
.٢٠٠٥كانون األول/ديسمبر ٨بتاريخ ٦٠/١٠٦قرار رقم 
التأكيد من جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي 
الجوالن السوري المحتل، غير قانونية، ومطالبة إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى 

الصادرة عن محكمة العدل الدولية

إن اجلمعية العامة،
مببادئ ميثاق األمم املتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،إذ تسترشد
ا ذات الصلة، مبا فيها القرار وإذ تشير ا ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب ١٠املؤرخ ٥٩/١٢٣إىل قرارا يف ، وكذلك القرارات اليت اختذ

ا االستثنائية الطارئة العاشرة، دور
، ١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيها القرارات وإذ تشير أيضاً 

٣٠) املؤرخ ١٩٨٠(٤٧٦، و١٩٨٠آذار/مارس ١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥، و١٩٧٩آذار/مارس ٢٢) املؤرخ ١٩٧٩(٤٤٦و
كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧، و١٩٨٠آب/أغسطس ٢٠) املؤرخ ١٩٨٠(٤٧٨، و١٩٨٠يونيو حزيران/
،١٩٩٤آذار/مارس ١٨) املؤرخ ١٩٩٤(٩٠٤، و١٩٨١

على األرض ١٩٤٩،١آب/أغسطس ١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة وإذ تؤكد من جديد
حملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وعلى اجلوالن السوري احملتل،الفلسطينية ا

ا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعةوإذ ترى ٢أن قيام السلطة القائمة باالحتالل بنقل بعض سكا

٤التفاقيات جنيف،٣ل اإلضايف األولواألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبا يف ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكو 

ا حمكمة العدل الدولية يف وإذ تشير بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩إىل الفتوى اليت أصدر
،٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥-وإذ تشري أيضاً إىل قرار اجلمعية العامة دإط ٥األرض الفلسطينية احملتلة،

إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة (مبا فيها القدس «أن حمكمة العدل الدولية قد خلصت إىل أن وإذ تالحظ
٦الشرقية) متثل خرقاً للقانون الدويل،

تقرير الذي قدمه مؤخراً املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية بالوإذ تحيط علماً 
١٩٦٧،٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
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قة وإىل اتفاقات التنفيذ الالح١٩٩٣،٨أيلول/سبتمرب ١٣إىل إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت، املؤرخ وإذ تشير
بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،

الفلسطيين على أساس وجود -إىل خريطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية إلجياد حل دائم للنزاع اإلسرائيلي وإذ تشير أيضاً 
ا لتجميد مجيع األنشطة االستيطانية،٩دولتني، وإذ تالحظ على وجه التحديد دعو

يطان اإلسرائيلية تشمل، يف مجلة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة باالحتالل إىل األراضي احملتلة، ومصادرة أن أنشطة االستوإذ تدرك
األراضي، واستغالل املوارد الطبيعية، واختاذ إجراءات غري مشروعة أُخرى ضد السكان املدنيني الفلسطينيني،

تيطانية اإلسرائيلية من تأثري ضار على جهود حتقيق السالم يف الشرق ما للسياسات والقرارات واألنشطة االسوإذ تضع في اعتبارها
األوسط،

إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أنشطة االستيطان، منتهكة بذلك القانون اإلنساين وإذ تعرب عن شديد القلق
ها بني الطرفني، مبا يف ذلك بناء وتوسيع املستوطنات يف جبل الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة واالتفاقات اليت مت التوصل إلي

ا غري الشرعية ١-أبو غنيم ورأس العمود، داخل القدس الشرقية احملتلة وحوهلا، وما يسمى باخلطة هاء  الرامية إىل الربط بني مستوطنا
حول القدس الشرقية احملتلة وزيادة عزلتها،

إزاء استمرار إسرائيل بشكل غري قانوين يف تشييد اجلدار داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها وإذ تعرب عن شديد القلق أيضاً 
، مما قد حيكم ١٩٤٩داخل القدس الشرقية وحوهلا، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء امتداد اجلدار خروجاً على خط اهلدنة لعام 

القائم على وجود دولتني مستحيل التنفيذ مادياً، ويتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية مسبقاً على أي مفاوضات يف املستقبل وجيعل احلل 
اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين،

ألن مسار اجلدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية وإذ يساورها بالغ القلق
شرقية،احملتلة، مبا فيها القدس ال

معارضتها ألنشطة االستيطان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وألي أنشطة تنطوي على مصادرة وإذ تكرر
األراضي وقطع سبل الرزق لألشخاص املشمولني باحلماية وضم األراضي حبكم األمر الواقع،

اء مجيع أعمال العنف، مبا يف ذلوإذ تشير ك أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري،إىل ضرورة إ
إزاء احلالة اخلطرية النامجة عن اإلجراءات اليت يتخذها املستوطنون اإلسرائيليون املسلحون غري الشرعيني يف وإذ يساورها قلق شديد

األرض احملتلة،
غربية وتفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة بأمهية االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من مشال الضفة الوإذ تعترف

حنو تنفيذ خريطة الطريق،
١٠بتقارير األمني العام ذات الصلة،وإذ تحيط علماً 
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أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، غري تؤكد من جديد-١
أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛قانونية وتشكل عقبة 

١٩٤٩،١١آب/أغسطس ١٢أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة تطلب إلى إسرائيل-٢

تلتزم بدقة بأحكام االتفاقية، حبكم القانون على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وعلى اجلوالن السوري احملتل، وأن 
منها؛٤٩وخاصة املادة 

باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وبتفكيك املستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة ترحب-٣
حنو تنفيذ خريطة الطريق؛

ا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك تطلب-٤ إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تتقيد يف هذا الصدد تقيداً دقيقاً بالتزاما
القانون اإلنساين الدويل، إزاء تغيري طابع ووضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

ل بتسوية مجيع املسائل املتبقية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك إزالة األنقاض؛على ضرورة قيام الطرفني بشكل عاجتشدد-٥
مطالبتها بوقف تام وفوري جلميع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس تكرر-٦

ألمن ذات الصلة تنفيذاً كامًال؛الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل، وتدعو إىل تنفيذ قرارات جملس ا
ا القانونية املذكورة يف الفتوى الصادرة يف تطالب-٧ عن ٢٠٠٤متوز/يوليو ٩إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد بالتزاما

١٢حمكمة العدل الدولية؛

لس، ضمن مجلة أمور، إىل إسرائيل، السلطة ١٩٩٤(٩٠٤ضرورة التنفيذ التام لقرار جملس األمن تؤكد-٨ )، الذي طلب فيه ا
ا  دف منع أعمال العنف غري املشروعة اليت يقوم  القائمة باالحتالل، مواصلة اختاذ وتنفيذ تدابري تشمل مصادرة األسلحة، 

ختاذ تدابري لضمان سالمة املدنيني الفلسطينيني ومحايتهم يف األرض احملتلة؛املستوطنون اإلسرائيليون، ودعا إىل ا
ا املستوطنون اإلسرائيليون، وال سيما ضد املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات تكرر-٩ ا إىل منع مجيع أعمال العنف اليت يقوم  دعوا

الفلسطينية، وخباصة يف ضوء التطورات األخرية؛
ا احلادية والستني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.إىل األتطلب-١٠ مني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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