
نيات الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطي
(2018يونيو /حزيران–2016يوليو /تموز)

الدورة التاسعة-لجنة المرأة 

2019نوفمبر /تشرين الثاني27-26عّمان، 



بناًء على طلب اللجنة 2019أصدرته االسكوا في كانون الثاني •

روت في التنفيذية لإلسكوا في اجتماعها الخامس الذي عقد في بي

2018ديسمبر /كانون األول

:يستعرض•

o2016وليو ي/وضع النساء والفتيات الفلسطينيات للفترة من تموز

2018يونيو /الى حزيران

o تعلقة والمالسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية التطورات

كري في ظل االحتالل العسوباألخص حقوق المرأةبحقوق اإلنسان

طاع غزةاإلسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وق



يستعرض التقرير الوضع 
االقتصادي واالجتماعي الصعب 

للمرأة في األراضي
الفلسطينية المحتلة

األثر المدمر للحصار يبين 
سنة 12اإلسرائيلي المستمر منذ 

على غزة والكارثة اإلنسانية 
وأثر ذلك على المرأةالناجمة عنه

ي التنمية المتعثّرة فيبين جوانب 
الضفة الغربية، وآثارها على 
الصحة وُسبُل العيش واآلفاق 

للمرأةاالقتصادية

سياسات االحتالل يشير الى 
دون تنفيذالتي تحول اإلسرائيلي 

وأهداف التنمية 2030خطة عام 
المستدامة في األرض الفلسطينية 

5المحتلة، بما في ذلك الهدف

التعاون في ما ضرورة يؤكد على 
بين أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين لتحسين الوضع 
االجتماعي واالقتصادي للنساء 

والفتيات الفلسطينيات

المجتمع الدولي ويشير الى دور 
إسرائيل على في محاسبة 

عم دولة كما دوره في دوانتهاكاتها 
لتلبية فلسطين في جهودها

االحتياجات اإلنسانية واإلنمائية 
للسكان، وال سيما النساء والفتيات



استمرار سياسة مصادرة األراضي واالستيطان▪

2007فرض الحصار على غزة منذ عام ▪

ارتفاع معدالت الفقر•

ارتفاع معدالت البطالة•

صعبةظروف معيشية •



ية ضد ساد العنف المتصل بالنزاعات من جانب قوات األمن والقوات العسكرية اإلسرائيل•

المتظاهرين الفلسطينيين

بعد ان كان انخفض لمدة ثالث سنوات2017واصل عنف المستوطنين االرتفاع منذ عام •

وة ورّدت إسرائيل باستخدام الق" مسيرة العودة الكبرى"، أطلقت 2018مارس /في آذار•

أدى الى عدد كبير من اإلصابات والقتلىمابشكل مفرط وعشوائي م



فرض القيود على الحركة والتنقل•

تقييد اإلقامة وأثره على لم شمل األسرة•

هدم المنازل والترحيل القسري•

إجراء مداهمات ليلية•

اعتقاالت واحتجاز وَسجن سياسي•



بحيث تبلغ ا رجاليُِعيلهمن تلك التي انعدام األمن الغذائي بين األسر التي تُِعيلها النساء أعلى نسبة انتشار •

.في المائة21في المائة مقارنة ب36

2017للعام( 29.2)يُِعيلها ذكورالتي و( 30.6)معدالت الفقر بين األسر المعيشية التي تُِعيلها إناث •

الضفة الغربيةاألسر التي تُِعيلها نساء هي بين األسر األكثر تلقياً للمساعدة من القطاع العام في كل من غزة و•



تحقق التكافؤ بين الجنسين في التعليم•
لتحاق الفتيان في الفترة المشمولة بالتقرير، كان معدل التحاق الفتيات بالمدارس أعلى باتساق من معدل ا•

في جميع الفئات العمرية



على عمل مقيدة للغايةالمرأةما زالت إمكانية حصول•
من النساء خارج % 79.4)في القوى العاملة من بين أدنى المستويات في العالمة المرأة ما زال مستوى مشارك•

(2018القوى العاملة في الربع الثاني من 

(2001–2017)معدل البطالة حسب الجنس (2001–2017)معدل المشاركة في القوى العاملة حسب الجنس 



لطبيين تنقُّل األشخاص والسلع، بما في ذلك المرضى والعاملين اتفرض إسرائيل عدد من القيود تمس •

الرعاية الصحيةالوصول والحصول على حق المرأة في مما يؤثر علىواإلمدادات الطبية

تيات وتحقيق تحديات هائلة تتعلق بالبيئة والمياه والصرف الصحي، مما يؤثر سلباً على رفاه النساء والف•

حقوقهن، كحق الحصول على مياه الشرب المأمونة



عنف 
االحتالل 
االسرائيلي

عنفال
المجتمعفي 

المحلي

أشكال مختلفة من األذى
في المجالين العام والخاص

العنف األسري، التحرش 
الجنسي، جرائم الشرف، 
اإليذاء البدني والنفسي 
واللفظي، الحرمان من 

الموارد، الزواج القسري، 
وزواج األطفال



تمثيل غير متوازن للمرأة في اإلعالم الفلسطيني •

استمرار زواج األطفال في األراضي الفلسطينية المحتلة•

oارتفاع معدالت الفقر

oاالفتقار الى تشريعات تحظر زواج األطفال صراحة

o البيئة االكراهية الناشئة عن سياسات وممارسات االحتالل



(أحدث البيانات المتاحة)2016–مشاركة المرأة في الحياة العامة 





.الطلب الى المجتمع الدولي أخذ دوره في الضغط على إسرائيل إلنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية

.إلزام االحتالل بتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي على األراضي المحتلة

.الطلب الى المجتمع الدولي بإن ينفذ التزاماته الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دعوة السلطة لمواصلة الجهود في مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية

.العمل بشكل فاعل على زيادة المشاركة االقتصادية للمرأة الفلسطينية

.من القوائم االنتخابية% 30التأكيد على جميع الجهات الفاعلة واألحزاب السياسية ضمان تمثيل المرأة بنسبة 

.رعاية لهنتطوير شبكات أمان للنساء ضحايا العنف تتضمن كافة الخدمات الالزمة لضمان تأمين الحماية وتقديم ال



شكرا لحسن االستماع

اإلسكوا-مركز المرأة 


