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اليوم ا فتراضي  ا حفل   االجتماعيةوزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين، بالشراكة مع  نظمت –رام هللا 

 منه والناجيات العنف ضحايا من اتضرر   والفتيات النساء أكثر إدماج وإعادة حماية تعزيز " الهادف إلىمشروع "شمل" إلطلق األربعاء 

 ."فلسطين في الركب خلف تُركن اللواتي

 من تضررا   األكثر والفتيات هشاشة النساء المساهمة في الحد منإلى  ،من حكومة السويد ئة بتمويلتنفذه الهيوالذي  ،ويهدف المشروع

هن، حيث يستهدف حقوق العمل على تقديم الحماية لهن وصونمن خلل  الركب خلف تُركن اللواتي منه والناجيات العنف ضحايا

 اللتي والفتيات والنساء ،منه والناجيات العنف ضحايا والفتيات قة،اإلعا من ذوات المسنات النساءالمشروع ثلث فئات رئيسة، هي 

 .لمخدراتل وقعن ضحية

سمه العربي على شمول ا"شمل"، والذي يؤكد أن مشروع جيموند وقد أكدت الممثلة الخاصة لهيئة األمم المتحدة في فلسطين السيدة ماريز 

 وأهداف التنمية المستدامة.  2030أمر أساسي لتحقيق أجندة  يقوم على مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وهو الجميع،

 .19-كوفيد جائحة في ظل اخصوص  ا الزدياد عدد حاالت العنف ضد المرأة مشروع يأتي في الوقت المناسب نظر  الوأكدت أن 

والذي يسعى إلى سد الثغرات القائمة التنمية االجتماعية السيد داود الديك على أهمية هذا المشروع القائم على األدلة  وكيل وزارة وشدد

 في نظام الحماية والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.

ويعمل على ثلثة مستويات من  ...قابلية التأثر ومواطن الهشاشةوقال السيد الديك: "إن أهمية هذا المشروع هو أنه مبني على تحليل 

والمواقف  القراراتوصناع السياسات ب وجزء يتعلق، وتقديم خدمات ملموسة ستجابةالتدخل السريع واالب يتعلق، جزء التدخلت

 "توعية المجتمعية.تشبيك والالجزء يتعلق ب، واإليجابية

 أثرا ايجابيا في المجتمع وليتوسع في مراحل الحقة ليشمل كافة الفئات الهشة.  أمله في أن يترك هذا المشروععرب عن أكما 

تم تطويره  قدهذا المشروع  إنالدكتور حنا نخلة  لشؤون العلقات الدولية والمشاريع شؤون المرأة ةمستشار وزير قالمن ناحية أخرى، و

العنف ضد المرأة ووزارة شؤون  ناهضةعلى نحو تشاركي كامل بمشاركة الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لم

 .المرأة ووزارة التنمية االجتماعية

تم تطويره على نحو  قدهذا المشروع  إنالدكتور حنا نخلة  لشؤون العلقات الدولية والمشاريع شؤون المرأة ةمستشار وزير وقال

العنف ضد المرأة ووزارة شؤون المرأة لمناهضة   تشاركي كامل بمشاركة الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية 

 .ماعيةووزارة التنمية االجت

تم التخطيط للفئات المستهدفة لهذا المشروع من خلل ركيزة الحماية والوقاية التي  د.... وقت وطنية"يستند المشروع إلى استراتيجيا

 ".1325طرحت من خلل الجيل الثاني من خطة العمل الوطنية لقرار األمم المتحدة رقم 

ة التعاون اإلنمائي في القنصلية العامة السويدية في القدس، إلى أن بلدها، الذي وفي الوقت نفسه، أشارت السيدة كريستينا إيتزل، رئيس

 تنفيذه.  مراحل إلى إطلقه، وسيتابع اكان يتطلع قدم  يمول المشروع، 

من الجانب الفعل ا النتائج إذا تمكنا ب. واألهم هو أننا سنرى الحق  صنعه"كما أننا نتطلع إلى متابعة البرنامج ألننا شاركنا بشكل رئيسي في 

 خلف الركب." األشخاصولئك اإحداث تغييرات إيجابية في حياة من الفلسطيني وجانب الجهة المانحة 

 والمجموعات التي يستهدفها. تنفيذه المشروع ومراحل هوخلل حفل اإلطلق االفتراضي، عرضت مديرة المشروع حنان قمر أهداف

 لوقاية والحماية وإعادة التكامل".ج شامل يتناول ثلثة مستويات مترابطة، بما في ذلك االمشروع على نه يرتكز" قمر:وقالت السيدة 



 يرة المشروع السيدة حنان قمر عبر البريد االلكتروني:مد للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
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