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04-48368 

  
    ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار[
  ])A/59/471( )اللجنة الرابعة(

  
ــشعب      - ٥٩/١٢٤ ــسان للـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــيت متـ ــرائيلية الـ ــات اإلسـ املمارسـ

  ها القدس الشرقيةالفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا في
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــرار     إىل إذ ت ــا الق ــا فيه ــصلة، مب ــا ذات ال ــؤرخ ٥٨/٢٩٢قراراهت ــار ٦ امل ــايو /أي م
  ، وكذلك القرارات اليت اختذهتا يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة،٢٠٠٤

  القرارات ذات الصلة للجنة حقوق اإلنسان، إىل وإذ تشري أيضا  
   قرارات جملس األمن ذات الصلة،عتبارهاوإذ تضع يف ا  
 يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت            وقد نظرت   

يف  و ،)١(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضـي احملتلـة             
  ،)٢(تقرير األمني العام

 بــشأن حقــوق اإلنــسان املنــشأة مــن قبــل جلنــة   بتقريــر جلنــة التحقيــقوإذ حتــيط علمــا  
، وبأحدث تقـارير املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنـسان عـن حالـة حقـوق                    )٣(حقوق اإلنسان 

  ،)٤(١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

_______________ 

  .A/59/381انظر   )١(
)٢(  A/59/345.  
)٣(  E/CN.4/2001/121.  
  .A/59/256 و Add.1 و E/CN.4/2004/6انظر   )٤(
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 ،)٥(٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف         إىل   وإذ تشري   
  ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - دإطقرار اجلمعية العامة  إىل تشري أيضاو

ورد يف جواب احملكمة مـن أن تـشييد إسـرائيل، الـسلطة               ما وإذ تالحظ بصفة خاصة     
القائمة بـاالحتالل، للجـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك داخـل القـدس الـشرقية                      

  تبط به، خيالفان القانون الدويل،وحوهلا، والنظام املر
، والعهــد الــدويل )٦(العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية إىل  وإذ تــشري  

ــة    ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــة حقــوق الطفــل )٦(اخلــاص ب ، وتؤكــد )٧(، واتفاقي
 فيهـا القــدس  وجـوب احتـرام صـكوك حقـوق اإلنـسان هــذه يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا        

  الشرقية،
 تعزيز حقوق اإلنـسان وكفالـة احتـرام القـانون     عنمسؤولية اجملتمع الدويل    وإذ تدرك   
 تـــــشرين ٢٤املـــــؤرخ ) ٢٥ - د( ٢٦٢٥قرارهـــــا  إىل  وتـــــشري يف هـــــذا الـــــصددالـــــدويل،

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

، علـــى األرض الفلــسطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا  )٨(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢ املؤرخـــةاحلــرب،  
  ،١٩٦٧القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــزام الــدول األطــر  وإذ تؤكــد مــن جديــد كــذلك    ــة جنيــف الرابعــة الت  )٨(اف يف اتفاقي
زائيــة واالنتــهاكات اجلــسيمة اجلعقوبــات بال فيمــا يتعلــق ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦مبوجــب املــواد 

  السامية، ومسؤوليات األطراف املتعاقدة
 مطابقـة  إجـراءات    أن تتخـذ  مجيـع الـدول     مـن حـق وواجـب       أن   وإذ تؤكد من جديد     

 ضـد سـكاهنا     املميتـة املوجهـة    أعمـال العنـف      دلـص للقانون الـدويل والقـانون اإلنـساين الـدويل،          
   أرواح مواطنيها،وذلك حلمايةاملدنيني، 

_______________ 

  .Corr.1   وA/ES-10/273انظر   )٥(
 .، املرفق)٢١  -   د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٦(

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(

  .٩٧٣، رقم ٧٥، اجمللد املرجع نفسه  )٨(
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ضرورة االمتثال الكامل لالتفاقات اإلسـرائيلية الفلـسطينية الـيت مت التوصـل              تؤكدوإذ    
 الـيت وضـعتها اللجنـة      الطريـق    خريطـة إليها يف سياق عملية السالم يف الشرق األوسط، وتنفيـذ           

  ،)٩(وجود دولتنيأساس  اإلسرائيلي الفلسطيين على اعنـزلل حل دائم إلجيادالرباعية 
إزاء إمعــان إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، يف انتــهاك       وإذ يــساورها القلــق   

ــسطيين    ــشعب الفل ــسان لل ــتظم حقــوق اإلن ــشكل من ــك  ب ــا يف ذل ــهاكات النامجــة عــن   ، مب االنت
جلمـاعي، وإعـادة احـتالل املنـاطق وإغالقهـا،          العقـاب ا   إىل   اللجـوء االستعمال املفـرط للقـوة، و     

دار داخـل األرض الفلـسطينية   اجلـ  وتـشييد ومصادرة األراضي، وإقامة املستوطنات وتوسـيعها،      
، وتـدمري املمتلكـات، ومجيـع إجراءاهتـا األخـرى           ١٩٤٩احملتلة خروجـا علـى خـط اهلدنـة لعـام            

لـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، وطابعهـا            تغيري الوضع القانوين لألرض الفلسطينية احملت      إىل   الرامية
  اجلغرايف وتكوينها الدميغرايف،

ــق     ــديد القلـــ ــساورها شـــ ــذت     إزاء وإذ يـــ ــيت نفـــ ــسكرية الـــ ــال العـــ ــذ األعمـــ منـــ
ســـقوط آالف مـــن القتلـــى يف صـــفوف املـــدنيني  إىل  والـــيت أدت٢٠٠٠ســـبتمرب /أيلـــول ٢٨

  بات، ومن بينهم مئات األطفال وعشرات اآلالف من اإلصاالفلسطينيني،
ــالغ القلــق     ــه القــوات    وإذ تعــرب عــن ب ــذي قامــت ب ــدمري الواســع النطــاق ال  إزاء الت

ــية       ــل األساسـ ــة، واهلياكـ ــة والتارخييـ ــة والثقافيـ ــع الدينيـ ــل املواقـ ــذي مشـ ــة والـ ــرائيلية احملتلـ اإلسـ
 املـدن والبلـدات والقـرى       كافـة واملؤسسات احليوية للسلطة الفلسطينية، واألراضي الزراعية يف        

  ة وخميمات الالجئني الفلسطينيني،الفلسطيني
ــضا     ــالغ القلــق أي ــاطق    وإذ تعــرب عــن ب ــة يف إغــالق املن إزاء سياســة إســرائيل املتمثل

ــشديدة  ــود ال ــا ، والقي ــا فيه ــيت يتواصــل فرضــها   حظــر التجــول،  مب ــى حركــة األشــخاص    ال عل
 كافـة نية، يف  العـاملون يف اجملـال الطـيب واإلنـساين واللـوازم الطبيـة واإلنـسا              ن فيهم والبضائع، مب 

علـى  سـلبية   خلفتـه مـن آثـار         مـا  أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإزاء        
  أزمة إنسانية مروعة،تزال متثل   الاليتاحلالة االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين 

إزاء اســتمرار توقيــف آالف مــن الفلــسطينيني يف الــسجون      وإذ تعــرب عــن القلــق    
تعـرب عـن القلـق أيـضا        و،   يف ظـروف قاسـية تـضر بـسالمتهم         مراكز االحتجـاز اإلسـرائيلية     أو

   عن تعذيبهم،تردد  ما معاملة أي من السجناء الفلسطينيني ومضايقتهم ومجيعإساءةإزاء 

_______________ 

)٩(  S/2003/529املرفق ،.  
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تـوفري  ووجود دويل لرصد احلالـة واإلسـهام يف إهنـاء العنـف              إىل   باحلاجة واقتناعا منها   
إذ طينيني ومساعدة الطـرفني يف تنفيـذ االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا، و                محاية للمدنيني الفلس  

  املسامهة اإلجيابية للوجود الدويل املؤقت يف اخلليل، إىل الصددتشري يف هذا 
  ضرورة التنفيذ الكامل جلميع قرارات جملس األمن ذات الصلة، وإذ تؤكد  
ــدابري واإلجــراءات الــيت   تكــرر تأكيــد  - ١   ــسلطة  أن مجيــع الت اختــذهتا إســرائيل، ال

القائمة بـاالحتالل، يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، انتـهاكا لألحكـام                  
ـــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب،     ـــة حبمايــــ ــة جنيــــف املتعلقــــ ــةذات الــــصلة مــــن اتفاقيــ  املؤرخــ

غـري  هـي    ومبـا يتعـارض مـع قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة،                 ،)٨(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
  قانونية وغري صحيحة؛

 إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، باالمتثـال متامـا ألحكـام اتفاقيـة               تطالب  - ٢  
 وبـالوقف الفـوري جلميـع التـدابري واإلجـراءات املتخـذة انتـهاكا               )٨(١٩٤٩جنيف الرابعة لعـام     

   خارج نطاق القضاء؛اإلعداماتمبا يف ذلك وخرقا هلا، لالتفاقية 
يــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك مجيــع أعمــال اإلرهــاب واالســتفزاز   مجتــدين  - ٣  

اإلسرائيلية للقوة املفرطـة ضـد املـدنيني        االحتالل  والتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات      
ــؤدى  ــا ي ــسطينيني، مم ــوع خــسائر   إىل الفل مــن  ةكــبريســقوط أعــداد   يف األرواح وجــسيمةوق

تلكــات واألراضــي الزراعيــة واهلياكــل األساســية   للبيــوت واملموتــدمري واســع النطــاقاجلرحــى 
  ؛احليوية

اهلجمات التفجرييـة االنتحاريـة ضـد        إىل   إزاء اللجوء  القلقشديد  تعرب عن     - ٤  
وقوع خسائر جـسيمة يف األرواح وسـقوط أعـداد       إىل   املدنيني اإلسرائيليني، األمر الذي يؤدي    

  كبرية من اجلرحى؛
، ٢٠٠٢أبريـل   /يم جـنني لالجـئني يف نيـسان       األحداث اليت وقعت يف خم     تدين  - ٥  

أحلقتـه بالعديـد مـن سـكانه املـدنيني مـن خـسائر يف األرواح وإصـابات وتـدمري                      مـا  مبا يف ذلك  
  وتشريد على نطاق واسع،

ــدين   - ٦   ــضاتـ ــدنيني     أيـ ــل املـ ــاالحتالل، بقتـ ــة بـ ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ ــام إسـ  قيـ
 ويف  ٢٠٠٤مـايو   /يم رفـح لالجـئني يف أيـار       الفلسطينيني وتدمري املنازل على نطاق واسع يف خمـ        

  ،٢٠٠٤أكتوبر /خميم جباليا لالجئني يف تشرين األول
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 عن مجيـع املمارسـات      بأن تكف  إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،      تطالب  - ٧  
، وأن حتترم قانون حقـوق اإلنـسان   واإلجراءات اليت تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين      

  هتا؛وأن متتثل اللتزاما
 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، بــأن متتثــل اللتزاماهتــا تطالــب أيــضا  -  ٨  

ــصادرة عــن حمكمــة العــدل       ــدويل، حــسبما ورد يف الفتــوى ال ــة مبوجــب القــانون ال القانوني
 والقــرار ١٠/١٥  -   دإط وحــسب املطلــوب يف القــرار )٥(٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩الدوليــة يف 

، وأن تكـف عـن تـشييد اجلـدار          ٢٠٠٣أكتـوبر   /األول تشرين   ٢١ املؤرخ   ١٠/١٣  –  دإط
يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القـدس الـشرقية وحوهلـا، وأن تفكـك علـى       
الفور اهليكل اإلنشائي القائم هناك، وأن تلغـي أو تبطـل مفعـول مجيـع النـصوص التـشريعية                  

  الناجتة عن تشييد اجلدار؛واللوائح التنظيمية املتصلة به، وأن جترب مجيع األضرار 
على ضرورة احملافظة على السالمة اإلقليمية لكامـل األرض الفلـسطينية           تؤكد  - ٩  

احملتلة وضمان حرية حركة األشخاص والبـضائع داخـل األرض الفلـسطينية، مبـا يف ذلـك رفـع                   
 نقـل التالقدس الشرقية واخلروج منها، وضمان حريـة         إىل   القيود املفروضة على حركة الدخول    

  ؛ذهابا وإياباالعامل اخلارجي إىل 
تقريـرا  ستني  اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـ         إىل   األمني العام أن يقـدم     إىل   تطلب  - ١٠  

  .عن تنفيذ هذا القرار
  ٧١اجللسة العامة 

  ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول١٠
  


