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 الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة
  من جدول األعمال٥البند 

األعمــــال اإلســــرائيلية غــــري القانونيــــة يف القــــدس  
   احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة الشرقية

 ١٠/١٥ - تقرير األمني العام املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة دإط  
  

 موجز 
ــت   ــة يف ا إيل طلبـ ــة العامـ ــرة اجلمعيـ ــرار دإط ٤لفقـ ــن القـ ــؤرخ ١٠/١٥ -  مـ  املـ

 الذي اختذته يف دورا االستثنائية الطارئـة العاشـرة إنـشاء سـجل              ٢٠٠٤أغسطس  /آب ٢
 ١٥٢لألضرار الـيت حلقـت جبميـع األشـخاص الطبيعـيني أو االعتبـاريني املعنـيني بـالفقرتني                   

ــة املؤرخــة    ١٥٣ و ــوى حمكمــة العــدل الدولي ــه / متــوز٩ مــن فت ــشأ٢٠٠٤يولي ــار  ب ن اآلث
. القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية ومـا حوهلـا                    

 مـن  ٤ الفقـرة  يفمـا تقـرر   ويتناول هـذا التقريـر بالوصـف اإلطـار املؤسـسي الـالزم لتنفيـذ            
 .أعاله القرار املشار إليه

 
  



A/ES-10/361
 

2 06-57684 
 

 احملتويات
الصفحة الفقرات 

.مقدمة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣ ٣-١ 
.هدف سجل األضرار وطبيعته القانونية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤ ٤ 
.هيكل ومهام مكتب سجل األضرار -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤ ١٢-٥ 
. القانوين ملكتب سجل األضراراملركز -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦ ١٣ 

.إجراءات التسجيل -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦ ١٨-١٤ 
.مدة سجل األضرار -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧ ١٩ 

.خالصة -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٧ ٢٠ 
 



A/ES-10/361  
 

06-57684 3 
 

 مقدمة -أوال  
أغـسطس  / آب ٢ املؤرخ   ١٠/١٥ - م هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة دإط       يقد - ١

أقـرت  قـد   و. للجمعية العامة املستأنفة   الذي اختذ يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة         ٢٠٠٤
يوليــه / متــوز٩ مــن القــرار فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة املؤرخــة   ١اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة  

يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا           ر القانونية الناشئة عـن تـشييد جـدار         بشأن اآلثا  ٢٠٠٤
 ، طلبـت   مـن القـرار    ٤ويف الفقـرة    ). Corr.1و   A/ES-10/273انظـر    (القدس الشرقية وما حوهلا   

إنـــشاء ســـجل لألضـــرار الـــيت حلقـــت جبميـــع األشـــخاص الطبيعـــيني أو  ’’ اجلمعيـــة العامـــة إيل
 .‘‘ من الفتوى١٥٣  و١٥٢رتني  بالفق املعنينياالعتباريني

ــشييدها اجلــدار     - ٢ ــة يف فتواهــا إىل أن إســرائيل، بت  يف )١(وخلــصت حمكمــة العــدل الدولي
 من التزامـات القـانون الـدويل الـيت تقـع عليهـا      احملتلة، أخلّت بالتزامات شىت  الفلسطينية  األرض  

ــ) ١٤٣الفقــرة ( ــالنظر إىل أن تــشييد اجلــدار اســتتبع  ه،وأن ــازل ومــشاريع  االســتيالء  ب  علــى من
جبــرب الــضرر  ’’ يقــع علــى إســرائيل التــزام،)١٥٢الفقــرة (جتاريــة وحيــازات زراعيــة وتــدمريها 

 مــن ١٥٣ يف الفقــرة وجــاء .‘‘الــذي حلــق جبميــع األشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني املعنــيني  
 :ما يليى احملكمة فتو

ــذلك ’’   ــا ل ــع  ،وتبع ــى يق ــاتق عل ــادة األر  ع ــزام بإع ــرائيل الت ــساتني إس ض والب
وحدائق الزيتون واملمتلكات الثابتة األخرى اليت انتزعت من أي أشخاص طبيعـيني أو             

ويف حالة ثبوت تعـذر رد      . اعتباريني بغرض تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة       
     ا، تكون إسرائيل ملزمة بتعويض األشخاص حمل الـذكر عمـا حلـق   تلك املمتلكات ذا

رى احملكمة أن على إسرائيل أيضا، التزاما بأن تعوض، وفقـا لقواعـد             وت. م من ضرر  
القانون الدويل السارية، أي شخص طبيعي أو اعتباري حلق به أي شكل مـن أشـكال                

 .‘‘ املادي من جراء تشييد اجلدارالضرر

) A/ES-10/294 (٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١١ املؤرخــةولقــد عرضــت يف رســاليت  - ٣
، ومنذ أن وجهت رسـاليت تلـك  .  السجلإطارا عاما إلنشاء رئيس اجلمعية العامة  املوجهة إىل   و

ويتنـاول هــذا التقريــر  .  للوفـاء بــالتزام إنــشاء سـجل األضــرار  أي جهــدمل تـدخر األمانــة العامـة   
 صـياغة ولـدى   .  مـن القـرار    ٤بالوصف اإلطار املؤسسي الالزم لتنفيذ الطلب الوارد يف الفقـرة           

ــةالتوصــيات ــاري يف ضــعتو،  التالي ــة  درجــات أقــصى ي ضــرورة تــوخ اعتب ــشفافية والفعالي  ال

__________ 
 .ي استخدمته اجلمعية العامةذ الا التقرير هو املصطلحاملستخدم يف هذ“ داراجل ”مصطلح )١( 
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ذي ســـيتعني وضـــعه مـــن أجـــل إنـــشاء  واملرونـــة واحليـــاد واالقتـــصاد يف اإلطـــار املؤســـسي الـــ 
 .األضرار سجل

 
 هدف سجل األضرار وطبيعته القانونية -ثانيا  

ن تـشييد   سجل األمم املتحـدة لألضـرار الناشـئة عـ         ’’  تسمية  سجل األضرار  تطلق على  – ٤
ويتخـذ  ). ‘‘سـجل األضـرار  ’’عبارة  إليه فيما يلي ب  يشار (‘‘اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة    

ــو. وثيقــة شــكل يف قائمــة أو ســجل  شــكلهــذا الــسجل  ــتعني ل  مكتــب يتــوىل  إنــشاءذلك، ي
وكمـا أشـرت يف رسـاليت إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة،        .ومـسكه سجل األضرار   إنشاء  مسؤولية  

تتمثـل يف إدراج  وعمليـة فنيـة تتـوخى تقـصي احلقـائق      أن يكون تسجيل األضرار   فإن من شأن    
تقـدمي  ا يستتبع عمليـة  مم ،فعل وطبيعة الضرر الناشئ عن تشييد اجلدار يف القائمة أو تسجيلهما        

عالقـة الـسببية بـني      الوأهليـة التـسجيل و    حبـصوله   الـضرر املـدعى      حيـدد    شمل بيانا  ي  مفصل بالغ
جلنــة لــن يكــون ومــن املهــم إدراك أن مكتــب ســجل األضــرار . الواقــع تــشييد اجلــدار والــضرر

وال يــستتبع فعــل . للتعويــضات أو مرفقــا لتــسوية املطالبــات وال هيئــة قــضائية أو شــبه قــضائية  
 . أو األضرار املدعاةئرتسجيل الضرر يف حد ذاته تقييما أو تقديرا للخسا

 
 هيكل ومهام مكتب سجل األضرار -ثالثا  

بـــصفتهم أعـــضاءه مكتـــب ســـجل األضـــرار مـــن جملـــس يعـــني األمـــني العـــام  يتـــألف  - ٥
ـــ أمانــــة الشخــــصية، ومــــن  ذي ومــــوظفني للــــدعم الفــــين صــــغرية تتكــــون مــــن مــــدير تنفيـ

 .والتقين واإلداري
 

 مقر مكتب سجل األضرار -ألف  
يف موقـع مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، مراعـاة         قترح إنشاء مكتب سـجل األضـرار      اُ - ٦

 .فته وألسباب عملية واقتصاديةحلساس لوظيللطابع ا
 

 الس -باء  
 ومـسك عـن إنـشاء     املـسؤولية العامـة     فهو يتوىل    ،رسم السياسات ل هيئة  الس باعتبار - ٧

ويضع الس القواعد واألنظمة الضابطة لعمل مكتب سجل األضـرار وحيـدد            . سجل األضرار 
ويكـون للمجلـس، بنـاء علـى        . اتل املطالبـ   وإجـراءات تـسجي    ، وفئات األضرار  ،معايري األهلية 

 اتأو عـدم إدراج املطالبـ     إدراج   البـت يف آخـر املطـاف يف          توصية من املـدير التنفيـذي، سـلطة       
 .سجلال يف
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سـجل  ألمانـة  ويتألف الـس مـن ثالثـة أعـضاء مـستقلني، يـساعدهم املـدير التنفيـذي           - ٨
أعــضاء انتقــاء األمهيــة القــصوى صف بيتــو.  حبكــم منــصبه يف الــساألضــرار باعتبــاره عــضوا

علـى  تقـى أعـضاء الـس       وين. سجلالالس بشكل يكفل استقالل وموضوعية وحياد مكتب        
نزاهتهم وجتربتهم وخربم يف جمـاالت مثـل القـانون واحملاسـبة وتـسوية اخلـسائر وتقيـيم                  أساس  

. مال مهمـا يف انتقـائهم     اويعترب التنوع اجلغرايف جلنـسيات األعـضاء عـ        . ة واهلندسة ياألضرار البيئ 
 .ويعني األمني العام أعضاء الس وال تدفع هلم تعويضات إال حينما يعملون فعال

 ة أربعــ الــسيعقــد مكتــب ســجل األضــرار مرحلــة التــشغيل الكامــل، ولــدى دخــول - ٩
 الـيت سـتدرج يف   ات على األقل يف السنة يف مكتب سـجل األضـرار لتحديـد املطالبـ              اجتماعات

وهلــذا الغــرض، حييــل . سجل بنــاء علــى معــايري موضــوعية ثابتــة حمــددة يف القواعــد واألنظمــةالــ
ــة املــدير التنفيــذي ل  وتكــون . األضــرار إىل الــس قــصد املوافقــة عليهــا  إدراج  اتمطالبــألمان

 .للمدير التنفيذي صفة استشارية

اء التقنــيني وميكــن أيــضا االســتعانة بــشكل دوري، حتــت ســلطة الــس، بــبعض اخلــرب   - ١٠
 نين أخـصائي وهـؤالء اخلـرباء التقنيـ   يعتـرب  و.  سـجل األضـرار    مسكأو  إنشاء  ملساعدة الس يف    

 ويف ميـادين أخـرى حـسبما        ،غرافياو الزراعة والقانون العقاري والطب     منها يف ميادين ذات صلة   
 .تقتضيه احلاجة

 .بشكل دوري إىل األمني العامتقاريره ويقدم الس  - ١١
 

 سجل األضرارأمانة  -جيم  
سـجل األضـرار مـسؤولية تقـدمي الـدعم الفـين والـتقين واإلداري مـن أجـل                  أمانـة   تتوىل   - ١٢
 هاويترأسـ . أعضاء الـس إىل  وتقدم أيضا خدمات دعم شاملة   .واستمرار عمله ء السجل   إنشا
 :األمانةيشرف على املهام التالية اليت تضطلع ا و تنفيذي يعينه األمني العام رمدي

رمــي إىل إعــالم اجلمهــور الفلــسطيين بإمكانيــة  يلتوعيــة العامــة لبرنــامج إدارة  )أ( 
وسيشرح برنامج مكثـف     . ذلك ومقتضيات إجراء  يف السجل األضرار  إلدراج   اتتقدمي مطالب 

 وسـائط اإلعـالم الفلـسطينية       مـن خـالل   األمانـة    سـتطلقه    ةاحملليـ اتمعـات   للتوعية علـى صـعيد      
وتقدميـه إىل   البـة    مـلء منـاذج املط     كيفيـة  توجيهـات عـن      ، وسـيقدم  ضـرار احمللية هدف سجل األ   
 مـن عمليـات   وسيكتسي هذا الربنامج أمهيـة خاصـة يف املراحـل األوىل            . مكتب سجل األضرار  
 ؛مكتب سجل األضرار

  األضرار ووضع سجل األضرار؛ إدراجةتصميم شكل مطالب )ب( 
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ــ )ج(  دميها عـــن طريـــق املـــدير األضـــرار قـــصد تقـــإدراج  اتمعاجلـــة مجيـــع مطالبـ
سـجل األضـرار أيـضا مـسؤولية حفـظ مـستندات            أمانـة   وتتوىل  . التنفيذي إىل الس إلدراجها   

 ويــشمل ســجل األضــرار نــسخا مطبوعــة . األضــرار الــيت وافــق عليهــا الــس إدراج  اتمطالبــ
  حتفظ يف مكتب سجل األضرار؛ات للمطالبوإلكترونية معا

 بـشأن جوانـب متنوعـة مـن عمليـات مكتـب سـجل        القانونيـة إسـداء املـشورة    )د( 
  املقدمة؛اتاألضرار واملطالب

 .إدارة شؤون مكتب سجل األضرار )هـ( 
 

  القانوين ملكتب سجل األضراراملركز -رابعا  
عمـل حتـت الـسلطة    ت للجمعيـة العامـة     ة تابعـ  ة فرعيـ  هيئـة يكون مكتب سـجل األضـرار        - ١٣

 ومعداتــه مبانيــهلــى مكتــب ســجل األضــرار وعلــى  تــسري علــذلك، و. اإلداريــة لألمــني العــام
ــه   ــه وموظفي ــد بيانات ــام      أحكــام وقواع ــم املتحــدة وحــصاناا لع ــازات األم ــة امتي  ١٩٤٦اتفاقي

بــشأن مقـر األمـم املتحــدة يف فيينـا لعــام     املتحـدة  األمــموواالتفـاق املـربم بــني مجهوريـة النمـسا     
 مبدلول املـادتني اخلامـسة والـسابعة         األمم املتحدة  موظفيصفة  األمانة   وموظفيعطى  و. ١٩٩٥

 صــفة خــرباء قــائمني مبهمــة مبــدلول    واخلــرباء التقنــينيمــن االتفاقيــة، وتكــون ألعــضاء الــس  
 . السادسة والسابعة من االتفاقيةاملادتني

 
  التسجيلإجراءات -خامسا  

كمــا أشــرت يف رســاليت إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة، يــسترشد الــس لــدى وضــع           - ١٤
لفتـــوى  ذات الـــصلة لســـتنتاجاتالاءات التـــسجيل ومعـــايري األهليـــة وفئـــات األضـــرار باإجـــر

 .واملبادئ العامة للقانون ومبادئ األصول القانونية

 شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يـدعي تعرضـه ألي شـكل مـن           يتمتع كل ووفقا للفتوى،    - ١٥
ولـه بنـاء علـى ذلـك        . التعـويض احلصول على    بأهليةأشكال الضرر املادي نتيجة تشييد اجلدار       

 . أن يطلب إدراج الضرر يف السجلاحلق يف

ت وجـود  ثبـ ضـررا ماديـا وأن ي  حبـصوله  ووفقا للفتوى، جيب أن يكون الضرر املـدعى        - ١٦
 .بني تشييد اجلدار والضرر الالحقعالقة سببية 

 مـن فتواهـا أشـكال األضـرار      ١٥٣  و ١٣٣حمكمة العدل الدولية يف الفقرتني      صف  وت - ١٧
 األراضـي   وحجـز  واالسـتيالء عليهـا   تـدمري املمتلكـات     : وتـشمل . لالحقة نتيجة لتشييد اجلدار   ا

.  ممتلكات ثابتـة أخـرى     وحجزأو مصادرا وتدمري البساتني وحدائق الليمون والزيتون واآلبار         
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تــشييد اجلــدار علــى األراضــي ل الالحقــة نتيجــةوعــالوة علــى ذلــك، ال تقتــصر األضــرار املاديــة 
، بل تشمل أيضا إعاقة سبل الوصول إىل أسـباب العـيش واملراكـز احلـضرية وأمـاكن                  واحملاصيل

العمل واخلدمات الصحية واملؤسسات التعليمية وإىل املصدر الرئيسي للمياه يف املناطق الواقعـة             
وســيتناول الــس بقــدر أكــرب مــن التفــصيل فئــات هــذه   . بــني اخلــط األخــضر واجلــدار نفــسه 

 .هاتسجيلة ياألضرار املادية وأهل

 الـس أكثـر اإلجـراءات فعاليـة واسـتقاللية           عدهاوحتدد يف القواعد واألنظمة الـيت سـي        - ١٨
األضـرار علـى الفلـسطينيني ولتقـدميها يف مرحلـة الحقـة             إدراج   اتوحيادا لتوزيع مناذج مطالبـ    

مـىت  قـرار حيـدد    الحقا تخذسيوعلى نفس الغرار،    . يف أغلفة خمتومة إىل مكتب سجل األضرار      
 .واقع الضرر ومداهمن قق حت مكتب سجل األضرار لعملية إجراء يستصوب

 
  سجل األضرارمدة -سادسا  

 علـى  اجلـدار  وجـود مـدة  طـوال   فيـه   اتيظل سجل األضـرار مفتوحـا لتـسجيل املطالبـ          - ١٩
ــسطينية احملتلـــة  ــارس نـــشاطه      . األرض الفلـ ــجل األضـــرار ميـ ــل مكتـــب سـ ــوال ويظـ مـــدة طـ

 .التسجيل عملية
 

 خالصة -عا ساب 
، ١٠/١٥ - هــذا التقريــر، وفقــا لطلــب اجلمعيــة العامــة الــوارد يف القــرار دإط  يعــرض - ٢٠
 قـرار   اختـاذ وقد ترغب اجلمعية العامة لدى استعراضـه أن تنظـر يف            . إنشاء سجل األضرار   إطار

 . يف هذا التقريراملبينة للخطوطفيه إنشاء سجل األضرار وفقا إيل تطلب 
 


