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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/ES-10/L.16) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]
 

األعمــال اإلســرائيلية غــري القانونيــة يف القــدس الشــــرقية  دإط -١٤/١٠ -
احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تؤكــد مــن جديــد قرارهــــا دإط -١٣/١٠ املـــؤرخ ٢١ تشـــرين األول/أكتوبـــر 

 ،٢٠٠٣
وإذ تسترشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة، 

وإذ تدرك املبدأ املستقر يف القانون الـدويل والقـاضي بعـدم جـواز اكتسـاب األراضـي 
بالقوة، 

ـــدول علــى أســاس احــترام مبــدأ  وإذ تـدرك أيضـا أن تنميـة عالقـات الصداقـة بـني ال
املساواة يف احلقوق وحق الشعوب يف تقرير مصريها هي ضمـن مقـاصد ميثـاق األمـم املتحـدة 

ومبادئه، 
ــرار ١٨١ (د-٢)  وإذ تشـري إىل قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك الق
املـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٤٧، الـذي قسـم فلسـطني الواقعـــة حتــت االنتــداب إىل 

دولتني، واحدة عربية واألخرى يهودية، 
وإذ تشري أيضا إىل قرارات الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة،  

ـــة، مبــا فيــها القــرارات ٢٤٢  وإذ تشـري كذلـك إىل قـرارات جملـس األمـن ذات الصل
(١٩٦٧) املـؤرخ ٢٢ تشــرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٦٧، و ٣٣٨ (١٩٧٣) املـؤرخ ٢٢ تشـــرين 
األول/أكتوبـر ١٩٧٣، و ٢٦٧ (١٩٦٩) املـؤرخ ٣ متـــوز/يوليــه ١٩٦٩، و ٢٩٨ (١٩٧١) 
املـــؤرخ ٢٥ أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٧١، و ٤٤٦ (١٩٧٩) املـــؤرخ ٢٢ آذار/مــــارس ١٩٧٩، 
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و ٤٥٢ (١٩٧٩) املـؤرخ ٢٠ متـوز/يوليـه ١٩٧٩، و ٤٦٥ (١٩٨٠) املـؤرخ ١ آذار/مــارس 
١٩٨٠، و ٤٧٦ (١٩٨٠) املــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٨٠، و ٤٧٨ (١٩٨٠) املــــؤرخ 
٢٠ آب/أغســطس ١٩٨٠، و ٩٠٤ (١٩٩٤) املــؤرخ ١٨ آذار/مــــارس ١٩٩٤، و ١٠٧٣ 
(١٩٩٦) املـؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســبتمرب ١٩٩٦، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) املــؤرخ ١٢ آذار/مــارس 

٢٠٠٢، و ١٥١٥ (٢٠٠٣) املؤرخ ١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، 
وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة(١) وكذلـك الـربوتوكول اإلضـايف 

األول التفاقيات جنيف(٢) على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، 
وإذ تشري إىل القواعد امللحقة باتفاقية الهـاي بشـأن قوانـني احلـرب وأعرافـها املتعلقـة 

باألرض لعام ١٩٠٧(٣)، 
وإذ ترحـب بعقـد مؤمتـر األطـراف املتعـاقدة السـامية يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بشـــأن 
تدابــري إنفــاذ االتفاقيــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــــا فيـــها القـــدس، يف جنيـــف يف ١٥ 

متوز/يوليه ١٩٩٩، 
وإذ تعرب عن تأييدهـا لإلعـالن الـذي اعتمـده مؤمتـر األطـراف املتعـاقدة السـامية يف 

اتفاقية جنيف الرابعة الذي عاد إىل االنعقاد يف جنيف يف ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 
وإذ تشــري بوجــه خــاص إىل قــرارات األمــم املتحــــدة ذات الصلـــة الـــيت تؤكـــد أن 
املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيـها القـدس الشـرقية، غـــري قانونيــة 
وتشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، فضـال عـن القـرارات الـيت تطـالب 

بوقف أنشطة االستيطان وقفا كامال، 
وإذ تشري إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة اليت تؤكد أن األعمـال الـيت تقـوم ـا 
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لتغيري وضع القـدس الشـرقية احملتلـة وتركيبتـها السـكانية، 

ال تتمتع بالصالحية القانونية وهي الغية وباطلة، 
وإذ حتيـط علمـا باالتفاقـــات الــيت مت التوصــل إليــها بــني حكومــة إســرائيل ومنظمــة 

التحرير الفلسطينية يف سياق عملية السالم يف الشرق األوسط، 

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

املرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢.  (٢)
انظـــر: صنـــدوق كـــارنيغي للســـالم الـــدويل، اتفاقيـــات واعالنـــــات الهــــاي لعــــامي ١٨٩٩ و١٩٠٧  (٣)

(نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩١٥). 
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وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء بدء واستمرار إسرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، 
يف تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القدس الشـرقية وحوهلـا، وهـو مـا 
خيـرج علـى خـط اهلدنـة لعـام ١٩٤٩ (اخلـــط األخضــر)، وينطــوى علــى مصــادرة لألراضــي 
واملـوارد الفلسـطينية وتدمريهـا، وعلـى إشـــاعة االضطــراب يف حيــاة آالف املدنيــني املتمتعــني 
باحلماية، وعلى ضم مناطق واسعة من األراضي حبكم األمر الواقـع، وإذ تشـدد علـى معارضـة 

اتمع الدويل باإلمجاع لتشييد ذلك اجلدار، 
وإذ تعرب عن قلقها البالغ أيضا إزاء األثر األكـثر تدمـريا الناشـئ مـن أجـزاء اجلـدار 
املزمـع تشييدهـــا علـى السـكان املدنيـني الفلسـطينيني وعلـى آفـاق حـل الصـراع الفلســطيين - 

اإلسرائيلي وإحالل السالم يف املنطقة، 
وإذ ترحـب بتقريـر املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنســـان املــؤرخ ٨ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٣ بشـأن حالـة حقـوق اإلنســـان يف األرض الفلســطينية الــيت حتتلــها إســرائيل منــذ عــام 

١٩٦٧(٤)، وال سيما اجلزء املتعلق باجلدار، 
ـــني مهــا  وإذ تؤكـد ضـرورة إـاء الصـراع علـى أسـاس احلـل القـائم علـى وجـود دولت
إسرائيل وفلسطني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن استنادا إىل خط اهلدنة لعـام ١٩٤٩، 

وفقا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة، 
وقد استلمت مع التقدير تقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار دإط -١٣/١٠(٥)، 

وإذ تدرك أن مرور الوقت يفـاقم الصعوبـات يف امليـدان يف الوقـت الـذي تسـتمر فيـه 
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف رفضها االمتثال للقانون الـدويل فيمـا يتعلـق بتشـييدها 

للجدار املذكور أعاله وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وخيمة، 
تقرر، وفقا للمادة ٩٦ من ميثاق األمم املتحدة، أن تطلب إىل حمكمة العدل الدوليـة، 
عمال باملادة ٦٥ من النظام األساسي للمحكمة، أن تصدر، على وجـه السـرعة، فتـوى بشـأن 

املسألة التالية: 
ما هي اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار الذي تقوم إسـرائيل، السـلطة 
ــــدس  القائمــة بــاالحتالل، بإقامتــه يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك يف الق
الشرقية وحوهلا، علـى النحـو املبـني يف تقريـر األمـني العـام، وذلـك مـن حيـث قواعـد 

                                                           
 .E/CN.4/2004/6 (٤)

 .A/ES-10/248 (٥)
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ــرارات  ومبـادئ القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩، وق
جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟ 

اجللسة العامة ٢٣ 
٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


