
.١٩٩٠آب/أغسطس ٣٠بتاريخ ١٩٩٠/١٧قرار رقم 
١إقرار النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات

إن اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات،
واقب عأن التحركات السكانية اجلماعية، وبصفة خاصة حيثما تستحثها أو حتدثها السلطات احلكومية، تكون هلا دائماً ترىإذ

ا من السكان حبقوق اإلنسان، خطرية فيما يتعلق بتمتع املتأثرين 
)، واحلق يف ١٣إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخاصة احلق يف حرية التنقل وحق كل فرد يف اختيار حمل إقامته (املادة تشيروإذ

)،٣ة وحق كل فرد يف األمان على شخصه (املاد) ٢٥(املادة مستوى معيشة كاف
الذي ٢املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألممللجنة) ١٩٩٠(٢رقمالتعليق العام اعتبارهافيتضعوإذ

ينص على مجلة أمور من بينها أنه "... ينبغي للوكاالت الدولية أن تتجّنب، على حنو دقيق، املشاركة يف مشاريع تنطوي، على سبيل 
املثال، على... تعزيز أو توطيد التمييز ضد األفراد أو اجلماعات مبا يتناقض مع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إجالء أو 

،..."نطاق لألشخاصتشريد واسعة ال
اعتماد البنك الدويل خلطوط إرشادية وتوجيهات تنفيذية خبصوص إعادة توطني الناس على غري رغبتهم،االهتماممعتالحظوإذ
أن نقل الناس قد تدفع إليه اسرتاتيجيات تستهدف إعادة تشكيل الرتكيب الدميوغرايف ألراض معينة،تدركوإذ
دف تغيري اهليكل التقارير املتعتقلقهاوإذ لقة بغرس املستوطنني واملستوطنات يف بلدان معينة، تشمل بصفة خاصة أراض حمتلة، 

الدميوغرايف واخلصائص السياسية والثقافية والدينية وغريها للبلدان املعنية،
ني للبلدان اإلنسان للسكان األصليأن سياسة وممارسة غرس املستوطنني واملستوطنات ميكن أن تشّكال انتهاكاً خطرياً حلقوق ترىوإذ

املعنية وكذلك للمستوطنني أنفسهم،
أن هذه املمارسة كثرياً ما تكون عامالً هاماً يف النزاعات واالضطرابات اإلثنية اليت تسهم يف زيادة عدم االستقرار أيضاً تدركوإذ

االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف،
اً ما حيدث إّما دون أن يوافق عليه حبرية ووعي من يتم نقلهم من هؤالء الناس أو دون موافقة أولئك أن نقل الناس كثري يقلقهاوإذ

الناس الذين ينقلون إىل أراضيهم،

النظر يف هذه املسألة، وبصفة خاصة أبعاد حقوق اإلنسان اليت ينطوي عليها نقل السكان مبا يف ذلك سياسة وممارسة غرس تقرر
ا املقبلة يف إطار بند جدول األعمال "إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملستوطنني وامل ."ستوطنات، يف دورا

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧اإلسرائيلي. المجلد الرابع: -والصراع العربيقرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين : أمحد عصمت عبد ا
.٤٢٤)،١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

مع أن هذا القرار ال يسمي إسرائيل أو الفلسطينيني حتديداً، فقد مت إدراجه نظراً إىل صلته الواضحة باملوضوع. [احملرر]١
ا الرابعة E/1990/23 (E/C.12/1990/3 .)يف (٢ كانون الثاين/يناير ـ ١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "تقرير عن دور
. [احملرر]٨٩ـ٨٦"، ص ٣، امللحق رقم ١٩٩٠)"، "الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٠شباط/فرباير ٢



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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