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ما التركيز عرض التجربة الفلسطينية الخاص بالعنف ضد المرأة، وال سي

:على

البيانات الوطنية

التكلفة االقتصادية
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ظاهرة عالمية وتوجد في جميع  المجتمعات .
،وينتقص العنف يترك آثارا سلبية سيئة على نفسية وعقل وجسد المرأة

.من كرامتها وكيانها ويهدد امنها
يعتبر تعد على الحقوق اإلنسانية األساسية للمرأة والفتاة.
يتسبب العنف بتكلفة باهظة على اقتصاد الدولة.
تنعكس  آثاره سلبا على األسرة و المجتمع بأكمله .
ؤثر سلبا يعائقًا وسدا منيعا أمام الَتنمية االقتصادية بلالعنف ف يق

.عليها
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يتفق الجميع على أنه يجب مواجهة العنف بكل الطرق الممكنة.

،لذلك تعمل مؤسسات األمم المتحدة بقوة على الحد من هذه القضية

:واصدرت تعريفاً خاصاً بالعنف ضد المرأة يتضمن مايلي

.اي اعتداء ضد المرأة مبني على اساس الجنس1.

.يتسبب باحداث ألم جسدي أو نفسي، أو جنسي2.

يشمل التهديد او الضغط او الحرمان التعسفي للحريات3.

.سواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة4.
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ناهضة تم تطوير التعريف الوطني من خالل االستراتيجية الوطنية لم

والتي تمت بمشاركة كافة المؤسسات2019-2011العنف ضد المرأة 

.ذات العالقة

فةأكد التعريف الوطني على ما جاء في تعريف األمم المتحدة بإضا:

.عنف االحتالل االسرائيلي1.

.العنف االقتصادي2.

.العنف االجتماعي3.
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 لتحديد السياسات كانت الوعي بأهمية العمل على الخطوة األولى
.2003موضوع العنف ضد المرأة والحد منه، وهذه بدأت في العام 

 ة عن العنف كانت  الضغط في سبيل توفير بيانات رسميالخطوة الثانية
سواء من الوزارة او مؤسسات )وذلك بالطلب من االحصاء ضد المرأة

(المجتمع المدني

 كانت هناك دراسات على عينات صغيرة 2005حيث أنه قبل العام
.تشير الى أن هناك عنف ضد النساء

لتعرف هذه الدراسات شجعتنا اكثر بضرورة القيام بمسح على المجتمع ل
.بشكل اعمق على العنف ضد المرأة

 تم انتاج اول مسح للعنف ضد المرأة في2005في العام الخطوة الثالثة
.“مسح العنف األسري”المجتمع الفلسطيني تحت عنوان 

7



 شخص ممثلين عن 400الخطوة الرابعة تم عقد مؤتمر وطني بمشاركة

:كافة المؤسسات والهيئات واالتحادات، وتم الخروج بتوصية وهي

”أهمية إعداد استراتيجية وطنية للحد من العنف ضد المرأة“

 بالتعاون 2010حيث تم البدء بالعمل على اعداد االستراتيجية منذ العام
الخطة االستراتيجية ”واطلقت تحت عنوان UNWOMENمع 

“2019-2011لمناهضة العنف ضد النساء 

ة له عملت االستراتيجية على تطوير المفهوم الوطني الذي تم االشار

 ً .سابقا
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ركزت االستراتيجية على السياسات التالية:

تعزيز آليات حماية المرأة من االحتالل االسرائيلي.

تعزيز العمل على تطوير القوانين والتشريعات.

تحسين خدمات الحماية والدعم االجتماعي، والقضائي، والشرعي.

نساءالعمل على تغيير الصور النمطية والمجتمعية عن العنف ضد ال.

9



10

وزارة 

شؤون 
المرأة

ة النقاش مع كاف
الشركاء

حكومة )
(ومجتمع مدني

تطوير 

السياسات 
وصياغتها

مصادقة 

مجلس 
الوزراء

ادماج 

السياسات 

في الخطط 
الحكومية

تعديل وتطوير

قوانين

تعديالت 
تشريعية

مصادقة مجلس 
الوزراء



مية يجب التأكيد في البداية على أنه بدون وجود معلومات وطنية رس

لواقع، وذات منهجية علمية فمن الصعب صياغة سياسات وطنية تحاكي ا

ي اجراه فنحن في فلسطين وضعنا االستراتيجية بعد مسح العنف الذ

.2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بطلب من الوزارة عام 

هناك نوعين اساسيين من البيانات الوطنية:

أوالً البيانات النوعية والتي تأتي من خالل الدراسات.

ثانياً البيانات الكمية، وهذه تصنف الى جزئين:

 ة، خاصة الشرط)بيانات السجالت اإلدارية في المؤسسات الحكومية

(.الصحة، القضاء، التنمية االجتماعية

بيانات المسوح الرسمية الذي يجريها جهاز االحصاء المركزي.
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ية بخصوص السجالت اإلدارية هي سجالت توثقها المؤسسات الحكوم

اء وخاصة الشرطة، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة الصحة، والقض

العالج، مما الشرعي لحاالت النساء المعنفات التي تأتي طلباً للحماية، و

.نجم عنه إنشاء نظام التحويل الوطني

 تم تطوير هذه السجالت من قبل وزارة شؤون المرأة وذلك بإنشاء

المرصد الوطني للعنف، وعملت على تطوير نموذج موحد صدر هذا 

تم العام، وسيبدأ العمل به إلنتاج تقارير دورية عن الحاالت التي ي
.استقبالها
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بيانات المسوح الوطنية والتي يجريها الجهاز المركزي لإلحصاء

.الفلسطيني بطلب من الوزارة

 مسح العنف األسري”تحت عنوان 2005تم تنفيذ مسح العنف“

 مسح العنف في المجتمع ”تحت عنوان 2011كما تم تنفيذ مسح العنف

“الفلسطيني

 2018كما يجري األن االعداد لتنفيذ مسح العنف للعام.
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 املة حول تأتي في توفير بيانات شبشكل عام فإن أهمية مسح العنف
.العنف األسري في فلسطين

الهدف االساسي لمسح العنف ضد المرأة:
والجسدي،النفسي،العنفحولالبياناتقواعدوتحديثتوفير

واءسالفلسطيني؛المجتمعفياألفرادلهيتعرضالذيوالجنسي

يرغاألفرادأواألزواج،أوالزواج،لهنسبقاللواتيالنساءمنكانوا

.السنكبارأواألطفال،أو،(إناثأوذكور،)المتزوجين
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2011مسح  2005مسح  الموضوع

تم اعتماد التعريف الوطني الذي 

الجسدي، ”يشير الى اشكال العنف 

النفسي، الجنسي، االجتماعي، 
“االقتصادي

تم اعتماد تعريف االمم المتحدة

الذي يشير الى اشكال العنف 
“الجسدي، النفسي، الجنسي”

في مفهوم العنف

يتعرضالذيالعنفوأنواعأشكال
لهميسبقلمالذيناألفرادله

كانواسواءسنة(64-18)الزواج
أواألسرةأفرادمنإناث،أوذكور
.األسرةخارجمنآخرينقبلمن

الذيوالنفسيالجسديالعنف
جاتالمتزو غيرالنساءلهتتعرض

رادأفأحدقبلمن(فأكثرسنة18)
األسرة

ن مجتمع المبحوثي
والعمر

مناألطفاللهيتعرضالذيالعنف
منأحدقبلمنسنة(12-17)

منآخرينقبلومناألسرة،أفراد
الطفلرأيوفقاألسرةخارج

الذيوالجسديالنفسياإليذاء
(سنة17-5)األطفاللهيتعرض

.األمرأيوفق
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2011مسح  2005مسح  الموضوع

ن الذي يتعرض له الزوج مالعنف
قبل زوجته، وفق رأي الزوجة

لم يؤخذ به العنف ضد الزوج 

الجهات التي يتوجه لها هؤالء
.األفراد لطلب المساعدة

لم يؤخذ به جهات طلب المساعدة من جهات
االختصاص

أسره5811 أسرة4212 عينة المسح 

طينيمسح العنف في المجتمع الفلس مسح العنف األسري عنوان المسح
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2011على دورة العام المؤشرات المضافة و 2005ابرز المؤشرات المشتركة بين دورتي

2011

النساء اللواتي سبق لهن الزواج

العنفوأنواعألشكالالنساءتعرض1.
.الزوجقبلمن(واالقتصادياالجتماعي)

خارجأفرادمنالنفسيللعنفالنساءتعرض2.
األسرة

.المساعدةلطلبلهاتتوجهالتيالجهات3.

فيهلتتعرضالتيالمختلفةالعنفأشكال4.
المختلفةاألماكنمنمكانأي

جسديال)العنفوأنواعألشكالالنساءتعرض1.
.الزوجقبلمن(والجنسيوالنفسي

أييفلهتتعرضالتيالعنفوأنواعأشكال2.
ينالمستوطنأواالحتاللقواتقبلمنمكان
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سنة الذين لم يسبق لهم الزواج( 64-18)األفراد 

علىواالقتصاديالجنسيللعنفاألفرادتعرض1.
.األسرةأفراداحدقبلمنواحدةلمرةاألقل

األسرةجخار أفرادمنالنفسيللعنفاألفرادتعرض2.

.المساعدةلطلبلهاتتوجهالتيالجهات3.

أييفلهتتعرضالتيالمختلفةالعنفأشكال4.
المختلفةاالماكنمنمكان

لمرةقلاألعلىوالجسديالنفسيللعنفاألفرادتعرض
.األسرةأفراداحدقبلمنواحدة

األزواج 

االجتماعي)تعرض االزواج  ألشكال وأنواع العنف 
.  من قبل الزوجة( واالقتصادي

الجسدي )تعرض االزواج  ألشكال وأنواع العنف 
. من قبل الزوجة( والنفسي
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سنة فأكثر65كبار السن 

رادافاحدقبلمناالجتماعيللعنفاألفرادتعرض
.األسرة

تعرض األفراد للعنف الجسدي واالقتصادي واإلهمال 
الصحي  من قبل احد افراد األسرة
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علىرافلإلشلإلحصاءالمركزي الجهازداخلاالختصاصذوي منفنيةلجنةتشكيلتممسحكلفي•
.وإداريافنياالتنفيذ

.ةالدوليالمنظماتمنوعددالحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسساتمناستشاريةلجنةتشكيلتم•
.مسحبالالمتعلقةوالمؤشراتاالستمارةتطويرعلىالعملمهمتهالعنفلمسحمستشارتعيين•



يالتبالبياناتاإلدالءعلىقادرشخصأيأواألسرةربمقابلةتمت1.

لنساءباالخاصالقسمأما.المسكنوخصائصجميعاً،األسرةأفرادتخص

أماجة،الزوقبلمناستيفاؤهافتمالزوجوقسمالزواجلهنسبقاللواتي

؛(17-12)منفصلبشكلالطفلمقابلةيتمفكانباألطفالالخاصالقسم

كباروقسمالزواج،لهميسبقلمالذينسنة(64-18)األفرادقسموكذلك
ً الفردمقابلةيتمكانفأكثر(سنة65)السن .لمنفصبشكلأيضا

موقسالزواجلهميسبقلمالذينسنة(64-18)باألفرادالمتعلقةاألقسامفي2.

رقمالتحملالتياألسرةمنذكرفقطواحدفرداختياريتمكانالطفل
.الزوجيالرقمتحملالتياألسرمنوأنثىالعينةفيالفردي

ينالمتواجداألفرادجميعحصرتمفقدفأكثر؛(سنة65)السنكبارقسم3.
.العمريةالفئةهذهفيالمستهدفةاألسرفي
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لوزارة تم الطلب من اإلحصاء الوطني بضرورة تنفيذ المسح مموالً من ا

.ودعماً من التعاون االيطالي

 ايضاً هناك جهات دولية اخرى اهتمت بزيادة التمويل مثل(UNFPA)

ى المسح تم تشكيل فريق وطني لدراسة وتطوير المؤشرات باالعتماد عل

.السابق

 تم اضافة المؤشرات الخاصة بمؤشرات اهداف التنمية المستدامة

2030.

 أسرة12,400تم توسيع العينة لتصل الى.
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رقم المؤشر في قائمة المؤشرات الدولية العالقة بمؤشرات التنمية المستدامةالمؤشرات ذات

1المؤشر. 8الغاية . 17الهدف  استخدام االنترنت من قبل االفراد

.1المؤشر . 3الغاية .16الهدف  للعنف النفسي او (  سنة17-1)تعرض االطفال 

الجسدي او الجنسي من قبل آخرين 

.1المؤشر . 2الغاية . 16الهدف  لعقاب بدني أو اعتداء (سنة17-1)تعرض االطفال 

نفسي من قبل مقدمي الرعاية خالل الشهر الماضي

3المؤشر . 2الغاية . 16الهدف  ن نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بي

سن سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل29و18
الثامنة عشرة

خاصةالمستدامةالتنميةاجندةفيموجودةالمؤشراتبعضهناك:هامةمالحظة

ضدكالعنف)السابقةالمسوحفيموجودةولكنهاالخامسالهدففيبالعنف
(والعمرالمنطقةحسبالزوجة 24



سنناقش مايلي:

لماذا يتم تقدير التكلفة االقتصادية من العنف ضد المرأة ؟1.

ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها في دولة فلسطين لتقدير2.
التكلفة؟
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 بدأت مراسالت ما بين االسكوا ووزارة شؤون المرأة بهذا الخصوص

ادية من وتم توقيع مذكرة تفاهم إلنجاز دراسة لتقدير التكلفة االقتص
UNWOMENالعنف ضد المرأة، وبالتعاون مع 

 تم االطالع على التجربة المصرية

تم وضع خطة عمل لتنفيذ الدراسة بوجود الخبراء والشركاء.

ومالي من كل ما تم تنفيذه بخصوص التكلفة االقتصادية هو بدعم فني

شعبة المرأة في االسكوا
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اهظة الدراسة  بمثابة دليل علمي وعملي على التكلفة االقتصادية الب1.
التي تتحملها الدولة نتيجة للعنف الممارس على المرأة 

فلسطينية ستشكل نقطة تحول في السياسات والخطط التنفذية للدولة ال2.
والمنطقة العربية

هذا فهم مدى الخسائر المادية التي يتكبدها المجتمع والدولة نتيجة. 3
ول الى العنف و تطويق ظاهرة العنف وبذل كافة الجهود لمناهضتها للوص

وضع افضل 

ادراك صانعي القرار ان العنف الذي يمارس ضد المرأة يضيع الفرص.4
ط اإلنتاجية ويهدر أموال و موارد ويزيد من الفقر ويفكك اواصر تراب

.المجتمع
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زواو مرغاريتا”الباحثةجاءتاياماربعةولمدةالماضيابريلفي
اصةالخوالبياناتالمعلوماتبجمعللقيامفلسطيندولةالى“ناس

منديدبالعوالتقتالمرأةضدللعنفاالقتصاديةالتكلفةبتقدير
ذاتالوطنيةواللجانالحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسسات
.العنفمحورعلىتعملالتياالختصاص

اتالمؤسسقبلمنبهالعمليتمماعنتقريركتابةعلىعملت
.المرأةدضبالعنفيتعلقفيماالمدنيالمجتمعومؤسساتالحكومية
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ينيين تم عقد ورشة عمل لمدة يومين في االردن لكافة الشركاء الفلسط

، والعاملين على موضوع العنف ضد المرأة، لعرض تقرير الزيارة

.وعرض منهجية التكلفة االقتصادية من العنف

علق كما تم االتفاق من قبل الشركاء على مجموعة من القضايا أهمها تت

الشرطية، بمعرفة التكلفة من العنف في الجوانب الصحية، والقضائية، و

. والمالية

زوج كما تم االتفاق على أن تستهدف الدراسة العنف الموجه من قبل ال

.فقط
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 تم االتفاق على أن تقومUNWOMENد بدراسة التكلفة االقتصادية من العنف ض
عن استقطاب UNWOMENالمرأة من خالل الموازنة العامة للدولة، وقد اعلنت 

.خبير دولي للقيام بهذه الدراسة، ونحن في اإلجراءات

لة التي تم االتفاق على أن يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجمع األسئ
وهذا . 2018تم االتفاق عليها ما بين كافة الشركاء وذلك كملحق في مسح العنف 

تم بدعم االسكوا للجهاز المركزي لإلحصاء

 التحليل تتولى وزارة شؤون المرأة قيادة العملية واإلشراف على منهجية اإلعداد و
.بالتعاون مع جميع الشركاء من بناء قدرات والنشر واإلعالم



المدني تم االتفاق على تشكيل لجنة استشارية للدراسة من مؤسسات المجتمع
.والمؤسسات الحكومية 
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ي هل سلوكيات العنف التي مارسها زوجك معك ادت الى تعرضك الى أ

؟(اصابة جسدية بعض النظر عن حدتها)اصابة 

ارجو ان تحددي أي نوع أو شكل من أشكال االصابات التي تعرضت

خر لها كنتيجة للسلوكيات التي مارسها زوجك معك وادت الى اصابة آل

.شهراً الماضية12حدث او سلوك عنف حصل معك خالل 

هل كنت بحاجة الى رعاية او خدمات صحية نتيجة سلوكيات العنف

.الماضيةشهراً 12الموجهة من قبل الزوج خالل 

من قبل الخدمات الصحية التي تلقيتها نتيجة سلوكيات العنف الموجه

هل تكبدت أي من المصروفات، ما .)شهراً الماضية12الزوج خالل 
(هو قيمة المبلغ
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عرضت الخدمات واالستشارات القانونية نتيجة سلوكيات العنف التي ت

هل تكبدت أي من . )شهراً الماضية12لها من قبل الزوج خالل 

(.المصروفات، ما هو قيمة المبلغ

هل كنت بحاجة الى مصاريف أخرى نتيجة سلوكيات العنف الممارس

.شهراً الماضية12من قبل زوجك معك خالل 

 شهراً 12هل قمت بدفعها وحدك أم شاركك أحد ما بالدفع خالل

الماضية؟ 

 ب عليه شهراً الماضية، نتيجة لسلوكيات العنف قد يكون ترت12خالل

قيامك أنت أو زوجك بإتالف او تكسير بعض االغراض الخاصة في
البيت، هل حصلت معك ام ال؟
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غيب بسبب سلوكيات العنف التي تعرضت لها من زوجك هل أدت الى ت

شهراً الماضية؟12أوالدك عن المدرسة او الجامعة خالل 

لى بسبب سلوكيات العنف التي تعرضت لها من زوجك هل اثر ذلك ع

شهراً الماضية؟12عمل أو دراسة الزوجة، خالل 

ك أثر سلوكيات العنف التي تعرضت لها من زوجك عليك وعلى زوج

شهراً 12في القيام باألعمال المنزلية المختلفة المعتادة خالل 

الماضية؟
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شــــــــــــــــــكراً لحسن 

استماعكم
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