
  ٤٦٥قرار مجلس االمن رقم 
  

  ١٩٨٠مارس /آذار ١بتاريخ 
  

مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في 
  األراضي العربية المحتلة بما فيه القدس

  
  .ان مجلس األمن

  
  . s/١٣٦٧٩ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير المتضمن في الوثيقة   - ١
  
  . يوافق على النتائج والتوصيات المتضمنة في تقرير اللجنة المذكورة أعاله  - ٢
  
  . يدعو كافة اإلطراف،وبصورة خاصة حكومة إسرائيل،إلى التعاون مع اللجنة  - ٣
  
يشجب بقوة قرارا إسرائيل منع رئيس البلدية فهد القواسمة من حرية السفر للمثول أمام  - ٤

ب من إسرائيل السماح له بحرية السفر إلى مقر األمم المتحدة الرئيس لهذا مجلس األمن، ويطل
  . الغرض

  
يقرر أن كافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب البشري   - ٥

وهيكلية المؤسسات في األراضي الفلسطينية وغيرها من األراضي العربية المحتلة منذ عام 
ها القدس،أو أي جزء مها ليس لها أي مستند قانوني،وان سياسة إسرائيل ،بما في١٩٦٧

وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين في هذه األراضي تشكل خرقا فاضحا 
يين وقت الحرب،كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدن

  . سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط
  
يشجب بشدة استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات،ويدعو   - ٦

حكومة إسرائيل وشعبها إلى وقف هذه اإلجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة،وبصورة 
ف بصورة فورية عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في األراضي خاصة إلى التوق

  . ،بما فيها القدس١٩٦٧العربية المحتلة منذ عام 



  
يدعو كافة الدول إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خاصة فيما   - ٧

  . يعلق بالمستوطنات في األراضي المحتلة
  
ستمرار في درس الوضع المتعلق بالمستوطنات في األراضي العربية يطلب إلى اللجنة اال - ٨

،بما فيها القدس،والتحقيق في اإلنباء عن االستنزاف الجدي للموارد ١٩٦٧المحتلة منذ عام 
الطبيعية وخصوصا المائية بقصد ضمان حماية هذه الموارد الطبيعية العامة في األراضي 

  . ر الحالية تحت التمحيص الدقيقالخاضعة لالحتالل،وبقاء تطبيق القرا
  
، ١٩٨٠سبتمبر /يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس األمن قبل األول من أيلول  - ٩

ويقرر أن يعود إلى االنعقاد في اقرب وقت ممكن بعد ذلك للنظر في التقرير وفي التطبيق 
  . الكامل للقرار الحالي

  
  . باإلجماع ٢٢٠٣تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 

 


