
61%
قد اخترن عدم االبالغ عن

واقعة العنف

من النساء اللواتي تعرضن للعنف

عىل يد أزواجهن

40%
يعلمن عن خدمات الحماية من

العنف التي تقدمها المؤسسات

أوالمراكز سواء عىل مستوى

المحافظة أو المجتمع المحلي الذي

.تعيش فيه

من النساء اللواتي تعرضن للعنف

عىل يد أزواجهن

29%
قد تعرضن لنوع من أنواع العنف 

المبني عىل النوع اإلجتماعي عىل يد

أزواجهن

ال يقتصر العنف عىل ساحات المعارك، فالبنسبة للكثير من النساء والفتيات يلوح العنف

 بدرجة كبيرة من األماكن التي تفترض أن تكون مالذهن اآلمن: بيوتهن
- رسالة األمين العام لألمم المتحدة حول العنف ضد النساء في ظل كوفيد-19 

2019   تشير احصائيات العام

من النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن

الزواج البالغات من العمر ما بين64-18

أشكال العنف

جسدي  

نفسي  

جنسي  

اجتماعي

اقتصادي

 

العنف ضد النساء وكوفيد-19 في فلسطين

إعداد مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي

wclac.org info@wclac.org@WclacPalestine

. يشكل اإلحتالل اإلسرائيلي والمجتمع الذكوري األبوي مظاهر قمع
مزدوجة  تتسبب في جعل النساء الفلسطينيات أكثر هشاشة لكثير

من أصناف العنف الموجه ضدهن. وفي ظل الظروف الراهنة، فقد

أصبح كوفيد-19 مظهر قمع ثالث يساعد عىل تكثيف خطر العنف

الموجة ضد النساء والفتيات بسبب ظروف الحجر المنزلي التي

اضطرت الكثير من العائالت للبقاء مدة طويلة تحت سقف واحد.

تشير احصائيات العام الماضي إىل أن إمرأة من بين أربع نساء قد

عانت من العنف المبني عىل النوع اإلجتماعي. اإلجراءات المتخذة

منذ تفشي وباء كوفيد-19 تهدف إىل التخفيف مع زيادة نسبة العنف

.المبني عىل النوع  اإلجتماعي بسبب ظروف االلتزام المنزلي

في الخامس من آذار من العام 2020، أعلنت الحكومة الفلسطينية حالة

الطوارئ واإلغالق التدريجي من محافظة بيت لحم اىل اغالق تام عىل

مستوى الضفة الغربية في 23 آذار لمواجهة وباء كوفيد-19، ومنذ ذلك

الحين، يعمل مركز  المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي عىل تقديم

خدمات االرشاد والدعم من خالل خط مساعدة مجاني يعمل عىل مدار

ال 24 ساعة وكذالك تقديم اإلرشاد االلكتروني ، إلتاحة المجال  أمام

النساء الفلسطينيات للتبليغ عن حاالت العنف والوصول اىل معلومات

عن خدمات الحماية. تم اإلعالن عن خدمات مركز المرأة لإلرشاد القانوني

واإلجتماعي من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي، والمحطات المحلية،

وأيضا من خالل مشاركة المعلومات مع بيوت الحماية األخرى

والمؤسسات النسوية الحقوقية لزيادة وعي النساء حول الخدمات المتاحة

.في ظل الظروف الراهنة

حول دراسة مسح العنف إىل ما يلي

التهديد الثالث



خالل الفترة ما بين 5 آذار وحتى 5 نيسان

228  
اتصال هاتفي عىل الخط اآلمن

المجاني الخاص بمركز المرأة

لإلرشاد القانوني واإلجتماعي

60
الخليل

يدعو مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي وكافة المؤسسات ذات العالقة  إىل إتخاذ إجراءات وطنية فعالة للحد من

تفشي ظاهرة العنف المبني عىل النوع اإلجتماعي في ظل انتشار وباء كوفيد- 19 وما يترتبعليه من فرض إجراءات االلتزام

المنزلي في فلسطين. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مركز المرأة لإلرشاد القانوتي واالجتماعي يوصي بما يلي

7  
تم تقديم خدمات اإلرشاد

اإللكتروني لهن

1  
تم توفير خدمات مركز الطوارئ
مركز حماية مؤقت للنساء ضحايا العنف 

المهددة حياتهن بالخطر

ان تكون كافة الهيئات واألجسام المتخصصة بمكافحة كوفيد-19 في فلسطين متوازنة من حيث النوع اإلجتماعي وتشتمل عىل خبرات 

متخصصة في النوع اإلجتماعي

يجب أن تأخذ التدابير المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 بعين اإلعتبار تأثير االزمة من منظور النوع االجتماعي

من الضروري اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية أو لمواجهة وتوثيق كافة أشكال العنف المبني عىل النوع اإلجتماعي، وبشكل خاص، 

العنف الزوجي واالشكال األخرى من العنف األسري. مع إدراكنا التام أن العنف الموجه ضد النساء والفتيات وكافة الفئات المهمشة

آخذ باإلزدياد في ظل ظروف االلتزام المنزلي وسياسات التباعد اإلجتماعي وحظر التجوال وإغالق كافة المرافق الخدماتية
يجب أن تعمل سلطات اإلحتالل عىل توفير الخدمات الصحية للنساء الفلسطينيات دون تمييز بما ذلك خدمات الصحة الجنسية 

 واإلنجابية خاصة في التجمعات التي ال تتوافر فيها هذه الخدمات

في إطار التصدي للوباء عىل سلطات اإلحتالل اإللتزام بقواعد حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني واإلمتناع عن إتخاذ إجراءات 

طوارىء غير محددة أو غير متناسبة مع واقع الحال ومن شأنها اإلنتقاص من الحق في التنقل أو التجمع أو الحق في الحصول عىل

المعلومات، أو فرض قيود غير ضرورية عىل عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان بما في ذلك المؤسسات النسوية

.الحقوقية

أعمار النساء اللواتي طلبن المساعدة

75
رام هللا

1
أخرى

طلبن استشارة قانونية أو109

إجتماعية لمرة واحدة

119
لديهن قضايا قانونية أو

إجتماعية  طويلة األمد متابعة

من المركز

تصنيف المكالمات التلفونية حسب المحافظات

62
القدس

30
بيت لحم

 خط مساعدة مجاني 

1800807060

7 
 

قضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم

في القدس في الفترة األخيرة

 

القدس

026281497

 

الضفة الغربية وغزة


