
خالل �لأ�سهر �لثالثة )يوليو- �أغ�سط�ض- �سبتمرب(

“مركز �سوؤون �ملر�أة” ينفّذ �لن�ساطات �لتالية: 

دور�ٍت تدريبيًة وور�سات عمٍل

�ضوؤون  “مركز  �ختتم  “�ضو�ضيلجية_و�عية”  ه�ضتاق  حتت 

�لإلكرتونية”  “�لنتهاكات  حول  توعيٍة  حملة  غزة  يف  املراأة” 
بد�أ  جمتمعّيٍة  مبادرةٍ  �ضمن  �لن�ضاء؛  لها  تتعّر�ش  �لتي 

حول  �لتوعية  لن�رس  �ملا�ضي؛  مايو  منذ  بتنفيذها  “�ملركز” 
ظاهرة “�لتنّمر �لإلكرتوين” حيث متّ ��ضتخد�م و�ضم )ها�ضتاق( 

“�حلّد  م�رسوع  �إطــار  يف  وذلــك  “#�ضو�ضيلجية_و�عية” 

 على �لنوع �لجتماعي 
ّ
و�ل�ضتجابة للزيادة يف �لعنف �ملبني

.UNFPAملمّول من� بني �لن�ضاء و�لفتيات يف قطاع غزة” 

يُذكر �أنّه قد متّ �إن�ضاء �ضبكة حمايٍة يف حمافظتي غزة ورفح 

جمتمعياً؛  نا�ضطاً/ة   50 قر�بة  من  مكونٍة  �ضنا(  )�ضبكة 

 على �لنوع �لجتماعي. ويف 
ّ
بهدف �حلماية من �لعنف �ملبني

�لإطار نف�ضه؛ متّ تنفيذ عّدة مبادر�ٍت جمتمعيٍة كانت �إحد�ها 

تهدف حلماية �لن�ضاء من �لنتهاك �لإلكرتويّن.

�لإلكرتونية،  �جلر�ئم  قانون  حول  توعيًة  �حلملة  وت�ضّمنت 

و�أهمية تفعيله للحماية؛ بح�ضب �ملادة )15( يف قانون �جلر�ئم 

�لإلكرتويّن  �لبتز�ز  مُيار�ش  �ضخ�ٍش  �أّي  �أّن  حيث  �لإلكرتونية، 

و�لتهديد؛ يُعاقُب باحلب�ش مع �لأعمال �ل�ضاّقة، ودفع غر�مٍة 

ماليٍة ل تقّل عن 2000 دينار”.

لتوعية  �لهادفة  �ملن�ضور�ت  من  �لعديد  ت�ضّمنت  كما 

�ل�ضحايا بقّوة �لقانون، حيث كان من بع�ضها مثالً: “قانون 

�أيّة  يف  حقك  لك  ي�ضمن   
ّ
�لفل�ضطيني �لإلكرتونية  �جلر�ئم 

جرمية �إلكرتونية تتعر�ش/ين لها”.

عقد “مركز �ضوؤون �ملر�أة” بغزة تدريباً حول “تاأهيل مدربني/�ت 

25�ضاعًة  بو�قع   ”
ّ
�لنوع �لجتماعي  على 

ّ
�ملبني �لعنف  حول 

تدريبيًة؛ على مد�ر خم�ضة �أياٍم تدريبيٍة.

 على �لنوع 
ّ
جاء ذلك �ضمن م�رسوع “�حلّد من �لعنف �ملبني

 للن�ضاء و�لفتيات يف �ملناطق �ملهّم�ضة يف قطاع 
ّ
�لجتماعي
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�لعاملني/ من   27 لعدد   ”oxfam Novib“ من  �ملمّول  غزة” 
�ت يف �ملوؤ�ّض�ضات �لن�ضويّة �لقاعديّة من خمتلف حمافظات 

قطاع غزة.

“�جلندر”  �أهّمها:  متنوعًة  مو�ضوعاٍت  �لتدريُب  وت�ضّمن 

“�ضيد�و”  �تفاقية   ،
ّ
�لجتماعي �لنوع  على   

ّ
�ملبني و�لعنف 

�لنوع  على   
ّ
�ملبني �لعنف  حالت  و�إحالة  �إد�رة   ،1325 وقر�ر 

�لجتماعي، مهار�ت تدريب مدربني/�ت، كتابة �لتقارير، وقانون 

�لأحو�ل �ل�ضخ�ضية و�لعقوبات و�لتفاقيات �لدولية.

*نفّذ “مركز �ضوؤون �ملر�أة” بغزة بالتعاون مع “بنك فل�ضطني” 

بنكك  �إعريف  “فل�ضطينية..  برنامج  من  كجزٍء  عمٍل  ور�ضة 

و�لتعاون  بال�رس�كة  �لبنك  ينفّذه  �لذي  �مل�رسفية”  للتوعية 

و�جلامعات  و�لأهلية  �لن�ضويّة  �ملوؤ�ض�ضات  من  عددٍ  مع 

�مل�رسفّية  و�خلدمات  �لتوعية  حول  وذلك  �لفل�ضطينية؛ 

�لرياديّات  25من  بح�ضور  �لبنك،  من  �ملقّدمة  �ملختلفة 

و�ضاحبات �مل�ضاريع �ل�ضغرية �للو�تي �ضبق و�أن تلقنّي خدماٍت 

ودور�ٍت تدريبيًة خمتلفًة من ِقبل ق�ضم �مل�ضاريع �ل�ضغرية يف 

“مركز �ضوؤون �ملر�أة”.

“برنامج  �لور�ضة مو�ضوعاٍت متنوعًة منها: ماهّية  وتناولت 

بال�ضيد�ت،  �خلا�ّضة  �ملالّية  �خلدمات  وحتديد�ً  فل�ضطينية...” 

�مل�رسفّية  �خلدمات  �لبطاقات،  ــو�ع  �أن �حل�ضابات،  ــو�ع  �أن

كيفية  �لبنك،  من  �ملقّدمة  �لأفر�د  ت�ضهيالت  �لإلكرتونية، 

ي... وغريها من �ملعلومات و�خلدمات  �إن�ضاء �لتوقيع �ل�ضخ�ضّ

م�ضاريعهّن  ب�ضوؤون  و�ملتعلقة  �لبنك،  من  �ملقّدمة  �لهاّمة 

�ل�ضغرية.

وهدفت �لور�ضة �إل توعية �لن�ضاء بالأمور �مل�رسفّية؛ بطريقٍة 

يف  و�جلهد  �لوقت  وتوفري  �لإلكرتونية،  �ملو�قع  عرب  مب�ّضطٍة؛ 

�حل�ضابات  يف  و�لتحّكم  �لبنكّية،  �خلدمات  على  �حل�ضول 

�لإلكرتونية  ح�ضاباتهّن  عرب  عليها  و�لطالع  �ل�ضخ�ضّية 

كما  �ضاعًة.   24 مد�ر  وعلى  �لأوقــات  كّل  يف  �ل�ضخ�ضّية 

وت�ضجيعها  �لفل�ضطينية،  �ملــر�أة  دور  تعزيز  �إل  وهدفت 

�حلياة  معرتك  يف  و�لدخول  و�لعمل،  و�لتفكري  �ملبادرة  على 

�لقت�ضادية  �مل�ضاريع  متكني  يف  ت�ضاهم  �لتي  �لقت�ضادية؛ 

وت�ضجيع �ضاحباتها على �لتطوير �مل�ضتمّر لأعمالهّن.

م�رسوع “�حلّد من �لعنف �ملنبّي على �لنوع �لجتماعّي 

للفتيات و�لن�ساء يف قطاع غزة”

 
ّ
بغزة تدريباً حول “�لعنف �ملبني *�ختتم “مركز �ضوؤون �ملر�أة” 

مد�ر  على  تدريبيًة؛  �ضاعًة   30 ملدة   ”
ّ
�لجتماعي �لنوع  على 

�ضّتة �أياٍم تدريبيٍة، بح�ضور 25 من �لعاملني/�ت يف �ملوؤ�ض�ضات 

�لن�ضويّة �لقاعديّة من مناطق قطاع غزة كاّفة.

 على �لنوع 
ّ
جاء ذلك يف �إطار م�رسوع “�حلّد من �لعنف �ملبني

من  �ملمّول  غزة”  قطاع  يف  و�لن�ضاء  للفتيات   
ّ
�لجتماعي

”Trocaire”.
�جلندر  �أهّمها:  خمتلفًة  مو�ضوعاٍت  �لتدريب  وتناول 

“�ضيد�و”،  �تفاقية   ،
ّ
�لجتماعي �لنوع  على   

ّ
�ملبني و�لعنف 

�لنوع  على   
ّ
�ملبني �لعنف  لإنهاء  �لالزمة  �ل�ضرت�تيجيات 

، �لر�ضد و�لتوثيق لنتهاكات حقوق �ملر�أة وكيفّية 
ّ
�لجتماعي

كتابة �لتقارير �لدولّية.
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م�رسوع “تعزيز م�ساركة �ملر�أة وتاأثريها يف �سنع �لقر�ر 

�ل�سيا�سّي �لر�سمّي وغري �لر�سمّي يف قطاع غزة”

�أطلق “مركز �ضوؤون �ملر�أة” بغزة حملًة �إلكرتونّيًة على خمتلف 

�إنها  نعم  تقود..  “�إنها  بعنو�ن:   
ّ
�لجتماعي �لتو��ضل  مو�قع 

وتاأثريها  �ملر�أة  م�ضاركة  “تعزيز  م�رسوع  �إطار  يف  ت�ضتطيع” 

 وغري �لر�ضمي يف قطاع 
ّ
 �لر�ضمي

ّ
يف �ضنع �لقر�ر �ل�ضيا�ضي

�ل�ضويدية. بتمويٍل من موؤ�ض�ضة “كفينا تل كفينا”  غزة” 
و�أ�ضارت “رمي �لنريب” من�ّضقة �مل�رسوع يف “�ملركز” �إل �لأهد�ف 

و�أبرزها:  �لعام؛  نهاية  حتى  لتحقيقها  �حلملة  ت�ضعى  �لتي 

للن�ضاء  �ل�ضيا�ضية  �مل�ضاركة  و�قع  على  �ل�ضوء  ت�ضليط 

�ل�ضابات يف قطاع غزة و�لتحديّات �لتي تو�جههّن، زيادة ن�ضبة 

 جتاه 
ّ
 على م�ضتوى �ملجتمع �ملحلي

ّ
�ملنا�رسين/�ت، زيادة �لوعي

�حلقوق �ل�ضيا�ضّية للمر�أة؛ وحتديد�ً �لقياد�ت �ل�ضابّة.

م�رسوع “تعزيز �حرت�م وحماية حقوق �لن�ساء يف قطاع غزة”

بغزة تدريباً بعنو�ن “�أ�ضكال �لعنف  نفذ “مركز �ضوؤون �ملر�أة” 

 و�ضبل �حلّد منه” بو�قع 20�ضاعًة 
ّ
 على �لنوع �لجتماعي

ّ
�ملبني

�جلامعات  خريجي/�ت  من  م�ضاركاً/ة   50 مب�ضاركة  تدريبيًة، 

م�رسوع  �إطار  يف  وذلك  غزة؛  قطاع  حمافظات  خمتلف  من 

�ملمّول  “تعزيز �حرت�م وحماية حقوق �لن�ضاء يف قطاع غزة” 

   )Trocaire( . من موؤ�ض�ضة

�لتعريفات  �أهّمها:  متنوعًة  مو�ضوعاٍت  �لتدريب  وتناول 

�ضيما  ل  �ملتعّددة؛  و�أ�ضكاله  �ملر�أة  �ضد  للعنف  �ملختلفة 

�لقو�نني  من  �لعديد  يف  �ملوجودة  �لثغر�ت  غزة،  قطاع  يف 

�لفل�ضطينية و�آليات �لدعم و�حلماية للن�ضاء �ضحايا �لعنف.

“�أ�ضكال  بعنو�ن  تدريباً  بغزة  �ملر�أة”  �ضوؤون  “مركز  *�ختتم 

بو�قع   و�ضبل �حلّد منه” 
ّ
 على �لنوع �لجتماعي

ّ
�لعنف �ملبني

�جلامعات  50م�ضاركاً/ة من خريجي/�ت  20�ضاعًة، مب�ضاركة 

م�رسوع  �ضمن  وذلك  غزة؛  قطاع  حمافظات  خمتلف  من 

�ملمّول  “تعزيز �حرت�م وحماية حقوق �لن�ضاء يف قطاع غزة” 

 )Trocaire(.  من موؤ�ض�ضة

ويهدف �مل�رسوع �إل توعية كلٍّ من �لن�ضاء و�لرجال يف قطاع 

غزة بق�ضايا �جلندر، و�مل�ضاو�ة �جلندريّة، وحقوق �ملر�أة، و�لعنف 

�ضّد �لن�ضاء، و�مل�ضاهمة يف حتقيق �لحرت�م و�حلماية حلقوق 
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حقوق  لنتهاكات  و�ملعّر�ضني/�ت  �ملهّم�ضني/�ت  �لأ�ضخا�ش 

 على �لنوع 
ّ
�لإن�ضان، و�إجر�ء�ت �لعمل مع حالت �لعنف �ملبني

من  �مل�ضاركني/�ت  بع�ش  �ختيار  �ضيتّم  حيث  ؛ 
ّ
�لجتماعي

�لتدريب؛ لتنفيذ ور�ٍش توعويًة وتثقيفيًة لأرباب وربّات �لبيوت 

يف �ملناطق �ملهّم�ضة يف حمافظات غزة كاّفة.

توعويٍّة  ور�ضاٍت  �ضل�ضلة  غزة  يف  �ملر�أة”  �ضوؤون  “مركز  �فتتح 

وتثقيفيٍة حول �حرت�م وحماية حقوق �لن�ضاء، �أ�ضكال �لعنف 

 على �لنوع �لجتماعي و�ضبل �حلّد منه” بو�قع 24 ور�ضًة 
ّ
�ملبني

تثقيفيًة وتوعويًّة لأرباب وربّات �لبيوت يف �ملناطق �ملهّم�ضة 

يف حمافظات غزة كافة، مب�ضاركة 24 مي�رّس/ة، وذلك �ضمن 

م�رسوع “تعزيز �حرت�م وحماية حقوق �لن�ضاء يف قطاع غزة” 

 )Trocaire(.ملمّول من موؤ�ض�ضة�

�إ�سد�ر�ت

“�ل�ضباب يف غزة .. و�قع وحتديات” كان �مللف �لرئي�ش للعدد )63( 
من جملة “�لغيد�ء” �لن�ضويّة، حيث �ضّلط �لعدد �ل�ضوء على 

ل�ضباٍب/ �لنجاح، ومناذج م�رسقًة ومبهرةً  �لكثري من ق�ض�ش 

حتقيق  من  ومتّكنو�  �لعقبات،  كّل  حتّدو�  غزة  قطاع  يف  �ت 

طموحاتهم/ن و�أحالمهم/ن.

حتتوي يف  )�لتي  �ملجلة  من  ن�ضخٍة   )1000( حو�يّل  توزيع  ومتّ 

خمتلف  على  �لإجنليزية(  باللغة  ملخ�ٍش  على  نهايتها 

موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملديّن و�ملوؤ�ّض�ضات �لدولّية و�لإعالمية.

 و�ملوقع 
ّ
�لتو��ضل �لجتماعي �لعدد على مو�قع  ن�رس  كما متّ 

من  �ملعنيون/�ت  ليتمكّن  �ملر�أة”  �ضوؤون  “مركز  بـ  �خلا�ّش 

ت�ضّفحه؛ �ضو�ًء من �جلمهور يف �لد�خل �أو �خلارج.

�لعودة”  وم�ضري�ت  �لفل�ضطينية  “�ملر�أة  حول  تقريرٌ  *�ضدر 

-بفئاتها  �ملر�أة  م�ضاركة  �لتقريرُ  وثّق  حيث  غزة،  قطاع  يف 

ر�ضائل  وتقدميهّن  �لعودة  م�ضرية  يف  �ملختلفة-  �لعمريّة 

�لقت�ضادّي  �لو�ضع  و�أّن  �لعودة  حّق  على  كالتاأكيد  ؛  مهمةًّ

تخجُل  �أنها ل  �ملر�أة  و�أّكدت  حُتتمل.  تُعْد  �حل�ضار مل  وتبعات 

من م�ضاركتها �إل جانب �لرجل، فهناك �أ�رسٌ باأكملها؛ حيث 

�ضاركت �لأم و�لأب، و�مل�ضري�ت �ضلميٌة دون طابٍع جماهريّي. 

ومتّت طباعة قر�بة )1000( ن�ضخٍة بالعربية و�لإجنليزية، ونُ�رس 

 و�ملوقع �خلا�ّش باملركز؛ 
ّ
�لتقريرُ عرب مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي

�جلمهور  من  �ضو�ًء  تد�وله؛  من  �ملت�ضفحون/�ت  ليتمكن 

 .
ّ
 �أو �خلارجي

ّ
�لد�خلي

م�رسوع “تعزيز  فر�ض �لعمل بني �ل�سباب/�ت يف قطاع غزة”

تدريبيٍة  دور�ٍت  يف غزة �ضل�ضلة  �ملر�أة”  “مركز �ضوؤون  *�ختتم 

متتاليٍة حول مهار�ٍت تقنّيٍة يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات، 

 )40( مب�ضاركة  يوماً،   )14( ملدة  تدريبيًة  �ضاعًة   )240( بو�قع 

خريجاً/ة من حمافظتي غزة و�ل�ضمال. 

�لعمل  فر�ش  “تعزيز  م�رسوع  �إطار  يف  �لتدريبات  هذه  وتاأتي 

بني �ل�ضباب يف قطاع غزة” �ملمّول من “موؤ�ض�ضة �مل�ضاعد�ت 

“ DCA“ /“ NCA”لكن�ضّية �لدمناركّية و�لرنويجّية�

تكنولوجيا  جمال  يف  متنوعًة  مو�ضوعاٍت  �لدور�ت  وتناولت 

�ملعلومات؛ �أهمها: �لت�ضميم �جلر�فيكي، �لت�ضويق �لإلكرتوين، 

�لهو�تف  تطوير  ويب،  مو�قع  ت�ضميم  �لويب،  مو�قع  تطوير 

�إل 10 �ضاعاٍت تدريبيٍة  �لذكّية “�أندرويد و�آيفون”. بالإ�ضافة 

متعلقٍة بالت�ضال و�لتو��ضل وفّن �إجر�ء �ملقابالت و�لتفاو�ش، 

.
ّ
وكتابة �لربيد �لإلكرتويّن، و�لعمل بروح �لفريق �جلماعي

49


