
    2007/7  
  حالة املرأة الفلسطينية وتقدمي املساعدة هلا    

  
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

يف تقرير األمني العام عن حالة املـرأة الفلـسطينية وتقـدمي             وقد نظر مع التقدير     
  ،)1(هلا املساعدة

 ، وال سـيما الفقـرة     )2(إىل استراتيجيات نريويب التطلعية للنهوض باملرأة      وإذ يشري   
 املعتمد يف املـؤمتر     )3( املتعلقة بالنساء واألطفال الفلسطينيني، وإىل منهاج عمل بيجني        260

العاملي الرابع املعين باملرأة، وإىل نتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة              
حلـادي  املساواة بني اجلنسني، والتنمية والـسالم يف القـرن ا         : 2000املرأة عام   ”املعنونة  
  ،)4(“والعشرين

 وإىل قـرارات    2006يوليه  / متوز 25 املؤرخ   2006/8 إىل قراره    وإذ يشري أيضا    
  األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،

 من حيث صلته حبماية     )5(إىل إعالن القضاء على العنف ضد املرأة      وإذ يشري كذلك      
  السكان املدنيني،

يوليـه  / متـوز  3 املـؤرخ    57/337مة  تنفيذ قرار اجلمعية العا    إىل أمهية وإذ يشري     
) 2000 (1325لـس األمـن      املتعلق مبنع نشوب الصراعات املسلحة، وقرار جم       2003
   املتعلق باملرأة والسالم واألمن،2000أكتوبر /تشرين األول 31املؤرخ 

__________ 
  )1(  E/CN.6/2007/4.  

املـساواة والتنميـة والـسلم،      : تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة           )2(  
، الفـصل األول،    )E.85.IV.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (1985يوليه  / متوز 26-15نريويب،  

  .الفرع ألف

منشورات األمم املتحـدة،    ( 1995سبتمرب  / أيلول 15-4 املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،        تقرير  )3(  
  .، املرفق الثاين1، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13رقم املبيع 

  .، املرفق23/3دإ  ها املرفق، وقرار،23/2 دإ قرار اجلمعية العامة  )4(  

  .48/104نظر قرار اجلمعية العامة ا  )5(  



إىل استئناف املفاوضات على نطاق كامل يف سـياق          عن احلاجة املاسة  وإذ يعرب     
رق األوسط على أساسها املتفق عليه بغية التوصل سـريعا إىل تـسوية             عملية السالم يف الش   

  ائية بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،

احلالة اخلطرية للنساء الفلسطينيات يف األرض الفلـسطينية         بشأنوإذ يساوره القلق      
االسـتيطان  احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، نتيجة األثر اخلطري الناجم عن مواصلة أنـشطة              

اإلسرائيلية غري املشروعة، وعن بناء اجلدار بصورة غري شرعية يف األرض الفلسطينية احملتلـة،              
مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، باإلضافة إىل العواقـب الوخيمـة النامجـة عـن             

  لـه   كان العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف املناطق املدنية وعمليات فرض احلصار عليها مما          
تأثري ضار على أحواهلن االجتماعية واالقتصادية وأدى إىل تفاقم األزمـة اإلنـسانية الـيت               

  يواجهنها وأسرهن،

عن أمهية تقدمي املساعدة، ال سيما املساعدة الطارئة، لتخفيـف األثـر            وإذ يعرب     
الـة  الضار الناجم عن األزمة املالية اليت زادت من تفاقم الوضع االقتصادي االجتماعي واحل            

  اإلنسانية املفجعة بالفعل للنساء الفلسطينيات وأسرهن،

 الذي صـدر يف     )6(بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      وإذ يرحب     
، ويتناول مسألة النساء الفلسطينيات احلوامـل الـاليت يـضعن           2005أغسطس  / آب 31

هن من الوصول إىل املستـشفيات،      مواليدهن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية ألن إسرائيل متنع       
  وذلك دف وضع حد لتلك املمارسة،

 2004يوليـه   / متوز 9إىل الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف         وإذ يشري     
، وإذ يشري أيضا    )7(بشأن اآلثار القانونية املترتبة على إنشاء جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة          

  ، 2004يوليه / متوز20 املؤرخ 10/15إىل قرار اجلمعية العامة دإ 

، والعهـد   )8(إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       وإذ يشري كذلك      
، )9(، وإىل اتفاقية حقوق الطفـل )32(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ة احملتلة، مبا يف    وإذ يؤكد وجوب احترام صكوك حقوق اإلنسان هذه يف األراضي الفلسطيني          
  ذلك القدس الشرقية،

__________ 
  )6(  A/60/324.  

  .Corr.1  وA/ES-10/273انظر   )7(  

  .، املرفق)21-د( ألف 2200قرار اجلمعية العامة   )8(  

  .27531، رقم 1577، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )9(  



عن إدانته مجيع أعمال العنف، مبا فيها مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز           وإذ يعرب     
والتحريض والتدمري، وال سيما االستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني الفلسطينيني ومن بينهم            

  ألرواح البشرية،الكثري من النساء واألطفال، مما يسفر عن إصابات وخسائر يف ا

على أمهية تعزيز دور املرأة يف صنع القرار بالنسبة ملنع نشوب الصراعات            وإذ يشدد     
  وتسويتها يف إطار اجلهود املبذولة لكفالة سالمة مجيع نساء املنطقة ورفاهيتهن،

األطراف املعنية واتمع الدويل إىل بذل مجيع اجلهود الالزمة لكفالـة           يدعو    - 1  
الكامل لعملية السالم وفقا ألساسها املتفق عليه، مع مراعاة األسس املشتركة اليت            االستئناف  

أرسيت بالفعل، ويدعو إىل اختاذ تدابري مكثفة إلضفاء حتسن ملموس على الواقع املرير القائم              
  على األرض، وعلى الظروف املعيشية اليت تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن؛

االحتالل اإلسرائيلي ال يزال يشكّل عقبة رئيسية حتول        أن   من جديد  يؤكد  - 2  
اإلمنـائي   بني املرأة الفلسطينية وبني رقيها واعتمادها على النفس ومشاركتها يف التخطـيط           

   السالم؛تمعها، ويشجع مجيع نساء املنطقة على االضطالع بدور فعال يف دعم عملية

 باالحتالل، امتثاال تاما ألحكـام      بأن متتثل إسرائيل، السلطة القائمة    يطالب    - 3  
، واألنظمة املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة املؤرخة       )10(ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

، واتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلـرب         )11(1907أكتوبر  / تشرين األول  18
  فلسطينيات وأسرهن؛ من أجل محاية حقوق النساء ال)12(1949أغسطس / آب12املؤرخة 

إسرائيل إىل تسهيل عودة مجيع الالجئني واملـشردين مـن النـساء            يدعو    - 4  
  واألطفال الفلسطينيني إىل ديارهم وممتلكام، امتثاال لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

اتمع الدويل إىل مواصلة تقدمي املساعدات واخلدمات الـيت متـس            يدعو  - 5  
خفيف من حدة األزمة اإلنسانية املـستحكمة الـيت تعـاين منـها النـساء               احلاجة إليها للت  

الفلسطينيات وأسرهن، مع تقدمي املساعدة من أجل إعادة بنـاء املؤسـسات الفلـسطينية              
  الصلة؛ ذات

إىل جلنة وضع املرأة أن تواصل رصد تنفيذ اسـتراتيجيات نـريويب            يطلب    - 6  
 املتعلقة بالنساء   260، ال سيما الفقرة     ))2ذا الشأن التطلعية للنهوض باملرأة واختاذ إجراءات      

__________ 
  .)3-د( ألف 217قرار اجلمعية العامة   )10( 

نيويـورك،   (1907  و1899نات الهاي لعـامي  اتفاقيات وإعالصندوق كارنيغي للسلم الدويل،    انظر    )11( 
  ).1915مطبعة جامعة أكسفورد، 

  .973، رقم 75، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )12( 



، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين       )3(واألطفال الفلسطينيني، ومنهاج عمل بيجني    
نسني والتنمية والسالم يف القرن     املساواة بني اجل  : 2000املرأة عام   ”للجمعية العامة املعنونة    

  ؛)4(“احلادي والعشرين

إىل األمني العام أن يواصل استعراض احلالـة وأن يـساعد النـساء             يطلب    - 7  
الفلسطينيات جبميع السبل املتاحة، مبا فيها تلك الواردة يف تقرير األمني العام عن حالة املـرأة                

يف دورـا الثانيـة      ، وأن يقدم إىل جلنة وضـع املـرأة        )1(قدمي املساعدة إليها  الفلسطينية وت 
تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار يتضمن املعلومات املقدمة من اللجنـة               واخلمسني

  .االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
  

  42اجللسة العامة 

 2007يوليه / متوز24
    


