
مقدمة 
يضــع املركــز الفلســطيني لإلرشــاد مجموعــة مــن القيــم واملبــادئ 
التــي تنظــم عملــه والتــي حتــرص علــى تقــدمي اخلدمــات جلميــع 
فئــات املجتمــع الفلســطيني املهمشــة، دون التمييــز علــى أســاس 
التركيــز علــى  اللــون، األصــل، الديــن وغيرهــا. مــع  اجلنــس، 
اإلنــاث كونهــن األكثــر عرضــة للتمييــز والعنــف النابــع مــن طبيعــة 

املجتمــع، واألوضــاع السياســية واالجتماعيــة التــي تواجههــا.
تأتــي هــذه النشــرة للوقــوف علــى أحــد املشــاكل التــي تعانــي منهــا 
النســاء وهــي العنــف املنبــي علــى النــوع االجتماعــي. فعلــى الرغــم 
مــن أن جميــع الفئــات معرضــة للعنــف إال أن التمييــز املجتمعــي 
لصالــح الذكــور يجعــل املــرأة أكثــر عرضــة للعنــف. فمــا هــي 

أشــكاله واآلثــار التــي يتركهــا علــى النســاء؟

المـركــز الفـلسـطـينـي لإلرشـاد
The Palestinian Counseling Center

الفلســطيني  املجتمــع  يف  النســاء  مــن 
حســب  العنــف،  أنــواع  ألحــد  تعرضــن 

لهــا. الوصــول  مت  التــي  احلــاالت 

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 2011

اخلالصة
فالعنــف إذاً ال يقتصــر علــى شــكل واحــد إمنــا تتعــدد أشــكاله 
ومظاهــره يف املجتمــع، وهــو ليــس شــيئاً عابــراً أو بســيطاً، فهــو 
يتــرك آثــار ســلبية علــى املــرأة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــو 
انتهــاك واضــح وصريــح حلــق املــرأة كإنســان. ومحاربتــه تكمــن يف 
تكاتــف اجلهــات االجتماعيــة والدينيــة واالقتصاديــة والسياســية 
معــاً لنشــر قيــم احملبــة والســام والتســامح واألمــن، لنعيــش 

جميعــاً يف مجتمــع صحــي وخالــي مــن العنــف.

نشرة العنف
املبني على النوع االجتماعي

نحن نساعدك ملواجهة العنف »توجهي لنا 
لنساعدك« يدنا بيدك لنواجه العنف:

القدس:
1800500121 مؤسسة سوا - خط هاتفي مفتوح طوال اليوم 
026562272 مركز اإلرشاد العربي للتربية )استشارة نفسية( 

مركز املرأة لإلرشاد القانوني
026281497 واالجتماعي )قانوني - نفسي(   
026280625 مركز العمل املجتمعي )قانوني واجتماعي(  
026275760 شبكة القدس للمناصرة )قانوني واجتماعي( 
025848000 جمعية الهال األحمر )خدمات طبية صحية( 
022472525 اإلغاثة الطبية )خدمات طبية صحية(  

026280630 جمعية تنظيم وحماية األسرة   
)خدمات طبية واجتماعية(   

026288726 املركز العربي )خدمات طبية صحية(  
مديرية التنمية املجتمعية

022799969 )خدمات طبية واجتماعية(   
022790261 مديرية الصحة )خدمات طبية واجتماعية(  

رام اهلل:
022978520 اللجنة الدولية للصليب األحمر   

مركز عاج وتأهيل
022961710 ضحايا التعذيب )إرشاد نفسي(   
022987252  احتاد جلان املرأة )خدمات مجتمعية(  

مركز املرأة للإلرشاد القانوني
0598919134 واالجتماعي )قانوني - نفسي(   

جمعية العمل النسوي لرعاية
022961563 وتأهيل املرأة )خدمات مجتمعية(   

جمعية الهال األحمر
022406515 الفلسطيني )خدمات طبية صحية(  

جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 

نابلس:
092335946 املركز الفلسطيني لإلرشاد )نفسي ووقائي(  

جمعية اإلغاثة الطبية
092337211 الفلسطينية )خدمات طبية صحية(  

مؤسسة جلان العمل الصحي
092348189 )خدمات طبية صحية(   

املركز الفلسطيني للدميقراطية
092338228 وحل النزاعات )قانوني(   
092375545 مركز الدراسات النسوية )خدمات مجتمعية( 

قلقيلية:
092947666 مستشفى األقصى )خدمات طبية صحية(  
092942525 مؤسسة جلان العمل الصحي )خدمات طبية صحية( 
092902463 املركز الفلسطيني للإلرشاد- عزون )نفسي ووقائي( 

بتمويل من

بالشراكة مع



ما هو العنف املبني على النوع االجتماعي؟
تُعــرف املــادة 1 مــن اتفاقيــة ســيداو الصــادرة عــن اجلمعيــة 
العامــة لــأمم املتحــدة عــام 1979 العنــف املبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي علــى أنــه: »العنــف املوجــه ضــد املــرأة بســبب كونهــا 
ــر ويشــمل  ــى نحــو جائ ــرأة عل ــذي ميــس امل ــف ال ــرأة، أو العن ام
األعمــال التــي تلحــق ضــرراً أو أملــاً جســدياً أو عقليــاً أو جنيســاً 
بهــا، والتهديــد بهــذه األعمــال، واإلكــراه وســائر أشــكال احلرمــان 

ــة.« مــن احلري

ما هي أشكال العنف؟
العنــف اجلســدي: اإلســاءة املباشــرة املوجهــة نحــو جســد . 1

املــرأة مــن ضربهــا، وركلهــا، ورميهــا بأجســام صلبــة، أو 
اســتخدام أدوات حــادة أو تهديدهــا بهــا، وقتلهــا.

بــه فقــط االغتصــاب، إمنــا . 2 ال نقصــد  العنــف اجلنســي: 
هــو جميــع األفعــال واألقــوال التــي متــس بكرامــة جســد 
املــرأة. كالتحــرش الــذي يحــدث يف الشــارع مــن تعليقــات 
أو ملســات ألعضــاء املــرأة، وإجبــار املــرأة علــى القيــام بأمــور 
جنســية مبــا يف ذلــك إجبارهــا علــى ممارســة اجلنــس أو 
الدعــارة، ســواء داخــل األســرة أو يف العمــل، باإلضافــة إلــى 

اإليحــاءات اجلنســية.

العنــف النفســي: التقليــل مــن أهميــة ودور وقيمــة املــرأة . 3
مــن خــال إطــاق ألقــاب عليهــا ونعتهــا بصفــات ســيئة؛ 
واإلهمــال،  والتهميــش،  والتحقيــر،  والســب،  الشــتم،  أي 
والتخويــف، والتهديــد. وأيضــاً مــن خــال النظــرات الســلبية 
تشــعر  يجعلهــا  ممــا  اجلســدية.  واإليحــاءات  والصــراخ 

بالدونيــة واالكتئــاب واليــأس.

العنــف االقتصــادي: حرمــان املــرأة مــن املــوارد اإلقتصاديــة . 4
والتصــرف بهــا، مثــل منعهــا مــن العمــل أو مــن التصــرف 

ــراث. ــة بنقودهــا وممتلكاتهــا أو حرمانهــا مــن املي بحري

العنــف السياســي: هــو العنــف الــذي متارســه الســلطات . 5

ــا مــن  ــة جتــاه املــرأة، مــن حيــث حرمانه احلاكمــة يف الدول
املشــاركة يف احليــاة السياســية وتهميــش دورهــا السياســي، 
مثــل حرمانهــا مــن الترشــح واالنتخــاب واقتصــار املناصــب 
العليــا يف الدولــة واألحــزاب علــى الرجال فقــط. ويضم هذا 
ــوع مــن العنــف مــا متارســه الســلطات اإلســرائيلية مــن  الن
جرائــم اجتــاه املــرأة، كاإلعتقــال واإلستشــهاد واإلغتصــاب 
ومداهمــة املنــازل، وفــرض اإلقامــة اجلبريــة واحلــد مــن 
ــارة أبنائهــا  ــع مــن زي ــة املــرأة يف الســفر والتنقــل، واملن حري

يف الســجون.

املوضوعــة . 6 القوانــن  يف  التمييــز  هــو  القانونــي:  العنــف 
االنتهــاكات  مــن  ويعتبــر  واملــرأة.  الرجــل  بــن  واملطبقــة 
األساســية التــي تعانــي منهــا املــرأة يف معظــم البلــدان لعــدم 

وجــود قوانــن للحمايــة والوقايــة.

والعــادات . 7 والقيــم  األفــكار  هــي  االجتماعــي:  العنــف 
والتقاليــد التــي حتــرم املــرأة مــن حريتهــا واســتقاليتها 
وكرامتهــا، حيــث يتــم منــح الرجــل امتيــازات علــى حســاب 
املــرأة واألطفــال أحيانــاً، باإلضافــة للنظــرة الدونيــة للنســاء 

مثــل النســاء املطلقــات.

ما هي اآلثار الناجتة عن العنف املبني
على النوع االجتماعي؟

اآلثــار الصحيــة: االســتمرار يف عاقــات عنيفــة يــؤدي الــى . 1
العديــد مــن التأثيــرات الســلبية علــى الشــخص املُعنــف، 
كاإلصابــة بالكســور والرضــوض، ويصبــح الفــرد ُعرضــة 
لإلصابــة بالنزيــف أو فقــدان أحــد احلــواس، أو التأثيــر 
للمــوت ومحــاوالت  التعــرض  أو  التركيــز واالنتبــاه،  علــى 

اإلنتحــار.

يجعلهــا . 2 ممــا  بالدونيــة  املعنفــة  شــعور  النفســية:  اآلثــار 
مــا  ُعرضــة لاكتئــاب والقلــق والتوتــر واخلــوف، وكثيــراً 
ــر  ــح غي ــى شــخصية الفــرد بحيــث يصب ينعكــس العنــف عل

قــادر علــى تكويــن عاقــات مــع اآلخريــن، والشــعور بالوحــدة 
والرغبــة يف العزلــة، وكثيــراً مــا يــؤدي إلــى توجهــه إلــى 

والتدخــن. والكحــول  املخــدرات 

ــى . 3 ــدرة عل ــن الق ــرأة م ــرم امل ــث حُت اآلثــار اإلقتصاديــة: بحي
ــك،  شــراء مــا حتتاجــه، أو التوجــه للعــاج إذا احتاجــت ذل

باإلضافــة الــى تبعيتهــا اإلقتصاديــة لآلخريــن.

الثقــة . 4 وانعــدام  األســرة  يف  تفــكك  االجتماعيــة:  اآلثــار 
واألمــان واحلــب يف العاقــات؛ ممــا يؤثــر علــى اجلــو العــام 

لأســرة ويتــرك أثــراً علــى نفســية األطفــال.

ال يزال هذا االنتهاك األساسي حلقوق املرأة واسع 
االنتشار، حيث يؤثر على جميع البلدان.

فالنساء حتتاج قوانني قوية مدعومة بتنفيذ خدمات 
احلماية والوقاية.


