
.١٩٩٩أيار/مايو ١٤بتاريخ ١٧/٩قرار رقم 
إدانة استمرار إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي المحتلة

إن جلنة املستوطنات البشرية،
، حول احتياجات الشعب الفلسطيين من ١٩٩٣أيار/مايو ٥املؤرخ ١٤/٩، و١٩٩١أيار/مايو ٨املؤرخ ١٣/٦إىل قراريها إذ تشير

اإلسكان،
، حول املستوطنات البشرية اإلسرائيلية غري املشروعة يف األراضي ١٩٩٧أيار/مايو ٧املؤرخ ١٦/١٨إىل قرارها وإذ تشير أيضاً 

الفلسطينية احملتلة،
ا االستثنائية ١٠/٦-ودإ ١٠/٥-ودإ ١٠/٤-ودإ ١٠/٣-بقرارات اجلمعية العامة دإ حيط علماً وإذ ت ، املعتمدة يف دور

رية خالطارئة العاشرة، بشأن اإلجراءات اإلسرائيلية غري املشروعة يف القدس الشرقية احملتلة وباقي األراضي الفلسطينية احملتلة، ودعوة األ
يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، حول التدابري الرامية إىل إنفاذ اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية ١٩٩٩متوز/يوليو ١٥إىل عقد مؤمتر يف 

١، داخل األراضي الفلسطينية احملتلة،١٩٤٩آب/أغسطس ١٢األشخاص املدنيني أثناء احلرب، املربمة يف 

، حول املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي ١٩٩٨نون األول/ديسمرب كا٣املؤرخ ٥٣/٥٥بقرار اجلمعية العامة وتحيط علماً أيضاً 
الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس،

حيال استمرار اإلجراءات اإلسرائيلية غري املشروعة يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبا يف ذلك بناء مستوطنة وإذ يساورها القلق
ستوطنات جديدة ُأخرى، وتوسيع املستوطنات القائمة وإنشاء طرق جانبية، ومصادرة إسرائيلية جديدة يف جبل أبو غنيم، وبناء م

األراضي، وهدم مساكن الفلسطينيني،
ة إزاء التدهور املتواصل اخلطري يف األوضاع املعيشية وعدم استقرار املستوطنات البشرية يف األراضي الفلسطينيوإذ تشعر بالقلق أيضاً 

االحتالل اإلسرائيلي،احملتلة من جراء ممارسات 
ة أن مسألة اإلسكان بالنسبة للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، تقع داخل واليوإذ تضع في اعتبارها

٢مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)،

من جدول أعمال املوئل اليت تنص على أن اهليمنة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنيب هي عوامل ٢٥إىل الفقرة وإذ تشير
مدمرة للمستوطنات البشرية، ولذلك ينبغي نبذها وتثبيطها من قبل مجيع الدول اليت ينبغي أن تتعاون لتحقيق القضاء على هذه 

املمارسات،

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربيقرارات األمم : جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٣٣٣-٣٣٢)،٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا
)، A/CONF.165/14( ١٩٩٦حزيران/يونيو ١٤-٣إستنبول، تقرير مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، ٢

، املرفق الثاين.١الفصل األول، القرار 



تنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) مل يقدم تقريراً شامالً عن مسامهته يف االمتثال لقرار أن املدير الوإذ تالحظ
،١٦/١٨اللجنة 

:السلطات اإلسرائيلية إىل تنفيذ التدابري التالية لتمكني الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة من تأمني احتياجاته السكنيةتدعو-١
م البشرية حيثما تدعو احلاجة؛أ) توفري ( ظروف مادية كرمية (مناسبة) يف مستوطنا
اء مصادرة األراضي الفلسطينية وإنشاء مستوطنات يف األراضي احملتلة؛( ب) إ
ج) إعادة تلك األراضي احملتلة اليت أدخلت عليها تغيريات قبل وأثناء اإلجراءات غري الشرعية األخرية إىل حالتها األصلية؛(
د) الكف عن تطبيق السياسات اليت متنع وتعوق إصدار تراخيص البناء للشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة مبا فيها القدس؛(
هـ) القبول بانطباق اتفاقية جنيف املتصلة حبماية األشخاص املدنيني أثناء احلرب قانونياً على األراضي الفلسطينية احملتلة؛(
األعضاء ومجيع املؤسسات املالية متعددة األطراف وقف كل أشكال املساعدة والدعم ألنشطة إىل الدول تطلب بإصرار-٢

االستيطان غري الشرعية يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛
دة اإىل اجلهات املاحنة الدولية ومجيع املؤسسات املالية، بالتنسيق مع مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)، زيتطلب-٣

املساعدات املالية الالزمة للتخفيف من مشاكل اإلسكان اليت تواجه الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة؛
إىل املدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) تنظيم اجتماع بشأن إنشاء صندوق خاص تطلب-٤

اضي احملتلة؛باملستوطنات البشرية للشعب الفلسطيين يف األر 
إىل املدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) التعاون مع األمني العام لتيسري تنظيم مؤمتر لألطراف تطلب-٥

ي الفلسطينية ضالرفيعة املتعاقدة يف اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني أثناء احلرب، حول التدابري إلنفاذ االتفاقية يف األرا
احملتلة، مبا يف ذلك القدس، املقرر عقده يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛

وتقدميه خالل فرتة ثالثة ١٦/١٨إىل املدير التنفيذي إعداد التقرير املرحلي الشامل الذي طلبته اللجنة يف قرارها تطلب أيضاً -٦
حدة للمستوطنات البشرية (املوئل)؛أشهر إىل جلنة املمثلني الدائمني لدى مركز األمم املت

ا الثامنة عشرة إىل اختاذ التدابري املناسبة ضد السلطات اإلسرائيلية طبقاً لنتائج التقرير املرحلي الشامل؛تدعو-٧ اللجنة أثناء دور
ا الثامنة عشرة حول تنفيذ القراتطلب كذلك-٨ ، وخباصة حول وضع ر احلايلإىل املدير التنفيذي تقدمي تقرير إىل اللجنة يف دور

اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة واملشاكل اليت تشكلها اإلجراءات اإلسرائيلية غري املشروعة يف هذا الصدد.



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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