
.١٩٩٦نيسان/أبريل ١١) بتاريخ ٥٢(الدورة ١٩٩٦/٤قرار رقم 
التأكيد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غير قانونية، وحث إسرائيل على االمتناع من توطين 

مستوطنين هناك

إن جلنة حقوق اإلنسان،
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، من ١٣من املادة٢بأن لكل فرد، وفقاً للفقرةتذّكرإذ

ويف العودة إىل بلده،
تنطبق ،١٩٤٩آب/أغسطس١٢أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يفجديدمنتؤكدوإذ

مبا فيها القدس،،١٩٦٧تلها إسرائيل منذ عامعلى األراضي الفلسطينية ومجيع األراضي العربية اليت حت
اتشيروإذ ٣/١٩٩٢و،١٩٩١شباط/فرباير١٥املؤرخ يف٣/١٩٩١و،١٩٩٠شباط/فرباير١٦املؤرخ يف١/١٩٩٠إىل قرارا

شباط/فرباير١٨املؤرخ يف١/١٩٩٤و،١٩٩٣شباط/فرباير١٩املؤرخ يف٣/١٩٩٣و،١٩٩٢شباط/فرباير١٤املؤرخ يف
اليت أكدت فيها من جديد، يف مجلة أمور، عدم شرعية املستوطنات ١٩٩٥شباط/فرباير١٧املؤرخ يف٣/١٩٩٥و،١٩٩٤

اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، وإذ تالحظ أن إسرائيل مل متتثل متاماً ألحكام تلك القرارات،
،١٩٩١تشرين األول/أكتوبر٣٠ر الدويل للسالم يف الشرق األوسط يف مدريد يفبالتطور اإلجيايب الذي نشأ بانعقاد املؤمتترّحبوإذ

مبا يف ذلك خاصة إعالن املبادئ بشأن الرتتيبات االنتقالية للحكم الذايت الذي وقعته حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف 
ما يف فضالً عن االتفاق االنتقايل بش،١٩٩٣أيلول/سبتمرب١٣واشنطن يف أن الضفة الغربية وقطاع غزة الذي وقعه الطرفان ذا
وما تاله من إعادة نشر اجليش اإلسرائيلي جزئياً من املدن الفلسطينية الرئيسية وانتخاب ،١٩٩٥أيلول/سبتمرب٢٨واشنطن يف

لس الفلسطيين ورئيس السلطة الفلسطينية انتخاباً دميقراطياً، ا
ع أعمال اإلرهاب، وإذ تطلب إىل الطرفني عدم السماح هلذه األعمال بالتأثري سلباً على عملية السالم مجياإلدانةأشدتدينوإذ

اجلارية،
ألف املؤرخ يف٢/١٩٩٣املقدم من املقرر اخلاص عمالً بالقرار.E/CN)18/1996/4(بالتقريرالتقديرمععلماً تحيطوإذ
مجلة أمور، بالكّف فوراً عن مصادرة األرض اململوكة للفلسطينيني وعن إنشاء أو والذي يوصي فيه، يف ،١٩٩٣شباط/فرباير١٩

توسيع املستوطنات،
أن مسألة املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة سيتم التصدي هلا أثناء املفاوضات اليت ستجري حول الوضع النهائي تالحظوإذ

واقتناعاً منها يف هذا الصدد بأن كف إسرائيل التام عن سياستها يف ،١٩٩٦ز أيار/مايوهلذه األراضي، واليت ستبدأ يف موعد ال يتجاو 
توسيع املستوطنات، اليت ميكن أن تغري الطابع املادي والتكوين الدميوغرايف لألراضي احملتلة، سيسهل إىل حد كبري تلك املفاوضات،

أن توطني مدنيني إسرائيليني يف األراضي احملتلة أمر غري شرعي ويشكل انتهاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جديدمنتؤكد.١

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤٣٨)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف
،٣/١٩٩٣، و٣/١٩٩٢و٣/١٩٩١، و  ١/١٩٩٠طلبها اىل حكومة إسرائيل االمتثال متاماً ألحكام قرارات اللجنةتكرر.٢
٣/١٩٩٥و ،١/١٩٩٤و
حكومة إسرائيل على االمتناع عن توطني أي مستوطنني يف األراضي احملتلة واحليلولة دون أي توطني جديد ملستوطنني يف تحثّ .٣

.هذه األراضي



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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