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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/ES-10/L.20/Rev.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

إنشــاء ســجل األمــم املتحــدة لألضــرار الناشــئة عــن تشــييد  - ١٠/١٧ - دإط
 اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

 ،إن اجلمعية العامة 
اعـــد القـــانون الـــدويل  وبقو اجملســـدة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدةباملبـــادئ إذ تسترشـــد 

 قوق اإلنسان،الدويل حلقانون الومبادئه، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل و
ألمم املتحـدة إزاء قضـية فلسـطني إىل أن يـتم            لاملسؤولية الدائمة    وإذ تؤكد من جديد    

 الشرعية الدولية،على أساس حلها من مجيع جوانبها على حنو مرض 
  األمن ذات الصلة،إىل قرارات جملس وإذ تشري 
 إىل قراراهتا ذات الصـلة، مبـا فيهـا قـرارات دورهتـا االسـتثنائية الطارئـة                   أيضا وإذ تشري  

ــة األرض       العاشــرة بشــأن   ــة وبقي ــدس الشــرقية احملتل ــة يف الق ــري القانوني ــال اإلســرائيلية غ األعم
 ،الفلسطينية احملتلة

ــة يف إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل ا   كــذلك وإذ تشــري  ــه / متــوز٩لدولي يولي
، وإذ تشـري    )١(اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة           بشأن   ٢٠٠٤

 علــى وجـــــــه اخلصــوص إىل رد احملكمــة علــى الســؤال الـــــذي طرحتــه اجلمعيــة العامــة يف القــرار
ــؤرخ ١٠/١٤ - دإط ــانون األول٨ املـ ــمرب / كـ ــو املـــ  ٢٠٠٣ديسـ ــى النحـ ــوقبني يف ، علـ  منطـ

 ،)٢(الفتوى

_______________ 
 .Corr.1  وA/ES-10/273انظر  )١(
 .١٦٣املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
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إسـرائيل  ”أن  إىل  ت، يف مجلـة أمـور،       خلصـ إىل أن احملكمـة      وإذ تشري يف هذا الصدد     
 يف ذلـك  ملزمة جبرب مجيع األضرار الناجتـة عـن تشـييد اجلـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا                     

 ،“حوهلاالقدس الشرقية و
املعنـــون  ٢٠٠٤يوليـــه /وز متـــ٢٠ املـــؤرخ ١٠/١٥ -  دإطقرارهـــا وإذ تعيـــد تأكيـــد 

ــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األ      ” ــار القانوني ــة بشــأن اآلث ــوى حمكمــة العــدل الدولي رض فت
 ،“حوهلا القدس الشرقية و ذلكالفلسطينية احملتلة، مبا يف

إىل األمني العـام إنشاء سجل لألضـرار      ١٠/١٥ -  دإط إىل طلبها يف القرار    وإذ تشري  
 ١٥٢يتعلــق بــالفقرتني  مــايني فياالعتبــاريني املعنــ  أوـاص الطبيعــينيالــيت حلقــت جبميــع األشخـــ

 ، من الفتوى١٥٣ و
 :استنتاج احملكمة مجلة أمور منها أنه وإذ تالحظ يف هذا الصدد 
ــاتني وحـــدائق الزيتـــون        و  ــرائيل التـــزام بإعـــادة األرض والبسـ ــا لـــذلك علـــى إسـ تبعـ

ــن أي أشــخ      ــيت انتزعــت م ــة األخــرى ال ــينيواملمتلكــات الثابت ــاريني   أواص طبيع اعتب
ويف حالــة ثبــوت تعــذر رد تلــك . بغــرض تشــييد اجلــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة 

املمتلكات ذاهتا، تكون إسرائيل ملزمة بتعويض األشخاص حمـل الـذكر عمـا حلـق هبـم                 
 التزامــا بــأن تعــوض، وفقــا لقواعــد تــرى احملكمــة أن علــى إســرائيل أيضــاو. مــن ضــرر

اعتباري حلق به أي شكل مـن أشـكال           أو السارية، أي شخص طبيعي   القانون الدويل   
 ،)٣(الضرر املادي من جراء تشييد اجلدار

مبــا يتنــاىف مــع القــانون  القائمــة بــاالحتالل، الســلطة اســتمرار إســرائيل،  وإذ يســوؤها 
 حوهلـا، ذلـك القـدس الشـرقية و      جلـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف            ايف تشييد   الدويل،  

الـيت أصـدرهتا يف     لفتـوى   غري عابئة باالستنتاجات اليت خلصت إليها حمكمـة العـدل الدوليـة يف ا             
 ويف انتــهاك لقواعــد القــانون الــدويل ومبادئــه  ١٠/١٥ -  دإطالقراربــ و٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩

 ،الواجبة التطبيق
 بضـرورة توثيـق األضـرار النامجـة عـن تشـييد اجلـدار بدقـة مـن أجـل الوفـاء                    وإذ تسلم  

املـذكور أعـاله، مبـا يف ذلـك اإلعـادة والتعـويض، وفقـا لقواعـد                 األضرار  بااللتزام القاضي جبرب    
يقتضـي، يف    ال وإذ تالحـظ أن القيـام بإنشـاء سـجل لألضـرار الناشـئة      القانون الدويل ومبادئـه،   

األضــرار الناشــئة عــن تشــييد   أوتقــدير للخســائر  أوحــد ذاتــه، يف هــذه املرحلــة، إجــراء تقيــيم 
 دار،اجل

_______________ 
 .١٥٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
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أكتــوبر / تشــرين األول١٧ املــؤرخقريــر األمــني العــام بت وإذ حتــيط علمــا مــع التقــدير 
 ،)٤(١٠/١٥ - دإطقرار الاملقدم عمال ب ٢٠٠٦

فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة ”املعنــون  ١٠/١٥ -  دإطقرارهــا تعيــد تأكيــد - ١ 
ــة بشــأن  ــار القانوني ــةالناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احمل   اآلث   ذلــك، مبــا يفتل

ــاالقــدس الشــرقية و  ــه،    “حوهل ــواردة في ــها ال ــى مطالب ــد عل ــها ، وتكــرر التأكي ــة ومــن بين  مطالب
ــة  إســرائيل،  ــبني يف      الســلطة القائم ــو م ــة حســبما ه ــا القانوني ــل اللتزاماهت ــأن متتث ــاالحتالل، ب ب
 الفتوى؛
ـــ بتقريحتــيط علمــا مــع التقــدير   - ٢  ـــر األمــني العــ ـــــام املقــــ ـــدم عمـ ــالبال ـ رار ـق

 ؛)٤(١٠/١٥ - دإط
ســجل األمــم املتحــدة لألضــرار الناشــئة عــن تشــييد اجلــدار يف األرض  تنشــئ  - ٣ 

 :الفلسطينية احملتلة
، يف شكل وثائق، لألضرار الـيت حلقـت جبميـع األشـخاص             ليكون مبثابة سجل   )أ( 

ة بـاالحتالل، للجـدار     القائمـ السـلطة   الطبيعيني واالعتباريني املعنيني من جـراء تشـييد إسـرائيل،           
 حوهلا؛رض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية ويف األ

 ؛“ضرارسجل األ”ليشار إليه فيما يلي اختصارا باسم  )ب( 
 :على النحو التايل  إنشاء مكتب لسجل األضرارتقرر - ٤ 
 مسؤوال عن إنشاء سجل األضرار ومسكه على حنو شامل؛يكون  ) أ( 
يرأسـها مـدير    صـغرية   وأمانـة    مكون مـن ثالثـة أعضـاء      مؤلفا من جملس     يكون ) ب( 

 إداريني وموظفي الدعم التقين؛فنيني وتنفيذي وتتكون من موظفني 
للجمعيـة العامـة تعمـل حتـت السـلطة اإلداريـة لألمـني        تابعـة  هيئة فرعية  يكون   ) ج( 
 العام؛

 ؛قع مكتب األمم املتحدة يف فيينامقره يف مويكون  ) د( 
التـابع ملكتـب    املكون من ثالثة أعضاء      إىل األمني العام أن يعني اجمللس        تطلب - ٥ 

  وفقا ملعايري االختيار الواردة يف التقرير املذكور أعاله ويف أقرب وقت ممكن؛سجل األضرار

_______________ 
)٤( A/ES-10/361. 
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جملـس مكتـب سـجل األضـرار        هبـا   يضـطلع   تكون املسؤوليات اليت س    أن   تقرر - ٦ 
 :التايلعلى النحو 

 ه؛مسك سجل األضرار وإنشاءطلع اجمللس باملسؤولية العامة عن يض  )أ(  

 مكتب سجل األضرار؛عمل يضع اجمللس القواعد واألنظمة اليت تنظم   )ب(  

بـار خمتلـف الظـروف املتعلقـة        آخـذا يف االعت   ،  االسـتحقاق حيدد اجمللس معـايري       )ج(  
بسند امللكية ووضع إقامة مقدميها إلدراج األضرار واخلسائر الناشـئة يف سـجل األضـرار ذات                

 العالقة السببية الثابتة بتشييد اجلدار؛

حيدد اجمللس أيضا، باالسترشـاد بالنتـائج ذات الصـلة للفتـوى واملبـادئ العامـة                  )د(  
تسـجيل  مجـع و األصـول القانونيـة، معـايري األضـرار وإجـراءات      ومبادئ مراعـاة     للقانون الدويل   

 ؛املطالبات املتعلقة باألضرار

يضطلع اجمللس، بناء على توصـية مـن املـدير التنفيـذي، بسـلطة البـت يف آخـر                )هـ(  
 عدم إدراجها يف سجل األضرار؛  أوإدراج املطالبات املطاف يف 

ــل ســ       )و(   ــى األق ــرات عل ــع م ــس أرب ــع اجملل ــب ســجل األضــرار   جيتم نويا يف مكت
ينبغي إدراجهـا يف سـجل األضـرار، بنـاء علـى املعـايري املوضـوعية الثابتـة                لتحديد املطالبات اليت    

 ددة يف القواعد واألنظمة؛احمل

يف  تقنــيني أخصــائينيخبــربة ، يقتضــي األمــرحســبما ويســتعني اجمللــس، دوريــا   )ز(  
 الزراعـة والقـانون العقـاري والطبوغرافيـا         دة منـها   عـ   يف جمـاالت   باملوضـوع  امليادين ذات الصلة    

  وضع سجل األضرار ومسكه؛ته يف والتعويض، ملساعدريدوالتق

ــة      )ح(   ــارير مرحلي ــام تق ــا إىل األمــني الع ــة  يقــدم اجمللــس دوري ــها إىل اجلمعي  إلحالت
ادتني يتعلـق باملـ    مـا ، مبا يف ذلك القيام، حسب االقتضاء، باختاذ خطوات أخرى ممكنـة في            العامة
 ؛ من الفتوى١٥٣  و١٥٢

، مـديرا تنفيـذيا     ا إىل األمني العام أن يعني، يف أقرب وقـت ممكـن عمليـ             تطلب - ٧  
 :تب سجل األضرار يضطلع مبا يليملك 

 مانة مكتب سجل األضرار وإدارته؛املسؤولية عن اإلشراف على عمل أ  )أ(  

لموافقــة ل  إىل اجمللــساألضــراراملســؤولية عــن إحالــة مجيــع املطالبــات املتعلقــة ب  )ب(  
 يف هذا الصدد؛بصفة استشارية  اجمللس خدمةسجل األضرار و على إدراجها يف 
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 أن تتوىل أمانة مكتـب سـجل األضـرار تقـدمي الـدعم املوضـوعي والـتقين         تقرر - ٨  
يف مجلـــة أمـــور،   بالقيـــام، ، وذلـــكســـجل األضـــرار ومســـكه    إنشـــاءمـــن أجـــل  واإلداري 

 :التالية باملهام

  املطالبات املتعلقة باألضرار؛مناذجتصميم   )أ(  

علـــى  اجلمهـــور الفلســـطيين طـــالعإدارة برنـــامج للتوعيـــة العامـــة يرمـــي إىل إ  )ب(  
، مبـا يف ذلـك برنـامج واسـع          قصـد تسـجيلها   األضـرار   متعلقة ب تقدمي مطالبات    إمكانية وشروط 

ضـرار وتقـدمي التوجيـه عـن         لتفسـري الغـرض مـن سـجل األ         يصـعيد احمللـ   الالنطاق للتوعيـة علـى      
 وتقدميها؛ ملء مناذج املطالبات كيفية 

 وجتهيزهــا وحتديــد مصــداقية العالقــة تلقــي مجيــع املطالبــات املتعلقــة باألضــرار  )ج(  
 ؛السببية للمطالبات بتشييد اجلدار لتسجيلها يف سجل األضرار

 يـق املـدير التنفيـذي     تقدمي مجيع املطالبات املتعلقة باألضرار إىل اجمللس عـن طر           )د(  
 يف سجل األضرار؛ قصد إدراجها 

األضرار اليت يوافق عليهـا اجمللـس،       املتعلقة ب   املطالبات جتميع ومسك سجالت    )هـ(  
تفظ هبـا يف مكتـب سـجل        املطبوعة والنسخ اإللكترونيـة، الـيت سـيح        مبا يف ذلك كل من النسخ       

 األضرار؛

ات مكتــب ســجل األضــرار واملطالبــات إسـداء املشــورة القانونيــة بشــأن عمليــ   )و(  
 قدمة إليه؛امل

 وجـود اجلـدار     وال أن يظل سجل األضرار مفتوحا ألغراض التسجيل ط        تقرر - ٩  
 مبا يف ذلك القدس الشرقية وحوهلا؛الفلسطينية احملتلة،   األرض يف

 عمليـة التسـجيل     وال مكتب سجل األضـرار نشـاطه طـ        يواصل أن   اضتقرر أي  - ١٠  
على النحو املـبني    ،  هاألمني العام يف تقرير   والتوجيهات اليت يسندها إليه     ملهام اخلاصة   ا  نفذوأن ي 

 ؛ بناء على توصية من األمني العام اجلمعية العامةامهام إضافية تطلبهأية  والقرار،هذا يف 

ه نفسـ  سجل األضرار    إنشاء إىل إنشاء مكتب سجل األضرار وتشغيله و       تدعو  - ١١  
الشـروع بعـد ذلـك علـى الفـور يف عمليـة تسـجيل               ور من اختاذ هذا القرار      أشه يف غضون ستة    

 باألضرار؛ املطالبات املتعلقة 
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 تعــاون، مباشــرة بعــد إنشــائه،  يلــتمس إىل مكتــب ســجل األضــرار أن  تــوعز  - ١٢  
 املطالبـات املتعلقـة      وتقدمي وجتهيـز   يتصل جبمع  ماله في اعمأاحلكومات والسلطات املعنية لتيسري      

  القدس الشرقية؛ ذلكرار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يفباألض

حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية واملؤسســات الفلســطينية   مــن  تطلــب - ١٣  
 أن تتعاون مع مكتب سجل األضرار؛ ذات الصلة باملوضوع 

إىل وكاالت ومكاتـب األمـم املتحـدة العاملـة يف           وعز  ي باألمني العام أن     هتيب - ١٤  
أن تقــدم دعمهــا وخربهتــا إىل مكتــب ســجل األضــرار، بنــاء علــى   بــ احملتلــةالفلســطينية  األرض 
 له؛اعمأتيسري بغية طلبه، 

رافــق وأن يتخــذ املوظفني واملــيلــزم مــن   مــا إىل األمــني العــام أن يــوفرتطلــب  - ١٥  
  القرار؛التوفري األموال الضرورية لتنفيذ أحكام هذ الترتيبات املناسبة 

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف غضــون ســتة   تطلــب أيضــا   - ١٦  
سجل األضرار وتشـغيله وبإنشـاء      مكتب  يتعلق بإنشاء    ماأشهر تقريرا عن التقدم الذي حيرز في      

 سجل األضرار؛
 رفع جلسات الـدورة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة مؤقتـا واإلذن لـرئيس                تقرر - ١٧ 

فـور ورود طلـب مـن     الـدورة االسـتثنائية     انعقـاد  باسـتئناف  هلـا  أحـدث دورة     يف اجلمعية العامة   
 .الدول األعضاء

 ٣١اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٥

 


