للنشر الفوري
بيان صحفي مشترك

انطالق الحملة المشتركة "معا ً ضد العنف" في فلسطين للمطالب ة بالتبني الفوري لمشروع
حماية األسرة وتحسين فرص الحصول على الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع
االجتماعي
رام هللا 25 ،تشرين الثاني ( نوفيمبر )  - 2019تم اليوم إطالق حملة مشتركة مدتها  16يوما ً بعنوان " مع ا ً ضد العنف " وذلك
للدعوة إلى تبني مشروع قانون حماية األسرة على الفور ووصول أفضل إلى الخدمات المتصلة بالناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي  .حيث حشدت الحملة عددا ً قياسيا ً من  68ش ريك ا ً وطنيا ً ودوليا ً سيعملون جميع ا ً على إطالق أكثر من 100
نشاط وفعالية منسقين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الحملة المشتركة كجزء من حركة التضامن العالمية التي تشمل  16يوم من الحراك ضد العنف القائم على النوع
االجتماعي  .تم توسع نطاق الحملة الحالية بشكل أكبر من الحملتين السابقتين المشتركة ،األولى وهي حملة  16يوما ً في فلسطين،
عنوان
حملت
التي
2019
العالمي
المرأة
ليو م
المشتركة
األخرى
الحملة
و
" حقوقي قوة لنا " .
شارك حوال  30شريك في الحملة األخيرة من أجل الدعوة إلى تبني مشروع قانون حماية األسرة الذي يعتبر الخطوة األولى
لمنع وحماية الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ومحاسبة مرتكبيه  .لم يتم تمرير مشروع القانون الذي صادق عليه
مجلس الوزراء السابق في نهاية كانون أول /ديسمبر  2018وحتى اآلن على الرغم من التوقعات المرتفعة والمطالب بإقرار
ا لقانون من قبل مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والدولية .
في هذا السياق ،أوضح أحد الشركاء في حملة " معا ً ضد العنف "  " :ازداد حجم الحملة المشتركة التي تمتد على مدار  16يوما ً
من الحراك ثالث أضعاف مقارنة بالحملة ذاتها للعام الماضي؛ حيث ت ُظهر هذه الحملة بوضوح طموح وتطلعات الجهات الفاعلة
الوطنية والدولية في فلسطين وذلك من أجل التبني الفعلي لقانون حماية األسرة وذلك بعد  15عاما ً من الضغط المتواصل من
قبل المؤسسات النسوية الفلسط ينية وب دعم الجهات الدولية لحقوق المرأة "  .وذلك في إشارة إلى قضية الشابة إسراء غريب 21 ،
عام ا ً ،من سكان بيت لحم ،التي توفيت في ظروف غامضة بسبب " التعذيب وسوء المعاملة " حيث أثارت هذه الحادثة غضب ا ً
وطنيا ً وإقليميا ً هائ ال ً للمطالبة بالحماية القانونية للنساء والفتي ات الالتي يتعرضن للعنف  .ووفقا ً لنتائج المسح الوطني للعنف من
قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والذي تم إطالقه في الشهر الجاري  ، 2019فإن  % 29من النساء في فلسطين يتعرضن
لشكل من أشكال العنف في حياتهن .
باإلضافة إلى ذلك ،تم وضع عنصر تحسين الوصول إلى الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي كأولوية
قصوى من قبل المجموعة الفرعية للعمل على العنف القائم على النوع االجتماعي في قطاع غزة ،وال سيما بالنسبة للنساء الالتي
تأثرن بمسيرة العودة والالتي عانين من ظروف طبية صعبة مثل السرطان والفشل الكلوي على سبيل المثال ال الحصر .
في الوقت ذاته أوضحت شبكة حماية  ،ومقرها القدس الشرقية الحاجة إلى توفير خدمات بديلة للعنف القائم على النوع االجتماعي
أمام الناجين من العنف في القدس الشرقية  ،وذلك بسبب االحتالل االسرائيلي الذي يساهم في ترك تجارب سلبية أمام الناجين
وكذلك مخاوف من االنفصال القسري عن أطفالهم بواسطة تطبيق القانون االس رائيلي .
هذا و لقد وتم تسليط الضوء كذلك على زيادة الوعي وتغيير السلوك وخاصة بين الشباب والرجال كأهداف مهمة أخرى لحملة
معا ً ضد العنف .

خالل فترة الحملة المشتركة ،سيتم نشر أكثر من  100نشاط وفعالية منسقين في جميع المدن والقرى الفلسطينية حيث ستضمن
هذه الفعاليات إضاءة برتقالية ،وإجراء الحوارات حول السياسات ،وإقامة معسكرات للشباب وجلسات توعية ،ومسابقات
سينمائية ،باإلضافة إلى خطابات على طريقة  TEDXوعروض لوحات إعالنية وعروض ثقافية  .في حين سيتم أيضا ً التركيز
على إيصال رسائل الح ملة عبر وسائل التواصل االجتماعي إلى الجماهير من خالل نشر رسائل تتمحور ضد العنف القائم على
النوع االجتماعي وتقديم معلومات أخرى مفيدة حول كيفية طلب الدعم القانوني والطبي والنفسي واالجتماعي باإلضافة إلى
الوصول إلى البيوت اآلمنة للناجين من العنف .
هذا وسيجري  50قاربا ً في ميناء غزة باللون البرتقالي ضمن نشاط " لون البحر برتقاليا ً" ،لإلشارة إلى رسائل التضامن ولتكن
رمزا ً لمستقبل مشرق ومتفائل لفسطين خالية من العنف القائم على النوع االجتماعي  .سيفتتح هذا الحدث حملة  16يوما ً للحملة
المشتركة ضد العنف  .فيما سيتم الحدث الختامي للحملة المشتركة في يوم  10كانون أول  /ديسمبر في جامعة النجاح الوطنية في
مدينة نابلس  ،وذلك بدعوة أكثر من  1000مشارك بما فيهم الطلبة والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وذلك بهدف
رفع مستوى الوعي حول العنف القائم على النوع االجت ماعي من خالل العروض الثقافية والموسيقية .
تمثل حملة ال  16يوما ً من الحراك للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي حملة تضامن وحراك عالمية تجري في
جميع أنحاء العالم كل عام ابتداءا ً من  25نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى  10ديسمبر
الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  .تأتي هذه الحملة  ،و التي تستمر  16يوما ً ،قبل ثمانية أشهر فقط من موعد تقديم
دولة فلسطين ل معلومات كتابية حول الخطوات المتخذة من أجل تنفيذ أربع توصيات من المالحظات الختامية للجنة القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي من بينها مراجعة و تبني قانون حماية األسرة ونشر اتفاقية القضاء على جميع أنواع
التمييز ضد المرأة ( ) CEDAWفي الجريدة الرسمية .
انضمت فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيسان  /ابريل من عام  ، 2014وقدمت تقريرها
األولى لهيئة اإلتفاقية في آذار  /مارس  ، 2017و تم إصدار المالحظات الختامية للجنة في تموز  /يوليو . 2018
يمثل العنف ضد النساء والفتيات انت هاكا ً خطيرا ً لحقوق اإلنسان  .وللعنف تأثيرا ً وعواقب جسدية وجنسية وعقلية خطيرة على
النساء والفتيات  .كما يؤثر سلبا ً على الرفاهية العامة للمرأة وصحتها ويمنعها من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع باإلضافة
إلى اإلضرار باألسرة بأكملها والمجتمع والبلد ككل.
يمكن اإلطالع على جدول العروض المشترك لحملة " معا ً ضد العنف " هنا
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع أنجن جيونج – هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل
 eunjin.jeong@unwomen.orgأو رقم جوال 059 2321 308,
أو التواصل مع مجد بلتاجي  -اليونيسكو من خالل  m.beltaji@unesco.org .أو رقم جوال 059 4501 506
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الملحق  . 2شعار الحملة الرسمية

شعار الحملة المشتركة "كلنا ضد العنف" ،للمصممة الفلسطينية والمقيمة في مدينة نابلس مجد عسالي ،والتي فازت بمسابقة شعار الحملة ،التي نظمها مكتب ممثل االتحاد
األوروبي في سبتمبر  2019لتشجيع الفنانين الشباب على المشاركة في الجهود المبذولة على مستوى الوطن إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي.

الملحق  :3إحصائيات العنف القائم على النوع االجتماعي في فلسطين والعالم

فلسطين:
إحصائيات حول العنف القائم على النوع االجتماعي داخل األسرة
حسب نتائج المسح الوطني للعنف الذي تم إصداره في تشرين الثاني لعام  2019من قبل الجـهـاز الـمـركـزي لـالحـصـاء الـفلسطيني:
•

إن  29بالمائة من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج في فلسطين تعرضن على األقل لشكل واحد من أشكال العنف (كالعنف
النفسي والجسدي والجنسي واإلقتصادي) على أيدي أزواجهن في فلسطين ( 38بالمائة في قطاع غزة و 24بالمائة في الضفة
الغربية).

تصورات الرجال حول العنف القائم على النوع االجتماعي
حسب نتائج المسح الدولي للرجال ومساواة النوع االجتماعي -تقرير فلسطين الذي أطلقته هيئة األمم المتحدة للمرأة في شباط لعام : 2018
•  63بالمائة من الرجال الفلسطينين يوافقون على أن يجب على النساء التسامح مع العنف لتحافظ على وحدة العائلة.
•  1من كل  4رجال فلسطينين أفادوا بمشاهدتهم لضرب امهاتهم على ايدي آبائهم أو أحد األقرباء الذكور خالل طفولتهم.
•  17بالمائة من الرجال الفلسطينين قالوا بأنهم مارسوا العنف الجسدي ضد المرأة الشريكة.
 .1ان الشيء المشترك بين جميع أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي هو أن جميع هذه األشكال تحدث تقريبا في كل مساحة
من البيت والمدرسة والمواصالت العامة والعمل والمشاركات االجتماعية ،كما أنها تؤثر على األشخاص من جميع األعمار
وخاصة النساء والفتيات.
الوصول األفضل للخدمات المتصلة بالناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي
وفقا لنتائج المسح الوطني للعنف الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تشرين الثاني لعام :2019
•
•
•

إن  28بالمائة فقط من النساء المتزوجات حاليا ً او اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن إلحدى أنواع
العنف أفدن بمعرفتهن بوجود مراكز أو مؤسسات للحماية من العنف في المنطقة أو التجمع أو المحافظة التي يعشن
فيها ،بينما كانت نسبة النساء في الضفة الغربية  49بالمائة .
إن  66.9بالمائة من النساء في قطاع غزة اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهن فضلن الصمت وعدم إخبار
أي شخص عن ذلك ،بينما  1.8بالمائة توجهن لمراكز المساعدة القانونية أو النفسية.
 55.5بالمائة من النساء في الضفة الغربية اللواتي فضلن الصمت ،بينما بلغت النساء اللواتي توجهن لطلب المساعدة
القانونية أو النفسية فقط  1.1بالمائة.

عالمياً:
العنف ضد النساء والفتيات
•
•
•

•يقدر بأن  1من كل  3نساء في العالم تعاني سواء من العنف من العنف الجسدي و/أو الجنسي على أيدي العشير أو من العنف
الجنسي من غير العشير.
•في عام  ، 2017يقدر بأن  58بالمائة من اإلناث ضحايا القتل العمد الدولية تم قتلهن على ايدي أحد أفراد عائلتها ،بما يعادل قتل
 137إمرأة كل عام.
•في معظم الدول التي يتوفر فيها بيانات ،ما يقل عن  40بالمائة من النساء التي تتعرض للعنف تسعى لطلب أي نوع من
المساعدة.

القوانين الخاصة بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات

•

هنالك على األقل  144دولة قامت بسن قوانين حول العنف األسري ،وهنالك  154دولة أصدرت قوانين حول التحرش الجنسي.
لكن في حال وجود القوانين ،فإن ذلك ال يعني أن تلك القوانين دائما يتم تطبيقها ،كما أنها ال تمتثل للمعايير والتوصيات الدولية.

زواج األطفال
•
•

يقدر بأن هنالك  650مليون إمرأة وفتاة في العالم اليوم قد تزوجن قبل سن  18عاما .لقد إنخفضت النسبة العالمية لزواج األطفال
خالل العقد الماضي.
غالبا ما ينجم عن زواج األطفال الحمل المبكر واإلنعزال االجتماعي واإلنقطاع عن المدرسة وتقييد فرص الفتاة وزيادة تعرضها
لخطر للعنف االسري.

