
 
  

  ٤٤٦قرار مجلس األمن رقم 
  

  ١٩٧٩مارس /آذار ٢٢بتاريخ 
  

الممارسات اإلسرائيلية بإقامة المستوطنات على األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عقبة 
  خطرة في وجه السالم في الشرق األوسط ليس لها مستند قانوني

  
ات أخرى ألقيت أمام إن مجلس األمن وقد استمع إلى كلمة مندوب األردن الدائم والى كلم

المجلس،وإذ يشدد على الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى سالم شامل وعادل ودائم في الشرق 
األوسط،وإذ يؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن 

،تنطبق على األراضي العربية التي تحتلها ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢الحرب والمؤرخة في 
  :،بما فيها القدس١٩٦٧رائيل منذ إس
  
يقرر إن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على األراضي الفلسطينية   - ١

،ليس لها أي مستند قانوني،وتشكل عقبة خطرة في وجه ١٩٦٧والعربية المحتلة منذ سنة 
  . التوصل إلى سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط

  
المؤرخ في ) ١٩٦٧( ٢٣٧إسرائيل في االلتزام بقرارات مجلس األمن  يشجب بشدة فشل  - ٢

،والبيان ١٩٧١سبتمبر / أيلول ٢٥المؤرخ في ) ١٩٦٨( ٢٥٢و ١٩٦٧يونيو / حزيران ١٤
،وبقرارات ١٩٦٧نوفمبر/ تشرين الثاني ١١االجماعي لرئيس مجلس األمن المؤرخ في 

/ تموز ١٤و  ٤المؤرخين في  )٥د إ ط ـ ( ٢٢٥٤و) ٥د إ ط ـ ( ٢٢٥٣الجمعية العام 
 ١٨المؤرخ في  ١١٣- ٣٣،و١٩٧٧اكتوبر/تشرين األول ٢٨المؤرخ في  ٣٢/٥،و١٩٦٧يوليو 

  . ١٩٧٨ديسمبر /كانون األول
  
يطلب مرة أخرى من إسرائيل بصفتها القوة المحتلة،إن تلتزم بدقة باتفاقية جنيف الرابعة   - ٣

،وان تتراجع عن تدابيره السابقة وان تمتنع عن اتخاذ أي عمل قد يؤدي ١٩٤٩المؤرخة سنة 
إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس في 



،بما فيها القدس،وان تمتنع بشكل ١٩٦٧التركيب السكاني لألراضي العربية المحتلة منذ سنة 
  . نها المدنيين إلى األراضي العربية المحتلةخاص عن نقل مجموعات من سكا

  
يعلن تأليف لجنة من ثالثة أعضاء في مجلس األمن يعينهم رئيس المجلس بعد التشاور   - ٤

مع األعضاء من اجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في األراضي العربية المحتلة منذ 
  . ،بما فيه القدس١٩٦٧سنة 

  
  . ١٩٧٩يوليو /فع تقريرها إلى مجلس األمن في األول من تموزيطلب إلى اللجنة أن تر  - ٥
  
  . يطلب إلى األمين العام تزويد اللجنة بالتسهيالت الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها  - ٦
  
يقرر إبقاء الوضع في األراضي المحتلة تحت التمحيص الدقيق والمتواصل،وان يعود   - ٧

  . لمراجعة الوضع في ضوء توصيات اللجنة،١٩٧٩يوليو /إلى االنعقاد في تموز
  

صوتا مع القرار في مقابل ال احد  ١٢، بـ ٢١٣٤تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 
  . ٣ضده وامتناع 

 


