
 
 

 المشكلة؟  هي ما

 بسبب وذلك العنف أشكال مختلف من فلسطين في والفتيات النساء معاناة تستمر

 ممارسات الى باالضافة ، المجتمعية التمييزية والممارسات ,والتقاليد العادات

 العنف: النساء ضد شيوًعا العنف أشكال أكثر تتضمن. اإلسرائيلي االحتالل

 العنف ويمارس النساء، وقتل المبكر  والتزويج الجنسي، والتحرش األسري،

 العنف حدة وتزداد العمل، وأماكن الشوارع مثل والخاص العام المجالين في ضدهن

  .غزة قطاع في الخصوص وجه وعلى الالجئين، كمخيمات المكتظة المناطق في

 على للحصول العنف من الناجيات وجه في عثرة حجر التمييزية القوانين تقف

 تعاني كما. العدالة تحقيق  يعيق امم االجتماعي للنوع ومراعية مستجيبة خدمات

 تعرضن ما إذا اللوم عليهن يُلقى ما وعادة االجتماعية الوصمة من العنف ضحايا

 .لالعتداء

 وأرقام حقائق 
 

 بين% 20.5 عشر مانيةالث سن دون المبكر الزواج نسبة بلغت •

 في المتزوجين السكان مجموع من الذكور، بين% 1و اإلناث

 ]1]. فلسطين

 لحوادث تعرضن غزة في المتزوجات النساء من% 15 حوالي •

 نصفهن من أكثر. الماضي العام خالل أزواجهن من جنسي اعتداء

 ]2](. مرات 3 من أكثر) متكرر بشكل لالعتداء تعرضن

 الفلسطينيين الرجال من% 63و الفلسطينيات النساء من% 50 وافق •

 للحفاظ العنف  عن تتغاضى أو مع تتسامح أن يجب المرأة أن على

 ]3]. األسرية األواصر على

 

 

 

 

 حلولنا

 وأسس معايير إلى المرأة ضد العنف إلنهاء للمرأة المتحدة األمم هيئة عمل يستند

  :مثل دوليةو حكومية

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية •

(CEDAW / 1979)؛ 

 الختامية والوثائق( BPFA / 1995)  بيجين عمل ومنهاج إعالن •

 مراجعته؛ عن الناتجة

 ؛(1994) والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل برنامج •

 ؛(1993) اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر •

 والسالم المرأة بشأن المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرارات •

 واألمن؛

 - المرأة وضع لجنة) المرأة وضع للجنة عليها المتفق االستنتاجات •

 ؛(57 الدورة سيما ال

 بين المساواة بشأن السارية األخرى المتحدة األمم وقرارات صكوك •

 المرأة؛ وتمكين الجنسين

 .(2030-2015) 2030 لعام المستدامة التنمية خطة •

 أجندة إطار في المرأة ضد العنف إلنهاء للمرأة المتحدة األمم هيئة عمل يقع كما

 لعدة الشاملة الوطنية واالستراتيجية ،2017 لعام الفلسطينية الوطنية السياسة

-2017) المرأة وتمكين الفرص وتكافؤ الجنسين بين المساواة لتعزيز قطاعات

 العمل وخطة ،(2019-2011) المرأة ضد العنف مكافحة واستراتيجية ،(2022

 (.2019-2017) 1325 رقم األمن مجلس قرار لتنفيذ الوطنية
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فلسطين ة في  لمرأ ا لعنف ضد  ا لقضاء على  ا  

سطور في  



 

  
  

  "،والفتيات النساء ضد العنف من خالية حياة"  لتحقيق االستراتيجي عملها إطار في

 أولئك وخاصة والفتيات، النساء حياة تحسين على للمرأة المتحدة األمم هيئة تعمل

 العنف على للقضاء للمرأة المتحدة األمم هيئة جهود ترتبط. واضطهادًا تهميًشا األكثر

 الخامس الهدفين وخاصة ،(SDG) المستدامة التنمية بأهداف فلسطين في المرأة ضد

 : التالية التدخالت خالل من بها واالرتقاء لتحقيقها وتسعى منها، عشر والسادس

 المرأة ضد العنف على القضاء: حياة برنامج

 تعزيز في تسهم التي العنيفة والممارسات السلوكيات من لحدعلى ا حياة برنامج يعمل

 سيستفيد. المستهدفة والمجتمعات األسر داخل والفتيات النساء ضد العنف ثقافة

 .المختلفة التوعية أنشطة في مشاركتهم خالل من البرنامج من أيًضا فتيانوال الرجال

 وهي:  متوقعة نتائج ثالثة تحقيق على البرنامج اسيعمل هذ

 وإيجاز ترسيخ على تعمل التي السلوكيات والممارسات العنيفة من الحد •

 ؛المجتمعات في العنف

 العنف على القضاء خدمات على والفتيات النساء حصول فرص زيادة •

 االقتصادية،) الجنسين بين للفوارق المراعية EVAW المرأة ضد

 ؛تمييز دون( اإليواء ودور واألمنية، واالجتماعية، والنفسية، والطبية،

 التي القانونية السياسة أطر وتنفيذ ضعبوالمؤسسية لتقوم  القدرات تعزيز •

 ضد بالعنف يتعلق فيما والفتيات النساء حقوق وتحمي تعزز بدورها

 .المرأة

 األمم صندوق مشترك بشكل بتنفيذه ويقوم حياة، برنامج الكندية الحكومة لتمو  

 األمم ومكتب ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للسكان، المتحدة

 .للمرأة المتحدة األمم وهيئة والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة
 القانون سيادة لتعزيز المشترك البرنامج: 2 سواسية

 يحترم الوفع   شامل فلسطيني عدالة نظام بناء دعم إلى  سواسية برنامج يسعى

 السالم ويعزز ويطبقها، ويحميها الجنسين، بين المساواة وأسس اإلنسان حقوق

 .واألمن

 في عشر والسادس الخامس المستدامة التنمية أهداف تحقيق سواسية برنامج يضع

 النساء وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق على التركيز في المتمثلة أهدافه جوهر

 إمكانية وتوفير للجميع، والشاملة السلمية المجتمعات وتعزيز ،(SDG 5) والفتيات

 (.SDG 16) للجميع العدالة إلى الوصول

 :التالية النتائج تحقيق إلى البرنامج يهدف 

 األطر خالل من توحيدها وإعادة القانون سيادة مؤسسات تعزيز •

 الدولية؛ المعايير مع يتماشى بما والتنظيمية القانونية

 فعالة بصورة القانون وسيادة العدالة  مؤسسات خدمات توفير •

 المساءلة يضمن وبما وشاملة،

 

 

 المهمشة، والفئات األطفال وخاصة الفلسطينيين، جميع تمتع •

 تمييز؛ دون والحماية واألمن بالعدالة

 تقديم خالل من واألمن العدالة إلى المرأة وصول تحسين •

 .المرأة وتمكين االجتماعي للنوع المراعية الخدمات

 للتنمية السويدية والوكالة هولندا، حكومة قبل من 2 سواسية برنامج يمول

 ويتم ،(AECID) الدولي اإلنمائي للتعاون اإلسبانية والوكالة( SIDA) الدولية

 األمم ومنظمة( UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع بالشراكة تنفيذه

 (.UNICEF) للطفولة المتحدة

 الجنسين بين المساواة أجل من ونساء رجال

 إلى" الجنسين بين المساواة أجل من ونساء رجال" اإلقليمي البرنامج يهدف

 وتمكين الجنسين بين بالمساواة المتعلقة الجديدة والفرص للتحديات االستجابة

 .فلسطين وفي العربية الدول في المرأة

 التغييرات إحداث في للمساهمة خصيًصا في مرحلته الثانية البرنامج تصميم تم

 :التالية

 الجنسين؛ بين أكثرعدالة وسلوكيات توجهات تتبنى المجتمعات •

 الدينية والمؤسسات األكاديمية األوساط) الرئيسية المؤسسات •

 وتعززممارسات تدمج والشبكات( والحكومات اإلعالم ووسائل

 االجتماعي؛ النوع  مع متجاوبة

 بين المساواة تعزز واستراتيجيات وسياسات قوانين صياغة •

 .واعتمادها ومراجعتها الجنسين،

 ،"الجنسين بين المساواة أجل من ونساء رجال" برنامج السويد حكومة تمول

 ومنظمات الصلة ذات الحكومية الهيئات مع كثب عن البرنامج فرق عمليو

 .المدني المجتمع
 

 المراجع

 (.2016) الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز[ 1]

 الخدمات مقدمي: محطمة مسارات في التنقل(. 2017) للمرأة المتحدة األمم هيئة[ 2]

 النوع على القائم العنف من الناجيات والنساء الحكومية غير المنظمات في

 .غزة في االجتماعي النوع على القائم للعنف االستجابة خدمات تقييم: االجتماعي

 الرجال بشأن الدولية االستقصائية الدراسة(. 2018) للمرأة المتحدة األمم هيئة[ 3]

 تقرير ،(IMAGES) أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الجنسين بين والمساواة

 .فلسطين

 بخطوة خطوة: التغيير نحقق كيف

 فلسطين في المرأة ضد العنف على للقضاء للمرأة المتحدة األمم هيئة تدخالت

 فلسطين في للمرأة المتحدة األمم هيئة الفرعي، غزة مكتب

 UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مبنى

 غزة العزيز، عبد بن أحمد شارع

 0830 288 8( 0) 972: +هاتف

 فلسطين في للمرأة المتحدة األمم هيئة القدس، مكتب

 العلمي مبنى

 القدس الوردية، راهبات مدرسة شارع

 0450 628 2(0) 972: +هاتف

 0661 628 2( 0) 972: +الفاكس

 :زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
 

 http://palestine.unwomen.org: اإللكتروني الموقع
 http://Facebook.com/unwomenpal: فيسبوك


