م ًعا للح ّد من ظاهرة
العنف بني األزواج
ظاهرة العنف بني األزواج هي ظاهرة خطرية نجدها يف جميع
أطياف املجتمع يف إرسائيل .يق ّدر الخرباء والخبريات يف املجال أ ّن
نطاق هذه الظاهرة ال يتقلص مع مرور السنني.
العوامل املسببة لهذه الظاهرة عديدة ومتنوعة .من بينها عوامل
مرتبطة بالخصائص الشخصية للنساء والرجال يف دائرة العنف .مع
ذلك ،هناك عوامل اجتامعية التي تبلور ظاهرة العنف ومظاهرها
املختلفة ،مثل األعراف االجتامعية والثقافية املتعلقة بالعالقة
العائلية ،مستويات العنف العامة يف املجتمع ،مفاهيم األنوثة
والرجولة ،عالقات القوة وانعدام املساواة االجتامعية ،االقتصادية
والجسدية بني الرجال والنساء .وعليه ،فإ ّن آثار ظاهرة العنف بني
األزواج تكون غال ًبا أشد وق ًعا عىل النساء.
هناك حاجة لرشاكة واسعة النطاق بني عدة قطاعات التي تخلق
تغي ًريا منهج ًيا ،وذلك للح ّد من هذه الظاهرة بشكل كبري ،لدى
الرجال والنساء عىل حد سواء.

رسالتنا
نصبو إىل خلق رشاكات متعددة القطاعات ،تعمل بشكل ممنهج
عىل رفع الوعي حول مختلف مظاهر وأشكال العنف بني
األزواج ،ومنع حدوثها يف جميع الرشائح االجتامعية.

رؤيتنا
نضع نصب أعيننا خلق تغيري يف املجتمع يف إرسائيل ،لتقليص نطاق
ظاهرة العنف بني األزواج.
سيحدث تغيري جذري يف مستوى الوعي للظاهرة ،وسيبدي
املجتمع يف إرسائيل ،بجميع أطيافه ،رفضه ونبذه لهذه الظاهرة.
إطار جامهريي-اجتامعي-عام حاضن وداعم مينع تفاقم آفة
العنف ويساعد يف الخروج من دائرة العنف بني األزواج وذلك
بواسطة آليات جامهريية وعامة مالمئة.
مجموعة واسعة من الحلول املهنية النوعية والقابلة للتطبيق،
املالءمة ملختلف االحتياجات والخصائص الشخصية ،الجندرية
والثقافية ،والتي ستساهم يف الحد من ظاهرة العنف ومنع
تفاقمها.

كيف سنحقق ذلك؟
الوعي
تعزيز الوعي العام حيال الظاهرة ،خصائصها،
عواقبها ومختلف الحلول املطروحة
ملعالجتها.
 1تعزيز املعرفة ِحيال ظاهرة العنف بني األزواج يف املجتمع اإلرسائييل
بجميع أطيافه ،والتي تنعكس يف الفهم ،املعرفة والقدرة عىل تشخيص
مؤرشات العنف واللجوء للحلول املتاحة واملناسبة عند وقوع حادثة
عنف.
 2زيادة نسبة األطفال وأبناء الشبيبة املطلعني بشكل معمق ،ممنهج
ومتواصل عىل املعرفة واألدوات الالزمة إلدارة عالقات قامئة عىل
االحرتام وخالية من العنف.
 3زيادة نسبة النساء واألشخاص الذين يعربون عن مواقف ترفض وتنبذ
املظاهر املختلفة للعنف بني األزواج.

خلق إطار جامهريي -اجتامعي -عام
حاضن عىل نطاق واسع ملنع تفاقم ظاهرة
العنف بني األزواج ،وللمساعدة يف الخروج
من دائرة العنف بني األزواج.

الدعم

زيادة عدد وكالء ووكيالت التغيري من خلفيات متنوعة ،الذين ميلكون
 1املعرفة واألدوات املالءمة واملالمئة للتدخل يف منع تفاقم ظاهرة العنف
ووقفها يف مراحلها األوىل ،باإلضافة إىل جمهور املش ّغلني/ات،
النشطاء/الناشطات ،مرشدات الشابات املقبالت عىل الزواج ،األخصائيات
واألخصائيني املهنيني من املجاالت العالجية ،الدينية ،القانونية ،الرتبوية وغري
ذلك.
 2توسيع نطاق الحلول املختلفة ،القامئة والجديدة ،وإتاحة هذه الحلول
للجمهور العام )مبا يف ذلك اإلتاحة الثقافية والجندرية( وتعزيز جاهزية
الجمهورلتطبيقها.

األنشطة
تشخيص ووقف العنف املامرس من قبل
األزواج ومحيطهم القريب يف مراحل مبكرة.
 1ارتفاع ملحوظ يف عدد التو ّجهات إىل جهات مهنية لتلقي الدعم يف مراحل
مبكرة من العنف بني األزواج ،من ضمن ذلك تو ّجهات طوع ّية من قبل
الطرف املعتدي.
ارتفاع ملحوظ يف عدد التو ّجهات من قبل أفراد األرسة واملحيط القريب
 2لتلقي االستشارة والدعم من قبل جهات مهنية.

