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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  ])A/71/494( (اللجنة الرابعة)

  

ــا      - ٧١/٩٧ ــا فيه ــة، مب املســتوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلســطينية احملتل
  القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل

  
  ،إن اجلمعية العامة  

مببـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، وإذ تؤكـــد عـــدم جـــواز االســـتيالء          إذ تسترشـــد   

  األراضي بالقوة،  على

كـانون    ٩املـؤرخ   ٧٠/٨٩إىل قراراا ذات الصلة باملوضوع، مبا فيهـا القـرار    وإذ تشري  

  العاشرة،  دورا االستثنائية الطارئةوإىل القرارات اليت اختذا يف  ٢٠١٥األول/ديسمرب 

إىل قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة باملوضــوع، مبــا فيهــا القــرارات   وإذ تشــري أيضــا  

املـــــــؤرخ  )١٩٧٩( ٤٤٦ و ١٩٦٧تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ٢٢املـــــــؤرخ  )١٩٦٧( ٢٤٢

 )١٩٨٠( ٤٧٦ و ١٩٨٠آذار/مـــارس  ١املـــؤرخ  )١٩٨٠( ٤٦٥ و ١٩٧٩مـــارس /آذار ٢٢

 ١٩٨٠آب/أغســـــطس  ٢٠املـــــؤرخ  )١٩٨٠( ٤٧٨ و ١٩٨٠حزيران/يونيـــــه  ٣٠املـــــؤرخ 

املــــؤرخ  )١٩٩٤( ٩٠٤ و ١٩٨١كــــانون األول/ديســــمرب   ١٧املـــــؤرخ  )١٩٨١( ٤٩٧ و

  ،١٩٩٤مارس /آذار  ١٨

انطباق اتفاقية جنيف بشأن محايـة املـدنيني يف وقـت احلـرب املؤرخـة       وإذ تعيد تأكيد  

على األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، وعلـى        )١(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

  اجلوالن السوري احملتل،

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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قـل بعـض سـكاا املـدنيني إىل األرض     أن قيام السلطة القائمة بـاالحتالل بن  وإذ تؤكد  

ــة     ــف الرابع ــة جني ــا التفاقي ــها يشــكل خرق ــيت حتتل ــن    )١(ال واألحكــام ذات الصــلة باملوضــوع م

ــانون ــة يف     الق ــك األحكــام املدون ــا يف ذل ــريف، مب ــات  )٢(الربوتوكــول اإلضــايف األول الع التفاقي

  ،)٣(جنيف األربع

 ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩إىل الفتــوى الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف   وإذ تشــري  

، وإذ تشـري أيضـا   )٤(بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة 

 ١٠/١٧ -دإط و ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٢٠املــؤرخ  ١٠/١٥ -دإط إىل قــراري اجلمعيــة العامــة 

  ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥املؤرخ 

إقامـــة املســـتوطنات   ”أن حمكمـــة العـــدل الدوليـــة قـــد خلصـــت إىل أن      وإذ تالحـــظ  

  ،)٥(“رض الفلسطينية احملتلة (مبا فيها القدس الشرقية) متثل خرقا للقانون الدويلاإلسرائيلية يف األ

ــيط علمــا    ــؤخرا املقــرر اخلــاص لــس حقــوق        وإذ حت بــالتقريرين اللــذين قــدمهما م

  ،)٦(١٩٦٧اإلنسان املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

إىل تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقـائق مـن أجـل التحقيـق يف آثـار       وإذ تشري  

بناء املستوطنات اإلسرائيلية على احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   

  ،)٧(للشعب الفلسطيين يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

الصادر عـن مـؤمتر األطـراف     ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٥إىل البيان املؤرخ  أيضاوإذ تشري   

املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيـف الرابعـة املعـين بالتـدابري الراميـة إىل إنفـاذ االتفاقيـة يف األرض        

كـانون   ٥الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإىل اإلعالنني اللذين اعتمدمها املؤمتر يف 

، دف كفالة احتـرام االتفاقيـة   )٨(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٧ و ٢٠٠١األول/ديسمرب 

  يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

_______________ 

 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٢(

 .٩٧٣-٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، الد   )٣(

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر   )٤(

 .١٢٠املرجع نفسه، الفتوى، الفقرة   )٥(

)٦(  A/HRC/31/73انظر أيضا  ؛A/71/554. 

)٧(  A/HRC/22/63. 

)٨(  A/69/711-S/2015/1.املرفق ، 
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إىل إعــــالن مبــــادئ ترتيبــــات احلكــــم الــــذايت املؤقــــت املــــؤرخ  وإذ تشــــري كــــذلك  

جلــــانبني الفلســــطيين وإىل اتفاقــــات التنفيــــذ الالحقــــة بــــني ا  )٩(١٩٩٣ســــبتمرب /أيلــــول ١٣

  واإلسرائيلي،

إىل خريطة الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية إلجياد حـل دائـم للصـراع     وإذ تشري  

ــتني   ــود دولـ ــاس وجـ ــى أسـ ــطيين علـ ــرائيلي الفلسـ ــد  )١٠(اإلسـ ــه التحديـ ــى وجـ ــدد علـ ، وإذ تشـ

ــع األنشــطة االســتيطانية، مبــا يف ذلــك    علــى ــد مجي بيعــي يســمى النمــو الط  مــا دعوــا إىل جتمي

، ٢٠٠١للمستوطنات، وتفكيك مجيع البؤر االستيطانية املتقدمة اليت أنشئت منـذ آذار/مـارس   

  وعلى ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماا وتعهداا يف هذا الشأن،

  ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخ  ٦٧/١٩إىل قرارها  وإذ تشري أيضا  

انضــمام فلســطني إىل عــدة معاهــدات حلقــوق اإلنســان وإىل االتفاقيــات    وإذ تالحــظ  

  األساسية للقانون اإلنساين، وكذلك إىل معاهدات دولية أخرى،

أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية تشمل، يف مجلة أمور، نقل رعايـا السـلطة    وإذ تدرك  

ــاالح  ــة بـ ــدنيني      القائمـ ــري للمـ ــل القسـ ــي والنقـ ــادرة األراضـ ــة ومصـ ــي احملتلـ تالل إىل األراضـ

الفلســطينيني، مبــن فــيهم األســر البدويــة، واســتغالل املــوارد الطبيعيــة، وتفتيــت األرض، واختــاذ 

إجــراءات أخــرى ضــد الســكان املــدنيني الفلســطينيني والســكان املــدنيني يف اجلــوالن الســوري  

  ويل،احملتل تتعارض مع القانون الد

التـــأثري البـــالغ الضـــرر للسياســـات والقـــرارات واألنشـــطة       وإذ تضـــع يف اعتبارهـــا   

االستيطانية اإلسرائيلية يف اجلهـود املبذولـة حاليـا علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل مـن أجـل          

اســتئناف عمليــة الســالم وتقــدمها ويف فــرص حتقيــق الســالم يف الشــرق األوســط وفقــا للحــل    

تني، إسرائيل وفلسطني، تعيشـان جنبـا إىل جنـب يف سـالم وأمـن داخـل       القائم على وجود دول

، ويف قابليـة ذلـك احلـل لالسـتمرار     ١٩٦٧قبـل عـام    ما حدود معترف ا، على أساس حدود

  ومصداقيته،

ــق     ــرب عــن شــديد القل ــاالحتالل،     وإذ تع ــة ب إزاء مواصــلة إســرائيل، الســلطة القائم

ــك     أنشــطة االســتيطان يف األرض الفلســطينية ا  ــدين تل ــا القــدس الشــرقية، وإذ ت ــا فيه ــة، مب حملتل

األنشــطة باعتبارهــا انتــهاكات للقــانون الــدويل اإلنســاين وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة  

باملوضوع واالتفاقات اليت مت التوصل إليها بـني الطـرفني ولاللتزامـات املقـررة مبوجـب خريطـة       
_______________ 

)٩(  A/48/486-S/26560.املرفق ، 

)١٠(  S/2003/529.املرفق ، 
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ارهـا أعمـاال تـتم يف حتـد لـدعوات اتمـع الـدويل        الطريق اليت وضعتها اموعة الرباعية وباعتب

  إىل إيقاف مجيع األنشطة االستيطانية،

أنشـطة االسـتيطان يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية،          وإذ تدين  

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

  احلماية والنقل القسري للمدنيني وضم األراضي حبكم األمر الواقع،لألشخاص املشمولني ب

قيام إسرائيل ببناء وتوسـيع املسـتوطنات يف القـدس الشـرقية     بوجه خاص  وإذ تشجب  

ــك   ــة وحوهلــا، مبــا يف ذل ــربط بــني مســتوطناا    ١ -تســميه اخلطــة هــاء   مــا احملتل ــة إىل ال الرامي

وزيـادة عزلتـها، ومواصـلة هـدم بيـوت الفلسـطينيني       الشرعية حول القـدس الشـرقية احملتلـة     غري

وطرد األسر الفلسطينية مـن املدينـة وحرمـان الفلسـطينيني مـن حقـوقهم يف اإلقامـة يف املدينـة،         

واألنشطة االستيطانية اجلارية حاليا يف غور األردن، وهي مجيعا أعمال تزيد من متزيق أوصـال  

  جلغرايف،األرض الفلسطينية احملتلة وتقويض تواصلها ا

، وإذ تشـدد  )١١(٢٠١٦متوز/يوليـه   ١بتقرير اموعة الرباعيـة املـؤرخ    وإذ حتيط علما  

علــى توصــياا وكــذلك علــى البيانــات الــيت أصــدرا مــؤخرا، مبــا يف ذلــك البيانــات املؤرخــة    

 ٢٠١٦شـباط/فرباير   ١٢ و ،٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   ٢٣ و ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠

، واليت خلص فيها أعضـاء اموعـة الرباعيـة إىل مجلـة أمـور منـها       ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣ و

أن استمرار سياسـة بنـاء املسـتوطنات وتوسـيعها، وختصـيص األراضـي لالسـتخدام اإلسـرائيلي         

اخلــالص، وحرمــان الفلســطينيني مــن التنميــة، مبــا يشــمل االرتفــاع األخــري يف معــدل عمليــات   

  ت تؤدي بشكل مطرد إىل تقويض حل الدولتني،اهلدم، إمنا هي إجراءا

مواصلة إسرائيل التشييد غري القـانوين للجـدار داخـل األرض الفلسـطينية      وإذ تشجب  

احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلا، وإذ تعرب عـن قلقهـا بوجـه خـاص إزاء امتـداد اجلـدار       

يدة وترديــا خطــريا  ، ممــا يســبب حمنــة إنســانية شــد    ١٩٤٩خروجــا علــى خــط اهلدنــة لعــام     

األوضــاع االجتماعيــة واالقتصــادية للشــعب الفلســطيين ويفتــت وحــدة األرض الفلســطينية   يف

ويقوض حيويتها، مما قد يشكل حكمـا مسـبقا علـى أي مفاوضـات يف املسـتقبل وجيعـل احلـل        

  القائم على وجود دولتني مستحيل التنفيذ فعليا،

ــالغ القلــق    ــة   ألن مســار اجلــدار  وإذ يســاورها ب قــد رســم بطريقــة جتعلــه يضــم الغالبي

  العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

_______________ 

)١١(  S/2016/595.املرفق ، 
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أعمال العنف واإلرهاب ضد املدنيني علـى اجلـانبني، وإذ تشـري إىل ضـرورة      وإذ تدين  

  إاء مجيع أعمال العنف، مبا يف ذلك أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري،

مجيـع أعمـال العنـف والتـدمري واملضـايقة واالسـتفزاز والتحـريض الـيت          وإذ تدين أيضا  

ــها املســتوطنون اإلســرائيليون يف   ــدس الشــرقية،      يرتكب ــا الق ــا فيه ــة، مب األرض الفلســطينية احملتل

ــة        ضــد ــع التارخيي ــا فيهــا املواق ــيهم األطفــال، وضــد ممتلكــام، مب ــدنيني الفلســطينيني، مبــن ف امل

والدينيـة، وأراضــيهم الزراعيــة، وكــذلك أعمــال اإلرهــاب الــيت يرتكبــها كــثري مــن املســتوطنني  

ســاءلة عــن األعمــال غــري املشــروعة الــيت ترتكــب يف   اإلســرائيليني املتطــرفني، وإذ تــدعو إىل امل 

  الصدد،  هذا

  ،)١٢(بتقارير األمني العام ذات الصلة باملوضوع وإذ حتيط علما  

 ٢٠٠٨أيلول/سـبتمرب   ٢٦االجتماع اخلاص الذي عقده جملس األمـن يف   وإذ تالحظ  

  ،٢٠١١شباط/فرباير  ١٨واجتماع الس يف 

اإلســرائيلية يف األرض الفلســطينية احملتلــة،  أن املســتوطنات مــن جديــد تؤكــد  - ١  

فيها القدس الشرقية، ويف اجلـوالن السـوري احملتـل غـري قانونيـة وتشـكل عقبـة أمـام السـالم           مبا

  والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛

إىل إســرائيل أن تقبــل انطبـاق اتفاقيــة جنيــف بشـأن محايــة املــدنيني يف    تطلـب   - ٢  

حبكــم القــانون علــى األرض الفلســطينية   )١(١٩٤٩/أغســطس آب ١٢وقــت احلــرب املؤرخــة 

ــة بأحكــام         ــزم بدق ــل وأن تلت ــى اجلــوالن الســوري احملت ــا القــدس الشــرقية، وعل ــا فيه ــة، مب احملتل

، وأن تتقيـــد جبميـــع التزاماـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل  منـــها ٤٩االتفاقيـــة، وخباصـــة املـــادة 

تكف فورا عن اختاذ مجيع التدابري الـيت تتسـبب يف تغـيري طـابع األرض الفلسـطينية احملتلـة،        وأن

  فيها القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل ووضعهما وتكوينهما الدميغرايف؛  مبا

ــها تكــرر  - ٣   ــع أحنــاء  بوقــف مجيــع أنشــطة االســتيط  مطالبت ان اإلســرائيلية يف مجي

األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، ويف اجلـوالن السـوري احملتـل فـورا وعلـى          

حنو تام، وتـدعو يف هـذا الصـدد إىل تنفيـذ مجيـع قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة باملوضـوع           

 ١٩٧٩متوز/يوليـه   ٢٠املؤرخ  )١٩٧٩( ٤٥٢ و )١٩٧٩( ٤٤٦بالكامل، مبا فيها القرارات 

ــاين  ١٩املــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥١٥ و )١٩٨٠( ٤٧٦ و )١٩٨٠( ٤٦٥ و ــوفمرب /تشــرين الث ن

  ؛٢٠٠٣

_______________ 

)١٢(  A/71/315  وA/71/321  وA/71/352  وA/71/355  وA/71/364  وA/71/392. 
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إىل النظــر يف وضــع تــدابري للمســاءلة، وفقــا للقــانون الــدويل، يف حالــة    تــدعو  - ٤  

نسـاين والقـانون   استمرار عدم االمتثال، مشـددة علـى أن االمتثـال ألحكـام القـانون الـدويل اإل      

الــدويل حلقــوق اإلنســـان واحترامهــا يشـــكالن دعامــة أساســـية مــن دعـــائم الســالم واألمـــن       

  املنطقة؛  يف

ــع أنشــطة االســتيطان اإلســرائيلية أساســي      تؤكــد  - ٥   ــام جلمي علــى أن الوقــف الت

، وتـدعو إىل اختـاذ خطـوات إجيابيـة     ١٩٦٧قبل عـام   ما إلنقاذ حل الدولتني املستند إىل حدود

ريــة لعكــس مســار االجتاهــات الســلبية القائمــة علــى األرض، الــيت ــدد إمكانيــة تطبيــق           فو

  الدولتني؛  حل

إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تتقيـد بالتزاماـا القانونيـة          تطالب  - ٦  

  ؛)٤(٢٠٠٤متوز/يوليه  ٩املذكورة يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

إىل منع مجيع أعمال العنف والتدمري واملضايقة واالسـتفزاز الـيت    تكرر دعوا  - ٧  

يقوم ا املستوطنون اإلسرائيليون، وخباصة ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكام، ومنها املواقـع  

  التارخيية والدينية، ومبا يف ذلك يف القدس الشرقية احملتلة، وضد أراضيهم الزراعية؛

ــدعو  - ٨   ــها املســتوطنون     إىل املســاءلة عــ  ت ــيت يرتكب ــري املشــروعة ال ــال غ ن األعم

اإلسرائيليون يف األرض الفلسطينية احملتلـة، وتؤكـد يف هـذا الصـدد ضـرورة تنفيـذ قـرار جملـس         

تالل، الــذي طلــب فيــه الــس إىل إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالح        )١٩٩٤( ٩٠٤األمــن 

مواصلة اختاذ وتنفيذ تدابري تشمل مصادرة األسلحة ـدف منـع أعمـال العنـف غـري املشـروعة       

ــا إىل اختـــاذ تـــدابري لضـــمان ســـالمة املـــدنيني     الـــيت يرتكبـــها املســـتوطنون اإلســـرائيليون، ودعـ

  الفلسطينيني يف األرض احملتلة ومحايتهم؛

ل، عـن التحقيـق يف مجيـع    مسؤولية إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتال     تؤكد  - ٩  

أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكام وكفالـة مسـاءلتهم   

  عن هذه األعمال؛

مجيع الدول واملنظمات الدولية على أن تواصـل مـة اتبـاع سياسـات      تشجع  - ١٠  

ــدويل يف     ــانون ال ــا مبوجــب الق ــرام التزاما ــل احت ــا تكف ــق جبم م ــدابري   يتعل ــع املمارســات والت ي

اإلسرائيلية غري القانونية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وخباصـة أنشـطة   

  االستيطان اإلسرائيلية؛

ــؤرخ    تشـــري  - ١١   ــان املـ ــدد إىل البيـ ــذا الصـ ــه  ١٥يف هـ ــادر  ١٩٩٩متوز/يوليـ الصـ

الرابعـة املعـين بالتـدابري الراميـة إىل إنفـاذ       مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيـف  عن
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االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإىل اإلعالنني اللذين اعتمـدمها  

، وترحـب  )٨(٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٧ و ٢٠٠١كانون األول/ديسـمرب   ٥املؤمتر يف 

 ١مجـاعي، وفقـا للمـادة     يف هذا الصدد باملبادرات الـيت اختـذا دول أطـراف بشـكل فـردي أو     

  من االتفاقية، دف كفالة احترام االتفاقية؛

يئات األمم املتحـدة ذات الصـلة أن تتخـذ مجيـع التـدابري واإلجـراءات        يب  - ١٢  

املـؤرخ   ١٧/٤الضرورية يف نطاق والياا لضمان االحترام التام لقرار جملـس حقـوق اإلنسـان    

ــه  ١٦ ــه   ٢٠١١حزيران/يوني ــل بأحكام ــد الكام ــادئ )١٣(والتقي ــة   ، بشــأن املب ــة املتعلق التوجيهي

، وغريهـا مـن القـوانني والقواعـد الدوليـة ذات الصـلة       )١٤(باألعمال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان   

، “احلمايــة واالحتــرام واالنتصــاف ”باملوضــوع، وضــمان تنفيــذ إطــار األمــم املتحــدة املعنــون   

جاريـة  الذي ينص على معيار عاملي إلحقاق حقـوق اإلنسـان فيمـا يتعلـق بأنشـطة األعمـال الت      

  املتصلة باملستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ١٣  

    تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
  

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 

_______________ 

، (A/66/53) ٥٣الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة السادســـة والســـتون، امللحـــق رقـــم    :انظـــر )١٣(
  الثالث، الفرع ألف.  الفصل

)١٤(  A/HRC/17/31.املرفق ، 


