
.١٩٩٧أيار مايو ٧بتاريخ ١٦/١٨قرار رقم 
إدانة استمرار إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة

ن جلنة املستوطنات البشرية،إ
حول احتياجات الشعب الفلسطيين من ،١٩٩٣أيار/مايو٥املؤرخ١٤/٩و١٩٩١أيار/مايو٨املؤرخ١٣/٦إىل قراريهاإذ تشير

اإلسكان،
ا الطارئة العاشرة الذي تدين ١٩٩٧نيسان/أبريل٢٤الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف١٠/٢، إىل القرار دإ ـوإذ تشير أيضاً  يف دور

فيه اجلمعية قيام إسرائيل بصفتها السلطة احملتلة ببناء مستوطنة جديدة يف جبل أبو غنيم إىل اجلنوب من القدس الشرقية احملتلة، ومجيع
ءات اإلسرائيلية األخرى غري املشروعة يف مجيع األراضي احملتلة،اإلجرا

أن مسألة اإلسكان بالنسبة للشعب الفلسطيين وخباصة الالجئني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها وإذ تضع في اعتبارها
القدس، تقع داخل والية مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)،

التدهور اخلطري يف األوضاع املعيشية وعدم استقرار املستوطنات يف املدن والبلدات واحملليات يف األراضي في االعتباروإذ تأخذ
الفلسطينية احملتلة، وال سيما مدينة القدس الشرقية الشريفة احملتلة نتيجة ملمارسات االحتالل اإلسرائيلي مثل إقامة مستوطنات بشرية 

غري مشروعة،
من تأمني ١٩٦٧السلطات اإلسرائيلية إىل تنفيذ التدابري التالية لتمكني الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة منذ عامتدعو-١

:احتياجاته السكنية
اء مصادرة األراضي الفلسطينية وإنشاء مستوطنات إلسكان املهاجرين يف األراضي احملتلة؛ (أ) إ

مة مستوطنة جديدة يف جبل أبو غنيم إىل اجلنوب من القدس الشرقية؛(ب) وقف مجيع أشكال أنشطة التشييد إلقا
(ج) الكّف عن تطبيق السياسات اليت متنع وتعوق إصدار تراخيص البناء إىل الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة مبا فيها القدس؛

جمتمع اجلهات املاحنة الدولية زيادة املساعدات املالية الالزمة للتوصل إىل حل شامل ملشاكل اإلسكان يف األراضي تناشد-٢
الفلسطينية احملتلة؛

إىل املدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) التعاون مع األمني العام يف رصد الوضع وإعداد تطلب-٣
ا الطارئة العاشرة؛التقرير ا لذي دعت اجلمعية العامة إىل إعداده يف دور

ا السابعة عشرة تقريراً شامًال عن مسامهته امتثاًال هلذا القرارتطلب-٤ .كذلك إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل اللجنة يف دور

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٣٥١-٣٥٠)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



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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