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 الرجاء إعادة االستعمال
12-48578 

*1248578* 
 

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/424() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

ــا      - ٦٧/١٢٠ ــا فيه ــة، مب ــسطينية احملتل املــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفل
  القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــسترشد   ــى       إذ ت ــم املتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء عل ــاق األم ــادئ ميث  مبب
  األراضي بالقوة،

ــشري    ــصلة وإذ تـ ــا ذات الـ ــوعإىل قراراـ ــرار   باملوضـ ــا القـ ــا فيهـ ــؤرخ ٦٦/٧٨، مبـ  املـ
 وإىل القـــــرارات الـــــيت اختـــــذا يف دورـــــا االســـــتثنائية ٢٠١١ديـــــسمرب /كـــــانون األول ٩

  العاشرة، الطارئة

 إىل قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة باملوضـوع، مبـا فيهـا القـرارات           شري أيـضا  وإذ ت   
ــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢ ــاين ٢٢املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦ و ١٩٦٧نـ  ٢٢املـ
) ١٩٨٠ (٤٧٦ و ١٩٨٠مـــــارس / آذار١املـــــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥ و ١٩٧٩مـــــارس /آذار

ــؤرخ  ــران٣٠املـ ــه / حزيـ ــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٧٨ و ١٩٨٠يونيـ ــسطس / آب٢٠املـ  ١٩٨٠أغـ
 ١٨املـؤرخ   ) ١٩٩٤ (٩٠٤ و   ١٩٨١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧املـؤرخ  ) ١٩٨١ (٤٩٧ و

  ،١٩٩٤مارس /آذار

 انطباق اتفاقية جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب املؤرخـة                 وإذ تعيد تأكيد    

  على األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، وعلـى              )1(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

  اجلوالن السوري احملتل،

_______________ 

  .٩٧٣، الرقم ٧٥، الد جمموعة املعاهداتملتحدة، األمم ا )1(
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 أن قيام السلطة القائمة بـاالحتالل بنقـل بعـض سـكاا املـدنيني إىل األرض        وإذ تؤكد   

 واألحكام ذات الصلة باملوضوع مـن القـانون       )1(اليت حتتلها يشكل خرقا التفاقية جنيف الرابعة      

 التفاقيــــات )2(الربوتوكــــول اإلضــــايف األول يف ذلــــك األحكــــام املدونــــة يف    العــــريف، مبــــا 

  ،)3(األربع جنيف

 ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف  وإذ تــشري  

، وإذ تـشري أيـضا   )4(بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة          

 ١٠/١٧ -  و دإط ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٠املـؤرخ    ١٠/١٥ - إىل قراري اجلمعية العامـة دإط     

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

ــد خلـــصت إىل أن   وإذ تالحـــظ   ــة قـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــستوطنات  “ أن حمكمـ ــة املـ إقامـ

ــة   ــرائيلية يف األرض الفلـــــسطينية احملتلـــ ــا(اإلســـ ــدس الـــــشرقية  مبـــ ــا القـــ ــا ) فيهـــ متثـــــل خرقـــ

  ،)5(”الدويل للقانون

ــيط علمــا    ــؤخرا املقــرر اخلــاص لــس حقــوق        بــالتوإذ حت قريرين اللــذين قــدمهما م

  ،)6(١٩٦٧اإلنسان املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

سـبتمرب  / أيلـول  ١٣ إىل إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الـذايت املؤقـت املـؤرخ             وإذ تشري   

  ني الفلسطيين واإلسرائيلي، وإىل اتفاقات التنفيذ الالحقة بني اجلانب)7(١٩٩٣

 إىل خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اموعـة الرباعيـة إلجيـاد حـل دائـم              وإذ تشري أيضا    

، وإذ تـشدد علـى وجـه التحديـد     )8(للصراع اإلسرائيلي الفلـسطيين علـى أسـاس وجـود دولـتني      

’’ لطبيعـي النمـو ا ‘‘جتميد مجيـع األنـشطة االسـتيطانية، مبـا يف ذلـك مـا يـسمى                على دعوا إىل    

، ٢٠٠١مـارس   /للمستوطنات وتفكيك مجيع البؤر االستيطانية املتقدمة الـيت أنـشئت منـذ آذار            

  وعلى ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماا وتعهداا يف هذا الشأن،

_______________ 

  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، الد  )2(

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥الد املرجع نفسه،  )3(

  .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )4(

  .١٢٠املرجع نفسه، الفتوى، الفقرة  )5(

)6( A/HRC/20/32 ؛ انظر أيضاA/67/379.  

)7( A/48/486-S/26560املرفق ،.  

)8( S/2003/529املرفق ،.  
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 أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية تشمل، يف مجلة أمور، نقل رعايـا الـسلطة        وإذ تدرك   
اضي احملتلة ومصادرة األراضي وتشريد األسر الفلسطينية واسـتغالل         القائمة باالحتالل إىل األر   

املوارد الطبيعية واختاذ إجراءات أخرى ضد السكان املدنيني الفلسطينيني والـسكان املـدنيني يف    
  اجلوالن السوري احملتل تتعارض مع القانون الدويل،

ت واألنـــشطة  التـــأثري البـــالغ الـــضرر للـــسياسات والقـــرارا    وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا   
ــة الــسالم وتقــدمها ويف      ــة مــن أجــل اســتئناف عملي االســتيطانية اإلســرائيلية يف اجلهــود املبذول
مصداقية عملية السالم ويف فـرص حتقيـق الـسالم يف الـشرق األوسـط وفقـا للحـل القـائم علـى                     
ــتني، إســرائيل وفلــسطني، تعيــشان جنبــا إىل جنــب يف ســالم وأمــن داخــل حــدود      وجــود دول

  ،١٩٦٧على أساس حدود ما قبل عام معترف ا 

ــق     ــرب عــن شــديد القل ــاالحتالل،    وإذ تع ــة ب ــسلطة القائم  إزاء مواصــلة إســرائيل، ال
أنشطة االسـتيطان يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، يف انتـهاك للقـانون                   

 الــيت مت التوصــل اإلنــساين الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة باملوضــوع واالتفاقــات 
إليها بني الطـرفني ولاللتزامـات مبوجـب خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اموعـة الرباعيـة، ويف                     

  حتد لدعوات اتمع الدويل إىل إيقاف مجيع األنشطة االستيطانية،

ــاص      ــه خـ ــق بوجـ ــديد القلـ ــن شـ ــرب عـ ــيع   وإذ تعـ ــاء وتوسـ ــرائيل ببنـ ــام إسـ  إزاء قيـ
 الراميـة  ١ -تلة وحوهلا، مبـا يف ذلـك مـا تـسميه اخلطـة هـاء              املستوطنات يف القدس الشرقية احمل    

احملتلـة وزيـادة عزلتـها، ومواصـلة         إىل الربط بني مستوطناا غري الشرعية حول القدس الـشرقية         
هدم بيوت الفلسطينيني وطرد األسر الفلسطينية من املدينة وحرمان الفلسطينيني مـن حقـوقهم      

  األردن، االستيطانية اجلارية حاليا يف غوريف اإلقامة يف املدينة واألنشطة 

إزاء مواصلة إسرائيل التشييد غري القانوين للجـدار داخـل   وإذ تعرب عن شديد القلق     
األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلا، وإذ تعرب عـن قلقهـا بوجـه خـاص             

، ممــا يــسبب حمنــة إنــسانية شــديدة  ١٩٤٩إزاء امتــداد اجلــدار خروجــا علــى خــط اهلدنــة لعــام  
صادية للشعب الفلـسطيين ويفتـت وحـدة األرض         وترديا خطريا يف األوضاع االجتماعية واالقت     

الفلسطينية ويقوض حيويتـها، ممـا قـد يـشكل حكمـا مـسبقا علـى أي مفاوضـات يف املـستقبل                       
  وجيعل احلل القائم على وجود دولتني مستحيل التنفيذ فعليا،

ــالغ القلــق    ــة    وإذ يــساورها ب  ألن مــسار اجلــدار قــد رســم بطريقــة جتعلــه يــضم الغالبي
  ستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،العظمى من امل

 أنشطة االستيطان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية،       وإذ تشجب   

ويف اجلوالن السوري احملتل، وأي أنشطة تنطـوي علـى مـصادرة األراضـي وقطـع سـبل الـرزق                

  الواقع،  وضم األراضي حبكم األمرلألشخاص املشمولني باحلماية
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 إىل ضـــرورة إـــاء مجيـــع أعمـــال العنــف، مبـــا يف ذلـــك أعمـــال اإلرهـــاب  وإذ تــشري   

  واالستفزاز والتحريض والتدمري،

 إزاء تـــصاعد حـــوادث العنـــف والتـــدمري واملــــضايقة     وإذ يـــساورها شـــديد القلـــق     

سلحون غــري الــشرعيني يف واالســتفزاز والتحــريض الــيت يرتكبــها املــستوطنون اإلســرائيليون املــ 

ــيهم        ــسطينيني، مبــن ف ــدنيني الفل ــشرقية، ضــد امل ــا فيهــا القــدس ال ــة، مب ــسطينية احملتل األرض الفل

  األطفال، وضد ممتلكام، مبا فيها املواقع التارخيية والدينية، وأراضيهم الزراعية،

  ،)9(باملوضوع  بتقارير األمني العام ذات الصلةوإذ حتيط علما  

 ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول ٢٦ االجتماع اخلاص الذي عقده جملس األمن يف      وإذ تالحظ   

  ،٢٠١١فرباير / شباط١٨واجتماع الس يف 

 أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا             تعيد تأكيد   - ١  

والتنميـة  القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتـل غـري قانونيـة وتـشكل عقبـة أمـام الـسالم         

  االقتصادية واالجتماعية؛

 إىل إســرائيل أن تقبــل انطبــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني  تطلــب  - ٢  

 حبكــم القــانون علــى األرض الفلــسطينية  )1(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢وقــت احلــرب املؤرخــة  

ــى اجلــوالن      ــشرقية، وعل ــا القــدس ال ــا فيه ــة، مب ــة بأحكــام    احملتل ــزم بدق ــل وأن تلت ــسوري احملت ال

 منــها، وأن تتقيــد جبميــع التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل وأن  ٤٩االتفاقيــة، وخباصــة املــادة 

ع األرض الفلــسطينية احملتلــة، تكــف فــورا عــن اختــاذ مجيــع التــدابري الــيت تتــسبب يف تغــيري طــاب   

  هما وتكوينهما الدميغرايف؛فيها القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل ووضع مبا

ــها  - ٣   ــع أحنــاء   تكــرر مطالبت   بوقــف مجيــع أنــشطة االســتيطان اإلســرائيلية يف مجي

اجلـــوالن الـــسوري احملتـــل فـــورا  األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس الـــشرقية، ويف  

ــى ــصلة       وعل ــرارات جملــس األمــن ذات ال ــع ق ــذ مجي ــصدد إىل تنفي ــدعو يف هــذا ال ــام، وت  حنــو ت

 ٢٠املــــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٥٢و ) ١٩٧٩ (٤٤٦فيهــــا القــــرارات   بالكامــــل، مبــــاملوضــــوعبا

ــه /متــــوز  ١٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥و ) ١٩٨٠ (٤٧٦و ) ١٩٨٠ (٤٦٥ و ١٩٧٩يوليــ

  ؛٢٠٠٣ نوفمرب/تشرين الثاين

 إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تتقيـد بالتزاماـا القانونيـة                 تطالب  - ٤  

  ؛)4(٢٠٠٤يوليه / متوز٩ الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف املذكورة يف الفتوى

_______________ 

)9( A/67/332 و A/67/338 و A/67/372 و A/67/375 و A/67/511.  
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 إىل منع مجيع أعمال العنف والتدمري واملضايقة واالسـتفزاز الـيت            تكرر دعوا   - ٥  

يقــوم ــا املــستوطنون اإلســرائيليون، وخباصــة ضــد املــدنيني الفلــسطينيني وممتلكــام، مبــا فيهــا   

 ٩٠٤ع التارخيية والدينية، وأراضيهم الزراعية، وتؤكـد ضـرورة تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                   املواق

ــاالحتالل، مواصــلة اختــاذ     ) ١٩٩٤( ــه الــس إىل إســرائيل، الــسلطة القائمــة ب الــذي طلــب في

وتنفيذ تدابري تشمل مصادرة األسلحة دف منـع أعمـال العنـف غـري املـشروعة الـيت يقـوم ـا            

ائيليون، ودعا إىل اختاذ تدابري لضمان سالمة املدنيني الفلـسطينيني يف األرض          املستوطنون اإلسر 

  احملتلة ومحايتهم؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ٦  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


