بتنظيم من جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية بنابمس
جمسة توعية مجتمعية حول اتفاقية القضاء عمي جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
نااابمس – نظما

جمعيااة المارأة العاممااة الفمسااطينية لمتنميااة فا مقرهااا بنااابمس جمسااة توعيااة مجتمعيااة حااو اتفاقيااة

القضاء عم جميع أشكا التمييا ضا المارأة (ساي او ) .وشاارك
والق س المفتوحة ومتطوعا

ف ع من المؤسساا

فيهاا  21شاابة مان خريجاا

كماا تحا ت

فا الورشاة عا مان الموظفاا

ياايت كل ا ضاامن مشااروع التمكااين وال ا عم النفس ا  -االجتماااع لضااحايا العن ا
م اان العنا ا

والناجي ااا
السويس ارية

والااكف يه ا

االجتماع من خال تقوية الق ار
وتح ت

يااا ة الحمايااة لمضااحايا والناجيااا

المجتمعية لموقاية من العن

منسقة برنامج اإلرشا فتنة خميفة حو أه ا

والمتطوعاا .

المبن ا عماان النااوع االجتماااع

وال ااكف تنف ااك الجمعي ااة فا ا محافظ ااة ن ااابمس با ا عم م اان مؤسس ااة “
إلاان المساااهمة ف ا

جاامعت النجاا

ماان العن ا

“Pro-Victims
المبن ا عماان النااوع

المبن ومجابهته وتشجيع التغيير المجتمع .

المشروع وأنشطته ونتائجه المتوقعة لعاام  2012وأكا

عمن أهمياة العما معاا مان اجا تع يا المفااهيم ال يمقراطياة ومجابهاة العنا

المبنا عمان الناوع االجتمااع وكا

أشكا التميي الواقعة عمن النساء والفتيا  .وأشار خميفة إلن اعتماا المشاروع عمان عا ة محااور تشام التوعياة
المجتمعي ااة وبن اااء القا ا ار
تخصصا

لمفئ ااا

المس ااته فة فا ا المش ااروع بم ااا في ااه ط ااال

اتج ااا قض ااايا الن ااوع االجتم اااع وليص ااب لها ان/م ور كبي اار فا ا إحا ا ا
الحماال

وطالب ااا

عمم النفس وعمام االجتمااع والخ ماة االجتماعياة باإلضاافة إلان الفئاا
اإلعالمياة وأنشاطة الضااغط والتايتير التا تسااته

الشابابية بها

رفاع حساسايتهم

التغيي اار المجتمعا ا  .ويض ااا

صاناع وصاانعا

تغيير النظرة التقمي ية اتجا النساء بشاك عاام والنسااء المعنفاا

وخريجا ا الجامع ااا

م اان

إل اان كلا ا

القارار والمجتمااع المحما مان أجا

بشاك خااج وتشاجيعهن/م عمان اخاك ور فاعا

ف المساهمة ف حماية النساء من العن .
وماان جهتهااا استعرض ا

المنسااقة المي انيااة ف ا الجمعيااة صاابحية ار مااة منظومااة حقااوت اإلنسااان واالتفاقيااا

ال ولية مناك عاام  1291ولغاياة انن والمساار النضاال التااريخ

وصاوال إلان االتفاقياة وساب

تشك محطة رئيسية ف مسار النضا الطوي نحو تحقيت مساواة لممرأة فا كا مجااال
التميي ا و االضااطها الواقااع بحقهااا .كمااا استعرض ا

وجو هاا كونهاا

الحيااة ورفا

حمقاا

ار مااة بنااو االتفاقيااة ومحتوياتهااا الت ا تاانج عم ان كفالااة

الحقوت االقتصا ية والسياسية واالجتماعية والتقافية والم نياة وتا عو لسان تشاريعا

وطنياة تمناع التمييا وتوصا

باتخاااك ت ا ابير خاصااة ومؤقتااة لمتعجي ا بتحقياات المساااواة بااين النساااء والرجااا ف ا المجتمااع وتاانج عماان ضاارورة
اتخاك خطوا
كل ا

تسته

تع ي األنماط االجتماعياة والتقافياة التا تاؤ

إلان اإلبقااء عمان ها ا التمييا  .إلان جانا

تشاام االتفاقيااة ت ا ابير أخاار تاانج عم ان كفالااة الحقااوت المتساااوية لمم ارأة ف ا المجاااال

العامااة والمساااواة ف ا الحصااو عم ان التعماايم وع ا م التميي ا ف ا األجاار والتوظي ا
المسااؤولية األس ارية اخا أطااار العائمااة ومااا يتطمبااه ماان تااوفير الخ ا ما

السياسااية والحياااة

وتساااو الم ارأة والرج ا ف ا

االجتماعيااة والم ارفاات الال مااة لمجمااع بااين

األسارية ومسااؤوليا

االلت امااا

العما والمشاااركة ف ا الحياااة السياسااية باإلضااافة إلاان عا م التميي ا فا الخا ما

الصحية الت تق م لمنساء ومن األهمية القانونية واعطااء اهتماام خااج باالمرأة الريفياة كماا وتتضامن االتفاقياة
نصوصا تتعمت بآليا
وتحا ت

المراقبة عمن تنفي ها.

منسااقة مركا مجتمعا نااابمس ساامر هاوا

عاان التحا يا

انضمام فمسطين لها ف العاام  2019با ون أف تحفظاا
النساء الفمسطينيا
م اان العنا ا

التا تواجااه تطبياات االتفاقيااة فا فمسااطين بع ا

ومنهاا؛ وجاو االحاتال كمعيات رئيسا فا تقا م وضاع

خاصة فيما يسمن مناطت  Cالت تفتقر لخ ما

الوقاية والحماية لمنسااء المعنفاا

والناجياا

واس ااتمرار االنقس ااام وم ااا تبع ااه م اان تع ي ااة فا ا القا اوانين المطبق ااة فا ا الض اافة و ا ا ة وض ااع

السياسية ل

اإل ار ة

صانع القرار الفمساطين اتجاا العما وبشاك جاكرف وممانهج عمان إيجاا بيئاة قانونياة وتقافياة قائماة

عمن المساواة والع الة االجتماعية باإلضافة إلن العا ا

والتقالي الت تح من تق م وضعية النساء .كماا أشاار

فمسطين المحتمة تجا االتفاقية حي

فمسطين ف تمو  2012تقريرها الرسم األو

هوا

إلن الت اما

الااكف ساابت وق متااه ف ا
التقرير الرسم
والمؤسسااا

ناقش

كار  2012لمجنااة سااي او ف ا األماام المتح ا ة المعنيااة بمتابعااة تنفيااك االتفاقيااة .وبمقاب ا

ق م االئتال

الوطن لتطبيات اتفاقياة ساي او الاكف ضام االتحاا العاام لممارأة الفمساطينية واألطار

النسااوية والحقوقيااة تقرياار الظ ا إل ان كا

مجموعة أسئمة تتعمات بالت اماا
اسااتتنائ خااال ساانتين ماان نقااا

المجنااة وب ا ورها طرح ا

فمساطين اتجاا تطبيات االتفاقياة وطالبا

لجنااة سااي او ف ا األماام المتح ا ة

لجناة ساي او ولاة فمساطين بتقا يم تقريار

تقرياار الحكومااة الرساام بااالتركي عماان  9أولويااا

رئيسااية وه ا ؛ نشاار اتفاقيااة

ساي او فا مجمااة الوقاائع الفمسااطينية والتوقياع عماان البروتوكاو اإلضااف لالتفاقيااة تعريا
القانونية ف فمسطين وتضمين اتفاقية سي او ف القوانين والتشريعا
قب

التمييا ضامن األطاار

المحمية ولم يتم لغاية انن سو التوقيع من

ولة فمسطين المحتمة عمن البروتوكو اإلضاف لالتفاقية.

كما نوه

هوا

إلن االنجا ا

الت حققتها الحركة النسوية وح ار االئتال

خااال أنشااطة الضااغط والتاايتير بمااا فيهااا الحمااال
تتوج

ببع

أطمقها ائتال
كمااا قام ا

الضااا طة مااع صااناع الق ارار والت ا

الحقوت الم نية لمنساء ف التامن من كار  2012كما أشار إلن حممة مواطنا
إ ار ة والمتعمقة ببع

مجموعااة ماان المتطوعااا

تجاااربهن اليوميااة  -حاااال
التح يا

الت تق

األخيرة الت

الحقوت االجتماعية لمنساء.
الشااابا

بااق ارة النقااا

التمييا ضا المارأة فا مختما

األح اوا الشخصااية والعقوبااا
المشاركا

والمااكك ار واالجتماعااا

النسوف لمع الاة والمسااواة إ ار ة مان

كمااا طالب ا

المشاااركا

فاستعرض ا
مجاااال

المشاااركا

ف ا الجمسااة  -ماان واقااع

الحياااة بااالتركي عماان القاوانين المختمفااة منهااا

بضاارورة ساان قااانون حمايااة األس ارة ماان العن ا  .وناقش ا

أمام تطبيت اتفاقية سي او وأك ن عمن ضرورة تضمين االتفاقياة باالقوانين المحمياة

من خال تع ي القائم منها واص ار قوانين االسرة والعقوبا

وحماية االسرة من العن

بما يضمن المساواة ورفع

التميي ا عاان النساااء باإلضااافة التخاااك إج اراءا
والعن

كفيمااة بتغيياار األنماااط االجتماعيااة والتقافيااة الت ا تكاارس التميي ا

ض النساء وتضمين المساواة ف ال ستور الفمسطين القا م.

كمااا أوص ا
التناقضااا

المشاااركا

ف ا نهايااة الورشااة بضاارورة العم ا عم ان تض امين االتفاقيااة بااالقوانين المحميااة ومعالجااة

الموجااو ة اخ ا الق اوانين والمشاااركة بحمااال

الضااغط والمناص ارة عم ان صااانع السياسااا

ماان أج ا

قوانين متساوية لمنساء.
وقال

أريج عب الحت أح المشاركا

ف الجمسة :سمع

كتي ار عن اتفاقية ساي او لكنا ألو مارة أتعار عميهاا

وعمن بنو ها بعمت وتفصي مما ا من معمومات ومعارف حو االتفاقياة ووضا لا أماو ار كتيارة وهاكا ساينعكس
إيجابا عمن ورف المهن والمجتمع ف نق ما تعممته لمفئا
فيما قال

المشاركة حنين ويكا  :ل

معموما

نظرية سابقة حو االتفاقية لكن جمسة اليوم أعطتن الفرصاة

لمتعماات فا ا بن ااو االتفاقيااة م اان خ ااال أمتمااة وتطبيق ااا
المشاااركا

الت أتعام معها .

وتج ااار عماان مظ اااهر التمييا ا ت اام استع ارض ااها م اان قبا ا

كعمميااة تعممي اة وتشاااركية اعتق ا ماان الضاارورف تطااوير حمااال

بالقوانين المحمية ومشاركة المجتمع المحم ومؤسساته بكل .

الضااغط والمناص ارة لتضاامين سااي او

