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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/ES-10/L.19( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
* 

األعمـــال اإلســـرائيلية غـــري القانونيـــة يف القـــدس الـــشرقية  - ١٠/١٦ - دإط
 احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة

 ،إن اجلمعية العامة 
 الــدورة االســتثنائية املتخــذة يفارات  إىل قراراهتــا ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــر إذ تــشري 

 الطارئة العاشرة،
ــن جديــد    ــد م ــن   وإذ تؤك ــس األم ــرارات جمل ــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢ ق ــشرين ٢٢امل  ت
ــوفمرب /الثــاين ــشرين األول٢٢املــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ١٩٦٧ن ــوبر / ت  ٤٤٦ و ١٩٧٣أكت

 تــــــــشرين ٧املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٢ و ١٩٧٩مــــــــارس / آذار٢٢املـــــــؤرخ  ) ١٩٧٩(
 ١٤٠٢  و٢٠٠٢مـــــــارس / آذار١٢ املــــــؤرخ  )٢٠٠٢ (١٣٩٧ و ٢٠٠٠تــــــوبر  أك/األول

 أبريــــل/نيــــسان ٤ املــــؤرخ )٢٠٠٢ (١٤٠٣ و ٢٠٠٢مــــارس / آذار٣٠املــــؤرخ ) ٢٠٠٢(
 املـــؤرخ )٢٠٠٢ (١٤٣٥ و ٢٠٠٢ أبريـــل/نيـــسان ١٩ املـــؤرخ )٢٠٠٢ (١٤٠٥  و٢٠٠٢

 ٢٠٠٣نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٩ املـــؤرخ )٢٠٠٣ (١٥١٥ و ٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٢٤
 ،٢٠٠٤مايو / أيار١٩ املؤرخ )٢٠٠٤ (١٥٤٤ و

، مبـا فيهـا      قواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل        تطبيـق وجـوب   وإذ تؤكد من جديد أيضا       
القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية جنيف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت            

ية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس         ، يف األرض الفلـسطين    )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢احلرب، املؤرخة   
 الشرقية،

_______________ 
 .أعيد إصدارها ألسباب فنية *
 .٩٧٣الرقم  ،٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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 إزاء اسـتمرار تـدهور احلالـة ميـدانيا يف الفتـرة األخـرية يف                عن بـالغ القلـق     وإذ تعرب  
 إســرائيل، للجــوء، وخباصــة نتيجــة ١٩٦٧األرض الفلــسطينية الــيت حتتلــها إســرائيل منــذ عــام   

ادحـة يف أرواح املـدنيني      ائر ف ــلقـوة ممـا أحـدث خـس       السلطة القائمة بـاالحتالل، إىل اسـتعمال ا       
 الفلسطينيني وأوقع إصابات بالغة بينهم، مبا يف ذلك بني األطفال والنساء، 

 إسـرائيل، الـسلطة     قامت هبـا  العسكرية اليت   من األعمال    تعرب عن بالغ استيائها   وإذ   
 وإحلاق دمـار واسـع   األرواح مما تسبب يف وقوع خسائر يفالقائمة باالحتالل، يف قطاع غزة،     

 يوية الفلسطينية،ملمتلكات واهلياكل األساسية احلاب
قيـام إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل،           مـن    أيـضا  تعرب عـن بـالغ اسـتيائها      وإذ   

 ٨بقتــل العديــد مــن املــدنيني الفلــسطينيني، مبــن فــيهم األطفــال والنــساء، يف بيــت حــانون يف      
 ،٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

ــالغ اســتيائها وإذ    مــن إطــالق الــصواريخ مــن غــزة إىل داخــل   كــذلك تعــرب عــن ب
 إسرائيل،
تــدين مجيــع اهلجمــات الــيت إذ مجيــع املــدنيني، وورفــاه  علــى أمهيــة ســالمة وإذ تــشدد 

 وإذ تؤكد أنه جيب علـى الطـرفني التقيـد بالتزاماهتمـا، مبـا يف               ترتكب ضد املدنيني من اجلانبني،    
 إهناء العنف،عن طريق ذلك 

 الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، أن توقــف علــى الفــور      إســرائيل، مــن تطلــب - ١ 
 الــسكان املــدنيني الفلــسطينيني يف األرض الفلــسطينية  الــيت تعــرض للخطــر العــسكرية عملياهتــا

فيها القدس الشرقية، وأن تسحب فورا قواهتا من داخـل قطـاع غـزة إىل املواقـع الـيت          احملتلة، مبا 
 ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٨كانت تشغلها قبل 

ــدعو - ٢  ــوري   إىل ت ــاتالوقــف الف ــا  للعملي ــع م ــسكرية وجلمي يرتكــب بــني    الع
اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيين من أعمال عنـف وإرهـاب واسـتفزاز وحتـريض وتـدمري، مبـا يف              

إطـالق   و  اجلويـة   والغـارات   وقصف املنـاطق املدنيـة     ق القانون ذلك عمليات اإلعدام خارج نطا    
 ؛٢٠٠٥فرباير /شباط ٨امهات شرم الشيخ املؤرخة الصواريخ، حسبما اتفق عليه يف تف

اهلجـوم الـذي وقـع    بشأن  إىل األمني العام تشكيل بعثة لتقصي احلقائق    تطلب - ٣ 
، وتقـدمي تقريـر عنـها إىل اجلمعيـة العامـة يف             ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨يف بيت حانون يف     
 غضون ثالثني يوما؛

ــب - ٤  ــن تطلـ ــاالحتالل، أن تتقيـــد يف األرض      مـ ــة بـ ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ إسـ
الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، تقيــدا صــارما بااللتزامــات واملــسؤوليات املترتبــة  
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أغـسطس  /آب ١٢عليها مبوجب اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقـت احلـرب، املؤرخـة          
 ؛)١(١٩٤٩

ينية اختاذ إجراءات فورية هلا مقومات االسـتمرار إلهنـاء     بالسلطة الفلسط  هتيب - ٥ 
 ؛اإلسرائيليةالعنف، مبا يف ذلك إطالق الصواريخ على األراضي 

ضرورة احلفاظ على املؤسـسات واهلياكـل األساسـية واملمتلكـات      على   تشدد - ٦ 
 الفلسطينية؛

ا الــشعب  إزاء احلالــة اإلنــسانية العــصيبة الــيت يعيــشه عــن بــالغ القلــق تعــرب - ٧ 
 إمداده باملساعدات العاجلة؛مواصلة  وتدعو إىل ،الفلسطيين
 متكني املنظمات الطبية واإلنسانية من الوصـول        ضمان احلاجة إىل على   تشدد - ٨ 

 األوقـات، والـسماح علـى وجـه الـسرعة         مجيعدون عوائق إىل السكان املدنيني الفلسطينيني يف        
،  األرض الفلسطينية احملتلة لتلقي العـالج الـالزم هلـم          بإجالء املصابني بإصابات بالغة إىل خارج     

 ؛٢٠٠٥نوفمرب /وإذ تشدد أيضا على أمهية تنفيذ اتفاق التنقل والعبور املربم يف تشرين الثاين
 اختـاذ خطـوات فوريـة     باجملتمـع الـدويل،     أن تقوم، مع    اجملموعة الرباعية    ب هتيب - ٩ 

ة دوليـة   آليـ  مبا يف ذلـك إمكانيـة إنـشاء        ، السالم  عملية واستئنافمن أجل حتقيق استقرار احلالة      
 ؛حلماية السكان املدنيني

، بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، خطــوات فوريــة  يتخــذاالطــرفني أن مــن  تطلــب - ١٠ 
 التوصـل إىل    بغيـة  مباشـرة    سـالم فاوضـات   املبكـر مل  سـتئناف   الدف ا هبـ تشمل تدابري لبناء الثقة،     

 ؛تسوية سلمية هنائية
، حتقيق سالم عادل وشامل ودائـم يف الـشرق األوسـط          ضــرورة  وة   أمهي تؤكد - ١١ 

ــا ا       ــا فيه ــصلة، مب ــن ذات ال ـــس األم ــرارات جمل ــع ق ـــى مجي ــرارات اســتنادا إل ) ١٩٦٧ (٢٤٢لق
ــدأ  )٢٠٠٣ (١٥١٥ و) ٢٠٠٢ (١٣٩٧  و)١٩٧٣ (٣٣٨ و ــد، ومبــــ ــة مدريــــ ، ومرجعيــــ

عـة الـدول العربيـة يف دورهتـا     األرض مقابل السالم، ومبادرة الـسالم العربيـة الـيت اعتمـدهتا جام            
 ؛)٣(طة الطريقير، وخ)٢(٢٠٠٢مارس / آذار٢٨  و٢٧الرابعة عشرة، املعقودة يف بريوت يف 

 تنفيـذ   عـن  إىل األمني العام أن يقدم يف حينه تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة               تطلب - ١٢ 
 هذا القرار؛

_______________ 
)٢( A/56/1026-S/2002/932، ١٤/٢٢١ املرفق الثاين، القرار. 
)٣( S/2003/529املرفق ،. 
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تــة، واإلذن لــرئيس  رفــع الــدورة االســتثنائية الطارئــة العاشــرة بــصفة مؤقتقــرر - ١٣ 
 .اجلمعية العامة يف أحدث دورة هلا باستئناف انعقادها بناء على طلب من الدول األعضاء

 ٢٩اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين١٧

 


