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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة احلادية والستون   االستثنائية الطارئة العاشرةالدورة
  من جدول األعمال٥ البند

األعمال اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس      
حملتلــــــــة وبقيــــــــة األراضــــــــي الــــــــشرقية ا
   احملتلة الفلسطينية

ــان     ــاين١٣رســالتان متطابقتــان مؤرخت ــاير / كــانون الث ــان إىل ٢٠٠٦ين  وموجهت
ــن ا     ــن مـ ــس األمـ ــيس جملـ ــام ورئـ ــني العـ ــدى    األمـ ــسطني لـ ــدائم لفلـ ــب الـ ملراقـ

 املتحدة األمم
  

تتزايــد احلالــة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، تــدهورا نتيجــة   
 ةدـفعلـى مـدى عـ     . للهجوم العـسكري اإلسـرائيلي الـذي يـستهدف الـشعب الفلـسطيين حاليـا              

ت قوات االحتالل اإلسـرائيلية حـصارا علـى مدينـة جـنني بالـضفة الغربيـة،          فرض املاضية،   األيام
حبيث حتول دون تنقل سـكاا حبريـة مـن املدينـة وإليهـا، فيمـا تنفـذ عمليـات توغـل عـسكري                        

 احلـصار الـذي منـع بـشكل تـام أهـل جـنني مـن                 فـرض وقـد   . متكررة ضد املدنيني الفلسطينيني   
ااورة أو الوصول إليها يوم عيد األضحى الديين الذي جـرت العـادة   مغادرة البلدات والقرى   

حـىت  مفروضـا   وال يـزال احلـصار      . أن يقـوم خاللـه املـسلمون بزيـارة أسـرهم وأصـدقائهم            على  
اليوم، وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلية، مدعمة بأكثر مـن ثالثـني مركبـة عـسكرية وجرافـة                 

وخـالل نفـس الغـارة،      . وقتـل مـدنيني فلـسطينيني اثـنني       مسلحة، باقتحـام خمـيم جـنني لالجـئني          
قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية مبدامهة وب عـدة منـازل فلـسطينية، واحتجـزت عـددا مـن                  

 .الفلسطينيني
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وفضال عن ذلك، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية بتـشديد عزهلـا للمنـاطق الـشمالية            
ة احملتلة، ومنعت الـسكان الفلـسطينيني مـن الـسفر           من الضفة الغربية عن بقية األرض الفلسطيني      

وقد تضرر من جراء حظر السفر الـذي فرضـته قـوات االحـتالل              . إىل رام اهللا واملناطق اجلنوبية    
 فلـسطيين   ٨٠٠ ٠٠٠ أكثـر مـن      ٢٠٠٥ديـسمرب   /منذ األسبوع الثـاين مـن شـهر كـانون األول          

. امـ  ونابلس والقرى اـاورة هل الضفة الغربية، ليس فقط من جنني، بل أيضا طولكرم      مدن  من  
، ظل احلظر مفروضا فقط علـى الفلـسطينيني املقـيمني           ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢وابتداء من   

ــذ ذلــك احلــني ليــشمل الفلــسطينيني املقــيمني يف     . يف جــنني وطــولكرم  ــه مــدد من غــري أن نطاق
وجـه ضـد   ويشكل حظـر الـسفر هـذا شـكال صـارخا مـن أشـكال العقـاب اجلمـاعي امل            . نابلس

وال يترتـب عـن     . الدويل حظرا قاطعا  اإلنساين  املدنيني الفلسطينيني، وهو إجراء حيظره القانون       
كـذلك يف حـدود     أنـه حـصرهم     هذا احلصار فقط عزل الفلسطينيني عـن العـامل اخلـارجي، بـل              

وأدى هـذا  . ون من االضطالع حىت بأكثر األنـشطة اليوميـة حيويـة   ــبلدام وقراهم، حبيث مينع  
الـسكان الفلـسطينيون كافـة علـى الـصعيدين          صار إىل تفاقم شديد للمشاق اليت يعـاين منـها           احل

 .االجتماعي واالقتصادي
 حقـوق   وانتـهاك وفيما تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلية يوميا خرق القانون الـدويل            
ال الـيت  شعب الفلسطيين، فإا جتـازف بـشدة بتفـاقم األوضـاع املتـوترة واخلطـرية فعـ       للاإلنسان  

وجيب اختـاذ تـدابري مـن أجـل ضـمان           . تلة، مبا فيها القدس الشرقية    تسود األرض الفلسطينية احمل   
امتثال إسرائيل للقـانون الـدويل، مبـا فيـه القـانون اإلنـساين الـدويل، ومجيـع االتفاقـات األخـرى                   

ولــن تتــسىن ســوى يف ظــل هــذه الظــروف احليلولــة دون تواصــل تــدهور . املوقعــة بــني الطــرفني
شوء وازدهــار منــاخ حقيقــي يــؤدي فعــال إىل الــسعي إىل  احلالــة إىل درجــة ال رجعــة فيهــا، ونــ 

 .إرساء السالم
 رســالة ٢٢٨لرســائلنا الــسابقة البــالغ عــددها هــي علــى ســبيل املتابعــة وهــذه الرســالة  

وجهت إليكم بـشأن األزمـة الـسائدة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية،                      
 ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩الرسائل املؤرخة من    وتشكل هذه   . ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٢٨منذ  

)A/55/432-S/2000/921 ( ــاين٥إىل ــانون الثـــ ــاير / كـــ ) A/ES-10/314-S/2006/11 (٢٠٠٦ينـــ
ــشعب      ســجال أساســيا   ــاالحتالل، ضــد ال ــسلطة القائمــة ب ــها إســرائيل، ال للجــرائم الــيت ارتكبت

لقائمة بـاالحتالل، عـن     وجيب حماسبة إسرائيل، السلطة ا    . ٢٠٠٠سبتمرب  /الفلسطيين منذ أيلول  
ــة الــذي متارســه وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان       مجيــع جــرائم احلــرب هــذه وعــن إرهــاب الدول

 .العدالةإىل مرتكيب هذه االنتهاكات تقدمي املرتكبة ضد الشعب الفلسطيين، واملنتظمة 
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للرسائل املشار إليها أعاله، فإنه يؤسـفين بـالغ األسـف أن     ومتابعة  وبناء على ما سبق،      
أنه منذ تاريخ آخر رسالة وجهتها إليكم، قتل فلسطينيان آخران علـى األقـل علـى يـد      بلغكم ب أ

 ٢٠٠٠سـبتمرب   /جممـوع عـدد الـشهداء منـذ أيلـول         وبذلك ارتفـع    ،   اإلسرائيلية قوات االحتالل 
ــهما يف القائمــة املرفقــة ــذه      ( شــهداء ٣ ٨٠٦إىل  ــذين حــددت هويت ــشهيدين الل ــرد إمســا ال ي

 ).الرسالة
ــا تعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا بــصفتهما مــن وثــائق الــدورة االســتثنائية     وأرجــو   ممتن

 .جملس األمنوثائق  من جدول األعمال و٥الطارئة العاشرة للجمعية العامة، يف إطار البند 
 

 منصوردكتور رياض ) توقيع(
 السفري،
 املراقب الدائم لفلسطني
 لدى األمم املتحدة
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 واملوجهتني  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٣ املؤرختني   مرفق الرسالتني املتطابقتني    
ملراقـــب الـــدائم لفلـــسطني لـــدى إىل األمـــني العـــام ورئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ا

 املتحدة األمم
 

ــدإمســا الــشهيدين اللــذين قــتال       االحــتالل اإلســرائيلية يف األرض  قــواتعلــى ي
 *الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

 
 ٢٠٠٦يناير /نون الثاين كا١٣اجلمعة، 

 معتز أبو خليل – ١
 خزنة  أبوعلي – ٢
 

 

 علـى يـد قـوات االحـتالل         ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٢٨بلغ جمموع عدد الشهداء الفلسطينيني الذين قتلوا منذ          * 
 . شهداء٣ ٨٠٦اإلسرائيلية 


