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 2016حزيران/يونيه  2 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2016/27)بناء على توصية جلنة وضع املرأة [

 حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها - 2016/4
 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 ،(1)يف تقرير األمني العام وقد نظر مع التقدير 
 260الفقـرة   ، وخباصـة (2)إىل استراتيجيات نريويب التطلعية للنـهو  اـاملرأة   وإذ يشري 

ينيني، وإىل منهاج عمل ايجني الذي اعتمـد يف املـر ر العـاملي    املتعلقة االنساء واألطفال الفلسط
وإىل نتـاج  الـدورة االسـتئناجية الئالئـة والع ـرين للجمعيـة العامـة املعنونـة          (3)الرااع املعين اـاملرأة 

 ،(4)“والع رين : املساواة اني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي2000املرأة عام ”
ــراره  وإذ يشريريريريريريري أي ريريريريريريا  ــرر   2015/13إىل قــــ ــه  10املــــ  2015حزيران/يونيــــ
ــة       وإىل ــة العام ــرار اجلمعي ــا ميهــا ق ــرارات األمــم املتحــدة األتــرص ةات الصــلة، ا  57/337ق

ــرر   ــه  3امل ــس األمــن        2003 وز/يولي ــرارا  ل ــات املســلحة وق ــع ن ــوع الااع ــمب ان املتعل
املــــرر   (2013) 2122 و 2000ت ــــرين األول/أرتــــوار  31املــــرر   (2000) 1325
 املتعلقان ااملرأة والسالم واألمن، 2013ت رين األول/أرتوار  18

_______________ 

(1) E/CN.6/2016/6. 
تقرير املؤمتر العاملي السريتعرا  وتقيرييم مناري اق عقريد اامريم املتلريدة للمريرأةا املارياواة والتنميرية والاري               (2)

(، الفصـــل األول، A.85.IV.10)من ــورات األمـــم املتحــدة، رقــم املبيــع      1٩٨5متوز/يوليريري    26-15نريريريو    
 ألف. الفرع

)من ـورات األمـم املتحـدة،     1٩٩5أيلول/سريتتم    15-4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة  بياني   (3)
 (، الفصل األول، القرار األول، املرممب الئاين.A.96.IV.13رقم املبيع 

 ، املرممب.23/3-عية العامة دإ، املرممب وقرار اجلم23/2-قرار اجلمعية العامة دإ (4)

http://undocs.org/ar/E/2016/27
http://undocs.org/ar/A/RES/57/337
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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مــن حيــص اتصــاله   (5)إىل إعــالن القءــاء علــف العنــف  ــد املــرأة   وإذ يشريريري لريري ل  
 حبماية السكان املدنيني،

ــة والسياســية    وإذ يشريريري  ــاحلقو  املدني ــدوا ابــاو ا ــد ال ــدوا   (6)إىل العه ــد ال والعه
ــة   ــة والئقامي ــاحلقو  االقتصــادية واالجتماعي ــة حقــو  الطفــل  (6)ابــاو ا ــد (7)واتفاقي ، وإة يعي

تأريــد وجــوع احتــرام صــكوإل حقــو  ايفنســان لــذه يف األر  الفلســطينية ا تلــة، اــا ميهــا  
 القدس ال رقية،

 إىل قرارات  لس حقو  ايفنسان ةات الصلة، أي ا وإذ يشري 
ــان      وإذ حيريريرييل علمريريريا   ــو  ايفنسـ ــدات حلقـ ــدة معالـ ــطني إىل عـ ــة ملسـ ــمام دولـ اانءـ
 املعالدات األساسية للقانون ايفنساين، وإىل

إزاء احلالـــة ابطـــرية للمـــرأة الفلســـطينية يف األر   العميريريري  عريريريل القلريريري  وإذ يعريريرير  
ــة النا ــة عــن اســتمرار          ــار الوتيم ــدس ال ــرقية، نتيجــة للن ــا الق ــا ميه ــة، ا الفلســطينية ا تل

 ل ايفسراجيلي يري امل روع و يع ماالره،االحتال
تواجهـه النسـاء والفتيـات الفلسـطينيات يف  ـل       إزاء مـا  عل شريديد القلري    وإذ يعر  

ــدم         ــات ل ــ  اســب  اســتمرار عملي ــا يف ةل ــدة، ا ــن صــعواات متزاي االحــتالل ايفســراجيلي م
حتجـاز والسـجن   البيوت، وطرد السكان الفلسطينيني من منازهلم، وإلغاء حقو  ايفقامـة، واال 

ــة ،تعســفا، ورــذل  ارتفــاع معــدالت الفقــر   ــة  ،وانعــدام األمــن الغــذاجي  ،والبطال وعــدم رفاي
ووقـوع   ،ونقـ  إمـدادات الكهراـاء والوقـود     ،إمدادات املياه وعدم توامر مياه ال رع املأمونة

 حوادث العنف العاجلي وتدين مستويات الصحة والتعليم ومستوص املعي ـة، اـا يف ةلـ  تزايـد    
حــاالت ايفصــااة االصــدمات وتءــانل اــعورلن االراحــة النفســية، وال ســيما يف قطــاع يــزة   

 متئت الكارنة ايفنسانية اليت تواجهه ترنر يف أو اع النساء والفتيات تأنريا اديدا، الذي ما
إزاء تردي الاروف االقتصادية واالجتماعية للنسـاء والفتيـات    عل استيائ  وإذ يعر  

ألر  الفلسطينية ا تلة، اا ميها القدس ال رقية، واالنتهاإل املنـهجي حلقـو    الفلسطينيات يف ا
ايفنسان للمرأة والفتاة الناجم عن األنر الوتيم الستمرار املمارسات ايفسراجيلية يري القانونيـة،  

سـيما يف أوسـاأ ألـاا البـدو، ومصـادرة األرا ـي،        اا ميها ت ريد وترحيل املدنيني قسرا، ال
زاال ي ـكالن عقبـة رجيسـية     اللذين مـا  ،من جراء اناء وتوسيع املستوطنات واجلداروتصوصا 

_______________ 

 .48/104قرار اجلمعية العامة  (5)
 (، املرممب.21 -ألف )د  2200انار قرار اجلمعية العامة  (6)

(7) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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، واسـتمرار  1967قبـل عـام    حتول دون السالم القاجم علف حل الدولتني املستند إىل حدود ما
إيــال  املعــاار ومــر  قيــود علــف حررــة األاــمباو والبءــاجع، اــا يف ةلــ  ناــام التصــاري    

يـرنر سـلبا علـف     ر  الفلسطينية ا تلة، اا ميها القدس ال ـرقية،  ـا  املفرو  يف  يع أحناء األ
حقهن يف احلصول علف الرعاية الصحية، اـا يف ةلـ  حصـول النسـاء احلوامـل علـف تـدمات        

قبـل الـوالدة و ـمان والدة مأمونـة هلـن، وعلـف حقهـن يف التعلـيم          الرعاية الصحية يف مترة مـا 
 والعمل والتنمية وحرية التنقل،

ــيت     عريريل بريريالق القلريري   وإذ يعريرير   ــف والتمبويــف واالســتفزاز ال ــع أعمــال العن إزاء  ي
يرتكبها املستوطنون ايفسراجيليون  د املدنيني الفلسطينيني، ان ميهم النساء واألطفـال، و ـد    
املمتلكات الفلسطينية، اا يف ةل  املنازل واملساجد والكناجس واألرا ـي الزراعيـة، وإة يـدين    

يع الـيت قـام  ـا عـدة مسـتوطنني إسـراجيليني متطـرمني، وإة يـدعو إىل املسـاءلة عـن           أعمال الترو
 الصدد، األعمال يري امل روعة اليت ترتك  يف لذا

إزاء التــوتر والعنــف امل ــهودين يف األونــة األتــرية يف  يــع   وإذ ياريرياو ب بريريالق القلريري  
ة يأسـف للمبسـاجر الـيت وقعـت     أرجاء األر  الفلسـطينية ا تلـة، اـا ميهـا القـدس ال ـرقية، وإ      

صفوف املدنيني األارياء، ان ميهم الفتيات والنسـاء، نتيجـة لالسـتمبدام املفـرأ والع ـواجي       يف
 للقوة من جان  قوات االحتالل ايفسراجيلية،  

الصـــراع العســـكري الـــذي انـــدلع يف قطـــاع يـــزة وحوهلـــا يف  وز/يوليـــه  وإذ يريريريديل 
ايا مـدنيني، اـا يف ةلـ  قتـل وإصــااة آالف     ، ومـا مـم عنـه مـن  ــح    2014آع/أيسـطس   و

املـدنيني الفلسـطينيني، مـن اينـهم مئـات األطفـال والنسـاء واملسـنني، ورـذل  الـدمار ال اسـع            
الذي حا  ااملنازل واالبين التحتيـة املدنيـة احليويـة، اـا ميهـا املـدارس واملست ـفيات واـبكات         

ادية والصناعية والزراعيـة، واملرسسـات   املياه والصرف الصحي والكهرااء، واملمتلكات االقتص
العامة، واملواقع الدينية، ومدارس األمم املتحـدة ومرامقهـا، عـالوة علـف ت ـريد مئـات األالف       
من املدنيني، وإة يـدين أي انتـهارات للقـانون الـدوا، اـا يف ةلـ  القـانون ايفنسـاين وقـانون          

 حقو  ايفنسان،
ــمب ا  علمريريا وإذ حيريرييل  ــة التحقي ــر جلن ــرار  لــس حقــو     اتقري ملســتقلة املن ــأة عمــال اق
واالستنتاجات اليت انتهت إليها، وإة يررد  رورة  مان املسـاءلة عـن    (8)21/1-ايفنسان دإ

 يع انتهارات القانون الدوا ايفنساين والقانون الدوا حلقو  ايفنسان مـن أجـل و ـع حـد     

_______________ 

(8) A/HRC/29/52. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
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االنتــهارات ويايــة املــدنيني لإلمــالت مــن العقــاع و ــمان حتقيــمب العدالــة وردع املزيــد مــن   
 وإااعة السالم،

علــف وجــه ابصــوو إزاء اســتمرار احلالــة ايفنســانية       عريريل بريريالق القلريري    وإذ يعريرير  
مــم منــها عــن  واألو ــاع االجتماعيــة واالقتصــادية الكارنيــة يف قطــاع يــزة، اــا يف ةلــ  مــا  

ــأنري ، عــالو2014آع/أيســطس  العمليــات العســكرية ايفســراجيلية يف  وز/يوليــه و  ة علــف الت
الســلا الطويــل األمــد للعمليــات العســكرية ايفســراجيلية الــيت جــرت يف الفتــرة مــن رــانون           

ــم   ــاير   2008األول/ديسـ ــانون الئاين/ينـ ــاين/نومم    2009إىل رـ ــرين الئـ ، 2012ويف ت ـ
واستمرار مر  حصار يقوم علف إيال  املعاار احلدودية لفترات طويلـة ومـر  قيـود صـارمة     

األامباو والبءاجع، ومواصلة إسراجيل، السلطة القاجمة ااالحتالل، عرقلـة عمليـة   علف حررة 
ايفعمار،  ا يرنر سلبا يف حيـاة السـكان املـدنيني عميـع جوانبـها، وتاصـة النسـاء واألطفـال،         

 قطاع يزة، يف
 علــف  ــرورة اختــاة تــدااري تءــمن ســالمة الســكان املــدنيني الفلســطينيني   وإذ يشريريدد 

يــع راــوع األر  الفلســطينية ا تلــة، اـــا ميهــا القــدس ال ــرقية، اــا يتفـــمب         ويايتــهم يف   
 واألحكام وااللتزامات املقررة يف القانون الدوا ايفنساين،

علف أمهية تقدمي املساعدة، وال سيما املساعدة يف حاالت الطـوار،،   أي ا وإذ يشدد 
ــة االجتماعيــة واالقتصــادية و       ــن أجــل التمبفيــف مــن وطــأة احلال ايفنســانية املترديــة للنســاء   م

الفلسطينيات وأسرلن، وإة يعترف ااجلهد والدعم األساسيني اللـذين تبـذهلما ورـاالت األمـم     
ســيما ملواجهــة األزمــة  املتحــدة ويريلــا مــن منامــات املعونــة ايفنســانية العاملــة يف امليــدان، ال 

 ايفنسانية ابطرية يف قطاع يزة،
ــالرة  وإذ يشريريريري  ــر ر القـ ــزة،    إىل عقـــد مـ ــار يـ ــادة إعمـ الـــدوا حـــول ملســـطني: إعـ

ــوار  12 يف ــرين األول/أرتـ ــها   2014ت ـ ــة اكاملـ ، وإة حيـــص علـــف صـــرف الت عـــات املعلنـ
حينها من أجل التعجيل ااملسـاعدة ايفنسـانية وعمليـة إعـادة ايفعمـار، ولـو أمـر  ـروري          ويف

 للتمبفيف من وطأة معاناة النساء الفلسطينيات وأسرلن،
إزاء استمرار احتجـاز واعتقـال نسـاء ومتيـات ملسـطينيات       ق القل عل بال وإذ يعر  

 ، يف  لـة أمـور أتـرص،   يف السجون أو مرارز االحتجـاز ايفسـراجيلية يف  ـروف قاسـية، منـها     
الاــروف يــري الصــحية، واحلــبس االنفــرادي، واالســتمبدام املوســع لالعتقــال ايفداري لفتــرات  

رمة وممب األصول القانونية، وإة يالحظ أن النسـاء  مفرطة الطول دون هتمة، واحلرمان من ا ا
والفتيــات يــواجهن أيءــا حتــديات ختصــهن ر نــاث، منــها عــدم رفايــة مــرو حصــوهلن علــف    

 الرعاية الطبية، واملمباطر املرتبطة ااحلمل والوالدة يف السجون، والتحرش اجلنسي،  



E/RES/2016/4 املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة إليها حالة 
 

5/6 

صنع القرار ميمـا يتعلـمب   علف أمهية تعزيز دور املرأة يف اناء السالم و التأليد وإذ يكر  
انع ن وع الااعات وتسويتها سلميا يف إطار اجلهـود الراميـة إىل رفالـة سـالمة  يـع النسـاء       
يف املنطقة ورمالهن، وإة يررد أمهية م اررتهن واخنراطهن علف قدم املساواة مـع الرجـال يف   

  يع اجلهود املبذولة لتحقيمب السالم واألمن وصوهنما وتعزيزمها،
الـيت   يزال ي كل العقبة الرجيسـية  أن االحتالل ايفسراجيلي ال مل جديد يؤلد - 1 

ــة        ــنفس وم ــاررتهن يف تنمي ــف ال ــدمهن واعتمــادلن عل ــني النســاء الفلســطينيات وتق حتــول ا
 تمعهن، ويررد أمهية اجلهود املبذولة لتعزيز دورلن يف صنع القـرار ميمـا يتعلـمب انـع ن ـوع      

ررتهن واخنــراطهن علــف قــدم املســاواة مــع الرجــال يف  يــع   الااعــات وحلــها ولءــمان م ــا 
 اجلهود املبذولة من أجل حتقيمب السالم واألمن وصوهنما وتعزيزمها؛

ااجملتمع الدوا يف لذا الصدد مواصلة تقدمي املساعدة وابدمات امللحة،  يهيب - 2 
 (9)2030سـتدامة لعـام   وخباصة املساعدة يف حاالت الطوار،، آتذا يف احلسبان تطة التنمية امل

واألولويات الوطنية ويريمها، سعيا إىل التمبفيف من وطأة األزمة ايفنسانية املرملة اليت تعاين منـها  
النساء الفلسطينيات وأسرلن، والتصدي علف وجه ابصوو لألزمة ايفنسانية وتلبية احتياجات 

لفلسـطينية  إعادة ايفعمار وايفنعاش اهلاجلة يف قطـاع يـزة، واملسـاعدة يف إعـادة انـاء املرسسـات ا      
يءطلع اه من ارام  دولية للمساعدة، وي يد  ما ةات الصلة، مع إدماج مناور جنساين يف رل

اايفمازات اليت حققتها احلكومة الفلسطينية يف ت ييد املرسسـات الالزمـة لقيـام دولـة ملسـطينية      
دوا أردتـه املرسسـات الدوليـة، اـا ميهـا البنـ  الـدوا وصـندو  النقـد الـ           مـا  مستقلة، حس 

 واألمم املتحدة، ويدعو إىل استمرار الدعم املوجه لتل  اجلهود؛
ااملاحنني الدوليني الوماء دون إاطاء عميع التعهدات الـيت قطعولـا علـف     يهيب - 3 

يف مر ر القـالرة الـدوا حـول ملسـطني: إعـادة       2014ت رين األول/أرتوار  12أنفسهم يف 
ايفنسانية وعملية إعـادة ايفعمـار، ولـو أمـر  ـروري       إعمار يزة، من أجل التعجيل ااملساعدة

 للتمبفيف من وطأة معاناة النساء الفلسطينيات وأسرلن؛
اأن  تئـل إسراجيل، السـلطة القاجمـة اـاالحتالل، امتئـاال تامـا ألحكـام        طالبي - 4 

ملررتـة  واألنامـة املرمقـــة ااتفاقيـة اللـاي الرااعـة ا     (10)ومباد، ايفعالن العاملي حلقو  ايفنسـان 
ــوار   18 ــت احلــرع      1907ت ــرين األول/أرت ــدنيني وق ــة امل ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني ، واتفاقي

_______________ 

 .70/1قرار اجلمعية العامة  (9)
 (.3 -ألف )د  217قرار اجلمعية العامة  (10)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1.
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ــه وصــكوره    (11)1949آع/أيســطس  12املررتــة  ــدوا ومبادج ــانون ال ، وســاجر أحكــام الق
، مـن أجـل يايـة حقـو      (6)ةات الصلة، اا ميهـا العهـدان الـدوليان اباصـان حبقـو  ايفنسـان      

 النساء الفلسطينيات وأسرلن؛
اجملتمع الدوا علف مواصلة إيـالء التمـام تـاو لتعزيـز ويايـة حقـو         حيث - 5 

ايفنســان للنســاء والفتيــات الفلســطينيات وعلــف تكئيــف تــدااريه الراميــة إىل حتســني الاــروف    
 الصعبة اليت تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرلن يف  ل االحتالل ايفسراجيلي؛

ــع الال    طلريريبي - 6  ــن إســراجيل تســهيل عــودة  ي ــن النســاء   م جــئني وامل ــردين م
 واألطفال الفلسطينيني إىل ديارلم و تلكاهتم، امتئاال لقرارات األمم املتحدة ةات الصلة؛

اجملتمــع الــدوا علــف جلديــد اجلهــود املبذولــة يف ســبيل املءــي قــدما          حيريريث - 7 
والتعجيــل اعمليــة إاــرام معالــدة للســالم تســتند إىل أســس وا ــحة و ــمن إطــار زمــين  ــدد   

عـن طريـمب تســوية    1967للتوصـل دون إاطـاء إىل إهنـاء االحــتالل ايفسـراجيلي الـذي اـدأ عــام       
 يع القءايا العالقـة، اـا ميهـا  يـع القءـايا األساسـية دون اسـتئناء، سـعيا إىل حتقيـمب تسـوية           
عادلة وداجمة وسـلمية للنــزاع ايفسـراجيلي الفلسـطيين، علـف أسـاس حـل الـدولتني املعتـرف اـه           

 للنـزاع العريب ايفسراجيلي ركل من أجل إقامة سالم اامل يف ال ر  األوسط؛دوليا، و
إىل جلنة و ع املرأة مواصلة رصد تنفيذ استراتيجيات نـريويب التطلعيـة    يطلب - 8 

املتعلقــة االنســاء واألطفــال الفلســطينيني، ومنــهاج  260وال ســيما الفقــرة  ،(2)للنــهو  اــاملرأة
املــرأة ”ونتــاج  الــدورة االســتئناجية الئالئــة والع ــرين للجمعيــة العامــة املعنونــة    (3)عمــل اــيجني

، واختـاة  (4)“: املساواة اني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن احلـادي والع ـرين    2000 عام
 إجراءات لتنفيذلا؛

إىل األمــني العـام أن يبقــي احلالـة قيــد االسـتعرا  وأن يســاعد النســاء     يطلريب  - 9 
، وأن يقـدم إىل جلنـة   (1)الفلسطينيات عميع الوسـاجل املتاحـة، اـا ميهـا تلـ  الـواردة يف تقريـره       

يف دورهتا احلادية والستني تقريرا يتءمن املعلومات املقدمـة مـن اللجنـة االقتصـادية     و ع املرأة 
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_______________ 

(11) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 


