
.٢٠٠١كانون األول/ديسمبر ١٠بتاريخ ٥٦/٦١قرار رقم 
التأكيد من جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي الجوالن السوري 

المحتل، غير قانونية

إن اجلمعية العامة،
مببادئ ميثاق األمم املتحدة، وتؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،إذ تسترشد
ا االستثنائية الطارئة العاشرة، وكذلك إىل قرارات جملس وإذ تشير ا يف دور ا ذات الصلة، مبا يف ذلك القرارات اليت اختذ إىل قرارا

٢٢) املؤرخ ١٩٧٩(٤٤٦، و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢األمن ذات الصلة، مبا فيها القرارات 
١٩٨١،٢كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧و١٩٨٠،١آذار/مارس ١) املؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥، و١٩٧٩آذار/مارس 

على تنطبق١٩٤٩،٣آب/أغسطس ١٢أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف وإذ تؤكد من جديد
األرض 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
واالتفاقات الالحقة املتعلقة بالتنفيذ،١٩٩٣٤أيلول/سبتمرب١٣املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت املؤرخ 

إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة االستيطان، مبا يف ذلك عملية بناء املستوطنات اجلارية حالياً يف جبل أبو وإذ تعرب عن شديد القلق
ا، منتهكة بذلك القانون ا ات األمم املتحدة إلنساين الدويل وقرار غنيم وراس العمود، داخل القدس الشرقية احملتلة ويف املناطق احمليطة 

ذات الصلة واالتفاقات اليت توصل إليها الطرفان،
ما للسياسات والقرارات واألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية من أثر ضار يف عملية السالم يف الشرق األوسط،وإذ تأخذ في اعتبارها

امجة عن اإلجراءات اليت يتخذها املستوطنون اإلسرائيليون املسلحون غري إزاء احلالة اخلطرية النوإذ 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

، وما وقع خالل السنة املاضية،١٩٩٤شباط/فرباير ٢٥
٥قرير األمني العام،بتوإذ تحيط علماً 

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.١٤٩-١٤٨)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ا يف إقامة املستوطنات على األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة. [احملرر]١٩٨٠(٤٦٥) و١٩٧٩(٤٤٦القراران يشجب١ ) سياسة إسرائيل وممارسا
ا يف مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة ملغي وباطل ومن دون١٩٨١(٤٩٧يعترب القرار ٢ عالية على ف) أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وواليتها وإدار

الصعيد الدويل. [احملرر]
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٣ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا
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ا تؤكد من جديد-١ أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية، مبا فيها القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل، غري قانونية، وأ
تشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛

١٩٤٩،٦آب/أغسطس ١٢ماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف بإسرائيل أن تقبل بانطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبتهيب-٢

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

تلة، مبا فيها نشطة االستيطان اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملبوقف إنشاء املستوطنة يف جبل أبو غنيم ووقف مجيع أتطالب-٣
القدس، ويف اجلوالن السوري احملتل وقفاً تاماً؛

لس، ١٩٩٤آذار/مارس ١٨) املؤرخ ١٩٩٤(٩٠٤التنفيذ التام لقرار جملس األمن تؤكد على ضرورة-٤ ، الذي أهاب فيه ا
دف منع أعمال العنف ضمن مجلة أمور، بإسرائيل، السلطة القائ مة باالحتالل، مواصلة اختاذ وتنفيذ تدابري منها مصادرة األسلحة، 

ا املستوطنون اإلسرائيليون، ودعا إىل اختاذ تدابري لضمان سالمة املدنيني الفلسطينيني ومحايتهم يف األرض  غري املشروعة اليت يقوم 
احملتلة؛

ا إىل منع أعمال العتؤكد مجدداً -٥ ا املستوطنون اإلسرائيليون، وخصوصاً يف ضوء التطورات دعو نف غري املشروعة اليت يقوم 
األخرية؛

ا السابعة واخلمسني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.تطلب-٦ إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٦ .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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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