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  جلنة وضع املرأة

  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤-١٣
  (ج) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

متابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة       

 املعنونــةاالســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة 

اجلنســني والتنميــة  : املســاواة بــني٢٠٠٠املــرأة عــام ”

تعمـيم مراعـاة   “: والسالم يف القرن احلادي والعشرين

        وأحوال املرأة ومسائل برناجميةاملنظور اجلنساين
  حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها    

  
  تقرير األمني العام    

    
  موجز  

، ٢٠١٦/٤املقــدم عمــال بقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   يــربز هــذا التقريــر،    
ــن     ــرة م ــرأة الفلســطينية خــالل الفت ــة امل ــوبر   ١حال ــول/ ٣٠إىل  ٢٠١٥تشــرين األول/أكت  أيل

، ويعرض حملة عامة عن املساعدة الـيت قدمتـها كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة       ٢٠١٦سبتمرب 
كني االقتصادي وسـبل كسـب العـيش؛ وسـيادة     يف جماالت التعليم والتدريب؛ والصحة؛ والتم

ــر          ــتم التقري ــة املؤسســية. وخيت ــرار؛ والتنمي ــرأة؛ والســلطة وصــنع الق ــف ضــد امل ــانون والعن الق
  بتوصيات لتنظر فيها جلنة وضع املرأة.

  
  

  *  E/CN.6/2017/1.  
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  مقدمة  -  أوال  

املتعلق حبالة املرأة الفلسطينية  ٢٠١٦/٤أعرب الس االقتصادي واالجتماعي يف قراره   - ١
األرض الفلسـطينية   لة اخلطرية للمرأة الفلسطينية يفوتقدمي املساعدة إليها عن قلقه البالغ إزاء احلا

املشــروع جبميــع  اســتمرار االحــتالل اإلســرائيلي غــري احملتلــة نتيجــة اآلثــار اجلســيمة النامجــة عــن  
اء يســاعد النســـ  عــام أن يواصــل اســـتعراض احلالــة وأن   مظــاهره. وطلــب الــس إىل األمـــني ال   

ألمـني العـام يف تقريـره السـابق     الفلسطينيات جبميع السبل املتاحة، مبـا فيهـا السـبل الـيت عرضـها ا     
)، وأن يقـــدم إىل جلنـــة E/CN.6/2016/6حالـــة املـــرأة الفلســـطينية وتقـــدمي املســـاعدة إليهـــا ( عـــن
  والستني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار.املرأة يف دورا احلادية  وضع

 أيلـول/  ٣٠إىل  ٢٠١٥األول/أكتوبر تشرين  ١ويغطي هذا التقرير الفترة املمتدة من   - ٢
إىل املعلومـات املقدمـة مـن كيانـات      ، ويستعرض حالة املرأة الفلسطينية اسـتناداً ٢٠١٦سبتمرب 

  .األمم املتحدة العاملة يف دولة فلسطني

ومــا مل يشــر إىل خــالف ذلــك، يســتند هــذا التقريــر إىل اإلســهامات واملعلومــات الــيت    - ٣
قدمتها كيانات منظومة األمم املتحدة اليت تقدم املسـاعدة إىل املـرأة الفلسـطينية. وهـو يتضـمن      
إسهامات من الكيانات التالية التابعة لألمـم املتحـدة: منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة        

الفــاو)، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التــابع لألمانــة العامــة،    (
ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرناجمــه لتقــدمي    
املساعدة إىل الشعب الفلسطيين، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)،       

دوق األمــم املتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، ومكتــب   وصــن
األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني   
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا)، ومكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص لعمليـة السـالم    

وسـط، وهيئـة األمـم املتحـدة للمســاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمــم          يف الشـرق األ 
املتحدة للمرأة)، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمـة الصـحة العامليـة. ويتضـمن أيضـا معلومـات       

  مقدمة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا).

ــاري     - ٤ ــال لتق ــر مكم ــذا التقري ــرب ه ــة    ويعت ر أخــرى بشــأن الظــروف املعيشــية واالجتماعي
 A/71/359-S/2016/732و  A/71/87-E/2016/67واالقتصــــــادية للشــــــعب الفلســــــطيين (انظــــــر 

  ).A/71/13و  A/71/86-E/2016/13  و
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  حالة املرأة الفلسطينية -  ثانيا 

شــهدت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير جهــودا كــبرية بــذهلا اتمــع الــدويل مــن أجــل تعزيــز    - ٥
الرباعيـة املعنيـة   السالم واحلفاظ علـى حـل الـدولتني. واجتمـع األعضـاء األساسـيون يف اموعـة        

يف فيينـــا، ودعـــوا الطـــرفني إىل اختـــاذ  ٢٠١٥تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٣بالشـــرق األوســـط يف 
خطوات هامة، مبا يتسق مع متطلبات االنتقال املتـوخى يف االتفاقـات السـابقة، مـن أجـل إعـادة       

مسـائل   الثقة واألمل يف إمكانية حتقيق هدف احلل التفاوضي القائم علـى دولـتني والـذي يسـوي    
. ووفقـا  ١٩٦٧الوضع النهائي، مبا يف ذلك وضـع القـدس، وينـهي االحـتالل الـذي بـدأ يف عـام        

، )١(متوز/يوليـه  درت اموعة الرباعية تقريـرا يف ، أص٢٠١٦شباط/فرباير  ١٢لقرارها املتخذ يف 
والتحـريض  املـدنيني   ل الدولتني للتطبيق هي: العنف ضـد يبني ثالثة اجتاهات سلبية دد قابلية ح

الــذي يؤججــه؛ وسياســة التوســع يف بنــاء املســتوطنات الــيت تنتــهجها إســرائيل، واالســتيالء علــى 
فلســطينيني مــن التنميــة؛ والوضــع األراضــي وختصيصــها الســتخدام إســرائيل اخلــالص وحرمــان ال

غزة الـذي يتسـم بغيـاب الوحـدة الفلسـطينية، واسـتمرار األنشـطة القتاليـة واألزمـة اإلنسـانية            يف
احلــادة الــيت تتفــاقم بفعــل نظــام اإلغــالق التقييــدي. وقــدمت توصــيات مــن أجــل يئــة ظــروف    
تساعد على العودة يف اية املطاف إىل إجـراء مفاوضـات جمديـة، وأهابـت بـالطرفني أن يتخـذا،       
بصورة مستقلة ومتشيا مع التزاماما مبوجب االتفاقات السابقة، إجـراءات تسـهم بشـكل فعلـي     

  .دم حنو جتسيد حل الدولتني على أرض الواقعيف إحراز تق

، ٢٠١٦أيار/مـايو   ١٧ويف غضون ذلك، دعا رئيس مصـر، عبـد الفتـاح السيسـي، يف       - ٦
القادة اإلسرائيليني والفلسطينيني والعرب إىل اختاذ خطـوات تارخييـة مـن أجـل السـالم، وأعـرب       

املصـــاحلة فيمــــا   عدة علـــى تيســــري عـــن اســـتعداد مصــــر لإلســـهام يف هـــذه اجلهــــود، واملســـا     
حزيران/يونيه، استضافت فرنسـا اجتماعـا وزاريـا أعـاد فيـه مشـاركون        ٣الفلسطينيني. ويف  بني

ــدولتني وناقشــوا الســبل     ٢٨مــن  ــد حلــل ال ــد التأيي ــدا تأكي ــدويل   وف ــيت ميكــن ــا للمجتمــع ال ال
عـة، أعربـت   يسهم يف حتقيق هذا اهلدف، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي احلوافز. ويف إطـار املتاب  أن

. وطرحـت أيضـا   ٢٠١٧فرنسا عن اعتزامها عقـد مـؤمتر دويل، تقـرر اآلن عقـده يف أوائـل عـام       
  .بعض اجلهات املعنية الدولية الرئيسية األخرى إمكانية عقد اجتماع مباشر بني الطرفني

ــالتقرير.        - ٧ ــرة املشــمولة ب ــدالت ختطــيط املســتوطنات وتشــييدها خــالل الفت وزادت مع
يف املائــة يف بــدء عمليــات  ٢٥زيـادة بنســبة   ٢٠١٦ع الثالثــة األوىل مــن عــام وشـهدت األربــا 

، وذلـك بسـبب ارتفـاع حـاد خـالل الربـع الثـاين        ٢٠١٥التشييد مقارنة بنفس الفترة من عـام  

__________ 

  )١(  S/2016/595.املرفق ، 
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ــام   ــن ع ــدل فصــلي يف    ٢٠١٦م ــى مع ــجل أعل ــث س ــدو أيضــا     حي ــالث ســنوات. ويب ــرة ث فت
ــة ”تصــنيف  أن ــور األ  “أراضــي الدول ــدة يف غ ــى خ اجلدي ــة عل ــات   ردن واملوافق ــاء مئ طــط لبن
الوحدات السـكنية يف املسـتوطنات اإلسـرائيلية غـري القانونيـة وحـدوث طفـرة يف عمليـات          من

هــدم املبــاين الفلســطينية يف املنطقــة جــيم بالضــفة الغربيــة أثنــاء الربــع األول هــي أمــور تعكــس   
 التنميــة الفلســطينية سياســة منهجيــة ــدف إىل توســيع نطــاق الوجــود اإلســرائيلي واحلــد مــن  

نيسـان/أبريل، قُـدمت خطـط اسـتيطانية      ١الضفة الغربية، مبا فيها يف القدس الشرقية. ومنذ  يف
وحدة سكنية يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشـرقية. كمـا عـززت     ٢ ٤٠٠ملا ال يقل عن 

ــؤر االســتيطان   “إضــفاء الطــابع القــانوين ”إســرائيل مــا يســمى   ــى الب ــأثر رجعــي عل ــذ ب ية، ومن
متوز/يوليه، استأنف أعضاء الكنيست جهود كسب التأييد ملشـروع قـانون يهـدف إىل إضـفاء     

  الطابع القانوين على الوحدات االستيطانية املشيدة على أراض فلسطينية مملوكة خلواص.

ويعـــوق غيـــاب املصـــاحلة الفلســـطينية اجلهـــود الراميـــة إىل حتقيـــق حـــل علـــى أســـاس    - ٨
ثات املصاحلة بني فتح ومحاس وسـائر الفصـائل الفلسـطينية الـيت استضـافتها      التفاوض. ويف حماد

، فضال عن اجلهود اليت بذلتها مصر وغريها من اجلهـات املعنيـة يف املنطقـة    ٢٠١٦قطر يف عام 
دة فلســطينية حقيقيــة علــى أســاس    مل يتســن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن حتقيــق وحــ     

وهـو أمـر بالغـة     - راطيـة ومبـادئ منظمـة التحريـر الفلسـطينية     اللجوء إىل العنـف، والدميق  عدم
األمهية من أجل إعادة توحيد الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة حتـت رايـة سـلطة فلسـطينية وحيـدة          
ودميقراطية وشرعية. وظلت األطراف منقسمة بشأن مسألتني رئيسيتني مهـا: تشـكيل حكومـة    

ســطينية، وتنظــيم االنتخابــات الربملانيــة وحــدة وطنيــة علــى أســاس مبــادئ منظمــة التحريــر الفل 
ــرراً      ــان مقـ ــيت كـ ــة الـ ــالس البلديـ ــات اـ ــت انتخابـ ــو متـ ــية. ولـ ــا   والرئاسـ ــل إجراؤهـ يف األصـ

ــوبر   ٨ يف ــا،     ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ــع الفصــائل الفلســطينية الرئيســية تقريب ، مبشــاركة مجي
تشـرين   ٤ولكـن، يف  . ٢٠٠٦لكانت أول انتخابات متزامنة يف غزة والضفة الغربية منـذ عـام   

األول/أكتوبر، قررت احلكومة الفلسطينية إرجـاء االنتخابـات احملليـة حـىت إشـعار آخـر. وأتـى        
أيلول/سـبتمرب مـن قبـل احملكمـة      ٨ذلك القرار عقب تعليق األعمال التحضريية لالنتخابات يف 

  العليا يف رام اهللا.

ــادة حــادة يف أعمــا     - ٩ ــالتقرير زي ــرة املشــمولة ب ــع  وشــهدت الفت األخــري ل العنــف يف الرب
يف القدس الشـرقية، حيـث امتـدت االحتجاجـات، واالشـتباكات واهلجمـات        ٢٠١٥عام  من

اإلســرائيليني إىل أجــزاء أخــرى   الفرديــة مــن جانــب الفلســطينيني علــى املــدنيني وأفــراد األمــن   
إســرائيل. األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك إىل املنــاطق املقيــدة الــدخول يف غــزة ، و مــن
ــهم       وال ــة وحريت ــام وســالمتهم البدني ــيت ــدد حي ــزال الفلســطينيون يتعرضــون لألخطــار ال ي
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لة بـــاالحتالل اإلســـرائيلي، بســـبب العنـــف املـــرتبط بـــالرتاع والسياســـات واملمارســـات املتصـــ
أكـرب عـدد مـن اإلصـابات      ٢٠١٥ذلك عنف املستوطنني. وشهد الربع األخري مـن عـام    يف مبا

. وبـدأ  ٢٠٠٥ينيي الضفة الغربية ويف صفوف اإلسرائيليني يسـجل منـذ عـام    يف صفوف فلسط
، ويعــزى ذلــك يف جانــب كــبري منــه إىل جهــود فعالــة  ٢٠١٦العنــف يتراجــع يف مســتهل عــام 

بذلتها قوات األمن الوطين الفلسطينية اليت جنحـت يف إحبـاط االعتـداءات وصـادرت األسـلحة      
ان الستمرار التنسـيق األمـين بـني اجلـانبني دور أساسـي      واعتقلت املتطرفني املشتبه م. كما ك

يف احلد من أعمال العنف. ومع ذلـك، ال يـزال هنـاك قلـق متزايـد مـن أن النشـاط االسـتيطاين         
املســتمر، والتحــريض علــى العنــف، وحــاالت االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب إســرائيل،  

  دد التصعيد.وعدم وجود وحدة فلسطينية حقيقية أمور قد تؤدي إىل جت

تشـرين األول/أكتــوبر   ١ويفيـد مكتــب تنسـيق الشــؤون اإلنسـانية بأنــه يف الفتـرة مــن       - ١٠
ــبتمرب  ٣٠إىل  ٢٠١٥ ــ ٢٣٥، قُتــــل ٢٠١٦أيلول/ســ ــرأة  ١٤رجــــال و  ١٦٨طينيا (فلســ امــ

ــدا و  ٤٨ و ــة منــهم  ٨٢شخصــا جبــروح ( ١٦ ٥٥٦بنــات) وأصــيب أكثــر مــن   ٥ول يف املائ
املائـــة بنـــات) حـــدثت أساســـا     يف ١يف املائـــة أوالد و  ١٩و  يف املائـــة نســـاء  ١ رجـــال، و

قـــوات الـــدفاع اإلســـرائيلية وبعضـــها علـــى يـــد مســـتوطنني يف مجيـــع أحنـــاء األرض   يـــد علـــى
الفلسطينية احملتلة وإسرائيل. وقُتل العديد من الفلسطينيني أثناء هجمات قاموا ا أو يقال إـم  

ات. وقُتـل علـى يـد الفلسـطينيني     ر أو الصـدم بالسـيار  قاموا ا عن طريق الطعن أو إطـالق النـا  
نســاء، وفتـاة واحــدة)، معظمهـم مــن أفـراد قــوات     ٦ رجـال و  ٢٥إســرائيليا ( ٣٢جمموعـه   مـا 

  آخرين جبروح. ٣٤١الدفاع اإلسرائيلية، وأصيب أكثر من 

ومـــن بـــني الشـــواغل الرئيســـية املتصـــلة بتزايـــد العنـــف اهلجمـــات الفلســـطينية علـــى     - ١١
يليني ورد قــوات األمــن اإلســرائيلية، مبــا يف ذلــك احتمــال حــدوث حــاالت اســتخدام   اإلســرائ

مفــرط للقــوة وعمليــات قتــل خــارج نطــاق القضــاء. وتفاقمــت هــذه الشــواغل بســبب انعــدام   
ــن تشــرين         ــال، م ــى ســبيل املث ــل الفلســطينيني. فعل ــة عــن قت املســاءلة وســبل االنتصــاف الفعال

ــوبر  ــه ٢٠١٥األول/أكت ، فتحــت الســلطات اإلســرائيلية مــا جمموعــه   ٢٠١٦ إىل حزيران/يوني
حتقيقا جنائيا يف حوادث نتجت عنها حاالت وفاة أو إصابة فلسطينيني يف الضـفة الغربيـة    ٢٤

وإســرائيل، مبــا يف ذلــك عمليــة القتــل الواضــح خــارج نطــاق القضــاء املــثرية جلــدل كــبري والــيت  
شــل حركتــه. وأســفر واحــد  مهامجــا مشــتبها فيــه بعــد ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٤اســتهدفت يف 

  فقط من هذه التحقيقات عن صدور الئحة اام وحماكمة جندي.

وفتحت احلكومة الفلسطينية حتقيقا يف عمليـة اإلعـدام الواضـح خـارج نطـاق القضـاء         - ١٢
ــاء   ٢٠١٦آب/أغســطس  ٢٣مــن جانــب قــوات األمــن الفلســطينية يف    ــابلس أثن لرجــل مــن ن
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يف ضلوعه يف عملية قتل استهدفت سابقا اثنني من أفـراد  احتجازه لدى الشرطة، وكان يشتبه 
  األمن. وال تزال هناك أسئلة فيما خيص احملاسبة عن تلك األفعال.

وأفــادت اليونيســيف عــن عــدد يبعــث علــى القلــق مــن حــوادث االنتــهاكات اجلســيمة      - ١٣
تشــرين . ففــي الفتــرة مــن  ٢٠١٦و  ٢٠١٥املرتكبــة ضــد األطفــال والــيت مت توثيقهــا يف عــامي   

ــوبر  ــبتمرب  ٢٠١٥األول/أكتــ ــت ٢٠١٦إىل أيلول/ســ ــها   ٣ ٢٠٥، وثقــ ــرر منــ ــوادث تضــ حــ
ــل     ٦١ ٦٦٧ ــوادث قتـ ــذه احلـ ــن هـ ــال. ومـ ــال ( ٥٧طفـ ــطينيا   ٥٦طفـ ــال فلسـ ــات  ٧ -طفـ بنـ

بنتا فلسـطينيون،   ١١٣ولدا و  ٢ ٢٧١طفال ( ٢ ٣٨٤وبنت إسرائيلية) وإصابة  - ولدا ٤٩ و
  .هجمة على مدارس ٤٤٨ك، مت توثيق وباإلضافة إىل ذلأوالد وبنتان إسرائيليون).  ٧ و

 ٦٠ ٠٠٠أسـرة يف غـزة (قرابـة     ١١ ٧٠٠، قُدر أن قرابـة  ٢٠١٦وحىت آب/أغسطس   - ١٤
يف املائة أسر معيشية تعيلها إناث، ال تـزال مشـردة وتعـيش مـع أسـر       ١٠شخص)، منهم حوايل 

. )٢(أنقــاض منازهلــا ســابقامضــيفة، أو يف شــقق مــؤجرة، أو يف وحــدات جــاهزة الصــنع، أوبــني  
تزال األسباب اجلذريـة للـرتاع دون حـل، حيـث دخلـت عمليـات اإلغـالق الـربي واجلـوي           وال

ســقوط الضــحايا،   تتحقــق بعــد حماســبة املتســببني يفوالبحــري لغــزة  عامهــا احلــادي عشــر. ومل
آليـات العدالـة    ال يزال وصول املنظمات احمللية غري احلكومية ومقـدمي املسـاعدة القانونيـة إىل    إذ

حادثـة، ممـا أدى إىل    ٣٦٠. وتلقت السلطات اإلسرائيلية شكاوى تتعلـق بقرابـة   )٣(حمدودا بشدة
  .حتقيقا جنائيا وصدور لوائح اام يف حالة حادثة ب واحدة ٣١فتح 

وال يـزال وقــف إطــالق النــار اهلــش ســاريا يف غــزة. وشــهدت بدايــة أيار/مــايو أخطــر    - ١٥
، حيـث اكتشـفت إسـرائيل نفقـني     ٢٠١٤سرائيل ومحـاس منـذ نـزاع عـام     تصعيد للعنف بني إ

من قذائف اهلاون والصـواريخ علـى    ٤٥وردت بتسع توغالت لتدمريمها. وأطلق مقاتلون حنو 
ة؛ وقُتلـت امـرأة وأصـيب العديـد     غـارة جويـ   ١٣إسرائيل وقامت قوات الـدفاع اإلسـرائيلية بــ    

آب/أغسطس، أُطلق صاروخان من غـزة،   ٢١ويف الفلسطينيني خالل تبادل إطالق النار.  من
مـن القـذائف    ٦٠دون التسبب يف إصابات أو أضرار. وردت القوات اإلسرائيلية بإطالق حنو 

وطلقات املدفعية علـى مواقـع خمتلفـة يف غـزة، اسـتهدفت قواعـد محـاس وغريهـا مـن املقـاتلني.           

__________ 

 ).٢٠١٦(آب/أغسطس ، Gaza: two years since the 2014 hostilities ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٢(  

 حتـديث: حرمـان الفلسـطينيني مـن حـق التعــويض     ”انظـر، علـى سـبيل املثـال، مركـز امليـزان حلقــوق اإلنسـان          )٣(  
 ،) لقـانون مسـؤولية الدولـة ال يتـرك أي جمـال لالنتصـاف، غـزة       ٨ورقة حقائق: التعـديل رقـم (   - اسرائيل يف

ــمرب  ــانون األول/ديســـــ ــباط/فرباير ٢٤( “٢٠١٥كـــــ ــايل:   ٢٠١٦ شـــــ ــوان التـــــ ــى العنـــــ ــاح علـــــ )، متـــــ
http://mezan.org/en/post/20954. 
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ادث هشاشـة الـديناميات   وأفيد بـأن مخسـة أشـخاص أصـيبوا خـالل العمليـة. وتـربز هـذه احلـو         
  األمنية يف غزة وضرورة أن تلتزم مجيع األطراف التزاما صارما بوقف إطالق النار.

وشــهدت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أيضــا زيــادة هائلــة يف عمليــات هــدم الســلطات            - ١٦
الشرقية، اإلسرائيلية للممتلكات الفلسطينية يف الضفة الغربية، وال سيما يف املنطقة جيم والقدس 

حبجة افتقارها إىل تراخيص البناء. وهذه التـراخيص يكـاد يكـون مـن املسـتحيل احلصـول عليهـا        
قـانوين. ووفقـا    وهو فيمـا يبـدو نظـام متييـزي وغـري      بسبب نظام التخطيط املطبق يف تلك املناطق

أيلول/ســبتمرب  ٣٠ إىل ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١ن ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، مــ
ــاين اململوكــة لفلســطينيني، ممــا أدى إىل    ٩٧١، هــدمت الســلطات أو صــادرت  ٢٠١٦ مــن املب

  .شخص ٦ ٥٠٠ شخص وتأثر سبل معيشة أكثر من ١ ٥٠٠تشريد أكثر من 

ــة تنقــل الفلســطينيني        - ١٧ ــزال تشــكل حــواجز كــبرية أمــام حري ــاك عــدة عوامــل ال ت وهن
ــا       ــى النس ــا عل ــف آثاره ــيش، ختتل  ء والرجــال. ويظــل ســكان  ووصــوهلم إىل ســبل كســب الع

مليــون فلســطيين معــزولني فعــالً عــن الضــفة الغربيــة، مبــا فيهــا   ١,٩الــذين ينــاهز عــددهم  غــزة
القدس الشرقية، بسبب استمرار إسرائيل يف إغـالق غـزة وقلـة تـواتر عمليـات فـتح معـرب رفـح         

ــاقي الضــفة الغرب بــني مصــر وغــزة. وال تــزال إمكانيــة وصــول الســكان الفلســط    ــة ينيني مــن ب ي
ــة وصــول املســاعدات         إىل ــة عرقل ــة واإلداري ــود املادي ــدس الشــرقية حمــدودة. وتواصــل القي الق

ة جـيم، وال سـيما تلـك املوجـودة     اإلنسانية إىل بعض أضعف اتمعـات احملليـة حـاال يف املنطقـ    
  مناطق إطالق النار وخلف احلاجز.  يف

العاملـــة الفلســـطينية ووفقـــا للجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيين، بلغـــت القـــوة     - ١٨
يف املائــة عمــا كانــت عليــه     ٣,٥، أي بزيــادة نســبتها  ٢٠١٥مليــون شــخص يف عــام    ١,٣

يف املائـة يف عـدد السـكان البـالغني      ٣,٤. وكانـت هنـاك زيـادة متزامنـة قـدرها      ٢٠١٤ عام يف
سنة وما فوق من العمر، ولكن معدل املشاركة يف القوة العاملة ظل دون تغيري عند نسـبة   ١٥

يف املائـة للنسـاء) وال تـزال مشـاركة املـرأة       ١٩,١يف املائة للرجال، و  ٧١,٩يف املائة ( ٤٥,٨
ــرغم مــن ارتفــاع        ــى ال ــة، عل ــة واإلقليمي ــايري العاملي ــة حســب املع ــة للغاي ــة متدني يف القــوة العامل
ــات     ــبري للطاقـ ــا يـــؤدي إىل إهـــدار كـ ــطينية، ممـ ــرأة الفلسـ ــيل التعليمـــي للمـ ــتويات التحصـ مسـ

ــادي ــن    االقتصــ ــيال مــ ــة قلــ ــام للبطالــ ــدل العــ ــض املعــ ــام   يف ٢٧ة. واخنفــ ــة يف عــ  ٢٠١٤املائــ
شـخص) نتيجـة التحسـن يف عمالـة الـذكور.       ٣٣٦ ٣٠٠( ٢٠١٥املائة يف عام  يف ٢٥,٩ إىل

ــادة طفيفــة فقــط فوصــل إىل     ــة النســاء زي ــة بنســبة   ٣٩,٢وســجل معــدل بطال ــة (مقارن يف املائ
يف غــزة، ارتفعــت بطالــة النســاء بشــكل مــذهل ). و٢٠١٤يف املائــة املســجلة يف عــام  ٣٨,٥٥

يف املائـة. وال تـزال مثـة فجـوة يف األجـور بـني اجلنسـني حيـث يبلـغ متوسـط            ٦٠حيث بلغـت  
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شــاقالت  ١٠٨شــاقالت إســرائيلية جديــدة، مقابــل   ٨١,٩األجــر اليــومي للمــرأة الفلســطينية  
ن تتـراوح أعمـارهم   . وكان معدل البطالة يف صـفوف الشـباب الـذي   )٤(إسرائيلية جديدة للرجل

، مث ارتفـع مـرة أخـرى    )٥(يف املائة ٣٦,٥حيث بلغ  ٢٠١٥سنة مرتفعا يف عام  ٢٤ و ٢٠بني 
  .)٦(٢٠١٦يف املائة يف عام  ٤٢,٦ليصل إىل 

ول املـرأة علـى اخلـدمات الصـحية     وقامت منظمـة الصـحة العامليـة برصـد وحتليـل حصـ        - ١٩
نـوع اجلـنس لبيانـات التصـاريح     من خالل حتليـل مصـنف حسـب     ٢٠١٦و  ٢٠١٥عامي  يف

لغربيــة للــذهاب إىل مرافــق طبيــة  اخلاصــة باملرضــى الــذين يطلبــون اخلــروج مــن غــزة والضــفة ا  
ــجل يف عــام     يف ــاكن أخــرى. وس ــذين    ٢٠١٦القــدس الشــرقية وأم اخنفــاض حــاد يف عــدد ال

 صـحية، ذلـك أن معـدالت املوافقـة    يعربون نقطة التفتيش يف إيريـز للحصـول علـى اخلـدمات ال    
يف املائـة   ٦٦,٢يف املائـة لإلنـاث وإىل    ٧٤,٨األشهر السبعة األوىل من السنة اخنفضـت إىل   يف

وهـذا يعــىن حـدوث اخنفــاض بنســبة    .٢٠٠٩للـذكور، وهــي أدىن معـدالت تســجل منـذ عــام    
يف املائة يف معدالت املوافقة للمرضى اإلناث والذكور، على السواء، مقارنة بنفس الفتـرة   ١٢

. ووفقا للبيانات اليت قدمها مكتب التنسـيق التـابع لـوزارة الصـحة يف غـزة،      )٧(٢٠١٥من عام 
يف املائة من املرضى الذين طُلـب منـهم إجـراء مقـابالت األمـن اإلسـرائيلية        ٢٥شكلت النساء 

، ارتفعــت نســبة ٢٠١٦. ويف عــام ٢٠١٥يف ســياق طلبــات احلصــول علــى تصــاريح يف عــام  
  يف املائة. ٣٣اإلناث إىل 

إىل  ١٥دل خصــوبة النســاء يف ســن ال يــزال معــدل الــوالدات لــدى املراهقــات (معــ و  - ٢٠
 ١ ٠٠٠لكـــل  ٣٥امـــرأة ( ١ ٠٠٠كــل  ل ٤٨عامــا) يشـــكل مصـــدر قلــق حيـــث يبلـــغ    ١٩
ــة و  يف ــفة الغربيــــ ــل  ٦٦الضــــ ــات  ١ ٠٠٠لكــــ ــاء البالغــــ ــفوف النســــ   يف غــــــزة) ويف صــــ

ــودا   ٢٢عامــا مــن العمــر، هنــاك   ٢٤ و ٢٠بــني  ــة أجنــنب مول ــا واحــدا علــى األقــل  يف املائ حي
  يف املائة يف الضفة الغربية). ٢٠يف املائة يف غزة و  ٢٥عاما ( ١٨سن   بلق

ال يزال نقـص إمكانيـة احلصـول علـى امليـاه املأمونـة والكافيـة وامليسـورة التكلفـة ميثـل             - ٢١
صـول  يف املائـة مـن األسـر املعيشـية مـن احل      ١٠تمكن سـوى  يـ . ففـي غـزة، ال   بـالغ  قلق مصدر

__________ 

 ).٢٠١٦اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مسح القوى العاملة وبيانات األرقام القياسية ألسعار االستهالك (  )٤(  

 .٢٠١٦ شباط/فرباير ٢٥اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مسح القوى العاملة، نشرة صحفية،   )٥(  

 .٢٠١٦آب/أغسطس  ٨اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، نشرة صحفية،   )٦(  

-www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/ WHO_monthly_Gaza_access_reportانظـــــر   )٧(  

July_2016-_final.pdf?ua=1. 
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طبقـة اجلوفيــة  اليف املائـة مــن ميـاه    ٩٦ويقـدر أن مـا ال يقــل عـن     .)٨(ةقيــميـاه الشـرب الن   علـى 
يف املائـة   ٩٧ ميكـن لــ  ويف الضـفة الغربيـة،    .)٩(الساحلية يف غزة غري صاحل لالستهالك البشـري 

ــاه الشــرب الن    ــمــن األســر املعيشــية احلصــول علــى مي ــاه   ،)١٠(ةقي ــة اإلمــدادات باملي ولكــن كمي
ــزال غــري  ال ــةت ــات   ٧٠فحــوايل  .)١١( كافي ــن اتمع ــة م ــها    يف املائ ــع كل ــة الفلســطينية تق احمللي
معظمها يف املنطقة جيم غري املوصولة بشبكة املياه ولـيس لـدى احلكومـة الفلسـطينية سـوى       أو

قدرة حمدودة على توفري إمكانية احلصول على املياه. وبالتايل، فـإن متوسـط معـدل االسـتهالك     
للفـرد يوميـا يف املنطقـة جـيم وهـو مـا يقـل بكـثري عـن           التـر  ٤٠ يناهز سطينينيالفللدى املرتيل 

 .)١٢(لتر للفرد يف اليـوم  ١٠٠توصية منظمة الصحة العاملية بأن يكون معدل االستهالك األدىن 
نوعية وكمية املياه املتاحة، تضطر هـذه اتمعـات احملليـة إىل شـراء امليـاه بأسـعار        لتردي ونظرا
الشـهرية   ميف املائـة مـن نفقـا    ٨الفلسطينيون مـا متوسـطه    خيصصتيجة لذلك، ون .)١٣(باهظة

 شراء املياه.ل

مســتويات انعــدام األمــن الغــذائي بــني األســر  ظلــتووفقــا ملنظمــة األغذيــة والزراعــة،   - ٢٢
يف املائـــة  ٢٧ير حيـــث كانـــت املعيشـــية الفلســـطينية مرتفعـــة خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقر 

ف انعــدام األمــن الغــذائي . ويعــر)١٤(يف املائــة يف الضــفة الغربيــة) ١٧يف غــزة و املائــة  يف ٤٦(
السياق الفلسطيين بأنه االفتقار إىل اإلمكانية االقتصادية للحصول علـى الغـذاء. ويف الضـفة     يف

إنـاث بعشـر    لـها يتعمعدل انتشار انعدام األمـن الغـذائي بـني األسـر املعيشـية الـيت        يزيدالغربية، 
يف املائـة مقابــل   ٢٥ذكـور (  يعيلـها بـني األسـر املعيشـية الــيت     علـى املعـدل الســائد  ويـة  نقـاط مئ 

__________ 

  .Palestinian multiple indicator cluster survey 2014” (2015)“اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،   )٨(  
 Report of a field assessment of health conditions in the occupied Palestinian“منظمة الصحة العاملية   )٩(  

territory, 22 March to 1 April 2015” (2016).  
  .Palestinian multiple indicator cluster survey 2014” (2015)“اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،   )١٠(  
يكون معدل لترا يف اليوم، باملقارنة مع توصية منظمة الصحة العاملية بأن  ٧١يبلغ استهالك الفرد   )١١(  

 WHO, Report of a field assessment of health“املصدر:  -  لتر للشخص يف اليوم ١٠٠االستهالك 

conditions in the occupied Palestinian territory, 22 March to 1 April 2015” (2016). 

  )١٢(  Eemergency Water, Sanitation and Hygiene Group, “Thirsting for Justice: 2015 in review” (January 

2016) available from www.ewash.org/wash-in-opt/west-bank.  
 .٨، الصفحة  Humanitarian Needs Overview” (2015) 2016“مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   )١٣(  

  )١٤(  FAO, UNRWA, WFP and Palestinian Central Bureau of Statistics, “Socioeconomic and food security 

survey 2014: West Bank and Gaza Strip” (unpublished information).  



E/CN.6/2017/6

 

10/24 16-22458 

 

إنـاث  تعيلـها  مئويـة بالنسـبة لألسـر املعيشـية الـيت       اطيف املائة) يف حني أنه أعلى بـثالث نقـ   ١٥
 .)١٥(غزة  يف

معـدل   ، حيـث يبلـغ  فرص التعلم املبكـر يف فلسـطني مـنخفض   مستوى االستفادة من و  - ٢٣
يف املائـة   ٥٦,٩يف املائـة للفتيـان و    ٥٧,٧يف املائـة (  ٥٧,٣ اق بالتعليم ما قبل املدرسـي االلتح

ــالتعليم األساســي أعلــى   ــة للفتيــات  ٩٥مــن ذلــك:  للفتيــات). ومســتويات االلتحــاق ب يف املائ
يف يف املــــدارس الثانويــــة يبعــــث يف املائــــة للفتيــــان. بيــــد أن معــــدل التســــجيل الصــــا  ٩٣ و

ــغ   االنشــغال، ال ســ  علــى ــث بل ــان، حي ــان و   ٥٩يما بالنســبة للفتي ــة للفتي ــة  ٧٧يف املائ يف املائ
ــات يف عــام   ــة     .)١٦(٢٠١٥للفتي ــات واألطفــال ذوي اإلعاق ــة إىل أن الفتي ــة املتناقل وتشــري األدل

أكثر عرضة للتسرب من املدرسة يف املنـاطق الـيت يشـعرون فيهـا بعـدم األمـان يف املـدارس ويف        
 ناطق العسكرية، وحول نقاط التفتيش واملستوطنات.الطريق إليها، من قبيل امل

وال تزال سيادة القانون مسألة هامـة يف مجيـع أحنـاء األرض الفلسـطينية احملتلـة. فـاملرأة         - ٢٤
بسـبب القـوانني الـيت متيـز علـى أسـاس        القضـاء إىل  لجوءالفلسطينية تواجه حتديات حمددة يف ال

اجلــنس، وال ســيما فيمــا يتعلــق بــاإلرث وحضــانة األطفــال وغريهــا مــن مســائل األحـــوال           
الشخصية؛ وحمدودية معرفة النساء حبقوقهن وبـاإلجراءات؛ واالتكـال االقتصـادي؛ والضـغوط     

قضــائية، لوصــول إىل اخلــدمات الاالجتماعيــة والوصــم. وحــىت يف حــاالت متكــن النســاء مــن ا  
يــواجهن يف كــثري مــن األحيــان مقــدمي خــدمات يفتقــرون إىل املعرفــة املهنيــة يف التعامــل   فهــن

النصـوص القدميـة للقــوانني    وال يزالـون يفســرون حتديـدا مـع النسـاء والفتيــات ضـحايا العنـف،      
لمـرأة. وقـد أثبتـت دولـة     اإلنسـان ل اجلنائية وقانون األحوال الشخصية على حنو ينتهك حقوق 

ــة  فلســـط ــألة إمكانيـ ــة مسـ ــا مبعاجلـ ــوءني التزامهـ ــرأة إىل ال جلـ ــاءاملـ ــ قضـ ــمام مـــن خـ الل االنضـ
معاهدات حقوق اإلنسـان السـبع، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز            إىل

 ضد املرأة، اليت أُقرت دون حتفظات.

ة مــن العنــف نني مــن أنــواع متعــددويف دولــة فلســطني، ال تــزال النســاء والفتيــات يعــا  - ٢٥
املرتل ويف جمتمعان احمللية، مبا يف ذلك العنف اهليكلـي يف شـكل قـوانني متييزيـة وممارسـات       يف

تقليديـــة، والعنـــف اجلســـدي واالقتصـــادي والنفســـي مـــن جانـــب أفـــراد األســـرة والشـــركاء   
، يف املائــة) ٥٥غ عنــها يف غــزة (احلمــيمني. وال يــزال العنــف النفســي أكثــر أنــواع العنــف املبلَّــ 

غ يف املائـة مـن احلـاالت املبلَّـ     ٣٠االجتمـاعي   - شمل العنـف النفسـي  يبينما يف الضفة الغربية، 
__________ 

  )١٥(  Palestine Food Security Sector and Palestine Central Bureau of Statistics, Socioeconomic and food 

security survey 2014 (May 2016). 

  )١٦(  Ministry of Education and Higher Education, baseline monitoring and evaluation report 2015 (2016).  
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غ عنـها. وإمجـاال،   يف املائـة أخـرى مـن احلـاالت املبلَّـ      ٣٠شمل العنف اجلسدي نسـبة  يعنها، و
ــد أو الشــقيق،        ٧٨,٥ففــي  ــزوج أو الوال ــو ال ــن احلــاالت كــان اجلــاين ه ــة م ويشــكل يف املائ

يف املائة من احلـاالت الـيت قُتلـت     ٨٤,٣يف املائة من مجيع احلاالت. ويف  ٦٧وحدهم  األزواج
ويف حــني أن العنــف املــرتيل هــو الشــكل األكثــر  فيهــا امــرأة، كــان اجلــاين أحــد أفــراد األســرة.

يف املائـة فقـط مـن حـاالت العنـف       ١,٤انتشارا من العنـف ضـد املـرأة، ينبغـي اإلشـارة إىل أن      
ــة مــن النســاء   ٥٧,٦ ، حيــث يفيــد احملــاكماملــرتيل تصــل إىل ــة بــيف املائ أن العــادات االجتماعي

افتقــار املالجــئ و يفشــديد  نقـص وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك  .)١٧(متـنعهن مــن تقــدمي شـكوى  
 .)١٨(جيعل التصدي للعنف ضد املرأة حتديا كبريا ممانظام للدعم االجتماعي،   إىل
    

 الفلسطينيات للنساء املساعدة تقدمي  -  ثالثا  

 ةواســــع موعــــةواصــــلت األمــــم املتحــــدة بــــذل جهودهــــا الراميــــة إىل التصــــدي    - ٢٦
ــن ــم الشــعب          م ــال دع ــم املتحــدة يف جم ــات األم ــرد أولوي ــانية. وت ــة واإلنس التحــديات اإلمنائي

ــائق    ــن الوث ــم املتحــدة للمســاعدة    األساســيةالفلســطيين يف جمموعــة م ــك إطــار األم ــا يف ذل ، مب
ــة   ــة لدول ــرة  اإلمنائي ــة    ٢٠١٧-٢٠١٤فلســطني للفت ــة الوطني ــع خطــة التنمي ــذي يتماشــى م ، ال

الــيت حتــدد  ٢٠١٦، وخطــة االســتجابة االســتراتيجية لعــام ٢٠١٦-٢٠١٤الفلســطينية للفتــرة 
معلومــات مســتكملة عــن املســاعدة الــيت  أدنــاه ٦٣-٢٧وتتضــمن الفقــرات الربجمــة اإلنســانية. 

احلكومـة الفلسـطينية، واجلهـات املاحنـة واتمـع       تقدمها منظومـة األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع     
املــدين، لتلبيــة االحتياجــات واألولويــات احملــددة للنســاء والفتيــات يف اــاالت التاليــة: التعلــيم   
والتدريب؛ والصـحة؛ والـتمكني االقتصـادي وسـبل كسـب العـيش؛ وسـيادة القـانون والعنـف          

 سسية.القرار؛ والتنمية املؤ عضد املرأة؛ والسلطة وصن
  

 التعليم والتدريب  -ألف   

واصلت كيانات األمم املتحدة تنفيذ جمموعة متنوعـة مـن املبـادرات الراميـة إىل تعزيـز        - ٢٧
فــرص حصــول النســاء والفتيــات علــى التعلــيم والتــدريب وحتســني البيئــات التعليميــة. فخــالل   

يف غــــــزة  ٢٥٢مدرســــــة ( ٣٤٩ا لت األونــــــرو، شــــــغ٢٠١٦-٢٠١٥الســــــنة الدراســــــية 
. ويف غــزة، هنــاك  طالــب ٢٩٠ ٤٠٠الضــفة الغربيــة) تقــدم خــدماا ألكثــر مــن       يف ٩٦ و

__________ 

ــرأة،   )١٧(    ,”Impact stories on ending violence against women - specialized prosecutionهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـ

ــوان 2016 ــى العنــــــــــــــــ ــاح علــــــــــــــــ ــايل:  ، متــــــــــــــــ -http://palestine.unwomen.org/en/digitalالتــــــــــــــــ

library/publications/2016/10/spp#sthash.Fry1yfEu.dpuf.  
 .٢٠١٦بيانات الربع األول من عام  -نظام األونروا إلحالة ضحايا العنف اجلنساين   )١٨(  
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ــروا (    ١٢٧ ٤٩٠ ــدارس األونـ ــجالت يف مـ ــات مسـ ــن الفتيـ ــن   ٤٨,٥مـ ــة مـ ــوعيف املائـ  جممـ
ــدد الطــالب       ــادة ســنوية يف ع ــع وجــود زي ــالطــالب)، م ــب. ويف الضــفة   ٨ ٠٠٠وايل حب طال

ائــة مــن امــوع) مســجالت يف مــدارس  يف امل ٥٨,٨مــن الفتيــات ( ٢٨ ٧٧١الغربيــة، هنــاك 
األونــروا. وباإلضــافة إىل التعلــيم األساســي، ال تــزال األونــروا تقــدم التــدريب يف جمــال التعلــيم  

يف املائـة مـن جممـوع     ٣٢فتـاة (  ٥٤٠التقين واملهين. فخالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، كانـت     
ــاة ( ٥٦٧الطــالب) يف غــزة، و  ــة مــن امــوع  ٨٢فت ــة قــد شــاركن  يف املائ ) يف الضــفة الغربي

 التدريب. هذا النوع من  يف

اليونيســيف وشــركاؤها مــرافقني حلمايــة أطفــال املــدارس  أتاحــتويف الضــفة الغربيــة،   - ٢٨
ــا إىل املــدارس يف املواقــع      ــر أمان وجــود عســكري  الــيت ــاوذلــك مــن أجــل جعــل التنقــل أكث

ــاة ١ ٦٧٠( طفــال ٤ ٦٦٧إســرائيلي ومواقــع املســتوطنني. واســتفاد مــن ذلــك     ٢ ٩٩٧و  فت
 ذكور). ١٥٣إناث و  هممن ١٨٠( مدرسا ٣٣٣  ) وفىت

ــة الطفولــة املبكــرة    وواصــلت اليونســكو وشــركاؤها التشــجيع علــى التع      - ٢٩ لــيم يف مرحل
 فائـــدةطريـــق تنظـــيم دورات للتوعيـــة بشـــأن التعلـــيم الشـــامل واملالئـــم لألطفـــال وذلـــك ل عـــن

ديرو املــدارس واملشــرفون عليهــا معلمــة. وشــارك مــ ١٢٠مــن األمهــات والقيــام بتــدريب  ٩٨٠
واألنشــطة الــيت يقودهــا  العمليــةمشــروع تــدرييب بشــأن التعلــيم الشــامل للجميــع، والبحــوث   يف

 .مدرسة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ٤٩يف  طالبة ١٧ ٨١٠األطفال، وقد استفاد من ذلك 

اون مـع وزارة التربيـة والتعلـيم العـايل     ويف القدس الشرقية، قـام الربنـامج اإلمنـائي بالتعـ      - ٣٠
 يف املدارس اخلاصة. طالبة ٨ ٥٠٠بتوفري التعليم اجليد وخدمات املشورة إىل ما يقرب من 

ويف غزة، استجاب الربنامج اإلمنائي إىل احتياجات الفتيات يف املدارس الـيت تضـررت     - ٣١
علـى   هلـا تيـات واسـتجابت   . وقد راعت عملية اإلنعاش احتياجات الف٢٠١٤خالل نزاع عام 

ــدارس أفضــل     ــاء م ــادئ إعــادة بن ــاين    وأســاس مب ــف املب ــذا تكيي ــال. ويشــمل ه مالئمــة لألطف
لفتيـات  ل يتسـىن  مرافـق امليـاه وخـدمات الصـرف الصـحي، كـي      من حيث املدرسية، وال سيما 

 وإعمــــار إعــــادة تأهيــــل    قــــد اســــتفاد مــــن   . واســــتخدامها  ذوات االحتياجــــات اخلاصــــة  
مدرسـة خاصـة    ١٣مدرسة حكومية و  ١٢( تعليمية اليت تضررت جزئيااملؤسسات ال من ٣٢
 إناث). هممن ١٩ ٤٤٥( طالبا ٣٧ ٢٢٢من اجلامعات/الكليات)  ٧و 

مــن خرجيــات اجلامعــات   ٥٠وقــدمت منظمــة العمــل الدوليــة وشــركاؤها الــدعم إىل     - ٣٢
إىل أســر معيشــية ذات دخــل مــنخفض، وذلــك مــن خــالل   واملنتميــاتالعــاطالت عــن العمــل 

التدريب على بناء املهارات، وأعقب ذلك توظيف مؤقت ملدة ثالثة أشـهر يف القطـاع اخلـاص    
ــرت حــوايل    ــد عث ــة. وق ــى عمــل    ٣٠ إىل ٢٥أو يف منظمــة جمتمعي ــة مــن اخلرجيــات عل يف املائ
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قـــد زادت مـــن أملـــهن يف الربنـــامج أن مشـــاركتهن  إىلهن يتـــأغلب شـــارتمـــدفوع األجـــر وأ
شـراكة مـع اجلامعـة اإلسـالمية يف غـزة،      ويف إطـار  العثور على فرصـة عمـل طويلـة األجـل.      يف

مـن املهندسـات املعماريـات     ٢٠قدمت منظمة العمل الدولية التدريب على تصميم األثـاث لــ   
ريب العثور على عمل يف قطـاع اهلندسـة املعماريـة. ومت تـد     يف صعوبة يواجهنالشابات الاليت 

من املهندسـات املعماريـات علـى املفـاهيم األساسـية لألعمـال التجاريـة ومهـارات اإلدارة          ١٥
مــن املتــدربات يف جمــال تصــميم األثــاث تــدريبا مــدعوما أثنــاء   ١٨وتنظــيم املشــاريع، وتلقــت 

 مل يف جمال صناعة األثاث يف غزة.العمل يف مؤسسات صغرية ومتوسطة تع

ــزة، عــززت األونــرو    - ٣٣ ــابات عــن طريــق تزويــد       ويف غ ــارات القياديــة للنســاء الش ا امله
اخلرجيـات مــن اجلامعـة باملهــارات الـيت تســتجيب علــى حنـو أفضــل الحتياجـات ســوق العمــل.      

الوة رجـــال. وعـــ ٣٤امــرأة و   ٣٩١ وخــالل الفتـــرة املشــمولة بـــالتقرير، شــارك يف الربنـــامج   
مؤسسـات  يف  عمـل رص من اخلرجيات الشابات من احلصول علـى فـ   ٧٢٤ذلك، متكنت  على

 اتمع املدين والقطاع اخلاص.
  

 الصحة  -باء   

غ عنـها يف الفتـرة   واصلت األمم املتحدة االستفادة من املمارسات اجليدة والنتـائج املبلَّـ    - ٣٤
ــالتقرير الســابق مــن أجــل    ــادةاملشــمولة ب ــة الصــحية     زي فــرص احلصــول علــى خــدمات الرعاي

وحتســني نوعيتــها. وظلــت األونــروا هــي املصــدر الرئيســي خلــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة     
يف الضــفة الغربيــة.  ٤٢مركــزا صــحيا يف غــزة و  ٢١لالجــئني الفلســطينيني، بقيامهــا بتشــغيل 

ــن      وال ــر مـ ــكلون أكثـ ــذين يشـ ــطينيون الـ ــون الفلسـ ــزال الالجئـ ــكان   يف املا ٧٠يـ ــن سـ ــة مـ ئـ
يعتمدون على األونروا للحصـول علـى الرعايـة الصـحية األوليـة. ويف غـزة، كـان جممـوع          غزة

حزيران/يونيـــه إىل  ٢٠١٥تشـــرين األول/أكتـــوبر  مـــنعـــدد االستشـــارات الطبيـــة يف الفتـــرة 
ــغ   ٢٠١٦ ــد بل ــت نســبة    ٢ ٨٧٠ ١٨٣ق ــغ     ٦٠استشــارة، وكان ــها للنســاء، وبل ــة من يف املائ
 يف املائة منها للنساء. ٥٩نسبة  ستشارة يف الضفة الغربية، كانتا ٩٠٤ ٠٥٨ اموع

وال تزال الرعاية الصحية لألم والطفـل تشـكل عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر املسـاعدة.          - ٣٥
ــاعدة إىل   ــروا املسـ ــدمت األونـ ــديثا، وإىل   ٣٢ ٦٢٥وقـ ــل املســـجالت حـ ــاء احلوامـ ــن النسـ   مـ

مـن النسـاء    ٢٨ ٣٠٣من النساء الاليت كن يـتلقني الرعايـة السـابقة للـوالدة وإىل      ٢١٨ ٦٦١
يف املائـة مـن مجيـع احلوامـل      ٩٤,٨الاليت كن يـتلقني خـدمات الرعايـة بعـد الـوالدة. وكانـت       

قمن مبا ال يقل عن أربـع زيـارات إىل املراكـز الصـحية التابعـة لألونـروا أثنـاء فتـرة محلـهن.           قد
الصحة والشركاء من املنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل الوصـول        ف وزارةَودعمت اليونيسي

وأطفـاهلن حـديثي    شـديدة ضات ملخـاطر  من النساء املعر ٣ ٥٣٢وتقدمي الدعم إىل ما جمموعه 
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ــزة.     ــد الـــوالدة يف غـ ــة بعـ ــارات املرتليـ ــامج الزيـ ــار برنـ ــر والـــوالدة يف إطـ مت الوصـــول إىل أكثـ
اإلرشـاد يف جمـال التغذيـة ودورات التثقيـف الصـحي.      امرأة مـن خـالل دورات    ٣٠ ٠٠٠ من

للتوليــد اللــذين قــدما  التحريــرمستشــفى الشــفاء و ىودعــم الربنــامج اإلمنــائي إصــالح مستشــف 
 . وقـدم صـندوق  ٢٠١٦امرأة يف مدينة غزة وخان يونس خـالل عـام    ١٦ ٠٠٠ اخلدمات إىل

اســـتفادت حيــث   ،يف غـــزةجمتمعـــا حمليــا   ١٢الـــدعم لتشــغيل العيـــادات املتنقلــة يف    الســكان 
 .حامال ١ ٦٥٤، منهن  امرأة ٣ ٦٨١ خدماا  من

وقدمت العيادات الصحية لألونروا اخلدمات الوقائيـة والعالجيـة لالجئـات املراهقـات       - ٣٦
مبــا يف ذلــك الكشــف عــن ســرطان الثــدي واخلــدمات املتصــلة بالصــحة اإلجنابيــة.    ،والبالغــات

 ربنـامج اإلمنـائي  ال أطلـق شراكة مـع مستشـفى أوغسـتا فكتوريـا يف القـدس الشـرقية،       إطار  ويف
األونـروا مشـروعا    اسـتهلت يف غـزة،  ؛ ومبادرة العيادة املتنقلـة لتصـوير الثـدي باألشـعة السـينية     

 ٦٨ ٣٨٢ ، مت فحـص للتوعية بسـرطان الثـدي. ومـن خـالل املراكـز الصـحية التابعـة لألونـروا        
إلجــراء تصــوير الثــدي باألشــعة  امــرأة ٤ ٤٣٨ أُحيلــتالثــدي و للكشــف عــن ســرطان امــرأة

 سينية وعمليات املسح.ال

متخصصة يف ثالثـة مستشـفيات يف القـدس     أقساموقام الربنامج اإلمنائي برفع مستوى   - ٣٧
امرأة سـنويا االسـتفادة مـن ظـروف حمسـنة خـالل الفتـرة         ٦ ٥٠٠الشرقية، مما أتاح ألكثر من 

ــالتقرير.  ة الثالثــة ملرضــى القلــب املعرضــني  الدرجــوقــدم الــدعم أيضــا للعــالج مــن   املشــمولة ب
طــابق يف مجعيـة اهلــالل األمحــر   إصــالحالنســاء يف غــزة، وذلـك مــن خـالل    مبــن فـيهم للخطـر،  

 عمليات لرعاية مرضى القلب. يتالفلسطيين وبناء غرف

ت مــن إصــالحا امــرأة وفتــاة ٦ ١٦٦ اســتفادت ٢٠١٦ويف النصــف األول مــن عــام   - ٣٨
امـرأة   ١٠ ٥٠٠ تاسـتفاد ، يف حني شبكة املياه وعمليات ختزين املياه اليت دعمتها اليونيسيف

معيشـية يف غـزة قسـائم     ةأسـر  ٩ ٠٠٠مـن خـدمات الصـرف الصـحي احملسـنة. وتلقـت        وفتاة
 بلـوازم أسـرة معيشـية أخـرى     ١٤ ٤٠٠النظافة الصحية وجرى تزويـد   القتناء لوازمإلكترونية 

 الصرف الصحي والنظافة الصحية.

الجتمـاعي للنسـاء والفتيـات    وا وواصلت كيانات األمم املتحدة تقـدمي الـدعم النفسـي     - ٣٩
يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة. وقـدمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة املشـورة النفسـية        

املشــردات خــالل تصــاعد مــن النســاء والفتيــات  ١ ٨٠٠واالجتماعيــة اجلماعيــة والفرديــة إىل 
ــة   ــال القتالي ــام يف األعم ــامج االستشــارة النفســية   ٢٠١٤ع ــن خــالل برن ــة،  - . وم االجتماعي

للقيــام باملزيــد مــن املتابعــة. إىل مقــدمي اخلــدمات اآلخــرين  اينعنــف جنســ حالــة ٥٦ أحيلــت
 لفــةاملؤ ،موقعــا بلجــان محايــة األســرة والطفــل  ٢١الضــفة الغربيــة، اســتعانت األونــروا يف   ويف
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اتمعـات احملليـة واللجـان    مـن  األونـروا وقـادة     مـن املنظمات اتمعية وموظفني  عنممثلني من
مــن خــالل املناقشــات اجلماعيــة   امــرأة وفتــاة ٦ ٣٠٠الشــعبية لالجــئني، لتصــل إىل أكثــر مــن  

وجهـات  للدعم ومناسبات التوعية. وبدعم من اليونيسيف، متكنـت وزارة التنميـة االجتماعيـة    
 لتزويـــدهم) بنـــاتيف املائـــة منـــهم  ٤٩( طفـــال ٣٢ ٤١٧مـــن الوصـــول إىل  أخـــرى شـــريكة

ــدعم النفســي  خبــ ــة  ٥١( طفــال ٧ ٩٨٧ االجتمــاعي، وإىلودمات ال ــاتيف املائ ــدهم) بن  لتزوي
 .ايناخلدمات اتمعية حلماية الطفل، مبا يف ذلك التصدي للعنف اجلنسب

ــة خــدمات العــالج الطبيعــي إىل      - ٤٠ ــدمت اهليئ ــن  ١٦وق ــرأة م ــة، قامــ  ام  تذوات اإلعاق
امـرأة   ٣٠العالج الطبيعي، وقدمت أيضا املعدات الطبية الالزمة. وتلقت يف أخصائيات  ٤ ا
 ذوات اإلعاقة املشورة النفسية االجتماعية واملشورة القانونية يف غزة. من
  

 التمكني االقتصادي وسبل كسب العيش  -جيم   

براجمها اإلمنائيـة، إعطـاء األولويـة للمبـادرات      إطارواصلت كيانات األمم املتحدة، يف   - ٤١
 .الرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة وحتسني األمن الغذائي وسبل كسب العيش

من املؤسسـات   ٤٥وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت اهليئة املساعدة التقنية إىل   - ٤٢
مـن أجـل تعزيـز     مسـتفيدة  ٥٤٧إىل  ، فوصلتغرية واملتوسطة اليت تقودها نساءالصغرى والص

القدرة التنافسية ملنتجان وإمكانية تسويقها على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل مـن خـالل   
ــامج شــــامل لبنــــاء القــــدرات والتــــدريب أثنــــاء العمــــل. و       قــــدمت املســــاعدة املاليــــة   برنــ

 رية واملتوسطة اليت تقودها نساء.صغالصغرى وال املشاريع  من  ٣٤  إىل

 تويف مبادرة مشـتركة بـني منظمـة العمـل الدوليـة وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، أجريـ            - ٤٣
ني من أجـل تعزيـز املسـؤولية    تللشؤون اجلنسانية يف شركتني فلسطينيتني رئيسي ةتشاركي مراجعة

 .راعية لالعتبارات اجلنسانيةاملبيئات العمل  صوب احملدث للتحولاالجتماعية وتشجيع التغيري 

وأجرت منظمة األغذية والزراعة عـدة دورات تدريبيـة عـن التسـويق ومسـك الـدفاتر         - ٤٤
تعاونيــات نســائية، إلنشــاء نظــام فعــال لــإلدارة املاليــة وإدارة   ٦امــرأة مــن أعضــاء  ٩٠لفائــدة 
الــدورات والصــالت مــع مقــدمي خــدمات القــروض املوثــوقني. وقــد عــززت هــذه  اتاالئتمانــ

 اســتفادتالتدريبيــة وحلقــات العمــل قــدرة املــرأة علــى إدارة القــروض. وباإلضــافة إىل ذلــك،   
امرأة من عشر تعاونيات نسائية يف الضفة الغربية مـن تـدريب يركـز علـى مراقبـة اجلـودة،        ٥٩

 والدولية ملنتجات جتهيز األغذية.وضمان اجلودة، وتطبيق املعايري احمللية 

 يف املائـة  ٢٦,٤( الجئـا  ١٧ ٠٦٣ بتوظيـف  إلجياد فرص العمـل األونروا  وقام برنامج  - ٤٥
تطلـب  يالـيت يتيحهـا الربنـامج     فـرص العمـل  مـن   يف املائـة)  ٧٨,٠إناث). واجلزء األكرب ( منهم
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 صــعوباتعمالـة غــري مــاهرة ، ولكـن بســبب احلــواجز االجتماعيــة والثقافيـة، يواجــه الربنــامج    
برنـامج النقـد    وفـر للنساء غري املاهرات. ويف الضفة الغربيـة،   إجياد فرص عمل مقبولة ثقافيا يف

أو عـامالت نظافـة أو حارسـات أو مسـاعدات إداريـات       ككتبة لنساءفرص عمل ل لقاء العمل
 عـامال  ٨ ١٢٤بـني أدوار أخـرى. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، شـارك         من أو معلمات،

 منهم إناث. يف املائة ٤١,٢ ،برنامج النقد لقاء العمل  يف

ــزة،   - ٤٦ ــنويف غ ــام  ميكّ ــروانظ ــزز ل األون ــاء،     املع ــن النس ــات الضــعيفة م ــر الفئ ــيم الفق تقي
نفصـــالت وامل ،واملطلقـــات ،واألرامـــل اللـــوايت يف عصـــمة رجـــل متعـــدد الزوجـــات،     مثـــل
تقيــيم مســتقل للفقــر وتلقــي املســاعدة الغذائيــة مــن األونــروا  تقــدمي طلــبأزواجهــن، مــن  عــن

 ٣ ٣٢٤بشكل منفصل عـن رب األسـرة الـذكر. وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، تقـدمت         
، ٢ ٠٨٢عـــددها و أجريـــت هلـــا زيـــاراتتقيـــيم. ومـــن بـــني احلـــاالت الـــيت   امـــرأة بطلبـــات

 حلصول على املساعدة.استحق ييف املائة  ٦٨,٣  كان

ية لالســتهداف قائمــة علــى الفقــر  الضــفة الغربيــة، اســتخدمت األونــروا اســتراتيج  ويف  - ٤٧
أجل برناجمها لشبكة األمان االجتماعي تصنف األسر املعيشية على أساس جمموعة متنوعـة   من

ــددها       ــالغ عـ ــية البـ ــر املعيشـ ــني األسـ ــن بـ ــالفقر. ومـ ــلة بـ ــر املتصـ ــن العناصـ ــرة،  ٧ ٦١٣مـ أسـ
. نســاءيف املائــة مــن املســتفيدين  ٥٥,٣إنــاث وكــان  لــهايتعمعيشــية  ااملائــة أســر يف ٣٤ كــان

وتشمل التدخالت ذات األولوية االحتياجات الغذائية األساسـية، والتـدخالت املتعلقـة بتقـدمي     
 حاالت وتقدمي املشورة الداخلية.النقدية يف حاالت الطوارئ، واإل

ألغذيـة والقسـائم ، كفـل برنـامج األغذيـة العـاملي       العـام ل توزيـع  عمليـات ال ومن خـالل    - ٤٨
املائـة   يف ٥٠ن املستفيدات الاليت ميـثلن  م ٢٩٤ ٨١٨زيادة استهالك األغذية والتنوع الغذائي لـ 

غذيـة العــاملي متكـن املســتفيدين   مـن جممـوع املســتفيدين. وقسـائم الغــذاء الـيت يقـدمها برنــامج األ     
يكون لديهم حرية اختيار السلع الغذائية الـيت يريـدون    إدارة احتياجات األسر املعيشية حيث من

  .يف املائة من احلاالت ٨٧شراءها. وتتخذ املرأة القرار بشأن استخدام القسائم يف 

وكجزء مـن جهـود إعـادة اإلعمـار يف غـزة، قـدم الربنـامج اإلمنـائي مسـاعدات نقديـة             - ٤٩
لالجئة اليت تضررت بيوـا خـالل   أسرة من األسر غري ا ١ ١٥٤لتأمني مأوى مؤقت ملا عدده 

مـع إعطـاء األولويـة لألسـر املعيشـية الـيت تعيلـها نسـاء          ٢٠١٤تصاعد األعمال القتالية يف عـام  
ــيت تشــمل   ــن األســر املعيشــية يف غــزة. ويف القــدس الشــرقية، اســتفادت      ١٠,٧وال ــة م يف املائ

عيشـية عـن طريـق    أسـرة معيشـية فلسـطينية تعيلـها نسـاء مـن حتسـني الظـروف امل         ١٥٠مباشرة 
  مرتال. ٢٥٠إصالح 
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امـرأة   ٥٠، لتـدريب  ٢٠١٥ونفذت منظمـة العمـل الدوليـة برنـامج اسـتجابة يف عـام         - ٥٠
مــن مربيــات األغنــام علــى إدارة حظــائر األغنــام، وعلــى املهــارات احلياتيــة، واإلملــام بالشــؤون  

ــة   ــة، املاليــة والتســويقية، وتكــوين التعاونيــات، واألعمــال التجاريــة اجلماعي . ويف الضــفة الغربي
ــاه األمطــار وتيســري     ٨٥قــدمت الفــاو الــدعم إىل   ــاء صــهاريج لتجميــع مي مزارعــة، وذلــك ببن

ــة     ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــزة، زودت منظمـ ــات. ويف غـ ــدة مخـــس مزارِعـ ــي لفائـ إصـــالح األراضـ
ــاج اخلضــروات واللحــوم، وقامــت       مــن ٦٥ ــها نســاء بوحــدات إلنت ــيت تعيل األســر املعيشــية ال

حظرية تالفة لتربية احليوانات. وتصديا للصدمات، مبا يف ذلك الظـروف املناخيـة    ٤٨بإصالح 
امرأة مـن العـامالت يف الرعـي بـذورا مقاومـة       ٧١املومسية غري العادية يف الضفة الغربية، تلقت 

حظـرية حيوانـات    ٣٠للجفاف لتعزيز قدرن على إنتـاج العلـف لـدوان. ومت إصـالح قرابـة      
ــات. وز  ــا راعيـ ــاو متلكهـ ــة      ٢٤٠ودت الفـ ــزة باألغطيـ ــاع غـ ــة وقطـ ــفة الغربيـ ــة يف الضـ راعيـ

  البالستيكية لتهيئة حظائر احليوانات ملواجهة فصل الشتاء حتسبا لظروف الطقس البارد.
  

  سيادة القانون والعنف ضد املرأة  -دال   

إمكانيـة  واصلت كيانات األمم املتحدة تنفيذ جمموعة مـن املبـادرات الراميـة إىل حتسـني       - ٥١
  .جلوء املرأة إىل القضاء وتعزيز قدرة املؤسسات واألفراد على منع العنف ضد املرأة والتصدي له

 ٥ ٢٤٨، حصــلت ٢٠١٦وخــالل الفتــرة مــن كــانون الثاين/ينــاير إىل حزيران/يونيــه    - ٥٢
امـرأة تــدريبا بشـأن التوعيــة بــاحلقوق    ١ ٧٧٨وتلقــت  ،امـرأة علــى املسـاعدة القانونيــة اانيـة   

القانونية، وذلك من خالل الربنامج املشترك بني الربنامج اإلمنائي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     
 ٢ ٠٢٥املتعلق بسيادة القانون يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشـرقية. ويف غـزة، حصـلت    

ونيـة.  امرأة تدريبا بشـأن التوعيـة بـاحلقوق القان    ٦ ٥٦٩امرأة على املساعدة القانونية، وتلقت 
ويف غــزة، نظمــت مفوضــية حقــوق اإلنســان دورات تدريبيــة بشــأن العنــف اجلنســاين واحلــق    

احلياة استفادت منها املنظمات النسـائية والقائـدات اتمعيـات التقليـديات. وخـالل الفتـرة        يف
ــام       ــزاع ع ــد ن ــا بع ــالتقرير، وال ســيما يف ســياق م ــى ٢٠١٤املشــمولة ب مشــردا  ٢ ٧٤٩، تلق

ــن بينــ   ــا، م ــق       ١٢٣هم داخلي ــة عــن طري ــف اجلنســي واجلنســاين، مســاعدة قانوني ضــحية للعن
  مكاتب متنقلة إضافية لتقدمي املساعدة. ٣ مكاتب للمساعدة القانونية و  ١٠

ومــن خـــالل تــدخالت االســـتجابة اإلنســانية الـــيت تنفــذها كيانـــات األمــم املتحـــدة        - ٥٣
جلنســـاين (مـــن بينـــهم مـــن ضـــحايا العنـــف ا ٢ ٥٦٤واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، أمكـــن لــــ 

امـرأة،   ٢ ٥٢١مـن الضـحايا (  ٢ ٦٤٥رجال) احلصول على خدمات قانونية؛ وحصـل   ١٠٧
ــاعي؛ وشــارك       ١٢٤ و ــدعم النفســي واالجتم ــى خــدمات ال أشــخاص  ١٩ ٩٠٤رجــال) عل
رجـال)، يف دورات توعيـة بـالعنف اجلنسـاين أو تلقـوا معلومـات        ٢ ٨١٠ امرأة و ١٧ ٠٩٤(
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املســألة. وواصــلت األونــروا تشــغيل نظــام إحالــة ضــحايا العنــف   عــن اخلــدمات املتصــلة ــذه  
اجلنساين يف غزة والضفة الغربيـة الـذي يقـدم اخلـدمات لالجـئني الفلسـطينيني. وخـالل الفتـرة         

ــد    ــزة،     ٢ ١٣٨املشــمولة بــالتقرير، مت حتدي ــف جنســاين يف غ يف املائــة منــها   ٩٢,٨حالــة عن
 - جلسـة مشـورة نفسـية    ٧ ١٢٩رة خـالل  نساء. وتلقت ضحايا العنف اجلنسـاين املشـو   ضد

ــلت   ــة، وحصـ ــت       ٩٩٤اجتماعيـ ــة، تلقـ ــفة الغربيـ ــة. ويف الضـ ــورة القانونيـ ــى املشـ ــرأة علـ امـ
ــن ٣٠٩ ــة،         م ــة اتمعي ــامج الصــحة العقلي ــن خــالل برن ــدعم م ــات الضــحايا ال النســاء والفتي
ــن ــيني والتربــويني.         ع ــق املرشــدين الطب ــات وعــن طري ــق جمموعــات التواصــل بــني األمه  طري
  حالة زواج أطفال من خالل نظام إحالة ضحايا العنف اجلنساين. ١١حتديد ما جمموعه   ومت

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة على حتسـني نوعيـة     - ٥٤
اخلدمات املقدمة إىل النساء ضحايا العنف اجلنساين واملتعرضات لـه يف غـزة، مـع إيـالء اهتمـام      

 ٥ ٧٣٦لمشردات داخليا. واستفاد من تدخالت هيئة األمم املتحدة للمرأة أكثـر مـن   خاص ل
ــا ( ــرأة و ٥ ١٩٤شخصـ ــاين     ٥٤٢ امـ ــالعنف اجلنسـ ــة بـ ــالل دورات التوعيـ ــن خـ ــال)، مـ رجـ

واخلدمات ذات الصلة. وقـدمت اهليئـة وجهـات شـريكة مـن اتمـع املـدين، وال سـيما مركـز          
امـرأة   ١٣١دعم يف جمـال إدارة القضـايا إىل أكثـر مـن     حياة ومجعية عايشـة ومجعيـة الوفـاق، الـ    

أيضــا الــدعم للفئــات الضــعيفة والفئــات “ حيــاة”مــن ضــحايا العنــف اجلنســاين. وقــدم مركــز 
امـــرأة)، وأطفـــال األبـــوين املطلقـــني  ١٧املعرضــة للخطـــر مثـــل النســـاء املخالفـــات للقــانون (  

ت إعـادة اإلدمـاج. وقـدم صـندوق     طفال) بتوفري املساعدة يف جمال إدارة القضـايا وخـدما   ٢٠(
من مقـدمي اخلـدمات يف الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة        ٨٠٠األمم املتحدة للسكان التدريب لـ 

عن العنف اجلنساين والتصدي له ونظم اإلحالة باالعتماد على املبـادئ التوجيهيـة    “للكشف”
مركـز  ”كان إنشـاء  املعدة هلذا الغرض والنظام الوطين الفلسطيين لإلحالة. ودعم صـندوق السـ  

  يف جباليا بغزة كمرحلة جتريبية ليكون مبثابة ملجأ آمن لضحايا العنف اجلنساين.“ جامع

وواصل كل من اليونيسيف وصندوق السكان تقـدمي الـدعم لوضـع إجـراءات تشـغيل        - ٥٥
موحــدة فيمــا يتعلــق بــإدارة قضــايا العنــف اجلنســاين ومحايــة الطفــل وإحالتــها يف غــزة. وتلقــى   

مرشـدا تربويـا مـن وزارة     ٦١ أخصـائيا اجتماعيـا مـن وزارة التنميـة االجتماعيـة، و      ١٦٠ حنو
ــيم العــايل، و  ــة والتعل ــا مــن وزارة الصــحة، توجيهــات بشــأن إجــراءات     ٣٨ التربي موظفــا طبي

  التشغيل املوحدة، والكشف عن العنف اجلنساين ونظم اإلحالة.

واجلرميــة يف تعزيــز قــدرات وزاريت   واســتمر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   - ٥٦
العدل والداخلية والشرطة املدنية الفلسطينية على إدارة خـدمات الطـب الشـرعي وعلـم األدلـة      
اجلنائية وتطبيقها وتقدميها وتوسيع نطاقها مبا يتوافق مع املعـايري الدوليـة، مبـا يف ذلـك التحقيـق      
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ــاء فلســطيني     ــف اجلنســاين. وواصــل ســبعة أطب ــدريب متخصــص   يف حــاالت العن ــامج ت ون برن
ــف         يف ــف اجلنســي والعن ــك فحــص الطــب الشــرعي لضــحايا العن ــا يف ذل الطــب الشــرعي، مب

اجلنساين. ونظم املكتب املعين باملخدرات واجلرمية أيضا حلقات عمـل للتوعيـة بشـأن التعـرف     
على حاالت العنف اجلنساين وإيـذاء األطفـال والتصـدي هلـا لفائـدة ممارسـي الطـب الشـرعي،         

لس القضاء العايل، وعيادات خميمـات األونـروا لالجـئني، واملنظمـات احملليـة غـري احلكوميـة        وجم
ــالعنف        ــة ب ــدمي اخلــدمات املتعلق ــوطين ملق ــة ال ــوزارات املختصــة ذات الصــلة بنظــام اإلحال وال

  اجلنساين يف دولة فلسطني.
  

  السلطة وصنع القرار  -هاء   

ت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة بتعزيـز املشـاركة     خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اضطلع  - ٥٧
امـرأة مـن أعضـاء اـالس      ٢٠والقيادة السياسية للمرأة مـن خـالل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل      

سـنة عضـوات    ٤٥ و ٢٥من هـؤالء النسـاء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني        ١٥احمللية. وأصبح 
عــن أولويــات املــرأة واحتياجاــا  نشــطات يف تلــك اــالس ويف جمــالس القــرى، وهــن يعــربن   

ــة        يف ــامج اإلمنــائي وحــدات حملي ــك، أنشــأ الربن ــة. وباإلضــافة إىل ذل اجتماعــات اــالس احمللي
للتنمية االقتصادية وأضفى عليهـا طابعـا مؤسسـيا يف مخـس بلـديات متوسـطة احلجـم يف غـزة،         

  تعيني نساء للعمل فيها كأخصائيات ومنسقات.  مت

مدرسـة ابتدائيـة وإعداديـة     ١٣٢طالبـة مـن    ١ ٩٦٤روا، شـاركت  ويف مدارس األونـ   - ٥٨
للفتيات يف برنـامج الربملـان التربـوي. وناقشـت الطالبـات عـددا مـن املسـائل املتصـلة باملسـاواة           

اجلنسني، مثل الصحة اإلجنابيـة والـزواج املبكـر، وحتـاورن مـع أقـران بشـأا. ويف الضـفة          بني
مشـاركا مـن اتمعـات احملليـة بشـأن قـرار        ٤٣٥وعية لفائدة الغربية، أجرت األونروا أنشطة ت

  املتعلق باملرأة والسالم واألمن. )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 

، وفرت اليونيسيف واجلهات الشـريكة احملليـة بـرامج لتنميـة مهـارات      ٢٠١٦ويف عام   - ٥٩
يف املائـة منـهم إنـاث) مـن اتمعـات       ٤٨,٥مـن املـراهقني احملـرومني (    ٦ ٧٤٧ احلياة ملا عدده

ــا يقــرب مــن      ــة م ــادرات جمتمعي ــة الضــعيفة. ويشــارك يف مب ــات   ٨٠احمللي ــة مــن املراهق يف املائ
واملـراهقني الـذين تشـملهم مشــاريع تنميـة مهـارات احليـاة الــيت تـدعمها اليونيسـيف، ويتولــون         

ود هــذه املشـاريع الفتيــات مبهـارات قياديــة هامــة مـن أجــل ضــمان    قيـادة تلــك املبـادرات. وتــز  
  مشاركتهن يف صنع القرار ويف احلياة اتمعية.
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  التنمية املؤسسية  -واو   

ــدعم         - ٦٠ ــدمي ال ــالتقرير، واصــلت مفوضــية حقــوق اإلنســان تق ــرة املشــمولة ب خــالل الفت
دولة فلسطني لتعزيز قدرا على تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان السبع اليت انضـمت إليهـا    إىل

وتقـدمي تقــارير مبوجبــها، مــع معاجلــة التمييــز القـائم علــى نــوع اجلــنس باعتبــاره قضــية شــاملة.   
ومشل دعم املفوضية تقدمي املساعدة التقنية من خالل تنظيم دورات تدريبيـة ومناقشـات ثنائيـة    

ــوزا  ــة     مــع ال ــادئ التوجيهي ــة، والتعليقــات العامــة، واملب رات املختصــة بشــأن األحكــام التعاهدي
املتعلقة بتقدمي التقارير. ودعمـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ومفوضـية حقـوق اإلنسـان دولـة          
فلســطني واهليئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق اإلنســان بتقــدمي املســاعدة التقنيــة واملــوارد لعقــد   

يــة بشــأن مشــروع تقريــر الدولــة الطــرف مبوجــب اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع    مشــاورات وطن
ممثال ملنظمات اتمع املدين من الضـفة   ١٤٠أشكال التمييز ضد املرأة. وحضر املشاورة زهاء 

الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ومن قطاع غزة كليهما. ونظمـت املفوضـية واهليئـة أيضـا     
تمــع املــدين يف غــزة والضــفة الغربيــة بشــأن دورهــا يف تقــدمي تقــارير دورة تدريبيــة ملنظمــات ا

مبوجـب معاهــدات حقــوق اإلنسـان وعمليــة التنفيــذ، وتضــمنت هـذه الــدورة مناقشــات تقنيــة    
بشــأن االســتعانة باملشــاورات الوطنيــة وإعــداد التقــارير املوازيــة للــدفاع عــن حقــوق اإلنســان    

  للمرأة وتعزيزها.

ــدعم مــن منظمــة    - ٦١ ــانون     وب ــة، اعتمــد ق ــات الثالثي ــة، وبالتشــاور مــع اهليئ العمــل الدولي
عه رئيس دولة فلسـطني، حممـود   الضمان االجتماعي لعمال القطاع اخلاص وأفراد أسرهم، ووقّ

. ويشــمل القــانون تأمينــا حلمايــة األمومــة ســيدعم زيــادة       ٢٠١٦آذار/مــارس  ٧عبــاس، يف 
ل على توظيـف املزيـد مـن النسـاء مـن خـالل       مشاركة قوة العمل النسائية ويشجع أرباب العم

حتويـل العـبء املـايل الــذي يغطـي اسـتحقاق إجـازة األمومــة مـن صـاحب العمـل إىل صــندوق          
  الضمان االجتماعي.

، أطلقت وزارة شـؤون املـرأة خطـة العمـل الوطنيـة املتعلقـة       ٢٠١٦ويف آب/أغسطس   - ٦٢
. وخطة العمل الوطنية اليت وضعتها اللجنـة الوطنيـة   )٢٠٠٠( ١٣٢٥بتنفيذ قرار جملس األمن 

، واليت تدعمها جهات عـدة منـها هيئـة األمـم     )٢٠٠٠( ١٣٢٥العليا لتنفيذ قرار جملس األمن 
عمل شامال دعما جلهود احلكومة الفلسـطينية واتمـع   املتحدة للمرأة، واإلسكوا، تنشئ إطار 

املــدين واملنظمــات النســائية بغيــة حتويــل مشــاركة املــرأة وإدراج وجهــات نظرهــا واحتياجاــا   
  عمليات السالم واألمن والعمل اإلنساين إىل واقع.  يف

األمـم املتحـدة   ويف إطار الربنامج املشترك لسيادة القانون، قدم الربنامج اإلمنائي وهيئة   - ٦٣
للمــرأة الــدعم إىل مؤسســات العدالــة واألمــن لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف السياســات   
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واإلجــراءات، مبــا يف ذلــك يف جمــال صــياغة تشــريعات. ومت دعــم الشــرطة املدنيــة الفلســطينية    
ــة؛ وعقــد جملــ      ــة باملســائل اجلنســانية يف املنطقــة العربي س لوضــع أول اســتراتيجية للشــرطة معني

الوزراء سلسلة من املشاورات الوطنية من أجل وضع اللمسـات األخـرية علـى مشـروع قـانون      
محاية األسرة الذي يتناول العنف العائلي؛ وتوىل النائب العـام تشـكيل وحـدة املـدعني العـامني      

مدعيا عاما متخصصا يتلقون دعما مسـتمرا   ١٩املتخصصني حلماية األسرة من العنف، وعين 
ــام  ــة     مــن الربن ــة االجتماعي ــتقين إىل وزارة التنمي ــدعم ال ــامج املشــترك ال ــدم الربن ج املشــترك. وق

ووزارة العدل ووزارة الداخلية الستعراض استراتيجيات احلماية االجتماعية والعدالـة و قطـاع   
ــارير        ــة تقــدمي التق ــة فلســطني يف عملي ــوفري دعــم تقــين إىل دول األمــن وتطويرهــا، فضــال عــن ت

ــة املعنيــ  إىل ــة      اللجن ــدعم أيضــا إىل الشــرطة املدني ــدم ال ــرأة. وق ــز ضــد امل ــى التميي ة بالقضــاء عل
  الفلسطينية لتجديد أحد مبانيها ليصبح مركزا للنساء والفتيات ضحايا العنف.

  
  االستنتاجات والتوصيات  - رابعا   

يف األرض الفلسطينية احملتلة، ال تزال عوامل جتزئـة األرض، واالفتقـار إىل الوحـدة      - ٦٤

الفلسطينية، والقيود املفروضة على الوصول والتنقل، وزيادة التوسع االستيطاين والعنـف،  

وإغالق املعابر املفضـية إىل غـزة تـؤثر سـلبا علـى حالـة املـرأة الفلسـطينية. وال تـزال احلالـة           

يـثري   ٢٠١٤غزة بالغة السوء. فبطء وتـرية االنتعـاش منـذ انـدالع نـزاع عـام        اإلنسانية يف

القلــق وأدى إىل تفــاقم العديــد مــن الشــواغل والتحــديات املتعلقــة باحلمايــة الــيت تواجههــا   

النســاء والفتيــات والــيت مت تناوهلــا يف التقــارير الســابقة. وتشــمل هــذه الشــواغل زيــادة          

فـاع معــدالت البطالـة، وانعـدام فــرص كسـب العــيش،     اإلجهـاد النفسـي االجتمــاعي، وارت  

ــرص احلصــول علــى اخلــدمات األساســية، وضــعف       ــة ف ــذائي، وحمدودي وانعــدام األمــن الغ

إمكانيــة احلصــول علــى امليــاه والتصــحاح والطاقــة، وارتفــاع معــدالت العنــف ضــد املــرأة    

الشـــرقية،  يـــة، مبـــا فيهـــا القـــدسوانعـــدام إمكانيـــة اللجـــوء إىل القضـــاء. ويف الضـــفة الغرب

الزيادة الكـبرية يف عمليـات هـدم املنـازل الفلسـطينية وهياكـل كسـب العـيش خـالل           أدت

الفترة املشمولة بـالتقرير، ومـا يـرتبط ـا مـن تشـريد، إىل تفـاقم الشـواغل القائمـة املتعلقـة           

باحلمايــة. وال تــزال القيــود املفروضــة علــى حريــة التنقــل تــؤثر ســلبا علــى حصــول النســاء  

  .على اخلدمات األساسية والتعليم وفرص كسب العيشوالفتيات 

وال تزال سيادة القانون مسألة هامة على مجيع مسـتويات دولـة فلسـطني، فالنسـاء       - ٦٥

والفتيـات مــا زلــن يــواجهن حتــديات كــبرية يف إمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء، ألســباب منــها  

ن اجلهــود جلعــل األطــر القــوانني الــيت متيــز علــى أســاس نــوع اجلــنس. ويلــزم بــذل مزيــد مــ 

التشــريعية متســقة مــع الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  
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أشكال التمييز ضد املرأة. ويشكل إعـداد تقريـر دولـة فلسـطني الطـرف إىل اللجنـة املعنيـة        

 بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة معلمـا هامـا مـن معـامل دعـم زيـادة مسـاءلة الـنظم الوطنيـة           

سـني، والكشـف عـن حـاالت التمييـز      يتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة واملسـاواة بـني اجلن   فيما

شــمل اــاالت الــيت مــن الواضــح  املــرأة ومعاجلتــها قانونيــا وعمليــا علــى الســواء. وت   ضــد

جيب االضطالع فيها بإصالح تشريعي من أجـل حتقيـق مسـاواة فعليـة مـا يلـي: اعتمـاد         أنه

رة الذي حيمي النساء من العنف العائلي؛ وتنقيح قانون األحـوال  مشروع قانون محاية األس

الشخصـية ليتـواءم مــع االلتزامـات املعقـودة مبوجــب االتفاقيـة واملتعلقـة مــن ضـمن مســائل        

أخــرى باملســاواة يف املــرياث والطــالق وحضــانة األطفــال؛ وتنقــيح القــانون اجلنــائي إلزالــة  

قضــايا القتـل املتصــلة باألســرة  ار أحكـام يف  مجيـع اإلشــارات إىل الظـروف املخففــة يف إصــد  

سمى بالقتل دفاعا عن الشـرف) وإضـافة أحكـام جزائيـة ضـد خمتلـف أشـكال العنـف         ي (ما

  .اجلنسي والعنف اجلنساين

ومــن أجــل النــهوض بإعمــال حقــوق اإلنســان للمــرأة، ينبغــي تــوفري الــدعم الــتقين    - ٦٦

بالكامــل مــع اهليئــات املنشــأة مبعاهــدات  املســتمر إىل اجلهــات الفاعلــة الفلســطينية لتتفاعــل

 ذلـك اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى      حقوق اإلنسان والعمليات األخرى ذات الصلة، مبا يف

التمييز ضد املـرأة، وجملـس حقـوق اإلنسـان وإجراءاتـه اخلاصـة، وحمكمـة العـدل الدوليـة،          

املنظمـات النسـائية مـن أجـل     . وينبغي تـوفري الـدعم الـتقين إىل    )١٩(واحملكمة اجلنائية الدولية

تيسري مشـاركتها يف عمليـات حقـوق اإلنسـان ولضـمان إقامـة تعـاون أوثـق بـني املنظمـات           

  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان الرئيسية يف التواصل مع جملس حقوق اإلنسان

ئيســية املتعلقــة حبمايــة املــرأة  وال يــزال العنــف اجلنســاين يشــكل أحــد الشــواغل الر   - ٦٧

ة فلسـطني، والوضـع يتسـم حبـدة أشـد يف قطـاع غـزة بصـفة خاصـة. ودعمـا لتنفيـذ            دول يف

ــتفيد األمـــم املتحـــدة     ــة العنـــف ضـــد املـــرأة، ينبغـــي أن تسـ ــة ملكافحـ االســـتراتيجية الوطنيـ

يـــة إىل تيســـري إمكانيـــة اللجـــوء اجلهـــود اجلاريـــة وأن تواصـــل تنفيـــذ املبـــادرات الرام  مـــن

وظفني علـى منـع العنـف ضـد املـرأة والتصـدي لـه.        القضاء وتعزيز قدرة املؤسسات وامل إىل

هــات الفاعلـــة الرئيســـية، تنفيـــذ  وينبغــي أن تـــدعم كيانـــات األمــم املتحـــدة مـــع مجيـــع اجل  

منسق وشامل ومتعـدد القطاعـات للتصـدي للعنـف ضـد املـرأة وكفالـة تـوافر الرعايـة           ج

ني االقتصـادي متشـيا   الصحية، واملساعدة واملشورة النفسية االجتماعية والقانونية، والـتمك 

  .مع توصيات استعراض منتصف املدة لالستراتيجية الوطنية
__________ 

ــام بــ        )١٩(   ــب الع ــب النائ ــة يف فلســطني، أهــاب مكت ــدمي  يف ســياق البحــث األويل يف احلال األطراف املهتمــة إىل تق
 .معلومات عن انتهاكات حقوق املرأة فيما يتعلق باجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية
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ــا يشــمل           - ٦٨ ــة، مب ــف جهــود الوقاي ــة األمــم املتحــدة أن تكث ــات منظوم ــي لكيان وينبغ

ــادة ضــعف النســاء       ــأثري االحــتالل والــرتاع علــى زي املبــادرات الراميــة إىل التخفيــف مــن ت

لعنــف الــذي ميارســه املســتوطنون، والتشــريد،  والفتيــات وتعرضــهن للعنــف، مبــا يف ذلــك ا 

  .وهدم املنازل، والقيود املفروضة على التنقل

إن حتسني أمن املرأة وحقوقها على الصـعيد االقتصـادي أمـر رئيسـي يف دعـم متكـني         - ٦٩

املرأة ومحايتها عموما. وينبغي أن تدعم السياسـات الراميـة إىل توسـيع اإلنتـاج احمللـي وإجيـاد       

معــايري جــودة اإلنتــاج احمللــي للمــرأة بغيــة تعزيــز قــدرا علــى املنافســة حمليــا.    فــرص العمــل 

ــن ــدة       وم ــرأة يف القطاعــات االقتصــادية اجلدي شــأن استكشــاف الفــرص املتاحــة ملشــاركة امل

أقصـى   قبيل قطاعات تكنولوجيا املعلومات والصناعات التحويلية والسياحة أن تزيـد إىل  من

ــرص املشــاركة االقتصــاد   ية للمــرأة. وكوســيلة أخــرى لصــرف اهتمــام الطــالب    حــد مــن ف

الشباب واخلرجيني عن القطاعات املهنيـة املكتظـة، ينبغـي تقـدمي املشـورة الوظيفيـة وخـدمات        

ــال     ــادة اإلقب ــتقين واملهــين لزي ــيم ال ــدريب يف جمــال التعل ــي    الت ــة. وينبغ ــائف التقني ــى الوظ عل

ــة بســوق العمــل     أن ــات املتعلق ــك بإتاحــة املعلوم ــرن ذل ــات البحــث عــن  يقت الوظــائف  وآلي

للشــابات احملرومــات واملهمشــات. ويف غــزة، وبــالنظر إىل املشــاركة احملــدودة للمــرأة ونــدرة  

الفرص االقتصادية حـىت اآلن، جيـب إيـالء مزيـد مـن االهتمـام لتعزيـز مشـاركتها يف اجلهـود          

  .لك اجلهوداملبذولة لإلنعاش والتعمري بعد انتهاء الرتاع وزيادة الفرص اليت تتيحها ت

وال يـزال متثيــل   ،وال تـزال آفـاق االنتخابـات الوطنيـة واحملليــة تشـكل حتـديا كـبريا         - ٧٠

املــرأة ناقصــا يف هيئــات صــنع القــرار علــى خمتلــف مســتويات احليــاة العامــة، ويف عمليــات   

السالم ويف جهود املصاحلة الوطنية. ولذلك، فمـن األمهيـة مبكـان دعـم اآلليـات املسـتدامة       

الطويلــة األجــل ــدف تعزيــز التمثيــل السياســي والــروح القياديــة لــدى املــرأة الفلســطينية   

يقة من شـأا أن تـرتل قضـايا املـرأة املرتلـة األوىل يف اخلطـة الوطنيـة. والـوعي بـاحلقوق          بطر

السياسية وإقامة جمتمعات حتولية شرطان هامان لتهيئة بيئة متكينية ميكن أن تؤثر علـى اجتـاه   

  .السياسة والتنمية لصاحل املرأة

وسـط. ويظـل تعزيـز    وتواصل األمم املتحدة دعم حتقيق سالم شـامل يف الشـرق األ    - ٧١

حقوق اإلنسان للمرأة ومتكني املرأة ضروريني ملواصلة هذه اجلهود. وخطة العمـل الوطنيـة   

بشــأن املــرأة والســالم واألمــن الــيت أطلقتــها   )٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن 

إطــار عمــل شــامال مــن أجــل حتويــل مشــاركة املــرأة  تنشــئ  ٢٠١٦دولــة فلســطني يف عــام 

ــات ال    ــا يف عمليـ ــا واحتياجاـ ــات نظرهـ ــاين    وإدراج وجهـ ــل اإلنسـ ــن والعمـ ــالم واألمـ سـ

واقع. وينبغي أن تدعم األمم املتحـدة تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة ورصـدها، باإلضـافة         إىل
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لعـــرض  )٢٠١٥( ٢٢٤٢إىل االســـتفادة مـــن الفـــرص الـــيت يتيحهـــا قـــرار جملـــس األمـــن 

انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اليت تواجهها النساء الفلسطينيات على أنظار 

جملس األمن بسبل منها اإلحاطات اليت يقدمها منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السـالم  

  .يف الشرق األوسط

ــدوافع السياســية    ومــن دواعــي ال   - ٧٢ ــة يف أعمــال العنــف ذات ال ــادة اإلمجالي ــق الزي قل

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مما يزيد من ديد آفاق حتقيق السـالم. ولـذا فـإن التوصـل     

  .إىل حل سياسي للرتاع يظل ضروريا
  


