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وبالرغم من معارضة غالبية النساء لظاهرة ضرب الزوجات، فإن األساليب اتلفة التي تستعني بها النساء لم تخرج عن إطار العالقة 
ً من النساء اللواتي تعرضن للعنف جلأن إلى  الزوجية أو إطار أسرة الزوجة. فقد أشارت نتائج العنف األسري إلى أن نسبة قليلة جدا
املراكز النسوية لطلب االستشارة أو قمن بالذهاب إلى الشرطة لتقدمي شكوى ضد الزوج من أجل حمايتهن، بنسب وصلت إلى (١,٧٪) 
فقط لكل منهما، مقارنة بـ (٤٢,٩٪) أفدن باستخدامهن أسلوب التحدث مع الزوج، و(٣٠,٤٪) منهن قمن بترك البيت والذهاب إلى بيت 

بيوتهن لكنهن قمن بإعالم الوالدين باألمر.  يتركن  الوالد أو أحد اإلخوة أليام معدودة (أسبوع على األكثر)، و(٢٦,٠٪) لم 
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يقدم هذا املسح األول من نوعه على املستوى الفلسطيني٢ إحصاءات شاملة حول العنف األسري تعمل بدورها على تطوير املعرفة 
بحجم هذه الظاهرة، والتي غالباً ما تكون النساء أولى ضحاياها. وبالتالي، فإنه من املرجح أنها ستشكل أداة مهمة لسنِّ تشريعات 

خاصة بحماية ومساعدة ضحايا العنف األسري في اتمع الفلسطيني. 
وقد أظهرت نتائج املسح أن حوالي ثلثي النساء اللواتي شملهن املسح تعرضن للعنف النفسي في العام ٢٠٠٥، فيما تعرض ربع النساء تقريباً إلى العنف 

اجلسدي خالل ذلك العام.
ً منهن بالكاد ترواح مكانها  وبالرغم من ارتفاع نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف النفسي واجلسدي، فإن نسبة قليلة جدا
توجهت إلى أماكن لطلب احلماية خارج حدود األسرة كالشرطة أو املراكز النسوية املتخصصة بقضايا العنف األسري. وهذا 
رمبا يعود إلى أن النساء اللواتي تعرضن للعنف يفضلن عدم الكشف عن جتاربهن ألسباب تتعلق بشعورهن بأن التجربة أكثر 
خصوصية من أن تتم مناقشتها مع جهات خارج نطاق العائلة، أو أنهن يخفن من انتقام أزواجهن منهن إذا علموا بأمر طلبهن 
املساعدة، أو رمبا يعود ذلك إلى عدم إميان النساء بجدوى طلبهن للحماية لقناعتهن بعجز مصادر املساعدة اخلارجية وعدم قدرتها 

.٣(Gondolf & Fisher ١٩٨٩) على التدخل والتخفيف من حدة العنف
ومع أن هذا املسح يظهر وجود حتسن متواضع فيما يتعلق بحاالت العنف املبلغ عنها خالل العام ٢٠٠٥ مقارنة بالفترة التي 

إلى كشف حوادث عنف تعرضن لها في  املعنفات ميلن  النساء  أن  سبقتها، فإن ذلك رمبا يعود حسب (١٩٨٢)٤ Russel  إلى 
ً، على اعتبار أن األحداث املاضية تسبب أملاً عاطفياً أقل نسبياً  املاضي بنسب أعلى من كشفهن حوادث عنف تعرضن لها مؤخرا

من األلم العاطفي الذي تسببه احلوادث القريبة. 

الضفة الغربيةغزةاالراضي الفلسطينية

رسم بياني(٢)رسم بياني(١)

مدينةريفمخيم

٪ نسبة افادات النساء حول تعرضهن للعنف األسري بابعاده الثالثة حسب 
منطقة السكن

٪ نسبة افادات النساء حول تعرضهن للعنف األسري بابعاده الثالثة حسب نوع 
التجمع السكاني

العنف النفسي

العنف اجلسدي

العنف اجلنسي

العنف النفسي

العنف اجلسدي

العنف اجلنسي

٢ نفذ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح العنف األسري خالل الفترة ١٨- ١٢ – ٢٠٠٥ و١٨ -١ – ٢٠٠٦، على عينة بلغت ٤,٢١٢ أسرة توزعت بواقع ٢,٧٧٢ أسرة في الضفة 

الغربية و١,٤٤٠ أسرة في قطاع غزة. ويعتبر هذا املسح األول من نوعه على املستوى الفلسطيني.
3 Gondolf. Edward. W, Fisher. Ellen R. and Robert L. Hampton. 1989. "Battered Women as Survivors: An Alternative to 
Treating Learned Helplessness" Contemporary Sociology, Vol. 18, No. 5. p. 766.

النوع  املبني على  ٥ التوصيات خرج بها املشاركون في ورشة العمل التي نظمتها املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية حتت عنوان "العنف األسري 

املتحدة للسكان. األمم  االجتماعي" بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠، ضمن مشروعها "النوع االجتماعي.. السالم واألمن" املمول من صندوق 

4 Russel D. E. H., 1982. Rape in marriage, New York: Macmillan.
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والتشريعات:   على مستوى السياسات 

١.العمل على إجناز قانون حماية األسرة من العنف، والذي يتضمن بدوره نصوصاً قانونية ملزمة ومرنة في آن معاً تضمن تطوير 
آليات التدخل واحلماية الالزمني للحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء.

٢.تعاون الوزارات واملؤسسات األهلية لتطوير آلية واضحة أو نظام حتويلي مكتوب محدد املالمح، ينظم العالقة في كيفية التعامل 
مع قضايا العنف األسري، أو مبعنى آخر مأسسة العالقة وعدم تركها هالمية أو ضبابية أو شخصية بيد أشخاص بعينهم.

٣.العمل على تضمني مفاهيم النوع االجتماعي وقضايا العنف األسري في املناهج الدراسية وفي مختلف املراحل التعليمية، 
وأدوارهن  للنساء  النمطية  الصورة  تغيير  على  بدورها  تعمل  جديدة  مفاهيم  وخلق  األسري  العنف  ظاهرة  من  احلد  أجل  من 

ومكانتهن.
٤.العمل على تطوير سياسات ضمان اجتماعي واقتصادي وصحي تشجع النساء املعنفات على اتخاذ قرارات تتعلق مبستقبلهن 

ومصائرهن، في ظل األوضاع املأساوية التي يعشنها جراء العنف الذي يتعرضن له على اختالف أشكاله. 

على مستوى املؤسسات األهلية واحلكومية التي تقدم اخلدمات للنساء املعنفات:

١.السير بخطني متوازيني في التوعية االجتماعية والثقافة القانونية إلحداث تغيير جذري في املفاهيم املغلوطة حول عالقة الرجل باملرأة والتخفيف من ظاهرة 
العنف األسري.

العامة  النيابة  أعضاء  وكذلك  والكنسية،  الشرعية  احملاكم  في  والقضاة  الشرطة  جهاز  في  العاملني  توعية  على  ٢.العمل 
والضابطة العدلية، بقضايا النوع االجتماعي عبر إعطائهم دورات تتعلق بقضايا النوع االجتماعي ودورات حول كيفية التعامل 

مع قضايا العنف األسري.
٣.إشراك علماء الدين والقضاة الشرعيني في أي نقاشات أو حوارات وإشراكهم في ورشات العمل املتعلقة بالعنف ضد املرأة، 

بشكل خاص، والعنف األسري، بشكل عام، ملا لهم من تأثير واضح في رأي شريحة واسعة من اتمع الفلسطيني.
النساء  وصول  لتسهيل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  وجنوب  ووسط  شمال  في  اإلرشادية  املؤسسات  انتشار  توزيع  ٤.إعادة 

املستفيدات، بدالً من التركيز على مناطق بعينها وإهمال مناطق أخرى.
٥.تقدمي خدمات متكاملة للنساء املعنفات ومتابعتهن على جميع األصعدة، سواء االقتصادي أو االجتماعي أو النفسي... إلخ.

أو التوجه لألسرة بكامل  ٦.بالرغم من أهمية العالج الفردي لضحايا العنف األسري، فإن التوجه للشخص املعتدي 
ً يعتبر عامالً أساسياً، أيضاً، في حتقيق األهداف النوعية املرجوة من العالج النفسي واإلرشادي. أفرادها إناثاً وذكورا
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١.تأسيس قسم خاص في التحقيق للتعامل مع قضايا العنف األسري.
٢.وجود أخصائية اجتماعية في مراكز الشرطة على مدار الساعة لتقدمي اخلدمات اإلرشادية والنفسية للنساء املعنفات.

٣.اتخاذ إجراء سريع لتوفير حماية للنساء املعنفات في حال توجههن إلى أحد مراكز الشرطة أو في حال تلقي اتصال من قبل 
النساء املعنفات.

٤.استحداث دائرة العنف األسري في هيكلية الشرطة حلماية األسرة والنساء املعنفات ومبتابعة اختصاصيني اجتماعيني وقانونيني 
الستقبال احلاالت املعنفة وتقدمي يد العون للضحية املعنفة.

على املستوى اإلعالمي:

١.ضرورة وجود شراكة وتعاون بني املؤسسات ووسائل اإلعالم من أجل تطوير املعرفة لدى املواطنني واملواطنات في القضايا ذات 
العالقة بالعنف األسري الذي تعانيه النساء على اختالف أشكاله: النفسي واجلسدي واجلنسي.

٢.تفعيل دور اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء للحد من ظاهرة العنف األسري من خالل البحث في أسباب وأشكال العنف الذي 
تتعرض له النساء، إضافة إلى التركيز على تفاصيل املعاناة التي حتيا في ظلها النساء املعنفات.

 األبحاث املستقبلية:

١.إجراء دراسة كيفية تتناول في جوهرها أسباب عزوف النساء عن اللجوء لطلب املساعدة من املراكز واملؤسسات اإلرشادية.
٢.إجراء دراسة كيفية تهدف إلى التعرف على آليات التدخل واحلماية التي تنتهجها املؤسسات احلكومية وغير احلكومية ذات العالقة بتقدمي 

اخلدمات للنساء املعنفات، إلى جانب التعرف على جدوى هذه اآلليات في توفير احلماية للنساء املستفيدات وتأثيراتها السلبية واإليجابية. 

Police procedures that address violence against women
 

1-Establish an investigative department for domestic violence.
2-The presence of a social worker at police stations round-the-clock in order to provide counseling 
and psychological services to women victims of violence.
3-Take immediate measures to provide protection to women victims of violence upon approaching 
police stations or once they make telephone calls.
4-Set up a domestic violence department within the police organizational structure that provides 
protection to violated women and families and that the follow up of social and legal specialists 
who receive cases of violence and provide assistance to victims.

At the  media level

1-The need for partnership and cooperation among media institutions in order to improve the 
knowledge of citizens of issues related to different forms of domestic violence afflicted on women: 
mental, physical and sexual violence.
2-Activate the role of the audio-visual as well as the print media in curbing domestic violence, 
through examining causes and forms of violence against women and focusing on details of the 
distress of violated women.

Future research

1-Conduct a study on the causes of the reluctance of women to seek the assistance of counseling centers and 
institutions.
2-Conduct a study that aims at identifying the necessary intervention and protection mechanisms 
to be adopted by the relevant governmental and non-governmental organizations that provide 
services to women victims of violence, identifying the feasibility of these mechanisms in providing 
the necessary protection to beneficiaries as well as their advantages and disadvantages.

Although this survey shows modest improvements, in terms of domestic violence reported, 
almost a quarter of the women surveyed were exposed to physical violence through the year.  
As the political environment continues to deteriorate, particularly in Gaza, families will face 
increasing psychological pressure and will likely need additional support.
The 2005 Domestic Violence Survey was conducted by the Palestinian Central Bureau of Statistics 
and provides comprehensive statistics on domestic violence for 2,772 families in the West Bank 
and 1,440 in the Gaza Strip.
The survey was conducted in December 2005 through January 2006.

Recommendations2

At the policy and legislative levels

1-Finalize the Law for the Protection of the Family against Violence, which includes binding legal 
provisions and is at the same time flexible and ensures developing the necessary intervention 
and protection mechanisms to alleviate violence against women.
2-Promote cooperation between ministries and non-governmental organizations to develop 
a clear mechanism or a clear-cut written diversion system that regulates the relationship 
and addresses domestic violence; in other words, institutionalize relations in order to avoid 
ambiguity, fogginess or personalization.
3- Seek to incorporate gender and domestic violence concepts in school curricula at all educational 
levels in order to curb domestic violence and establish new concepts which change the stereotype, 
role and status of women.
4- Formulate social and economic security and health insurance policies that encourage women 
victims of violence to make decisions that determine their future and destiny, amid the tragic 
conditions they face because of the different forms of violence that they suffer.

At the level of governmental and non-governmental organizations that provide 
services to women victims of violence: 

1-Raising social awareness and legal education must be carried out concurrently in order to 
effect fundamental change of misconceptions that surround the relations between men and 
women and alleviate domestic violence.
2-Raise the awareness of the Police, Judges at Islamic and Christian courts, Prosecution, and the 
Judicial Police of gender issues, though conducting training courses on gender and mechanisms 
of dealing with domestic violence.
3-Involve religious clerics and Shari’ (Islamic Law) judges in discussions or dialogue and 
encourage their participation in workshops pertaining to violence against women in particular 
and to domestic violence in general, because of their significant influence in shaping the opinion 
of a large sector of Palestinian society.
4-Re-deploy counseling institutions in the north, middle and south West Bank as well as in the 
Gaza Strip in order to facilitate access of women beneficiaries, rather than concentrating on 
specific districts and neglect others.
5- Provide integrated services and follow-up at the economic, social, psychological and other 
levels to women victims of violence.  
6-Despite the importance of individual therapy for victims of domestic violence, it is significant 
to address the perpetrator, as well as all family members, both males and females, in order to 
achieve the desired goals of psychological treatment and counseling.

2 The recommendations formulated by the participants at the workshop entitled "Gender-Based Domestic Violence" organized by the 
Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy- MIFTAH on 30 June 2008 within the framework of its UNFPA-
funded Gender Peace and Security project. 



Domestic Violence in Palestine: Important Findings from the 2005
 Domestic Violence Survey

December 2007

Background

The idea of “home” should imply physical and psychological safety 
and security as well as shelter.  A child, adult or older person affected 
by domestic violence experiences a hidden “homelessness” and lack of 
personal security. 
Domestic violence can occur across the lifespan and across most cultures. 
Women are at a disproportionately higher risk of physical, sexual and 
psychological violence from an intimate person such as a spouse or ex-
spouse.  Domestic violence may be physical, sexual or psychological, but 
all three forms can be present. What is subjectively defined and identified 
as “domestic violence” by victims can be strongly influenced by cultural 
beliefs, values and previous experience of abuse. Domestic violence is 
always characterized by the use of coercive control and psychological 
abuse. 

2005 Domestic Violence Survey Findings

23.3% of ever married women reported that they were exposed, at least once, to a physical violent 
action, while 61.7% reported they were exposed at least once to psychological violence in the 
Palestinian territory during 2005.
In all areas of the Palestinian territory, women reported experiencing lower levels of psychological, 
physical and sexual abuse than in a previous survey1.  

Implications

This unique survey, exploring a topic rarely explored in the Arab world, provides comprehensive 
statistics on domestic violence and will likely be an important tool for legislate policy to protect 
and help victims of domestic violence in the Palestinian society. 

The survey defined 
domestic violence as
 “ any act or 
intended act of a 
household member 
against another 
member for the 
purpose of causing 
physicological 
or physical or 
any other type of 
abuse.”

Urban Rural Refugee Camps

Percentage of Women Reporting Types of Abuse while 
Living in Rural, Urban or Camp Environments

Percentage of Women Reporting Types of Abuse by 
Location

West Bank Gaza Palestinian Territories

Psychological Abuse

Physical Abuse

Sexual Abuse

Psychological Abuse

Physical Abuse

Sexual Abuse

1 Source: Palestinian Central Bureau of Statistics 2006, Domestic Violence Survey, December 2005-January 2006, Main Findings, 
Ramallah, Palestine
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واالستقرار  واألمان  األمن  عن  األفراد  فيه  يبحث  الذي  اآلمن  عادةً ما يرتبط مفهوم "العائلة" باملالذ 
بالعنف  تتعلق  التي  واإلحصاءات  األرقام  أن  غير  والعاطفية،  والنفسية  اجلسدية  السالمة  لضمان 
النساء  فيه  تتعرض  أيضاً،  مكان،  هي  "العائلة"  أن  إلى  تشير  واحمللي  العاملي  املستوى  على  األسري 
األشخاص  أيدي  على  أشكاله  مبختلف  األسري  العنف  ممارسات  من  جملة  إلى  عموماً،  والفتيات، 
املقربني منهن والذين يفترض أن يكنّ قادرات على الوثوق بهم، كاآلباء واألزواج واإلخوة واألعمام. وعليه، 
قدرتهن على  ً عدم  تعقيدا األمر  يزيد  فإن النساء ضحايا تلك املمارسات يعانني نفسياً وجسدياً. وما 
البوح بتجاربهن اخلاصة بسبب اخلوف من العواقب املترتبة على ذلك، كونهن غير قادرات على اتخاذ 
هذا  من  الدائم  اخلوف  هاجس  وبوجود  قراراتهن بأنفسهن، أو التصريح بآرائهن أو حماية أنفسهن. 
العنف، يتم إغفال حقوقهن اإلنسانية، وسلب حياتهن منهن، األمر الذي يعمق إحساسهن بالتشرد 

وبفقدان األمن واألمان على الصعيد الشخصي.

وبالرغم من أن معظم اتمعات حترم العنف ضد النساء، فإن واقع احلال يشير إلى أن االنتهاكات التي ترتكب بحق النساء مازالت 
مباحة في ظل معايير ثقافية تسعى للحفاظ على منط عالقات القوة السائدة وغير املتكافئة بني النساء والرجال على مر التاريخ، 
التعامل معها  يتم  إذ  واتمع،  الدولة  قبل  إنكار جودها من  إلى حد  األسري  العنف  التغاضي عن ممارسات  ناهيك عن محاوالت 

بصمت باعتبارها مشكلة أُسرية وال يجوز التدخل فيها.
 هذا، وقد يستمر العنف األسري مدى احلياة متخطياً حدود الدخل والطبقة والثقافة، وقد يكون عنفاً جسدياً، جنسياً أو نفسياً، 
لكن األشكال الثالثة قد تتزامن معاً. هذه الورقة تعتمد على نتائج مسح العنف األسري في األراضي الفلسطينية١ ذات العالقة 
بالعنف الذي تتعرض له النساء اللواتي سبق لهن الزواج. وقد تطرق املسح إلى ثالثة أبعاد من العنف الذي تتعرض له هذه الفئة 

على النحو التالي: العنف النفسي، العنف اجلسدي، العنف اجلنسي. 
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٦٢٪ من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أفدن بتعرضهن إلى العنف النفسي، فيما ٢٣٪ منهن أفدن بتعرضهن للعنف اجلسدي، 
في حني أفادت ١١٪ منهن بتعرضهن للعنف اجلنسي ملرة واحدة على األقل في األراضي الفلسطينية خالل العام ٢٠٠٥.

وفي كل املناطق الفلسطينية والتجمعات السكانية، أفادت النساء بتعرضهن إلى مستويات أقل من العنف النفسي أو اجلسدي 
أو اجلنسي خالل العام ٢٠٠٥، مقارنة بالفترة التي سبقتها. (انظر الرسمني البيانيني: ١، ٢) 
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وبالنسبة ملواقف النساء من ضرب الزوج زوجته، فقد أظهرت نتائج املسح في األراضي الفلسطينية أن لغالبية النساء موقفاً معارضاً من 
هذه الظاهرة بغض النظر عن التصرفات التي تقوم بها الزوجة.  فنسب اإلفادة حول معارضة النساء لضرب الزوج زوجته تتراوح ما بني (٨٣٪) 

للتصرف األقل سلبية (عدم القيام بالوجبات الزوجية) و(٥٠٪) للتصرف األكثر سلبية (شتم الزوج أو األهل).

يذكر أن الدراسة عرفت 
على  ــري  األس العنف 
"العنف  التالي:  النحو 
يتصرفه  تصرف  أي  هو 
ضد  األسرة  أفراد  أحد 
بهدف  أفرادها  من  فرد 
األذى  أو  ــم  األل ــاق  إحل
اجلسدي  أو  النفسي 
من  آخــر  شكل  أي  أو 

أشكال األلم. 

من  قياسه  مت  وقد  النفسي،  العنف   .١
عنفاً  تعكس  منها  أربعة  مؤشرات،   ٥ خالل 
لفظياً: الشتم واإلهانة، أقوال مثل: سمينة، 
ممتلكات  إتالف  أو  حتطيم  الخ؛  قبيحة... 
خاصة؛ الصياح أو الصراخ؛ قول أشياء بهدف 

اإلغاظة وإثارة الغضب.

ً تعكس التعدي على النساء وتتراوح في  ٢.العنف اجلسدي، وقد مت قياسه من خالل ١٢ مؤشرا
شدة األذى: رمي أشياء ميكن أن تؤذي، ليّ الذراع أو شد الشعر، تهجم نتج عنه (رضوض، خدوش، 
جروح بسيطة، آالم في املفاصل)، الدفع بقوة، التهجم بالسكني أو القطاعة أو الطورية أو أي 
جسم مشابه لها باحلدة واخلطورة؛ الضرب على الرأس الذي ينتج عنه إغماء، الضرب بجسم 
ما أقل حدة من األجسام مثل (حزام، عصا، أو ما شابه من حيث احلدة، اخلنق أو محاولة اخلنق، 

اإلمساك بقوة، الصفع على الوجه، كسر إحدى العظام، احلرق أو الكيّ عن قصد.

١.العنف اجلنسي، وقد مت قياسه من خمسة مؤشرات، أربعة منها تعكس االغتصاب اجلنسي، رفض الزوج استعمال وسائل منع احلمل أثناء 
إقامة عالقة زوجية على الرغم من طلب الزوجة، استعمال القوة اجلسدية إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية، استعمال القوة مثل 
(الضرب واستعمال اآلالت احلادة) بهدف إجبار الزوجة على إقامة أشكال مختلفة من العالقة الزوجية غير راضية عنها، التهديد إلجبار الزوجة 

على ممارسة أشكال مختلفة من العالقة الزوجية غير راضية عنها، التهديد إلجبار الزوجة على إقامة العالقة الزوجية.

١ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٠٠٦. العنف األسري في األراضي الفلسطينية – دراسة حتليلية. رام اهللا – فلسطني.


