
.٢٠٠١نيسان/أبريل ١٨) بتاريخ ٥٧(الدورة ٢٠٠١/٨قرار رقم 
اإلعراب عن القلق البالغ إزاء استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن توطين 

المستوطنين في األراضي المحتلة ومنع أي عملية توطين جديدة

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

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

ا السابقة، وآخرها القرار وإذ تذّكر ، اليت أكدت فيها من جديد، يف مجلة أمور، ٢٠٠٠نيسان/أبريل ١٧املؤرخ ٢٠٠٠/٨بقرارا
عدم شرعية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،

إزاء املخاطر األمنية املتصلة بوجود املستوطنات يف األراضي احملتلة،وإذ تعرب عن قلقها
:ترحب-١

١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام (أ) بتقريري املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق
)E/CN.4/S-5/3 (و)E/CN.4/2001/30( وتطلب إىل حكومة إسرائيل التعاون مع املقرر اخلاص لتمكينه من تنفيذ ،

مهام واليته متاماً؛
ا إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائ(ب) بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن الزيارة اليت  يل ومصر قامت 

؛)E/CN.4/2001/114(٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٦إىل ٨واألردن يف الفرتة من 
تشرين األول/أكتوبر ١٩املؤرخ ٥/١-(ج) بتقرير جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان املنشأة عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان دإ 

٢٠٠٠)E/CN.4/2001/121؛(
:تعرب عن قلقها البالغ-٢

(أ) إزاء استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، وتوطني املستوطنني يف األراضي احملتلة، واالستيالء 
ادي والتكوين الطابع املعلى األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية اليت تغري

ية االدميوغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ألن هذه األعمال كلها غري شرعية وتشكل انتهاكاً التفاقية جنيف املتعلقة حبم
املدنيني وقت احلرب، ومتثل عقبة رئيسية تعرتض حتقيق السالم؛

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -فلسطين والصراع العربيقرارات األمم المتحدة بشأن : جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤٣٥-٤٣٤)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



األعمال بشدة؛(ب) إزاء مجيع أعمال اإلرهاب والعنف، وتدين هذه
(ج) إزاء عمليات إغالق األراضي الفلسطينية وعمليات اإلغالق داخل هذه األراضي، اليت تساهم، إىل جانب عوامل أُخرى، يف 

حالة االضطراب والعنف السائدة يف املنطقة منذ عدة أشهر؛
:حكومة إسرائيل علىتحث-٣

نيسان/أبريل ١٧املؤرخ ٢٠٠٠/٨السابقة للجنة بشأن هذا املوضوع، وآخرها القرار (أ) االمتثال امتثاًال تاماً ألحكام القرارات 
؛٢٠٠٠

ا، والكف متاماً عن سياستها املتمثلة يف توسيع املستوطنات وما يتصل بذلك من األنشطة  (ب) اختاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزاما
يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

قف عن توطني املستوطنني يف األراضي احملتلة ومنع أية عملية توطني جديدة؛(ج) التو 
(د) تنفيذ التوصيات املتعلقة باملستوطنات اليت قدمتها املفوضة السامية يف تقريرها، مبا يف ذلك ضمان قيام قوات األمن اإلسرائيلية 

ن؛حبماية الفلسطينيني من العنف الذي يرتكبه املستوطنون اإلسرائيليو 
األطراف على خلق األوضاع اليت تتيح استئناف عملية السالم، استناداً إىل التنفيذ الكامل لالتفاقات السابقة وإىل التقدم تحث-٤

الذي أحرز بشأن مجيع القضايا الرئيسية خالل املفاوضات األخرية اليت جرت بني حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك من 
٣٣٨و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢دل ودائم يقوم على أساس قراري جملس األمن أجل إقامة سالم عا

وغريمها من قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، اليت تنص، يف مجلة أمور، على عدم ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(
دولة يف املنطقة من العيش بأمان، ومبدأ األرض مقابل السالم؛جواز حيازة األراضي عن طريق احلرب، وضرورة متكني كل

ا الثامنة واخلمسني.تقرر-٥ مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دور



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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