
 وصواًل للخدمات متعددة القطاعات 

تختتمان حملة مناصرة   الفلسطينية للتنمية مركز شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة 
 من خالل برنامج حياة المشترك  مجتمعية 

المرأة    اختتم  2022و/ لييو -غزة  شؤون  للتنمية  مركز  الفلسطينية  العاملة  المرأة  مناصرة  وجمعية  حملة 
 الخدمات   على النوع االجتماعي لحزمة   ئمالقا"تعزيز وصول الناجيات من العنف    حولمجتمعية مشتركة  

 UN، وجاء ذلك بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة )تحت شعار #حماية_دعم_وقاية  األساسية"
Women  طاع  في الضفة الغربية وق( من خالل برنامج حياة المشترك: القضاء على العنف ضد المرأة

 الممول من حكومة كندا. غزة 

تنفيذ العديد من األنشطة  هذه    ت تضمن: " وقالت هيام فرحات، منسقة برنامج حياة في المركز الحملة 
الغربية،  عشر  رسمأهمها،   والضفة  فلم قصير،    عرض و   جداريات على مستوى محافظات قطاع غزة 

على    القائمومشاركة خبرات النساء الناجيات وقصص نجاحهن والتوعية بدليل الخدمات المتعلقة بالعنف  
بها النساء الناجيات    قامت عشر جلسات توعية خالل جوالت ميدانية    ، باإلضافة إلى عقد النوع االجتماعي

من    نساء  ( امرأة بما فيهن600أكثر من )  الى  الجلسات حيث تم الوصول من خالل هذه  ،  من العنف
"، موضحة إلى أن الهدف األساسي من جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربيةمن    ذوات اإلعاقة

  تسهيل ى حزمة الخدمات األساسية لدعم ضحايا العنف والناجيات منه، و هذه الحملة تسليط الضوء عل
خدمات الرعاية    وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إلى الخدمات متعددة القطاعات سواء كانت 

، باإلضافة لرفع مستوى الوعي لدى النساء االجتماعية  والخدمات  والشرطة  العدالة   وخدمات الصحية،  
والفتيات في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة حول الخدمات المتاحة لدعم ضحايا العنف والناجيات  

 .منه، وطرق الوصول اليها

وأكدت هند أبو عيادة مديرة برنامج " مناهضة والتعامل مع تداعيات العنف المبني على النوع االجتماعي"  
بين مقدمي الخدمات المختلفة،   والتعاون   ى أهمية التنسيقفي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عل

 للنساء اللواتي يتعرضن للعنف من أجل الوصول الى هذه الخدمات، وعلىوجود أليات واضحة  ضرورة  و 
 وجود أدوات للمتابعة والتقييم من أجل الحصول على جودة الخدمات المطلوبة.  العمل من اجل



 القائمضرورة توفير مشاريع صغيرة للناجيات من العنف  من اهم التوصيات التي خرجت بها المشاركات  و 
وتسهيل إجراءات المحاكم بالنسبة للناجيات من العنف،  على النوع االجتماعي والعمل على استمراريتها،  

ت من أجل تحقيق  ودمج النساء ذوات اإلعاقة ضمن الخدمات المقدمة ضمن المؤسسات متعددة القطاعا
 .سهولة الوصول

لضمان وصول النساء والفتيات الالتي تعرضن  "  حزام طهبوب:  ،فت مديرة برنامج حياة المشتركاواض
للعنف القائم على النوع االجتماعي الى خدمات اساسية عالية الجودة، يعمل برنامج حياة المشترك من  

ل تنظيم ودعم حمالت التوعية والنشاطات  خالل شركائه على رفع الوعي حول هذه الخدمات من خال
والخدمات   والشرطة  والعدالة  الصحة  خدمات  تشمل  والتي  األساسية  الخدمات  حزمة  حول  المتخلفة 

 ." االجتماعية

يسعى برنامج حياة المشترك إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل 
، صندوق األمم المتحدة  (UN Women)من حكومة كندا وتنفيذ مشترك من هيئة األمم المتحدة للمرأة 

البشرية (UNFPA)للسكان للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج   ،(UN-Habitat) األ ومكتب  مم ، 
بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والتنمية االجتماعية   (UNODC) المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 .إلى جانب عدد من الوزارات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني


