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تطلب إىل األمني العام أن يتخذ كل الخطوات املناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة لألمم   –2
يف  للملكية  وحقوق  أصول  من  لهم  وما  العرب  ممتلكات  لحامية  بفلسطني،  والخاصة  املتحدة 

إرسائيل؛

تطلب مرة أخرى إىل إرسائيل أن تقدم إىل األمني العام كل ما يلزم من تسهيالت ومساعدة يف تنفيذ   –3
هذا القرار؛

تهيب بجميع األطراف املعنية أن تزود األمني العام أي معلومات ذات صلة باملوضوع تكون يف   –4
حوزتها بشأن ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية يف إرسائيل ويكون من شأنها 

أن تساعده يف تنفيذ هذا القرار؛

تحث الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل، وفقاً ملا هو متفق عليه بينهام، عىل معالجة املسألة الهامة   –5
املتعلقة مبمتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها يف إطار مفاوضات الوضع النهايئ 

لعملية السالم يف الرشق األوسط؛

تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل الجمعية العامة يف دورتها السادسة والستني عن تنفيذ   –6
هذا القرار.

وثيقة رقم 280:

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة حول املستعمرات اإلرسائيلية يف األرض 
املحتل280  السوري  والجوالن  القدس،  فيها رشقي  مبا  املحتلة،  الفلسطينية 

]مقتطفات[

10 كانون األول/ ديسمب 2010

إن الجمعية العامة،

).....(

تؤكد من جديد أن املستوطنات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الرشقية، ويف   –1
الجوالن السوري املحتل غري قانونية وتشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتامعية؛

تطلب إىل إرسائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب املؤرخة   –2
12 آب/ أغسطس 1949 بحكم القانون عىل األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، 

وعىل الجوالن السوري املحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام االتفاقية، وبخاصة املادة 49 منها؛

القانون  مبوجب  بالتزاماتها  بدقة  تتقيد  أن  باالحتالل،  القامئة  السلطة  إرسائيل،  إىل  أيضاً  تطلب   –3
الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، إزاء تغيري طابع األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها 

القدس الرشقية، ووضعها وتكوينها الديغرايف؛

تكرر مطالبتها بالوقف الفوري والتام لجميع أنشطة االستيطان اإلرسائيلية يف جميع أنحاء األرض   –4
الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، ويف الجوالن السوري املحتل، وتدعو يف هذا الصدد 
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إىل التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة، مبا فيها القرارات 446 )1979( املؤرخ 
22 آذار/ مارس 1979 و452 )1979( املؤرخ 20 متوز/ يوليه 1979 و465 )1980( املؤرخ 1 آذار/ 
مارس 1980 و476 )1980( املؤرخ 30 حزيران/ يونيه 1980 و1515 )2003( املؤرخ 19 ترشين الثاين/ 

نوفمب 2003؛

الفتوى  يف  املذكورة  القانونية  بالتزاماتها  تتقيد  بأن  باالحتالل،  القامئة  السلطة  إرسائيل،  تطالب   –5
الصادرة عن محكمة العدل الدولية يف 9 متوز/ يوليه 2004؛

تكرر دعوتها إىل منع جميع أعامل العنف واملضايقات التي يقوم بها املستوطنون اإلرسائيليون،   –6
وأراضيهم  والدينية،  التاريخية  املواقع  فيها  مبا  وممتلكاتهم،  الفلسطينيني  املدنيني  سيام ضد  وال 
الزراعية، وتؤكد رضورة تنفيذ قرار مجلس األمن 904 )1994( الذي طلب فيه املجلس إىل إرسائيل، 
السلطة القامئة باالحتالل، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابري تشمل مصادرة األسلحة بهدف منع أعامل 
العنف غري املرشوعة التي يقوم بها املستوطنون اإلرسائيليون، ودعا إىل اتخاذ تدابري لضامن سالمة 

املدنيني الفلسطينيني يف األرض املحتلة وحاميتهم؛

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الجمعية العامة يف دورتها السادسة والستني تقريراً عن تنفيذ   –7
هذا القرار.

وثيقة رقم 281:

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة حول املامرسات اإلرسائيلية التي متس 
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها 

رشقي القدس281 ]مقتطفات[

10 كانون األول/ ديسمب 2010

إن الجمعية العامة،

).....(

تكرر التأكيد عىل أن جميع التدابري واإلجراءات التي اتخذتها إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، يف   –1
األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، انتهاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف 
املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب املؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 ومبا يتعارض مع قرارات 

مجلس األمن املتخذة يف هذا الصدد، تدابري وإجراءات غري قانونية وليس لها أي رشعية؛

تطالب إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، بالكف عن جميع املامرسات واإلجراءات التي تنتهك   –2
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، مبا يف ذلك قتل وإصابة املدنيني واحتجاز املدنيني وسجنهم 
اإلنسان  حقوق  لقانون  التام  وباالحرتام  ومصادرتها،  املدنيني  ممتلكات  وتدمري  تعسفي  بشكل 

والتقيد بالتزاماتها القانونية يف هذا الصدد؛

تطالب أيضاً إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، باالمتثال التام ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام   –3
1949 وبوقف العمل بجميع التدابري واإلجراءات املتخذة انتهاكاً لالتفاقية وخرقاً لها عىل الفور؛


