أصبح الدليل التدرينر

تطوير الدليل   تغين  األمور نحو األفضل. تم ل  النوع االجتماعي أداة رئيسية ف 
ي البداية من قبل

ي إطار برنامج مؤسسة الرؤيا العالمية ف 
ي   حياة ، ثم تم تحديثه ف 

ك، وقد تم استخدامه من قبل ثالثي   مدرسة ف  المشنر
قية والضفة الغربية، ليس فقط من قبل المعلمي    ا من قبل  والمرشدات والمرشدين والمعلمات جميع أنحاء القدس الشر

ً
، ولكن أيض

ي الضفة  األ المدارس وأولياء األمور و  راءمد
طفال. وهو يوضح معن  العنف القائم عىل النوع االجتماعي بتسليط الضوء عىل الوضع ف 

 لألطفال.  مشحيةالغربية وقطاع غزة، كما يحتوي عىل األدوات واألنشطة المبتكرة، مثل رسد القصص والتمارين ال
 
ي جذور: "سيؤسس هذا الدليل عملية تطوير قدرات المعلمي    تقول السيدة رحاب صندوقة، مديرة التنمية او 

والمعلمات الجتماعية ف 
اكهم ي جهود القضاء عىل العنف وزيادة وعي المعلمي    ن /وإرسر

بقضايا النوع االجتماعي والعدالة االجتماعية". من المتوقع أن   والمعلمات ف 
ي تركز عىل  يساعد هذا الدليل األطفال بشكل خاص عىل فهم أفضل لمفهوم الع 

نف، وكذلك األدوار المجتمعية، وتعزيز العالقات النر
والطالبات  تضيف السيدة صندوقة: "نأمل أن يؤدي هذا التفكن  إىل تفكن  أعمق بي   الطالب ، المبنية عىل النوع االجتماعي  المساواة

ي الجهود الوطنية المستمرة لتغين  مفاهيم النوع االجتم
 اعي واألعراف االجتماعية". حول هذه القيم وأن يساهم ف 

 
ي سياق و
نامج،ف  نت   ومدرسات انضم مدرسون النر  بشكل أكنر   للتعرفمن سبع مدارس مختلفة إىل تدريب عنر اإلننر

ً
عىل الدليل   شمول

ي قدرات   األول و ه  ا التدريبومحتوياته. هذ
ي تعمل بالتعليم واإلرشاد من عدة دورات تدريبية ستبن 

حول أشكال العنف   األشخاص النر
سيصبح  وفيما بعد المختلفة، وكيفية التعرف عىل حاالت العنف، وآليات اإلبالغ عن هذه الحاالت بما يتماشر مع سياسات الوزارة. 

ي مدارسهم.  عىل قدرة عىلؤالء ه
 تعزيز فهم أفضل للعنف ف 

 
المدارس، فيمكننا بالتأكيد تغين  مواقف وتوجهات   راءومدوالمعلمات تقول السيدة عواد: "إذا عملنا عىل مواقف وتوجهات المعلمي   

 الطالب". 
 

 
 

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

  مج حياةبرناالمخدرات والجريمة، يسىع ، ومكتب األمم المتحدة المعن 
ك إىل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خ ، لزيادة الوصول  الل مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمىعي المشنر

ورية  لتطوير للجهات الحكومية المسؤولة ناجيات من العنف، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية للإىل الخدمات الرص 
ي 
ي مأمن من العنف. وتنفيذ األطر القانونية والسياساتية النر

ي العيش ف 
 تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات ف 

 


