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 في غزة النوع االجتماعيألمم المتحدة للمرأة يعقدان شراكة لمساعدة النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على هيئة االيابان و

يهىد  تنفيى  مرىروع دعم ة لىاألمىم المتحىدة للمىرأ هيئىة دوالر أمريكي إلى  848,000قامت حكومة اليابان بالتبرع بمبلغ  – 2015نيسان  10 القدس

النسىاء والفتيىات بخىا   خىدمات الحمايىة مىي إيىهء اهتمىا الى  فىي زىزة  حايا العنى  المبنىي على  النىوع االعتمىاعيوالفتيات ضالنساء وصول لزيادة 

 واللواتي يعرن في منازل مكتظة.  النازحات

فىي قطىاع زىزة يزيىد مىن  النىوع االعتمىاعيعلى   المبنىيضحايا العن  للنساء  وصعوبة الحصول عل  الحماية المتاحة خدمات الحماية إن النقص في 

صىرحن بىهنهن  في قطاع ززة النساء اللواتي سبق لهن الزواج% من 51، 2011في . بصورة كبيرةاصه  المستضع الحساس و هنوضعتفاقم سوء 

وفىي حىين تظهىر هى ح االحصىاأيات أن العنى   .الجهىاز المركىزي لصحصىاء الفلسىطيني )األخيىرة شىهرا  12 التعرضن للعن  من قبل أزواعهن في 

ممىا  والعنى  الجنسىي   المبني عل  النوع االعتمىاعيالعن  زيادة في  الصراعات زالبا ما ينتج عنها عقابأصه بصورة كبيرة، فإن أمتفري األسري 

األمىم المتحىدة هيئىة بالى ات. إن الرىراكة بىين اليابىان وأن تعالج ه ح القضية ل ا عل  آليات العون االنساني الطلب عل  الخدمات المتخصصة.  من يزيد

 خدمات نفسية اعتماعية ومهعئ دعم وحماية. وحصول عل  مساعدات قانونية، من أعل ال الملحة للنساء والفتيات في ززةللحاعة  تستجيبللمرأة 

مليىون  100 بصىر  قامىت حكومىة اليابىان"وصرح السفير الياباني للرؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السىلطة الوننيىة السىيد عونيىا ماتسىورا أن 

األمىم  هيئىة بمىا فىي كلى   بركل رأيسىيمن خهل المؤسسات الدولية  للتنمية االقتصادية في فلسطينكدعم  دوالر امريكي كإستجابة للقضايا اإلنسانية و

تمكين المرأة والمساواة بين الجنسىين وقىد سىاهمت لجعىل العىالم خىالي مىن خروقىات حقىو  بقضايا  تولي حكومة اليابان اهتماما كبيراوالمتحدة للمرأة. 

 مم المتحدة للمرأة".  األهيئة  الرراكة مي بالنساء المستضعفات في ززة . إنه لمن دواعي سرورنا أن ننف  ه ا المرروع لدعم نساءضد ال االنسان

سىيعالج في دعم ه ا المرىروع  االستراتيجي استثمار اليابان أن "ماخل  افي فلسطين السيدة سابينلهيئة األمم المتحدة للمرأة الممثلة الخاصة أكدت  وقد 

الحمايىة. ومىن خىهل هى ا قطىاع االنسانية واستراتيجية االستجابة  النوع االعتماعي كجزء من لنساء والفتيات ضحايا العن  المبني عل  ا قضية حماية

مصلحة تحقيق   باتجاح للتدخهت االنسانية أفضل األمم المتحدة للمرأة من البناء عل  التدخهت القاأمة في ززة للحصول عل  أثر  هيئة الدعم، ستتمكن

 استضعافا" األكثر النساء والفتيات 

وعمعية عايرة لحماية المىرأة واالسترارات القانونية للمرأة، األبحاث المتحدة للمرأة من خهل الدعم الياباني شراكات مي مركز األمم  هيئة تقيموس ه ا

خىدمات  لتىوفيرحيىاة  لمركىز دعىم رأيسىي  توفرسىوتوفير خدمات حماية شىاملة للنسىاء والفتيىات. بهد   والطفل، وعمعية وفا  لرعاية المرأة والطفل

  . التوعيةبما في كل  خدمات الحماية والخدمات النفسية االعتماعية وخدمات زرا  األمتعددة 
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