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  الدورة السادسة والستون
  ستعمارالجلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء ا

  )اللجنة الرابعة(
   من جدول األعمال٥٣البند 

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسـات        
اإلســـــــرائيلية الـــــــيت متـــــــس حقـــــــوق اإلنـــــــسان 

الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب      للــشعب
      األراضي احملتلة يف

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروين دار السالم، بـنغالديش،               
ــا،      ــا الــشعبية الدميقراطيــة، جنــوب أفريقي تــونس، اجلزائــر، جــزر القمــر، مجهوريــة كوري

 -  مجهوريــة(زويال ـجيبـويت، الـسنغال، الــسودان، الـصومال، العـراق، عمــان، غينيـا، فنـ      
ــة ــ)البوليفاري ــة    ، قطــر، كوب ــا، مــصر، املغــرب، اململكــة العربي ــان، ماليزي ا، الكويــت، لبن
  مشروع قرار : ، فلسطنيية، موريتانيا، نيكاراغوا، اليمنالسعود

    
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية،                 

  ويف اجلوالن السوري احملتل
  إن اجلمعية العامة،   
ــسترشد   ــإذ ت ــى       مبب ــم املتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز االســتيالء عل ــاق األم ادئ ميث

  األراضي بالقوة، 
ــشري    ــرار    وإذ ت ــا الق ــا فيه ــصلة، مب ــا ذات ال ــؤرخ ٦٥/١٠٤إىل قراراهت  كــانون ١٠ امل
  ، وكذلك القرارات اليت اختذهتا يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة، ٢٠١٠ديسمرب /األول
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ــراوإذ تــــشري أيــــضا   ــرارات   إىل قــ ــا القــ ــا فيهــ   رات جملــــس األمــــن ذات الــــصلة، مبــ
املـــــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦ و ١٩٦٧نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين٢٢املـــــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢
) ١٩٨٠ (٤٧٦ و ١٩٨٠مــارس / آذار١املــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥ و ١٩٧٩مــارس /آذار ٢٢

ــؤرخ  ــران٣٠املـ ــه / حزيـ ــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٧٨ و ١٩٨٠يونيـ ــسطس / آب٢٠املـ  ١٩٨٠أغـ
ــانون األول١٧املــــؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ و ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٠٤ و ١٩٨١ديــــسمرب / كــ املــ

  ، ١٩٩٤مارس /آذار ١٨
 انطبــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب، وإذ تؤكــد مــن جديــد  
ــا القـــدس   )١(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢املؤرخـــة  ، علـــى األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـ

  ل، الشرقية، وعلى اجلوالن السوري احملت
 أن قيام السلطة القائمة بـاالحتالل بنقـل بعـض سـكاهنا املـدنيني إىل األرض             وإذ تؤكد   

 واألحكـام ذات الـصلة مـن القـانون العـريف،            )١(اليت حتتلها يشكل خرقا التفاقية جنيـف الرابعـة        
  ،)٣( التفاقيات جنيف األربع)٢(يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضايف األول مبا

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

 ١٠/١٧ - و دإط ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٢٠ املـؤرخ  ١٠/١٥ -إىل قراري اجلمعية العامـة دإط       
  ،٢٠٠٦ديسمرب /ول كانون األ١٥املؤرخ 

إقامة املستوطنات اإلسرائيلية   ” أن حمكمة العدل الدولية قد خلصت إىل أن          وإذ تالحظ   
  ، )٥(“متثل خرقا للقانون الدويل) مبا فيها القدس الشرقية(يف األرض الفلسطينية احملتلة 

  بالتقرير الذي قدمه مؤخرا املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنسان املعـين           وإذ حتيط علما    
  ،)٦(١٩٦٧حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

_________________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
  . ٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية                : ؛ انظـر أيـضا    Corr.1 و   A/ES-10/273انظر    )٤(  

  ).I.C.J. Reports 2004, p.136(احملتلة، فتوى 
اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار          : ؛ وانظر أيضا  ١٢٠الفقرة  ، الفتوى،   Corr.1 و   A/ES-10/273انظر    )٥(  

  ).I.C.J. Reports 2004, p.136(احملتلة، فتوى يف األرض الفلسطينية 
  . A/66/358انظر   )٦(  
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سـبتمرب  / أيلـول ١٣ إىل إعالن مبادئ ترتيبات احلكم الذايت املؤقت، املـؤرخ         وإذ تشري   
  ، وإىل اتفاقات التنفيذ الالحقة بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي، )٧(١٩٩٣

طـة الطريـق الـيت وضـعتها اجملموعـة الرباعيـة إلجيـاد حـل دائـم                   إىل خري  وإذ تشري أيضا    
، وإذ تشدد على وجه التحديـد علـى   )٨(للرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولتني    

“ النمـــو الطبيعـــي”دعوهتـــا لتجميـــد مجيـــع األنـــشطة االســـتيطانية، مبـــا يف ذلـــك مـــا يـــسمى   
، ٢٠٠١مـارس   /تقدمة اليت أنشئت منـذ آذار     للمستوطنات، وتفكيك مجيع البؤر االستيطانية امل     

  وعلى ضرورة إقرار إسرائيل بالتزاماهتا وتعهداهتا يف هذا الشأن، 
 أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية تشمل، يف مجلة أمور، نقل رعايـا الـسلطة              وإذ تدرك   

ــر الفلــسطيني        ــشريد األس ــصادرة األراضــي، وت ــة، وم ــاالحتالل إىل األراضــي احملتل ــة ب ة، القائم
واســـتغالل املـــوارد الطبيعيـــة، واختـــاذ إجـــراءات أخـــرى ضـــد الـــسكان املـــدنيني الفلـــسطينيني  

  والسكان املدنيني يف اجلوالن السوري احملتل تتعارض مع القانون الدويل، 
 ما للسياسات والقرارات واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية مـن         وإذ تضع يف اعتبارها     

ــأثري ضــار أشــد الــضرر علــى اجل   ــسالم وتقــدمها، وعلــى    ت ــة ال ــة إىل اســتئناف عملي هــود الرامي
مصداقية عمليـة الـسالم، وعلـى فـرص حتقيـق الـسالم يف الـشرق األوسـط، وفقـا للحـل القـائم                    
على وجود دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جنبا إىل جنـب يف سـالم وأمـن داخـل حـدود                   

  ،١٩٦٧معترف هبا على أساس حدود ما قبل عام 
ــق وإذ تعــرب   ــاالحتالل،     عــن شــديد القل ــسلطة القائمــة ب  إزاء مواصــلة إســرائيل، ال

أنشطة االسـتيطان يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، يف انتـهاك للقـانون                      
اإلنساين الدويل، وقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، واالتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني                      

مبوجــب خريطــة طريــق اجملموعــة الرباعيــة، ويف حتــد لــدعوات اجملتمــع   الطــرفني، ولاللتزامــات 
  ستيطانية،الالدويل إىل إيقاف مجيع األنشطة ا

ــاص      ــه خـ ــق بوجـ ــديد القلـ ــن شـ ــرب عـ ــيع   وإذ تعـ ــاء وتوسـ ــرائيل ببنـ ــام إسـ  إزاء قيـ
 الراميـة   ١ -تـسميه اخلطـة هـاء        املستوطنات يف القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، مبـا يف ذلـك مـا            

احملتلـة وزيـادة عزلتـها، ومواصـلة         الربط بني مستوطناهتا غري الشرعية حول القدس الـشرقية        إىل  
هــدم بيــوت الفلــسطينيني وطــرد األســر الفلــسطينية مــن املدينــة وإلغــاء حقــوق الفلــسطينيني يف  

  اإلقامة يف املدينة واألنشطة االستيطانية اجلارية حاليا يف غور األردن، 
_________________ 

  )٧(  A/48/486-S/26560املرفق ،.  
  )٨(  S/2003/529املرفق ، .  
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 أيضا إزاء مواصلة إسرائيل التشييد غـري القـانوين للجـدار            وإذ تعرب عن شديد القلق      
داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وحوهلـا، وإذ تعـرب عـن قلقهـا بوجـه                   

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

ــسبقا علــى أي مفاوضــات          ــسطينية ويقــوض حيويتــها، ممــا قــد يــشكل حكمــا م األرض الفل
  املستقبل وجيعل احلل القائم على وجود دولتني مستحيل التنفيذ فعليا،  يف

 ألن مــسار اجلــدار قــد رســم بطريقــة جتعلــه يــضم الغالبيــة   وإذ 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               وإذ تشجب   
ي علـى مـصادرة األراضـي وقطـع سـبل الـرزق             ويف اجلوالن السوري احملتل، وأي أنشطة تنطـو       

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

  واالستفزاز والتحريض والتدمري، 
ســـتفزاز  إزاء تـــصاعد حـــوادث العنـــف واملـــضايقة واالوإذ يـــساورها شـــديد القلـــق  

ــرائيليون املـــسلحون غـــري الـــشرعيني يف األرض     ــستوطنون اإلسـ ــها املـ والتحـــريض الـــيت يرتكبـ
الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، ضــد املــدنيني الفلــسطينيني، مبــن فــيهم األطفــال،  

  وممتلكاهتم، مبا فيها املواقع التارخيية والدينية، وأراضيهم الزراعية، 
نسحاب اإلسرائيلي من قطاع غـزة وأجـزاء مـن مشـال الـضفة الغربيـة        إىل اال  وإذ تشري   

تـدعو   وإىل أمهية تفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة حنو تنفيذ خريطة الطريق، وإذ            
يف هذا الشأن إىل احترام االلتزام الواقع على إسرائيل مبوجب خريطة الطريـق بتجميـد النـشاط                 

للمــستوطنات، وبتفكيــك مجيــع البــؤر “ النمــو الطبيعــي”مى ســتيطاين، مبــا يف ذلــك مــا يــسالا
  ، ٢٠٠١مارس /االستيطانية املتقدمة اليت أنشئت منذ آذار

  ، )٩( بتقارير األمني العام ذات الصلةوإذ حتيط علما  
ــضا    ــول ٢٦ باالجتمــاع اخلــاص الــذي عقــده جملــس األمــن يف    وإذ حتــيط علمــا أي   /أيل
  ،٢٠١١فرباير / شباط١٨األمن املعقود يف ، وكذلك باجتماع جملس ٢٠٠٨سبتمرب 

_________________ 
  )٩(  A/66/356 و A/66/362 و A/66/364 و A/66/373 و A/66/400.  
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 أن املـستوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلـسطينية، مبـا فيهـا           تؤكد من جديد    - ١  
القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، غري قانونية وتـشكل عقبـة أمـام الـسالم والتنميـة                  

  االقتصادية واالجتماعية؛ 
بــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني   إىل إســرائيل أن تقبــل انطتطلــب  - ٢  

، حبكـم القـانون علـى األرض الفلـسطينية          )١(١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢وقت احلرب، املؤرخة    
احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وعلــى اجلــوالن الــسوري احملتــل، وأن تلتــزم بدقــة بأحكــام      

   منها؛ ٤٩االتفاقية، وخباصة املادة 
ــضا   - ٣   ــرتطلـــب أيـ ــة    إىل إسـ ــد بدقـ ــاالحتالل، أن تتقيـ ــة بـ ــسلطة القائمـ ائيل، الـ

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

 أنـشطة االسـتيطان اإلسـرائيلية        بالوقف الفـوري والتـام جلميـع       تكرر مطالبتها   - ٤  
يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن الـسوري احملتـل،                
ــشمل،          ــيت ت ــصلة، وال ــن ذات ال ــس األم ــرارات جمل ــع ق ــذ مجي ــصدد إىل تنفي ــذا ال ــدعو يف ه وت

ــا ــرارات   فيم ــشمل، الق ــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦ت ــارس / آذار٢٢امل ) ١٩٧٩ (٤٥٢ و ١٩٧٩م
 ٤٧٦ و ١٩٨٠مــارس / آذار١املــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥ ، و١٩٧٩يوليــه / متــوز٢٠املــؤرخ 

/  تـشرين الثـاين    ١٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٣ (١٥١٥ و   ١٩٨٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠املؤرخ  ) ١٩٨٠(
  ، تنفيذا كامال؛ ٢٠٠٣ نوفمرب

  إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، بـأن تتقيـد بالتزاماهتـا القانونيـة                تطالب  - ٥  
  ؛ )٤(٢٠٠٤يوليه / متوز٩املذكورة يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

 إىل منـــع مجيـــع أعمـــال العنـــف واملـــضايقات الـــيت يقـــوم هبـــا  تكـــرر دعوهتـــا  - ٦  
املــستوطنون اإلســرائيليون، وال ســيما ضــد املــدنيني الفلــسطينيني وممتلكــاهتم، مبــا فيهــا املواقــع    

ـــ  ــة، وأراضـ ــة والتارخييــ ــرار جملــــس األمــــن  الدينيــ ــرورة تنفيــــذ قــ ــة، وتؤكــــد ضــ   يهم الزراعيــ
الذي طلب قيه اجمللس إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مواصلة اختـاذ            ) ١٩٩٤ (٩٠٤

وتنفيذ تدابري، تشمل مصادرة األسلحة، هبدف منع أعمال العنف غري املشروعة الـيت يقـوم هبـا                 
دابري لضمان سالمة املدنيني الفلـسطينيني يف األرض        املستوطنون اإلسرائيليون، ودعا إىل اختاذ ت     

  احملتلة ومحايتهم؛ 
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والـستني     تطلب  - ٧  

  . تقريرا عن تنفيذ هذا القرار


