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

  ])A/62/405( )الرابعة اللجنة(

  

 للـــشعب اإلنـــسان حقـــوق متـــس الـــيت اإلســـرائيلية املمارســـات  - ٦٢/١٠٩
 القـــدس  فيهـــا  مبـــا  احملتلـــة،  الفلـــسطينية  األرض يف الفلـــسطيين 

  الشرقية
  ،العامة اجلمعية إن  

 كـــانون ١٤ املـــؤرخ ٦١/١١٩ القـــرار فيهـــا مبـــا الـــصلة، ذات قراراهتـــا إىل تـــشري إذ  
  العاشرة، الطارئة االستثنائية دورهتا يف اختذهتا اليت والقرارات ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول

ــشري وإذ   ــضا ت ــرارات إىل أي ــة ق ــوق جلن ــسان حق ــس اإلن ــوق وجمل ــسان حق  ذات اإلن
  الصلة،

  تنفيذها، ضرورة تؤكد وإذ الصلة، ذات األمن جملس قرارات اعتبارها يف تضع وإذ  

 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  
 ويف ١)(احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق متس
  ،٢)(العام األمني تقرير

 عـن  مـؤخرا  الـصادرين  اإلنـسان  حقـوق  جمللس اخلاص املقرر ريريبتق علما حتيط وإذ  
  ،٣)(١٩٦٧ عام منذ احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حقوق حالة

  .A/62/360انظر   )١(
)٢(  A/62/334.  
)٣(  A/HRC/5/11 و A/62/275.  
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 يوليـــه/متـــوز ٩ يف الدوليـــة العـــدل حمكمـــة أصـــدرهتا الـــيت الفتـــوى إىل تـــشري وإذ  
 يوليـه /متـوز  ٢٠ املـؤرخ  ١٠/١٥ -  دإط العامة اجلمعية قراري إىل أيضا تشري وإذ ،٤)(٢٠٠٤
  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٥ املؤرخ ١٠/١٧ - دإط  و٢٠٠٤

 اجلـدار  تـشييد  أن فيـه  جـاء  الـذي  احملكمـة  عـن  الـصادر  الـرد  خاص بوجه تالحظ وإذ  
 ذلــك يف مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، تبنيــه الــذي
  الدويل، القانون خيالفان به، املرتبط لنظاموا وحوهلا، الشرقية القدس داخل

)(٥  الــدويل والعهــد والــسياسية املدنيــة بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد إىل تــشري وإذ  
٦)(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص  أن تؤكـد  وإذ ،الطفل حقوق واتفاقية )٥(
 فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  رضاأل يف حتتـرم  أن جيـب  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  الـصكوك  هذه

  الشرقية، القدس

 القـانون  احتـرام  وكفالـة  اإلنـسان  حقوق تعزيز عن الدويل اجملتمع مسؤولية تدرك وإذ  
ــذا يف تــــشري وإذ الــــدويل، ــا إىل الــــصدد هــ  تــــشرين ٢٤ املــــؤرخ )٢٥ - د (٢٦٢٥ قرارهــ
  ،١٩٧٠ أكتوبر/األول

  بالقوة، األراضي على االستيالء جواز عدم مبدأ جديد من تؤكد وإذ  

ــد مــن تؤكــد وإذ   ــضا جدي ــاق أي ــة انطب ــة املتعلقــة جنيــف اتفاقي  وقــت املــدنيني حبماي
ــة احلــرب، ــى ،٧)(١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢ املؤرخ ــسطينية األرض عل ــة، الفل ــا احملتل ــا مب  فيه
  ،١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية األراضي وعلى الشرقية، القدس

)٧(  الرابعــة جنيــف اتفاقيــة يف األطــراف الــدول التــزام كــذلك جديــد نمــ تؤكــد وإذ  
 االنتــهاكاتبو جزائيــة عقوبــات بفــرض يتعلــق فيمــا ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦ املــواد مبوجــب
  السامية، املتعاقدة األطراف ومسؤوليات اجلسيمة

 طبقــا إجــراءات تتخــذ أن الــدول مجيــع وواجــب حــق مــن أن جديــد مــن تؤكــد وإذ  
 سـكاهنا  ضـد  املوجهـة  الفتاكـة  العنـف  أعمـال  ملقاومة الدويل اإلنساين والقانون الدويل للقانون
  مواطنيها، أرواح محاية أجل من املدنيني،

_______________ 
Corr.1انظر   )٤( و  A/ES-10/273.  

.، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠ انظر القرار  )٥(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(
  .٩٧٣رقم ال، ٧٥، اجمللد املرجع نفسه  )٧(
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 التوصـل  جـرى  الـيت  الفلسطينية اإلسرائيلية لالتفاقات التام االمتثال ضرورة تؤكد وإذ  
 وتنفيــذ الــشيخ، شــرم تفامهــات فيهــا مبــا األوســط، الــشرق يف الــسالم عمليــة ســياق يف إليهــا

 الفلـسطيين  اإلسـرائيلي  للـصراع  دائـم  حـل  إلجياد الرباعية اجملموعة وضعتها اليت الطريق خريطة
  ،٨)(دولتني وجود أساس على

 عليهـا  املتفـق  وللمبـادئ  والعبور التنقل التفاق الكامل التنفيذ ضرورة أيضا تؤكد وإذ  
 للـسكان  التنقـل  حبريـة  للـسماح  ،٢٠٠٥ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ١٥ املؤرخني رفح، معرب بشأن
  منه، واخلروج إليه والدخول غزة قطاع داخل الفلسطينيني املدنيني

 الـضفة  مشـال  من أجزاء ومن غزة قطاع داخل من اإلسرائيلي االنسحاب تالحظ وإذ  
ــة ــة الغربي ــار فيهــا، القائمــة املــستوطنات تفكيــك وأمهي ــذ حنــو خطــوة ذلــك باعتب  خريطــة تنفي
  الطريق،

 يف بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  إمعـان  إزاء الـشديد  القلـق  عـن  ربتع وإذ  
 النامجـة  االنتـهاكات  ذلـك  يف مبـا  ،منـهجي  شكلبـ  الفلـسطيين  للـشعب  اإلنـسان  حقوق انتهاك
 وإغالقهـا  املنـاطق  احـتالل  وإعـادة  اجلمـاعي  العقـاب  إىل اللجـوء و للقوة املفرط االستخدام عن

 الفلــسطينية األرض داخــل داراجلــ وتــشييد وتوســيعها ستوطناتاملــ وإقامــة األراضــي ومــصادرة
 ومجيـع  ،األساسـية  واهلياكـل  املمتلكـات  وتـدمري  ١٩٤٩ لعـام  اهلدنـة  خـط  علـى  خروجـا  احملتلة

 مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  لـألرض  القـانوين  الوضـع  تغـيري  أجـل  من هبا تقوم اليت األخرى األعمال
  الدميغرايف، وتكوينها اجلغرايف وطابعها الشرقية، القدس فيها

ــذ تنفــذ فتئــت  مــاالــيت العــسكرية األعمــال إزاء القلــق شــديد يــساورها وإذ    ٢٨ من
 مئـات  ضـمنهم  ومـن  الفلـسطينيني،  املـدنيني  آالف مقتـل  إىل أدت والـيت  ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول

  جبروح، اآلالف عشرات إصابة وإىل األطفال،

 قطـاع  يف واألمنيـة  اإلنسانية احلالة يف املستمر التدهور إزاء القلق بالغ عن تعرب وإذ  
ــة املنــاطق ضــد اإلســرائيلية العــسكرية األعمــال عــن النــاجم التــدهور ذلــك يف مبــا غــزة،  املدني

 إطــالق  وكــذلك طويلــة، لفتــرات  ومنــه غــزة قطــاع إىل املعــابر  وإغــالق اجلويــة والغــارات
 ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  يف وقعـت  الـيت  لألحـداث  السليب األثر وإزاء إسرائيل، داخل الصواريخ

  غزة، قطاع يف الفلسطينية السلطة مؤسسات على املشروع غري االستيالء إىل أدت واليت

 أساســـية ياكـــلهل النطـــاق الواســـع لتـــدمريا إزاء أيـــضا القلـــق بـــالغ عـــن تعـــرب وإذ  
 االحــتالل قــوات بــه قامــت الــذي زراعيــة وأراض الفلــسطينية للــسلطة حيويــة ومؤســسات

_______________ 
S/2003/529  )٨(  .، املرفق
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 املنــاطق إغــالق يف املتمثلــة إســرائيل سياســة إزاء كــذلك القلــق بــالغ عــن تعــرب وإذ  
 العـاملون  فـيهم  نمبـ  األشـخاص،  حركـة  يعرقـل  مما التراخيص منح ونظام ،صارمة قيود وفرض

 سـائر  يف واإلنـسانية،  الطبيـة  اللـوازم  ذلـك  يف مبـا  البضائع، حركةو ،واإلنساين الطيب نياجملال يف
 انتـهاك  مـن  ذلـك  عـن  ينـتج   مـا  وإزاء الـشرقية،  القـدس  فيها مبا احملتلة، الفلسطينية رضاأل أحناء

 الـيت  واالقتـصادية  االجتماعيـة  تـه حال علـى  سـليب  أثـر  ومـن  الفلـسطيين  للـشعب  اإلنسان حلقوق
  ،شديدة إنسانية أزمة متثل تزال ال

ــساورها وإذ   ــق ي ــة اســتمرار إزاء خــاص بوجــه القل ــاط إقام ــيش نق ــرائي تفت  يف ليةإس
 هياكـل  إىل النقـاط  هـذه  مـن  العديد وحتويل الشرقية، القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض
 بوحـدة  كـبري  حـد  إىل يـضر  ممـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض داخـل  دائمـة  حدودية مبعابر شبيهة
ــسطينية األرض ــشدة ويقــوض الفل ــة اجلهــود ب ــة واملعون ــصاد إنعــاش إىل الرامي ــسطيين االقت  الفل
  وتنميته،

 مئـات  فـيهم  مبـن  ،الفلـسطينيني  آالف اعتقال استمرار إزاء القلق بالغ عن تعرب وإذ  
 تـــضر قاســـية ظـــروف يف اإلســـرائيلية االحتجـــاز مراكـــز أو الـــسجون يف والنـــساء، األطفـــال
ــسالمتهم ــرب وإذ ،ب ــق عــن تع ــة ســوء إزاء القل ــن ســجني أي معامل ــسجناء م ــسطينيني ال  الفل
  تعذيبهم، عن ترد اليت األنباء مجيع زاءوإ ومضايقته

 تـوفري و العنـف  إهنـاء  يف إلسـهام لو احلالة لرصد دويل وجود إىل باحلاجة منها واقتناعا  
 جـرى  الـيت  االتفاقـات  تنفيـذ  علـى  الطـرفني  مساعدة وإىل الفلسطينيني ملدنينيا للسكان مايةاحل

ــا، التوصــل ــشري إذو إليه ــذا يف ت ــصدد ه ــسامهة إىل ال ــةاإلجي امل ــدويل للوجــود ابي ــت ال  يف املؤق
  اخلليل،

ــت  - ١   ــد ررك ــى التأكي ــع أن عل ــدابري مجي ــيت واإلجــراءات الت  إســرائيل، اختــذهتا ال
 انتــهاكا الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة
 ١٢ املؤرخـة  احلـرب،  وقـت  دنينياملـ  حبمايــــة  املتعلقـــة جنيف اتفاقية من الصلة ذات لألحكام

 غـري  وإجـراءات  تـدابري  الصلة، ذات األمن جملس قرارات مع وتنافيا ،)٧(١٩٤٩ أغسطس/آب
  ؛شرعية أي هلا ليسو قانونية
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 اتفاقيـة  ألحكـام  التـام  باالمتثـال  بـاالحتالل،  القائمـة  السلطة إسرائيل، تطالب  - ٢  
 انتـهاكا  املتخـذة  واإلجـراءات  التـدابري  جلميـع  الفـوري  وبـالوقف  )٧(١٩٤٩ لعام الرابعة جنيف

 األرض يف اجلـــدار وتـــشييد االســـتيطانية أنـــشطتها مجيـــع ذلـــك يف مبـــا هلـــا، وخرقـــا لالتفاقيـــة
  ؛وحوهلا الشرقية القدس داخل ذلك يف مبا احملتلة، الفلسطينية

 واالســتفزاز اإلرهــاب أعمــال مجيــع ذلــك يف مبــا العنــف، أعمــال مجيــع تــدين  - ٣  
 املـدنيني  ضـد  املفرطـة  للقوة اإلسرائيلية االحتالل قوات استخدام وخباصة تدمري،وال والتحريض

 فـيهم  مبـن  املـصابني،  عدد وارتفاع األرواح يف كبرية خسائر وقوع إىل ييؤد مما الفلسطينيني،
 األساسـية  واهلياكـل  الزراعيـة  واألراضـي  واملمتلكـات  للبيـوت  النطـاق  واسـع  وتـدمري  األطفال،
  ؛الداخل يف للمدنيني وتشريد احليوية،

 املدنيـــة املنـــاطق علـــى الـــصواريخ إطـــالق إزاء الـــشديد القلـــق عـــن تعـــرب  - ٤  
  إصابات؛ وحدوث األرواح يف خسائر إىل يفضي مما اإلسرائيلية

 مشـال  مـن  أجـزاء  ومـن  غـزة  قطـاع  داخـل  مـن  اإلسرائيلي االنسحاب تالحظ  - ٥  
 خريطـــة تنفيـــذ حنـــو خطـــوة ذلـــك باعتبـــار داخلـــها، املـــستوطنات وتفكيـــك الغربيـــة الـــضفة
)٨(  ؛الطريق

 تتقيــد أن الــصدد، هــذا يف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، إىل تطلــب  - ٦  
 بتغـيري  يتعلـق  فيما الدويل، اإلنساين القانون ذلك يف مبا الدويل، القانون مبوجب بالتزاماهتا بدقة
  رقية؛الش القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض ووضع طابع

 املمارسـات  مجيـع  عـن  الكفبـ  بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسرائيل، تطالب  - ٧  
 اإلعــدام عمليــات ذلـك  يف مبــا ،الفلــسطيين للـشعب  اإلنــسان حقــوق تنتـهك  الــيت واإلجـراءات 

 هــذا يف القانونيــة بالتزاماهتــا والتقيــد اإلنــسان حقــوق قــانون وبــاحترام القــانون، نطــاق خــارج
  ؛الصدد

 إيـرادات  مجيـع  عـن  اإلفـراج  بـاالحتالل،  القائمـة  السلطة إسرائيل، ىلإ تطلب  - ٨  
ــاريس لربوتوكــول وفقــا الفلــسطينية، للــسلطة املــستحقة املتبقيــة الــضرائب  لعــام االقتــصادي ب
 الـصدد،  هـذا  يف والقيـام،  احلركـة،  على والقيود اإلغالق عمليات فرض عن والكف ،١٩٩٤
 تــشرين ١٥ املــؤرخني رفــح معــرب بــشأن عليهــا املتفــق واملبــادئ والعبــور التنقــل اتفــاق بتنفيــذ
  ؛٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين

 إىل املباشـرة  املـساعدة  تقـدمي  يف املؤقتـة  الدوليـة  اآلليـة  تؤديـه  الذي بالدور تقر  - ٩  
  الفلسطيين؛ الشعب
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ــدول حتــث  - ١٠   ــضاء ال ــى األع ــدمي مواصــلة عل ــساعدة تق ــة امل ــشعب إىل الطارئ  ال
 واالقتـــصادية االجتماعيـــة واحلالـــة املاليـــة األزمـــة حـــدة مـــن التخفيـــف أجـــل مـــن الفلـــسطيين
  غزة؛ قطاع يف وخباصة الفلسطيين، الشعب يواجهها اليت األليمة واإلنسانية

 الفلـسطينية  األساسـية  واهلياكـل  املؤسـسات  علـى  احملافظة ضرورة على تشدد  - ١١  
 املدنيـة  احلقـوق  وتعزيـز  نيالفلـسطيني  املـدنيني  للـسكان  احليويـة  العامـة  اخلـدمات  توفري أجل من

  للفلسطينيني؛ والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

ــب  - ١٢   ــرائيل، تطال ــسلطة إس ــة ال ــاالحتالل، القائم ــد ب ــا بالتقي ــة بالتزاماهت  القانوني
 ٩ يف الدوليــة العــدل حمكمــة أصــدرهتا الــيت الفتــوى يف ورد حــسبما الــدويل، القــانون مبوجــب
ــوز ــه/متـ ــى )٤(٢٠٠٤ يوليـ ــو وعلـ ــوب النحـ ــرارين يف املطلـ ــؤرخ ١٠/١٥ -  دإطالقـ  ٢٠ املـ
ــوز ــه/مت ــؤرخ ١٠/١٣ - دإط  و٢٠٠٤ يولي ــشرين ٢١ امل ــوبر/األول ت  والكــف ،٢٠٠٣ أكت
ــورا ــشييد عــن ف ــسطينية األرض يف اجلــدار ت ــة، الفل ــا احملتل ــك يف مب ــشرقية القــدس داخــل ذل  ال

 التـشريعية  القـوانني  مجيـع  مفعـول  إبطـال  أو وإلغـاء  حـاال،  هنـاك  القائم البناء وتفكيك وحوهلا،
 الـذي  اجلـدار  تـشييد  عن الناجتة األضرار مجيع عن والتعويض الفور، على به املتصلة والتنظيمية

 االجتماعيــة املعيــشية وأحوالــه الفلــسطيين للــشعب اإلنــسان حقــوق يف خطــري حنــو علــى يــؤثر
  واالقتصادية؛

 وسـالمتها  احملتلـة  الفلسطينية رضاأل كامل وحدة على احملافظة ضرورة تؤكد  - ١٣  
 ذلــك يف مبـا  الفلـسطينية،  األرض داخـل  والبـضائع  األشـخاص  حركـة  حريـة  وضـمان  اإلقليميـة 

 ا،ممنـه  واخلـروج  غـزة  وقطـاع  الـشرقية  القـدس  إىل الـدخول  حركة على املفروضة القيود رفع
  ؛ومنه اخلارجي العامل اجتاه يف احلركة حرية وضمان

 ستنيالـ و الثالثـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ١٤  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
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