
 

 

للنشر الفوري

،  اللائم على النوع الجاتماعييوًما لمناهضة العنف 16من حكومة كندا يحيي حملة ال بتمويلبرنامج حياة المشترك : بيان صحفي
بشار مراد، وفرقة دامالفنان وبمشاركة نساء ناجايات من العنف، 

ً 16بمنكسبة حملة ال – ا رام ا  2018ركانون اوأل  6الخميس  الينم مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة لمنكهضة العنف ضد المرأة ا اّظم ينمك
ضمت عدداً من النسكءء النكجيكت من العنفا إضكفة إلى الفنكون بشكر مراد ا أفرقة الهيب اومم المتحدة للمرأة في فلسطين إحتفكلية الفلسطينية أهيئة

ا أذلك من لقل البراكمج المشترك )حيكة: القضكء على العنف ضد المرأة( الممنل من حكنمة رندا أالذي تم إلققه في ايسكون DAM دام هنب
.هذا العكم من

أقد أقيم هذا الحدث بكلشرارة مع أزارة شؤأون المرأة أمنظمكت اومم المتحدة الشريكة في براكمج حيكة أهي هيئة اومم المتحدة للمرأةا أصندأق
اومم المتحدة للسككون ا أمكتب اممم المتحدة للمستنلنكت البشرية ا أمكتب اومم المتحدة المعني بكلمخدرات أالجريمة . أ جكء هذا الحدث

 من الشرركء30ا حيث اجتمع حنالي HearMeToo ينًمك تحت شعكر "اصنات ضد العنف: " "#16المشترك ضمن الحملة المشتررة لمدة 
الدأليين أالنلنيين الذين يعملنون لدعم الفلسطينيينا بمك في ذلك حكنمة رندا ا لتنحيد اوصنات من أجل أضع حد للعنف ضد النسكء أالفتيكت.
أفي هذا اطلكر أيضك جرى ينم اوربعكء تنظيم عرض لفيلم سينمكئي بعنناون  "سمكح" في غزة رجزء أيضكً ضمن براكمج " حيكة " المشترك ا

.أهن فيلم أثكئقي حنل جرائم الشرفا من إلراج المخرج الفلسطيني مراد اكصر

أقد افتتح الحدث السيد دأجقا سكنت براأدفنت ا ممثل  حكنمة رندا لدى السلطة الفلسطينية بتأريده على أون "رندا ملتزمة بشدة إتجكه القضكء
على العنف القكئم على الننع اطجتمكعي في جميع أاحكء العكلم أللشعب الفلسطيني".

ينمكً في جميع أاحكء العكلم ا اؤرد 16 لءحملة ال أ قد أضكف السيد براأدفنت " من لقل هذا الحدث ا أتمكشيكً مع دعم الحكنمة الكندية المكثف
في المجتمع الفلسطيني بكلتعكأون مع مختلف أتمكين النسكء أالفتيكت القتي يعكاين من التهميش من جديد التزامكتنك بحمكية حقنق اطاسكون للمرأة

".الجهكت الدألية أالنلنية المعنية

ثقثة اسكء اكجيكت من العنف أ القتي تدربن في مسرح عنكد في بيت لحما بعرض فنى بكستخدام الدمى ا رمك قكمت إحدى لقل الحدثا قكمت
النكجيكت بمشكررة قصتهك  الشخصية في مسكرهك لنيل العدالة أالتعكفي. رمك قدم المغني بشكر مراد ا الذي أللق مؤلًرا أغنية مع هيئة اومم المتحدة

للمرأة بعنناون "أاك زلمة )أاك رجل(" حنل المسكأاة بين الجنسين ا أفرقة  الهيب هنب دام المعرأفة بكلدفكع عن حقنق المرأة عرأضك فنية تهدف
الى دعم الجهند النلنية لرفع اوصنات للحد من عنف القكئم على الننع اطجتمكعي.

 ينًمك هذا العكم رجزء16أقكلت السيدة مكريس غيمناد ا الممثلة الخكصة لمكتب اومم المتحدة للمرأة في فلسطين: "تم إلقق الحملة المشتررة لمدة 
 ا أالتي تهدف إلى رفع أصنات النكجيكت أأألئك الذين يعملنون منHearMeToo ينًمك من المنكصرة تحت عنناون #16من الحملة العكلمية لمدة 

أجل إاهكء العنف ضد النسكءء أالفتيكت". أأشكرت الى أون منظمة اومم المتحدة للمرأة تقف جنبك إلى جنب مع حكنمة رندا أركفة الشرركءء في حملة
"أصنات ضد العنف" لتنفير مككون آمن أعكدل للنسكء النكجيكت من العنف ا حيث يمكنهن التحدث أتلقي الدعم الذي يحتكجناه للتعكفي أايل حيكة

لبيعية أتحقيق إمككاكتهم الككمنة أغير المحدأدة. "

م زالت النسكء أالفتيكت في المجتمع الفلسطيني تعكاي من أشككل مختلفة من العنف القكئم على الننع اطجتمكعي - ركلتحرش اللفظي أالجنسي في
الشنارعا أالعنف المنزلي أالقتل في أسنأ الحكمت. في الناقعا يتم التغكضي عن معظم حكمت العنف أتجبر النكجيكت على الصمت. يكشف تقرير

 رجكل فلسطينيين أفكدأا بأاهم شكهدأا أمهم تتعرض للضرب على4 من رل 1( أون IMAGESفلسطين ضمن المسح الدألي للمسكأاة بين الجنسين )
 بكلمكئة من الرجكل الفلسطينيين على أاه يجب على المرأة تحمل العنف63يد أالدهم أأ أحد أقكربهم الذرنر لقل فترة لفنلتهم ا في حين أافق 

للحفكظ على أحدة اوسرة.

ا مسؤألة امتصكل في هيئة اومم المتحدة للمرأة على العنناون Eunjin Jeong لمزيد من المعلنمكت ا يرجى امتصكل بء
eunjin.jeong@unwomen.org   308 2321 059أأ هكتف رقم


