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إن لم يكن اآلن ،إذا متى؟
عالمنا ،حقوقنا ،اختياراتنا
نحن نعيش ثورة في الصحة والحقوق االنجابية بدأت في سنة  ،1994ولكنها لم تنجز بعد.
في س��نة  ،1994انعقد المؤتمر الدولي للس��كان والتنمية في القاهرة ،ووضع األفراد في
المق��ام األول فيم��ا يتعلق بس��عينا نحو تحقيق الصح��ة والحقوق الجنس��ية واإلنجابية .إذ
س��يتطلع الناس إل��ى حياة أفضل ع��ن طريق اتخاذ خي��ارات مأـمونة ومس��تنيرة بخصوص
اإلنجاب.
وم��ع ذلك ،ال تزال هناك الماليين من النس��اء والفتيات الالتي لم يس��تفدن من الوعود التي
قطعت آنذاك .وال تزال أعداد كبيرة تتخلف عن الركب .لذا فلنقف ونس��أل :إن لم يكن اآلن،
فمتى إذًا؟ إن لم نكن نحن ،فمن إذًا؟
كح��د أدنى ،نحن نري��د أن ال تتبقى أية حاجة غي��ر ملباة لتنظيم األس��رة ،وأن تنتهي وفيات
األمهات كليًا ،وأن يتوقف العنف ضد النس��اء والفتيات جملة وتفصي ً
ال .لقد حان الوقت ألن
نك��ون جريئين ،وأن نتحدث بص��وت مرتفع عما نعرف أنه حق .حان الوقت ألن نس��عى نحو
عالم يتمتع فيه الجميع بالحقوق والخيارات ،دون استثناء.
يحتفل صندوق األمم المتحدة للسكان ،في هذا العام ،بمرور  50عامًا على تأسيسه.
وتتزامن هذه المناسبة مع ذكرى مرور  25عامًا على انعقاد للمؤتمر الدولي للسكان
والتنمية .تس��عى هذه النش��رة إلى االحتفاء بهاتين المناس��بتين ،بحي��ث تتناول بعض
أهم اإلنجازات التي حققها صندوق األمم المتحدة للس��كان وش��ركاؤه في األراضي
الفلسطينية ،حيث ينشط الصندوق منذ  33عامًا .هيا بنا نلقي نظرة سريعة إلى بعض
هذه األنش��طة المش��تركة ،وإلى دع��م الصندوق للجه��ود المبذولة على المس��توى
الوطن��ي ،جنبًا إلى جنب مع عمله على المس��توى المجتمعي م��ن أجل إحداث تغيير
النساء والفتيات والفتيان والرجال الفلسطينيين.
حقيقي في حياة
ً

د .لؤي شبانة ،مدير صندوق األمم المتحدة للسكان للمنطقة
العربية

نش�� َئت الس��لطة الفلسطينية
قبل  25عامًاُ ،أ ِ
لتتول��ى إدارة المناط��ق الخاضع��ة لحك��م
فلس��طيني ذات��ي ،وب��دأت ب��وادر االس��تقالل
والس�لام تلوح ف��ي األفق .وفي الفت��رة ذاتها
تقريبًا ،تحديدًا في عام  ،1994اجتمع العالم
أجمع في المؤتمر الدولي للس��كان والتنمية
بالقاه��رة لصياغ��ة رؤي��ة جدي��دة فيما يخص
السكان والتنمية .وفي اختتام أعمال المؤتمر،
صادق��ت  179حكوم��ة عل��ى برنام��ج عم��ل
السكان والتنمية الذي ركز ،للمرة األولى ،على
حياة البشر وليس على األهداف الديموغرافية
كأساس للتنمية المستدامة.
وق��د تم االعتراف بأن ق��درة األفراد على اتخاذ
الخي��ارات اإلنجابي��ة بحري��ة ومس��ؤولية وب��أن
حصول الجميع على الصحة اإلنجابية وتنظيم
األسرة هما حق من حقوق اإلنسان األساسية.
وت��م إعالن المس��اواة بين الجنس��ين وتمكين
المرأة كشرط ُمسبَق لتحقيق التنمية.
أم��ا ف��ي فلس��طين ،فق��د كان��ت التحديات
هائل��ة ،وكان عل��ى الفلس��طينيين أن يبذل��وا
المزي��د من الجه��د من أجل بن��اء الدولة فيما
ه��م يس��عون – ف��ي الوق��ت ذات��ه – نح��و
تحقيق اإلنجازات للوفاء بوعد المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية.

الوع��د لفلس��طين:
مهمة تنتظر اإلنجاز
بقل��م د .ل��ؤي ش��بانة ،مدي��ر
صندوق األمم المتحدة للسكان
للمنطقة العربية
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ش��كل ع��ام  1994معلم��ًا ب��ارزًا بالنس��بة
للفلس��طينيين بأكثر من ش��كل :فمع إنش��اء
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس��طيني ،أصبح
بمقدور الفلسطينيين للمرة األولى أن يقدموا
إحص��اءات رس��مية ع��ن الس��كان ،إل��ى جانب
تزويد أصح��اب القرار والباحثين والمؤسس��ات
اإلنمائية ببيانات موثوقة يس��تندون إليها في
التحلي��ل والتخطيط لبرامج التنمية التي تمس
الحاجة إليها.
وف��ي الفترة الت��ي توليت فيها رئاس��ة الجهاز
المرك��زي لإلحص��اء الفلس��طيني م��ن ع��ام
 2005إل��ى ع��ام  ، 2009كان الجان��ب األكثر
تحدي��ًا ف��ي العمل ه��و الجمع بي��ن األهداف
الوطني��ة وج��داول أعم��ال التنمي��ة العالمية،
وال ي��زال هذا التحدي قائمًا حت��ى اليوم .وفي
واق��ع األم��ر ،تكم��ن خصوصي��ة فلس��طين

ف��ي ه��ذا الجم��ع المرك��ب بي��ن مناه��ج بن��اء الدولة،
والسعي من أجل التنمية ،واالستجابة لألزمة اإلنسانية
المتواصل��ة ،والكف��اح الوطني من أج��ل التحرير .وهذه
الص��ورة ل��م تتغي��ر .أتذك��ر أن��ه وق��ت إج��راء التع��داد
السكاني األول عام  ،1997لم يكن باستطاعة الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلس��طيني إحصاء الفلسطينيين
في القدس الش��رقية بسبب سياس��ات االحتالل ،فيما
أن التع��داد الثان��ي الذي أجري بعد عش��ر س��نوات عام
 2007تطل��ب ب��ذل جه��ود مضني��ة للعم��ل في ظل
س��لطتين مختلفتي��ن في غ��زة والضف��ة الغربية .وقد
تدخل صندوق األمم المتحدة للس��كان بنجاح لتيس��ير
العملي��ة وأمكنن��ا إج��راء التع��داد الثان��ي ،مع أن نش��ر
البيانات اس��تغرق عدة أشهر بعد ذلك بسبب التحديات
المختلفة .لقد كان وال يزال من الممكن تحقيق النتائج
المتعلقة بالمؤتمر الدولي للس��كان والتنمية ،رغمًا عن
الصعوبات التي تفرضها البيئة الفلسطينية المعقدة،
حي��ث أن كيان��ًا يعيش مرحلة م��ا قبل الدول��ة يجتهد
لالنضمام إلى المعايير الدولية.
ال ت��زال فلس��طين اآلن ،كم��ا كان��ت في ع��ام ،1994
«في ط��ور البناء» .ويزي��د على ذلك تده��ور الوضع على
أرض الواقع ،حيث تس��ود مش��اعر خيبة األمل واليأس،
و ُتف��رض المزيد من القيود ويس��تمر الحص��ار على غزة
مما يعزلها فعليًا عن سائر العالم.

اإلنس��ان والكرامة والتمكين بعيدة المنال عن الشابات
الفلس��طينيات .لنأخ��ذ على س��بيل المثال م��ا قالته لنا
ابتهال محمود ،وهي شابة من غزة تبلغ  24عامًا« :في
أوق��ات الحرب ،كثيرًا م��ا أفكر :ما المغزى م��ن أن أتزوج
وأكوّ ن أس��رة ل��ي ثم أفقده��ا بين عش��ية وضحاها؟»
إن ما يل��زم للنهوض بالتنمية الفلس��طينية هو ضمان
أن يكون لألش��خاص مثل ابتهال مس��تقبل ذو معنى.
ووع��د المؤتم��ر الدول��ي للس��كان والتنمي��ة بضم��ان
الحق��وق والخيارات اإلنجابية للجميع أمر أساس��ي في
هذا المسعى.
أه��م م��ا نخرج ب��ه م��ن عملن��ا لم��دة  25عام��ًا على
برنام��ج عم��ل المؤتمر الدول��ي للس��كان والتنمية هو
أن الفلس��طينيين قد اكتس��بوا قدرة اس��تثنائية على
الصمود على الرغم من كل الصعاب.
إن وم��ن ضم��ن اإلنج��ازات البارزة ،إنش��اء وزارة لش��ؤون
الم��رأة تتول��ى قي��ادة العم��ل عل��ى تمكي��ن الم��رأة،
ومصادقة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع
أش��كال التمييز ضد المرأة .ويعود الفضل في كل هذا
إلى الش��راكة التي تنس��جها القيادة الفلسطينية مع
المجتمع المدني الناشط.

ومع ذل��ك ،حقق��ت فلس��طين تقدم��ًا ملحوظًا نحو
تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وس��اهم صن��دوق األم��م المتح��دة للس��كان ف��ي
التخفيض الملموس الذي شهدته وفيات األمهات ،من
 74حالة وف��اة لكل  100أل��ف والدة حية عام 1995
إلى  16.7في عام .2018

س��يواصل صن��دوق األم��م المتح��دة للس��كان العمل
م��ع العدي��د من الش��ركاء ف��ي مناهض��ة العنف ضد
المرأة ،حيث يجري التحضير لحملة في هذا الخصوص.
ويعمل الصندوق حاليًا بالش��راكة مع الجهاز المركزي
لإلحصاء على تحديث دراس��ة استقصائية حول العنف
القائ��م على الن��وع االجتماعي ،س��عيًا لتعزيز الجهود
ومعالج��ة القضي��ة م��ن خ�لال مجموع��ة م��ن برامج
التدريب وبناء القدرات.

كما لعب صندوق األمم المتحدة للس��كان دورًا فعا ً
ال
ف��ي دم��ج الصح��ة الجنس��ية واإلنجابي��ة ف��ي الرعاية
الصحب��ة األولية .إذ انخفضت نس��بة النس��اء من س��ن
 20إلى  49س��نة اللواتي أفدن بأنهن تزوجن قبل بلوغ
س��ن  18عامًا م��ن  36في المائ��ة إلى  24ف��ي المائة
بين عام��ي  2010و ،2014وانخفضت االحتياجات غبر
الملباة لتنظيم األسرة من  15.6في المائة إلى 10.9
في المائة خالل الفترة ذاتها.

نح��ن لن نتوق��ف عند هذا الح��د ،بل س��نواصل العمل
الج��اد م��ع ش��ركائنا ونمض��ي قدم��ًا مع��ًا لدع��م
الفلس��طينيين إل��ى أن يصب��ح وع��د المؤتم��ر الدول��ي
للس��كان والتنمي��ة بالكرام��ة والتمكين والف��رص أمرًا
واقع��ًا لكل فلس��طيني وفلس��طينية .ثم��ة محطات
بلغناه��ا بالفع��ل ،ولك��ن الرحلة نحو تحقي��ق كل من
وعد المؤتم��ر الدولي للس��كان والتنمي��ة والوعد الذي
ط َع للش��عب الفلسطيني بالتمتع بحقوقه الكاملة
ُق ِ

لكن ما زال��ت وعود المؤتمر الدولي للس��كان والتنمية
األوس��ع نطاق��ًا بش��أن التنمي��ة الت��ي تتمح��ور ح��ول

ال تزال مستمرة والتزال هذه المهمة تنتظر اإلنجاز.
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معال��ي الدكتورة عال ع��وض ،رئيس الجه��از المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

قام الصندوق باستقدام عدد من البعثات الفنية لمساعدة الجهاز في قياس الهجرة الداخلية والخارجية.
أم��ا على المس��توى الدولي ،يدعم الصندوق بش��كل دائم مش��اركة الجهاز في أه��م المنابر اإلحصائية
الدولية المتمثلة في االجتماع السنوي للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ( ،)UNSDوكذلك المشاركة في
عضوية فريق األمم المتحدة عالي المستوى ألهداف التنمية المستدامة .2030

س.

س.

بمناس��بة الذك��رى الخمس��ين لتأس��يس
صن��دوق األم��م المتح��دة للس��كان ،كي��ف
تقيمون عالقة الشراكة بين الجهاز المركزي
لإلحصاء والصندوق بشكل عام؟

تاري��خ طوي��ل م��ن
التع��اون المتع��دد
المستويات

فعلى المس��توى الوطني ،هناك تعاون في
المج��االت ذات االهتم��ام المش��ترك ،وعل��ى
رأس��ها التع��دادات العام��ة للس��كان ،إل��ى
جانب عدد من المسوح النوعية التي نسعى
إلى ربطه��ا بالسياس��ات والتدخالت الخاصة
سواء في القطاع
بالمؤسسات ذات العالقة،
ً
الحكومي أو الخاص أو المدني.

مقابل��ة م��ع معال��ي الدكت��ورة

وعلى المس��توى اإلقليمي ،يس��اعد صندوق
األمم المتحدة للس��كان في تبادل الخبرات
االقليمي��ة ،م��ن خ�لال نق��ل بع��ض التجارب
النوعي��ة الناجحة إلى المنطقة العربية ،وقد

لإلحصاء الفلسطيني
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حتى اليوم ،نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ثالثة تعدادات عامة للسكان في السنوات 1997
و 2007و ،2017وقد كان صندوق األمم المتحدة للس��كان من الش��ركاء األساسيين والداعمين للجهاز
في تنفيذ هذه التعدادات ،والتي س��اهمت في إيجاد ركيزة أساس��ية للنظام اإلحصائي في فلس��طين،
وقد شكل تنفيذ التعداد العام الثالث  2017نقلة نوعية من خالل استخدام األجهزة اللوحية في جمع
البيانات وربطها للمرة األولى بنظم المعلومات الجغرافية ،وقد وفر هذا التعداد إطارًا ش��ام ً
ال للخصائص
الديموغرافي��ة واالجتماعية واالقتصادية وربطها إلكترونيًا على مس��توى المناطق الجغرافية ،األمر الذي
من شأنه مساعدة صناع القرار في تحديد التدخالت والبرامج واالستراتيجيات الخاصة بمجاالت عملهم.
باإلضاف��ة إلى التعدادات ،كان الصندوق ش��ريكًا في تنفيذ عدد من المس��وح النوعية لتطوير المؤش��رات
المطلوبة على المس��توى الدولي أو اإلقليمي أو المحلي ،مثل مس��ح العنف في المجتمع الفلس��طيني
 2011و ،2019ومس��ح الشباب ،وكذلك مسح اس��تخدام الوقت .وقد كانت فلسطين من أوائل البلدان
التي قامت بتنفيذ مثل هذه المس��وح بفضل الدعم المقدم من صندوق األمم المتحدة للس��كان ،وتم
نقل تجربة فلسطين في تنفيذ هذه المسوح الى األجهزة اإلحصائية في المنطقة العربية.

س.

يُعد صندوق األمم المتحدة للسكان شريكًا
أساس��يًا ف��ي تط��ور العم��ل اإلحصائي في
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس��طيني منذ
تأسيسه عام  ،1993والتعاون مع الصندوق
يت��م عل��ى أكث��ر م��ن مس��توى :المس��توى
الوطني ،واإلقليمي  ،والدولي.

عال عوض ،رئيس الجهاز المركزي

ما هي أهم اإلنجازات الني حققتها شراكتكم مع الصندوق على مدى األعوام الماضية؟

وما هي مجاالت التعاون القائمة حاليًا والمستقبلية؟
حاليًا ،يجري العمل على تنفيذ النس��خة الثانية من مسح العنف في المجتمع الفلسطيني وذلك لقياس
ظاه��رة العنف بالمقارنة مع المس��ح الس��ابق لعام  ،2011وإع��داد بعض الدراس��ات التحليلية المعمقة
لبع��ض الجوانب الت��ي يغطيها المس��ح كالعنف ضد فئات مجتمعي��ة معينة كالنس��اء واألطفال وكبار
الس��ن ،إضافة الى دراس��ة أش��كال العنف المختلفة .كما يج��ري العمل على إعداد دراس��ات تحليلية من
واقع نتائج التعداد العام للس��كان والمس��اكن والمنشآت  2017لدراس��ة بعض المؤشرات الديمغرافية
المتعلقة بالشباب وكبار السن واإلعاقة ومعدالت الخصوبة.
انضمت فلس��طين إلى العديد من االتفاقيات الدولية ،ومنها اتفاقية القضاء على جميع أش��كال التمييز
ضد المرأة (اتفاقية سيداو) ،ويتطلع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ألن يكون دوره مكم ً
ال للخطط
والتدخ�لات لمس��اعدة صناع القرار والجهات ذات العالقة في قياس م��دى االلتزام بهذه االتفاقيات ،كما
يتطلع الجهاز إلى تعزيز العمل التكاملي ليتحقق االستخدام األمثل للرقم اإلحصائي الذي ينتجه الجهاز
بما يتالءم مع األولويات الوطنية.

س.

م��ا ه��ي أبرز التحدي��ات التي تواجهكم ف��ي رصد التق��دم في تنفيذ خط��ة عمل الس��كان والتنمية في
فلسطين؟
الجه��از المركزي لإلحصاء الفلس��طيني عض��و في الفريق الوطني للس��كان ،وقد س��اهم في مراجعة
التقديرات الس��كانية التي وردت في دراس��ة فلسطين  2030اس��تنادًا إلى احدث البيانات اإلحصائية التي
أفرزته��ا نتائج التعداد العام  .2017وهن��اك العديد من المحددات المقيدة للعمل في قضايا الس��كان،
لعل من أبرزها س��يطرة االحتالل اإلس��رائيلي على سجل الس��كان ،األمر الذي يحول دون تطويره بالشكل
األمثل وبما يلبي االحتياجات اإلحصائية.
ونأمل أن يساعد التعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في تطوير التكامل في األدوار بين مختلف
األطراف المعنية واالستخدام األمثل للرقم اإلحصائي.
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دعم��ًا لجه��ود معالج��ة قضايا الس��كان
والتنمية في فلسطين
لطالم��ا اضطلع صندوق األمم المتحدة للس��كان ،على مدار  33عامًا من العمل في فلس��طين ،بدور بارز في تعزيز
القضايا السكانية والصحة والحقوق اإلنجابية .وقد جاء المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،المنعقد في القاهرة عام
 ،1994ليمثل معلمًا رئيس��ًا في هذا المس��ار ،حيث ركز برنامج عمل المؤتمر على أهمي��ة أن تكون الصحة والحقوق
اإلنجابية وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أساسًا تقوم عليه برامج السكان والتنمية.

مبادرات الش��باب الفلس��طيني:
قبس من األمل بمستقبل أفضل
عندما يش��ب اإلنس��ان ويترعرع في ظروف النزاع المس��لح ،يضطر لمواجهة طائفة واسعة من المصاعب في حياته
ويفتق��ر إلى الف��رص المالئمة للنماء والتمكين .هكذا هي حال الش��باب الفلس��طيني في ظل االحتالل اإلس��رائيلي
المس��تمر .ويس��عى صندوق األمم المتحدة للس��كان إلحداث تغيير في حياة األفراد واألس��ر الفلسطينية من خالل
البن��اء على طاقاتهم ودع��م مبادراتهم المجتمعية .فيما يل��ي أمثلة على مبادرات ش��بابية يدعمها الصندوق من
خالل المؤسسة الشريكة منتدى شارك الشبابي:

وقد انعقد مؤتمر إقليمي للس��كان والتنمية في الدول العربية ف��ي القاهرة في عام  2013بهدف مراجعة تنفيذ
برنام��ج عمل المؤتمر الدولي للس��كان والتنمية وااللتزام باألولويات واألنش��طة الرئيس��ية ألجل اإلس��راع في تحقيق
أه��داف وغايات المؤتمر .وصدر عن المؤتمر اإلقليمي «إع�لان القاهرة» الذي يطرح التوصيات الخاصة بذلك .وبعد مرور
أربعة أعوام ،في عام  ،2017أصدرت اللجنة الوطنية للس��كان في فلس��طين تقريرًا وطنيًا لمتابعة توصيات مؤتمر
القاه��رة للعام  ،2013اس��تعرضت فيه التقدم المحرز حتى حينه في تنفي��ذ توصيات إعالن القاهرة .وتوصلت هذه
المراجع��ة إلى أن قضايا الس��كان والتنمية حاض��رة بقوة في وثائق التخطي��ط الوطنية ،بما فيها أجندة السياس��ات
الوطنية  2022-2017وش��تى االس��تراتيجيات القطاعية وعب��ر القطاعية .وقد عبرت دولة فلس��طين عن التزامها
الثبت بهذه القضايا من خالل االنضمام إلى عدد من االتفاقيات
الدولي��ة المتعلق��ة بحق��وق الم��رأة وحقوق الطف��ل وحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة والبيئة وتغير المناخ وغيرها.
يش��ير التقري��ر إلى تباي��ن في التق��دم المتحقق ف��ي معالجة
توصي��ات إعالن القاه��رة .ويص��ف التدابير المتخ��ذة لمكافحة
الفق��ر وانع��دام األم��ن الغذائ��ي ،وتعزي��ز االس��تدامة البيئي��ة
والتكي��ف المناخ��ي ،ودع��م تمكي��ن الم��رأة والمس��اواة بي��ن
الجنس��ين ،ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف
األس��ري ،ودعم تنمية الش��باب ومش��اركتهم ،وتعزيز الصحة
والحقوق الجنسية واإلنجابية.
ف��ي المقاب��ل ،كان هن��اك ق��در مح��دود م��ن التق��دم فيم��ا
يخص قضايا النوع االجتماعي ،وال س��يما فيم��ا يتعلق بتعديل
التش��ريعات (قان��ون األس��رة) والوع��ي المجتمع��ي .وال ت��زال
هن��اك فج��وة كبيرة بين الجنس��ين ف��ي العديد م��ن مجاالت
حياة المجتمع .ويش��ير تقرير المراجعة كذلك إلى أن اس��تمرار
االحتالل اإلس��رائيلي وتحكمه باألرض والم��وارد والحدود يمثل
عقبة أساس��ية أمام مس��اعي الفلس��طينيين لتحقيق أهداف
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
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© منتدى شارك الشبابي

بمب��ادرة من االتحاد الفلس��طيني لطالب طب األس��نان،
تب��رع ع��دد م��ن المهنيي��ن والمهني��ات الش��باب إلج��راء
الفحوصات السنية الوقائية وتقديم التوعية في مجال
العناية بالفم واألسنان لألطفال وعائالتهم في مدينة
الق��دس وعدد من المواقع األخ��رى .ال يقتصر تأثير هذه
المب��ادرة على خدمة المجتمع المحلي ورفع مس��توى
وعي��ه ،ب��ل ه��ي أيضًا تس��اعد طلب��ة طب األس��نان على
تنمية إحساسهم بأهمية دورهم في خدمة المجتمع
وتعريفهم بالمش��اكل الصحي��ة الش��ائعة التي ينتظر
منهم التعامل معها بعد التخرج .في الصورة ،د .هداية
تعلم طف ً
ال سبل العناية السليمة بالفم واألسنان.

أطلق��ت الطالب��ة الجامعية ذات اإلعاق��ة البصرية أميرة
مبادرة باس��م «تكس��ينا» ،تلزم س��ائقي مركب��ات النقل
العموم��ي بحمل بطاقة تعريفي��ة مطبوعة بلغة بريل.
حظي��ت ه��ذه المب��ادرة بتأيي��د ودع��م م��ن وزارة النقل
والمواص�لات والهيئ��ات الرس��مية األخ��رى ذات العالقة،
وه��ي تتي��ح للمس��افرين ذوي اإلعاق��ات البصري��ة أن
يتعرف��وا على بيانات المركبة والس��ائق ف��ي حال احتاج
أي منه��م له��ذه المعلومات لس��بب أو آلخ��ر ،مث ً
ال عند
فقدان شيء من مقتنياتهم .تعتبر أميرة مبادرتها مثا ً
ال
على المناصرة التي تهدف إلى «اعالء صوت الشباب ذوي
االعاقة في المطالبة بحقوقهم».
© منتدى شارك الشبابي

7

© منتدى شارك الشبابي

قب��ل عامين ،أتاح منتدى ش��ارك الش��بابي ،أحد ش��ركاء
صندوق األمم المتحدة للسكان ،للطالبين الجامعيين
مؤي��د وفرح أن يعرضا مواهبهما المس��رحية من خالل
مبادرة شبابية بعنوان «ع الساحة» .بعد ذلك ،شجعهما
منتدى شارك على تشكيل فرقة مسرحية خاصة بهما،
إيمان��ًا منه بإمكاناتهما ،فش��كال فرقة «مس��رح الناس»
الت��ي تمكن��ت م��ن تقدي��م  40ع��رض مس��رحي على
مدار عامين باعتماد أس��لوب المس��رح التفاعلي .تتناول
الع��روض أب��رز القضايا الت��ي تهم الش��باب ،مثل العنف
القائ��م على النوع االجتماعي ،والزواج المبكر ،والبطالة،
والمشاركة السياس��ية ،وصحة الشباب .والقصص التي
تطرحها تكون في العادة مأخوذة من واقع الحياة.

ب��ركات خريج جامع��ي درس الصحاف��ة واإلعالم ،وهو
يعم��ل حالي��ًا على إخ��راج مسلس��ل تلفزيون��ي محلي
تعرض��ه إح��دى القن��وات الفضائية .تعرف ب��ركات على
منتدى ش��ارك الشبابي وعمل فيه متطوعًا ،حيث تدرب
على تصوير الفيديو .ثم دع��م المنتدى مبادرته إلعداد
أفالم عن القرى الفلس��طينية باستخدام طائرة تصوير
يتم التحكم بها عن بعد .كما صور العديد من األفالم
الت��ي تتن��اول قص��ص نجاح لش��باب ومش��اريع ش��بابية
ينفذها المنتدى وعدد من المؤسسات الفلسطينية.
© منتدى شارك الشبابي

© منتدى شارك الشبابي
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أحم��د ناش��ط ش��بابي يحم��ل رؤي��ة لمس��تقبل أفضل
لمجتمع��ه .وق��د ش��ارك ف��ي العدي��د م��ن المب��ادرات
والحم�لات لدع��م اإلنت��اج الزراع��ي المحل��ي ،وحماي��ة
صح��ة عمال المحاجر ،وغيرها .كم��ا عمل متطوعًا في
العديد من المؤسس��ات ومدربًا عل��ى قضايا المواطنة
وإدارة الحمالت وحل النزاع��ات وغير ذلك من المهارات.
وهو  -كقائد ش��بابي  -منتخب في عضوية المجلس
التشريعي الشباب ومؤسس أول مجلس محلي شبابي
في مدينته جنين ،ش��مال الضفة الغربي��ة .وهو كذلك
رئي��س ائت�لاف الش��باب العرب��ي ف��ي محافظ��ة جنين،
وعض��و ف��ي الهيئ��ات اإلدارية لع��دد من المؤسس��ات
المجتمعي��ة .قام أحم��د أيضًا بتمثيل دولة فلس��طين
في أكثر من محفل دولي .وبرأيه أن «تمثيل الشباب في
كل مكان ه��و الطريق لنيل الحقوق الخاصة بالش��باب
وايصالهم إلى مواقع صنع القرار».

من اإلصدارات
الحديثة لصندوق
األمم المتحدة
للسكان في دولة
فلسطين

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة :واقع
االحتياج��ات والخدم��ات المقدم��ة
لضحاي��ا العنف المبني عل��ى النوع
االجتماعي2019 ،

تأت��ي هذه الدراس��ة في س��ياق تحليل واقع
االحتياج��ات ومس��ح الخدم��ات المقدم��ة
للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ضحايا العنف
المبن��ي على الن��وع االجتماعي ضم��ن الفئة
العمري��ة من  15عامًا فما ف��وق في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وال سيما في ظل ضعف
منظوم��ة الحماي��ة والرعاي��ة والخدم��ات
االجتماعي��ة المقدم��ة للنس��اء المعنف��ات.
تتن��اول الدراس��ة بالتحلي��ل أه��م الفج��وات
والتحدي��ات المرتبط��ة بتقدي��م الخدم��ات،
ومس��ؤوليات أصح��اب العالق��ة وم��زودي
الخدم��ات ،والتنس��يق بينه��م ،والقواني��ن
والسياس��ات ،والقدرات ،والوقاي��ة ،وخدمات
االس��تجابة ،وآليات اإلحالة ،والمس��اءلة .تقرير
الدراس��ة متوف��ر باللغ��ة اإلنجليزي��ة عل��ى
العنوان التاليhttps://bit.ly/2TBItzx :
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فلس��طين  :2030التغي��ر الديموغرافي
وفرص التنمية2017 ،

درب البقاء :قصة س��رطان الثدي في
فلسطين2018 ،

الس��رطان هو الس��بب الثان��ي الرئيس��ي للوفيات
بي��ن الفلس��طينيين ،بنس��بة  14%م��ن ح��االت
الوف��اة ف��ي ع��ام  .2016ويمثل س��رطان الثدي
 15%م��ن ح��االت الس��رطان .تس��تعرض ه��ذه
الدراس��ة مس��حًا تحليلي��ًا لرعاي��ة س��رطان الثدي
ف��ي فلس��طين ،فتتن��اول الخدمات الراهن��ة وأبرز
التحدي��ات التي تعترضها والتوصيات لتحس��ينها.
وق��د ح��ددت المج��االت اآلتي��ة لتعزي��ز تقدي��م
خدم��ات كش��ف مبكر ورعاي��ة أفضل لس��رطان
الثدي :وضع استراتيجية مشتركة لرعاية سرطان
الث��دي بين جميع مقدمي الرعاية ،وتعزيز التوعية
حول س��رطان الث��دي وبرام��ج الفح��ص الوقائي،
وتعزيز التنس��يق وش��بكات التحويل ،وتعزيز إنتاج
المعارف وتش��اركها بشأن وبائيات سرطان الثدي،
وتعزيز الدعم النفس��ي للنس��اء وأس��رهن .تقرير
الدراس��ة متوف��ر باللغ��ة اإلنجليزي��ة م��ع ملخص
تنفيذي بالعربية على العنوان التاليhttps://bit. :
ly/33zIqc2
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ه��ذه الدراس��ة المهم��ة الص��ادرة بالتش��ارك بي��ن صندوق
األم��م المتحدة للس��كان واللجن��ة الوطنية للس��كان في
فلس��طين تصف الس��ياق المحيط باإلس��قاطات السكانية
لفلس��طين لع��ام  2030وع��ام  ،2050وتح��دد القضاي��ا
الحاسمة المتعلقة بالنمو السكاني وتأثيره على المجتمع
واالقتص��اد .س��ينمو عدد الس��كان في فلس��طين من 4.7
مليون نس��مة في ع��ام  2015إل��ى  6.9في ع��ام 2030
وس��يتضاعف ليصل إلى  9.5مليون في ع��ام  .2050ومن
ش��أن التغيرات في البني��ة العمرية للس��كان أن تتيح فرصة
للنمو وتعزيز التنمية االقتصادية ،ولكنها س��تؤثر على مدى
توف��ر الموارد للتنمية وحجم الطلب على الخدمات العامة.
هذا األمر يس��تدعي وضع سياسات سليمة لالستثمار في األعداد المتنامية من الفئات الشابة وفئات السكان في
سن العمل .تقرير الدراسة متوفر على العنوان التاليhttps://bit.ly/2puKS2s :

الش��باب في فلس��طين :توصيات بش��أن السياس��ات والبرام��ج للتعامل مع
المخاطر والفرص الديموغرافية2017 ،

يشكل الشباب (في عمر  29-15عامًا)  30%من مجموع السكان في فلسطين .وفيما أن التزايد المتسارع في فئة
الشباب يمكن أن يتسبب بضغط شديد على البنية التحتية الضعيفة في البالد ،فباإلمكان النظر إلى ضخامة حجم
فئة الش��باب على أنها تمثل «فرصة ضائعة» .يش��رح هذا التقرير التحديات التي تواجه الش��باب في فلسطين ويقدم
مجموع��ة من التوصيات بش��أن السياس��ات والبرامج التي يمك��ن اتخاذها من قبل صناع الق��رار ومنظمات المجتمع
المدني لضمان حياة أفضل للشباب .التقرير متوفر باللغة اإلنجليزية على العنوان التاليhttps://bit.ly/2Hty6rK :
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« ا لم��ر أ ة تمث��ل
حج��ر ا لز ا و ي��ة
ف��ي ا لتنمي��ة »

قبل عش��رين عام��ًا ،الرئي��س الراحل
ياس��ر عرف��ات يؤك��د عل��ى أهمي��ة
المؤتم��ر الدولي للس��كان والتنمية
بالنسبة للتنمية في فلسطين

بدأ صندوق االمم المتحدة للسكان العمل في
فلس��طين عام  1986من خالل تنفيذ مشاريع
منف��ردة .وف��ي ع��ام  ،1999أنش��ئ مكت��ب
متكامل لصندوق األمم المتحدة للسكان في
دولة فلس��طين .وفي اليوم العالمي للس��كان
م��ن ذلك الع��ام ،أص��در الصندوق نش��رة خاصة
بهذه المناس��بة في صحيفة القدس .وتضمنت
النش��رة كلمة من الرئيس الراحل ياس��ر عرفات
أثنى فيها على مشاركة فلسطين في المؤتمر
الدولي للس��كان والتنمية ف��ي القاهرة ،وأعرب
عن اعتزازه بجه��ود تطبيق برنامج عمل المؤتمر
عل��ى أرض الواق��ع ف��ي فلس��طين ،موضحًا أن
مب��ادئ ه��ذا المؤتمر «انعكس��ت بوضوح في
خططن��ا الصحي��ة والتنموي��ة ،حي��ث أولت
الخط��ة الصحي��ة الفلس��طينية اهتمام��ًا
ملموس��ًا للصح��ة اإلنجابي��ة ورعاي��ة األم
والطفل».
وف��ي ه��ذا الع��ام ،نحن ندع��و صناع الق��رار ألن
يجددوا التزامهم بالتنفيذ الكامل لبرنامج عمل
المؤتم��ر الدول��ي للس��كان والتنمي��ة ف��ي قمة
نيروبي ،والتي ستعقد ما بين  12الى  14تشرين
ثاني /نوفمبر .2019

