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08-47665

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

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

 
املمارســــات اإلســــرائيلية الــــيت متــــس حقــــوق اإلنــــسان للــــشعب - ٦٣/٩٨

 الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
 ، العامةإن اجلمعية 

 ،)١( إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ تشري
 والعهـد الـدويل)٢(إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإذ تشري أيضا 

، وإذ تؤكـد أن)٣( واتفاقيـة حقـوق الطفـل)٢(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 جيـب أن حتتـرم يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـاهذه الصكوك املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان

 القدس الشرقية،
كانون ١٧ املؤرخ٦٢/١٠٩ قراراا ذات الصلة، مبا فيها القراروإذ تؤكد من جديد 

 ، والقرارات اليت اختذا يف دورا االستثنائية الطارئة العاشرة،٢٠٠٧ديسمرب/األول
 الصلة، اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان ذاتإىل قرارات جلنة حقوقوإذ تشري 
 إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،وإذ تشري أيضا 

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
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 يف تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيتوقد نظرت 
 ويف)٤(احملتلـةمتس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي

 ،)٥(تقرير األمني العام
 بتقريري املقرر اخلاص لس حقـوق اإلنـسان الـصادرين مـؤخرا عـنوإذ حتيط علما 

 ،)٦(١٩٦٧حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام
،)٧(٢٠٠٤يوليـه/ متـوز٩إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية يف وإذ تشري 
ــةو ــة العام ــراري اجلمعي ــضا إىل ق ــشري أي ــؤرخ١٠/١٥ - دإطإذ ت ــه/ متــوز٢٠ امل  ٢٠٠٤يولي
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ١٠/١٧ - دإط و
 الرد الـصادر عـن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن تـشييد اجلـداروإذ تالحظ بوجه خاص 

سطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــكالــذي تبنيــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــ
 داخل القدس الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به، خيالفان القانون الدويل،

تعزيز حقوق اإلنسان وكفالـة احتـرام القـانونعن مسؤولية اتمع الدويلوإذ تدرك 
ــدويل، ــاالــ ــذا الــــصدد إىل قرارهــ  تــــشرين٢٤املــــؤرخ)٢٥ - د (٢٦٢٥ وإذ تــــشري يف هــ

 ،١٩٧٠برأكتو/األول
  مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،وإذ تؤكد من جديد 
ــد أيــضا  ــاق وإذ تؤكــد مــن جدي ــتانطب ــة املــدنيني وق ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني  اتفاقي

 األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهـــاعلـــى،)٨(١٩٤٩أغــسطس/ آب١٢ املؤرخــةاحلــرب،
 ،١٩٦٧خرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام األراضي العربية األوعلىالقدس الشرقية،

ــد كــذلك  ــة جنيــف الرابعــةوإذ تؤكــد مــن جدي ــدول األطــراف يف اتفاقي ــزام ال  )٨( الت
االنتــهاكاتب بفــرض عقوبــات جزائيــة وفيمــا يتعلــق ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦مبوجــب املــواد

 اجلسيمة ومسؤوليات األطراف املتعاقدة السامية،

_______________

 .A/63/273انظر )٤(
)٥( A/63/518. 
)٦( A/HRC/7/17؛ انظر أيضاA/63/326. 
 يف األرض الفلـسطينية اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار:انظر أيضا؛Corr.1  وA/ES-10/273انظر )٧(

 . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعاماحملتلة،
 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٨(
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ــد  اجــب مجيــع الــدول أن تتخــذ إجــراءات طبقــا أن مــن حــق وووإذ تؤكــد مــن جدي
للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل ملقاومة أعمـال العنـف الفتاكـة املوجهـة ضـد سـكاا

 املدنيني، من أجل محاية أرواح مواطنيها،
 التوصـلجـرىالفلسطينية اليت  لالتفاقات اإلسرائيليةالتام ضرورة االمتثالتؤكدوإذ 

وتنفيــذمبــا فيهــا تفامهــات شــرم الــشيخ،مليــة الــسالم يف الــشرق األوســط،إليهــا يف ســياق ع
الفلـسطيين  اإلسـرائيليرتاع حـل دائـم للـإلجيـاد اليت وضعتها اموعـة الرباعيـة الطريقخريطة

 ،)٩( وجود دولتني أساسعلى
التنفيذ الكامل التفاق التنقل والعبور وللمبادئ املتفـق عليهـا ضرورة وإذ تؤكد أيضا 
، للـسماح حبريـة التنقـل للـسكان٢٠٠٥نـوفمرب/ تـشرين الثـاين١٥شأن معرب رفح املـؤرخنيب

 منه، املدنيني الفلسطينيني داخل قطاع غزة والدخول إليه واخلروج
إزاء إمعـان إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، يفالقلـق الـشديد وإذ تعرب عـن 

االنتـهاكات النامجـة، مبـا يف ذلـكنـهجيشكل مانتهاك حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين بـ
اللجـوء إىل العقـاب اجلمـاعي وإعـادة احـتالل املنـاطق وإغالقهـاعن االستخدام املفرط للقوة و

 األرض الفلـسطينية احملتلـةيفداراجلـ وتـشييدومصادرة األراضي وإقامة املستوطنات وتوسيعها
األعمـال، ومجيـعياكـل األساسـية واهل وتدمري املمتلكات١٩٤٩خروجا على خط اهلدنة لعام

تغيري الوضع القانوين لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدساألخرى اليت تقوم ا من أجل
 الشرقية، وطابعها اجلغرايف وتكوينها الدميغرايف،

ــق  ــديد القلـ ــساورها شـ ــسكرية الـــيتوإذ يـ ــال العـ ــاإزاء األعمـ ــذ  مـ ــذ منـ فتئـــت تنفـ
الــيت أدت إىل مقتــل آالف املــدنيني الفلــسطينيني، ومــن ضــمنهم و٢٠٠٠ســبتمرب/أيلــول ٢٨

 مئات األطفال، وإىل إصابة عشرات اآلالف جبروح،
 إزاء التدهور املستمر يف احلالة اإلنسانية واألمنيـة يف قطـاعوإذ تعرب عن بالغ القلق 

املدنيــةغــزة، مبــا يف ذلــك التــدهور النــاجم عــن األعمــال العــسكرية اإلســرائيلية ضــد املنــاطق
الـصواريخ داخـل إسـرائيل، وإغالق املعابر إىل قطاع غزة ومنه لفترات طويلة وكذلك إطالق

 والـيت أدت إىل االسـتيالء٢٠٠٧يونيـه/وإزاء األثر الـسليب لألحـداث الـيت وقعـت يف حزيـران
 غزة، غري املشروع على مؤسسات السلطة الفلسطينية يف قطاع

 للبيــوت واملمتلكــاتلتــدمري الواســع النطــاقاء ا إزوإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق أيــضا 
ــة الفلــسطينيةساســيةاألياكــلواهل ــسطينيةاومؤســسات احليويــة واألراضــي الزراعي لــسلطة الفل

_______________

)٩( S/2003/529املرفق ،. 
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سينجم عن هـذا  ما وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاءاإلسرائيلية،االحتاللالذي قامت به قوات
علـى األوضـاع االجتماعيـة واالقتـصاديةيف األمـدين القـصري والطويـل التدمري مـن تـأثري سـليب

 الفلسطينيني، واإلنسانية وحقوق اإلنسان للسكان املدنيني
إغــالق املنــاطقسياســة إسـرائيل املتمثلــة يفإزاء كــذلكوإذ تعـرب عــن بــالغ القلـق 

 ن فــيهم األشــخاص، مبــحريــة حركــة ونظــام مــنح التــراخيص ممــا يعرقــل صــارمةوفــرض قيــود
اللـوازم الطبيـة واإلنـسانية،حركة البضائع، مبا يف ذلـك و، الطيب واإلنسايننيالعاملون يف اال

 مـنينـتج عـن ذلـك  مايف سائر أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإزاء
 االجتماعيـة واالقتـصاديةتـهعلـى حالانتهاك حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين ومن أثر سليب

  يف قطاع غزة،وخباصة ،شديدةأزمة إنسانيةثلتزال مت  الاليت
ــرائيلية يف وإذ يــساورها القلــق بوجــه خــاص  ــيش إس ــاط تفت ــة نق ــتمرار إقام إزاء اس

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وحتويل العديد من هـذه النقـاط إىل هياكـل
لـة، ممـا يـضر إىل حـد كـبري بوحـدةداخـل األرض الفلـسطينية احملت شبيهة مبعابر حدودية دائمة

األرض الفلسطينية ويقـوض اجلهـود واملعونـة الراميـة إىل إنعـاش االقتـصاد الفلـسطيين وتنميتـه،
 ويؤثر سلبا على جوانب أخرى من األحوال االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين،

مبـن فـيهم مئـات ، آالف الفلـسطينينياعتقالإزاء استمرار القلقبالغوإذ تعرب عن 
 يف ظـــروف قاســـية تـــضريف الـــسجون أو مراكـــز االحتجـــاز اإلســـرائيليةاألطفـــال والنـــساء،

ــسالمتهم ــة أيب ــق إزاء ســوء معامل ــن القل ــرب ع ــسطينيني، وإذ تع ــسجناء الفل ــن ال ســجني م
 عن تعذيبهم،ومضايقته وإزاء مجيع األنباء اليت ترد

تـوفريوإلسـهام يف إـاء العنـفلحلالة و باحلاجة إىل وجود دويل لرصد اواقتناعا منها 
 جـرىتنفيـذ االتفاقـات الـيتعلـىمساعدة الطرفنيوإىلملدنيني الفلسطينينيللسكان امايةاحل

ــا، و ــذاإذالتوصـــل إليهـ ــود الـــدويل املؤقـــتالـــصددتـــشري يف هـ إىل املـــسامهة اإلجيابيـــة للوجـ
 اخلليل، يف
علـى النحـو املكـرسع حبقوق اإلنسانحق اجلميع يف املنطقة يف التمتعلى تشددوإذ 

  العهود الدولية حلقوق اإلنسان،يف
ــى  التأكيــدرركــت - ١  ــرائيل،عل أن مجيــع التــدابري واإلجــراءات الــيت اختــذا إس

انتــهاكاالــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية،
ــام  املؤرخــةة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب،لقــيــف املتعذات الــصلة مــن اتفاقيــة جنلألحك

تـدابري وإجـراءاتقرارات جملس األمـن ذات الـصلة،وتنافيا مع ،)٨(١٩٤٩أغسطس/آب ١٢
 ؛ليس هلا أي شرعيةغري قانونية و
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الكف عـن مجيـع املمارسـاتبـ إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،تطالب - ٢ 
، مبـا يف ذلـك عمليـات اإلعـدامسان للـشعب الفلـسطيينواإلجراءات الـيت تنتـهك حقـوق اإلنـ

خـــارج نطـــاق القـــانون، وبـــاحترام قـــانون حقـــوق اإلنـــسان والتقيـــد بالتزاماـــا القانونيـــة يف
 ؛الصدد هذا

 ألحكـامالتـام إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، باالمتثـال أيـضاتطالب - ٣ 
فـوري جلميـع التـدابري واإلجـراءات املتخــذة وبــالوقف ال)٨(١٩٤٩اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام
مجيع أنـشطتها االسـتيطانية وتـشييد اجلـدار يف األرضمبا يف ذلكانتهاكا لالتفاقية وخرقا هلا،

الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، ملا لذلك، يف مجلة أمور، من أثـر
 ؛ضر اشديد على حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وم

 مجيـع أعمــال العنـف، مبــا يف ذلـك مجيـع أعمــال اإلرهـاب واالســتفزازتـدين - ٤ 
اإلسرائيلية للقوة املفرطـة ضـد املـدنينياالحتاللوالتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات

وارتفاع عدد املـصابني، مبـن فـيهم إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواحيالفلسطينيني، مما يؤد
 للبيـوت واملمتلكـات واألراضـي الزراعيـة واهلياكـل األساسـيةوتـدمري واسـع النطـاق األطفال،

 ؛احليوية، وتشريد للمدنيني يف الداخل
إزاء إطـــالق الـــصواريخ علـــى املنـــاطق املدنيـــةتعـــرب عـــن القلـــق الـــشديد - ٥ 

 اإلسرائيلية مما يفضي إىل خسائر يف األرواح وحدوث إصابات؛
 مــن داخـل قطـاع غـزة ومــن٢٠٠٥رائيلي يف عـام االنـسحاب اإلسـتالحـظ - ٦ 

أجزاء من مشال الضفة الغربية وتفكيك املـستوطنات داخلـها، باعتبـار ذلـك خطـوة حنـو تنفيـذ
 ؛)٩(خريطة الطريق

إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف هــذا الــصدد، أن تتقيــد إىل تطلــب - ٧ 
ذلك القانون اإلنساين الدويل، فيما يتعلق بتغـيريبدقة بالتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف

 طابع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها الدميغرايف؛
ــةتطالــب - ٨  ــا القانوني ــد بالتزاما ــاالحتالل، بالتقي ــة ب ــسلطة القائم إســرائيل، ال

ــيت أصــد ــوى ال ــدويل، حــسبما ورد يف الفت ــة يفمبوجــب القــانون ال ــدل الدولي ــة الع را حمكم
ــوز ٩ ــه/متــ ــرارين)٧(٢٠٠٤يوليــ ــوب يف القــ ــو املطلــ ــؤرخ١٠/١٥ - دإط وعلــــى النحــ  املــ

، والكـف٢٠٠٣أكتـوبر/ تشرين األول٢١ املؤرخ١٠/١٣ - دإط  و٢٠٠٤يوليه/متوز ٢٠
ــشرقية ــدس ال ــك داخــل الق ــا يف ذل ــة، مب ــسطينية احملتل ــشييد اجلــدار يف األرض الفل ــورا عــن ت ف

هلا، وتفكيك البناء القائم هناك حـاال، وإلغـاء أو إبطـال مفعـول مجيـع القـوانني التـشريعيةوحو
والتنظيمية املتصلة به على الفور، والتعويض عن مجيع األضرار الناجتة عن تشييد اجلـدار الـذي
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يــــؤثر علــــى حنــــو خطــــري يف حقــــوق اإلنــــسان للــــشعب الفلــــسطيين وأحوالــــه املعيــــشية
 دية؛واالقتصا االجتماعية

 كامـل األرض الفلــسطينيةوحـدةضـرورة احملافظــة علـى علـىتكـرر التأكيـد - ٩ 
ــة ــةاحملتلـ ــالمتها اإلقليميـ وضـــمان حريـــة حركـــة األشـــخاص والبـــضائع داخـــل األرضوسـ

 ام واخلــروج منــه وقطــاع غــزةيف ذلــك حركــة الــدخول إىل القــدس الــشرقية الفلــسطينية، مبــا
 ؛هيف اجتاه العامل اخلارجي ومناحلركةو
 الكـف عـن فـرض عمليـاتإسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، إىلتطلب - ١٠ 

اإلغالق والقيود على احلركة، والقيام، يف هذا الصدد، بتنفيـذ اتفـاق التنقـل والعبـور واملبـادئ
 ؛٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين١٥املتفق عليها بشأن معرب رفح املؤرخني

ــشعب الــدول األعــضاء علــى مواحتــث - ١١  ــة إىل ال ــساعدة الطارئ صــلة تقــدمي امل
الفلــسطيين مــن أجـــل التخفيــف مـــن حــدة األزمـــة املاليــة واحلالـــة االجتماعيــة واالقتـــصادية

 اصة يف قطاع غزة؛وخبواإلنسانية األليمة،
 على ضرورة احملافظة علـى املؤسـسات واهلياكـل األساسـية الفلـسطينيةتشدد - ١٢ 

حليوية للسكان املدنيني الفلـسطينيني وتعزيـز حقـوق اإلنـسان،من أجل توفري اخلدمات العامة ا
 مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ستنيالـالرابعـة و إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ١٣ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ون األول كان٥

 


