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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/401()اللجنة الرابعة(

 
املـــستوطنات اإلســـرائيلية يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا - ٦٣/٩٧

 القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل
 ،إن اجلمعية العامة 
ــم املتحــدةذ تــسترشدإ  ــاق األم ــادئ ميث ــى، وإذ مبب ــدم جــواز االســتيالء عل تؤكــد ع

 األراضي بالقوة،
ــشري   كــانون١٧ املــؤرخ٦٢/١٠٨القــرار فيهــا إىل قراراــا ذات الــصلة، مبــاوإذ ت

 العاشرة، ةئي دورا االستثنائية الطارفـرارات اليت اختذاقال، وكذلك٢٠٠٧ديسمرب/األول
ــشـــريو   ٢٤٢ القــراراتاا فيهــن ذات الــصلة مبــمــرارات جملــس األ إىل قــ أيــضاإذ ت
املــــــــؤرخ)١٩٧٩ (٤٤٦  و١٩٦٧نــــــــوفمرب/ تــــــــشرين الثــــــــاين٢٢ؤرخاملــــــــ)١٩٦٧(

)١٩٨٠( ٤٧٦  و١٩٨٠مــارس/ آذار١املــؤرخ)١٩٨٠ (٤٦٥  و١٩٧٩مــارس/آذار ٢٢
 ١٩٨٠أغـــسطس/آب ٢٠املـــؤرخ)١٩٨٠ (٤٧٨  و١٩٨٠يونيـــه/ حزيـــران٣٠املـــؤرخ

ــ)١٩٨١ (٤٩٧ و ــانون األول١٧ؤرخـاملــ ــسمرب/ كــ ــؤرخ)١٩٩٤ (٩٠٤  و١٩٨١ديــ املــ
 ،١٩٩٤مارس/آذار ١٨

 اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايــة املـدنيني وقـت احلــرب،انطبــاق وإذ تؤكـد مـن جديـد 
ــا فيهـــا القـــدس،)١(١٩٤٩أغـــسطس/ آب١٢ةؤرخـــامل ــسطينية احملتلـــة، مبـ  علـــى األرض الفلـ

  السوري احملتل،، وعلى اجلوالنالشرقية

_______________

 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
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 أن قيام السلطة القائمـة بـاالحتالل بنقـل بعـض سـكاا املـدنيني إىل األرضوإذ ترى 
يف  واألحكـام ذات الـصلة مـن القـانون العـريف، مبـا)١(اليت حتتلها خرق التفاقيـة جنيـف الرابعـة

 ،)٣( األربع التفاقيات جنيف)٢(ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضايف األول
 ٢٠٠٤يوليــه/ متــوز٩ إىل الفتــوى الـيت أصــدرا حمكمـة العــدل الدوليـة يفوإذ تـشري 

، وإذ تـشري أيـضا)٤(اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـةبشأن
 ١٠/١٧ - دإط  و٢٠٠٤يوليـه/ متـوز٢٠ املـؤرخ١٠/١٥ - دإطإىل قراري اجلمعية العامـة

 ،٢٠٠٦ديسمرب/ن األول كانو١٥املؤرخ
ــد خلـــصت إىل أنوإذ تالحـــظ  ــة قـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــة” أن حمكمـ املـــستوطناتإقامـ

 للقـــانونخرقـــا متثـــل )مبـــا فيهـــا القـــدس الـــشرقية( الفلـــسطينية احملتلـــةاألرضيف اإلســـرائيلية
 ،)٥(“يلالدو

ـــط علمــــوإذ حتي  ـــتقريال باـ ـــه مؤخــــرا ار اـ ـــذي قدمــ ـــملقلـ ـــ حقلــسرر اخلــاص ـ وقـ
  عـامي حتتلـها إسـرائيل منـذـــ الفلسطينية التاألراضــييــالة حقوق اإلنسان فحب املعيناإلنسان
٦(١٩٦٧(، 

سبتمبــر/أيلول ١٣ املؤرخ،إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقت إىلتشريوإذ 
 لي،بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائي الالحقةوإىل اتفاقات التنفيذ ،)٧(١٩٩٣

 حـل دائـم إلجيـاد الرباعيـة إىل خريطة الطريـق الـيت وضـعتها اموعـةشري أيضاوإذ ت 
علـى وجـه التحديـد وإذ تالحـظ،)٨( وجـود دولـتنيعلى أسـاس اإلسرائيلي الفلسطيينللنـزاع
 تجميد مجيع األنشطة االستيطانية،لدعوا

_______________

 .١٧٥١٢، الرقم١١٢٥املرجع نفسه، الد )٢(
 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥املرجع نفسه، الد )٣(
 يف األرض الفلـسطينيةاآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار:؛ انظر أيضاCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٤(

 . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعاماحملتلة،
 اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار:؛ انظر أيضا١٢٠، الفتوى، الفقرةCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٥(

ــسطينية احملتلـــة،  مـــن١٣٦، الـــصفحة٢٠٠٤دل الدوليـــة لعـــامفتـــوى، تقـــارير حمكمـــة العـــيف األرض الفلـ
.اإلنكليزي النص

 .A/63/326انظر )٦(
)٧( A/48/486-S/26560املرفق ،. 
)٨( S/2003/529املرفق ،. 
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أمور، نقل رعايا الـسلطة، يف مجلةتشمل أن أنشطة االستيطان اإلسرائيليةوإذ تدرك 
القائمـة بـاالحتالل إىل األراضــي احملتلـة ومــصادرة األراضـي واسـتغالل املــوارد الطبيعيـة واختــاذ

  مع القانون الدويل،تتعارضإجراءات أخرى ضد السكان املدنيني الفلسطينيني
مـنللسياسات والقرارات واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية  ما يف اعتبارهاتضعوإذ 

  السالم يف الشرق األوسط،جهود حتقيقتأثري ضار على
ــق  ــرب عــن شــديد القل ــاالحتالل،إســرائيلمواصــلة إزاءوإذ تع ــسلطة القائمــة ب ، ال

، منتهكــة بــذلك القــانون اإلنــساين الــدويل يف األرض الفلــسطينية احملتلــةأنــشطة االســتيطان
ــات ــرارات األمـــم املتحـــدة ذات الـــصلة واالتفاقـ ــنيتوصـــللالـــيت مت اوقـ ــا بـ ،ني الطـــرفإليهـ

ــام إســرائيل ب وإذ ــق بوجــه خــاص إزاء قي ــساورها القل ــاء وتوســيع املــستوطنات يف القــدسي بن
ــشرقية احملتلــة ، الراميــة إىل الــربط بــني١ -تــسميه اخلطــة هــاء  مــا مبــا يف ذلــكحوهلــا،وال

 األردن،مستوطناا غري الشرعية حول القدس الشرقية احملتلة وزيادة عزلتها، ويف غور
للجـدارقـانوينالغريالتشييد إسرائيلمواصلة إزاءوإذ تعرب عن شديد القلق أيضا 

تعـرب عـن قلقهـا بوجـهوإذداخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلا،
ممــا يــسبب حمنــة إنــسانية،١٩٤٩ امتــداد اجلــدار خروجــا علــى خــط اهلدنــة لعــامإزاءخــاص

ويفتـت وحـدةيا خطريا يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية للـشعب الفلـسطيينشديدة وترد
لاحلـيف املـستقبل وجيعـلاألرض الفلسطينية، مما قد يشكل حكما مسبقا على أي مفاوضات

  فعليا، دولتني مستحيل التنفيذالقائم على وجود
م الغالبيــة ألن مــسار اجلــدار قــد رســم بطريقــة جتعلــه يــضوإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،
  أنشطة االستيطان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقيةتشجبوإذ 
قطـع سـبل الـرزقو، وأي أنشطة تنطـوي علـى مـصادرة األراضـياجلوالن السوري احملتليفو

 ضم األراضي حبكم األمر الواقع،ولألشخاص املشمولني باحلماية
 إىل ضــرورة إــاء مجيــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك أعمــال اإلرهــابوإذ تــشري 

 واالستفزاز والتحريض والتدمري،
ــق شــديد  ــساورها قل ــفإزاء وإذ ي ــصاعد حــوادث العن ــيت ت ــهاال ــستوطنونيرتكب  امل

 ضـد املـدنيني الفلـسطينينياحملتلـةالفلـسطينيةسلحون غري الـشرعيني يف األرضاإلسرائيليون امل
 ،وممتلكام وأراضيهم الزراعية
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إىل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وأجـزاء مـن مشـال الـضفة الغربيـةوإذ تشري 
 ،وإىل أمهية تفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة حنو تنفيذ خريطة الطريق

 ،)٩( بتقارير األمني العام ذات الصلةحتيط علماوإذ 
 سـبتمرب/أيلـول ٢٦ باالجتمـاع اخلـاص الـذي عقـده جملـس األمـن يفوإذ حتيط علمـا 

٢٠٠٨، 
ــد - ١   أن املـــستوطنـات اإلســـرائيلية فـــــي األرض الفلـــسطينيـة،تؤكـــد مـــن جديـ

تشكل عقبة أمـام الـسالمو ، وفــي اجلوالن السوري احملتل، غري قانونيـة الشرقيةفيها القدس مبا
 والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛

اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنينيانطبــاقإســرائيل أن تقبــل إىلتطلــب - ٢ 
 حبكـم القـانون علـى األرض الفلـسطينية،)١(١٩٤٩أغـسطس/ آب١٢ةؤرخوقت احلرب، امل

ــشرقية، وعلــى اجلــوالن الــسو احملتلــة، مبــا ــزم بدقــة بأحكــامفيهــا القــدس ال ري احملتــل، وأن تلت
  منها؛٤٩اصة املادةخباالتفاقية، و

االنسحاب اإلسرائيلي من قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن مشـال الـضفة تالحظ - ٣ 
 ،)٨(أمهية تفكيك املـستوطنات فيهـا باعتبـار ذلـك خطـوة حنـو تنفيـذ خريطـة الطريـقو ،الغربية

 ع املسائل املتبقية يف قطاع غزة؛ضرورة قيام الطرفني بشكل عاجل بتسوية مجيو
ــاتطلـــب - ٤  ــد تقيـــدا دقيقـ  إىل إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــاالحتالل، أن تتقيـ

ــك القــانون اإلنــساين الــدويل، إزاء تغــيري طــابع بالتزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذل
 لدميغرايف؛األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ووضعها، وتكوينها ا

تـام جلميـع أنـشطة االسـتيطان اإلسـرائيليةال بالوقف الفـوري وتكرر مطالبتها - ٥ 
يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتـل،
ــا فيهـــا القـــرار ــصلة، مبـ ــن ذات الـ ــس األمـ ــصدد إىل تنفيـــذ قـــرارات جملـ ــذا الـ ــدعو يف هـ وتـ

 ، تنفيذا كامال؛)١٩٨٠( ٤٦٥
 إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تتقيـد بالتزاماـا القانونيـةتطالب - ٦ 

 ؛)٤(٢٠٠٤يوليه/ متوز٩ يف العدل الدوليةحمكمةاملذكورة يف الفتوى الصادرة عن
الـــيت يقــوم ـــاواملــضايقاتأعمــال العنـــفمجيـــعـــا إىل منــعادعوتكــرر - ٧ 

 ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكـام وأراضـيهم الزراعيـة،سيما الرائيليون، واملستوطنون اإلس
_______________

)٩( A/63/482-484؛ انظر أيضا519  و518  وA/63/273. 
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ــب، الــذي)١٩٩٤ (٩٠٤قــرار جملــس األمــــنوتؤكــد ضــرورة تنفيــذ  فيــه الــس مــنطل
 مـصادرة األسـلحة،تـشملإسرائيل، السلطة القائمة بـاالحتالل، مواصـلة اختـاذ وتنفيـذ تـدابري

روعة اليت يقوم ا املستوطنون اإلسرائيليون، ودعـا إىل اختـاذدف منع أعمال العنف غري املش
 ؛ ومحايتهمتدابري لضمان سالمة املدنيني الفلسطينيني يف األرض احملتلة

ستنيالـالرابعـة و إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ٨ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ون األول كان٥

 


