خب صحف
ر
ضمن أنشطة ر
مشوع " الهيكلة الشاملة للقطاعات المهمشة من النساء والفتيات الفلسطينيات –
شمل" ،جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ،تعقد جلست مسائلة حول تعزيز حماية
الفتيات المعنفات والناجيات من العنف االقل من  18عام ف محافظة بيت لحم ،وتعزيز حماية
العقاقب والمواد المخدرة ف قطاع غزة
النساء والفتيات المدمنات عىل
ر

التاري خ 10 :آذار  ،2022فلسطي
ست مسائلة لصناع القرار ،األوىل كانت حول
عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جل ي
تعزيز حماية الفتيات المعنفات والناجيات من العنف االقل من  18عام ،وكانت يوم الثالثاء الموافق
 22شباط  2022يف مدينة بيت لحم .الجلسة الثانية كانت يوم األربعاء الموافق  23شباط  2022يف
مدينة غزة ،وكانت حول تعزيز حماية النساء والفتيات المدمنات عىل العقاقي والمواد المخدرة يف
قطاع غزة.
النفس يف مديرية تعليم بيت لحم أ .معاوية عواد
الت حضها رئيس قسم االرشاد
ي
يف جلسة بيت لحم ،ي
وعدد من المرشدات العامالت يف وزارة التنمية االجتماعية ،اتحاد لجان المرأة وممثلي /ات عن قرية
االطفال  ،SOSناقش الحضور خطط قسم االرشاد يف وزارة اليبية والتعليم للحد من العنف الموجه
للفتيات أقل من  18عام ،وكذلك اإلجراءات القانونية المتبعة يف قسم اليبية للتعامل مع المدرسي

الذين يمارسون التنمر والعنف عىل الفتيات يف المدارس ،وكذلك دور قسم االرشاد يف متابعة قضايا
اس للفتيات.
الترسب الدر ي
والت تتمحور حول تعزيز حماية النساء والفتيات المدمنات عىل
أما الجلسة الثانية يف مدينة غزة
ي
العقاقي والمواد المخدرة ،حضها عدد من المرشدات العامالت يف المؤسسات النسوية ،و أ .عالية
عيد -مديرة دائرة المؤسسات النسوية يف وزارة شؤون المرأة ،والنقيب ميرس بدر من مركز االصالح
والتأهيل ،و أ .مريم البورش ،مديرة وحدة حماية االرسة والطفولة يف وزارة الداخلية بغزة .ناقش
الحضور خطط وزارة شؤون المرأة ووحدة حماية االرسة يف وزارة الداخلية و مركز االصالح والتأهيل
لفئة المدمنات عىل العقاقي والمواد المخدرة ،واالجراءات العملية المتخذة من قبلهم للتشبيك مع
الفلسطيت،
تعتي دخيلة عىل المجتمع
مؤسسات المجتمع
الت ر
ي
ي
المدن للحد ومحاربة هذه الظاهرة ي
ً
التشاف ،وأيضا دور هذه المؤسسات يف
والخطط الوزارية لبناء مراكز فطام للنساء لمساعدتهن عىل
ي
التعامل مع النساء المتعاطيات ومتابعتهن ودمجهن يف المجتمع ضمن بيئة داعمة وآمنة.

الت سوف يعملون عىل تنفيذها
وقد أ كد الحضور يف كال الجلستي عىل عدد من التوصيات والمطالب ،ي
ومتابعتها يف وزاراتهم ومؤسساتهم مع أصحاب القرار ،كانت أبرز ها:
المدرس القضي.
• وضع آليات وخطط فعالة لحماية الفتيات القارصات من الترسب
ي
لمدرس.
• التعاون يف سن قواني تجرم العنف ضد القارصات والترسب ا
ي
• متابعة المدرسي /ات وتدريبهم عىل التعامل مع المراهقات.

•
•
•
•

•
•

االهاىل بكيفية
تكثيف دور قسم االرشاد يف العمل داخل القرى واالماكن النائية وتوعية
ي
التعامل مع القارصات.
تعاف (فطام) للفتيات والنساء يف قطاع غزة.
التعجيل يف بناء مركز ي
بناء مركز الزهراوات-بيت أمان للقارصات أقل من  18عام يف قطاع غزة.
المدن المحلية والمؤسسات الدولية لعمل حمالت ضغط
التشبيك مع مؤسسات المجتمع
ي
وتوعية بمشكلة ادمان النساء والفتيات عىل العقاقي والمواد المخدرة والتوعية بمخاطرها عىل
الفلسطيت.
المجتمع
ي
رصورة تنفيذ حمالت للتوعية بمخاطر العقاقي تكون مستمرة وعىل مدار العام تستهدف
جميع فئات المجتمع من الفتيات والنساء.
تفعيل دور وزارة شؤون المرأة يف مواجهة ظاهرة ادمان النساء والفتيات عىل العقاقي والمواد
ر
تبت و اظهار ومواجهة هذه الظاهرة.
المخدرة واليكي عىل ارساك وتحفي االعالم ل ي

تأن هذه الجلسات ضمن ر
مرسوع الهيكلة الشاملة للقطاعات المهمشة من النساء والفتيات
ي
ر
الفلسطينيات –شمل ،والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالرساكة مع هيئة االمم
المتحدة للمرأة  UN WOMENالذي يهدف إىل تعزيز حماية وإعادة إدماج ر
أكي النساء والفتيات تض ًرا
من ضحايا العنف والناجيات منه يف #فلسطي.

