
 
 

 بیان صحفي: وزاره الحكم المحلي وبرنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشریة تطلقان سلسلة ورش عمل متخصصة

 لضمان توفیر أماكن عامة آمنة وشاملة للنساء والفتیات
  الفلسطینیات في إطار برنامج حیاة المشترك

 التاریخ: الثالثاء، 05 تشرین الثاني 2019، رام اهللا

ورش من سلسلة المشترك حیاة برنامج إطار تحت البشریة للمستوطنات المتحدة األمم وبرنامج المحلي، الحكم وزارة                  أطلقت

مبتكرة “ُنهج عنوان تحت متخصصة عمل بورشة استهلتها العامة، األماكن وشمولیة أمان قضایا حول المتخصصة                 العمل

المتحدة األمم ووكاالت الدبلوماسیة والبعثات الوزارات مختلف من ممثلین بمشاركة وشاملة" آمنة عامة أماكن وتنفیذ                 لتصمیم

اهللا. رام بارك جراند فندق في التنمیة شركاء من وغیرهم األكادیمیة والمؤسسات المدني المجتمع ومنظمات الخاص                  والقطاع

المتحدة األمم برنامج عن وممثلین اهللا رام الكندیة في والممثلیة المحلي الحكم وزارة رعایة تحت الحدث هذا عقد تم                    حیث

  للمستوطنات البشریة، إضافة الى عدد من وسائل اإلعالم المحلیة والصحفیین.

إلیجاد العالقة ذوي واألشخاص القرار وصناع للمهنیین/ات منبرًا باعتبارها هذه المتخصصة العمل ورش سلسلة تنظیم                 یتم

للنساء وشاملة آمنة عامة أماكن تطویر في والمساهمة والسلوكیات المواقف في إیجابي تغییر إحداث على یشجع تشاركي                   حوار

 والفتیات الفلسطینیات في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

أملها عن االفتتاحیة، كلمتها في المحلي الحكم وزارة في المحلي التخطیط مدیرة عنایة، عهود المهندسة أعربت السیاق، هذا                     في

وشمولیة أمنا أكثر العامة األماكن جعل "إن والفتیات. للنساء سیما وال الفلسطیني المجتمع في العامة األماكن وتحسین تطویر                    في

العام. الفضاء مفهوم في النظر إعادة خالل من الحق هذا تحقیق إلى نسعى مدنهم. في الفلسطینیون المواطنون یمارسه حق                     هو

 ویتم ذلك استعدادًا لسن تشریعات وسیاسات تستجیب لهذا الحق في جمیع الهیئات المحلیة."

البشریة للمستوطنات المتحدة األمم برنامج بمقر الحضریة السالمة في الخبیرة أندرسون سیسیلیا السیدة شكرت جانبها                 ومن

الدور وعلى التزامهم على البشریة للمستوطنات المتحدة األمم برنامج باسم والمشاركین المحلي الحكم ووزارة كندا                 حكومة

یسهل وشاملة آمنة عامة خضراء أماكن توفر في والفتیات والفتیان والرجال النساء بحقوق للنهوض یلعبونه الذي                  الریادي

وال العام الفضاء دور تعزیز في أهمیتهما موضحة العالمیة، المبادرات من عددًا أندرسون السیدة وناقشت كما إلیها.                   الوصول

باألماكن المتعلق 11 والهدف 2030 المستدامة التنمیة أهداف تحدیدا العامة، األماكن یتناول الذي العالمي الحوار ضمن                  سیما

العامة األماكن جودة تعزیز على تركز التي 2016 الجدیدة الحضریة الخطة إلى باإلضافة المستدامة والمجتمعات والمدن                  العامة

تساعد وهي الناجحة. المدن في حیویا عنصرا اآلمنة العامة األماكن "تعتبر وخضراء. الوصول وسهلة وشاملة آمنة تكون                   بحیث

للراحة والفتیات للنساء مساحة العامة األماكن توفر كما والثقافة. والتنوع المدنیة والهویة المجتمعي باالنتماء إحساس بناء                  على

لممارسة فرصة أیضًا وتوفر المرور حركه عن واالبتعاد المناخ عوامل من ومأوى الجریمة من الحمایة وتوفر وااللتقاء                   والعمل

 الحق الدیمقراطي في المشاركة في حیاه المدینة ".



 
 

عرضت حیث وتنفیذها. العامة األماكن تصمیم في المحلیین/ات المهنیین/ات من عدد بمساهمات العمل ورشة أثریت                 وقد

بیت سوق وإنعاش (إحیاء مشروع "یهدف موضحة: المحلیة تجربتها الهندسیة، لالستشارات حبش /مكتب حبش نادیة                 المهندسة

للمعاقین ومؤهل الجوّیة األحوال من حمایة یوفر والمشترین البائعین من لكل ومالئم آمن عام مكان توفیر إلى القدیم)                    لحم

للمزارعین، مالئمة مساحات تخصیص وتم كما كافیة. وإضاءة االجتماعي للنوع مراعیة صحیة مراحیض ویوفر كما                 والمسنین،

 وخاصة النساء لبیع محاصیلهم بكرامة في بیئة آمنة بدًال من القرفصاء على األرصفة وتعریضهم للخطر".

للنساء سیما وال وأمنا شمولیة أكثر لتصبح العامة األماكن تطویر ضرورة على االتفاق إلى العمل ورشة خلصت النهایة                    في

من والنساء الرجال استفادة كیفیة في ملحوظة اختالفات على الورشة وأضاءت اإلعاقة. ذوي واألشخاص والمسنین                 واألطفال

للبناء الملحة الحاجة على المشاركون/ات شدد االجتماعي. النوع على المبنیة للقوة الهرمي بالتسلسل ذلك وارتباط المساحات                  هذه

أجل من الفلسطیني، المجتمع احتیاجات تدعم التي الشاملة العامة األماكن وتنفیذ لتصمیم مبتكره نهج ووضع حدیثة بیانات                   على

  تحقیق السالمة الحضریة.

  حول برنامج حیاة المشترك

األمم هیئة من تتألف المتحدة األمم وكاالت من مجموعة قبل من تنفیذه ویتم كندا حكومة قبل من المشترك حیاة برناج تمویل                       یتم

المتحدة االمم برنامج ،(UNFPA) للسكان المتحدة األمم صندوق ،(UN Women) المرأة وتمكین الجنسین بین للمساواة                 المتحدة

حیاة برنامج .یجمع ((UNODC والجریمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب ،(UN-Habitat) البشریة              للمستوطنات

و اآلخرین والشركاء المجتمعیة والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات المتحدة األمم ووكاالت الفلسطینیة السلطة بین                المشترك

ووزارة المرأة شؤون وزارة من كل تعد العنففیما اشكال لجمیع الفتیات و النساء تعرض احتمالیة او تعرض من للحد                     یهدف

العدل ووزارة الصحة ووزارة والتعلیم التربیة وزارة من كل جانب إلى حیاة برنامج في رئیسیین شریكین االجتماعیة                   التنمیة

ووزارة المرأة شؤون وزارتي تعد المجتمعیة. والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات البلدیات من وغیرهم المحلي الحكم                 ووزارة

التربیة وزارة ضمنها من متخصصة وزارات جانب إلى المشترك، حیاة برنامج في رئیسیتین شریكتین االجتماعیة                 والتنمیة

المشترك حیاة برنامج یسعى المختلفة. المدني المجتمع ومنظمات المحلي الحكم وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة                 والتعلیم،

ترتكب التي الضارة والمواقف الممارسات لتغییر التوعیة رفع أنشطة خالل من والفتیات النساء ضد العنف على القضاء                   إلى

كسب على التدریب مثل خدمات العنف من للناجیات الضروریة الخدمات إلى الوصول إمكانیة وزیادة صحتها، وتثبت                  العنف

القدرة تعزیز عن فضال والمأوى، األمن إلى والوصول االجتماعي، والنفسي الطبي والعالج الشرعي، والطب                الرزق،

في والفتیات المرأة حقوق وحمایة لتعزیز العامة للسیاسة وأطر قانونیة أطر وتنفیذ وضع على الحكومیین للمسؤولین                  المؤسساتیة

مدى التعلم فرص وتعزیز والمنصف الشامل الجید التعلیم ضمان على المشترك حیاة برنامج یركز .كما العنف عن بمنأى                    العیش

ومرنة آمنة للجمیع الوصول المدن سهلة وجعل والفتیات، النساء جمیع وتمكین الجنسین بین المساواة وتحقیق للجمیع،                  الحیاة

 ومستدامة.
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