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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/ES-10/L.15) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

األعمال اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة  دإط-١٣/١٠ -

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل قراراا ذات الصلة، مبا يف ذلك قرارات الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة،  

وإذ تشـري أيضـا إىل قـرارات جملـس األمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) املـؤرخ ٢٢ تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ١٩٦٧، و ٢٦٧ (١٩٦٩) املــؤرخ 

٣ متــوز/يوليــه ١٩٦٩، و ٢٩٨ (١٩٧١) املــؤرخ ٢٥ أيلــول/ســــبتمرب ١٩٧١، و ٤٤٦ (١٩٧٩) املـــؤرخ ٢٢ آذار/مـــارس ١٩٧٩، و٤٥٢ 

(١٩٧٩) املــؤرخ ٢٠ متــوز/يوليــه ١٩٧٩، و ٤٦٥ (١٩٨٠) املــؤرخ ١ آذار/مــارس ١٩٨٠، و ٤٧٦ (١٩٨٠) املــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيـــه 

١٩٨٠، و ٤٧٨ (١٩٨٠) املــــؤرخ ٢٠ آب/أغســــطس ١٩٨٠، و ٩٠٤ (١٩٩٤) املــــؤرخ ١٨ آذار/مـــــارس ١٩٩٤، و ١٠٧٣ (١٩٩٦) 

املؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) املؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، 

ـــن حــدود آمنــة  وإذ تعيـد أيضـا تـأكيد رؤيتـها الـيت تتوخـى منطقـة تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطني، جنبـا إىل جنـب ضم

ومعترف ا، 

وإذ تدين مجيع أعمال العنف واإلرهاب والتدمري، 

وإذ تدين بشكل خاص أعمال التفجري االنتحارية وتصعيدها يف اآلونة األخرية باهلجوم الذي وقع يف حيفا،  

وإذ تدين اهلجوم بالقنابل الذي وقع يف قطاع غزة وأسفر عن وفاة ثالثة ضباط أمن أمريكيني،  

وإذ تشـجب أعمـال القتـل خـارج نطـاق القـانون وتصعيدهـا يف اآلونـة األخـرية، وال سـيما اهلجـوم الـــذي وقــع يــوم ٢٠ تشــرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠٣ يف غزة،  

وإذ تشـدد علـى احلاجـة العاجلـة إىل إـاء حالـة العنـف الراهنـة السـائدة علـى األرض، وضـرورة إـــاء االحتــالل الــذي بــدأ عــام 

١٩٦٧، واحلاجة إىل حتقيق سالم قائم على الرؤية املذكورة أعاله واملتعلقة بوجود الدولتني، 
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وإذ يساورها قلق بالغ من أن الطريق الذي اختـط للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، بتشـييده يف األرض 

الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك يف القـدس الشـرقية وحوهلـا، ميكـن أن حيكـم مسـبقا علـى مسـتقبل املفاوضـات وجيعـل احلـل القـائم علـى وجــود 

دولتني مستحيل التنفيذ من الناحية املادية ويتسبب يف زيادة املعاناة اإلنسانية للفلسطينيني، 

وإذ تكـرر تـأكيد طلبـها إىل إسـرائيل، السـلطة القائمـــة بــاالحتالل، أن تبــــــدي االحــترام الكامــــــل والفعــال التفاقيــــــة جنيــف 

املتعلقـــــة حبمايـــــة املدنيني وقت احلـــــرب املؤرخــــة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(١)، 

ـــة معيشــة  وإذ تكـرر تـأكيد معارضتـها لألنشـطة االسـتيطانية يف األراضـي احملتلـة وألي أنشـطة تتضمـن مصـادرة األراضـي، وعرقل

األشخاص املشمولني باحلماية، وضم األراضي بفرض األمر الواقع،  

تطـالب إسـرائيل بوقـف وإلغـاء تشـييد اجلـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك يف القـدس الشـرقية وحوهلـــا،  - ١

والذي يعد إخالال خبط هدنة عام ١٩٤٩، ويناقض أحكام القانون الدويل ذات الصلة؛ 

تطلـب إىل الطرفـني الوفـاء بالتزامامـا مبوجـب األحكـام ذات الصلـة خلارطـة الطريـق(٢)؛ وتدعـو السـلطة الفلســـطينية  - ٢

ــة علـى أرض الواقـع العتقـال وعرقلـة وكبـح األفـراد واموعـات الـيت تقـوم جمـات عنيفـة وختطـط هلـا، وتدعـو حكومـة  إىل القيام جبهود مرئي

إسرائيل إىل عدم القيام بأي أعمال تقوض الثقة، مبا يف ذلك أعمال التهجري واالعتداءات على املدنيني وأعمال القتل خارج نطاق القانون؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا بصفة دورية عـن مـدى االمتثـال هلـذا القـرار، علـى أن يقـدم التقريـر األول عـن  - ٣

االمتثال ألحكام الفقـرة ١ أعـاله يف غضـون شـهر واحـد ولـدى اسـتالمه ينبغـي النظـر يف اختـاذ تدابـري أخـرى، إذا لـزم األمـر، يف إطـار منظومـة 

األمم املتحدة؛  

تقـرر رفـع جلسـات الـدورة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة مؤقتـا وتفويـض رئيـس اجلمعيـة العامـة احلـــايل بــأن يســتأنف  - ٤

انعقادها بناء على طلب من الدول األعضاء. 

اجللسة العامة ٢٢ 

٢١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ 

                                                           
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣.  (١)

S/2003/529، املرفق.  (٢)


