
 

 خبر صحفي للنشر  

مساحة صغیرة ذات تأثیر �بیر: برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة �فتتح زاو�ة عامة في  

 "رام هللا القد�مة" من خالل برنامج "حیاة" المشترك.

 
 لتكون مساحة اجتماعیة للقاء نساء الحي  والعمل علیه قبل و�عد االذي تم ترمیمه لزاو�ةل یةصورة توضح| البلدة القد�مة -رام هللا

تم افتتاح الزاو�ة العامة في بلدة رام هللا القد�مة من قبل برنامج األمم المتحدة   –  2021تموز   15رام هللا  

للمستوطنات البشر�ة �الشراكة مع وزارة الحكم المحلي و�لد�ة رام هللا من خالل برنامج حیاة المشترك  

 لممول من حكومة �ندا. حیث سیتم استخدام هذه الزاو�ة مساحة اجتماعیة للقاء نساء الحي.ا

وقد تم تصمیم الزاو�ة �طر�قة معمار�ة مستوحاة من الطراز المعماري والتراث العام لبلدة رام هللا القد�مة   

ید�ة (الحوش) المحاطة ، حیث یتم النظر إلى الموقع على أنه ساحة عامة ُتحاكي الساحة الداخلیة التقل 

 بوحدات سكنیة للعائلة الممتدة.

وتتجلى هذه النظرة من خالل تشكیل المقاعد المكونة من جدار�ن حجر�ین تقلیدیین (سنسلة) یواجهان  

�عضهما البعض �حیث �شكالن مساحة صغیرة تسعى إلى تعز�ز التفاعل االجتماعي وتحترم خصوصیة 

 الل توجیه المقاعد �االتجاه المعاكس من الشارع. المرأة التي تستخدم الزاو�ة من خ



 

هذا، وقد تم إزالة أجزاء من الجدار الحجري األصلي (السنسلة) الموجود في الموقع بهدف تحسین 

الوصول وشمولیة هذا المكان العام وذلك إلعطاء المجال من أجل وصول األشخاص الذین الكراسي  

 خدام هذه األحجار المزالة لبناء مقاعد في المكان.المتحر�ة أو عر�ات األطفال، فیما تم است

وتخصص هذه الزاو�ة االجتماعیة مجاًال للنساء من أجل الزراعة على نطاق صغیر، حیث �مكن للنساء  

زراعة األعشاب الطبیة �اإلضافة إلى النباتات المتسلقة التي �مكن وضعها على قوسین �شكل �عكس  

 لمحیط �الموقع. الواجهة الحالیة للمنزل القد�م ا
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تطو�ر �ل جزء من هذا التصمیم �طر�قة تشار�یة بناء على نتائج ورشة العمل  

المجتمعیة التي تم تنظیمها �التنسیق مع بلد�ة رام هللا واستهدفت النساء القاطنات في الحي. �حیث عّبرت 

حة اجتماعیة مهیأة �شكل جید و وتشمل ممر مشاة  النساء المشار�ات في هذه الورشة إلى حاجتهن إلى مسا 

جذاب وملون بهدف ز�ادة مؤشر األمان في الموقع و�نشاء طر�ق مشترك �مكن للناس من خالله مشار�ة  

 الحق لوجود األماكن العامة اآلمنة في الحي. 
وجاءت الفكرة من  ممثلة بلد�ة رام هللا "إن العمل على هذه المبادرة بدأ العام الماضي،  أوضحت من جهتها 

مختلفة لمعرفة احتیاجاتهم، هذه الزاو�ة �انت مهملة وملكیة   أنشطةالحي �عد االجتماع بهم وعمل  أهالي
خاصة ما دفع البلد�ة لخوض عملیة طو�لة للقدرة على استخدامها، �ما أخذ تصمیم هذه المساحة الصغیرة  

 �عین االعتبار احتیاجات �ل الفئات لتكون مالئمة لهم". 

بدوره، عبر ممثل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة أنه "تم تنفیذ هذه الزاو�ة خالل برنامج "حیاة"  
 -UNالمشرك والذي یهدف للقضاء على العنف ضد المرأة في الضفة وقطاع غزة، بینما یتر�ز دور 

Habitat   على ذلك ببساطة    األمثلةعامة آمنة وشاملة للجمیع وزاو�ة رام هللا هي أحد   أماكنعلى خلق
استخدامها ومحافظتها على الطراز المعماري المحیط". في حین عبر ممثل الحكومة الكند�ة عن أن "كندا 

المبادرة المنفذة من قبل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر�ة من   هذهسعیدة �أن تكون جزءا من 
مجتمع المحلي وتفتح مساحة للنساء واألطفال والمجتمع"  خالل برنامج حیاة المشترك.  مبادرة �هذه مهمة لل

 لالستمتاع �أماكن عامة آمنة وشاملة وسهلة الوصول.



 

هللا القد�مة "التحتا" وأتمنى    رامبهذا التدخل "أصبح المنظر جمیال    سعادتهمفي حین عبرت نساء الحي عن 
الزاو�ة، ألن ذلك راحة نفسیة و�عطي  هللا القد�مة "التحتا" منظر حلو مثل هذه   رامان تكون �ل زاو�ة  

تجلس مع جارتها في هذا المنظر الجمیل" في حین أضافت  أناإلحساس �السعادة و�مكن ألي امرأة 
أخرى: "الزاو�ة �سیطة جدًا، ولكن تمثل متنفسا جمیال ألهل الحي للتجمع وخصوصا في ساعات المساء  

 ئمین على مثل هذه المبادرات الجمیلة" حیث جو رام هللا الجمیل في فصل الصیف، شكرا للقا
من أهداف التنمیة المستدامة التي تنص على   11.7و�أتي هذا المشروع/التدخل أ�ضًا لیتماشى مع الهدف 

توفیر وصول شامل إلى المساحات الخضراء والعامة اآلمنة والشاملة والتي �سهل الوصول إلیها، والسیما  

 األشخاص ذوي اإلعاقة.أمام النساء واألطفال و�بار السن و 

 
   حول برنامج حیاة المشترك

یتم تمو�ل برنامج حیاة المشترك من قبل حكومة �ندا و�تم تنفیذه من قبل مجموعة من و�االت األمم  
)، صندوق UN Women( المتحدة تتألف من هیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة 

ومكتب األمم المتحدة  )،UN-Habitat( )، برنامج المستوطنات البشر�ةUNFPAللسكان ( المتحدةاألمم 
.�جمع برنامج حیاة المشترك بین السلطة الفلسطینیة وو�االت   )UNODC) المعني �المخدرات والجر�مة

لحد من األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعیة والشر�اء اآلخر�ن و یهدف ل
العنف فیما تعد �ل من وزارة شؤون المرأة   أشكال لجمیع  والفتیات احتمالیة تعرض النساء  أوتعرض 

ووزارة التنمیة االجتماعیة شر�كین رئیسیین في برنامج حیاة إلى جانب �ل من وزارة التر�یة والتعلیم  
منظمات المجتمع المدني  ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الحكم المحلي وغیرهم من البلد�ات و 

رئیسیتین في   شر�تینتعد وزارتي شؤون المرأة ووزارة والتنمیة االجتماعیة  والمنظمات المجتمعیة.
برنامج حیاة المشترك، إلى جانب وزارات متخصصة من ضمنها وزارة التر�یة والتعلیم، وزارة الصحة،  

�سعى برنامج حیاة المشترك إلى   المختلفة. وزارة العدل، وزارة الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني
القضاء على العنف ضد النساء والفتیات من خالل أنشطة رفع التوعیة لتغییر الممارسات والمواقف  

الضارة التي ترتكب العنف وتثبت صحتها، وز�ادة إمكانیة الوصول إلى الخدمات الضرور�ة للناجیات من  
ق، والطب الشرعي، والعالج الطبي والنفسي االجتماعي، العنف خدمات مثل التدر�ب على �سب الرز 



 

للمسؤولین الحكومیین على وضع   المؤسساتیة والوصول إلى األمن والمأوى، فضال عن تعز�ز القدرة
في العیش �منأى عن   وتنفیذ أطر قانونیة وأطر للسیاسة العامة لتعز�ز وحما�ة حقوق المرأة والفتیات 

التعلیم الجید الشامل والمنصف وتعز�ز فرص التعلم  على ضمان المشترك برنامج حیاة .كما یر�ز العنف
سهلة  مدى الحیاة للجمیع، وتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات، وجعل المدن 

  الوصول للجمیع آمنة ومرنة ومستدامة.
  

  لمز�د من المعلومات، یرجى التواصل مع:
  lisa.sabella@unwomen.org منسقة اإلعالم والتواصل لبرنامج حیاة المشترك على، لیسا سابیال
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