
.٢٠٠١شباط/فبراير ١٦بتاريخ ١٨/١٢قرار رقم 
إدانة استمرار إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي المحتلة

إن جلنة املستوطنات البشرية،
، املتعلقني بإسكان الشعب الفلسطيين، ١٩٩٣أيار/مايو ٥املؤرخ ١٤/٩، و١٩٩١أيار/مايو ٨املؤرخ ١٣/٦إىل قراريها إذ تشير
بشأن املستوطنات البشرية اإلسرائيلية غري الشرعية يف األراضي الفلسطينية احملتلة،١٩٩٧أيار/مايو ١٧املؤرخ ١٦/١٨وقرارها 

، بشأن املستوطنات البشرية اإلسرائيلية غري الشرعية يف األراضي ١٩٩٩أيار/مايو ١٤ملؤرخ ا١٧/٩قرارها وإذ تؤكد من جديد
الفلسطينية احملتلة،

أن قضية اإلسكان للشعب الفلسطيين واملستوطنات اإلسرائيلية غري الشرعية يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، تقع وإذ ترى
،)للمستوطنات البشرية (املوئلضمن والية مركز األمم املتحدة

اليت تنص على أن السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنيب هي عوامل ١من جدول أعمال املوئل٢٥إىل الفقرة وإذ تشير
لى هذه عمدمرة للمستوطنات البشرية، ولذلك ينبغي نبذها وتثبيطها من جانب مجيع الدول، اليت ينبغي أن تتعاون لتحقيق القضاء 

املمارسات،
تمع الدويل ومنظماته لتوفري املأوى ٢٠٤إىل الفقرة وإذ تشير أيضاً  (ح) من جدول أعمال املوئل، اليت تدعو إىل توطيد تضامن ا

املالئم للجميع وتنمية املستوطنات البشرية للناس الذين يعيشون حتت االحتالل األجنيب،
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض «، بشأن ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب ٨املؤرخ ٥٥/١٣٢بقرار اجلمعية العامةوإذ تحيط علماً 

،»الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، واجلوالن السوري احملتل
من جراء استمرار اإلجراءات اإلسرائيلية غري الشرعية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك بناء مستوطنات وإذ يساورها القلق

جديدة، وتوسيع املستوطنات القائمة، وشق طرق جانبية، ومصادرة األراضي، وهدم مساكن الفلسطينيني،
اختذت مؤخراً طنات البشرية الفلسطينية نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية اليتإزاء التدهور والدمار الالحقني باملستو وإذ تشعر ببالغ القلق

يف األراضي الفلسطينية احملتلة،
مل تكن جاهزة لتقدميها إىل هذه الدورة،١٧/٩و١٦/١٨لكون التقارير املطلوبة يف القرارين وإذ تعرب عن أسفها

طينية عن حالة التقرير الشامل املطلوب عن حالة اإلسكان يف األراضي الفلسبالتوضيح الذي قدمته املديرة التنفيذيةوإذ تحيط علماً 
احملتلة، وكذلك عن خطط األمانة لضمان إكماله،

:من السلطات اإلسرائيلية تنفيذ التدابري التالية لتمكني الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة من تأمني احتياجاته السكنيةتطلب-١
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ية كرمية ومناسبة يف املستوطنات البشرية للفلسطينيني حيثما لزم ذلك؛أ) توفري ظروف ماد(
ب) وضع حد ملصادرة األراضي الفلسطينية وإلنشاء املستوطنات يف األراضي احملتلة؛(
ج) إعادة األراضي احملتلة اليت أدخلت عليها تغيريات قبل وأثناء اإلجراءات غري الشرعية األخرية إىل حالتها األصلية؛(
د) الكف عن تطبيق سياسات متنع وتعوق إصدار رخص البناء للشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛(
هـ) القبول بانطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، قانوناً، على األراضي الفلسطينية احملتلة؛(
يع املؤسسات املالية املتعددة األطراف وقف كل أشكال املساعدة والدعم ملرافق االستيطان من الدول األعضاء ومجتطلب بإصرار-٢

اإلسرائيلي غري الشرعي يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛
دة اإىل اجلهات املاحنة الدولية وكل 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 املديرة التنفيذية تنظيم اجتماع بشأن إنشاء صندوق خاص من أجل املستوطنات البشرية للشعب الفلسطيين يف تطلب-٤

األراضي الفلسطينية احملتلة؛
إىل املديرة التنفيذية أن تنجز وتستكمل تقريراً شامالً عن تنفيذ هذا القرار، وعن حالة اإلسكان يف األراضي تطلب أيضاً -٥

ا التاسعة عش ة؛ر الفلسطينية احملتلة واملشاكل اليت تسببها اإلجراءات اإلسرائيلية غري الشرعية يف هذا الصدد وتقدمه إىل اللجنة يف دور
ا التاسعة عشرة وفقاً لنتائج التقرير الشامل.اللجنة إىل اختاذتدعو-٦ تدابري مالئمة يف دور



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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