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  ؤتمر حول مشاركة المنظمات غیر الحكومیة العربیة في مسار المؤتمر الدوليالسبت: م
  
 
 
 

اركة تنطلق غدا السبت أعمال ورشة العمل الوطنیة الفلسطینیة األولى من نوعها وذلك حول مش -PNN/رام اهللا
، وذلك بتنظیم ورعایة مركز المرأة العربیة 20المنظمات غیر الحكومیة في مسار المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة +

مكتب الدول العربیة وبالتعاون مع جمعیة  –للتدریب والبحوث كوثر في تونس وصندوق األمم المتحدة للسكان والتنمیة 
 . دینة نابلسمجال في قاعة ركن المرأة التابعة لبلدیة م

وتهدف الورشة إلى اإلحاطة بمزید من التعریف بمسار تقییم المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة والتفكیر في دور منظمات 
 .المجتمع المدني في المرحلة المقبلة ضمن هذا المسار

یما المؤتمر الدولي وذلك بهدف تكوین تحالف جمعیاتي عربي لمناصرة توصیات المؤتمرات الدولیة وبرامج عملها، الس
للسكان والتنمیة والمؤتمر العالمي للمرأة وأهداف األلفیة للتنمیة، ینطلق مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" 

مكتب الدول العربیة، في تنظیم سلسلة من ورش العمل الوطنیة حول "مشاركة  -وصندوق األمم المتحدة للسكان
 ."ICPD+20 ار المؤتمر الدولي للسكان والتنمیةالمنظمات غیر الحكومیة في مس

وضمن هذا السیاق، یتضمن برنامج ورشة العمل الفلسطینیة عرض التطور التاریخي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 
ومسارات التقییم، وتقدیم مستوى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر في فلسطین استنادا إلى أحدث األرقام واإلحصاءات، عالوة 



وسبل بناء التحالفات لمناصرة توصیاته وبرنامج  ICPD+20 لى التباحث في دور مكونات المجتمع المدني في مسارع
 .عمله. وهي ثالث ورشة وطنیة بعد الیمن ولبنان

 11كما ینتظر أن ینبثق عن سلسلة الورش الوطنیة التي سوف ینظمها مركز "كوثر" وصندوق األمم المتحدة للسكان في 
دول عربیة، "التحالف اإلقلیمي لمتابعة المؤتمرات الدولیة ذات العالقة بحقوق النساء"، والرامي إلى كسب التأیید والحث 

ر التقییم واالقتراح والضغط في تحقیق تمتع النساء والرجال على حد السواء على اإلیفاء بالتزامات الدول والمساهمة عب
 .بحقوقهم اإلنسانیة

سنة ومن طرف استعمار ال یعترف  60یشار الى انه وفي ظروف االحتالل والحصار على شعب بأكمله منذ أكثر من 
أخالقي أو قانوني، ال یمكن البحث عن  بحقوق الشعوب المحتلة وال یراعي في صغیرهم وال كبیرهم وال نسائهم أي عرف

مدى تحقیق تنمیة شاملة وال مستدیمة، وال انتظار إنجازات كبرى وتغیرات ذات بال في قدرات السكان وظروف عیشهم 
ورفاهیتهم . فهل من الممكن ألطفال فلسطین وشبابها ونسائها أن یمارسوا حقوقهم وأن یبنوا قدراتهم ویعززوا مساهماتهم 

 یة واألسریة؟المجتمع

لكن بالرغم من كل ذلك تسعى الجهات الفلسطینیة الرسمیة واألهلیة على تواضعها أن تتقدم خطوات في نهج التنمیة 
مقاصد كبرى هي: بسط األمن،  4الذي انبنى على  2010- 2008البشریة وهو ما یترجمه مثال مخطط التنمیة للفترة 

قرار الحوكمة الرشیدة، والدفع النماء ال وطني، وتحسین نوعیة عیش السكان. وقد سجلت فلسطین الكثیر من النتائج على وإ
مستوى تعمیم التعلیم وتحقیق المساواة فیه أو على مستوى صحة األمهات أو وفیات الرّضع واألطفال، وهي نتائج تبقى 

ته تكفي اإلشارة إلى أن متواضعة في المطلق ومحترمة في الظروف التي یعیشها الشعب الفلسطیني. وكمثال على معانا
، وقعت خارج 2006% منها سنة 13حالة والدة سنویا تجد صعوبة في الوصول إلى منافذ الخدمة الصحیة،  2500

 . أمهات 5المراكز توفیت خاللها 

مولودا. وعلى مستوى آ خر فإن  34أمهات و 4توفیت خاللها  2000والدة حدثت عند الحواجز األمنیة سنة  70وأن 
. كما أن أوضاع المرأة 2000% سنة  10على المساعدات اإلنسانیة مقابل  2010ن سكان غزة عاشوا سنة % م 80

 .وتفاقم الفقر في الضفة وغّزة 2008/2009والبنت واألسرة زادت سوءا بعد حرب 

 

 
 
 
 
 

 
 


