
           

                                                              
 

 
 
 

 

 نسوّي" ومؤسسة مفتاح تنظيم   – عن جمعية "كيان  صادر  بيان للصحافة
 15.7.2022 

 ___________________________________________ 
 

بالعمل  التمييز ضد المرأة، شكال ألجنة األمم المتحدة لمنع كافة  تطالبان  مفتاحمؤسسة كيان و ة جمعي
 2021منذ   خرالمتأ لتقديم تقريرها ،لضغط على إسرائيلاو

 
شكال التمييز أالى سكرتاريا لجنة األمم المتحدة لمنع كافة    رسالة  مفتاحمؤسسة  و  نسوّي" تنظيم    –  كيان" ة  جمعيوجهت  

  إلى اللجنة   تفاقيةاإلعن تطبيق    السابع  الدولةتقريرعلى حقيقة التأخير اإلسرائيلي بتقديم    سيداو، تسلط الضوء  – ضد المرأة  
 .2021 من العام الماضي نوفمبرتشرين ثان/  30في  مر للتقريرالموعد النهائي ن أالمعنية، وذكرت 

 
نحن  "   ح  مفتاة  مؤسسمديرة    –األعرج  رتحري  د.   مديرة جمعية كيان و  – الرسالة التي وقعتها كل من رفاه عنبتاوي  بجاء  و

 ً إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال    ة يهدففلسطيني  هليةأة ومنظمات غير حكومية  ألحقوق المر  نمثل ائتالفًا
القدس.   المرأة في  أوراق حقائق حول    " تقرير ظل"   بإعدادونقوم  التمييز ضد  القدس    االتفاقيةتطبيق  واقع  يتضمن  في 

 لياتاآل  ، باستنفاذاجل ذلكمنظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من    اتالمحتلة. كما نعمل على تطوير قدر
 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.التي تتيحها 

 
عان بمركز استشاري ، وهما منظمتان غير حكوميتين تتمت االئتالف من قبل مفتاح وكيان  بناءتم  "   المنظمتان  ضافت  أو

يضم التحالف خمس منظمات غير حكومية تعمل في  و.  التابع لألمم المتحدة  خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي
االنتهاكات  جمعياتالوتدريب  القدس وتمكنت من حشد   وتوثيق  الشهادات  لجمع  بممارسات   المحلية  والمتعلقة  لالتفاقية 

   االحتالل في القدس المحتلة" 
 

 إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب االتفاقية   اتخاذ تدابير ملموسة لتذكيراللجنة على النظر في    لمنظمتان  وحثت ا
  ، عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد  نإ، وذلك  رالمتأختقديم تقريرها  ب إسرائيل    مطالبة  توجبيوانه  

ة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين ومحاسب  .على أرض الواقع  تفاقيةااليمنع الرصد والمراجعة الفعليين لتنفيذ  
على األرض من  لجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل التعاون كما دعت لزيادة  بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص.

 .بشكل فعال يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذبما ة إعمال حقوق اإلنسان وحقوق المرأ جلأ
 

 سوّي" تنظيم    –  كيانمعية  ج"  –لحان نحاس  أالمحامية  لمزيد من التفاصيل:  

                      050-7895404 

 


