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  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠يف  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2015/27( توصية جلنة وضع املرأة بناء على[

    حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها  - ٢٠١٥/١٣
  ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  ،)١(يف تقرير األمني العام وقد نظر مع التقدير  
ــاملرأة  إ وإذ يشـــــري   ــهوض بـــ ــة للنـــ ــريويب التطلعيـــ ــتراتيجيات نـــ ــة)٢(ىل اســـ   ، وخباصـــ

املتعلقــة بالنســاء واألطفــال الفلســطينيني، وإىل منـهاج عمــل بــيجني الــذي اعتمــد   ٢٦٠ الفقـرة 
ــاملرأة    يف ــع املعــين ب ــاملي الراب ــؤمتر الع ــة     )٣(امل ــدورة االســتثنائية الثالث ــاميتني لل ــوثيقتني اخلت وإىل ال

: املساواة بني اجلنسـني والتنميـة والسـالم    ٢٠٠٠املرأة عام ”امة املعنونة الع والعشرين للجمعية
  ،)٤(“يف القرن احلادي والعشرين

وإىل قـرارات   ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١٢املـؤرخ   ٢٠١٤/١إىل قراره  وإذ يشري أيضا  
 ٣املـــؤرخ  ٥٧/٣٣٧، مبـــا فيهـــا قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ذات الصـــلةاألمـــم املتحـــدة األخـــرى 

ــه متوز/يو ــن     ٢٠٠٣ليـ ــرارا جملـــس األمـ ــلحة وقـ ــع نشـــوب الرتاعـــات املسـ  ١٣٢٥املتعلـــق مبنـ
تشـرين   ١٨) املـؤرخ  ٢٠١٣( ٢١٢٢ و ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١) املؤرخ ٢٠٠٠(

  ن باملرأة والسالم واألمن،ااملتعلق ٢٠١٣األول/أكتوبر 
_______________ 

)١( E/CN.6/2015/5. 

، والسـالم ة تقرير املؤمتر العاملي السـتعراض وتقيـيم منجـزات عقـد األمـم املتحـدة للمـرأة: املسـاواة والتنميـ          )٢(
 ألف.  )، الفصل األول، الفرعA.85.IV.10(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٨٥متوز/يوليه  ٢٦‐ ١٥نريويب، 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  )٣(
 املرفق الثاين. رار األول،الق )، الفصل األول،A.96.IV.13رقم املبيع 

 ، املرفق.٢٣/٣-، املرفق وقرار اجلمعية العامة دإ٢٣/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )٤(
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مايــة فيمــا يتصــل حب )٥(إىل إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة  وإذ يشــري كــذلك  
  املدنيني،  السكان
ــة والسياســية    وإذ يشــري   ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدويل   )٦(إىل العهــد ال والعهــد ال

ــة   ــة والثقافي ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي ــة حقــوق الطفــل  )٦(اخلــاص ب ــد )٧(واتفاقي ، وإذ يعي
ألرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا تأكيــد وجــوب احتــرام صــكوك حقــوق اإلنســان هــذه يف ا 

  الشرقية،  القدس
  إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان ذات الصلة، وإذ يشري أيضا  
ــة بانضــمام  وإذ حيــيط علمــا   فلســطني مــؤخرا إىل العديــد مــن معاهــدات حقــوق   دول

  اإلنسان واملعاهدات األساسية للقانون اإلنساين،
اخلطـــرية للمـــرأة الفلســـطينية يف األرض إزاء احلالـــة  وإذ يعـــرب عـــن القلـــق العميـــق  

ــة النامجــة عــن اســتمرار          ــار الوخيم ــا القــدس الشــرقية، نتيجــة لآلث ــا فيه ــة، مب الفلســطينية احملتل
  االحتالل اإلسرائيلي غري املشروع ومجيع مظاهره،

ــق     ــديد القلـ ــن شـ ــرب عـ ــا إزاء وإذ يعـ ــطينيات    مـ ــات الفلسـ ــاء والفتيـ ــه النسـ تواجهـ
ي مــن صــعوبات متزايــدة، مبــا يف ذلــك بســبب اســتمرار عمليــات   االحــتالل اإلســرائيل ظــل يف

البيــوت، وطــرد الســكان الفلســطينيني مــن منــازهلم، وإلغــاء حقــوق اإلقامــة، واالحتجــاز   هــدم
ــدنيني الفلســطينيني         ــذي ميارســه املســتوطنون حبــق امل ــف ال ــتفحال العن والســجن تعســفا، واس

انعــدام األمــن الغــذائي وعــدم كفايــة  وممتلكــاهتم، وكــذلك ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة و 
ــدين         ــائلي وت ــوع حــوادث العنــف الع ــة ووق ــاه الشــرب املأمون ــوافر مي ــاه وعــدم ت إمــدادات املي
مستويات الصحة والتعليم ومسـتوى املعيشـة، مبـا يف ذلـك تزايـد حـاالت اإلصـابة بالصـدمات         

زمـة اإلنسـانية   فتئـت األ  مـا  يف قطاع غـزة الـذي   ال سيماوتضاؤل شعورهن بالراحة النفسية، و
  اخلطرية اليت تواجهه تؤثر يف أوضاع النساء والفتيات تأثريا شديدا،

إزاء تردي الظروف االقتصادية واالجتماعية للنسـاء والفتيـات    وإذ يعرب عن استيائه  
الفلسطينيات يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، واالنتهاك املنـهجي حلقـوق   

رأة والفتاة الناجم عن األثر الوخيم الستمرار املمارسات اإلسرائيلية غري القانونيـة،  اإلنسان للم
يف أوســاط أهــايل البــدو، ومصــادرة األراضــي،  ســيما ال مبــا فيهــا التشــريد القســري للمــدنيني،

_______________ 

 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة  )٥(

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٦(

)٧( United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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زاال يشـكالن عقبـة رئيسـية     مـا  وخصوصا من جراء بناء وتوسيع املستوطنات واجلـدار اللـذين  
م القائم على حل الدولتني، واستمرار إغالق املعابر وفرض قيود علـى حركـة   حتول دون السال

األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك نظـام التصـاريح املفـروض يف مجيـع أحنـاء األرض الفلسـطينية       
  مبـــا فيهـــا القـــدس الشــرقية، ممـــا يـــؤثر ســـلبا علــى حقهـــن يف احلصـــول علـــى الرعايـــة   ،احملتلــة 

  اء احلوامـــل علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية يف فتـــرة يف ذلـــك حصـــول النســـ الصـــحية، مبـــا
قبـــل الـــوالدة وضـــمان والدة مأمونـــة هلـــن، وعلـــى حقهـــن يف التعلـــيم والعمـــل والتنميـــة    مـــا

  التنقل،  وحرية
ــان متوز/يوليــه         وإذ يــدين   ــا إب ــزة وحوهل ــدلع يف قطــاع غ ــذي ان ــرتاع العســكري ال ال

آالف  إصــابةذلــك قتــل و ، ومــا جنــم عنــه مــن ضــحايا مــدنيني، مبــا يف ٢٠١٤وآب/أغســطس 
املـدنيني الفلسـطينيني، مـن بينــهم مئـات األطفـال والنسـاء واملســنني، وكـذلك الـدمار الشاســع         
ــدارس واملستشــفيات          ــا امل ــا فيه ــة األساســية، مب ــة املدني ــات التحتي ــازل وبالبني ــذي حــاق باملن ال

والزراعيـة،  وشبكات املياه والصـرف الصـحي والكهربـاء، واملمتلكـات االقتصـادية والصـناعية       
واملؤسسات العامـة، واملواقـع الدينيـة، ومـدارس األمـم املتحـدة ومرافقهـا، عـالوة علـى تشـريد           
مئــات اآلالف مــن املــدنيني، وأي انتــهاكات للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنســاين    

  وقانون حقوق اإلنسان،
ــق     ــالغ القل ــة اال    وإذ يعــرب عــن ب ــدهور احلال ــى وجــه اخلصــوص إزاء ت ــة عل جتماعي

واالقتصــادية واإلنســانية يف قطــاع غــزة، مبــا يف ذلــك احلالــة الناجتــة عــن العمليــات العســكرية     
، عـالوة علـى التـأثري السـليب الطويـل األمـد       ٢٠١٤اإلسرائيلية إبان متوز/يوليـه وآب/أغسـطس   

إىل  ٢٠٠٨للعمليــات العســكرية اإلســرائيلية الــيت جــرت يف الفتــرة مــن كــانون األول/ديســمرب 
، واســتمرار فــرض حصــار يقــوم ٢٠١٢ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠٠٩نون الثاين/ينــاير كــا

ــى ــة      علــ ــى حركــ ــارمة علــ ــود صــ ــرض قيــ ــة وفــ ــرات طويلــ ــة لفتــ ــابر احلدوديــ ــالق املعــ   إغــ
األشخاص والبضائع، ومواصلة إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، عرقلـة عمليـة اإلعمـار،        

يني جبميــع جوانبــها، وخاصــة النســاء واألطفــال، يف     ممــا يــؤثر ســلبا يف حيــاة الســكان املــدن     
  غزة،  قطاع

  علـــى ضـــرورة اختـــاذ تـــدابري تضـــمن ســـالمة الســـكان املـــدنيني الفلســـطينينيوإذ يشـــدد   
ومحايتــهم يف مجيــع ربــوع األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفقــا للقــانون          

  اإلنساين،  الدويل
املساعدة يف حاالت الطـوارئ،   ال سيمادمي املساعدة، وعلى أمهية تقوإذ يشدد أيضا   

مــن أجــل التخفيــف مــن وطــأة احلالــة االجتماعيــة واالقتصــادية واإلنســانية املترديــة للنســاء          
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الفلسطينيات وأسرهن، وإذ يعترف باجلهد والدعم األساسيني اللـذين تبـذهلما وكـاالت األمـم     
ملواجهــة األزمــة  ســيما ال لعاملــة يف امليــدان،املتحــدة وغريهــا مــن منظمــات املعونــة اإلنســانية ا 

  اإلنسانية اخلطرية يف قطاع غزة،
 ١٢غــزة، يف  إعمــارإعــادة  :فلســطني حــولبعقــد مــؤمتر القــاهرة الــدويل  وإذ يرحــب  

، وإذ حيث علـى الوفـاء الكامـل ويف الوقـت املناسـب بالتعهـدات       ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 
ضـروري   أمـر  اإلنسـانية وعمليـة إعـادة اإلعمـار، وهـو      املقطوعة مـن أجـل التعجيـل باملسـاعدة    

  للتخفيف من وطأة معاناة النساء الفلسطينيات وأسرهن،
دور املرأة يف بناء السالم وصنع القرار فيمـا يتعلـق   على أمهية تعزيز  وإذ يكرر التأكيد  

مبنع نشوب الرتاعات وتسويتها سلميا يف إطار اجلهـود الراميـة إىل كفالـة سـالمة مجيـع النسـاء       
يف املنطقة ورفاههن، وإذ يؤكـد أمهيـة مشـاركتهن واخنـراطهن علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـال          

  من وصوهنما وتعزيزمها،مجيع اجلهود املبذولة لتحقيق السالم واأل  يف
  يــزال يشــكل العقبــة الرئيســية  ال أن االحــتالل اإلســرائيلي يؤكــد مــن جديــد  - ١  

اليت حتول بني النسـاء الفلسـطينيات وتقـدمهن واعتمـادهن علـى الـنفس ومشـاركتهن يف تنميـة         
ب جمتمعهن، ويؤكد أمهية اجلهود املبذولة لتعزيز دورهن يف صنع القـرار فيمـا يتعلـق مبنـع نشـو     

الرتاعــات وحلــها ولضــمان مشــاركتهن واخنــراطهن علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال يف مجيــع    
  اجلهود املبذولة من أجل حتقيق السالم واألمن وصوهنما وتعزيزمها؛

واخلـدمات  باجملتمع الـدويل يف هـذا الصـدد أن يواصـل تقـدمي املسـاعدة        يهيب  - ٢  
تخفيف من وطأة األزمـة اإلنسـانية املسـتحكمة    امللحة، وخباصة املساعدة يف حاالت الطوارئ، لل

اليت تعاين منها النساء الفلسطينيات وأسـرهن، والتصـدي خباصـة لألزمـة اإلنسـانية والحتياجـات       
  إعــــادة اإلعمــــار واإلنعــــاش اهلائلــــة يف قطــــاع غــــزة، واملســــاعدة يف إعــــادة بنــــاء املؤسســــات 

للمسـاعدة   يضـطلع بـه مـن بـرامج      مـا  الفلسطينية ذات الصلة، مع إدماج منظور جنسـاين يف كـل  
  علـــى الصـــعيد الـــدويل، ويشـــيد باإلجنـــازات الـــيت حققتـــها احلكومـــة الفلســـطينية يف تشـــييد        

أكدتـه املؤسسـات الدوليـة، مبـا فيهـا        مـا  املؤسسات الالزمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، حسـب 
لــدعم املوجــه  البنــك الــدويل وصــندوق النقــد الــدويل واألمــم املتحــدة، ويــدعو إىل اســتمرار ا        

  اجلهود؛  لتلك
باملاحنني الدوليني الوفاء دون إبطاء جبميع التعهدات اليت قطعوهـا علـى   يهيب   - ٣  

ــدويل    ــاهرة ال ــؤمتر الق ــادة  :فلســطني حــولأنفســهم يف م ــارإع ــزة، إعم ــل    غ مــن أجــل التعجي
باملســاعدة اإلنســانية وعمليــة إعــادة اإلعمــار، وهــو أمــر ضــروري للتخفيــف مــن وطــأة معانــاة  

  ؛النساء الفلسطينيات وأسرهن
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بأن متتثـل إسرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، امتثـاال تامـا ألحكـام        يطالب  - ٤  
واألنظمـة املرفقـــة باتفاقيـة الهـاي الرابعـة املؤرخـة        )٨(ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان 

ــوبر   ١٨ ــد    ١٩٠٧تشــرين األول/أكت ــة امل ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني ــت احلــرب  ، واتفاقي نيني وق
ــة  ــه وصــكوكه      )٩(١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢املؤرخ ــدويل ومبادئ ــانون ال ــام الق ــائر أحك ، وس

، مـن أجـل محايـة حقـوق     )٦(الصلة، مبا فيهـا العهـدان الـدوليان اخلاصـان حبقـوق اإلنسـان       ذات
  النساء الفلسطينيات وأسرهن؛

  لة إيـــالء اهتمـــام خـــاص لتعزيـــز ومحايـــة اجملتمـــع الـــدويل علـــى مواصـــ حيـــث  - ٥  
ــة إىل      ــدابريه الراميــ ــى تكثيــــف تــ ــطينيات وعلــ ــات الفلســ ــاء والفتيــ ــان للنســ ــوق اإلنســ   حقــ
ــل      ــرهن يف ظـــ ــطينيات وأســـ ــاء الفلســـ ــا النســـ ــعبة الـــــيت تواجههـــ ــروف الصـــ حتســـــني الظـــ

  اإلسرائيلي؛  االحتالل
ــرائيل تســــهيل عــــودة مجيــــع الالجــــئني واملشــــردين مــــن   يطلــــب  - ٦     مــــن إســ
ــا ــدة     النسـ ــم املتحـ ــرارات األمـ ــاال لقـ ــاهتم، امتثـ ــارهم وممتلكـ ــطينيني إىل ديـ ــال الفلسـ  ء واألطفـ
  ؛الصلة  ذات

اجملتمع الدويل على جتديد اجلهـود املبذولـة يف سـبيل الـدفع قـدما بعمليـة        حيث  - ٧  
إبــرام معاهــدة للســالم والتعجيــل هبــا علــى أســاس ثوابــت واضــحة وضــمن إطــار زمــين حمــدد     

عــن طريــق تســوية  ١٩٦٧ إهنــاء االحــتالل اإلســرائيلي الــذي بــدأ عــام للتوصــل دون إبطــاء إىل
مجيع القضـايا العالقـة، مبـا فيهـا مجيـع القضـايا األساسـية دون اسـتثناء، سـعيا إىل حتقيـق تسـوية            
  عادلــــة ودائمــــة وســــلمية للصــــراع اإلســــرائيلي الفلســــطيين، علــــى أســــاس حــــل الــــدولتني 

ئيلي ككـــل مــن أجـــل إقامــة ســـالم شـــامل يف   دوليــا، وللصـــراع العــريب اإلســـرا   املعتــرف بـــه 
  األوسط؛  الشرق

إىل جلنة وضع املرأة مواصلة رصد تنفيذ استراتيجيات نـريويب التطلعيـة    يطلب  - ٨  
املتعلقــة بالنســاء واألطفــال الفلســطينيني، ومنــهاج  ٢٦٠الفقــرة  ال ســيما، و)٢(للنــهوض بــاملرأة
املــرأة ”ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة املعنونــة    )٣(عمــل بــيجني

، واختـاذ  )٤(“: املساواة بني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين    ٢٠٠٠ عام
  لتنفيذها؛  إجراءات

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧ر اجلمعية العامة قرا )٨(

)٩( United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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لعـام أن يبقـي احلالــة قيـد االسـتعراض وأن يسـاعد النســاء      إىل األمـني ا  يطلـب   - ٩  
، وأن يقـدم إىل جلنـة   )١(مبـا فيهـا تلـك الـواردة يف تقريـره      ،الفلسطينيات جبميع الوسـائل املتاحـة  

وضـــع املـــرأة يف دورهتـــا الســـتني تقريـــرا يتضـــمن املعلومـــات املقدمـــة مـــن اللجنـــة االقتصـــادية 
  اعية لغريب آسيا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.واالجتم

  ٣٦اجللسة العامة 
  ٢٠١٥ حزيران/يونيه ١٠

  


