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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال٣٠البند 

      
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس               

حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف        
  األراضي احملتلة

    
  )نة الرابعةاللج(تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار     

  )فنلندا( برفياننة بوال السيد :ةاملقرر
  

  مقدمة  - أوال  
ســـبتمرب / أيلـــول١٩ املعقـــودة يف الثانيـــة العامـــة تهاجلـــسقـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف   - ١

تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة     ”املكتب، بإدراج البند املعنون      بناء على توصية      أن تقوم،  ،٢٠٠٨
سرائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن                 بالتحقيق يف املمارسات اإل   

جلنـة  إىل  إحالتـه   وأعمال دورهتا الثالثة والـستني      جدول  يف   “السكان العرب يف األراضي احملتلة    
  .)اللجنة الرابعة(املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار 

اديــة والعــشرين إىل الرابعــة   مــن احل البنــد يف جلــساهتا هــذاونظــرت اللجنــة الرابعــة يف  - ٢
، وأجــرت مناقــشة ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٧ إىل ٤ الفتــرة مــن ، املعقــودة يفوالعــشرين

 وبّتــت يف البنــد يف مــن احلاديــة والعــشرين إىل الثالثــة والعــشرينهتا اعامــة بــشأن البنــد يف جلــس
  ).A/C.4/63/SR.21-24انظر  (الرابعة والعشرينجلستها 

  :ا على اللجنة من أجل النظر يف البند الوثائق التاليةوكان معروض - ٣
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  ؛)A/63/482(تقرير األمني العام عن اجلوالن السوري احملتل  )أ(  
 اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات            أعمـال تقرير األمني العام عن      )ب(  

ــسكان         ــن ال ــريه م ــسطيين وغ ــشعب الفل ــسان لل ــوق اإلن ــيت متــس حق ــرائيلية ال ــرب يف اإلس الع
  ؛A/63/483)(األراضي احملتلة 

تقرير األمني العام عن انطباق اتفاقيـة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املدنييــن وقـت                )ج(  
، علــــى األرض الفلـــسطينيـة احملتلــــة، مبــــا فيهــــا ١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢احلـــرب، املؤرخـــة 

  ؛)A/63/484(القـدس الشرقية، وعلـى األراضي العربية احملتلة األخرى 
ــر األمــني العــام عــن املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق اإلنــسان      )د(   تقري

  ؛)A/63/518(للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية 
تقرير األمني العام عن املـستوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،               )هـ( 

  ؛)A/63/519(اجلوالن السوري احملتل يف  و،يةفيها القدس الشرق مبا
ــر األ     )و(  ــا التقري ــل هب ــام حيي ــذكرة مــن األمــني الع ــة  ربعــني م ــة اخلاصــة املعني للجن

بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن                    
  .(A/63/273)السكان العرب يف األراضي احملتلة 

نــــوفمرب، عــــرض املمثــــل الــــدائم / تــــشرين الثــــاين٤ يف املعقــــودة ،٢١يف اجللــــسة و - ٤
النكا، بصفته رئيس اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية الـيت متـس               لسري

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضـي احملتلـة، تقريـر تلـك                 
  ).A/C.4/63/SR.21انظر (اللجنة 

لفلـسطني لـدى األمـم املتحـدة ببيـان          أدىل ممثل البعثة املراقبة الدائمـة       ويف اجللسة ذاهتا،     - ٥
  ).A/C.4/63/SR.21انظر (

  
  النظر يف املقترحات -ثانيا   
  A/C.4/63/L.15مشروع القرار  -ألف   

ألردن ا باسـم  ،عـرض ممثـل كوبـا     ،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦ املعقودة يف    ،٢٣يف اجللسة    - ٦
إلمارات العربية املتحدة والبحـرين وبـروين دار الـسالم وبـنغالديش وتـونس واجلزائـر وجـزر                  وا

القمر وجنوب أفريقيا وجيبويت والسنغال والصومال والعراق وعمـان وقطـر والكويـت ولبنـان               
 وفلـسطني،   وماليزيا ومصر واملغرب واململكة العربية الـسعودية وموريتانيـا ونيكـاراغوا والـيمن            

 اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت                أعمـال ”ر معنون   مشروع قرا 
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 “متــس حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة    
)A/C.4/63/L.15( ندونيـسيا والـسودان وغينيـا وفرتويـال     مـن إ ضم الحقـا كـل   وان) مجهوريـة - 

  .إىل مقدمي مشروع القرار ونيجريياوكوبا ومايل ) البوليفارية
اعتمدت اللجنة مشروع القـرار     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٧املعقودة يف   ،  ٢٤ويف اجللسة    - ٧

A/C.4/63/L.15 عــضوا ٧٠ أصــوات، وامتنــاع ٨ صــوتا مقابــل ٨٧ بتــصويت مــسّجل بأغلبيــة 
 علــى وجــاءت نتيجــة التــصويت  ).مــشروع القــرار األول، ١٦انظــر الفقــرة (عــن التــصويت 

  :التايل النحو
  

  :املؤيدون
ــوا         ــة املتحــدة، أنتيغ ــارات العربي ــا، إكــوادور، اإلم ــا، إريتري أذربيجــان، األردن، أرميني

، )اإلســالمية - مجهوريــة(وبربــودا، إندونيــسيا، أنغــوال، أوزبكــستان، أوغنــدا، إيــران  
 بــنن، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس، بــروين دار الـسالم، بليـز، بـنغالديش،       

بوليفيا، بيالروس، تركمانستان، تركيا، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تـونس، جامايكـا،              
اجلزائر، جزر القمـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، اجلمهوريـة                  
الدومينيكيـــة، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة،  

ــة الو الدمي ــا،   مجهوريـ ــا، زامبيـ ــا، جيبـــويت، دومينيكـ ــة الـــشعبية، جنـــوب أفريقيـ قراطيـ
زمبــابوي، ســانت لوســيا، ســري النكــا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان،   

 -شيلي، الصني، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانـا، غينيـا، غينيـا               سورينام،
، قطــر، قريغيزســتان، كمبوديــا، ، فييــت نــام)البوليفاريــة - مجهوريــة(بيــساو، فرتويــال 

ــا، مــصر، املغــرب، مــالوي،       ــان، مــايل، ماليزي ــا، لبن ــا، الكونغــو، الكويــت، كيني كوب
ملــديف، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، منغوليــا، موريتانيـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق،   

  .ميامنار، ناميبيا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، اليمن
  

  :املعارضون
، )املوحـدة  -واليـات   ( جـزر مارشـال، كنـدا، ميكرونيزيـا           بـاالو،  راليا، إسـرائيل،  أست  

  .ناورو، الواليات املتحدة األمريكية
  

  :املمتنعون
ــاداال   ــا، األرجنـــتني،  حتـ ــبانيا الروســـي، إثيوبيـ ــدورا،  إسـ ــا، أنـ ــا، أملانيـ ــتونيا، ألبانيـ ، إسـ

 الربتغـــال، بلجيكـــا، ، إيطاليـــا، بـــاراغواي،أيـــسلندا، أيرلنـــداأوروغـــواي، أوكرانيـــا، 
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 ليـشيت،  - تيمـور  بلغاريا، بنمـا، بوتـسوانا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، بـريو، تايلنـد،              
اجلبل األسود، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا،              

ــسابقة،   ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــدوفا، مجهوري ــة مول ــدامنرك،   مجهوري ــا، ال  جورجي
  مجهوريــة مولــدوا،موا، ســان مــارينو، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،رومانيــا، ســا

صـــربيا، غواتيمـــاال، فرنـــسا، الفلـــبني، فنلنـــدا، فيجـــي، قـــربص،   الـــسويد، سويـــسرا،
كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، التفيــا،  

ملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، املكسيك، امل     
 الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريـا، هولنـدا،           أيرلنداو

  .اليابان، اليونان
  

  A/C.4/63/L.16مشروع القرار  -باء   
 باسـم األردن    ،نـوفمرب، عـرض ممثـل كوبـا       / تشرين الثـاين   ٦ املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     - ٨

ربية املتحدة والبحـرين وبـروين دار الـسالم وبـنغالديش وتـونس واجلزائـر وجـزر                 واإلمارات الع 
ــا والـــسنغال والـــصومال والعـــراق وعمـــان وقطـــر والكويـــت ولبنـــان     القمـــر وجنـــوب أفريقيـ

 ومــــصر واملغــــرب واململكــــة العربيــــة الــــسعودية وموريتانيــــا ونيكــــاراغوا والــــيمن  وماليزيــــا
اقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت      انطبــاق اتف ”مــشروع قــرار معنــون    وفلــسطني،
 الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس           ض، علـى األر   ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢املؤرخة   احلرب،

وانـضم الحقـا كـل مـن      ).A/C.4/63/L.16 (“ العربيـة احملتلـة األخـرى   اضيالشرقية، وعلى األر
ــسياإن ــسودان وجيبــويتو دوني ــا وال ــة(فرتويــال  وغيني ــةالبو - مجهوري ــا و)ليفاري إىل  مــايل وكوب

  .مقدمي مشروع القرار
اعتمدت اللجنة مشروع القـرار     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٧املعقودة يف   ،  ٢٤ويف اجللسة    - ٩

A/C.4/63/L.16 عــضوين  أصــوات، وامتنــاع ٦ صــوتا مقابــل ١٦١ بتــصويت مــسّجل بأغلبيــة
تيجــة التــصويت علــى  وجــاءت ن ). مــشروع القــرار الثــاين ،١٦ انظــر الفقــرة(التــصويت  عــن
  :التايل النحو

  
 :املؤيدون

، إســبانيا الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا،   حتــاداال 
أستراليا، إستونيا، إكوادور،ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربيـة املتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا،             

ان، أوغنـــدا، أوكرانيـــا، إيـــران أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــست 
، إيطاليـا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي،           أيـسلندا ،  أيرلنـدا ،  ) اإلسـالمية  -مجهورية  (
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باكـــستان، البحـــرين، الربازيـــل، بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـــا، 
نة بلغاريا، بليـز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـ                  

واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد  
 ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، اجلزائــر، جــزر -وتوبــاغو، توغــو، تــونس، تيمــور 

البهاما، جزر القمر، جـزر سـليمان، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة التـشيكية،                 
ــة، ا ــة الدومينيكيـ ــدة،   اجلمهوريـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــة الـــسورية، مجهوريـ ــة العربيـ جلمهوريـ

مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة        
 جنـوب أفريقيـا،     مجهورية مولـدوفا،  الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،      

 ســاموا، ســان ،.مبــابويجورجيــا، جيبــويت، الــدامنرك، دومينيكــا، رومانيــا، زامبيــا، ز 
مــارينو، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة،   
السنغال، سوازيلند، السودان، سـورينام، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، صـربيا، الـصني،               

ــا        ــا، غيني ــا، غيني ــادا، غواتيمــاال، غيان ــا، غرين ــا، غان ــان، غامبي ــراق، عم ــساو، -الع  بي
، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص،           ) البوليفارية -مجهورية  (، فرتويال   فرنسا، الفلبني 

ــتاريكا،        ــا، كوس ــدا، كوب ــا، كن ــا، كمبودي ــتان، كازاخــستان، كرواتي ــر، قريغيزس قط
كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكـسمربغ، ليتوانيـا، ليختنـشتاين،         

 املكـسيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة         ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مـصر، املغـرب،       
ــا العظمــى و     ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال ــداالعربي ــا،  أيرلن ــشمالية، منغولي  ال

موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجـر،          
هولنــدا، اليابــان، نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــاييت، اهلنــد، هنــدوراس، هنغاريــا، 

  .اليمن، اليونان
  

  :املعارضون
، نـاورو، الواليـات    ) املوحـدة  -واليـات   (إسرائيل، باالو، جزر مارشـال، ميكرونيزيـا         

  .املتحدة األمريكية
  

  :املمتنعون
  .الكامريون، كوت ديفوار 

  
  A/C.4/63/L.17مشروع القرار  - جيم  

 باسـم األردن    ،نـوفمرب، عـرض ممثـل كوبـا       / تشرين الثـاين   ٦ املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة    - ١٠
زر جـ واإلمارات العربية املتحدة والبحـرين وبـروين دار الـسالم وبـنغالديش وتـونس واجلزائـر و                
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طـر والكويـت ولبنـان وماليزيـا       قالقمر وجنوب أفريقيا والسنغال والصومال والعـراق وعمـان و         
مـشروع   وفلـسطني،    اغوا والـيمن  ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية وموريتانيا ونيكـار       

،  الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية          ضاملستوطنات اإلسـرائيلية يف األر    ”قرار معنون   
 جيبـويت  و دونيـسيا إنوانـضم الحقـا كـل مـن         . )A/C.4/63/L.17 (“ اجلوالن السوري احملتل   ويف
  . القراردمي مشروعإىل مق كوبا و)البوليفارية - مجهورية(فرتويال  وغينيا والسودانو

اعتمدت اللجنة مشروع القـرار     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٧املعقودة يف   ،  ٢٤ويف اجللسة    - ١١
A/C.4/63/L.17 عــضوين  أصــوات، وامتنــاع ٦ صــوتا مقابــل ١٦١ بتــصويت مــسّجل بأغلبيــة

وجــاءت نتيجــة التــصويت علــى  ). مــشروع القــرار الثالــث،١٦ انظــر الفقــرة(التــصويت  عــن
  :ايلالنحو الت

  
  :املؤيدون
 ،إسـبانيا  إريتريـا،  أرمينيـا،  األردن، األرجنـتني،  أذربيجـان،  إثيوبيـا،   الروسـي، حتـاد اال 

 أنتيغـوا وبربـودا،   اإلمـارات العربيـة املتحـدة،    أملانيـا،  إكوادور،ألبانيا، إستونيا، أستراليا،

مجهوريـة  (ن إيرا أوكرانيا، أوغندا، أوزبكستان، أوروغواي، أنغوال، إندونيسيا، أندورا،
 باكـستان،  بـاراغواي،  بـابوا غينيـا اجلديـدة،    إيطاليـا،  لندا،سيـ أ ،أيرلنـدا  ،) اإلسـالمية -

 بليـز،  بلغاريـا،  بلجيكـا،  بـروين دار الـسالم،   الربتغـال،  بربـادوس،  الربازيـل،  البحـرين، 

 بولنـدا،  البوسنة واهلرسـك،  بوروندي، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنن، بنما، بنغالديش،

 تـونس،  توغـو،  ترينيداد وتوباغو، تركيا، تركمانستان، تايلند، بيالروس، بريو، ا،بوليفي

جـزر   جـزر القمـر،   جـزر البـهاما،   اجلزائـر،  اجلبـل األسـود،   جامايكـا،   ليـشيت، -تيمـور  
 اجلمهوريـة الدومينيكيـة،   اجلمهوريـة التـشيكية،   اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،    سـليمان، 

مجهوريـة كوريـا    مجهورية كوريا، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية العربية السورية،
مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، الشعبية الدميقراطية،

 دومينيكـا،  الـدامنرك،  جيبـويت،  جورجيـا،  جنـوب أفريقيـا،   مولـدوفا، مجهورية الـسابقة، 

 ســري النكــا، ســانت لوســيا، ســان مــارينو، ســاموا، ،زمبــابوي زامبيــا، رومانيــا،

 سـورينام،  الـسودان،  سـوازيلند،  الـسنغال،  سنغافورة، سلوفينيا، سلوفاكيا، السلفادور،

 غرينـادا،  غانـا،  غامبيـا،  عمـان،  العـراق،  الـصني،  صـربيا،  شـيلي،  سويـسرا،  الـسويد، 

 -مجهوريــة (فرتويــال  الفلــبني، فرنــسا،  بيــساو،-غينيــا  غينيــا، غيانــا، غواتيمــاال،
 كازاخـستان،  قريغيزسـتان،  قطـر،  قـربص،  فييـت نـام،   فيجـي،  فنلنـدا،  ،)ةفاريـ البولي

 كينيـا،  الكويـت،  الكونغـو،  كولومبيـا،  كوسـتاريكا،  كوبـا،  كنـدا،  كمبوديـا،  كرواتيا،

 مـصر،  ماليزيـا،  مـايل،  مالطـة،  ليـسوتو،  ليختنـشتاين،  ليتوانيا، لكسمربغ، لبنان، التفيا،
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اململكــة املتحــدة  ملكــة العربيــة الــسعودية،امل ملــديف، مــالوي، املكــسيك، املغــرب،
 موزامبيــق، موريــشيوس، موريتانيــا، منغوليــا،  الــشمالية،أيرلنــدالربيطانيــا العظمــى و

 نيوزيلنـدا،  نيكـاراغوا،  نيجرييـا،  النيجـر،  النمـسا،  النـرويج،  ناميبيـا،  ميامنـار،  مونـاكو، 

  .ونانالي اليمن، اليابان، ،هولندا هنغاريا، هندوراس، اهلند، هاييت،
  

  :املعارضون
، نـاورو، الواليـات    )ة املوحـد  -واليـات   (إسرائيل، باالو، جزر مارشـال، ميكرونيزيـا         

  .املتحدة األمريكية
  

  :املمتنعون
  .الكامريون، كوت ديفوار 

  
  A/C.4/63/L.18مشروع القرار   -دال   

ألردن ام  باسـ ،نوفمرب، عـرض ممثـل كوبـا      / تشرين الثاين  ٦املعقودة يف   ،  ٢٣يف اجللسة    - ١٢
تـونس واجلزائـر وجـزر       و واإلمارات العربية املتحدة والبحـرين وبـروين دار الـسالم وبـنغالديش           

 القمر وجنوب أفريقيا والسنغال والصومال والعـراق وعمـان وقطـر والكويـت ولبنـان وماليزيـا               
مـشروع   وفلـسطني،    املغرب واململكة العربية السعودية وموريتانيا ونيكـاراغوا والـيمن         و مصرو

 يف األرض املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين              ”قرار معنون   
ــشرقية     ــدس ال ــا الق ــا فيه ــة، مب ــسطينية احملتل ــن     ).A/C.4/63/L.18 (“الفل ــا كــل م ــضم الحق وان

ــسياإن ــسودان وجيبــويت ودوني ــا وال ــة(فرتويــال  وغيني ــة - مجهوري ــا و)البوليفاري إىل  مــايل وكوب
  .لقرارمقدمي مشروع ا

اعتمدت اللجنة مشروع القـرار     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٧املعقودة يف   ،  ٢٤ويف اجللسة    - ١٣
A/C.4/63/L.18       أعـضاء  ٥ أصـوات، وامتنـاع   ٨ صـوتا مقابـل    ١٥٥ بتصويت مـسّجل بأغلبيـة 
وجــاءت نتيجــة التــصويت علــى   ). مــشروع القــرار الرابــع،١٦ انظــر الفقــرة(عــن التــصويت 

   :التايل النحو
 :ؤيدونامل

، إســبانيا الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا،   حتــاداال 
إستونيا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربيـة املتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا،       

 -مجهوريــة (إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران 
ــدا، )ميةاإلســال ــسلندا، أيرلن ــاراغواي، باكــستان،    أي ــدة، ب ــا اجلدي ــابوا غيني ــا، ب ، إيطالي
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البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، الربتغــال، بــروين دار الــسالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، 
بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بـريو،           

 -ستان، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تـونس، تيمـور              بيالروس، تايلنـد، تركمانـ    
ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القمـر، جـزر سـليمان،                   
اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة 

ــة     ــا املتحــدة، مجهوري ــة ترتاني ــسورية، مجهوري ــة ال ــة،   العربي ــشعبية الدميقراطي ــا ال  كوري
مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية             ،  مجهورية كوريـا  

جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا،           مولدوفا،  مجهورية  السابقة،  
ــابوي   ــا، زمب ــا، زامبي ــا،      ،، روماني ــيا، ســري النك ــارينو، ســانت لوس ــان م ــاموا، س س

يا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، الــسويد، ســلوفاك
سويسرا، شيلي، صـربيا، الـصني، العـراق، عمـان، غامبيـا، غانـا، غرينـادا، غواتيمـاال،                  

ــا    ــا، غيني ــا، غيني ــال   -غيان ــبني، فرتوي ــسا، الفل ــساو، فرن ــة ( بي ــ-مجهوري ، )ة البوليفاري
ــام، قـــربص، قطـــر   ــا،  فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـ ــتان، كازاخـــستان، كرواتيـ ، قريغيزسـ

كمبوديـا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغـو، الكويــت، كينيــا، التفيــا، لبنــان،   
ــا، مــصر، املغــرب،      ــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــايل، ماليزي ــا، ليختن لكــسمربغ، ليتواني
ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــ     ــة ال ا املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة العربي

ــى و ــداالعظم ــار،      أيرلن ــاكو، ميامن ــق، مون ــشيوس، موزامبي ــا، موري ــشمالية، موريتاني  ال
ناميبيــا، النــرويج، النمــسا، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــاييت، اهلنــد،         

  .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :املعارضون
، )املوحـدة  -واليـات   (كرونيزيـا   ستراليا، إسـرائيل، بـاالو، جـزر مارشـال، كنـدا، مي           أ 

  .ناورو، الواليات املتحدة األمريكية
  :املمتنعون
 .السلفادور، الكامريون، كوت ديفوار، منغوليا، هندوراس 

  
  A/C.4/63/L.19مشروع القرار  -هاء   

 باسـم األردن   ،نوفمرب، عـرض ممثـل كوبـا      / تشرين الثاين  ٦املعقودة يف   ،  ٢٣ يف اجللسة  - ١٤
عربية املتحدة والبحـرين وبـروين دار الـسالم وبـنغالديش وتـونس واجلزائـر وجـزر                 واإلمارات ال 

القمــر واجلمهوريــة العربيــة الــسورية وجنــوب أفريقيــا والــسنغال والــصومال والعــراق وعمــان    
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وقطــر والكويــت ولبنــان وماليزيــا ومــصر واملغــرب واململكــة العربيــة الــسعودية وموريتانيـــا          
ــيمن  ــاراغوا والــ ــسطني، ونيكــ ــون   وفلــ ــرار معنــ ــشروع قــ ــل ”مــ ــسوري احملتــ ــوالن الــ  “اجلــ

)A/C.4/63/L.19( .  ــسودان وجيبــويت ودونيــسياإنوانــضم الحقــا كــل مــن ــا وال فرتويــال  وغيني
  .إىل مقدمي مشروع القرار كوبا و)البوليفارية - مجهورية(

اعتمدت اللجنة مشروع القـرار     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٧املعقودة يف   ،  ٢٤ويف اجللسة    - ١٥
A/C.4/63/L.19     أعـضاء   ٧ صوتا مقابل صوت واحد، وامتنـاع        ١٦١ بتصويت مسّجل بأغلبية
وجـاءت نتيجـة التـصويت علـى      ). مـشروع القـرار اخلـامس   ،١٦ انظـر الفقـرة  (عـن التـصويت   

  :النحو التايل
  

  :املؤيدون
 ،إســبانيا إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا،  الروســي،حتــاداال 

 أنتيغـوا وبربـودا،    اإلمارات العربية املتحدة،   أملانيا، إكوادور، ألبانيا،  إستونيا، أستراليا،
إيـــران  أوكرانيـــا، أوغنـــدا، أوزبكـــستان، أوروغـــواي، أنغـــوال، إندونيـــسيا، أنـــدورا،

 بـاراغواي،  بـابوا غينيـا اجلديـدة،      إيطاليـا،  ،أيـسلندا  ،أيرلنـدا  ،) اإلسـالمية  -مجهورية  (
 بلجيكـــا، بـــروين دار الـــسالم، الربتغـــال، بربـــادوس، الربازيـــل، ين،البحـــر باكـــستان،
البوسـنة   بورونـدي،  بوركينـا فاسـو،    بوتـسوانا،  بـنن،  بنمـا،  بـنغالديش،  بليـز،  بلغاريا،

ترينيــداد  تركيــا، تركمانــستان، تايلنــد، بــيالروس، بــريو، بوليفيــا، بولنــدا، واهلرســك،
جــزر  اجلزائــر، اجلبــل األســود، ،جامايكــا  ليــشيت،-تيمــور  تــونس، توغــو، وتوبــاغو،
 اجلمهوريـة التـشيكية،    اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،      جـزر سـليمان،    جزر القمر،  البهاما،

ــة، ــة الدومينيكيـ ــة الـــسورية،  اجلمهوريـ ــة العربيـ ــدة،  اجلمهوريـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ  مجهوريـ
ة مجهوريــة الو الدميقراطيــ  مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة،    مجهوريــة كوريــا، 

 جنـوب أفريقيـا،    ،مولـدوفا ، مجهورية   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    الشعبية،
ــا، ــويت، جورجي ــدامنرك، جيب ــا، دومينيكــا، ال ــا، روماني ــابوي زامبي ســان  ســاموا، ،زمب
 ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، ســري النكــا، ســانت لوســيا، مــارينو،
 الـصني،  صـربيا،  شـيلي،  سويـسرا،  الـسويد،  ينام،سـور  السودان، سوازيلند، السنغال،
ــراق، ــان، الع ــا، عم ــا، غامبي ــادا، غان ــا، غواتيمــاال، غرين ــا، غيان ــا  غيني ــساو،-غيني   بي
 قـربص،  فييـت نـام،    فيجـي،  فنلنـدا،  ،)ة البوليفاري -مجهورية  (فرتويال   الفلبني، فرنسا،
ــر، ــتان، قط ــا، كازاخــستان، قريغيزس ــا، كرواتي ــدا، كمبودي ــا، كن ــتاريكا، كوب  كوس

 ليختنـشتاين،  ليتوانيـا،  لكـسمربغ،  لبنان، التفيا، كينيا، الكويت، الكونغو، كولومبيا،
اململكـة   ملـديف،  مـالوي،  املكـسيك،  املغـرب،  مـصر،  ماليزيا، مايل، مالطة، ليسوتو،
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ــسعودية،  ــة ال ــا العظمــى و   العربي ــدااململكــة املتحــدة لربيطاني ــشمالية،أيرلن ــا،  ال  منغولي
 النيجـر،  النمسا، النرويج، ناميبيا، ميامنار، موناكو، موزامبيق، وريشيوس،م موريتانيا،
 اليابــان، هولنــدا، هنغاريــا، هنــدوراس، اهلنــد، هــاييت، نيوزيلنــدا، نيكــاراغوا، نيجرييــا،
  .اليونان اليمن،

  
  :املعارضون
  إسرائيل 

  
  :املمتنعون
، ) املوحـدة  - يـات وال ( ميكرونيزيـا  ،باالو، جزر مارشال، الكامريون، كـوت ديفـوار        

  .ةناورو، الواليات املتحدة األمريكي
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ــسياسية      -ثالثا    ــسائل الـــ ــة املـــ ــيات جلنـــ ــتعمار   توصـــ ــاء االســـ ــة وإهنـــ اخلاصـــ
  )الرابعة اللجنة(

بـأن تعتمـد    ) اللجنـة الرابعـة   (توصي جلنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار                - ١٦
  :اجلمعية العامة مشاريع القرارات التالية

  
  مشروع القرار األول    
أعمال اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية الـيت متـس حقـوق                  

 احملتلة اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي
  إن اجلمعية العامة، 
  مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد 
قـانون اإلنـساين الـدويل، وخباصـة اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة               مببادئ ال  ذ تسترشد أيضا  إو 

باملعـايري الدوليـة حلقـوق       و ،)١(١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ؤرخـة   حبماية املدنيني وقت احلرب امل    
، والعهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقــوق )٢( اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسانوخباصــةاإلنــسان، 
  ،)٣(اإلنسان
املـــؤرخ ) ٢٣-د (٢٤٤٣ــــلة، مبـــا فيهـــا القـــراران  إىل قراراهتـــا ذات الـــصوإذ تـــشري 

 ،٢٠٠٧ ديــسمرب/ كــانون األول١٧ املــؤرخ ٦٢/١٠٦  و١٩٦٨ديــسمرب /كــانون األول ١٩
  ذات الصلة،  جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسانوقرارات
   إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ تشري أيضا 
يوليـه  / متـوز  ٩يف    حمكمـة العـدل الدوليـة      درهتاالـيت أصـ    الفتـوى    وإذ تأخذ يف االعتبـار     
إذ و ،)٤(اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة بــشأن ٢٠٠٤

  ، ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-دإطتشري يف هذا الصدد إىل قرار اجلمعية العامة 
ــها    ــا من ــها    واقتناع ــه انت ــل يف حــد ذات ــأن االحــتالل ميث ــوق    ب ــريا حلق كا جــسيما وخط
 اإلنسان،

__________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار  )٢(  
  .، املرفق)٢١-د (ألف ٢٢٠٠القرار  انظر  )٣(  
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273 انظر  )٤(  

  .اإلنكليزي من النص ١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  جمموعةالفتوى،
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ألحـــداث الـــيت جتـــري منـــذ األثـــر الـــضار املـــستمر ل إزاء وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق 
، مبــا فيهــا االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب قــوات االحــتالل    ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول ٢٨

 ،اإلســرائيلية ضــد املــدنيني الفلــسطينيني الــذي أدى إىل ســقوط اآلالف مــن القتلــى واجلرحــى   
  والتشريد الداخلي للمدنيني، على نطاق واسع واهلياكل األساسية احليوية وتدمري املمتلكات 

 يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت            وقد نظرت  
، ويف )٥(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العـرب يف األراضـي احملتلـة     

  ،)٦(األمني العام ذات الصلةتقارير 
سبتمبــر  /أيلـول  ١٣إىل إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقـت املـؤرخ         وإذ تشري  
  التنفيذ الالحقة بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي، واتفاقات )٧(١٩٩٣

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

  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦ املؤرخ ٥٨/٢٩٢قرارها 
 على اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت متـس               تثين - ١ 

بذلته مـن    احملتلة ملا حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغيـره مـن السكان العـرب يف األراضي           
  ؛حيادجهود يف أداء املهام اليت أوكلتها إليها اجلمعية العامة وملا حتلت به من 

 مطالبتها إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تتعـاون مـع اللجنـة            تكرر - ٢ 
  ؛تنفيذ واليتها، وفقا اللتزاماهتا بوصفها دولة عضوا يف األمم املتحدة اخلاصة يف
 حقـوق   والـيت تنتـهك    السياسـات واملمارسـات التـي تتبعهـا إسرائيــل         جبتش - ٣ 

اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، على النحو املـبني يف               
  ؛)٥(املشمولة بالتقريرغطي الفترة يي ذتقرير اللجنة اخلاصة ال

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

ــشطة االســتيطان اإلســرائيلية        ــع أن ــشكل خــاص مجي ــدين ب ــة، وت  غــري اإلســرائيلية غــري القانوني
 االسـتخدام املفـرط والعـشوائي للقـوة ضـد الـسكان املـدنيني،              وكـذلك دار،   وبناء اجل  املشروعة

  نطاق القانون؛اإلعدام خارج عمليات مبا يف ذلك 
__________ 

  .A/63/273ظر ان  )٥(  
  )٦(  A/63/482-484 519 و 518 و .  
  )٧(  A/48/486-S/26560املرفق ،.  
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 إىل اللجنــة اخلاصــة أن تواصــل، إىل حــني إهنــاء االحــتالل اإلســرائيلي   تطلــب  - ٥ 
 احملتلـة،   بصورة كاملة، التحقيـق يف الـسياسات واملمارسـات اإلسـرائيلية يف األرض الفلـسطينية              
، ١٩٦٧مبا فيها القدس الشرقية، ويف األراضي العربية األخـرى الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ عـام                    

ــة املــدنيني وقــت احلــرب املؤرخــة       ــة جنيــف املتعلقــة حبماي وخباصــة انتــهاكات إســرائيل التفاقي
سب االقتـــضاء، مــع جلنـــة الــصليب األمحـــر   ، وأن تتـــشاور، حــ )١(١٩٤٩أغــسطس  /آب ١٢

 ألولئـك   الدولية وفقا ألنظمتـها لـضمان محايـة رفـاه سـكان األراضـي احملتلـة وحقـوق اإلنـسان                   
، وأن تقدم تقريرا إىل األمني العام يف أقرب وقـت ممكـن، وكلمـا دعـت الـضرورة إىل                    السكان
 بعد؛ ذلك فيما

ــضا  - ٦  ــة اخلاصــة أن تقــدم إىل  تطلــب أي ــارير    إىل اللجن ــام بانتظــام تق األمــني الع
  دورية عن احلالة الراهنة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

ــة    تطلــب كــذلك - ٧  ـــة اخلاصـــة أن تواصــل التحقيــق يف معامل ـــى اللجن آالف  إل
ــشـرقية، ويف األراضــ     ــة، مبــا فيهــا القــدس ال ي الــسجناء واحملتجــزين يف األرض الفلــسطينية احملتل

  ؛١٩٦٧العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
   : إىل األمني العامتطلب - ٨ 
ــك      )أ(  ــا يف ذلـ ــضرورية، مبـ ــسهيالت الـ ــع التـ ــة مجيـ ــة اخلاصـ ــدم إىل اللجنـ أن يقـ

التـــسهيالت الالزمـــة لزياراهتـــا لألراضـــي احملتلـــة، لكـــي تـــتمكن مـــن التحقيـــق يف الـــسياسات 
  ليها يف هذا القرار؛واملمارسات اإلسرائيلية املشار إ

يلــزم مــن مــوظفني إضــافيني ملــساعدة اللجنــة اخلاصــة يف   مــاأن يواصــل تــوفري )ب( 
  مهامها؛ أداء

أن يعمم بصورة منتظمة على الـدول األعـضاء التقـارير الدوريـة املـذكورة يف                 )ج( 
   أعاله؛٦الفقرة 

شطتها والنتـائج   أن يكفل توزيع تقارير اللجنة اخلاصة واملعلومات املتعلقـة بأنـ           )د( 
اليت ختلص إليها، على أوسـع نطـاق، بكـل الوسـائل املتاحـة، عـن طريـق إدارة شـؤون اإلعـالم                       

ألمانة العامة، مع العمل، عند االقتضاء، على إعادة طبع تقـارير اللجنـة اخلاصـة الـيت مل                 التابعة ل 
  تعد متوافرة؛

ــا     )هـ(  ــة يف دورهت ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــة أن يق ــستنيالرابع ــام   وال ــن امله ــرا ع  تقري
  هذا القرار؛مبوجب املوكلة إليه 
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والـستني البنـد    رابعـة    أن تدرج فــــي جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا ال            تقرر - ٩ 
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بـالتحقيق فـــي املمارسـات اإلســرائيلية الـيت متـس                ”املعنون  

  .“رب يف األراضي احملتلةحقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان الع
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  مشروع القرار الثاين    
انطبـــــاق اتفاقيــــــة جنيـــــف املتعلقــــة حبمايــــة املدنييــــن وقـــت احلـــرب، املؤرخـــة   

، علـى األرض الفلسطينيـة احملتلـة، مبـا فيهــا القــدس          ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
 الشرقية، وعلـى األراضي العربية احملتلة األخرى

  ،ةإن اجلمعية العام 
 كـانون   ١٧ املـؤرخ    ٦٢/١٠٧ إىل قراراهتا ذات الصلة، مبـا يف ذلـك قرارهـا             إذ تشيـر   
 ، ٢٠٠٧ديسمرب /األول

  قرارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ تضع يف اعتبارها  

، واتفاقية جنيـف  )١(١٩٠٧ إلـى األنظمة املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام  وإذ تشيـر   
، واألحكـام ذات  )٢(١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢ املؤرخـة  ،وقـت احلـرب   املتعلقة حبماية املدنيني    

ــصلة مــن القــانون العــريف، مبــا    ــة يف الربوتوكــول اإلضــايف األول  يف ذلــكال  )٣( األحكــام املدون
 ،)٤(التفاقيات جنيف األربع

 يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت            وقد نظرت   
 ويف  )٥(ان للشعب الفلسطيين وغريه من الـسكان العـرب يف األراضـي احملتلـة             متس حقوق اإلنس  

 ،)٦(تقارير األمني العام ذات الصلة

 أن تعزيــز احتــرام االلتزامــات الناشــئة عــن ميثــاق األمــم املتحــدة وغــريه مــن وإذ تـــرى  
 صكوك القانون الدويل وقواعده من مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،

، )٧(٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف       وإذ تشري   
 ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-دإطوإذ تشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة 

__________ 
نيويـورك، مطبعـة     (١٩٠٧  و ١٨٩٩اتفاقات وإعالنات الهاي لعـامي       صندوق كارنيغي للسالم الدويل،      انظر  )١(  

  ).١٩١٥جامعة أوكسفورد، 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥ نفسه، اجمللد املرجع  )٣(  
  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥ نفسه، اجمللد املرجع  )٤(  
  .A/63/273 انظر  )٥(  
  )٦(  A/63/482-484 519 و 518 و.  
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  جمموعةلفتوى،ا
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 الرد الصادر عن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن اتفاقيـة        على وجه اخلصوص   وإذ تالحظ   
ض الفلــسطينية احملتلـة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وأن   األرواجبــة التطبيــق يف )٢(جنيـف الرابعــة 

  االتفاقية،من  أحكام ةإسرائيل تنتهك عد
 املعـين بالتـدابري  ألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة     ا مؤمتر    إىل تشريوإذ    

، املعقــود يف إنفــاذ االتفاقيــة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية الراميــة إىل 
 كــانون ٥ اإلعــالن الــذي اعتمــده املــؤمتر املنعقــد مــن جديــد يف  وإىل، ١٩٩٩يوليــه /متــوز ١٥

   أن تتابع األطراف تنفيذ اإلعالن،إىل ضرورة و٢٠٠١ديسمرب /األول
 يف االتفاقيــة، فــرادى  املتعاقــدة الــساميةاألطــرافالــيت اختــذهتا بــادرات املب وإذ ترحــب  

ـــا للمــادة  ــع،   ١ ومجاعــات، وفقـ ــرام  بغــرض املــشتركة بــني اتفاقيــات جنيــف األرب ــة احت  كفال
 االتفاقية، وإذ تشجع على اختاذ هذه املبادرات،

 بدقـة بالتزاماهتـا     تتقيـد  أنه ينبغي إلسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، أن            وإذ تؤكد   
 مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل،

 اتفاقيـة جنيف املتعلقـة حبماية املدنيني وقت احلـرب،         انطباق يدتؤكد من جد    - ١  
، علـــى األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس  )٢(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢املؤرخـــة 

 ؛١٩٦٧الشرقية، وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــب  - ٢   ـــل تطال ــل   إسرائي ــأن تقب ــة حبكــم  ب ــاق االتفاقي ــانون انطب ــى الق  األرض عل
ـــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية،    ــة األخــرى الــيت حتتلــها   وعلــىالفلــسطينيـة احملتل  األراضــي العربي

  حكام االتفاقية؛أل بدقة متتثل، وأن ١٩٦٧إسرائيل منذ عام 
ــا   هتــــيب  - ٣    جبميـــع األطـــراف املتعاقـــدة الـــسامية يف االتفاقيـــة أن تواصـــل، وفقـ
  الــيت أصــدرهتافتــوىال، وحــسبما ورد يف )٤(اقيــات جنيــف األربــع املــشتركة بــني اتف١ للمــادة

، بذل مجيع اجلهـود لـضمان احتـرام إسـرائيل،       )٧(٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩حمكمة العدل الدولية يف     
السلطة القائمة باالحتالل، ألحكام تلك االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس              

 ؛١٩٦٧ية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام الشرقية، ويف األراضي العرب

 ضــرورة التنفيــذ الــسريع للتوصــيات ذات الــصلة الــواردة فـــي   تكــرر تأكيــــد  - ٤  
اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الطارئـة العاشـرة، مبـا يف ذلـك القـرار                   القرارات

ــق  ١٠/١٥-دإط ــسل بــضمان، فيمــا يتعل ــرام إســرائيل، ال ــاالحتالل، ألحكــام   احت طة القائمــة ب
 االتفاقية؛

 والـستني  الرابعـة العامة يف دورهتـا    إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية     طلبت  - ٥  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الثالث    
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية،                 

  والن السوري احملتلاجليف و
  ،إن اجلمعية العامة  
ــسترشد   ــاق األمــم املتحــدة  إذ ت ــادئ ميث ــى    ، وإذ  مبب تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء عل

  األراضي بالقوة،
ــشري   ــا   وإذ ت ــصلة، مب ــا ذات ال ــا إىل قراراهت ــرار  فيه ــؤرخ ٦٢/١٠٨الق  كــانون ١٧ امل
  العاشرة، ةئ االستثنائية الطاري دورهتافـرارات اليت اختذهتا قال، وكذلك ٢٠٠٧ديسمرب /األول

ــضا و   ــشـــري أي ــإذ ت ــس األ إىل ق ــرارات جمل ــصلة مبــ م ــن ذات ال ــرارات اا فيه  ٢٤٢ الق
املـــــــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦  و١٩٦٧نـــــــوفمرب / تـــــــشرين الثـــــــاين ٢٢ؤرخ املـــــــ) ١٩٦٧(

) ١٩٨٠( ٤٧٦  و١٩٨٠مــارس / آذار١املــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥  و١٩٧٩مــارس /آذار ٢٢
ــؤرخ  ــران٣٠املـ ــه / حزيـ ــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٧٨  و١٩٨٠يونيـ ــسطس /آب ٢٠املـ  ١٩٨٠أغـ

 ١٨املـؤرخ   ) ١٩٩٤ (٩٠٤  و ١٩٨١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ؤرخ  ـامل) ١٩٨١ (٤٩٧ و
  ،١٩٩٤مارس /آذار

 اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب، انطبــاق وإذ تؤكــد مــن جديــد  
 تلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس علـــى األرض الفلـــسطينية احمل، )١(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢ة ؤرخـــامل

  ، وعلى اجلوالن السوري احملتل،الشرقية
 أن قيام الـسلطة القائمـة بـاالحتالل بنقـل بعـض سـكاهنا املـدنيني إىل األرض                   وإذ ترى   

يف   واألحكـام ذات الـصلة مـن القـانون العـريف، مبـا             )١(اليت حتتلها خرق التفاقيـة جنيـف الرابعـة        
  ،)٣( األربع التفاقيات جنيف)٢(ضايف األولذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإل

 ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة يف وإذ تــشري  
، وإذ تـشري أيـضا      )٤(اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة          بشأن  

__________ 
  . ٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  . ١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
  . ٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٤(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  جمموعةالفتوى،
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 ١٠/١٧-دإط  و٢٠٠٤يوليــه  / متــوز٢٠ املــؤرخ  ١٠/١٥-دإطإىل قــراري اجلمعيــة العامــة   
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

ــد خلـــصت إىل أن   وإذ تالحـــظ   ــة قـ ــة العـــدل الدوليـ ــة ” أن حمكمـ ــستوطنات إقامـ املـ
ــا القـــدس الـــشرقية ( الفلـــسطينية احملتلـــة األرضيف  اإلســـرائيلية  للقـــانون خرقـــا متثـــل )مبـــا فيهـ

  ،)٥(“يلالدو
ـــوإذ حتي   ـــتقريال باــــط علمـ ـــرا الــــذير اـ ـــه مؤخـ ـــملق قدمــ ـــ حقلــسرر اخلــاص جملـ وق ـ
 ي حتتلــها إســرائيل منــذــــ الفلــسطينية التاألراضــــيي ــــالــة حقــوق اإلنــسان فحب املعــيناإلنــسان 

  ،)٦(١٩٦٧ عام
سبتمبــر  /أيلـول  ١٣ املـؤرخ    ،إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الـذايت املؤقـت        إىل   تشريوإذ    
  بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،حقة  الالوإىل اتفاقات التنفيذ ،)٧(١٩٩٣

 حـل دائـم      إلجيـاد   الرباعيـة   إىل خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اجملموعـة           شري أيضا وإذ ت   
علـى وجـه التحديـد       وإذ تالحـظ  ،  )٨( وجـود دولـتني    على أسـاس   اإلسرائيلي الفلسطيين    للنـزاع
  تجميد مجيع األنشطة االستيطانية،لدعوهتا 

، يف مجلة أمور، نقل رعايـا الـسلطة         تشمل االستيطان اإلسرائيلية     أن أنشطة  وإذ تدرك   
القائمـة بــاالحتالل إىل األراضــي احملتلــة ومــصادرة األراضــي واســتغالل املــوارد الطبيعيــة واختــاذ  

   مع القانون الدويل،تتعارضإجراءات أخرى ضد السكان املدنيني الفلسطينيني 
رات واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية مـن      للسياسات والقرا   ما  يف اعتبارها  تضعوإذ    

   السالم يف الشرق األوسط،جهود حتقيقتأثري ضار على 
ــق     ــاالحتالل،  إســرائيلمواصــلة  إزاء وإذ تعــرب عــن شــديد القل ــسلطة القائمــة ب ، ال

، منتهكــة بــذلك القــانون اإلنــساين الــدويل      يف األرض الفلــسطينية احملتلــة أنــشطة االســتيطان 
ــم ا  ــرارات األمـ ــات   وقـ ــصلة واالتفاقـ ــدة ذات الـ ــيت مت الملتحـ ــل الـ ــني توصـ ــا بـ ــرفإليهـ ، ني الطـ

ــام إســرائيل ب    وإذ ــق بوجــه خــاص إزاء قي ــساورها القل ــستوطنات يف القــدس   ي ــاء وتوســيع امل بن
__________ 

 الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف         اآلثـار القانونيـة   : ؛ انظر أيضا  ١٢٠، الفتوى، الفقرة    Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٥(  
 مــن ١٣٦، الــصفحة ٢٠٠٤ تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام   جمموعــةاألرض الفلــسطينية احملتلــة، الفتــوى،

 .اإلنكليزي النص
  .A/63/326انظر   )٦(  
  )٧(  A/48/486-S/26560املرفق ،.  
  )٨(  S/2003/529املرفق ،.  
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، الراميــة إىل الــربط بــني   ١ -تــسميه اخلطــة هــاء     مــا مبــا يف ذلــك حوهلــا،والــشرقية احملتلــة  
  شرقية احملتلة وزيادة عزلتها، ويف غور األردن،مستوطناهتا غري الشرعية حول القدس ال

للجـدار  قـانوين   الغري  التشييد   إسرائيل   مواصلة إزاء   وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا       
تعـرب عـن قلقهـا بوجـه        وإذ  داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلـا،           

ممــا يــسبب حمنــة إنــسانية  ، ١٩٤٩ امتــداد اجلــدار خروجــا علــى خــط اهلدنــة لعــام   إزاءخــاص 
ويفتـت وحـدة    شديدة وترديا خطريا يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية للـشعب الفلـسطيين            

ل احلـ يف املـستقبل وجيعـل      األرض الفلسطينية، مما قد يشكل حكما مسبقا على أي مفاوضـات            
   فعليا، دولتني مستحيل التنفيذالقائم على وجود

ن مــسار اجلــدار قــد رســم بطريقــة جتعلــه يــضم الغالبيــة    ألوإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

  أنشطة االستيطان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية              تشجبوإذ    
قطـع سـبل الـرزق      ولـى مـصادرة األراضـي       ، وأي أنشطة تنطـوي ع     اجلوالن السوري احملتل  يف  و

  ضم األراضي حبكم األمر الواقع،ولألشخاص املشمولني باحلماية 
 إىل ضــرورة إهنــاء مجيــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك أعمــال اإلرهــاب          وإذ تــشري   

  واالستفزاز والتحريض والتدمري،
ــق شــديد    ــساورها قل ــصاعد حــوادث العنــف  إزاء وإذ ي ــيت  ت ــهاال ــستوطنيرتكب ون  امل

 ضـد املـدنيني الفلـسطينيني       احملتلـة الفلـسطينية   اإلسرائيليون املسلحون غـري الـشرعيني يف األرض         
  ،وممتلكاهتم وأراضيهم الزراعية

إىل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غـزة وأجـزاء مـن مشـال الـضفة الغربيـة       وإذ تشري     
  ،خريطة الطريقوإىل أمهية تفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة حنو تنفيذ 

  ،)٩( بتقارير األمني العام ذات الصلةوإذ حتيط علما  
 سـبتمرب /أيلـول  ٢٦ باالجتمـاع اخلـاص الـذي عقـده جملـس األمـن يف               وإذ حتيط علمـا     
٢٠٠٨،  

 أن املـــستوطنـات اإلســـرائيلية فـــــي األرض الفلـــسطينيـة، تؤكـــد مـــن جديـــد  - ١  
تشكل عقبة أمـام الـسالم      وحملتل، غري قانونيـة    ، وفــي اجلوالن السوري ا     الشرقية فيها القدس  مبا

  والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛
__________ 

  )٩(  A/63/482-484 ؛ انظر أيضا 519 و 518 وA/63/273.  
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اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني  انطبــاق إســرائيل أن تقبــل  إىل تطلــب  - ٢  
 حبكـم القـانون علـى األرض الفلـسطينية          ،)١(١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ة  ؤرخوقت احلرب، امل  

، وعلــى اجلــوالن الــسوري احملتــل، وأن تلتــزم بدقــة بأحكــام   فيهــا القــدس الــشرقية  احملتلــة، مبــا
   منها؛٤٩اصة املادة خباالتفاقية، و

االنسحاب اإلسرائيلي من قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن مشـال الـضفة                  تالحظ  - ٣  
 ،)٨(أمهية تفكيـك املـستوطنات فيهـا باعتبـار ذلـك خطـوة حنـو تنفيـذ خريطـة الطريـق                    و ،الغربية

  شكل عاجل بتسوية مجيع املسائل املتبقية يف قطاع غزة؛ضرورة قيام الطرفني بو
ــا   تطلـــب  - ٤   ــدا دقيقـ ــة بـــاالحتالل، أن تتقيـــد تقيـ ــرائيل، الـــسلطة القائمـ  إىل إسـ

بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنــساين الــدويل، إزاء تغــيري طــابع     
   ووضعها، وتكوينها الدميغرايف؛األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

تـام جلميـع أنـشطة االسـتيطان اإلسـرائيلية          ال بالوقف الفـوري و    تكرر مطالبتها   - ٥  
يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن الـسوري احملتـل،                

ــا       ــصلة، مبـ ــن ذات الـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــذ قـ ــصدد إىل تنفيـ ــذا الـ ــدعو يف هـ ــرار  وتـ ــا القـ  فيهـ
  ، تنفيذا كامال؛)١٩٨٠( ٤٦٥

 إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تتقيـد بالتزاماهتـا القانونيـة                 تطالب  - ٦  
  ؛)٤(٢٠٠٤يوليه / متوز٩ يف  العدل الدوليةحمكمةاملذكورة يف الفتوى الصادرة عن 

هبـــا الـــيت يقـــوم واملـــضايقات أعمـــال العنـــف مجيـــع هتـــا إىل منـــع ادعوتكـــرر   - ٧  
 ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكـاهتم وأراضـيهم الزراعيـة،          سيما الاملستوطنون اإلسرائيليون، و  

ــذ    ـــن   وتؤكــد ضــرورة تنفي ــس األمـ ــرار جمل ــذي )١٩٩٤ (٩٠٤ق ــب، ال ــن   طل ــس م ــه اجملل  في
 مـصادرة األسـلحة،     تـشمل إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، مواصـلة اختـاذ وتنفيـذ تـدابري               

عمال العنف غري املشروعة اليت يقوم هبا املستوطنون اإلسرائيليون، ودعـا إىل اختـاذ              هبدف منع أ  
  ؛ ومحايتهمتدابري لضمان سالمة املدنيني الفلسطينيني يف األرض احملتلة

ستني الـ الرابعـة و  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا       تطلب  - ٨  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الرابع    
املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين يف األرض           

  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،)١( إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ تشري 
 والعهـد الـدويل     )٢(السياسيةإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و       وإذ تشري أيضا    

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

  القدس الشرقية،
كـانون   ١٧ املـؤرخ  ٦٢/١٠٩ها القرار  قراراهتا ذات الصلة، مبا في  وإذ تؤكد من جديد     
  ، والقرارات اليت اختذهتا يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة،٢٠٠٧ديسمرب /األول

  الصلة، إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان ذاتوإذ تشري   
  إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،وإذ تشري أيضا   
 يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت            وقد نظرت   

 ويف )٤(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي احملتلـة              
  ،)٥(تقرير األمني العام

 بتقريري املقرر اخلاص جمللس حقـوق اإلنـسان الـصادرين مـؤخرا عـن               وإذ حتيط علما    
  ،)٦(١٩٦٧حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

، )٧(٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ تشري   
 ٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز٢٠ املـــؤرخ ١٠/١٥-دإطوإذ تـــشري أيـــضا إىل قـــراري اجلمعيـــة العامـــة 

  ،٢٠٠٦مرب ديس/ كانون األول١٥ املؤرخ ١٠/١٧-دإط و
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
  .A/63/273انظر   )٤(  
  )٥(  A/63/518.  
  )٦(  A/HRC/7/17 ؛ انظر أيضاA/63/326.  
ثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية  اآل :؛ انظــر أيــضاCorr.1  وA/ES-10/273انظــر   )٧(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  جمموعةاحملتلة، الفتوى،
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 الـرد الـصادر عـن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن تـشييد اجلـدار          وإذ تالحظ بوجه خاص    
الــذي تبنيــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك   

  داخل القدس الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به، خيالفان القانون الدويل،
تعزيز حقوق اإلنـسان وكفالـة احتـرام القـانون     عن  اجملتمع الدويل   مسؤولية وإذ تدرك   
 تــــشرين ٢٤املــــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ وإذ تــــشري يف هــــذا الــــصدد إىل قرارهــــا    الــــدويل،

  ،١٩٧٠أكتوبر /األول
   مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،وإذ تؤكد من جديد  
ــضا     ــد أي ــاق وإذ تؤكــد مــن جدي ــة جنيــف امل انطب ــة املــدنيني وقــت    اتفاقي تعلقــة حبماي

 األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا علـــى، )٨(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢ املؤرخـــةاحلـــرب، 
  ،١٩٦٧ األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام وعلىالقدس الشرقية، 

ــزام الــدول األطــراف يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  وإذ تؤكــد مــن جديــد كــذلك     )٨( الت
االنتــهاكات ب بفــرض عقوبــات جزائيــة و  فيمــا يتعلــق  ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦ملــواد مبوجــب ا

  اجلسيمة ومسؤوليات األطراف املتعاقدة السامية،
 أن مــن حــق وواجــب مجيــع الــدول أن تتخــذ إجــراءات طبقــا  وإذ تؤكــد مــن جديــد  

اهنا للقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل ملقاومة أعمـال العنـف الفتاكـة املوجهـة ضـد سـك                  
  املدنيني، من أجل محاية أرواح مواطنيها،

 التوصـل  جـرى الفلسطينية الـيت      لالتفاقات اإلسرائيلية  التام ضرورة االمتثال    تؤكدوإذ    
وتنفيــذ مبــا فيهــا تفامهــات شــرم الــشيخ،   إليهــا يف ســياق عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط،   

الفلـسطيين    اإلسـرائيلي  رتاعدائـم للـ    حـل    إلجيـاد  اليت وضعتها اجملموعـة الرباعيـة      الطريق   خريطة
  ،)٩( وجود دولتني أساسعلى

التنفيذ الكامل التفاق التنقل والعبور وللمبـادئ املتفـق عليهـا      ضرورة وإذ تؤكد أيضا    
، للـسماح حبريـة التنقـل للـسكان         ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥بشأن معرب رفح املـؤرخني      

  منه، خول إليه واخلروجاملدنيني الفلسطينيني داخل قطاع غزة والد
إزاء إمعـان إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، يف            القلـق الـشديد      وإذ تعرب عـن     

االنتـهاكات النامجـة    ، مبـا يف ذلـك       شكل منـهجي  انتهاك حقوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين بـ         

__________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  
  )٩(  S/2003/529املرفق ،.  
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هـا  اللجـوء إىل العقـاب اجلمـاعي وإعـادة احـتالل املنـاطق وإغالق             عن االستخدام املفرط للقوة و    
 األرض الفلـسطينية احملتلـة   يفدار  اجلـ  وتـشييد ومصادرة األراضي وإقامة املستوطنات وتوسيعها      

األعمـال  ، ومجيـع     واهلياكـل األساسـية     وتدمري املمتلكات  ١٩٤٩خروجا على خط اهلدنة لعام      
س تغيري الوضع القانوين لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـد       األخرى اليت تقوم هبا من أجل       

  الشرقية، وطابعها اجلغرايف وتكوينها الدميغرايف،
ــديد القلـــق     ــا وإذ يـــساورها شـ ــال العـــسكرية الـــيت مـ ــذ   إزاء األعمـ ــذ منـ فتئـــت تنفـ

 والــيت أدت إىل مقتــل آالف املــدنيني الفلــسطينيني، ومــن ضــمنهم   ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول ٢٨
  مئات األطفال، وإىل إصابة عشرات اآلالف جبروح،

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

الـصواريخ داخـل إسـرائيل،       وإغالق املعابر إىل قطاع غزة ومنه لفترات طويلة وكذلك إطـالق          
 والـيت أدت إىل االسـتيالء       ٢٠٠٧يونيـه   /لـيت وقعـت يف حزيـران      وإزاء األثر الـسليب لألحـداث ا      

  غزة، غري املشروع على مؤسسات السلطة الفلسطينية يف قطاع
 للبيــوت واملمتلكــات لتــدمري الواســع النطــاق إزاء اوإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق أيــضا  

سطينية لــسلطة الفلــاومؤســسات  احليويــة واألراضــي الزراعيــة الفلــسطينية  ساســيةاألياكــل واهل
سينجم عـن هـذا       وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما       اإلسرائيلية،االحتالل  الذي قامت به قوات     
يف األمـدين القـصري والطويـل علـى األوضـاع االجتماعيـة واالقتـصادية                التدمري مـن تـأثري سـليب      

  الفلسطينيني، واإلنسانية وحقوق اإلنسان للسكان املدنيني
إغــالق املنــاطق سياســة إســرائيل املتمثلــة يف إزاء   كــذلكوإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

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

 مـن   ينـتج عـن ذلـك      ها القدس الشرقية، وإزاء مـا     يف سائر أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا في       
 االجتماعيـة واالقتـصادية     تـه علـى حال  انتهاك حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين ومن أثر سليب         

   يف قطاع غزة،وخباصة ،شديدةأزمة إنسانية تزال متثل  اليت ال
ــق بوجــه خــاص      ــساورها القل ــرائيلية يف     وإذ ي ــيش إس ــاط تفت ــة نق إزاء اســتمرار إقام

رض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وحتويل العديد مـن هـذه النقـاط إىل هياكـل      األ
داخـل األرض الفلـسطينية احملتلـة، ممـا يـضر إىل حـد كـبري بوحـدة                   شبيهة مبعابر حدودية دائمـة    

األرض الفلـسطينية ويقـوض اجلهــود واملعونـة الراميـة إىل إنعــاش االقتـصاد الفلـسطيين وتنميتــه،       
  ؤثر سلبا على جوانب أخرى من األحوال االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين،وي
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مبـن فـيهم مئـات       ، آالف الفلـسطينيني   اعتقالإزاء استمرار    القلقبالغ  وإذ تعرب عن      
 يف ظـــروف قاســـية تـــضر يف الـــسجون أو مراكـــز االحتجـــاز اإلســـرائيلية األطفـــال والنـــساء، 

ــسالمتهم ــق إز  ب ــرب عــن القل ــة أي  ، وإذ تع ــسطينيني   اء ســوء معامل ــسجناء الفل ــن ال ســجني م
  عن تعذيبهم،ومضايقته وإزاء مجيع األنباء اليت ترد 

تـوفري  وإلسـهام يف إهنـاء العنـف        ل باحلاجة إىل وجود دويل لرصد احلالة و       واقتناعا منها   
 رىجـ تنفيـذ االتفاقـات الـيت       علـى   مساعدة الطـرفني    وإىل  ملدنيني الفلسطينيني   للسكان ا ماية  احل

  اخلليل، إىل املسامهة اإلجيابية للوجود الدويل املؤقت يفالصدد تشري يف هذا إذ التوصل إليها، و
علـى النحـو املكـرس    حق اجلميع يف املنطقة يف التمتع حبقوق اإلنـسان  على  تشددوإذ    

   العهود الدولية حلقوق اإلنسان،يف
ــت  - ١   ــدررك ــى   التأكي ــيت  عل ــدابري واإلجــراءات ال ــع الت  اختــذهتا إســرائيل،  أن مجي

انتــهاكا الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية،   
 املؤرخــةة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب،    لقــذات الــصلة مــن اتفاقيــة جنيــف املتع   لألحكــام 

اءات تـدابري وإجـر   قرارات جملس األمن ذات الـصلة،       وتنافيا مع    ،)٨(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
  ؛ليس هلا أي شرعيةغري قانونية و

الكف عـن مجيـع املمارسـات       بـ  إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،         تطالب  - ٢  
، مبــا يف ذلـك عمليــات اإلعــدام  واإلجـراءات الــيت تنتـهك حقــوق اإلنــسان للـشعب الفلــسطيين   

ونيـــة يف خـــارج نطـــاق القـــانون، وبـــاحترام قـــانون حقـــوق اإلنـــسان والتقيـــد بالتزاماهتـــا القان 
  ؛الصدد هذا

 ألحكـام   التـام  إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، باالمتثـال             أيـضا  تطالب  - ٣  
 وبـالوقف الفـوري جلميـع التـدابري واإلجـراءات املتخـذة             )٨(١٩٤٩اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام        
 األرض مجيـع أنـشطتها االسـتيطانية وتـشييد اجلـدار يف         مبا يف ذلك    انتهاكا لالتفاقية وخرقا هلا،     

الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، ملا لذلك، يف مجلة أمور، مـن أثـر                  
  ؛شديد على حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين ومضر هبا

 مجيــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك مجيــع أعمــال اإلرهــاب واالســتفزاز  تــدين  - ٤  
اإلسرائيلية للقوة املفرطـة ضـد املـدنيني        حتالل  االوالتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات      

وارتفاع عدد املـصابني، مبـن فـيهم         إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواح        يالفلسطينيني، مما يؤد  
 للبيـوت واملمتلكـات واألراضـي الزراعيـة واهلياكـل األساسـية             وتـدمري واسـع النطـاق     األطفال،  

  ؛احليوية، وتشريد للمدنيني يف الداخل
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إزاء إطـــالق الـــصواريخ علـــى املنـــاطق املدنيـــة  عـــن القلـــق الـــشديد تعـــرب  - ٥  
  اإلسرائيلية مما يفضي إىل خسائر يف األرواح وحدوث إصابات؛

 مــن داخــل قطـاع غــزة ومــن  ٢٠٠٥ االنــسحاب اإلســرائيلي يف عـام  تالحـظ   - ٦  
ذ أجزاء من مشال الضفة الغربية وتفكيـك املـستوطنات داخلـها، باعتبـار ذلـك خطـوة حنـو تنفيـ          

  ؛)٩(خريطة الطريق
إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف هــذا الــصدد، أن تتقيــد   إىل تطلــب  - ٧  

بدقة بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، فيما يتعلـق بتغـيري                
  لدميغرايف؛طابع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها ا

ــب   - ٨   ــة      تطال ــا القانوني ــد بالتزاماهت ــاالحتالل، بالتقي ــة ب ــسلطة القائم ــرائيل، ال إس
ــة يف         ــدل الدولي ــة الع ــيت أصــدرهتا حمكم ــوى ال ــدويل، حــسبما ورد يف الفت ــانون ال مبوجــب الق

 املـــــؤرخ ١٠/١٥-دإط وعلـــــى النحـــــو املطلـــــوب يف القـــــرارين )٧(٢٠٠٤يوليـــــه /متـــــوز ٩
، والكـف   ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١ املـؤرخ    ١٠/١٣-إطد  و ٢٠٠٤يوليـه   /متوز ٢٠

ــشرقية         ــك داخــل القــدس ال ــا يف ذل ــة، مب ــسطينية احملتل ــشييد اجلــدار يف األرض الفل ــورا عــن ت ف
وحوهلا، وتفكيك البناء القائم هنـاك حـاال، وإلغـاء أو إبطـال مفعـول مجيـع القـوانني التـشريعية               

ض عن مجيع األضرار الناجتة عن تـشييد اجلـدار الـذي           والتنظيمية املتصلة به على الفور، والتعوي     
ــشية          ــه املعيــ ــسطيين وأحوالــ ــشعب الفلــ ــسان للــ ــوق اإلنــ ــري يف حقــ ــو خطــ ــى حنــ ــؤثر علــ يــ

  واالقتصادية؛ االجتماعية
 كامــل األرض الفلــسطينية وحـدة ضـرورة احملافظــة علــى   علــى تكـرر التأكيــد   - ٩  
ــة  ــة  احملتلـ ــالمتها اإلقليميـ ــخاص   وسـ ــة األشـ ــة حركـ ــمان حريـ ــل األرض  وضـ ــضائع داخـ  والبـ

 ام واخلــروج منــه وقطــاع غــزةيف ذلــك حركــة الــدخول إىل القــدس الــشرقية  الفلــسطينية، مبــا
  ؛يف اجتاه العامل اخلارجي ومنهاحلركة و

 الكـف عـن فـرض عمليـات         إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،       إىل   تطلب  - ١٠  
بتنفيـذ اتفـاق التنقـل والعبـور واملبـادئ          اإلغالق والقيود على احلركة، والقيام، يف هذا الصدد،         

  ؛٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥املتفق عليها بشأن معرب رفح املؤرخني 
ــشعب       حتــث  - ١١   ــة إىل ال ــساعدة الطارئ ــدمي امل ــى مواصــلة تق ــضاء عل ــدول األع  ال

الفلـــسطيين مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن حـــدة األزمـــة املاليـــة واحلالـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية 
  اصة يف قطاع غزة؛وخبية األليمة، واإلنسان
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 على ضرورة احملافظة علـى املؤسـسات واهلياكـل األساسـية الفلـسطينية              تشدد  - ١٢  
من أجل توفري اخلدمات العامة احليوية للسكان املدنيني الفلـسطينيني وتعزيـز حقـوق اإلنـسان،                

  ؛مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ستني الـ الرابعـة و  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا       تطلب  - ١٣  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار اخلامس    
  اجلوالن السوري احملتل    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
يت  يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـ           وقد نظرت   

  ،)١(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة
يــزال   ال،١٩٦٧ ألن اجلــوالن الــسوري، احملتــل منــذ عــام  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

  حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي املستمر،
 ديـسمرب /ل كـانون األو   ١٧املـؤرخ   ) ١٩٨١ (٤٩٧ إىل قـرار جملـس األمـن         وإذ تشري   
١٩٨١،  

 ٦٢/١١٠آخرهـا القـرار     اليت كـان     إىل قراراهتا السابقة ذات الصلة، و      وإذ تشري أيضا    
  ،٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٧ ملؤرخا

  ،)٢(٦٢/١١٠ يف تقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار وقد نظرت  
 عــدة ال أمــور إىل قراراهتــا الــسابقة ذات الــصلة الــيت طلبــت فيهــا إىل إســرائيوإذ تــشري  

   أن تنهي احتالهلا لألراضي العربية،منها
ــرة أخــرى      ــد م ــن جدي ــه إســرائيل     وإذ تؤكــد م ــذي اختذت ــرار ال ــة الق  يف عــدم قانوني

 بفـرض قوانينـها وواليتـها القـضائية وإدارهتـا علـى اجلـوالن               ١٩٨١ديـسمرب   /كانون األول  ١٤
  السوري احملتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك األرض،

 أن االسـتيالء علـى األراضـي بـالقوة غـري جـائز مبوجـب القـانون         تؤكد من جديد وإذ    
  الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة،

ــضا     ــد أي ــة املــدنيني وقــت    وإذ تؤكــد مــن جدي ــة جنيــف املتعلقــة حبماي ــاق اتفاقي  انطب
  ، على اجلوالن السوري احملتل،)٣(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ املؤرخةاحلرب، 
 يونيـه /حزيـران  ١٤املـؤرخ   ) ١٩٦٧ (٢٣٧ قرار جملـس األمـن       عتبارهاوإذ تضع يف ا     
١٩٦٧،  

__________ 
  .A/63/273انظر   )١(  
  )٢(  A/63/482.  
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
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مدريـد علـى أسـاس قـراري     يف   بانعقاد مـؤمتر الـسالم يف الـشرق األوسـط            وإذ ترحب   
ــن   ــس األم ــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢جمل ــاين ٢٢امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ) ١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧ن

ادل وشـامل ودائـم، وإذ تعـرب      هبدف إقامة سالم عـ     ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  
   املسارات، مجيععن بالغ القلق إزاء توقف عملية السالم على

إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، أن متتثـل للقـرارات املتعلقـة               إىل   تطلب  - ١  
الـذي قـرر فيـه اجمللـس،     ) ١٩٨١ (٤٩٧ قرار جملس األمـن      سيما الباجلوالن السوري احملتل، و   

ــور، أن   ــة أم ــى اجلــوالن      يف مجل ــها القــضائية وإدارهتــا عل ــها وواليت ــرار إســرائيل فــرض قوانين ق
ــر قــانوين دويل، وطالــب إســرائيل، الــسلطة القائمــة       ــه أث الــسوري احملتــل الغ وباطــل ولــيس ل

   قرارها على الفور؛بإلغاءباالحتالل، 
ــضاتطلــب  - ٢   ــيري الطــابع العمــراين والتكــوين     إىل   أي إســرائيل أن تكــف عــن تغ
بــشكل يف واهليكــل املؤســسي والوضــع القــانوين للجــوالن الــسوري احملتــل، وأن تكــف الــدميغرا
   عن إقامة املستوطنات؛خاص

 أن مجيـــع التـــدابري واإلجـــراءات التـــشريعية واإلداريـــة الـــيت اختــــذهتا       تقـــرر   - ٣  
 ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هبـدف تغـيري طـابع اجلـوالن الـسوري احملتـل                  أو

ــة جنيــف     ووضــعه ــة وتــشكل انتــهاكا صــارخا للقــانون الــدويل والتفاقي ــة وباطل  القــانوين الغي
، ولــيس هلــا أي )٣(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ املؤرخــةاملتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب، 

  قانوين؛ أثر
إسرائيل أن تكف عن فـرض اجلنـسية اإلسـرائيلية وبطاقـات اهلويـة              إىل   تطلب  - ٤  

ني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وأن تكف عن التدابري القمعيـة            اإلسرائيلية على املواطن  
  اليت تتخذها ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛

 انتــهاكات إســرائيل التفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت    تــشجب  - ٥  
  ؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢ املؤرخةاحلرب، 
اف بـــأي مـــن التـــدابري  بالـــدول األعـــضاء عـــدم االعتـــر هتيـــب مـــرة أخـــرى  - ٦  

  واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛
 ستنيالـ الرابعـة و  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا       تطلب  - ٧  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  


