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 والستونلثانية الدورة ا
 * من جدول األعمال املؤقت٣٤البند 

تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة بـالتحقيق يف        
املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس حقـوق       
اإلنسان للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن         

    السكان العرب يف األراضي احملتلة
طينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلــس  

 الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل
  

 تقرير األمني العام  
 / كــانون األول١٤املــؤرخ  ٦١/١١٨يقـدم هــذا التقريــر عمـال بقــرار اجلمعيــة العامـة     - ١

 : الذي ينص منطوقه على ما يلي٢٠٠٦ديسمرب 
 

 ، العامةإن اجلمعية”  
  ”... 
ن املــــستوطنـات اإلســــرائيلية فــــــي األرض    أتؤكــــد مــــن جديــــد   - ١”  

، وفــــي اجلــوالن الــسوري احملتــل، غــري قانونيـــة   الــشرقيةفيهــا القــدس الفلــسطينيـة، مبــا
 تشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛و
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اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة      بوجـوب تطبيـق     إسـرائيل أن تقبـل       إىل   تطلب - ٢”  
يف  حبكـم القـانون      ،١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ة  ؤرخـ قـت احلـرب، امل    حبماية املدنيني و  

اجلـوالن الـسوري احملتـل، وأن    يف فيها القدس الـشرقية، و  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا   
  منها؛٤٩اصة املادة خبتلتزم بدقة بأحكام االتفاقية، و

قطاع غزة ومن أجـزاء مـن       داخل  االنسحاب اإلسرائيلي من     الحظت - ٣”  
تفكيك املستوطنات فيهـا، باعتبـار ذلـك خطـوة حنـو تنفيـذ              أمهية  فة الغربية و  مشال الض 
 الطريق؛ خريطة

 إىل إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، أن تتقيــد يف هــذا   تطلــب - ٤”  
الصدد تقيدا دقيقـا بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنـساين                    

 ع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛الدويل، إزاء تغيري طابع ووض
 على ضرورة قيام الطرفني بشكل عاجل بتسوية مجيع املـسائل           تشدد - ٥”  

 املتبقية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك إزالة األنقاض؛
ــها  - ٦”   ــرر مطالبتـ ــوري و بوقـــف تكـ ــام جلفـ ــتيطان  تـ ــشطة االسـ ــع أنـ ميـ

، ويف  الــشرقيةلفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس األرض امجيــع أحنــاء اإلســرائيلية يف 
ــل   ــسوري احملتـ ــوالن الـ ــصلة     اجلـ ــن ذات الـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــذ قـ ــدعو إىل تنفيـ ، وتـ

 كامال؛ تنفيذا
 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، بــأن تتقيــد بالتزاماهتــا  تطالــب - ٧”  

عــــن حمكمــــة  ٢٠٠٤يوليــــه / متــــوز٩القانونيــــة املــــذكورة يف الفتــــوى الــــصادرة يف 
 الدولية؛ العدل

 ذات الصلة بـشأن      جملس األمــن  اتضـرورة التنفيـذ التام لقرار    تؤكد - ٨”  
 طلـب ، الـذي    )١٩٩٤ (٩٠٤ املستوطنات اإلسرائيلية، مبا يف ذلك قرار جملـس األمـن         

مواصــلة اختــاذ يف مجلــة أمــور، إىل إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل،   فيــه اجمللــس
 مصادرة األسلحة، هبدف منـع أعمـال العنـف غـري املـشروعة الـيت             تشمل وتنفيذ تدابري 

إىل اختـاذ تـدابري لـضمان سـالمة املـدنيني      فيـه  يقوم هبا املستوطنون اإلسرائيليون، ودعـا      
 يف األرض احملتلة؛ومحايتهم الفلسطينيني 

أعمال العنف اليت يقـوم هبـا املـستوطنون         مجيع   إىل منع    هتاادعوتكرر   - ٩”  
يف  سيما ضد املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات الفلسطينية، وخباصـة          رائيليون، وال اإلس

 ضوء التطورات األخرية؛
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الثانيـة   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا              تطلب - ١٠”  
 .“تقريرا عن تنفيذ هذا القرارستني الو

ذكرة شــفوية إىل حكومــة إســرائيل مــ العــام األمــني، وّجــه ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٤ويف  - ٢
طلب فيها، بالنظر إىل مـسؤوليات تقـدمي التقـارير املنوطـة بـه مبوجـب القـرار آنـف الـذكر، أن                       

 .تبلغه احلكومة بأي خطوات اختذهتا أو تعتزم اختاذها بشأن تنفيذ أحكام القرار ذات الصلة
 .ومل يرد أي رد حىت وقت إعداد هذا التقرير - ٣
ــار١٤ويف  - ٤ ــايو / أي ــه ٢٠٠٧م ــني، وّج ــام األم ــات     الع ــع البعث ــفوية إىل مجي ــذكرة ش م

الدائمة، طلب فيها، بالنظر إىل مسؤوليات تقدمي التقارير املنوطـة بـه مبوجـب القـرار، أن تبلغـه                   
احلكومة بأي خطوات اختذهتا أو تعتزم اختاذها بشأن تنفيـذ أحكـام القـرار اآلنـف الـذكر ذات                   

، تقـدم،  ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز  ١٠مة لكوبـا مـذكرة شـفوية مؤرخـة          الصلة، ووّجهت البعثة الدائ   
 :املعلومات التاليةيف جزء ذي صلة منها، 

 يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، إن اجلـــدار العـــازل الـــذي تـــشّيده إســـرائيل ”  
فيهــا داخــل القــدس الــشرقية وحوهلــا، إمنــا يــشكل أحــد انتــهاكات اتفاقيــة جنيــف   مبــا

 ألـف فلـسطيين مـن دون سـبب مـن            ٢٠ذلك أنه خلَّـف     .  جسامة ١٩٤٩الرابعة لعام   
أسباب الـرزق، ودّمـر آالف اهلكتـارات مـن األراضـي وآبـار امليـاه يف الـضفة الغربيـة،                     

 يف املائــة مــن األرض الفلــسطينية،   ٦٠يــشكل مــصادرة، حبكــم الواقــع، حلــوايل      مبــا
 .“فيها القدس الشرقية مبا

، ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٣شـفوية مؤرخـة     ووّجهت البعثة الدائمة لألرجنـتني مـذكرة         
 :تتضمن يف جزء ذي صلة منها، املعلومات التالية

ــتني عنــ   ”   ــت األرجن ــا زال ــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض   م ــا أن امل د موقفه
احملتلــة تــشكل تــصرفاً مــن جانــب واحــد يــضر بنتــائج املفاوضــات بــشأن الوصــول إىل  

قـا خلريطـة الطريـق، فـإن األرجنـتني          ووف. وضع قانوين قاطع لألرض الفلسطينية احملتلـة      
لتدعو إىل جتميد مجيع األنشطة االستيطانية وما يـرتبط هبـا مـن تـدابري ذات صـلة هبـذه                    

 .“املسألة
 


