
.١٩٩٢تموز/يوليو ٣٠بتاريخ ١٩٩٢/١٦قرار رقم 
المطالبة بالمساعدة في إنشاء صناعات صغيرة وإقامة مراكز للتدريب المهني للمرأة الفلسطينية

لس االقتصادي واالجتماعي، إن ا
األرض الفلسطينية احملتلة وخارجها،عن حالة النساء الفلسطينيات اللوايت يعشن داخل ٢ومذكراته١يف تقريري األمني العامنظروقد
منها،٢٦٠وال سيما الفقرة٣باسرتاتيجيات نريويب التطلعية للنهوض باملرأة،يذّكروإذ
١١/١٩٩٠و،١٩٨٩أيار/مايو٢٤املؤرخ٣٤/١٩٨٩و،١٩٨٨أيار/مايو٢٦املؤرخ٢٥/١٩٩٨بقراراتهأيضاً يذّكروإذ

١٩٩١،٤أيار/مايو٣٠املؤرخ١٩/١٩٩١و،١٩٩٠أيار/مايو٢٤املؤرخ

حالة النساء واألطفال الفلسطينيني الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، اآلخذة يف الشديدجزعهتثيروإذ
قوبات اجلماعية، وحظر عالتدهور نتيجة لتمادي إسرائيل يف انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيين ولتدابريها القمعية اليت تتضمن فرض ال

دمي املنازل، وإغالق املدارس واجلامعات، والرتحيل، ومصادرة األرض، والقيام باألنشطة االستيطانية، وهي كلها تدابري غري  التجول، و
طسآب/أغس١٢مشروعة وتتعارض مع األحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف

١٩٤٩،٥

ا إىل املساواة التامة مع جديدمنيؤكد-١ ا، والوصول  أن إدخال حتسني أساسي على ظروف معيشة املرأة الفلسطينية، والنهوض 
اء االحتالل اإلسرائيلي واكتساب الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة  ا، ال ميكن أن تتحقق إالّ بإ الرجل واالعتماد التام على ذا

للتصرف؛
بأن تقبل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االنطباق القانوين التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، يطالب-٢

على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وبأن حترتم أحكام هذه االتفاقية؛،١٩٤٩آب/أغسطس١٢املعقودة يف
حد لالنتهاك اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك الوقف الفوري ألنشطة بوضعأيضاً يطالب-٣

إقامة املستوطنات اإلسرائيلية اليت تلحق األذى بالنساء الفلسطينيات وُأسرهن؛
ساء مة األمم املتحدة، أن تساعد النإىل املنظمات احلكومية وغري احلكومية واحلكومية الدولية مبا يف ذلك مؤسسات منظو يطلب-٤

الفلسطينيات اللوايت يعشن يف األرض الفلسطينية احملتلة على إنشاء صناعات صغرية وإقامة مراكز للتدريب املهين واملشورة القانونية؛

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٣٧٨-٣٧٧)،٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١E/CN.6/1988/8 وCorr.1و ،E/CN.6/1989/4.وCorr.1.
٢E/CN.6/1990/10و ،E/CN.6/1991/9و ،E/CN.6/1992/6.
" (منشورات ١٩٨٥متوز/يوليو ٢٦-١٥"تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة: املساواة والتنمية والسلم، نريويب، ٣

)، الفصل األول، الفرع ألف.A.85.IV.10األمم املتحدة، رقم املبيع 
بشأن حالة املرأة الفلسطينية. [احملرر]٤
لد األمم ٥ .٩٧٣، العدد ٧٥املتحدة، "جمموعة املعاهدات"، ا



منها، املتعلقة ٢٦٠ةفقر إىل جلنة مركز املرأة أن ترصد تنفيذ اسرتاتيجيات نريويب التطلعية للنهوض باملرأة، وال سيما اليطلب-٥
بتقدمي املساعدة إىل املرأة الفلسطينية؛

إىل األمني العام أن يستمر يف بذل جهوده الرامية إىل رصد تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير بعثة اخلرباء املوفدة إىل األردن يطلب-٦
توّخياً لتحسني حالتهم؛٦واجلمهورية العربية السورية لتقصي حالة النساء واألطفال الفلسطينيني

إىل األمني العام أن يستعرض حالة النساء واألطفال الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف خميمات الالجئني، أيضاً يطلب-٧
ا السابعة والثالثني، مستفيداً يف ذلك من مجيع امل .ادر املتوفرةصوأن يقدم تقريراً عن هذا املوضوع إىل جلنة مركز املرأة يف دور

٦E/CN.6/1990/10.املرفق األول ،



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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