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النسان العنف ضد المرأة يعتبر انتهاك لحقوق ا

  األساسييييي ، ال تقتثيييير أ ييييار    يييي  الضييييحي

.وحدها، بل تطال االقتثاد والمجتمع ككل



العنف







قعندد شيهدددمشمودداحتشاب اددكلشا  القتددةشا ل  ددك يةش 

القتدةشضدشا ماأةشإ د ش مداشا ددحلشا عا فدةشقديش قددياش 

ا عندددد ش ادددد دداملشتدددد  اةش ق دددد  فاشمقدددد شإ دددد  ش

ونشحي الددد. ا افكادددكلشا م عققدددةش دددك عن شضددددشا مددداأة

.ا مواحتشمنشمابق فن



  تركز الدراس  األول      استعراض المعرف  القائم    •
قب األدل  وتوفير فهم متعمق لعواقب حقوق االنسان والعوا

العربي االجتما ي  واالقتثادي  ل عنف ضد المرأة في المنطق 

عربي  نموذجاً اقتثادياً ل منطق  ال: تعرض الدراس  ال اني •
ولي مستمدة من نتائج الدراس  األول  وتستند إل  العمل الد

.السابق في حساب التكاليف

ا حالي: المرح   األول 
  في مراح ها  النهائي
نوتتكون من دراستي

مستشارتان تعيين الفريق الدولي من قبل االسكوا والذي يم  ه ال•
ناتا دوفوري ومارغريتا اوزوناس لتقديم المشورة الجراء

لمشاورات تح يل حال  العنف ضد المراة في ف سطين وتيسير ا
.الوطني  لوضع خط  ل مرح   التجريبي 

وتطوير جمع المع ومات والتشاور مع الشركاء لتح يل البيانات•
.خارط  تقدير تك ف  العنف ضد المرأة في ف سطين

المرح   ال اني 



 ح ةشققاطفنش هكأ ازشا دطوالشا  يشلكمتش

دش  طبفقشا نموذجشا ل  ك يش  القتةشا عن شض

ا ماأة



2014في العام 1325تطوير اإلطار الوطني اإلستراتيجي لتنفيذ قرار مج س األمن 

1325إنشاء اللجنة الوطنية لقرار مجلس األمن 

2009

2003العنف ضد المرأة كان محور  مل الوزارة منذ نشأتها في العام 

المثادق      االستراتيجي  الوطني   لمناهض  العنف ضد النساء
2016والمراجع  النثفي  لإلستراتيجي  في العام 2011-2019

2008الوطني  لمناهض  العنف ضد المرأة  ام الجن  



االستراتيجي  الوطني   بر القطا ي  لتعزيز العدال  والمساواة بين
2016-2014و 2013-2011الجنسين 

شراك  مع المجتمع المدني والشركاء التنمويين توسيع قا دة العمل لكاف  الوزارات والمؤسسات

انشاء نظام التحويل الوطني ل نساء المعنفات

تحت إشراف ومتابع  وزارة شؤون المرأة، 
وا تبار  االطار الوطني لتحديد وتحويل ود م
.نظامضحايا العنف، وتنظيم العالق  بين أطراف ال

لسنة 18صدر مجلس الوزراء القرار رقم أ
2013



المرصد الوطني للعنف ضد المرأة

•
بقرار من 2016تم اطالق العمل     ا داد وتنفيذ  المرثد في فبراير 

هيفا االغا . معالي وزيرة شؤون المرأة د

ظاهرة يعد المرثد برنامج وطني ل تو يق والدراس  لكل ما يتع ق ب
العنف ضد المرأة في ف سطين

الباح ين، يعتبر أدة أساسي  ل سياسات واتخاذ القرار ولمراكز البحث و
مدى ومراقب  المؤشرات والمع ومات التي ستنتج  نه، ل وقوف    

.التغير في العنف ضد المرأة بشكل دوري ومنتظم

وقي  في سيشكل المرثد قا دة أساسي  لتضمين احتياجات المرأة الحق
ات  م ي  التنمي ، والعمل     ادماجها في الخطط القطا ي  والموازن

.الحكومي 



ي  االستراتيجي  الوطن
ز  بر القطا ي  لتعزي
المساواة والعدال  بين
الجنسين وتمكين المرأة  

2017-2022

إدماج أهداف 
التنمي  المستدام   

في أجندة 2030
السياسات 
الوطني  
واإلستراتيجيات 

2017القطا ي  
-2022

مشروع تحديد 
التك ف  
االقتثادي  
ل عنف ضد 
المرأة



نموذج التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة

في فلسطين    









ن كئجشا موكحرالشا وطنفةششششش

الشكل االولي لما يتضمنه 
النموذج

ما سيتضمنه النموذج 
العنف من الشريك و دم 
اغفال ا ر االحتالل

مسح العنف األسري 
مثدر أساسي

وضع الدراس      خط  
2018الوزارة ل عام 

تشكيل لجن  استشاري   
ل عمل     الدراس 



ا  وجهكلشا قك مةشش



شكرا الستما كم،،



نوالشبمد

رئفسشلااشا درااكلشا ل  ك ية

حزارةششؤحنشا ماأةش

ققاطفن

nwal_h@hotmail.com


