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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؛
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تطالب كذلك إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، بوقف جميع أنشطتها االستيطانية وتشييد الجدار   –4
وأية تدابري أخرى ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية املحتلة ووضعها وتركيبتها الديغرافية، 
مبا يف ذلك داخل القدس الرشقية وحولها، ملا لذلك، يف جملة أمور، من أثر خطري ومرض يف حقوق 

اإلنسان للشعب الفلسطيني ويف احتامالت التوصل إىل تسوية سلمية؛

والتدمري،  والتحريض  واالستفزاز  اإلرهاب  أعامل  جميع  ذلك  يف  مبا  العنف،  أعامل  جميع  تدين   –5
وبخاصة استخدام قوات االحتالل اإلرسائيلية للقوة املفرطة ضد املدنيني الفلسطينيني، وبخاصة يف 
قطاع غزة، والتي أدت إىل وقوع خسائر فادحة يف األرواح وإىل حدوث إصابات بأعداد هائلة، مبا يف 
ذلك بني األطفال، وألحقت الرضر والدمار الشاملني بالبيوت واملمتلكات والهياكل األساسية الحيوية 
الزراعية،  العامة، مبا يف ذلك املستشفيات واملدارس ومرافق األمم املتحدة واألرايض  واملؤسسات 

وإىل الترشيد الداخيل للمدنيني؛

أدى إىل وقوع  املدنية اإلرسائيلية مام  املناطق  الصواريخ عىل  إزاء إطالق  القلق  بالغ  تعرب عن   –6
خسائر يف األرواح وحدوث صابات؛

تكرر مطالبتها بالتنفيذ التام لقرار مجلس األمن 1860 )2009(؛  –7

الدويل،  القانون  القانونية مبوجب  بالتزاماتها  بالتقيد  باالحتالل،  القامئة  السلطة  تطالب إرسائيل،   –8
حسبام ورد يف الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية يف 9 متوز/ يوليه 2004 وعىل النحو 
املطلوب يف قراري الجمعية العامة دإط – 15/10 املؤرخ 20 متوز/ يوليه 2004 ودإط – 13/10 
املؤرخ 21 ترشين األول/ أكتوبر 2003، وبالتوقف فوراً عن تشييد الجدار يف األرض الفلسطينية 
أو  وإلغاء  حاالً  هناك  القائم  البناء  وتفكيك  وحولها،  الرشقية  القدس  داخل  ذلك  مبا يف  املحتلة، 
إبطال مفعول جميع القوانني الترشيعية والتنظيمية املتصلة به عىل الفور والتعويض عن جميع 
األرضار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر عىل نحو خطري يف حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني 

وأحواله املعيشية االجتامعية واالقتصادية؛

املحتلة  الفلسطينية  األرض  لكامل  اإلقليمية  الوحدة  عىل  املحافظة  رضورة  عىل  التأكيد  تكرر   –9
وتالصقها وسالمتها وضامن حرية تنقل األشخاص وحركة البضائع داخل األرض الفلسطينية، مبا يف 
ذلك الدخول إىل القدس الرشقية والخروج منها والدخول إىل قطاع غزة والخروج منه والتنقل بني 

الضفة الغربية وقطاع غزة والخروج من قطاع غزة والدخول إليه؛

القامئة باالحتالل، الكف عن إغالق املناطق لفرتات طويلة وفرض  تطلب إىل إرسائيل، السلطة   –10
القيود عىل النشاط االقتصادي وعىل التنقل، مبا يف ذلك القيود التي تصل إىل حّد فرض حصار 
املتفق  واملبادئ  والعبور  التنقل  التام التفاق  بالتنفيذ  الصدد،  والقيام، يف هذا  عىل قطاع غزة، 
عليها بشأن معب رفح املؤرخني 15 ترشين الثاين/ نوفمب 2005 مبا يسمح بتنقل األشخاص وحركة 

البضائع بصورة دامئة ومنتظمة وبالتعجيل يف إعادة إعامر قطاع غزة التي طال انتظارها؛

أجل  من  الفلسطيني  الشعب  إىل  الطارئة  املساعدة  تقديم  مواصلة  األعضاء عىل  الدول  تحث   –11
التخفيف من حدة األزمة املالية والحالة االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية األليمة، وبخاصة يف 

قطاع غزة؛
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تشدد عىل رضورة املحافظة عىل املؤسسات والهياكل األساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل   –12
توفري الخدمات العامة الحيوية للسكان املدنيني الفلسطينيني وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها 

الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية؛

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الجمعية العامة يف دورتها السادسة والستني تقريراً عن تنفيذ   –13
هذا القرار.

وثيقة رقم 282:

البيان الختامي للقاء العارش لالئتالف الفلسطيني العاملي لحق العودة282

11 كانون األول/ ديسمب 2010

تحت شعار “حقنا يف العودة إىل ديارنا حق ثابت غري قابل للترصف وال يسقط بالتقادم”، عقد 

االئتالف الفلسطيني العاملي لحق العودة لقاءه العارش يف بريوت بني الخامس والحادي عرش من كانون أول/ 

ديسمب 2010 يف مخيمي شاتيال ومار الياس، حيث استضافه كل من مركز حقوق الالجئني/ عائدون 

من  عدد  ومبشاركة  لبنان،  يف  الفلسطينية  املخيامت  يف  العاملة  األهلية  الجمعيات  تنسيق  وهيئة 

املراقبني والخباء الضيوف املهتمني بقضية الالجئني وحقهم يف العودة.

اللبناين  اإلعالم  وزير  برعاية   2010/12/6 اإلثنني  يوم  اليونسكو  قرص  يف  الرسمي  اللقاء  افتتح 

األحزاب  من  وعدد  الفلسطينية  والفصائل  فلسطني  سفارة  ممثيل  وبحضور  مرتي  طارق  الدكتور 

اللبنانية. وألقى الدكتور طارق مرتي كلمة أكد فيها عىل مساندة لبنان حكومة وشعباً لحق الالجئني 

يف العودة إىل ديارهم ويف حقهم بحياة كرية إىل حني عودتهم.

العودة،  يف  بحقهم  الالجئني  متسك  عىل  االئتالف  باسم  كلمة  يف  سليامن  جابر  أكد  جانبه  من 

أن  معتباً  الالجئني  قضية  تواجه  التي  والتحديات  املايض،  العام  خالل  االئتالف  مسرية  مستعرضاً 

منح الالجئني الفلسطينيني يف لبنان حقوق اإلنسان األساسية، ال يتعارض مع حقهم يف العودة. فيام 

األرايض  وقضم  الصهيوين  اإلحاليل  االستيطان  حول  تاريخية  مداخلة  ستة  أبو  سلامن  الدكتور  قدم 

الفلسطينية.

وقد توقف االئتالف أمام غياب املرحوم عبد الله حوراين املنسق العام للتجمع الشعبي للدفاع 

عن حق العودة يف مخيامت قطاع غزة الذي وافته املنية يف عاّمن وهو يتأهب لحضور اللقاء العارش. 

ووجه املجتمعون تحية إجالل وإكبار لروحه الطاهرة، ومثنوا دوره التاريخي يف الدفاع عن القضية 

الوطنية وحقوق الالجئني الفلسطينيني ويف مقدمتها حق العودة.

كام وجه االئتالف رسالة تضامن ومساندة للمناضل األسري أمري مخول املعتقل يف سجون االحتالل 

مثمناً دوره يف تعزيز صمود أهلنا يف األرض املحتلة عام 1948 يف وجه مخططات وإجراءات ومامرسات 

النظام الصهيوين العنرصي املتمثلة بسياسة التهويد والتطهري العرقي.


