
.١٩٩٣أيار/مايو ٥بتاريخ ١٤/٩قرار رقم 
المطالبة بتنفيذ إستراتيجية إسكان فلسطينية، ودعوة إسرائيل إلى االمتناع من تطبيق السياسات والممارسات 

التي تعوق تأمين الشعب الفلسطيني لحاجاته السكنية

إن جلنة املستوطنات البشرية،
١٩٨٠،١آذار/مارس١املؤرخ٤٦٥/١٩٨٠إىل قرار جملس األمنإذ تشير

، أيضاً، إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بشأن تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين وأحوال معيشة الشعب وإذ تشير
كانون األول ديسمرب١١املؤرخ٤٢/١٩٠و١٩٨٥كانون األول/ديسمرب١٧املؤرخ٤٠/١٧٠الفلسطيين، وال سيما القرارين

١٩٨٧،
١٩٩١،٢أيار/مايو٨املؤرخ١٣/٦إىل قرارهاتشيروإذ 

باالرتياح بتقرير املدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) عن االحتياجات السكنية للشعب وإذ تحيط علماً 
٣الفلسطيين،

العاصمة بني وفد من فلسطني ووفد من إسرائيل االرتياح أن حمادثات سلم ثنائية جارية اآلن يف واشنطن ، أيضاً، معوإذ تالحظ
ستشمل قضايا اإلسكان،

أن قضية اإلسكان بالنسبة للشعب الفلسطيين تدخل يف نطاق والية مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وإذ تضع في اعتبارها
)،(املوئل

اون مع األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) وبالتعمن األمني العام أن يتخذ، بالتشاور مع املدير التنفيذي ملركزتطلب.١
منظمة التحرير الفلسطينية، مجيع التدابري املناسبة من أجل القيام، يف أقرب وقت ممكن، بتنفيذ إسرتاتيجية إسكان فلسطينية وطنية يف 

؛٢٠٠٠جية العاملية للمأوى حىت عامضوء تقرير املدير التنفيذي والتوصيات اليت يتضمنها هذا التقرير وفقاً لإلسرتاتي
سلطات االحتالل اإلسرائيلية إىل تنفيذ ما يلي بغية متكني الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة من تأمني تدعو.٢

:احتياجاته السكنية
أ) وضع حد ملصادرة األراضي الفلسطينية وإلنشاء املستوطنات إليواء املهاجرين اجلدد؛(
االمتناع عن تطبيق السياسات اليت متنع وتعوق إصدار تصاريح البناء للشعب الفلسطيين؛ب) (

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -العربيقرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٣٥٠-٣٤٩)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

) إسرائيل بتفكيك املستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها ١٩٨٠(٤٦٥يطالب القرار ١
القدس. [احملّرر]

) رفض إسرائيل السماح للموئل بدراسة الظروف السكنية يف األراضي احملتلة واستمرار إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية هناك. ١٩٩١(١٣/٦يدين القرار ٢
[احملّرر]
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ج) االمتناع عن تطبيق السياسات واملمارسات اليت حتظر إنتاج وتطوير مواد البناء احمللية يف األراضي احملتلة، والسياسات واملمارسات (
األخرى اليت تقيد استرياد مواد البناء املناسبة؛

اء تطبيق القوانني اليت متنع الشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة من إنشاء مؤسساته الوطنية لتمويل اإلسكان؛د)( إ
هـ) رفع العقوبات املفروضة على التمويل واملعونة املالية من أجل اإلسكان اليت تقدم من املؤسسات الدولية والعربية واإلقليمية إىل (

يين يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛الشعب الفلسط
ا التقنية، وتوفري ما يلزم من مساعدة واستثمار إلجياد حل شامل ملشاكل اإلسكان تدعو.٣ اجلهات املاحنة الدولية إىل زيادة مساعد

اليت يواجهها الشعب الفلسطيين وبالتايل لتحسني مستوى معيشة الشعب الفلسطيين؛
ذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) أن يتخذ التدابري املناسبة، وأن جيري مشاورات بغية املدير التنفيتطلب من.٤

تيسري تدريب وتكوين الكوادر الفلسطينية الفنية الالزمة لتأمني االحتياجات السكنية الوطنية للشعب الفلسطيين؛
كنية تحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) أن تنظر يف االحتياجات الس، أيضاً، من اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتطلب.٥

للشعب الفلسطيين يف إطار جدول أعمال مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) املقرر عقده يف تركيا يف 
؛١٩٩٦حزيران/يونيو

ا اخلامسة عشرةتطلب كذلك.٦ .من املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً شامالً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار إىل اللجنة 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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