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 املرأة وضع جلنة
 ونالست الدورة
 2٠16 آذار/مارس 14-24
 األعمال جدول من )ج( 3 البند

ــة ــا   متابعـ ــ  ر نتـ ــاملي املـ ــع العـ ــي الرابـ ــاملرأة املعـ  بـ
 العامـة  للجمعية والعشرين الثالثة االستثنا ية والدورة
 اجلنســن بــن املســاواة :2٠٠٠ عــا  املــرأة” املعنونــة
ــادي القـــرن يف والســـ   والتنميـــة ــرين احلـ  “:والعشـ
 املــرأة  وأوضــا  اجلنســا   املنظــور مراعــاة تعمــيم
    برناجمية ومسا ل

 قرار مشرو  ** ***ندلتاي  
  

 إليها املساعدة وتقدمي الفلسطينية املرأة حالة  
 مشـــرو  واالجتمـــاعي االقتصـــادي اجمللـــس يعتمـــد بـــ ن املـــرأة وضـــع جلنـــة توصـــي 
 التايل: القرار
 

 إليها املساعدة وتقدمي الفلسطينية املرأة حالة  
   واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 

 
 

 .  2٠16آذار/مارس  31ُأعيد إصدارها ألسباب فنية يف  * 
املـ ر    52/25٠  مـع أذـأ أحمـا  قـرار اجلمعيـة العامـة       والصـن  77 الــ  جمموعـة  يف األعضاء الدول باسم ** 

 .يف احلسبان أيضا 1998 وز/يوليه  7
 .واالجتماعي االقتصادي للمجلس الفنية للجان الداذلي النظا  من 69 للمادة وفقا *** 
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  (1)العا  األمن تقرير يف التقدير مع نظر وقد 
ــتراتيجيا  إىل يشييييير وإذ  ــ وي اســـ ــة نـــ ــهو  التطلعيـــ ــاملرأة للنـــ ــة  (2)بـــ  وخباصـــ
 يف اعتمـد  الـأي  بـيجن  عمل منهاج وإىل الفلسطينين  واألطفال بالنساء املتعلقة 26٠ الفقرة
 للجمعيـة  والعشـرين  الثالثـة  االسـتثنا ية  لـدورة ا نتـا    وإىل (3)بـاملرأة  املعـي  الرابـع  العـاملي  امل  ر
 احلـادي  القـرن  يف والسـ    والتنميـة  اجلنسـن  بـن  املسـاواة  :2٠٠٠ عـا   املرأة” املعنونة العامة

  (4)“والعشرين
 وإىل 2٠15 حزيران/يونيــــه 1٠ املــــ ر  2٠15/13 قــــرار  إىل أيضييييا يشيييير وإذ 
 املـ ر   57/337 العامـة  اجلمعيـة  قـرار  فيهـا  مبـا   الصـلة  ذا  األذـر   املتحـدة  األمـم  قرارا 

ــه 3 ــ  2٠٠3  وز/يولي ــع املتعل ــا  نشــوب مبن ــرارا املســلحة الزناع ــس وق ــن جمل  1325 األم
 تشـرين  18 املـ ر   (2٠13) 2122 و 2٠٠٠ األول/أكتـوبر  تشـرين  31 امل ر  (2٠٠٠)

 واألمن  والس   باملرأة نااملتعلق 2٠13 األول/أكتوبر
 اتصــاله حيــ  مــن (5)املــرأة ضــد العنــ  علــ  القضــاء إعــ ن إىل كييكل  يشيير وإذ 
 املدنين  السمان حبماية

ــدويل العهــد إىل يشيير وإذ  ــاحلقو  اخلــا  ال ــة ب ــدويل والعهــد (6)والسياســية املدني  ال
ــاحلقو  اخلــا  ــة االقتصــادية ب ــة واالجتماعي ــة (6)والثقافي ــد وإذ  (7)الطفــل حقــو  واتفاقي  يعي
 فيهــا مبــا احملتلــة  الفلســطينية األر  يف هــأ  اإلنســان حقــو  صــمو  احتــرا  وجــوب ت كيــد
 الشرقية  القدس

 الصلة  ذا  اإلنسان حقو  جملس قرارا  إىل أيضا يشر وإذ 

_________________ 

 (1) E/CN.6/2016/6. 

 نيرو،،  ،والسيم   والتنميي   املسياواة  للميرأة   املتحدة األمم عقد منجزات وتقييم الستعراض العاملي املؤمتر تقرير (2) 
 أل . الفر  األول  الفصل ( A.85.IV.10 املبيع رقم املتحدة  األمم )منشورا  1٩٨5 متوز/يوليه 15-26

 رقـم  املتحـدة   األمـم  )منشـورا   1٩٩5 أيلول/سبتمرب 15-4 بيجني، باملرأة، املعين الرابع العاملي املؤمتر تقرير (3) 
 الثا . املرف  األول  القرار األول  الفصل ( A.96.IV.13 املبيع

 املرف .  23/3-دإ العامة اجلمعية وقرار املرف   23/2-دإ العامة اجلمعية قرار (4) 

 .48/1٠4 العامة اجلمعية قرار (5) 

 املرف . ( 21-)د أل  22٠٠ العامة اجلمعية قرار انظر (6) 

 (7) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

http://undocs.org/ar/A/RES/57/337
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/6
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ــة بانضــما  علمييا حيييي  وإذ   إىلو اإلنســان قــو حل معاهــدا  عــدة إىل فلســطن دول
 اإلنسا   للقانون األساسية املعاهدا 
 األر  يف الفلســـطينية للمـــرأة اخلطـــ ة احلالـــة إزاء العميييي  القلييي  عييي  يعييير  وإذ 

ــة  الفلســطينية ــا احملتل ــا مب ــدس فيه ــار نتيجــة الشــرقية  الق ــة لآلث ــن النامجــة الوذيم  اســتمرار ع
 مظاهر   ومجيع املشرو  غ  اإلسرا يلي االحت ل
 ظـل  يف الفلسـطينيا   والفتيـا   النسـاء  تواجهـه  مـا  إزاء القلي   شيديد  ع  يعر  وإذ 
ــن اإلســرا يلي االحــت ل ــدة  صــعوبا  م ــا متزاي ــ  يف مب ــا  اســتمرار بســب  ذل ــد  عملي  ه
 والسـجن  واالحتجـاز  اإلقامـة   حقو  وإلغاء منازهلم  من الفلسطينين السمان وطرد البيو  
 إمـدادا   كفايـة  وعـد   الغأا ي األمن وانعدا  والبطالة الفقر معدال  ارتفا  وكأل  تعسفا 
 حـواد   ووقـو   والوقـود  المهربـاء  إمـدادا   ونقـ   امل مونـة  الشـرب  ميـا   تـوافر  وعد  امليا 
 حـاال   تزايـد  ذلـ   يف مبـا  املعيشـة   ومستو  والتعليم الصحة مستويا  وتد  العا لي العن 

ــزة قطــا  يف ســيما وال النفســية  بالراحــة شــعورهن وتضــا ل بالصــدما  اإلصــابة ــأي غ  ال
 شديدا  ت ث ا والفتيا  النساء أوضا  يف ت ثر تواجهه اليت اإلنسانية المارثة فتئت ما

 والفتيـا   للنسـاء  واالجتماعية االقتصادية الظروف تردي إزاء استيائه ع  يعر  وإذ 
 حلقـو   املنهجي واالنتها  الشرقية  القدس فيها مبا احملتلة  الفلسطينية األر  يف الفلسطينيا 
 اإلســــرا يلية املمارســـا   الســـتمرار  الــــوذيم األثـــر  عـــن  النــــاجم والفتـــاة  للمـــرأة  اإلنســـان 

ــة  غــ  ــا القانوني ــا مب ــل تشــريد فيه ــدنينا وترحي ــدو  أهــايل أوســا  يف ســيما ال  قســرا مل  الب
ــادرة ــي  ومصـ ــا األراضـ ــن وذصوصـ ــراء مـ ــاء جـ ــيع بنـ ــتوطنا  وتوسـ ــدار املسـ ــأين واجلـ  اللـ

 حـدود  إىل املسـتند  الـدولتن  حـل  علـ   القا م الس   دون حتول ر يسية عقبة يشم ن زاال ما
 والبضـا ع   األشـاا   حركـة  علـ   قيـود  وفـر   املعابر إغ   واستمرار  1967 عا  قبل ما
 القـدس  فيهـا  مبـا   احملتلـة  الفلسـطينية  األر  أحناء مجيع يف املفرو  التصاريح نظا  ذل  يف مبا

 حصـول  ذلـ   يف مبـا  الصـحية   الرعايـة  علـ   احلصـول  يف حقهـن  علـ   سـلبا  يـ ثر  مما الشرقية 
 م مونـة  والدة وضـمان  الـوالدة  قبـل  مـا  فتـرة  يف الصـحية  الرعايـة  ذدما  عل  احلوامل النساء
 التنقل  وحرية والتنمية والعمل التعليم يف حقهن وعل  هلن 

ــع إزاء القليي  بييال  عيي  يعيير  وإذ  ــ  أعمــال مجي ــيت واالســتفزاز والتاويــ  العن  ال
 وضـد   واألطفـال   النساء فيهم مبن  الفلسطينين املدنين ضد اإلسرا يليون املستوطنون يرتمبها

 يـدين  وإذ الزراعيـة   واألراضـي  والمنا س واملساجد املنازل ذل  يف مبا الفلسطينية  املمتلما 
 عـن  املسـاءلة  إىل دعويـ  وإذ  متطـرفن  إسـرا يلين  مسـتوطنن  عـدة  هبـا  قـا   الـيت  الترويع أعمال
  الصدد هأا يف ترتم  اليت املشروعة غ  األعمال
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 مجيــع يف األذــ ة اآلونــة يف املشــهودين والعنــ  التــوتر إزاء القليي  بييال  يسيياو   وإذ 
 وقعـت  الـيت  للاسـا ر   سـ  ي إذو الشـرقية   القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة   الفلسـطينية  األر  أرجاء
 والعشـوا ي  املفـر   ل سـتادا   نتيجـة  والنسـاء   الفتيا  فيهم مبن األبرياء  املدنين صفوف يف

   اإلسرا يلية  االحت ل قوا  جان  من للقوة
  وز/يوليـــه يف وحوهلـــا غـــزة قطـــا  يف انـــدلع الـــأي العســـمري الصـــرا  ييييدي  وإذ 

 آالف إصــابةو قتــل ذلــ  يف مبــا مــدنين  ضــحايا مــن عنــه جنــم ومــا  2٠14 وآب/أغســطس
 الشاسـع  الـدمار  وكـأل   واملسـنن   والنسـاء  األطفـال  مئـا   بينـهم  مـن  الفلسـطينين   املدنين
 وشـبما   واملستشـفيا   املـدارس  فيهـا  مبـا   احليويـة  املدنيـة  التحتيـة  وبالبي باملنازل حا  الأي
 وامل سسـا   والزراعيـة   والصناعية االقتصادية واملمتلما  والمهرباء  الصحي والصرف امليا 

 اآلالف مئـا   تشـريد  علـ   عـ وة  ومرافقهـا   املتحـدة  األمم ومدارس الدينية  واملواقع العامة 
 وقـانون  اإلنسـا   القـانون  ذلـ   يف مبـا  الـدويل   للقـانون  انتـهاكا   أي يـدين  إذو املدنين  من

 اإلنسان  حقو 
ــر علمييا حيييي  وإذ  ــة بتقري ــ  جلن  حقــو  جملــس بقــرار عمــ  املنشــ ة املســتقلة التحقي
 عـن  املسـاءلة  ضـمان  ضـرورة  ي كـد  وإذ إليهـا   انتـهت  الـيت  واالستنتاجا  (8)21-دإ اإلنسان
 حـد  وضـع  أجـل  مـن  اإلنسان حلقو  الدويل والقانون اإلنسا  الدويل القانون انتهاكا  مجيع

 املــدنين ومحايــة االنتــهاكا  مــن املزيــد ورد  العدالــة حتقيــ  وضــمان العقــاب مــن لإلفــ  
 الس    وإشاعة
 اإلنســانية احلالــة اســتمرار إزاء اخلصــو  وجــه علــ  القليي  بييال  عيي  يعيير  وإذ 

 عــن منــها جنــم مــا ذلــ  يف مبــا غــزة  قطــا  يف المارثيــة واالقتصــادية االجتماعيــة واألوضــا 
ــا  ــه يف اإلســرا يلية العســمرية العملي ــ  عــ وة  2٠14 وآب/أغســطس  وز/يولي ــ ث  عل  الت
 كــانون مــن الفتــرة يف جــر  الــيت اإلســرا يلية العســمرية للعمليــا  األمــد الطويــل الســلي

ــمر ــانون إىل 2٠٠8 األول/ديسـ ــاير كـ ــرين ويف 2٠٠9 الثا /ينـ ــا /نوفمر تشـ   2٠12 الثـ
 صـارمة  قيـود  وفـر   طويلـة  لفترا  احلدودية املعابر إغ   عل  يقو  حصار فر  واستمرار

 عمليـة  عرقلـة  باالحت ل  القا مة السلطة إسرا يل  ومواصلة والبضا ع  األشاا  حركة عل 
 يف واألطفـال   النسـاء  وذاصة جوانبها  جبميع املدنين السمان حياة يف سلبا ي ثر مما اإلعمار 
 غزة  قطا 

_________________ 

 (8) A/HRC/29/52. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
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 الفلســطينين املــدنين الســمان ســ مة تضــمن تــداب  اختــاذ ضــرورة علــ  يشييدد وإذ 
 يتفــ   مبــا  الشــرقية   القــدس  فيهــا  مبــا  احملتلــة   الفلســطينية  األر  ربــو   مجيــع  يف ومحايتــهم 
  اإلنسا  الدويل القانون يف املقررة وااللتزاما  واألحما 
 الطـوار،   حاال  يف املساعدة سيما وال املساعدة  تقدمي أمهية عل  أيضا يشدد وإذ 

ــن ــ  أجــل م ــة وطــ ة مــن التافي ــانية واالقتصــادية االجتماعيــة احلال  للنســاء املترديــة واإلنس
ــرف وإذ وأســرهن  الفلســطينيا  ــد يعت ــدعم باجله ــأين األساســين وال  وكــاال  تبــأهلما الل

ــة منظمــا  مــن وغ هــا املتحــدة األمــم  ملواجهــة ســيما ال امليــدان  يف العاملــة اإلنســانية املعون
 غزة  قطا  يف اخلط ة اإلنسانية األزمة

ــد إىل يشيير وإذ  ــ  ر عق ــاهرة م ــدويل الق ــادة :فلســطن حــول ال ــار إع ــزة  إعم  يف غ
 حينـها  ويف بماملـها  املعلنة الترعا  صرف عل  حي  وإذ  2٠14 األول/أكتوبر تشرين 12
 مـن  للتافيـ   ضروري أمر وهو اإلعمار  إعادة وعملية اإلنسانية باملساعدة التعجيل أجل من
 وأسرهن  الفلسطينيا  النساء معاناة وط ة

 فلسـطينيا   وفتيـا   نسـاء  واعتقـال  احتجـاز  استمرار إزاء القل  بال  ع  يعر  وإذ 
  الصـحية  غـ   الظـروف  منـها   قاسـية  ظـروف  يف اإلسـرا يلية  االحتجـاز  مراكز أو السجون يف

 هتمـة   دون الطـول  مفرطـة  لفتـرا   اإلداري ل عتقـال  املوسع واالستادا  االنفرادي  واحلبس
 أيضـا  يـواجهن  والفتيـا   النسـاء  أن ي حـ   وإذ  القانونية األصول وف  احملاكمة من واحلرمان
 واملاــاطر الطبيــة  الرعايــة علــ  حصــوهلن فــر  كفايــة عــد  منــها كإنــا   ختصــهن حتــديا 
   اجلنسي  والتحرش السجون  يف والوالدة باحلمل املرتبطة
 يتعلـ   فيمـا  القرار وصنع الس   بناء يف املرأة دور تعزيز أمهية عل  التأكيد يكر  وإذ 

 النسـاء  مجيـع  سـ مة  كفالـة  إىل الراميـة  اجلهـود  إطار يف سلميا وتسويتها الزناعا  نشوب مبنع
 يف الرجـال  مـع  املساواة قد  عل  واخنراطهن مشاركتهن أمهية ي كد وإذ ورفاههن  املنطقة يف

 وتعزيزمها  وصوهنما واألمن الس   لتحقي  املبأولة اجلهود مجيع
 الر يســية العقبــة يشــمل يــزال ال اإلســرا يلي االحــت ل أن جديييد ميي  يؤكييد - 1 

 تنميـة  يف ومشـاركتهن  الـنفس  علـ   واعتمـادهن  وتقـدمهن  الفلسـطينيا   النساء بن حتول اليت
 نشـوب  مبنـع  يتعلـ   فيمـا  القـرار  صنع يف دورهن لتعزيز املبأولة اجلهود أمهية وي كد جمتمعهن 
 مجيــع يف الرجــال مــع املســاواة قــد  علــ  واخنــراطهن مشــاركتهن ولضــمان وحلــها الزناعــا 
 وتعزيزمها؛ وصوهنما واألمن الس   حتقي  أجل من املبأولة اجلهود
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 واخلــدما  املســاعدة تقــدمي مواصــلة الصــدد هــأا يف الــدويل بــاجملتمع يهييي  - 2 
 لعـا   املسـتدامة  التنميـة  ذطـة  احلسـبان  يف آذأا الطوار،  حاال  يف املساعدة وخباصة امللحة 
 امل ملـة  اإلنسـانية  األزمـة  وطـ ة  مـن  لتافيـ  ا إىل سعيا وغ مها  الوطنية واألولويا  (9)2٠3٠
 اإلنسـانية  لألزمة اخلصو  وجه عل  والتصدي وأسرهن  الفلسطينيا  النساء منها تعا  اليت
 بنــاء إعــادة يف واملســاعدة غــزة  قطــا  يف اهلا لــة واإلنعــاش اإلعمــار إعــادة احتياجــا  تلبيــةو

 بـرام   من به يضطلع ما كل يف جنسا  منظور إدماج مع الصلة  ذا  الفلسطينية امل سسا 
 امل سسـا   تشـييد  يف الفلسـطينية  احلمومـة  حققتـها  الـيت  باإلجنـازا   ويشـيد  للمساعدة  دولية
 البنـ   فيهـا  مبـا  الدوليـة   امل سسـا   أكدتـه  مـا  حسـ   مسـتقلة   فلسـطينية  دولـة  لقيا  ال زمة
 املوجـــه  الـــدعم اســـتمرار إىل ويـــدعو  املتحـــدة  واألمـــم الـــدويل  النقـــد وصـــندو  الـــدويل
 اجلهود؛ لتل 

 علـ   قطعوهـا  الـيت  التعهدا  جبميع إبطاء دون الوفاء الدولين باملاحنن يهي  - 3 
 إعـادة  :فلسـطن  حـول  الـدويل  القـاهرة  م  ر يف 2٠14 األول/أكتوبر تشرين 12 يف أنفسهم
 ضـروري  أمـر  وهـو  اإلعمـار   إعـادة  وعملية اإلنسانية باملساعدة التعجيل أجل من  غزة إعمار

 ؛وأسرهن الفلسطينيا  النساء معاناة وط ة من للتافي 
 ألحمـا   تامـا  امتثـاال  بـاالحت ل   القا مـة  السـلطة  إسرا يل   تثـل ب ن يطال  - 4 
 امل رذـة  الرابعـة  الهـاي  باتفاقيـة  املرفقـــة  واألنظمة (1٠)اإلنسان حلقو  العاملي اإلع ن ومباد،
ــوبر تشــرين 18 ــة  19٠7 األول/أكت ــ  واتفاقي ــة جني ــة املتعلق ــدنين حبماي ــت امل  احلــرب وق

ــانون أحمــا  وســا ر  (11)1949 آب/أغســطس 12 امل رذــة ــدويل الق ــه ال  وصــموكه ومباد 
 حقـو   محايـة  أجـل  مـن   (6)اإلنسـان  حبقـو   اخلاصـان  الـدوليان  العهـدان  فيهـا  مبا الصلة  ذا 
 وأسرهن؛ الفلسطينيا  النساء

 حقـو   ومحايـة  لتعزيـز  ذـا   اهتمـا   إيـ ء  مواصلة عل  الدويل اجملتمع حيث - 5 
 الظــروف حتســن إىل الراميــة تــداب   تمثيــ  وعلــ  الفلســطينيا  والفتيــا  للنســاء اإلنســان
 اإلسرا يلي؛ االحت ل ظل يف وأسرهن الفلسطينيا  النساء تواجهها اليت الصعبة
ــن يطليي  - 6  ــع عــودة تســهيل إســرا يل م  النســاء مــن واملشــردين ال جــئن مجي
 ؛الصلة ذا  املتحدة األمم لقرارا  امتثاال وممتلماهتم  ديارهم إىل الفلسطينين واألطفال

_________________ 

 .7٠/1 العامة اجلمعية قرار انظر (9) 

 (.3-)د أل  217 العامة اجلمعية قرار (1٠) 

 (11) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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 قــدما املضــي ســبيل يف املبأولــة اجلهــود جتديــد علــ  الــدويل اجملتمــع حيييث - 7 
 حمــدد زمــي إطــار وضــمن واضــحة أســس إىل تســتند للســ   معاهــدة إبــرا  بعمليــة والتعجيــل
 تســوية طريـ   عـن  1967 عـا   بـدأ  الـأي  اإلسـرا يلي  االحـت ل  إهنـاء  إىل إبطـاء  دون للتوصـل 
 تسـوية  حتقيـ   إىل سـعيا  اسـتثناء   دون األساسـية  القضـايا  مجيـع  فيهـا  مبـا  العالقـة   القضايا مجيع
 بـه  املعتـرف  الـدولتن  حـل  أسـاس  علـ   الفلسـطيي   اإلسـرا يلي  زا ـللنـ  وسـلمية  ودا مة عادلة
 األوسط؛ الشر  يف شامل س   إقامة أجل من كمل اإلسرا يلي العري زا ـوللن دوليا 

 التطلعيـة  ن وي استراتيجيا  تنفيأ رصد مواصلة املرأة وضع جلنة إىل يطل  - 8 
 ومنــهاج الفلســطينين  واألطفــال بالنســاء املتعلقــة 26٠ الفقــرة ســيما وال  (2)بــاملرأة للنــهو 
 املــرأة” املعنونــة العامــة للجمعيــة والعشــرين الثالثــة االســتثنا ية الــدورة ونتــا   (3)بــيجن عمــل
 واختـاذ   (4)“والعشـرين  احلـادي  القـرن  يف والسـ    والتنمية اجلنسن بن املساواة :2٠٠٠ عا 

 لتنفيأها؛ إجراءا 
 النســاء يسـاعد  وأن االسـتعرا   قيـد  احلالــة يبقـي  أن العـا   األمـن  إىل يطلي   - 9 

 جلنـة  إىل يقـد   وأن  (1)تقريـر   يف الـواردة  تلـ   فيهـا  مبـا   املتاحـة  الوسـا ل  جبميع الفلسطينيا 
 االقتصـادية  اللجنـة  مـن  املقدمـة  املعلوما  يتضمن تقريرا والستن احلادية دورهتا يف املرأة وضع

 .القرار هأا تنفيأ يف احملرز التقد  عن آسيا لغري واالجتماعية
  
 


