
.١٩٩١كانون األول/ديسمبر ١٩بتاريخ ٤٦/١٦٢قرار رقم 
اإلعراب عن الجزع إزاء تدهور أحوال المعيشة في األراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد أن االحتالل يتنافى 

مع المتطلبات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيني

إن اجلمعية العامة،
وما اعتمده مؤمتر املوئل: مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ١٩٧٦،١، إعالن فانكوفر بشأن املستوطنات البشريةإىل تشيرإذ

٢من توصيات ذات صلة بشأن التدابري القومية،

١٩٨٩،٣األول/ديسمربكانون١٩يفاملؤرخ٤٤/١٧٤قرارهاإىل أيضاً تشيروإذ

ا االقتصادية انتفاضة اعتبارهافيتأخذوإذ الشعب الفلسطيين ضد االحتالل اإلسرائيلي، مبا يف ذلك سياسات إسرائيل وممارسا
واالجتماعية،

مبا،١٩٦٧عامذمنالستمرار سياسات االستيطان اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل شديداً جزعاً جزعتوقد
ا غري قانوني ا عقبة رئيسية أمام السلم،فيها القدس، اليت أعلن أ ة وأ

٤بالتقرير املرفق مبذكرة األمني العام؛علماً تحيط-١

ا ضد الشعب الفلسطيين، وال سّيما يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛تدعو-٢ إىل أن تكّف إسرائيل فوراً عن ممارسا
للتدهور، نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي، يف أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ جزعهاعنتعرب-٣

القدس؛فيهامبا،١٩٦٧عام
أن االحتالل اإلسرائيلي يتعارض مع املقتضيات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين يف األرض تؤكد-٤

احملتلة؛الفلسطينية 
اخلطط واإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إىل تغيري التكوين الدميوغرايف لألرض الفلسطينية احملتلة، وال سّيما زيادة املستوطنات ترفض-٥

اإلسرائيلية والتوسع فيها؛
نية احملتلة وأن يقوم، لسطيإىل األمني العام أن ينظر يف سبل ووسائل حتسني أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األرض الفتطلب-٦

ريثما ميارس الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير املصري، بالتخطيط من أجل اختاذ منظومة األمم املتحدة إجراءات اقتصادية واجتماعية 
متضافرة؛
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بشأن أحوال معيشة الفلسطينيني يف األراضي احملتلة. [احملرر]٣
٤E/1991/95-A/46/262.



لس أيضاً تطلب-٧ ا الثامنة واألربعني، عن طريق ا االجتماعي، االقتصادي و إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور
.تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار



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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