
.١٩٨٥ديسمبر/األولكانون١٧بتاريخ٤٠/٢٠١رقمقرار
ي،اإلسرائيلاالحتاللتحتالواقعةالعربيةاألراضيفيالمعيشةأحوالتدهورإزاءالجزععناإلعراب
الفلسطينيعبللشواالقتصاديةاالجتماعيةللتنميةاألساسيةالمتطلباتمعيتنافىاالحتاللأنوالتأكيد

العامة،إن اجلمعية
وما اعتمده املوئل: مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية من ١٩٧٦،١، إىل إعالن فانكوفر بشأن املستوطنات البشريةإذ تشير

٢توصيات ذات صلة بشأن التدابري القومية،

،١٩٨٤كانون األول/ديسمرب١٧املؤرخ يف٣٩/١٦٩إىل قرارهاوإذ تشير أيضاً 
١٩٨٥،٣أيار/مايو١٠املؤرخ يف٣/٨ار جلنة املستوطنات البشريةبقر وإذ تحيط علماً 

ا عقبة رئيسية أمام السلم،وقد جزعت جزعاً شديداً  ا الغية وباطلة وأ الستمرار سياسات االستيطان اإلسرائيلية اليت أعلن أ
لسطينية أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األراضي الفاحلاجة إىل حتديد املشاريع اإلمنائية ذات األولوية الالزمة لتحسني وإذ تدرك

احملتلة،
٤بتقرير األمني العام عن أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛تحيط علماً مع القلق. ١

٥التحرير الفلسطينية،، املراقب عن منظمة ١٩٨٥تشرين األول/أكتوبر٢٥بالبيان الذي أدىل به، يفتحيط علماً أيضاً . ٢

اخلطط واإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إىل تغيري التكوين الدميوغرايف لألراضي الفلسطينية احملتلة، وال سّيما الزيادة والتوسُّع يفترفض. ٣
جهم من األراضي و املستوطنات اإلسرائيلية، وغري ذلك من اخلطط واإلجراءات اليت ختلق أوضاعاً تؤدي إىل تشريد الفلسطينيني وخر 

الفلسطينية احملتلة؛
نتيجة لالحتالل ١٩٦٧إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عامتُعرب عن جزعها. ٤

اإلسرائيلي؛
يين يف األراضي لشعب الفلسطأن االحتالل اإلسرائيلي يتناىف مع املتطلبات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية لتؤكد. ٥

الفلسطينية احملتلة؛
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:من األمني العامترجو. ٦
، حلقة دراسية تتناول املشاريع اإلمنائية ذات األولوية الالزمة لتحسني أحوال معيشة الشعب ١٩٨٧أ) أن ينظم حبلول نيسان/أبريل(

نة سكاين عام وشامل حسب التوصية الواردة يف قرار جلالفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك وضع برنامج إ
؛٣/٨املستوطنات البشرية

ب) أن يقوم باألعمال التحضريية الالزمة للحلقة الدراسية، مع اإلعداد الشرتاك منظمة التحرير الفلسطينية فيها؛(
ج) أن يدعو خرباء لتقدمي ورقات يف هذه احللقة الدراسية؛(
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛د) أن يدعو كذلك (
لس ( ا احلادية واألربعني عن طريق ا هـ) أن يقدم تقريراً عن األعمال التحضريية للحلقة الدراسية إىل اجلمعية العامة يف دور

االقتصادي واالجتماعي؛
لس االقتصادي واالجتماعيو) أن يقدم تقريراً عن احللقة الدراسية إىل اجلمعية الع( ا الثانية واألربعني، عن طريق ا .امة 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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