
مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 نبيل دويكات :الباحث     
 اصدار

 بالشراكة مع:                                   القانوني واالجتماعي لإلرشادمركز املرأة 

2019 

    (5-00-354-9950-ISBN 978) 



مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

2 

 

 عناوين مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

o :مكتب رام هللا 

 شارع وديعة شطارة. -الهوى  بطن -رام هللا

 91516القدس الرمز البريدي  54262ص.ب 

 2956148 ، فاكس:2956146/7 هاتف:

 www.wclac.org العنوان اإللكتروني:

 info@wclac.org البريد اإللكتروني:

o :مكتب القدس 

 ، القدس 6عمارة رقم  -شارع الجوزة - بيت حنينا

 91516القدس الرمز البريدي  54262ص.ب 

 0097226281497، تليفاكس: 0097226282449هاتف: 

 www.wclac.org العنوان اإللكتروني:

 info@wclac.org البريد اإللكتروني:

o :مكتب الخليل 

 شارع عين خير الدين -عين سارة -الخليل

 دخلة جامعة البوليتكنك

 022250585تلفاكس: 

 www.wclac.org العنوان اإللكتروني:

 info@wclac.org البريد اإللكتروني:

o :مكتب بيت جاال 

 76بناية رقم  -بجانب بيت الشيوخ -شارع املغتربين -بيت جاال

 2760780-02 هاتف:

 www.wclac.org العنوان اإللكتروني:

 info@wclac.org البريد اإللكتروني:

 :الرقم املجاني 

1800807060 

ec@wclac.org 

http://www.wclac.org/
mailto:info@wclac.org
http://www.wclac.org/
mailto:info@wclac.org
http://www.wclac.org/
mailto:info@wclac.org
http://www.wclac.org/
mailto:info@wclac.org
mailto:ec@wclac.org


مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

3 

 

 الفهرس

  

 7 .................................................................................................................................................................................. تقديم 

 11.......................................................................................................................ومنهجيتها هداف  الدراسةأفصل األول: ال

 12 ........................................................................................ ة للدراسةهداف العامَّ األ 

 12 ................................................................................................. ة الدراسةمنهجيَّ 

 13 ................................................................................................... أدوات الدراسة

 ِّ
 13 ........................................................................................ طاق الجغرافي للدراسةالن 

 14 ..................................................................................................... فريق البحث

ِّ برنامج بناء قدرات املؤسَّ 
 
 15 ............................................................... ةسوية القاعديَّ سات الن

 17.......................................................................................................... املفهوم والواقع ،الفصل الثاني: العنف ضد املرأة

 ِّ
 17 ............................................................................. يخي للعنف ضد النساءياق التار الس 

 
ا
 18.............................................................................................................. : في تعريف مفهوم العنف ضد املرأةأوال

 
ا
 20........................................................................................... واقع العنف ضد املرأة من ات حصائيَّ إرقام و أ: ثانيا

 21..................................................................................................................................... سرائيليعنف االحتالل اإل 

 23..................................................................................................................................... العنف املجتمعي الداخلي

 
ا
  كثرشكال العنف األأ: ثالثا

ا
ِّ  شيوعا

 
 24...........................................................................ساء الفلسطينياتضد الن

 27....................................... فات في محافظة الخليلمة للنساء املعنَّ الفصل الثالث: العنف ضد املرأة والخدمات املقدَّ 

 
ا
 27 ...................................................................... لواقع الديمغرافي في محافظة الخليل: اأوال

 27.............................................................................................................................. ةجمعات السكانيَّ السكان والتَّ 

 28......................................................................................................................................................الفئات العمرية

 28.....................................................................................................................................................الحالة الزواجية

 29................................................................................................................................................................... عليمالتَّ 

 29..............................................................................................................النشاط االقتصادي وواقع سوق العمل

 
ا
ِّ ثانيا

 
 30 ...................................................................... ساء في املحافظة: واقع العنف ضد الن

 30........................................................................................................................................................ مفهوم العنف



مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

4 

 

 32 ............................................................................................................................................... شكال العنفأأبرز 

 
 
 33 .................................................................................................................................................... ن"العنف "املبط

 34 ............................................................................................................................................... العنف االقتصادي

 36 ................................................................................................................................................. لكترونيالعنف اإل

 37 .................................................................................................................. و القسري للفتياتأالتزويج املبكر و/

ِّ الزَّ 
 38 ....................................................................................................................................................... دواج املتعد 

 40 ..................................................................................................................................... الطالق وصمة اجتماعية

 42 ...................................................................................................................................................... أسباب العنف

 43 ............................................................................................................................................................ آثار العنف

 
ا
 31 .................................................................................................................................. للعنف أكثر الفئات تعرضا

 44 ..................................................................................... سرة والتنشئة االجتماعية على ممارسة العنفتأثير األ 

 45 ................................................................................................................................ الوضع االقتصادي والعنف

 31 ........................................................................................................................................................ امة العنفدوَّ 

 46 ............................................................................................................ دور القضاء العشائري ورجاالت اإلصالح

 
ا
ِّ ثالثا

 
 48 ............................................................. ساء: دور املؤسسات في محاربة العنف ضد الن

 48 ................................................................................................................... طبيعة الخدمات املقدمة وشموليتها

 51 ......................................................................................................................................... حدياتعوبات والتَّ الص  

 53 ........................................................................................................................ وصياتالفصل الرابع: االستنتاجات والتَّ 

 53 .................................................................................................. االستنتاجات -:

 55 ......................................................................................... وصياتاملقترحات والتَّ - 

 
ا
 55 .................................................................................................................. جراءاتإل ا: على صعيد القوانين و أوال

 
ا
 56 ................................................................................................................................ : على الصعيد املؤسس يثانيا

 
ا
 57 ....................................................................................................................................... عالمإل : على صعيد اثالثا

 
ا
 57 ............................................................................................................................... عيد املجتمعي: على الصَّ رابعا

 59 ............................................................................................................................................................................... املالحق

 62 ............................................................................................................................................................................... املراجع

 



مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

5 

 

 

 اسة شكر وتقدير على الجهود في انجاح الدر 

 

يتقدم مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بعميق الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت لتخرج 

ولتكون بوصلة للعديد من املؤسسات االهلية والرسمية في خط برامج  النور،هذه الدراسة الى حيز 

 خص بالشكر:ن الخليل، وهناتستهدف العمل على الحد من العنف ونقص الخدمات في محافظة 

 واالجتماعي:مسؤول البحث واملناصرة في مركز املرأة لإلرشاد القانوني  -الباحث نبيل دويكات .1

جهده املتميز في اعداد هذه الدراسة وتقديم تحليل معمق لكل مخرجات الدراسة، وربط  على

 .النظري بالواقع والسياق املجتمعي لتخرج الدراسة بشكلها النهائي واإلطاراملنهجيات 

 فريق االشراف واملتابعة للدراسة:  .2

 جهدها املتميز االشراف واثراء  والتمكين: علىقائدة فريق وحدة الخدمات  -فاتن نبهان

محتويات الدراسة وتوفير كافة سبل الدعم االداري والتنسيقي لتسهيل عمل الباحث 

 متابعة تصميمها وطباعتها. واملساهمة في

 لى جهدها املتميز في مراجعة محتويات الدارسة واثرائها.ع البرامج:مديرة  -أمل أبو سرور 

 ونخص بالذكر،مكتب الخليل:  -الزميالت في مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي .3

أمل الجعبة، هيام قعقور، سونا حنيحن على جهدهن املتميز في توفير الدعم الفني 

 ومراجعة محتويات الدارسة واثرائها.

ونخص بالذكر فاطمة أبو كته، كوثر الحروب، والء  بنت الريف:طاقم جمعية نهضة  .4

جهدهن املتميز في  زبدي علىحساسنة، سوسن عمران، سمر عقيلي، شيماء رومل، سجود 

متابعة وتوفير الدعم الفني واللوجستي للباحث والتنسيق للمقابالت املعمقة واملجموعات 

 البؤرية.
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نخص بالذكر  ية والحكومية في محافظة الخليل:العامالت والعاملين في املؤسسات االهل .5

كل من اعطى من وقته وجهده لتقديم املعلومات سواء من خالل املقابالت املعمقة او 

 كان لها أثر كبير في اثراء الدارسة. البؤرية، والتياملجموعة 

 وزودننا بصورة الشخصية،اللواتي شاركننا بتجاربهن  املشاركات في املجموعات البؤرية: .6

أولية حول العنف والخدمات املقدمة للنساء في محافظة طوباس والتي كان لها صدى مهم 

 في تعميق التحليل في الدارسة.

 على جهده املتميز في مراجعة وتدقيق الدارسة لغويا. السيد ابراهيم موس ى: .7
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 تقديم 

 في مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في بناء ش
ا
راكة جديدة مع مؤسسة نهضة ننطلق مجددا

بنت الريف في بلدة دورا جنوب محافظة الخليل؛ بغرض توسيع نطاق برنامج تقديم الخدمات 

القانونية واالجتماعية للنساء ضحايا العنف املبني على أساس الجنس، والعنف القانوني الذي 

من هذا البرنامج إلى  تتعرض له النساء، وبشكل خاص في إطار العالقات الزوجية واألسرية. نهدف

تعزيز الوصول إلى النساء في مختلف املناطق، وكذلك التسهيل على النساء في الوصول إلى مراكز 

تقديم خدمات الدعم القانوني واالجتماعي، وتمكينهن من خالل برامج التوعية والتدريب للتعرف إلى 

 حقوقهن اإلنسانية. 

م من خالله على الرغم من أن املركز يعمل في محافظة ا لخليل من خالل مكتب رئيس ي في املدينة، ويقد 

 أن تجربة عمل املركز خالل أكثر من العشرين سنة 
 
الخدمات القانونية واالجتماعية للنساء، إال

 
ا
املاضية أثبتت أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه الخدمات في املحافظة؛ بسبب اتساعها جغرافيا

، فهي أكبر محافظات ال
ا
 من الناحية الجغرافية، وتحيط بها مجموعة كبيرة من وسكانيا

ا
وطن امتدادا

( ألف نسمة، بحيث وصل مجموع 30املدن والبلدات والتجمعات التي يزيد عدد سكان بعضها عن )

 إلى ما يزيد عن الـ )
ا
ب منا ذلك تعزيز التعاون مع 720000سكان املحافظة إجماال

 
( نسمة.  لقد تطل

 شركائنا من ناحية، وا
ا
ي عددا

 
مها املركز؛ لتغط لبحث عن إمكانية توسيع نطاق الخدمات التي يقد 

أكبر من نساء املحافظة من خالل بناء شراكة جديدة مع جمعية نهضة بنت الريف الخيرية في مدينة 

دورا في جنوب املحافظة، وهي مدينة يزيد عدد سكانها مع املدن والبلدات والتجمعات املحيطة بها عن 

 لف نسمة.( أ200)

ة شاملة حول العنف  دأب املركز كعادته منذ سنوات عديدة على القيام بإجراء دراسة مسحي 

فات في املنطقة، وذلك قبل املباشرة في برنامجه بتعزيز  مة للنساء والفتيات املعن  والخدمات املقد 

فات فيها؛ للتعرف إلى املنطقة وخصوصيتها، مة للنساء املعن  ومستوى الخدمات  نطاق الخدمات املقد 

بل املؤسسات الحقوقية والنسوية  القانونية واالجتماعية والثقافية املتوفرة لهن، سواء من قِّ
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ومؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني، أو من خالل املؤسسات الرسمية الفلسطينية، بغرض 

مة للنساء في تلك امل نطقة بالتعاون تحديد االحتياجات واألولويات، وضمان جودة الخدمات  املقد 

الحثيث والشراكة التامة مع املؤسسات الرسمية صاحبة الواجب، أو مؤسسات املجتمع املدني التي 

تعمل في تلك املنطقة، وبشكل خاص جمعية نهضة بنت الريف التي أبرمنا معها اتفاقية رسمية في 

الل الشراكة التامة، ؛ لتطوير برنامج الخدمات القانونية واالجتماعية معها من خ2017بداية عام 

وبما يكفل ديمومة البرنامج واستمراريته لخدمة النساء ضحايا العنف املبني على أساس الجنس، 

ومعالجة املشكالت القانونية واالجتماعية التي تواجهها النساء، وتوفير الحماية لهن، وتعزيز 

ملؤسسات القاعدية حقوقهن اإلنسانية، ويكون ذلك من خالل العمل التكاملي بيننا وبين ا

 واملؤسسات الرسمية التي نعمل معها.  

ة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في املنطقة موضع الدراسة،  لقد تناولت الدراسة املسحي 

م 
َ
ابتداء من العنف االحتاللي بشكل خاص وانعكاساته املباشرة وغير املباشرة على النساء، ومن ث

لناجم عن املنظومة الثقافية الذكورية، والقوانين التمييزية التي تحكم العنف املجتمعي واألسري ا

، واملمارسات 1976حياة النساء وعلى رأسها قانون األحوال الشخصية األردني املؤقت لعام 

ة أن أبرز أشكال العنف  نت الدراسة املسحي  ز ضد املرأة، حيث َبي  االجتماعية السلبية التي تمي 

تتمثل في قتل النساء واإلفالت من العقاب بسبب القوانين التمييزية السارية، املجتمعي وأخطرها، 

وتزويج الفتيات في سن مبكرة دون رضاهن، والعنف الجسدي والنفس ي واللفظي والجنس ي، وانتهاك 

الحقوق الصحية واالقتصادية للنساء، وحجز الحرية، يضاف إلى ذلك العنف واالبتزاز اإللكتروني 

 للنساء. 

الظواهر الخاصة ألشكال العنف ضد املرأة في محافظة الخليل، التزويج املبكر للفتيات ألسباب  ومن

اقتصادية بمهور عالية لرجال من منطقة النقب داخل الخط األخضر، وعادة ما تكون هذه 

"الزيجاب" أشبه بصفقة تجارية. يلجأ الشبان من منطقة "السبع" للزواج في مناطق السلطة الوطنية 

 ملنع تعدد الزوجات داخل الخط األخضر، حيث يتم تزويج القاصرات لرجال ال
ا
فلسطينية، وذلك نظرا

مسنين، وال تتمكن النساء بسبب السياسات االحتاللية من االنتقال لإلقامة في منطقة النقب، 

هن ويترتب على هذه الزيجات الكثير من املشكالت االجتماعية، وحرمان للنساء من الكثير من حقوق
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الزوجية، وبخاصة عندما يتم هجرهن من أزواجهن، وحرمانهن من حقوقهن املختلفة، وعدم إمكانية 

قة، وعدم وجود  تحصيل الحقوق وتنفيذ األحكام القضائية؛ بسبب اختالف املنظومة القانونية املطب 

قضائية (، ما يحول دون املالحقة ال48صالحية قانونية للمحاكم الفلسطينية داخل مناطق الـ )

 لألزواج، وفي النتيجة النهائية تتحمل النساء التبعات السلبية الناجمة عن فشل الزواج. 

فات،  يفاقم النظام العشائري القائم والواسع االنتشار في محافظة الخليل من معاناة النساء املعن 

كثير من حقوقهن وتكون األحكام العشائرية في أغلب األحوال غير منصفة للنساء وتؤدي إلى إهدار ال

 إيجاد حلول للمشكالت والخالفات، حتى األسرية منها، بصورة عشائرية 
ا
املختلفة، حيث يجري غالبا

عن طريق ثقافة "الطبطبة" وفي إطار املفاهيم االجتماعية التقليدية، ويجري االهتمام أكثر بمصالح 

وق النساء االجتماعية املتنفذين من الذكور داخل املجتمع واألسرة، وتجاهل الكثير من حق

واالقتصادية وغيرها من الحقوق. ويعمل اإلصالح العشائري على تكريس الفكر األبوي الذكوري 

 التقليدي وترسيخه في نظرته للمرأة ومكانتها ودورها في املجتمع.

مة في محافظة الخليل، التي   طبيعة الخدمات االجتماعية والقانونية املقد 
ا
وتتناول الدراسة أيضا

تتقاطع مع الخدمات املتوفرة في مناطق أخرى من املناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، 

مة من املؤسسات  وتتكامل بين الخدمات االجتماعية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية املقد 

ن  والجمعيات األهلية غير الحكومية، واملؤسسات الرسمية الفلسطينية صاحبة الواجب.  وتبي 

ة أنه بالرغم من توافر الخدمات املختلفة في املحافظة، إال أنه الزال هناك حاجة  الدراسة املسحي 

مها املركز بالشراكة مع جمعية نهضة بنت الريف في بلدة دورا جنوب الخليل؛  للخدمات التي سيقد 

فات في املناطق البعيدة والنائ ية ضمن برنامج التساع املنطقة، وضرورة الوصول إلى النساء املعن 

 االستشارات القانونية واالجتماعية للمركز.

ومما ال شك فيه أن نتائج هذه الدراسة ستسهم في تسهيل مهمة جمعية نهضة بنت الريف، وجميع 

فات في املنطقة في فهم  املؤسسات القاعدية واملؤسسات الشريكة، وشبكات الحماية للنساء املعن 

مة والفجوات أنماط العنف التي تتعرض له النس اء في تلك املحافظة، ومستوى الخدمات املقد 

فات، بغية تطوير الخطط والبرامج والنشاطات  القائمة واملعوقات التي تعترض النساء املعن 

والفعاليات املختلفة، بما في ذلك برامج التوعية والتثقيف، واستخدام وسائل اإلعالم والتواصل 
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فات وتعزيزها، االجتماعي للتعريف بالبرنامج وخدم اته املختلفة؛ بغرض حماية حقوق النساء املعن 

 وبناء قدراتهن وتمكينهن ملجابهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات.

أتوجه في نهاية هذا التقديم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذه الدراسة من خالل املقابالت 

لجمع املعلومات ذات الصلة بطبيعة هذا املسح، ومشاركة تجاربهم/ن واملجموعات البؤرية، أو غيرها 

معنا إلنجاز هذه الدراسة وعلى رأسها جمعية نهضة بنت الريف واملؤسسات الرسمية الفلسطينية 

 املختلفة، ومؤسسات املجتمع املدني التي كان لها الدور الكبير في إنجاز هذه الدراسة.  

 

 ةرندة سنيورة/ املديرة العام

 مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
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 األول الفصل 

راسةأ ِّ
 ومنهجيتها هداف الد 

 

القانوني واالجتماعي في تمكين القيادات النسوية  لإلرشادانطالقا من رؤية مركز املرأة           

 
ا
ِّ  فيمكانياتهن إ، وتعزيز قدراتهن و واملؤسسات القاعدية النسوية والنساء عموما

فاع عن حقوقهن الد 

النساء في مختلف التجمعات السكنية والجغرافية  املركز الدؤوب لتمكين. وسعي في مختلف املجاالت

وغيرها من  لى مراكز تقديم الخدمات االجتماعية والقانونية والصحيةإالفلسطينية من الوصول 

ِّ الخدمات املقدَّ 
 
 املركز خاللن. لكل ذلك فقد عمد و املنتهكة حقوقهأفات و/ساء والفتيات املعنَّ مة للن

ِّ إلى تأسيس برنامج يهدف بشكل خاص إ 2005عام 
 
سوية، لى تعزيز قدرات املؤسسات القاعدية الن

لكي تتمكن من القيام  ؛جمعات النائية عن مراكز املدن والتجمعات الرئيسةة في املراكز والتَّ وخاصَّ 

ِّ رشاد ودعم قانوني واإبدورها في مجال تقديم خدمات 
 
 واملنتهكة حقوقهن. ،فاتساء املعنَّ جتماعي للن

في مجال تقديم خدمات  1991عام  القانوني واالجتماعي منذ تأسيسه لإلرشادمركز املرأة امتاز             

 سناد والدعم القانوني واالجتماعي للنساء والفتيات املعنَّ اإل 
 
ن على مدار فات واملنتهكة حقوقهن، وتمك

ةومتخصصة في تقديم هذه الخدمة  ،اكمة خبرة متميزةمر  عمله منسنوات   ،عاليةوجودة  بمهنيَّ

اته العنف متطلبات موضوع تراعي كلَّ  النساء في املجتمع الفلسطيني، وتأخذ بعين  ضدَّ  وخصوصيَّ

 أاالعتبار 
ا
 تعزيز قدرات النساء في املجاالت املختلفة. يضا

           
ا
واملعوقات في الحواجز بخاصة جراءات االحتالل إحية من نااملعيش لخصوصية الواقع  ونظرا

ِّ ضعها بين مختلف التجمعات يالتي 
وهو ما  وتنقالتهم،املواطنين  من حركة الفلسطينية، للحد 

 ألى الصعوبات االجتماعية القائمة إخرى على حرية حركة النساء، تضاف أيضيف صعوبات 
ا
 صال

لى إمام النساء في الوصول أالعراقيل ر الذي يزيد من األم وحدودها، التقليدية قيود الثقافةبفعل 

استخلصه املركز خالل خبرته  وهذا ماماكن قريبة للحصول على الخدمات االجتماعية والقانونية. أ

برنامج بناء قدرات املؤسسات القاعدية  إلى تأسيسدى أفات.  ما الطويلة في العمل مع النساء املعنَّ 

 ِّ
 
، القانونية واالجتماعية خاصة في تقديم الخدماتبفي مختلف املجاالت، و وتعزيز كادرها  ،سويةالن

 ونقل التجربة املتراكمة لدى كادر املركز في هذا املجال.
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َّ
 ،سلفيت :سوية في محافظاتمؤسسات قاعدية نِّ أربع ن املركز حتى اآلن من العمل مع تمك

سات فيغوار، وتعمل هذه أل ريحا واوأطوباس، و طولكرم وجنين، و وقلقيلية،  مجاالت عديدة  املؤسَّ

 يعمل رشاد االجتماعي والقانوني في محافظاتهن. و تقديم خدمات اإل  :أبرزها
ا
استكمال   علىاملركز حاليا

ة من خرى خامسة في أجل البدء بالعمل مع مؤسسة أجراءات من اإل   . محافظة الخليلاملنطقة الجنوبيَّ

              ِّ
ِّ ف اسة بهدف االطالع على وضع هذه املنطقة، واستشرار تأتي هذه الد 

 
اء سواقع العنف ضد الن

ِّ  ،والفتيات
 أياق االجتماعي واالقتصادي القائم فيه. كما تهدف والس 

ا
وضح عن ألى تكوين صورة إ يضا

حديات سات التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء والخدمات التي تقدمها، والتَّ املؤسَّ 

 إلى جل الوصول أالتي تواجهها من  والصعوبات
 
سة ن املؤسَّ أفضل االقتراحات والتصورات التي تمك

 ِّ
 
 سوية، واملؤسَّ القاعدية الن

ا
  سات النسوية والحقوقية عموما

 
ها وزيادة فعاليت ،لهامن تطوير آليات تدخ

 العنف.هذا في محاربة 

ِّ  ةالعام  هداف األ 
 راسةللد 

شكاله، أ أبرز و لعنف، املختلفة لنسب ال :أة في محافظة الخليلواقع العنف ضد املر  إلىعرف التَّ  -1

 انعكاساته.و 

ِّ واقع الخدمات املقدَّ  إلىعرف التَّ  -2
 
فات في املحافظة من ناحية والفتيات املعن   ،ساءمة للن

 الفجوات القائمة في هذا املجال.و ، وأنواعها م الخدماتاملؤسسات التي تقد  

ِّ  إلى عرفالتَّ  -3
 
 عوبات التي تواجه املؤسسات في تلبية هذه االحتياجات.والص   ،ساءاحتياجات الن

وتعزيز جهود مكافحة العنف  ،تقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير قدرات املؤسسات -4

 ِّ
 
 .ساء والفتيات في املحافظةضد الن

ِّ منهجي  
 راسةة الد 

           ِّ
جعة واالستعراض للواقع املراوعلى راسة على املنهج الكيفي بصورة رئيسة، تعتمد الد 

ة مع الهيئات قاستخدام املقابالت املعم  سلوب أتعتمد على ، كما الديمغرافي القائم في املحافظة

عنىواملؤسسات املختلفة 
ُ
ِّ  التي ت

 
ساسية الالزمة ولية األ في جمع البيانات األ  ساءبمحاربة العنف ضد الن

 ِّ
حلقات  سوي. وتشمل املنهاجية كذلك عقدنِّ  منظور من  ة لهذه البياناتحليليَّ راسة، واملراجعة التَّ للد 

 ِّ
 صة في التعامل مع قضية العنف ضد النساء وتقديم الخدمات املختلفةنقاش ملجموعات متخص 

 .لها
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 ِّ
 راسةأدوات الد 

 ِّ
 :ةلتحقيق األهداف املرجو   اآلتية راسة على األدوات والوسائلاعتمدت الد 

  حول املعلومات الديمغرافية عن محافظة الخليل من حصاءات املتوفرة جمع املعلومات واإل

ِّ و ، يالتعليمو واالقتصادي،  ،الوضع االجتماعي: ناحية
 
وغيرها من البيانات  ،ساءالعنف ضد الن

 الالزمة.

  دبيات كالتَّ مراجعة األ ِّ
 بحاث.راسات واأل قارير والد 

  َّسات التي تقد  جمع البيانات الالزمة حول املؤس ِّ
 
 فات.فتيات املعن  ساء والم خدمات للن

  َّجمع البيانات عن طرق عملها ل ؛سمية الحكومية وغير الحكوميةزيارات ميدانية للمؤسسات الر

ة قترحات املو  ،حديات التي تواجههاخفاقات والتَّ واإل  ها،نجاحاتوآليات   داءلتحسين األ املعدَّ

 .هوتطوير 

  ِّ
 1قابالت الفردية وحلقات النقاش.خالل املتقديمها سئلة التي سيتم  قاش واأل تحديد محاور الن 

 زة جراء مقابالت فرديةإ
َّ
 في منطقة الخليل هليةأة و سات رسميَّ ملمثلين وممثالت عن مؤسَّ  مرك

 ( مقابلة22) اثنتين وعشرين جراءإ. وتم خالل العمل امليداني العنفبمناطق عالقة الذات 

 2.ميدانية

  نقاش ( جلسات ملجموعات3)ثالث عقد  ِّ
 3واجهة العنف ضد املرأة.صة في ممتخص 

 ِّ
 
ِّ الن

 راسةطاق الجغرافي للد 

ة، محافظة الخليل  ة، الجنوبية  واملنطقةبعامَّ ما بخاصَّ  دورا والبلدات املحيطة بها. مدينةوالسيَّ

                                                 

 
 حول أسئلة الدراسة. (1)انظر امللحق رقم  - 1
 ة.امليداني قائمة املقابالت (2)انظر امللحق رقم  - 2
تم عقد ثالث حلقات نقاش: املجموعة األولى من النساء من مختلف الفئات، واملجموعة الثانية للذكور من مختلف  - 3

عمل في الفئات، أما املجموعة الثالثة فكانت من ممثلي املؤسسات املجتمعية الرسمية وغير الرسمية وممثالتها التي تهتم و/أو ت

 مجال محاربة العنف ضد النساء.
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 فريق البحث

 دويكات نبيلالرئيس: الباحث 

ات الختصــوا ،شــارك في العمل امليداني الزميالت املحاميات فريق البحث امليداني: االجتماعيات اصــي 

 
َّ

ـــــة بنت  ،راكة بين مركز املرأة لإلرشــــــــــــاد القانوني واالجتماعياللواتي تم توظيفهن بالشــــــــــــ ــ ــ ــ وجمعية نهضـ

 ِّ
 والزميالت هن: ،ة في مدينة دورايف الخيريَّ الر 

 املحامية: سوسن عمران

 املحامية: والء حساسنة

ة   ة: شيماء الحموز االجتماعي  االختصاصي 

ة   ة: سمر اعقيليماعي  االجتاالختصاصي 

خاصة في حصر املؤسسات العاملة في بو  ،الزميالت املذكورات في بعض مراحل البحثأسهمت  

  ،مجاالت العنف ضد النساء
ا
 وتقديم الخدمات املختلفة في منطقة الخليل عموما

ا
، ، وجنوبها خصوصا

 
ا
، وكذلك التنسيق وأسئلتها تمحاور املقابال أبرز في حصر الجهات التي سيتم مقابلتها، وتحديد  والحقا

نسيق لعقد املجموعات وتوثيقها. كما شاركت الزميالت في التَّ  ،جراء عدد من املقابالتإواملشاركة في 

 البؤرية.

 وتوثيقها النقاش وحلقات املقابالت جراءإ آلية

خالل تقديمها ي سيتم سئلة التاملحاور واأل ألبرز عداد قائمة إمليدانية ا تاملقابال بجرى قبل البدء          

نة وهياملقابالت،   تجيب( 23) ثالثة وعشرين من مكو 
ا
ِّ عن  سؤاال

 ومجاالتها جوانب الدراسة  كل 
ا
. عموما

 منوكان  ،واعتمد فريق البحث على توثيق املقابالت
ا
نا  أكثرو ألى زميلة إالباحث الرئيس، إضافة  مكو 

حدى الباحثات إمن خالل تقرير تقوم  قابالتمن فريق البحث امليداني، وتم التوثيق الكتابي للم

لين على التسجيل، موافقة املقابَ أخذ )بعد  تسجيل صوتي ملعظم املقابالت ثم املشاركات بإعداده،

ليه إلألغراض البحثية فقط(، لالستناد إال ن التسجيل لن يستخدم بأمامهم أعالمهم والتعهد إو 

خذ اقتباسات مباشرة من أوإمكانية  ،ي دقة التوثيقف أسهم هذاقد عداد تقارير التوثيق. و إخالل 

 .هذه املقابالت
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ِّ برنامج بناء قدرات املؤس  
 
 ةة القاعدي  سوي  سات الن

والقيادات النسوية في مختلف املواقع  ،الرئيسة للمركز رفع قدرات النساء األهدافمن        

 
 
ن من تعزيز قوة الحركة النسوية واملستويات، وكذلك بناء قدرات املؤسسات النسوية، بما يمك

 من النهوض بوضع املرأة ومكانتها. ةمؤسساتها املختلفوقدرة 

وجد املركز نفسه أمام محطة  ،2000الفلسطينية الثانية في أيلول عام عند انطالق االنتفاضة و         

ا النساء في خضم إذا كان التركيز في املرحلة األولى على االهتمام بقضايو وتحديات مختلفة. جديدة 

في ملرأة باالنضال الوطني، وفي املرحلة الثانية على االهتمام بالقوانين والتشريعات لضمان مساواتها 

من ، ن املرحلة الجديدة بتعقيداتها املختلفة، تطلبت االهتمام بكال األمرينإمختلف املجاالت، ف

من عنف االحتالل وسياساته  لهنونااالنتفاضة،  ت كن في قلبان النساء الفلسطينيَّ إف ،ناحية

ل ذلكوقد الكثير،  املختلفة
َّ
 نالهن واالجتياحات وغيرها. ومن ناحية ثانية ،في الحصار واإلغالق تمث

 حيث واجه. وهكذا وجد املركز نفسه في قلب الصراع. نحقوقهانتهك  الذي عنف املجتمع الفلسطيني

بما في ذلك مطالبة املجتمع الدولي بتوفير سياسات االحتالل وإجراءاته، على الصعيد الخارجي 

جل حقوق املرأة أاستمر املركز على الصعيد الداخلي باملطالبة والعمل من و الحماية للنساء. 

 .بالرجل ومساواتها

سويةبرنامج بناء قدرات املؤسسات القاعدية  املركزاستحدث             ِّ
 
جل تحقيق أمن  2005عام  الن

سناد وتمكينها من تقديم خدمات اإل  ،قدرات املؤسسات القاعدية النسوية أهدافه العامة في رفع

الوصول عليهن ل مر الذي يسه  فات في املناطق املختلفة، األ والدعم القانوني للنساء والفتيات املعنَّ 

شراكات لى املراكز التي يمكنها تقديم هذه الخدمات لهن. وخالل األعوام املاضية استطاع املركز بناء إ

ات املرتبطة تعددة في العمل مع املؤسسات في املناطق النائية، التي تفتقر فيها النساء للخدمم

 بالحماية من العنف، 
 
مع جمعية نساء من أجل الحياة في شراكة  بناءن حتى اآلن من حيث تمك

 ، تلتها شراكة محافظة سلفيت
 
ثم . 2007عام  جدة االجتماعية في محافظة طولكرممع جمعية الن

 ريحاأجمعية سيدات تلتها ثم ، جمعية طوباس الخيريةراكة مع ش
ا
جمعية بناء شراكة مع  ، وأخيرا

 املقدمة في تحسين الخدمات سهمت هذه الشراكاتأفي منطقة دورا. و  نهضة بنت الريف الخيرية

 ِّ
 
 .يعانين من التمييز أو العنفساء اللواتي للن

وأدوات العمل البرامجية  ،ة في تطوير الهياكل التنظيميةالطاقات املمكن استثمر املركز كلَّ و          

املؤسسات القاعدية الشريكة في التعامل  لى حد كبير دور هذهإوسهلت ، ةالقاعدي اتللمؤسس
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  في مناطقهن.هن وتطلعاتبجودة برامجية عالية مع احتياجات النساء 
 
ة نقل التجربة الخاصَّ ن من وتمك

القانونية واالجتماعية ملؤسسات قاعدية في املناطق النائية  باملركز في مجال تقديم الخدمات

شة  واملهمَّ
 
 ، مرك

ا
ِّ  زا

 
ضحايا  :ساءعلى تحسين القدرات املهنية لتلك املؤسسات التي تعمل على حقوق الن

 العمل التخصص ي مع املؤسسات ل وقد عمل املركز على تطوير منهجيات العنف،
ا
من  تمكينهن مهنيا

طواقم  وتطويرها لدى سهم املركز في رفد خبرات العملأو عالية،  جودةتقديم خدماتها بأجل 

ات املؤسسات القاعدية من   والهيئات اإلدارية ،واإلداريات ،اتواملحامي ،االجتماعياتاالختصاصي 

 
 
ِّ فيها، ما يمك

 
قلقيلية، و سلفيت،  :ساء في محافظاتن هذه املؤسسات من تقديم خدماتها للن

سهم في تعزيز قدرتهن أ -بحد ذاته-مر هذا األ . غوارواأل ريحا وأطوباس، و ن، جنيو نابلس، و طولكرم، و 

التي كانت املعوقات لى مراكز تقديم الخدمات، والتغلب على الكثير من إلوصول والتسهيل عليهن ل

 لى مراكز تقديم هذه الخدمات في مراكز بعض املدن فقط.إتحول بينهن وبين الوصول 
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 انيالفصل الث

اقع ،ف ضد املرأةالعن  املفهوم والو

 ِّ
 الس 

 
ِّ ياق الت

 
 ساءاريخي للعنف ضد الن

          ِّ
 
في املجتمعات البشرية على امتداد عصور التاريخ، وال  ساءانتشرت ظاهرة العنف ضد الن

ِّ أتقتصر على طبقة اجتماعية محددة، وال ترتبط ب
العرق، و العنصر، و خرى كالدين، أاعتبارات  ةي 

ها الحياةعكس نفسها في مجاالت لون.  وتالو  ِّ
 
وفرص تطور  ،آثارها السلبية تطور املجتمعات ، وتمس  كل

 ومكانتها في هذه املجتمعات. ،دورهاوتعزيز  املرأة

ِّ لى ثقافة ذكورية تستمد قوتها من البناء البطريركي األ إيستند العنف ضد النساء        
س بوي الذي يكر 

يطرة على النساء، وعزلهن عن املشاركة في ور، مقابل القمع والسَّ نظام القوة والنفوذ بأيدي الذك

ور الدَّ  ة، ويتمحور حول جنسيَّ - لى اعتبارات بيولوجيةإدورهن يستند وجْعل الحياة املجتمعية العامة، 

 وفنائه العمل املرتبط باملنزل و  نجابي،اإل 

تمع الفلسطيني خصوصية محددة مرتبطة ة واملجواقع العنف ضد املرأة في املجتمعات العربيَّ ل         

 وتاريخي معق   ،وقانوني ،واجتماعي ،بسياق سياس ي
ا
ال يزال املجتمع في غالبيته  د ومتشابك. فلسطينيا

وعالقات السيطرة الخارجية املتواصلة منذ أكثر من  ،والقمع ،واالقتالع ،يتأثر بسياسات التشريد

وتشوهات في النمو والتطور الطبيعي لهذا املجتمع،  ،قرن من الزمان. وهذا ما يترك بصمات واضحة

 
ا
 .هاوجوانبحياته في مجمل مجاالت  تنعكس سلبا

والقوة واالضطهاد الخارجي والداخلي، ويظهر  ،والسيطرة ،هناك تشابك فريد في عالقات القمع         

 االحتالل هنا عائق
ا
 رئيس ا

ا
ش تطورها ومسارها و  هذا املجتمع، ويشمن يترك بصماته في حياة كل فرد  ا

 الطبيعي. ويزداد األ 
ا
ِّ  مر تعقيدا

ذلك مع عالقات القوة والسيطرة القائمة بين الشرائح  عند تداخل كل 

بوية بطريركية تعمل على ترسيخ أوالفئات االجتماعية املختلفة في املجتمع نفسه، وفي ظل ثقافة 

 .عادة إنتاجهاإو ثقافة الهيمنة 
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ا
 نف ضد املرأة مفهوم الع : في تعريفأوال

ِّ  ملفهومفق عليـــه د ومت  يصــــــــــــــعـــب إيجـــاد معنى موحـــ          
 
ـــــاء"، "العنف ضــــــــــــــــد الن ــ ــ ــ ــ ــ وهنـــاك الكثير من سـ

ــــطلحاتامل ــ ــ ــ ـــــتخدمة في صــ ــ ــ أنحاء عديدة من العالم، وفي نظريات وحقول اجتماعية واقتصــــــــــــادية  املســـ

 ونفسية مختلفة. وأكثر النَّ 
ا
 فاقسري"، لكن هناك اتهو مصطلح "العنف األ  ماذج شيوعا

ا
 عاملي ا

ا
 آخذ ا

ا
 ا

ـــــاء" على بوجوب  باالزدياد ينادي ـــــد النســ نه عنف مبني على النوع االجتماعي، أالتعامل مع "العنف ضــ

ـــــرف ب ـــــرة النظر عن حدوثه داخل األ صــ ـــرة لة للمكانة املتدنية للمرأة في األ ألنه محصـــــــ   ؛و خارجهاأســ ــ ســ

 (. 2013يىيح )أ.د محمد الحاج  واملجتمع مقارنة باملكانة األعلى للرجل. 

ة املرأتعريف العنف ضد  1993عام بشأن القضاء على العنف ضد املرأة العاملي عالن اإل اعتمد            

ترتب عليه أذى أو ح أن يأي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرج  " أنه: على

بما في ذلك التهديد بأفعال من  ،، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسيةمعاناة للمرأة

أو  ،أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة ،أو القسر ،هذا القبيل

  .(2017مم المتحدة، آذار األ -نسان)مكتب المفوض السامي لحقوق اإل"الخاصة

 العنف -أيأتي: ما رمل على سبيل املثال ال الحصتيشن التعريف: "إف ،اإلعالنهذا وحسب          

الجنس ي على  واالعتداء ،بما في ذلك الضرب ،والنفس ي الذي يحدث في إطار األسرة ،يالبدني والجنس 

وغيره من املمارسات  ،، وختان اإلناثأطفال األسرة اإلناث، والعنف املتصل باملهر، واغتصاب الزوجة

البدني  العنف -ب .تبط باالستغاللوالعنف املر  ،زوجي، والعنف غير الدية املؤذية للمرأةالتقلي

 ،الجنس ي واالعتداء ،االغتصاببما في ذلك  ،والجنس ي والنفس ي الذي يحدث في إطار املجتمع العام

ِّ وأي مكان آخر ،املؤسسات التعليميةوفي  ،والتخويف في مكان العمل ،واملضايقة الجنسية
 
جار ، واالت

أو تتغاض ى  ،ي والجنس ي والنفس ي الذي ترتكبه الدولةاملدن العنف -ج. البغاءوإجبارهن على  ،بالنساء

 .(2017مم المتحدة، آذار األ-نسان)مكتب المفوض السامي لحقوق اإل عنه، أينما وقع

الجنس ي، و اللفظي، و وهذا يشمل سلسلة واسعة من األفعال التي تتضمن العنف الجسدي،            

و في املدى أسرة سواء حدث داخل إطار األ  النفس ي، كما يشمل العنف االقتصادي واالجتماعي،و 

ِّ  -بالتفصيل –االجتماعي الواسع، وهو ما ناقشته 
نحاء أراسات في مختلف الكثير من البحوث والد 

 .(2013)أ.د محمد الحاج يحيى، . هاعالناتإو  ةولية املعني  العالم، وكذلك في تقارير املنظمات الدَّ 

اتفاقية "أو  والعنف املنزلي ته،ومكافحملنع العنف ضد املرأة  ة املجلس األوروبياتفاقي  ما أ       

 -بإسطنبول  2011 -أيار -11وفتح باب التوقيع عليها في  ،األوروبيجلس أبرمها امل التي "إسطنبول 

ووقع عليها  ،بإلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد إلفالت مرتكبي الجرائم من العقاوهدفت 
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لى إضافت أفقد  ،لى االتحاد األوروبيإإضافة  ،( دولة45)خمس وأربعون  2017حتى منتصف عام 

الفقرة )أ(  شارتأ( من االتفاقية 3العنف املنزلي، ففي املادة ) تعريف مفهوم العنف ضد املرأة مفهوم

وهو  املرأة، التمييز ضد أشكال من وشكل اإلنسان، لحقوق  " انتهاكلى مفهوم العنف ضد املرأة بأنهإ

  للمرأة تسبب التي ،كافة النوع على القائمة العنف عمالأ يعني
ا
  أو أضرارا

ا
 أو ،جنسية أو ،بدنية آالما

 التعسفي الحرمان أو اإلكراه أو األعمال، هذه بالقيام بمثل التهديد افيه بما اقتصادية، أو ،نفسية

ن مفهوم ألى إب( شارت الفقرة )أ. فيما الخاصة" مأ الحياة العامة في ذلك أكان سواء الحرية، من

 تقع التي االقتصادي أو ،النفس ي أو ،الجنس ي أو ،الجسدي العنف أعمال كافةالعنف املنزلي يعني "

 عن النظر بصرف الحاليين، أو ،السابقين العشيرين أو ،الزوجين بين أو ،املنزل  في أو ،األسرة ضمن

سلسلة معاهدات مجلس  -)اتفاقية إسطنبول "معها يقيم كان أو الضحية مع يقيم الجاني كون 

 .( https://rm.coe.int/168046246c   ، املوقع االلكتروني210رقم  -أوروبا

ِّ هذه اإلضافات التي قد              
 
 ،سوياتمتها "اتفاقية إسطنبول" رأت فيها العديد من الناشطات الن

ة إضافة  والعنف  ،بالوقاية من العنف ضد النساءول معاهدة أوروبية ملزمة تختص أكونها مهم 

ساتية واإلطار لتقييم الجهود املؤسَّ  ؛يمكن استخدام االتفاقية أداة تشخيص، و املنزلي ومكافحتهما

 ِّ
 
 تتيح االتفاقية مجاو لوقاية من العنف ضد املرأة. وا ،ساءالتشريعي لحماية الن

ا
 يةأكبر إلبراز أهم ال

 .(2018-لكترونيتوسطية، الموقع اإلم-)الشبكة األورو الخطوات التي يتوجب اتخاذها في املستقبل

            
ا
تعتمد على املنطلقات املختلفة للتعريف بين  في تعريف العنف اتتباين هناك ،فلسطينيا

 أو قانونيين أسويات، ناشطات نِّ 
ا
ريف الذي جماع على التعإهناك شبه  و مقدمي خدمات. نظريا

، 2011اعتمده الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل مسح العنف في املجتمع الفلسطيني عام 

 نة من أشرفت عليه لجنة وطنية عامة مكو  
ا
املؤسسات والهيئات عن  ( 17)سبعة عشر ممثال

ِّ ن "ألى إحيث يشير  ،الوطنية والدوليةو وغير الرسمية،  ،الرسمية
 
لعنف هو اساء: العنف ضد الن

ِّ  ه ضد  املوج  
 
 ،ساء بجميع أشكاله، الجسدي، النفس ي، الجنس ي، اللفظي، الحرمان االجتماعيالن

واالقتصادي والتهديد بهذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية وذلك بسبب 

نفس ي  لحاق ضرر أو ألم جسدي أو إلى إويؤدي  ،و غير مباشرأسواء كان بشكل مباشر  ،نثىأكونها 

  4".و الخاصةأسواء حدث ذلك في الحياة العامة  ،اجتماعي أو اقتصادي بها أو جنس ي أو عقلي أو 

 الذي نفسه  التعريف  وهو         
ا
ِّ  اعتمدته أيضا

 
 اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد الن

 
لت ساء التي تشك

الشؤون االجتماعية و رأة، من وزارات شؤون امل 2008بقرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني عام 

                                                 

 
 (.39 ص-فلسطينالرئيسية. رام هللا  النتائج ،2011مسح العنف في املجتمع الفلسطيني،، 2012الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) - 4

https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
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ا
عالم، اإل و العمل، و الصحة، و التربية والتعليم العالي، و الداخلية، و العدل، و (، )التنمية االجتماعية الحقا

وحدة شؤون املحافظات و فتاء الفلسطينية، دار اإل و ديوان قاض ي القضاة، و األوقاف والشؤون الدينية، و 

هلية ومنتدى املنظمات األ  ،العام للمرأة الفلسطينيةاألمانة العامة لالتحاد و في مكتب الرئيس، 

ستراتيجية الوطنية ملناهضة إل الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة، وهي اللجنة التي تم تكليفها بإنجاز  ا

 .وزارة شؤون املرأة، فلسطين(). 2019-2011العنف ضد النساء في املجتمع الفلسطيني لألعوام 

 أةالتمييز ضد املر  شكالألى اتفاقية القضاء على إعريف الشامل للعنف ضد املرأة يستند هذا الت         

  ،جميعهاشكال التمييز أ"سيداو"، ويشمل  كافة
ا
ن التمييز ضد املرأة باملفهوم الشمولي ألى إ واستنادا

 والحقوق  ،والتعليم ،والصحة ،يشمل الحرمان من الحقوق في العملو للعنف هو عنف ضد املرأة، 

-)وزارة شؤون المرأةوالحقوق املدنية في الحياة العامة والخاصة.  ،ائلية، واملشاركة السياسيةالع

 (.2019-2011ستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء لألعوام )إلا

نجاز "مسح العنف إبالعمل على  2018وقد باشر الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مطلع عام         

 سري في األ 
ا
خر مسح نفذه آكل خمسة أعوام، وكان  فلسطين" وهو املسح الذي ينفذه الجهاز دوريا

جرائه في حينه إبسبب تزامن موعد  2017نجاز املسح عام إ، وتأخر 2011الجهاز بهذا الخصوص عام 

 ويقوم  ،"  نهاية العامواملساكن واملنشآت عداد العام للسكانجراء "التَّ إمع موعد 
ا
 الجهاز حاليا

ة لخطوات التحضيرية با
َّ
املجتمع للمسح بالشراكة والتشاور مع طيف واسع من مؤسسات كاف

إلى املفاهيم باالستناد عتمد املسح الحالي على تعريف مفهوم العنف يو الفلسطيني الرسمية واألهلية، 

 مماأل  ودليل ،الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة ستراتيجيةإل وا "سيداو"املستخدمة في اتفاقية 

 )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مراسالت ووثائق سكواواإل  2015 املرأةاملتحدة الخاص بالعنف ضد 

 .(2018-غير منشورة

 
ا
 حصائيات حول وقع العنف ضد املرأة إرقام و أ: ثانيا

 والعربي في السياق العاملي

 في خ ،ثمانين دراسة أكثر منمراجعة بعد            
ا
 اجتماعيا

ا
 -%10ن ما بين أظهر  ،مسين دولةومسحا

غير  ألنهن)و اللواتي كانت لهن عالقات حميمة أ% من النساء املتزوجات اللواتي سبق لهن الزواج 60

 
ا
% من 50-%20ن ما بين أظهرت ألعنف جسدي. ومعظم تلك الدراسات  ( تعرضنمتزوجات رسميا

واحدة خالل كل فترة حياتها مع  قل مرةنها تعرضت للعنف الجسدي على األأفادت أولئك النساء أ

 عام 49-15عمارهن منأ% من النساء اللواتي تتراوح 49-%29ثيوبيا إو شريكها. في أ ،زوجها
ا
فادت أ ا
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 أ
ا
جراء الدراسة، وخالل كل فترة إالتي سبقت  نها تعرضت للعنف الجسدي خالل االثني عشر شهرا

 عام 18ت من العمر % من النساء الكنديات البالغا3.  على التوالي حياتها،
ا
فأكثر تعرضن للعنف  ا

 ن% منهن تعرض29جراء الدراسة، إو شريك حياتها خالل العام الذي سبق أالجسدي من قبل زوجها 

ِّ 19قل خالل فترة حياتهن. في بنغالدش للعنف مرة واحدة على األ
 
ساء البالغات من العمر % من الن

 عام 15-49
ا
 نن خالل العام الذي سبق الدراسة، في حيزواجهأتعرضن للعنف الجسدي من قبل  ا

% من النساء البالغات من 30 في فنلندا .% منهن خالل عالقتهن الزوجية40 العنفتعرضت لهذا 

 عام 74-18العمر 
ا
ِّ أفدن أ ا

 
ساء نهن تعرضن للعنف الجسدي خالل فترة حياتهن. وبالنسبة للن

 عام 60-20البالغات من العمر 
ا
الزوج هن تعرضن للعنف الجسدي من أنمنهن % 18فادت أفي النرويج  ا

 (.عن آخرين نقالا  2013يحيى،  )أ.د محمد الحاج   ةخالل فترة حياتها الزوجيَّ 

بل زوجها % من النساء في بنغالدش تعرضن لعنف جنس ي من قِّ 42ن إلى أشارت بعض الدراسات أ       

 ن هناك نقصأيظهر %. و 59ثيوبيا إي %، وف14بة خالل فترة حياتها الزوجية، وفي البرازيل كانت النس
ا
 ا

 واضح
ا
واالجتماعي ضد النساء في الكثير من  ،واالقتصادي ،في الدراسات التي تتناول العنف النفس ي ا

 (.آخرين عننقال ا 2013يحيى،  )أ.د محمد الحاج   دول العالم

رب على يد ن واحدة من بين كل ثالث نساء مصريات تعرضت للضأحدى الدراسات إظهرت أ         

% من النساء املشاركات 18ن أخرى ظهر أقل خالل فترة زواجهما. وفي دراسة زوجها مرة واحدة على األ

% منهن بتعرضها لعنف 7فادت أفي الدراسة تعرضن لعنف نفس ي من زوجها خالل فترة زواجهما، و 

تعرضت لعنف نها أ% من النساء 21فادت أردن جنس ي من زوجها خالل كل فترة زواجهما. وفي األ 

% منهن تعرض لعنف جسدي خالل العام الذي 12جسدي من زوجها خالل كل فترة الزواج، بينما 

% لعنف جنس ي من زوجها خالل فترة الزواج 8و% منهن تعرض لعنف نفس ي، 20سبق الدراسة، بينما 
 .آخرين(عن  نقالا  2013يحيى،  )أ.د محمد الحاج  

 ِّ
 ياق الفلسطينيفي الس 

 ن العنف ضد النساء ينبع من مصدرين رئيسين هما:أجماع فلسطيني على إ هناك         

 سرائيليعنف االحتالل اإل 

وسياساته املختلفة  ،سرائيليالعنف املباشر وغير املباشر الناتج عن وجود االحتالل اإل يقصد به           

 
ا
 ،واملدنية، لحقوق السياسيةواالعتقال والحرمان من ا ،ضد الشعب الفلسطيني في القتل والتدمير عموما

وتقرير  ،والثقافية املختلفة، وفي مقدمتها الحرمان من حق االستقالل ،واالجتماعية ،واالقتصادية
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ى في محصلته و غير مباشر أدَّ أبحرية ودون تدخل مباشر  وتنميته املصير، وتطوير املجتمع الفلسطيني

 إالنهائية 
ُ
 35لى ما يقارب إتعيلها نساء سر الفلسطينية التي لى ارتفاع نسبة األ

ُ
 سر.% من مجمل األ

 ( فلسطيني153) استشهد 2015خالل عام          
ا
( نساء، 7في الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم ) ا

 ،غالق املعابر املختلفةإو  حصار قطاع غزةواستمر  ( امرأة. 13( من بينهم )1779)بجراح صيب أو 

لى إوالطلبة  ،عاقة وصول املرض ى للمراكز الصحية خارج القطاعإو  ،والتضييق على الحركة التجارية

 ( حاجز 96حيث ال يزال هناك ) ،غالق في الضفة الغربيةوالحواجز واإل  جامعاتهم وغيرها.
ا
 ثابت ا

ا
، ا

قامة الحواجز إواملزيد من  ،وفصلها عن محيطها الجغرافي والسياس ي ،واستمرار عزل القدس

ماكن واقتحامات األ  ،حياء القدس، وتكثيف حمالت الدهم والتفتيشألكترونية داخل والبوابات اإل

،( فلسطيني3935الدينية. واعتقلت قوات االحتالل )
ا
 لىإجمالي عدد املعتقلين إ( امرأة ليرفع 83منهم ) ا

 ( منز 286( امرأة. وهدمت )58من بينهم ) ،( معتقل7000ما يقارب )
ا
،سكن ال

ا
( منشأة 186لى )إضافة إ يا

( اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، أبرزها جريمة حرق 250ذ املستوطنون )ة. ونفَّ غير سكني

 18طفال العائلة )أحد أم و ب واأل استشهد األ إذ  ،2015نهاية تموز  ةعائلة دوابش
ا
 ، فيما ( شهرا

ُ
صيب أ

 (.2016نسان، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلمن املوت  اونج ،عوام بجراح خطيرةأ( 5خر )آطفل ا

 ( فلسطيني97) استشهد 2016عام        
ا
 ( نساء، و 8في الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم ) ا

ُ
صيب أ

( 472حيث ال يزال هناك ) ،غالق في الضفة الغربيةوالحواجز واإل  حصار قطاع غزةواستمر (. 840)

 حاجز 
ا
 ثابت ا

ا
حياء أنية داخل لكترو إلقامة الحواجز والبوابات اإو  ،، وعزل القدس وفصلها عن محيطهاا

( امرأة. وهدمت 64من بينهم ) ،( معتقل7000لى ما يقارب )إجمالي عدد املعتقلين إبلغ قد القدس. و 

 ( منز 256)
ا
 سكن ال

ا
راض ي وممتلكاتهم كتدمير األ  ،. وواصل املستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيينيا

قامة مستوطنات إو  ،رضء على األ ومواصلة االستيال ،شجار واملحاصيل الزراعيةوتخريب األ ،الزراعية

 (.2017نسان، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلو توسيع القائمة أ ،جديدة

سر الفلسطينية تعرضت لعنف ن "حوالي نصف األ أسري في فلسطين ظهر مسح العنف األ أو          

% 3ض . وتعر 2010بشكل مباشر من قوات االحتالل/ املستوطنين خالل الفترة التي سبقت تموز/ 

 عام 17-12طفال الذكور في العمر من األ 
ا
لعنف جسدي من االحتالل واملستوطنين خالل العام الذي  ا

 ِّ
% 1.2طفال الذكور و% من األ 6%، بينما تعرض 0.4ناث راسة، في حين بلغت النسبة بين اإل سبق الد 

لعام الذي سبق لعنف نفس ي من االحتالل واملستوطنين خالل ا هانفسناث في الفئة العمرية من اإل 

 عام 29-18ناث في الفئة العمرية من % من اإل 2.3و ،% من الذكور 13.4الدراسة.  
ا
الذين لم يسبق  ا

% من 3.3لهم الزواج تعرضوا لعنف نفس ي على حواجز االحتالل خالل العام الذي سبق الدراسة.  

سر % من األ 18النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف نفس ي على حواجز االحتالل. 
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سياس ي من  سر تعرضت لعنف% من األ  50فرادها تعرضوا لعنف اقتصادي، أالفلسطينية و 

  .(2012)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  االحتالل واملستوطنين

         
 
ت مسيرا"خالل اإلسرائيلية جملة من االنتهاكات  مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي قوث

قام االحتالل اإلسرائيلي  حيث، 2018 آذارفي قطاع غزة شهر بتدأت السلمية التي ا "العودة

بما فيهم النساء بشكل واضح ومباشر. وقد برزت  الحي لقتلهم،رصاص الب باستهداف املواطنين

املباشر القاتل و  العديد من االنتهاكات الصارخة للقانون اإلنساني الدولي، التي تضمنت: االستهداف

 للمواطن
 
نسان استهداف املدافعين عن حقوق اإلو خطر على حياة أحد،  لوا أيَّ ين العزل الذين لم يشك

ون  بما فيهم الطواقم الطبية واستخدام  ،االستخدام املفرط للقوةو ات، \واملتطوعون ات / والصحفي 

 األسلحة ا
ا
  (.2018)مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،  ملحرمة دوليا

 وتل رميدة  ،وبالتحديد منطقة البلدة القديمة، نطقة الخليلفي م     
َّ
نوني مركز املرأة لإلرشاد القا قوث

انتهاكات اإلسرائيلي، التي تضمنت االحتالل  الفلسطينيات من ممارساتالنساء معاناة واالجتماعي 

انتهاك و قات، غالبسبب كثرة الحواجز واإل  ؛: انتهاك حرية التنقل والحركةاهأبرز من جسيمة بحقهن. 

انتهاك وكذلك انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، و لى الخدمات الصحيةـ إالحق في الوصول 

املمنهج  املستوطنينعنف لى إلخدمات املختلفة، باإلضافة لى اإالحق في الوصول و الحق في الحياة، 

 (.2018، غير منشورة، ورقة عرض حقائق )مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعيواملدعوم من جيش االحتالل 

 العنف املجتمعي الداخلي

س نفسها من بوية السائدة في املجتمع الفلسطيني، التي تكر  أل البطريركية ا العنف الناتج عن الثقافة 

التي ينتج عنها اختالل في عالقات القوة و لى التمييز ضد املرأة، إخالل الثقافة الذكورية املستندة 

ي املجتمع، وتتيح للذكور السيطرة على املرأة وحرمانها من حريتها وحقوقها في مختلف والسيطرة ف

 
ا
 مجاالت الحياة، ويشمل ذلك ممارسة التمييز والعنف ضدها بأشكاله ومستوياته املختلفة، وصوال

 ،بسط الحقوق التي نصت عليها املواثيق واملعاهدات الدولية والديانات السماويةألى الحرمان من إ

 وهي الحق في الحياة.

ِّ  من %37 حوالين أ 2011سري للعام ظهر مسح العنف األ أ          
 
 الزواج لهن سبق اللواتي ساءالن

 ،غزة قطاع في %51.1 مقابل ،الغربية الضفة في %29.9 أزواجهن من العنف شكالأ حدأل  تعرضن

 ،%58.6 السيدات ءهؤال من األقل على واحدة ملرة نفس ي لعنف تعرضن اللواتي نسبة وبلغت

 ،جسدي لعنف %23.5و ،اجتماعي لعنف %54.8و ،اقتصادي لعنف تعرضن %55.1ونسبة

 .(2012)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  جنس ي لعنف %11.8و
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خالل ( حادثة قتل لنساء وفتيات فلسطينيات 15)رصد مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي       

( حالة قتل لنساء 29، فيما رصد املركز )2016حالة قتل خالل العام ( 18) ، و2015العام 

تى نهاية تشرين ( امرأة ح20فقد رصد املركز مقتل ) 2018ما في العام أ. 2017فلسطينيات في العام 

( أخرى 9و)، محافظة الخليل حاالت في( 6) :( حالة في الضفة الغربية11، منهن )نفسه ول من العاماأل 

 .(2018-2015توثيق حاالت قتل النساء لألعوام  تقاريرلمرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، ا)مركز زة في قطاع غ

 لاستقبفقد  ،فات واملنتهكة حقوقهنرشاد القانوني واالجتماعي للنساء املعنَّ بالنسبة لخدمات اإل        

انوني واالجتماعي بخصوص رشاد القإل ليه للحصول على الدعم واإوفتاة حضرن ( امرأة 560ركز )امل

لى "البيت اآلمن" التابع إ منهن ( 60) ، وتم تحويل2015خالل العام انتهاكات لحقوقهن املختلفة 

( امرأة وفتاة جرى تحويل 424) 2016عام املركز . واستقبل مهددة بالخطركانت حياتهن  نأل  ؛للمركز"

رشاد ( منتفعة من خدمات اإل 428املركز ) استقبل 2017وخالل العام  . "منلى "البيت اآل إ( منهن 25)

مت وقد   ،( منهن لإلقامة في البيت اآلمن التابع للمركز24جرى تحويل )و  ،القانوني واالجتماعي

ات  عي، لمرأة لإلرشاد القانوني واالجتماامركز ) ،( استشارة قانونية واجتماعية551في املركز )االختصاصي 

 (.2016-2015ة لألعوام السنوي التقارير

احتلت  فقد ،توزيع املنتفعات من خدمات املركز حسب كل مكتب من املكاتب األربعةل بالنسبة        

ريحا أو  ،رام هللا والبيرةو (، 75القدس ) عداد فيت األ كانو %( من عدد املنتفعات، 44الخليل ما نسبته )

 .(2017م للعا السنوي التقريرواالجتماعي،  لمرأة لإلرشاد القانونيا)مركز  .(190والخليل ) ،(49بيت لحم )و (، 114)

الضرورة  واقتضت، 2015ت خالل عام ( حاال 307) ةالتنمية االجتماعيمديريات  استقبلت       

 وتمَّ  خرى،أ( امرأة وفتاة 874استقبلت ) 2016. وفي العام بيت اآلمنال إلىامرأة وفتاة  (61) إدخال

 استقبلت 2017، وخالل العام هماوتمكينسرة أة واأل حماية املر مركز : ""محور لى إ (40)تحويل 

 من  مديريات الوزارة في املحافظات املختلفة
ا
النساء ضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي عددا

رير االتق ،وزارة التنمية االجتماعية)( امرأة 336اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن في املديريات املختلفة )

 (.2017-2015 لألعوام ةالسنوي ةحصائياإل

 ثالث
ا
 شكال العنف األأ: ا

ا
ِّ  كثر شيوعا

 
 ساء الفلسطينياتضد الن

 شكال العنف األأل بالنسبة       
ا
  كثر انتشارا

ا
لى إضد النساء الفلسطينيات فتنقسم بدورها  وشيوعا

ال شكأأخطر و و غير مباشرة. أ ةء بصورة مباشر ا، سو يول املرتبط باالحتالل اإلسرائيلاأل  :قسمين

 كما توالجرح واالعتقال الذي يهدد حياة النساء الفلسطينيات.  ،العنف هو القتل
 
ل سياسة شك

 أوبناء املستوطنات، وهدم املنازل  ،راض ي واملمتلكاتومصادرة األ  ،غالقالحصار واإل 
ا
خصبة  رضية

فس ي واللفظي والجنس ي. وانتهاك للحقوق يذاء الجسدي والنَّ ألشكال متعددة من العنف واإل 
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عليمية، وانتهاك لحقوق ساسية في املأكل واملشرب وامللبس والحصول على الخدمات الصحية والتَّ األ 

 جر املتساوي.والعمل واأل  ،وحرية الحركة والتنقل ،قامة والسكناإل

شكاله هو الخطر على الحياة، حيث ال تزال ظاهرة قتل النساء أن أخطر إما العنف املجتمعي فأ       

وتعطي  ،رضية القانونية والثقافية التي تبيح قتل النساءجتمع، في ظل استمرار األ في امل ةمستمر 

مركز املرأة أن حصائيات أعاله كما أظهرت اإل الفرصة للجناة لإلفالت من العقاب على جرائمهم. 

نهاية تشرين  حتى 2015( حالة قتل لنساء فلسطينيات خالل األعوام من )82)رصد لإلرشاد القانوني 

والعنف  ،وتشمل التزويج املبكر للفتيات ،خرى فهي طويلةشكال العنف األ أما قائمة أ (.2018ول األ 

ولى طول من األ أفهي  ،الجسدي والنفس ي واللفظي والجنس ي. وقائمة الحقوق التي يتم انتهاكها للنساء

 
ا
  وتضم طيفا

ا
 ،والسياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،من انتهاك الحقوق الصحية واسعا

يجابي والثقافية، في ظل ثقافة تقوم على التمييز في مختلف جوانب الحياة. على الرغم من التغيير اإل 

 خيرة في تفكيك منظومة التمييز والعنف ضد النساء.نوات األ الحاصل خالل السَّ 

 ن عدد نساء ضحايا العنف املبني على النوعأ لىإحصائيات وزارة التنمية االجتماعية إ شارتأ     

على سبيل  ،2017خالل العام اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن في املديريات املختلفة  ،االجتماعي

%( 7,5)وعنف جسدي، ل%( 28)و%( منهن تعرضن لعنف نفس ي، 36( امرأة، )336كان ) املثال

خطورة عالية على ل%( 5.6)وحجز حرية، ل%( 6.7)وعنف اقتصادي، ل%( 7.2)وتحرش جنس ي، ل

عنف ل%( 2.1%( الحض على البغاء، و)1.5)وجبار على الزواج، إ%( 1.6)و%( اغتصاب، 3)والحياة، 

 (.2017 للعام حصائي السنويإلالتقرير ا ،وزارة التنمية االجتماعية)لكتروني إ

 رشاد النفس ي واالجتماعيم خدمات اإل ما جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية التي تقد  أ        

ومن بينها منطقة جنوب الخليل من خالل  ،تلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزةللنساء في مخ

ن عدد أ 2017سنوي للعام الفقد أوضحت في تقريرها نصف  ،ومدينة يطا ،مكتبين لها في مدينة دورا

و أسواء بالحضور املباشر  ،اجتماعية من النساءو النساء اللواتي حصلن على استشارة نفسية 

)جمعية المرأة  .( حالة لنساء تعرضن للعنف222من بينها ) ،( امرأة939قد بلغ ) ،هاتفيةاالتصاالت ال

  .(2017العاملة الفلسطينية للتنمية، التقرير السنوي للعام 
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 لثالفصل الثا

ِّ العنف ضد املرأة والخدمات املقد  
 
 مة للن

 
فات ساء املعن

  الخليل محافظة في

  
ا
اقع أوال  محافظة الخليل فيالديمغرافي : الو

 السكان والتجمعات السكانية

 تتكو            
ا
املحيطة بها  السكانيةلى التجمعات إإضافة  ،من مدينة الخليل ن محافظة الخليل عموما

والخرب واملخيمات. وتقع املحافظة في املنطقة الجنوبية من الضفة  والقرى  من املدن والبلدات

فقد بلغ عدد سكان  ،2017العام للسكان واملساكن للعام وحسب إحصاءات التعداد  الغربية. 

جمالي عدد السكان في إ%( من 14.9هي تعادل ما نسبته )( نسمة، و 711.223)محافظة الخليل 

ول في ترتيب ( نسمة. وهي بهذا تقع في املركز األ 4.780.978الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم )

 لعدد السكان. وي
ا
 املحافظات تبعا

 
% من مجمل سكان املحافظة، فيما 51.0ل الذكور ما نسبته شك

% من 14.4، أي ما نسبته 102,194وبلغ عدد الالجئين في املحافظة  %.49.0ناث بلغت نسبة اإل 

 .(2017)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  جمالي سكان املحافظةإ

ــــكـانيـةأ         ــ ــ ــ ــ ــــبـة لعـدد التجمعـات الســ ــ ــ ــ ــ  يتراوح( 215لخليـل فيبلغ )في محـافظـة ا مـا بـالنســ
ا
عـدد  تجمعـا

ـــكانها بين ) ــ ــ ـــمة ألف( 200ســ ــ ــ ـــــل و  ،نســ ــ ـــكان املدينة، ويتدرج ليصــ ــ ــ ـــــمة في بعض 15لى )إهو عدد ســ ــ ( نســ

ـــكانية ــ ــ ــ ــ ـــــمن هذه التجمعات مخيمين لالجئين في املحافظةالخرب والتجمعات السـ ــ ــ ــ هما مخيم  ،. وتتضـ

ــــــكانه ) ،العروب شــــــــــــمال املحافظة ــ ــ ـــمة، ومخيم الف8941وعدد ســ ــ ــ ــ ـــكانه  ،ار في جنوبهاو  ( نســـ ــ ــ ــ وعدد ســـ

لين في التجمعـــات املختلفـــة في املحـــافظـــة. ومن ( نســــــــــــــمـــة، فيمـــا يعيش بقيـــة الالجئين املســــــــــــــج  7641)

 هناك عدد نأالخليل املالحظ في محافظة 
ا
 كبير  ا

ا
من التجمعات الســـــكانية في البلدات والقرى واملدن  ا

 في املحافظة ذات عد
ا
بلدات مثل  ،ها في منطقة جنوب املحافظة. وتتركز غالبيتد ســـــــكان مرتفع نســـــــبيا

( 63511يطا )و ( نســـمة، 39336دورا )و ( نســـمة، 24628بني نعيم )و ( نســـمة، 19311ومدن: ترقوميا )

 ويتبعها عدد كبير من القرى والتجمعات السكانية. ،( نسمة35924الظاهرية )و نسمة، 
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 الفئات العمرية

-18%، ونسبة الفئة العمرية من سن )47.6( سنة 17-يومبلغت نسبة الفئة العمرية من عمر )     

العمر الوسيط للذكور وبلغ  %.4.0سنة فأكثر  60%، فيما بلغت نسبة الفئة العمرية 22.8( سنة 29

 .(2018)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  سنة 19ولإلناث  ،سنة 24في محافظة الخليل 

 الحالة الزواجية

 أ%( لم يتزوجوا 34.3سنة فأكثر في محافظة الخليل ) 14فراد أل حوالي ثلث اكان           
ا
، منهم بدا

في املحافظة فبلغ  2017خالل عام  ما عدد حاالت الطالقأ. ناث% من اإل 41.9% من الذكور، و58.1

(2531).  
 
قون  ل الذكور يشك

 
 20.9منها ما نسبته ()املخلوعون املطل

 
ل % في املحافظة، في حين تشك

 .(8930رامل في املحافظة )وبلغ عدد األ  .الطالق حاالتمجمل من  %79.1املطلقات ناث نسبة اإل 

 7.4رامل منها ما نسبته األ  يشكل الذكور 
 
. بلغ متوسط %92.6رامل ما نسبته ل النساء األ %، بينما تشك

 ( عام19ول في فلسطين )عمر الزواج األ 
ا
 ( عام24لإلناث مقابل ) ا

ا
ن تكو أن وتكاد النسبة  للذكور، ا

حيث بلغ معدل عمر الزواج األول  ،بما فيها محافظة الخليل ،متقاربة في مختلف محافظات الوطن

 ( عام24للذكور )
ا
 ( عام19مقابل ) ،ا

ا
 .(2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ). لإلناث ا

 واضح بشكل مراأل  هذا لىإبيانات تشير  يةألم تظهر  نهإف القاصرات تزويج ملوضوع بالنسبة ماأ         

 ظاهرة عن املعلومات هذه مثل توفر عدم حول  استفهام عالمات يطرح ذاته بحد مراأل  وهذا وجلي،

 حال كل وعلى. وجودها حول  املجتمعي جماعاإل  يشبه ما ويوجد همية،بهذا الحجم من الخطورة واأل 

 الظاهرة، هذه ثلم وجود لىإهناك بعض اإلحصاءات التي تشير بشكل ضمني  نإف ،ذلكمن  رغموبال

 15) والذكور  ناثاإل (: 2) جدول : "ـكان بشكل غير واضح وغير مباشر. ففي الجدول املعنون ب ْن إو 

 لىإيشير  نأوهو ما يمكن  ،(نسبي)توزيع  2015 واملنطقة الزواجية الحالة حسب( فأكثر سنة

% من 34.2: نأ لىإ ه ئياتحصاإاالعتراف بأن هناك حاالت من الزواج املبكر. حيث يشير الجهاز في 

 أفي فلسطين لم يتزوجن  اإلناث
ا
 املبكر الزواج نأ لىإ% من الذكور "وهذا قد يشير 42.7مقابل  بدا

.  وهو ما يؤكد عالمات االستفهام حول عدم توفر معلومات عن 5"الذكور  لدى منه علىأ ناثاإل  لدى

ة القضية همثل هذ  أتترك  التي املهمَّ
ا
 وآثار  بعادا

ا
على  واقتصادية ،واجتماعية ،فسيةون ،صحيةا

 وتستنزفالفتيات والنساء، وتنعكس تداعياتها على املجتمع ومؤسساته املختلفة بصورة حادة، 

                                                 

 
، رام هللا، فلسطين، 2016حصاءات، إ، املرأة والرجل في فلسطين: قضايا و 2016لجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ا - 5

 .23صفحة 
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 هنفس املرجع في عديدة مؤشرات هناك نإكل حال ف ى. وعلومتابعتها آثارها عالج فيالكثير من املوارد 

: " نأ لىإحيث يشير أحد الجداول اإلحصائية  ،املبكر الزواج ظاهرة وجود على -األقل  على -تؤكد 

  أنجبن سنة 24-20 العمر في املتزوجات النساء من% 22.0
ا
وهو   ،6سنة"  18قبل بلوغهن سن  طفال

 املعلومات وأ ،الجدول  عنوانفي عدم الوضوح من  رغمبالاعتراف صريح بوجود ظاهرة الزواج املبكر 

 ريحيث تش ،تفصيلية للنتائج األولية للتعداد العام للسكان. وكذلك الحال في الجداول البه املرتبطة

بينما  ،( سنة فأكثر متزوجون 14) الخليل من عمر محافظة( من سكان 261994) نأ لىإالجداول 

 أ( لم يتزوج 147233)
ا
 مناملتزوجين فان عدد  ،ناثواإل  الذكور  بين مقارنة نسبة في النظر وعند. بدا

 العمرية فئةلل( من الذكور 85508) نأ. في حين ناثمن اإل ( 133868)مقابل  ،(128126) هو الذكور 

 ألم يتزوجوا  نفسها
ا
 .(2018)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 61725مقابل ) بدا

 التعليم

 و  ،(18249ميين في محافظة الخليل )بلغ عدد األ       
 
 لون يشك

ا
سكان جمالي إ% من 3.8ما نسبته  تقريبا

 ( من الذكور، أي ما 5093منهم )، فأكثرسنة  15 عمر من ،املحافظة
ا
ن أفي حين  ،%(28) نسبته تقريبا

 ، (13156ات في املحافظة هو )مي  عدد النساء األ 
ا
جمالي عدد إ%( من 72) وهي نسبة تعادل تقريبا

 إ موه ،ميين في املحافظةاأل 
ا
  جماال

 
 يشك

ا
ميين في جمالي عدد األ إ%( من 19) لون ما نسبته تقريبا

سنوات فأكثر في محافظة الخليل  (5)وبلغ عدد امللتحقين في التعليم (. 95609والبالغ ) ،لسطينف

 ( ملتحق222516)
ا
 77526، فيما أنهي )ا

ا
من الدبلوم املتوسط فأعلى  ( من سكان املحافظة تعليما

 .(2018)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ناث% من اإل 52.4و ،% من الذكور 47.6نسبة 

 لنشاط االقتصادي ووقع سوق العمل ا

  24751بلغ عدد املنشآت في محافظة الخليل         
 
%. 95.8ل نسبة املنشآت العاملة منها منشأة، تشك

هلي والشركات الحكومية وبلغ مجموع عدد العاملين من املحافظة في منشآت القطاع الخاص واأل 

وذ نشاط التجارة في املحافظة على حوالي يستح ناث.% من اإل 16.8% من الذكور و83.2(، 62049)

نشطة الخدمات على املرتبة الثانية بنسبة أ%(، وتستحوذ 52.2) هانشطة التي تمارس فينصف األ

% 77.4لى إ%، تتوزع هذه النسبة 45.2تبلغ نسبة املشاركة في القوى في محافظة الخليل %(. 31.1)

 لإل % بين 11.8و للذكور 
 
ن يجمالي سكان املحافظة النشيطإن من يل نسبة املشتغلناث. وتشك

 
ا
 84.2سنة فأكثر(،  15) اقتصاديا

 
جمالي املشتغلين في إل نسبة النساء املشتغالت من %، حيث تشك
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 % لإلناث.28.1وللذكور % 13.9% منها 15.8%. ويبلغ معدل البطالة في املحافظة 10.9املحافظة 
 .(2018)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 ثان 
ا
اقع العنف ضد النساء في املحافظةيا  : و

مقابلة  (22)املحافظة وعددها  جرت فيسوف نستعرض في هذا القسم خالصة املقابالت التي       

ملؤسسات ذات عالقة بموضوع العنف ضد  نشملت مجموعة واسعة من نشطاء وممثلي ،ميدانية

 ،ومؤسسات أهلية عيات ونواد  وجم ،من بينها مؤسسات نسوية وحقوقية ،النساء في املحافظة

وقد تم . لى مؤسسات وهيئات حكومية ذات اختصاصإإضافة  ،وجمعيات خيرية ومجالس محلية

وتتكون من  ،جراء املقابالت تحضير قائمة من األسئلة التي يتم توجيهها خالل املقابالتإقبل البدء في 

 تغطي( 23)
ا
 جل تحقيقها.أراسة من كل املحاور، وتعكس األهداف التي تعمل الد سؤاال

تضمنت األولى مجموعة من النساء من  ،ةالث مجموعات مركز عقد حلقات نقاش لثوكذلك         

نت املجموعة الثانية من واإلقامة وربات بيوت، فيما تكو   ،وأماكن السكن ،عمار واملهنمختلف األ 

ما املجموعة أ ممثلي مؤسسات عاملة وذات اختصاص في موضوع مواجهة العنف ضد النساء،

 ،نت من مجموعة من النشطاء الذكور من ممثلي مؤسسات وهيئات مجتمعيةالثالثة فقد تكو  

  ومهتمين في هذا املوضوع.
ا
لى سلسلة األسئلة إ وقد جرى تنظيم النقاش في املجموعات الثالث استنادا

 إواملحاور التي تم 
ا
 واستخدامها خالل املقابالت املعمقة. ،عدادها مسبقا

 هوم العنفمف

دراك والوعي ملعنى العنف ضد املرأة باملعنى الواسع ن هناك حالة عامة من اإل أأظهرت املقابالت        

 و ضرر أ ،ذىا أللمفهوم الذي يتضمن أي فعل يسبب 
ا
 جسدي ا

ا
 و لفظيأ ،ا

ا
 و نفسيأ ،ا

ا
 و جنسيأ ،ا

ا
كونهن  ا

و أسرة و داخل األ أث في محيط سواء حد ،نساء، كما يشمل املفهوم باملعنى الواسع طبيعة الفعل

القانوني، و االجتماعي، و وفي املحيط االجتماعي، ويشمل كذلك العنف االقتصادي،  ،خارجها

 ،املدنيةو الثقافية، و االقتصادية، و االجتماعية، و الصحية،  :والحرمان من الحقوق املختلفة

 .(2018-ت ميدانيةالجعبة، مقابالمل أو الشاللدةميساء ) .والسياسية وغيرها من الحقوق 

خالل املقابالت مالحظة بعض االختالفات في تحديد الفروق بين العنف ضد املرأة، الذي  وأمكن        

وهو  ،شكال العنف املختلفة ضد النساء وبين العنف املبني على أساس النوع االجتماعيأيتضمن 

ى كاألطفال واملعاقين وكبار لى النساء فئات أخر إويتضمن إضافة  ،وسع من املفهوم األول أشمل و أ

 أالسن وغيرها من الفئات الضعيفة واملهمشة، وهو مترابط من ناحية 
ا
للعنف  ن الفئات األكثر تعرضا

 في املجتمع هي الفئات األضعف اس
ا
 بوية البطريركية.لى الثقافة املجتمعية األ إ تنادا
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ا
 للعنف أكثر الفئات تعرضا

والشرائح االجتماعية،  ،يشمل العديد من الفئاتو  ،االجتماعي ساس النوعأالعنف املبني على        

 ثار آويترك 
ا
بوية بطريركية يمتد ليشمل فئات ألى ثقافة إهذا العنف املستند و هذه الفئات.  في عميقة  ا

  ،األطفال وكبار السن
ا
 إال أفي املجتمع.  واملعاقين وغيرها من الفئات األقل حظا

ا
 ن أكثر الفئات تعرضا

ن العنف تجاه النساء ال إ وسع. حيثالشريحة االجتماعية األ  نبصفتهالنساء،  ننف هالع الهذ

 لسينعكس 
ا
 إنما يؤثر على مجمل الفئات والشرائح األخرى، بل إفحسب، و  نعليه با

ا
سلبية  نه يترك آثارا

 .وتنميته على مجمل مسيرة تطور املجتمع

 دوامة العنف

ن العنف عبارة عن دوامة تقع النساء تحت تأثيرها إف ،لفةحسب الوصف في املقابالت املخت         

في شتى املؤسسات  والتمييز املؤسسنثى، وتبدأ أولى حلقاتها منذ والدة األ  ،بصورة مستمرة

 أاالجتماعية، وفي مختلف مراحل العمر. حيث تتعاقب وتتوالى 
ا
 شكال العنف في كل مرحلة استنادا

وتكريس نمط تقليدي  ،لتمييز في التربية والتنشئة االجتماعيةامثل لى منظومة التمييز القائمة. إ

الحق في التعبير  :لى التبعية والكبت والحرمان من الحقوق املختلفةإللعالقة بين الرجل واملرأة يستند 

وغيرها من  ،والصحة والعناية املجتمعية ،عن الرأي، والقدرة على اتخاذ القرار، والحق في التعليم

 الحقوق.

يرتبط بهذا التمييز حرمان الفتاة من ممارسة حقها في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالزواج وبناء          

، واالرتباط ةمبكر سن جبار الفتاة على الزواج في إلى حد إسرة، وعادة ما يجري ممارسة الضغوط األ 

 لعائلة زوجاو قبلت به أبزوج اختارته العائلة 
ا
ر عليها للقبول بهذا كأمر ، وهو ما يتبعه ممارسة التأثيا

والحرص على استمراره مهما كانت الظروف، وبالتالي  ،وحثها والضغط عليها تجاه التكيف معه ،واقع

شكال وأنواع من العنف، أن تضمنه وجود إتقبل بهذا الوضع مهما كانت الظروف فيه، حتى و 

قد تنتهي بالطالق عكاساتها وانلى طريق مسدود في العالقة الزوجية إوالتحذير من نتائج الوصول 

 الذي قد يفتح على املرأة أنواع
ا
 وعلى صعيد املجتمع. ،سرةأخرى من العنف ضدها، على صعيد األ  ا

وهكذا تستمر حلقات العنف بنوع من التناسق واالنسجام، وتتوافق املؤسسات االجتماعية        

 أمر بوصفه املختلفة في مأسسته وتكريسه 
ا
 واقع ا

ا
مام أد و ال وج ْن أ، وإظهار منه خالصال يمكن ال ا

ومحاولة التقليل من  ،مخرج واحد هو القبول بهذا الواقع والتعايش معه، وعدم الشكوى إال الفتاة 

ن الكثير من حاالت النساء إسرتها واملحيطين بها. ولذلك فأضراره وانعكاساته على الفتاة واملرأة و أ

شكال أقعن تحت يندتهن في محاربة العنف عادة ما الى املؤسسات املختلفة ملسإاللواتي يتوجهن 
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النفس ي، و اللفظي، و الجسدي، و االجتماعي، و وأنواع مترابطة ومتداخلة من العنف االقتصادي، 

 .(2018-)انتصار سعيفان، مقابلةشكال العنف أالجنس ي وغيرها من و 

و أى عنف "مرض ي عنه" و/ لإوتسهم العوامل املختلفة في تحويل العنف املمارس ضد النساء          

 
ا
  مسكوت عنه عموما

ا
ن يكون قضية مجتمعية تسهم في تكريس أمن  في الثقافة املجتمعية، وبدال

 والتمييز ضدها، ويترك آثار  ،تبعية املرأة ودونيتها
ا
وانعكاسات مختلفة سلبية على شخصية املرأة  ا

ِّ سرة وتماسكها، وعلى مجمل النسيج املجتمعي، أل ا ىوتطورها، وعل
لى قضية شخصية إل ذلك ويحو 

 جزءبكونها و مناقشتها، بل يتوجب السكوت عنها والقبول بها أخاصة ال يحوز الحديث فيها 
ا
 طبيعي ا

ا
 ا

 ساسيأو 
ا
 .(2018-مل الجعبة، مقابلةأ) ومتطلباتهامن طبيعة الحياة  ا

ليها إلفة، يضاف ن صمت النساء وقبولهن، وضعف املعرفة، بل الجهل بحقوقهن املختإف ،وهكذا       

 
ا
ثم س التمييز واالضطهاد ضد املرأة. ، والثقافة التقليدية التي تكر  تردي الوضع االقتصادي عموما

وانين هذه، قلى منظومة القيم والإ، وسلطة قضائية تستند وتعززه منظومة قانونية تدعم ذلك

على ثقافة العنف، ين بتر يو ن نشأين النساء ألى حقيقة إوضعف السلطة التنفيذية. هذا كله يؤدي 

سهم بدوره في تمرير هذه الثقافة وتعزيزها خالل عملية التنشئة االجتماعية، فاملرأة تسهم في ما ي

 .زواجهنأل العنف من ممارسة العنف ضد زوجاتهم، وللفتيات على تقب   إمكانيةأبنائها على ئة تنش
 .(2018-)هيام قعقور، مرسيل السويطي، مقابالت

 لعنفشكال اأأبرز 

 ن هناك انتشار أظهر          
ا
 وشيوع ا

ا
  ا

ا
بالنسبة . للعنف بأشكاله املختلفة في محافظة الخليل عموما

محافظة فالقتل،  من خالل في الحياة هنألشد أنواع العنف ضد النساء وهو االعتداء على حق

هر املحافظة الظاهرة، بل وفي بعض األحيان تظهذه من وجود  املحافظات تعانيبقية مثل الخليل، 

كان  ،س قائمة املحافظات من ناحية عدد حاالت القتل للنساء. فعلى سبيل املثال ال الحصرأعلى ر 

التي رصدها مركز املرأة لإلرشاد القانوني  ،جمالي عدد حاالت قتل النساءإنصيب محافظة الخليل من 

( عمليات قتل لنساء 6) نفسه عاملول لاأل حتى نهاية تشرين  2018واالجتماعي منذ بداية العام 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي نفسها ( عملية قتل تم رصدها في الفترة 20من أصل ) ،وفتيات

 جمالي عمليات القتل. إ% من 30نسبة تقارب 

يقمن في مركز الحماية  يوعند دراسة حاالت النساء من محافظة الخليل اللوات 2014خالل عام   

ليه في حال الوصول إشؤون االجتماعية، الذي يتم تحويل النساء والفتيات "محور" التابع لوزارة ال
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( من املقيمات في مركز محور هن من 19ن هناك )أن ن حياتهن مهددة بالخطر، تبي  ألى نتيجة إ

 
ا
 .(2018-الجعبري، مقابلةمحمد )ملحافظة لهذه ابالنسبة  محافظة الخليل، وهذا الرقم كبير جدا

 أ أكثرف الجسدي اللفظي العن ويعد          
ا
  شكال العنف شيوعا

ا
في املجتمع، لدرجة ال يتم  وانتشارا

 الحديث عنه، بل السكوت عنه باعتباره جزء
ا
ال يتجزأ من السلوك االجتماعي "املقبول" وفق الثقافة  ا

 مر أواعتباره  ،تبرر وتعطي املسوغات ملمارسة هذا العنف املجتمعية التي
ا
 طبيعي ا

ا
ال يخرج عن  ا

ناث في لعادات والتقاليد املجتمعية، بل مرتبط بعالقات القوة والهيمنة القائمة بين الذكور واإل ا

ا املجتمع التي تكرس نفسها من خالل الثقافة التقليدية التي ترى في املرأة مجرد أداة بيد الرجل يملكه

 .(2018-الجعبة، مقابلةمل أ)خرى كما يملك مقتنياته من األمالك األ 

ن معظم النساء اللواتي إشكال العنف السائدة، حيث أيعتبر العنف الجسدي الشكل األبرز من         

فات عانين من العنف م خدمات الدعم واإلرشاد للنساء املعن  لى املؤسسات التي تقد  إتوجهن 

و على أو الضرب بالحائط أ ،والحبال ،كالعص ي :باألدواتو أالذي شمل الضرب باأليدي  ،الجسدي

 الجسديوغيرها من أساليب العنف  ،ضاألر 
ا
 ،شكال مختلفةأالعنف الجنس ي بصور و  . كما برز أيضا

 أن هناك إلى املمارسات الجنسية العنيفة ضد النساء فإفباإلضافة 
ا
أخرى كإجبار النساء على  شكاال

ور القيام بسلوكيات وممارسات جنسية غير مرغوبة بالنسبة لهن، وكذلك الحال بالنسبة لقيام الذك

 .(2018-قعقور، مقابلةهيام )الزوجات خريات بمعرفة أببناء عالقات جنسية مع نساء 

ظة نه يمكن مالحإال أشكال البارزة من العنف تتغير بتغير املراحل املختلفة، ن األ أمن رغم بالو         

 
 
لواتي الشكال العنف لدى الكثير من حاالت النساء أو أكثر من أب، وهو وجود شكل العنف املرك

ن العنف أمن رغم بالرشاد والحماية للنساء من العنف. و م خدمات اإل لى املؤسسات التي تقد  إيلجأن 

نه ال يمكن فصله، بل يتداخل إال أالجسدي هو العنف األبرز في كل حاالت العنف وانتهاك الحقوق، 

حقوق والفرص الحرمان من الو النفس ي، و العنف االقتصادي، مثل  شكال األخرى من العنفمع األ 

 مع ومنع مشاركة املرأة في الحياة السياسية، كما يرتبط ويتداخل ،العنف السياس يو املختلفة، 

  .(2018-قعقور، مقابلةهيام ) .شكال العنفأوغيرها من  ،والحرمان من الحقوق الصحية ،العنف القانوني

 العنف "املبطن"

اته قائم وموجود، وال يتم الحديث بصورة نواعه ومستويأشكاله و أالعنف ضد النساء بكل        

 جماعإواضحة ومعلنة عنه، وكأن هناك 
ا
 ضمني ا

ا
 واعتباره جزء ،على التسليم بوجوده ا

ا
من طبيعة  ا

املنظومة الثقافية السائدة تقر  إطاروفي  ،. حتى الغالبية العظمى من النساءومجراها الحياة العادية

 
 
 وتسل

ا
  بساليما تبحث عن األ  م بوجوده، وغالبا

 
نها من التعايش معه للتقليل من والوسائل التي تمك
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نه أالعام لحياتها االجتماعية. صحيح  اإلطارواستقرار  ،طفالهاأسرتها و أوعلى  ،آثاره وتبعاته عليها

حدث تطور في مجال الدؤوب، خالل السنوات األخيرة، ونتيجة لعمل املؤسسات النسوية والحقوقية 

  تعزيز قدرات النساء على
ا
ن السمة السائدة حتى إال أ ،الشكوى عن هذا العنف اإلفصاح، وأحيانا

سري الخاص اآلن ال تزال هي البحث عن سبل للتعايش مع هذا العنف، وعدم إخراجه من الحيز األ 

سرية أقضية بوصفه والتعامل معه  ،ليهإلى الحيز املجتمعي العام، وهذا يعني استمرار النظر إ

الحديث عن  الصمت في ن النساء اللواتي كسرن حاجزإ. وبشكل عام فوليست مجتمعية ،خاصة

 
ا
  العنف، وانطلقن في طرق البحث عن حلول ومعالجات له، عادة ما دفعن ثمنا

ا
عن النساء  مضاعفا

 .(2018-ةمل الجعبة، مقابلأ) .اللواتي صمتن عنه

و تحاول املؤسسات الناشطة أ ،ن هناك العديد من املحاذير الذي تتجنبهاإف ،وفي هذا السياق       

 
ا
في مجال حماية املرأة من العنف، وهي تتعرض بصورة مستمرة لضغط اجتماعي، وفي بعض  حاليا

لى حمالت الدعاية املضادة التي تتعرض لها إاألحيان تعرضت لضغوطات وتهديدات مباشرة، إضافة 

س نابع من التوجه العام الذي حمالتها في مجاالت التوعية والدفاع عن حقوق النساء. وهذا باألسا

بعاده، أتتبعه هذه املؤسسات في النظر لقضية العنف وطرحه على طاولة النقاش املجتمعي بكل 

-ة)حلقة نقاش، المجموعة النسوي كلها.نميته في املجاالت تقضية مجتمعية تهم تطور املجتمع و  واعتباره

2018). 

 العنف االقتصادي

التي تقارب  ،ملتدنية ملشاركة املرأة في سوق العمل الرسمي في محافظة الخليلالنسبة امن  رغمبال        

11 
ا
مر ن هذا األ إال أ %. 19جمالية في فلسطين التي تقارب عن النسبة اإل  % وهي نسبة متدنية عموما

النساء حيث يعتبر حرمان  ،ال ينفي تدني العنف االقتصادي ضد النساء الذي يشمل جوانب عديدة

وهذا رثية هو أحد العادات والتقاليد املجتمعية السائدة. في الحصول على الحقوق اإل من حقهن 

 األفكار الدينية. و للنصوص  مخالف

 إف ،من ناحية ثانية       
ا
 مزدوج ن هناك استغالال

ا
حيث يجري التمييز ضدهن في  ،للنساء العامالت ا

لهن في ي، ويتم تشغوالنقابيةالعمالية األجور والرواتب، كما يجري حرمانهن من الكثير من الحقوق 

  بأجور الكثير من املرافق 
ا
 أولساعات عمل طويلة مقابلة  زهيدة جدا

ا
عن الحد األدنى  جر يقل كثيرا

لى الكثير من املضايقات التي قد إخالل العمل والتنقل  ناملعتمد لألجور في فلسطين، وقد يتعرض

 
ا
 .(2018-حلقة نقاش، مجموعة نسوية) .نس يو االعتداء الجأحد التحرش، و/  تحصل أحيانا
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 أن هناك إف ،من الناحية األخرى          
ا
متعددة من العنف االقتصادي ضد النساء في أماكن  شكاال

حيث تحصل النساء  ،جري ممارسة هذا الشكل من العنف من خالل التمييز في األجور وت ،العمل

 
ا
نه إف ،ومن ناحية ثالثة (.2018-الجعبة، مقابلة) نفسها مهنلقل من أجور الرجال لأجر أ ىعل دائما

سرة ومصادر دخلها املختلفة، يتم حرمان النساء عادة من الحق في امللكية، سواء في ملكية أموال األ 

ب حق و األ أوال يمتلك الزوج حجرها عن العمل الذي تقوم به، وفي غالب األ أو حتى في ملكية أ

 .(2018-قعقور، مقابلة هيام)جر الزوجة عن عملها أالتصرف في 

ملمارسة أنواع مختلفة من العنف  خيرة مجاالت عديدةاأل فقد ظهرت في السنوات  ،من هذا وأكثر       

الزوجة العاملة فحسب،  راتبلى السيطرة على إيلجأ بعض األزواج ال االقتصادي ضد النساء، حيث 

 إو 
ا
وتسهيالت بنكية مختلفة باسم  لى الحصول على قروضإبذلك واللجوء  لى التصرفإ نما أيضا

ن الزوجة تستمر في إنتاجية. وهكذا فإوالبدء بمشاريع تجارية و  ،الزوجة، وشراء عقارات مختلفة

في حين يمتلك الزوج  ،و دفع املستحقات املالية املترتبة عليهاأ ،تسديد القروض والتسهيالت البنكية

 .(2018-ةالجعبري، مقابلمحمد )هذا الحق وحده حق امللكية لهذه املمتلكات، ويحرم املرأة من 

          
ا
تجد و بالنسبة للنساء العامالت في الحاالت السابقة في حال تفاقم العنف،  وتزداد األمور تعقيدا

 ،سرتهاأجل املحافظة على أوالسكوت عنه من  ،ما القبول بالعنفإ :حد احتمالينأمام أاملرأة نفسها 

  و رفضأوعدم التسبب في هدمها، 
ُ
ف قد تكون ن  عَ هذا العنف والدخول في حاالت نزاع مع الزوج امل

 سب
ا
فهي  ،وليات مضاعفةؤ تحت مسواقعة ن الزوجة تجد نفسها إنهاء العالقة الزوجية، وهنا فإفي  با

حق النفقة ونفقة األبناء وغيرها من الحقوق املالية مثل ال تحصل على حقوقها املختلفة من زوجها 

احية األخرى قد تجد نفسها مجبرة على استمرار تسديد املستحقات املالية من ناحية، ومن الن

في هذه الحالة تستمر في دفع وية التي حصل عليها الزوج بضمان راتبها، لللقروض والتسهيالت املا

  ،املستحقات لألمالك التي سيطر عليها الزوج
ا
 .(2018-، مقابلةمحمد الجعبري) .له وأصبحت ملكا

تلجأ رثية، حيث فهو عنف الحرمان من الحقوق اإل  ،ه اآلخر من العنف االقتصاديما الوجأ     

رثية، وهذا يحرمهن من مصدر دخل ناث من حقوقهن اإل لى حرمان اإل إسر الفلسطينية غالبية األ 

ن يساعدهن في بعض االستقالل االقتصادي الذي يمكن له لو حصل أومورد اقتصادي مهم يمكن 

 .(2018-ةالجعبة، مقابلمل أ)ساء بعض حلقات العنف ن يرفع عن كاهل النأ
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 7لكترونيالعنف اإل

وهو مصطلح مجازي يقصد به العنف ضد النساء من خالل استخدام وسائل االتصال          

رت خالل السنوات العديدة شكال ظهأويشمل هذا النوع من العنف عدة  الحديثة،لكترونية اإل

الغواية،  :وقد يأخذ عدة أشكال منها ،نف الذي يتعرض له األفرادهو شكل من أشكال العو املاضية. 

أو سرقة الحسابات، أو الرسائل غير املرغوب فيها، أو التحرش، أو االبتزاز، أو استغالل الضحايا/ 

مقابل املال واملمتلكات، أو إرغامهم على ارتكاب أفعال غير مناسبة أو غير قانونية عبر  ،الناجين

 .8لصور اإلباحية التي تحتوي على اعتداءات جنسية عبر اإلنترنتنترنت، أو ااإل 

شكال التي تم ع استخدام وسائل التواصل واالتصال هذه. ومن أبرز األ مع انتشار وتوس  و   

الحديث عنها خالل عدد من املقابالت هو االعتداءات النفسية والجنسية على النساء والفتيات، فمن 

خريات خارج إطار الزواج، وفي بعض أب بإقامة عالقات جنسية مع نساء قار ناحية قيام األزواج واأل

 
ا
ض بعض النساء بوجودهن. ومن ناحية ثانية تعر   األحيان بعلم ومعرفة زوجاتهم وقريباتهم، وأحيانا

و مكاملات لهن عبر وسائل أوجنس ي من خالل استغالل صور  ،لى عنف واعتداء جسديإوالفتيات 

 
ا
لى حد التهديد بنشر الصور واملكاملات في حال عدم استجابتهن لطلب الحصول إ االتصال هذه، وصوال

 و جنس ي للنساء والفتيات.أدي ، وهو ما يطلق عليه ممارسة "ابتزاز" ماو جنس يأعلى مقابل مادي 

و االستجابة لرغبات ألى التجاوب مع مثل هذه الطلبات ودفع مبالغ مالية إتلجأ بعض النساء         

 إو املكاملات. و أوعدم نشر الصور  ،نسية مقابل سكوت من يقوم بعملية االبتزازوطلبات ج
ا
ن إف جماال

 
ا
اللواتي في وقف عملية االبتزاز بقدر ما زاد من خطورتها وعنفها ضد النساء  السكوت لم يكن سببا

وقد  ،يقومون بعملية االبتزاز نلها، حيث في الغالب تتزايد وتتنوع طلبات األشخاص الذيبن ستجي

 .(2018-)إبراهيم زواهرة، مقابلةومكانتها االجتماعية  ،و وضعهاأأة لى مراحل تهدد حياة املر إتصل 

 ن هناك ازديادأخالل السنوات األخيرة لوحظ         
ا
 كبير  ا

ا
من رغم بالعلى هذا النوع من الجرائم. و  ا

  دالعادات والتقالي
ا
ن هذا لم يمنع إال أ املحافظ،  صفة السائدة في مجتمعنا التي يطلق عليها أحيانا

فراد تأثيرها على األ  بها، وعمقن زيادتها وتفاقم املشكالت املرتبطة أانتشار مثل هذه الجرائم، كما 

 واأل 
ا
وحدة منها تصة، و والسلطات املخلى األجهزة إمتزايدة للجوء  بأعداديدفع  سر واملجتمع عموما

، وغيرها من األجهزة واملؤسسات الرسمية طينيةسرة من العنف في جهاز الشرطة الفلسحماية األ 

                                                 

 
7 - UN report: Urgent action needed to combat online violence against women and girls, 2015.   
8 - Cyber Violence Against women and Girls: A Worldwide Wake-Up Call، UN Report “Combatting Online violence against 

women and girls: A worldwide wakeup call” Sep 25, 2015. 
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ا
استقبل فرع وحدة  ،للدعم واملساندة إليجاد حلول لهذه املشكالت، فعلى سبيل املثال واألهلية طلبا

حداث، منها ما يزيد لف شكوى حول عنف واعتداء ضد املرأة واأل أسرة في الخليل ما يقارب حماية األ 

 .(2018-)إبراهيم زواهرة، مقابلةاملرأة  لها عالقة بالعنف ضد نثلثيلى الع

 و القسري للفتياتأ  / املبكر والتزويج 

 إاملبكر للفتيات  9"جتزويال"
ا
 إهو  جماال

ا
حيث في املجتمع الفلسطيني،  حدى الظواهر املنتشرة عموما

 " نألى إيشير الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 
 )في عخ

ا
مر مس اإلناث في فلسطين تزوجن مبكرا

وذلك من  ،% للذكور 1.0% مقابل 20.5حيث بلغت نسبة الزواج املبكر لإلناث  ،سنة( 18أقل من 

% من 19.9بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية؛ و املجموع الكلي لألفراد املتزوجين في فلسطين، 

اإلناث  % من إجمالي21.6إجمالي اإلناث املتزوجات في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد بلغت 

وعلى مستوى محافظات الضفة الغربية، كانت الحصة  .2016وذلك للعام  ،املتزوجات في قطاع غزة

)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي حول %" 36.8كبر للزواج املبكر ملحافظة الخليل بنسبة األ

 10 .(2018أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، 

و رأيها في أخذ موافقة الفتاة أفي الغالب مرتبط بمفهوم الزواج القسري، حيث ال يتم ذا وه          

 تصبح هذه الظاهرة ؛ وبذلك عملية اختيار زوجها املستقبلي
ا
الفتيات خاصة،  علىوأشد  أكثر خطرا

 
ا
ند واجتماعية على الفتيات ع ،وصحية ،. فمن ناحية هناك انعكاسات نفسيةوعلى املجتمع عموما

التزويج املبكر، ومن ناحية أخرى هناك انعكاس أكثر صعوبة وعمق في حال وصول العالقات الزوجية 

 لى طريق مسدود نتيجته النهائية الطالق.إمن هذا النوع 

 أفي حاالت الطالق مع وجود        
ا
 طفال تصبح اإلشكاليات الناتجة عن التزويج املبكر أكثر عمقا

 
ا
 آواملؤسسات املجتمعية القائمة، وتنعكس  وتطال كل البنى ،وشموال

ا
  ،ثار الطالق نفسيا

ا
 ،واجتماعيا

سر كال الزوجين أواقتصاديا على كال الزوجين. كما تنعكس اآلثار بصورة واضحة على األطفال، وعلى 

 واالقتصادية. ،وعالقاتهما االجتماعية

                                                 

 
زواج و التزويج املبكر، و ناك اختالف في تحديد املفهوم نفسه الذي يطلق عليه عدة تسميات مثل: الزواج املبكر، ه - 9

 تزويج القاصرات وغيرها من التسميات املرتبطة بعوامل ومنطلقات نظرية وقانونية.و القاصرات، 
، الرابط: 2018صاء الفلسطيني، تاريخ الدخول على الرابط شهر حزيران لكتروني للجهاز املركزي لإلحاملوقع اإل - 10

ar.pdf-women-20148-3-http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_7 

 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_7-3-20148-women-ar.pdf
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، فاملؤسسات القانونية ومعالجتها لكفي متابعة آثار ذ ةوتنشغل العديد من املؤسسات االجتماعي        

قضايا النزاع واألمور املرتبطة مثل والقضائية تنشغل في متابعة القضايا القانونية الناتجة عن ذلك، 

األموال و ، ورعايتهم  حضانة األطفالو الحقوق املختلفة للنساء، و بها كنفقة الزوجة واألطفال، 

لى عدة سنوات الحقة من إلقانونية التي تحتاج عادة وغيرها من القضايا ا ،املشتركة بين الزوجين

مؤسسات ، وكذلك وحلها الناتجةفي متابعة اإلشكاليات  ةتنشغل األجهزة التنفيذيكما املتابعة. 

باألطفال، ومؤسسات رجاالت اإلصالح ووجهاء املجتمع، ومؤسسات الرعاية والعناية مثل اجتماعية 

 التنمية واالقتصاد وغيرها.

 جإ      
ا
 ،الثقافة املجتمعية السائدة ألسبابيعود  ،للفتيات القاصرات لتزويج املبكراان إف ماال

إضافة  ،ومحدودية الفرص املتاحة، وتدني مستوى التعليم ،واملخاوف املجتمعية املرتبطة بالفتيات

رتفاع او استمرار انتشار الفقر، مثل وينتج عنه العديد من النتائج السلبية  اقتصادية.لى عوامل إ

التسرب من و والتعقيدات املرتبطة باملواليد،  ،الحمل الخطرو نسب العنف،  ارتفاعو مراض، نسب األ 

 .(2016)مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، تزويج القاصرات، بوستر مطبوع،  .املدارس

 الزواج املتعدد 

 إسوف نشير         
ا
واإلقامة  ،جل وامرأة مختلفي الهويةنه الزواج بين ر أب لى هذا املفهوم تحديدا

وقد سبق  السكنية، وبالتالي تعدد األنظمة والقوانين التي تحكم وتؤثر على مثل هذا النوع من الزواج.

جراها مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي تحت عنوان: أمر في دراسة ن تم تحليل هذا األ أ

"كيف يمزق االحتالل اإلسرائيلي العائالت "العائالت املشتتة في ظل تعدد التشريعات 

 . فاملواطنون الفلسطينيون يتم تقسيمهم عادة الفلسطينية"
ا
لى الواقع السياس ي القائم إ استنادا

 
ا
سكان قطاع و لى سكان القدس، إلى تجمعات مختلفة من ناحية بطاقة الهوية التي يحملونها إ حاليا

حيث ، 1948خل حدود املنطقة املسماة مناطق والفلسطينيون داغزة، وسكان الضفة الغربية، 

وقانونية متباينة ومختلفة،  ،يعيش كل تجمع من هذه التجمعات في ظل شروط وظروف اجتماعية

 أتترك 
ا
  ثرا

ا
والسياسية،  ،واالقتصادية ،على جوانب ومجاالت الحياة في املجاالت االجتماعية عميقا

 
ا
والثقافية  ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،واملدنية ،على حقوقهم السياسية وتنعكس في الغالب سلبا

)مركز المرأة لإلرشاد القانوني  .املتضررين أكثر نوغيرها من الحقوق. وتكون النساء في الغالب ه

 .(2013واالجتماعي، 

جرى تكرار  ،خالل املقابالت وحلقات النقاش التي عقدت في إطار العمل امليداني للدراسة         

 ث عن يالحد
ا
، وهو باملناسبة في غالبيته ينطبق عليه هذا النوع من الزواج في منطقة الخليل تحديدا

مفهوم "التزويج املبكر للفتيات". وقد أصبح ظاهرة معروفة في منطقة الخليل التي تقع جنوب الضفة 
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ا
ئر لحدود الضفة الغربية من الناحية الجنوبية، وقريبة من مدينة ب الغربية، وهي محاذية تماما

  ،السبع
ا
منطقة  والقرى والتجمعات املحيطة بها، حيث يسكن بها الفلسطينيون داخل ما يسمى مجازا

خضر وقرار تقسيم فلسطين. حيث لى أراض ي فلسطين التي تقع داخل الخط األ إ" في إشارة 48"ال 

ملناطق بما وطبقت أنظمتها وقوانينها على املقيمين في هذه ا ،أقيمت دولة إسرائيل على تلك األراض ي

 لى خارجها.إفيهم الفلسطينيون الذين استمروا في اإلقامة في هذه املناطق ولم يهاجروا 

واالقتصادية جمعت بين  ،ن الكثير من االرتباطات االجتماعيةإف ،وبحكم القرب املكاني والثقافي

 
ا
 العرب املقيمين في منطقة بئر السبع ومحافظة الخليل عموما

ا
النتشار ظاهرة  ، وجنوبها خاصة. ونظرا

تعدد الزوجات في ثقافة سكان هذه املناطق من ناحية، ومن ناحية أخرى وقوعهم تحت القانون 

 
ا
للتهرب من القانون  مرمن الحلول لهذا األ  اإلسرائيلي الذي يمنع تعدد الزوجات، فقد وجدوا نوعا

حيث القانون  ،ظة الخليللى الزواج من النساء اللواتي يقطن في محافإمن خالل اللجوء  سرائيلياإل 

لى الثقافة املشتركة بقبول فكرة تعدد الزوجات. وهكذا انتشرت بشكل خاص إالفلسطيني، إضافة 

معظم "، وفي 48ظاهرة تزويج الفتيات الفلسطينيات من منطقة الخليل ألزواج من داخل مناطق ال "

 "التزويج املبكر" والقسري غالزواج هذه ينطبق عليها مفهوم  حاالت
ا
 .(2018-)فاطمة أبو كتة، مقابلة .البا

 ن هناك أسبابإف ،لى الثقافة املجتمعية السائدة حول فكرة تعدد الزوجاتإإضافة        
ا
 ،اقتصادية ا

 وجود الكثيرمن رغم بال" 48زواج من مناطق ال "ألى بناتهم إواجتماعية وراء موافقة األهالي على تزويج 

 يفي الغالب ال  من العوائق القانونية. فالزوجات
 
ن من الحصول على حق اإلقامة في منطقة إقامة تمك

واالجتماعية التي  ،زوجها، ومن ناحية ثانية تحرم من الكثير من الحقوق واالمتيازات االقتصادية

ولذلك تتضاعف معاناة  ؛يمنحها إياها القانون اإلسرائيلي فيما لو كانت تحمل الهوية اإلسرائيلية

وتقطع العالقة الزوجية مع الزوج، وكذلك ال يجري تسجيل الزواج وفق القانون  ،الفتيات بصعوبة

  ،اإلسرائيلي
ا
و أالحقوق في حال وقوع الطالق  ىأدنبحرمانها من  وهو ما ينعكس على الزوجة الحقا

  وإلزامنه ال يمكن تطبيق القانون الفلسطيني أاالنفصال عن الزوج، حتى 
ا
 الزوج بحقوق الزوجة نظرا

 .(2018-عبد هللا قصراوي، مقابلة) وصالحينها. يتمتع بإقامة خارج نطاق سيطرة املحاكم الفلسطينيةألنه 

ن تزويج الفتيات القاصرات أ إلى وبهذا املضمون أشار عدد ممن تمت مقابلتهم خالل الدراسة        

  هوو اقتصادية، و أشبه بصفقة تجارية أ" هو 48لرجال يعيشون داخل املنطقة املسماه "
 
ل ما يشك

  نو بأخرى إجابة عأبصورة 
ا
 السبب في "موافقة" بعض األهالي على تزويج بناتهم "القاصرات" غالبا

حاالت عديدة. وقد جرى تشبيه هذا السلوك في جدادهن أو حتى أبائهن آبأعمار و ، لرجال مسنين

هر"، لكنه في الباطن يجري خاللها دفع مبلغ من املال لوالد الفتاة، تحت مسمى "امل ،صفقة تجاريةب

 موافقة األب واملضمون يعني بدل 
ا
واعتداء على  على "صفقة" الزواج هذه. وهذا بحد ذاته يمثل انتهاكا
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ومن ضمنها الحق في اختيار شريك حياتها، وممارسة ألشكال عديدة من  ،حقوق الفتاة املختلفة

 .(2018-)حلقة نقاش، المجموعة النسوية .العنف ضدها

هذا النوع من "الزواج" هو الفشل، الذي ينتج عن ممارسة  كيدة ملثلشبه األو تيجة املتوقعة الن        

 أ
ا
عن الحرمان وانتهاك الكثير  شكال متعددة من العنف ضد "الزوجة" القاصر من قبل زوجها، فضال

قدة واالجتماعية للزوجة، التي تجد نفسها فجأة في ظل هذه املعادلة املع ،من الحقوق االقتصادية

)فاطمة أبو بعاده أمعانيه و  تفهمه وتدركمن حلقات متراكمة من العنف الذي لم تنضج بعد حتى 

 ان هناك مثإف يهوعل. (2018-كتة، مقابلة
ا
 صارخ ال

ا
على هكذا نمط "منتشر" من عالقات "الزواج"  ا

تشار العنف ضد التي اشتهرت في املنطقة، وتتابعت حلقات نتائجها السلبية والضارة وتأثيراتها على ان

لنساء والفتيات، وهو مثال تم الحديث عنه في العديد من املقابالت، انتشرت قصتها حتى في وسائل ا

، حيث هربت الفتاة  من عائلتها من داخل قاعة املحكمة خالل ووسائل التواصل االجتماعي ،عالمإل ا

محاولة طعن  ،لالحتالل وهربت باتجاه حاجز عسكري  ،سعي العائلة للحصول على طالقها من زوجها

حد مراكز "الحماية" داخل دولة ألى إومن ثم قام الجنود بتحويلها  ،حد جنوده، حيث تم اعتقالهاأ

 .11االحتالل حين اتضحت تفاصيل قصتها

 وصمة اجتماعية الطالق

 ( مطلق25970نه يوجد في فلسطين )ألى إتشير اإلحصاءات          
ا
قابل ( من الذكور م5794من بينهم ) ا

،( مطلق2531ناث، ومن بين هذا العدد اإلجمالي يوجد في منطقة الخليل )اإل ( من 20176)
ا
من بينهم  ا

 ( ذكر 529)
ا
النتائج األولية للتعداد  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،نثى )أ( 2002مقابل ) ا

 إوهذا يعني   .(2018، شباط 2017العام للسكان واملساكن 
ا
 الطالق أكبر ن انعكاسات أ جماال

ا
ضررا

                                                 

 
صة من خالل الروابط ويمكن االطالع على الق ة،عالم املحليفاصيل حول قصة هذه الفتاة منشورة في وسائل اإل بعض الت - 11
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  وأكثر
ا
 هعلى النساء. هناك وصمة اجتماعية توصم بها املرأة املطلقة في املجتمع الفلسطيني، وهذ عمقا

 
ا
  ،الوصمة تنعكس نفسيا

ا
  ،واجتماعيا

ا
وتقلل من فرصهن  ،على النساء املطلقات واقتصاديا

ن أمرة أخرى، وهذا يفسر  زواجعند المكانياتهن املستقبلية على تجاوز حالة الطالق والخروج منها إو 

 أضعاف أعدد املطلقات يقارب أربعة 
ا
 ، ومثلها في محافظة الخليل.عداد املطلقين في فلسطين عموما

 في هذه الحاالت ( من الرجال4ة يستطيع )أ( حاالت طالق بين رجل وامر 5نه من بين كل )أهذا يعني 

 من ذلك. إعادة الزواج مرة أخرى، بينما ال تتمكن النساء الخمس

 ن هناك ارتفاعأخالل اآلونة األخيرة لوحظ         
ا
  ا

ا
قبل  الطالقعليها " أطلقفي حاالت الطالق التي  أيضا

 ات الزواج بين العائالت، وعادةالدخول". حيث تتم الخطوات التقليدية األولى املتعارف عليها في إجراء

 تكون بطريقة تقليدية يتم التوافق واالتفاق بين العا ما
ا
الفرصة تعطى  ئالت على زواج األبناء، والحقا

 لى بعضهما بعضإللشاب والفتاة للتعرف 
ا
وتمكينهما من ذلك تحت "غطاء" اجتماعي من العائالت،  ،ا

. وعند بدء عالن زواج"إوهو بمثابة " ،بعملية عقد قران في املحكمة الشرعية لى القيامإيتم املسارعة و 

لى الطالق قبل إلى الوصول إاالختالفات التي تؤدي في نتيجتها  تعارف "الزوجين" تظهر العديد من

 ف ،الزواج في املحكمة الشرعية
ا
، 2017( عقد زواج خالل عام 1300تم تسجيل ما يقارب ) في دورا مثال

( حالة طالق من النوع املسمى "الطالق قبل 160( حالة طالق، منها )260مقابل تسجيل ما يقارب )

فسها فجأة قد حملت تلك الوصمة نتجد الفتاة  اوهكذ .(2018-صراوي، مقابلة)عبد هللا ق .الدخول 

 .االجتماعية للمرأة املطلقة

شكالية ة اإل ن حد  إف ،أعالهليها إ أشرنامن الناحية الثانية، ومع انتشار ظاهرة "الزواج املتعدد" التي      

غلب فتاة على األ الفي حين تكون  ،يتم باألساس لرجل كبير في السن تتفاقم لعدة اعتبارات، فالزواج

 ةفي سن مبكر 
ا
نها تكون في معظم الحاالت زوجة ثانية لهذا الرجل، وتزداد األمور صعوبة أعن  ، فضال

ن بسبب بطاقة الهوية التي تحملها الفتاة، حيث 
 
عيش في الغالب من السكن في املنطقة التي يال تتمك

في وضع غير قانوني من حيث تصبح ت من ذلك فإنها حتى لو تمكنو . 1948فيها زوجها، داخل منطقة 

بسبب نوع بطاقة الهوية التي تحملها، ؛ وذلك واالجتماعية ،اإلقامة ومن حيث الحقوق االقتصادية

 والزوج ال 
 
ب ومعقد من يأتي لإلقامة في الضفة الغربية، وهكذا تجد الفتاة نفسها في وضع مرك

كثيرة الطالق، وهذا يعني حرمانها من مختلف الحقوق التهميش والعنف، تكون نتيجته في أحوال 

 و غيرها من الحقوق الزوجية. أو نفقة األبناء أسواء من ناحية النفقة  ،املترتبة على الزواج

فهي من ناحية تعاني جراء الحرمان  ،ن دوامة العنف ال تنتهي بل تزدادإف ،حتى في حاالت الطالقو       

 من حقوقها املختلفة، وغير ق
ا
  ،ادرة اقتصاديا

ا
عالة نفسها وتوفير متطلبات حياتها، إعلى  واجتماعيا

ة مضطرة لالنتقال للعيش في بيت عائلتها، وهذا ما يزيد حد  األحيان وبالتالي فهي تجد نفسها في غالبية 
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 عبئالضغوط والعنف الذي تتعرض له، حيث تعتبر في هذه الحالة 
ا
 اقتصادي ا

ا
على العائلة، خاصة  ا

وهو ما  ،أهلهالى بيت إهل عودة أطفال املرأة املتزوجة معها ، وعادة ما يرفض األ لديها أطفال ذا كانإ

 ، حالتها ووضعها ىيزيد من الصعوبات والتعقيدات املختلفة عل
 
ل عامل ومن ناحية أخرى  فهو يشك

 ضغط إضافي
ا
علها امرأة حال تفكيرها بالطالق من زوجها للخروج من دوامة العنف، ويج ةعلى أي ا

شد أصعب و أن الوضع املنتظر قد يكون أل  ؛في القبول بواقع العنف القائم رالستمرااتقبل مضطرة 

 
ا
بوصفها تحملها  االجتماعية التيبالوصمة  اجتماعي فهي عبءومن ناحية ثانية لها وألطفالها.  تعقيدا

حقوقها كثير من المن  هاة الضغوط والعنف الذي تتعرض له، وحرمانامرأة مطلقة، مما يضاعف حد  

 .(2018-حلقة نقاش، مجموعة نسوية) إنسانة بوصفها

 أسباب العنف

حد أو االحتالل اإلسرائيلي مصدر أساس ي من مصادر العنف ضد النساء في املجتمع الفلسطيني.         

لفسياساتاملسببات الرئيسة له. 
َّ
 ،وتدمير املمتلكات ،واالعتقال والحواجز ،في القتل والجرح ه تتمث

ة والتعليمية، وكذلك الحال بالنسبة لسياسة مصادرة الصحيَّ لى املراكز إوالحرمان من الوصول 

  ،وإقامة املستوطنات التي تتسبب في الحرمان من مصادر الدخل االقتصادي ،األرض
ا
من  وهي جميعا

 ن هذه السياسة ضد املجتمعأشكال العنف املباشر لالحتالل ضد النساء الفلسطينيات. كما أ

 
ا
 ثار آتترك انعكاسات و  الفلسطيني عموما

ا
 .(2018-الجعبة، مقابلةمل أ)سلبية على النساء  ا

لى الثقافة التقليدية إالرئيسة  هسبابأتعود ف ضد النساء ما بالنسبة للعنف املجتمعيأ          

وسائل القوة  السيطرة على النساء، وتعطيه كلَّ  بوية البطريركية التي تعطي للرجل حقَّ املجتمعية األ 

ِّ  ،حكمهذه السيطرة والتَّ  ةوالنفوذ إلدام
 وحرمان النساء من حقوقهن املختلفة، وتجريدهن من كل 

-دسه، مقابلةوليد ) .املختلفةخضاعهن باألساليب والوسائل إدامة إوبالتالي  ،وسائل السيطرة والنفوذ

2018). 

وليات املترتبة ؤ واملس ،سرةوبناء األ  ،لزواجقلة التوعية للشباب املقبلين على الزواج حول اإن         

 أسس السليمة التي يجب عليه، واأل 
ُ
ليها التزويج املبكر إعليها العالقة الزوجية، ويضاف  ىبنن ت

ن يكون لهم أاألطفال دون وتنشئة نجاب وليات اإل ؤ مام مسأ أنفسهمللفتيات. سرعان ما يجد األزواج 

ن تدخالت األطراف املختلفة وخاصة أاألطفال. كما  الصحيحة لتربية باألسسو معرفة أخبرة 

مام بناء ألى الكثير من العقبات إتؤدي  ،العائالت املمتدة في تفاصيل العالقات الزوجية بين األزواج

 
ا
في تكريس األفكار النمطية التقليدية لعالقة  عالقة زوجية تقوم على التفاهم والتعاون، وتسهم أيضا

 .لعالقة تتسم بالعنففي خلق تربة خصبة يساعد كل ذلك ، و زوج والزوجةالتبعية والخضوع بين ال
 .(2018-حلقة نقاش، مجموعة الذكور)
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 آثار العنف

 يترك العنف آثار           
ا
بصفة عامة، وعلى  كل الفئات املجتمعيةعلى مختلفة  توفي مجاال  كبيرة ا

 ر نه يترك آثاإف ،عمق. فمن ناحية النساءأو  أكثرالنساء بصفة 
ا
جسدية على النساء املتعرضات  ا

والكسور في  ،عاقات مختلفة للنساء كالرضوضإن يتسبب العنف في أللعنف، حيث من املمكن 

واألعضاء  ،و مشكالت في الكلىأ ،و السمعأ ،و فقدان النظرأو ضعف أنحاء مختلفة من الجسد، أ

 ويترك العنف آثار  .(2018-قعقور، مقابلةهيام )األخرى في الجسم 
ا
كالشعور الدائم  ،نفسية على النساء ا

  ،بالضعف والعجز، والرغبة في االنطواء واالنعزال
ا
قدام على ممارسات لى اإلإحيان في بعض األ  وصوال

لى حد الرغبة في قد تصل بهاإلى التسبب باإليذاء الجسدي للمرأة نفسها إوسلوكيات قد تؤدي 

 نهاء الحياة.إاالنتحار و 

وبالتالي على النسيج املجتمعي الذي  ،سرةتماسك األ  ىار السلبية للعنف علثكما تنعكس اآل       

ثاره على عملية التنشئة آالنواة األولى في البناء املجتمعي، ويترك  :سرةيستمد تماسكه من تماسك األ 

لى ظهور الكثير من املشكالت إاالجتماعية السليمة لألطفال، ويسبب لها تشوهات قد تؤدي 

انتشار ظواهر العنف بين األطفال و التسرب من املدراس، مثل  ،جتمعية السلبيةوالظواهر امل

-ة)مرسيل السويطي، مقابل .وغيرها من املظاهر السلوكية السلبية ،انتشار تعاطي املخداتو والشباب، 

2018.) 

         ِّ
 
ثير من وقانونية في هدر الك ،ساء وما ينتج عنه من إشكاليات اجتماعيةويتسبب العنف ضد الن

 تاملوارد والطاقا
ا
وبالتالي حرمان  ،في عزل املرأة عن ممارسة دورها في حياة املجتمع ، فهو يتسبب أوال

كما يتسبب هذا العنف في هدر موارد  ،(2018-)الجعبة، مقابلة .ومبدعة ،املجتمع من طاقة خالقة

 وإيجاد ها،انعكاساتو العنف ومؤسسات ملتابعة تداعيات  ،واجتماعية كبيرة للمجتمع ،اقتصادية

موال كبيرة، وتنشغل الجهات القضائية لفترات طويلة أ، حيث يتوجب تكريس وقت وجهد و حلول لها

اإلشكاليات املترتبة على العنف، كما تنشغل املؤسسات املجتمعية وتستثمر  في معالجة اآلثار وحل  

-)وليد دسه، مقابلة .ساء واألطفالالنمثل  ،من العنفوتأهيلهم عالج املتضررين  األموال فيالكثير من 

2018). 

ووزارة التنمية  ،كالشرطة ةت عديداعلى طلب جه حدى القضايا بناءا إحين تدخلت املحافظة في         

تم استخدام -، حدى بناتهإتزويج بب قام ن األ ألحاالت احدى إتبين عند التدقيق في  ،االجتماعية

 ( عام16وكان عمرها ) -مصطلح بيع
ا
يج" البنت الثانية ( ألف دوالر، ثم قام "بتزو 30مبلغ )ل مقاب ا

 ( عام14وعمرها )
ا
ن من تفاصيل ن قام بتزوير شهادة ميالدها، وتبيَّ أ( ألف دوالر بعد 30بمبلغ ) ا

بما في ذلك ربطها بالسرير خالل العالقة  ،شكال عنف عديدة ضدهاأن "الزوج" كان يمارس أالقصة 
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ا
 ،من املحكمةهربت وحاولت االنتحار بالسم، ثم  ،فتاة والتجأت للشرطةهربت ال "الزوجية". والحقا

  ،لى حاجز احتالليإولجأت 
ا
يواء، ويحاول استغالل قصتها لى أحد بيوت اإل إ حيث أرسلها االحتالل الحقا

 ن األ أهداف سياسية. وفي اإلطار العام تبين من متابعة وضع هذه العائلة ألتحقيق 
ا
 ب يحاول أيضا

 نفسها لطريقةباهادة ميالد البنته الثالثة "لتزويجها" "تزوير" ش
ا
تبين  . وبعد متابعة وضع العائلة كامال

 كما  كلها، بعاده في االتجاهاتأومدى انعكاساته و  ،شكاله املختلفةأحجم العنف القائم و 
ا
 تبين مثال

في ظل تردي وعمره عام ونصف  ،( سنوات تقوم بتربية شقيقها8ن هناك طفلة في العائلة عمرها )أ

 إ ،(2018-)محمد الجعبري، مقابلةسرة ب وسلوكياته العنيفة داخل األ وضع األ 
ا
قصة هذه العائلة  جماال

وانعكاساتها السلبية على الفئات املختلفة،  ،تصلح كمثال ونموذج ألشكال العنف املتداولة

  ،وعلى املجتمع ،سرةوالتداعيات التي يتركها داخل األ 
ا
 .ومؤسساته عموما

 

 سرة والتنشئة االجتماعية على ممارسة العنفأثير األ ت

 األ  تعد         
ا
  سرة اللبنة األساسية في املجتمع الفلسطيني، ويرتبط تماسك املجتمع ارتباطا

ا
 كبيرا

لعب الدور األساس ي في تكريس الجتماعية، وتامؤسسات التنشئة أبرز تعتبر أحد األسرة التي بتماسك 

في و تغييرها وتطويرها من خالل التأثير في األجيال املتعاقبة. ةعادإو أدة الثقافة املجتمعية السائ

ن أمن الطبيعي  نهإثقافة املجتمع السائدة بالنظرة الدونية للمرأة التي تبيح ممارسة العنف ضدها ف

 إللعنف وإعادة  ةسرة حاضنتكون األ 
ا
 و . نتاجه على مستوى املجتمع عموما

ُ
متابعة الكثير من ر ظهِّ ت

ن الذكور أكما  ضدهن،سر مورس فيها العنف أن املعنفات نشأن في أت العنف ضد النساء حاال 

 أوا من ءالذين مارسوا العنف ضد النساء جا
ا
-دسه، مقابلةوليد ) .العنفهذا فيها ممارسة  سر كان سائدا

2018). 

يدي النمطي في غلب عليها الطابع التقلسر وعائالت يأفي  نتعشو  نتنشأفتيات والنساء فال          

سرة واملجتمع، وهي بشكل عام تابع ال رأي لها في القرارات املصيرية رته لدور املرأة ومكانتها في األ ظن

  في حياةوبالطبع  ،سرةاملتعلقة بحياة األ 
ا
وليست  ،نسانة متلقيةإعلى كونها  أ. وهي تنشاملجتمع عموما

 أمساهمة، وعليها 
ا
 ،و حتى تذمرأ ،تقبلها وتنفذها دون نقاشن أو  ،توجيهات الذكور  ن تسمع دائما

ي أ"الطبيعي" الصحيح واملناسب، و  طبين الذكور والنقاش كأنه النم هوتصبح طريقة العالقة هذ

 خروج عنه 
ا
قة في تكريس عال أنفسهنتسهم النساء  طبيعة املجتمع وقوانينه، وهكذا لىع يمثل خروجا

 .(2018-)مرسيل السويطي، مقابلة .السائدةعلى هذه القيم  التبعية من خالل تنشئة أطفالهن
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 الوضع االقتصادي والعنف

ة العنف ضد د  التحديد الدقيق للعالقة بين تدني املستوى االقتصادي وحِّ صعوبة على الرغم من     

 إال أالنساء في املجتمع، 
ا
ن العنف أال يمكن نفي هذه العالقة. وهناك مؤشرات عديدة على  نه أيضا

 
ا
لف الفئات والشرائح االجتماعية يتصاعد مع تدني الوضع االقتصادي. فارتفاع نسب بين مخت عموما

  ،وانخفاض مستويات الحياة ،ة الفقرد  البطالة، وزيادة حِّ 
 
الت العنف دل تربة خصبة لزيادة معتشك

والجريمة في أي مجتمع من املجتمعات. فالنتائج السلبية لتدني الوضع االقتصادي تطال في آثار ها 

  لكونها األقلوهذا  أخرى،فئة  ةأكثر من أي ساءالن
ا
 واأل  حظا

ا
 في  ضعف تمكينا

ا
بالشرائح  املجتمع قياسا

 .األخرى 

 القانوني لإلرشاد املرأة مركز لىإخالل مراجعة عامة مللفات النساء والفتيات املتوجهات  ومن        

بسبب العنف ؛ االجتماعيواإلرشاد القانوني و  سناداإل  خدمات على الحصول  لطلب واالجتماعي،

 الغالبية نأمالحظة  يمكنف ،الخليل مكتب وخاصة مختلفة، مجاالت في حقوقهن انتهاك وأضدهن 

من  الرئيس اعتمادهن نأأي  عامالت،ال غير ،البيوت ربات النساء من هن املتوجهات من العظمى

 .(2018-مقابلة قعقور،)هيام  زواجهنأالناحية االقتصادية على 

التعليم والرعاية مثل  كثيرة، وضع االقتصادي لألسر في حرمان الفتيات من حقوق اليسهم 

الذكور، ويقلل فرص ممارسة حقهن في اتخاذ القرار املناسب فيما يتعلق  بأشقائهنمقارنة  ،الصحية

 يؤدي ن ذلك إف ،بمستقبلهن. ومن ناحية أخرى 
ا
  دورا

ا
في زيادة نسب "التزويج املبكر" للفتيات من  مهما

من تكاليف  والتخفيف ،سراأل عالة واملعيشة لهن في عباء اإل أسر للتخفيف من نه وسيلة األ إيث ح

 .(2018-)فاطمة أبو كتة، مقابلة .والعناية بهن ،والرعاية ،والصحة ،متطلبات التعليم

 تؤدي دة ما اسر عن األ إفي حاالت العنف املمارس ضد الفتيات بعد الزواج، فو       
ا
  دورا

ا
لتعزيز  مساندا

والتعايش معه  ،هذا العنف وتفاقمه من خالل ممارسة الضغوط على الفتيات للقبول بهذا العنف

 بشكل من األ 
ا
غالق إلحيلولة دون انهيار الزواج، وكذلك الحال من خالل لسرة على األ  شكال، حفاظا

، فالكثير من سرتها في حال تفاقم العنفألى إمام الفتاة باللجوء أبواب الكثير من املنافذ واأل 

املمارسات االجتماعية تدفع الفتيات للمفاضلة والقبول بواقع العنف والتسليم به كأمر واقع وعدم 

 باهظ  ن هذا البديل له ثمن أل  ؛البحث عن بديل له
ا
)وليد دسه،  .من ناحية اجتماعية واقتصادية أيضا

 .(2018-مقابلة
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 دور القضاء العشائري ورجاالت اإلصالح

نه من الناحية العامة إال أبعض اإليجابيات التي قد ينطوي عليها اإلصالح العشائري، من غم ر بال      

 
ا
ترسخ في دورها  وأمن رموز العادات والتقاليد االجتماعية النمطية التي تكرس  يستمر كونه يمثل رمزا

ونيتها وتبعيتها للرجل، املجتمع ود ومكانتها فيبوي الذكوري التقليدي في نظرته للمرأة اإلجمالي الفكر األ 

 ،لى حرمان املرأة من بعض حقوقها املدنيةإوهذا بحد ذاته قد يؤدي في العديد من الحاالت 

 .(2018-ةلمل الجعبة، مقابأ) .واالجتماعية التي كفلها لها القانون  ،واالقتصادية

هناك  نإف خالفاتية أملجتمع الفلسطيني متماسك في مختلف جوانب حياته، وعند حدوث ا       

ـــيعرف ب أصبحجهات عديدة تتدخل لحل هذه النزاعات من ضمنها ما  ـــــ الذي  ،"اإلصالح العشائري" ـ

ِّ يقوم بدور الوساطة في 
 إلىاملنازعات فض 

ا
رفية مبنية ودساتير غير مكتوبة متوارثة جسور عُ  استنادا

يعيش في وئام ل ؛األهلييسوده السلم  ،لى مجتمع متماسكفاظ عللح بين العشائر الفلسطينية

 .(2000دريس جرادات،إ) .على العادات والتقاليد والقيم واألعراف السائدة هحفاظب

 ورجاالت اإلصالح في منطقة الخليل دور  ،ن للقضاء العشائري أجماع على شبه إهناك        
ا
 ما

ا
في  هما

متابعة في ن مهمتهم وتكو محافظة من محافظات الوطن.  ةمن أي أكثروتنظيمها  ،عالقات املجتمع

بما في ذلك التدخل في املشكالت والخالفات  ، وإيجاد حلول لهامن املشكالت املجتمعية القائمة الكثير

 األ 
ا
عن الخالفات والشجارات ذات الطابع العشائري والعائلي وغيرها من املنازعات. لكن  سرية، فضال

 هناك اختالف
ا
 ضد املرأة. ظاهرة العنف وتأثيره علىوتحليله في تفسير هذا الدور  ا

 دور يؤديا ن أن رجاالت اإلصالح والقضاء العشائري يمكن له أهناك وجهة نظر ترى         
ا
 إيجابي ا

ا
في  ا

التدخل العشائري في الخالفات بالحفاظ على بعض حقوق النساء ووقف العنف ضدهن. وذلك 

في  نواالعتداء عليه ،د يتم انتهاكهاوالحكم في منح النساء بعض حقوقهن التي ق ،واملنازعات الزوجية

ن القضاء العشائري يمتاز في بعض األحيان بسرعة تدخله أاملنازعات. كما ترى وجهة النظر هذه 

مقارنة بالقضاء املدني الذي قد  ،وحسمه للقضايا املختلف بشأنها، وسرعة تنفيذ تدخالته وقراراته

  عدة، جراءاته سنواتإتستغرق 
ا
 .(2018-)وليد دسه، مقابلة .ية قراراتأهة لتنفيذ عن فترة مشاب فضال

هناك قصة تتعلق بالحكم الذي أصدره القاض ي العشائري  ،اإلصالح العشائري قضايا  ىحدإفي           

ن أ"املنشد" )حسن ناجي عمر( واملرتبطة بقضية اعتداء جنس ي من قبل شاب على طفلة. حيث تبين 

( 1250000ن يدفعها لعائلة الضحية تساوي )أنشد على الجاني بمجموع املبالغ املالية التي حكم امل

لى التعويض املعنوي للعائلة إإضافة  ،كتعويض مادي ،ن ألف دينار أردنييمليون ومئتين وخمس

مام العامة من خالل الحكم بعدم قبول شهادته في أي أوالفتاة مقابل التشهير بالجاني وفضحه 
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. 3مثل: لى بعضها إما تفاصيل املبالغ فيمكن اإلشارة أاقترفها. بسبب بشاعة الجريمة التي  ،مكان

والجمل ثمنه  ،وكل متر بجمل ،متر 200ويقدر طول املسافة  ،اصطحاب الطفلة حتى مكان الجريمة

. التشهير بالطفلة في التلفزيون وإساءة سمعتها وسمعة عائلتها 5ألف دينار  200ألف دينار، فاملبلغ 

جمالي إلخ حتى وصل إألف دينار...  50. قتل طفولتها في مهدها تقدر ب 6ار ألف دين 200تقدر ب 

 .(68-66الصفحات  2000دريس جرادات الصلح العشائري وحل النزاعات،إ) .( دينار أردني1250000املبلغ الى )

 ،الهلى وجهة النظر أعإن هناك ما يشير أبدريس جرادات في كتابة إفي قصة أخرى يوردها الباحث         

لى االعتداء عليها من خالل لباسها إوهي التي حفزت الشاب  ،املذنبةحيث تم اعتبار الفتاة هي 

 "غرائية". و حركاتها "اإل أ"الفاضح" 
ا
 قصيرا

ا
 ،إذ قام أحد الناس باالعتداء على امرأة كانت البسة لباسا

 أثناء قيامها بشراء الفاكهة من السوق. فرفعت الفتاة شك
ا
فأمر  ،وى إلى القاض يوهي جميلة جدا

 بعد حضور الفتاة إليك إقال الجاني لن أنبس بكلمة  ،املثول أمامهبإحضار الجاني إلى املحكمة و 
 
ال

 ه،نفسوالجمال الذي صادفته في السوق. فأمر القاض ي الفتاة أن تلبس اللباس  نفسه، اللباسب

ففعلت  ،تي قامت بها في السوق ال نفسها الحركاتباطلب منها أن تقوم  :قال الجاني ،وعندما حضرت

وغير املستور  ،وعندما رأى القاض ي ذلك برأ ساحة الجاني، فهذه الفتاة بلباسها الفاضح ،الفتاة

 .(73الصفحة  2000)ادريس جرادات الصلح العشائري وحل النزاعات، ."أجبرت الشاب على الزنا وارتكاب كبيرة

يفرد الكاتب  ،( صفحة200اب يزيد عدد صفحاته على )ن من كتفي البحث املذكور، الذي يتكو          

 
ا
 بدور  فصال

ا
العرف اإلصالح العشائري في قضايا املرأة، حيث جاء الفصل الرابع تحت عنوان: " خاصا

، األصل في قضايا العرض قائم على العشيري في قضايا العرض والشرف وقضايا املرأة

العديد من  يتناول هذا العرض (.59الصفحة  2000اعات،دريس جرادات الصلح العشائري وحل النزإ")السترة

ابعة ر االعتداء في -حكام العشائرية املتداولة لكل منها على سبيل املثال: "صائحة الضحىواأل  القضايا

ن ملخ إو على ذوات اإلعاقة"، "شاكية الليل"، الزنا في املحرمات"... أالنهار"، "االعتداء على القاصرات 

ح حكام تميل في بعض األحيان لصالن األ أ تكمن في تناول قضايا املرأة. املالحظة العامةالعناوين التي ت

، لكن من و ذوات اإلعاقةأاالعتداء على القاصرات  ندعتشديد العقوبة مثل  ،وحقوقها ،املرأة

ثل م ،املفاهيم ذات الطابع التقليدي بالنسبة للمرأةو الناحية األخرى يشدد على العديد من العبارات 

ترة، وترجمة ذلك ن األساس في هذه القضايا هو الُس أترة"، حيث اعتبر  عنوان الفصل مفهوم "الُس 

غ منها العرف املتعلق بإسقاط ،من األمثلة كثيرتتضح في 
ُ
ب في حال موافقته على صِّ تَ العقوبة عن امل

ي تسببت من خالل نها هي التأو توجيه اللوم للمرأة الضحية في بعض األحيان بأالزواج من ضحيته، 

 و التحرش بها. أحدهم باالعتداء عليها أن يقوم أو حركاتها بألباسها 
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 ن القضاء العشائري إف ،باإلجمال      
ا
ى دورا ، ال أدَّ

ا
 1967بعد االحتالل اإلسرائيلي عام  سيما مهما

هيل لتس ؛فساد تماسك املجتمع الفلسطينيإجل أور القضاء كمقدمة من فساد دَ إالذي عمل على 

 
 
 السيطرة عليه. لذلك شك

ا
  ل القضاء العشائري بديال

ا
للمجتمع الفلسطيني في حل الخالفات  ومالذا

 
ا
 ،املجتمع برجاالت اإلصالح ذوي السمعة الطيبة َق ثِّ ، حيث وَ وأجهزته عن سلطة االحتالل بعيدا

قاق الحق، حإو  ،لتجاوز خالفاتهمإليهم قضيته، واحتكموا الللشعب و  ئهميدي النظيفة وانتماواأل 

 
ا
 ، وبقي تأثيرهالسلطة الوطنية الفلسطينية إقامة. واستمر هذا الدور بعد يزيعن املحاباة والتم بعيدا

 
ا
ن يكون دور القضاء أال بد ، لذلك وللحفاظ على نزاهة القضاء وتحقيق الردع للجناة ؛ودوره قائما

 
ا
  العشائري حاليا

ا
 لهليس مواز و للقضاء النظامي،  مساعدا

ا
 و بدأ يا

ا
ة من ناحية. ومن ناحية ثانيعنه  يال

ن وأو األجهزة األمنية. أكاملحافظات  ،وليس بأية جهة أخرى  ،ن بالقضاء النظاميو العشائري ن يرتبطأ

العشائرية وتهذيبها وضمان عدم  وتقنين األعرافيقتصر دورهم على النزاعات في الجرائم الخطيرة، 

 .(2003، ى عبد الباقيشلهوب ومصطفنادرة ) .تعارضها مع روح العصر

 لقضاياا في العشائري  القضاء مع التعامل نأ لىإمن اإلشارة  بد   فال ،أعاله ليهإعلى ما تطرقنا  بناء       

  القائم الواقع هامال أهي ضرورة  نماإ ،نوالعنف ضده النساء حقوق  بانتهاكات ترتبط التي
ا
 في حاليا

ة، حيث يمكن في بعض األحيان االستفادة من ومحافظة الخليل خاص ،عامة الفلسطيني املجتمع

الحصول على إنجازات "تكتيكية" ملموسة ومباشرة في تحقيق "بعض"  جلأالقضاء العشائري من 

 ،ستراتيجيةإ بصورة العشائري  القضاء لىإحال من األحوال االرتهان  ةحقوق النساء. لكن ال يمكن بأي

  اعتباره وأ
ا
 لألنظمة والقوانين، حيث ت بديال

ا
ومعها  ،طمح الحركة النسوية الفلسطينية عموما

بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة واملساواة، وهو  لىإمؤسسات املجتمع املدني األخرى 

 وأمظاهر  أيونبذ  ،وسيادة القانون  ،الديمقراطية مفاهيم لىإفي ظل نظام يستند  هما يمكن تحقيق

  أخرى  مجتمعية شريحة وأفئة  ةوضد أي ،خاصة النساء ضد والعنف للتمييز أسس
ا
 .عموما

 
ا
 : دور املؤسسات في محاربة العنف ضد النساءثالثا

 طبيعة الخدمات املقدمة وشموليتها

على محاربة العنف ضد النساء، في محافظة الخليل هناك عدد كبير من املؤسسات التي تعمل        

ومجاالت وتنوعها، طبيعة تعدد املؤسسات مرتبطة ب ،وتشمل الخدمات منظومة واسعة ومتنوعة

 لى:إويمكن تصنيف هذه املؤسسات واختصاصات عملها ونشاطها،  ،مكانياتهاإوقدراتها و  ،عملها

 وزارة التنمية االجتماعية، مثل  ،املؤسسات الرسمية الحكومية: وهي املؤسسات واألجهزة الحكومية

 .املحافظةو ية والتعليم العالي، وزارة التربو وزارة الصحة، و الشرطة الفلسطينية، و 
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  هلية املستقلة، واملنظمات الشعبيةهلية: وهي املؤسسات غير الحكومية األ املؤسسات األ، 

 .والنوادي والجماهيرية

 والنقابات ،والنوادي ،الجمعيات والتعاونيات. 

 كة في ومجالس الخدمات املشتر  ،واملجالس املحلية والقروية ،الهيئات املحلية: وهي البلديات

 .املحافظة

 والهيئات الدولية ،املؤسسات. 

ما عن دور هذه املؤسسات والخدمات التي تقدمها في مجال محاربة العنف والتمييز ضد أ         

 :اآلتية جاالتامللى إويمكن تصنيفها  ،وتشمل الكثير من الجوانب واملجاالت ،فهي متعددة ،النساء

املجاالت املختلفة، وزيادة تمكين النساء. وتشمل أنشطة  حول حقوق النساء في: والثقيفالتوعية 

النساء مثل  والثقيف للفئات املجتمعية املختلفة ،ونشرات التوعية ،هذه املؤسسات حلقات

 ة وغيرها من فئات املجتمع.والهيئات املحلي   ،والقادة السياسيين واملجتمعيين ،والعمال ،والشباب

وتشمل تقديم خدمات مباشرة للنساء والفتيات  :والقانوني رشاد النفس ي واالجتماعيخدمات اإل 

ز وانتهاك الحقوق املختلفة، بما في ذلك الخدمات القانونية التي تتطلب يوالتمي ،املتعرضات للعنف

 املتابعة القانونية لدى الجهات املختصة.

وتشمل خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم خدمات الرعاية  الخدمات الصحية:

 والجنسية. ،واإلنجابية ،والنفسية ،والفحوصات الصحية املرتبطة بصحة النساء الجسدية

والتأهيل  ،رشاد والتوعيةوتشمل تقديم اإل : والتمكين االقتصادي واالجتماعي الدعم والتأهيل

 .وإدارتها سناد في تأسيس املشاريع االقتصاديةواالجتماعي، واإل  ،االقتصادي

 واملهددة حياتهن بالخطر. ،للنساء املعنفات واملنتهكة حقوقهن ة:خدمات الحماية والرعاي

           
ا
تمتد لتشمل جوانب واختصاصاتها ن مجاالت عمل هذه املؤسسات إ :يمكن القول  ،عموما

عمل من خالل محاور عمل يوالتمييز ضد النساء. بعض هذه املؤسسات كلها،  العنف ومجاالته

مشاريع عبر وبعضها يعمل  مرتبط بقضايا املرأة. أكثرو أاص واحد و اختصأوبرامج دائمة في مجال 

، وهي تقدم وإمكانياتها تعتمد على قدرات املؤسسات املالية والفنية واإلدارية ،ونشطات متفرقة

 .(2018-مل الجعبة، ميساء الشاللدة، مقابلةأ) .خاصة ومحددة للنساء ،خدمات مباشرة

 جزءبوصفها ومشاريعها  ،اء في برامج عملهامؤسسات أخرى تستهدف النس        
ا
من الفئات  ا

نما تكون إو  ،و مشروع، وال تقتصر خدماتها على النساء بصورة مستقلةأاملستهدفة من كل برنامج 



مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

50 

 

 النساء جزء
ا
من الفئات املستفيدة من هذه الخدمات، وهذا ينطبق على نوعية الخدمات التي يمكن  ا

قل ألى فئات إوالعينية وغيرها  ،تقديم املساعدات املاديةمثل  ،عليهاغاثية" إطالق صفة "الخدمات اإل 

 
ا
 نما تكون النساء عادة جزءإو  ،في املجتمع، وهي هنا ال تستهدف النساء مباشرة حظا

ا
من فئاتها  ا

 .(2018-)عبد هللا عمرو، مقابلة .املستهدفة

وفي توفير خدمات التوعية  ،قوم بدورها في مجال رعاية النساء وتأهيلهنتبعض املؤسسات      

والتدريب والتأهيل على التمكين االقتصادي، وتوفير بعض متطلبات تأسيس مشروع اقتصادي 

وفتح صفوف  ،سرهن. وكذلك في مجال رعاية األطفالأتوفير دخل اقتصادي للنساء و من يمكنه 

)فاطمة  .ةاألكاديمياملجاالت  وتدريسهم فيومراكز تقوية الطلبة  ،ورياض أطفال ،حضاناتو  ومراكز،

 .(2018-ةكته، مقابلأبو 

         
ا
، وبعضها يعمل على بعض هذه املؤسسات تعمل على مستوى يشمل محافظة الخليل عموما

املستوى املحلي الخاص بتجمعات جغرافية وسكانية محددة، وهناك مؤسسات تستهدف النساء 

ناث. ومؤسسات أخرى تستهدف إل خاصة، ومؤسسات أخرى تستهدف الفئات الشابة من الذكور وا

 
ا
 .(2018-مطير، مقابلةإ)سارة  .في مجاالت مرتبطة بقضايا النساء فئات املجتمع عموما

  ،جماليةمن الناحية اإل       
ا
ومناطق عملها  ،وتدخالتها ،برامج عملهاوتنوع لتعدد املؤسسات  ونظرا

في مجال محاربة العنف ضدهن مة للنساء ن الخدمات املقد  إ :نه يمكن القول إف ،واختصاصاتها

لكن هذا ال يعني  ،ينطوي على الشمولية من التعدد والتنوع ،وانتهاك حقوقهن في محافظة الخليل

ن قدرة إاملجاالت وفي مختلف املناطق. حيث مختلف وتلبية االحتياجات في  ،القدرة على االستيعاب

  املؤسسات
ا
 إو  عموما

ا
من الناحية الجغرافية والسكانية التي حجم محافظة الخليل ب مكانياتها قياسا

نه ال يزال هناك فجوات عديدة في مجاالت مختلفة أ لىإتشير  ،لف نسمةأيزيد تعدادها عن سبعمئة 

 وجودتها من ناحية نوعية الخدمات
ا
عن توزعها الجغرافي  ، وقدرة املؤسسات على االستيعاب، فضال

 كافة املؤسسات ن أوخالل املقابالت  ،واملكاني، ولوحظ بشكل عام
ا
 نها ال تمتلك اإلمكانياتأ تعي تماما

لى ذلك إويضاف  ،(2018-مل الجعبة، مقابلةأ)جميعها. نحاء املحافظة أاملناسبة لكي تشمل جوانب عملها 

ومأسسة  ،، ومدى تعاونهاالفجوات التي ال تزال قائمة في التنسيق والتشبيك بين املؤسسات املختلفة

 ب ،العالقة فيما بينها
 
نها من تحقيق الشمولية في العمل من الناحية الجغرافية ومن ناحية ما يمك

-لة)إبراهيم زواهرة، مقاب .، وضمان االستمرارية للبرامج الخدماتية املباشرة في املجاالت كافةاالختصاص

2018). 
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 الصعوبات والتحديات

 تواجه املؤسسات           
ا
اطها، ويمكن تلخيص صعوبات في مختلف جوانب عملها ونشعموما

 :اولها خالل املقابالت وحلقات النقاش في املجموعات املختلفةنالتي جرى ت والفجوات الصعوبات

  حجم محافظة الخليل من ناحية التعداد السكاني واالمتداد الجغرافي، مقارنة ببقية

 املحافظات.

  ة العنف حد  من يد مدينة الخليل، وهذا يز وفي قلب نحاء املحافظة أانتشار االستيطان في

 وآثاره 
ا
 .ضد املجتمع والنساء خصوصا

  ضعف سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية وصالحيات عملها في أجزاء كبيرة من

والترتيبات السياسية واألمنية وفق اتفاقيات  التي تقع في نطاق التقسيمات ،املحافظة

 ،رسمية على العملأوسلو، وهو ما يضعف إمكانيات املؤسسات املختلفة بما فيها ال

 ويضعف انتشارها على األرض.

  وجوانب ضعف في قدرة املؤسسات الرسمية املختلفة  ،عديدة ثغرات وجود لىإهذا يقود

والتشبيك والتنسيق فيما بينها،  فات واملنتهكة حقوقهن،التي تقدم خدمات للنساء املعن  

وتوزيع  مراكزهايعة انتشار طب وكذلك ،خرى األ  املجتمعية املؤسسات مع التنسيق لىإإضافة 

 مختلف في النساء لىإفي املحافظة، ووصولها  كافة التجمعات السكانية تغطية على تهااقدر 

 .املناطق

 ن كان الزواج بين َم  إذاخاصة  ،صعوبة متابعة حصول النساء على حقوقهن املختلفة

 .1948ن يسكنون داخل حدود عام يسكنون الضفة الغربية وَم 

 أكثرس نفسها في نمط ليدية السائدة، التي تكر  الثقافة التق  
ا
وسيادة للعادات  ،انتشارا

 .تقليدية وعشائرية أكثرالل نماذج س نفسها من خوالتقاليد التي تكر  

 التدخالت الخارجية السلبية:  
ا
بجهود املؤسسات  العائلية والعشائرية التي تضر أحيانا

 .فاع عن الحقوق املنتهكة للنساءوالد ،وقف العنفيقوم دورها على املختلفة التي 

  واملحاكم املختصة في املحافظة القضاء دور  ضعف لىإ جماالإهذا يؤدي. 

  من  وغيرهابمحاربة العنف  املختصةالقانونية والشرطية لى الجهات إتردد النساء بالتوجه

ل واقع وتفضيلهن الصمت وتقب   ،القلق من ردود الفعل املجتمعية ناتج عن ،املؤسسات

 .ومحاولة التقليل من آثاره ،عنفال

 انعدام للعقوبات املجتمعية على ممارسة العنف ضد  ، وشبهضعف العقوبات القانونية

  .النساء
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  الضغوطات املجتمعية على املؤسسات العاملة في مجال حماية النساء القادمة من الفكر

 إوالثقافة التقليدية. إضافة 
 
دها بعض األحزاب مة املضادة التي تقو لى الحمالت املنظ

 خاصة في محافظة الخليل. ،والتيارات

  مواجهة بفجوات في مجال التنسيق والتشبيك بين املؤسسات املجتمعية املختلفة املعنية

 العنف والتمييز ضد املرأة.

  
ا
في املحافظة، وهو ما يجد تعبيراته املختلفة في حجم  األوضاع االقتصادية املتردية عموما

 .واملشكالت االجتماعية وغيرها من الظواهر ،اهر الفقر والجهلوتفش ي ظو  ،البطالة

  
ا
 قلة اإلمكانيات واملوارد املؤسساتية املتوفرة لعموم املؤسسات العاملة في املحافظة قياسا

بالحجم السكاني والجغرافي في املحافظة، وهو ما يجعل الكثير من املؤسسات تقتصر في 

تمعية لى القاعدة املجإول بينها وبين الوصول عملها على مراكز وتجمعات رئيسة، ويح

 .العريضة في مختلف التجمعات

  ،قضايا امليراث، وهو ما يحد  مثل الرسوم املرتفعة على بعض القضايا القانونية في املحاكم 

 .نلمحاكم والجهات القضائية لتحصيل حقوقهالنساء لمن إمكانيات وصول 

  ول العنف، وصعوبة اإلجراءات القضائية في حص إلثباتكافية وأدلة عدم وجود بيانات

 
ا
 .ساسهاأمن ودحضها مام نفي واقعة العنف أ هذا املجال بما يبقي الباب مفتوحا

  استمرار التوجهات املجتمعية العامة بمقاومة تدخل املؤسسات املختلفة في قضايا العنف

و التدخل أوز بحثها سرية ال يجأضد النساء، واإلصرار على اعتبار مثل هذه القضايا قضايا 

 .فيها

  لى املؤسسات املختلفة لحمايتهاإالوصمة االجتماعية السلبية التي توصم بها املرأة التي تلجأ 

واملقاطعة االجتماعية، وفي بعض الحاالت  ،لى حد النبذإتصل حيث  ،و الدفاع عن حقوقهاأ

 .لى حد القتلإقد يصل ذلك 
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 الفصل الرابع

 صياتاالستنتاجات والتو 

 
ا
 : االستنتاجاتأوال

o بوية يجد جذوره في الثقافة التقليدية القائمة على الثقافة األ  العنف ضد النساء

 .ناثالتي تقوم على عالقة التبعية والسيطرة بين الذكور واإل  ،البطريركية

o  هناك عنف ضد النساء منتشر ومتداول،  
ا
ويجري التعامل معه وكأنه  ،ومسكوت عنه عموما

 .ن العالقات والحياة االجتماعيةجزء طبيعي م

o  أخطر،آثار هذا العنف املسكوت عنه تكون  
ا
 ،على النساء والفئات األخرى  وأصعب تأثيرا

 .نها قد تتأخر في الظهور أمن رغم بالاألطفال مثل 

o وقلة الوعي بحقوقها في مختلف املجاالت ،الصفة السائدة في مجال حقوق املرأة هي الجهل. 

o  ب مسيرة يعيق ويصع   ،وانتظامهاملجلس التشريعي الفلسطيني استمرار تعطل عمل

 .اإلصالح القانوني لألنظمة والقوانين املجحفة بحقوق النساء

o هناك عالقة متداخلة ومتشابكة بين وجود عنف االحتالل اإلسرائيلي والعنف املجتمعي .

و ما يشبه أاء لى عدة أجز إانتشار املستوطنات والسيطرة االحتاللية، وتحويل املحافظة و 

 .مشكالت العنفمن يفاقم ما  ،املعازل 

o  لى مراكز الخدمات املختلفة، وقدراتهن إالوصول في إمكانيات النساء ما سبق ذكره يضعف

 .حقوقهن في املجاالت كافة ىفي الحصول عل

o  لى هدر إلى حرمان املجتمع من نصف طاقاته الخالقة واملبدعة، بل يؤدي إالعنف يؤدي

 .وتداعياتهه مكانياته وطاقاته في معالجة آثار إاملزيد من 

o  ،وضعف مشاركة النساء في سوق  ،والبطالة ،قلة فرص العملو تردي الوضع االقتصادي

 ،وحرمانهن من حقوقهن العمالية ،العمل واإلنتاج، واستغالل النساء في أماكن العمل

 أشكاله.تعدد و  وارتفاع نسبه، يضاعف احتماالت العنف

o ن سيطرة النساء على الدخل إف ،املتدنية من مشاركة النساء في سوق العمل في ظل النسبة

 سرة بسيطرة الذكور واألجور تبقى شبه معدومة، ويكرس دخلها املحدود هنا لصالح األ 

 وإشرافهم.
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o  نمن الحرمان من الحصول على حقوقه نعانييمن الناحية االقتصادية ال تزال النساء 

 نويؤثر على بقية جوانب مشاركته ،االقتصادي نودوره ،نهرثية، وهو ما يضعف مكانتاإل 

 .نوحقوقه ناملجتمعية وحياته

o  ال تزال الكثير من املوروثات القانونية 
ا
تحول دون إمكانيات  على مستوى املجتمع عموما

 .املواجهة الفعالة للعنف ضد النساء

o  من الصعب فصلها  .نواعه املختلفة حلقات متصلة ومترابطةأالعنف ضد النساء بأشكاله و

 .لى اآلخرإوتجزئتها، وكل شكل منها قد يؤدي 

o  التغيير الحاصل والتقدم في مجال محاربة العنف ضد النساء، وخاصة على املستوى

ن يطيل أوهذا من شأنه  ،وغير ملموس ،وفي الغالب غير ظاهر بطيء،الثقافي املجتمعي 

 .استمرارية حلقات العنف

o ةزال قائمتوالعالقات العائلية ال  ،تأثير العائلة املمتدة إال أن، التطور املجتمعيمن رغم بال، 

 ترك آثار تو 
ا
سهم في بعض األحيان في نشوء العنف ت دق ،الزوجيةسلبية على العالقات  ا

 .سرةداخل األ وتفشيه 

o  ،تأخذ بعين االعتبار تداخل  ،لى نظرة شموليةإن مكافحة العنف تحتاج إفبناء على ماسبق

 وترابطها. ختلفة منهشكال املاأل 

o  مكافحة العنف ضد النساءهناك ضعف في وجود املؤسسات التي تعمل في مجال 

 .مكانيات التي تمتلكهاإل ، وكذلك في املوارد واهاوانتشار 

o   مراكز املدن  عليهن فيتقتصر أالحمالت التوعية والتثقيف حول حقوق النساء يجب

لى كل النساء في التجمعات إن تمتد لتصل أنما يجب إو  ،والتجمعات الرئيسة في املحافظة

 .حتى النائية واملهمشة منها ،الجغرافية املختلفة

o على رفع وعي املجتمع يجب العمل  ،في موازاة العمل على رفع وعي النساء بحقوقهن املختلفة

 
ا
ن النتيجة املتحققة من العمل مع النساء بشكل إذ إحول هذه الحقوق،  املحلي عموما

 أخاص ستكون 
ا
 وتأثير  ،قل مفعوال

ا
من مثيلتها في حال العمل مع املجتمع املحلي بكل فئاته  ا

 .وشرائحه

o  مالتمكين االقتصادي للنساء محور 
ا
ات محاربة مة أولويَّ ن يكون في مقد  أ، ويجب هم جدا

 .ستراتيجيات األخرى في هذا املجالإل العنف ضد النساء، ومترافق مع ا

o  عالم دور اإل يؤدي 
ا
 مهم ا

ا
ن ن يكو ألذلك من املهم  ؛لتأثير في التوجهات املجتمعية والثقافةفي ا ا

 .دور في كل برامج محاربة العنف ضد النساء لإلعالم
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 ثانيا: املقترحات والتوصيات 

 
ا
 جراءاتإل وانين واصعيد القعلى  :أوال

   بما  ،جل تطوير القوانين والتشريعات واألنظمة واإلجراءاتأأهمية استمرار العمل من

  هاكلاجتثاث املواد  يكفل
 
و استمرار العنف ضد املرأة أل أرضية داعمة لوجود و/التي تشك

 .خاصة

  سرة من العنفجل إقرار قانون حماية األ أاستمرار العمل من. 

  ـــــتمرار العمـــل من ــ ــ ــ يـــأخـــذ بعين االعتبــار  ،دجـــل إقرار قـــانون عقوبـــات فلســــــــــــــطيني موحـــ  أاســـ

ـــــاواةويك ،التطورات االجتمــــاعيــــة والثقــــافيــــة القــــائمــــة ــ ــ ــ ــ ــ يقــــاع إو  ،فــــل تحقيق العــــدالــــة واملســ

 .العقوبات الرادعة بحق مرتكبي العنف والجرائم ضد النساء

 يضمن تحقيق العدالة  ،استمرار العمل على إقرار قانون أحوال شخصية فلسطيني

 .دولة فلسطين في اتفاقية "سيداو" تبما ينسجم مع التزاما ،واملساواة

  جراء املراجعة إفات "تكامل" و ل الوطني للنساء املعن  بنظام التحوي هوتعميمتعزيز العمل

بما يتناسب مع تجارب العمل  ،جل مواصلة تطويره وتحديثهأالدورية املنتظمة له من 

  .والواقع القائم

 ونبذ  ،بحيث تضمن تعزيز املساواة ،العمل على تطوير مناهج التربية والتعليم الرسمي

 مختلف ة ومحاربكلها،  زالتفرقة والتمييشكال أ
 
ل األفكار والعادات الخاطئة التي تشك

 .أرضية للعنف ضد النساء

 التخفيف من رسوم اإلجراءات القضائية املختلفة للقضايا الخاصة بحقوق النساء. 

  لية تضمن تسريع اإلجراءات القضائية الخاصة بالعنف ضد املرأةآاملطالبة بإيجاد، 

 .وانتهاك حقوق النساء

  ة تنفيذ قرارات املحاكم، وخاصة في القضايا املرتبطة بحقوق لية تضمن سرعآإيجاد

 .النساء

  ــــات املختلفــةالرقــابــة الــدوريــة املنتظمــة على أمــاكن العمــل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ ــــمــان تقيــدهــا ، واملؤســـ ــ ــ ــ ــ وضــ

 .واإلجراءات فيما يتعلق بتشغيل النساء باألنظمة

  العنف  ملحاربةهة وبرامجها املوج كافة، الحكومية املخصصة للمؤسساتزيادة املوازنات

 وتعزيز نتائجها وانعكاساتها اإليجابية فيوتوسيعها، لضمان استمرار البرامج  ؛ضد النساء

  .الحد من العنف
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 التعزيز الفعلي لدور النساء في املؤسسات املجتمعية املختلفة والهيئات واملجالس املحلية، 

ـــــراكوعدم االكتفاء  ــ ـــــكلي في هذه الهيئاتأالرمزي  باإلشــ ــ ـــــراك الإو ، و الشــ ــ نســـــــــاء في رســـــــــم شــ

 .خطط هذه الهيئات املجتمعية

  تطوير برامج ومشــــــــــــاريع على املســــــــــــتوى املحلي تلبي احتياجات النســــــــــــاء في مختلف املجاالت

 .والسياسية وغيرها ،واالقتصادية ،الثقافية

 
ا
 : على الصعيد املؤسس يثانيا

  النساء، املحافظة على استمرارية وجود املؤسسات التي تعمل في مجال محاربة العنف ضد

، وتمكينها من التغلب على الصعوبات والتحديات التي لهاوتقديم الخدمات املختلفة 

 .تواجهها

  املؤسسات التي تعمل في مجاالت  ختلفمل هاومراكز انتشار فروع الخدمات خريطة توسيع

محاربة العنف ضد النساء، بحيث يضمن ذلك التسهيل على النساء في التجمعات السكنية 

  .لى هذه املراكز واملؤسساتإلوصول بسهولة ويسر ؛ لهاكلة في املحافظة والجغرافي

 ومواجهة  ،مامهاأمتطلبات االستمرارية والتطور ووضع  ،دعم املؤسسات النسوية القائمة

  .التحديات املختلفة، وتعزيز برامج عملها في محاربة العنف

 فاتمة للنساء املعن  مات املقد  التأهيل والتطوير املستمر للكوادر العاملة في مختلف الخد: 

 .وغيرها من الخدمات ،والصحية ،والشرطية ،والنفسية ،القانونية واالجتماعية

   شراكهن في عملية إو  ،فاتمة للنساء املعن  املراجعة والتقييم املستمر للخدمات املقد

 تها.ونوعي جل ضمان استمرار تطوير جودة هذه الخدماتأالتقييم من 

 جل التنسيق وتعزيز العالقات بين املؤسسات بصورة تحقق الفعالية ألة من إيجاد آلية فعا

و من ناحية أماكن أ تها،ونوعيسواء من ناحية طبيعة الخدمات  ،والتكاملية فيما بينها

 .د واالنتشارو الوج

 ن جودة األداء ويحس   ،ما يسهم في تطوير الخبرة ،االهتمام بالتخصصية في العمل

 .مةوالخدمات املقد  

  مع املجتمع املحلي، وطرق اإلعالن عن الخدمات التي وتطويرها تحسين آليات التواصل

 .وأماكن تقديمها ،مؤسسة وطبيعتهامها كل تقد  

  بالحفاظ على مبدأ السرية والخصوصية في التعامل مع حاالت التأكيد واالهتمام املستمر

 .للحصول على الخدمات من املؤسسات املختلفة ؛العنف املوجهة
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ا
 عالمإل : على صعيد اثالثا

  لتشمل تسليط  وتوسيع مجاالت نشاطه، عالم في محاربة العنف ضد النساءـتعزيز دور اإل

 .وانعكاساته على املجتمع بكل فئاته وشرائحه ،آثارهمزيد من الضوء على 

  إيالء اهتمام خاص للتوعية بكيفية االستخدام الصحيح واآلمن لكل وسائل التواصل

 .االجتماعي

 سليط الضوء على النتائج واالنعكاسات السلبية على "التزويج املبكر" للفتيات وآثاره ت

 .املختلفة

  جل تعديل األنظمة والقوانينأاالنخراط بصورة أوسع في حمالت املناصرة من.  

 

 
ا
 املجتمعيصعيد ال: على رابعا

 تكثيف حمالت التوعية والتثقيف للنساء حول حقوقهن في مختلف املجاالت. 

 لتركيز في حمالت التوعية والتثقيف على املناطق والقرى والتجمعات الكبرى والنائية في ا

 .و على فئات محددة من النساءأ ،املحافظة، وعدم اقتصارها على مراكز املدن والتجمعات

  في حمالت التوعية والتثقيف حول حقوق النساء  همشراكإو توسيع استهداف الذكور

 .ةنسان عاموحقوق اإل ،خاصة

 شراك رجال الدين املتنورين في حمالت التوعية والتثقيفإ،  
ا
 حيث يتمتعون غالبا

  .بمصداقية وقبول مجتمعي

  وبناء  ،ناث حول الزواجلشبان من الذكور واإل ل الكافية توعيةتضمن الإيجاد آليات مناسبة

تبعة املوعاداته الزواج  بإجراءاتوقبل مباشرتهم  ،النواحي مختلفسرة املستقبل من أ

 
ا
 .مجتمعيا

  حصاءات إ ونشربعاده ومخاطره، أتشجيع البحث والدراسة في مجاالت العنف ضد املرأة و

 ،مةاواعتباره قضية مجتمعية ع ،ودعم عملية تحويل نقاشه ،شكالهأو ومعدالته العنف 

 .سرية خاصةأوليس قضية 

 ل أعباء الزواج التركيز خالل حمالت التوعية على التعاون والتشارك بين الزوجين في تحم

 .سريةالحياة األ أعباء و ومتطلباته، 

  ،لهن. وتعزيز االستقالل االقتصاديإيالء اهتمام خاص للتمكين االقتصادي للنساء  
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  األجور وحقوق العمل فيهن ضدتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل، وإلغاء التمييز ،

 .التحرش وغيرهمثل  ،ملماكن العأوإيجاد آلية مناسبة للصعوبات التي يواجهنها في 

 وتعزيز قدرتهن على  ،توعية النساء بشكل خاص حول حقوقهن القانونية واالقتصادية

 .جور عملهنأالسيطرة على مصادر دخلهن و 

  ن تولي اهتمامأعلى األحزاب السياسية 
ا
 خاص ا

ا
وداخل  ،املجتمع في نومكانتهالنساء لدور  ا

 .وتبني قضاياهن املختلفة ،وفي الدفاع عن حقوقهن ،حزابهن السياسيةأ
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 املالحق

 (1ملحق رقم )

 والخدمات املقد   األسئلة املقترحة لدراسة مسح العنف
 
في منطقة جنوب فات مة للنساء املعن

 الخليل 

 العنف؟ما هو مفهوم  .1

 العنف؟ما هي أبرز أشكال  .2

 العنف؟ما هي أسباب  .3

 النساء؟ما هي آثار العنف على  .4

5.  
ا
 للعنف؟ما هي أكثر الفئات تعرضا

 العنف؟البيئة األسرية في ممارسة  ما عالقة .6

 العنف؟ما هو تأثير الوضع االقتصادي على ممارسة  .7

 العنف؟ما هو تأثير التنشئة االجتماعية على ممارسة  .8

 وأسبابه؟ ،وأشكاله ،الوعي اإلدراكي للفرد عن مفهوم العنف ما مدى .9

في ممارسة العنف ضد  وخصوصية منطقة الجنوب ،ما هو تأثير العادات والتقاليد .10

 املرأة؟

ما مدى تأثير وسائل االتصال والتواصل االجتماعي على تعزيز أو محاربة العنف ضد  .11

 النساء؟

 تأثير التعليم على تعزيز أو محاربة العنف ضد النساء؟ ما مدى .12

 ما هو تأثير األمية اإللكترونية على ممارسة العنف؟ .13

 ق في فلسطين؟املطبَّ الرضا عن قانون األحوال الشخصية  ما مدى .14

 االستقرار الوظيفي في محاربة العنف؟ ما دور  .15

 جتماعية في محاربة العنف ضد املرأة؟ال املراكز ا ما دور  .16

 بل املؤسسة للنساء؟مة من قِّ املقد   ما الخدمات .17

 مة للنساء كافية في مؤسستكم؟هل الخدمات املقد   .18



مة  والخدمات العنف نوعية حول  دراسة  املقدَّ

س ِّ
 
 لـــــــــــــــــة الخليـــــــظففي محا املعنفـــــــــــــــــــــات اءــــــــــــــــــــــــــللن

 

 

60 

 

 ستكم؟مؤسالصادر عن ما هي األساليب املتبعة في مواجهة العنف  .19

 م في تراجع؟أمنطقة الجنوب في تصاعد  يهل العنف ف ،من وجهة نظركم .20

 ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهها املؤسسات في مواجهة العنف؟ .21

 ين مؤسستكم وباقي املؤسسات في مواجهة العنف؟بما مدى التعاون فيما   .22
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 ( جدول املقابالت امليدانية2ملحق رقم )

 

 تاريخ املقابلة املسمى الوظيفي الشخص املقابل املؤسسة

 23/4/2018 رئيس دائرة اإلرشاد األسري  أ. عبد القصراوي  محكمة دورا الشرعية/ دائرة اإلرشاد األسري 

 23/4/2018 املدير اإلداري  أ. حامد أبو هاشم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني/ دورا

 23/4/2018 رئيس النادي أ. وليد الدسه نادي أهلي دورا

 24/4/2018 محامية الجمعية أ. انتصار اسعيفان جمعية املرأة العاملة/ دورا

 30/4/2018 مدير البلدية أ. نادر مقبول  بلدية دورا

عضو في نقابة  أ.مرسيل السويطي االجتماعيينالختصاصيين نقابة ا

 الجتماعييناالختصاصيين ا

30/4/2018 

 30/4/2018 جتماعيةامرشدة  أ. ربى سيان العرب بلدية دورا

مديرية التربية والتعليم/ قسم اإلرشاد 

 والتوجيه

رئيس قسم اإلرشاد  أ.عايد الفقيه

 والتوجيه

5/2/2018 

 5/2/2018 رئيسة املركز أ. رحمة حموز  مركز الدراسات النسوية

 5/7/2018 رئيس البلدية  سويطيأ. عبد هللا ابلدية بيت عو  

 5/7/2018 رجل إصالح أ. عبد هللا خليل عمرو  رجال اإلصالح

 5/8/2018 اجتماعيةمرشدة  أ. سارة إمطير لجان املرأة الفلسطينية اتحاد

ة  أ. ميساء الشاللدة جمعية تنظيم وحماية األسرة  5/8/2018 اجتماعيةاختصاصي 

/ أ.  أ. محمد الجعبري  محافظة الخليل

 إيمان أبو ريان

مستشار املحافظ للشؤون 

 األمنية/ مديرة دائرة املرأة

5/21/2018 

 5/21/2018 الخليل /املرأةرئيسة مركز  مل الجعبةأأ.  واالجتماعيمركز املرأة لإلرشاد القانوني 

نيابة األحوال الشخصية/ مجلس القضاء 

 الشرعي

حوال وكيل نيابة األ  أ. رجب التميمي

 الشخصية

5/30/2018 

 5/30/2018 محامية أ. هيام قعقور  واالجتماعيمركز املرأة لإلرشاد القانوني 

 6/6/2018 رئيسة الجمعية فاطمة أبو كته رادو -الخيريةجمعية نهضة بنت الريف 

 نورا-عجوةسوزان  دورا ديريةم-االجتماعيةوزارة التنمية 

 اطبيش

 6/6/2018 مرشدات اجتماعيات

لنائب ا مكتب-العنفسرة من األ  حمايةنيابة 

 العام

سرة األ رئيسة نيابة حماية  دارين صالحية

لنائب ا مكتب-العنف من

 العام

4/6/2018 
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