
.١٩٧٩آذار/مارس ٢٢) بتاريخ ١٩٧٩(٤٤٦قرار رقم 
الممارسات اإلسرائيلية بإقامة المستوطنات على األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عقبة خطرة في وجه 

السالم في الشرق األوسط وليس لها أي مستند قانوني

إن جملس األمن،
لس،إىل كلمة مندوب األردن الدائم وإىلاستمعوقد كلمات أخرى أُلقيت أمام ا
على احلاجة العاجلة إىل التوصل إىل سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط،يشددوإذ
تنطبق على ١٩٤٩آب/أغسطس١٢أن اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب واملؤرخة يفأخرىمرةيؤكدوإذ

مبا فيها القدس،،١٩٦٧األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ سنة 

اإسرائيلسياسةأنيقرر.١ أيهلاليس،١٩٦٧سنةمنذاحملتلةوالعربيةالفلسطينيةاألراضيعلىاملستوطناتبإقامةوممارسا
األوسط؛الشرقيفودائموعادلشاملسالمإىلالتوصلوجهيفخطرةعقبةوتشكلقانوين،مستند

٢٥٢و،١٩٦٧يونيو/حزيران١٤يفاملؤرخ)١٩٦٧(٢٣٧األمنجملسبقراراتااللتزاميفإسرائيلفشلبشدةيشجب.٢
جملسلرئيساإلمجاعيوبالبيان،١٩٧١سبتمرب/أيلول٢٥يفاملؤرخ)١٩٧١(٢٩٨و،١٩٦٨مايو/أيار٢١يفاملؤرخ)١٩٦٨(

٤يفاملؤرخني)٥ـدإط(٢٢٥٤و)٥ـدإط(٢٢٥٣العامةاجلمعيةوبقرارات،١٩٧٦نوفمرب/الثاينتشرين١١يفاملؤرخاألمن
ديسمرب/األولكانون١٨يفاملؤرخ٣٣/١١٣و،١٩٧٧أكتوبر/األولتشرين٢٨يفاملؤرخ٣٢/٥و،١٩٦٧يوليو/متوز١٤و

١؛١٩٧٨

، وأن ترتاجع عن تدابريها ١٩٤٩احملتلة، أن تلتزم بدقة باتفاقيه جنيف الرابعة لعاممن إسرائيل، بصفتها القوة أخرىمرةيطلب.٣
السابقة، وأن متتنع من اختاذ أي عمل قد يؤدي إىل تغيري الوضع القانوين والطابع اجلغرايف أو أي عمل قد يؤدي إىل التأثري امللموس يف

ا ٧١٩٦الرتكيب السكاين لألراضي العربية احملتلة منذ سنة ، مبا فيها القدس، وأن متتنع بشكل خاص من نقل جمموعات من سكا
املدنيني إىل األراضي العربية احملتلة؛

لس بعد التشاور مع األعضاء، من أجل دراسة الوضع املتعلق يعلن.٤ تأليف جلنة من ثالثة أعضاء يف جملس األمن، يعينهم رئيس ا
، مبا فيها القدس؛١٩٦٧لة منذ سنةباملستوطنات يف األراضي العربية احملت

؛١٩٧٩إىل اللجنة أن ترفع تقريرها إىل جملس األمن يف األول من متوز/يوليويطلب.٥

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٧٨-٢٧٦)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

راضي العربية ألتطلب القرارات املذكورة يف هذه الفقرة من إسرائيل أن متتنع من اختاذ أي عمل قد يؤدي إىل تغيري الطابع اجلغرايف والرتكيب السكاين ل١
من إسرائيل تأمني سالمة سكان املناطق اليت ١٩٦٧حزيران/يونيو ١٤) املؤرخ يف ١٩٦٧(٢٣٧، مبا فيها القدس. ويطلب القرار ١٩٦٧احملتلة منذ سنة 

وقعت فيها اشتباكات مسلحة ويصر على عودة السكان املبعدين. [احملرر]



ا؛يطلب.٦ إىل األمني العام تزويد اللجنة بالتسهيالت الضرورية لتمكينها من القيام مبهما
ملراجعة الوضع ١٩٧٩واملتواصل، وأن يعود إىل االنعقاد يف متوز/يوليوإبقاء الوضع يف األراضي احملتلة حتت التمحيص الدقيقيقرر.٧

.يف ضوء تقصيات اللجنة



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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