
.١٩٩١أيار/مايو ٨بتاريخ ١٣/٦قرار رقم 
إدانة رفض إسرائيل السماح للموئل بدراسة الظروف السكنية في األراضي المحتلة وإدانة استمرار إنشاء 

المستوطنات اإلسرائيلية هناك

إن جلنة املستوطنات البشرية،
مربكانون األول/ديس١١يفاملؤرخ٤٢/١٩٠القرارخاصةإىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بقضية فلسطني وبصفة تشيرإذ

أن األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛بش١٩٨٧
بتقدمي املساعدة إىل الشعب املتعلق١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخ٤٠/١٢٠امةإىل قرار اجلمعية العأيضاً تشيروإذ

الفلسطيين،
األمم املتحدة املتخذة اليت تنظر إىل سياسات االستيطان قراراتوبقية) ١٩٨٠(٤٦٥األمنجملسإىل قرار أيضاً تشيروإذ

اإلسرائيلية باعتبارها سياسات غري مشروعة تشكل عقبة أمام عملية السالم،
١لفلسطيين،بتقرير املدير التنفيذي عن االحتياجات السكنية للشعب ااالرتياحمععلماً تحيطوإذ

إىل املدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وتطلب،١٩٨٩مايو/أيار٢يفاملؤرخ١١/١٢٢قرارها تأكيدتكّرر.١
ا الرابعة عشرة؛ (املوئل) تكثيف جهوده من أجل متابعة فقرات القرار اليت مل تنفذ بعد، وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دور

رفض إسرائيل إيفاد بعثة تقصي حقائق من مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) إىل األراضي الفلسطينية احملتلة تدين.٢
ا الثانية عشرة؛ لدراسة الظروف السكنية للشعب الفلسطيين، وهو ما أقرته اللجنة يف دور

ىت عاموطنية للمأوى يف إطار االسرتاتيجية العاملية للمأوى ححق الشعب الفلسطيين يف تنفيذ اسرتاتيجيته الجديدمنتؤكد.٣
؛٢٠٠٠

استمرار إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية وإسكان مستوطنني جدد فيها؛بشدةتدين.٤
إىل األمني العام، بالتشاور مع األمني التنفيذي والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، أن يضع خطة لتنفيذ اسرتاتيجية تطلب.٥

شعب الفلسطيين، على النحو الوارد يف تقرير املدير التنفيذي عن االحتياجات السكنية للشعب لل٢٠٠٠عامللمأوى حىت 
الفلسطيين، مع توفري األموال الالزمة؛

ا الرابعة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القراركذلكتطلب.٦ .إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اللجنة يف دور

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٢٢-٣٢١)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١HS/C/13/2/Add.1.
بشأن الظروف السكنية للشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة. [احملرر]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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