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

  ])A/62/405( )الرابعة اللجنة(

  

 اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة أعمال  - ٦٢/١٠٦
 مـــن وغـــريه الفلـــسطيين للـــشعب اإلنـــسان حقـــوق متـــس الـــيت

  احملتلة األراضي يف العرب السكان
  ،العامة اجلمعية إن  

  املتحدة، األمم ميثاق ومبادئ مبقاصد تسترشد إذ 

 املتعلقـة  جنيـف  اتفاقيـة  وخباصـة  الـدويل،  اإلنـساين  القـانون  مببادئ أيضا تسترشد ذإو 
 حلقـوق  الدوليـة  باملعـايري  و ،١)(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ ؤرخةامل احلرب وقت املدنيني حبماية

 حبقــوق اخلاصــني الــدوليني والعهــدين ،٢)(اإلنــسان حلقــوق العــاملي اإلعــالن ةوخباصــ اإلنــسان،
  ،٣)(اإلنسان

 ١٩ املـؤرخ  )٢٣ - د (٢٤٤٣ القراران فيها مبا الصــــلة، ذات قراراهتا إىل تشري وإذ 
ــانون ــؤرخ ٦١/١١٦  و١٩٦٨ ديــــسمرب/األول كــ ــانون ١٤ املــ  ٢٠٠٦ ديــــسمرب/األول كــ

  ،الصلة ذات اإلنسان حقوق لسوجم اإلنسان حقوق جلنة قراراتو

  الصلة، ذات األمن جملس قرارات إىل أيضا تشري وإذ 

  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
  ).٣  -   د( ألف ٢١٧القرار   )٢(
  .، املرفق)٢١  -   د( ألف ٢٢٠٠القرار انظر   )٣(
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 يوليـه /متـوز  ٩ يف الدوليـة  العـدل  حمكمـة  الـيت أصـدرهتا    الفتـوى  االعتبـار  يف تأخذ وإذ 
 إذو ،٤)(احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف جـدار  تـشييد  عـن  الناشـئة  القانونيـة  اآلثار بشأن ٢٠٠٤
   ،٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - دإط العامة اجلمعية قرار إىل الصدد هذا يف تشري

ــا   ــها واقتناع ــأن من ــل االحــتالل ب ــه حــد يف ميث ــهاكا ذات ــريا جــسيما انت ــوق وخط  حلق
اإلنسان،

 ٢٨ منــذ جتــري الــيت ألحــداثل املــستمر الــضار األثــر إزاء القلــق بــالغ يــساورها وإذ 
 اإلسـرائيلية  االحتالل قوات جانب من للقوة املفرط االستخدام فيها مبا ،٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول
 وتـــدمري واجلرحـــى، القتلـــى مـــن اآلالف ســـقوط إىل أدى الـــذي الفلـــسطينيني املـــدنيني ضـــد

   للمدنيني، الداخلي والتشريد واسع نطاق على احليوية األساسية واهلياكل املمتلكات

 الـيت  اإلسـرائيلية  مارسـات امل يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقرير يف نظرت وقد 
 ،٥)(احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  الـسكان  مـن  وغـريه  الفلـسطيين  للـشعب  اإلنـسان  حقـوق  متس
  ،٦)(الصلة ذات العام األمني تقارير ويف

 سبتمبــر /أيلـول  ١٣ املـؤرخ  املؤقت الذايت احلكم ترتيبات مبادئ إعالن إىل تشري وإذ 
  واإلسرائيلي، الفلسطيين جلانبنيا بني الالحقة التنفيذ اتفاقاتو ٧)(١٩٩٣

 كاملـة،  بـصورة  اإلسـرائيلي  االحـتالل  إهنـاء ب التعجيل يتم أن يف أملها عن تعرب وإذ 
 إىل الـصدد  هـذا  يف تـشري  وإذ الفلـسطيين،  للـشعب  اإلنـسان  حقـوق  انتـهاك  بذلك يتوقف وأن

  ،٢٠٠٤ مايو/أيار ٦ املؤرخ ٥٨/٢٩٢ قرارها

 متـس  الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بالتحقيق عنيةامل اخلاصة اللجنة على تثين- ١  
 مـن  بذلته ملا احملتلة األراضي يف العـرب السكان مـن وغيـره الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق
  ؛حياد من به حتلت وملا العامة اجلمعية إليها أوكلتها اليت املهام أداء يف جهود

ــها تكــرر- ٢   ــسلطة إســرائيل، مطالبت ــة ال ــاال القائم ــأن حتالل،ب ــاون، ب ــا تتع  وفق
  ؛واليتها تنفيذ يف اخلاصة اللجنة مع ،املتحدة األمم يف عضوا دولة بوصفها اللتزاماهتا

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

انظر   )  . ٥ )A/62/360

.  (  ٦ )A/62/330-334

٧  )  .، املرفق )A/48/486-S/26560
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 حقـوق  والـيت تنتـهك    إسرائيــل  تتبعهـا  التـي واملمارسـات السياسـات تشجب- ٣  
 يف بنياملـ  النحو على احملتلة، األراضي يف العرب السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان
  ؛)٥(املشمولة بالتقرير الفترة غطيي يذال اخلاصة اللجنة تقرير

 الفلـسطينية  األرض يف املتأزمـة  احلالـة  استمرار إزاء الشديد القلق عن تعرب- ٤  
 والتـدابري  للممارسـات  نتيجـة  ،٢٠٠٠ سـبتمرب /أيلـول  ٢٨ منذ الشرقية، القدس فيها مبا احملتلة،

ــة، غــري اإلســرائيلية ــ القانوني ــشكل دينوت ــع خــاص ب ــشطة مجي  غــري اإلســرائيلية االســتيطان أن
 املـدنيني،  الـسكان  ضـد  للقـوة  والعـشوائي  املفـرط  االسـتخدام وكـذلك    اجلدار، وبناء املشروعة

  القانون؛ نطاق خارج اإلعدام  عملياتذلك يف مبا

 اإلســرائيلي االحــتالل إهنــاء حــني إىل تواصــل، أن اخلاصــة اللجنــة إىل تطلــب  - ٥ 
 احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف اإلسـرائيلية  واملمارسـات  الـسياسات  يف التحقيـق  كاملة، بصورة

 ،١٩٦٧ عـام  منـذ  إسـرائيل  حتتلـها  الـيت  األخـرى  العربية األراضي ويف الشرقية، القدس فيها مبا
 ١٢ املؤرخـة  احلـرب  وقـت  املـدنيني  حبمايـة  املتعلقـة  جنيف التفاقية إسرائيل انتهاكات وخباصة

 الدوليــة األمحـر  الـصليب  جلنـة  مـع  االقتـضاء،  حـسب  تتـشاور،  وأن ،)١(١٩٤٩ أغـسطس /آب
 ،الـسكان  ألولئـك  اإلنـسان  وحقـوق  احملتلـة  األراضـي  سكان رفاه محاية لضمان ألنظمتها وفقا
 فيمـا  ذلـك  إىل الـضرورة  دعـت  وكلمـا  ممكـن  وقت أقرب يف العام األمني إىل تقريرا تقدم وأن
بعد؛

ــضا تطلــب- ٦   ــةاللج إىل أي  تقــارير بانتظــام العــام األمــني إىل تقــدم أن اخلاصــة ن
  الشرقية؛ القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف الراهنة احلالة عن دورية

ـــى كــذلك تطلــب- ٧   ـــة إل ــة يف التحقيــق تواصــل أن اخلاصـــة اللجن  آالف معامل
ــة، الفلــسطينية األرض يف واحملتجــزين الــسجناء ــشـرقية، سالقــد فيهــا مبــا احملتل  األراضــي ويف ال
  ؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية

- ٨     :العام األمني إىل تطلب

ــدم أن)أ(   ــة إىل يقـ ــة اللجنـ ــع اخلاصـ ــسهيالت مجيـ ــضرورية، التـ ــا الـ  ذلـــك يف مبـ
 الـــسياسات يف التحقيـــق مـــن تـــتمكن لكـــي احملتلـــة، لألراضـــي لزياراهتـــا الالزمـــة التـــسهيالت
  القرار؛ هذا يف إليها املشار اإلسرائيلية تواملمارسا

 أداء يف اخلاصـة  اللجنة ملساعدة إضافيني موظفني من يلزم  ما توفري يواصل أن)ب(  
  مهامها؛
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 يف املـذكورة  الدوريـة  التقـارير  األعـضاء  الـدول  على منتظمة بصورة يعمم أن)ج(  
  أعاله؛ ٦ الفقرة

 والنتـائج  بأنـشطتها  املتعلقـة  املعلوماتو اخلاصة اللجنة تقارير توزيع يكفل أن)د(  
يف  اإلعـالم  شـؤون  إدارة طريـق  عن املتاحة، الوسائل بكل نطاق، أوسع على إليها، ختلص اليت

 تعـد  مل الـيت  اخلاصـة  اللجنـة  تقـارير  طبـع  إعـادة  علـى  االقتـضاء،  عند العمل، مع العامة، األمانة
  متوافرة؛

 املوكلـة  املهـام  عن تقريرا والستني الثالثة ادورهت يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن)هـ(  
  القرار؛ هذا مبوجب إليه

 البنـد  والـستني  ةلثـ الثا لـدورهتا  املؤقـت  األعمـال  جـدول  فـــــي  تدرج أن تقرر- ٩  
 حقـوق  متـس  الـيت  اإلســرائيلية  املمارسـات  فـــي  بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصة اللجنة تقرير” املعنون
  .“احملتلة األراضي يف العرب السكان من ريهوغ الفلسطيين للشعب اإلنسان

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
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