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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/ES-10/L.18/Rev.1) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]
 

دإط - ١٥/١٠ - فتوى حمكمة العدل الدوليـة بشـأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة  
   عن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيـــها  

   القدس الشرقية وما حوهلا 
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تسترشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة، 

وإذ ترى أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثـاق وغـريه مـن صكـوك وقواعـد 
القانون الدويل هو ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية، 

وإذ تشري إىل قرارها ٢٦٢٥ (د - ٢٥)، املؤرخ ٢٤ تشرين األول/أكتوبـر ١٩٧٠، 
بشأن إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعـاون بـني الـدول وفقـا مليثـاق 

األمم املتحدة، 
وإذ تؤكد من جديد عدم شرعية اكتسـاب األراضـي النـاجم عـن التـهديد باسـتعمال 

القوة أو استعماهلا، 
وإذ تشري إىل األنظمة املرفقة باتفاقية الهـاي املتعلقـة بقوانـني وأعـراف احلـرب الربيـة 

لعام ١٩٠٧(١)، 

 _______________

ــورك،  ــامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ (نيوي ــاي لع ــات اله ـات وإعالن (١) انظـر: صنـدوق كـارنيغي للسـالم الـدويل، اتفاقي
مطبعة جامعة أوكسفورد، ١٩١٥). 
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وإذ تشري أيضا إىل اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقـت احلـرب واملؤرخـة ١٢ 
آب/أغسطس ١٩٤٩(٢)، واألحكام ذات الصلة من القـانون العـريف، مبـا فيـها تلـك املدونـة يف 

الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف(٣)، 
وإذ تشـري كذلـك إىل العـهد الدويل اخلـــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية(٤) والعــهد 

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(٤) واتفاقية حقوق الطفل(٥)، 
وإذ تؤكد من جديد املسؤولية الدائمة لألمم املتحـدة إزاء قضيـة فلسـطني إىل أن يتـم 

حلها يف مجيع جوانبها على حنو مرض على أساس الشرعية الدولية، 
وإذ تشـري إىل قـرارات جملـس األمـن ذات الصلـة، مبـا فيـها القــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) 
املــــؤرخ ٢٢ تشــــــرين الثـــــاين/نوفمـــــرب ١٩٦٧، و ٣٣٨ (١٩٧٣) املـــــؤرخ ٢٢ تشـــــرين 
األول/أكتوبـــــــر ١٩٧٣، و ٤٤٦ (١٩٧٩) املـــــــؤرخ ٢٢ آذار/مــــــــارس ١٩٧٩، و ٤٥٢ 
ــوز/يوليـه ١٩٧٩، و ٤٦٥ (١٩٨٠) املـؤرخ ١ آذار/مـارس ١٩٨٠،  (١٩٧٩) املؤرخ ٢٠ مت
و ٤٧٦ (١٩٨٠) املــــؤرخ ٣٠ حزيــــران/يونيــــــه ١٩٨٠، و ٤٧٨ (١٩٨٠) املـــــؤرخ ٢٠ 
آب/أغســـــطس ١٩٨٠، و ٩٠٤ (١٩٩٤) املـــــــؤرخ ١٨ آذار/مــــــارس ١٩٩٤، و ١٠٧٣ 
(١٩٩٦) املـؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســبتمرب ١٩٩٦، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) املــؤرخ ١٢ آذار/مــارس 
٢٠٠٢، و ١٥١٥ (٢٠٠٣) املؤرخ ١٩ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣، و ١٥٤٤ (٢٠٠٤) 

املؤرخ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٤، 
ـــال  وإذ تشــري أيضــا إىل قــرارات دورــا االســتثنائية الطارئــة العاشــرة بشــأن األعم

اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد قـرار دورة اجلمعيـة العامـة الثامنـة واخلمسـني األحـــدث عــهدا 
بشأن وضع األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيـها القـدس الشـرقية، أال وهـو القـرار ٢٩٢/٥٨، 

املؤرخ ٦ أيار/مايو ٢٠٠٤، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري، مبا يف ذلـك حقـه 

يف دولته املستقلة، فلسطني، 

 _______________

(٢) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣. 
(٣) املرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢. 

(٤) انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، املرفق. 
(٥) القرار ٢٥/٤٤، املرفق. 
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وإذ تؤكد من جديـد كذلـك االلـتزام بـاحلل املتمثـل يف دولتـني، إسـرائيل وفلسـطني، 
تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن ضمن حـدود معـترف ـا، علـى أسـاس حـدود مـا قبـل 

عام ١٩٦٧، 
وإذ تدين مجيع أعمال العنف واإلرهاب والتدمري، 

ـــق(٦) ذات  وإذ يـب بكـال الطرفـني الوفـاء بالتزامامـا مبوجـب أحكـام خريطـة الطري
الصلة بأن تبذل السلطة الفلسطينية جهودا ملحوظـة علـى األرض إللقـاء القبـض علـى األفـراد 
واجلماعـات الذيـن يشـنون هجمـات عنيفـة وخيططـون هلـا وتشـــتيتهم وكبحــهم وبــأال تتخــذ 
حكومة إسرائيل خطوات من شأا تقويــض الثقـة، مبـا يف ذلـك عمليـات الـترحيل واهلجمـات 

ضد املدنيني وعمليات القتل خارج نطاق القانون، 
وإذ تؤكد من جديد أن من حق كـل الـدول ومـن واجبـها أن تتخـذ إجـراءات وفقـا 
للقـانون الـدويل والقـانون اإلنسـاين الـدويل ترمـــي إىل التصــدي ألعمــال العنــف القاتلــة ضــد 

سكاا املدنيني بغرض محاية أرواح مواطنيها، 
ـــر ٢٠٠٣،  وإذ تشــري إىل قرارهــا دإط - ١٣/١٠ املــؤرخ ٢١ تشــرين األول/أكتوب
الذي طالبت فيه إسرائيل بوقف تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة والعودة إىل الوضـع 

السابق، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية وما حوهلا، 
وإذ تشـــري أيضـــا إىل قرارهـــا دإط - ١٤/١٠، املـــؤرخ ٨ كـــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠٣، الـذي طلبـت فيـه إىل حمكمـة العـدل الدوليـة أن تصـدر فتـوى، علـى جنـاح الســـرعة، 

بشأن املسألة التالية: 
�مـا هـي اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد اجلـــدار الــذي تقــوم إســرائيل، 
ـــك يف  الســلطة القائمــة بــاالحتالل، بإقامتــه يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذل
القدس الشرقية وحوهلا، علـى النحـو املبـني يف تقريـر األمـني العـام، وذلـك مـن حيـث 
قواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل، مبـــا يف ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩، 

وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟�، 
وقد تلقت مع االحترام الفتوى الصادرة يف ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٤ عن احملكمـة بشـأن 

اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة(٧)، 
 

 _______________

(٦) S/2003/529، املرفق. 
 .Corr.1 و A/ES-10/273 (٧) انظر
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وإذ تالحظ بصفة خاصة أن احملكمة ردت على السؤال الذي طرحته اجلمعيـة العامـة 
يف القرار د إ ط - ١٤/١٠، على النحو التايل(٨): 

إن تشييد اجلدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ببنائـه  �ألف -
يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية ومـا حوهلـا، 

والنظام املرتبط به، يتعارضان مع القانون الدويل؛ 
إسرائيل ملزمة بوضع حد النتهاكاا للقانون الدويل؛ وهي ملزمـة بـأن  �باء -
ـــه يف األرض  توقـف علـى الفـور أعمـال تشـييد اجلـدار الـذي تقـوم ببنائ
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا، وأن تفكك علـى 
الفـور اهليكـل اإلنشـائي القـائم هنـاك، وأن تلغـي علـى الفـــور أو تبطــل 
مفعـول مجيـع القوانـني التشـريعية والتنظيميـة املتصلـة بـــه، وفقــا للفقــرة 

١٥١ من هذه الفتوى؛ 
إسرائيل ملزمة جبرب مجيع األضرار الناجتـة عـن تشـييد اجلـدار يف األرض  �جيم -

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا؛ 
مجيع الدول ملزمة بعدم االعتراف بـالوضع غـري القـانوين املـترتب علـى  �دال -
تشييد اجلدار وعـدم تقـدمي العـون أو املسـاعدة يف اإلبقـاء علـى الوضـع 
الناشـئ عـن هـذا التشـييد؛ وتتحمـل مجيـع الـدول األطـــراف يف اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبمايــة املدنيــني وقــت احلــــرب املؤرخـــة ١٢ 
ـــاق األمــم املتحــدة والقــانون  آب/أغسـطس ١٩٤٩، مـع احترامـها مليث
الدويل، التزاما إضافيا بكفالة امتثـال إسـرائيل للقـانون اإلنسـاين الـدويل 

على النحو الوارد يف تلك االتفاقية؛ 
ينبغي لألمم املتحدة، وال سيما اجلمعية العامة وجملس األمـن، النظـر يف  �هاء -
مــا يلــزم مــن إجــراءات أخــرى إلــاء الوضــع غــري القــــانوين النـــاتج 
عـن تشـــييد اجلــدار والنظــــام املرتبــط بــه، مــع املراعــاة الواجبــة هلــذه 

الفتوى.�، 
وإذ تالحــظ أن احملكمــة قــــد خلصـــت إىل أن �إقامـــة املســـتوطنات اإلســـرائيلية يف 

األراضي الفلسطينية احملتلة (مبا فيها القدس الشرقية) متثل خرقا للقانون الدويل�(٩)، 

 _______________

(٨) املرجع نفسه، الفقرة ١٦٣. 
(٩) املرجع نفسه، الفقرة ١٢٠. 
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وإذ تالحـظ أيضـا مـا ذكرتـه احملكمـة مـن أن �إسـرائيل وفلســـطني ملزمتــان بــالتقيد 
ـــدويل، والــذي متثــل محايــة احليــاة املدنيــة أحــد مقــاصده  الدقيـق بقواعـد القـانون اإلنسـاين ال
األساسية�(١٠)، وأنه �ترى احملكمة أنه ال ميكـن وضـع ايـة هلـذا الوضـع املأسـاوي إال بتنفيـذ 
مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة بنية صادقة، وال سـيما قراريـه ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

 ،(١٠)�(١٩٧٣)
وإذ ترى أن احترام احملكمة ومهامها أمر أساسي ال غىن عنه لسيادة القـانون وتغليـب 

العقل واملنطق يف الشؤون الدولية، 
تقـر بفتـوى حمكمـة العـدل الدوليـة، املؤرخـــة ٩ متــوز/يوليــه ٢٠٠٤، بشــأن  - ١
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جـــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة(٧)، مبــا فيــها القــدس 

الشرقية وما حوهلا؛ 
تطالب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بالتقيد بالتزاماـا القانونيـة علـى  - ٢

النحو املذكور يف الفتوى؛ 
يب جبميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة التقيد بالتزاماـا القانونيـة علـى  - ٣

النحو املذكور يف الفتوى؛ 
تطلب إىل األمني العـام إنشاء سجل لألضرار اليت حلقـت جبميـع األشخـــاص  - ٤

الطبيعيني أو االعتباريني املعنيني يف ما يتعلق بالفقرتني ١٥٢ و ١٥٣ من الفتوى؛ 
تقرر العودة إىل االنعقاد لتقييم مدى تنفيذ هذا القرار دف إاء احلالـة غـري  - ٥
القانونية الناشئة عـن تشـييد اجلـدار والنظـام املرتبـط بـه يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيـها 

القدس الشرقية؛ 
يب بكل من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية القيام على الفـور بتنفيـذ  - ٦
التزاماما مبوجب خريطة الطريق(٦) بالتعاون مع اللجنة الرباعية، حسـب مـا أقـره قـرار جملـس 
األمن ١٥١٥ (٢٠٠٣)، لتحقيق الرؤية املتمثلة يف وجـود دولتـني تعيشـان جنبـا إىل جنـب يف 
سالم وأمن، وتؤكد أن كال مـن إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية ملزمـة بـالتقيد الدقيـق بقواعـد 

القانون اإلنساين الدويل؛ 
يـب جبميـع الـــدول األطــراف يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(٢) كفالــة احــترام  - ٧
ـــها الوديعــة التفاقيــات جنيــف(١١)، إىل أن جتــري  إسـرائيل لالتفاقيـة، وتدعـو سويسـرا، بصفت

 _______________

(١٠) املرجع نفسه، الفقرة ١٦٢. 
(١١) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٧٥، األرقام ٩٧٠ إىل ٩٧٣. 
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مشاورات وأن تقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة عن هذه املسألة، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بإمكانيـة 
استئناف مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة؛ 

تقرر رفع جلسات الـدورة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة مؤقتـا واإلذن لرئيـس  - ٨
اجلمعية العامة يف أحدث دورة هلا باستئناف انعقادها فور ورود طلب من الدول األعضاء. 

اجللسة العامة ٢٧ 
٢٠ متوز/يوليه ٢٠٠٤ 


