
 
ي وحدة حماية األرسة

ي الضفة الغربية. برنامج حياة   واألحداث ف 
، يقدم الضباط الدعم لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف 

ك /   سمر حزبون الصورة © المشتر

 
ي الضفة الغربية 

 الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي مدعومات من خدمات العدالة ف 
 

من العنف أكثر دراية بخدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي عالية الجودة ومتعددة القطاعات    والناجيون   ياتالناج
ي بالمخدرات    تدخالت  ضمنمن    وجودتها،الوصول إىل هذه الخدمات    كيفية باإلضافة إىل  

مكتب األمم المتحدة المعن 
ك حياة والجريمة من خالل برنامج  .المشثر

 
ي " 
ي لما كان يحدث ، ولم أكن قادرة عىل تحمل ذلك ف   ".البداية ، كان لدي رد فعل قوي وعصن 
 

ي  ون ندى البالغة من العمر أربع 
ي والجسدي من قبل رجل ف 

ي مجلس العاًما * تحكي عن تعرضها للعنف اللفظ 
قريتها،  المحىلي ف 

اث بصفتها االبنة الوحيدة  ي المتر
 .بعد وفاة والديها منه  أشقاؤها  ا حرمهوهو حق  ،حيث ذهبت للمطالبة بحقها ف 

 
  طلبها إساءة لفظية ونفسية من قبل أشقائها، كان هذا الهجوم من قبل رجل لم يوافق عىل  لما تعرضت له من    باالضافة للمعاناة

ام الصمتل  .حقها بمثابة تجربة مخيفة. لكن ندى قررت عدم التر 
 

ي التابع ل  عرفت عنتوضح ندى: " 
طة الفلسطينية " وحدة حماية األرسة  المجان  ، وبعد ذلك ذهبت  "  106  واألحداث التابع للشر

ي اليوم التاىلي تم القبض  
إىل مقرهم وتقدمت بشكوى بخصوص القضية والعنف والهجوم". تقول ندى إنه تم االستماع إليها وف 

 .عىل الرجل بتهمة االعتداء
 

ي حير  أن كل حالة مختلفة ويتم التعامل  
ا لذلك، فإن غالبية الناجيف 

ً
ي قضايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي    ات معها وفق

ف 

ي البداية عندما تبدأ العمل  واألحداثمن النساء والفتيات، كما يوضح العقيد ناطور الذي يعمل مع وحدة حماية األرسة  هن  
. "ف 

ي هذا المجال، تشعر أن هناك الكثتر من األشخاص الذين يتعرضون لل
مون الصمت أو يتعرضون للعنف وال أحد  ف  عنف ويلتر 

يساعدهم." يوضح العقيد ناطور أن األولوية هي نقل الناجية وأفراد أرستها إىل مكان آمن حيث يمكنهم تسجيل تفاصيل الحالة  

ين ساعة األوىل وتحويل القضية إىل نيابة األرسة  .وتقديم شكوى رسمية. يتم تحضتر ملف خالل األرب  ع وعشر



ي  يشد
 
ي الضفة الغربية والرد عليه بما ف

 
ي تواجه القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات ف

د العقيد ناطور عىل التحديات التر

ي    ،الذكورية   ية ذلك العقل
 
. "نحن ف ي عفا عليها الزمن، والقيود المفروضة عىل الوصول بسبب االحتالل اإلرسائيىلي

والقوانير  التر

اصلة بذل الجهد ألنه من خالل حماية هذا الشخص، فإنك تحمي عائلة بأكملها، ثم المجتمع  وحدة حماية األرسة بحاجة إىل مو 

 ".بأكمله

ي    حذوها. ”الخدمات  نتشجع ندى الناجيات األخريات من العنف عىل أن يحذو 
ممتازة. كان من الجيد معرفة الخدمات التر

 ." تدعم النساء المعنفات. من المهم أن تكون عىل دراية بالخدمات المتاحة ومدى سهولة الوصول إليها 

، وأن   أنها ، تقول ندى  التجربة عىل الرغم من صعوبة   تصمت. أصبحت أفضل وأقوى من ذي قبل    ال   جعلتها تشعر بالتمكير 

ي ا وقررت عدم التنازل 
 
ي ف

اثعن حقر ي أي مكان "،    ريد . ما زلت أطالب بهذا الحق، وال ألمتر
 
ألي شخص أن يتعرض ألي عنف ف

 ".تؤكد ندى. "سأدافع عن نفسي بكل ما عندي من قوة وجرأة ، بدون خوف وقلق

ي الضفة الغربية وقطاع 
 
وجات للعنف الجسدي من قبل أزواجهن وواح  غزة، ف دة من كل  تتعرض واحدة من كل ثالث نساء متر 

وجن تتعرض للعنف من قبل أحد أفراد األرسة  ا ألحدث    ،سبع نساء لم يتر 
ً
اختار أكتر من نصف هؤالء النساء  و للعنف،    مسحوفق

الصمت وفقط   ام  ي    17التر 
 
يطلبون    المئة ف المقربير   األقارب  أحد  أو  الوالدين  أحد  للعنف من  يتعرضون  الذين  األطفال  من 

ي  ة/المساعدة من المعلم 
 
 المدرسة. ف

ا 
ً
ي الضفة الغربية وقطاع غزة غتر مدركير  لوجود خدمات العنف    ،وما يزيد هذه اإلحصائيات تعقيد

أن أكتر من نصف النساء ف 

ي ت
ي الدولة و قدمها  القائم عىل النوع االجتماعي التر

ي    1.4المتاحة للمساعدة. ومن بير  هؤالء، فإن  و   ، منظمات المجتمع المدن 
ف 

وجات يطلي   المساعدة من الخدمات النفسية واالجتماعية    المائة  
ي المائة من    3و   والقانونية،فقط من النساء المتر

و    محام،ف 

طة الفلسطينية أو وحدة حماية األرسة  1 ي المائة من الشر
 واألحداث.  ف 

المحليير   كائه  مع رسر جنب  إىل  االجتماعية  ،جنًبا  والنفسية  الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  مع  اكة 
األمان، و   ، وبالشر   بيوت 

ك إىل مساعدة اآلخرين مثل  حياة ، يسىع برنامجليةوالخدمات القانونية والعد    .ندىالمشتر

ك عىل تعزيز الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي واالستجابة له، إضافة اىل زيادة الوعي   حياة  يعمل برنامج المشتر

بالخدمات المتعلقة بالعنف، وضمان الوصول إىل هذه الخدمات واستخدامها ورفع من جودة تقديم الخدمة. أنشأ مكتب األمم  

ي بالمخدرات  
ي الوالجريمة  المتحدة المعت 

عي ف 
ي الضفة الغربية، حيث تتوفر جميع    ةموحدالخدمات  المركز  عيادة طب الشر

ف 

ي مكان  
كما    الشية،مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الحفاظ عىل   واحد،خدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي للناجير  ف 

وع ضمن برنامج حياة    عوض،يقول معتصم   ك،مدير المشر ي مكت  المشتر
ي المخدرات والجريمة ف 

نعمل   "ب األمم المتحدة المعت 

ا عىل زيادة الوعي من خالل خط المساعدة
ً
لمساعدة الناجيات من العنف عىل معرفة أين  لوحدة حماية األرسة واألحداث  أيض

ي الدعم
 .يمكنهم تلقر

 

ي الضفة الغربية االتصال  ات/يمكن للناجير  
طة  100  الرقم ب  من العنف ف  الفلسطينية، أو من خالل خط المساعدة    التابع للشر

ي    24، الذي يعمل  106عىل الرقم    واألحداث  المبارسر لوحدة حماية األرسة
ي األسبوع عىل مدار    اليوم، ساعة ف 

  العام، سبعة أيام ف 

طة  أو أقرب مبت     األحداث و   أو عن طريق الذهاب إىل مقر وحدة حماية األرسة  أو بلدي وكذلك المنظمات النسائية  تابع للشر

 .للمساعدة خدماتها  المحلية المتاحة

 .ندى هو اسم مستعار يستخدم للحفاظ عىل الخصوصية والرسية * 

 .هنا للحصول عىل الدليل الكامل لخدمات العنف القائم عىل النوع االجتماعي المتاحة ، يرج  النقر  

  

 

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

مج  المخدرات والجريمة ، يسىع برنا، ومكتب األمم المتحدة المعت 
ك إىل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خ  حياة ، لزيادة   ل مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمىعي الالمشتر

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

ي العيش ف 
ي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات ف 

 وتنفيذ األطر القانونية والسياساتية التر
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