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    العامة اجلمعية اختذته قرار
   االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائل جلنة تقرير على بناء[

  ])A/62/405( )الرابعة اللجنة(

  

 فيهــا مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف اإلســرائيلية املــستوطنات  - ٦٢/١٠٨
  احملتل السوري اجلوالن ويف الشرقية، القدس

  ،العامة اجلمعية إن  

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

ــشري وإذ   ــا إىل ت ــصلة، ذات قراراهت ــا ال ــا مب ــرار فيه ــؤرخ ٦١/١١٨ الق  كــانون ١٤ امل
  العاشرة، ةئالطار االستثنائية دورهتا يفـ اختذهتا اليت راراتقال وكذلك ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول

ــشـــ إذو   ــضا ريت ــ إىل أي ــصلة، ذات نمــاأل جملــس راراتق ــ ال ــ امب ــرارات افيه  ٢٤٢ الق
 ٢٢ املــــــؤرخ )١٩٧٩( ٤٤٦  و١٩٦٧ نــــــوفمرب/الثــــــاين تــــــشرين ٢٢ ؤرخاملــــــ )١٩٦٧(

 )١٩٨٠( ٤٧٦  و١٩٨٠ مـــــارس/آذار ١ املـــــؤرخ )١٩٨٠( ٤٦٥  و١٩٧٩ مـــــارس/آذار
ــؤرخ ــران ٣٠ املـ ــه/حزيـ ــؤرخ )١٩٨٠( ٤٧٨  و١٩٨٠ يونيـ ــسطس/آب ٢٠ املـ  ١٩٨٠ أغـ

 ١٨ املـؤرخ  )١٩٩٤( ٩٠٤  و ١٩٨١ ديـسمرب /األول كـانون  ١٧ ؤرخـامل )١٩٨١( ٤٩٧ و
  ،١٩٩٤ مارس/آذار

 ،احلــرب وقــت املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق جديــد مــن تؤكــد وإذ  
 القـــدس فيهـــا مبـــا احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض علـــى ،١)(١٩٤٩ أغـــسطس/آب ١٢ ةؤرخـــامل

  احملتل، السوري ناجلوال وعلى ،الشرقية

  . ٩٧٣، الرقم ٧٥لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
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 األرض إىل املـدنيني  سـكاهنا  بعـض  بنقـل  بـاالحتالل  القائمـة  الـسلطة  قيام أن ترى وإذ  
 يف مبـا  العـريف،  القـانون  مـن  الـصلة  ذات واألحكـام  )١(الرابعـة  جنيـف  التفاقية خرق حتتلها اليت
٣)(األول اإلضايف الربوتوكول يف املدونة األحكام ذلك األربع جنيف التفاقيات   ،٢)(

 ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز ٩ يف الدوليــة العــدل حمكمــة أصــدرهتا الــيت الفتــوى إىل تــشري وإذ  
 أيـضا  تـشري  وإذ ،٤)(احملتلة الفلسطينية األرض يف جدار تشييد عن الناشئة القانونية اآلثار بشأن
 ١٠/١٧ - دإطو ٢٠٠٤ يوليــه/متـوز  ٢٠ املــؤرخ ١٠/١٥ - دإط العامـة  اجلمعيــة قـراري  إىل

  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول ونكان ١٥ املؤرخ

ــة أن تالحـــظ وإذ   ــة العـــدل حمكمـ ــد الدوليـ ــة” أن إىل خلـــصت قـ ــستوطنات إقامـ  املـ
ــا مبـــا( احملتلـــة الفلـــسطينية األرض يف اإلســـرائيلية  للقـــانون خرقـــا متثـــل )الـــشرقية القـــدس فيهـ

  ،٥)(“يلالدو

ـــحتي وإذ   ـــعلم طـ ـــتقريالب اـ ـــه لــــذيا رـ ـــرا قدمــ ـــملقا مؤخـ ـــحق سلــجمل اخلــاص ررـ  وقـ
 عـام  منـذ  إسـرائيل  حتتلـها  يـــ الت الفلـسطينية  األراضــي يــف اإلنسان حقوق الةحب املعين اإلنسان
٦)(١٩٦٧،  

 سبتمبــر /أيلـول  ١٣ املـؤرخ  املؤقـت  الذايت احلكم ترتيبات مبادئ إعالن إىل تشري وإذ  
  لي،واإلسرائي الفلسطيين اجلانبني بني الالحقة التنفيذ اتفاقات وإىل ،٧)(١٩٩٣

 دائـم  حـل  إلجيـاد  الرباعيـة  اجملموعـة  وضـعتها  الـيت  الطريـق  خريطـة  إىل أيضا شريت وإذ  
 التحديـد  وجـه  علـى  تالحـظ  وإذ ،٨)(دولـتني  وجـود  أساس على الفلسطيين اإلسرائيلي للنـزاع
  االستيطانية، األنشطة مجيع جتميد إىل دعوهتا

 الـسلطة  رعايـا  نقل أمور، لةمج يف ،تشمل اإلسرائيلية االستيطان أنشطة أن تدرك وإذ  
 واختــاذ الطبيعيــة املــوارد واســتغالل األراضــي ومــصادرة احملتلــة األراضــي إىل بــاالحتالل القائمـة 
  الفلسطينيني، املدنيني السكان ضد أخرى مشروعة غري إجراءات

_______________ 
  . ١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٢(
  . ٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٣(

Corr.1انظر   )٤(   و  . A/ES-10/273

.١٢٠املرجع نفسه، الفتوى، الفقرة   )٥(
A/62/275انظر   )٦(  .

A/48/486-S/26560  )٧(  .، املرفق

S/2003/529  )٨(  .، املرفق
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 مـن  اإلسرائيلية االستيطانية واألنشطة والقرارات للسياسات  ما  اعتبارها يف تضع وإذ  
  األوسط، الشرق يف السالم حتقيق جهود على رضا تأثري

ــق شــديد عــن تعــرب وإذ   ــسلطة ،إســرائيل مواصــلة إزاء القل ــاالحتالل، القائمــة ال  ب
 الــدويل  اإلنــساين القــانون  بــذلك منتهكــة  ،احملتلــة الفلــسطينية  األرض يف االســتيطان أنــشطة

 وإذ ،نيالطــرف بــني إليهــا توصــلال مت الــيت واالتفاقــات الــصلة ذات املتحــدة األمــم وقــرارات
 الـشرقية  القـدس  يف املـستوطنات  وتوسـيع  بنـاء ب إسـرائيل  قيـام  إزاء خـاص  بوجه القلق يساورها
 غـري  مـستوطناهتا  بـني  الـربط  إىل الراميـة  ،١ - هـاء  اخلطـة  تسميه  ما ذلك يف مبا حوهلا،و احملتلة

  األردن، غور ويف عزلتها، وزيادة احملتلة الشرقية القدس حول الشرعية

 تـشييد  يف قـانوين  غري بشكل إسرائيل استمرار إزاء أيضا القلق شديد عن تعرب ذوإ  
 قلقهـا  عـن  تعـرب  وإذ وحوهلا، الشرقية القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض داخل اجلدار
 ممــا ،١٩٤٩ لعــام اهلدنــة خــط نعــ خروجــا سيــشكل الــذي اجلــدار مــسار إزاء خــاص بوجــه
ــسبب ــة ي ــسانية حمن ــاوت شــديدة إن ــة األوضــاع يف خطــريا ردي ــصادية االجتماعي ــشعب واالقت  لل

ــدة وجيـــزئ الفلـــسطيين ــن الفلـــسطينية، األرض وحـ ــم أن وميكـ ــسبقا حيكـ ــائج علـــى مـ  أي نتـ
  ،ماديا التنفيذ مستحيل دولتني وجود على القائم لاحل وجيعل املستقبل يف مفاوضات

 مـن  العظمى الغالبية تضم بطريقة رسم قد اجلدار مسار ألن القلق بالغ يساورها وإذ  
  الشرقية، القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف اإلسرائيلية املستوطنات

ــشطةألل معارضــتها تكــرر وإذ   ــسطينية األرض يف يةاالســتيطان ن ــة، الفل ــا احملتل ــا مب  فيه
 األراضــي مــصادرة علــى تنطــوي أنــشطة وألي ،احملتــل الــسوري اجلــوالن ويف الــشرقية القــدس

  الواقع، األمر حبكم األراضي ضمو باحلماية املشمولني لألشخاص الرزق بلس قطعو

 اإلرهــاب  أعمــال  ذلــك  يف مبــا  العنــف،  أعمــال  مجيــع  إهنــاء  ضــرورة  إىل تــشري  وإذ  
  والتدمري، والتحريض واالستفزاز

ــة إزاء شــديد قلــق يــساورها وإذ    الــيت العنيفــة اإلجــراءات عــن النامجــة اخلطــرية احلال
  احملتلة، األرض يف الشرعيني غري املسلحون اإلسرائيليون نوناملستوط يتخذها

 الــضفة مشــال مــن أجــزاء ومــن غــزة قطــاع مــن اإلســرائيلي االنــسحاب تالحــظ وإذ  
  ،الطريق خريطة تنفيذ حنو خطوة ذلك باعتبار فيها، املستوطنات تفكيك وأمهية الغربية،

)(٩   ،الصلة ذات العام األمني بتقارير علما حتيط وإذ  

_______________ 
A/62/360  )٩(   و  . A/62/330-334
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 مبــا الفلــسطينيـة، األرض فــــي اإلســرائيلية املــستوطنـات أن جديــد مــن تؤكــد  - ١  
 الـسالم  أمـام  عقبـة  تـشكل و قانونيــة  غـري  احملتـل،  الـسوري  اجلوالن وفــي ،الشرقية القدس فيها

  واالجتماعية؛ االقتصادية والتنمية

 ملــدنينيا حبمايــة املتعلقــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق تقبــل أن إســرائيل إىل تطلــب  - ٢  
 الفلـسطينية  األرض علـى  القـانون  حبكم ،)١(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ ةؤرخاملو احلرب وقت

 بأحكــام بدقــة تلتــزم وأن احملتــل، الــسوري اجلــوالن وعلــى الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة،
  منها؛ ٤٩ املادة اصةخبو االتفاقية،

 الـضفة  المشـ  مـن  أجـزاء  ومـن  غـزة  قطـاع  من اإلسرائيلي االنسحاب تالحظ  - ٣  
 ،)٨(الطريـق  خريطـة  تنفيـذ  حنـو  خطـوة  ذلـك  باعتبـار  فيها، املستوطنات تفكيك وأمهية الغربية،
  ؛غزة قطاع يف املتبقية املسائل مجيع بتسوية عاجل بشكل الطرفني قيام وضرورة

ــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، إىل تطلــب  - ٤    بالتزاماهتــا بدقــة تتقيــد أن ب
 ووضـع  طـابع  بتغـيري  يتعلـق  فيمـا  الـدويل،  اإلنساين القانون ذلك يف مبا دويل،ال القانون مبوجب
  الشرقية؛ القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض

 يف اإلسـرائيلية  االسـتيطانية  األنـشطة  جلميع وتام فوري بوقف مطالبتها تكرر  - ٥  
 احملتـل،  الـسوري  اجلـوالن  ويف الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلسطينية األرض أحناء مجيع

 ٤٦٥ القــرار ذلــك يف مبــا الــصلة، ذات األمــن جملــس لقــرارات الكامــل التنفيــذ إىل وتــدعو
  ؛)١٩٨٠(

 القانونيـة  بالتزاماهتـا  تتقيـد  بـأن  بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  تطالب  - ٦  
ــى ــو علـ ــذكور النحـ ــوى يف املـ ــصادرة الفتـ ــوز ٩ يف الـ ــه/متـ ــن ٢٠٠٤ يوليـ ــة عـ ــدل حمكمـ  العـ
)٤(  ؛الدولية

 بـــشأن الـــصلة ذات األمـــن جملـــس لقـــرارات التـــام التنفيــــذ ضــــرورة تؤكـــد  - ٧  
ـــن جملــس قــرار ذلــك يف مبــا اإلســرائيلية، املــستوطنات ــه طلــب الــذي )١٩٩٤( ٩٠٤ األمـ  في

 وتنفيــذ اختــاذ مواصــلة بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، إىل أمــور، مجلــة ضــمن اجمللــس،
ــدابري ــشمل ت ــ ت ــع هبــدف األســلحة، صادرةم ــيت املــشروعة غــري العنــف أعمــال من  هبــا يقــوم ال

 األرض يف الفلـسطينيني  املدنيني سالمة لضمان تدابري اختاذ إىل ودعا اإلسرائيليون، املستوطنون
  ؛ومحايتهم احملتلة

 هبــا  يقــوم  الــيت  واملــضايقات  العنــف  أعمــال  مجيــع  منــع  إىل هتــا ادعو تكــرر   - ٨  
  ؛الفلسطينية واملمتلكات الفلسطينيني املدنيني ضد سيما الو يليون،اإلسرائ املستوطنون
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 ستنيالـ و الثالثـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ٩  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
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