
.١٩٩٢كانون األول/ديسمبر ٢٢بتاريخ ٤٧/١٧٢قرار رقم 
إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية السلبية للمستوطنات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني 

والسكان العرب في األراضي المحتلة

إن اجلمعية العامة،
لسبقرارعلماً تحيطإذ ١٩٩٢،١/يوليومتوز٣١املؤرخ١٩٩٢/٥٧واالجتماعياالقتصاديا

،١٩٩١ديسمرب/األولكانون٢٠املؤرخ٤٦/١٩٩قرارهاإىلتشيروإذ
٢٤٢األمنجملسقراريإىلتشريوإذبالقوة،األراضياكتسابجوازعدمتؤكدوإذاملتحدة،األممميثاقمببادئ تسترشدوإذ

،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧املؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧و١٩٦٧نوفمرب/الثاينتشرين٢٢املؤرخ) ١٩٦٧(
جنيفاتفاقيةانطباقتؤكداليتاألخرىوالقرارات١٩٨٠مارس/آذار١املؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥األمنجملسقرارإىلأيضاً تشيروإذ

على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ١٩٤٩،٢/أغسطسآب١٢يفاملعقودةاحلرب،وقتاملدنينيحبمايةاملتعلقة
،١٩٦٧عاممنذواألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل 

لقيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإنشاء مستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف األراضي العربية قلقهاعنتعربوإذ
يف ذلك توطني مهاجرين جدد فيها،مبا،١٩٦٧عاممنذاألخرى احملتلة 

تدرك أن التجميد التام وإذ،١٩٩١أكتوبر/األولتشرين٣٠يفمدريدبعملية السالم يف الشرق األوسط اليت بدأت يف ترّحبوإذ
إلنشاء املستوطنات من شأنه أن يعزز بدرجة كبرية فرص إحراز تقدم يف هذه العملية،

٣العام؛بتقرير األمني علماً تحيط-١

امعقيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات يف األرض الفلسطينية، مبا فيها القدس، واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ تشجب-٢
ا تشكل عقبة تعرتض السلم؛وتعترب،١٩٦٧ أن هذه املستوطنات غري شرعية وأ

حتتلها على الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية اليتاالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للمستوطنات اإلسرائيليةتدرك-٣
فيها القدس، وعلى السكان العرب للجوالن السوري؛مبا،١٩٦٧عاممنذإسرائيل 

سّيما وال،١٩٦٧عاممنذممارسات إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة واألراضي العربية األخرى احملتلة بشدةتشجب-٤
ا لألراضي  واستيالؤها على املوارد املائية، واستنفادها للموارد االقتصادية األخرى وتشريدها وإبعادها لسكان هذه األراضي؛مصادر

حق الشعب الفلسطيين وسكان اجلوالن السوري غري القابل للتصرف يف مواردمها الطبيعية وسائر مواردمها جديدمنتؤكد-٥

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢. المجلد الخامس: اإلسرائيلي-قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي، جامع: مىن نصويل، المصدر)
.٥٤-٥٣)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ا االقتصادية واالجتماعية على الشعب الفلسطيين يف األراضي ١٩٩٢/٥٧يشجب القرار ١ قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات يف األراضي احملتلة النعكاسا
، مبا فيها القدس، وعلى السكان العرب للجوالن السوري. [احملّرر]١٩٦٧احملتلة منذ سنة 

لد ، مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٢ .٩٧٣، العدد ٧٥ا
٣E/1992/84-A/47/294.



اطالً من الناحية القانونية؛االقتصادية، وتعترب أي انتهاك لذلك احلق ب
لس االقتصادي واالجتماعي، تقريراً تطلب-٦ ا الثامنة واألربعني، عن طريق ا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

.عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار



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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