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 مقدمة

 

 
يعتبر محور الدراسات من المحاور الجوهريوة عنود الحوديث عون إعوداد اتسوتراتيجيات الوطنيوة 
ألن صوياغة السياسوات ووعمليووة التخطويط تتطلووب تحليول الواقوع ي وهوونا  تيموون أن يووتم دون 

طرق ومعايير  دراسالت وبحوث وأدبيات تحدد اتحتياجاتي وتسلط الضوء على المشولةي وتحدد
ي مما يساعدنا في معرفة وتحديد التواليف وصوياغة الموازنوات اتزموة وآليات المعالجة التدخلي

. وموا أن مخرجوات الدراسوات تحودد لنوا أدوات من العنف األسري الوقاية والحمايةلتنفين وسائل 
   .التقييم التي نحتادها وبهنا توون العملية مترابطة

 

دراسات فوي وضوع خطوة إسوتراتيجية شواملة لمناهضوة أهمية محور البحوث والمن هنا جاءت 
العنف األسري ) مع ربطه بالمحاور األخرى(ي والعالقة بين البحوث والدراسات بأنواعها )البحث 

ونظراً ألن قضية العنف قضية مجتمعية األواديمي والسياساتي( ومنهجيات العمل اتستراتيجي. 
من فرص تطوره وتقدمهي تجاه قضايا التنمية تؤثر على مختلف قطاعات المجتمع العربي وتحد

 باألخص القضايا الحقوقية واتنسانية وقضايا التنمية والفقر في مجتمعاتنا العربية.
سوتروز هوونه الورقووة علوى أهميووة ودور محووور البحووث والدراسووات فووي صوياغة منوواه  عربووي 
ووضوع إسووتراتيجيات وطنيوة موحوودة إلنجوا  قضووايا الحمايوة والوقايووة مون العنووف األسوري فووي 

علوى مختلووف أنواعهوا البحوووث الوميوة و النوعيووةي أو المجتموع العربوي باتسووتناد الوى دراسووات 
ناول هنه الورقة موضو  البحوث والدراسوات مون خوالل ثوالث جزئيوات ستت البحوث األواديميةي

تتقلق باآلليات التوي يجوب أن تتبعهوا البحووث والدراسوات إلنجوا  عمليوة التخطويط اإلسوتراتيجي 
وصياغة سياسات تفيد في مشاريع الوقاية والحماية من العنف األسريي وستروز الورقوة علوى 

العمل المشترك وأهم المعيقواتي وونلك تطرقوت الورقوة الوى  أنوا  البحوث التي تحتاجها منهجية
يججب على الدول العربية أن توفرها في  أهمية رصد ميزانيات خاصة لمناهضة العنف األسري

موازناتها العاموة. وموا تقودم الورقوة ملخصبسويط يعوو  واقوع البحووث والدراسوات فوي فلسوطين 
 وأهم ما يواجهها من تحديات في هنا المجال.
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 الجزء األول: 
 

 اآلليات التي يجب إتباعها ضمن محور البحوث والدراسات
 
 

تحديوود السياسووات و هوونا الجووزء بمحووور مهووم وهووو دور البحوووث والدراسووات فووي رسووم يخووتص 
التي توضع للقضاء والحد من العنف األسري في العالم العربوي. وفوي نظورة شومولية  المشاريع

على تجارب الدول خاصة دول العالم الغربوي والتوي خاضوت تجوارب عديودة وتمونوت مون إيجواد 
آليوات وسياسوات وطنيووة تحود موون انتشوار العنوف األسووري فوي مجتمعاتهوواي وجودت أن البحوووث 

صوبغة السياسوات بصوبغة مغوايرة لموا وانوت عليوهي ففوي مقالوة والدراسات أثرت بشول وبير فوي 
نشرت بهنا الخصوص تناولت مدى أهميوة البحووث التوي أجريوت علوى سياسوات وبورام  عمول 

المتحودةي فقود وشوفت نتوائ  الدراسوات عون موودى الوتيوات مدينوة فوي  661دوائور الشورطة فوي 
ت نتائ  البحوث  الى تغيرات جنرية في السياسات العامة في أدحيث  أهمية توفير المعلوماتي

صوبغتها وأثوورت بهوا بشوول وبيور وواضو ي وهونه الدراسووات  ومجوال الحود مون العنوف األسوريي 
  . 1تناولت عدة مواضيع أهمها الصحةي واألمن اتجتماعي

                                                 
1
 Article:" the importance of research on legal policy: the Minneapolis Domestic violence experiment." 

. Lawrence W. Sherman & Ellen G. Cohen. Pages 23-117, 1989. 
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ة لودى راسومي بهنا وجدت العديد من المقاتت والدراسات علوى أن التغيورات والورؤى المسوتقبلي 
السياسوات ت توتمول دون دراسوات وبحوووث مختصوةي لونا بنواء السياسووات المتعلقوة فوي حمايووة 

وقايتهوا مون شوتى أنووا  العنوف ت تبنوى وت تصواح دون بحووث نوعيوة وخاصة األطفال األسرة 
  .2وومية تعرض على صنا  القرار حتى توون فاعلة ومنتجة وتحقق أهدافها

البحوث المختصة يجب أن تتضمن فصوًت خاصة تعو  مدى أثر  العنف األسري على تطوور 
الطفل وتربطها بصحة المرأةي ويجب أن تروز على قضايا أخالقية واجتماعية وحضاريةي ونلك 

دور األسوور والمجتمووع فووي تعزيووز أو موافحووة أنوووا  العنووف أن تتضوومن فصوووت تهووتم بفحووص 
  المنتشرة في المجتمع.

الدراسات التي تطلبها قطاعات معينةي أي تحديد  ن خالل البحوث والدراسات يجب تحديد نو م
 اتحتياجات والمخرجات المتوقعة من الدراسات.

يجووب أن تروووز البحوووث علووى تحديوود المشوواول أي تحديوود أنوووا  العنووف األسووري ونلووك لتحديوود 
تص بنشووور المعرفوووة والتوعيوووة اإلسووتراتيجيات المناسوووبة لمناهضوووتهي وتعوووداد اسوووتراتيجيات تخووو

 بالحقوق اإلنسانيةي والمنظومة األخالقية التي يعتبر العنف انتهاك صري  لها.
ويمون أن نوجز أهم ما يجب أن تتضمنه البحوث في مجال السياسات العامة لمناهضة العنف 

 األسريي ضمن النقاط التالية:
 

 توثيق الحاتت التي تشول فيها أنوا  العنف األسري. .6

 أثر الممارسات )نو  الممارسةي وأثرها( على الطفل واألسرة. .9

 تفنيد الحاتت حسب مدى تأثرها لتحديد نو  التدخل. .3

 تحديد دور العائالت والمجتمع في المساهمة أو في التدخل في الحماية من العنف. .4

المسوتقبلية توقعوات الي يشومل   conceptual framework مفواهيميإطوار عمول  .5
 ي من خالل بحوث تجريبية.األسريوالنساء ضحايا العنف  لألطفال

ي وطرق التدخل التي تنتهجوا الودول فوي ضرورة وجود بحوث تقيمية لعمل السياسات  .1
 مجال الحماية من العنف األسري.

عالجووة أسووباب ودوافووع العنووف يجووب أن توووون هنوواك بحوووث نات منهوواج نظووري فووي م .1
البدائل  ل الحماية من العنف األسريي وتحديدفي مجااألسريي لتحدد التدخالت األولية 

 التي تستطيع ول دولة أن تستخدمها وتفعلها في مجال الحماية والوقاية.

                                                 
2
 National Criminal Justice Reference Services. www.ncjrs.gov/App/ publications. 9.feb.2009   

http://www.ncjrs.gov/App/
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من خالل البحوث النظرية يجب اتتفاق على إطار عام أوثر شمولية في مجال التعامل  .1
 مع التعريفات والمصطلحات المتعلقة بالعنف األسري ضمن منظومة أخالقيوة حضوارية

 بغض النظر عن التباينات الثقافية واتجتماعية لدى الدول.

يجب أن تؤود الدراسات وضع عدة معايير أساسية واضحة لتحديد نو  العنوف وآليوات  .2
 .3ي وونلك أدوات التقييموالمناسبة التدخل الفعالة

صوحة الشوخص المعنوف أهمية ربط البحوث التي تجورى علوى العنوف األسوري ب .60
أو الطفلي وتضمينها بسياسات ومشاريع وزارة الصحةي وربط العنف سواء وانت المرأة 

 وأثاره ببرام  الصحة الوقائية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات:
 

تشجيع البحوث اتجتماعية والصحية التي تدر  واقع العنف وأثوره علوى صوحة المورأة  .6
 والطفل الجسدية والنفسيةي نظرتهم الى المستقبل.

البحووث فوي صوياغة سياسوات وبورام  تعتمودها الودول اتعتماد على مخرجات ونتوائ   .9
 العربيةي في وزاراتها ومؤسسات المجتمع المدني بها.

 والوقاية من العنف األسرييات تدخل موحدة في مجال الحماية اتتفاق على آل .3

مون الخبوراء المختصوين فووي  وطنوي ممثول لوافووة الجهوات المعنيوةيتشوويل فريوق بحوث  .4
 يد األولويات ومنهجيات العمل المشترك.لتحدقضية العنف األسريي 

موحود شوامل للتعامول موع  دليل  ي  guide lineتطوير لالتفاق على تحديد المفاهيم ل .5
 .قضية العنف األسري

                                                 
3
National Criminal Justice Reference Services. www.ncjrs.gov/App/ publications. 9.feb.2009    

http://www.ncjrs.gov/App/
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مؤسسوات الرسومية بصوورها المختلفوة أن تعتمد المشاريع والبورام  لودى الووزارات أو ال .1
ي والشووؤون المدنيووةي و والثقافووةفوي الوودول العربيووة نات الصوولة مثوول الصووحة والتعلوويم 

...غيرهاي على الدراسات والبحوث المختصوة بوالعنف األسوري إلثوراء دورهوا األوقافي و
 في موافحته ول حسب تخصصه.

توووفير موقووع عربووي الوترونووي يوووفر رزمووة موون الخوودمات فووي مجووال لوقايووة والتعريووف  .1
 بالعنف.

ف  والسولوكي علوى المسوتوى ضرورة إنشاء شبوة من الخبراء في علوم اتجتموا  والون .1
 العربي لتبادل الخبرات وتوفير الدعم ألفراد األسر ضحايا العنف.

حصوواءات تعمووم علووى الجمهووور تعووو  أنوووا  العنووف الممووار  داخوول  .2 تووفير بيانووات واا
 األسر العربيةي ولتشجيع البحوث والدراسات التي تهتم بهنه القضية.

عون  وتولفتوه وتودر  آليوات التعوويض الترويز على البحوث التي ترصود مودى الضورر  .60
 الضرر ضمن منظومة عربية موحدة.

ربط مخرجات البحوث والدراسات بخطط ومشاريع المؤسسات اإلعالميةي بهدف التوعية  .66
 بأنوا  العنف وأثارهي وخطورته على األسرةي باتعتماد على وسائل اإلعالم المختلفة.

 
  

 الجزء الثاني:
 
 أنوا  البحوث والدراسات التي يجب أن تعتمدها المنهجية العربية في خطتها اإلستراتيجية 
 
 

الهدف هو المساهمة في الحد من ظاهرة العنوف األسوري مون خوالل إجوراء الدراسوات والبحووث 
 العلمية المحومة.

 
 تمهيد:

بحووث والدراسوات إن الحديث عن البحوث والدراسات يقودنا إلى تساءل وبير عن دور مراووز ال
 في الوطن العربي لدراسة ظاهرة العنف والحد منها.

توأثرت الثووورة الصوناعية التووي حودثت فووي أوروبوا فووي بدايوة القوورن التاسوع عشوور بنشوأة مراوووز 
البحوث والدراسات التي ارتبطت بالثورة العلميةي حيث وان للبحوث والدراسوات عظويم األثور فوي 
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نلوك علوى المنتجوات. لوم تقتصور البحووث والدراسوات علوى  تطوور الشوروات الصوناعية وانعووا 
الصناعة فقوطي إن شوملت جوانوب وقطاعوات أخورى تتعلوق بالزراعوةي واألدبي والطاقوةي والتواري  
...الوو . حيوووث أصوووب  للبحووووث دورا رياديووا فوووي قيوووادة العوووالم موون حيوووث التوووأثير فوووي إحوووداث 

 سياسي.اتستراتيجيات على الصعيد اتقتصادي واتجتماعي وال
أمووا مراوووز البحوووث والدراسووات فووي الوودول الناميووة اقتصوورت دراسووتها علووى الجوانووب الوصووفية 

هونه الودولي  إليهواوالعامةي حيث أن الدخول في بحوث عميقة تحتاج إلى قاعدة بحثيوة تفتقور 
حيث جاءت هنه المراوز موررة لما هو موجود فوي الغورب أو جواءت  لموا هوو قوائم فوي الودول 

هنا األمر جعل منها اقل فاعلية وتأثراي بالتالي فهوي اقول تفواعال موع البيئوة المحيطوة  النامية ي
وأقل اهتمامًا بالمشاول التي تحيط بها ومساهمتها في إيجاد الحلول المناسبة للمجتمعات التي 

 .تحتضنها
تجواري من خالل ما سبق يتبين لنا أهمية أجراء الدراسات والبحوث العلمية للتقدم الصناعي وال

وونلك إحداث التغير اتجتماعيي من خالل استوشاف الواقوع ودراسوتهي وتحليلوه والغووص فوي 
 نتائجهي والعمل على حل اإلشواليات التي تواجه هنا الواقع.

 
السؤال اآلن: ويف نعمل على دراسة ظاهرة العنوف ضود المورأةي وت سويما العنوف األسوريي مون 

ميوة المحوموةي مون أجول وضوع اآلليوات المناسوبة للحود مون خالل إجراء الدراسات والبحووث العل
 ؟هنه الظاهرة

 

يمون تقسيم البحوث إلى نوعيني بحوث ومية وبحوث نوعيةي ولوول مون هوانين النووعين مزايوا 
وعيوبي ت نريد الخوض في تفصيالتهماي لوون موا يهمنوا هنواي موا هوو األصول  لدراسوة ظواهرة 

 العنف األسري؟.

 المنهجية )منه  البحث المستخدم(:أوًت: على صعيد 

من المالحظ أن الدراسات حول ظاهرة العنف األسري اتبعت منه  البحث الوميي وبالتحديد من 
خووالل إجووراء البحوووث علووى عينووات صووغيرةي بسووبب قلووة التمويوولي والخبوورة فووي مجووال تحديوود 

بقودر أنهوا تعطووي المؤشورات. بالتوالي ت يمووون اإلطوالق علوى هوونه الدراسواتي دراسوات علميووةي 
مؤشر على وجود العنوف فقوط. ت بود مون اإلشوارة أن بعوض الودول أجورت مسوو  علوى ظواهرة 

(ي ودول عربيوة 9005العنف األسريي مثل فلسطين )تم إجراء مسو  العنوف األسوري فوي عوام 
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أخرىي مثل سوريا واألردن وغيرها. لوون هونه المسوو  لوم تعطوي الجوواب الشوافي حوول ظواهرة 
نما هي وصف أرقام فقط.تري من حيث األسبابي أو حتى تحديد المؤشراالعنف األس  ي واا

إن العنف األسري هو ظاهرة ثقافيةي اجتماعيةي تؤثر وتتأثر فوي المجتموعي لونهوا أيضوا ظواهرة 
سلووية تتأثر بنفسية اإلنسان وناتهي مما يعني أن منهجية البحث الومي لن توون قادرة على 

. مون والطفول والمعطيات التي تساعد في تفسير ظاهرة العنف ضد المرأةاستوشاف المعلومات 
هنا ت بد لنا من العمل على إتبا  منهجية بحث قادرة على دراسة ظاهرة العنوف األسوري بدقوة 
وعمق. من أفضل الطرق للوصول للمعلومة واوتشاف األنماط هي المقابلة المعمقةي التي من 

ناة التي تعاني منهوا جوراء العنوف الموجوه لهواي مون هنوا نوصوي خاللها تتحدث المرأة عن المعا
باستخدام منهجية البحث الويفيي بطرق علميةي والعمل على اوتشاف أنماط العنف ضد المرأة 

 من النساء أنفسهني ولي  فقط اتعتماد على تجارب دول سابقةي وخبراء أجانب.

 

 

 ثانيًا: على صعيد المفاهيم والمصطلحات:

مفاهيم التي توض  العنفي فمنهم من اهتم بتعريف العنف السياسيي وآخرون اهتموا تعددت ال
حول  التعريفاتبالعنف اتجتماعيي وآخرون تناولوا موضو  العنف اتقتصادي. إن تشتت هنه 

موضووو  العنووفي لوون يسوواهم فووي معالجووة هوونه الظوواهرة ودراسووتهاي وبالتووالي ت بوود موون توحيوود 
 الدراسات والبحوث حتى توون المعالجة دقيقة. في والمصطلحات المفاهيم

النسويةي  مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسساتإن اتهتمام الواض  الني يظهر من 
هو ترويزها على موضو  العنف األسريي وهو العنف الني يودخل فوي إطوار العائلوةي ويجوب أن 

حودث داخول المنوزل وموا يعرفوه نوون واضحين في التعريفي فالعنف األسري لوي  فقوط الوني ي
أن يتم استنباط التعريف من خالل النساء أنفسهن اللوواتي سويتم " :نقتر  !ي هنابعض الباحثين

التعريفات المتداولوة حاليوًا هوي نتواج  ي ألن"مقابلتهن بصورة معمقة حول ظاهرة العنف األسري
تختلوف عون ثقافوة  وهوي  المجتموع الغربويي وعاداتوه وتقاليودهي لترجمات دراسات عوسوت ثقافوة

العربوي المجتمع العربي بعاداته وتقاليدهي بالتوالي تعريوف العنوف األسوري سويوون فوي مجتمعنوا 
 .مختلف ي ألنه يعبر عن واقع ثقافي مغاير للعالم الغربي
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 ثالثًا: مؤشرات لقيا  العنف األسري:

ه بدقهي فوثرة استخدام إن تحديد مفاهيم العنف األسري بدقةي سيساعد وثيرا على تحديد مؤشرات
المؤشرات وتشتتها لن يساعد في تحديد ظواهرة العنوفي وغالبيوة المؤشورات التوي تسوتخدم فوي 
األبحاثي مأخونة من ملفات الشرطة التي توثق جراء شواوي النساء حول الممارسوات العنيفوة 

تي يتعرضوون التوي تتلقاهووا فووي المنووزل وخووارج المنووزل. نونور أن هنوواك الوثيوور موون النسوواء اللوووا
للعنف بوافة أشواله المعروفة وغير المعروفةي والموشووفة وغيور الموشووفةي ت يودلين بوالعنف 
الموجه ضدهن ألسباب شتىي وهنه األسباب أو حتى المؤشرات ت يمون إيضاحها إت من خالل 
ه الجلو  مع المرأة لساعةي وربما ساعتيني وتوثيوق موا تقولوه بدقوةي هونا يعوزز موا نهبنوا إليو

تبوا  سياسوة  بضرورة تغيير سياسة البحوث والدراسات التي تسير عليها اتجاه ظاهرة العنف واا
 جديدةي تتمثل باستخدام البحث النوعي. 

 رابعًا: جمع البيانات:

إن قضية جمع البيانات هي قضية هامةي ويجب أن تشمل عينه تمثول المجتموعي ويوتم تودريب 
 حول الظاهرة. فريق لنلك على مستوى عال من المعرفة

 خامسًا: الفئة المستهدفة:

هنا نوود الترويوز علوى نقطوة فوي غايوة األهميوةي وهوي انوه لمعرفوة مودى شويو  وانتشوار ظواهرة 
العنف األسريي ممون أن توون المرأة هي المبحوثة. لون إنا أردنا عالج الظاهرة من جنورهاي 

مقابلوة الرجول الوني يموار  العنووفي وتفسوير أسوبابهاي والطورق الوفيلوة بالحود منهواي ت بود مون 
وون المشولة تبدأ من عندهي وحلها يومن بعالج المشولة الموجودة أصال في الرجل ولي  في 
المرأةي فالمرأة ت تعاني من مشولة بقودر أنهوا ضوحية العنوفي بول أن الوني يموار  العنوف هوو 

 .4الني لديه المشولةي وحل هنه المشولة يومن بمعرفتها وأسبابها

 

إن هنه األمور بحاجة إلى عمل دءوب من وافة الجهات حتى يتم تحقيقهاي ومن األمور التي 
 تساعد في انجاز البحوث والدراسات بطرق علمية صحيحة ومعمقة:

                                                 
4
السيد أمين عاصي. مدير دائرة السياسات والبحوث. اإلدارة العامة للتخطيط المادة مستقاة من ورقة بعنوان :" العنف األسري"،  

 .2009والسياسات، وزارة شؤون المرأة. رام هللا، 
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 اإلرادة السياسوية فويعلوى  العلمية حوول هونه الظواهرة البحوث والدراسات إنجازتعتمد  .6
ولما اتسم النظام السياسي  إني  األسري ي من حيث الوعي بأهمية محاربة العنفلدولةا

 العلمية والقوية.البحثية  الدراساتبهنه الصفة ولما توفرت دفعة قوية لبناء وعمل 
الوودعم المووالي لألبحوواث والدراسوواتي حيووث يعوود هوونا الوودعم عنصوورا أساسوويا فووي عموول  .9

 الدراسات بطرق منهجية دقيقة.
 حول ظاهرة العنف.القدرة على احتضان الوفاءات البحثية العلمية  .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث: 
 رصد ميزانيات محددة للبحوث التي تهتم بقضايا  العنف األسري 

 
مون الواضو  أن قضوايا العنوف األسوري فوي العوالم العربوي لوم تحظوى بأهميوة وافيوة لودى صونا  
القوراري وقود تحظوت الدراسوات والتقوارير أن ظواهرة العنوف األسوري فوي تزايود اليووم بشوول وبيوور 

في جميع أنحاء العالم والعالم العربي خاصةي بسبب ضعف آليات التدخل وعجزها عن ومستمر 
حصائبة والتقارير الخاصة بحقوق اإلنسان إلالظاهرةي هنا ما تعوسه المسو  اوضع حد لهنه 

ي وما عوسته تقارير التنمية البشرية العربية من تأثير هنه الظاهر على تحقيق وانجاز البرام  
عودتت الفقور فوي العوالم العربويي بشوول وبيور فوي القضواء أو تخفويض م والمشاريع التي تسوهم
وتحقيوق أهوداف التنميوة المسوتدامة التوي تسوعى لهوا الودول  ياإلنسوانقووق واترتقاء بقضايا ح

العربية اليوم. ولما للبحوث والدراسات من أهمية بالغة في تحديد المشاولي وترتيوب األولويوات 
تعتمود  لدى المخططين وصنا  القراري بات من الضروري اتعتماد علوى منهواج موحود وسوليمي

تراتيجية قويووة وعميقووة لتحوودث تغيوورات جنريووة فووي البنيووة وخطووط إسوو علووى مخرجووات البحوووثي
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الثقافية واتجتماعية والمولدة لجميع حاتت العنف األسري أو التي تحتضن هنه الحاتت تحت 
واألخالقيوووة العالميووووةي  اإلنسوووانيةشوووعارات واعتبوووارات ثقافيوووة وعرفيوووة بعيوووودة عووون المنظوموووة 

ة الملحة أصب  من الجدير التفويور فوي تخصويص ي لهنا ولهي وللحاجوالحضارية لألمة العربية
ورصد ميزانيات إلعداد البحوث المتخصصة في دراسة وفهم وعالج هونه الظواهرة وأثرهوا علوى 

إلجووراء فووي موازنووات الدولووة  عووامي ونلوك موون خووالل رصوود بنووود ثابتوةالمجتموع والدولووة بشووول 
تولفوة البحووث  ترتفوا نظورًا  البحوث والدراسوات المختصوة بوالعنف األسوري وقضواياه المختلفوةي

خاصوة البحووث النوعيووة التوي يحتواج إعوودادها الوى خبوراء ومختصووين فوي القضوايا اتجتماعيووة 
والنفسيةي ونلك البحوث القانونية وتعديل التشوريعات وهوي بحاجوة الوى بحووث نوعيوة وتقيميوة 

نتاجيوةتعوو  مودى صووالحية  ة العنووف منظومووة القووانين الوضووعية ومسواهمتها فووي مناهضو واا
خاصة عند الحديث علوى األسري وت سيما قانون العقوباتي فهنه البحوث يجب أن تربط األثر 

إسوتراتيجيات الوقايوة والحمايوة مون العنوف األسوري. ووونلك هوو الحوال فوي البحووث الوميوة التووي 
ت يبحوث إت وول عشور تحتاج الى ميزانيات وبيرة مثل مس  العنف األسري في فلسطين والوني 

سنوات. ونلك إن معظم البحوث التي تناولت العنف األسري وانت في ميزانيتها ضومن مشواريع 
وليسوت تعتمود ميزانيوات ثابتوةي وتعتبور مؤسسوات المجتموع المودني و المؤسسوات الدوليوة الوى 
الرائودة فوي هوونا المجوالي ولوم تووون تعتبور أولويوة لوودى الحووموات العربيوةي هوونا يضوعف العموول 

راتيجية موحوودة لونا تبوود وأن تخصووص الوودول ميزانيوات ثابتووة لهوونه البحوووث الموحود علووى إسووت
خاصة وأن الحاجة الى البحوث التي تجورى بهودف إعوداد وتغييور وتعوديل السياسوات الوطنيوةي 
والبحووث التوي تقويم مودى فاعليوة األجهوزة الوطنيوة والرسومية فوي معالجوة والتعامول موع قضووايا 

 العنف األسري.
نصول الوى رصود موازنوة خاصوة للعنوف األسوري؟ وت يموون تحقيوق نلوك دون والسؤال هو ويف 

اتعتمواد والرجووو  الووى بحووث ودراسووات خاصووة بوالعنف األسووريي ونلووك باعتمواد بعووض النقوواط 
 التالية:
  عووداد تقووارير تصووور واقووع وتسووجل انتهاوووات فووي مجووال حقوووق الطفوول والموورأة رفووع واا

حصوواءات توضوو  أنوووا  العنووف الممووار  ونسووبته فووي الدولووةي  )الترويووز علووى أرقووام واا
 وآليات التدخلي وتولفتها(.

  أن تعو  ميزانية الدولة أن قضية العنف األسري أولويوة ضومن خططتهوا فوي مختلوف
القضاياي أي ليست قضية العنف األسري هي ضمن بند الخدمات اتجتماعية بل توون 

 .5جميعها باعتبارها أولوية لدى الدولة الموازنةضمن بنود 

                                                 
5
 Helping children of domestic violence, 2008. Guideline Avon Foundation, p1 
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  وأن تعوو  موودى الحاجووة والوونقص لمثوول هوونه الدراسووات وأهميتهووا فووي ردف وصووياغة
السياسووات الوطنيووة التووي تحتاجهووا الوودول العربيووة لمحاربووة وافووة القضووايا اتقتصووادية 
واتجتماعيوة بسوبب أثور ظواهرة العنوف وتوداخلها موع وول اإلشوواليات التوي يعواني منهووا 

 الوطن العربي اليوم.

  مقودار خسوارة الدولوة بسوبب ظواهرة العنوف األسوري ي وويوف يمووون أن تعوو  البحووث
تجاوزها لتبرير رفع مقدار المصاريف الالزمة في ميزانية الدولوة والمخصصوة لمحاربوة 

 العنف األسري.

  أن تشومل الخطووة اإلسووتراتيجية وافووة القطاعوات فووي الدولووة وموون نلوك يووتم ربطهووا فووي
 الموازنات العامة.

  أن توون الموازنة مفندة ومقسمة على أسا  لالحتياجات وطورق التودخل ليوتم توزيوع
المهام ول وفق تخصصه ) مثال تولفة بيوت األماني تولفة التعويضاتي تولفة خدمات 

 اتجتماعي واألسريي تولفة العالج النفسيي تولفة التدريب والتطويري  اإلرشاد

 
 
 
 

 الجزء الرابع: 
 اجه محور البحوث والدراسات في فلسطينالتحديات التي تو 

 
هناك العديد من التحديات التي تواجه البحوث الدراسات  التي تناولت قضية العنف األسري 
في المجتمع الفلسطيني ي وهنه اإلشواليات متعلقة بمحاور مختلفة مرتبطة بنواحي التمويل 

الخبرةي وضعف اتهتموام والمخصصات المالية التي ترصد للدراسات والبحوثي ونلك نفض 
 واتلتزام الرسمي لألهمية دور البحوث في صياغة السياسات.

 
بالنسبة لواقع العنف األسري في فلسطين ويف تم التعامل معه من خالل الدراسات الوميوة 

أي تصوورف بأنوه  العنوف األسووري فوي فلسووطين عرفوت الدراسووات والبحووث الرسوومية ي فقود 
 أود فوورد مون أفرادهووا بهودف إلحوواق األلوم أو األنى النفسووي يتصورفه أحوود أفوراد األسوورة ضو

 الجسدي أو أي شول آخر من أشوال األلم.
 

  أنوا  وأشوال العنف األسري في األراضي الفلسطينية
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 العنف الجسدي  

 العنف الجنسي 
 العنف النفسي 
 )العنف السياسي )الجداري واتنتهاوات العسورية لالحتالل 

 
ي المؤشرات التي اعتمدتها البحوث والدراسات فوي قيوا  العنوف األسوري بأنواعوه المختلفوة أما 

 :فوانت
 مؤشورات: الشوتمي اإلهانوةي إتوالف الممتلوواتي  5: وتم قياسه من خوالل العنف النفسي

 الصيا  والصراخي إثارة الغضب.

 
 تعووو  اتغتصوواب الجنسووي 4مؤشووراتي 5: وتووم قياسووه موون خووالل العنوف الجنسووي 

مثل الضربي التهديودي  :استعمال القوة الجسدية في إقامة العالقة الجنسية مع الزوجة
استخدام أداة حادةي إجبار على قيوام أشووال مختلفوة مون الممارسوات الجنسويةي رفوض 

 استخدام وسائل منع الحمل.
 مؤشر تعو  التعدي على النساء وتتراو   69وقد تم قياسه من خالل  العنف الجسدي

األنى: رمي أشوياء مؤنيوةي الودفع بقووةي الوتهجم بسووين أو أداة حوادةي لووي في شدة 
الويي محاولة اإلمساك بقوةي  الصفع على الوجوهي  أوالنرا ي الضربي الخنقي الحرق 

 وسر العظامي شد الشعري الضرب على الرأ .

 

ءات بشوول مطورد فوي األراضوي الفلسوطينية فقود عوسوت اإلحصوواينتشور العنوف األسوري ويوزداد 
من خالل مسو  العنوف  9001-9005للسنوات  الرسمية لجهاز اإلحصاء المروزي الفلسطيني

 األسري اإلحصاءات التالية:
 من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي. 62%

 %  منهن تعرضن للعنف الجسدي.93
 % تعرضن للعنف الجنسي لمرة واحدة على األقل66

 

 9001جوووووووورائم القتوووووووول ضوووووووود النسوووووووواء للعوووووووووام  الرسوووووووومية حووووووووول حصوووووووواءاتوآخوووووووور اإل
 وانت: )حسب توثيق منتدى المنظمات األهلية(
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  عاماي  15أشهر وأوبرهن سننًا  3حالة قتل في الضفة وغزة أصغر القتيالت عمرها
 تم تفسير أسباب القتل ظروف غامضة.

 60  1“ ةشورف العائلو”حالة السابقةي هي حاتت قتل علوى خلفيوة  62من ضمن 
 في قطا  غزة. 9حاتت في الضفة الغربية و 

 1  حوواتت سووفا  قربووى فووي الضووفة الغربيووةي ولووم يتوووفر بيانووات عوون غووزة بسووبب
 الظروف السياسية.

  هنواك عشورات الحواتت مون العنوف النفسوي والجنسوي والجسودي: تمثلوت بوو الحوورق
 يوالخطووف ي محوواوتت اغتصووابي وشووتم وتحقيووري وتهديوودي هتووك عوورضي وقضووايا

 إيناءي..ال .

 
اآلليووات التووي تسووتعين بهووا النسوواء لحمايووة أنفسووهن عنوود تعرضووهن للعنووف ومووا أموا موون حيووث 

 أظهرتها البحوث الومية:

 
موون النسوواء المعنفووات لجووأن لمراوووز نسووويةي أو قموون بالوونهاب الووى  6.1 .6

 الشرطة.
 % استخدمن أسلوب التحدث مع الزوج.49.2 .9
 األهل. % قمن بترك البيت ونهبن الى بيت30.4 .3
 % لم يترون بيوتهن.91 .4

 توزعت آليات الحماية من العنف األسري على عدة مستويات نوجزها بالتالي:
 على المستوى الرسمي:  .6

ي برئاسوة وزارة 9001حزيوران  91تم تأسي  اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأةي 
وزارة نات الصولةي  69شؤون المرأةي و وزارة الشؤون اتجتماعية نائب للورئي ي و تضوم 

 إسووتراتيجيةومنتوودى المنظمووات األهليووةي واتتحوواد العووام للموورأة. للعموول علووى وضووع خطووة 
 لمناهضة العنف ضد المرأة.

  :. على مستوى الخدمات المقدمة .9

المنظمات األهلية الفلسطينية  منتدى 2002 أطلقت المنظمات النسائية غير الحوومية عام
منظموة أهليوة فلسوطينية تتعواون  65وهوو تجموع مؤلوف مون ي مورأةالعنف ضد اللمناهضة 

ولودى وثيور مون هونه المنظموات خطووط  .على محاربة العنف المبنوي علوى النوو  اجتمواعي
  هاتفية ساخنةي وهي تقدم خدمات قانونية واجتماعية لضحايا العنف.
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 :على مستوى السياسات والتشريعات .3

المرأة الفلسطينية تتبنى رو  اتفاقية سيداو وثيقة حقوق المرأة التي تشول مرجعية لحقوق 
بما يتناسب والبيئة المحلية الفلسطينيةي عن طريق ترجمة هنه الرو  الى ممارسة وطنيةي 

ي وتوم تبنيهوا مون قبول رئوي  9001أعودتها وزارة شوؤون المورأة بشوولها النهوائي فوي عوام 
قرارهواي بسووبب تعطوول السولطة الوطنيووة الفلسوطينيةي ولووم تنوواقج فوي المجلوو  التشووريعي إل

 البرلمان وعدم انعقاده منن عامين.
 :.على مستوى األبحاث والدراسات4  

هناك العديد من الدراسات التي أجريت عن ظاهرة العنف األسري لوون مازالوت غيور وافيوةي وقود 
أجري مس  العنف األسريي ولوون أهوم موا يعوزهوا التحليولي فوال يوجود دراسوات تحليليوة لظواهرة 

ي وأهم الدراسات التي ألسري وتبقى الحاجة ملحة للبحوث والدراسات خاصة السياساتيهالعنف ا
 نحتاجها في المجتمع الفلسطيني في هنا المضمار هي:

إجراء دراسة ويفية تتناول أسباب عزوف النساء عن اللجوء الى المراوز النسوية والى  .6
 الشرطة.

لتودخل لودى المؤسسوات الحووميوة إجراء دراسة ويفية تهدف الى التعرف علوى آليوات ا .9
 واألهلية.

 إجراء دراسات نوعية تهدف الى تحليل ظاهرة العنف من منظور اجتماعي. .3

 اإلعالمي:على المستوى  .4

تحوت رعايوة سويادة الورئي  و ي 9001ووانون األول  60موؤتمرا عقدت وزارة شؤون المرأة 
ورئوي  السولطة الوطنيوة محمود عبا  )أبو موازن(ي رئوي  منظموة التحريور الفلسوطينيةي 

 تحت عنوان:   UNFPAالفلسطينيةي وبدعم من برنام  األمم المتحدة  للسوان

وتووم عقوود العديوود موون الوودورات “. "نحووو إسووتراتيجية وطنيووة لمناهضووة العنووف ضوود الموورأة
التدريبية ألفراد الشرطة العاملة في مراوز التوقيف والتفتويجي وموا توم تودريب العواملين فوي 

   اية.بيوت الحم
 

  أهم التحديات التي تواجه محور البحوث والدراسات في المجتمع الفلسطيني:
 
 

 صعوبات اجتماعية وثقافية في الحصول وجمع البيانات. .6

 البحوث المتوفرة ومية وليست نوعية نظرًا ترتفا  تولفة البحوث النوعية. .9
 صعوبة تحديد مؤشرات العنف بسبب نقص الدراسات النوعية للعنف. .3
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 قص الخبراء في مجال تحليل ظاهرة العنف وأثارها.ن .4
 لم تون ظاهرة العنف أولوية لدى صنا  القرار. .5

 ضعف التمويل الرسمي المخصص للدراسات والبحوث. .1

 
 
 

 الخالصة
 
لقود عوسووت الورقوة محووور فوي غايووة األهميوة عنوود صوياغة السياسووات والتشوريعات وهووو لووب  

عملية التخطيط السليم وهو دور البحوث والدراسات في الرصد والتحليل والتقييمي فال بد من أن 
تستند المنهجية العربية على منهاج موحد للبحوث والدراسات وت بد أن تخصص الدول العربية 

تهووا الرسوومية الميزانيووة الوافيووة لهوونا الغوورضي نظوورًا ألهميتووه فووي تحديوود المشوواول ضوومن موازنا
الوقايوة والحمايوة  ممون نظو أتزموآليات التدخلي عند صنع السياسات والبرام  التي توفر الحد 

سوواء وانوت  ي التوي يجوب أن تنتهجهوا المؤسسوات الرسومية وغيور الرسوميةيمن العنف األسوري
مسوتوى  ي أو علوى أو القوانين أو على مسوتوى الخودمات اتجتماعيوة على مستوى التشريعات
 ام .صياغة السياسات والبر 

هناك جملة من التحوديات تواجوه محوور البحووث والدراسوات قود تعرضوت لهوا الورقوة مون خوالل 
أجزائهوا الوثالثي وفوي جملتهوا تروووز علوى أهميوة تخصويص موازنووة فوي الودول العربيوة للبحوووث 

ألواديمية التي تتناول موضو  العنف األسري بما فيها البحوث الومية والنوعيةي السياساتية و ا
وت بد من أن يوون موضو  البحث أولوية لدى صنا  القرار إن أن المشاريع والبورام  للوقايوة 
والحماية من العنف غير وافية ألنها غير توامليةي فموضوو  العنوف يتقواطع الوى حود وبيور موع 

أي حق الفرد  ةوالقانوني وحق المواطن الصحة والتعليم واألمان اتجتماعيي عدة محاور أهمها
يهوم الوودول  وهوو موضوو  أخالقوي فوي مجتموع آمون اجتماعيوًا وخوالي مون شوتى أنووا  العنوفي

 العربيةي ألنه يعبر عن مظاهر حضارية وثقافية.
 

 التالي:تتلخص بولعل أهم التوصيات التي يمون أن تخرجها الورقة 
 

  اتعتماد على البحوث والدراسوات فوي صوياغة اتسوتراتيجيات والسياسوات الوطنيوة لوول
 الدول العربية.
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 لوقاية والحماية من العنف األسري.عربية موحدة في مجال ا اعتماد منهجيات 

  توفير شبوة عربيوة لتبوادل الخبورات فوي مجوال البحووث والدراسوات التوي تتنواول العنوف
 األسري.

 بحوووث والدراسووات والبيانووات علووى الجمهووور العربووي موون خووالل وسووائل تعموويم نتووائ  ال
 .تواتنترني اإلعالم

  اتتفاق على مرجعيات الموحدة في مجال البحوث والدراسات المختصة بدراسوة ظواهرة
 العنف األسريي ومناسبة للثقافة العربية.

  تسووتهدف أن تتضوومن سياسووات الوودول العربيووة بوورام  ومشوواريع توودريب وبنوواء قوودرات
 القطاعات التي تعمل على الوقاية والحماية من العنف األسري وأجهزة األمني مثاًل.

   يتم إعداد بحوث ودراسات تقييم اآلليات المتبعة حاليًا في مجال الحماية والوقاية مون
 العنف األسريي بهدف التطوير وتحسين األداء.

  ث والدراسووات التووي تهووتم تخصوويص الوودعم المووالي فووي موازنووات الوودول العربيووة للبحووو
 بقضايا العنف األسري.

  تشوويل فريوق بحوث وطنوي ممثول لوافووة الجهوات المعنيوةي مون الخبوراء المختصوين فووي
 قضية العنف األسريي لتحديد األولويات ومنهجيات العمل المشترك.

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


