
.١٩٨٣آب/أغسطس ١بتاريخ ١٥٨٩٥/Sقرار رقم 
اإلقرار أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غير قانونية، وشجب استمرار إقامة المستوطنات، 

والطلب إلى جميع الدول أالّ تزود إسرائيل بمساعدة تستخدم للمستوطنات

إن جملس األمن،
لس،إىل بيان املمثل الدائماستمعوقد ا أمام ا لألردن والبيانات األخرى املدىل 
، إىل رئيس جملس ١٩٨٣برسالة املمثل الدائم لليمن الدميقراطية، بصفته رئيساً للمجموعة العربية عن شهر متوز/يوليوعلماً يحيطوإذ

،/S)15890(األمن
األوسط،احلاجة امللحة إىل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق يؤكدوإذ
أن احلالة يف األراضي العربية احملتلة ال تزال خطرية ومتفّجرة، وأن سياسات وممارسات االستيطان اإلسرائيلية تشكل عقبة يؤكدوإذ

رئيسية يف طريق مجيع اجلهود واملبادرات املبذولة جتاه حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط،
وأحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب ١٩٠٧املرفقة باتفاقيات الهاي لسنةأن األنظمة ُأخرىمرةيؤكدوإذ

، مبا فيها القدس،١٩٦٧تنطبق على األراضي العربية اليت احتلتها إسرائيل يف سنة١٩٤٩آب/أغسطس١٢واملؤرخة يف

مجيع قراراته ذات الصلة؛تأكيديعيد-١
ت واملمارسات اليت تتبعها إسرائيل يف إقامة املستوطنات يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية اليت أن السياسايقرر-٢

، مبا فيها القدس، ليست هلا أية صحة قانونية، وهي تشكل عقبة رئيسية خطرية حتول دون حتقيق سلم شامل ١٩٦٧احتُـّلت يف سنة
اقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب واملؤرخة اتفمن) ٦(٤٩ادةمع املوعادل ودائم يف الشرق األوسط وتتناىف

؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢يف
إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تتقيد تقيداً دقيقاً بأحكام اتفاقية جنيف املذكورة آنفاً واملؤرخة ُأخرىمرةيطلب-٣
تدابريها السابقة، وأن تكف عن اختاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إىل تغيري املركز القانوين ، وأن تلغي ١٩٤٩آب/أغسطس١٢يف

وإىل التأثري مادياً يف تكوينها الدميوغرايف وأن متتنع، على وجه ١٩٦٧والطبيعة اجلغرافية لألراضي العربية اليت احتُـّلت يف سنة
ا املدنيني إىل األر  العرب على االنتقال من هذه األراضي؛اضي العربية احملتلة، وإكراه السكاناخلصوص، عن نقل أجزاء من سكا

ا على اتباع تلك السياسات واملمارسات، ويطلب إىل حكومة إسرائيل وشعبها إلغاء هذه بقوةيشجب-٤ استمرار إسرائيل ومثابر
عجال، عن املوجودة، وخباصة التوقف، على وجه االستالتدابري، وإزالة املستوطنات القائمة، والكّف عن توسيع وتضخيم املستوطنات 
، مبا فيها القدس؛١٩٦٧سنة ختطيط وتشييد وإقامة مستوطنات جديدة يف األراضي العربية اليت احتـُّلت يف 

يد، مقدم، المصدر د اإلسرائيلي. المجل-قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٦٠٤-٦٠٣)،١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩١-١٩٨٧: الرابع



ضي امجيع األعمال اإلسرائيلية التعسفية وغري القانونية، وال سيما األعمال اليت تؤدي إىل طرد السكان العرب من األر يرفض-٥
العربية احملتلة وإبعادهم وإكراههم على االنتقال منها؛

االعتداءات األخرية اليت ارُتكبت ضد السكان املدنيني العرب يف األراضي العربية احملتلة، وال سيما قتل وجرح طالب يف يدين-٦
؛١٩٨٣متوز/يوليو٢٦الكلية اإلسالمية مبدينة اخلليل العربية يف

الدول أالّ تزود إسرائيل بأية مساعدات تستخدم على وجه التحديد فيما يتعلق باملستوطنات يف األراضي احملتلة؛إىل مجيعيطلب-٧
عزمه، يف حالة عدم امتثال إسرائيل هلذا القرار، على أن يدرس الطرق والوسائل العملية وفقاً لألحكام ذات الصلة يف تأكيديعيد-٨

فيذ التام هلذا القرار؛ميثاق األمم املتحدة لضمان التن
إبقاء احلالة يف األراضي العربية احملتلة قيد الفحص الدائم والدقيق؛يقرر-٩

.من األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن يف غضون ثالثة أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القراريرجو-١٠



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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