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  وثائق إسرائيلية
  

  قرار احلكومة اإلسرائيلية بشأن تأليف
  جلنة وزارية لإلشراف على االستيطان

  وال سيما يف جوار القدس
   .22/1/1995القدس، 

  
  

القدس املوحدة كعاصمة لدولة إسرائيل ملا فيه رفاه ـ تنظر احلكومة، بأولوية عليا، إىل تعزيز البناء يف 1
ولقد تعيّنت حدود القدس يف قرار احلكومة رقم ". القدس عاصمة إسرائيل"سكانها جميعاً، طبقاً للقانون األساسي 

) 1رقم (بحسب منشور أنظمة السلطة والقضاء ونُشِرت يف أمر أنظمة السلطة والقضاء  26/6/67بتاريخ  577
وستحرص احلكومة على تطوير القدس وازدهارها وعلى رفاه سكانها من خالل تخصيص . 28/6/67بتاريخ 

  .كما ستعطى للقدس أولويات خاصة يف نشاط أجهزة الدولة يف جمال االقتصاد وجماالت أُخرى. موارد خاصة
: ة الوزارية هموأعضـاء اللجن. ـ ستؤلَّف جلنة وزارية تشرف علـى تنفيـذ البنود الواردة فـي هذا القرار2

. رئيس احلكـومة ـ رئيساً، وزير اخلارجية، وزير املال، وزير البناء واإلسكان، وزير العدل ووزيرة االتصاالت
وستقوم اعتبارات اللجنة الوزارية وقراراتها على أساس . وسيشترك املستشار القانوين للحكومة يف جلسات اللجنة

  .24/1/93املؤرخ يف  721، ورقم 22/11/92املؤرخ يف  360قراري احلكومة رقم 
وستتم مصادرة األراضي بموافقة . ـ ستجري مصادرة األراضي ألغراض األمن وشق طرق التفافية فقط3

  .اللجنة الوزارية
ـ ستصادق اللجنة الوزارية، بحسب احلاجة، على استثمارات حكومية يف املستوطنات اإلسرائيلية يف 4

مبانٍ عامة ويف بنى حتتية حيوية، مثل رياض األطفال واملدارس واملساكن  يهودا والسامرة وقطاع غزة، يف
  .واألرصفة واملياه واجملاري والكهرباء واالتصاالت والعيادات الطبية واملنشآت الرياضية والكُنُس

ـ ستقام الوحدات السكنية يف جمال البناء الوارد يف امليزانية يف مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة 5
  .وافقة اللجنة الوزارية فقطبم

ـ ستدرس اللجنة الوزارية مسبقاً خطط البناء اخلاص للمساكن داخل املستوطنات اإلسرائيلية القائمة 6
يف مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، آخذةً يف االعتبار اخلطط الهيكلية التي جرت املوافقة عليها حتى اآلن، 

ذة يف االعتبار سياسة احلكومة، وشريطة أالّ تكون البنية التحتية والبناء والتزامات عقود البناء القائمة، وآخ
وتخضع أية مشاركة للدولة يف ميزانية البنية التحتية والبناء ملوافقة اللجنة . مرتبطين بإنفاق من ميزانية الدولة

  .الوزارية
  .السكانـ ستنظر احلكومة يف تخصيص أراضي دولة للفلسطينيين يف مناطقهم الكثيفة 7
   

  

                                                 
 "23/1/1995، "دافار. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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