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 اختتام سلسلة فعاليات حول دعم المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة 

 في فروع االتحاد في  الضفة الغربية وقطاع غزة    –اختتم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية       

صرة وبالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث للتوثيق/ اليونسكو تنفيذ  حمالت  الضغط والمنا

من اجل دعم المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء , وذلك بعد تنفيذ عدة فعاليات 

وقد نفذت في خمس محافظات في  8/8/2012الى 1/5/2012من بداية  استمرت لمدة ثالثة أشهر

قطاع غزة وثالث محافظات في الضفة الغربية وقد استهدفت النساء المتضررات من العنف في 

محافظة غزة  االجتماعية  في محافظات قطاع غزة وهي :)  الثمانية محافظات سواء االنتهاكات

تهاكات اإلسرائيلية  في أو االن  ( ومحافظات الشمال والوسطى ومحافظة رفح ومحافظة خان يونس

من التهديدات  تعاني،  وقد استهدف المشروع النساء اللواتي (طوباس ، الخليل ) القدس ،محافظات

والنساء المتضررات من العنف االجتماعي في اإلسرائيلية بمصادرة  وإخالء بيوتهن أو هدمها  ,

برز القضايا والمشاكل التي وقد اتخذت اللقاءات عدة أشكال وأساليب من حيث طرح ا قطاع غزة 

عرض  ، البؤريةتعاني منها النساء , هذا وقد اتخذت الورش شكل العصف الذهني  , والمجموعات 

 تهمها حيث طرحت النساء القضايا التي المحاضرات والنقاش ، والمقابالت ،المسرحيات الهادفة ،

المشكالت التي  من  حيث ابرز حيث تقاطعن النساء ولقاءات فردية  من خالل فعاليات جماعية  ,

تعاني منها النساء وقد كان العديد من االنجازات في دعم وتقوية المرأة على المستويين االجتماعي 

وأكدت النساء أن من حق المرأة أن تحترم وتعيش حياة كريمة خالية من والسياسي وحقوق المرأة . 

. العنف وعلى الجميع مناصرتها وهي حق من حقوق اإلنسان  

باإلضافة إلى التوصيات التي رفعتها النساء إلى االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي بدورة يعمل 

على تحقيق المطالب وتحسين الوضع القانوني واالجتماعي من خالل دعم النساء في الجوانب 

  .االجتماعية الصحية والصحة النفسية



والقاضي بحماية النساء أثناء  1325لمتحدة رقم وكان من ابرز المواضيع التي طرحت قرار األمم ا

النزاعات وأهمية توظيف القرار لصالح المرأة الفلسطينية وحمايتها من العنف الموجه لها من قبل 

. وتفعيل القرار داخل األمم المتحدة  من خالل توثيق هذه االنتهاكاتقوات االحتالل ومستوطنيه .  

: وكان من ضمن النتائج   

ولكن هذه الوثائق بحاجة  اإلسرائيليةكم هائل من الوثائق الخاصة بتوثيق االعتداءات  العثور على

اتخذت فروع  االتحاد العام على عاتقها  هذا  وقد إعادة تنظيم وتريب وأرشفة بحيث يتم تجميعها إلى

لكي يوصل هذه  ة/ األمانة العامة  لالتحاد الفلسطيني للمرأةاالتحاد العام  إلىورفعها لتنظيمها  الدور

من االعتداءات ضدهم .  وأسرهنالجهات المختصة والمطالبة بحماية النساء  إلىالوثائق   

 

لتأييد  من األفراد والمؤسسات ضمن حملةفي قطاع غزة فقد تم العمل على جمع التواقيع  أما

على  ال للعنف ضد المرأة وشملت الحملة الحصول تحت عنوانومناصرة المرأة والحد من العنف 

. توقيع من ضمن المشاركين بالحمالت  1500أكثر من   

نساء الأستاذة تقوم بمعالجة قضايا  12شكل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية لجنة قانونية من  

 المعنفات مجانا وهذا انجاز بالنسبة لالتحاد العام والمشروع أيضا.

 


