
.١٩٨٠آذار/مارس ١) بتاريخ ١٩٨٠(٤٦٥قرار رقم 
مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في األراضي العربية 

المحتلة، بما فيها القدس

األمن،جملسإن
يةالعرباألراضييفباملستوطناتاملتعلقالوضعلدرس) ١٩٧٩(٤٤٦القرارمبوجبأُلفتاليتاألمنجملسبتقاريرعلماً يحيطإذ

،S/13450, Corr.1, S/13679الوثائقيفاملتضمنةالقدس،فيهامبا،١٩٦٧عاممناحملتلة
موعةرئيسللمغربالدائمواملندوب،(S/13801)لألردنالدائماملندوبمنكلبرسالةأيضاً علماً يحيطوإذ اإلسالميةا

(S/13802)،
١،)١٩٧٩(٤٥٢و) ١٩٧٩(٤٤٦للقرارينالرمسيلرفضهاويأسفاللجنة،معالتعاونإسرائيلرفضبقوةيشجبوإذ

علىتنطبق،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملعقودةاحلرب،وقتاملدنينيحبمايةاملتعلقةالرابعةجنيفاتفاقيةأنأخرىمرةيؤكدوإذ
القدس،ذلكيفمبا،١٩٦٧عاممنذإسرائيلحتتلهااليتالعربيةاألراضي

عاممنذاحملتلةرىاألخوالعربيةالفلسطينيةاملناطقيفاإلسرائيليلالستيطانالرمسيبتأييدهاإسرائيلحكومةقراريشجبوإذ
١٩٦٧،

ذلكيفمبااحملتلة،عربيةالاملناطقيفاالستيطانسياسةتنفيذإىلالراميةاإلسرائيليةالسلطاتممارساتبشأنالقلقبالغيساورهوإذ
والفلسطينيني،العرباحمللينيالسكانإىلبالنسبةونتائجهاالقدس،

ستثناء،ادونمناملائية،واملواردواخلاصةالعامةواملمتلكاتاألراضيحلمايةتدابرييفالنظرضرورةاعتبارهفييأخذوإذ
واحملافظةاملدينةيفاملقدسةلألماكنالفريدوالديينالروحيالبعدمحايةضرورةالسيماللقدس،اخلاصالوضعاعتبارهفييضعوإذ

عليها،
الشرقيفودائموعادلملشاسالمإىلللتوصلحماولةأيةعلىاالستيطانسياسةسترتكهااليتاخلطرةالنتائجإىلاالنتباهيلفتوإذ

األوسط،
٢٥٢و،١٩٦٧يونيو/حزيران١٤يفاملؤرخ) ١٩٦٧(٢٣٧بالقراراتخاصةوبصورةالنافذة،األمنجملسبقراراتيذّكروإذ

١٥يفاملؤرخ) ١٩٦٩(٢٧١و،١٩٦٩يوليو/متوز٣يفاملؤرخ) ١٩٦٩(٢٦٧و،١٩٦٨مايو/أيار٢١املؤرخ) ١٩٦٨(

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٨٢-٢٨١)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ا بإقامة املستوطنات يف األراضي١٩٧٩(٤٤٦يقرر القرار ١ ق العربية احملتلة تشكل عقبة خطرة يف وجه السالم يف الشر ) أن سياسة إسرائيل وممارسا
) فيطلب من إسرائيل وقف النشاط االستيطاين يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها القدس. ١٩٧٩(٤٥٢األوسط وليس هلا أي مستند قانوين. أما القرار 

[احملرر]



املؤرخاألمنجملسلرئيساإلمجاعيبالبيانوكذلك١٩٧١،٢سبتمرب/أيلول٢٥يفاملؤرخ) ١٩٧١(٢٩٨و،١٩٦٩سبتمرب/أيلول
،١٩٧٦نوفمرب/الثاينتشرين١١يف

اإلجرائيةالقواعدمن٣٩للقاعدةوفقاً باملعلوماتتزويدهإىلاحملتلة،األرضيفاخلليلبلديةرئيسالقوامسة،فهدالسيددعاوقد
املوقتة،

؛/13679Sالوثيقةبالعمل الذي أجنزته اللجنة يف حتضري التقرير املتضمن يف ينوه.١
ة يف تقرير اللجنة املذكور أعاله؛على النتائج والتوصيات املتضمنيوافق.٢
األطراف كافة، وبصورة خاصة حكومة إسرائيل، إىل التعاون مع اللجنة؛يدعو.٣
ائيل األمن، ويطلب من إسر قرار إسرائيل مبنع رئيس البلدية، فهد القوامسة، من حرية السفر للمثول أمام جملس بقوةيشجب.٤

السماح له حبرية السفر إىل مقر األمم املتحدة الرئيسي هلذا الغرض؛
ا إسرائيل لتغيري املعامل املادية والرتكيب السكاين واهليكل املؤسسي يف األراضي الفلسطينية وغريهيقرر.٥ ا أن مجيع التدابري اليت اختذ

مبا فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس هلا أي مستند قانوين، وأن سياسة إسرائيل ،٦٧١٩من األراضي العربية احملتلة منذ عام
ا ومن املهاجرين اجلدد يف هذه األراضي تشكل خرقاً فاضحاً التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية  وأعماهلا لتوطني قسم من سكا

امل وعادل ودائم يف الشرق األوسط؛املدنيني وقت احلرب، كما تشكل عقبة جدية أمام حتقيق سالم ش
استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات واملمارسات، ويدعو حكومتها وشعبها إىل وقف هذه بشدةيشجب.٦

ا هلاإلجراءات وتفكيك املستوطنات القائمة. كما يدعوها، بصورة خاصة، إىل التوقف فوراً عن إنشاء املستوطنات وبنائها والتخطيط 
مبا فيها القدس؛،١٩٦٧يف األراضي العربية احملتلة منذ عام

الدول كافة إىل عدم تقدمي أية مساعدات إىل إسرائيل ميكن استعماهلا خصوصاً فيما يتعلق باملستوطنات يف األراضي احملتلة؛يدعو.٧
مبا فيها القدس، ،١٩٦٧العربية احملتلة منذ عامإىل اللجنة االستمرار يف درس الوضع املتعلق باملستوطنات يف األراضي يطلب.٨

ضي اوالتحقيق يف األنباء عن االستنزاف اجلاد للموارد الطبيعية، وخصوصاً املائية، بقصد ضمان محاية هذه املوارد الطبيعية املهمة يف األر 
اخلاضعة لالحتالل، وبقاء تطبيق القرار احلايل حتت التحميص الدقيق؛

، ويقرر العودة إىل االنعقاد يف أقرب وقت ١٩٨٠اللجنة أن ترفع تقريرها إىل جملس األمن قبل األول من أيلول/سبتمربإىل يطلب. ٩
.ممكن بعد ذلك للنظر يف التقرير ويف التطبيق الكامل للقرار احلايل

٢٦٧)، و١٩٦٨(٢٥٢سان يف املناطق اليت تأثرت بالنزاع يف الشرق األوسط. أما القرارات ) إسرائيل إىل احرتام حقوق اإلن١٩٦٧(٢٣٧يدعو القرار ٢
) عدم قيام إسرائيل ١٩٧١(٢٩٨)، فتدعو إسرائيل إىل إلغاء مجيع اإلجراءات الرامية إىل تغيري وضع القدس. ويشجب القرار ١٩٦٩(٢٧١)، و١٩٦٩(

بذلك[احملرر].



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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