
 

ن   ن الجنسي  اكة مع هيئة األمم المتحدة للمساوة بي  ك بالشر ضمن برنامج حياة المشتر
ي 
ن المرأة، جمعية المرأة العاملة تنفذ حوار سياساتر  2021عام  إلنجازاتوتمكي 

 

 
 

 2021أول،  كانوناألربعاء،  
 

ي تمت خالل عام    ا حوار   جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  نفذت  
ات و اإلنجازات الت  ي حول التغير

  2021سياسات 
ي  وذلك
ةمقر   ف   .  غرفة تجارة و صناعة محافظة رام هللا و البير

 
، هذا الحوار  توقاد  ي

قائدات    من النساء الناجيات من العنف و امرأة    25  بمشاركة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدت 
وع حياة ي حملة  ا   مشر

ي شاركن ف 
العنف    16للوات  بالحماية القانونية للنساء والفتيات    وطالب   النساء،    ضد يوم لمناهضة 

 والتأمينات ومقدمي الخدمات للنساء.  وعكسوا مطالبهن فيما يتعلق بصحة المرأة  الفلسطينيات
 

ي عملت عليها    عنت  الصحة الفلسطينية تحدث وزارة  تنمية و صحة المرأة منأ. هدى الصفدي من وحدة  
ات الت  أبرز التغير

   المعنفات من رسوم االسعاففيما يتعلق بتحسبر  جودة الخدمات المقدمة وقالت:" تم إعفاء  2021الوزارة لعام 

ي للمعنفةأو ا من تكاليف المالية    و  توفير  ، و توفير غرفة مخصصة تحت مسىم "غرفة االرشاد األرسي"، وتم  لتقرير الطت 

ي 
 ". و مالبس قد تحتاجها للنساء   تحتوي عىل مواد صحية اساسيةحقائب الكرامة و الت 

ي الوزارة للوصول إىل اإلعفاءات المالية الكاملة، وتقديم الحماية والعالج بالتعاون  
وأشارت الصفدي إىل أن العمل مستمر ف 

طة الفلسطينية، بعدما   . الخدماتتم تدريب ضباط اتصال لدقة العمل و تقديم   مع وحدة الشر



عن    وتحدث الخدمات  مقدمي  من  تواجهه   مجموعة  ي 
الت  التحديات  بعض    م أبرز  ورفض  االجتماعية  األبعاد  وأبرزها، 

ي التوعية المجتمعيةاللجوء إىل مراكز تقديم الخدمات للنساء  العائالت 
 عن وجود فجوة ف 

ً
   . ، فضال

 

 

 

إضافة أعضاء جدد من النساء المعنقات، ومتابعة   ورة  ي الحوار إىل ض 
المشاركون والمشاركات ف  اللقاء أوىص  ي نهاية 

وف 

الحاالت بعد خروجهن من مراكز الحماية، والعمل عىل مأسسة نظام المتابعة ونظان إجراءات يحاكي مختلف الحاالت مع  

ورة التشبيك    ض 
ً
ا ببر  المؤسسات إلعادة التأهيل واستيعاب مزيد من الفتيات والنساء  ضمان خصوصية كل منطقة، وأخير

ي األعمال وإيجاد فرص عمل لهن. 
 ف 

 

 


