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 جلنة وضع املرأة
 الستونالدورة 

 2016 آذار/مارس 14-24
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

متابعــة املــؤلر العــاملي الرابــع املعــا بــاملرأة والــدورة       
االســتاناة ة الاالاــة والع ــرمن للامع ــة العامــة املعنو ــة 

: املســاواة بــن اجلنســن والتنم ــة  2000املــرأة عــا  ”
: تعمـ م مراعـاة   “لع رمنوالسال  يف القرن احلادي وا

    املنظور اجلنساين وأوضاع املرأة ومساةل بر اجم ة
 حالة املرأة الفلسط ن ة وتقدمي املساعدة إل ها  

  
  تقرمر األمن العا   

 موجز 
، مسـل   2015/13االقتصـادي واالجتمـاعي   هذا التقرمر، املقد  وفقـا لقـرار اجمللـس     

ــرة مــن     ــوبر  1الضــوع علــل حالــة املــرأة الفلســط ن ة  ــالل الفت إىل  2014ت ــرمن األول/أوت
ومعرض حملة عامة عن املساعدة اليت قدمتها و ا ات منظومـة األمـم    2015أملول/سبتمرب  30

وسـبل وسـب الـر  ؛     املتحدة يف جماالت التعل م والتدرمب؛ والصحة؛ والـتمنين االقتصـادي  
وس ادة القا ون والعنف ضد املرأة؛ والسلطة وصنع القرار؛ والتنم ة املؤسسـ ة  وتتـتم التقرمـر    

 بتوص ات لتنظر ف ها جلنة وضع املرأة 
 

 
 

 * E/CN.6/2016/1  
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 مقدمة -أوال  
ــرا اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي    - 1 ــرار   ،أع ب ــ ن حالــة املــرأة    2015/13يف ق

إ اع مـــا تواجهـــا النســـاع والفت ـــات  قلـــ ال شـــدمدعـــن  ،الفلســـط ن ة وتقـــدمي املســـاعدة إل هـــا
ــة وإ اع  الفلســـط ن ات يف اـــل االحـــتالل امســـراة لي مـــن صـــعوبات مت امـــدة،   تـــدهور احلالـ

األمــن العـا  أن مبقــي   إىلوطلــب اجمللـس    االجتماع ـة واالقتصــادمة وام سـا  ة يف قطــاع  ـ ة   
احلالة ق د االستعراض وأن مساعد النساع الفلسط ن ات جبم ـع الوسـاةل املتاحـة، فـا ف هـا تلـ        

 حالــة املــرأة الفلســط ن ة وتقــدمي املســاعدة إل هــاالســاب  عــن  يف تقرمــر الــيت ب هنــها األمــن العــا  
(E/CN.6/2015/5    وأن مقد  إىل جلنة وضع املرأة يف دورهتا الستن تقرمـرا متضـمن املعلومـات ،)

  القرار ذل املقدمة من اللانة االقتصادمة واالجتماع ة لغريب آس ا عن التقد  احملر  يف تنف ذ 

 أملـول/  30إىل  2014 ت رمن األول/أوتوبر 1من املمتدة ومغطي هذا التقرمر الفترة  - 2
، ومستعرض حالة املرأة الفلسط ن ة اسـتنادا إىل املعلومـات املقدةمـة مـن و ا ـات      2015 سبتمرب

  (1)األمم املتحدة ومن فرادى اخلرباع الذمن مقومون برصد حالة الفلسط ن ن يف دولة فلسطن
وما مل ُمَ ر إىل  الف ذل ، مستند التقرمـر إىل امسـهامات واملعلومـات الـيت قدمتـها       - 3

هــذا  تضــمنوم  ومــة األمـم املتحــدة الــيت تقـد  املســاعدة إىل النســاع الفلسـط ن ات   و ا ـات منظ 
التقرمر إسهامات من الني ا ـات التال ـة التابعـة ل مـم املتحـدة: اللانـة االقتصـادمة واالجتماع ـة         

ومروـ    مم املتحدة )الفـاو(، ومنظمـة العمـل الدول ـة،     لأل ذمة وال راعة امنظمة و لغريب آس ا
ــة، التاــارة ا ــم املتحــدة،      لدول  ــة ل م ــة العام ــابع ل ما  ــب تنســ   ال ــؤون ام ســا  ة الت ومنيت

ومفوض ة األمم املتحدة حلقو  ام سان، ومؤلر األمم املتحدة للتاـارة والتنم ـة )األو نيتـاد(،    
وبر امج تقدمي املساعدة إىل ال عب الفلسط ا التابع لرب امج األمـم املتحـدة امئـاةي، ومنظمـة     

املتحدة للترب ة والعلم والاقافة )ال و سنيو(، وصندو  األمـم املتحـدة للسـنيان، ومنظمـة      األمم
ــب األمــم املتحــدة املعــا بامل ــدرات واجلر ــة،       ــة )ال و  ســ ف(، ومنيت األمــم املتحــدة للطفول
وووالــة األمــم املتحــدة م اغــة وت ــغ ل الالجــنين الفلســط ن ن يف ال ــر  األد  )األو ــروا(،    

  األمم املتحدة اخلاص لعمل ة السال  يف ال ـر  األوسـ ، وه نيـة األمـم املتحـدة      ومنيتب منس
للمساواة بن اجلنسن ولنيـن املـرأة )ه نيـة األمـم املتحـدة للمـرأة(، وبر ـامج األ ذمـة العـاملي،          
ومنظمــــة الصــــحة العامل ــــة  وهــــذا التقرمــــر منيم ــــل لتقــــارمر أ ــــرى ب ــــ ن الظــــروف          

ــ ة ــعب الفلســـــط ا )ا ظـــــر   واالجتماع ـــــة  املع  ـــ  A/70/76-E/2015/57 واالقتصـــــادمة لل ـــ
__________ 

(، A/67/738) 2013آذار/مـارس   8يف األمـم املتحـدة املـؤر      وفقا لتقرمـر األمـن العـا  عـن مروـ  فلسـطن       (1) 
مسـت َدمة انن يف ي ـع وغـاة  األمـم املتحـدة، ر ـم اسـت دا  مصـطل          “ دولـة فلسـطن  ”أصبحت تسـم ة  

 هذ  التسم ة املست َد  يف التقارمر السابقة بالتوا ي مع “ األرض الفلسط ن ة احملتلة”

http://undocs.org/ar/E/CN.6/2015/5
http://undocs.org/ar/A/70/76
http://undocs.org/ar/A/67/738
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ــذل  لتقرمــر جلنــة التحق ــ      (A/70/13 و A/70/82-E/2015/13 و A/70/354-S/2015/677 و وو
  (A/HRC/29/52).21/1-دإاملستقلة املن  ة عمال بقرار جملس حقو  ام سان 

  
 املرأة الفلسط ن ةحالة  -غا  ا  

 آا/ 26 االتفـــا ، يف ن بـــدأت الفتـــرة امل ـــمولة بـــالتقرمر بعـــد وقـــت قصـــ  مـــ        - 4
بـن إسـراة ل واجلماعـات املسـلحة        حمدد املـدة  النار  مطال  وقف، علل 2014 أ سطس

ف مستوى    مسـبو  مـن    ّلو موما يف   ة 51 مما وضع حدا للزناع الذي دا الفلسط ن ة، 
مـؤلر  يف و وـان متـدهورا أصـال     وضـع إ سـاين  الدمار وال  س يف قطاع   ة، وأدى إىل تفـاقم  

عــن  اجملتمــع الــدوي أعلــنيف القــاهرة،  2014 ت ــرمن األول/أوتــوبر 12 املعقــود يف املــا ن
 آا/ 31 وحـــى ـــ ة   إعمـــارلتلب ـــة احت اجـــات إعـــادة دوالر  بالمـــن 3.5 تربعـــات فبلـــ 

احت اجــات ربعــات املعلنــة لتلب ــة مــن الت فقــ  يف املاةــة 35 بنســبةالوفــاع  مت، 2015 أ ســطس
  (2)  ة إعمارإعادة 

اتفـا  بـن حنيومـة إسـراة ل وحنيومـة فلسـطن لتسـه ل        يف وتوسطت األمم املتحـدة   - 5
 إىل قطــاع  ــ ة ،واممسنــتالصــلب و اخلرســا ةذات االســت دا  املــ دوج، ماــل املــواد د ــول 

من م ـارمع البن ـة التحت ـة الرة سـ ة      و   ذل   معادة بناع املساون وشبنيات امل ا  واملدارس
شـراع  مـن  أسـرة   96 000عادة إعمار  ـ ة أواـر مـن    مؤقتة امل منينت هذ  انل ة ،وحى انن

 19 000أسـرة مـن أصـل     2 300 ن   هـاع ذل ، ُم وإضافة إىل  امواد البناع مصالح منا هل
عمـار  ام طـا    ولنيـن   (3)ل ةانل راع املواد من  الل  تصرحياتب دة أو ول ا منا هلا مرت ُد

 يف   ة  االحت اجات اهلاةلةتلب ة ل مل  مما أقل بنيا  ال م ال 
  ومـع ذلـ ،   اجملدمـة قاةمـة  فاوضـات  املحل الـدولتن و اليت تواجا التحدمات وال ت ال  - 6

واألمــم  االحتــاد األورويبالــذمن  الــون ال ــر  األوســ  )اجملموعــة الرباع ــة إىل عقــد مبعوغــو 
األ ـ ة مـن   علل مدى األشهر الاالغـة   (األمرمني ة املتحدة واالحتاد الروسي والوالمات املتحدة

اململنيــة العرب ـــة  وة ومباشــرة مــع مصــر واألردن    حا اـــم ــاورات   الفتــرة امل ــمولة بــالتقرمر   
 ب ـ ن وجامعة الدول العرب ة وجملس التعاون اخلل اي وال رواع الـدول ن الرة سـ ن    السعودمة

إىل لعــودة األطــراف الظــروف   نيــن هت نيــة إذا وــانمــا و ف ــة احلفــاى علــل حــل الــدولتن، و 
  جدوىمفاوضات ذات 

__________ 

يف املوقـــع التـــاي:  (، متـــاح2015)أملول/ســـبتمرب  “Reconstructing Gaza: Donor Pledges”البنـــ  الـــدوي  (2) 
http://www.worldbank.org/en/programs/rebuilding-gaza-donor-pledges#1  

  /#/http://grm.report الب ا ات متاحة يف املوقع التاي: (3) 

http://undocs.org/ar/A/70/354
http://undocs.org/ar/A/70/82
http://undocs.org/ar/A/70/13
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
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علـل الفلسـط ن ن    امـدمر تـ غ ا  مثـاين سـنوات    سـتمر ملـدة  قطـاع  ـ ة امل   ومؤغر إ ـال   - 7
، ا ت ــار العنــف بصــفة  اصــةالنســاع،  تواجــاالتحــدمات الــيت ومــن الــذمن مع  ــون يف  ــ ة  

ــة  ايناجلنســ ــرص وحمدودم ــا  والســنين واألراضــي    عصــول احلف ــل امل  ــة واملمتلنيــاتل  والعمال
دماي ل طفـال احلـ  والتعل م العاي والرعامة الصح ة، فا يف ذل  الرعامـة الصـح ة قبـل الـوالدة و    

الـيت  االجتمـاعي  والنفسـي   امجهـاد مسـتومات  و ت اة للزناع، تفاقمت بقدر وـب     (4)الوالدة
 لنســبةوســوف تتطلــب دعمــا مت صصــا، وال ســ ما با ســنيان  ــ ة، لــدىعال ــة أصــال  وا ــت
 لفت ات املراهقات والنساع وا ل طفال

الب نيـات احلضـرمة واافـة    أواـر  الفلسط ن ة احملتلة من  ضخم مات الالجنين يف األروُتعد  - 8
سنيا  ة يف العامل، وتدهورت األوضاع يف هذ  امل  مات علل مدى عقـود يف وـل مـن قطـاع     

هذا االوتظـاى مـن   اخلصوص، حيد  علل وجاللنساع والفت ات،  وبالنسبة  ة والضفة الغرب ة  
ومتســـبب العـــ   يف اـــل إىل األمـــاون الترف ه ـــة   نووصـــوهل تهنو صوصـــ حرمـــة تنقلـــهن 

العالقـات األسـرمة   مـؤ    سنيان امل ـ م و  لدىالنفسي  الض   يفصوص ة ا عدا  اخلو االوتظاى
ي، هـو  لعـاةل ، فا يف ذلـ  العنـف ا  اينأن العنف اجلنسالسنيان وا ا ما مالحظ وواالجتماع ة  

عـن الوضـع الس اسـي واألمـا  ـ        ةالنايـ بالضـغو    هـذا امجهـاد، مقتـرن   مظهر من مظاهر 
  (4)واألعراف املنطومة علل ل    جنسايناملستقر، والقوالب النمط ة 

وتعرضت احلنيومة امسـراة ل ة لضـغو  مت امـدة مـن ياعـات املسـتوطنن السـتنيناف         - 9
ففـي    2014 تراجعت منـذ  رمـف عـا    املستوطنات، اليت  مةلغرض إقا الت ط   واملناقصات

 عـن ت ـ  د  أعلنـت احلنيومـة    إمـل، هـد  مبنـ ن يف مسـتوطنة ب ـت     وعقب ، 2015 لو /مول ا
القـدس  بيف مسـتوطنات   وحدة أ رى 500وحدة سنين ة جدمدة هناك، فضال عن  و  300

فلسـط ن ة يف املنطقـة   القـرى  لاهـد   وتـ ة  بامضافة إىل ذل ، مت تسا ل ارتفـاع يف  وال رق ة  
العمـل علـل تنف ـذ    واصلت السلطات امسراة ل ة وأ سطس  آا/يف  (5)من الضفة الغرب ة  مج

ها  فذ، قد مـؤدي إىل  قلـ  وهو أمر إذا ، ج ميف املنطقة  نالفلسط ن  البدوجتمعات  ط  لنقل 
 قسرا 

__________ 

األمم املتحدة للسنيان ويع ة الاقافة والفنير احلر "محامة يف مهب الـرم : أوضـاع وحقـو  الفت ـات     صندو   (4) 
 ( 2014والنساع النا حات أغناع العدوان امسراة لي علل قطاع   ة )ت رمن األول/أوتوبر 

ــا       (5)  ــلو لع ــات أوس ــرا  اتفاق ــد إب ــة لعــا     1993بع ــات املؤقت ــراة ل ومنظمــ   1995واالتفاق ــن إس ة التحرمــر ب
الفلســط ن ة، مت تقســ م الضـــفة الغرب ــة إىل غـــالا منــاط : املنــاط  ألـــف وبــاع وجـــ م  وفوهضــت إســـراة ل        
مسؤول ات أورب إىل السلطة الفلسط ن ة يف املنطقتن ألف وباع  أما املنطقة ج م، فظلت حتـت سـلطة إسـراة ل    

 ب نيل تا  
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الفترة السـابقة،  بـ  مقار ـة  اخنفـاض مسـتومات العنـف   بول  ت الفترة امل مولة بـالتقرمر   - 10
علـل الـر م مـن أن     ،رحـل يف صـفوف املـد  ن   اجلقتلـل و عـدد أقـل مـن ال   مما أدى إىل سـقو   
منيتـب تنسـ   ال ـؤون    أفاد املد  ن امسراة ل ن  و مصابات يف صفوفهناك  مادة يف عدد ا

 2015رب سـبتم أملول/و 2014أوتـوبر  ت رمن األول/بن  شهدت الضفة الغرب ةب ن ام سا  ة 
 رجـال  2 544) فلسط ن ا 3 248 وإصابة (أوالد 7 و رجال وامرأة 23فلسط ن ا ) 31 مقتل
أربعـة   ُقتـل يف حـن   ،امسـراة ل ة قوات الدفاع علل مد ( بنتا 19 و ولدا 621 و، امرأة 64 و

 ولـدا  17 و رجال وتسع  ساع 65فلسط ن ا ) 98 وُأص بفلسط ن ن )رجالن وامرأة وطفل( 
تــل مثا  ـة إسـراة ل ن )أربعـة رجـال وامرأتــان،     ُقو  إسـراة ل ن  نمسـتوطن علـل مـد    ات(بنـ  7 و

 آ ـــرون 127 أصـــ ب(، معظمهـــم مـــن املســـتوطنن، علـــل مـــد فلســـط ن ن، ووولـــد وبنـــت
  ال ــرق ة القـدس   هـا بنـات( يف الضـفة الغرب ـة، فـا ف     5أوالد و 8 و، امـرأة  17 و رجـال  97)

  يف القـدس الغرب ـة   ةواحـد  ةن يف حادغـ ان فلسـط ن  ورجالون إسراة ل مخسة رجال وقتل أمضا 
 رجـال  80فلسط ن ا ) 96(، وأص ب وولدتل أربعة فلسط ن ن )غالغة رجال ويف قطاع   ة، ُق

  (6)ولدا( 16 و
 تفتـ   لعمل ـات ال املسـال  عـدد اميـاي   ال الل الفترة امل مولة بـالتقرمر،  اخنفض، و - 11
االحتاـــا  يف خم مـــات الالجـــنين يف الضـــفة حـــاالت واالعتقـــاالت والوف ـــات وامصـــابات و

الفت ــان وال ــبان للعنــف  ــالل عمل ــات واحتمــال تعـرض  الغرب ـة، فــا ف هــا القــدس ال ــرق ة   
أوـرب مـن احتمـال تعـرض النسـاع       قوات األمن امسراة ل ة، ووذل  أغناع االعتقال واالحتاـا  

، فـا يف ذلـ  عـد      اصـة جبنسـهن  حتـدمات  مـواجهن  النساع احملتا ات  ولنين  (7)والفت ات لا
احلمــل والــوالدة يف الســان، امل ــاطر املرتبطــة بوفامــة فــرص احلصــول علــل الرعامــة الطب ــة و 

من االحتاا ، معرضات ب نيل  ـاص   نبعد امفراج عنه ،النساعوتنيون والتحرش اجلنسي  
  (8)ن احملل ةجمتمعاهتقبل إىل وصمة العار والتهم   من 

__________ 

 التابعة ملنيتب تنس   ال ؤون ام سا  ة وفقا لقاعدة الب ا ات اخلاصة حبمامة املد  ن  (6) 
عمل ـة يف الفتـرة امل ـمولة بـالتقرمر      680عمل ـة تفتـ   مقار ـة بــ      499لت يف الفترة امل مولة هبـذا التقرمـر    (7) 

إصـابة   288 و ؛قتـ ال يف الفتـرة السـابقة    15قتلل يف الفترة امل مولة هبذا التقرمـر مقار ـة بــ     7الساب ؛ ووقع 
عمل ـة احتاـا  يف الفتـرة امل ـمولة      479 و ؛يف الفترة السـابقة  716مل مولة هبذا التقرمر مقار ة بـ يف الفترة ا

يف الفترة السـابقة  املسـا ة املقدمـة يف هـذا التقرمـر مـن املنيتـب امل ـداين ل و ـروا           560هبذا التقرمر مقار ة بـ 
 يف الضفة الغرب ة 

مـن العدالـة: وصـول النسـاع الفلسـط ن ات إىل العدالـة يف الضـفة الغرب ـة          احلرمان”ه نية األمم املتحدة للمرأة،  (8) 
ــةو هــل توجــد         ــا هــو مــدى وصــول النســاع إىل العدال ــن توجــد النســاعو م ــة: أم مــن األرض الفلســط ن ة احملتل

)منيتب ه نية األمـم املتحـدة للمـرأة يف األرض الفلسـط ن ة      “إمنيا  ات للعدالة يف س ا  االحتالل العسنيريو
 ( 2014لة، احملت



 E/CN.6/2016/6 

 

6/25 15-22727 

 

، قــدمت 2015إىل لو /مول ــا 2014ويف الفتــرة املمتــدة مــن ت ــرمن األول/أوتــوبر   - 12
أســرة يف الضــفة الغرب ــة وا ــت قــوات األمــن   766األو ــروا الــدعم يف حــاالت الطــوار  إىل 

امســـراة ل ة هـــدمت منا هلـــا أو أصـــابتها ب ضـــرار يف ســـ ا  إ فـــاذ قـــوا ن وإجـــراع عمل ـــات  
يف املاةــة( أســرة تعوهلــا  ســاع   34) 214املتضــررة، وــان هنــاك   ومــن بــن األســر (9)تفتــ  

ــا وعــددها         ــيت هــدمت منا هل ــن األســر ال ــن ب ــا ل، وــان م ــد  املن ــ  هب ــا متعل أســرة  41 وف م
امـرأة لـت إحالتـهن     12املتضررة، وـان هنـاك   41  ومن تل  األسر الـ امرأةأسرة تعوهلا  13

امـــرأة لـــت إحالتـــهن إىل بر ـــامج دعـــم      23 إىل بر ـــامج املـــرأة الـــذي تـــدمر  األو ـــروا و    
 العقل ة    الصحة
 الفلســط ن نوهنــاك عــدة عوامــل ال تــ ال ت ــنيل عقبــات وــب ة أمــا  حرمــة حروــة    - 13

ووصــوهلم إىل ســبل وســب العــ   رتلــف آغارهــا علــل النســاع والرجــال: اســتمرار االحــتالل 
قطـاع  ـ ة، واملروـ  التفاضـلي     امسراة لي للضفة الغرب ـة، فـا ف هـا القـدس ال ـرق ة، وإ ـال        

مل ـون   1.8 الذي منطبـ  علـل النسـاع والرجـال الفلسـط ن ن يف خمتلـف اجملـاالت  ومظـل  ـو         
فلسط ا يف قطاع   ة مع ولن فعاًل عن بق ة الضفة الغرب ة، فا ف ها القـدس ال ـرق ة، بسـبب    

ــ ال إمنيا  ــ      ــ ، ال ت ة وصــول الســنيان  اســتمرار إســراة ل يف إ ــال   ــ ة  وبامضــافة إىل ذل
ــة       ــود املادم ــ ال الق  ــة إىل القــدس ال ــرق ة حمــدودة  وال ت ــاقي الضــفة الغرب  الفلســط ن ن مــن ب
وامدارمة تعرقل وصول املساعدات ام سا  ة إىل بعض الفنيات األوار ضـعفا يف املنطقـة جـ م،    

أل ظمـة  وال س ما أولني  الذمن مق مون يف مناط  إطال  النار و لف جـدار الفصـل   ـ  أن ا   
ــرة          ــالل الفتـ ــت  ـ ــراة ل ُ ففـ ــة إىل إسـ ــفة الغرب ـ ــن الضـ ــط ن ن مـ ــل الفلسـ ــم تنقـ ــيت حتنيـ الـ

ــراة ل إىل        امل ــمولة ــاملن يف إس ــدد التصــارم  الصــادرة للفلســط ن ن الع ــالتقرمر، ووصــل ع ب
    (10)تصرحيا 60 150
نسـ    ومقدر، حسب الب ا ات اليت يعها ول من ه نية األمم املتحدة للمرأة ومنيتب ت - 14

مــن جــراع الــزناع يف  2014امــرأة تــرملن يف عــا   700ال ــؤون ام ســا  ة، أن هنــاك حــواي 
 ــ ة  وبســبب الق ــود االجتماع ــة، تواجــا ربــات األســر املع  ــ ة يف  ــ ة حتــدمات  اصــة يف   
ــرأة بصــفتها املســؤولة        ــن امرا  وامل ــل  صــ بهن م ــل املســاعدة ام ســا  ة ويف    احلصــول عل

 الرعامة، تعاين ب نيل    متناسب مـن األغـر الطومـل األجـل لتـدم  البن ـة       األساس ة عن تقدمي
التحت ــة وتراجــع اخلــدمات، ال ســ ما يف جمــاالت الرعامــة الصــح ة والتعلــ م و ــدمات احلمامــة  
االجتماع ــة  والتقســ م التقل ــدي لــ دوار بــن املــرأة والرجــل يف قطــاع  ــ ة مضــع املتــرمالت   

__________ 

 املسا ة املقدمة يف هذا التقرمر من املنيتب امل داين ل و روا يف الضفة الغرب ة  (9) 
  2015 ،معلومات مقدمة من مرو     ا القا وين حلرمة احلروة (10) 
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لتعامـل مـع التحـدمات الـيت تنتظـرهن  ـارج الب ـت  وبـالنظر إىل         حدماا يف وضـع ال مؤهلـهن ل  
ا عدا  الفرص االقتصادمة للنساع، فـنن قلـة مـن األرامـل مسـتطعن ضـمان إعالـة أسـرهن عنـدما          
ــا          ــا ب ســرة أبومه ــة صــحبة أطفاهل ــرأة يف هــذ  احلال ــا تلتحــ  امل  ــوت را األســرة  ووــا ا م

وور من أقرباةها أو أقرباع  وجها املتـو  أن  نعوهـا   محومها  ويف ولتا احلالتن، بنمنيان الذ أو
ولـ س للمـرأة أي ضـمان للتصـرف يف      من احلصول مباشرة علل أي إعا ـات أو اسـتحقاقات   

 أي إعا ات أو استحقاقات حتصل عل ها 
ل صــب   2014 يف املاةــة يف عــا 8.6وارتفــع معــدل القــوة العاملــة الفلســط ن ة بنســبة   - 15

  وعلل الر م من ارتفـاع معـدل م ـاروة    (11)مل ون ش ص 1.25أوار من  عدد ال د العاملة
، 2014يف املاةـة يف عـا     19.4 إىل 2013يف املاةة يف عـا    17.3 املرأة يف القوة العاملة من

ال مــ ال هــذا املعــدل من فضــا جــدا وفقــا لنيــل مــن املعــام  العامل ــة وامقل م ــة  والفاــوة بــن   
يف املاةـة بالنسـبة للرجـال     71.5يف قوة العمـل وـب ة ح ـب تبلـ      اجلنسن يف معدل امل اروة 

بالنســبة للنســاع  وعــادة مــا منيــون جمـال عمــل املــرأة يف قطــاع اخلــدمات )ح ــب  19.4مقابـل  
)ح ـب تعمـل    “الـيت ال تتطلـب مهـارات   ”يف املاةة من النسـاع( واألعمـال ال راع ـة     57تعمل 
ــن اجملــاال     20 ــن النســاع( ووال ــا م ــة م ــ غر     يف املاة ــاالت الت ــا ا احتم ــا و ــوى ف ه ــيت تق ت ال

  وبامضافة إىل ذل ، توجد يف الضـفة الغرب ـة وقطـاع  ـ ة     (12)بالضغو  االقتصادمة اخلارج ة
، 2014فاوة بن متوس  األجـر ال ـومي للمـرأة ومتوسـ  األجـر ال ـومي للرجـل  ففـي عـا           

  (13)ال ومي للرجل يف املاةة من متوس  األجر 76بل  متوس  األجر ال ومي للمرأة 
ــة الصــح ة األساســ ة حمــدودا، ووــا ا      - 16 ــ ال حصــول املــرأة علــل  ــدمات الرعام وال م
حيدا يف األرض الفلسط ن ة احملتلة  قص يف األدومـة واملسـتهلنيات الطب ـة  وبسـبب الـزناع       ما

ت الذي ا دلع يف انو ة األ  ة واستمرار إ ـال   ـ ة تضـررت مراوـ  الرعامـة الصـح ة وباتـ       
تفتقـــر إىل املعـــدات الطب ـــة وامل ـــ ون  وحتدمـــدا، فقـــد أدى الـــزناع الـــذي ا ـــدلع يف  ـــ ة يف 

إىل حدوا تدهور  ط  يف  دمات تنظـ م األسـرة، األمـر الـذي أغـر يف الرعامـة        2014 عا 
ــة          ــة امل مو  ــد النســاع جنــدمات الصــحة ام اب  ــل ت وم ــا  الصــحي عل ــدرة النظ الصــح ة ويف ق

__________ 

 ( 2014) 33، التذم ل، الفقرة  “وضع عمال األراضي العرب ة احملتلة”منظمة العمل الدول ة،  (11) 
يف املاةـة   10.3لتاـارة واملطـاعم والفنـاد  )     ومعمـل العـدد املتبقـي مـن النسـاع يف ا     35 فسا، الفقرة  املرجع (12) 

ــاجر )   ــدمن واحملـ ــة والتعـ ــناعة التحومل ـ ــاع(؛ والصـ ــن النسـ ــ من    9.8مـ ــل والت ـ ــاع(؛ والنقـ ــن النسـ ــة مـ يف املاةـ
  يف املاةة من النساع( 0.7 (يف املاةة من النساع(؛ والبناع 1.3واالتصاالت )

، متاحـة يف املوقـع التـاي:    2015آذار/مـارس   5  رة صحف ة مؤر ـة   اجلها  املرو ي لإلحصاع الفلسط ا، (13) 
http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/WomenDy2015E.pdf  
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د صندو  األمم املتحدة للسنيان ب ن معدل وف ات األمومة لدولـة فلسـطن     ومف (14)واملوغوقة
مولـود حـي، ولنيـن ه نيـة األمـم املتحـدة        100 000لنيل  30.9، إىل 2014وصل، يف عا  

للمرأة ومنيتب تنس   ال ؤون ام سا  ة حـّذرا مـن احتمـال ت امـد هـذ  النسـبة بسـبب ا عـدا          
    (14)ام اب ة يف   ةإمنيا  ة احلصول علل الرعامة الصح ة 

وما  ال احلصـول علـل امل ـا  امل مو ـة والنياف ـة وامل سـورة مـن ح ـب التنيلفـة م ـنيل            - 17
حتدما للفلسط ن ن يف   ة والضفة الغرب ـة، ومـؤغر ذلـ  علـل النسـاع والفت ـات بوجـا  ـاص          

زناع ويف   ة، تسبب الضرر الذي حل  ب بنيات امل ا  والصرف الصحي مـن جـراع ا ـدالع الـ    
يف  مادة تفاقم احلالة  و ادت حاالت ا قطاع الت ار النيهرباةي و قـص الوقـود    2014يف عا  

من صعوبة ضخ امل ا  وتو معها علل السنيان، ح ب إ ا يف   ـاا النيهربـاع، مسـتح ل ت ـغ ل     
يف املاةـة مـن األسـر     70املض ات اليت تست رج امل ا  وتو عها علل املنا ل  ومتلقل أوار مـن  

سـاعات مـرة وـل مـومن إىل      8 و 6   ة يف   ة م ا  موردة باأل اب ب لفتـرة تتـراوح بـن    املع
سـاعة   16 و 12أما ، وهناك مناط  واسعة من القطاع منقطـع ف هـا الت ـار النيهربـاةي بـن       4

ــو  ــن أن     (14)يف ال  ــل الــر م م ــوع الســنيان     96  ويف الضــفة الغرب ــة، وعل ــة مــن جمم يف املاة
ون ب ــبنيات امل ــا ، ال تــ ال  وع ــة هــذ  امل ــا  وإمنيا  ــة االعتمــاد عل هــا  الفلســط ن ن موصــول

  وأفـادت ال و  سـ ف بـ ن األح ـاع الفلسـط ن ة يف املنطقـة جـ م يف الضـفة         (15)مصدر قل  بـال  
الغرب ة هي األوار تضررا من قلة امل ا ، ح ـب مقـدر أن مـا مقـرا مـن  صـف السـنيان ل سـوا         

ــا ،    ــع امل  ــة    موصــولن ب ــبنية تو م ــوفر هلــم إمنيا   ــة الفلســط ن ة علــل أن ت وأن قــدرة احلنيوم
 احلصول علل امل ا  حمدودة 

وتترتب علل حمدودمة قدرة األسر املع  ـ ة علـل احلصـول علـل امل ـا  والنيهربـاع آغـار         - 18
هامة بالنسبة للنساع والفت ات من ح ب عبع الرعامة الواقع عل هن وصحتهن، والوقت الـذي  

وارد، وقــدرهتن علــل تول ــد الــد ل يف قطــاع  ــ ة والضــفة الغرب ــة، وذلــ   منفقنــا يف يــع املــ
بالنظر إىل التقس م الصار  للعمل بن املرأة والرجل دا ل األسر املع   ة  وتـؤغر مسـ لتا امل ـا     
ــة يف      ــات باملــدارس وعلــل احت اجــاهتن إىل احلمام ــل التحــا  الفت  والصــرف الصــحي أمضــا عل

تلم ــذ يف  300 000، وــان هنــاك مــا جمموعــا2014اع يف عــا  املـدارس  وقبــل ا ــدالع الــزن 
ــا  والصــرف الصــحي        ــدة للم  ــ  ج  ــرون إىل مراف ــة مفتق ــع أ ــاع األرض الفلســط ن ة احملتل ي 

 يف املدارس  ومتض  من التق  مات اليت أجرمت بعـد ا تـهاع الـزناع أن مـا ال مقـل عـن       والنظافة 
__________ 

 Needs of Women and Girls in”ه نيــــة األمــــم املتحــــدة للمــــرأة ومنيتــــب تنســــ   ال ــــؤون ام ســــا  ة،         (14) 

Humanitarian action in Gaza - Gender Alert for the 2016 Response Plan “ ( 2015)آا/أ سطس 
 ( 2014“ )تقرمر الوضع املاةي يف قطاع   ة”سلطة امل ا  الفلسط ن ة،  (15) 
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مـب  مـن مبـاين     155 من أصـل  83 ة، ومدرسة تضررت ب د 26مدرسة عامة، منها  189
يف املاةــة مــن تلــ   90مــدارس األو ــروا قــد حلقــت هبــا أضــرار وإن وــان قــد جــرى إصــالح   

 املدارس حبلول هنامة الفترة امل مولة بالتقرمر 
فؤشـر لتنيــافؤ   40.6 وـان صـايف معــدل الق ـد يف التعلــ م قبـل االبتــداةي     2013ويف  - 19

يف النسبة املعدلة لاللتحا  بالتعل م االبتداةي يف السـنة  فسـها     ووان صا0.99اجلنسن قدر  
  ويف التعلـ م الاـا وي، وـان صـايف معـدل الق ـد       1.01، فؤشر لتنيافؤ اجلنسن قدر  92.36
  وارتفاع معدالت االلتحا  بـالتعل م ال معـا   (16)1.09فؤشر لتنيافؤ اجلنسن قدر   80.35

اســة، ومــا أ ــا ال معنيــس ال ــوا ل القاةمــة جتــا   وع ــة بالضــرورة ارتفــاع معــدالت إلــا  الدر
التعل م  واحتماالت اال قطاع عن التعل م يف املرحلتن الاا ومة واجلامع ـة أقـوى بالنسـبة للبـنن     
منــها بالنســبة للبنــات؛  ــ  أن ارتفــاع معــدل التحصــ ل التعل مــي لــدى البنــات مل متاســد يف   

 حتسن علل مستوى فرص حصوهلن علل عمل 
وب نمــا تواصــل النســاع امل ــاروة يف جمموعــة متنوعــة مــن األدوار يف اجملــال الس اســي،   - 20
، 2015م ال لا لهن  اقصا يف اهل نيات والعمل ات الرمس ة لصنع القرار  ففـي أملول/سـبتمرب    ال

يف املاةــة( يف  16.6وا فــة يف املســتوى الــو اري ) 17 واــاةف مــن 3وا ــت النســاع م ــغلن 
الوطا الفلسـط ا اجلدمـدة، أي بـنفس العـدد والنسـبة املنيومـة الـيت وـان عل هـا          حنيومة الوفا  

احلال يف الفترة امل مولة بالتقرمر الساب   و ـالل الفتـرة امل ـمولة هبـذا التقرمـر، أعلـن اجمللـس        
املرو ي الفلسط ا ملنظمـة التحرمـر الفلسـط ن ة أ ـا سـ عتمد لتما ـل املـرأة يف مؤسسـات دولـة          

يف املاةة، وذل  استاابة لن ا  الـدعوة والضـغ  مـن قبـل االحتـاد       30 سبتها فلسطن حصة 
 العا  للمرأة الفلسط ن ة 

، وضعت و ارة شؤون املرأة استرات ا ة وطن ة لتنف ـذ قـرار   2015ويف ح مران/مو  ا  - 21
( ب ــ ن املــرأة والســال  واألمــن الــدول ن، وذلــ  بــدعم مــن        2000) 1325جملــس األمــن 
م املتحــدة للســنيان وه نيــة األمــم املتحــدة للمــرأة  وتروــ  االســترات ا ة ب ــنيل   صــندو  األمــ

 اص علـل منـع ارتنيـاا ا تـهاوات حقـو  ام سـان للمـرأة ومحامتـها مـن هـذ  اال تـهاوات            
متعل  بالعنف العـاةلي والعنـف يف منيـان العمـل والعنـف اجملتمعـي  وحتسـن املسـاواة بـن           ف ما

 تعل م، وسو  العمل وصنع القرار   اجلنسن وم اروة املرأة يف ال
وال ت ال س ادة القا ون مس لة هامة يف ي ـع أ ـاع دولـة فلسـطن  فـاملرأة الفلسـط ن ة        - 22

تواجا حتدمات  اصة يف اللاوع إىل القضاع  ت اة للقوا ن اليت ل ـ  علـل أسـاس  ـوع اجلـنس      
__________ 

  #/http://data.uis.unesco.org الب ا ات متاحة يف املوقع التاي: (16) 
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صـ ة(؛ وإملـا  النسـاع احملـدود     )ال س ما ف ما متعلـ  بـامل اا و ـ   مـن مسـاةل األحـوال ال        
  وحــى يف (8)حبقــوقهن وبــامجراعات؛ والتبع ــة االقتصــادمة؛ والضــغ  االجتمــاعي والوصــم      

حاالت لنين النساع من الوصول إىل اخلدمات القضاة ة، فهـن مـواجهن يف وـا  مـن األح ـان      
لفت ــات ضــحاما مقــدمي  ــدمات مفتقــرون إىل املعرفــة املهن ــة يف التعامــل حتدمــدا مــع النســاع وا

العنف، ومسـتمرون يف تفسـ  النصـوص القد ـة للقـوا ن اجلناة ـة وقـا ون األحـوال ال  صـ ة          
علل  و منته  حقو  ام سان الواجبة للمـرأة  والنت اـة هـي ارتفـاع مسـتوى عـد  امبـال         
  عــن العنــف اجلنســاين وتنــاقص عــدد احلــاالت املبلــ  عنــها    إ ــا عنــدما تلاــ  املــرأة إىل  ظــا 

ــ ال           ــة ال ت ــا أن العدال ــا ون مع ــاذ الق ــد  إ ف ــنن ع ــا  لصــاحلها، ف ــل أحني ــة وحتصــل عل العدال
 املنال  بع دة

وال م ال العنف اجلنساين م نيل أحد ال وا ل الرة س ة املتعلقة حبمامـة املـرأة يف دولـة     - 23
أاهـرت دراسـة    2011فـي عـا    فيف قطاع   ة بصـفة  اصـة     حدًة الوضع وم تدفلسطن، 

  وو ـف تق ــ م  (17)ن للعنـف اجلنسـاين  تعرضـ يف املاةـة مـن النسـاع يف  ـ ة      51استقصـاة ة أن  
، أن األ مــة الــيت طــال 2014عاجــل أجــرا  صــندو  األمــم املتحــدة للســنيان بعــد  ــ اع عــا  

ساسـ ة،  أمدها، وحاالت الت رد املتصـلة هبـا، وا عـدا  اخلصوصـ ة، واالفتقـار إىل اخلـدمات األ      
ول ذل  أدى إىل تفـاقم شـعور النـاس بالضـعف، األمـر الـذي أفضـل إىل ممارسـة العنـف ضـد           

 وا ع من حتل ل للحالة قا  با صندو  األمم املتحـدة  أجرمت ةحال اتوت   دراس  (18)املرأة
شــهدهتا  ــ ة يف أعقــاا  الــيتإىل أن الصــعوبات االقتصــادمة  2015للســنيان يف عــا   املتحــدة
باألسر إىل تـ ومج بناهتـا يف سـن مبنيـرة لتحسـن الوضـع االقتصـادي         دفعت 2014   اع عا 

ــب إن          ــة؛ ح  ــا يف الضــفة الغرب  ــو عل  ــا ه ــل مم ــ ة أعل ــال يف   ــدل  واج األطف ل ســرة  ومع
عامـا، تـ وجن    49 و 20تتـراوح أعمـارهن بـن     اللـوا  يف املاةة من  ساع قطاع  ـ ة   28.6

    (19)ة يف الضفة الغرب ةيف املاة 21.4عاما، مقار ة بنسبة  18قبل سن 
  

__________ 

يف املاةــة مــن النســاع ضــح ة للعنــف اجلنســي  اجلهــا  املروــ ي لإلحصــاع   37 وقــعبالنســبة لدولــة فلســطن،  (17) 
 ( 2011الفلسط ا، مس  حول العنف يف اجملتمع الفلسط ا )

ضـحاما يف الظـل: تق ـ م    ”صندو  األمم املتحدة للسنيان ومنظمة الصحة العامل ة وو ارة الصحة الفلسط ن ة،  (18) 
وصـندو  األمـم املتحـدة للسـنيان      ؛(2014)ت رمن األول/أوتـوبر   “ة الصحة ام اب ة يف   ة ما بعد األ م

محامــة يف مهــب الــرم : أوضــاع وحقــو  الفت ــات والنســاع النا حــات أغنــاع   ”ورابطــة الاقافــة والفنيــر احلــر، 
  9 ( الصفحة2014)ت رمن األول/أوتوبر  “العدوان امسراة لي علل قطاع   ة

املســ  العنقــودي ”، وال و  ســ ف وصــندو  األمــم املتحــدة للســنيان   اجلهــا  املروــ ي لإلحصــاع الفلســط ا  (19) 
 ( 2014)وا ون األول/دمسمرب  “: النتاةج الرة س ة2014رات لعا  املتعدد املؤش
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 تقدمي املساعدة للنساع الفلسط ن ات - غالاًا 
ــرد - 24 ــا  65إىل 29 الفقــرات يف ت ــيت تقــدمها     أد  معلومــات مســتنيملة عــن املســاعدة ال

بالتعـاون مـع دولـة فلسـطن     ومنظومة األمم املتحدة، بتنس   من فرم  األمم املتحدة القطـري،  
دين، لتلب ـة االحت اجـات واألولومـات احملـدةدة للنسـاع والفت ـات يف       واجلهات املا ـة واجملتمـع املـ   

اجملاالت التال ة: التعل م والتدرمب؛ والصحة؛ والتمنين االقتصادي، وأسباا املع  ـة؛ وسـ ادة   
القا ون والعنف ضد املرأة؛ والسلطة وصنع القرار؛ والتنم ة املؤسس ة  ومسترشد الـدعم الـذي   

اموعة من الوغاة  الرة س ة، فا يف ذل  إطـار عمـل   فلل عب الفلسط ا تقدما األمم املتحدة 
)الذي منسـام   2016-2014األمم املتحدة للمساعدة امئاة ة املتعل  بدولة فلسطن للفترة 

ــرة    ــط ن ة للفتــ ــة الفلســ ــة امئاة ــ ــة الوطن ــ ــع اخلطــ ــتاابة  2016-2014مــ ــة االســ (، و طــ
إىل مسـا ات   أد ـا    وتسـتند املعلومـات الـواردة    2015االسترات ا ة للـربامج ام سـا  ة لعـا     

 و ا ات األمم املتحدة يف هذا التقرمر، اليت يعها فرم  األمم املتحدة القطري 
 

 التعل م والتدرمب - ألف 
واصلت و ا ات األمم املتحدة تنف ذ جمموعة متنوعـة مـن املبـادرات الرام ـة إىل تع مـ        - 25

علـل التعلـ م والتـدرمب وحتسـن الب نيـات التعل م ـة  ففـي العـا           فرص حصول النساع والفت ات
مدرســة يف الضــفة  97مدرســة يف  ــ ة و  252 ، أدارت األو ــروا2015-2014الدراســي 

 ،2014ت رمن األول/أوتـوبر   يفتلم ذا  290 977الغرب ة، بل  عدد التالم ذ املسالن ف ها 
 للبـنن اة بـن اجلنسـن وتـوف  التعلـ م اجل ـد        وتقـع املسـاو  منهميف املاةة  53.4البنات  ت نيل

والبنات يف صم م عمل ة إصـالح التعلـ م الـيت تضـطلع هبـا األو ـروا، ومـا ُأوي اهتمـا   ـاص          
يف مــدارس األو ــروا  وبامضــافة إىل التعلــ م األساســي، تــوفر  اين مــادة الــوعي بــالعنف اجلنســل

  و ـالل الفتـرة امل ـمولة بـالتقرمر، شـارك يف      األو روا التدرمب يف جمال التعل م الـتقا واملهـا  
  ومقـد  مروـ    هميف املاةـة منـ   35.3ام ـاا   ت ـنيل  ،طالبـا  1 695هذ  الدورات التدرمب ـة  

ــتقا واملهــا امل ــتل        ال ــ م ال ــروا بر اجمــا للتعل ــذي تدعمــا األو  ــدرمب النســوي يف را  اذ ال ت
 رف ة لإل اا فق  ودورات دراس ة ِح

مة التنقـل مـن املدرسـة وإل هـا، وفـرت ال و  سـ ف وشـرواع مـن اجملتمـع          ولنيفالة سـال  - 26
 قطة تفت   عسـنيرمة وبوابـة يف الضـفة الغرب ـة       14املرافقة حلمامة أطفال املدارس يف  ،املدين

يف املاةـة   80 ،معلِّمـاً  333، فضال عـن  ولدًا 2 873بنتًا و  1 461 احلمامة هذ  من واستفاد
  2015-2014لدراس ة  ساع  الل السنة ا هممن
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 إعـداد  علـل من الصحف ات ال ـابات   265تدرمب لوواصلت ال و سنيو توف  الدعم  - 27
 امل ـورة النفسـ ة   التقارمر املراع ة لالعتبارات اجلنسا  ة، فضال عن تنظ م حلقات عمل مسداع

 االجتماع ة، وتوف  التدرمب املت صص يف جمال وساة  التواصل االجتماعي   و
ومن  الل است دا  املنها ة الت ارو ة اليت وضـعتها منظمـة العمـل الدول ـة للتحقـ        - 28

أجرى معهـد دراسـات املـرأة يف جامعـة بـ   مـت سلسـلة مـن          ،من حالة املساواة بن اجلنسن
التق  مات أعقبتها مبادرات لتوع ة طـالا اجلامعـات ومواف هـا، هتـدف إىل تطب ـ  م مـد مـن        

ملراع ــة لالعتبــارات اجلنســا  ة وهت نيــة ب نيــة تعل م ــة رلــو مــن العنــف    امجــراعات والس اســات ا
اجلنساين  وبغ ة  مادة تع م  املساواة بن اجلنسن، وفرت منظمـة العمـل الدول ـة الـدعم الـتقا      
إىل املنيتب املرو ي لإلحصاع الفلسط ا يف إجراع دراسة استقصاة ة ب ـ ن املسـاواة يف األجـر    

   ة و   يف قطاع التعل م يف الضفة الغرب ة ترو  علل أئا  التم 
 

 الصحة - باع 
االستفادة من املمارسات احلم ـدة والنتـاةج    واصلت األمم املتحدة جهودها الرام ة إىل - 29

ل اخلـدمات  علـ صـول  املبل  عنها يف الفترات امل مولة بالتقارمر السـابقة بغ ـة حتسـن فـرص احل    
 هـي األو روا  والتوام اب ة   النفاس ة  الرعامة الصح ة الصح ة وحتسن  وع تها، فا يف ذل

اجنين الفلسـط ن ن يف الضـفة   اجلهة الرة س ة الـيت تقـد   ـدمات الرعامـة الصـح ة األساسـ ة للّـ       
ل جمموعة من مراف  الرعامة الصـح ة وأفرقـة الع ـادات املتنقلـة  وبلـ       الغرب ة و  ة، ح ب ت غ 

وأملول/سـبتمرب   2014رة الواقعـة بـن ت ـرمن األول/أوتـوبر     عدد االست ارات الطب ـة يف الفتـ  
 ،إل ـــــاا ل منـــــهايف املاةـــــة  60 ،است ـــــارة يف  ـــــ ة  4 055 248 يف اجملمـــــوع 2015

إل ـاا  وال تـ ال صـحة األ     ل منـها يف املاةة  59 ،است ارة يف الضفة الغرب ة 1 304 219 و
األو ــروا  ويف إطــار هــذ   عنصــرا أساســ ا مــن عناصــر املســاعدة املقدمــة مــن  ت ــنيلوالطفــل 

 اجلهود، مثة حاجة إىل التوع ة ب   ة إشراك الرجل يف عمل ة تنظ م األسرة   
وواصــلت ال و  ســ ف أمضــا دعــم و ارة الصــحة وال ــرواع يف تقــدمي الرعامــة املنقــذة    - 30

ر يف املاةـة مـن النسـاع اللـوا  تعـرض محلـهن خلطـ        32للح اة بعد الوالدة  واستفاد ما جمموعا 
امـــرأة( مـــن ال مـــارات املزنل ـــة بعـــد الـــوالدة الـــيت أجرهتـــا قـــابالت   5 500شـــدمد يف  ـــ ة )

ــدمت   2015وممرضــات يف النصــف األول مــن عــا      مت صصــات   وبامضــافة إىل ذلــ ، ُق
ــة وامرضــاع الطب عــي،    26 000 امل ــورة إىل ــرأة ب ــ ن ممارســات التغذم ــع   ام ــ ت أرب وُأج 

 لنيـون  و ظـرا   “مالةمـة ل طفـال  ”لضفة الغرب ة باعتبارها مست ف ات ودار تول د واحدة يف ا
يف  ــ ة، قــد  صــندو  األمــم املتحــدة      م ــردمنم الــون  الشــ ص  100 000أواــر مــن  

ــة ح ــب اســتفادت    ــادات املتنقل ــدعم إىل  ــدمات الع  امــرأة م ــردة مــن   7 000 للســنيان ال
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 ح ـاع  ل موجهـة مماغلـة   تواصـل أ  ـطة   هنـاك اخلدمات والتاق ـف يف جمـال الصـحة ام اب ـة  و    
املســتوطنن   عنــفجــدار الفصــل و جــراع مــن املتضــررةاملع ولــة يف الضــفة الغرب ــة يف املواقــع  

 ،ود ل صندو  األمم املتحدة للسنيان أمضـا يف شـراوة مـع و ارة الصـحة لـتمنين القـابالت      
ة إىل من  الل دورات مت صصة ب ـ ن التول ـد ورعامـة األطفـال احلـدماي الـوالدة  وبامضـاف       

قت منظمة الصحة العامل ة، من  الل املعهد الوطا الفلسط ا للصحة العامة،  ظامـا  ذل ، طبة
لتسا ل املعلومات املستقاة من الصور ال عاع ة للادي وسااًل منسةقا للصـحة ام اب ـة، بغ ـة    

ــة  ــات ال   حتســن  وع  ــات و فــض معــدل وف  ــوافسالب ا  والرضــع بت ســ  األ ــذ بســاالت    ن
ام اب ــة مــن أجــل حتســن إدارة مبــادرات الصــحة العامــة يف جمــال الصــحة ام اب ــة،    للصــحة

وحتدمـــد أهـــداف تلـــ  املبـــادرات ب ـــنيل أفضـــل، وحتســـن املراقبـــة الصـــح ة، واملســـاعلة يف   
 الصدد  هذا
وموي بر امج األو روا للصحة النفس ة اجملتمع ة اهتمامـا  اصـا الحت اجـات الالجـنين      - 31

امل ـورة والـدعم النفسـي واالجتمـاعي، ومعمـل مـن  ـالل عـدد          قـدمي ت لدىنساع األطفال وال
مــن القنــوات، فــا يف ذلــ  املراوــ  الصــح ة، واملنظمــات األهل ــة، واملــدارس  و ــالل الفتــرة    
ـــما جمموعــا           ــروا للصــحة النفســ ة اجملتمع ــة امل ــورة ل ــد  بر ــامج األو  ــالتقرمر، ق امل ــمولة ب

ل املراوـ  الصـح ة التابعـة ل و ـروا  وعملـت منظمـة الصـحة        امرأة يف  ـ ة مـن  ـال    2 247
العامل ة أمضا مع موافن يف امرشاد الصحي األساسي والاـا وي علـل تـوف   ـدمات الصـحة      

مــن األ صــاة ن يف جمــال الصــحة  117النفســ ة بــ علل درجــات اجلــودة  وتلقــل مــا جمموعــا 
الصحة النفس ة ل طفـال واملـراهقن؛    امرأة( التدرمب املت صص يف 49رجال و  68النفس ة )

متناول العنف اجلنساين؛ والعالج السلووي املعـريف  وُقـد  التـدرمب يف     ذيوالعالج األسري ال
ــ ا جمتمع ــا للصــحة النفســ ة:     19 ــ ة؛ ويف مست ــف ن   6يف الضــفة الغرب ــة و   13مرو يف  

 يف   ة    ن رحد ا يف الضفة الغرب ة واأل مراض النفس ة، 
ــة يف  ــ ة للمــرأة ب ــ ن      - 32 ــة تفاعل  ــة العــاملي عقــد دورات تدرمب  ــامج األ ذم ودعــم بر 

ــة الصــح ة      ــة الصــح ة، والطهــو، وشــراع األ ذم ــلالنظــا  الغــذاةي، والنظاف ــة  أســاس عل م  ا  
 لفاةــدةأمضــا   ظمــت، 2014حمــدودة، ورعامــة األطفــال  وابتــداع مــن ت ــرمن الاــاين/ وفمرب   

التــدرمب دورات خمتــارة ممــع موضــوعها بــن عناصــر التغذمــة   نر  حضــواأ واج النســاع اللــ
 مـادة الفهـم املتبـادل     يفاهلدف من هذا الرب امج التـدرم    لالاالجتماعي  وو والدعم النفسي

طلـب مـن   باعت هـذ  الـدورات، الـيت  ظمـت     ملساةل لنين املرأة واملساواة بن اجلنسن  وَش
اجملتمعـات احملل ـة واألسـر املع  ـ ة، وعـ  ت دور النسـاع        النساع املتدربات، علل احلوار دا ـل 

بوصفهن عنصرا من عناصر التغ    وع  ت هذ  الدورات التدرمب ة التفاعل ة أمضـا ال ـبنيات   
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فرمقـا لـدعم األقـران مـن      النساة ة    الرمس ة؛ ف سََّـرت تفاعـل النسـاع  ـارج املـزنل، ووفـرت      
  ارج داةرة األقارا   

 
 التمنين االقتصادي وأسباا املع  ة   - ج م 

لمبـادرات  ل األولومـة  إعطاعواصلت و ا ات األمم املتحدة، يف س ا  براجمها امئاة ة،  - 33
 الرام ة إىل تع م  التمنين االقتصادي للمرأة وحتسن األمن الغذاةي وأسباا املع  ة 

ــتعهن حب       - 34 ــ ا يف ل ــامال أساس ــل الســنين ع ــاع عل ــو  ام ســان  وم ــنيل حصــول النس ق
األ رى  و الل الفترة امل مولة بالتقرمر، بدأت األو روا تطب   س اسة عامـة يف  ـ ة تقتضـي    

 االشـتراك من را األسرة املع   ة، و وجتا ) وجاتـا( التوق ـع علـل تعهـد م ـترك، م ـ  إىل       
 ـد  املمارسـة، هـو ال ـ ص الوح    هبـذ   األ ـذ قبل  ،  ووان را األسرة املع   ةاملنفعة ح  يف

 متعل  ب ؤون الوحدة السنين ة  ف ما توق عا املطلوا
ش صـا مـن املسـاعدة الغذاة ـة      872 199و الل الفترة امل ـمولة بـالتقرمر، اسـتفاد     - 35

شبنية األمان االجتماعي اللـذمن  وتقدمي املساعدة يف حاالت الطوار    اجمْيبر إطار يفاملقدمة 
 22 715 معلـنَ  وـنه  ح ـب يف املاةة من احلاالت،  49.9تدمر ا األو روا  ولال النساع  سبة 

 من األسر املع   ة اليت تلقت املساعدة  وعدهلت األو روا مؤ را  ظامها اخلـاص بتق ـ م الفقـر،   
علل النحو املطبـ  يف  ـ ة، لنيـي م ـمل فنيـات جدمـدة مـن النسـاع الضـع فات ب ـنيل  ـاص            

تســا لهن حتــت اســم  اشــترا بب واللــوا  مل منيــنة يف الســاب  مــؤهالت لتلقــي املســاعدة بســ
ــ وج أو األا   ــات وت ــملال ــات، واملهاــورات،     الفني ــل، واملطلق ــدة الضــراةر، واألرام اجلدم

غذاة ـة مـن   السـاعدة  املوتلقـي   ةمسـتقل  اتمجـراع تق  مـ   اتبوسـعهن تقـدمي طلبـ    أصب   واالل
لتقــدمي املســاعدة يف األو ــروا مباشــرة  وباملاــل، مســت د  بر ــامج األ ذمــة العــاملي، يف بر اجمــا  

ت مل األسر املع   ة اليت تع لـها ام ـاا بوصـفهن     إطار شبنية األمان االجتماعي معام  تق  م
 بنقامـة جرى تعم م منظور جنساين من  الل أ  طة بر امج األ ذمـة العـاملي    قدفنية ضع فة  و

 قسـاةم ام ـاا وإصـدار    تو مع األ ذمة يف املناط  القرمبة من األسر املع   ة اليت تع لهالمراو  
 وبطاقات احلصص التمومن ة ب مساع النساع عند اممنيان 

 ،ش صـا  23 490تدمر  األو روا يف  ـ ة   الذيعمل ال د  بر امج إماد فرص واسَت - 36
معظـم   وـان شـهرا لنيـل منـهم  و    12أشـهر إىل   3ملـدة تتـراوح مـن     ،إ اا هميف املاةة من 26
يف املاةـة(   ـ  أن    66.6ل ـد العاملـة  ـ  املـاهرة )    لفاةـدة ا ج رب ـام الهـا  أتاحالـيت   العمـل  فرص

الرب امج مواجا حتدمات يف إماد فرص عمل مقبولة غقاف ـا للمـرأة بسـبب احلـواج  االجتماع ـة      
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يف القطـاع   للمـرأة  واملتاحـة  املهـارة ال تتطلب  اليتالعمل  فرص معظموجد موالاقاف ة  وحال ا، 
  ع املستف دمن يف هذا القطاع إ اا(   يف املاةة من ي 60ال راعي )

ويف إطار اجلهـود الرام ـة إىل تسـ   اممنيا ـات االقتصـادمة للمـرأة الفلسـط ن ة، قـد           - 37
بر امج األمـم املتحـدة امئـاةي الـدعم إىل النسـاع امل ـتغالت باألعمـال احلـرة يف  ـ ة والضـفة           

ــة األعمــال التاار     ــن  ــالل  ــدمات وأصــول تنم  ــة  وم ــة،الغرب  ــل   م ــة احلصــول عل وإمنيا  
مـن النسـاع امل ـتغالت     215التمومل التضاما والتمومل علل أساس تقاسـم امل ـاطر، لنينـت    

يف األعمال احلرة من بدع م ارمعهن التاارمـة، مـا أدى إىل إمـاد فـرص عمـل ملـا ال مقـل عـن         
قتصــادي بر اجمــا اال رب ــامج امئــاةي، مــن  ــالل الشــ ص  وبامضــافة إىل ذلــ ، قــا    400

جتارمـا صـغ ا، تـدمرها أسـر مع  ـ ة       م روعا 1 420بدعم إ  اع  لتمنين العاةالت احملرومة،
يف املاةة منها  وبدأت هذ  العاةالت، اليت وا ت تعتمد سـابقًا علـل    35ل ام اا  ضع فة، تع

مـن  لل روج مـن ربقـة الفقـر     مس هتا املساعدة النقدمة املقدمة من و ارة ال ؤون االجتماع ة،
  ارمع الصغ ة اخلاصة هبا امل الل إدارة 

وتعاون األو نيتاد مع جملس ال احنن الفلسط ا من أجل إقامة شراوات مـع منتـدى    - 38
ــة يف       ــ  م ــاروتهن الفعال ــدرمب لعضــواتا، وتع م ــوف  الت ســ دات األعمــال الفلســط ن ات، وت

التـدرمب ب ـ ن ت سـ     مـن عضـوات املنتـدى علـل      70جملس ال ـاحنن  وحصـل مـا مقـارا     
التاارة وسلسلة اممداد، وشارون يف جوالت دراس ة يف أوروبا ويف املنطقـة الوتسـاا فهـم    
تقا أفضل للتاارة  وقـد  مروـ  التاـارة الدول ـة التـدرمب إىل مؤسسـات صـغ ة ومتوسـطة         

 لتلنيها س دات فلسط ن ات ب  ن و ف ة وضع  ط  األعمال والتسوم  
حملــن اغــنن للب ــع بالتا ةــة يف ةــال الضــفة الغرب ــة وجنوهبــا لتســوم   وأ  ــ ت الفــاو - 39

تعاو  ـة  سـاة ة  وحصـل أواـر مـن  صـف هـذ  التعاو  ـات          15املنتاات ال راع ة ألوار مـن  
النساة ة علـل أدوات ومعـدات لتحسـن جـودة إ تاجهـا وقـدرهتا ام تاج ـة  وتلقـت أواـر مـن           

هل اول األساس ة جلمع امل ـا  أو إصـالح األراضـي  ويف    ُم اِرعة الدعم من  الل ت   د ا 100
أسرة مع  ـ ة تعوهلـا إ ـاا مـن  ـالل ت ومـدها فاموعـات         93  ة، قدمت الفاو الدعم إىل 

مـن األدوات ال راع ــة واملعــدات واملاشــ ة  و ــالل الفتـرة امل ــمولة بــالتقرمر، عقــدت املنظمــة   
امرأة من أعضاع ست تعاو  ـات  سـاة ة،    90 عدة دورات تدرمب ة يف األعمال التاارمة لفاةدة

توجد اغنتان منها يف قطاع   ة  وتلقت ول تعاو  ة الدعم أمضـًا م  ـاع  ظـا  فعـال للتمومـل      
وإدارة االةتما ات وإقامة صالت مع مقـدمي  ـدمات قـروض موغـوقن، ممـا أسـهم يف حتسـن        

 قدرات النساع علل إدارة القروض 
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 سـاع    تـدمرها  اليت املدرس ة تحدة للمرأة تنف ذ بر امج املطاعموواصلت ه نية األمم امل - 40
و الل الفترة امل مولة بالتقرمر، تلقت تسع منظمات جمتمع ة إضاف ة الدعم يف إدارة وت ـغ ل  
مؤسسات أعمال جتارمة مستدامة وتوف  فرص العمـل للنسـاع، ل صـل جممـوع عـدد املنظمـات       

منها حال ًا من حتق ـ  االسـتقالل املـاي، وأصـبحت      36، لنينت 62ال رمنية يف امل روع إىل 
امرأة إضاف ة  ـالل الفتـرة    72منها جتا أرباحًا من أ  طتها  وجرى توا ف ما جمموعا  18

امل مولة بالتقرمر، مما مرفع جمموع عدد النساع اللـوا  جـرى تـوا فهن  ـالل خمتلـف مراحـل       
ــة مــن التــدرمب علــل     وتســتف د النســاع املن رطــات يف 761امل ــروع إىل   املنظمــات اجملتمع 

إدارة مطاعم املدارس وامدارة املال ـة ومهـارات االتصـال وجته ـ  األ ذمـة  وُقـد  الـدعم املـاي         
مطعمًا مدرس ًا جدمـدًا، ممـا مرفـع     28أمضًا إىل املنظمات امضاف ة لتمني نها من ت غ ل وإدارة 

مطعمــا يف  337مــات اجملتمع ــة النســاة ة إىل جممــوع عــدد املطــاعم املدرســ ة الــيت تــدمرها املنظ
 مدارس ف تلف أ اع الضفة الغرب ة 

 
 املرأة ضد والعنف القا ون س ادة -دال  

 إمنيا  ـة  حتسـن  إىل الرام ة املبادرات من جمموعة تنف ذ املتحدة األمم و ا ات واصلت - 41
 والتصـدي  املـرأة  ضـد  العنـف  منع علل واألفراد املؤسسات قدرة القضاع وتع م  إىل جلوع املرأة

ــا ــة إعطــاع واســتمر  ل ــذ لــدعم األولوم ــة االســترات ا ة تنف   املــرأة ضــد العنــف ملنيافحــة الوطن 
(2011-2019 ) 

ــترك   - 42 ــا امل ـ ــار بر اجمهمـ ــعب    ”ويف إطـ ــن لل ـ ــدل واألمـ ــا ون: العـ ــ ادة القـ ــ  سـ تع مـ
ــم امل   “الفلســـط ا ــة األمـ ــاةي وه نيـ ــدة امئـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــد  بر ـ ــدعم  ، قـ ــرأة الـ ــدة للمـ تحـ

ــة وامجــراعات،        إىل ــ م منظــور جنســاين يف الس اســات العام ــن لتعم ــة واألم مؤسســات العدال
ذلــ  يف جمــال وضــع القــوا ن  وتلقــل وــل مــن و ارة العــدل واجمللــس األعلــل للقضــاع   يف فــا

ــ م         ــالت ط   والرصــد والتق  ــ  ب ــة للمنظــور اجلنســاين ف مــا متعل ــدعم يف وضــع ُ ظــم مراع  ال
اجلنســا  ة التابعــة لــو ارة العــدل قــا ون محامــة   بال ــؤون املعن ــة الت ــرمع ة ستعرضــت اللانــةوا

األسرة، وقدمت توص ات إىل جملس الـو راع  وواـ ع مـن اجلهـود املبذولـة يف إطـار الرب ـامج        
مــن  16لوضــع  ــدمات مت صصــة يف جمــاي العــدل واألمــن لفاةــدة النســاع والفت ــات، تلقــل   

امة املت صصن توج هًا يف إطار املتابعة ب  ن التحق قات املتصلة بالعنف ضـد  أعضاع الن ابة الع
من وبار ضبا  ال رطة املد  ة الفلسـط ن ة دورة تدرمب ـة    19املرأة  وبامضافة إىل ذل ، أهنل 

لن ل شـهادة مهن ـة معتمـدة يف امدارة العامـة واملسـاواة بـن اجلنسـن، مسـلمة مـن جامعـة بـ             
 راوة مع الرب امج يف إطار ش  مت
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وال تــ ال النســاع والفت ــات م ــنيلن اجملموعــة  املســتف دة األوــرب مــن  ــدمات املســاعدة   - 43
القا و  ة اليت مدمرها بر امج األمم املتحدة امئاةي وه نية األمم املتحدة للمرأة من  ـالل بر ـامج   

، اســتفادت 2015 مو  ــا/وح مــران منــامر/الاــاين وــا ون بــن الفتــرة دعــم ســ ادة القــا ون  ففــي
يف املاةـة مـن جممـوع املسـتف دمن، مـن  ـدمات امل ـورة         55امرأة وفتاة، وهو ما  اـل   3 657

 ـ ة، ال تـ ال النسـاع     القا و  ة والوساطة والتما ل القـا وين يف الضـفة الغرب ـة وقطـاع  ـ ة  ويف     
ملاةـة(  و ت اـة للـدعم    يف ا 75م نيلن الغالب ة العظمل مـن املسـتف دمن مـن اخلـدمات القا و  ـة )     

لصـا    2015حنيمًا قا و  ًا يف أواةـل عـا     20املقد  من  الل الرب امج، صدر ما ال مقل عن 
 النساع اللوا  استفدن من التما ل القا وين يف حماوم ال رمعة 

ويف   ة، واصل الرب امج امئـاةي وه نيـة األمـم املتحـدة للمـرأة تقـدمي الـدعم أل  ـطة          - 44
 ملنظمــات التــابعن القا و  ــة املســاعدة للوصــول إىل العدالــة، وهــي شــبنية ملقــدمي شــبنية عــون

مــن املراوــ  املتنقلــة والاابتــة  18املــدين تستضــ فهم  قابــة احملــامن الفلســط ن ن  وقــد   اجملتمــع
للمساعدة القا و  ة  دماتا يف قضاما متصلة حبقو  األرض وامللني ـة، بامضـافة إىل طاةفـة مـن     

ملتعلقة باألسرة واألحوال ال  ص ة  ومـن  ـالل عقـد دورات إعالم ـة قا و  ـة علـل       القضاما ا
يف املاةــة منــهم إ ــاا، حبقــوقهم  81مســتف د،  13 801صــع د اجملتمــع احمللــي، أمنيــن توع ــة  

 وباخلدمات املتاحة ملساعدهتم 
ان بعنـو  دراسـة  للمـرأة  املتحـدة  ه نية األمم  ظمت ،2014 دمسمرب/األول وا ون ويف - 45
احلرمان من العدالـة: وصـول النسـاع الفلسـط ن ات إىل العدالـة يف الضـفة الغرب ـة مـن األرض         ”

  وتنــاق  الدراســة احملــن الــيت تواجههــا النســاع ضــحاما العنــف اللــوا    (20)“الفلســط ن ة احملتلــة
يف املاةــة مــن الضــفة الغرب ــة والــيت ال تــ ال حتــت   60مع ــن يف املنطقــة جــ م، الــيت تضــم  ــو  

الســ طرة املد  ــة والعســنيرمة التامــة مســراة ل واجلــ   امســراة لي  ويف   ــاا  ظــا  قضــاةي    
رمسي  نيـن هلـؤالع النسـاع اللاـوع إل ـا مـن أجـل محامـة حقـوقهن، فـنهنن حيـرمن مـن احلـ  يف              
اال تصــاف مــن املمارســات التم   مــة والذوورمــة دا ــل جمتمعــاهتن احملل ــة  و ــالل الفتــرة          

ر، أصدرت امسنيوا دراسـة ب ـ ن إمنيا  ـة جلـوع املـرأة والفتـاة إىل القضـاع يف        امل مولة بالتقرم
ــة          ــة إىل مرحل ــل الصــنيوك الدول  ــن التصــدم  عل ــراوح م ــب تت ــة، ت ــمل جوا  ــة العرب  املنطق
تنف ـــذها، وتروـــ  علـــل إمنيا  ـــة اللاـــوع إىل القضـــاع، وال ســـ ما بالنســـبة للنســـاع والفت ـــات  

 الفلسط ن ات حتت االحتالل 

__________ 

احلرمـان مـن العدالـة: وصـول النسـاع الفلسـط ن ات إىل العدالـة يف الضـفة الغرب ـة          ”ه نية األمم املتحـدة للمـرأة    (20) 
 ( 2014)منيتب ه نية األمم املتحدة للمرأة يف األرض الفلسط ن ة احملتلة،  “احملتلةمن األرض الفلسط ن ة 
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 ظم عدد مـن ه نيـات األمـم املتحـدة أ  ـطة للتوع ـة ف مـا متعلـ  بـالعنف اجلنسـاين،           و - 46
اســتهدفت جمموعــات ســنيا  ة خمتلفــة  ووضــعت امســنيوا جمموعــات أدوات ملنيافحــة العنــف 
ــة، لنيفالــة أن تتضــمن اخلــدمات املقدمــة يف فلســطن مــا ملــ   مــن      اجلنســاين يف املنطقــة العرب 

صــحتهن البد  ــة والعقل ــة   وضــمان حلمامــة ضــحاما العنــفأدوات ومبــاد  توج ه ــة منها ــة 
ومن  الل مبادرهتا اجلنسا  ة، عملـت األو ـروا مـع املنظمـات اجملتمع ـة يف  ـ ة لعقـد دورات        
ــة وحلقــات دراســ ة ب ــ ن إهنــاع العنــف ضــد املــرأة  وعقــدت ال و  ســنيو شــراوة مــع       تدرمب 

النساة ة من أجل توع ة اجلمهـور بـالعنف   مؤسسة أما  املسرح يف   ة لدعم الق ادات اجملتمع ة 
 األمـم  مـن  ـالل سـرد جتـارا النسـاع مـع العنـف اجلنسـاين يف اجملتمـع احمللـي  وقـد  صـندو             

ــل املســاةل      املتحــدة ــدمن ن، عل ــدرمب للرجــال واألوالد، بامضــافة إىل ال عمــاع ال للســنيان الت
مضـًا مـن اهتمـا  وسـاة  امعـال       املتعلقة بالصحة ام اب ة والعنف اجلنساين  و اد الصـندو  أ 

هبذ  املس لة مـن  ـالل دعمـا م تـاج شـرم  وغـاةقي عـن العنـف اجلنسـاين واال تـهاوات الـيت            
 تطال قا ون امل اا، وشرم  وغاةقي آ ر مروي جتارا النساع بعد الزناع الذي دار يف   ة 

ما العنـف  فقـد   وقد  عدد من الني ا ات الدعم أمضًا لل ـدمات املوجهـة للنسـاع ضـحا     - 47
دعمت ه نية األمم املتحدة للمرأة املآوى اليت تستقبل الضحاما يف الضفة الغرب ة من أجل البـدع  
يف عمل ة توح د إجراعاهتا  وقـد  بر ـامج األ ذمـة العـاملي دعمـا للمـآوى مـن  ـالل ت ومـدها          

ــر مــن    ــة، ةــل أوا ــة الغذاة  ــا  صــندو  األمــم    80باملعو  املتحــدة امــرأة يف أربعــة مــآوى  وق
 الرعامــة وع ــادات املست ــف ات يف الصــح ة اخلــدمات مقــدمي مــن 3 000للســنيان بتــدرمب 

و ـالل الفتـرة امل ـمولة      معهـا  اجلنساين والتعامل العنف حاالت و ف علل األول ة الصح ة
جمموعة من لـوا   النظافـة الصـح ة، ملعاجلـة شـا ل أساسـي        2 300بالتقرمر، و هع الصندو  

وجا ــب حمــوري يف احلفــاى علــل النيرامــة  وتضــمنت هــذ  اجملموعــات أمضــًا    ب ــ ن احلمامــة 
ألواحًا ةس ة ومصاب   ج ـب  نيـن أن تسـاعد يف الت ف ـف مـن احتمـاالت التعـرض للعنـف         
اجلنساين بالنسبة للنساع واملراهقات امل ـردات اللـوا  مع ـن يف املقطـورات السـنين ة واملـآوى       

 يف قطاع   ة 

 قــدرات وتع مــ  دعــم يف بامل ــدرات واجلر ــة املعــا املتحــدة مــماأل منيتــب واســتمر - 48
األدلـة    ـدمات  إدارة علـل  الفلسـط ن ة  املد  ـة  وال ـرطة  الفلسط ن تن والدا ل ة العدل و ار 
 التحق ـ   ذلـ   يف فـا  الدول ـة،  املعـام   مع متواف  فا  طاقها وتوس ع وتقد ها وتطب قها اجلناة ة

يـع األدلـة    يف املت صـص  التدرمب فلسط ن ن أطباع وتلقل سبعة  اجلنساين العنف حاالت يف
وأصدر املنيتب أمضًا دل لن لفاةـدة ممارسـي الطـب      اجلناة ة املتصلة بالعنف اجلنسي واجلنساين

ــف اجلنســي        ــها العن ال ــرعي الفلســط ن ن ب ــ ن مواضــ ع مت صصــة يف الطــب ال ــرعي، من
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تعرضات لا من االستفادة من  دمات طب ـة عال ـة اجلـودة يف    واجلنساين، ستساعد يف لنين امل
جمــاي الصــحة والطــب ال ــرعي، وستســاعد احلنيومــة الفلســط ن ة يف التحق قــات واملالحقــات  

 القضاة ة املتصلة هبذ  اجلراةم 
ــ  مــع منيتــب      - 49 ــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــل  ــو وغ   ال ــؤون تنســ   وتعاو ــت ه ني

منظـــور جنســـاين يف طرمقـــة التنســـ   واالســـتاابة يف جمـــال العمـــل  ام ســـا  ة لنيفالـــة تعمـــ م
ومــن  ــالل اخلــربة التقن ــة ملست ــار معــا بال ــؤون اجلنســا  ة يف العمــل ام ســاين،    ام ســاين

للسـنيان،  طـة عمـل م ـتروة      املتحـدة  وضعت اهل نية واملنيتب، بالتنس   مـع صـندو  األمـم   
جلنسـن وعلـل العنـف اجلنسـاين لـدى وضـع الـربامج        لنيفالة املساعلة علل حتق   املسـاواة بـن ا  

ام سا  ة  وهتدف هذ  اخلطة إىل حتسن توافر وجودة الب ا ات والتحال ـل ب ـ ن االحت اجـات    
ام سا  ة حسب  وع اجلنس، وتطومر قدرات اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال ام سـاين ف مـا متعلـ        

ملنظمــات النســاة ة امل ــاروة يف العمل ــات بوضــع الــربامج املراع ــة للمنظــور اجلنســاين، ودعــم ا
 واالستاابات ام سا  ة   

 
 القرار وصنع السلطة -هاع  

 ــالل الفتــرة امل ــمولة بــالتقرمر، واصــلت ه نيــة األمــم املتحــدة للمــرأة تقــدمي الــدعم      - 50
والــذي اســتعرض اللــواة    للمــرأة الــذي ُأ  ــا حــدماًا،  الس اســ ة للم ــاروة الــوطا للتامــع
ت العامة الدا ل ة لتسعة أح اا س اس ة، وعرض االستنتاجات علل قـادة األحـ اا   والس اسا

هـؤالع   التـ ا   املـؤلر   ت اـة    ووا ـت 2014الس اس ة يف مؤلر ُعقد يف وا ون األول/دمسمرب 
  الصادرة عن التامع والتوص ات االستنتاجات فتابعة القادة
 م ـاروة  أجـل  مـن  والضـغ   الـدعوة  علـل  وواصلت اهل نيـة تطـومر قـدرات امعالمـن     - 51
وجـرى تـدرمب ع ـرة إعالمـ ن )أربعـة رجـال وسـت          القرار صنع وعمل ة الس اسة يف املرأة

ــة و   ــًا )ســبع  ســاع  12 ســاع( يف الضــفة الغرب  ــة    إعالم  ــل التغط  ومخســة رجــال( يف  ــ ة عل
 وعلل  قل رساةل أساس ة ب  ن قضاما املرأة  امعالم ة املراع ة للمنظور اجلنساين

 علـل  القضـاع  اتفاق ـة  ألحنيـا  الفعـال   وم اروة اجملتمع املدين عامل حاسـم يف التنف ـذ   - 52
فوجبها  وقد قدمت ه نية األمم املتحـدة للمـرأة   التقارمر  وتقدمي املرأة ضد التم    أشنيال ي ع

 ة والضـفة الغرب ـة معـداد أول تقرمـر مـوا       الدعم إىل اةتالف للمنظمات  ـ  احلنيوم ـة يف  ـ   
املـرأة، ُمنيمهـل التقرمـر احلنيـومي      ضـد  التم  ـ   علـل  بالقضاع املعن ة من دولة فلسطن إىل اللانة

 اشطة يف جمال حقـو    35الرمسي املعروض علل اللانة لغرض مداوالهتا  ودرهبت اهل نية أمضًا 
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دين، ب  ن ُأطر حقـو  ام سـان الدول ـة وعمل ـة     املرأة، منتمن إىل عدد من منظمات اجملتمع امل
 ص ا ة التقارمر املوا مة 

وبامضافة إىل ذل ، واصلت ه نيـة األمـم املتحـدة للمـرأة تقـدمي دعمهـا للاـان احملل ـة          - 53
يف   ة اليت ُأ  نيت حدماًا، واملت لفة من ممالن عن اجملتمع املدين منيلفن برصـد شـؤون احلنيـم    

املــرأة، وقــرار  ضــد التم  ــ  أشــنيال ي ــع علــل القضــاع بــهم ب ــ ن اتفاق ــةاحمللــي، وذلــ  بتدرم
(، واألدوات املست دمة يف أ  طة الدعوة  وُأ  نيت أمضـًا جلـان   2000) 1325جملس األمن 

جمــالس حمل ــة وغــالا حمافظــات يف الضــفة الغرب ــة  وواصــلت اهل نيــة تقــدمي   10حمل ــة مماغلــة يف 
املت لفة من شبان وشابات صا وا دسـتور اـل مـراعل للمنظـور     الدعم إىل جلنة الظل الدستورمة 

، وروجـوا لـا   2014اجلنساين ُعرض علـل صـا عي القـرار الـوطن ن يف وـا ون األول/دمسـمرب       
 أمضًا  الل محلة عامة 

ودعـم الرب ـامج امئـاةي، مـن  ـالل بر ـامج الوحـدة الوطن ـة والتماسـ  االجتمــاعي           - 54
شاروت ف ا منظمـات  سـاة ة وم ـتغالت     2015 ح مران/مو  ا الذي منفذ ، تنظ م مؤلر يف

، وشـارك ف ـا أواـر مـن      فـس الوقـت  بالس اسة  ووان املؤلر، الذي عقـد يف را  اذ و ـ ة يف   
ــة        1 600 ــف الدمن ـ ــ ة والطواةـ ــاعات الس اسـ ــف اال تمـ ــن خمتلـ ــاع مـ ــدى للنسـ ــ ص، منتـ شـ

والـــدعوة إىل الســـال  واملصـــاحلة،  واجلماعـــات امقل م ـــة ملناق ـــة االســـترات ا ات امل ـــتروة،
 واستعراض العوامل اليت حتول دون م اروة املرأة بن ا  يف عمل ات املصاحلة   

يف املاةـة منـهم فت ـات،     54مراهـ ،   27 000وقدةمت ال و  س ف الدعم ألواـر مـن    - 55
يف للحصول علل تدرمب منظم يف جماالت ةلت مهارات الق ادة للفت ـات لتع مـ  م ـاروتهن    

ــرأة يف          ــل لنيــن امل ــاملي أمضــًا عل ــة الع ــامج األ ذم ــل بر  ــة  وعم ــاة اجملتمع  ــرار واحل  صــنع الق
صنع القرار عن طرم  الترومج ملبدأ مقضي بتما ل املرأة يف جلـان إدارة األ ذمـة بنسـبة     عمل ات

، وصـلت  ســبة النسـاع العضــوات يف اللاـان احملل ــة    2015-2014يف املاةـة  ويف الفتــرة   50
وقامـــت مبـــادرة املســـاواة بـــن اجلنســـن الـــيت تضـــطلع هبـــا  يف املاةـــة  30ارة األ ذمــة إىل  مد

األو روا، من  الل بر امج الق ادات النساة ة ال ـابة الـذي تنفـذ ، بنشـراك حـدماات الت ـرج       
ل مــــادة اســــتعدادهن للم ــــاروة الفعل ــــة يف جمتمعــــاهتن احملل ــــة   علــــل الق ــــادةيف التــــدرمب 

 العمل  وسو 

وأ   ت ال و سـنيو منيتبـة وقاعـدة ب ا ـات علـل ام تر ـت جلمـع البحـوا والب ا ـات           - 56
ــا   (21)املتعلقــة بقضــاما اجلنســن يف فلســطن    ومتضــمن املوقــع ال ــبنيي جــدوال  من ــا إلنيترو  

__________ 

  www.unesco.org/ramallahو  www.pwrdc.ps نين االطالع علل قاعدة الب ا ات يف املوقعن ال بني ن  (21) 
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الـيت مضـطلع هبـا أصـحاا      باملساةل اجلنسا  ةمهدف إىل تنس   وإدارة خمتلف األ  طة املتصلة 
ــون وااملصــلحة  ــدول ونالوطن  ــدواةر      ل ــة شــبنية حبــوا لل ــع ال ــبنيي أمضــًا فااب ــل املوق   ومعم

ــداول       ــة املبتنيــرة وت ــرومج للمواضــ ع البحا  ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين مــن أجــل الت األواد  
املن ورات اجلدمدة املتعلقة باملساواة بن اجلنسن يف فلسطن  وقدةمت ال و سنيو الـدعم أمضـًا   

أصـوت النسـاع وأصـوات    ’’يف   ة بعنوان  2014 عا    اع قاامجراع دراسة متعمقة يف أع
وســتع  ببحــب تــ غ  الــزناع علــل العالقــات   مــري حال ــًا وضــع صــ غتها النهاة ــة ‘‘ الرجــال،

 اجلنسن    بن
 

 التنم ة املؤسس ة - واو 
 الل الفترة امل مولة بالتقرمر، قدةمت مفوض ة األمم املتحدة حلقـو  ام سـان الـدعم     - 57

لدولة فلسطن لبناع قـدراهتا علـل تنف ـذ ومتابعـة الت اماهتـا فوجـب معاهـدات حقـو  ام سـان          
باست دا  هنج منس  متعدد القطاعات للتنف ذ وتقدمي التقارمر يف جمال حقو  ام سان مهـدف  

الترو   علل مس لة التم    اجلنساين يف عمل ـات معاهـدات حقـو  ام سـان      إدماجإىل ضمان 
 ا ضمت إل ها دولـة فلسـطن  وحاـت املفوضـ ة فرمـ  األمـم املتحـدة القطـري علـل          السبع اليت

االخنرا  وتنس   جهود إعداد التقارمر فوجب املعاهدات، من  الل الت ارك يف تنظـ م عـدد   
مــن حلقــات العمــل لفاةــدة ممــالن عــن احلنيومــة ب ــ ن جمموعــة حمــددة مــن حقــو  ام ســان    

ــالا د    ورات تدرمب ــة موجهــة للمنظمــات النســاة ة الفلســط ن ة،     و ّظمــت املفوضــ ة أمضــًا غ
عرضت ف ها أسال ب لرصد وتوغ ـ  ا تـهاوات حقـو  ام سـان للمـرأة، ومسـرت عقـد حلقـة         
عمل لفاةدة املدافعن عن حقو  ام سان للمرأة ب  ن توافـ  القـوا ن الفلسـط ن ة مـع أحنيـا       

ويف  ـ ة، عقـدت املفوضـ ة أربـع دورات     اتفاق ة القضاع علل ي ع أشنيال التم    ضد املـرأة   
تدرمب ة ب  ن حقو  ام سان والعنف اجلنساين، وحلقة عمل عن ح  املرأة يف احل ـاة، لفاةـدة   

 حمام ات ومنظمات  ساة ة   

وقدةمت امسنيوا مسـاعدًة تقن ـة و ـدمات است ـارمة لدولـة فلسـطن تضـمنت عقـد          - 58
لتغــ   والتنم ــة احملل ــة، لتع مــ  قــدرات مســؤوي   حلقــيت عمــل عــن املســاةل اجلنســا  ة وإدارة ا 

مسـتوى اجملتمعـات   مباد  املساواة بـن اجلنسـن علـل     احلنيومات احملل ة يف جمال تعم م مراعاة
وقدةمت امسنيوا أمضًا مساعدة تقن ـة لـو ارة شـؤون املـرأة السـتعراض وتطـومر اهل نيـل         .احملل ة

 التنظ مي احلاي والوالمة واملوارد القاةمة بغ ة النهوض بتحق   املساواة بن اجلنسن 

وواصلت ال و  س ف، من  ـالل املسـ  العنقـودي املتعـدد املؤشـرات، تع مـ  قـدرات         - 59
املساةل املتصـلة حبقـو  الطفـل    ب  ن رصد وإجراع البحوا والتحل الت احلنيومة علل إدارة و
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وفـرًة   2014واملساواة بن اجلنسن واحلمامة االجتماع ة وامدمـاج  وتقـد    تـاةج مسـ  عـا       
 من الب ا ات املفصلة عن حالة املرأة والطفل يف دولة فلسطن   

املال ـة يف امل   ـة املراع ـة للمنظـور      وواصلت ه نية األمم املتحدة للمـرأة دعمهـا لـو ارة    - 60
ــدمي          ــة مــن منظــور جنســاين وتق ــة العام ــل لنظــا  امدارة املال  ــدمي حتل  ــ  تق اجلنســاين عــن طرم
توص ات من أجل حتسن فعال ة هذا النظا   وقدةمت اهل نيـة أمضـًا تـدرمبًا تقن ـًا يف جمـال الرصـد       

موافـــًا مـــن وحـــدات ال ـــؤون  30 العتبـــارات اجلنســـا  ة لفاةـــدةبطرمقـــة تراعـــي اوالتق ـــ م 
اجلنســا  ة يف خمتلــف الــو ارات التنف ذمــة  وأصــبحت لــدى هــؤالع املــوافن املهــارات الال مــة  
ــة وضــمان اســتاابة     مدمــاج منظــور جنســاين يف االســترات ا ات القطاع ــة للــو ارات التنف ذم

ــد أع       ــرأة الفلســط ن ة  وق ــوطا الحت اجــات امل ــل الصــع د ال ــات الت طــ   عل ــذا  عمل  ــب ه ق
التدرمب اجتماٌع للـو راع و ـواا الـو راع ملناق ـة األدوار واملسـؤول ات املسـندة إىل وحـدات        
ــة وســبل تعمــ م منظــور جنســاين بفعال ــة يف اخلطــ       ــو ارات التنف ذم ال ــؤون اجلنســا  ة يف ال

 لوحـدات  التـابعن  املنسـقن  بعـض  إشـراك  والس اسات وامل  ا  ات الوطن ـة  و ت اـًة لـذل ، مت   
ــو ارات التنف ذمــة، ب نمــا قامــت و ارات    اجلنســا  ة يف أفرقــة الت طــ     ــؤونال وامل   ــة يف ال

أ رى بن  اع وحدات لل ؤون اجلنسا  ة أو إضـفاع الطـابع املؤسسـي علـل وحـدات ال ـؤون       
 اجلنسا  ة القاةمة يف اهل نيل التنظ مي الرمسي 

وقـدةمت ه نيـة األمـم املتحـدة للمـرأة الــدعم العتمـاد املؤشـر اجلنسـاين وـ داة لإلبــال            - 61
مـدى تعمـ م مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف الـدعم املـاي املقـدة  مـن اجلهـات املا ـة             بغ ـة تعقـب  

الدول ة للسـلطة الفلسـط ن ة  وقـد أعلنـت عـن اعتمـاد هـذا املؤشـر ه نيـة األمـم املتحـدة للمـرأة             
يف تعقـــب  2015الت طــ   والتنم ـــة امدارمـــة، ومــري األ ـــذ بـــا منــذ لو /مول ـــا    وو ارة 

امل ـارمع  وســ منّين املؤشـر احلنيومــة مــن تعقـب األمــوال امل صصـة للماــاالت ذات األول ــة     
وحتدمد الاغرات  وس دعم ذل  بدور  إقامة حوار مستند إىل األدلة مـع اجلهـات املا ـة ب ـ ن     

 قضاما املساواة بن اجلنسن   أ  ة امل صصات املال ة ل
  

   التوص اتو االستنتاجات - رابعا 
وبـ ع   2014اتسمت الفترة امل مولة بالتقرمر بتفاقم األغـر ام سـاين لـزناع عـا       - 62

وت ة جهود ام عاش يف   ة  واستمر تعـرضض النسـاع والفت ـات يف  ـ ة للت ـرد، وفقـدان       
خلدمات األساسـ ة، والق ـود املفروضـة علـل     سبل وسب الر  ، وحمدودمة احلصول علل ا

حروة األش اص والبضـاةع إىل  ـ ة ومنـها، واسـتمرار  طـر العنـف، فـا يف ذلـ  العنـف          
ال ـرق ة، اسـتمر التوسـع االسـت طاين وعنـف       القدس ف ها اجلنساين  ويف الضفة الغرب ة، فا
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ــر  ، والق ــود           ــا وســب ال ــو  عل ه ــل الــيت مق ــدم  اهل او ــا ل وت ــد  املن املســتوطنن، وه
املفروضـــة علـــل حرمـــة التنقـــل  وتفـــرض هـــذ  اال تـــهاوات تنيـــال ف باهظـــة علـــل ي ـــع  
الفلسط ن ات، وال س ما  ساع جتمعات البدو اللـوا  مـواجهن أوامـر اهلـد ، والعـامالت يف      

 أح ـاع مسـتهدفها عنـُف املسـتوطنن، والفت ـات اللـوا        ال راعة، والنساع اللـوا  مع ـن يف  
مع   العنف حصوهلن علل التعل م  ومنبغي تنيا ف اجلهـود حلمامـة املـرأة مـن ي ـع أشـنيال       
العنف، وتسرمع وت ة جهود امعمار يف   ة  ومنبغـي أن تنيـون مراعـاة املنظـور اجلنسـاين      

هبا منظومـة األمـم املتحـدة، ومنبغـي تـوف        مسة حمورمة يف أعمال ام اغة وام عاش اليت تقو 
 التمومل النيايف لربامج املساواة بن اجلنسن 

وال الفقر وا عدا  األمن مفاقمان التم    اجلنساين وا عـدا  املسـاواة بـن اجلنسـن      - 63
يف دولة فلسطن، ممـا أدى إىل ارتفـاع مسـتومات العنـف املرتنيـب ضـد النسـاع والفت ـات          

ــت األمــم       ودعمــا للاهــود  ــف اجلنســاين، عمل ــة فلســطن ملنيافحــة العن ــذهلا حنيوم ــيت تب ال
املتحدة علل حتسن إمنيا  ة جلوع املرأة إىل القضاع ف ما متعل  بالعنف اجلنساين، مـن  ـالل   
مبادرات هتدف إىل تع م  س ادة القا ون  ومنبغي أن تواصل و ا ات األمـم املتحـدة تعم ـ     

جلنساين ووضع هنج شامل مضمن إتاحة ي ـع اخلـدمات   جهودها لدعم املتعرضات للعنف ا
األساس ة املتعددة القطاعات جبودة عال ة  واعتبارا للم اما النسب ة لفرادى الني ا ـات علـل   
 طا  منظومة األمم املتحدة و ربات ول منها، منبغي أن منطوي ذل  النـهج النيلـي علـل    

 ة واالجتماع ـة واخلـدمات القا و  ـة    وفالة  دمات الرعامة الصح ة اجل دة وامل ورة النفس
واملســاعدة املادمــة واملال ــة  وعــالوًة علــل ذلــ ، منبغــي أن تواصــل و ا ــات األمــم املتحــدة 
العمل مع ي ع اجلهات الفاعلة واجملموعـات الرة سـ ة، فـا يف ذلـ  مـع الرجـال والفت ـان،        

ــة وعوامــل  علــل منــع العنــف اجلنســاين، مــن أجــل    والقضــاما  اخلطــرمعاجلــة أســبابا اجلذرم
ومنبغي أمضًا دعم حنيومـة فلسـطن يف وضـع أطـر مع ارمـة      اهل نيل ة اليت تفضي إىل العنف  

ــف املرتنيــب         ــة ب ــ ن وضــع حــد للعن ــام  وطن  ــد مع ــة، وحتدم ــام  الدول  ــع املع تتماشــل م
 املرأة  ضد

والفرص االقتصـادمة املتاحـة للفلسـط ن ات حمـدودة، وال تـ ال هنـاك فاـوة وـب ة          - 64
ن اجلنسن يف امل ـاروة يف سـو  العمـل  وم ـنيل ارتفـاُع معـدالت البطالـة، ال سـ ما يف         ب

صفوف ال ـابات مصـدر قلـ  بوجـا  ـاص  ومسـهم يف تـدهور احلالـة االقتصـادمة للمـرأة           
الضعُف القاةم يف القطاعن الرة س ن اللـذمن جتـد املـرأة ف همـا فرصـًا للعمـل، و ـا قطـاع         

إىل جا ب ت امد أعباع الرعامة  ت اة لتعـذر احلصـول علـل امل ـا      اخلدمات وقطاع ال راعة، 
والطاقــة والوصــول إىل األســوا   ومنبغــي أن هتــدف املســاعدة إىل  مــادة إمنيا  ــة حصــول   
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املـــرأة علـــل العمـــل الالةـــ ، وال ســـ ما يف القطاعـــات  ـــ  التقل دمـــة، ومعاجلـــة الضـــعف  
اع  ـــ  الرمســـي والعمـــل  ـــ  االقتصـــادي للمـــرأة النـــاجم عـــن تروـــ    ـــاطها يف القطـــ 

 األجر  املدفوع

وال م ال ا عدا  إمنيا  ـة جلـوع النسـاع والفت ـات الفلسـط ن ات إىل القضـاع مصـدر         - 65
قل  بال ، ح ب توجد حتدمات تفرضـها قـوا ن ل   مـة عفـا عل هـا الـ من وق ـود اجتماع ـة         

ؤ األرض  ومنبغـي أن  وا عدا  القدرة علـل الوصـول املـادي إىل املؤسسـات القضـاة ة وجتـ       
تقـد  و ا ــات األمـم املتحــدة املســاعدة نل ـات احلوومــة الــيت تسـعل إىل حتــدمب ومواعمــة     
الت ــرمعات املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن وحقــو  ام ســان للمــرأة  ومنبغــي أن تــؤدي     

، إىل بنـاع  املساعدة املقدةمة لقطاعي األمن والعدالة اال تقال ن، ونل ات العدالة    الرمس ـة 
قدرات هذمن القطاعن علل تطب   معام  حقو  ام سان للمرأة علل  طـا   ظـا  العدالـة    

 ب وملا، يف ضوع ا ضما  دولة فلسطن إىل سبع معاهدات أساس ة حلقو  ام سان   
ــ ن     - 66 ــابقة ب ـ ــارمر سـ ــة يف تقـ ــ ات املقدةمـ ــن التوصـ ــا  مـ ــذ بالنيامـــل بعـــد وـ ومل منفَّـ

بغـي إد اهلــا يف جمـاالت التعلـ م والصــحة وامل ـاروة الس اسـ ة للنســاع      التحسـ نات الـيت من  
ــا      ــل وجـ ــذها  وعلـ ــة لتنف ـ ــود دؤوبـ ــذل جهـ ــتعن بـ ــ ال مـ ــط ن ات وال مـ ــات الفلسـ والفت ـ
اخلصوص، منبغي بذل جهود متاددة لنيفالـة اضـطالع املـرأة الفلسـط ن ة بـدور ق ـادي يف       

ــة   جهــود املصــاحلة  ومــب أن   ــع اجلهــات الفاعل ــرأة يف   تصــر ي  ــل م ــاروة امل ــة عل املعن 
املفاوضــات وأن تســاهم يف هت نيــة ب نيــة لني ن ــة للمــرأة الفلســط ن ة تتــ   هلــا امعــراا عــن    

ومنبغي أن منيـون دعـم املنظمـات    آراةها وت ني ل اةتالفات علل  طا  الفصاةل الس اس ة  
ــا يف  طــة األمــم املتحــدة لل     ــا حمورم ــة جا ب مســاواة بــن  النســاة ة الفلســط ن ة  ــ  احلنيوم 

 اجلنسن ولنين املرأة 

والب ا ـات املصـنفة حسـب  ـوع اجلـنس والسـن والتحلـ الت املراع ـة لالعتبــارات          - 67
اجلنسا  ة أمور ال    عنـها يف ي ـع اجلهـود الرام ـة إىل حتسـن حالـة النسـاع والفت ـات يف         

ــد أد ــل   ــات  اجلهــا  املروــ ي لإلحصــاع الفلســط ا  فلســطن  وق األمــم  وعــدد مــن و ا 
املتحــدة حتســ نات علــل  ظــم يــع وحتل ــل الب ا ــات املراع ــة لالعتبــارات اجلنســا  ة، وهــي   
قادرة علل يع ب ا ات مفصلة عال ة اجلـودة عـن طاةفـة مـن املسـاةل  ومـع ذلـ ، ال تـ ال         
هناك غغرات يف الب ا ات املتعلقة باألدوار االقتصادمة للمرأة وإمنيا  ة حصوهلا علل حقـو   

ويف الب ا ـــات املتعلقـــة بـــالعنف اجلنســـاين  وســـ اري اجلهـــا  املروـــ ي لإلحصـــاع امللني ــة  
، مما س ت   فرصة هامة ملعاجلة بعض هذ  الاغرات  ومـن  2017الفلسط ا تعدادا يف عا  

الضروري إجراع امل مـد مـن الدراسـات االستقصـاة ة املت صصـة، فـا يف ذلـ  عـن العنـف          
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آل ـات التسـا ل وامبـال  مـن أجـل حتسـن        اجلنسي والعمالة واسـت دا  الوقـت، و   تع مـ  
 جودة الب ا ات وتوافرها وحتل لها   

وستواصل األمم املتحدة العمل علل حتق   سال  عـادل وداةـم وشـامل يف ال ـر       - 68
األوس   ومظل حتسن حالة املرأة الفلسط ن ة مرتبطا ارتباطا وغ قـا هبـذ  اجلهـود  ويف هـذا     

ــة     ــدد، م ـــنيل وضـــع حنيومـ ــذ قـــرار جملـــس األمـــن       الصـ فلســـطن مطـــار وطـــا لتنف ـ
إسهاما مهما، بتسل طا الضوع علـل وجـود التـ ا  وطـا بـتمنين املـرأة        (2000) 1325

( ب ـ ن املـرأة   2015) 2242ومحامة حقو  ام سان للمرأة  واراذ جملس األمـن للقـرار   
 تـوف  املـوارد   والسال  واألمن مؤود من جدمد علل أ  ة هذ  اخلطـ  الوطن ـة ومـدعو إىل   

النياف ة للتنف ذ  ويف هـذا الصـدد، منبغـي أن تواصـل و ا ـات األمـم املتحـدة دعـم اجلهـود          
ــة الفلســط ن ة لتنف ــذ قــرار جملــس      ــة إىل بلــو  أهــداف االســترات ا ة الوطن  ــة الرام  الوطن 

 (، وي ع اجلهود األ رى الرام ة إىل الوفاع بااللت امات إ اع املـرأة 2000) 1325األمن 
 والسال  واألمن يف دولة فلسطن 

 


