
.١٩٩٩كانون األول/ديسمبر ٦بتاريخ ٥٤/٧٨قرار رقم 
التأكيد من جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجوالن 

السوري المحتل، غير قانونية

إن اجلمعية العامة،
مببادئ ميثاق األمم املتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،إذ تسترشد

ا االستثنائية الطارئة العاشرة، وإىل قرارات جملس األ ا يف دور ا ذات الصلة، مبا يف ذلك القرارات اليت اختذ ن ذات موإذ تشري إىل قرارا
، ١٩٧٩آذار/مارس ٢٢) املؤرخ ١٩٧٩(٤٤٦، و١٩٦٧شرين الثاين/نوفمرب ت٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢الصلة، مبا فيها القرارات 

١٩٨١،٢كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧و١٩٨٠،١آذار/مارس ١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥و

األرض على ١٩٤٩،٣آب/أغسطس ١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف وإذ تعيد تأكيد
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وعلى اجلوالن السوري احملتل،

بعملية السالم يف الشرق األوسط اليت بدأت يف مدريد، وباالتفاقات اليت توصل إليها الطرفان، وخباصة إعالن وإذ هي على علم
الفلسطيين املؤقت بشأن الضفة -واالتفاق اإلسرائيلي ٣١٩٩٤أيلول/سبتمرب ١٣املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت املؤرخ 

١٩٩٥،٥أيلول/سبتمرب ٢٨الغربية وقطاع غزة املؤرخ 

إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة االستيطان، مبا يف ذلك عملية بناء املستوطنة اجلديدة اجلارية حالياً يف جبل وإذ تعرب عن شديد القلق
ين الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة واالتفاقات اليت توصل إليها الطرفان،أبو غنيم، انتهاكاً للقانون اإلنسا

ما للسياسات والقرارات واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية من أثر ضار على عملية السالم يف الشرق األوسط،وإذ تأخذ في اعتبارها
عن اإلجراءات اليت يتخذها املستوطنون اإلسرائيليون املسلحون غريإزاء احلالة اخلطرية النامجةوإذ يساورها قلق شديد بوجه خاص

الشرعيني يف األرض احملتلة، على حنو ما جتلى يف مذحبة املصلني الفلسطينيني اليت ارتكبها مستوطن إسرائيلي غري شرعي يف اخلليل يف
،١٩٩٤شباط/فرباير ٢٥

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤٤-٤٢)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ا يف إقامة املستوطنات على األ١٩٨٠(٤٦٥) و١٩٧٩(٤٤٦يشجب القراران ١ ر]راضي الفلسطينية والعربية احملتلة. [احملر ) سياسة إسرائيل وممارسا
ا يف مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة ملغي وباطل ومن دون فعالية على ١٩٨١(٤٩٧يعترب القرار ٢ ) أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وواليتها وإدار

الصعيد الدويل. [احملرر]
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٣ .٩٧٣العدد ، ٧٥، ا
٤S/26560-A/48/486 :لس األمن، السنة الثامنة واألربعون؛ ملحق تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب «، املرفق؛ وأنظر الوثائق الرمسية 

.S/26560، الوثيقة »١٩٩٣وكانون األول/ديسمرب 
٥S/1997/357-A/51/889 :لس األمن، السنة الثانية واخلمسون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو «، املرفق؛ وأنظر الوثائق الرمسية 

.S/1997/357، الوثيقة »١٩٩٧



٦بتقرير األمني العام،وإذ تحيط علماً 

أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل، غري قانونية ديدتؤكد من ج-١
ا تشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ وأ

١٢إىل إسرائيل أن تقبل، حبكم القانون، انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف تطلب-٢
على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وعلى اجلوالن السوري احملتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام ١٩٤٩،٧آب/أغسطس 

منها؛٤٩االتفاقية، وخاصة املادة 
بوقف إنشاء املستوطنة اجلديدة يف جبل أبو غنيم ووقف مجيع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية وقفاً تاماً يف األرض طالبت-٣

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل؛
لس، ضمن ١٩٩٤آذار/مارس ١٨) املؤرخ ١٩٩٤(٩٠٤على ضرورة التنفيذ التام لقرار جملس األمن تؤكد-٤ ، الذي طلب فيه ا

مجلة أمور، إىل إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، مواصلة اختاذ وتنفيذ تدابري تشمل مجلة أمور منها مصادرة األسلحة، 
ا املستوطنون اإلسرائيليون، ودعا إىل اختاذ تدابري لضمان سالمة ومح اية املدنيني دف منع أعمال العنف غري املشروعة اليت يقوم 

الفلسطينيني يف األرض احملتلة؛
ا اخلامسة واخلمسني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.تطلب-٥ إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

٦A/54/183.
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٧ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



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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