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جمعية كيان ومؤسسة مفتاح تطالبان لجنة األمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،بالعمل
والضغط على إسرائيل ،لتقديم تقريرها المتأخر منذ 2021
ي" ومؤسسة مفتاح رسالة الى سكرتاريا لجنة األمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز
وجهت جمعية "كيان – تنظيم نسو ّ
ضد المرأة – سيداو ،تسلط الضوء على حقيقة التأخير اإلسرائيلي بتقديم تقريرالدولة السابع عن تطبيق اإلتفاقية إلى اللجنة
المعنية ،وذكرت أن الموعد النهائي للتقرير مر في  30تشرين ثان /نوفمبر من العام الماضي .2021
وجاء بالرسالة التي وقعتها كل من رفاه عنبتاوي – مديرة جمعية كيان و د .تحرير األعرج– مديرة مؤسسة مفتاح "نحن
نمثل ائتالفًا ً لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية أهلية فلسطينية يهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة في القدس .ونقوم بإعداد "تقرير ظل" يتضمن أوراق حقائق حول واقع تطبيق االتفاقية في القدس
المحتلة .كما نعمل على تطوير قدرات منظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من اجل ذلك ،باستنفاذ اآلليات
التي تتيحها األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
وأضافت المنظمتان "تم بناء االئتالف من قبل مفتاح وكيان ،وهما منظمتان غير حكوميتين تتمتعان بمركز استشاري
خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة .ويضم التحالف خمس منظمات غير حكومية تعمل في
القدس وتمكنت من حشد وتدريب الجمعيات المحلية لجمع الشهادات وتوثيق االنتهاكات لالتفاقية والمتعلقة بممارسات
االحتالل في القدس المحتلة"
وحثت المنظمتان اللجنة على النظر في اتخاذ تدابير ملموسة لتذكير إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب االتفاقية
وانه يتوجب مطالبة إسرائيل بتقديم تقريرها المتأخر ،وذلك إن عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد،
يمنع الرصد والمراجعة الفعليين لتنفيذ االتفاقية على أرض الواقع .ومحاسبة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين
بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص .كما دعت لزيادة تعاون اللجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل على األرض من
أجل إعمال حقوق اإلنسان وحقوق المرأة بما يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذ بشكل فعال.
سوي"
لمزيد من التفاصيل :المحامية ألحان نحاس – "جمعية كيان – تنظيم
ّ
050-7895404

