
.١٩٨٤كانون األول/ديسمبر ١٧بتاريخ ٣٩/١٦٩قرار رقم 
اإلعراب عن الجزع إزاء تدهور أحوال المعيشة في األراضي الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي، والتأكيد أن 

االحتالل يتنافى مع المتطلبات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيني

إن اجلمعية العامة،
ما اعتمده املوئل: مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية من و ١٩٧٦،١إىل إعالن فانكوفر بشأن املستوطنات البشرية،تشيرإذ

٢توصيات ذات صلة بشأن التدابري القومية،

،١٩٨٣كانون األول/ديسمرب١٩املؤرخ يف٣٨/١٦٦إىل قرارهاأيضاً تشيروإذ
ا عقبة رئيسية أمام السلم،شديداً جزعاً جزعتوقد ا الغية وباطلة وأ الستمرار سياسات االستيطان اإلسرائيلية اليت أُعلن أ
احلاجة إىل استقصاء طرق ووسائل وقف التدهور يف اقتصاد األراضي الفلسطينية احملتلة،تدركوإذ
٣الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛بتقرير األمني العام عن أحوال معيشة الشعب القلقمععلماً تحيط.١

٤، املراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية؛١٩٨٤تشرين األول/أكتوبر٢٩بالبيان الذي أدىل به، يفأيضاً علماً تحيط.٢

ال سّيما الزيادة والتوسع يف و اخلطط واإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إىل تغيري التكوين الدميوغرايف لألراضي الفلسطينية احملتلة،رفضت.٣
املستوطنات اإلسرائيلية، وغري ذلك من اخلطط واإلجراءات اليت ختلق أوضاعاً تؤدي إىل تشريد الفلسطينيني وخروجهم من األراضي 

الفلسطينية احملتلة؛
نتيجة لالحتالل ١٩٦٧عامإزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذجزعهاعنتعرب.٤

اإلسرائيلي؛
أن االحتالل اإلسرائيلي يتناىف مع املتطلبات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين يف األراضي تؤكد.٥

الفلسطينية احملتلة؛
:من األمني العامترجو.٦
هور يف األحوال االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيين يف حلقة دراسية عن إجراءات عالج التد١٩٨٥أ) أن ينظم يف عام(

األراضي الفلسطينية احملتلة؛
ب) أن يقوم باألعمال التحضريية الالزمة للحلقة الدراسية مع اإلعداد الشرتاك منظمة التحرير الفلسطينية فيها؛(

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢١٦-٢١٥)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦

" (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع : ١٩٧٦حزيران/يونيو ١١أيار/مايو ـ ٣١"تقرير املوئل: مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، فانكوفر، ١
A.76.IV.7.والتصويب)، الفصل األول

املصدر نفسه، الفصل الثاين.٢
٣E/1984/79-.A/39/233
.٥٥إىل ٥١، الفقرات من ٢٦العامة، الدورة التاسعة والثالثون، اللجنة الثانية"، اجللسة "الوثائق الرمسية للجمعية ٤



ج) أن يدعو خرباء لتقدمي ورقات يف هذه احللقة الدراسية؛(
كذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛د) أن يدعو(
لس االقتصادي واالجتماعي( ا األربعني عن طريق ا .هـ) أن يقدم تقريراً عن احللقة الدراسية إىل اجلمعية العامة 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

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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