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    قرار اختذته اجلمعية العامة
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[

  ])A/63/401() اللجنة الرابعة(
  

املـــستوطنات اإلســـرائيلية يف األرض الفلـــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا    - ٦٣/٩٧
  القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل

  ،إن اجلمعية العامة  
ــسترشدإ   ــاق األمــم املتحــدة  ذ 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، ةئي دورهتا االستثنائية الطارفـرارات اليت اختذهتا قال، وكذلك ٢٠٠٧ديسمرب /األول

ــشـــريو   ــضاإذ ت ــ أي ــصلةمــرارات جملــس األ إىل ق ــ مبــ،ن 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

املــــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٠٤  و١٩٨١ديــــسمرب / كــــانون األول١٧ؤرخ ـاملــــ) ١٩٨١ (٤٩٧ و
  ،١٩٩٤مارس /آذار ١٨

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

  ن السوري احملتل،، وعلى اجلوالالشرقية

  . ٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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 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 التفاقية جنيـف الرابعـة       

٣)(ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول اإلضايف األول  األربع التفاقيات جنيف  ،٢)(
 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 احملتلة     بشأن  
 ١٠/١٧ - دإط  و٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٢٠ املـؤرخ   ١٠/١٥ - دإطإىل قراري اجلمعية العامـة      

  ،٢٠٠٦ديسمرب /ون األول كان١٥املؤرخ 
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 ا ر اـ ـــه مؤخـ ـــملقلــــذي قدمــ ـــ حقسلــرر اخلــاص جملـ وق ـ
  عـام  ي حتتلـها إسـرائيل منـذ      ـــ  الفلـسطينية الت   األراضــيي  ــالة حقوق اإلنسان ف   حب املعيناإلنسان  
٦)(١٩٦٧،  

سبتمبــر  /أيلـول  ١٣إعالن مبادئ ترتيبـات احلكـم الـذايت املؤقـت املـؤرخ              إىل   تشريوإذ    
  ي،بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيل الالحقة وإىل 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 أساس  اإلسرائيلي الفلسطيين    للنـزاع
  جتميد مجيع األنشطة االستيطانية،إىل دعوهتا 

_______________ 
  . ١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
  . ٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد  )٣(

Corr.1انظر   )٤(  و  A/ES-10/273  طينية  يف األرض الفلـس    اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جـدار      : ؛ انظر أيضا
  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام احملتلة، 

Corr.1انظر   )٥(  و  A/ES-10/273    اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار     : ؛ انظر أيضا  ١٢٠، الفتوى، الفقرة 
ــة،   ــسطينية احملتلـ ــام   يف األرض الفلـ ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ــوى، تقـ ــصفحة ٢٠٠٤ فتـ ــن ١٣٦، الـ  مـ

.اإلنكليزي النص
A/63/326انظر  )٦(  .

A/48/486-S/26560 )٧(  .، املرفق

S/2003/529 )٨(  .، املرفق
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ة أمور، نقل رعايـا الـسلطة       ، يف مجل  تشمل أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية      وإذ تدرك   
القائمـة بــاالحتالل إىل األراضــي احملتلــة ومــصادرة األراضــي واســتغالل املــوارد الطبيعيــة واختــاذ  

   مع القانون الدويل،تتعارضإجراءات أخرى ضد السكان املدنيني الفلسطينيني 
ة مـن   للسياسات والقرارات واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلي      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 
ــات     ــصلة واالتفاقـ ــدة ذات الـ ــم املتحـ ــرارات األمـ ــيت متوقـ ــل  الالـ 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
، الراميــة إىل الــربط بــني   ١ -تــسميه اخلطــة هــاء     مــا مبــا يف ذلــك حوهلــا،والــشرقية احملتلــة  

  ر األردن،مستوطناهتا غري الشرعية حول القدس الشرقية احملتلة وزيادة عزلتها، ويف غو
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،           
ــة إنــسانية  ، ١٩٤٩ اجلــدار خروجــا علــى خــط اهلدنــة لعــام   مــسار إزاءخــاص  ممــا يــسبب حمن

ويفتـت وحـدة    يا خطريا يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية للـشعب الفلـسطيين           شديدة وترد 
ل احلــيف املــستقبل وجيعــل قــد يــشكل حكمــا مــسبقا علــى أي مفاوضــات و األرض الفلــسطينية
   فعليا، دولتني مستحيل التنفيذالقائم على وجود

غالبيــة  ألن مــسار اجلــدار قــد رســم بطريقــة جتعلــه يــضم ال  وإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 ، أنشطة االستيطان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية          تشجبوإذ    
قطـع سـبل الـرزق      و وأي أنـشطة تنطـوي علـى مـصادرة األراضـي             اجلوالن السوري احملتـل   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 ــستوطنون يرتكب  امل

 ضـد املـدنيني الفلـسطينيني       احملتلـة الفلـسطينية   سلحون غـري الـشرعيني يف األرض        اإلسرائيليون امل 
  ،وممتلكاهتم وأراضيهم الزراعية
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 االنسحاب اإلسـرائيلي مـن قطـاع غـزة وأجـزاء مـن مشـال الـضفة الغربيـة                 تالحظوإذ    
  ،أمهية تفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة حنو تنفيذ خريطة الطريقو

)(٩   ، بتقارير األمني العام ذات الصلةماوإذ حتيط عل  
 ٢٦ باالجتمـــاع اخلـــاص الـــذي عقـــده جملـــس األمـــن يف       أيـــضاوإذ حتـــيط علمـــا   
  ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول

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

  والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛
اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني  انطبــاق إســرائيل أن تقبــل  إىل تطلــب  - ٢  

 حبكـم القـانون علـى األرض الفلـسطينية          ،)١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ة  ؤرخوقت احلرب، امل  
 احملتــل، وأن تلتــزم بدقــة بأحكــام  فيهــا القــدس الــشرقية، وعلــى اجلــوالن الــسوري   احملتلــة، مبــا
   منها؛٤٩اصة املادة خباالتفاقية، و

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

  املسائل املتبقية يف قطاع غزة؛ضرورة قيام الطرفني بشكل عاجل بتسوية مجيع و
ــاالحتالل، أن تتقيــد   تطلــب  - ٤    بالتزاماهتــا بدقــة إىل إســرائيل، الــسلطة القائمــة ب

مبوجــب القــانون الـــدويل، مبــا يف ذلـــك القــانون اإلنــساين الـــدويل، إزاء تغــيري طـــابع األرض       
   وتكوينها الدميغرايف؛ مبا فيها القدس الشرقية، ووضعهاالفلسطينية احملتلة،

تام جلميع أنـشطة االسـتيطان اإلسـرائيلية         بالوقف الفوري و   التكرر مطالبتها   - ٥  
يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن الـسوري احملتـل،                

قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة، مبـا فيهـا القـرار               ل الكامـل  تنفيـذ الوتدعو يف هذا الصدد إىل      
  ؛)١٩٨٠( ٤٦٥

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

الــيت يقــوم هبــا    واملــضايقات  أعمــال العنــف   مجيــع   إىل منــع  هتــا ادعوتكــرر    - ٧  
 ضد املدنيني الفلسطينيني وممتلكـاهتم وأراضـيهم الزراعيـة،          سيما الاملستوطنون اإلسرائيليون، و  

_______________ 
؛ انظر أيضا   . A/63/273 )٩(  و  و 519 518 A/63/482-484
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ستني الـ الرابعـة و  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا       تطلب  - ٨  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٦٤اجللسة العامة 
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥
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