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 - 28/2019حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
وقد نظر يف تقرير األمني العام(،)1
وإذ يشري إىل قراراته ذات الصلة وإىل مجيع قرارات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،
وإذ يشري أيضا إىل قرار جملس األمن  )2000( 1325املؤرخ  31تشرين األول/أكتوبر ،2000
مبا يف ذلك دعوته مجيع أطراف النزاع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل االحرتام الكامل للقانون الدويل الواجب التطبيق على
حقوق النس ــاء والاتيات وتايت ن ،وةاب ــة بوب ــا ن مدنيات ،وتش ــديدة على مس ــؤولية مجيع الدول عن
وضع حد لإلفالت من العقاب،
وإذ يشري كذلك إىل اتااقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(،)2
وإذ يشري إىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة( )3من حيث اتصاله حبماية السكان املدنيني،
وإذ يعيدد ككيدد التزامــات الــدول ومجيع أطراف النزاعــات املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة ن ت ــل للقــانون الــدويل
اإلنسـا والقانون الدويل ققوق اإلنسـان ،حسـب االقتضـاء ،وضـرورة وضـع حد يميع انت اكات القانون
الدويل اإلنسا ومجيع االنت اكات والتجاوزات املرتكبة يف جمال حقوق اإلنسان،
_________________
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وإذ يعيد أيض د د د ددا ككيد اس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات نريويب التطلعية للن وض ابملرأة( )4وإعالن ومن اج عمل
بيجني( )5ونتائج الدورة االسـ ــت نائية ال ال ة والعش ـ ـرين للجمعية العامة املعنونة ”املرأة عام  :2000املسـ ــاواة
بني اينسـ ــني والتنمية والسـ ــالم يف القرن اقاد والعش ـ ـرين“( ،)6واإلعالن السـ ــياسـ ــم ال اعتمدته ينة
وض ـ ــع املرأة يف دورهتا التاس ـ ــعة وانمس ـ ــني مبناس ـ ــبة ال كرى الس ـ ــنوية العش ـ ـ ـرين للمؤ ر العاملم الرابع املع
ابملرأة( ، )7وإذ يعيد أتكيد التزامه بتناي تلك الصكوك على حنو اتم فعال وعاجل؛
وإذ يعيد كذلك ككيد أمهية تعزيز دور املرأة يف بناء السالم وبنع القرار فيما يتعلق مبنع نشوب
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاعات وتس ــويت ا س ــلميا يف إطار اي ود الرامية إىل كاالة س ــالمة مجيع النس ــاء يف املنطقة ورفا ن،
وإذ يؤكد أمهية مشاركت ن واخنراط ن على قدم املساواة مع الرجال يف مجيع اي ود املب ولة لتحقيق السالم
واألمن وبوهنما وتعزيزمها،
وإذ يعرب عن ابلغ القلق إزاء اســتمرار إس ـرائيل ،الســلطة القائمة ابالحتالل ،يف انت اك حقوق
اإلنسان للشعب الالسطي بصورة من جية ،وما يرتتب على ذلك من أثر على النساء والاتيات،
وإذ يعرب عن ابلغ القلق أيض د د د د ددا من الوفيــات واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاابت اليت ققــاب ابملــدنيني ،مبن في م
األطاال والنسـ ـ ــاء واملتظا رون سـ ـ ــلمياى ،وإذ يشـ ـ ــدد على وجوب تاية السـ ـ ــكان املدنيني من جانب مجيع
األطراف وفقاى للقانون الدويل اإلنسا ،
وإذ يش دددد على ض ــرورة ض ــمان املس ــاءلة عن مجيع انت اكات القانون الدويل اإلنس ــا والقانون
الدويل ققوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان من أجل وض ـ ـ ـ ـ ــع حد لإلفالت من العقاب ،وض ـ ـ ـ ـ ــمان إقامة العدل ،والردع عن
ارتكاب املزيد من االنت اكات ،وتاية املدنيني ،وتعزيز السالم،
وإذ يسد دداوره ابلغ القلق إزاء العنف ض ـ ــد النس ـ ــاء والاتيات مبشتلف أش ـ ــكاله ومظا رة يف مجيع
أحناء العامل ،و و عنف ال يس ـ ـلهم به أو يبلَغ عنه بص ــورة كافية ،خص ــوب ـ ـاى على مس ــتوى ا،تمعات ا لية،
وإزاء تاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ذلك العنف ،ال يعكس وجود معايري ييزية ِّ
تعزز القوالب النمطية وعدم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني
اينسني ،وما يقابل ذلك من إفالت من العقاب وعدم خضوع للمساءلة ،وإذ يكرر اإلعراب عن ضرورة
تك يف اي ود من أجل منع مجيع أشـكال العنف ضـد النسـاء والاتيات يف ا،الني العام واناا والقضاء
علي ا يف مجيع مناطق العامل ،وإذ ي شدد جمددا على أن العنف ضد النساء والاتيات يشكل انت اكا ققوق
اإلنسان الواجبة هلن وينتقص من تع ن الكامل جبميع تلك اققوق،
وإذ يالحظ انض ـ ـ ـ ـ ـ ــمام فلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطني إىل عدة معا دات ققوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان وإىل اتااقيات القانون
اإلنسا األساسية ،إىل جانب معا دات دولية أخرى ،وإذ ي شدد على ضرورة التناي الكامل لاللتزامات
اليت توجب ا تلك الصكوك اليت حتمم حقوق النساء والاتيات ،مبا يف ذلك أثناء النزاعات وبعد انت ائ ا،
_________________

( )4تقرير املؤ ر العاملم الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة :املساواة والتنمية والسالم ،نريويب 26-15 ،وز/
يوليه ( 1985منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.85.IV.10الاصل األول ،الارع ألف.
( )5تقرير املؤ ر الع ــاملم الرابع املع ابملرأة ،بيجني 15-4 ،أيلول/سـ ـ ـ ـ ــبتم ( 1995منشـ ـ ـ ـ ــورات األمم املتح ــدة ،رقم املبيع
 ،)A.96.IV.13الاصل األول ،القرار  ،1املرفقان األول وال ا .
( )6قرار ايمعية العامة دإ ،2/23-املرفق ،وقرار ايمعية العامة دإ ،3/23-املرفق.
( )7الواثئق الرمسية للمجلس االقتصاد واالجتماعم ،2015 ،امللحق رقم  ،)E/2015/27( 7الاصل األول ،الارع جيم ،القرار
 ،1/59املرفق.
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وإذ يربز القيود املاروضــة على الوالية القضــائية الالســطينية يف األرض الالســطينية ا تلة ،مبا في ا القد
الشرقية ،اليت تقوض قدرة اقكومة الالسطينية على تاية النساء والاتيات الالسطينيات يف مناطق معينة،
وإذ يالحظ أمهية وكاالت منظومة األمم املتحدة ومؤسـ ـ ـس ـ ــاهتا و ي اهتا يف تيس ـ ــري الن وض ابملرأة
و كين ا يف جمال التنمية شيا مع قرار ايمعية العامة  243/71املؤرخ  21كانون األول/ديسم ،2016
 - 1يؤكد من جديد أن االحتالل اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلم ال يزال يش ـ ـ ـ ـ ــكل عقبة ك ى أمام النس ـ ـ ـ ـ ــاء
والاتي ــات الالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني ــات فيم ــا يتعلق هبعم ــال حقوق ن والن وض ن وحتقيق اعتم ــاد ن على الـ ـ ات
واندماج ن يف تنمية جمتمع ن؛
 - 2يهيب هبس ـرائيل ،الســلطة القائمة ابالحتالل ،أن توقف فورا مجيع التدابري اليت تتعارض
مع القانون الدويل ،فضــال عن التشـريعات والســياســات واإلجراءات التمييزية يف األرض الالســطينية ا تلة،
مبا في ا القد الشـ ـ ـ ــرقية ،اليت تنت ك حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان للشـ ـ ـ ــعب الالسـ ـ ـ ــطي  ،ويشـ ـ ـ ــدد على أن املدنيني
الالسطينيني ،وال سيما النساء واألطاال ،يشكلون الغالبية العظمى من املتضررين من النزاع؛
 - 3يدعو إىل اختاذ تدابري عاجلة لضمان سالمة السكان املدنيني الالسطينيني وتايت م يف
األرض الالسطينية ا تلة ،مبا في ا القد الشرقية ،وفقا لألحكام ذات الصلة من القانون الدويل اإلنسا
وعلى حنو ما دعا إليه جملس األمن يف قرارة  )1994( 904املؤرخ  18آذار/مار 1994؛
 - 4يهيددب ابألطراف التقيــد التــام اباللتزامــات امللقــاة على عــاتق م حبكم كوهنم ،يف مجلــة
أمور ،دوال أطرافا يف اتااقية القضــاء على مجيع أشــكال التمييز ضــد املرأة( ،)2آخ ين يف االعتبار على حنو
كامل املالحظات انتامية للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة فضال عن توبياهتا العامة؛
 - 5يعرتف مبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة االئتالفات واللجان الوطنية يف الن وض حبقوق املرأة ،مبا في ا تلك
املتعلقة ابلقرار  ،)2000( 1325واالتااقية ،ومكافحة العنف ضد املرأة؛
-6

يرحب ابعتماد اقكومة الالسطينية خطة عمل وطنية لتناي القرار )2000( 1325؛

 - 7حيث ا،تمع الدويل على مواب ـ ـ ـ ــلة إيالء ا تمام خاا لتعزيز وتاية حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان
للنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء والاتيات الالسـ ـ ـ ـ ـ ــطينيات وتك يف تدابرية لتحسـ ـ ـ ـ ـ ــني الظروف الصـ ـ ـ ـ ـ ــعبة اليت تواج ا النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الالس ـ ـ ــطينيات وأس ـ ـ ــر ن ،ال س ـ ـ ــيما املوجودات من ن حتاب االحتالل اإلس ـ ـ ـ ـرائيلم ،ويس ـ ـ ــلم مهية إدماج
االعتبارات اينســانية يف ال امج اإلنســانية كافة من خالل الســعم إىل ضــمان توفري إمكانية اقصــول على
اقماية وا،موعة الكاملة من اندمات الطبية والقانونية واملعيشـ ـ ـ ـ ــية والناسـ ـ ـ ـ ــية  -االجتماعية ،مبا يف ذلك
اندمات املقدمة للناجيات من العنف اينسـ ــم واينسـ ــا  ،دون ييز ،ومن خالل ضـ ــمان أن تتمكن النسـ ــاء
وا،موعات النسائية من املشاركة يف العمل اإلنسا على قدم املساواة وعلى حنو جمد ودعم ن يف تويل قيادته؛
 - 8يهيب اب،تمع الـدويل ،مبـا يف ذلـك األمم املتحــدة ،وال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيمــا وكـالـة األمم املتحــدة إل ـاثــة
وتش ـ ــغيل الالج ني الالس ـ ــطينيني يف الش ـ ــرق األد  ،مواب ـ ــلة تقدمي املس ـ ــاعدة واندمات اليت س اقاجة إلي ا،
وال س ــيما املس ــاعدة الطارئة ،واض ــعا يف اعتبارة ،يف مجلة أمور ،خطة التنمية املس ــتدامة لعام  )8(2030واألولوايت
الوطنية ،وذلك س ـ ــعيا للتشايف من حدة األزمة اإلنس ـ ــانية األليمة اليت تواج ا النس ـ ــاء الالس ـ ــطينيات وأس ـ ــر ن،
وال سيما من أجل معاية األزمة اإلنسانية يف قطاع زة وتد ور األوضاع االجتماعية واالقتصادية فيه؛
_________________

( )8قرار ايمعية العامة .1/70
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 - 9يشري إىل ضرورة أن حترتم مجيع أطراف النزاع املسل الطابع املد واإلنسا ملشيمات
الالج ني وأن تراعم االحتياجات اناب ـ ــة للنس ـ ــاء والاتيات ،ويؤكد أن حالة الالج ني الالس ـ ــطينيني ،مبن
في م النساء والاتيات ،ال تزال مسألة ت ري قلقا ابلغا ،وأهنم ما زالوا حباجة إىل املساعدة لتلبية االحتياجات
الصــحية والتعليمية واملعيشــية األســاســية ،ري ما يتم التوبــل إىل حل عادل ملشــكلة الالج ني الالســطينيني
وفقا لقرار ايمعية العامة ( 194د )3-املؤرخ  11كانون األول/ديسم 1948؛
 - 10يعيد ككيد ضــرورة التوبــل إىل تســوية ســلمية لقضــية فلســطني ،جو ر الص ـراع العريب
اإلسـ ـ ـ ـ ـرائيلم ،جبميع جوانب ا ،واث يف ا الص ـ ـ ـ ــدد على تك يف وتسـ ـ ـ ـ ـريع اي ود الدبلوماس ـ ـ ـ ــية الدولية
اهلادفني إىل حتقيق ســالم شــامل وعادل ودائم يف الشــرق
واإلقليمية ا،ددة والدعم الدويل واإلقليمم ا،دد
ن
األوس ـ ـ ــري دون أتخري على أس ـ ـ ــا قرارات األمم املتحدة ذات الص ـ ـ ــلة ،ومرجعية مدريد ،مبا يف ذلك مبدأ
األرض مقابل الس ـ ـ ـ ــالم ،ومبادرة الس ـ ـ ـ ــالم العربية( ،)9وخارطة الطريق اليت وض ـ ـ ـ ــعت ا ا،موعة الرابعية(،)10
وإهناء االحتالل اإلسرائيلم ال بدأ يف عام 1967؛
 - 11يؤكد أمهية اي ود الرامية إىل تعزيز دور املرأة الالسطينية يف بنع القرار وأمهية مشاركت ا
واخنراط ا على قدم املس ـ ـ ـ ــاواة وبش ـ ـ ـ ــكل جمد يف مجيع اي ود الرامية إىل حتقيق الس ـ ـ ـ ــالم واألمن وب ـ ـ ـ ــوهنما
وتعزيزمها ،ويشــجع الدول األعضــاء والدول املراقبة فضــال عن منظومة األمم املتحدة على كاالة إيالء عناية
من جية للدور اقاس ــم للمرأة الالس ــطينية على مجيع املس ــتوايت واالعرتاف به ودعمه ،بوس ــائل من ا تعزيز
قدرات املرأة ودور ا القياد ومشاركت ا واخنراط ا يف بنع القرار السياسم واالقتصاد واإلنسا ؛
 - 12يطلب إىل األمني العام أن يوابل استعراض اقالة ،وأن يساعد املرأة الالسطينية جبميع
الوســائل املتاحة ،مبا في ا الوســائل املبينة يف تقريرة ،وأن يدرج معلومات ع هما خيلاه االحتالل من آاثر على
كل من اينس ــني على حدة وعن التقدم ا رز يف تناي ا القرار يف تقريرة املقدم إىل ا،لس االقتص ــاد
واالجتماعم يف دورته لعام  2020عن االنعكاس ــات االقتص ــادية واالجتماعية لالحتالل اإلسـ ـرائيلم على
األحوال املعيشـ ــية للشـ ــعب الالسـ ــطي يف األرض الالسـ ــطينية ا تلة ،مبا في ا القد الشـ ــرقية ،وللسـ ــكان
العرب يف ايوالن السور ا تل.
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