
.١٩٩٧آذار/مارس ٢٦) بتاريخ ٥٣(الدورة ١٩٩٧/٣قرار رقم 
الترحيب بالتطورات اإليجابية التي نشأت بانعقاد المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط، واإلعراب عن 

القلق إزاء أنشطة االستيطان اإلسرائيلي

إن جلنة حقوق اإلنسان،
األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كما وردت يف ميثاق األمم أن على مجيع الدول جديدمنتؤكدإذ

املتحدة وُفّصلت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك الواجبة 
التطبيق،

١٢جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يفأن إسرائيل طرف يف اتفاقيةاعتبارهافيتضعوإذ
مبا فيها ،١٩٦٧واليت تنطبق على األراضي الفلسطينية ومجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام،١٩٤٩آب/أغسطس

القدس الشرقية،
اليت ،١٩٩٦نيسان/ابريل١١املؤرخ يف٤/١٩٩٦وآخرها القراربالقرارات السابقة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان، تذّكروإذ

أكدت فيها من جديد، يف مجلة أمور، عدم شرعية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،

ترّحب-١
تشرين األول/أكتوبر٣٠(أ) بالتطورات اإلجيابية اليت نشأت بانعقاد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط الذي عقد يف مدريد يف

مبا يف ذلك بصفة خاصة إعالن املبادئ بشأن الرتتيبات االنتقالية للحكم الذايت الذي وقعته حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير ،١٩٩١
رفان طفضًال عن االتفاق االنتقايل بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الذي وقعه ال،١٩٩٣أيلول/سبتمرب١٣الفلسطينية يف واشنطن يف

ما يف واشنطن يف ؛١٩٩٥أيلول/سبتمرب٢٨ذا
ذت مؤخراً يف اجتاه مواصلة تنفيذ االتفاقات ذات الصلة، من خالل التوقيع على الربوتوكول املتعلق بإعادة  (ب) باخلطوة اليت اختُّ

االنتشار يف اخلليل؛
شباط/فرباير١٩ألف املؤرخ يف٢/١٩٩٣اللجنةاملقدم من املقرر اخلاص عمًال بقرار .E/CN)16/1997/4((ج) بالتقرير

؛١٩٩٣
العميققلقهاعنتعرب-٢

(أ) إزاء أنشطة االستيطان اإلسرائيلي، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، وإسكان املستوطنني يف األراضي احملتلة، ونزع ملكية األراضي، 
وين ليني، وشق الطرق االلتفافية، اليت تغري الطابع العمراين والتكوهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات، وطرد املقيمني من السكان احمل

السكاين لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه األنشطة غري مشروعة وتشكل انتهاكاً التفاقية جنيف املتعلقة 

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤٤٧-٤٤٦)،٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



قبة رئيسية أمام السالم؛ومتثل ع،١٩٤٩آب/أغسطس١٢حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب املؤرخة يف
(ب) إزاء مجيع أعمال اإلرهاب وتدين هذه األعمال بشدة، وتطلب إىل مجيع األطراف عدم السماح ألي أعمال إرهابية بالتأثري سلباً 

على عملية السالم اجلارية؛
:حكومة إسرائيل بأنتطالب-٣

نيسان/أبريل١١املؤرخ يف٤/١٩٩٦هذا املوضوع، وآخرها القرار(أ) متتثل امتثاالً تاماً ألحكام القرارات السابقة للجنة حول 
؛١٩٩٦

(ب) تكّف متاماً عن سياستها املتمثلة يف توسيع املستوطنات وما يتصل بذلك من األنشطة يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس 
الشرقية؛

؛(ج) متتنع عن وحتول دون أي إسكان جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة
(د) تعاجل مسألة املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة خالل املفاوضات بشأن الوضع النهائي لألراضي اليت من املقرر أن 

تستأنف يف غضون شهرين من تنفيذ الربوتوكول املتعلق بإعادة االنتشار يف اخلليل.



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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