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 ناجية قصة امرأة  : صوت

 

النساء   العنف    اتلناجيادعم  منمن  العنف    والخروج  نقصصه  مشاركة  وتمكينهن  دائرة  ن  من  بي  ما  العاملة  بالتعاون  المرأة  جمعية 
ك ة  ايحخالل برنامج    للمرأة من وهيئة األمم المتحدة    للتنمية الفلسطينية نامجل  ©الصورة  .المشتر ك  تر جمعية المرأة العاملة   /   حياة المشتر
  الفلسطينية 

 

العنف  وتمكي   دعم    يتم من  االجتماع    الناجيات  النوع    الدعم  وجلساتالعنف  بالتوعية    برامج  من خالل  القائم عىل 

اكة جمعية المرأة العاملة الفلسطينيةمن قبل  ه وذلكمنلناجيات ل هيئة األمم المتحدة للمساواة بي   الجنسي     مع  بالشر

ك حياة من خالل برنامجوتمكي   المرأة     . المشت 

 ".فيها ه كنت عايشل  تخلصت من جزء كبت  من مشاعر الظلم والخوف ال : " سامية تقول

 عاما  39سامية البالغة من العمر  
 
  الدعمو ضد المرأة  التوعية بالعنف  جلسات  خالل    المساعدة منوجدت    .ناجية من العنف  ً

  تديرهامن العنف    اتلناجي ل
كحياة  من خالل برنامج    للمرأة  وهيئة األمم المتحدةجمعية المرأة العاملة الفلسطينية    التر  . المشتر

 .العزيمةو إللهام وتبدأ من جديد متحلية با،  مؤذي ال ك وضعها  تر الشجاعة لت الجرأة و سامية  امتلكت   ومن خالل هذه الجلسات

  وحياتهم، بيختلفوا صعب أوصفلك عيلتهم  ":  تقول سامية.  عائلة زوجها ع  للعيش مانتقلت  لما  ،  عرسها بعد   سامية  تجربة  تبدأ 

  وهون التغت  
  وحياتر

ة ليست بالطويلة، بدأت سامية تتعرض للعنف النفس  والجسدي من قبل إخوة    ". عن عيلتر وبعد فتر

 . زوجها

 نه  أ تقول سامية  
 
  البداية كان من الصعب جدا

   عل   الكل بدو يسيطر. "هافع عن نفسادان ت ان تستطيع  فن
،  ت   كنت اعط  رأ  ألتن

   بلشت اعيش  
لم   هولكن ،  ضدها   وقف العنفالتدخل لحاول   زوجها   أن   ساميةتقول   " . معهم، انه ال  وجود وال  رأي   ةمواجهفن

 يكن قادر 
 
 عل حمايتها  ا

 
  من  ومنعهم  دائما

 .حياتهاالتدخل فن



  بحيا   ل ع  وا سيطر   سامية إخوة زوج لما الوضع أصبح أسوأ 
بالمهمات  القيام    ل إ   واالنشطةمع المجتمع   تها مشارك  من تهاكل ش 

ل.   والخروججبات  ا والو  ن  يعانيان  " سامية وزوجها  من المتن
 
 مادي  وضعا

 
   ا

 
ل    أطفال،  وجود   ، واآلن معصعبا ن   المتن

أصبح الوضع فن

 أكتر  
 
استمرار   توترا استخدام صوتها.   مع    

  قادرةهناك  كانت  " سامية فن
العائلة ألتن ة من     ل  اثبت حال  معهم، وه  ان  غت 

ش 

انه     
قويةاعطاتن المرأة  بحبوا يشوفوا  ما  الناس  او  ذلك،    ". المجتمع  من  سامية  كانت  ومع    

واإلساءة العنف  تعاتن   المستمر 

والخوف  اللفظية.  التوتر  المستمر،  اشعر بالحزن  الوقت،  وبكاء طول    من    "كان  . تقول  كما ،  ""شعرت بالظلم، دموع 
يقتلتن

  من البيت.  الخروجقررت سامية وزوجها أن الهروب الوحيد هو   . "ةجو 

ة، بدأت        المشاركة   سامية وخالل هذه الفتر
  عقدتها  و المتاحة  والخدمات العنف    من   للناجياتجلسات التوعية مختلف  فن

التر

كحياة  من خالل برنامج    للمرأة وهيئة األمم المتحدةجمعية المرأة العاملة الفلسطينية   كما انضمت إل جلسات فردية   . المشتر

ن متخصص  مرشدين، بدعم من  وجماعية ها من الناجي   ،ي     . بعضهم البعض ا  ويدعمو   ا يلهمو ل  ،نقصصه  اتحيث شاركت ه  وغت 

   ثقة أكتر   سامية أصبحتمن خالل هذه الجلسات  
 
لآلخرين أو للضغوط المجتمعية وأال تبقر صامتة    وتعلمت أال تستسلم أبدا

 
 
  ساعدتها عل حماية أطفالها بمجرد أن ان    تقول سامية    . أبدا

  بدأت هذه القوة ه  التر
  . أيضا عليهم  السيطرة  محاولة   األرسة فن

 
 
ب والشتم علت    ما . سنة  “انقطعت عن العائلة تقريبا

 ". كان اي تواصل معهم، خصوصا بعد تهجمهم بالضن

  الضفة الغربية وقطاع غزة، يقع  ليست سامية  الحظ، قصةلسوء 
   30نحو الوحيدة. فن

وجات ضحايا  المئةفن ن من النساء المتر

     14و  للعنف الجسدي من جانب أزواجهن،
وجن  وا من النساء الل  المئةفن ن   لم يتر

.  ةاالرس   د أحد افرا   من قبلتعرضن للعنف  تر

ن أحدث يو     ،أيضا نفس  مرتفع العنف ال بأن   مسح عن العنف بي 
وجاتأكتر من نصف النساء  منه يعاتن ن  40وما يقرب من  المتر

   
  من النساء    المئةفن

وجن  لم    اللواتر ن ذلك إل نقص معرفة    المساعدة، ويرجعالنساء  وال يطلب أكتر من نصف هؤالء  .  من قبليتر

ات منهن لدى  ات بسبب الخوف من التداعياتالتوجه اليه لل بالمكان الذي يمكنهنالكثت     . مساعدة، وكثت 

وري  دعم و " ن المرأة أمر ضن ك    حياة برنامج    ة قول مدير ت،  "لصحة ورفاه األرس والمجتمعاتليس فقط للنساء وانما  تمكي  المشتر

القيام  ".  م طهبوبا حز  ن  ن النساء، نشجعهن عل الشعور بالقوة بإخبارهن بأنهن يستطعن فعل كل ما يرغير ومن خالل تمكي 

 ."به

ك، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية وهيئة األمم المتحدة للمرأة   حياة من خالل برنامج   يدعون إل الوقاية من العنف المشتر

   من الحوارات  كبت    عدد باإلضافة إل ،   الفردية والجماعية،الجلسات و  جلسات التوعيةمعا نظم ت .والتصدي له  ضد المرأة
فن

  لمناقشة  و المحل   السياسات مع صانع  القرار ومنظمات المجتمع    مجال
من العنف    لمساعدة الناجياتخدمات  ال  ت  توفالمدتن

ضد المرأة  كما تعمل عل زيادة وع  الجمهور بالعنف  .  جودتها  من  تأكد ال واستخدامها و   المتاحة  الخدماتوإمكانية الوصول إل

 .  ومكان التماس المساعدة من خالل الحمالت اإلعالمية،  ه، وكيفية اإلبالغ عن هأشكالو 

  خاٍل من العنف ضد "
، تقول ممثلة هيئة األمم المتحدة  "بالنسبة لناالنساء يعتتر أولوية إن العمل من أجل مجتمع فلسطيتن

ن     فلسطي 
جم  . "ماريس غيموندللمرأة فن امنا نحن نتر ن اتنا    التر ر الخدمات األساسية إل أفعال من خالل استثمار ختر

ّ
لضمان توف

ورية لنساء الناجيات من العنف  تتمكن ا  ، بحيثوضمان الوصول إليها  ، مثل الخدمات االجتماعية والصحية، المختلفة  والضن

  بيئة آمنةمن 
 ". التحدث وطلب المساعدة فن

ن المرأة وإتاحة الفرص لمناقشة التحديات المتعلقة    بالخدمات المتاحة، انضمت سامية إل مجموعة للمساعدة الذاتية لتمكي 

نساء  ال  إلهام ومساعدةعل أمل    ،اتخريأ  اتالخاصة اآلن مع ناجي  سامية قصتهاتشارك    .وكيفية إصالحهالمساعدة الناجيات  

  قري للنساءإيجابية وه  قدوة  ،ا مثله
 .سامية  تقول اآلن،"بدأت مشوار جديد  " . تهافن

 .هو اسم مستعار يستخدم للحفاظ عل الخصوصية والرسية سامية*

 .هنايرجر النقر   المتاحة،للحصول عل الدليل الكامل لخدمات العنف القائم عل النوع االجتماع  

ك من قبل   بتمويل    ن المرأة  من حكومة كندا وتنفيذ مشتر ن وتمكي  ن الجنسي  ، وصندوق األمم  هيئة األمم المتحدة للمساواة بي 
المتحدة حدة للسكان، وبرنامج  المت  ية   األمم  البرس  بللمستوطنات    

المعتن المتحدة  األمم  المخدرات والجريمة،  ، ومكتب 
إل    يسع برنامج حياة ك  النساء والفتيات من خ  القضاء علالمشتر التوعية والوصول  العنف ضد  أنشطة  الل مختلف 

وصول  المجتمع   لزيادة  العنف  ،  من  ال الناجيات  الخدمات  ن  إل  للمسؤولي  المؤسسية  القدرة  لتعزيز  وكذلك  ورية،  ضن
  مأمن من 

  العيش فن
  تعزز وتحم  حقوق النساء والفتيات فن

القانونية والسياساتية التر ن لتطوير وتنفيذ األطر  الحكوميي 
 العنف. 
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