
Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                       
،شارع لويس فافرو 429،ص.ب:1،ط 3فلسطين الماصيون،عمارة سنديان -رام اهلل   

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255 ،P.O. Box: 429  
             Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St 

E-mail: c_shams@hotmail.com  & info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org 

 

25/11/2020  

 "شمس" مركز

 تلكؤال ثمن حياتهن من يدفعن الفلسطينيات النساء: المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي اليوم في
 العنف من األسرة لحماية قانون إصدار في الرسمي

: المزدوج العنف وطأة تحت القابعات الفلسطينيات للنساء التضامن بعبارات" شمس" مركز توجهرام اهلل : 
 روفظ في العام هذا يأتي والذي المرأة، ضد العنف على للقضاء الدولي اليوم في الذكوري - االستعماري

 مستوياته وضاعفت ضدهن العنف 19 - كوفيد جائحة عززت إذ. النساء أوضاع صعوبة فيها تزداد خاصة
 ات/نينالمواط الحكومة فيه ناشدت الذي الوقت ففي اجتماعي، وتباعد عزل إجراءات من معها ترافق لما نظرا  

 نفسها يوتالب هذه أن السلطات تجاهلت الوباء، مواجهة في أمنا   األكثر األماكن باعتبارها المنازل في االلتزام
 . الفلسطينيات النساء من لعديد رعبا   األكثر هي

 كما. النساء دض المنزلي العنف نسبة رفع في السياسات هذه تسببت النفسية الضغوط معوقال مركز "شمس" 
 رياضو " اإلسرائيلية" المستعمرات في وبالذات العامالت النساء على االقتصادية األعباء من الجائحة زادت

 %11 حوالي تبلغ والتي نساء ترأسها التي األسر ظروف تعقيد في تسببت كما السياحية، والقطاعات األطفال
 وىالمست على إضافية مهددات الجائحة خلقتفقد  .لإلحصاء المركزي الجهاز وفق 2020 العام في األسر من

 فقد خاص لوبشك. واالكتئاب والعزلة والوحدة بالقلق العام الشعور تزايد مع ترافقت إذ النساء، ضد النفسي
 مع ةخاص منزلية أعمال من النساء على الذكوري المجتمع فرضها التي المنزلية األعباء الجائحة ضاعفت
 . والتعليمي الوظيفي القطاع تعطيل

 لساخرا والتنميط الرقمي الحيز في النساء ضد الكراهية خطابات تزايد خاص بشكل" شمس" مركز رصد كما
 النفسي شادواإلر  الدعم لهن توفر التي والمدنية الرسمية المؤسسات عن بالنساء السبل تقطع وخطر. ألدوارهن
 حالة خالل امالع الشأن في المشاركة عن أدوارهن وتقليص النساء تهميش عن فضال  . اإلغالق نتيجة والقانوني
 .الطوارئ لجان مثل الجائحة بسبب المعلنة الطوارئ

 العنف معدالت وصلت إذ المقاييس، بكل الفلسطينيات النساء على سيء كان العام هذا أن" شمس" مركز وذكر
 المركزي جهازال عن الصادرة العنف مسح بيانات فيه أشارت الذي الوقت ففي مهولة، مستويات إلى النساء ضد
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 النساء دض االزواج قبل من للعنف انتشارا   الغربية الضفة محافظات أعلى من الخليل محافظة أن إلى لإلحصاء
 جنين محافظة تليها %37 بلغت والتي سنة،( 64-18) العمر في الزواج لهن سبق اللواتي أو حاليا   المتزوجات

 خانيونس محافظتي شكلت فقد غزة قطاع محافظات مستوى وعلى .%11 القدس محافظة وأقلها ،%27 بنسبة
 ،%41 بلغتف الزواج لهن سبق اللواتي أو حاليا   المتزوجات النساء ضد األزواج لعنف انتشارا   نسب أعلى وغزة
 معدل في ملحوظ ارتفاع" شمس" مركز رصد ، %30 بنسبة البلح دير محافظة أقلها وكانت التوالي، على %40و

 اللواتي ينياتالفلسط النساء عدد بلغ إذ ونوعا، كما   بشاعة تزداد والتي النساء، قتل جرائم مقدمتها وفي الجريمة
 .غزة وقطاع الغربية الضفة في)(  تاريخه وحتى العام بدء منذ قتلن

 في ييزيةوالتم ضدهن والعنيفة للنساء القامعة الذكورية المجتمعية الثقافة ترسخ من" شمس" مركز كما وحذر
 من ستفيدت والتي األصولية، اإلسالموية القوى عن الصادرة الكراهية خطابات تصاعد مع الفلسطيني المجتمع
 لرقابيا االختصاص صاحب البرلمان بغياب والمتمثل فيه الكامن الجوهري والخلل السياسي النظام ضعف

 . مكانها بإجرائها الوعود ومراوحة االنتخابات وتعطيل عام 14 منذ األصيل والتشريعي

 العرفو  والتقاليد العادات هي ومغذيات جذور على العنيفة الذكورية الثقافة هذه تستند حيثوقال المركز 
 هجوم خطورة زدادت. التقدمية السياسية القوى تركته الذي الفراغ وتمأل المتشددة الدينية والتفسيرات المجتمعي
 بتحالفهم لياألصو ( اإلسالمي التحرير حزب) وبالذات السياسي اإلسالم قوى قبل من المنظم والتكفير الكراهية

 .الفلسطيني الشارع في الواسع النفوذ ذات العشائرية القوى مع

 األساسي ونالقان ومن االستقالل إعالن وثيقة من الرغم وعلى الفلسطيني السياسي النظام أن" شمس" مركزوقال 
 يمارس ،الجميع على القانون فيها يسود والتي الدستورية المؤسسات ذات المدنية الدولة حلم عن الحديث ومن
 حون السياسية اإلرادة غياب يعني الذي األمر والدولة، الحداثة قبل ما مرحلة من جزء هي محافظة لقوى رعاية
 المشروع لعنفوا للقضاء محتكرا   يكون أن يجب الذي السياسي النظام وتخبط وضعف هشاشة عن ويعبر المدنية
 الـ دارم على ممارساته أن إال وعي، بدون أو وعي عن بذلك الفلسطيني السياسي النظام قام وسواء. والحكم

 .األصولية القوى تقوية في وساهمت المدنية القوى أضعفت األخيرة عام 14

 السلطة يهاإل انضمت التي" سيداو" اتفاقية لمواءمة المدني المجتمع ضغط تصاعد من بالرغموقال المركز أنه و 
قرار الرسمية الجريدة في ونشرها الفلسطينية  الحكومة ةطاول على الموضوع العنف من األسرة حماية قانون وا 

 ع ام،ع عشر ثمانية عند لألصل تحولت وساعة استثناءات ودون جديا   الزواج سن وتحديد طويلة سنوات منذ
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 يستجب مل السياسي النظام أن إال األسرة، مكونات بقية وضد ضدهن، والعنف النساء، ضد القتل جرائم تزايد
 قوىال من كراهية وخطابات وتحريضية تمييزية خطابات من صدر ما أمام صامتا   وقف بل .النداءات لهذه

 فيها عاملينال وضد المؤسسات هذه ضد لفظي وعنف المدنية للمؤسسات والمقاطعة باإلغالق تحرض التقليدية
 والقضاء اإلعالمية المؤسسات إلى الكراهية خطابات امتدت. الرقمية المنصات عبر بالقتل التهديد حد وصلت
 سلبية سحابان حالة بممارسة اكتفى والذي الدولية، لالتفاقيات انضم الذي السياسي للنظام تحد   في النظامي

 .المرأة ضد العنف مناهضة خلفية على المدني المجتمع على األصولي الهجوم أمام مريب نحو على
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