
.٢٠٠٢نيسان/أبريل ١٢) بتاريخ ٥٨(الدورة ٢٠٠٢/٧قرار رقم 
مطالبة إسرائيل بأن تعكس سياستها االستيطانية في األراضي المحتلة، وبأن توقف توسيع المستوطنات 

القائمة، وبأن تمنع توطين مستوطنين جدد

إن جلنة حقوق اإلنسان،
أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كما وردت يف ميثاق األمم إذ تؤكد من جديد

املتحدة وُفّصلت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك الواجبة 
التطبيق،

، ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢ائيل طرف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املربمة يف أن إسر وإذ تضع في اعتبارها
، مبا فيها القدس الشرقية، وإذ تذّكر ١٩٦٧واليت تنطبق على األراضي الفلسطينية ومجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

كانون األول/ديسمرب ٥ة املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطراف السامي
٢٠٠١،

ا السابقة، وأحدثها القرار وإذ تذّكر ٥٦/٦١، وإذ حتيط علماً بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠١نيسان/أبريل ١٨املؤرخ ٢٠٠١/٨بقرارا
يف مجلة أمور، على عدم شرعية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي ، حيث أعيد التأكيد،٢٠٠١كانون األول/ديسمرب ١٠املؤرخ 
احملتلة،

إزاء املخاطر األمنية املتصلة بوجود املستوطنات يف األراضي احملتلة، على النحو املعرب عنه يف تقرير جلنة تقصي وإذ تعرب عن قلقها
،)احلقائق املنشأة يف شرم الشيخ (تقرير ميتشل

١٩٦٧ملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام بتقرير اترحب-١
)E/CN.4/2002/32 ،(وتطلب إىل حكومة إسرائيل التعاون مع املقرر اخلاص لتمكينه من تنفيذ مهام واليته تنفيذاً تاماً؛
:إزاءتعرب عن بالغ قلقها-٢
الفلسطيين الذي أفضى إىل احتدام مشاعر الغضب والكراهية وتزايد العنف، وإىل تزايد -أ) التصاعد املذهل للصراع اإلسرائيلي (

معاناة اإلسرائيليني والفلسطينيني؛
ب) استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، وتوطني املستوطنني يف األراضي احملتلة، واالستيالء على (

األراضي الزراعية، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات أو تدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية اليت األراضي، مبا يف ذلك 
تغري الطابع املادي والتكوين الدميوغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ألن هذه األعمال كلها غري شرعية وتشكل انتهاكاً 

حبماية املدنيني وقت احلرب، ومتثل عقبة رئيسية أمام حتقيق السالم؛التفاقية جنيف املتعلقة 

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤٤٢-٤٤٠)،٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



ج) مجيع أعمال العنف، مبا يف ذلك مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري، وخباصة االعتداءات اإلرهابية العشوائية (
قوة؛ني، وتدين مجيع هذه األفعال باليت حدثت خالل األسابيع املاضية وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى يف صفوف املدني

د) عمليات إغالق األراضي الفلسطينية، وعمليات اإلغالق داخل هذه األراضي، وتقييد حرية تنقل الفلسطينيني، مما يسهم، إىل (
نة؛سجانب عوامل أُخرى، يف العنف الذي بلغ مستوى مفرطاً إىل حد ال حيتمل والذي ما برح سائداً يف املنطقة منذ أكثر من 

:حكومة إسرائيل علىتحث-٣
؛٢٠٠١/٨أ) أن متتثل امتثاالً تاماً للقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة حول هذا املوضوع، وآخرها القرار (
ب) أن تعكس سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وأن توقف توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك (
وما يتصل بذلك من أنشطة؛» النمو الطبيعي«
ج) أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة؛(
د) أن تنفذ التوصيات املتعلقة باملستوطنات واملقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها املقدم إىل اللجنة (

ا السابعة واخلمسني عن الزيا ا إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومصر واألردن يف دور رة اليت قامت 
)E/CN.4/2001/114؛(
دف منع أعمال العنف غري املشروعة من قبل املستوطنني اإلسرائيليني، ( هـ) أن تتخذ وتنفذ تدابري، مبا يف ذلك مصادرة األسلحة، 

دنيني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة ومحايتهم؛وغري ذلك من التدابري الرامية إىل ضمان سالمة امل
) ٢٠٠٢(١٤٠٢، و٢٠٠٢آذار/مارس ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧األطراف على القيام فوراً بتنفيذ قراري جملس األمن تحث-٤

ما إىل التعاون يف تنفيذ خطة العمل٢٠٠٢آذار/مارس ٣٠املؤرخ  -ألمنية الفلسطينية ا، وتدعو اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيين وقاد
دف استئناف املفاوضات للتوصل إىل تسوية  اإلسرائيلية (خطة تينيت لوقف إطالق النار) والتوصيات الواردة يف تقرير ميتشل 

لس  تشرين ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨، و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢سياسية تقوم على أساس قرارات ا
، وغريها من ٢٠٠٢نيسان/أبريل ٤) املؤرخ ٢٠٠٢(١٤٠٣)، و٢٠٠٢(١٤٠٢)، و٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣بر األول/أكتو 

تشرين ٣٠قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ املؤمتر املعين بتحقيق السالم يف الشرق األوسط الذي عقد يف مدريد يف 
اء ، واتفاقات أوسلو، وما أعقبها من اتفاقا١٩٩١األول/أكتوبر  ت، مبا يف ذلك مبدأ عدم جواز حيازة األراضي عن طريق احلرب، وإ

، ومبدأ األرض مقابل السالم، مما يسمح لدولتني مها إسرائيل وفلسطني بأن تعيشا يف سلم ١٩٦٧االحتالل الذي حدث يف عام 
وأمن وأن تؤديا دورمها الكامل يف املنطقة؛

ا التاسعة واخلمسني.مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دتقرر-٥ ور



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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