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الموافق    عقدت  للتنمية، يوم األربعاء،  الفلسطينية  العاملة  المرأة  في مركز    ،2022حزيران    15جمعية 

حماية األسرة في  وحدة  جمع صناع قرار في بلدية جنين و   مساءلة  لقاء  ،الطفل الثقافي في محافظة جنين

  بل صناع القرارتي تقدم من قلمناقشة الخدمات ال   ، وذلك الشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة، وقائدات حياة

 في محافظة جنين.   عنفات للنساء الم  

المشترك   تحدثت  برنامج حياة  للتنمية   منسقة  الفلسطينية  العاملة  المرأة  الخمور،  أ.    في جمعية  عن  رشا 

واإلرشاد    من ورشات التفريغ   مجموعةللنساء المعنفات، من خالل    خدمات الذي يسعى لتقديم    حياة  برنامج 

المؤسسات والوزارات العاملة في مجال حماية النساء    نوآليات التحويل بي النفسي، الفردي والجماعي،  

   المعنفات. 

الخدمات التي تقدمها البلدية    إلىميسون داوود،  أ.  مديرة مركز الطفل الثقافي في بلدية جنين،    وأشارت 

مركز    أن   المركز الحتضان أنشطة برنامج حياة المشترك، مشيرة إلى   جاهزيةللنساء واألطفال، وعن  

المركز الموحد إلى جانب جهاز الشرطة، وحماية األسرة،    مؤسسات   من ضمن  واحدا    الطفل الثقافي يعتبر

 والنيابة، والصحة، والمحكمة، والشؤون االجتماعية، والذي يهدف إلى توفير الحماية للنساء المعنفات. 

وجود مساحات آمنة للنساء عند استقبالهم داخل مراكز  وتحدثت المشاركة وقائدة حياة " أم قاسم" عن أهمية  

 همية وجود خصوصية، تضمن للنساء حماية أكبر.  الشرطة، وعن أ

إلى أن الدائرة ستعمل على    أشار  ضرار الحاج،  في الشرطة الفلسطينية  حماية األسرةوحدة  في    المقدم

، بما يشمل توفير  لهن، باإلضافة إلى توفير كافة المستلزمات  النساء المعنفات توفير غرفة مؤهلة الستقبال  

 غرف تضمن حماية النساء.  

الصحة ستعمل على تقديم اعفاءات من الفحوصات والتقارير  وزارة  وأشارت عائشة أبو الرب إلى أن   

وجود غرف اإلرشاد األسري التي توفر مساحة آمنة للنساء اللواتي   وأكدت على  الطبية للنساء المعنفات،

 يتعرضن للعنف.  



بضرورة تنفيذ تدريبات لكوادر مقدمي الخدمات حول مواضيع النوع    والمشاركات   وأوصى المشاركون 

الستقبالهم    مساحات آمنة أماكن واالجتماعي والخصوصية، وضرورة توفير ميزانيات لدعم النساء وبناء  

تأهيلية لقاءات    وكذلك عقد ،  المؤسسات أصحاب المصلحةمن قبل   الزواج، وتوفير مركز    توعوية  قبل 

 لنساء.  وقوانين داعمة ومناصرة لحقوق ا  ات النساء، وتعزيز سياسات اجتماعي موائم لحاج

 

مع صناع    الفلسطينية للتنمية   جمعية المرأة العاملة   تعقدها ضمن سلسلة لقاءات  يأتي  اللقاء    هذا  ذكر أن ي  

للمساواة  بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة  ضمن برنامج حياة المشترك  القرار في مناطق الضفة الغربية،  

 . الممول من حكومة كنداو(،  UN Women)  بين الجنسين وتمكين المرأة 

 


