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 املرأة وضع جلنة
 واخلمسون الثانية الدورة
 ٢٠٠٨ مارس/آذار ٧ -فرباير/شباط ٢٥
 *املؤقت األعمال جدول من )ج( ٣ البند
 والدورة باملرأة املعين الرابع العاملي املؤمتر نتائج متابعة

 املعنونــة العامــة للجمعيــة والعــشرين الثالثــة االســتثنائية
 والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠   عــام املــرأة”

 مراعـاة  تعمـيم  :“والعشرين احلادي القرن يف والسالم
      برناجمية ومسائل املرأة،  وأوضاع اجلنساين، املنظور

 إليها املساعدة وتقدمي الفلسطينية املرأة حالة  
 العام األمني تقرير  

 

 موجز 
 /األول تــشرين بــني املمتــدة الفتــرة خــالل الفلــسطينية املــرأة حالــة التقريــر هــذا يــوجز 
ــوبر ــول ٢٠٠٦ أكتـ ــبتمرب/وأيلـ ــو ،٢٠٠٧ سـ ــدم وهـ ــال مقـ ــرار عمـ ــس بقـ ــصادي اجمللـ  االقتـ

 عــن عامــة حملــة ويقــدم ،الفلــسطينية املــرأة حالــة التقريــر ويــستعرض .٢٠٠٧/٧ واالجتمــاعي
 منــها بــأمور تتعلــق جمــاالت يف املتحــدة األمــم منظومــة كيانــاُت إليهــا تقــدمها الــيت املــساعدة
 اإلنــسان وحقــوق والــصحة والتــدريب والتعلــيم االقتــصادية واألنــشطة اإلنــسانية املــساعدة
 .فيها للنظر املرأة وضع جلنة إىل مقدمة بتوصيات التقرير وخيتتم .للمرأة املكفولة
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 مقدمة – أوال 
 يف رياخلطــ التــدهور إزاء بــالقلق منــه شــعورا واالجتمــاعي، االقتــصادي اجمللــس طلــب - ١

 قـــراره يف الـــشرقية، القـــدس فيهـــا مبـــا احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض يف الفلـــسطينية املـــرأة حالــة 
 املــرأة إىل املــساعدة يقــدم وأن احلالــة هــذه اســتعراض يواصــل أن العــام األمــني إىل ،٢٠٠٧/٧

 العـام  لألمـني  الـسابق  التقريـر  يف إليهـا  املـشار  الـسبل  فيهـا  مبـا  املتاحـة،  الـسبل  جبميع الفلسطينية
 جلنــة إىل يقــدم وأن ،)E/CN.6/2007/4( إليهــا املــساعدة وتقــدمي الفلــسطينية املــرأة حبالــة املتعلــق
 االقتـصادية  اللجنـة  من املقدمة املعلومات يتضمن تقريرا واخلمسني الثانية دورهتا يف املرأة وضع

 .القرار هذا تنفيذ يف احملرز التقدم عن آسيا لغريب واالجتماعية
 سـبتمرب /أيلـول  إىل ٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تشرين نم املمتدة الفترة التقرير هذا يويغط - ٢

 األمــم هيئــات مــن الــواردة املعلومــات إىل اســتنادا الفلــسطينية املــرأة حالــة ويــستعرض ،٢٠٠٧
 احملتلـــة الفلـــسطينية األرض يف الفلـــسطينيني حالـــة برصـــد يقومـــون الـــذين األفـــراد أو املتحـــدة
ــان األردن يف الالجــئني وخميمــات ــة ولبن ــة واجلمهوري ــسورية العربي ــشمل .ال ــذه وت ــات ه  اهليئ
 حقــوق متــس الــيت اإلســرائيلية املمارســات يف بــالتحقيق املعنيــة اخلاصــة اللجنــة األفــراد وهــؤالء
 املعنيــة واللجنــة ،احملتلــة األراضــي يف العــرب الــسكان مــن وغــريه الفلــسطيين للــشعب اإلنــسان
ــشعب مبمارســة ــسطيين ال ــهحلقو الفل ــة غــري ق ــرر ،للتــصرف القابل  حقــوق جمللــس اخلــاص واملق
 عــام منــذ إســرائيل حتتلــها الــيت الفلــسطينية األراضــي يف اإلنــسان حقــوق حبالــة املعــين اإلنــسان
١٩٦٧.  

 تقــدم الــيت املتحــدة األمــم منظومــة كيانــات قدمتــها معلومــات كــذلك التقريــر ربزويــ - ٣
ــرأة إىل مـــساعدة ــها الفلـــسطينية، املـ  اإلعـــالم، شـــؤون وإدارة الـــسياسية، الـــشؤون إدارة ومنـ
 األمــم ومفوضــية األوســط، الــشرق يف الــسالم لعمليــة اخلــاص املتحــدة األمــم منــسق ومكتــب
 ومــؤمتر ،)اإلســكوا( آســيا لغــريب واالجتماعيــة االقتــصادية واللجنــة اإلنــسان، حلقــوق املتحــدة
 األمـم  ومنظمـة  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  ،)األونكتـاد ( والتنميـة  للتجارة املتحدة األمم

 املتحــدة األمــم ومفوضــية للــسكان، املتحــدة األمــم وصــندوق ،)اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة
 الــشرق يف الفلــسطينيني الالجــئني وتــشغيل إلغاثــة املتحــدة األمــم ووكالــة الالجــئني، لــشؤون
 ومنظمـة  العـاملي،  األغذيـة  وبرنـامج  للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم وصندوق ،)األونروا( األدىن
 ومنظمـة  ،)اليونـسكو ( والثقافـة  والعلم للتربية املتحدة األمم ومنظمة ،)الفاو( والزراعة األغذية
 .الدويل والبنك اإلنسانية، الشؤون تنسيق ومكتب الدولية، العمل

 يف الفلـسطينية  للمـرأة  واالقتـصادية  االجتماعيـة  احلالـة  علـى  الـضوء  تـسليط  جـرى  لقد - ٤
ــرةال ــر يف ٢٠٠٦-٢٠٠٠ فتــــــ ــب تقريــــــ ــداده طلــــــ ــز إعــــــ ــرأة مركــــــ ــكوا املــــــ  باإلســــــ
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)E/ESCWA/ECW/2007/Technical Paper.1( ــى وزع ــدان عل ــري واملنظمــات البل ــة غ  احلكومي
 معنونــا تقريــرا أيــضا اإلســكوا وأعــدت .املــرأة وضــع للجنــة واخلمــسني احلاديــة الــدورة خــالل

 للــشعب املعيــشية األحــوال علــى ئيليإلســراا لالحــتالل واالجتماعيــة االقتــصادية االنعكاســات
ــسطيين ــا ،الفلــ ــك يف مبــ ــرأة ذلــ ــسطينية، املــ ــسطينية األرض يف الفلــ ــة، الفلــ ــا احملتلــ ــا مبــ  فيهــ
 العـــام األمـــني مـــذكرة يف واردة ،‘‘احملتـــل الـــسوري اجلـــوالن يف العـــرب وللـــسكان القـــدس،

)A/62/75-E/2007/13.( 
 عـن  ذلـك  يف مبـا  الفلـسطينية،  املـرأة  لـة حا حتـسني  بـشأن  توصـيات  التقريـر  هـذا  ويقدم - ٥

 .املساعدة تقدَمي املتحدة األمم منظومة مواصلة طريق
 

 الفلسطينية املرأة حالة - ثانيا 
 اسـتمر و احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف األزمـة  تعمقـت  االسـتعراض،  قيـد  الفتـرة  خالل - ٦

 إسـرائيل  بـني  الـصراع  دىأ وقـد  ).٧٧ الفقـرة  ،A/62/82-E/2007/66( بـسببها  األرواح إزهاق
 االنـسحاب  لتنفيـذ  إسرائيلية حماولة أي وقفت إىل اجلانبية السياسية وآثاره لبنان يف اهللا وحزب

 واســتمرت .)٩ الفقــرة الــسابق، املرجــع( الغربيــة الــضفة أجــزاء بعــض مــن واحــد جانــب مــن
 غالتالتـــو اســـتمرت كمـــا الغربيـــة، الـــضفة يف احلـــاجز اجلـــدار وتـــشييد االســـتيطان أنـــشطة

 خـالل  مـن  سياسـي  تقـدم  إحـراز  إىل الرامية اجلهود وتواصلت .السكانية املراكز يف اإلسرائيلية
  .املتحدة الواليات خارجية وزيرة برعاية أوملرت، الوزراء ورئيس عباس الرئيس بني احلوار

 يف غــزة يف الفلــسطينيني بــني الــشديد العنــف مــن جولــة أوشــكت ذلــك، إىل وإضــافة - ٧
 أهليـــة حـــرب إىل تحـــولت أن ٢٠٠٧ ينـــاير/الثـــاين وكـــانون ٢٠٠٦ ديـــسمرب /ولاأل كـــانون

 إلهنـاء  ٢٠٠٧ فربايـر /شـباط  ٨ يف إليه التوصل مت اتفاق أدى وقد ).٨ الفقرة السابق، املرجع(
 كـان  وإن الوضـع،  هتدئـة  إىل ذلـك  بعـد  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  وتـشكيل  الفـصائل  بـني  العنف
 بالكامـل،  والنظـام  القـانون  إقـرار  إعادة بعد جتر مل حيث زةغ يف استمر قد الفصائل بني العداء
 حكومـة  وجود انتهى وقد ).السابق املرجع( إسرائيل على الصواريخ إطالق يتوقف مل وحيث
 إمساعيـل  الـوزراء  رئـيس  عبـاس  الـرئيس  أقـال  عنـدما  ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  يف الوطنية الوحدة
 ليتـشك  ومـع  .الرباعيـة  اللجنـة  مببـادئ  هـا مازالت أعلنت فياض سالم يقودها حكومة وعني هنية

 املـساعدات  تقـدمي  اسـتئناف  علـى  همـا عزم املتحدة والواليات األورويب االحتاد أعلن احلكومة،
ــسلطة إىل املباشــرة ــسطينية ال ــع بقــوة املتحــدة مــماأل دعــتو .)١(الفل ــد إىل األطــراف مجي  التقي

__________ 
 جمللــس ٥٧٠١إدارة شــؤون اإلعــالم، شــعبة األخبــار ووســائط اإلعــالم، البيــان الــصحايف الــصادر عــن اجللــسة   )١( 

 ).SC/9053 (٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠األمن، 
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ــا ــانون مبوجـــب بالتزاماهتـ ــساين القـ ــدويل اإلنـ ــ الـ ــتخدام ةاملتعلقـ ــوة باسـ ــة القـ ــدنيني ومحايـ  .املـ
 اإلفـراج  تيسري على القنوات، من وغريها الرباعية اللجنة خالل من املتحدة، األمم عملت وقد
 الـدويل  اجملتمـع  وشـجعت  عليهـا،  يتفق آليات عرب الفلسطينية والضرائب اجلمارك إيرادات عن
  ).١٠ الفقرة ،A/62/82-E/2007/66( احملتاجني الفلسطينيني إىل املساعدة تقدمي يواصل أن على
ــ ثــاراآل زالــت ومــا - ٨  الفلــسطيين الــشعب تــصيب الــصراع عــن النامجــة طــريةاخل ضارةال

 العربيـة  األراضـي  يف العمـال  حالـة  عـن  الدوليـة  العمـل  ملنظمـة  العـام  املـدير  لتقرير ووفقا .برمته
ــة، ــدهور فقــد احملتل ــشة؛ مــستوى ت ــة؛ الفقــر وتفــاقم املعي  االجتمــاعي التفكــك واشــتد والبطال

 الـدويل  اجملتمـع  يفرضـه  الـذي  املـايل  احلـصار  أن إىل أيضا التقرير وأشار .)٢(السياسية والفوضى
 الغــربيني املــاحنني قيــوتعل الفلــسطينية، للعائــدات إســرائيل واحتجــاز الفلــسطينية، الــسلطة علــى

 تــدهور مــن مزيــد إىل كلــها أدت ،التنقــل علــى املفروضــة والقيــود للميزانيــة، املباشــر دعمهــم
 .)٣(السابقة السنة مع مقارنة الوضع

 تفــاقم مــع االهنيــار، يقــارب وضــع إىل الفلــسطيين االقتــصاد املتواصــل الــرتاع وصــلوأ - ٩
 خـالل  تـسارع،  االهنيـار  أن لـه  تقرير يف الدويل البنك وذكر .)٤(الفقر يف حادة وزيادة البطالة،
 ٢٠٠٦ ســنة املائــة يف ٩ يقــارب مبــا اإلمجــايل ياحمللــ النــاتج انكمــش حيــث املاضــيتني، الـسنتني 

 أمـد  منـذ  القائمـة  املاليـة  األزمـة  وتعمقـت  .٢٠٠٧ سنة من األول الربع خالل املائة يف ٤,٢ و
 الفلـسطينية  اجلمركـي  التخليص عائدات إسرائيل احتجاز نتيجة ٢٠٠٦ يف أكرب بشكل طويل
  .)٤(املتحدة الواليات دوالرات من دوالر بليون ١ عن يزيد عجز إىل أدى مما املعونة، وقطع
 مـن  املائـة  يف ٦٦ يقـارب  مـا  يعـيش  حيـث  جـدا،  عاليـة  مستويات والبطالة الفقر بلغو - ١٠

 نــسبة توجــد وحيــث ،للفقــر الــوطين اخلــط حتــت احملتلــة الفلــسطينية األرض يف املعيــشية األســر
 غـزة،  يف خـاص  حنـو  علـى  قاسـيا  الوضـع  وكان .)٥(عطالة حالة يف العمل قوة من املائة يف ٢٤

 املتحــدة ألمــما مــن الغذائيــة املعونــات علــى يعتمــدون الــسكان مــن املائــة يف ٨٠ كــان حيــث
 اليـــوم يف دوالر ٢,٢ وهـــو للفقـــر الرمســـي اخلـــط دون يعيـــشون املائـــة يف ٨٨ كـــان وحيـــث

ــع( ــسابق، املرجـ ــرة الـ ــة ).١٥ الفقـ ــات ومثـ ــربى تفاوتـ ــني كـ ــس بـ ــوق يف نياجلنـ ــل، سـ  العمـ

__________ 
 .٧ الفقرة، احملتلة العربية األراضي يف العمال حالة عن العـــام ديرتقريــــر املمنظمة العمل الدولية،  )٢( 
 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
سـبتمرب  /أيلـول (الشرق األوسط ومشال أفريقيا، الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة            : البنك الدويل، تقرير قطري موجز     )٤( 

٢٠٠٧( 
 .١٢منظمة العمل الدولية، املرجع السابق، الفقرة  )٥( 
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 ووفقـا  .)٦(الـسواء  علـى  مباشـر  وغري مباشر بشكل التمييز تعزيز إىل العسكري االحتالل اجتهو
ــة العمــل منظمــة حلــسابات ــستندة الدولي ــسطيين املركــزي املكتــب إىل امل ــإن لإلحــصاء، الفل  ف
 يف ٥٢ بنـسبة  مقارنـة  ،٢٠٠٦ سـنة  عمـال  يـزاولن  كـن  الفلـسطينيات  من فقط املائة يف ١٤,٧
ــة ــن املائ ــت .الرجــال م ــب وكان ــساءا أغل ــزاولن لن ــة ي ــت شــؤون رعاي ــة يف ٥٤,١( البي  )املائ
 .)٧()املائة يف ٢١,١( الدراسة أو
 يتـابعن  سـنة  ٢٤ و ١٥ بـني  أعمـارهن  تتراوح شابات ١٠ كل من ٦ أن من وبالرغم - ١١

 زاولنيـ  الفلـسطينيات  مـن  قلـة  أن حيـث  هذا استثماره الفلسطيين اجملتمع خسر فقد دراساهتن،
ــة يف ٤,٥ كانــت إذ .)٨(عمــال ــشابات مــن املائ ــزاولن ال ــة ،٢٠٠٦ ســنة عمــال ي ــسبة مقارن  بن
 رعايــة يــزاولن كــن شــابات ثــالث كــل مــن واحــدة يقــارب ومــا .لــشبانا مــن املائــة يف ٢٨,٦
  .)٧(البيت شؤون
 مـن  املتزايـد  العـدد  ذلـك  يـبني  كمـا  ،كـبري  خلطـر  عرضـة  الفلسطينية املرأة حياة ظلتو - ١٢
 ســبتمرب/أيلــول ١ بــني املمتــدة الفتــرة ففــي .)٩(جبــروح صــنبأُ أو حــتفهن لقــني الالئــي لنــساءا

 نتيجـة  مـصرعهن  فلـسطينية  امـرأة  ٦٧ جمموعـه  مـا  لقـي  ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣١ و ٢٠٠٦
 الفلــسطينية األرض أحنــاء مجيــع يف جبــروح ١٢٠ وأصـيبت  ،الــداخلي العنــف أو املباشــر الـرتاع 
 وجــــرح إســــرائيليتني مــــصرع إىل املباشــــر الــــصراع أدى نفــــسها، الفتــــرة وخــــالل .احملتلــــة
ــا ١٢ ــران ويف .)٩(تأخري ــه/حزي  قاصــرات بينــهن مــن فلــسطينية، ١١٨ كانــت ،٢٠٠٧ يوني

 .)١٠(اإلسرائيلية واملعسكرات االحتجاز ومراكز السجون يف يقبعن وأمهات، وحوامل
 واملتــاريس التفتــيش نقــاط مــن ٥٠٠ مــن أكثــر يعطلــه التنقــل حريــة يف احلــق زال ومــا - ١٣

ــةال واألكــوام ــة مــن وحيــدُّ .واجزاحلــ مــن ذلــك وغــري ترابي ــضا التنقــل حري ــصاريح نظــام أي  الت
 بنـسبة  زيـادة  مثـة  كانـت  االسـتعراض،  قيـد  الفتـرة  فخـالل  ).٢٤ الفقرة ،A/62/360( واحلواجز

 الـسابق،  املرجـع ( الغربيـة  الـضفة  يف التنقـل  أمـام  واحلـواجز  التفتـيش  نقاط عدد يف املائة يف ٤٣
 واحلــواجز التفتــيش نقــط عنــد خريأالتــ حــاالتو إلغــالقا عمليــاتل ظــراون ).٣٨ الفقــرة انظــر

 إىل الوصـول  يف صـعوبات  الغربيـة  الضفة يف احلوامل من املائة يف ٣٠ يقارب ما يواجه أساسا،

__________ 
 .٨٧منظمة العمل الدولية، املرجع السابق، الفقرة  )٦( 
 .٣-٣املرجع نفسه، اجلدول منظمة العمل الدولية،  )٧( 
 .٨٨منظمة العمل الدولية، املرجع نفسه، الفقرة  )٨( 
 ).٢٠٠٧(مسامهة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف التقرير  )٩( 
 .٢٠فقرة  ال،)A/62/35( ٣٥ رقم امللحق والستون، الثانية الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق )١٠( 
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 والثانويـة  األوليـة  الرعايـة  خـدمات  تراجعـت  وقد .)١١(املأمونة والوالدة للوالدة السابقة الرعاية
 مـن  املائـة  يف ٨٠( واملواليـد  الوالدة رعاية خدمات من الكربى غالبيةال وأن سيما السواء، على

 عــن عــاجزة )غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة يف الــست الــصحة وزارة مستــشفيات يف الــوالدات
 مـضاعفات  مـن  يعـانني  الالئـي  احلوامـل  النـساء  تتعـرض  قد كما .العادية الصيانة بأعمال القيام
ــة ــوالدة الحق ــاطر إىل لل ــد أشــد خم ــل خــراجهنإ عن ــ األوان قب ــشفيات نم ــرا املست ــنقص نظ  ل
 بـــشدة مطلوبـــة الطارئـــة احلـــاالت يف التوليـــد عمليـــات أصـــبحت وقـــد .واألمـــاكن العـــاملني

 ).٤٩ الفقرة ،A/62/75-E/2007/13 انظر(
 للـــسلطة التابعـــة الـــصحة وزارة ذكـــرت للـــسكان، املتحـــدة األمـــم لـــصندوق ووفقـــا - ١٤

ــ ،٢٠٠٠ ســنة منــذ ،نوضــع فلــسطينية حــامال ٦٨ عــن يقــل ال مــا أن الفلــسطينية  نقــاط دعن
 إىل سـاعتني  بـني  مـا  احلوامـل  مـن  املائـة  يف ١٠ قـضت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .اإلسرائيلية التفتيش
 املائـة  يف ٦ قـضت  حـني  يف مستشفى، أو طيب مركز إىل الوصول قبل الطريق يف ساعات أربع
 إىل ١٥ مــن االنتفاضــة قبــل يالعــاد الــسفر وقــت كــان بينمــا ســاعات، أربــع مــن أكثــر منــهن
 يف الـوالدات  عـدد  يف املائـة  يف ٨,٢ بنـسبة  زيادة يف سامهت املشقة هذه أن يقدرو .دقيقة ٣٠

 ،٢٠٠٦ لـــسنة الفلـــسطينية للـــسلطة التابعـــة الـــصحة وزارة إلحـــصاءات ووفقـــا .)١٢(البيـــوت
ـــ يقــدر مــا ســجل فقــد ــة، الفلــسطينية األرض يف حامــل ١١٧ ٠٠٠ب  ايلحــو بينــهن مــن احملتل
 الوقـــت يف املالئمـــة الرعايـــة غيـــاب بـــسبب والـــوالدة احلمـــل يف صـــعوبات عـــانني ١٨ ٠٠٠

 أثنـاء  الكافيـة  غـري  الطبيـة  الرعاية كانت الواقع، ويف .وبعده الوضع وأثناء الوالدة قبل املطلوب
 وزارة لبيانـات  وفقـا  اإلجنـاب،  سـن  يف الفلـسطينيات  صـفوف  يف للوفيـات  سـبب  ثالث احلمل
  ).١٢ الفقرة ،A/HRC/4/57 انظر( الفلسطينية للسلطة عةالتاب الصحة
 يتعرضـن  بناهتـا  تـرك  يف العـائالت  من العديد متانع واحلواجز، إلغالقا عملياتل ونظرا - ١٥
 تفتيــشهن،لو العبــور نقــاط حــواجز أو التفتــيش نقــاط عنــد االنتظــار يف املتمثلــة املهينــة لتجربــةل
 مثـل  لتفـادي  طويلـة  مـسافات  لـسري ل اضـطرارهن  أو ،اإلسـرائيليني  اجلنود لتحرش تعريضهن أو

 وعـدم  املدرسـة  تـرك ل الـشابات  علـى  العـائالت  تـضغط  أن أكـرب  احتمـال  ومثـة  .التجـارب  هذه
  ).٦٥ الفقرة ،A/62/75-E/2007/13( عليا دراسية مستويات حتصيل إىل السعي
 مل احملتلـة  طينيةالفلـس  األرض يف اإلنـسان  حقـوق  حالـة  أن إىل اخلاصة اللجنة وأشارت - ١٦

 تـدهورا  شـهدت  حيـث  غـزة،  قطـاع  يف وخباصـة  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة خالل حتسنا تشهد
__________ 

 .٣١املرجع السابق، الفقرة  )١١( 
 Checkpoints compound risks of childbirth for Palestinian’’ للسكان، املتحدة األمم لصندوق صحفي بيان ) )١٢( 

women‘‘ )اإللكتروين املوقع يف متاح ،)٢٠٠٧ مايو/أيار ١٥: http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=972 . 
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 جـربت أُ احلوامل السجينات إحدى أن اخلاصة اللجنة وأُبلغت ).٢٣ الفقرة ،A/62/360( كبريا
ــى ــدة اجللــوس عل ــدين مقي ــى الي ــنني معــصوبة صــغري كرســي عل ــى وضــربت العي ــا عل  .وجهه
 اخلاصـة  للجنـة ا أُبلغـت و .أسـرهتن  إىل مربوطـات  وهـن  الـسجن  يف الـسجينات  ضبع وضعتو

 التهديـد  هـو  اإلسـرائيلية  للقـوات  أنفـسهم  تسليم على فيهم املشتبه إلرغام السبل أحد أن أيضا
 الــشؤون تنــسيق ملكتــب ووفقــا ).٦٤ الفقــرة الــسابق، املرجــع( وأخــواهتم زوجــاهتم باغتـصاب 
 بـشكل  تأثـر  الغربيـة  الـضفة  يف مـايو /أيـار  شهر يف اإلسرائيلية تاإلجراءا شدة فإن اإلنسانية،
 متتعهـا  مـن  قـاس  بـشكل  وحـد  للمـرأة  سـلفا  املقـوض  والنفـسي  اجلـسدي  األمـن  علـى  مأساوي
 األنـشطة  مجيـع  وقـف  على النساء رغمتأُ غزة، قطاع وسط ويف .األساسية اإلنسانية هاحبقوق
 بــسبب وكــذا املنطقــة، قـصف ب هتديــد وجــود بـسبب  مــايو/أيــار شـهر  خــالل للمــرأة مركـز  يف

 مـن  عامال الفلسطينية الفصائل بني فيما العنف مستوى زيادة كانت وقد .الفصائل بني العنف
 .)١٣(املرأة محاية اهنيار زيادة يف سامهت حيث ،فاقمةامل عواملال

ــرة عــن استقــصائية دراســة خلــصتو - ١٧ ــام ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ الفت  املركــزي اجلهــاز اهبــ ق
ــسطيين ــشرت لإلحــصاء الفل ــضية أن إىل ،٢٠٠٧ عــام يف وُن ــفا ق ــرأة، ضــد لعن  ســيما وال امل

 .والعربيـة  الغربيـة  اجملتمعـات  يف املعيـشية  األسر هاتواجه اليت املشاكل من ُتعد األسري، العنف
 أهنــن تقريبــا نالثلثــا ذكــر ،الــزواج هلــن ســبق الــاليت احملتلــة الفلــسطينية األرض نــساء بــني مــنف

 .الـزوج  قبـل  مـن  اجلـسدي  للعنـف  منـهن  الربع يقارب ما تعرض كما سي،النف للعنف تعرضن
 بتعرضـهن  نـصفهن  مـن  أكثـر  أفـاد  فقد احملتلة، الفلسطينية األرض يف املتزوجات غري النساء أما

 اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتـب  وأفـاد  .)١٤(اجلـسدي  للعنـف  ربعهن تعرضو النفسي للعنف
 جـرائم  ذلـك  يف مبـا  األخالقـي  غـري  لـسلوك ابـ ُيسمى مبا املتصلة الوفيات عدد يف زيادة حبدوث
 حـاالت  مـن  حالـة  ١١ بوقـوع  التقـارير  أفـادت  ،٢٠٠٧ عام ويف .األسر ترتكبها اليت الشرف
 .)١٥(غزة قطاع يف الشرف جرائم
 جـراء  مـن  خطـري  حـد  إىل يتـأثر  احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف التعليم يف احلق برح وما - ١٨

 أن إىل إضــافة ،جــدا عــال املــــدارس مــــن التــســرب معــدل بــأن نــرواوألا وأفــادت .االحــتالل
 أن الوكالـة  وذكـرت  .تـدهورا  عمومـا  البنـات  تعلـيم  يـشهد  فيمـا  ،منخفـضة  التخـرج  معدالت

__________ 
مـايو  /أيـار  (١٣األرض الفلـسطينية احملتلـة، العـدد        : اإلنـسانية، رصـد الـشؤون اإلنـسانية       مكتب تنسيق الشؤون     )١٣( 

 .٧الصفحة ) ٢٠٠٧
 الفلـسطيين  اجملتمـع  يف النـساء  ضـد  العنـف  :لإلحـصاء  الفلسطيين املركزي اجلهاز :الفلسطينية الوطنية السلطة )١٤( 

 .)٢٠٠٥/٢٠٠٦ األسري العنف مسح بيانات من(
 صـفوف  بـني  الوفيـات  :خاصـة  نظـرة  ‐ اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتـب  اإلنسانية، شؤونال تنسيق مكتب )١٥( 

 .٥ الصفحة ،)٢٠٠٧ أغسطس/آب( الرئيسية االجتاهات ‐٢٠٠٠ عام منذ والفلسطينيني اإلسرائيليني
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 لالحــتالل التراكميــة اآلثــار إىل ُيعــزى غــزة يف التعليميـة  عــايريامل وتــردى التعليمــي النظــام اهنيـار 
 لليونيــسيف، ووفقــا ).A/62/360 قــةيالوث مــن ٥٨ الفقــرة انظــر( والعنــف والفقــر واإلغالقــات
 الـذروة  نقطـة  وهي املائة، يف ٩٨ نسبة من االبتدائي بالتعليم البنات التحاق معدالت اخنفضت

ــها قـــد كانـــت الـــيت ــرة يف حققتـ ــة يف ٩٢,١ إىل لتـــصل ،٢٠٠٠/٢٠٠١ الفتـ ــرة يف املائـ  الفتـ
 إىل املائــة يف ٩٥,٨ نــسبة مــن املعــدالت اخنفــضت فقــد ،للبــنني بالنــسبة أمــا .٢٠٠٥/٢٠٠٦
ــة يف ٩٠,٥ ــة فجــوة وتوجــد .املائ ــة الدراســة يكملــن الــاليت الفتيــات نــسبة بــني هائل  االبتدائي

 يتنـاقص  فيمـا  ،)١٦()املائة يف ٧٦,٤( الثانوية رسادبامل يلتحقن الاليت وأولئك )املائة يف ٩٤,٥(
 انظـر ( أخـرى  إىل تعليميـة  مرحلـة  نمـ  مطـرد  بـشكل  باملـدارس  الريفيـات  الفتيات انتظام معدل
 ).A/62/75-E/2007/13 الوثيقة من ٦٦ الفقرة
 قــدر إال هلــن يتــوفر ال الــصغريات الفلــسطينيات الفتيــات أن إىل اليونيــسيف وأشــارت - ١٩
 الـبعض  ببعـضهن  الـصغريات  الفتيـات  اخـتالط  وأن واملـشاركة،  لترفيـه او التنمية فرص من قليل

 احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض أحنـاء  يف املنشأة الشباب أندية أغلبو .ةآمن قليلة أماكن يف حمصور
 اليونيـسيف  والحظـت  .)١٧(والتجهيـز  اإلدارة سوء وتعاين التمويل ينقصها ناد، ٣٠٠ وعددها
 املعيــشية أســرهن مطالــب منــها نالــت مراهقــة عــشن الــشابات مــن العديــد أن ذلــك إىل إضــافة

 عنــد املــرأة عمــر متوســط يبلــغ حيــث مبكــرا زوجيهنتــ إىل الراميــة الــضغوط عليهــا خيمــت أو
  .)١٦(عاما ١٨ مرة ألول زواجها

 .أعـدادهم  مـع  متناسـب  غـري  تـأثريا  واألطفـال  النـساء  على الغذائي األمن انعدام يؤثرو - ٢٠
 األطفـال  مـن  املائـة  يف ٥٧,٥ أن ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول يف األونروا أجرهتا دراسة كشفت وقد
 يف احلوامـل  النـساء  مـن  املائـة  يف ٤٤,٩ و ،شهرا ٣٦ و أشهر ستة بني أعمارهم تتراوح الذين
 اخلامـسة،  عـن  أعمـارهم  تقـل  الذين األطفال صفوف ويف )١٨(.الدم فقر من يعانون غزة قطاع
 عالمـات  منـهم  املائـة  يف ٢٠ علـى  وظهـرت  ألـف؛  فيتـامني  نقـص  مـن  منهم املائة يف ٢٢ يعاين
 املائـة  يف ٤,١ ويعـاىن  ؛)غـزة  قطاع يف املائة يف ٣ و غربيةال الضفة يف املائة يف ٣٢( اليود نقص
 بـاألمراض  اإلصـابة  ازديـاد  وميثـل  ).الكـساح ( اإلكلينيكي دال فيتامني نقص من غزة قطاع يف
 حتـوال  ،والـسرطان  الدمويـة  واألوعيـة  القلـب  وأمـراض  الـسكري  مـرض  قبيـل  مـن  ،املعديـة  غري

 الوثيقـة  مـن  ٥١ الفقـرة  ظـر نا( النـادرة  والبـشرية  ليـة املا املـوارد  علـى  إضافية أعباء يفرض وبائيا
A/62/75-E/2007/13.( ــد ــت وق ــة أعرب ــصحة مجعي ــة ال ــستون العاملي ــن ال ــق ع ــة إزاء القل  األزم

__________ 
 ).٢٠٠٧( التقرير يف اليونيسيف سهام )١٦( 
 ).٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٢٩( ٢٠٠٧ لعام اإلنساين العمل عن اليونيسيف تقرير من مقتطفات )١٧( 
 ).٢٠٠٦(نروا يف التقرير وإسهام األ )١٨( 
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ــصحية ــستويات ال ــدام وم ــن انع ــذائي األم ــدة الغ ــشية الظــروف بتحــسني وطالبــت ،املتزاي  املعي
 .)١٩(طفالواأل النساء فيهم نمب الفلسطينيني، للمحتجزين طبيةوال

 الفلــسطيين املركــزي اجلهــاز أشــار فقــد .الرجــل يفــوق املــرأة عمــر متوســط يــزال وال - ٢١
 عامـا  ٧٣,٢ بــ  باملقارنـة  ٢٠٠٦ عام يف عاما ٧١,٧ بلغ للرجل املتوقع العمر أن إىل لإلحصاء
 الغربيـــة الـــضفة يف والنـــساء للرجـــال املتوقـــع العمـــر بـــأن التقـــارير وأفـــادت .للمـــرأة بالنـــسبة

 للرجــال عامــا ٧١,٤ غــزة قطــاع يف وبلــغ التــوايل، علــى عامــا ٧٣,٦ و عامــا ٧١,٩ بلــغ
 .)٢٠(للنساء عاما ٧٢,٥ و
 

 الفلسطينيات للنساء املقدمة املساعدة  - لثاثا 
 مـن  الفلـسطينيات  للنـساء  املقدمـة  املـساعدة  علـى  القـسم  هـذا  يف التركيز حمور ينصب - ٢٢
 املـساعدة  جمـاالت  مـن  تـسع  الصدد هذا يف وُحددت .املتحدة األمم ملنظومة تابعة كيانات قبل
 والقــدرة والعمالــة والــصحة، ،واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــاو والتــدريب، التعلــيم :هــي
ــسان وحقــوق املــشاريع، تنظــيم علــى ــة اإلن ــرأة، ضــد العنــف و ،للمــرأة الواجب ــساعدة امل  وامل

  .جلنساينا املنظور مراعاة وتعميم واإلعالم، والدعوة اإلنسانية،
 

 والتدريب التعليم - ألف 
 حتـسني  إىل هتـدف  مبادرات على املتحدة األمم كيانات من العديد تركيز حمور انصب - ٢٣

ــرص ــصول فـ ــساء حـ ــات النـ ــى والفتيـ ــرص علـ ــيم فـ ــدريب التعلـ ــي .والتـ ــام ففـ ــي العـ  الدراسـ
 ٥٠٠ ٠٠٠ انـرو ولأل التابعـة  والثانويـة  واإلعداديـة  االبتدائيـة  باملدارس التحق ،٢٠٠٦/٢٠٠٧
 املــنح مــشاريع مــن املــستفيدات الــشابات نــسبة وكانــت .الفتيــات مــن نــصفهم تقريبــا طالــب

  .املستفيدين إمجايل من املائة يف ٧٥ الوكالة تقدمها اليت الصغرية الدراسية
 املـدارس  مباين إصالح أو/و بناء منها بسبل التعليم إىل الوصول لتعزيز اجلهود وُبذلت - ٢٤
 اللـوازم  وتـوفري  املـدارس  يف الغذائيـة  الوجبـات  تقـدمي  مبـشاريع  واالضـطالع  احمللية اجملتمعات يف

 البنـك  قـدم  ،)دوالر مليـون  ١٥( احمللية اجملتمعات لتنمية املتكامل املشروع إطار ويف .املدرسية
 ريــاض وإصــالح احملليــة اجملتمعـات  يف املبــاين تأهيــل/وإلصــالح الفتيـات  ملــدارس الــدعم الـدويل 
 املرحلـة  يف العـاملي  األغذية برنامج مع للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق واشترك .األطفال

__________ 
 القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف الـصحية  األحوال” املعنون ٢-٦٠ العاملية الصحة مجعية قرار )١٩( 

 .“احملتل السوري اجلوالن ويف الشرقية،
 واالقتـــصادية الدميغرافيــة  األوضــاع  :لإلحـــصاء الفلــسطيين  كــزي املر اجلهـــاز :الفلــسطينية  الوطنيــة  الــسلطة  )٢٠( 

 ).٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون( ٢٠٠٦ العام هناية يف الفلسطيين للشعب واالجتماعية
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 أكثـر  إمـداد  بغـرض  الغربيـة  الـضفة  مـدارس  يف الغذائيـة  الوجبـات  لتقدمي مشروع من التجريبية
ــذ ١٣ ٠٠٠ مــن ــاتب تلمي ــة غــذاء وجب ــها صــحيةو خفيف ــا يعمــل مراكــز أنتجت ــر هب  مــن أكث
ــرأة ٢٢٥ ــساء مــن ام ــدمت .رومــاتاحمل الن ــسيف وق ــة وأدوات مدرســية حقائــب اليوني  مكتبي
ــا ــرب ملـ ــن يقـ ــن ١٠٠ ٠٠٠ مـ ــذ مـ ــدارس تالميـ ــاطق يف املـ ــشديدة املنـ ــضرر،ال الـ ــصفهم تـ  نـ
  .الفتيات من
 عـن  فـضال  الفتيـات  مـدارس  مـديري  مـن  ٧٥ التـدريب  تلقى التعليم، نوعية ولتحسني - ٢٥

 إىل كـذلك  الـدعم  وقُدم .جديدا رفامش ١٢٠ و التعيني حديثي معلم ٢ ٠٠٠ و معلمة ١٥٠
  .الغربية الضفة يف املكتبات أمناء من ١٩٠ من يقرب ما
 .تعليميـة  تليفزيونيـة  بـرامج  خـالل  مـن  الفتيـات  متكـني  إىل هتـدف  مبادرة تنفيذ وجرى - ٢٦

 اإلسـبانية  والوكالـة  لليونـسكو  التـابع  الثقـايف  التنـوع  أجـل  مـن  العـاملي  التحالف من كل ويقوم
 ،Sesame Workshop منظمـة  مـع  واخلـاص  العـام  القطـاعني  بـني  شـراكة  بإرساء الدويل للتعاون
 حلقـات  أحـدث  إنتـاج  أجل من ،Sesame Street لربنامج املنتجة اخلريية التعليمية املنظمة وهي

ــامج ــو ،مســسم شــارع برن ــسخة وه ــسطينية الن ــن الفل ــك م ــات تل ــة احللق ــة التليفزيوني  التعليمي
ــ يف الــصيت الذائعــة  الفتــرة يف املذاعــة احللقــات يف التركيــز حمــور وينــصب .العــامل أحنــاء عمجي
 .اجلنسني بني واملساواة الفتيات تعليم تعزيز على ٢٠٠٨-٢٠٠٧

ــسني - ٢٧ ــة ولتحـ ــول إمكانيـ ــاكن إىل الوصـ ــة أمـ ــتعلم بديلـ ــه، للـ ــا والترفيـ ــك يف مبـ  يف ذلـ
 حنـــو شـــارك ،٢٠٠٧ عـــام ويف .لـــتعلمل ملراكـــز الـــدعم اليونيـــسيف قـــدمت الريفيـــة، املنـــاطق
 وترفيهيــة، تعليميــة أنــشطة يف منــهم، املائــة يف ٥١ نــسبة الفتيــات شــكلت مراهــق، ٦٨ ٢٠٠

ــداد واســتخدمت ــدر أخــرى أع ــاآلالف ُتق ــق ب ــزة املراف ــات باحلواســيب اجمله ــق واملكتب  واملراف
 ماسـي  الو التعليميـة،  املراكـز  هـذه  يف للمراهقـات  وتسىن .موسيقية نشطةأ تقدم واليت الرياضية
  .رياضية مسابقات يف مرة ألول يتبارين أن الريفية، املناطق يف يعشن الالئي
 القيـادة  مهـارات  تنميـة  ذلـك  يف مبـا  اجملـاالت،  شـىت  يف للنـساء  تدريبيـة  بـرامج  وقُدمت - ٢٨

 مقابـل  الغـذاء  برنـامج  من الغربية الضفة يف النساء واستفادت .املالية واإلدارة اإلنسان وحقوق
 فيهـا  التركيـز  حمـور  كـان  الـيت و العـاملي  األغذيـة  برنـامج  مـن  املقدمـة  تدريبيـة ال شطةنواأل العمل
 يف ٥٠ نـسبة  النـساء  وشـكلت  .اإلنتاجية قدراهتا وتعزيز هلا املعارف ونقل املرأة مهارات تنمية
ــة ــن املائ ــضاء م ــ أع ــة اناللج ــشاركني القروي ــار يف امل ــشطة اختي ــدويل املركــز وواصــل .األن  ال

 واملــدين االجتمــاعي احلــوار” بـــ يتعلــق مــشروع تنفيــذ الدوليــة العمــل ملنظمــة عالتــاب للتــدريب
 تقـدر  نـسبة  منـهم و الفلـسطينيني  املـشاركني  إىل التـدريب  وقـدم  ،“صاحلةواملـ  التعمري أجل من
 فـضال  العمـل  أربـاب  منظمـات و العماليةو احلكومية املنظمات يف العامالت من املائة يف ٣٨ بـ
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 العمـل  حلقات من العديد أيضا الدولية العمل منظمة ونظمت .والدولية الوطنية املنظمات عن
 ذلـك  يف مبـا  النقابية األنشطة يف مشاركتهن تسهيل هبدف العمالية النقابات يف للنساء التدريبية
  .القيادية للمناصب ترشحهن

 فقـد  .املاليـة  اإلدارة جمـال  يف املرأة قدرات تعزيز إىل هتدف بأنشطة االضطالع ىوجر - ٢٩
 املاليـة،  اإلدارة فيهـا  مبا ،اإلدارة جماالت يف التدريب للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق قدم

 يف حمليـات  مثـاين  يف اإلمنـائي  ةاملتحـد  األمـم  برنـامج  ونظـم  .الـدفاتر  ومـسك  القيادة، ومهارات
 لتعزيـز  وذلـك  ،والقـانون  واإلدارة املاليـة  تتنـاول  عمـل  وحلقـات  تدريبية دورات الغربية الضفة
 اإلمنـائي  الـصندوق  ووفـر  .النـساء  مـن  احلكومة وأعضاء حديثا املنتخبني القرى خمتاري قدرات
 الـضفة  يف “صـبايا ” ملراكـز  اإلدارية اللجنة وعضوات للمتطوعات العمل أثناء التدريب للمرأة
 .غزة وقطاع الغربية
 للمـرأة  اإلمنـائي  دوقالـصن  قـدم  فقـد  .التدريب فرص من عدد كذلك للريفيات وأُتيح - ٣٠
 فـصوال  ونظـم  ،التعلـيم  جمـال  يف استـشارية  خـدمات  الغربيـة  الضفة من الريفية املناطق نساء إىل

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  اأنـشأه  جمتمعيـا  مركزا ١٨ وُيستخدم .للفتيات للتقوية دراسية
 قـدم  وكذلك .الدخل ليدوتو القانونية املشورة وتقدمي الريفيات قدرات لتنمية نسائية كمراكز
 وبنـاء  الغـذائي  األمـن  حتقيـق  إىل ترمـي  ملبـادرة  غـزة  قطـاع  يف الـدعم  للمـرأة  اإلمنـائي  الصندوق
 الالزمـة  التكـاليف  علـى  وحـصلن  التـدريب  تلقـني  حيـث  ريفيـة  ٥٠ منـها  تاسـتفاد  القدرات،

  .احلجم صغرية إنتاجية مشاريع يف للبدء
 

 تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا – باء 
 املعلومــات تكنولوجيــات إىل الوصـول  يف املــرأة فـرص  زيــادة أجــل مـن  اجلهــود ُبـذلت  - ٣١

 نـروا واأل يف التعلـيم  إدارة وواصلت .غريها مع املساواة قدم على منها واالستفادة واالتصاالت
 املعلومــــات لتكنولوجيــــات الفلــــسطينيات الالجئــــات وصــــول منــــها أمــــور علــــى التــــشديد

 سياســات يف اجلنــسني بــني املــساواة وتــشجيع ،نغريهــ مــع املــساواة قــدم علــى واالتــصاالت
 البنـك  وقـام  .مناسـبة  إعالميـة  مـواد  إنتـاج  علـى  القدرات وبناء ،اهب واالحتفاظ العمالة توظيف
 للنـساء  تـوفر  األغـراض  متعـددة  لالتـصاالت  جمتمعيـة  مراكـز  مخسة إنشاء عملية بتمويل الدويل

 ،آمـن  بـشكل  وتكنولوجياهتـا  واالتـصاالت  املعلومات تخدما على احلصول إمكانية والفتيات
 ختفيــضات وتقــدمي ،املــرأة تناســب تــشغيل أوقــات يف اخلــدمات هــذه وفريتــ خــالل مــن وذلــك

 غــري التعلــيم فــرص علــى منــتظم بــشكل والتركيــز الســتقباهلن مــريح منــاخ وتــوفري للعــضوات
  .للمرأة الرمسي
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 إلكترونيــة ملناقــشة الــدعم للمــرأة منــائياإل الــصندوق قــدم صــبايا، برنــامج خــالل ومــن - ٣٢
 لالتــصال كوســيلة اإلنترنــت اســتخدام علــى قــدراهتن تنميــة إىل وهتــدف الريفيــات بــني جتــري

ــبري ــبيل والتع ــز مجــع إىل وس ــات وجتهي ــصلة ذات واملعلومــات البيان ــاهتن ال  ويهــدف .باحتياج
 قبــل مــن املــرأة تنقــل ىعلــ املفروضــة القيــود علــى التغلــب إىل املعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام
  .اجملتمعية والتقاليد العسكري االحتالل

ــ اليونــسكو وأفــادت - ٣٣  اجلمهوريــةو األردن مــن واإلعالميــات الــصحفيات مــن ٢٨ أنب
 أٌقيمـت  تدريبيـة  عمـل  حلقـة  يف شـاركن  لبنـان و العـراق و الفلسطينية السلطة و السورية العربية

 املعلومـات  تكنولوجيـا  استخدام” موضوع وتناولت ٢٠٠٧ أغسطس/آب شهر يف األردن يف
 ضـمن  العمـل،  حلقـة  وتـضمنت  .“الـصحفيات  لفائـدة  اإلعـالم  وسـائط  جمـال  يف واالتصاالت

 اإلعـــالم تنـــاول وكيفيــة  للنـــساء، احاليـــ املتــوافرة  اإلعالميـــة للوســـائط حتلــيال  أخـــرى، أمــور 
 .اجلنسني بني املساواة ومسائل املرأة احتياجات

 
 الصحة  - جيم 

 زيـادة  علـى  املتحـدة  األمـم  كيانـات  تركيـز  حمـور  انـصب  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة يف - ٣٤
 جمــال يف التثقيــف وبــرامج ،ةالنفــسي املــشورةو اإلجنابيــة، الــصحة خــدمات علــى املــرأة حــصول
ــة الــصحة ــوفري والتلقــيح، األمــراض، مــن والوقاي ــاه وت ــصاحلة املي  الــصرف ومرافــق للــشرب ال
 علـى  احلفـاظ  إىل الراميـة  األنـشطة  من مبجموعة للسكان املتحدة األمم صندوق وقام .الصحي
 الــصحة خــدمات تــوفري أجــل مــن الــدعم تقــدمي :األنــشطة هــذه ومــن .الــصحي النظــام ســالمة
 الـصحة  ومعدات مبواد الوالدة وأقسام األولية الصحية الرعاية مراكز تزويد خالل من اإلجنابية
 حـاالت  ونقـل  ؛ العالجيـة  ؤسساتامل إىل اإلحالة نظام تشغيل لتسهيل الوقود وتوفري اإلجنابية؛
 كهربائيـة  مولـدات  وشـراء  التناسـلية؛  األعـضاء  بـسرطان  املـصابات  واملريـضات  الطارئة الوالدة
 وسـعت  .القطـاع  يف الكهربائيـة  الطاقة شبكة تدمري بعد غزة يف الصحية للرعاية مراكز لثمانية

 احلــصول طريــق عــن الــصحة جمــال يف الربجمــة يف ايناجلنــس املنظــور مراعــاة تعزيــز إىل نــرواوألا
 يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  وتـشجيع  اجلـنس  نوع حسب مصنفة بيانات على ذلك أمكن حيثما

 .اهب فاظتحواال العمالة توظيف سياسات
ــة األســرة تنظــيم خــدمات الكيانــات مــن عــدد وقــدم - ٣٥ ــوالدة قبــل الــصحية والرعاي  .ال

 فيهـا  تنـشط  الين ةاخلمس يادينامل يف الوالدة قبل الصحية الرعاية تقريبا امرأة ٩٠ ٠٠٠ وتلقت
ــرواواأل ــوق عــدد وطلــب .ن ـــ يف ــرأة ٢٠ ٠٠٠ ال ــصح ام ــرة ألول الن ــشأن م  األســرة تنظــيم ب

 ١٠٠ ٠٠٠ واســتفادت .امــرأة ١١٠ ٠٠٠ مــن أكثــر األســرة تنظــيم خــدمات مــن واســتفاد
 الرعايـة  تلقـى  فيمـا  نـروا؛ ولأل التـابع  الغذائيـة  املـساعدات  برنـامج  مـن  مرضـعة  وأم حامـل  امرأة
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 املــصابات مــن ٩٥ ٠٠٠ إىل يــصل عــدد املعديــة غــري لألمــراض الوكالــة عيــادات يف الــصحية
 دخــول يف  امــرأة  ٤٥ ٠٠٠ مــساعدة  وجــرت  الــدم؛ ضــغط  ارتفــاع  أو/و يالــسكر  مبــرض

 احتياجــات لتلبيــة مــشاريع علــى أيــضا للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق وركــز .املستــشفيات
 .األزمة عن الناشئة الشابات احتياجات فيها مبا شباب،ال

 فقـد  .للمـرأة  االجتماعيـة -النفسية املشورة خدمات كذلك الكيانات من العديد وقدم - ٣٦
 لإلرشــاد املــرأة مركــز مــع بالتعــاون املثــال، ســبيل علــى للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق قــام

 مبتكـرا  هنجـا  عتمـد ي جديد مشروع بتنفيذ عايل،ال والتعليم التربية ووزارة واالجتماعي القانوين
 العقليـــة للـــصحة األونـــروا برنـــامج ويـــوفر .االجتماعيـــة - النفـــسية املـــشورة إســـداء جمـــال يف

 لالجـــئني الـــضروري االجتمـــاعي - النفـــسي الـــدعم غـــزة قطـــاع يف احملليـــة للمجتمعـــات
 الـصندوق  قـدم و .األمـد  طويلـة  مـسلح  وصـراع  عنـف  أوضـاع  يف يعيـشون  الـذين  الفلسطينيني

 وجلــسات متخصــصة، حماضــرات خــالل مــن االجتماعيــة - النفــسية املــشورة للمــرأة اإلمنــائي
 بـشكل  منـه  اسـتفاد  مـا  وهـو  ،للمعلومـات  ونـشر  فردية، واستشارات املشورة، إلسداء مجاعية
 املـشورة  إلسـداء  متنقلـة  أفرقـة  أيـضا  الـصندوق  وشـكل  .األلـف  يفـوق  النـساء  مـن  عدد مباشر
 جلـسات  وأجـرت  لألفـراد،  العـالج  وقـدمت  مجاعيـة،  جلـسات  نظمـت  الجتماعيةا - النفسية
 إسـداء  وخـدمات  احلياتيـة  باملهـارات  يتعلـق  فيمـا  التـدريب  ووفـرت  املنازل، يف النفسي للعالج
 مــرأةا ٢ ٥٠٠ مــن أكثــر مباشــر بــشكل األفرقــة هــذه أنــشطة مــن واســتفاد الــصحية، املــشورة
  .فلسطينية

 باإلصـابة  تتعلـق  برامج ذلك يف مبا الصحة، جمال يف والتدريب يفللتثق برامج وقُدمت - ٣٧
 متخصـصة  تدريبيـة  دورة للمـرأة  اإلمنائي الصندوق ونظم .اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس

 مـع  اجلنـسي  والعنـف  والـصحة  اجلنـسي  الـسلوك  تناولـت  باملدارس االجتماعيات لألخصائيات
 بــشأن الــوعي مــستوى لرفــع جلــسات ذلــك يف مبــا الفتيــات، تثقيــف منــها أمــور علــى التركيــز
 اجلامعـة  لطلبـة  اجلنـسية  الـصحة  عـن  تثقيفيـة  جلـسات  لعقـد  أيـضا  الدعم وقُدم .اجلنسي العنف

 املناعــة نقــص بفــريوس اإلصــابة خــاطرمب صــفوفهم يف الــوعي مــستوى رفــعل وذلــك والــشباب
 التثقيــف لــربامج الترويجبــ ونــروااأل وقامــت .املــرأة لــه تتعــرض الــذي اخلطربــو اإليــدز/البــشرية
ــاول الــيت الــصحي ــغ، اســتخدام منــع تتن ــدز/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس واإلصــابة التب  اإلي
 .اجلنسي االتصال طريق عن املنقولة واألمراض

 املتحـدة  األمـم  كيانـات  جانـب  مـن  بالـدعم  حظيـت  اليت اهلامة األخرى اجملاالت ومن - ٣٨
 لنـساء ا إىل الـشاملة  التلقـيح  خدمات تقدمي ونروااأل لتواص فقد .األمراض ضد التلقيح برامج

 اليونيـسيف  وقـدمت  .اللقاحـات  طريـق  عن هبا اإلصابة منع ميكن اليت األمراض ضد واألطفال
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 مــن تقريبــا ١٤٠ ٠٠٠ لـــ التلقــيح لتــسجيل بطاقــات لعمــل غــزة يف الــصحة وزارة إىل الــدعم
 ذلـك  يف مبـا  الطـوارئ  حلاالت الالزمة ليةاألو الصحية الرعاية أدوات وتوفري واحلوامل، الرضع

 طفــللل العامــة الــصحة ددوُعــ األوليــة اإلســعافات ددوُعــ القــابالت ددوُعــ التوليــد أطبــاء ددُعــ
 يف امـرأة  ٧٥ ٠٠٠ لعـدد  )التيتـانوس ( الكـزاز  ضـد  التلقيح أيضا اليونيسيف ووفرت .واألسرة

  .الطفل لتغذية سليمةال واملمارسات الطبيعية للرضاعة بالترويج وقامت اإلجناب، سن
 لألســر امليــاه مجــع يف تتمثــل رئيــسية مبــسؤولية يــضطلعن والفتيــات النــساء أن حيــثو - ٣٩

 مراعـاة  ،اليونيـسيف  قامـت  الالئقـة،  الـصحية  املرافـق  األحـوال  مـن  الكـثري  يف ويفتقدن املعيشية
 الـصحية  واملرافـق  للـشرب  الـصاحلة  امليـاه  إىل الوصـول  إمكانية توفري على بالتركيز لذلك، منها

ــة ــةب الالئق ــساء أوضــاع حتــسني غي ــات الن ــا والفتي ــدارس يف األوضــاع ذلــك يف مب  وأمــدت .امل
 ببنـاء  تقـوم  وهي باملياه، غزة أحناء مجيع يف صحيا مرفقا ٣٢ و مدرسة ٣٤٣ يوميا اليونيسيف

ــالح أو ــق إصــ ــصحية املرافــ ــة ٥٢ يف الــ ــادات ٨ و مدرســ ــافة .عيــ ــر إىل وإضــ ــار حفــ  اآلبــ
 الريفيـة،  ألسـر ا علـى  ميـاه  خـزان  ٤٥٠ بتوزيع اليونيسيف قامت باملياه، اإلمداد بكاتش وبناء
 .غزة يف البلديات على للمياه متنقلة خزانات ٦ و
 

  املبادرة وروح العمالة - الد 
 الـوظيفي،  لتنـسيب ا علـى  تـدريب ال تقـدمي  واصـلت  وأ املتحـدة  األمـم  كيانات أطلقت - ٤٠

 .املبـادرة  روح تنميـة و الـدخل  توليـد  ىلإ ةدفـ ااهل لمـشاريع ل دعمالـ  تقدميو العمل، فرص وخلق
 العمـل  منظمـة  وقـدمت  .ةحبثيـ  مـشاريع  بينـها  مـشتركة،  مبـادرات  الكيانـات  هذه أطلقت كما

 يهـدف  الـذي  ،“املهـين  لتدريبا برامج خلرجيي الوظيفي التنسيب” مشروع إىل الدعم الدولية
 املـدارس  خرجيـي  مـن  العمـل  عـن  لعـاطلني ا مـن  ١٤٠ ـلـ  الـدخل  وتوليـد  العمل فرص حتفيز ىلإ
 نـسبة  وبلغـت  .العمـل  ةوزارلـ  التابعـة  املهين التدريب ومراكز اجلدد الفلسطينية ةاملهني/ةصناعيال

 يف ٥٥ نـسبة  متكنـت و الغربيـة،  الـضفة  يف املائـة  يف ٣٨ و غـزة  يف املائـة  يف ٢٦ أةاملـر  مشاركة
 .دائمة فائوظ على احلصول من املتدربني جمموع من املائة
 اجلنـسني  بـني  املـساواة ” اإلقليمـي  الربنـامج  يف احملتلـة  الفلـسطينية  رضاأل أُدرجت وقد - ٤١

 )٢٠٠٨ - ٢٠٠٦( “العربيـة  الـدول  اقتـصادات  مـن  الرمسـي  غـري  القطـاع  يف العمال وحقوق
 العربيـة  للـدول  اإلقليمـي  املكتـب  بـني  مـشتركة  ةمبادر وهو الدولية، العمل منظمة تقوده الذي

ــة العمــل مــةنظمب ــة املــرأة مركــزو ،الدولي ــدويل واملركــز ،والبحــث للتــدريب العربي  لبحــوث ال
 ،ةبـادر امل هـذه  وتتكـون  .اإلمنائيـة  املتحـدة  األمم منظمات لدعم العريب اخلليج برنامجو ،التنمية
 جمـــال يف والـــدعوة ،والتـــدريب ،البحـــث :يهـــ ةمترابطـــ عناصـــر ثالثـــة نمـــ ســـنتان، ومـــدهتا

 إقليميـتني  ساسـية أ معلومـات  ورقـيت  ومناقـشة  وضـع  جـرى  البحث رحلةم وخالل .السياسات
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 مــصرو لبنــانو تــونس( ةقطريــ ةحالــ دراســات ومخــس االجتماعيــة ةواحلمايــ حــصاءاتاإل عــن
ــيمنو ــة الفلــسطينية واألرض ال ــةحبث عمــل حلقــة خــالل وذلــك ،)احملتل ــونس يف ُعقــدت ي  يف ت

 توسـيع  علـى  تركـز  ةقطريـ  حالـة  دراسة نيفلسطيني باحثني ثالثة وأجرى .٢٠٠٧ بريلأ/نيسان
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  منظوري من الرمسي غري االقتصاد يف للعاملني االجتماعية ةاحلماي نطاق

 ســُتتوَّج الــيت التــدريب مرحلــة دخــول صــدد يف حاليــا هــو املــشروع وهــذا .العمــال وحقــوق
ــدريبٍ بتنظــيم ــى إقليمــي ت ــ عل ــةاال ةاحلماي ــصاداال يف واإلحــصاءات جتماعي  .الرمســي غــري قت
 مـستديرة  وموائـد  إحاطـات  علـى  الثالـث  العنصَر متثل اليت بالسياسات املتعلقة الدعوةُ وستركز
 .األحباث مؤسساتو اتالسياس صانعي إىل موجهة حمددة سياسات تتناول
ــة وتعهــدت - ٤٢ ــل منظم ــة العم ــغ الدولي ــون مببل ــشاءإل دوالر ملي ــصندوق ن ــسطيين ال  الفل

 وحتقيـق  املـوارد  تعبئـة ل املؤسـسي  طـار اإل الـصندوق  هـذا  ويـشكل  .االجتماعية ةواحلماي للعمالة
ــةا ــة لتنميـ ــصادية االجتماعيـ ــة يف واالقتـ ــاالت ثالثـ ــة جمـ ــيةأ برناجميـ ــي ساسـ ــة :هـ ــةال البنيـ  تحتيـ

 املكتــُب أوفــد ،٢٠٠٧ غــسطسأ/آب ويف .ةالبــشري واملــوارد واملــشاريع احملليــة، اتللمجتمعــ
ــدول اإلقليمـــي ــة للـ ــةنظمب العربيـ ــل مـ ــة العمـ ــة الدوليـ ــددة بعثـ ــخاال متعـ  رضاأل ىلإ صاتاصتـ
 التــرويجو الفقــر مــن احلــد إىل هتــدف الــتقين لتعــاونل اســتراتيجيات وغلــص احملتلــة الفلــسطينية

 .والنساء الشباب على خاص بشكل التركيز مع للفلسطينيني، جةواملنِت ئقةالال لعمالةل
 أصــحاب قــدرات بنــاء هبــدف ة،مــشترك مبــادرات هابينــ مبــادرات، أُطلقــت كمــا - ٤٣

ــصلحة ــسيني املـ ــى الرئيـ ــزت علـ ــادرة روح عزيـ ــدى املبـ ــرأة لـ ــدف .املـ ــامج ويهـ ــك برنـ  أمربيتيـ
 والتنميــة للتجــارة املتحــدة األمــم مــؤمتر بــه يــضطلع الــذي )املبــادرات خدمــة يف التكنولوجيــا(
 بنـاء  خـالل  مـن  واملتوسطة الصغرية املشاريع تنمية دعم إىل الدولية العمل ومنظمة )األونكتاد(
 ومـن  .دويلالـ  الـصعيد  علـى  تنافـسية  مـشاريع و نـشط  خـاص  قطـاع  نشاءإل يةسسؤامل قدراتال

ــدربني ـــ املت ــذين ١٢٣ ال ــة يف ١٦ كــان خترجــوا، ال ــهم املائ ــن من ــساء، م ــ الن ــصناعات نثلمي  ال
 ولنيؤاملـس  وكبـار  للرؤسـاء  مـستديرة  ئدةما وُنظمت .الغربية الضفة أحناء يف الرائدة واخلدمات
 الغربيـة  الـضفة  يف غرفـة  ١٤ ضميـ  الـذي  والصناعة التجارة غرفل الفلسطيين الحتادل التنفيذيني
 يف العمـل  أربـاب  منظمـات  دور حتـسني  هاهـدف  الدوليـة،  العمل منظمة من دعمب غزة، وقطاع
 التركيــز مــع واملتوســطة، الــصغرية اريعاملــش تــشجيع خــالل مــن ســيما ال العمــل، فــرص خلــق
 .املرأة لدى املبادرة روح ومتكني زتعزي على خاص بشكل
 أفـراد  أفقـر  مـن  هـن  النـساء  مـن  ىصغرالـ  التجاريـة  بادراتامل أصحاب أن إىل وبالنظر - ٤٤

 تلبيــة مــن ننــهكِّمي املــال لــرأس أساســيا امــصدر يــشكل هلــن االئتمانــات تــوفري فــإن اجملتمعــات،
 يزيـد  مـا  األونـروا  منحـت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .ألسـرهن  األساسية االحتياجات



E/CN.6/2008/6
 

16 07-62312 
 

 املبـادرات  لـذوات  دوالر، مليـون  ٢٥ مبلغ قيمتها تفوق تضامين مجاعي قرض ٣٨ ٠٠٠ على
 .الـــسورية العربيــة  واجلمهوريــة  واألردن غــزة  وقطـــاع الغربيــة  الــضفة  يف الــصغرى  التجاريــة 
 مليــون ٣،٢ لــىع قيمتــها تزيــد اســتهالكي قــرض ٥ ٥٠٠ مــن أكثــر أيــضا وكالــةال وقــدمت
 لـــى ع احلـــصول  علـــى  هلـــا  قـــدرة  ال الـــيت  غـــزة  قطـــاع  يف العاملـــة  الطبقـــة  أســـر إىل دوالر
 علـى  يزيـد  ممـا  تتكـون  حافظـة  لألونـروا  كانـت  ،٢٠٠٦ يونيـو /حزيـران  يفو .مـصرفية  قروض
 تفــوق ،الــسورية العربيــة واجلمهوريــة واألردن احملتلــة الفلــسطينية األرض يف قــرض ١٣ ٦٠٠
 .منها املائة يف ٢٠ نسبة النساء من ئنالزبا ميثل دوالر، مليون ٩,٦ قيمتها
 والــصناعة الــوطين الغــذائي األمــن حتــسني يف الفلــسطينية املــرأة دور تعزيــز وهبــدف - ٤٥

 لألســر الغــذائي األمــن دعــم” مــشروع مواصــلة والزراعــة ةغذيــاأل منظمــة دعمــت ،الزراعيــة
 املكثـف،  األحيـائي  النظـام  إىل املستند املرتيل الزراعي اإلنتاج خالل من الدخل وتوليد املعيشية

 .٢٠٠٦ عـام  يف بـدأ  الـذي  ،“غـزة  وقطاع الغربية الضفة يف للمرأة املرتلية يةالصناع األنشطةو
 وجتهيزهـا،  ةغذيـ األ حفـظ  علـى  مكثفة يبيةتدر دورات يف امرأة ١٨٠ حنو تارخيه حىت شاركو

ــا” عنــصرل امــرأة مخــسون اخــتريتو .الــسوق حنــو التوجــه علــى التركيــز مــع  الزراعــي جاإلنت
 مــشكلة علــى لتغلــبا هبــدف بتذلــةامل امليــاه تكريــر مرافــق تــضمني الــذي املكثــف “املــرتيل

  .املياه من احملدودة اإلمدادات
 بـرامج  تـشمل  للمـرأة،  عمـل  إلجيـاد  جهـود  بـذل  عـن  املتحـدة  األمـم  كيانات وأفادت - ٤٦

 عمـل  يـوم  مليـون  ١,٨ ـب يقدر ما األونروا وأوجدت .احمللية اجملتمعات مستوى على ومشاريع
 اجملتمعـات  إىل املـستندة  البناءو التحتية البنية ومشاريع املباشر توظيفلل هابرناجم إطار يف مؤقت
 ةعالـ إو الـدخل  مـستويات  مـن  الـدنيا  احلـدود  علـى  ظافـ احل يف املـستفيدين  مـساعدة  بغيـة  احمللية

 مـــن املائـــة يف ١٧ نـــسبة األســـر بـــاتر تـــشكل الغربيـــة والـــضفة غـــزة قطـــاع فـــيف .أســـرهم
 بقيمــة برناجمــا للتنميــة اإلســالمي البنــك إىل اليونــسكو تقــدم ،٢٠٠٦ عــام ويف .املــستفيدين

 مواقـع  تنـشيط  خـالل  مـن  والـشبان  للـشابات  عمـل  فـرص  توليد على ركزي دوالر مليون ٢,٨
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  خلق كما .احملتلة الفلسطينية األرض يف القدمية املدن يف الثقايف التراث

 الــضفة يف الريفيــة املنــاطق مــن معظمهــن ،امــرأة ٣٠٠ مــن ألكثــر عمــل فــرص للمــرأة إلمنــائيا
  .بالتقرير املشمولة الفترة خالل ُنفذت خمتلفة ومشاريع برامج عرب ،غزة وقطاع الغربية
ــاد وشــدد - ٤٧ ــة علــى األونكت ــاد ،االقتــصادي القــرار صــنع يف املــرأة إشــراك أمهي  عــن وأف

 الـذي  اجمللـس  لعـضوية  ٢٠٠٧ عـام  يف اتالفلـسطيني  األعمـال  نـساء  زأبـر  مـن  واحـدة  انتخاب
 عـام  مطلـع  يف أُطلـق  يذالـ  “الفلـسطيين  لـشاحنني ا جملس إنشاء” عنوانب مشروع على شرفي
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 .الفلــسطيين الــشحن قطــاع يف واملــستوردين املــصدرين أوســاط مــصاحل محايــة هبــدف ٢٠٠٦
  .للمجلس اإلداري الفريق من املائة يف ٤٠ نسبة حاليا متثل املرأة نأ ولوحظ

 يف الـسالم  ةلعمليـ  اخلـاص  املتحـدة  األمـم  منسق مكتب قاد ،٢٠٠٧ بريلأ/نيسان ويف - ٤٨
ــا األوســـط الـــشرق  لالحتياجـــات املتحـــدة األمـــم منظومـــة توكـــاال أجرتـــه امـــشترك تقييمـ

 هـذا  خـالل  مـن  وُحـددت  .املـرأة  احتياجـات  اصةخبو األردن، غور يف واالقتصادية االجتماعية
ــيم ــة ذات العمــل جمــاالت التقي ــادة اشــأهن مــن الــيت األولوي  يف للمــرأة االقتــصادية املــشاركة زي
 يف كتـب امل ينـسقه  املتحـدة  لألمـم  مـشترك  ربنـامج ب ذلـك  إتبـاع  املتـوخى  ومـن  .احمللية اجمتمعاهت
 .٢٠٠٧ عام أواخر

 
  لمرأةل اإلنسان حقوق - هاء 

 حقـوق  وتعزيـز  محايـة  على تركز مبادرات املتحدة لألمم تابعة عدة كيانات أطلقت - ٤٩
 واحللقــات والتــدريب، الــدعوة، طريــق عــن ذلــك يف مبــا ،فلــسطني يف والفتــاة للمــرأة اإلنــسان
ــدعم وتقــدمي ،الدراســية ــالغ، مــستلزمات الســتيفاء ال  وواصــلت .العمــل خطــط وإعــداد اإلب
 وضـع  الفلـسطيين،  املـدين  اجملتمـع  ممثلي خمتلف بجان إىل فلسطني، - اإلنسان حقوق مفوضية

 التــشريعات يف اإلنــسان حلقــوق الدوليــة املعــايري إدراج علــى تــشجع لــدعوةل اســتراتيجيات
ــ التركيــز مــع الفلــسطينية، والــسياسات  ،٢٠٠٧ عــام يفو .املــرأة حقــوق علــى خــاص شكلب
ــسان حقــوق مفوضــية اضــطلعت ــدعوةب متعلقــة ةنــشطبأ فلــسطني - اإلن  العــدل وزارة مــع ال

 تعزيـز  ضـرورة  علـى  شددتـ  ،ةلـ االعد قطـاع  إصـالح  قـضية  بـشأن  والطفـل  ةاملرأ شؤون وزارةو
 شــاركت كمــا .االجتمــاعي الــدعم آليــات مـن  وغريهــا العدالــة إىل الوصــول علــى رأةاملــ قـدرة 

ــ ومناقــشات دراســية حلقــات يف فلــسطني - اإلنــسان حقــوق مفوضــية  حمــددة قــضاياب صلتت
 حبقـوق  الـصلة  ذات املتحـدة  األمم آليات عمل على األضواء فيها سلطت ،املرأة قوقحب متعلقة
 املقـررين  آليـات  وخـصوصا  احلكوميـة،  غـري  للمنظمـات  خالهلـا  من ميكن اليت والسبل اإلنسان
 .املرأة حبقوق للنهوض فعال حنو على اآلليات هذه استخدام اخلاصني،

 ةللمـرأ  اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف القـدرات  بنـاء  حظي االستعراض، قيد الفترة وخالل - ٥٠
 حقـوق  علـى  عـدة  يـة تدريب دورات فلـسطني  - اإلنـسان  حقوق مفوضية ونظمت .كبري دعمب

 ممـثلني  مشلـت  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفة يف تدريبية دورات مثاين ُنظمت فقد .للمرأة اإلنسان
 غـري  املنظمـات  مـن  وغريهـا  اإلنـسان  قوقحب ُتعىن منظمات بينهم الفلسطيين، املدين اجملتمع نع

 يف جنـساين  منظـور  أدمـج  كمـا  ،املـشاركني  اختيار يف اجلنسني بني التوازن روعَيو .احلكومية
 كــذلك وُنظمــت .والتقيــيم الرصــد ويف والغايــات األهــداف وحتديــد الدراســية املنــاهج وضــع
ــ دورة  والناشـــطني اإلنـــسان حقـــوق عـــن الفلـــسطينيني للمـــدافعني نياملـــدرب لتـــدريب ةمكثفـ
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 حــول تدريبيــة ودورات عمــل حلقــات وُعقــدت .اناإلنــس حقــوق منظمــات يف الفلــسطينيني
ــوق ــرأة حق ــةو امل ــضاء اتفاقي ــى الق ــع عل ــز أشــكال مجي ــرأة ضــد التميي ــترك ،امل ــا اش ــ فيه  وممثل

 حقـــوق مفوضـــية نظمـــت ،٢٠٠٧ مـــايو/أيـــار ويف .الفلـــسطينية اإلنـــسان حقـــوق منظمـــات
ــسان ــسطني - اإلن ــ فل ــدا خمصــصتني نيدورت ــشارِ حتدي ــضفة يف كاتمل ــة ال ــةوم الغربي ــزة دين  غ
 املتحــدة األمــم وهيئــات املتحــدة لألمــم اخلاصــة اإلجــراءات حــول نــسائية جمموعــات لتثقيــف
ــش ــارير وتقــدمي معاهــدات مبوجــب أةاملن ــدم .التق ــائي املتحــدة األمــم صــندوق وق  للمــرأة اإلمن

 الــشباب األعــضاء إىل للمــرأة اإلنــسان وحقــوق اجلنــسني بــني املــساواةب يتعلــق مــا يف التــدريب
 حقـوق  رصـد ” ملـشروع  التابعـة  الفلـسطيين  التـشريعي  اجمللـس  رصـد  جلنـة  يف واإلنـاث  لذكورا

  .للمشروع التابعة اإلعالم وللجة “الشباب
 يف فعالـة  مـشاركة  ،اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  مـع  وثيـق  تعاونب اليونسكو، وشاركت - ٥١
 يف ٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفتـرة  اإلنـسان  حقـوق  جمال يف للتثقيف العاملي لربنامجا عمل خطة تنفيذ

 دفاهلـا  املـشروع  مـن  األوىل املراحـل  يف الكيانـان  هـذان  وسـيتعاون  .احملتلـة  الفلسطينية األرض
 والتثقيــف الثقافــات بــني والتفــاهم الدميقراطيــةو واملواطنــة والــسالم اإلنــسان حقــوق تعزيــز إىل
 لـل حت يتالـ  املـشروع  مـن  األوليـة  املرحلـة  ٢٠٠٦ عـام  أواخـر  يف أُجنـزت  وقـد  .اإلنـسان  قوقحب

 .الفلسطيين سياالدر النظام يف اإلنسان قوقحب للتثقيف الراهنة احلالة
 التوعيـة و القـدرات  بناءل محلته إطار يف للمرأة، اإلمنائي املتحدة األمم صندوُق أسدىو - ٥٢
 وخـدمات  قانونيـة  مـشورة  غـزة،  قطـاع  يف املـرأة  ضـد  والعنـف  للمرأة اإلنسان حقوق جمال يف

 واّتبـع  .غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الـضفة ب ةشمهمَّـ  مناطق يف امرأة ١ ٥٠٠ من ألكثر قانوين تثقيف
 األمـم  لـصندوق  التـابع  “الـشباب  حقـوق  رصـد ” شروعملـ  نفـذة امل الوكالة باعتباره الصندوق،
 الـدعوة و الـشباب  حقـوق  رصـد  جمـايل  يف انيةاجلنـس  لفـوارق ل مراعيا اهنج للدميقراطية، املتحدة

 .احمللية اإلعالم طوسائ خالل من
 النـسائية  املنظمـات  مـع  ثيـق و بـشكل  فلـسطني  - اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  واخنرطت - ٥٣

 كمــا ،العنــصري التمييــز علــى القــضاء لجنــةل موحــد بــديل تقريــرٍ وضــعِ تنــسيق يف الفلــسطينية
 حبقـوق  ةتعلقـ م حمـددة  قـضايا  تتناول اليت واملناقشات الدراسية احللقات من عديد يف شاركت
ــرأة، ــسليط مــع امل ــصلة ذات املتحــدة األمــم آليــات عمــل علــى ضــواءاأل ت ــسان قــوقحب ال  اإلن

 حبقـوق  للنـهوض  فعـال  حنـو  علـى  اآلليـات  هـذه  مـن  احلكوميـة  غري املنظمات استفادة يةإمكانو
  .املرأة
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 املرأة ضد العنف - واو 
 بالتعـاون  وذلـك  ،رأةاملـ  ضـد  العنـف  مـسألةَ  املتحـدة  األمـم  كيانـات  من طائفةٌ تناولت - ٥٤
ــع ــ مـ ــات ضبعـ ــسطينية املنظمـ ــري الفلـ ــة غـ ــد .احلكوميـ ــت فقـ ــثال نظمـ ــية مـ ــوق مفوضـ   حقـ

ــسان ــسطني - اإلن ــم وصــندوق فل ــسكان املتحــدة األم ــة لل ــصحة ومنظم ــة ال  املنتــدىو العاملي
 أحنـاء  مجيـع  يف ةنـشط األ مـن  سلـسلة  )املـرتيل  العنف ملكافحة حكومية غري فلسطينية منظمات(

 تلـك  ومشلـت  .املـرأة  ضـد  العنـف  علـى  للقـضاء  الدويل ليومبا احتفاال احملتلة الفلسطينية األرض
 إىل نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٥ مــن الفتــرة يف البلــد نطــاق علــى ةعالميــإ محلــة إطــالق ةنــشطاأل
 أمـاكن  يف ،املنتـدى  يـّسرها  عمـل،  حلقـات  عشر وُنظمت .٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٠

 العنـف  على هذه العمل حلقات من كلٌ كزور .احملتلة الفلسطينية األرض أحناء مجيع يف خمتلفة
 االجتماعيـــةو الــسياسية  األوضــاع  ظـــل يف للمــرأة  واالجتماعيــة  النفـــسية الــصحة و اجلنــساين 

 هبـا  لتـستعني  لـدعوة ل خطة الحقاً وُوضعت .الفلسطيين اجملتمع يعيشها اليت الراهنة واالقتصادية
 اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  لتوواصـ  .توصياتال تفعيل ضمان أجل من املدين اجملتمع منظمات

 املـشاركة  خـالل  من ذلك يف مبا املرأة، ضد املرتيل بالعنف ةتعلقامل التطورات متابعة فلسطني -
 واخُتتمـت  .قـضية ال ذههلـ  لتـصدي ل املـدين  اجملتمـع  منظمات أطلقتها اليت األوىل دعوةال محلة يف

  .٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين نتشري يف رمسيا املرأة شؤون وزارة أطلقتها عمل خطة بصوغ احلملة
ــسكو أصــدرتو - ٥٥ ــشرت اليون ــائع صــحيفة ون ــن وق ــف ع ــساء ضــد العن  األرض يف الن

 علـى  للقضاء الوطنية احلملة خالل ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون يف زعتُو احملتلة، الفلسطينية
  .املرأة ضد العنف

 
  ةنسانياإل اتاملساعد - زاي 

 الـيت  الفلـسطينية  املـرأة  إىل ةنـساني اإل املـساعدات  ميتقـد  املتحدة األمم كيانات واصلت - ٥٦
 ومـساعدات  غـذاء  تـوفري  ةنـشط األ هـذه  ومشلـت  .ةاحملرومـ  والقـرى  الالجئني خميمات يف تعيش
 .الدراسية املقررات عن خارجة ةنشطأ قدميوت لتعلمل مؤاتية بيئة وإشاعة نقدية
 الفلــسطينية األرض يف الجــئ مليــون مــن أكثــر إىل خاصــة مــساعدة األونــروا وقـدمت  - ٥٧

 “اخلاصـة  العـسر  االتح” مساعدةُ ومنحت .األسر ربات من املائة يف ٤٥ نسبة منهم احملتلة،
 نقديـة  ومـساعدة  غـذائي  دعـم  شـكل  يف حيويـة  مـان أ شـبكةَ  ةاملعدمـ  األسَر الوكالة من املقدمة
 ميكـن  حيـث  ،وكالـة لل التابعـة  املهين التدريب مراكز من االستفادة على ةتفضيلي قدرةو ئيةانتقا
 .الفقر من أُسرهم انتشال يف تساعد مهارات تعلُّم تالميذلل
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 واحملرومـة  املعزولـة  احملليـة  اجملتمعـات ” مـشروع  يف تهامـشارك  اليونسكو واصلت كما - ٥٨
ــسطينية األرض يف ــة الفل ــن املمــول “احملتل ــصندوق م ــنلأل ماينئاالســت ال ــشري م  ويهــدف .الب

ــة إىل املــشروع ــر تلبي ــرادأل حلاحــاإ حتياجــاتاال أكث ــشعبا ف ــذي الفلــسطيين ل  يف ونيعيــش نال
 الـتعلم  بيئـة  تعزيـز  طريـق  عـن  مـساعدهتم  ذلك يف مبا لالجئني، وخميمني ةروماحمل ىقرال من ١٤

 يـالء إ مـع  ،ياملـاد  وغري يالشفو التراث وتعزيز ،الدراسية املقررات عن خارجة ةنشطأ وتنفيذ
 نتـاج إو العمـل،  فـرص  لتوليـد  مكانـات إ طياهتـا  يف حتمـل  الـيت  ثقافيـة ال لمـشاريع ل خاص اهتمام
 .باملعلومات غنية ةذاعيإ وثائقية وتقارير أحاديثو برامج

 
  املعلومات ونشر الدعوة - حاء 

 اجتماعـات  عقـد  ذلـك  يف مبـا  دعـوة،  بأنـشطة  املتحدة لألمم تابعة اتكيان عدة قامت - ٥٩
 وحتليـل  جبمـع  الكيانـات  هـذه  قامـت  لكوكـذ  .حبوث وإجراء بيانات قواعد وإنشاء ومؤمترات

  .الفلسطينية املرأة حالة عن املعلومات ونشر
 دراسـية  حلقـات  الـسياسية  الـشؤون  إلدارة التابعـة  الفلـسطينيني  حقـوق  شعبة ونظمت - ٦٠

 املتحــدة األمــم حلقــة تناولــت فمــثال .الفلــسطينية املــرأة حالــة علــى التركيــز مشلــت ومــؤمترات
ــة الدراســية ــر/شــباط يف الدوحــة يف املعقــودة الفلــسطيين، للــشعب املــساعدة ميبتقــد املعني  فرباي
 وكـرس  .النساء ومنها الفلسطيين، اجملتمع فئات أضعف حمنة الفرعية مواضيعها ضمن ،٢٠٠٧
 ،وفلـسطني  إسـرائيل  بـني  الـسالم  دعـم  أجـل  مـن  املـدين  للمجتمـع  الـدويل  املتحـدة  األمـم  مؤمتر
 للمـرأة  تمكنيالـ  وضوعمل عمله حلقات إحدى ،٢٠٠٧ أغسطس/آب يف بروكسل يف املعقود
 شعبةالــ عقــدت وكــذلك .وفلــسطني إســرائيل بــني الــسالم تعزيــز يف النــسائية املنظمــات ودور

 يف وهنالـك  .النـساء  ممـثالت  ذلـك  يف مبـا  املـدين،  اجملتمـع  منظمـات  مع سنويا تشاوريا اجتماعا
 الفلـسطيين  الـشعب  مبمارسـة  ملعنيـة ا اللجنـة  لـدى  معتمـدة  نـسائية  منظمة مثانون احلاصر الوقت
 مــع بالتعــاون اإلعــالم شــؤون إدارة نظمــت ذلــك إىل وإضــافة .للتــصرف القابلــة غــري حلقوقــه
 إعــادة” عنواهنــا اإلعــالم لوســائط دوليــة عمــل حلقــة املتحــدة األمــم وجامعــة اليابــان حكومــة
 يف وذلـك  ،“مـة ودائ شـاملة  سياسـية  تـسوية  عـن  حـث الب يف والفلـسطينيني  اإلسرائيليني إشراك
 .٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف طوكيو
 الـدويل  املـرأة  بيوم لالحتفال أنشطة تنظيم يف أساسي بدور فاعلة جهات عدة وقامت - ٦١

 العامليـــــة التعـــــاوين اإلســـــكان ومؤســـــسة العـــــاملي األغذيـــــة برنـــــامج وقـــــام .٢٠٠٧ لعـــــام
CHF International، )تعــــاوينال اإلســــكان مؤســــسة باســــم ســــابقا ُتعــــرف كانــــت الــــيت 

Cooperative Housing Foundation(، املتحــدة األمــم صــندوق مــع بالتنــسيق الزراعــة، ووزارة 
 حفـل  بتنظـيم  النفـسية،  للـصحة  غـزة  وبرنـامج  اإلنـسان،  حلقـوق  الفلـسطيين  واملركـز  للسكان،
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 بـشأن  التوعيـة  علـى  األنـشطة  وركزت .٢٠٠٧ لعام الدويل املرأة يوم مبناسبة غزة يف تذكاري
 الغربيـة،  الـضفة  ويف .“العقـاب  مـن  املـرأة  ضـد  العنـف  يبمـرتك  إلفـالت  حـد  وضع” موضوع

ــامج قــام ــة برن ــة، الفلــسطينية األرض يف العــاملي األغذي  اإلســكان مؤســسة مــع بالــشراكة احملتل
 عرضـني  افتتـاح  مشـل  الدويل، املرأة يوم مبناسبة احتفال بتنظيم ،احمللية واللجان العاملية، التعاوين
 التـدريب  مقابـل  الغـذاء  برنـامج  مـن  املـستفيدات  أنتجتـها  الـيت  التـدريب  مقابـل  اءالغذ ملنتجات
 .العاملي األغذية لربنامج التابع
 مـن  ذلـك  يف مبـا  الوثـائق،  وتـوفري  البحـوث  بدعم املتحدة األمم كيانات من عدد وقام - ٦٢

 مركزهـا  لخـال  مـن  اليونـسكو،  وقامـت  .الفلـسطينية  املـرأة  حالة بشأن البيانات، قواعد خالل
 بـني  املـساواة  عـن  حبوث بإجراء تكليفات بإصدار الفلسطينية، باملرأة املتعلقة والوثائق للبحوث
 وأنــشأ .ونــشرها وحتليلــها اجملــال هــذا يف البحــوث وجبمــع للمــرأة، اإلنــسان وحقــوق اجلنــسني
 ةدراسـي  وحلقـات  تدريبيـة  دورات ونظَّـم  منـشورات  وأنتج ،الشبكة على بيانات قواعد املركز
 تنــسيق مكتــب وقــام .والبــاحثني والطــالب احلكوميــة غــري واملنظمــات الــوزارات حنــو موجهــة
ــشؤون ــسانية ال ــع اإلن ــات جبم ــائق املعلوم ــشأن والوث ــضايا ب ــسانية الق ــن الناشــئة اجلن  خــالل م
 الـدعوة  أعمـال  توجيـه  أجـل  مـن  أخرى، وإمنائية إنسانية جهات مع وبالتعاون ميدانية شبكات
 حقــوق شــعبة واســتمرت .احملتلــة الفلــسطينية األرض يف املــرأة لــصاحل هبــا قــومي الــيت اجلنــسانية

 األمــم نظــام يف الفلــسطينية بــاملرأة املتعلقــة الوثــائق جمموعــة وتوســيع اســتكمال يف الفلــسطينيني
 نـشر  ذلـك  إىل وإضـافة  ).UNISPAL( فلـسطني  بقـضية  املتعلقة للمعلومات االلكتروين املتحدة
ــائق لبحــوثا مركــز ــ والوث ــاملرأة يناملع ــسطينية ب ــابع الفل ــسكو الت ــة دراســة لليون  عنواهنــا وثائقي

 الـسياسية  املشاركة :واألربعينات الثالثينات عقدي خالل الفلسطينية لمرأةاملختلفة ل  دواراأل”
 .٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ١٢ يف بطبعتيها الدراسة وصدرت .“الفلسطينية للمرأة

 صـندوق  اسـتمر  الريفيـة،  املنـاطق  يف الفلسطينية املرأة حالة بشأن الوعي لتعميق وسعيا - ٦٣
 النـسائية  الـصبايا  مراكـز  تـستخدمها  بيانـات  قاعـدة  وضع دعم يف للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم
 وقـام  .الريفيـة  اجملتمعـات  يف للمـرأة  املتاحـة  واخلـدمات  املـوارد  عن املعلومات واستكمال جلمع

 ُنفـذ  الـيت  عشرة الثماين املناطق من مجعها مت اليت البيانات بتحليل ٢٠٠٧ عام خالل الصندوق
 هـذه  شكلوتـ  .الريفيـة  املـرأة  عـن  صـلة  ذات مؤشـرات  وبوضـع  لـه،  التـابع  الصبايا برنامج فيها

 باحتياجـات  اخلـدمات  ومقـدمي  القـرار  صـانعي  وعـي  لتعميـق  حامسة أمهية ذات أداة املؤشرات
  .الريفية املرأة
 يف املـرأة  حالـة  إىل االهتمام توجيه أجل من للدعوة كأداة فالماأل اسُتخدمت وكذلك - ٦٤

 ماريــــا مغــــارة :عنوانــــه للــــدعوة قــــصري وثــــائقي فــــيلم إنتــــاج الــــصندوق ودعــــم .املنطقــــة
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Maria's Grotto يف الفــيلم وصــورت احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف النــساء قتــل موضــوع عــن 
 فـيلم  عـرض  الـصندوق  دعـم  وكـذلك  .خـوري  بثينـة  الفلـسطينية  األفالم مصورة الغربية الضفة
 هــذه وحــضر .الــصبايا مراكــز خــالل مــن ريفيــة بلــدة ١٨ يف اإليرانيــة الطريقــة علــى الطــالق
 تلـت  الـيت  املـرأة  حقـوق  بـشأن  النقـاش  حلقات يف وشاركن امرأة ٦٦٠ على يزيد ما العروض
  .ذلك
 “فلـسطني  قـضية ب” يتعلـق  خـاص  إعالمـي  برنـامج  عـن  اإلعـالم  شؤون إدارة علنتوأ - ٦٥

 املتحـدة  األمـم  بإذاعـة  اإلنكليزيـة  اللغـة  وحدة وأعدت .املوضوع هبذا العام الرأي توعية هبدف
ــة مقــاالت عــشر ــة حتقيقــات ةومخــس إخباري ــة عــن إخباري ــة، الفلــسطينية األرض يف احلال  احملتل
ــ املتحــدة األمــم بإذاعــة العربيــة الوحــدة وغطــت .الفلــسطينية املــرأة حالــة فيهــا مبــا  املــرأة ةحال

 عـن  األسبوعي برناجمها ويف والتحقيقات، نباءاأل خالل من هلا املقدمة واملساعدات الفلسطينية
 الـشرق  :إخباريـة  صـفحة ” عنواهنـا  خاصـة  إخباريـة  صـفحة  خـالل  من اإلدارة، وتسهل .املرأة

 قدمـة امل واملـساعدات  الفلـسطينية  املـرأة  حبالـة  املتعلقة املعلومات مواد على االطالع ،“األوسط
 A Difficult Future for the Gaza مقـال  :مهـا  فقط، الشبكة على ُنشرا مقاالن ذلك يف مبا هلا،

Strip )الثـاين  كـانون  ٢٥ بتـاريخ ( هـاغن  جونـاس  بقلم )باملصاعب حافل غزة قطاع مستقبل/ 
 Gaza Border Closures Accompanied by Fears of Humanitarian ومقـال  ،)٢٠٠٧ ينـاير 

Crisis )أفتـاب  سـناء  بقلـم  )إنـسانية  أزمة بوقوع خماوف تصاحبها غزة حدود إغالق عمليات 
  ).٢٠٠٧ أغسطس/آب ٢ بتاريخ( خان
 ومؤمتراهتـا  منـشوراهتا  خـالل  مـن  الفلـسطينية  املرأة حالة إىل االهتمام اإلدارة ووجهت - ٦٦

 لعـام  ١ العـدد ( تحـدة امل األمـم  وقـائع  جملـة  إىل وإضـافة  .الدراسية وحلقاهتا وإحاطاهتا الصحفية
 حــسب فلــسطني بقــضية املتــصلة ألحــداثا اســتعراض” املعنــون الــشهري ومــصنفها ،)٢٠٠٧

 NGO Action News املعنونــة شــهرين كــل الــصادرة اإلخباريــة والرســالة ،“الــزمين تسلــسلها
 ملإلعـال  املتحدة األمم دائرة بأن أيضا اإلدارة أبلغت ،)احلكومية غري املنظمات منجزات أنباء(
 املتـصلة  املـسائل  بشأن أسبوعني كل جتري وإحاطات صحفية مؤمترات ثالثة نظمت جنيف يف

 قامـت  الـيت  والزيارة الفلسطيين الشعب مع للتضامن الدويل باليوم االحتفال :الفلسطينية باملرأة
 نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف احملتلــة الفلــسطينية ألرض إىل اإلنــسان حلقــوق الــسامية املفوضــة هبــا

٢٠٠٦.  
 

 اجلنساين املنظور تعميم - طاء 
 اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  تعزيـز  إىل هتـدف  أنـشطة  املتحدة األمم كيانات من عدد بدأ - ٦٧
 بنــاء” مبــادرة وهتــدف .القطــري الــصعيد علــى أنــشطتها ذلــك يف مبــا وبراجمهــا، سياســاهتا يف
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 إىل اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  نـامج لرب التابعة “اجلنساين املنظور تعميم جمال يف الداخلية القدرات
 لربنـامج  الفنيـة  واألنشطة الربامج يف اجلنساين املنظور تعميم عملية على املؤسسية الصفة إضفاء

 إدمـاج  اإلمنـائي  الربنـامج  عـزز  وكـذلك  .اإلمنـائي  ربنـامج لل التـابع  الفلـسطيين  الـشعب  مساعدة
 علـــى قـــائم الريفـــي والتخطـــيط ةلتنميـــا ملـــشروع اإلمنائيـــة االســـتراتيجية يف جنـــساين منظـــور

ــشاركة ــذ وذلــك ،امل ــة من ــة املتحــدة األمــم منظمــة ودعمــت .املــشروع بداي  والزراعــة لألغذي
 األبـيض  البحـر  منطقة يف هامليا موارد وإدارة تطوير يف اجلنسانية األبعاد بإدماج” ُيعين مشروعا
 املفوضـية  مـن  بتمويـل  ،املتوسـط  األبيض البحر منطقة يف للزراعة باري معهد ينسقه “املتوسط

ــة ــاء املــشروع وُصــمم .األوروبي ــة مــشتركة معــارف قاعــدة لبن ــة وطني ــشأن وإقليمي  القــضايا ب
 البحـر  منطقـة  بلدان بني احلوار وتعزيز اجلنسني؛ بني باملساواة املتصلة واإلجراءات والسياسات

 اجلنــساين الــشأن تراعــي أدوات واســتخدام سياســات انتــهاج يف واإلســهام املتوســط؛ األبــيض
 التابعـة  اجلنـسانية  للـشؤون  االستـشارية  اللجنـة  يف األعـضاء  ضـمن  ومـن  .الـوطين  الـصعيد  على

 الزراعيـــة للتنميـــة الـــدويل والـــصندوق والزراعـــة لألغذيـــة املتحـــدة األمـــم منظمـــة للمـــشروع
 .واملياه اجلنسانية الشؤونب املعين والتحالف

ــز ائينيبأخــص اســتعانتو سياســات أخــرى كيانــات اعتمــدتو - ٦٨  املنظــور تعمــيم لتعزي
 الـشرق  يف الفلـسطينيني  الالجـئني  وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة اعتمدت فقد .اجلنساين
 عملياهتــا يف اجلنــساين املنظــور تعمــيم حتقيــق أجــل مــن اجلنــسني بــني للمــساواة سياســة األدىن

 الســـتجابةا علـــى الفلـــسطينيات لالجئـــات الوكالـــة مـــساعدة وتركـــز .خـــدماهتا وإيـــصال
 الــصحية والرعايــة الــتقين والتــدريب التعلــيم جمــاالت يف البــشرية بالتنميــة املتعلقــة الحتياجــاهتن

  .الصغرى التمويالت وتوفري األنثى على تركز اليت األساسية
 إيفـاد  األوسـط  الـشرق  يف الـسالم  لعمليـة  اخلـاص  املتحـدة  األمم منسق مكتب وطلب - ٦٩

 الفلـسطينية  األرض يف املتحـدة  لألمـم  القطـري  الفريـق  عمـل  ملدع اجلنسانية للشؤون مستشار
 التـساوي  بعـدم  الـصلة  ذات الرئيـسية  والـشواغل  للقـضايا  حتليـل  عـداد إ على ومساعدته احملتلة،
 يف الفجــوات بتحديــد اجلنــسانية الــشؤون مستــشار ســيقوم وكــذلك .امليــدان يف اجلنــسني بــني

 يف وفعاليتـها  اجلنـسني  بـني  للمـساواة  القائمـة  ربامجالـ  نوعيـة  وتقيـيم  اجلارية، األنشطةو الربامج
 .تظهر قد نواقص أية على للتغلب استراتيجيات وحتديد اإلنسانية، االستجابة جماالت خمتلف
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  للجنـة  التابع املرأة مركز قدم ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفترة وخالل - ٧٠
 تعمـيم  بـشأن  الفلـسطينية  املـرأة  شـؤون  ةلـوزار  استـشارية  وخـدمات  تقنيـة  مساعدة آسيا لغريب
  .االستراتيجي والتخطيط اجلنساين املنظور
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 والتوصيات االستنتاجات - رابعا 
 .االسـتعراض  قيـد  الفتـرة  خـالل  احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف األزمة تفاقمت لقد - ٧١

 وأدى .الفلـسطيين  بالـشعب  اإلضـرار  يف الفلـسطينية  الفئـات  بـني  والعنـف  الرتاع واستمر
 الـدعم  ووقـف  الفلـسطينية  لإليـرادات  اإلسـرائيلية  احلكومة واحتجاز الدويل املايل احلصار
 .األوضاع تدهور زيادة إىل املاحنني طرف من للميزانية املباشر
 مـستوى  واخنفـاض  والبطالة الفقر بتزايد مباشرة الفلسطينية املرأة أوضاع وتأثرت - ٧٢

 ونقـاط  اإلغـالق  عمليات بسبب والفتيات النساء حركة وقُيدت .الغذائي واألمن املعيشة
 مــن اســتفادهتن مــن قلــل الــذي التــصاريح نظــام إىل باإلضــافة الطــرق، وحــواجز التفتــيش
 يف احلوامـل  مـن  املائة يف ٣٠ من أكثر وعاىن .واملدارس والعمالة الصحية الرعاية خدمات
 .املــأمون والتوليــد لــوالدةا قبــل الرعايــة خــدمات إىل الوصــول صــعوبة مــن الغربيــة الــضفة
 النظـام  يف املـستمر  التـدهور  وصـاحب  .تـدهورا  ةوالثانويـ  األولية دماتاخل من كل وشهد

 الفتيــات عــدد بــني اهلــوة واتــساع الدراســة، عــن التوقــف معــدالت يف ارتفــاع التعليمــي
 معـدالت  واخنفـاض  الثانويـة،  املـدارس  يف واملـسجالت  االبتدائيـة  املـدارس  مـن  املتخرجات

  .متفشية مشكلة املرتيل، العنف سيما وال املرأة، ضد العنف وظل .تخرجال
ــاره املــرأة، ضــد العنــف ٦١/١٤٣ قرارهــا يف العامــة اجلمعيــة أبــرزت وقــد - ٧٣  باعتب

 جهــود بــذل إىل ودعــت الوقــت، نفــس يف التنميــة أمــام وعائقــا اإلنــسان حلقــوق انتــهاكا
 عليهـا  املتفـق  االسـتنتاجات  يف املرأة عوض جلنةُ تودع .العنف هذا على للقضاء متسارعة

 .الطفلـة  ضـد  والعنـف  التمييـز  علـى  القـضاء  إىل واخلمسني احلادية دورهتا يف اعتمدهتا اليت
 والفتـاة  املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  علـى  للقـضاء  اجلهود مضاعفة إىل احلاجة وتدعو

 املنـتظم  االسـتخدام  لخـال  مـن  ذلـك  يف مبـا  اإلنسانية، امحقوقه وتعزيز ومحاية الفلسطينية
  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية والفعال

 بتحقيـق  إليها املقدمة املساعدة أثر وزيادة الفلسطينية املرأة أوضاع حتسني ويرتبط - ٧٤
 أجـل  مـن  متجـددة  جهـودا  الـدويل  اجملتمـع  يبـذل  أن إىل احلاجـة  وتـدعو  .ودائم آمن سالم
 سـلمي  حـل  وإجيـاد  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف اجلاريـة  العنيفـة  للمواجهـات  حـد  وضع
 الـسالم  بناء مبادرات ويف املنازعات حل يف تامة مشاركة املرأة تشارك أن وينبغي .للرتاع
 )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملـس  وقـرار  بـيجني  عمـل  ملنـهاج  وفقا املنطقة، يف سُتتخذ اليت
  .واألمن والسالم املرأة بشأن
 ويف احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف العمـل  املتحدة األمم كيانات تواصل أن غيوينب - ٧٥

 يف سـيما  ال للمـرأة،  الـتمكني  علـى  تركز اليت املساعدات تعزيز وينبغي .الالجئني خميمات
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 ينبغي كما .االقتصادية والتنمية والعمالة االجتماعية والرعاية والصحة التعليم مثل ميادين
 مجيـع  علـى  القرار صنع عمليات يف للمرأة التامة املشاركة زيادة جلأ من اجلهود مضاعفة

 .املستويات
 جبملـة  الدوليـة،  املـساعدة  بـرامج  يف كامـل  بـشكل  اجلنساين املنظور إدماج وينبغي - ٧٦

 اهتمـام  إيـالء  وينبغي .اجلنس حسب املصنفة البيانات ومجع اجلنساين التحليل منها وسائل
 الـيت  والتقـارير  املتحـدة  األمـم  هبا تضطلع اليت الدراسات مجيع يف اجلنسانية للمناظري حمدد

 واملؤســسات احلكومــات تــشجيع وينبغــي .الفلــسطيين الــشعب أوضــاع بــشأن تقــدمها
 التعاون على احلكومية، غري املنظمات هفي مبا املدين، واجملتمع الدولية واملنظمات األكادميية

 .الفلسطينية والفتاة املرأة حالة بشأن يعمل منحى ذات وكمية نوعية حبوث إجراء على
 غــري واملنظمــات املتحــدة األمــم منظومــة ومؤســسات األعــضاء للــدول وينبغــي - ٧٧

 والتقنيـة  املاليـة  املـساعدة  تقـدمي  أجل من جهودها تكثيف املعنية األطراف وسائر احلكومية
 حنـو  على عنها اريرتق وتقدم اجلهود هذه رألث منهجي بتقييم تقوم وأن الفلسطينية، للمرأة
 .منتظم

 


