
يع���ّرف العن���ُف القائ���م عل���ى الن���وع االجتماعي
أّنه “أّي فعل مؤٍذ ُيرتكب ضّد إرادة الش���خص. وهو مبنيٌّ على الفروق بين 

الذكور واإلناث التي ُيعزى وجودها ألسباب اجتماعية.



يتعلق العنف المبني على النوع     االجتماعي بإساءة استخدام السلطة، 
وقد تكون هذه السلطة واقعية أو مفترضة )أي ان الضحية تؤمن بأن 

السلطة المستخدمة هي سلطة واقعية(.



العن���ف يحصل في غالبية المجتمع���ات وبين العديد 
م���ن اأُلس���ر، وال عالق���ة ل���ه بالطبق���ة االجتماعية أو 

االقتصادية أو اللون أو الِعرق.



للعن���ف المبني عل���ى الن���وع االجتماعي 
أكث���ر م���ن إطار, فهو قد يق���ع في اإلطار 
العائل���ي )العن���ف األس���ري( بي���ن أف���راد 
األس���رة م���ن الدرج���ة األول���ى أو الثانية، 
أو اإلط���ار الزوج���ي بي���ن ال���زوج وزوج���ه، 
أو اإلط���ار الحميم���ّي الالزوج���ي كال���زوج 
الس���ابق والخطيب والصديق، أو اإلطار 
االجتماع���ي ويش���مل العن���ف الممارس 
العام���ة  واألماك���ن  العم���ل  إط���ار  ف���ي 

والمؤّسسات المختلفة.



الُممارسات التقليدّية المؤذية القائمة على النوع االجتماعي

هي الممارس���ات المجتمعّية المتعّلقة بأع���راف وتقاليد متوارثة لفترة 
زمنية طويلة. مرتكبو هذه الممارسات يقّدمونها على أّنها أصبحت جزء 

من عاداتهم وتقاليدهم المقبولة ثقافيا واجتماعيا مثل:

الزواج المبّكر

زواج القّصر/زواج القاصرات

جرائم الشرف

الزواج اإلجباري



يتصاعد العنف القائم على النوع 
االجتماعي وال يبقى بحالة ثابتة، 
وعليه ال يمكن التخفيف من حدة 

العنف من دون تدخل عالجي.

العنف القائم 
على النوع 
االجتماعي هو
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يؤدي العنف المبني على النوع االجتماعي إلى تبعات جسدية 
أو نفس���ية، أو اقتصادي���ة أو اجتماعي���ة، ويعتبر مه���ددًا لحياة 
الضحي���ة، كما أن له تأثيرات عل���ى أطفال الضحايا كتأخر النمو، 

أو الوصمة، أو الحرمان.

يؤدي العنف إلى إصابة من يتعّرضون له وأطفالهم 
بمشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية 
إنجابية وخيمة على المديين القريب والبعيد، وإلى 

تكّبد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية



كثيرون في المجتمعات يحصرون العنف في العنف الجسدّي 
فقط، ضربا ولكما وتعذيبا، بينما يجهلون أو يتجاهلون بقّية 
األن���واع؛ خصوص���ا العن���ف النفس���ّي، والذي قد يكون أش���ّد 

إيالما – بعض األحيان – من العنف الجسدي.



يؤثر العنف المبني على النوع االجتماعي
بشكل أكبر على النساء والفتيات

حول العالم منه على الرجال والفتيان؛
وُيستخدم أحيانًا تعبير »العنف ضد النساء« بدل تعبير العنف المبني 

على النوع االجتماعي. 



رغ���م أّن الغالبّي���ة الُعظم���ى م���ن ضحايا العنف القائ���م على الن���وع االجتماعي في 

مختلف الثقافات هم الفتيات والنساء؛ إال أّنه ليس منحصًرا على اإلناث فقط ....



العنف الجسدي
العنف الجنسي

العنف االقتصادي
العنف النفسي »العاطفي«

الممارسات التقليدية المؤذية

ُيقسم العنف القائم على 
النوع االجتماعي إلى



القائم على النوع العنف الجسدي 

استعمال االجتماعي، هو 

لفرض القّوة البدنّية 

على ضعيف، سلطة قوّي 

اإلصابة أو وتكون نتائجه 

واللكم والحرق االنزعاج، كالضرب 

في ُحكمها.ولّي الذراع وما 



هو أّي فعٍل أو محاولة أو مبادرة أو تعليق ذات دالالت جنسّية، أو ممارسات 
اتجار أو فعٍل جنسّي باإلكراه، مهما كانت عالقة الفاعل بالناجي/الضحّية. 

ويشمل االغتصاب والتحّرش الجنسي واالستغالل، وغيره.

العنف الجنسي القائم 
على النوع االجتماعي 
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القائم على النوع االجتماعي، العن
هو إيقاع األلم أو األذى 

النفسي والعاطفي، وهذا 
يشمل ممارسات عديدة 

وخطيرة مثل:

التهديد

التنّمر

السخرّية

اإلهانة 
الشفهّية

اإلقصاء 
االجتماعي

التهديد 
بالهجر

إساءة 
المعاملة



إدارة حماي���ة األس���رة واألح���داث بالش���رطة الفلس���طينية هي 
إدارة متخصصة بمتابعة قضايا العنف األس���ري وقضايا العنف 
المبن���ي على النوع االجتماعي وقضايا األحداث في خالف مع 

القانون واألطفال المعرضين للخطر.



تتطلب االس���تجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي عمل 
واهتمام العديد من الجهات الفاعلة المختلفة على األقل في 

المجاالت القطاعية الرئيسية األربعة:

الصحة النفسية الصحة
االجتماعية

العدالة األمن
القانونية



يق���دم القطاع الصحي العالج للنس���اء المعنفات، واإلس���عاف 
األولي، والدعم النفسي، ويشارك في حماية المرأة، كما توفر 

وزارة الصحة للمرأة تقرير طبي قضائي.



يجب على مقدمي/مقدمات 
الخدمات الصحية توعية 
وتثقيف وتزويد النساء 
المعنفات بالمعلومات 

لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها 
اإلنسانية والصحية، خاصة 

النساء اللواتي يقصدن الرعاية 
الصحية بمستوياتها المختلفة.

يق���ع عل���ى عات���ق مقدم���ي/ات الخدمات 
للنس���اء  والمش���ورة  اإلرش���اد  الصحي���ة 
المعنفات إليجاد البدائل واالستراتيجيات 
التي تس���اعدهن على كس���ر دائ���رة العنف 

والخروج منها وتعزيز حمايتهن.



يمكن تقديم خدمات
استجابة ذات نوعية جيدة

ومتعددة القطاعات ومشتركة فقط 
إذا أبلغ الناجون عن حوادث العنف 

القائم على النوع االجتماعي وطلبوا 
المساعدة. 



تعتبر البيوت اآلمنة 
تدابير مؤقتة لتوفير 

مكان آمن للمرأة 
المعرضة للخطر حتى 
تتولى السيطرة على 
وضعها، وتتغلب على 

التهديد المباشر لحياتها.

ف���ي العن���ف المبني على 
الن���وع االجتماع���ي، يوجد 
حالي���ا خدم���ات إي���واء في 

الضفة الغربية، هم:
مركز محور	 
بيت األمان في نابلس	 
ملجأ طوارئ أريحا.	 



من مسؤولية أي 
شخص يعلم عن 

تعرض المرأة للعنف 
أن يزودها بمعلومات 
كاملة وموثوقة عن 
الخدمات المتوفرة، 

وتشجيعها لطلب 
المساعدة، ومرافقتها 
ودعمها أثناء العملية 

وكلما أمكن.


