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وثيقة مناهضة العنف ضد النساء

بنود وثيقة مناهضة العنف ضد النساء

وثيقــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،هــي وثيقــة فريــدة مــن نوعهــا فــي
فلســطني و عبــارة عــن التــزام رســمي مــن كل احملافظــن و علــى رأســهم
اللــواء احلــاج أســماعيل جبــر للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء فــي
فلســطني .وتتكــون الوثيقــة مــن  10بنــود كنتيجــة ورش عمــل أجريــت ضمــن
برنامــج 2 WELODمــن التعــاون اإليطالــي و وزارة شــؤون املــرأة باملشــاركة مــع
مكتــب شــؤون احملافظــات فــي مراكــز تواصــل فــي  11محافظــة فــي الضفــة
الغربيــة .و شــهدت هــذه الورشــات متضمــن أكثــر مــن  200مؤسســة مــن بــن
املؤسســات النســوية األهليــة و احلكوميــة أعضــاء مراكــز تواصــل.
لذلــك تقــدم هــذه الوثيقــة نفســها كمــرآة لالحتياجــات واملطالــب احلقيقيــة
للنســاء والرجــال الفلســطينيات/ين  ،لوضــع حــد للعنــف ضــد النســاء والقائم
علــى النــوع اإلجتماعــي الــذي أدى فــي عــام  2013فقــط إلــى مقتــل مــا ال يقــل
عــن  28امــرأة.

1 .1تعزيــز ثقافــة مجتمعيــة آمنــة ومناهضــة للعنــف ضــد النســاء فــي كل
أشــكاله ومــن ضمنهــا الــزواج املبكــر ،والتعامــل مــع قضيــة قتــل النســاء
علــى أنهــا قضيــة رأي عــام.
2 .2ضمــان حمايــة النســاء مــن العنــف وتأهيلهــن و حمايــة العاملــن/
ات فــي هــذا القطــاع وتأمــن خدمــات شــاملة مــن خــال توفيــر الدعــم
االجتماعــي ،والنفســي ،والقانونــي.
3 .3العمــل علــى تعزيــز املنظومــة التشــريعية والقانونيــة لتشــمل األنظمــة
واإلجــراءات ،لضمــان حمايــة النســاء مــن العنــف ،وفــرص وحقوق متســاوية
للجنسيني .
4 .4اإلفصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بحــاالت العنــف و التمييــز
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
5 .5دعــم تعميــم مبــادئ املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق النســاء اإلنســانية ،و
حقــوق قضايــا النــوع االجتماعــي بالتعليــم الرســمي ومناهجــه.
6 .6العمــل علــى تنفيــذ التعهــدات واالتفاقيــات واملواثيــق واملعاهــدات الدوليــة
وانفاذهــا ،ابتــدا ًء مــن اتفاقيــة ســيداو ،والقــرارات  ،1325و .2122 1820
7 .7دعــم واســناد النســاء للحصــول علــى رزمــة احلقــوق اإلنســانية ،و
االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،و علــى األمــن االقتصــادي ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بحصولهــا علــى امليــراث.
8 .8دعــم واســناد متثيــل النســاء فــي كافــة مجالــس احملافظــة علــى مســتوى
صنــع القــرار فــي احليــاة السياســية.
9 .9ضمــان تخطيــط اســتراتيجي ميتــاز باملشــاركة واالســتجابة للنــوع
االجتماعــي.
 1010العمــل علــى دعــم واســناد املؤسســات األهليــة النســوية فــي احملافظــات،
خاصــة فــي محافظــة القــدس ،آخذيــن بعــن االعتبــار أهميــة مشــاركتها
فــي حتديــد آليــة عمــل فيمــا يتعلــق بقضايــا مناهضــة العنــف

مراكز تواصل هي
مراكــز متكــن النســاء  11التــي أسســها برنامــج  WELODفــي محافظــات
الضفــة الغربيــة بالشــراكة بــن التعــاون اإليطالــي و وزارة شــؤون املــرأة و
هــي أماكــن للتشــبيك وتطويــر القــدرات واملعلومــات واالتصــال للمنظمــات
واملؤسســات النســوية احملليــة.

مراكز تواصل

تشكل رابطة قوية بني اجملتمع املدني واملؤسسات احلكومية،
وتضعها في حوار متواصل في سبيل تكوين رؤية واقعية
الحتياجات النساء الفلسطينيات.
وتوجيه االستجابات من خالل تبني السياسات املناسبة
لتعميم النوع االجتماعي.

