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إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.



تم إعداد هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز اإلنتاج األكاديمي للباحثين الفلسطينيين
"قضايا"

بدعم من مؤسسة هينرش بل مكتب فلسطين واألردن

مؤسسة هينرش بل مكتب فلسطين واألردن 
غير مسؤولة عن مضمون الورقة

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.



ر على أفراد األسرة سلبًا وتطحن ما تبقى من ثقة واحترام  العنف األسري كغيره من أشكال العنف يعتبر آفة مجتمعية تؤثِّ

في  وخصوصًا  األزمات  وقت  وتتضاعف  األسري،  العنف  نسب  تزداد  والعالج  الوقاية  برامج  ازدياد  ومع  أفرادها،  بين 

الحقوق  في  بينهما  وتفرق  المرأة  على  الرجل  سلطة  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  ُتَشْرِعن  التي  التقليدية  المجتمعات 

والواجبات واألدوار االجتماعية.

1967، وهو  والمجتمع المقدسي هو مجتمع كأيِّ مجتمع تقليدي ومحافظ آخر يعيش وضعًا سياسيًا خاصًا منذ العام 

واقع سياسي يجعل من تطوره بصورة طبيعية مستقلة دربًا من المحال، حيث تحاول فيه المؤسسات األهلية استبدال 

المؤسسات الحكومية الفلسطينية المختفية قصرًا بسبب االتفاقيات السياسية، من خالل بناء ائتالفات لمكافحة العنف 

اُألسِري ومناصرة حقوق المرأة والتعبئة من أجل سنِّ قوانين وتشريعات تحفظ لها حقوقها األساسية، إضافة إلى كل ما 

التأهيل  إعادة  خالل  من  أو  واالجتماعي  واالقتصادي  النفسي  والدعم  اإلرشاد  تقديم  خالل  من  سواء  عمله  تحاول 

والتشغيل، إضافة إلى المؤسسات األهلية الفلسطينية، تعمل مكاتب الرفاه االجتماعي التابعة لبلدية القدس وبحسب 

واألطفال،  النساء  له  تتعرض  الذي  األذى  تقليل  شأنها  من  خدمات  توفير  على  اإلسرائيلية  المحلية  المجالس  قوانين 

وتوفير الخدمات التي تعمل على الحفاظ على أمنهم وعلى تمكينهم.

القوانين  وحول  األسري  العنف  حول  المهمة  والمعطيات  وأشكاله،  األسري  العنف  تعريف  الورقة  هذه  ستعرض 

التعامل مع قضايا العنف. كما  ُتحّرك عمل المؤسسات سواء الرسمية أو األهلية في  التي  الفلسطينية واإلسرائيلية 

سيتم عرض اإلحصائيات ذات الصلة من أجل إظهار حجم المشكلة بحسب اإلحصاءات الفلسطينية المحدودة واإلحصاءات 

اإلسرائيلية.

الرفاه  مكاتب  تقدمها  التي  والخدمات  الفلسطينية  األهلية  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  بعرض  نقوم  سوف 

التابعة لبلدية القدس لمواجهة حاالت العنف األسري. 

وفي نهاية الورقة ستكون هناك بعض التوصيات على المستوى الوقائي، العالجي والتعبوي. 

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.



إن البحث في ظاهرة العنف األسري، طويل ومعقد، فالعنف األسري عمومًا والعنف ضد المرأة خصوصًا له جذور متأصلة بثقافة 
المجتمعات ومرتبط بعاداتها وتقاليدها، فالتنشئة االجتماعية هي ما يشّكل باألساس أفكار الناس وسلوكياتهم، وبالتالي تعامل 

الرجال مع النساء في األطر العامة والخاصة. 
حيث ُتنشئ أنماط التربية التي ينشأ عليها الرجل في المجتمع البطريركي -بالغالب- توقعات مجتمعية يكون فيها الرجل صاحب 
الكلمة األخيرة، ويجب إطاعته وعدم الخروج عن طوعه واالبتعاد عن إهانته وخصوصًا في الحيز العام، األمر الذي ُيَشْرِعن الحقًا 

لحاالت العنف الموجه ضد النساء والتي قد تؤدي في بعض األحيان إلى القتل تحت ذرائع ومسميات مختلفة.

ولمواجهة هذا السلوك غير السوي، كان ال ُبدَّ من تعاون المؤسسات النسوية الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة(1) والمؤسسات 
التعرف على معيقات دفع  النساء من أجل  والمنظمات الدولية صاحبة الشأن بتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد 
عجلة التنمية والنهوض بالنساء في فلسطين، والخروج بآليات لبدء العمل بها بما ينسجم أيضًا وبنود قرار األمم المتحدة 1325 

القاضي بحماية النساء أيضًا وقت الحروب وما بعد الحروب في مناطق النزاع المسلح.(2)

َباته واألطراف الشريكة فيه. وقبل الحديث عن ظاهرة العنف األسري، ال ُبدَّ لنا من تقديم تعريف إجرائي له، لتوضيح محتواه ومركَّ

تعريف العنف األسري:

ف العنف األسري على أنه أي فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد من أفراد األسرة تجاه أي فرد آخر منها وينطوي على  (3) ُيعرَّ
إيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو على تهديد بإيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو تخويفًا، كما ويشمل الحرمان من الحقوق 
األساسية كالمأوى والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وحرية الحركة وتقرير المصير وفقدان الشعور باألمان، ويتضمن العنف 
األسري أيضًا (4) إلحاق األذى بين أفراد األسرة الواحدة؛ كعنف الزوج ضد زوجته، وُعنف الزوجة ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين 
ف  ف الطرف األقوى الذي يمارس العنف ضد المعنَّ أو كليهما تجاه األبناء، أو عنف األبناء تجاه والديهم، وعادًة ما يكون المعنِّ

ل الطرف األضعف.  الذي يمثِّ

وعادة ما يفقد ضحايا العنف األسري ثقتهم بأنفسهم، وينتابهم الشعور بالعجز، والقلق، واالكتئاب الذي قد يتطلب الحقًا تدُخًال 
طّبيًا ونفسيًا لعالج اآلثار المترتبة على العنف.

تقديم:

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.



العنف الجسدي(5): 
هو سلوك عنيف موجه ضد الجسد، ُيماَرس باستخدام لكمات باليد، شد الشعر، لوي اليد، القرص، الصفع، الركل، الخنق، الحرق، 

السحب، القتل، اإليذاء، الضرب، ويستخدم بهدف التعبير عن القوة الجسدية، وغالبًا تكون الضحية هي الشخص األضعف.
دًا ُيمارسه أحد األبويِن داخل األسرة أو كليهما، أو أحد األفراد   أما العنف الجسدي الممارس ضد األطفال، يعتبر سلوكًا متعمَّ
المحيطين بالطفل داخل الوسط األسري، وينتج عن هذا السلوك عادًة إلحاق األذى الجسدي، أو الضرر البدني بالطفل بصورٍة 
مباشرٍة مما يسبب األلم، وقد يحدث األذى البدني للطفل بصورة غير مباشرٍة؛ كمنِع العالِج عن الطفل، أو عدم تأمينه له، أو منع 

عام عنه، أو عدِم إعطائه كفايته منه، أو التهاوِن في منِع األذى من الوصول إليه.(6)(6) الطَّ

تعريف العنف النفسي(7):
 هو سلوك نفسي يتمثل بالمعاملة السيئة لإلنسان واالستهتار واالزدراء به، ويكون على شكل توبيخ وقذف الشتائم، والكالم 
البذيء، والحرمان من إظهار العواطف قوًال وفعًال، والتنابذ بألقاب بهدف التحقير، واإلكراه على القيام بعمل معّين ضد الرغبة، 

والطرد من البيت، أو الحبس داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، واإلكراه. 
وُيسَتْخدم العنف النفسي بهدف إثارة القلق والخوف في الشخص، والمس باآلخرين نفسيًا والحط من قيمته، كأن ُيشِعر الرجل 
زوجته بأنها شخص سلبي، من أجل إضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية، واإلساءة لآلخرين وتحطيم قدراتهم المعنوية والذاتية، 
وخلخلة الثقة بالنفس وتقدير الذات، ومن اآلثار التي ُيحِدثها العنف النفسي: تحطيم نظرة الشخص لذاته، وإيقاع األذى النفسي، 

واإلساءة المعنوية، وزعزعة الثقة بالذات، مما ينعكس على تقدير الشخص المنخفض لذاته.

تعريف العنف الجنسي(8): 
هو فعل إجرامي يتم من خالله استخدام السلوك الجنسي لتنفيذ االعتداء الجنسي بالقوة رغم إرادة الطرف اآلخر، وهو انتهاك 
لحقوق اإلنسان، وُيماَرس العنف الجنسي عن طريق التحرش الجنسي، االغتصاب، عرض األفالم اإلباحية، التقاط صور فاضحة، 

إجبار المرأة على العمل في الزنا، هتك العرض، وأحيانًا تستخدم أساليب مؤذية وعنيفة.
 ُيستخَدم هذا النوع من العنف بهدف استغالل الضحية والسيطرة عليها، أو استغالِل الطفل جنسيًا من ِقبِل أحد أفراِد األسرِة 

ًا. بغرِض تحقيِق اإلشباِع الجنسيِّ ويكوُن ذلك باالتصاِل الجنسيِّ القسري أو من خالل التحايل عليه من ِقبل أشخاٍص يكبرونه ِسنَّ

 تعريف العنف اقتصادي على الزوجة(9):
الزوج بأمالكها الخاصة من دون مشورتها، أو منعها من العمل، أو  الزوجة لتصرف  هو شكل من أشكال العنف، وفيه تتعرض 

التصرف بإرثها دون موافقتها، أو إجبارها على االستقالة من العمل وما إلى ذلك.

أنواع العنف:

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.



من الصعب قياس مدى انتشار ظاهرة العنف األسري بصورة عامة والعنف ضد المرأة بصورة خاصة وذلك بسبب الحساسية 
الثقافية لهذا الموضوع، وهناك بصورة عامة طريقتان لقياس العنف األسري: األولى بصورة ذاتية، من خالل سؤال الفرد عن 
الرفاه  ومراكز  والمحاكم  المستشفيات  تصل  التي  البالغات  خالل  من  وذلك  موضوعية  والثاني  أسرته،  داخل  للتعنيف  تعرضه 
االجتماعي ومراكز الشرطة(10)، مع األخذ بعين االعتبار أن أغلب الحاالت ال تصل بتاتًا للمؤسسات الحكومية وال يتم التبليغ عنها 

وخصوصًا في المجتمعات التقليدية.(11)

سوف نعتمد في هذه الورقة على معطيات موضوعية، بالرغم من معرفتنا بأن هذه المعطيات ال تعكس بالضرورة الوضع القائم 
مت بمراكز الشرطة، وفي مراكز الصحة المختلفة  في المدينة، وفي هذه الحالة سنعتمد على إحصاء مجموع البالغات التي ُقدِّ
العنف األسري،  العنف العالج الطبي ومكاتب الخدمات االجتماعية (مراكز الشؤون، مراكز منع وعالج  ى فيها ضحايا  َتلقَّ التي 

والجمعيات األهلية وتقارير اإلحصاء المركزي). 

حيث تدل معطيات(12)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 2017 على أن الحاالت التي استقبلتها مرشدات المرأة في 
مديريات الشؤون االجتماعية الفلسطينية وصل إلى (307) حاالت خالل 2015، واقتضت الحاجة إلدخال (61) امرأة وفتاة إلى 
البيت اآلمن، وفي عام 2016 استقبلت (874) امرأة وفتاة أخرى، واقتضت الضرورة تحويل (40) منهن إلى مراكز الحماية وتمكين 
المرأة واألسرة، وقد جرى إيواء 167 امرأة وطفًال في عام 2016 في مختلف مراكز اإليواء الحكومية واألهلية وعددها ثالثة، 
حسبما قالت رئيسة وحدة المرأة والنوع االجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية ومديرة مركز حماية وتمكين المرأة واألسرة 
الحكومي (محور) سائدة األطرش.(13)(13) والتي صّرحت بأن الضرورة اقتضت إدخال 87 امرأة وطفًال في "ملجأ محور" وحده في 
العام 2017، مضيفة أن معدل عدد النساء ممن يتم إيواؤهن شهريًا في محور يصل إلى 12 امرأة، في حين يصل العدد بالبيت 
اآلمن في نابلس التابع لجمعية الدفاع عن األسرة (أهلي) إلى 15 امرأة، أما في طوارئ أريحا (أهلي) التابع لمركز المرأة لإلرشاد 
للعنف  التعرض  أو  الجسدية  كاالعتداءات  العنف،  من  أشكال  لعدة  تعرضن  نساء،   5 إلى  العدد  فيصل  واالجتماعي،  القانوني 

المجتمعي أو التهديد بالقتل عبر شبكات التواصل االجتماعي، أو العنف النفسي من قبل األزواج.

وقد تعاملت نيابة األحوال الشخصية(14)(14) في السلطة الفلسطينية خالل العام 2017، مع 568 ملفًا تحقيقيًا مرتبطًا بالحق 
العام الشرعي، ونظرت النيابة ذاتها في 258 دعوى في عام 2016، وفق التقرير السنوي لعام 2016. 

كذلك بلغت قضايا عنف النوع االجتماعي المتعلقة بالقتل(15)، المنظورة أمام القضاء في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 446 
قضية قتل من العام 2012 حتى الربع األول من العام 2018، بينها 55 قضية قتل مدورة، بينما جرى الفصل في 336 قضية، 
فيما بلغت القضايا المتعلقة باالغتصاب 177 قضية اغتصاب، منها 43 قضية مدورة، وُفِصل في 93 قضية لنفس الفترة بحسب 

بيانات مجلس القضاء األعلى.

أما حسب تقرير النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019, التي قام بها  مركز اإلحصاء الفلسطيني(16)(16) 
فتدل المعطيات على أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف في المجتمع الفلسطيني ُيماَرس ضد النساء، حيث أظهرت النتائج 
أن %57 من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي على األقل لمرة واحدة من قبل أزواجهن، و%18 من النساء 
تعرضن للعنف الجسدي، و%9 تعرضن للعنف الجنسي، و%41 تعرضن للعنف االقتصادي؛ ولكن بالمقارنة مع نتائج البحث لسنة 
2011 نجد أن هناك انخفاضًا في نسبة انتشار العنف الذي تعرضت له النساء في المجتمع الفلسطيني، فقد انخفضت نسبة 
انتشار العنف من %37 بعام 2011 إلى %27 بعام 2019 وذلك ضمن قياس مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وتلبية للمؤشر 

.SDG 5.2.1))

ْلَن السكوت وعدم  كما أشار المسح أيضًا إلى أن أكثر من نصف النساء في فلسطين اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهن فضَّ
البوح باإلساءة، بالرغم من وجود انخفاض في الصمت بين عامي 2011-2019 (%66.3 مقابل 60.6%).

أما نسبة النساء الالتي توجهن إلى مراكز المساعدة النفسية أو االجتماعية أو القانونية في فلسطين وصلت عام 2011 إلى 0.7. 
أما عام 2019 فقد ارتفعت إلى 1.4، بالرغم من أن النتائج تدل على أن %40 من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج (64-18 
أو  التجمع  أو  المنطقة  العنف في  للحماية من  أقررن بمعرفتهن بوجود مراكز أو مؤسسات  العنف  أنواع  سنة) وتعرضن ألحد 

المحافظة التي يعشن فيها للعام 2019 في فلسطين.

إحصائيات عامة حول العنف ضد النساء:

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

كذلك يشير التقرير إلى انخفاض نسبة انتشار العنف بين األطفال داخل األسرة من قبل أحد الوالدين، حيث كانت في عام 2011 
%51، أما عام 2019 فأصبحت %44، وقد كان األطفال الذكور واإلناث في الفئة العمرية 11 سنة فأقل األكثر عرضة للعنف من 
لطلب  توجهوا  سنة)   17-12) األطفال  ثلثي  حوالي  أن  بالذكر  الجدير  ومن   ،2019 سنة  رعايتهم  عن  المسؤول  الشخص  قبل 

المساعدة من أحد الوالدين. 
أما في إسرائيل فتشير معطيات الشرطة(17) في سنة 2018 إلى أنه تم فتح 28,114 ملفًا في إسرائيل بما في ذلك القدس 
الشرقية، على خلفية عنف أسري، ومن بين هذه الملفات فتح 18,111 ملفًا على خلفية عنف بين األزواج وباألخص ضد النساء، 
كما وتم فتح 3,706 ملفات عنف ضد القاصرين والباقي ضد أفراد آخرين في األسرة، وُتْظِهر هذه األعداد ارتفاعًا حادًا عن السنة 

التي سبقتها، حيث ُفِتح سنة 2017, 17,587 ملفًا على خلفية العنف األسري. 
وتشير المعطيات أيضًا(18) إلى أن عدد النساء اللواتي قتلن في إسرائيل على خلفية عنف أسري سنة 2016, 35 امرأة، بينما 

ُقِتَلت 26 امرأة سنة 2017، معظمهن ُقِتْلن على أيدي أزواجهن.

 كما أن معظم النساء المقتوالت هنَّ نساء من المجتمع العربي، فما بين السنوات 2013-2016 ُقِتَلت 113 امرأة، 60 منهن نساء 
عربيات، وُيْظِهر تحليل النتائج(19) أن األسباب المركزية التي تتكرر في ظاهرة قتل النساء هي االنفصال، الطالق، صعوبة تقبل 
فكرة االنفصال، الخالفات المستمرة بعد الطالق، إضافة إلى ذلك كانت هنالك حاالت قتل حدثت على خلفية نزاع على الملكية، 

الحضانة والمشاهدة المتعلقة باألوالد المشتركين. 



من الصعب قياس مدى انتشار ظاهرة العنف األسري بصورة عامة والعنف ضد المرأة بصورة خاصة وذلك بسبب الحساسية 
الثقافية لهذا الموضوع، وهناك بصورة عامة طريقتان لقياس العنف األسري: األولى بصورة ذاتية، من خالل سؤال الفرد عن 
الرفاه  ومراكز  والمحاكم  المستشفيات  تصل  التي  البالغات  خالل  من  وذلك  موضوعية  والثاني  أسرته،  داخل  للتعنيف  تعرضه 
االجتماعي ومراكز الشرطة(10)، مع األخذ بعين االعتبار أن أغلب الحاالت ال تصل بتاتًا للمؤسسات الحكومية وال يتم التبليغ عنها 

وخصوصًا في المجتمعات التقليدية.(11)

سوف نعتمد في هذه الورقة على معطيات موضوعية، بالرغم من معرفتنا بأن هذه المعطيات ال تعكس بالضرورة الوضع القائم 
مت بمراكز الشرطة، وفي مراكز الصحة المختلفة  في المدينة، وفي هذه الحالة سنعتمد على إحصاء مجموع البالغات التي ُقدِّ
العنف األسري،  العنف العالج الطبي ومكاتب الخدمات االجتماعية (مراكز الشؤون، مراكز منع وعالج  ى فيها ضحايا  َتلقَّ التي 

والجمعيات األهلية وتقارير اإلحصاء المركزي). 

حيث تدل معطيات(12)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 2017 على أن الحاالت التي استقبلتها مرشدات المرأة في 
مديريات الشؤون االجتماعية الفلسطينية وصل إلى (307) حاالت خالل 2015، واقتضت الحاجة إلدخال (61) امرأة وفتاة إلى 
البيت اآلمن، وفي عام 2016 استقبلت (874) امرأة وفتاة أخرى، واقتضت الضرورة تحويل (40) منهن إلى مراكز الحماية وتمكين 
المرأة واألسرة، وقد جرى إيواء 167 امرأة وطفًال في عام 2016 في مختلف مراكز اإليواء الحكومية واألهلية وعددها ثالثة، 
حسبما قالت رئيسة وحدة المرأة والنوع االجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية ومديرة مركز حماية وتمكين المرأة واألسرة 
الحكومي (محور) سائدة األطرش.(13)(13) والتي صّرحت بأن الضرورة اقتضت إدخال 87 امرأة وطفًال في "ملجأ محور" وحده في 
العام 2017، مضيفة أن معدل عدد النساء ممن يتم إيواؤهن شهريًا في محور يصل إلى 12 امرأة، في حين يصل العدد بالبيت 
اآلمن في نابلس التابع لجمعية الدفاع عن األسرة (أهلي) إلى 15 امرأة، أما في طوارئ أريحا (أهلي) التابع لمركز المرأة لإلرشاد 
للعنف  التعرض  أو  الجسدية  كاالعتداءات  العنف،  من  أشكال  لعدة  تعرضن  نساء،   5 إلى  العدد  فيصل  واالجتماعي،  القانوني 

المجتمعي أو التهديد بالقتل عبر شبكات التواصل االجتماعي، أو العنف النفسي من قبل األزواج.

وقد تعاملت نيابة األحوال الشخصية(14)(14) في السلطة الفلسطينية خالل العام 2017، مع 568 ملفًا تحقيقيًا مرتبطًا بالحق 
العام الشرعي، ونظرت النيابة ذاتها في 258 دعوى في عام 2016، وفق التقرير السنوي لعام 2016. 

كذلك بلغت قضايا عنف النوع االجتماعي المتعلقة بالقتل(15)، المنظورة أمام القضاء في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 446 
قضية قتل من العام 2012 حتى الربع األول من العام 2018، بينها 55 قضية قتل مدورة، بينما جرى الفصل في 336 قضية، 
فيما بلغت القضايا المتعلقة باالغتصاب 177 قضية اغتصاب، منها 43 قضية مدورة، وُفِصل في 93 قضية لنفس الفترة بحسب 

بيانات مجلس القضاء األعلى.

أما حسب تقرير النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019, التي قام بها  مركز اإلحصاء الفلسطيني(16)(16) 
فتدل المعطيات على أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف في المجتمع الفلسطيني ُيماَرس ضد النساء، حيث أظهرت النتائج 
أن %57 من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي على األقل لمرة واحدة من قبل أزواجهن، و%18 من النساء 
تعرضن للعنف الجسدي، و%9 تعرضن للعنف الجنسي، و%41 تعرضن للعنف االقتصادي؛ ولكن بالمقارنة مع نتائج البحث لسنة 
2011 نجد أن هناك انخفاضًا في نسبة انتشار العنف الذي تعرضت له النساء في المجتمع الفلسطيني، فقد انخفضت نسبة 
انتشار العنف من %37 بعام 2011 إلى %27 بعام 2019 وذلك ضمن قياس مؤشرات التنمية المستدامة 2030 وتلبية للمؤشر 

.SDG 5.2.1))

ْلَن السكوت وعدم  كما أشار المسح أيضًا إلى أن أكثر من نصف النساء في فلسطين اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهن فضَّ
البوح باإلساءة، بالرغم من وجود انخفاض في الصمت بين عامي 2011-2019 (%66.3 مقابل 60.6%).

أما نسبة النساء الالتي توجهن إلى مراكز المساعدة النفسية أو االجتماعية أو القانونية في فلسطين وصلت عام 2011 إلى 0.7. 
أما عام 2019 فقد ارتفعت إلى 1.4، بالرغم من أن النتائج تدل على أن %40 من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج (64-18 
أو  التجمع  أو  المنطقة  العنف في  للحماية من  أقررن بمعرفتهن بوجود مراكز أو مؤسسات  العنف  أنواع  سنة) وتعرضن ألحد 

المحافظة التي يعشن فيها للعام 2019 في فلسطين.

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

كذلك يشير التقرير إلى انخفاض نسبة انتشار العنف بين األطفال داخل األسرة من قبل أحد الوالدين، حيث كانت في عام 2011 
%51، أما عام 2019 فأصبحت %44، وقد كان األطفال الذكور واإلناث في الفئة العمرية 11 سنة فأقل األكثر عرضة للعنف من 
لطلب  توجهوا  سنة)   17-12) األطفال  ثلثي  حوالي  أن  بالذكر  الجدير  ومن   ،2019 سنة  رعايتهم  عن  المسؤول  الشخص  قبل 

المساعدة من أحد الوالدين. 
أما في إسرائيل فتشير معطيات الشرطة(17) في سنة 2018 إلى أنه تم فتح 28,114 ملفًا في إسرائيل بما في ذلك القدس 
الشرقية، على خلفية عنف أسري، ومن بين هذه الملفات فتح 18,111 ملفًا على خلفية عنف بين األزواج وباألخص ضد النساء، 
كما وتم فتح 3,706 ملفات عنف ضد القاصرين والباقي ضد أفراد آخرين في األسرة، وُتْظِهر هذه األعداد ارتفاعًا حادًا عن السنة 

التي سبقتها، حيث ُفِتح سنة 2017, 17,587 ملفًا على خلفية العنف األسري. 
وتشير المعطيات أيضًا(18) إلى أن عدد النساء اللواتي قتلن في إسرائيل على خلفية عنف أسري سنة 2016, 35 امرأة، بينما 

ُقِتَلت 26 امرأة سنة 2017، معظمهن ُقِتْلن على أيدي أزواجهن.

 كما أن معظم النساء المقتوالت هنَّ نساء من المجتمع العربي، فما بين السنوات 2013-2016 ُقِتَلت 113 امرأة، 60 منهن نساء 
عربيات، وُيْظِهر تحليل النتائج(19) أن األسباب المركزية التي تتكرر في ظاهرة قتل النساء هي االنفصال، الطالق، صعوبة تقبل 
فكرة االنفصال، الخالفات المستمرة بعد الطالق، إضافة إلى ذلك كانت هنالك حاالت قتل حدثت على خلفية نزاع على الملكية، 

الحضانة والمشاهدة المتعلقة باألوالد المشتركين. 



إحصائيات حول العنف ضد النساء في القدس الشرقية:

إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

عام

2018

2019

المجموع الكلي 

 توجهات

4,056

4,448

8,504

 قرارات محاكم

356

533

889

إحصائيات مكتب شؤون القدس حول قضايا األطفال المعنفين:



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

المؤسسات األهلية الفلسطينية:  (I
النفسية  أصعدة:  عدة  على  هي  المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  بالقدس  الفلسطينية  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  إن 

االجتماعية والقانونية، وعلى مستوى الحماية والتوعية والتمكين. 
وتغيير  المرأة  العنف ضد  مناهضة  القدس في مجال  الفاعلة في مدينة  المدني  المجتمع  بين مؤسسات  الشراكة  نتاج  وهي 
المؤسسات  وعلى  مبارك-  نتاج  -وهو  المجاالت  شتى  في  والنساء  الرجال  حقوق  بين  ز  ُتميِّ التي  التشريعات  وسن  القوانين 
المستوى  وعلى  الحكومي  المستوى  على  المؤسسات  تلك  تواجهها  التي  الصعوبات  كل  من  بالرغم  قيادته  في  االستمرار 

الشعبي. 
حيث توجد هناك شراكة وتبادل خبرات بين المؤسسات الفلسطينية لتعزيز الصمود والتعلم من تجارب بعضهم بعضًا وتكميل 

الخدمات، وذلك من خالل بناء االئتالفات وعقد االجتماعات للتنسيق فيما بينها.
ونذكر هنا -ولحاجة هذه الورقة- المؤسسات المقدسية الفلسطينية التي تعمل مع النساء باألساس إما في مجال الوقاية أو 

في التوعية أو في التمكين أو في الحماية أو في اإلرشاد بشتى أشكاله:  
بالتوعية وتقديم اإلرشاد باألساس لضحايا  المقدسية تقوم باألساس  بأن السواد األعظم للمؤسسات  لكن كما سنرى الحقًا 

العنف وبتوفير برامج وقائية تربوية.

المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة:

1 - مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي:
هي مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية تسعى نحو حماية حقوق المرأة وتعزيزها ورفع مكانتها باالستناد إلى المعايير والمواثيق 
الدولية لحقوق اإلنسان من خالل الرصد والتوثيق وبرامج المناصرة على المستويين المحلي والدولي وتقديم الخدمات القانونية 

واالجتماعية للنساء المعنفات وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
القضايا  مختلف  وتناول  عالج  أن  على  المركز  يؤكد  حيث  العنف،  من  األسرة  حماية  قانون  المركز مسودة  قدمه  ما  أبرز  ومن 
القضايا، من خالل تخصيص  أمام هذه  الجاد  الفلسطيني  ع  الُمشرِّ العنف، تقتضي ضرورة وقوف  المتعلقة بحماية األسرة من 
الدولية  المعايير  من  وانطالقًا  العنف،  من  األسرة  بحماية  المتعلقة  الجوانب  مختلف  وتنظيم  لعالج  خاص  فلسطيني  تشريع 
لحماية حقوق اإلنسان كما ورد في المواثيق والمعاهدات الدولية، وبناًء على الخطوة النوعية التي أقدمت عليها دولة فلسطين 

باالنضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وتعمل المؤسسة ضمن نظام التحويل المتكامل من خالل تواصلها مع األطراف ذات العالقة: الصحية والشرطية واالجتماعية.  

2 - المركز الفلسطيني لإلرشاد: وهو مركز اجتماعي، نفسي، تعليمي، يؤمن بالمساواة المبنية على النوع االجتماعي وتمكين 
النساء، ويعمل المركز بناًء على نظام التحويل ”التكاملي“ من خالل تواصله مع المؤسسات ذات العالقة، ومن بينها مركز اإلرشاد 
الفلسطينيين  مساعدة  بهدف  وذلك  الطفولة،  حماية  شبكة  الصحة،  وزارة  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  واالجتماعي،  القانوني 
المعرضين لألذى والعنف السياسي واالجتماعي واالقتصادي والنفسي، ولتحسين وتطوير مفهوم خدمات الصحة النفسية في 

فلسطين.
ويقدم المركز الفلسطيني لإلرشاد خدمات شمولية في مجال الصحة النفسية تشمل العالج واإلرشاد النفسي، وخدمات تربوية 
الصحة  عاملين في مجال  وأفراد  لمؤسسات  استشارات  وتقديم  وبناء قدرات  نفسية،  تطوير مشكالت  للوقاية من  اجتماعية 

النفسية.

تتضمن  استراتيجيات  المرأة واإلنسان، من خالل عدة  الدفاع عن حقوق  المركز في مجال  النسوية: يعمل  الدراسات  - مركز   3
التدريب، واألبحاث، واستخدام وسائل اإلعالم، وتطوير وسائل التعليم لألطفال والمراهقين في مجاالت محددة، باإلضافة إلى 

استخدام استراتيجية التعبئة والتأثير وتمكين النساء ورفع الوعي بحقوق اإلنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

4 - مؤسسة آكت ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات: هي جمعية غير ربحية ُتْعَنى بالدراسات القانونية وتعميم ثقافة 
النزاعات المدنية والتجارية ونزاعات األسرة، وتقدم  البديلة لحل للنزاعات بالقدس، وتعمل المؤسسة في حل  اللجوء للوسائل 
التابع لها، وهو المركز الوحيد  النزاعات من خالل مركز الوساطة والتحكيم  خدمات قانونية إرشادية وتدخالت مباشرة في حل 
الموجود في مدينة القدس، حيث يقوم بإجراء التحكيم في قضايا النزاع والشقاق المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس. 

5 - مؤسسة سوا: تعمل المؤسسة على توفير الحماية للنساء من خالل التحويل للبيوت اآلمنة في وحدات المؤسسة المختلفة: 
العيادة  خالل  من  االجتماعي  النفسي  الدعم  بتقديم  االجتماعية»  و«الوحدة  الشرطة،  مع  بالتعاون  األسرة»  حماية  «وحدة 

المؤسسات العاملة في مدينة القدس العاملة في مجال مناهضة وعالج قضايا العنف:

النفسية االجتماعية المتنقلة، و«الوحدة النفسية» بتقديم اإلرشاد النفسي والعالج من خالل برنامج قائم في المؤسسة لتقديم 
اإلرشاد النفسي وجهًا لوجه، و«الوحدة الصحية» بتقديم اإلرشاد الصحي من خالل مركز االستماع والتثقيف الصحي، و«الوحدة 
القانونية» بتقديم اإلرشاد القانوني من خالل مركز االستماع، وترى المؤسسة موضوع المساواة المبنية على النوع االجتماعي 

موضوعًا مركزيًا يجب النهوض به والدفاع عنه والتوعية من أجله.
6 -  مركز االستماع: هو عبارة عن خط هاتفي وطني مجاني لحماية المرأة والطفل الفلسطيني 121، يعمل على تقديم الدعم 

ِلي للنساء، والشباب والشابات.  والمساندة، واإلرشاد النفسي االجتماعي اَألوَّ

7 - جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية: تعمل الجمعية في مجال تحقيق المساواة المبنية على أساس النوع االجتماعي، 
وتمكين النساء، وتستهدف الجمعية توعية النساء، والشباب والمجتمع المحلي عمومًا.

وبالحديث مع خولة أبو غزالة(32)(32) من مؤسسة تنظيم وحماية األسرة، تدمج السيدات بمشاريع متنوعة لدعمهم نفسيًا 
ومعنويًا واقتصاديًا، ومن أجل توفير الحماية لهن من خالل التنسيق مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، أو مع شبكة 

الحماية.  

8 -  اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية: يهتم االتحاد من خالل العمل في المجال القانوني واالقتصاد حتى تحقيق المساواة 
المبنية على أساس النوع االجتماعي، وتمكين النساء.

المجاالت  تعالج  التي  المشاريع  خالل  من  واألطفال  النساء  برامجه  خالل  من  المركز  يستهدف  الفلسطيني:  الطفل  مركز   -  9
النفسية، الصحية، والتعليمية، إضافة إلى تقديم خدمات الطفولة واألمومة.

10 - جمعية ملتقى سيدات الشيخ جراح: تعمل الجمعية على التوعية وعلى تمكين النساء في المجال القانوني واالقتصادي، من 
أجل تحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتمكين النساء، وتقدم خدمات توعية وإرشاد وتثقيف، إضافة إلى توثيق 

االنتهاكات، وتستهدف الجمعية في برامجها النساء واألطفال.

تعليمية  خدمات  وتقدم  المحلي،  والمجتمع  واألطفال  الشباب  تستهدف  جمعية  هي  المجتمعي:  اللقلق  برج  جمعية   -  11
واجتماعية ورياضية، وتهدف إلى تمكين الفرد وتعزيز هويته الوطنية وتمكين اإلنسان بصورة عامة.

12 - مركز كاريتاس القدس: يعمل المركز من خالل برامجه االجتماعية والصحية على توفير األمن والرفاه االجتماعي لمن يقدم 
لهم الخدمة من الشباب والنساء واألطفال. 

13 - مركز السرايا لخدمة المجتمع: يعمل المركز من أجل تمكين النساء واألطفال والمجتمع المحلي من خالل خدماته التربوية 
واالجتماعية والمهنية المختلفة.

14 - مركز العمل المجتمعي: هو مركز تابع لجامعة القدس، ويعمل على توثيق االنتهاكات بحق المقدسيين وتقديم االستشارة 
القانونية لتحصيل الحقوق للمقدسيين المعرضين لسياسات التمييز ضده.

15 - مركز سبافورد لألطفال: هو مركز مجتمعي يوفر الخدمات التعليمية والعالجية والنفسية لألطفال المهمشين واألطفال 
الذين يواجهون احتياجات تعليمية ونفسية وصحية خاصة باألساس.  

16 -  مؤسسة مدى: تقدم خدمة اإلرشاد والدعم النفسي والقانوني والفردي للنساء واألطفال والدعم العائلي، وهي عضو 
بعدد من شبكات الدعم النفسي.

المؤسسات  بين  رانية سنجالوي(33)(33) على وجود تشبيك وعمل مشترك  المحامية سناء دويك والسيدة  بالمقابل، أكدت 
12 مؤسسة مقدسية تعنى بالهم النسوي، يتم  المقدسية العاملة مع النساء، حيث تم تشكيل ائتالف نسوي بين ما يقارب 
التنسيق بينها وتبادل الخبرات والتحويل فيما بينها وقيادة المناصرة من أجل سن قوانين تحفظ الحقوق األساسية للنساء وإدارة 

حمالت الضغط ضد التمييز والتحيز، إضافة إلى البرامج التي تديرها كل مؤسسة على حدة. 
ومن خالل مقابلتي مع األخصائية االجتماعية رنا أبو غربية، والتي عملت لسنوات في مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 
ذكرت أن النساء اللواتي توجهن لطلب المساعدة من المركز عبروا عن أهمية وجود مؤسسة فلسطينية بالقدس يمكن اللجوء 
بالراحة أو العتبارات أمنية،  إما لعدم الشعور  القدس،  لبلدية  التابعة  المؤسسات  إلى  بالتوجه  يرغبن  النساء ال  إليها، ألن بعض 

إضافة إلى بعض األفكار السلبية النمطية المأخوذة عن خدمات الشؤون االجتماعية في القدس التابعة للبلدية.
ر لها المركز خدمة  كما وذكرت السيدة أبو غربية أنها أحيانًا كانت تتعرض للتهديد من قبل أفراد عائلة السيدة المعنفة التي ُيوفِّ
الشرطة  من  لتهديد  تعرضت  أيضًا  أنها  ذكره  الجدير  ومن  إلخ....  اإلخوة  األزواج،  قبل  من  ذلك  كان  سواء  واإلرشاد،  الحماية 

اإلسرائيلية والتي كانت تطلب منها أحيانًا عدم التدخل في بعض الحاالت.



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

المؤسسات األهلية الفلسطينية:  (I
النفسية  أصعدة:  عدة  على  هي  المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  بالقدس  الفلسطينية  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  إن 

االجتماعية والقانونية، وعلى مستوى الحماية والتوعية والتمكين. 
وتغيير  المرأة  العنف ضد  مناهضة  القدس في مجال  الفاعلة في مدينة  المدني  المجتمع  بين مؤسسات  الشراكة  نتاج  وهي 
المؤسسات  وعلى  مبارك-  نتاج  -وهو  المجاالت  شتى  في  والنساء  الرجال  حقوق  بين  ز  ُتميِّ التي  التشريعات  وسن  القوانين 
المستوى  وعلى  الحكومي  المستوى  على  المؤسسات  تلك  تواجهها  التي  الصعوبات  كل  من  بالرغم  قيادته  في  االستمرار 

الشعبي. 
حيث توجد هناك شراكة وتبادل خبرات بين المؤسسات الفلسطينية لتعزيز الصمود والتعلم من تجارب بعضهم بعضًا وتكميل 

الخدمات، وذلك من خالل بناء االئتالفات وعقد االجتماعات للتنسيق فيما بينها.
ونذكر هنا -ولحاجة هذه الورقة- المؤسسات المقدسية الفلسطينية التي تعمل مع النساء باألساس إما في مجال الوقاية أو 

في التوعية أو في التمكين أو في الحماية أو في اإلرشاد بشتى أشكاله:  
بالتوعية وتقديم اإلرشاد باألساس لضحايا  المقدسية تقوم باألساس  بأن السواد األعظم للمؤسسات  لكن كما سنرى الحقًا 

العنف وبتوفير برامج وقائية تربوية.

المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة:

1 - مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي:
هي مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية تسعى نحو حماية حقوق المرأة وتعزيزها ورفع مكانتها باالستناد إلى المعايير والمواثيق 
الدولية لحقوق اإلنسان من خالل الرصد والتوثيق وبرامج المناصرة على المستويين المحلي والدولي وتقديم الخدمات القانونية 

واالجتماعية للنساء المعنفات وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
القضايا  مختلف  وتناول  عالج  أن  على  المركز  يؤكد  حيث  العنف،  من  األسرة  حماية  قانون  المركز مسودة  قدمه  ما  أبرز  ومن 
القضايا، من خالل تخصيص  أمام هذه  الجاد  الفلسطيني  ع  الُمشرِّ العنف، تقتضي ضرورة وقوف  المتعلقة بحماية األسرة من 
الدولية  المعايير  من  وانطالقًا  العنف،  من  األسرة  بحماية  المتعلقة  الجوانب  مختلف  وتنظيم  لعالج  خاص  فلسطيني  تشريع 
لحماية حقوق اإلنسان كما ورد في المواثيق والمعاهدات الدولية، وبناًء على الخطوة النوعية التي أقدمت عليها دولة فلسطين 

باالنضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وتعمل المؤسسة ضمن نظام التحويل المتكامل من خالل تواصلها مع األطراف ذات العالقة: الصحية والشرطية واالجتماعية.  

2 - المركز الفلسطيني لإلرشاد: وهو مركز اجتماعي، نفسي، تعليمي، يؤمن بالمساواة المبنية على النوع االجتماعي وتمكين 
النساء، ويعمل المركز بناًء على نظام التحويل ”التكاملي“ من خالل تواصله مع المؤسسات ذات العالقة، ومن بينها مركز اإلرشاد 
الفلسطينيين  مساعدة  بهدف  وذلك  الطفولة،  حماية  شبكة  الصحة،  وزارة  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  واالجتماعي،  القانوني 
المعرضين لألذى والعنف السياسي واالجتماعي واالقتصادي والنفسي، ولتحسين وتطوير مفهوم خدمات الصحة النفسية في 

فلسطين.
ويقدم المركز الفلسطيني لإلرشاد خدمات شمولية في مجال الصحة النفسية تشمل العالج واإلرشاد النفسي، وخدمات تربوية 
الصحة  عاملين في مجال  وأفراد  لمؤسسات  استشارات  وتقديم  وبناء قدرات  نفسية،  تطوير مشكالت  للوقاية من  اجتماعية 

النفسية.

تتضمن  استراتيجيات  المرأة واإلنسان، من خالل عدة  الدفاع عن حقوق  المركز في مجال  النسوية: يعمل  الدراسات  - مركز   3
التدريب، واألبحاث، واستخدام وسائل اإلعالم، وتطوير وسائل التعليم لألطفال والمراهقين في مجاالت محددة، باإلضافة إلى 

استخدام استراتيجية التعبئة والتأثير وتمكين النساء ورفع الوعي بحقوق اإلنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

4 - مؤسسة آكت ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات: هي جمعية غير ربحية ُتْعَنى بالدراسات القانونية وتعميم ثقافة 
النزاعات المدنية والتجارية ونزاعات األسرة، وتقدم  البديلة لحل للنزاعات بالقدس، وتعمل المؤسسة في حل  اللجوء للوسائل 
التابع لها، وهو المركز الوحيد  النزاعات من خالل مركز الوساطة والتحكيم  خدمات قانونية إرشادية وتدخالت مباشرة في حل 
الموجود في مدينة القدس، حيث يقوم بإجراء التحكيم في قضايا النزاع والشقاق المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس. 

5 - مؤسسة سوا: تعمل المؤسسة على توفير الحماية للنساء من خالل التحويل للبيوت اآلمنة في وحدات المؤسسة المختلفة: 
العيادة  خالل  من  االجتماعي  النفسي  الدعم  بتقديم  االجتماعية»  و«الوحدة  الشرطة،  مع  بالتعاون  األسرة»  حماية  «وحدة 

النفسية االجتماعية المتنقلة، و«الوحدة النفسية» بتقديم اإلرشاد النفسي والعالج من خالل برنامج قائم في المؤسسة لتقديم 
اإلرشاد النفسي وجهًا لوجه، و«الوحدة الصحية» بتقديم اإلرشاد الصحي من خالل مركز االستماع والتثقيف الصحي، و«الوحدة 
القانونية» بتقديم اإلرشاد القانوني من خالل مركز االستماع، وترى المؤسسة موضوع المساواة المبنية على النوع االجتماعي 

موضوعًا مركزيًا يجب النهوض به والدفاع عنه والتوعية من أجله.
6 -  مركز االستماع: هو عبارة عن خط هاتفي وطني مجاني لحماية المرأة والطفل الفلسطيني 121، يعمل على تقديم الدعم 

ِلي للنساء، والشباب والشابات.  والمساندة، واإلرشاد النفسي االجتماعي اَألوَّ

7 - جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية: تعمل الجمعية في مجال تحقيق المساواة المبنية على أساس النوع االجتماعي، 
وتمكين النساء، وتستهدف الجمعية توعية النساء، والشباب والمجتمع المحلي عمومًا.

وبالحديث مع خولة أبو غزالة(32)(32) من مؤسسة تنظيم وحماية األسرة، تدمج السيدات بمشاريع متنوعة لدعمهم نفسيًا 
ومعنويًا واقتصاديًا، ومن أجل توفير الحماية لهن من خالل التنسيق مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، أو مع شبكة 

الحماية.  

8 -  اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية: يهتم االتحاد من خالل العمل في المجال القانوني واالقتصاد حتى تحقيق المساواة 
المبنية على أساس النوع االجتماعي، وتمكين النساء.

المجاالت  تعالج  التي  المشاريع  خالل  من  واألطفال  النساء  برامجه  خالل  من  المركز  يستهدف  الفلسطيني:  الطفل  مركز   -  9
النفسية، الصحية، والتعليمية، إضافة إلى تقديم خدمات الطفولة واألمومة.

10 - جمعية ملتقى سيدات الشيخ جراح: تعمل الجمعية على التوعية وعلى تمكين النساء في المجال القانوني واالقتصادي، من 
أجل تحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتمكين النساء، وتقدم خدمات توعية وإرشاد وتثقيف، إضافة إلى توثيق 

االنتهاكات، وتستهدف الجمعية في برامجها النساء واألطفال.

تعليمية  خدمات  وتقدم  المحلي،  والمجتمع  واألطفال  الشباب  تستهدف  جمعية  هي  المجتمعي:  اللقلق  برج  جمعية   -  11
واجتماعية ورياضية، وتهدف إلى تمكين الفرد وتعزيز هويته الوطنية وتمكين اإلنسان بصورة عامة.

12 - مركز كاريتاس القدس: يعمل المركز من خالل برامجه االجتماعية والصحية على توفير األمن والرفاه االجتماعي لمن يقدم 
لهم الخدمة من الشباب والنساء واألطفال. 

13 - مركز السرايا لخدمة المجتمع: يعمل المركز من أجل تمكين النساء واألطفال والمجتمع المحلي من خالل خدماته التربوية 
واالجتماعية والمهنية المختلفة.

14 - مركز العمل المجتمعي: هو مركز تابع لجامعة القدس، ويعمل على توثيق االنتهاكات بحق المقدسيين وتقديم االستشارة 
القانونية لتحصيل الحقوق للمقدسيين المعرضين لسياسات التمييز ضده.

15 - مركز سبافورد لألطفال: هو مركز مجتمعي يوفر الخدمات التعليمية والعالجية والنفسية لألطفال المهمشين واألطفال 
الذين يواجهون احتياجات تعليمية ونفسية وصحية خاصة باألساس.  

16 -  مؤسسة مدى: تقدم خدمة اإلرشاد والدعم النفسي والقانوني والفردي للنساء واألطفال والدعم العائلي، وهي عضو 
بعدد من شبكات الدعم النفسي.

المؤسسات  بين  رانية سنجالوي(33)(33) على وجود تشبيك وعمل مشترك  المحامية سناء دويك والسيدة  بالمقابل، أكدت 
12 مؤسسة مقدسية تعنى بالهم النسوي، يتم  المقدسية العاملة مع النساء، حيث تم تشكيل ائتالف نسوي بين ما يقارب 
التنسيق بينها وتبادل الخبرات والتحويل فيما بينها وقيادة المناصرة من أجل سن قوانين تحفظ الحقوق األساسية للنساء وإدارة 

حمالت الضغط ضد التمييز والتحيز، إضافة إلى البرامج التي تديرها كل مؤسسة على حدة. 
ومن خالل مقابلتي مع األخصائية االجتماعية رنا أبو غربية، والتي عملت لسنوات في مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 
ذكرت أن النساء اللواتي توجهن لطلب المساعدة من المركز عبروا عن أهمية وجود مؤسسة فلسطينية بالقدس يمكن اللجوء 
بالراحة أو العتبارات أمنية،  إما لعدم الشعور  القدس،  لبلدية  التابعة  المؤسسات  إلى  بالتوجه  يرغبن  النساء ال  إليها، ألن بعض 

إضافة إلى بعض األفكار السلبية النمطية المأخوذة عن خدمات الشؤون االجتماعية في القدس التابعة للبلدية.
ر لها المركز خدمة  كما وذكرت السيدة أبو غربية أنها أحيانًا كانت تتعرض للتهديد من قبل أفراد عائلة السيدة المعنفة التي ُيوفِّ
الشرطة  من  لتهديد  تعرضت  أيضًا  أنها  ذكره  الجدير  ومن  إلخ....  اإلخوة  األزواج،  قبل  من  ذلك  كان  سواء  واإلرشاد،  الحماية 

اإلسرائيلية والتي كانت تطلب منها أحيانًا عدم التدخل في بعض الحاالت.



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

اإلطار القانوني الناظم في فلسطين: 

يعتبر الواقع القانوني الفلسطيني معقدًا جدًا، حيث يطبق في فلسطين عدد من القوانين القديمة والتي تعتبر انعكاسًا للواقع 
السياسي الذي ساد في فلسطين في حقبات تاريخية عدة، فطبيعة القوانين والتشريعات المحلية، تعكس مدى التمييز الذي 
من  متوارث  لخليط  الفلسطيني،  المجتمع  يحتكم  حيث  الفلسطينية،  للمرأة  بالنسبة  الحال  واقع  هو  وهذا  النساء،  منه  تعاني 
مجلس  أول  وانتخاب  الفلسطينية،  السلطة  تأسيس  ومع  واإلسرائيلية،  والمصرية،  واألردنية،  والبريطانية  العثمانية،  القوانين 
تعديل وتغيير  أو  القائمة  والتشريعات  القوانين  توحيد  العمل على  الفلســطيني  الشــعب  بدأ   ،1996 تشريعي فلســطيني عام 

بعضها.

قانون العقوبات: تختلف الرؤية القانونية بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة، ما بين القانون األردني رقم 16 لعام 1960 المطبق 
العقوبات  الجنائي اإلسرائيلي فيها، وبين قانون  القانون  المحتلة، حيث يتم تطبيق  القدس  باستثناء مدينة  الغربية  الضفة  في 

البريطاني للعام 1936م في قطاع غزة.

ومن أهم االشكاليات التي تواجهنا في هذه المسألة هو عدم وجود دستور فلسطيني يحدد كيفية االلتزام ومواءمة القوانين 
المرأة،  الفلسطيني، ووثيقة حقوق  القانون األساسي  الدولية، وتعد وثيقة إعالن استقالل فلسطين،  المحلية مع االلتزامات 
والخطة االستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011-2019 مرجعيات التشريعات الفلسطينية، إضافة إلى مرجعيات دولية 
مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) (34) التي نصت بصورة ال لبس فيها على منع التمييز ضد المرأة؛ 
لت التوصية رقم 19 مدخًال أساسيًا لمنع  ألنه يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، كما وشكَّ

العنف واعتباره أحد أوجه التمييز بحق النساء.

ومع وجود االحتالل والحصار اإلسرائيلي الُمْطِبق برًا وبحرًا وجوًا على األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومع توقف 
عمل المجلس التشريعي جراء االنقسام الفلسطيني تعطلت كل مشاريع سن القوانين المتعلقة بقضايا المرأة. 

َبت ضجة في الشارع الفلسطيني احتجاجًا على بعض البنود في معاهدة سيداو والتي تخالف الشريعة  ومن النصوص التي سبَّ
اإلسالمية، مما دفع مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين إلى رفضها كونها تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل: إعطاء 
المرأة حق التصرف بجسدها وحقها باإلجهاض، ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وأيضًا المساواة بالميراث ومنع تعدد الزوجات، حيث 

اعتبرها رجال العشائر والقبائل والوجهاء مخالفة للعادات والتقاليد الفلسطينية. 
وكردة فعل قوية قررت العشائر منع المؤسسات النسوية ومندوبيها من الدخول إلى المدارس بجميع مستوياتها وحذروا القضاة 

من االلتزام بقرار تحديد سن الزواج. (35)

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة آكت لحل النزاعات أقامت لقاًء إلكترونيًا في تاريخ 2.7.2020. حول ضرورة الحوار المجتمعي في 
قانون حماية األسرة من العنف، وقد أظهر ملخص اللقاء حجم الخالف المجتمعي والديني الحاد حول قانون حماية األسرة من 
دت األستاذة لبنة كاتبة  العنف، باإلضافة إلى شرخ كبير بين أطياف المجتمع الفلسطيني حول سنِّ القانون وفهم محتواه، وقد أكَّ
المدير الشريك بالمجموعة القانونية ايكويتي على ضرورة وجود مذكرة سياسة تشريعية لمشروع القانون، بهدف توضيح ضرورة 

سن القانون وضرورة إجراء مشاورات مجتمعية أوسع للوصول إلى إجماع حول سن القانون.

العنف في  النسوية، على تفشي  الدراسات  العامة لمركز  المديرة  السيدة/ ساما عويضة  دت  أكَّ العنف األسري فقد  أما حول 
المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، مما يؤكد على ضرورة توفير حماية أوسع لألسرة، أما الناشط/ بالل محفوظ محاٍم وناشط 

حقوقي فقد أكد أن العديد من بنود االتفاقية مخالفة للشريعة اإلسالمية.
أما على الصعيد النفسي فقد تطرق األخصائي النفسي/ محمد الصفدي إلى خطورة ارتفاع مستوى العنف بالقدس، مؤكدًا على 
استمرار استغالل االحتالل للنساء الالتي يتوجهن لطلب الحماية، حيث يواجهن االبتزاز واإلسقاط، ومن أبرز التوصيات التي اقترحها 
كانت عقد مزيد من اللقاءات والحوارات لتقريب وجهات النظر بين أصحاب الشأن، وتكاتف جميع المؤسسات األهلية في حماية 

النساء.
 



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

II) مكاتب الشؤون االجتماعية في شرقي القدس:

التنمية االجتماعية يبقى موضوع متابعة قضايا العنف على  لعدم وجود تمثيل حكومي للسلطة الفلسطينية المتمثل بوزارة 
عاتق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بقدراتها وإمكانياتها المتواضعة وعلى عاتق مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة 
للطفل والنساء  أطر عالجية  العنف وبناء  توثيق حاالت  األكثر وجودًا وتخصصًا سواء في  باألساس، والتي هي  القدس  لبلدية 

المعنفات، وأكثر حضورًا عندما يتعلق الموضوع بالحماية والمرافعة القانونية. 

وتعمل مكاتب الشؤون االجتماعية في المجالس المحلية والبلديات اإلسرائيلية وفق قانون خدمات الرعاية 1958 بند رقم 2 (أ) 
ْت بهدف حماية األسرة، واألفراد، واألبناء، والمسنين  وأيضًا وفق أنظمة منظمة خدمات الرعاية 1963، ووفق قوانين عديدة ُسنَّ
والنساء الذين هم بحاجة إلى مساعدة ودعم، فيوجد في كل بلدية أو مجلس محلي مكتب شؤون اجتماعية لخدمة السكان 

الذين يعيشون بالمنطقة(36). 

القدس، ويدير هذا  بلدية  الخدمات والمجتمع في  القانون إلدارة  القدس وفق هذا  ببلدية  الرفاه االجتماعي  يتبع قسم  حيث 
القسم قضايا كل المناطق التابعة للبلدية في J1، فتقوم األقسام والوحدات بتركيز المعطيات الحقلية من أجل اقتراح حلول 
وتصور شمولي للمشكالت والقضايا المجتمعية للسكان، وهم يمثلون المجتمع المقدسي أمام وزارة العمل والرفاه االجتماعي 
التوزيع  حسب  مقسمة  الغربية  القدس  في  منها  ثالثة  مناطق:  أربع  في  خدماته  بالبلدية  الرفاه  قسم  ويقدم  اإلسرائيلية، 

الجغرافي والخصائص االجتماعية للسكان، والرابع في شرقي القدس.
وبحسب التوزيع الجغرافي للقدس الشرقية تعمل في المدينة 6 مكاتب تقدم خدمات الرفاه للسكان:

1 - مكتب شؤون شعفاط: يغطي الخدمات في قرية شعفاط، مخيم شعفاط وعناتا والعيسوية.
2 - مكتب شؤون بيت حنينا يغطي بيت حنينا وكفر عقب.

3 - مكتب شؤون البلدة القديمة: يغطي البلدة القديمة والشيخ جراح ووادي الجوز والمصرارة.
4 - مكتب شؤون سلوان: يغطي منطقة الطور والصوانة وسلوان والثوري.

5 - مكتب شؤون جبل المكبر: يغطي رأس العمود، ووادي قدوم وجبل المكبر.
6 - مكتب شؤون صور باهر: يغطي صور باهر وأم طوبا وبيت صفافا وشرفات وبير عونه. 

وتدعم المكاتب وحدات تخصصية تقدم خدماتها لجميع سكان القدس الشرقية (وحدة التأهيل لذوي االحتياجات الخاصة، وحدة 
الشباب والمراهقين، وحدة العالج من المخدرات، مركز تأهيل العائالت الذي يشمل ثالثة أقسام (قسم الحضانة والوصاية، قسم 
المشاهدة الذي يعالج حقوق الزيارات والمشاهدة ألبناء األهالي المطلقين أو المنفصلين ممن بينهم نزاع حول حضانة األبناء، 

ومركز عالج لمنع العنف األسري). 

إضافة إلى مجموع المكاتب الستة، هناك مكتب رئيسي لإلدارة العامة لخدمات الرفاه في منطقة القدس الشرقية يقع في 
منطقة شعفاط، يركز على: قضايا العنف، خدمات المسنين، متابعة األسر في ضائقة، التطوع وتجنيد الموارد، إضافة إلى قضايا 

االستحقاق.

ومن بين األخصائيين االجتماعيين هناك من يعمل مع العائالت واألطفال من خالل برامج حماية القاصرين والعنف ضد النساء، 
كما ويتابعون القضايا المرتبط بالحماية القانونية، ويقومون بالتدخل بحسب مرشد للتدخل في موضوع العنف األسري.

وقد ُوِضَع من قبل قسم السياسات في وزارة العمل والرفاه االجتماعي سنة 2017(37) هذا الدليل من أجل: 
1. رفع مستوى المعرفة واليقظة لدى العاملين االجتماعيين لعناصر ومؤشرات السلوك العنيف بين األزواج.

2. توسيع قاعدة المعلومات من أجل تشخيص الديناميكية األسرية.
3. إكساب األخصائي االجتماعي معرفة إلجراء التدخل بصورة منهجية (تحديد المشكلة، تشخيصها، تقييم الوضع، بناء خطة تدخل، 

تنفيذ الخطة، تقييم وإنهاء التدخل).
4. مساعد العامل االجتماعي في سيرورة اتخاذ القرار بمحطات التدخل المختلفة.

والرفاه  العمل  وزارة  من  كل  صياغته  في  شارك  إجراء  عمل  تم  للخطر،  المعرضات  للنساء  اإلساءة  ظاهرة  مكافحة  وبهدف 
والضابط  العنف  موضوع  عن  المسؤول  فيه  يشارك  شهري  لقاء  عن  عبارة  هو  اإلجراء  وهذا  والشرطة(38)(38)،  االجتماعي 
النساء  حول  المفتوحة  الملفات  لنقاش  األسري،  العنف  قضايا  عن  المسؤولين  االجتماعيين  والعمال  المنطقة  عن  المسؤول 
المعنفات، وذلك بهدف تحديد درجة الخطورة ألخذها بعين االعتبار في خطة التدخل فيما بعد، وأيضًا القيام بإجراءات تقوم بها 

الشرطة تجاه المعتدي بهدف الحفاظ على سالمة المرأة المعنفة.



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

اإلطار القانوني الناظم في فلسطين: 

قبل الحديث عن الخدمات، من المهم ذكر اإلطار القانوني الذي تعمل من خالله مكاتب الرفاه االجتماعي العاملة في شرقي 
العنف  لمكافحة ظاهرة  العالج  للوقاية وطرق  العريضة  الخطوط  رسم  تم  حيث  األسري،  العنف  وعالج  مواجهة  القدس في 
العنف  3.28 وقاية وعالج ظاهرة  رقم  (لوائح  األسري  العنف  لموضوع  االجتماعي  والرفاه  العمل  وزارة  لوائح  األسري حسب 
والفئات  الظاهرة  لمكافحة  العالجي  التدخل  ومبادئ  وأنواعه،  وأشكاله  العنف،  تعريف  إقرار  تم  بموجبها  التي  األسري)(39) 
المستهدفة، كما حددت اللوائُح القوانيَن التي وقفت من وراء سياسات وفعاليات مكافحة ظاهرة العنف األسري وكانت أهم 

هذه القوانين: 

قانون منع العنف األسري، 1991: تطرق هذا القانون إلى جميع أنواع العنف الجسدية، والجنسية والنفسية. ويسمح القانون 
بإصدار قرار حماية وتوفير المساعدة، ويعطي لألخصائي االجتماعي المسؤول عن شؤون العائلة إمكانية كتابة التقارير عن العائلة 
وإعطاء التوصيات العالجية، ويعطي القانون بدائل من أجل منع إخراج األوالد والمرأة المعنقة من البيت، وذلك من خالل إبعاد 

المعتدي عن البيت لمدة أقصاها سنة.

قانون العقوبات (تعديل رقم 26، 1989) إساءة ضد القاصرين والذين ال حول لهم وال قوة: يرفع هذا القانون العقاب على الذين 
يبلغ  أن  الجمهور  ُيلِزم  المهنيين، وكما وأنه  التخبير على  إلزامية  أنه يوسع دائرة  القاصرين، كما  باالعتداء على األوالد  يقومون 

المسؤول عن حقوق القاصرين أو الشرطة على كل إساءة ضد القاصرين. 

قانون الشباب عالج ومراقبة 1960: يمنح هذا القانون األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين الشروع بإجراءات في 
ن القانون األخصائي من تقديم تقارير وتوصية  محكمة األحداث، من أجل حماية القاصرين الذين سالمتهم معرضة للخطر، كما يمكِّ

عالجية للقاضي حتى يتمكن القاضي من اتخاذ قرار حول القاصرين المعرضين لإلساءة النفسية والجسدية.

اتفاقية الهاي (إعادة األطفال المخطوفين)، 1991 وقانون قانون محاكم العائلة 1995. 
للقضاء،  والتوجه  وحماية  وعالج  وقاية،  مستويات:  ثالثة  في  األسري  العنف  بموضوع  الشؤون  مكاتب  في  الخدمات  م  ُتَقدَّ
وبصورة عامة يتم الدمج بين مستويات التدخل الثالثة، فعلى المستوى الوقائي يتم تفعيل خطوط هاتفية للتبليغ واالستشارة 

بقضايا منع العنف األسري، باإلضافة إلى تمرير ورشات عمل لطلبة المدارس من أجل منع العنف األسري. 
االنتقالية  والبيوت  اآلمنة،  والبيوت  الطوارئ،  المعنفات، ومراكز  للنساء  المالجئ  العالجي، فيضم خدمات  المستوى  أما على 

ومراكز لمنع وعالج العنف األسري، حيث تعتبر مراكز منع وعالج العنف األسري الجهة األساسية للعالج(40).



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

الخدمات التي تقدمها مكاتب الرفاه االجتماعي:  

I) خدمات التبليغ: 
• تطبيق 100 طوارئ للشرطة على الهواتف النقالة.

• خط تلفوني (طوارئ) تابع لوزارة العمل والرفاه االجتماعي ورقمه 118: يستقبل محادثات من نساء يريدن التبليغ حول العنف 
من أزواجهن.

• خط تلفوني (طوارئ) خاص للرجال ورقمه 1218.
• توجه بموجب إرسال رسالة إلكترونية لهاتف رقم 7000128-055 . 

• خط تلفوني (طوارئ) لبلدية القدس 106 تحويلة رقم 5 وهو خط دافئ جديد، قرر رئيس بلدية القدس فتحه مؤخرًا بعد أحداث 
قتل النساء ومخصص للنساء الموجودات بدائرة العنف األسري من أجل دعمهن ولتقديم الشكاوي.

األسري   العنف  ملفات  في  واإلبعاد  الحماية  قرارات  لطلبات  قانوني  وتمثيل  العدل(41  وزارة  من  قانونية  استشارة   •
50/49/48/3927747_073

• التوجه لمكاتب الشؤون االجتماعية القريبة من مكان السكن. 

بعد التوجه األول يقوم األخصائيون االجتماعيون في مراكز التبليغ المختلفة وبمكاتب الشؤون بتقييم أولي للحالة، وفي حالة 
كان هناك خطر آني على حياة المتوجهة تتوجب حمايتها، فتقوم وزارة الرفاه من خالل مكاتب الشؤون التابعة لمكان السكن 

العمل من أجل حمايتها والحفاظ على حياتها وذلك من خالل: 
1. إبعاد المعتدي من خالل قرار اإلبعاد والحماية، وهذا القرار يخّول الشرطة بعد تقديم الشكوى بأخذ قرار ضد المعتدي بإبعاده 
فترة زمنية محددة، في حالة كانت هناك حاجة لتمديد فترة اإلبعاد، وعلى المشتكي التوجه للمحكمة من أجل طلب قرار حماية 

بموجب البند رقم 2 من قانون منع العنف العائلي,1991(42).

بإمكان  القانون  هذا  وبموجب  البيت،  عن  المعتدي  إلبعاد  اإلمكانية  بموجبه  ُتْعَطى  قضائي  قانون  الحماية(43)(43):  قرار   .2
الُمْعتَدى عليه التوجه لمحكمة شؤون العائلة أو لمحكمة الصلح القريبة من مكان حدوث جريمة العنف، وإصدار قرار حماية غير 
مشروط بدفع رسوم أو توجه مسبق للشرطة، ويشمل قرار الحماية التوجه لمحكمة شؤون العائلة، وتعبئة النماذج المطلوبة، 
وبعدها يتم نقاشه بالمحكمة أمام القاضي، الذي بدوره يقرر إصدار قرار الحماية، وبعد إصدار القرار يجب التوجه إلى الشرطة التي 
د موعدًا آخر لسماع  بدورها تقوم بتسليمه للمعتدي، ومن الجدير بالذكر أن قرار الحماية ُيْعَطى لعدة أيام محدودة وخاللها ُيحدَّ
تقرير  وطلب  األسرية  للشؤون  اجتماعي  ألخصائي  للتوجه  ل  مخوَّ فالقاضي  للطرفين،  الثاني  النقاش  موعد  وحتى  الطرفين، 
لتشخيص وضع األسرة، كما أن القاضي مخول بموجب هذا القانون بتوجيه الطرفين لوحدة المساعدة في محاكم األسرة من أجل 

تلقي مساعدة أولية واستشارة.

II) توفير األطر اآلمنة لحماية المعتدي عليه:
للُمْعَتَدى  الكافية  الحماية  المعتدي ال يعطي  إبعاد  أن  نرى فيها  التي  المتطرفة  الحاالت  للمعنف/ـة(44): ففي  1. ملجأ آمن 
طريق  عن  المختلفة  الطوارئ  لمالجئ  توجيهه/ها  باإلمكان  عندها  خطر،  في  عليه/ها  الُمعَتَدى  حياة  أن  ونقدر  عليه/ها، 

األخصائيين االجتماعيين بالمراكز واألطر العالجية المختلفة: 

أ . ملجأ للنساء المعنفات وأوالدهن(45): وهو عبارة عن بيت يوفر الحماية والعالج للنساء المعنفات اللواتي ال يستطعن البقاء 
ن النساء المقدسيات باألساس في ملجئين  في بيوتهن بسبب خطر جسدي أو نفسي من أزواجهن أو أحد أفراد عائالتهن، وُتؤمَّ
مخصصين للنساء العربيات، وفي حالة لم تتوفر أماكن شاغرة يتم تحويلهن للمالجئ المختلطة للنساء العربيات واليهوديات، أو 
ة للنساء اليهوديات فقط في حاالت نادرة، ومن سياسات الوزارة عدم تأمين النساء المعنفات في مالجئ بداخل بلداتهن  الُمعدَّ
وذلك حفاظًا على سالمتهن وأمنهن، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سياسة المالجئ ال تسمح باستقبال أكثر من امرأة من المنطقة 
نفسها أو تابعة لنفس مكتب الشؤون الذي منه تم تحويل المرأة حفاظًا على السرية، ويعطي الملجأ خدمة طارئة وسرية توفر 
األمان والحماية الجسدية والنفسية للمرأة المعنقة وأوالدها لفترة محدودة ما بين 3-6 أشهر، كما ويقدم منحة تأقلم للنساء 
اللواتي أنهين فترة مكوثهن بالملجأ ومعنيات باالستقاللية، فيضع الطاقم العالجي خطة لتأهيل ومرافقة النساء وذلك بهدف 

تسهيل خروجهن من المالجئ، وتبلغ قيمة المنحة حتى 8000 شيقل.

ب. ملجأ مجتمعي(46): هو إطار سكن عائلي مؤقت لألطفال في حالة وجودهم بخطر، وهذا اإلطار مالئم لألطفال من جيل 
الوالدة حتى جيل 18 سنة، وينتمون إلى أسر في أزمة ويحتاجون إلى بديل عن أسرهم؛ من أجل حمايتهم وتوفير العالج والمتابعة 
اليومية لهم. وهذا الملجأ يمكن أن يكون عند األقرباء (أعمام، أخوال، أجداد...) جيران وأصدقاء أو أي شخص آخر يمكن االستعانة 
به من أجل العالج اليومي، ومن المفضل أن يتواجد الملجأ داخل البيئة أو المجتمع الذي يعيش به األطفال، وذلك للحفاظ على 

نمط حياتهم اليومية (المدرسة، أطر الترفيهية...).
العائالت  بتجنيد  الذين بدورهم يقومون  الشؤون  العمال االجتماعيين بمكاتب  العائالت عن طريق  ويتم توجيه األطفال لهذه 
المالئمة وفق معايير تتناسب مع مصلحة األطفال، ويتم الترتيب بموافقة العائلة أو بناًء على قرار محكمة حسب قانون الشباب 

للعالج والوقاية، 1960(47).

سنة،   15-13 جيل  من  والشابات  للصبايا  والحماية  المسكن  اإلطار  هذا  يوفر  خطرة:  بأوضاع  والشابات  للصبايا  آمن  ملجأ  ج.   
أزمة وبحاجة لحماية وخدمة عالجية تشمل احتواًء، ومساعدة شخصية، وإثراًء، ومأمنًا ومسكنًا،  أو  آني،  الموجودات في خطر 
المفتشـ/ـة  بموافقة  وفقط  خاصة  بأوضاع  إضافيين  لشهرين  للتمديد  إمكانية  (مع  أشهر  ثالثة  لغاية  بالملجأ  المكوث  ويكون 
المسؤولة بوزارة العمل/ الرفاه والخدمات االجتماعية، ويتم توجيه الحاالت أيضًا عن طريق العمال االجتماعيين بمكاتب الشؤون، 

وتوجهات من الشرطة أو المستشفيات التي تتم أيضًا من خالل التنسيق المباشر مع مكاتب الشؤون القريبة من مكان السكن.

د. مبيت في حاالت الطوارئ للشباب والشابات في حاالت الخطر: خدمة أولية تقدم لشباب وشابات من جيل 18-25 سنة في 
ن هذا  خطر وضائقة، ممن تركوا أهلهم وأماكن انتمائهم على خلفية عنف جنسي، وجسدي وإهمال قاٍس وأسباب أخرى، ويؤمِّ
اإلطار مبيتًا ومسكنًا مؤقتًا لهم ويوفر لهم المساعدة األولية، ووجبات ساخنة، ومرافقات لفحوصات وعالجات طبية، ومساعدة 
أعاله  التي ذكرناها  الطارئة  باقي األطر  أربعة أشهر، ولهذه األطر خالفًا عن  الحقوق وبناء خطة عالجية وذلك لمدة  بتحصيل 
بإمكان الشباب والشابات التوجه إليها بشكل ذاتي وأيضًا من خالل األخصائيين االجتماعيين بمكاتب الشؤون، ومن الجدير بالذكر 
أن أطر المبيت الطارئة للشباب والشابات موجودة بالمدن الكبرى وتالئم الجنس والدين والقومية والميول الجنسية للشباب/ـات 

المتوجهين.

ذ- مركز طوارئ لعالج األطفال/ األهالي في خطر (48): هو إطار للمدى القصير لألطفال الموجودين في خطر شديد وبحاجة 
لحماية خارج نطاق األسرة، ويوجد ثالثة مراكز كهذه، حيث يقوم األخصائي االجتماعي بتوجيه األطفال القاصرين إليها بموجب 

قرار الطوارئ الذي يصدره األخصائي االجتماعي المسؤول عن رعاية القاصرين بموجب قانون الشباب للعالج والوقاية, 1960.
وفي هذه المراكز يتم تشخيص الطفل واألسرة وتقييم العالقة األسرية للطفل وأهله، وإعطاء توصية عالجية لمكاتب الشؤون 
من أجل متابعة الطفل الحقًا، ويساعد هذا المركز الطفل واألهل على التكيف مع األزمة المتعلقة بإبعاد الطفل عن المنزل، وهذا 
اإلطار مفتوح الستقبال األطفال خالل كل ساعات اليوم وجميع أيام السنة، وتكون فترة المكوث المحددة ثالثة أشهر يمكن 

تمديدها بموافقة المفتش المسؤول/ـة بالوزارة.

6 سنوات وفي حاالت  ر. عائالت حاضنة للطوارئ(49): هذه العائالت مهيئة الستيعاب سريع لألطفال من جيل الوالدة حتى 
استثنائية حتى جيل 10 سنوات، واإلطار كباقي األطر الطارئة هدفه توفير الحماية الفورية وفيه يتم تشخيص الطفل من أجل 
عمل خطة تدخل للمدى القصير والبعيد، وتكون مدة المكوث في العائالت الحاضنة هو ثالثة أشهر يمكن تمديدها لثالثة أشهر 

إضافية بموافقة المفتش/ـة المسؤول.

III) خدمات العالج والتأهيل:  
تصبو هذه الخدمات إلخراج الطفل والمرأة المعنفة من دائرة العنف، األمر الذي يتطلب عالج ومرافقة مهنية ومتخصصة بالعنف 

م هذه الخدمات العالجية والتأهيلية بأطر مختلفة منها:  األسري، وُتقدَّ

اللواتي مكثن في مالجئ  المعنفات وأطفالهن من  للنساء  ة  العنف(50): وهي ُمعدَّ االنتقالية لعالج وتأهيل ضحايا  البيوت  أ . 
النساء المعنفات وقررن الخروج لحياة مستقلة وبحاجة لمرافقة مستمرة ودائمة من أجل تحقيق ذاتهن، وجميع هذه البيوت 
موجودة خارج القدس؛ ولكنها متاحة لمنتفعات القدس الشرقية، ويتم التحويل لهذه البيوت عن طريق المالجئ اآلمنة أو عن 
طريق أخصائي اجتماعي مختص في عالج العنف، ويكون المكوث في البيوت االنتقالية محددًا لفترة ما بين 6 أشهر حتى سنة، 
وتتلقى النساء خالل هذه الفترة دعمًا في المجاالت التالية: اكتساب المهارات الحياتية المطلوبة من أجل إدارة حياة مستقلة، 
واستمرار الحصول على المساعدات القضائية من أجل تحصيل الحقوق، واالندماج في برامج التأهيل المهني، واالنخراط في برامج 

التشغيل أو في إطار تعليمي، وتقديم المساعدة في تعليم وتربية األطفال.

ب . عالج الرجال العنيفين: يعتبر هذا البرنامج أحد أهم ركائز منع وعالج العنف األسري(51) وفق البند 16 من اتفاقية إسطنبول 
البند تم  العنيفين، وبهذا  الرجال  لبرامج عالج  النساء والعنف األسري المخصص  العنف ضد  أوروبا لمكافحة  اتفاقية مجلس   –
وا  التحديد أنه "على الدول اتخاذ اإلجراءات والوسائل المطلوبة لبناء برامج عمل هدفها تعليم الذين يستخدمون العنف أن يتبنُّ
تصرفات غير عنيفة في عالقاتهم الزوجية، أو دعم هذه البرامج، وذلك بهدف منع العنف اإلضافي ومن أجل تغيير أنماط السلوك 
ِتَها أن  ع على هذه االتفاقية إال أنها كانت قد صرحت بالماضي بأن في نيَّ ف، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقِّ العنيفة لدى الُمَعنِّ

تنضم للدول التي وقعت عليها.

وُتْعَطى الخدمات العالجية للرجال العنيفين بإسرائيل بدوائر مختلفة كجزء من السيرورة الجنائية، في داخل السجون وبعد اإلفراج 
عن الرجال العنيفين، كما وُتْعَطى هذه الخدمات عن طريق وزارة العمل والرفاه االجتماعي/ خدمة دائرة السجون ودائرة تأهيل 

السجين.
وبالرغم من أن المعطيات(52) تدل على أن عددًا قليًال فقط من الرجال اندمجوا بالبرامج العالجية إال أن توصيات اللجنة الوزارية 
لعالج العنف األسري التي اعتمدتها الحكومة بـ 2017 شملت أيضًا توصيات بموضوع عالج الرجال العنيفين، ومن ضمن هذه 
التوصيات توسيع وتحسين الخدمات المعطاة للرجال في المجتمع أو للمعتقلين بالسجون والسجناء المحررين من خالل زيادة عدد 

العمال االجتماعيين لعالج الرجال العنيفين.

ت . بيوت عالجية للرجال العنيفة (53): تعتبر خدمة خاصة وموجهة من أجل العنف بين األزواج، والعالج في هذه البيوت مبني 
وفق مستوى العنف ومستوى الخطورة واالحتياجات األخرى، ولكل سيرورة عالجية فترة محددة من الزمن، وخالل فترة المكوث 
بالذات،  والتحكم  الغضب  على  سيطرة  مجموعات  تشمل  مختلفة  وجماعية  فردية  عالجات  على  العنيفون  الرجال  يحصل 

ومجموعات والدية... وذلك بهدف تغيير األنماط السلوكية العنيفة وخلق اتصال سليم مع أفراد األسرة.

ث . عالج وتأهيل عائلي: من أجل الخروج من دائرة العنف وتأهيل األسرة من خالل دعمها وتقويتها عن طريق المراكز لمنع وعالج 
العنف األسري(54) وهي عبارة عن مراكز عالجية متخصصة في المجتمع تعمل من ساعة الطوارئ وحتى مرافقة العائلة بهدف 

وقف العنف.  

يوجد في القدس الشرقية مركز واحد لعالج منع العنف األسري في بيت حنينا كجزء من خدمات مركز األسرة التابع للخدمات 
وتأهيل وعالج  للحماية،  وبناء خطط عالجية  الخطر،  درجة  وتقييم  األسرة،  بتشخيص  المركز  الشؤون. ويقوم  لمكتب  المرافقة 
العائلة الموجودة في دائرة العنف، ويشمل عالج الرجال العنيفين والنساء المعنفات، ويستمر العالج في هذا المركز لمدة سنة 

ويمكن تمديده بموافقة المفتشة المسؤولة في وزارة العمل والرفاه االجتماعي.  



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

الخدمات التي تقدمها مكاتب الرفاه االجتماعي:  

I) خدمات التبليغ: 
• تطبيق 100 طوارئ للشرطة على الهواتف النقالة.

• خط تلفوني (طوارئ) تابع لوزارة العمل والرفاه االجتماعي ورقمه 118: يستقبل محادثات من نساء يريدن التبليغ حول العنف 
من أزواجهن.

• خط تلفوني (طوارئ) خاص للرجال ورقمه 1218.
• توجه بموجب إرسال رسالة إلكترونية لهاتف رقم 7000128-055 . 

• خط تلفوني (طوارئ) لبلدية القدس 106 تحويلة رقم 5 وهو خط دافئ جديد، قرر رئيس بلدية القدس فتحه مؤخرًا بعد أحداث 
قتل النساء ومخصص للنساء الموجودات بدائرة العنف األسري من أجل دعمهن ولتقديم الشكاوي.

األسري   العنف  ملفات  في  واإلبعاد  الحماية  قرارات  لطلبات  قانوني  وتمثيل  العدل(41  وزارة  من  قانونية  استشارة   •
50/49/48/3927747_073

• التوجه لمكاتب الشؤون االجتماعية القريبة من مكان السكن. 

بعد التوجه األول يقوم األخصائيون االجتماعيون في مراكز التبليغ المختلفة وبمكاتب الشؤون بتقييم أولي للحالة، وفي حالة 
كان هناك خطر آني على حياة المتوجهة تتوجب حمايتها، فتقوم وزارة الرفاه من خالل مكاتب الشؤون التابعة لمكان السكن 

العمل من أجل حمايتها والحفاظ على حياتها وذلك من خالل: 
1. إبعاد المعتدي من خالل قرار اإلبعاد والحماية، وهذا القرار يخّول الشرطة بعد تقديم الشكوى بأخذ قرار ضد المعتدي بإبعاده 
فترة زمنية محددة، في حالة كانت هناك حاجة لتمديد فترة اإلبعاد، وعلى المشتكي التوجه للمحكمة من أجل طلب قرار حماية 

بموجب البند رقم 2 من قانون منع العنف العائلي,1991(42).

بإمكان  القانون  هذا  وبموجب  البيت،  عن  المعتدي  إلبعاد  اإلمكانية  بموجبه  ُتْعَطى  قضائي  قانون  الحماية(43)(43):  قرار   .2
الُمْعتَدى عليه التوجه لمحكمة شؤون العائلة أو لمحكمة الصلح القريبة من مكان حدوث جريمة العنف، وإصدار قرار حماية غير 
مشروط بدفع رسوم أو توجه مسبق للشرطة، ويشمل قرار الحماية التوجه لمحكمة شؤون العائلة، وتعبئة النماذج المطلوبة، 
وبعدها يتم نقاشه بالمحكمة أمام القاضي، الذي بدوره يقرر إصدار قرار الحماية، وبعد إصدار القرار يجب التوجه إلى الشرطة التي 
د موعدًا آخر لسماع  بدورها تقوم بتسليمه للمعتدي، ومن الجدير بالذكر أن قرار الحماية ُيْعَطى لعدة أيام محدودة وخاللها ُيحدَّ
تقرير  وطلب  األسرية  للشؤون  اجتماعي  ألخصائي  للتوجه  ل  مخوَّ فالقاضي  للطرفين،  الثاني  النقاش  موعد  وحتى  الطرفين، 
لتشخيص وضع األسرة، كما أن القاضي مخول بموجب هذا القانون بتوجيه الطرفين لوحدة المساعدة في محاكم األسرة من أجل 

تلقي مساعدة أولية واستشارة.

II) توفير األطر اآلمنة لحماية المعتدي عليه:
للُمْعَتَدى  الكافية  الحماية  المعتدي ال يعطي  إبعاد  أن  نرى فيها  التي  المتطرفة  الحاالت  للمعنف/ـة(44): ففي  1. ملجأ آمن 
طريق  عن  المختلفة  الطوارئ  لمالجئ  توجيهه/ها  باإلمكان  عندها  خطر،  في  عليه/ها  الُمعَتَدى  حياة  أن  ونقدر  عليه/ها، 

األخصائيين االجتماعيين بالمراكز واألطر العالجية المختلفة: 

أ . ملجأ للنساء المعنفات وأوالدهن(45): وهو عبارة عن بيت يوفر الحماية والعالج للنساء المعنفات اللواتي ال يستطعن البقاء 
ن النساء المقدسيات باألساس في ملجئين  في بيوتهن بسبب خطر جسدي أو نفسي من أزواجهن أو أحد أفراد عائالتهن، وُتؤمَّ
مخصصين للنساء العربيات، وفي حالة لم تتوفر أماكن شاغرة يتم تحويلهن للمالجئ المختلطة للنساء العربيات واليهوديات، أو 
ة للنساء اليهوديات فقط في حاالت نادرة، ومن سياسات الوزارة عدم تأمين النساء المعنفات في مالجئ بداخل بلداتهن  الُمعدَّ
وذلك حفاظًا على سالمتهن وأمنهن، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سياسة المالجئ ال تسمح باستقبال أكثر من امرأة من المنطقة 
نفسها أو تابعة لنفس مكتب الشؤون الذي منه تم تحويل المرأة حفاظًا على السرية، ويعطي الملجأ خدمة طارئة وسرية توفر 
األمان والحماية الجسدية والنفسية للمرأة المعنقة وأوالدها لفترة محدودة ما بين 3-6 أشهر، كما ويقدم منحة تأقلم للنساء 
اللواتي أنهين فترة مكوثهن بالملجأ ومعنيات باالستقاللية، فيضع الطاقم العالجي خطة لتأهيل ومرافقة النساء وذلك بهدف 

تسهيل خروجهن من المالجئ، وتبلغ قيمة المنحة حتى 8000 شيقل.

ب. ملجأ مجتمعي(46): هو إطار سكن عائلي مؤقت لألطفال في حالة وجودهم بخطر، وهذا اإلطار مالئم لألطفال من جيل 
الوالدة حتى جيل 18 سنة، وينتمون إلى أسر في أزمة ويحتاجون إلى بديل عن أسرهم؛ من أجل حمايتهم وتوفير العالج والمتابعة 
اليومية لهم. وهذا الملجأ يمكن أن يكون عند األقرباء (أعمام، أخوال، أجداد...) جيران وأصدقاء أو أي شخص آخر يمكن االستعانة 
به من أجل العالج اليومي، ومن المفضل أن يتواجد الملجأ داخل البيئة أو المجتمع الذي يعيش به األطفال، وذلك للحفاظ على 

نمط حياتهم اليومية (المدرسة، أطر الترفيهية...).
العائالت  بتجنيد  الذين بدورهم يقومون  الشؤون  العمال االجتماعيين بمكاتب  العائالت عن طريق  ويتم توجيه األطفال لهذه 
المالئمة وفق معايير تتناسب مع مصلحة األطفال، ويتم الترتيب بموافقة العائلة أو بناًء على قرار محكمة حسب قانون الشباب 

للعالج والوقاية، 1960(47).

سنة،   15-13 جيل  من  والشابات  للصبايا  والحماية  المسكن  اإلطار  هذا  يوفر  خطرة:  بأوضاع  والشابات  للصبايا  آمن  ملجأ  ج.   
أزمة وبحاجة لحماية وخدمة عالجية تشمل احتواًء، ومساعدة شخصية، وإثراًء، ومأمنًا ومسكنًا،  أو  آني،  الموجودات في خطر 
المفتشـ/ـة  بموافقة  وفقط  خاصة  بأوضاع  إضافيين  لشهرين  للتمديد  إمكانية  (مع  أشهر  ثالثة  لغاية  بالملجأ  المكوث  ويكون 
المسؤولة بوزارة العمل/ الرفاه والخدمات االجتماعية، ويتم توجيه الحاالت أيضًا عن طريق العمال االجتماعيين بمكاتب الشؤون، 

وتوجهات من الشرطة أو المستشفيات التي تتم أيضًا من خالل التنسيق المباشر مع مكاتب الشؤون القريبة من مكان السكن.

د. مبيت في حاالت الطوارئ للشباب والشابات في حاالت الخطر: خدمة أولية تقدم لشباب وشابات من جيل 18-25 سنة في 
ن هذا  خطر وضائقة، ممن تركوا أهلهم وأماكن انتمائهم على خلفية عنف جنسي، وجسدي وإهمال قاٍس وأسباب أخرى، ويؤمِّ
اإلطار مبيتًا ومسكنًا مؤقتًا لهم ويوفر لهم المساعدة األولية، ووجبات ساخنة، ومرافقات لفحوصات وعالجات طبية، ومساعدة 
أعاله  التي ذكرناها  الطارئة  باقي األطر  أربعة أشهر، ولهذه األطر خالفًا عن  الحقوق وبناء خطة عالجية وذلك لمدة  بتحصيل 
بإمكان الشباب والشابات التوجه إليها بشكل ذاتي وأيضًا من خالل األخصائيين االجتماعيين بمكاتب الشؤون، ومن الجدير بالذكر 
أن أطر المبيت الطارئة للشباب والشابات موجودة بالمدن الكبرى وتالئم الجنس والدين والقومية والميول الجنسية للشباب/ـات 

المتوجهين.

ذ- مركز طوارئ لعالج األطفال/ األهالي في خطر (48): هو إطار للمدى القصير لألطفال الموجودين في خطر شديد وبحاجة 
لحماية خارج نطاق األسرة، ويوجد ثالثة مراكز كهذه، حيث يقوم األخصائي االجتماعي بتوجيه األطفال القاصرين إليها بموجب 

قرار الطوارئ الذي يصدره األخصائي االجتماعي المسؤول عن رعاية القاصرين بموجب قانون الشباب للعالج والوقاية, 1960.
وفي هذه المراكز يتم تشخيص الطفل واألسرة وتقييم العالقة األسرية للطفل وأهله، وإعطاء توصية عالجية لمكاتب الشؤون 
من أجل متابعة الطفل الحقًا، ويساعد هذا المركز الطفل واألهل على التكيف مع األزمة المتعلقة بإبعاد الطفل عن المنزل، وهذا 
اإلطار مفتوح الستقبال األطفال خالل كل ساعات اليوم وجميع أيام السنة، وتكون فترة المكوث المحددة ثالثة أشهر يمكن 

تمديدها بموافقة المفتش المسؤول/ـة بالوزارة.

6 سنوات وفي حاالت  ر. عائالت حاضنة للطوارئ(49): هذه العائالت مهيئة الستيعاب سريع لألطفال من جيل الوالدة حتى 
استثنائية حتى جيل 10 سنوات، واإلطار كباقي األطر الطارئة هدفه توفير الحماية الفورية وفيه يتم تشخيص الطفل من أجل 
عمل خطة تدخل للمدى القصير والبعيد، وتكون مدة المكوث في العائالت الحاضنة هو ثالثة أشهر يمكن تمديدها لثالثة أشهر 

إضافية بموافقة المفتش/ـة المسؤول.

III) خدمات العالج والتأهيل:  
تصبو هذه الخدمات إلخراج الطفل والمرأة المعنفة من دائرة العنف، األمر الذي يتطلب عالج ومرافقة مهنية ومتخصصة بالعنف 

م هذه الخدمات العالجية والتأهيلية بأطر مختلفة منها:  األسري، وُتقدَّ

اللواتي مكثن في مالجئ  المعنفات وأطفالهن من  للنساء  ة  العنف(50): وهي ُمعدَّ االنتقالية لعالج وتأهيل ضحايا  البيوت  أ . 
النساء المعنفات وقررن الخروج لحياة مستقلة وبحاجة لمرافقة مستمرة ودائمة من أجل تحقيق ذاتهن، وجميع هذه البيوت 
موجودة خارج القدس؛ ولكنها متاحة لمنتفعات القدس الشرقية، ويتم التحويل لهذه البيوت عن طريق المالجئ اآلمنة أو عن 
طريق أخصائي اجتماعي مختص في عالج العنف، ويكون المكوث في البيوت االنتقالية محددًا لفترة ما بين 6 أشهر حتى سنة، 
وتتلقى النساء خالل هذه الفترة دعمًا في المجاالت التالية: اكتساب المهارات الحياتية المطلوبة من أجل إدارة حياة مستقلة، 
واستمرار الحصول على المساعدات القضائية من أجل تحصيل الحقوق، واالندماج في برامج التأهيل المهني، واالنخراط في برامج 

التشغيل أو في إطار تعليمي، وتقديم المساعدة في تعليم وتربية األطفال.

ب . عالج الرجال العنيفين: يعتبر هذا البرنامج أحد أهم ركائز منع وعالج العنف األسري(51) وفق البند 16 من اتفاقية إسطنبول 
البند تم  العنيفين، وبهذا  الرجال  لبرامج عالج  النساء والعنف األسري المخصص  العنف ضد  أوروبا لمكافحة  اتفاقية مجلس   –
وا  التحديد أنه "على الدول اتخاذ اإلجراءات والوسائل المطلوبة لبناء برامج عمل هدفها تعليم الذين يستخدمون العنف أن يتبنُّ
تصرفات غير عنيفة في عالقاتهم الزوجية، أو دعم هذه البرامج، وذلك بهدف منع العنف اإلضافي ومن أجل تغيير أنماط السلوك 
ِتَها أن  ع على هذه االتفاقية إال أنها كانت قد صرحت بالماضي بأن في نيَّ ف، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقِّ العنيفة لدى الُمَعنِّ

تنضم للدول التي وقعت عليها.

وُتْعَطى الخدمات العالجية للرجال العنيفين بإسرائيل بدوائر مختلفة كجزء من السيرورة الجنائية، في داخل السجون وبعد اإلفراج 
عن الرجال العنيفين، كما وُتْعَطى هذه الخدمات عن طريق وزارة العمل والرفاه االجتماعي/ خدمة دائرة السجون ودائرة تأهيل 

السجين.
وبالرغم من أن المعطيات(52) تدل على أن عددًا قليًال فقط من الرجال اندمجوا بالبرامج العالجية إال أن توصيات اللجنة الوزارية 
لعالج العنف األسري التي اعتمدتها الحكومة بـ 2017 شملت أيضًا توصيات بموضوع عالج الرجال العنيفين، ومن ضمن هذه 
التوصيات توسيع وتحسين الخدمات المعطاة للرجال في المجتمع أو للمعتقلين بالسجون والسجناء المحررين من خالل زيادة عدد 

العمال االجتماعيين لعالج الرجال العنيفين.

ت . بيوت عالجية للرجال العنيفة (53): تعتبر خدمة خاصة وموجهة من أجل العنف بين األزواج، والعالج في هذه البيوت مبني 
وفق مستوى العنف ومستوى الخطورة واالحتياجات األخرى، ولكل سيرورة عالجية فترة محددة من الزمن، وخالل فترة المكوث 
بالذات،  والتحكم  الغضب  على  سيطرة  مجموعات  تشمل  مختلفة  وجماعية  فردية  عالجات  على  العنيفون  الرجال  يحصل 

ومجموعات والدية... وذلك بهدف تغيير األنماط السلوكية العنيفة وخلق اتصال سليم مع أفراد األسرة.

ث . عالج وتأهيل عائلي: من أجل الخروج من دائرة العنف وتأهيل األسرة من خالل دعمها وتقويتها عن طريق المراكز لمنع وعالج 
العنف األسري(54) وهي عبارة عن مراكز عالجية متخصصة في المجتمع تعمل من ساعة الطوارئ وحتى مرافقة العائلة بهدف 

وقف العنف.  

يوجد في القدس الشرقية مركز واحد لعالج منع العنف األسري في بيت حنينا كجزء من خدمات مركز األسرة التابع للخدمات 
وتأهيل وعالج  للحماية،  وبناء خطط عالجية  الخطر،  درجة  وتقييم  األسرة،  بتشخيص  المركز  الشؤون. ويقوم  لمكتب  المرافقة 
العائلة الموجودة في دائرة العنف، ويشمل عالج الرجال العنيفين والنساء المعنفات، ويستمر العالج في هذا المركز لمدة سنة 

ويمكن تمديده بموافقة المفتشة المسؤولة في وزارة العمل والرفاه االجتماعي.  



إن المعطيات المتوفرة من قبل المؤسسات الرسمية واألهلية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس هي شحيحة للغاية وذلك ألن:
1. وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية ال تعمل في مدينة القدس بصورة مباشرة.

ب عمل مقارنات بين طرفي  2. اإلحصائيات الرسمية في كتاب القدس اإلحصائي تتحدث عن محافظة القدس j1 وj2 األمر الذي ُيصعِّ
المدينة أو معرفة نسب العنف في جزأيها. 

ال  عامة  وبصورة  المعنفات،  للنساء  النفسي  والعالج  واالجتماعية  القانونية  الخدمات  ر  ُتوفِّ المقدسية  األهلية  المؤسسات  غالبية   .3
تتعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية لمتابعة الحاالت المتوجهة إليها والتبليغ عنها، ففي مقابلة(20)(20) أجرتها الباحثة مع المحامية 
تقديم شكوى  العائلة  أرادت  "إذا  14 عامًا، قالت:  لمدة  القانوني واالجتماعي  المرأة لإلرشاد  التي كانت تعمل مع مركز  سناء دويك 
رانية  السيدة  أيضًا  عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلسرائيلية"،  الجهات  مع  بالتنسيق  يقوم  ال  المركز  ولكن  الحق؛  فلها  اإلسرائيلية  بالشرطة 
السنجالوي، مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي(21) حيث قالت: "إن لشرقي القدس خصوصية كبيرة، فهذه المؤسسات 

(األهلية) ملتزمة بالطابع الوطني وترفض أي تنسيق مع الجهات اإلسرائيلية".

ُهوا  ُلوا أو َتَوجَّ كما أنه ال يوجد معلومات دقيقة وال قريبة لواقع الحال تشير إلى نسب أو أعداد النساء المقدسيات أو األطفال الذين ُحوِّ
لمكاتب الشؤون التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أو لبيوت الحماية؛ لكن من خالل عملي مسؤولة عن حقوق القاصرين في 
أرقام هويات  أبناؤهن  اللواتي يحمل  أو  القدس  اللواتي يحملن هوية  النساء  بأن  القول  بالقدس أستطيع  الشؤون االجتماعية  مكاتب 
الفلسطينية خوفًا من  السلطة  بمناطق  تواجدها  الفلسطينية بسبب  للسلطة  التابعة  الحماية  بيوت  إلى  الذهاب  إسرائيلية ال يفضلن 
الشؤون  مكاتب  قبل  من  بمبادرة  تحويلها  يتم  المعنفات  النساء  من  فقط  قليلة  أعداد  وهناك  أطفالهن،  وحقوق  حقوقهن  خسارة 
االجتماعية في شرقي القدس إلى البيوت اآلمنة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية بالتنسيق مع مكاتب الشؤون التابعة 
للسلطة الفلسطينية أو مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وعادة تكون هذه التحويالت بشأِن نساء معنفات ال يحملن الهوية 
اإلسرائيلية ويعتبر وجودهن بحسب القانون اإلسرائيلي غير قانوني، وبعد التأكد بأنه ال يوجد خطر أو تهديد على حياتهن في مناطق 
السلطة الفلسطينية، وقد قام مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في العام 2019(22) بتقديم خدمة لـ 47 امرأة في مدينة 

القدس ومعظمهن (43) تلقوا مساعدة قانونية واجتماعية. 
ولكن من مجموع اإلحصائيات المتوفرة والتي نستطيع رصدها من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات العاملة في المجال، حيث تدل 
لت  ُسجِّ القدس(24)  محافظة  في  أنه  الفلسطيني2017(23)على  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  معطيات  وفق  الفلسطينية  اإلحصائيات 
النسبة األقل للتعرض للعنف األسري مقارنة بالمحافظات الفلسطينية األخرى، حيث وصلت إلى %11 و%35 من النساء بحسب تلك 

اإلحصاءات تعرضن لعنف نفسي.

 أما نسبة األطفال في محافظة القدس الذين تعرضوا للعنف الجسدي فكانت بين الذكور بنسبة %46 وبين اإلناث بنسبة %32، ومن 
بينهم كان الذين تعرضوا لعنف جسدي حاد تحت جيل 11 سنة من قبل المسؤول عنهم وعن رعايتهم بين الذكور %5.2 بينما اإلناث 
%2.7. أما نسب التعرض للعنف النفسي تجاه األطفال فقد جاءت بالمرتبة األولى حيث وصلت عند األطفال الذكور إلى %55 وعند 

اإلناث %50 وهذا حسب معطيات كتاب القدس اإلحصائي 2017(25).
وحسب معطيات مكاتب الشؤون االجتماعية التابعة لبلدية القدس(26)(26) (العاملة في مناطق 27) (j1) أنه خالل سنه 2019 توجهت 
1238 عائلة مقدسية إلى مكاتب الشؤون االجتماعية على خلفية عنف أسري، لما يقارب 3181 فردًا، أما بين الفترة 9-2019 والفترة 
51 امرأة في  لـ  350 امرأة إلى مكاتب الشؤون االجتماعية بسبب قضايا عنف أسري، وقد تم ترتيب الحماية  9-2020، فقد توجهت 

مالجئ حماية للنساء المعنفات وذلك بسبب الخطر والتهديد على حياتهن. 
وتبين أيضًا أن %65 من النساء المعنفات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن %80 منهن عانْيَن من العنف ضدهن لفترات طويلة تتراوح 

بين (سنة- عشر سنوات).
وأن هناك 115 امرأة من المتوجهات تزوجن تحت جيل 18 سنة، و117 منهن تزوجن بجيل(19-21 سنة)، وتبين أيضًا أن 200 امرأة توجهت 
إلى مكاتب الشؤون عن طريق الشرطة والباقي عن طريق المستشفيات أو بشكل شخصي أو عن طريق توجيه أطراف أخرى، غالبية 

المتوجهات كن من النساء المسلمات.
 j1 أما بالنسبة للعنف ضد األطفال القاصرين فتدل إحصائيات مكتب الشؤون االجتماعية بشرقي القدس(28)(28) العامل في مناطق

المسؤولون  العنف من قبل  أنواع  لنوع واحد من  المختلفة تعرضوا على األقل  4056 طفًال من األطر  2018 تم توجيه  أنه في سنة 
عنهم(29)، وقد تم فحص وضعهم عن طريق األخصائي االجتماعي المسؤول عن حماية القاصرين(30)، وفي سنة 2019 تم توجيه 4448 

طفًال.

 وتدل إحصائيات مكاتب الشؤون بشرقي القدس أنه سنة 2018 تم إصدار 356 قرار محكمة من محكمة األحداث(31) بتوُجٍه من العمال 
االجتماعيين المسؤولين عن حماية القاصرين من أجل حمايتهم ووضعهم في أطر آمنة أو وضعهم تحت رقابة ومسؤولية األخصائي 

االجتماعي المسؤول عن حمايتهم.
 وسنة 2019 تم إصدار 533 قرار محكمة لحماية القاصرين، ووفق هذه القرارات تم ترتيب 342 طفًال بمؤسسة داخلية لحمايتهم من 

االعتداءات التي ُتَمارس ضدهم من قبل المسؤولين عنهم بأسرهم.

الخدمات التي تقدمها مكاتب الرفاه االجتماعي:  

I) خدمات التبليغ: 
• تطبيق 100 طوارئ للشرطة على الهواتف النقالة.

• خط تلفوني (طوارئ) تابع لوزارة العمل والرفاه االجتماعي ورقمه 118: يستقبل محادثات من نساء يريدن التبليغ حول العنف 
من أزواجهن.

• خط تلفوني (طوارئ) خاص للرجال ورقمه 1218.
• توجه بموجب إرسال رسالة إلكترونية لهاتف رقم 7000128-055 . 

• خط تلفوني (طوارئ) لبلدية القدس 106 تحويلة رقم 5 وهو خط دافئ جديد، قرر رئيس بلدية القدس فتحه مؤخرًا بعد أحداث 
قتل النساء ومخصص للنساء الموجودات بدائرة العنف األسري من أجل دعمهن ولتقديم الشكاوي.

األسري   العنف  ملفات  في  واإلبعاد  الحماية  قرارات  لطلبات  قانوني  وتمثيل  العدل(41  وزارة  من  قانونية  استشارة   •
50/49/48/3927747_073

• التوجه لمكاتب الشؤون االجتماعية القريبة من مكان السكن. 

بعد التوجه األول يقوم األخصائيون االجتماعيون في مراكز التبليغ المختلفة وبمكاتب الشؤون بتقييم أولي للحالة، وفي حالة 
كان هناك خطر آني على حياة المتوجهة تتوجب حمايتها، فتقوم وزارة الرفاه من خالل مكاتب الشؤون التابعة لمكان السكن 

العمل من أجل حمايتها والحفاظ على حياتها وذلك من خالل: 
1. إبعاد المعتدي من خالل قرار اإلبعاد والحماية، وهذا القرار يخّول الشرطة بعد تقديم الشكوى بأخذ قرار ضد المعتدي بإبعاده 
فترة زمنية محددة، في حالة كانت هناك حاجة لتمديد فترة اإلبعاد، وعلى المشتكي التوجه للمحكمة من أجل طلب قرار حماية 

بموجب البند رقم 2 من قانون منع العنف العائلي,1991(42).

بإمكان  القانون  هذا  وبموجب  البيت،  عن  المعتدي  إلبعاد  اإلمكانية  بموجبه  ُتْعَطى  قضائي  قانون  الحماية(43)(43):  قرار   .2
الُمْعتَدى عليه التوجه لمحكمة شؤون العائلة أو لمحكمة الصلح القريبة من مكان حدوث جريمة العنف، وإصدار قرار حماية غير 
مشروط بدفع رسوم أو توجه مسبق للشرطة، ويشمل قرار الحماية التوجه لمحكمة شؤون العائلة، وتعبئة النماذج المطلوبة، 
وبعدها يتم نقاشه بالمحكمة أمام القاضي، الذي بدوره يقرر إصدار قرار الحماية، وبعد إصدار القرار يجب التوجه إلى الشرطة التي 
د موعدًا آخر لسماع  بدورها تقوم بتسليمه للمعتدي، ومن الجدير بالذكر أن قرار الحماية ُيْعَطى لعدة أيام محدودة وخاللها ُيحدَّ
تقرير  وطلب  األسرية  للشؤون  اجتماعي  ألخصائي  للتوجه  ل  مخوَّ فالقاضي  للطرفين،  الثاني  النقاش  موعد  وحتى  الطرفين، 
لتشخيص وضع األسرة، كما أن القاضي مخول بموجب هذا القانون بتوجيه الطرفين لوحدة المساعدة في محاكم األسرة من أجل 

تلقي مساعدة أولية واستشارة.

II) توفير األطر اآلمنة لحماية المعتدي عليه:
للُمْعَتَدى  الكافية  الحماية  المعتدي ال يعطي  إبعاد  أن  نرى فيها  التي  المتطرفة  الحاالت  للمعنف/ـة(44): ففي  1. ملجأ آمن 
طريق  عن  المختلفة  الطوارئ  لمالجئ  توجيهه/ها  باإلمكان  عندها  خطر،  في  عليه/ها  الُمعَتَدى  حياة  أن  ونقدر  عليه/ها، 

األخصائيين االجتماعيين بالمراكز واألطر العالجية المختلفة: 

أ . ملجأ للنساء المعنفات وأوالدهن(45): وهو عبارة عن بيت يوفر الحماية والعالج للنساء المعنفات اللواتي ال يستطعن البقاء 
ن النساء المقدسيات باألساس في ملجئين  في بيوتهن بسبب خطر جسدي أو نفسي من أزواجهن أو أحد أفراد عائالتهن، وُتؤمَّ
مخصصين للنساء العربيات، وفي حالة لم تتوفر أماكن شاغرة يتم تحويلهن للمالجئ المختلطة للنساء العربيات واليهوديات، أو 
ة للنساء اليهوديات فقط في حاالت نادرة، ومن سياسات الوزارة عدم تأمين النساء المعنفات في مالجئ بداخل بلداتهن  الُمعدَّ
وذلك حفاظًا على سالمتهن وأمنهن، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سياسة المالجئ ال تسمح باستقبال أكثر من امرأة من المنطقة 
نفسها أو تابعة لنفس مكتب الشؤون الذي منه تم تحويل المرأة حفاظًا على السرية، ويعطي الملجأ خدمة طارئة وسرية توفر 
األمان والحماية الجسدية والنفسية للمرأة المعنقة وأوالدها لفترة محدودة ما بين 3-6 أشهر، كما ويقدم منحة تأقلم للنساء 
اللواتي أنهين فترة مكوثهن بالملجأ ومعنيات باالستقاللية، فيضع الطاقم العالجي خطة لتأهيل ومرافقة النساء وذلك بهدف 

تسهيل خروجهن من المالجئ، وتبلغ قيمة المنحة حتى 8000 شيقل.

ب. ملجأ مجتمعي(46): هو إطار سكن عائلي مؤقت لألطفال في حالة وجودهم بخطر، وهذا اإلطار مالئم لألطفال من جيل 
الوالدة حتى جيل 18 سنة، وينتمون إلى أسر في أزمة ويحتاجون إلى بديل عن أسرهم؛ من أجل حمايتهم وتوفير العالج والمتابعة 
اليومية لهم. وهذا الملجأ يمكن أن يكون عند األقرباء (أعمام، أخوال، أجداد...) جيران وأصدقاء أو أي شخص آخر يمكن االستعانة 
به من أجل العالج اليومي، ومن المفضل أن يتواجد الملجأ داخل البيئة أو المجتمع الذي يعيش به األطفال، وذلك للحفاظ على 

نمط حياتهم اليومية (المدرسة، أطر الترفيهية...).
العائالت  بتجنيد  الذين بدورهم يقومون  الشؤون  العمال االجتماعيين بمكاتب  العائالت عن طريق  ويتم توجيه األطفال لهذه 
المالئمة وفق معايير تتناسب مع مصلحة األطفال، ويتم الترتيب بموافقة العائلة أو بناًء على قرار محكمة حسب قانون الشباب 

للعالج والوقاية، 1960(47).

سنة،   15-13 جيل  من  والشابات  للصبايا  والحماية  المسكن  اإلطار  هذا  يوفر  خطرة:  بأوضاع  والشابات  للصبايا  آمن  ملجأ  ج.   
أزمة وبحاجة لحماية وخدمة عالجية تشمل احتواًء، ومساعدة شخصية، وإثراًء، ومأمنًا ومسكنًا،  أو  آني،  الموجودات في خطر 
المفتشـ/ـة  بموافقة  وفقط  خاصة  بأوضاع  إضافيين  لشهرين  للتمديد  إمكانية  (مع  أشهر  ثالثة  لغاية  بالملجأ  المكوث  ويكون 
المسؤولة بوزارة العمل/ الرفاه والخدمات االجتماعية، ويتم توجيه الحاالت أيضًا عن طريق العمال االجتماعيين بمكاتب الشؤون، 

وتوجهات من الشرطة أو المستشفيات التي تتم أيضًا من خالل التنسيق المباشر مع مكاتب الشؤون القريبة من مكان السكن.

د. مبيت في حاالت الطوارئ للشباب والشابات في حاالت الخطر: خدمة أولية تقدم لشباب وشابات من جيل 18-25 سنة في 
ن هذا  خطر وضائقة، ممن تركوا أهلهم وأماكن انتمائهم على خلفية عنف جنسي، وجسدي وإهمال قاٍس وأسباب أخرى، ويؤمِّ
اإلطار مبيتًا ومسكنًا مؤقتًا لهم ويوفر لهم المساعدة األولية، ووجبات ساخنة، ومرافقات لفحوصات وعالجات طبية، ومساعدة 
أعاله  التي ذكرناها  الطارئة  باقي األطر  أربعة أشهر، ولهذه األطر خالفًا عن  الحقوق وبناء خطة عالجية وذلك لمدة  بتحصيل 
بإمكان الشباب والشابات التوجه إليها بشكل ذاتي وأيضًا من خالل األخصائيين االجتماعيين بمكاتب الشؤون، ومن الجدير بالذكر 
أن أطر المبيت الطارئة للشباب والشابات موجودة بالمدن الكبرى وتالئم الجنس والدين والقومية والميول الجنسية للشباب/ـات 

المتوجهين.

ذ- مركز طوارئ لعالج األطفال/ األهالي في خطر (48): هو إطار للمدى القصير لألطفال الموجودين في خطر شديد وبحاجة 
لحماية خارج نطاق األسرة، ويوجد ثالثة مراكز كهذه، حيث يقوم األخصائي االجتماعي بتوجيه األطفال القاصرين إليها بموجب 

قرار الطوارئ الذي يصدره األخصائي االجتماعي المسؤول عن رعاية القاصرين بموجب قانون الشباب للعالج والوقاية, 1960.
وفي هذه المراكز يتم تشخيص الطفل واألسرة وتقييم العالقة األسرية للطفل وأهله، وإعطاء توصية عالجية لمكاتب الشؤون 
من أجل متابعة الطفل الحقًا، ويساعد هذا المركز الطفل واألهل على التكيف مع األزمة المتعلقة بإبعاد الطفل عن المنزل، وهذا 
اإلطار مفتوح الستقبال األطفال خالل كل ساعات اليوم وجميع أيام السنة، وتكون فترة المكوث المحددة ثالثة أشهر يمكن 

تمديدها بموافقة المفتش المسؤول/ـة بالوزارة.

6 سنوات وفي حاالت  ر. عائالت حاضنة للطوارئ(49): هذه العائالت مهيئة الستيعاب سريع لألطفال من جيل الوالدة حتى 
استثنائية حتى جيل 10 سنوات، واإلطار كباقي األطر الطارئة هدفه توفير الحماية الفورية وفيه يتم تشخيص الطفل من أجل 
عمل خطة تدخل للمدى القصير والبعيد، وتكون مدة المكوث في العائالت الحاضنة هو ثالثة أشهر يمكن تمديدها لثالثة أشهر 

إضافية بموافقة المفتش/ـة المسؤول.

III) خدمات العالج والتأهيل:  
تصبو هذه الخدمات إلخراج الطفل والمرأة المعنفة من دائرة العنف، األمر الذي يتطلب عالج ومرافقة مهنية ومتخصصة بالعنف 

م هذه الخدمات العالجية والتأهيلية بأطر مختلفة منها:  األسري، وُتقدَّ

اللواتي مكثن في مالجئ  المعنفات وأطفالهن من  للنساء  ة  العنف(50): وهي ُمعدَّ االنتقالية لعالج وتأهيل ضحايا  البيوت  أ . 
النساء المعنفات وقررن الخروج لحياة مستقلة وبحاجة لمرافقة مستمرة ودائمة من أجل تحقيق ذاتهن، وجميع هذه البيوت 
موجودة خارج القدس؛ ولكنها متاحة لمنتفعات القدس الشرقية، ويتم التحويل لهذه البيوت عن طريق المالجئ اآلمنة أو عن 
طريق أخصائي اجتماعي مختص في عالج العنف، ويكون المكوث في البيوت االنتقالية محددًا لفترة ما بين 6 أشهر حتى سنة، 
وتتلقى النساء خالل هذه الفترة دعمًا في المجاالت التالية: اكتساب المهارات الحياتية المطلوبة من أجل إدارة حياة مستقلة، 
واستمرار الحصول على المساعدات القضائية من أجل تحصيل الحقوق، واالندماج في برامج التأهيل المهني، واالنخراط في برامج 

التشغيل أو في إطار تعليمي، وتقديم المساعدة في تعليم وتربية األطفال.

ب . عالج الرجال العنيفين: يعتبر هذا البرنامج أحد أهم ركائز منع وعالج العنف األسري(51) وفق البند 16 من اتفاقية إسطنبول 
البند تم  العنيفين، وبهذا  الرجال  لبرامج عالج  النساء والعنف األسري المخصص  العنف ضد  أوروبا لمكافحة  اتفاقية مجلس   –
وا  التحديد أنه "على الدول اتخاذ اإلجراءات والوسائل المطلوبة لبناء برامج عمل هدفها تعليم الذين يستخدمون العنف أن يتبنُّ
تصرفات غير عنيفة في عالقاتهم الزوجية، أو دعم هذه البرامج، وذلك بهدف منع العنف اإلضافي ومن أجل تغيير أنماط السلوك 
ِتَها أن  ع على هذه االتفاقية إال أنها كانت قد صرحت بالماضي بأن في نيَّ ف، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقِّ العنيفة لدى الُمَعنِّ

تنضم للدول التي وقعت عليها.

وُتْعَطى الخدمات العالجية للرجال العنيفين بإسرائيل بدوائر مختلفة كجزء من السيرورة الجنائية، في داخل السجون وبعد اإلفراج 
عن الرجال العنيفين، كما وُتْعَطى هذه الخدمات عن طريق وزارة العمل والرفاه االجتماعي/ خدمة دائرة السجون ودائرة تأهيل 

السجين.
وبالرغم من أن المعطيات(52) تدل على أن عددًا قليًال فقط من الرجال اندمجوا بالبرامج العالجية إال أن توصيات اللجنة الوزارية 
لعالج العنف األسري التي اعتمدتها الحكومة بـ 2017 شملت أيضًا توصيات بموضوع عالج الرجال العنيفين، ومن ضمن هذه 
التوصيات توسيع وتحسين الخدمات المعطاة للرجال في المجتمع أو للمعتقلين بالسجون والسجناء المحررين من خالل زيادة عدد 

العمال االجتماعيين لعالج الرجال العنيفين.

ت . بيوت عالجية للرجال العنيفة (53): تعتبر خدمة خاصة وموجهة من أجل العنف بين األزواج، والعالج في هذه البيوت مبني 
وفق مستوى العنف ومستوى الخطورة واالحتياجات األخرى، ولكل سيرورة عالجية فترة محددة من الزمن، وخالل فترة المكوث 
بالذات،  والتحكم  الغضب  على  سيطرة  مجموعات  تشمل  مختلفة  وجماعية  فردية  عالجات  على  العنيفون  الرجال  يحصل 

ومجموعات والدية... وذلك بهدف تغيير األنماط السلوكية العنيفة وخلق اتصال سليم مع أفراد األسرة.

ث . عالج وتأهيل عائلي: من أجل الخروج من دائرة العنف وتأهيل األسرة من خالل دعمها وتقويتها عن طريق المراكز لمنع وعالج 
العنف األسري(54) وهي عبارة عن مراكز عالجية متخصصة في المجتمع تعمل من ساعة الطوارئ وحتى مرافقة العائلة بهدف 

وقف العنف.  

يوجد في القدس الشرقية مركز واحد لعالج منع العنف األسري في بيت حنينا كجزء من خدمات مركز األسرة التابع للخدمات 
وتأهيل وعالج  للحماية،  وبناء خطط عالجية  الخطر،  درجة  وتقييم  األسرة،  بتشخيص  المركز  الشؤون. ويقوم  لمكتب  المرافقة 
العائلة الموجودة في دائرة العنف، ويشمل عالج الرجال العنيفين والنساء المعنفات، ويستمر العالج في هذا المركز لمدة سنة 

ويمكن تمديده بموافقة المفتشة المسؤولة في وزارة العمل والرفاه االجتماعي.  



رت أزمة كورونا بطبيعة الحال على كل النساء في كل العالم، ونحن نعرف من تجربتنا الميدانية أن األزمات تؤّثر أحيانًا على النساء  أثَّ
واألطفال بصورة متفاوتة ومختلفة، ففي فلسطين وفي ظل وجود األسر داخل الحيز العائلي وبقائها منعزلة لفترات طويلة 
على  الحفاظ  بغرض  الضفة؛  مناطق  أيضًا في  الفلسطينية  والحكومة  االحتالل  أعلنتها حكومة  التي  اإلغالق  بسبب سياسات 

رت سلبًا في عدة مناٍح منها زيادة العنف ضد النساء والفتيات واألطفال. سالمة المواطن حيث أثَّ

والفتيات في  النساء  رت على  أثَّ أزمة كورونا  أن  إلى  غزة  المتحدة في قطاع  األمم  زياد، مديرة مكتب هيئة  أشارت هبة  وقد 
فلسطين بشكل كبير، مشيرة إلى أن العنف األسري زاد خالل فترة اإلغالق التي فرضتها الحكومة الفلسطينية.(55)

 أما عضو األمانة العامة لالتحاد النسائي الفلسطيني ريما كتانة نزال(56) فقد أشارت إلى ارتفاع مؤشرات العنف األسري في 
فلسطين وخصوصًا تجاه الفئات المهمشة من النساء واألطفال، فقد تحدثت عن ارتفاع العنف بنسبة %30 مقارنة بشهر إبريل 
ف والضحية في نفس المنزل لفترات طويلة نتيجة اإلغالق يرفع من مستوى الضغط وبالتالي  2019، وهي تعتقد أن وجود المعنِّ

التعنيف.

َرت على تزايد حاالت  أما بالنسبة لألسرة المقدسية، وبسبب اإلغالق وعدم خروج الناس للعمل أو الدراسة مع اكتظاظ المنازل أثَّ
العنف والشجارات بين أبناء األسرة الواحدة وبين أبناء األسر المختلفة.

كما أن للجائحة أثرًا على األطفال الذين كان لهم إطار تعليمي منظم يومي لسنوات داخل المدرسة؛ ولكن المنظومة التعليمية 
الجديدة ومدى صعوبة التأقلم معها لدى البعض، كان لها األثر النفسي على نفسية الطلبة واألهالي، وزيادة الضغط الذي نظريًا 

ب العنف. ُيسبِّ

تداعيات أزمة كورونا على العنف األسري:



لقد عرضنا مجموعة من التوصيات بناًء على الحقائق التي ُعِرَضْت في الورقة وواقع الحال في تناول قضية مهمة كقضية العنف 
ضد النساء واألطفال في المجتمع المقدسي، وسيتم التركيز في التوصيات على عمل المؤسسات األهلية الفلسطينية باألساس 
لخصوصية هذه الورقة وتركيزها على ضرورة تطوير السياسات وآليات العمل للمؤسسات األهلية المقدسية في التعامل مع هذا 

الملف على أفضل وجه.

توصيات على مستوى الوقاية:
الهوية الجنسية والجندرية، خلق حيز لنقاش القضايا  الجامعات حول  التي تستهدف طلبة المدارس وطلبة  البرامج  1 - تكثيف 

الجدلية في المجتمع حول دور الرجال والنساء، والتوقعات المجتمعية، والقوانين والتشريعات وما إلى ذلك.
2 - تغيير مواقف الناس السلبية تجاه أطر إرشاد ودعم النساء المعنفات (مراكز إرشاد، عيادات، بيوت محمية، مالجئ وما إلى 

ذلك) كذلك تغيير نظرة المجتمع السلبية عند تقديم امرأة معنفة شكوى ضد زوجها أو ضد أحد أفراد عائلتها.
3 - تعزيز التنسيق بين المؤسسات وإدارة مشاريع وبرامج تكمل بعضها اآلخر، من أجل تحقيق أهداف عامة ُوِضَعت من قبلهم 

كائتالف.
4 - إدارة حمالت حول العنف األسري سواء في المدارس أو الجامعات أو المراكز المجتمعية من أجل الحديث عن هذه اآلفة وعن 

إعطاء شرعية للذين يتعرضون للعنف أن بإمكانهم طلب العون والمساعدة إن شعروا بحاجة لذلك.

توصيات على مستوى العالج:
اقتصاديًا،  المرأة والطفل في ضائقة وتمكينهم  الهادفة إلرشاد  والعالجية  المجتمعية  والبرامج  األطر  بناء  - االستمرار في   1

واجتماعيًا ونفسيًا.
2 - توفير األطر القانونية لمساندة النساء المعنفات من أجل توفير الشعور باألمان ومن أجل تحصيل الحقوق.

3 - توفير أطر التأهيل والتشغيل للنساء المعرضات للعنف، من أجل تعزيز استقالليتهن ومن أجل مساندتهن في تربية أبنائهن من 
دون الحاجة إلى المعونات الحكومية قدر اإلمكان، وبهدف تمكينهن على المستوى الشخصي وعلى المستوى االجتماعي.

4 - توفير أطر عالجية للرجال العنيفين، وهذا احتياج مجتمعي، فعندما نتحدث عن امرأة معنفة نتحدث في ذات الوقت عن رجل 
عنيف قد يحتاج إلى مساندة وعالج وإعادة تأهيل.

توصيات على مستوى الضغط والمناصرة:
1 -  استمرار المؤسسات واالئتالفات النسوية والعامة بالضغط على الحكومة الفلسطينية لقبول بنود معاهدة سيداو المتعلقة 

بالعنف ضد النساء وسن تشريعات تحافظ على الحقوق للنساء وتعتمد مبدأ المساواة والعدالة. 
2 - فتح نقاش حول حدود التعاون والتشارك بين االئتالفات المقدسية ومكاتب الشؤون االجتماعية التابعة للبلدية، حيث هناك 
تعاون مستمر مثمر بين الجهات حتى اللحظة؛ بشكل غير ظاهر للعيان، كما أن لهذا الوضع الفصامي القائم منذ عشرات السنين 

مساوئ كما له حسنات وبالتالي من المهم فتحه ونقاشه بجدية.  

التوصيات بعد المناقشة:
• ضرورة إشراك الرجال بخطط الوقاية والتأهيل والعالج بموضوع العنف األسري ألنهم العنصر األساسي بالموضوع

• ضرورة إقامة برامج إرشادية وقائية مثل دورات تأهيل األزواج الشابة للحياة الزوجية
• ضرورة بناء استراتيجية كاملة بالتدخل مع العنف األسري بشكل فردي وجماعي ومجتمعي، تشمل برامج الوقاية وبرامج عالجية 

تأهيلية لألسرة والبيئة من أجل تخفيف تكرار العنف.
• تجنيد رجال الدين للتنوير وإعطاء الوجه الحقيقي لمعاملة ومكانة المرأة والذي يركز فيه على احترامها والرسالة اإليجابية ومنع 

العنف واحترام اآلخر.
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