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�ن لقرار مجلس األمن  ا رفيع  1325قب�ل الذكرى الع�ش نظمت هيئة األمم المتحدة  للمرأة حوار�
ف  ي فلسطني

 المستوى حول المرأة والسالم واألمن �ف

ي   
للمرأة    ،2020يوليو  تموز/    9�ف المتحدة  األمم  هيئة  االتحاد عقدت  مع  ا�ة  للمرأة    بال�ش المرأة    الفلسطين�ةالعام  ا حول  مفتوح� ا  يوم�

ف  فلسطني ي 
�ف واألمن  ر و   ،والسالم 

َ
عُ   وف الذي  الخامسة  الحدث  للمرة  سنوات  ال  خاللقد  ة  ع�ش  � األخ�ي المجتمعمن�ب لق�ادات  ي    ا 

المديف
الحكوم�ة واألمم�ة  مع كبار   لمناقشة الفلسطين�ة    النس��ة المسؤولة  ي    التحد�ات  الجهات  تنف�ذ قرار اليت ي 

الفلسطين�ة �ف المرأة    تواجهها 
ف    1325الدو�ي رقم  مجلس األمن   ي فلسطني

�ن عام� �ف و�ــــج من خالل برنامج  جتماع بفضل دعم  قد اال وعُ   اعتمادە.   ذ من  ا ع�ش حكومة ال�ف
ف   المرأة أجندة دعم" ي فلسطني

 . "والسالم واألمن �ف
 

اض��   الحدث  ضم نت أ��� من    ا الذي أق�م اف�ت    150ع�ب اإلن�ت
ً
 و   مشاركة

�
  حمد،   آمالد.    ،ا، بمن فيهم وز�رة شؤون المرأة الفلسطين�ة مشارك

د.   ، )مفتاح(   الد�مقراط�ةلسطين�ة لتعميق الحوار العال�ي و المبادرة الف ة  سؤِس اللجنة التنف�ذ�ة لمنظمة التح��ر الفلسطين�ة ومُ   ةعضو و 
اوي،   ق األوسو حنان ع�ش ي ال�ش

بالن�ابة   المدير اإلقل��ي و ن�كوالي مالدينوف،  الس�د،  ط المنسق الخاص لألمم المتحدة لعمل�ة السالم �ف
للمرأة  ا   لهيئة المتحدة  الع�� للألمم  الفلسطين�ة    الدكتور ،  ة �دول  األرض  ي 

�ف اإل�سان  حقوق  بحالة  ي  المعيف الخاص  والمقرر  در�د،  معز 
ي الضفة الغ���ة   ةمدير و ما�كل لينك،  الس�د    ،  المحتلة

ي    فلسطين�ات  باإلضافة إ� ناشطاتج��ن ل��س،  الس�دة  ،  عمل�ات األونروا �ف
�ف

ي لتنف�ذ قرار مجلس األمن   االئتالفو  االتحاد العام للمرأة الفلسطين�ةبعضوات و  ، السالم بناء مجال  .1325الوطيف
 

ي للتأمل فرصة مناسبة  لُ�ع�ي اليوم المفت�ح  جاء
ي تواجه المرأة الفلسطين�ة �ف ي التحد�ات اليت

  ؛ واألمن  والسالم أجندة المرأة تع��ز  سب�ل �ف
إ�  فب المساواة اإلضافة  سخةالموجودة    أوجه عدم  المستمر، تواجه  بالفعل    والم�ت اإل�ائ��ي  ي واالحتالل  الفلسطييف المجتمع  ي 

المرأة  �ف
ي   اآلن   الفلسطين�ة تف�ش تهد�دات  و   19-كوف�د  جائحة  تهد�دات  أن    اللذانالضم  كذلك  الحتماالت  يوَجها �مكن  قاتلة  �ة  السالم    �ف

 . ضئ�لة بالفعلال
 

ف أمور  و  ة  كان له بالفعل    19-لجائحة كوف�د ع� أن التأث�ي االجتما�ي واالقتصادي  والمشاركات  اتفق المشاركون    أخرى،من بني وطأة كب�ي
ي     ،ع� الشعب الفلسطييف

ً
ي هذا الوضع  و  . منهم  النساء  وخاصة

�مكن أن �كون ألي تحرك إ�ائ��ي أحادي الجانب عواقب    الصعب،�ف
ف ات والفلسطينيالفلسطين�وخ�مة ع�   الفلسطين�ة.    وع�   ني  وَخ السلطة 

�
إ�    َص ل الحال�ة، تصبح المشاركون  ورة   أنه خالل األزمات    �ف

ي جميع العمل�ات الس�اس�ة وعمل�ات صنع القرار أ�
ا. مشاركة المرأة �ف  �� إلحاح�

 

ي لدى السلطة الفلسطين�ة  و��ب ي    ،إيرلينج ه��م، الس�د  وشدد القائم بأعمال ممثل مكتب التمث�ل ال�ت
ام بالدە   كلمته االفتتاح�ة�ف ف ع� ال�ت

ف   أجندةأول��ات  بتع��ز ودعم   ي فلسطني
ي   للمرأة   الهادف  اإلدماج  أجل  من  العملو   المرأة والسالم واألمن �ف

  السالم  مراحل   نم  مرحلة  كل  �ف
 . الدولة و�ناء 

 

حتمن جانبها،   اوي    �ش اإل�ائ�ل�ة،ل  واالقتصاد�ةالس�اس�ة واالجتماع�ة    ثار اآل الدكتورة حنان ع�ش الضم  ي    خطط  السليب ها    ع� وتأث�ي
و  الفلسطين�ات،  أن  النساء  شأنها  من  ي  عالوة ع�  تعر اليت والتهم�ش.  العنف  من  لم��د  المجتمع    ذلك، ضهن  اوي  ع�ش الدكتورة  حثت 

ي ع� رفض فكرة   المرأة    معارضةالفلسطييف والتقال�د. لحقوق  د.  كما  ألد�ان  المرأة  معا�ي وز�رة شؤون  الضوء ع�    آمالسلطت  حمد 
امها ب�   ،1325جهود الحكومة لدعم تنف�ذ قرار مجلس األمن   ف ي ذلك ال�ت

ي من خطة العمل الوطن�ة وتقد�م تق��ر  بما �ف
صدار الج�ل الثايف

  . ةالعمل الوطن�  خطةطو�ي عن تنف�ذ الج�ل األول من  
 

ف وشدد ع� أن    لجائحةل أثر الن�ع االجتما�ي  الس�د ن�كوالي مالدينوف، الضوء ع�    المتحدة،وسلط المنسق الخاص لألمم   ي فلسطني
�ف

ألجزاء من الضفة الغ���ة �مثل    اإل�ائ��ي الضم  "  أن   ع�   ا وأ�د أ�ض� ،  زال أول��ة بالنسبة لألمم المتحدةت لسالم واألمن ال  وا   لمرأة أجندة ا 
ا     انتها��

�
الدو�ي ل  واضحا أن يوجه   لقانون  �ة    ومن شأنه  اإل�ائ�ل�ة  مدمرة �ف الفلسطين�ة  ف   للعالقات  الدولتني إن    . "وحل  استئناف  "وقال 
 . "السب�ل الوح�د للتوصل إ� حل سل�ي لل�اع المستمر منذ عقود  �عد المفاوضات 
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ي    وشددت
�ف للمرأة  المتحدة  األمم  لهيئة  الخاصة  ،الممثلة  ف بحلول"�موند ج  سمار�الس�دة    فلسطني أنه  �ن  ، ع�  الع�ش لقرار    الذكرى 

ي    1325مجلس األمن  
ةضع س�ا�ي متقلب  و ظل  �ف ا�د   و�وت�ي ف فإن  ،  19-جائحة كوف�د  وصدمات  �ائ��ي اإل ضم  ال خطر  ا بمصح���   ةم�ت

ي صنع لل الجد�ة مشاركةال
ا من أي وقت مض أصبحت الس�اس�ة القرار والعمل�اتنساء الفلسطين�ات �ف  . "ي أ��� إلحاح�

 

ا إ� مناقشات اليوم   ي   ا موجز�   م المتحدة للمرأة هيئة األم   �غ ومن المزمع أن تص المفت�ح،استناد� للس�اسات �لخص التوص�ات الرئ�س�ة اليت
مجال    سيتم ي 

�ف المختلفة  والدول�ة  الوطن�ة  الفاعلة  الجهات  مع  و مشاركتها  واألمن  المرأة  لالسالم  ألي  �وذلك  مرجع�ة    مبادرات كون 
امج وضعو منا�ة تخص ال  مستقبل�ة  .  ال�ب

 


