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 لماذا اجراء الدراسة ؟؟
 ما هي الفائدة من اجرائها خاصة

وص للمرأة الفلسطينية على وجه الخص
!!!  ولصناع القرار ؟

 ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها
لتنفيذ الدراسة؟
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ظاهرة عالمية وتوجد في :  العنف
جميع  المجتمعات على حد سواء، 
فال موطن  وال هوية للعنف ولكنه 

. يتفاوت من مجتمع الى اخر

مــــــــــــقدمـــــــــــة
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علىسيئةسلبيةآثارايتركالعنف❖
منوينتقصالمرأةوجسدوعقلنفسية

تبريعوامنهاويهددوكيانهاكرامتها
يةاألساساإلنسانيةالحقوق علىتعد

.والفتاةللمرأة

تابع
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 قتصاد باهظة على اويتسبب العنف بتكلفة
الدولة

جتمع تنعكس  آثاره سلبا على األسرة و الم
.  بأكمله

نمية عائقًا وسدا منيعا أمام الت  العنف ف قي
ؤثر سلبا عليهاياالقتصادية بل 

تابع
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ةمتوافقالعالميةاإلحصائياتوجاءت
عمبينهاالنسبيالتقاربحيثمن

مركزعنالصادرةاإلحصائيات
.الفلسطينياإلحصاء

فيالنساءمن%35حواليان
اوالجسديالعنفيواجهنالعالم

.اللفظياوالجنسي

تابع

6



مي،  المرأة الفلسطينية هي جزء من النسيج العال
:فهي تعاني كب اقي ِنساء العالم من الُعنف

 ية مبني على موروث اجتماعي وثقافة مجتمععنف
ألسرة تميز بين الجنسين سواء كان على ُمستوى ا

أو مكان العمل أو حتى على ُمستوى المشاركات 
العامة، 

لي عنف آخر هو  عنف ناتج عن االحتالل اإلسرائي
.من قتل وتفتيش على الحواجز واعتقاالت

العنف في فلسطين
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ة النظرة النمطية والتقليدية و الدوني.  1
الخاطئة عن المرأة 

والتنشئة االجتماعية في الثقافة .  2
المجتمعات

نفسها هي أحد اسبابقد تكون المرأة . 3
ظرة النلتقبلها ضدها، وذلك ممارسة العنف 

الدونية التي ينظر اليها ،

ما هي اسباب العنف 
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الرادعة ضعف في تطبيق القوانين والتشريعات. 4
للعنف ضد المرأة من قبل الحكومات ساعدت 

.بانتشار العنف 
محدودية الفرص للمرأة في مجاالت الحياة . 5

حرية المختلفة من تعليم وعمل ومساواة وتمكين و 
القرار كل ذلك  اضعف المرأة وزاد من العنف 

.الموجه ضدها
ايضا الفقر والوضع االقتصادي المتدهوريلعب . 6

أة دورا اساسيا في رفع معدالت العنف ضد المر 
يادة لعدم  قدرتها على االستقالل االقتصادي وز 

.للرجلاعتمادها وتبعيتها 

تابع
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فيض كبيرة  لتخجهودا وزارة شؤون المرأة تبذل 
ل معدالت العنف ضد المرأة بل وتسعى وتأم

العنف خال من للوصول الى مجتمع 
قامت وزارة شؤون المرأة بما يلي:

واة بين تبني االستراتيجية الوطنية لتعزيز المسا1.
2022-2017الجنسين 

عنف تم وضع االستراتيجية الوطنية لمناهضة ال2.
.مع مختلف الشركاء2019-2011ضد المرأة 

جهود وزارة شؤون المرأة في مناهضة العنف
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مع راكة اقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات بالش. 3
االجتماعية و الصحة والداخليةوزارة التنمية 

د من مجلس الوزراء تم انشاء المرصد الوطني لرصبقرار . 4
حاالت العنف ضد المرأة بالشراكة مع وزارات ومؤسسات 

.المدنيالمجتمع 
تم ايجاد نظام الحاالت الخطرة الذي يخدم النساء التي. 5

تكون حياتها معرضة للخطر

تابع
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1325الخطة الوطنية االستراتيجية للقرار االممي اقرار . 6
ن له بالشراكة ما بيالتنفيذية وايضا الخروج بالخطة 

نيالمدالمختصة ومؤسسات المجتمع الحكومية المؤسسات 
لحد الموافقة على معاهدة سيداو التي تهدف ايضا الى ا. 7

من العنف ضد المرأة
مستدامة تعمل الوزارة على تحقيق وتنفيذ اهداف التنمية ال. 8

ة خاصة الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين المرأ2030
.ووضعت خطة تنفيذية لتحقيقه مع الشركاء. والرجل

تابع 
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اقرار الحكومة العتماد الموازنات الحساسة للنوع. 9
.االجتماعي في الوزارات والمؤسسات الوطنية

د وأخيرا حرصا منا على تخفيض حاالت العنف ض. 10
كلفة المرأة تمت الموافقة على اجراء دراسة لتقدير الت

د االقتصادية  المتوقعة من جراء ممارسة العنف ض
المرأة

تابع
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 الدراسة ولتنفيذ  :
اوزومرغريتا”الباحثةجاءتالماضيابريلفي

المعلوماتبجمعللقيامفلسطيندولةالى“ناس
ديربتقالخاصةالبحثمنهجيةوتحديدوالبيانات

بالعديدوالتقتالمرأة،ضدللعنفاالقتصاديةالتكلفة
واللجانالحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسساتمن

موضوععلىتعملالتياالختصاصذاتالوطنية
.العنف

سةما تم اتخاذه لتنفيذ الدرا
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 وتم عرض هذه المنهجية في ورشة األردن التي
آب الماضي 1تموز و31عقدت في عمان في 

لفة المشاورات الوطنية لتقدير التكورشة : بعنوان
..  المرأةاالقتصادية للعنف ضد 

 وتم في الورشة اجراء مشاورات معمقة لتقدير
التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة

ية فلسطين خاصة في ظل ما يمر بالمجتمعات العرب
خطيرةمن تقلبات سياسية 

وتم اختيار عنف األزواج

تابع
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 اوكل للجهاز المركزي لإلحصاء مهمة تطوير
.  البيانات والمؤشرات 

 راف وزارة شؤون المرأة قيادة العملية واإلشتتولى
ميع على منهجية اإلعداد والتحليل بالتعاون مع ج

.  واإلعالمالشركاء من بناء قدرات والنشر 
 راسة االتفاق على تشكيل لجنة استشارية للدتم

من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 
.الحكومية 

د تم اختيار عنف األزواج كنوع من انواع العنف ض
المرأة

تابع
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 جارب اإلسكوا بتوثيق هذه التوستقوم
دول والعمل على نقل الخبرة الى باقي ال
ادرة العربية وبناء قدرات الدول لتكون ق

على استخدام النموذج كأداة للبحث 
.وتغيير السياسات العامة

تابع 
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كلفة دليل علمي وعملي على التستكون الدراسة  بمثابة . 1
عنف االقتصادية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة لل

الممارس على المرأة 
يذية السياسات والخطط التنفنقطة تحول في ستشكل .  2

لدولة الفلسطينية والمنطقة العربيةل
دولة فهم مدى الخسائر المادية التي يكبدها المجتمع وال. 3

لجهود نتيجة هذا العنف و تطويق ظاهرة العنف وبذل كافة ا
لمناهضتها للوصول الى وضع افضل 

ما الفائدة المرجوة والمتوقعة 

!من اجراء هذه الدراسة؟
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صانعي القرار ان العنف الذي يمارس ادراك .4
ضد المرأة يضيع الفرص اإلنتاجية ويهدر

صر الفقر ويفكك اواويزيد من الموارد و األموال 
.و ترابط المجتمع

رارها في من التجربة الفلسطينية وتكاالستفادة . 5
من أجل احداث تغيير داخل أخرى، دول 

في المجتمعات العربية والوقوف ضد انتشارها
.العربيالوطن 

تابع
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 شــــــــــــــكراً  لكم
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