
.١٩٩٤شباط/فبراير ١٨) بتاريخ ٥٠(الدورة ١٩٩٤/١قرار رقم 
التأكيد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غير قانونية، وحُث إسرائيل على االمتناع من توطين 

مستوطنين هناك

إن جلنة حقوق اإلنسان،
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، من ١٣من املادة ٢بأن لكل فرد، وفقاً للفقرة إذ تذّكر

ويف العودة إىل بلده،
، تنطبق على ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف وإذ تؤكد من جديد

، مبا فيها القدس،١٩٦٧ائيل منذ عام األراضي الفلسطينية ومجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسر 
ا وإذ تشير ٣/١٩٩٢، و ١٩٩١شباط/فرباير ١٥املؤرخ يف ٣/١١٩١، و ١٩٩٠شباط/فرباير ١٦املؤرخ يف ١/١٩٩٠إىل قرارا
، اليت تقوم، يف مجلة أمور، بإعادة تأكيد عدم١٩٩٣شباط/فرباير ١٩املؤرخ يف ٣/١٩٩٣، و ١٩٩٢شباط/فرباير ١٤املؤرخ يف 

قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،
إزاء ما تقوم به احلكومة اإلسرائيلية من توطني للمستوطنني يف األراضي احملتلة، األمر الذي قد يغري املعامل وإذ يساورها شديد القلق

الطبيعية والتكوين الدميوغرايف لألراضي احملتلة،
، ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر ٣٠تج عن املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط املعقود يف مدريد يف بالتطور اإلجيايب الناوإذ ترّحب

١٣والذي مشل بصفة خاصة إعالن املبادئ بشأن احلكم الذايت املؤقت الذي وقعته حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف 
يئة بيئة سلمية ومستقرة يف الشرق األوسط،، فضالً عن اجلهود املبذولة من أ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  جل 

١٩ألف املؤرخ يف ٢/١٩٩٣املقدم من املقرر اخلاص عمالً بقرارها (E/CN.4/1994/14)بالتقريروإذ تحيط علماً 
وقيع على ت، وإذ تشري إىل املعلومات املقدمة إليه بشأن قيام السلطات اإلسرائيلية مبصادرة األرض قبل وبعد ال١٩٩٣شباط/فرباير 

،١٩٩٣أيلول/سبتمرب ١٣إعالن املبادئ يف 
يئة بيئة سلمية ومستقرة، خاصة يف املرحلة واقتناعاً منها بأن كّف إسرائيل متاماً عن سياستها االستيطانية سيشكل مسامهة إجيابية يف 

الراهنة للعملية،

اقية تلة غري قانوين ويشكل انتهاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفأن توطني املدنيني اإلسرائيليني يف األراضي احملتؤكد من جديد-١
؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب واملؤرخة يف

و ٣/١٩٩٢و ٣/١٩٩١و ١/١٩٩٠لعدم امتثال حكومة إسرائيل متاماً ألحكام قرارات جلنة حقوق اإلنسان تأسف-٢

بريوت،١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤١٩-٤١٨)،٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



؛٣/١٩٩٣
.إسرائيل على االمتناع عن توطني أي مستوطنني يف األراضي احملتلةحكومة تحثّ -٣



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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