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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
خلفية تاريخية
تأسســت جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة ( )PWWSDف ي� عــام  1981كإطــار نســوي
ف
و� عــام  2001ســجلت
جماهـ يـري ،تحــت اســم «اتحــاد لجــان المـرأة العاملــة الفلســطينية» .ي
المؤسســة رســمياً لــدى وزارة الداخليــة الفلســطينية تحــت اســم «جمعيــة الم ـرأة العاملــة
الفلســطينية للتنميــة».
ـوية،جماه�ية ،تنمويــة ،حقوقيــة،
جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة مؤسســة نسـ
ي
تعلميــة ،تســهم ف ي� تطويــر نضــال النســاء بأبعــاده الوطنيــة واالجتماعيــة والتنمويــة .تؤمــن
المؤسســة أن تحريــر النســاء يرتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً بإنهــاء االحتــال وإقامــة دولــة فلســطينية
مدنيــة ديمقراطيــة كاملــة الســيادة.
يغطــي نشــاط جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة جميــع محافظــات الضفــة الغربية
ف
والقليميــة
وقطــاع غــزة ،وهــي عضــو فاعــل ي� العديــد مــن الشــبكات واالئتالفــات المحليــة إ
والدوليــة كشــبكة المنظمــات غـ يـر الحكوميــة الفلسطينية،وشــبكة النســاء العربيــات «عايشــة»
ـال.
ـدول للتثقيــف العمـ ي
واالتحــاد الـ ي
تعتـ بـر جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة أن حقــوق النســاء جــزء ال يتجــزأ مــن
النســان ،وتســتند للعديــد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ،ومــن بينهــا إعــان
حقــوق إ
أ
ن
العــان العالمــي لحقــوق
ســاس
وثيقــة االســتقالل لعــام  ،1988القانــون ال
الفلســطي� ،إ
ي
ي
ز
ـدول
إ
النســان ،اتفاقيــة القضــاء أعــى كافــة أشـ أـكال التميـ يـر ضــد المـرأة «ســيداو» ،القانــون الـ ي
ن
ـا� وق ـرار مجلــس المــن التابــع للمــم المتحــدة رقــم  1325والخــاص بحمايــة وأمــن
إ
النسـ ي
النســاء ومشــاركتهن ف ي� حــل الرصاعــات  .وتــدرك المؤسســة أن قضايــا المـرأة هــي بالـ ضـرورة
قضايــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ،وعليــه فــإن تحقيــق حريــة النســاء وتنميتهــن
عــى قاعــدة حقــوق المواطنــة الكاملــة ،مرتبــط بتحقيــق التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي
والديمقراطــي عــى مســتوى المجتمــع ،أ
المــر الــذي يتطلــب بلــورة إرادة سياســية واضحــة
ـ� الجنسـ ي ن
ـر ،وتجســيد المســاواة بـ ي ن
للقضــاء عــى كافــة أشــكال التميـ ي ز
ـ� ف ي� الحيــاة اليوميــة
للمجتمــع ضمــن أســس ومفاهيــم التنميــة الشــاملة .
ف
يقــع المقــر الرئيــس للمؤسســة ف ي� مدينــة رام هللا ،ويديــر مكاتــب ي� كل مــن غــزة ،نابلــس،
جنـ ي ن
ـ� ،طولكــرم ،بيــت لحــم ،يطــا جنــوب مدينــة الخليــل.
ف
تســتهدف جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة النســاء ي� المناطــق المهمشــة،
والطفــال ،كمــا تســتهدف القيــادات النســوية ،صنــاع القـرار ،أ
والشــباب ،أ
الحـزاب السياســية،
العالميــة والمجتمــع ككل.
الطواقــم إ
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برامج عمل الجمعية:

رؤية الجمعية
«تعمــل جمعيــة المــرأة العاملــة
الفلســطينية للتنميــة مــن أجــل بنــاء
ن
ـطي� حــر وديمقراطــي
مجتمــع فلسـ ي
يقــوم عــى المســاواة بـ ي ن
ـ� الرجــال
النســان،
والنســاء ،واحـ تـرام حقــوق إ
والعدالــة االجتماعيــة».

أهداف الجمعية
الهــدف العــام للجمعيــة:
ف
ن
ـطي�
المســاهمة ي� بنــاء مجتمــع فلسـ ي
ديمقراطــي ،يقــوم عــى المســاواة
ـ� الجنسـ ي ن
بـ ي ن
ـ� والعدالــة االجتماعيــة
ت
النســان.
واحــرام حقــوق إ
أ
ت
االســراتيجية لـــجمعية
الهــداف
المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنمية:
ين
تمكــ� النســاء
المســاهمة ف ي�
(خصوصــاً النســاء العامــات)،
وتعزيــز مشــاركتهن وانخراطهــن ف ي�
جميــع جوانــب الحيــاة ،عــى أســاس
ين
المســاواة ي ن
الجنســ� وكافــة
بــ�
الحقــوق السياســية  ،االقتصاديــة،
االجتماعيــة ،الثقافيــة للنســاء.
نفــ�
المســاهمة ف ي� بنــاء تــوازن
ي
واجتماعــي للنســاء ف ي� المجتمــع
ن
الفلســطي� ،ومواجهــة كافــة أشــكال
ي
العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

رسالة الجمعية
«جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية
للتنميــة» هــي مؤسســة غـ يـر حكوميــة
ف
أ ض
ا� الفلســطينية
تعمــل ي� الر ي
المحتلــة ،وتســعى إىل تحقيــق
ين
المســاواة ي ن
الجنســ� ،وإلغــاء
بــ�
يز
التميــر ضــد النســاء،
كافــة أشــكال
وتمكــ�ن
وذلــك مــن خــال تقويــة
ي
وتعبئــة وحشــد النســاء للمشــاركة �ف
ي
ائيــ�
النضــال ضــد االحتــال إ
الرس ي
وأيضــا للمســاهمة ف ي� عمليــات
عــر ت
ال�ويــج لحقــوق
التنميــة ،ب
النســاء السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة وتوســيع مداخــل
النســاء للوصــول للعدالــة ،وكذلــك
ـ� واجتماعــي للنســاء
بنــاء تــوازن تفـ ي
والفتيــات ومكافحــة العنــف المبــن
ي
عــى النــوع االجتماعــي.

تطويــر قــدرات جمعيــة المــرأة
العاملــة الفلســطينية مــن خــال
تنميــة لمصادرهــا ش
الب�يــة ولمواردهــا
ت
الــذا�.
لتحقيــق االكتفــاء
ي
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برنامج تمكين النساء في عمليات اتخاذ القرار

أ
ت
الــ� تســتخدمها جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية
يعــد هــذا ب
ال�نامــج مــن اهــم الدوات ي
أ
أ
ت
للتنميــة لتحقيــق هدفهــا االســراتيجي الول .ويتــم تنفيــذه وفــق الهــداف المحــددة التاليــة:
1.1رفــع درجــة وعــي النســاء بحقوقهــن السياســية ،المدنيــة والقانونيــة ،وتطويــر قدراتهــن عــى
الدفــاع عــن هــذه الحقــوق وتجســيدها ف ي� الحيــاة الخاصــة والحيــاة العامــة للنســاء .ومــن
ـ� النشــاطات الرئيســية ف� المـ شـروع نشــاطات ثقافيــة تأخــذ شــكل محـ ض
بـ ي ن
ـا�ات وورش عمــل
ي
للنســاء والشــباب والشــابات ،كذلــك حلقــات بحــث ودراســة ،وتبــادل خـ بـرات بـ ي ن
ـ� مجموعــات
ش
المــروع دورات تدريبيــة لتطويــر
ودول .ينظــم
النســاء عــى صعيــد
محــ� وإقليمــي ي
ي
وتغيــر الصــور النمطيــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وأيضــا لبنــاء قــدرة
معرفــة النســاء
ي
النســاء القياديــة .إضافــة إىل ذلــك يتــم تنظيــم النســاء ف� منظمــات ف� المجتمــع المحــ� �ف
ي ي
ي
ي
جمعيــات تعاونيــة ومجموعــات توفـ يـر وتســليف ،بهــدف تعزيــز الــدور االقتصــادي للنســاء
كشــكل متقــدم مــن أشــكال التمكـ ي ن
ـ� .وتقــوم الجمعيــة بتنظيــم النســاء العامــات ف ي� النقابــات
واالتحــادات العماليــة مــن أجــل الضغــط باتجــاه حمايــة حقوقهــن وتعزيــز دور هــذه الهيئــات
ف ي� الدفــاع عــن حقــوق النســاء العامــات فقــد شــكلت الجمعيــة نقابــات العامــات ف ي� ريــاض
أ
ت
ـ� شــكلت اتحــادا عماليــا للعامــات ف ي� هــذا القطــاع .وتعطــي
الطفــال والمــدارس الخاصــة والـ ي
«جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة» اهتمامـاً خاصـاً للنســاء العضــوات ف ي� الهيئــات
المحليــة ودوائــر صنــع القـرار أ
الخــرى مــن أجــل تزويدهــن بالدعــم الــازم ف ي� مجــال القيــادة.
ومــن النجاحــات المهمــة ف ي� هــذا المجــال تشــكيل مجالــس ظــل لمــؤازرة النســاء المنتخبــات ف ي�
المجالــس المحليــة ،وكذلــك مراقبــة أداء هــذه الهيئــات للتأكــد مــن ت ز
ال�امهــا بمبــادئ المســاواة
ـ� الجنسـ ي ن
بـ ي ن
ـ� واحـ تـرام حقــوق النســاء.
 2.2تعبئــة وحشــد النســاء للمشــاركة ف ي� النشــاطات العامــة مــن أجــل تعزيــز دورهــن ف ي� ال ـراع
الوط ـن ي واالجتماعــي.
بال�اماتهــم أ
3.3الضغــط عــى صنــاع الق ـرار للوفــاء ت ز
الخالقيــة والقانونيــة تجــاه حقــوق النســاء
ين
ولتعزيــز مبــادئ المســاواة ي ن
الجنســ� ،ويتــم اســتهداف صنــاع/ات القــرار مــن خــال
بــ�
االنشــطة التاليــة:

عقــد حلقــات نقــاش مفتوحــة وورش عمــل إللقــاء الضــوء عــى القضايــا المتعلقــة بحقــوق
النســاء بشــكل عــام ،مثــل الحمايــة االجتماعيــة ،حقــوق النســاء ف� القوانـ ي ن
ـ� المطبقــة ،المشــاركة
ي
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ـ� الجنسـ ي ن
ف� عمليــات صنــع الق ـرار ،االنتخابــات والمســاواة بـ ي ن
ـ� ف ي� جميــع مناحــي الحيــاة ف ي� المجتمــع.
ي
ش
والقليميــة والدوليــة لتحقيــق
ـة
ـ
المحلي
ـات
ـ
واالئتالف
ـبكات
ـ
الش
ـن
ـ
م
ـد
ـ
العدي
ـن
ـ
ضم
وع
ـر
ـ
الم
ـط
ـ
وينش
إ
أهــداف حمــات الضغــط والمنــارصة .وعــى مســتوى مرتبــط بذلــك ينظــم بال�نامــج حمــات ضغــط
أ
ت
ز
ـاس
ـ� تضمنهــا القانــون السـ ي
ومنــارصة للقضــاء عــى التميـ يـر ضــد النســاء وتوفـ يـر الحمايــة لهــن الـ ي
أ
ف
ف
ن
ن
و� قانــون العقوبــات.
ـطي� وكافــة القوانـ يـ� خصوص ـاً ي� قانــون الحــوال الشــخصية ي
الفلسـ ي
-6-

ينظــم بال�نامــج لقــاءات فرديــة وجماعيــة مــع صنــاع/ات القـرار ،ويشــارك ف ي� تطويــر الخطــط
ـ� الجنسـ ي ن
الوطنيــة لتعزيــز حقــوق النســاء والمســاواة بـ ي ن
ـ� ،وذلــك ش
بال�اكــة مــع العديــد مــن
المؤسســات الحكوميــة وغـ يـر الحكوميــة المعنيــة.
ال�نامــج إىل تمكـ ي ن
ـ� النســاء اقتصادي ـاً مــن خــال زيــادة مشــاركتهن ف ي� ســوق العمــل.
 .4يســعى ب
ولتحقيــق هــذا الهــدف تنظــم الجمعيــة نشــاطات لمواجهــة الفقــر والبطالــة ي ن
ب� النســاء،
ف
ال�نامــج عــى تطويــر قدرات
وتنظيمهــن ي� االتحــادات العماليــة والنقابيــة .وأيضــا يعمــل ب
النســاء ف ي� مجــال إدارة المشــاريع المــدرة للدخــل .كمــا يتــم تعزيــز قــدرات النســاء ف ي�
مجــال إنشــاء التعاونيــات ،وتعمــل الجمعيــة عــى توســيع نطــاق تســويق منتجات النســاء
مــن أجــل زيــادة الدخــل مــن هــذه المشــاريع .وعــى مســتوى الضغــط والمنــارصة يجــري
الضغــط عــى أصحــاب الق ـرار لتوفـ يـر الحمايــة لمنتجــات النســاء ،وتضغــط الجمعيــة
مــن أجــل االعـ تـراف بقيمــة العمــل الم ـنز يل ،ممــا يح ّتــم منــح النســاء مقابلــه الحمايــة
االجتماعيــة والتأمينــات المرتبطــة بأســس العمــل الالئــق  .وتســاهم الجمعيــة ف ي� عضويــة
اللجنــة الوطنيــة لتشــغيل النســاء .
ف
تســاهم جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة ي� تغطيــة نفقــات التعليــم لبعــض
ت
ـوا� ينتمون\مـ ي ن
ـ� لعائــات تنفــق عليهــا النســاء بشــكل
الطــاب والطالبــات الذيــن واللـ ي
ـ�.
رئيـ ي
المراكــز المجتمعيــة :وهــي فكــرة رائــدة ،حيــث توفــر المؤسســة مســاحة للنســاء ليلتقـ ي ن
ـ�
فيهــا ويمارســن عالقاتهــن االجتماعيــة ويناقشــن قضاياهــن ،حيــث توفــر هــذه المراكــز
للنســاء جميــع التســهيالت أ
الساســية لتعزيــز تطورهــن وتحسـ ي ن
ـ� مســتوى معيشــتهن.
وتمتلــك الجمعيــة حاليـاً مراكــز مجتمعيــة ف ي� نابلــس وطولكــرم وبيــت لحــم ويطــا وغــزة،
تنفــذ فيهــا بعــض برامــج الجمعيــة المخصصــة أ
بالســاس للنســاء .مــع ذلــك تُفتــح
هــذه المراكــز ،ف� ظــروف معينــة ،أمــام الشــباب أ
والطفــال والعائــات ،مــن أجــل رفــع
ي
ـ� بالقضايــا
الوعــي بحقوقهــم وحقــوق النســاء ،وهــذا يرفــع درجــة وعــي المجتمــع المحـ ي
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي .إضافــة إىل ذلــك تقــام العديــد مــن أ
النشــطة الثقافيــة
أ
ت
ـ� تتضمــن عــروض أفــام ،قـراءات ،عــروض درامــا،
والمجتمعيــة للنســاء والطفــال والـ ي
ال تن�نــت.
توفـ يـر خدمــة إ
ال�نامج خدمات قانونية ت
وي�افع عن النساء ف ي� المحاكم فيما يتعلق بالحقوق
 .5يوفر ب
أ
والم�اث لتعزيز وصول النساء إىل العدالة.
العمالية والحوال الشخصية ي
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يتــم الضغــط عــى صانعــي/ات السياســات مــن أجــل تعديــل القوانـ ي ن
ـ� الســارية ،بحيــث تصبــح
ال�نامــج بتنفيــذ
قــادرة عــى حمايــة النســاء مــن كل أشــكال العنــف وســوء المعاملــة .ويقــوم ب
نشــاطات مــن أجــل تطويــر قــدرة النســاء عــى مواجهــة العنــف.
وإىل جانــب النشــاطات الموجهــة للنســاء المســتهدفات ش
ال�نامــج عــى تطويــر
مبــا�ة ،يعمــل ب
ت
ال�نامــج
ـ� تقــدم للنســاء .كمــا يعمــل ب
مؤهــات المستشــارين/ات لرفــع مســتوى الخدمــات الـ ي
عــى تطويــر مؤهــات ومهــارات الخريجـ ي ن
ـ�/ات الجــدد مــن أجــل المســاهمة ف ي� تطويــر نوعيــة
ن
الرشــادية المتوفــرة ف ي� المجتمــع
الفلســطي� بالتنســيق مــع المعاهــد والجامعــات
الخدمــات إ
ي
أ
ف
ف
و� قطــاع غــزة
الفلســطينية.
ويــول ب
ال�نامــج اهتمامــا خاصــا للنســاء ي� مناطــق غــور الردن ،ي
ي
ومدينــة يطــا .
ف
الجماه�ية
الرشــاد ي� الحركــة النســوية الفلســطينية
ال�نامــج أول مــن قــام بتوفـ يـر خدمــة إ
ي
ويعتـ بـر ب
عام .1992

برنامج اإلرشاد النفسي االجتماعي
أ
ن
ش
ـا� الــذي تنفــذه «جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة» هــو برنامــج
ـاس الثـ ي
المــروع السـ ي
ـ� االجتماعــي ،الــذي يعتـ بـر أحــد خطــوط الخدمــة الرئيســية المتاحــة لنســاء .يعمــل
إ
الرشــاد النفـ ي
ف
ن
ش
توفــر
المــروع عــى تعزيــز مفهــوم الصحــة النفســية ي� المجتمــع
الفلســطي� ،مــن خــال ي
ي
سلســلة مــن الخدمــات النفســية االجتماعيــة الشــاملة ،إىل جانــب رفــع وعــي المجتمــع بأهميــة
ال�نامــج عــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وذلــك
الصحــة النفســية للنســاء والفتيــات ،ويعمــل ب
أ
الرشــاد وغـ يـره مــن الخدمــات للنســاء ضحايــا العنــف الرسي والمجتمعــي بكافــة
مــن خــال توفـ يـر إ
ال�نامــج إىل خلــق رأي عــام ينبــذ العنــف ضــد النســاء ،مــن
أشــكاله .إ
بالضافــة إىل ذلــك يســعى ب
خــال حمــات الضغــط والمنــارصة ومعالجــة الخطابــات المجتمعيــة الـ تـ� تـ شـرع التميـ ي ز
ـر ضــد
ي
الم ـرأة.
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برنامج بناء القدرات

مجاالت عمل البرنامج
1.1االستشارات النفسية
الرشاد الفردي
 2.2إ
ن
المجا�
الرشاد بع� الخط الهاتفي
 3.3إ
ي
4.4مجموعات دعم النساء
5.5مجموعات دعم أ
الطفال
6.6عــاج النطــق :كجــزء مــن خدمــات الرشــاد ف� قطــاع غــزة يوفــر ال�نامــج أ
للطفــال التدخــل
إ
ب
ي
أ
لعــاج مشــاكل النطــق ،ويســتهدف الطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل النطــق نتيجــة
تعرضهــم للصدمــات أو أيــة تجــارب صعبــة ف ي� حياتهــم.

العائل.
الرشاد
 7.7إ
ي
ال�نامــج للنســاء جلســات توعيــة مجتمعيــة مــن خــال
8.8جلســات التوعيــة المجتمعيــة :يوفــر ب
سلســلة مــن المحـ ض
ـ� االجتماعــي.
ـا�ات وورشــات العمــل تتنــاول قضايــا إ
الرشــاد النفـ ي
ال ش�اف المه ـن ي كجــزء مــن عمليــة تطويــره لدعــم
ال�نامــج بتوفـ يـر إ
 9.9إ
ال ش�اف المه ـن ي  :يقــوم ب
المرشــدات ,كمــا يوفــر مزيــدا مــن المعرفــة النظريــة ويتيــح المجــال للمناقشــة وتبــادل
الخـ بـرات مــن خــال النقــاش حــول الحــاالت «مؤتمــر حالــة».
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تــدرك جمعيــة الم ـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة أن عملهــا يتطلــب االســتدامة واســتمرار التواصــل مــع
وبالتــال تطويــر
النســاء .وتســعى الجمعيــة لتحقيــق االســتدامة مــن خــال تطويــر مؤهــات طاقمهــا،
ي
قدراتهــا عــى توليــد الدخــل مــن خــال تنفيــذ دورات تدريبيــة واستشــارات عـ بـر وحــدة
إرشــاد وتدريــب لتوفــر الخدمــات للمؤسســات أ
الخــرى ،خصوصــاً المؤسســات
ي
ف
ت
الــ� تهــدف إىل خدمــة النســاء ي� المجتمــع .وتتمثــل النشــاطات
المجتمعيــة ي
ـ�:
الرئيســية بل�نامــج بنــاء القــدرات فيمــا يـ ي
ـطي� أ
ن
ش
والشــغال اليدويــة :يــزود المـ شـروع
مــروع «لمســات» للتطريــز الفلسـ ي
النســاء بالمــواد الخــام لنتــاج المطــرزات أ
والشــغال اليدويــة المحليــة ،وتبــاع
إ
ش
المنتجــات لصالــح النســاء أنفســهن .ويســوق المــروع المنتجــات مــن خــال
معرضــه الدائــم ف ي� مقــر «جمعيــة الم ـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة» ف ي� رام
ين
المحــ�
المســتوي�
هللا ،وكذلــك مــن خــال تنظيــم معــارض موســمية عــى
ي
ن
ت
و� للجمعيــة .يوفــر
إ
والقليمــي .كمــا يتــم تســويق المنتجــات عـ بـر الموقــع إاللكــر ي
ف
ت
ز
ش
كــر عــى
المــروع فــرص عمــل لمئــات النســاء ي� المناطــق الريفيــة ،مــع ال� ي
النســاء المعيــات ألرسهــن .وقــد نظــم المـ شـروع عــدة دورات تدريبيــة لتطويــر
قــدرات ومهــارات النســاء ف� النتــاج ،فو� وضــع اللمســات أ
الخـ يـرة عــى المنتجــات .
ي إ
ي
مشــغل بنــت بلــدي :ف ي� قطــاع غــزة «مخيــم جباليــا ،المغــازي» تديــر الجمعيــة
مشـ ي ن
ـغل� للنســاء اللـو ت يا� ينتجــن المطــرزات الفلســطينية ويعملــن عــى اصــاح المالبــس.
مطعــم الــزوادة :يقــدم المطعــم أطباقـاً فلســطينية تراثيــة ،ويســاعد النســاء العامــات مــن خــال توفـ يـر
مصــدر للطعــام الصحــي لعائالتهــن .إضافــة إىل ذلــك
يوفــر المـ شـروع فــرص عمــل للعضــوات العامــات ف ي�
المطعــم ،وكذلــك للنســاء مــن التعاونيــات الزراعيــة
ت
ـوا� يــزودن المطعــم بانتاجهــن.
اللـ ي
قاعــة الفيديــو «كونفرنــس» :يضــم مقــر «جمعيــة
المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة» ف ي� رام هللا قاعــة
لليجــار للمؤسســات
عــر الفيديــو متاحــة إ
للمؤتمــرات ب
ـ� مــن هــذه القاعــة هــو التواصــل مــع قطــاع غــزة للتغلــب عــى الحصــار الــذي
المعنيــة .والهــدف الرئيـ ي
ـ�.
يفرضــه االحتــال إالرسائيـ ي
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النشاطات اإلعالمية

العــام كأداة لخلــق التغيـ يـر داخــل
تــدرك جمعيــة الم ـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة أهميــة إ
العــام كوســيلة للتثقيــف والتوعيــة ،وكذلــك كأداة للضغــط
المجتمــع .وتســتفيد المؤسســة مــن إ
ت
ـ�:
والمنــارصة .تتكــون النشــاطات إ
ـ� تقــوم بهــا الجمعيــة ممــا يـ ي
العالميــة الرئيســية الـ ي
برنامــج إذاعــي (بعيــون النســاء) :مــن إعــداد وتقديــم جمعيــة المـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة
ال�نامــج القضايــا المتعلقــة بالنســاء ،ويهــدف إىل خلــق رأي عــام
عــر راديــو رايــة  .FMيتنــاول ب
ب
داعــم لهــا.
 مجلــة «ينابيــع» :تصــدر جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة مجلــة دوريــة تعــىنبالقضايــا السياســية والتنمويــة واالجتماعيــة مــن وجهــة نظــر المـرأة ،وتلعــب المجلــة دوراً هامـاً ف ي�
خلــق حــوار مجتمعــي بشــأن وضــع النســاء وأدوارهــن االجتماعيــة والوطنيــة.
 تصــدر الجمعيــة أبحاث ـاً ودراســات متخصصــة تســهم ف ي� تطويــر حــوار مجتمعــي تقدمــي حــولحقــوق النســاء ودورهــن.
الحملة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء
ف
منــذ إطــاق الحملــة الدوليــة لمواجهــة العنــف ضــد النســاء � عــام  ،1991بمشــاركة ث
أكــر مــن
ي
ف
 1700منظمــة ف� ث
أكــر مــن  135دولــة ،بــادرت العديــد مــن المنظمــات ي� جميــع أنحــاء العالــم
ي
أ
ن
ش
ـا� 10 -كانــون الول).
إىل إطــاق سلســلة مــن النشــاطات عــى مــدى  16يوم ـاً (مــن  25ت�يــن الثـ ي
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أ
ـاس مــن هــذه النشــاطات تســليط الضــوء عــى وضــع النســاء واستكشــاف
وقــد كان الهــدف السـ ي
التميـ ي ز
ـر ضدهــن عــى أســاس الجنــس .وقامــت الحملــة بالضغــط عــى صانعــي السياســات لتعديــل
السياســات واللوائــح مــن أجــل توفـ يـر الحمايــة للنســاء وإلغــاء كافــة أشــكال العنــف القائــم عــى
أســاس الجنــس.
ف
تشــارك جمعيــة الم ـرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة ســنوياً ي� الحملــة الداعيــة لتطبيــق إعــان فينــا
الصــادر عــن أ
المــم المتحــدة ( ،)1993وهــو إالعــان الــذي يناهــض العنــف ضــد النســاء .وعــى
ـ� تنظــم الجمعيــة حملــة ســنوية بعنــوان «مــا مــن امـرأة أو فتــاة تســتحق أن تع ّنــف
المســتوى المحـ ي
إطالقــا»
أهداف الحملة:
 التأكيد عىل رفض جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لكافة أشكال العنف ضد المرأة. حشــد المنظمــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة المختلفــة ،إضافــة إىل أالحـزاب السياســية ومختلــف
ي
ف
الفئــات االجتماعيــة ،مــن أجــل تفعيــل دورهــا ي� مواجهــة العنــف ضــد المـرأة.
بال�اماتهــم/ن أ
الضغــط عــى صانعــي/ات السياســات للوفــاء ت ز
الخالقيــة والقانونيــة بتوفـ يـر الحمايــة
أ
ت
ـوا� يتعرضــن ألي شــكل مــن أشــكال العنــف.
والمــن للنســاء اللـ ي
تطوير سياسات ت
واس�اتيجيات ي ن
لتأم� الحماية للنساء المع ّنفات.
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