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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 من جدول األعمال 7البند 

 2017آذار/مارس  24اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
ف هةةةا  بمةةةا حالةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي اير  الحلسةةة    ة الم تلةةةة  -34/30  

 القدس الشرق ة
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل اإلعيي ن المليياقو  قييوق اإلنسييان، والمل ييد الييدوق امليياة  ييا قوق اقدن يي   إذ يشيير 

والس اسيي  ، والمل ييد الييدوق امليياة  ييا قوق ااالجتييايي  وااججماع يي  واليقاف يي ، وا  اال يي  حقييوق 
الط ييييا، والربو واييييول ااملج ييييارمل اقل ييييا  ييييا اقجمللييييا  اشيييي،ا  األ  ييييال   اقنا عييييا  اقسييييل  ، 

قضيييال عليييأ ك يييل مشيييضال الجم  يييف قيييد اقيييرمت، وا  اال ييي  منا ضييي  الجملييي ي  و ييير  مييين وا  اال ييي  ال
اق  ن ، واا  اال   الدول   للقضال عليأ ك يل  مو ال إنسان   مو الملقو   القاس   مو قروب اقملامل 

يؤايد من كيضو  حقيوق اإلنسيان  ي  ، مين  يأ كيضو  مملير ،  وإذ مشيضال الجم  يف الملنتيرمل،
 ف  ا القدس الشرال  ، وجي  اح،ام ا ف  ا، مبا رض ال لسط ن   احملجل ، نطبا علأ األ

 إىل الرارا  جملس حقوق اإلنسان ذا  التل ، وإذ يشر ميضا   
 الجقارير األملرت للمقرر املاة اقملين حبال  حقوق اإلنسان   األراقو  وإذ حي ط علما   

ا ديي  األملر  ذا  التل  التايرت عن جمليس ، و الجقارير (1)1967 عام ال لسط ن   احملجل  من 
 حقوق اإلنسان،

يؤايييد ا اجييي   لبيييدل السييين  املمسيييأ ل حيييج ل اإلسيييرا  لو، وإذ وإذ يمليييرب عييين  يييال  مسييي   
اقل يي  إىل  يي ل ج ييوي ميين مجييا عضييس ااةا ييا  السييلب   علييأ مرض الواالييل واسييجملايت مفييا س اسييو 

و إىل إ ييييرام ا  يييياق سيييي م ي ضييييو إىل اإل ييييال الجييييام للمضييييو الييييدما  والجملض ييييا مب اوقييييا  جمدييييي   رميييي
وحييا ك ييل مسييا ا الوقييل الن ييا و األساسيي  ، يون  1967 ل حييج ل اإلسييرا  لو اليي مل  ييدم   عييام

 لقض   فلسطأ، يؤيمل إىل الجوكا إىل حا سلمو وعايل ويا م وشاما اسجينال، مبا
__________ 

(1) A/71/554 وA/HRC/34/70. 
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ن وإىل اا  اال ييييا  انضييييمام فلسييييطأ إىل عييييدت مملا ييييدا   قييييوق اإلنسييييا وإذ ي حيييي  
إىل نظييييييام رومييييييا  2015اييييييانون اليا /ينيييييياير   2األساسيييييي   للقييييييانون اإلنسييييييا ، وانضييييييمام ا   

 األساسو للم ضم  اجلنا    الدول  ،
 احجضا  إسرا  ا اقجضرر لإليرايا  الضريب   ال لسط ن  ، وإذ يملرب عن اسج ا   
 القانون الدوق، إلنسان وا ال  اح،اممسؤول   اجملجمل الدوق عن  ملفيف حقوق ا وإذ يدر  
يشيير  وإذ ،2004متو /يول يي   9إىل فجييو  مضميي  الملييدل الدول يي  التييايرت    وإذ يشيير 

 10/17-ويإط 2004متو /يول يييي   20اقييييؤر   10/15-ميضيييا  إىل الييييرارمل اجلممل يييي  الملامييي  يإط
 ،2006اانون األول/ييسمرب   15اقؤر  

ميي  اليي مل جييال ف يي  من اجلييدار اليي مل  شيي  د  إسييرا  ا،  وجيي  مليياة ري احملض وإذ ي حيي  
  ذلييد ياملييا القييدس الشييرال   وحو ييا،  مبييا سييلط  ااحييج ل، ياملييا األرض ال لسييط ن   احملجليي ،

 والنظام اقر بط   ، خيال ان القانون الدوق،
يمليييرب عييين  يييال  اللقييي  إ ال  مبيييدم عيييدم جيييوا  ح يييا ت األرض  يييالقوت، وإذ وإذ يؤايييد مييين جدييييد 

ف  ييييا القييييدس الشييييرال  ،  بنييييال اقسييييجو نا  والطييييرق اق تتيييي   ج يييير األرض ال لسييييط ن   احملجليييي ، مبييييا  
 و ر ذلد من الجدا ر اليت  شضا قما  لألرض ال لسط ن   حبضم األمر الواالل، ،للمسجو نأ واجلدار

عليييييأ انطبييييياق ا  اال ييييي  جن يييييي اقجمللقييييي  حبمايييييي  اقيييييدن أ   والييييير ا يييييرب،  وإذ يشيييييدي 
 ف  ييا القييدس الشييرال  ، مبييا ، علييأ األرض ال لسييط ن   احملجليي ،1949آب/م سييطس  12 مليي اقؤر 
 146يؤايييد مييين جدييييد واجييي  اليييدول األ يييرال   ا  اال ييي  جن يييي الرا ملييي ، مبوجييي  اقيييواي  وإذ
من ييا، ف مييا خيييو الملقو ييا  اجلفا  يي  واق ال ييا  اجلسيي م  ومسييؤول ا  األ ييرال  148و 147و

 السام   اقجملاالدت،
من من حيا ك يل اليدول ومين واجب يا اجياذ إجيرالا  وفقيا  للقيانون  يؤاد من جديد وإذ 

الدوق  قوق اإلنسان والقانون الدوق اإلنسا  للجتيديمل ألعميال الملنيي القا لي  الييت  سيج دل 
 سضا ا اقدن أ من مجا محاي  مرواح موا ن  ا،

ال لسيييط ن   الييييت    -را  ل   عليييأ قيييرورت اامجييييال الضاميييا ل   االيييا  اإلسييي وإذ يشيييدي 
  ذلييد   اتيييا  شيييرم الشييي  ،  مبيييا الجوكييا إل  يييا   إ يييار عمل ييي  السيي م   الشيييرق األوسيييط،

ال لسييط ين علييأ  -و ن  يي  ملار يي   ريييا اللضنيي  الر اع يي  اق ضيي   إىل حييا يا ييم للنييفا  اإلسييرا  لو 
 مساس وجوي يولجأ،

ل نشيوب نفاعيا    اقسييجقبا وقيمان عييدم علييأ مت ي  اقسيالل    منيي وإذ يشيدي ميضيا   
اإلفيييي   ميييين الملقيييياب علييييأ اانج ااييييا  والجضيييياو ا ، األميييير اليييي مل يسيييي م   ج ييييوي السيييي م 

  ذلييد القييانون الييدوق اإلنسييا  والقييانون الييدوق  مبييا و  ييايمل  ضييرار انج ااييا  القييانون الييدوق،
  قوق اإلنسان،

ا، سيييلط  ااحيييج ل،   انج يييا  حقيييوق إ ال إممليييان إسيييرا   عييين شيييديد اللقييي  وإذ يمليييرب 
  ذلييد اانج ااييا  الناكيي  عيين ااسييج دام  مبييا اإلنسييان للشييمل  ال لسييط ين  شييضا من ضييو،

اق ييرط للقييوت والململ ييا  الملسييضري  اليييت  ييؤيمل إىل وفييات وإكييا   اقييدن أ ال لسييط ن أ، مبيين فيي  م 
واحجضييا  ال لسييط ن أ  ملسيي ا ،  األ  ييال والنسييال واقشيياراون   مظييا را   يير عن  يي  وسييلم   
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و قيال  ملضي م ر يين ااحجضيا  عقييويا   واسيج دام الملقيياب اجلمياعو  وإ يي ق اقنيا ا  ومتييايرت 
األراقيييو  وإالامييي  اقسيييجو نا  و وسييي مل ا  و شييي  د اجليييدار   األرض ال لسيييط ن   احملجلييي  ملروجيييا  

جمملييا  البييدو  والس اسييا    و شييريد اقييدن أ السييرا ، مبيين فيي  م جم1949 لملييام علييأ ملييط ا دنيي 
ف  ييا القييدس  مبييا واقمارسييا  اليييت مت ييف قييد السييضان ال لسييط ن أ   األرض ال لسييط ن   احملجليي ،

الشييييرال  ، و ييييؤتر فيييي  م  يييي ترا   يييير مجناسيييي   والجم  ييييف    و يييييل اقييييواري اقا  يييي   ييييأ اقسييييجو نأ 
    يييييير الانون يييييي ، والسييييييضان اإلسييييييرا  ل أ، اليييييي ين يق مييييييون   األرض ال لسييييييط ن   احملجليييييي   تيييييي

ال لسييط ن أ    لييد األرض  وانج ييا  ا ييا األساسييو   السييضن ال  ييا، اليي مل يشييضا عنتييرا  
ميييين عناكيييير ا ييييا   مسييييجو  ممل شييييو ا ييييا  و ييييدمر اقمجلضييييا  وا  ااييييا األساسيييي    وسييييا ر 

ف  يييا  مبيييا ،األعميييال الييييت  قيييوم  يييا مييين مجيييا  ل ييير الوقيييل القيييانو  ليييألرض ال لسيييط ن   احملجلييي 
 الشرال  ، و ا مل ا اجللرا  و را بج ا السضان  ، القدس

ميين جييرال اسييجمرار إسييرا  ا، سييلط  ااحييج ل،    ييدم منييا ل  وإذ يسيياور  شييديد القلييا 
 سيي ما   القييدس الشييرال   احملجليي ، وا ال لسييط ن أ، واقنشييمل  اققدميي    إ ييار اقملونيي  اإلنسييان  ،

 وكيي   عميي   مين معمييال الملقيياب اجلميياعو   انج ييا  للقييانون الييدوق    ذلييد إذا نذ يي  ا ييدم مبيا
اإلنسا ، و و ممارسا   فايد  مبمليدا   ير مسيبوال ، ومين جيرال إلليال  تياري  إالامي  سيضان 

 اقدين  ال لسط ن أ و ري م،
 انيييييييدا  النيييييييفا    الطيييييييا   يييييييفت وحو يييييييا   متو /يول ييييييي  وآب/ وإذ يمليييييييرب عييييييين اسيييييييج ا   
  ذليد مقجيا وإكيا   آال اقيدن أ  ، ولل سا ر اقسضل    ك ول اقدن أ، مبا2014 م سطس

ال لسييط ن أ، مبيين فيي  م األ  ييال والنسييال والشيي و ، ولجييدمر آال اقنييا ل وا  ااييا األساسيي   اقدن يي  
  ذلييد اقييدارس واقسجشيي  ا  وشييبضا  اق ييا  والتييرل التيي و والض ر ييال  علييأ نطيياق واسييل، مبييا

جلضا  ااالجتايي  والتيناع   والفراع ي  واقؤسسيا  الملامي  واقوااليل الدين ي  وميدارس األميم اقج يدت واقم
ومرافق ييا، ولجشييريد ماييا  ا ال ميين اقيييدن أ ياملل ييا ، وألمل انج ااييا  للقييانون الييدوق ار ذضبييير   

 حقوق اإلنسان،   ذلد انج ااا  القانون اإلنسا  والانون   ا التدي، مبا
 وجيييييي  مليييييياة إ ال ا اليييييي  اإلنسييييييان   الضارت يييييي  واألوقييييييا   يسيييييياور  شييييييديد القلييييييا وإذ 

  ذلييييد األوقييييا  الناكيييي  عيييين  مبييييا ااالجتييييايي  واألمن يييي  ا رجيييي    الطييييا   ييييفت، -ااججماع ييي  
عمل ييا  اإل يي ق فيي،ا  مطوليي  ومجتييل  وفييرض ال ييوي شييديدت علييأ النشيياط ااالجتييايمل وعلييأ 

حتيييارا ، وعييين اسيييجمرار الملواالييي  السيييلب   الباللييي  للململ يييا   يشيييضا   وااليييل األمييير ميييا الجنقيييا،
 ،2009واييانون اليا /ينيياير  2008الملسييضري  اليييت جيير    ال يي،ت  ييأ اييانون األول/ييسييمرب 

، وإ ال إ  ق التواري  2014متو /يول   وآب/م سطس  و  ،2012 شرين اليا /نوفمرب  و 
 إىل ياملا إسرا  ا،

جميييا، وعليييأ من ممل ا  ييياق يا يييم لواليييي  ا عليييأ من الوقيييل   الطيييا   يييفت وإذ يشيييدي  حيذ
إ  ق النار جي  من يؤيمل إىل حتسن جو رمل   الظرول اقمل ش   للشمل  ال لسط ين   الطا  
 ييييفت،  وسييييا ا من ييييا فييييج  اقملييييا ر  شييييضا يا ييييم ومنييييجظم، وا اليييي  سيييي م  اقييييدن أ ورفييييا  م    

 اجلانبأ، ا 
إىل يعم حضوم  الوفاق الو ين ال لسط ين   حتما ااما اقسيؤول ا   ا اج  وإذ يؤاد 

ك ييل اق ييايين، وميين مليي ل وجوي ييا عنييد  و  ا ضوم يي    اييا ميين الضيي   اللر  يي  والطييا   ييفت،
 اقملا ر ا دويي     فت،
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خيل     ا الجدمر الواسل واسجمرار الملوا يا الييت  ملي،ض  ما إ ال وإذ يملرب عن  ال  اللق  
 -ل ييييي  إعيييييايت اإلعميييييار مييييين  ييييي تر قيييييار   حالييييي  حقيييييوق اإلنسيييييان واألوقيييييا  ااججماع ييييي  عم

ي  ييي   وإذ ااالجتيييايي  واإلنسيييان   للسيييضان اقيييدن أ ال لسيييط ن أ   األجليييأ القتييير والطوييييا،
 يجطل  من مساعدت، مبا  اجملجمل الدوق مضاع   ج وي  من مجا  فويد الطا   فت

ال ال ورمل إل  ق الطا   فت والجن    الضاما ا  ياق الجنقيا علأ قرورت اإل  وإذ يشدي 
، 2005 شييرين اليييا /نوفمرب  15والملبييور، واقبييايت اقج ييا عل  ييا  شيي ن مملييرب رفيي ، اقربمييأ   

للسيماح حبريي   نقيا السييضان اقيدن أ ال لسيط ن أ ياملييا الطيا   يفت والييدملول إل ي  وامليرو  منيي ، 
 ل  ،مل مراعات الشوا ا اإلسرا  

عليييأ قيييرورت  ملييياون ك يييل األ يييرال، وفقيييا  لألحضيييام ذا  التيييل  مييين  وإذ يشيييدي ميضيييا   
القانون الدوق اإلنسا ،  ملاونا  اام   ميل األميم اقج يدت وسيا ر الواياا  واقنظميا  اإلنسيان  ، 
 وقمان س م  وحري  حرا  الملاملأ   اجمليال اإلنسيا ، و سيل م اإلميدايا  واقمليدا ، لجمضيأ
مولايييد الملييياملأ مييين ميال م ميييج م   ملال ييي    مسييياعدت السيييضان اقيييدن أ اقجضيييررين، مبييين فييي  م 

 ال جاون واقشريون ياملل ا ،
إ ال س اسيي  اإل يي ق اإلسييرا  ل   وفييرض ال ييوي ونقيياط   جيي    وإذ يملييرب عيين  ييال  اللقيي  

يييول عيييدي من يييا إىل   اايييا شيييب     اقمليييا ر ا دوييييي  الدا مييي ، وإ   ال اقملواليييا  اقاييييي  كيييارم ، حذ
األملر  ونظيام الجتياري ، ح يُ  ذطبهيا  ي   الجيدا ر  طب قيا  مت  فييا  ييؤتر   السيضان ال لسيط ن أ 
وحد م، وك مل يا مميور  مليوق حريي  حراي  األفيراي والسيلل، الطيا من يا واإلنسيا ،   ك يل م يال 

لجواكيييييييا اجللييييييرا  يامليييييييا ف  ييييييا القيييييييدس الشييييييرال  ، و قييييييوض ا مبيييييييا األرض ال لسييييييط ن   احملجليييييي ،
احملجلييييي ، و نج يييييد  الجييييياق حقيييييوق اإلنسيييييان للشيييييمل  ال لسيييييط ين و يييييؤتر سيييييلبا    حالجييييي   األرض

اجل ييوي الرام يي  إىل  و   ييفال مفرييي    الطييا   ييفت، ا ااالجتييايي  واإلنسييان  ، اليييت -ااججماع يي  
 إنملاش ااالجتاي ال لسط ين و نم ج ،

سييرا  لو يملييوق  شييضا ملطيير اجل ييوي الرام يي  إىل حتق ييا الجنم يي   يي ن ااحييج ل اإل واالجناعييا  منيي  
ف  يييييا القيييييدس الشيييييرال  ،  اقسيييييجدام  وب اييييي    اييييي  االجتيييييايي  سيييييل م    األرض ال لسيييييط ن   احملجلييييي ، مبيييييا

 ااالجتايي  واقمل ش  ، يسججبمل  ذلد من  د ور   األوقا  يملرب عن شديد اللق  إ ال ما وإذ
ميييين س اسييييا  وممارسييييا  حيظييييأ   إ ار ييييا اقسييييجو نون يذنييييج    مييييا اييييا  وإذ يسييييجنضر 

ف  يييا القيييدس  مبيييا اإلسيييرا  ل ون، الييي ين يق ميييون  تييي    ييير شيييرع     األرض ال لسيييط ن   احملجلييي ،
الشييرال  ، مبملامليي  مفضييا ميين مملامليي  السييضان ال لسييط ن أ ميين ح ييُ اانج ييا   ييالطرق وا  ااييا 

ي ضييييو إىل  مييييا الطب مل يييي  وا ل ييييا  القضييييا   ، األساسيييي   واألرض واقمجلضييييا  والسييييضن واقييييواري
 انج ااا  واسل النطاق  قوق اإلنسان لل لسط ن أ،

من  يييدمر اقمجلضيييا  والجشيييريد القسيييرمل للمضجممليييا  احملل ييي  ال لسييييط ن      وإذ يؤايييد 
ف  ييييا القييييدس الشييييرال  ، يشييييض ن،   ك ييييل ا يييياا   اسييييجينال  مبييييا األرض ال لسييييط ن   احملجليييي ،

احملدويت جدا  اليت ينو عل  ا القانون الدوق، انج ااا   ظر  يدمر اقمجلضيا  وحظير  ا اا 
 ، علأ الجواق، من ا  اال   جن ي الرا مل ،49و 53النقا القسرمل مبقجضأ اقاي أ 
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إ ال الجقيارير الييت  شيير إىل ال يام إسيرا  ا  ملرالليي  و يدمر اقسيياعدت  وإذ يسياور   يال  القلييا 
يسييييي م   إجيييييياي   اييييي  إايييييرا  لضييييين من  يييييؤيمل إىل ال،ح يييييا القسيييييرمل للميييييدن أ  ميييييا اإلنسيييييان  ،

 ال لسط ن أ   األرض ال لسط ن   احملجل ،
إ ال اسييجمرار احجضييا  واعجقييال آال ال لسييط ن أ، مبيين فيي  م  وإذ يملييرب عيين  ييال  اللقيي  

 الملديييد ميين األ  ييال والنسييال واألعضييال اقنج بييأ   اجمللييس الجشييريملو ال لسييط ين،   السييضون
مراايييف ااحجضيييا  اإلسيييرا  ل     ةيييرول الاسييي    ضييير  رفيييا  م، من يييا انمليييدام شيييروط النظافييي ،  مو

  الطب يي  اقناسييب ، وا رمييان ميين  يييارا  األ ييا، وا رمييان ميين وا ييبس اان ييرايمل، وانملييدام الرعاييي
يمليرب عين  يال  اللقيي  ميضيا  إ ال إسيالت اقملاملي  واقضييايق   وإذ احملاامي  حسي  األكيول القانون يي ،

 اليت يجملرض  ا السضنال ال لسط ن ون وإ ال ك ل الجقارير اليت  شر إىل معمال الجمل ي ،
إ ال إقراب الملديد من السضنال ال لسط ن أ عن الطمليام  ا  وإذ يملرب عن  ال  اللق  ميض 

حييي ط  وإذ مييؤملرا  احجضاجييا  علييأ ال ييام سييلط  ااحييج ل  سييضن م واحجضييا  م   ةييرول الاسيي  ،
 شييييي ن ةيييييرول  2012علميييييا    الوالييييير ذا ييييي   اا  ييييياق الييييي مل   الجوكيييييا إل ييييي    ميار/ميييييايو 

  ن      ن   ا  اام   وفوريا ،يدعو إىل  وإذ ااحجضا    السضون اإلسرا  ل  ،
إىل الواعييد األمييم اقج ييدت النموذج يي  الييدن ا قملامليي  السييضنال )الواعييد ن لسييون  وإذ يشيير 

مانيدي ( والواعيد األميم اقج يدت قملاملي  السيض نا  والجيدا ر  ير ااحجضا يي  للمضرميا  )الواعييد 
 يدعو إىل اح،ام     القواعد، وإذ  انضو (،
 احملجل ، إىل حظر القانون الدوق اإلنسا  إ ملاي اقدن أ من األراقو وإذ يشر ميضا   
 ييييجم  مل يييييدعو إىل اإلفييييرا  عيييين اجليييييُ اليييييت وإذ وإذ يشييييض  احجضييييا  جيييييُ القجلييييأ، 

 إعايبا إىل ذوي ا، وفقا  للقانون الدوق اإلنسا  والانون حقوق اإلنسان،
شيييي  عيييين إكييييدار إسييييرا  ا، سييييلط  إ ال الملوااليييي  اليييييت لضيييين من  ن وإذ يملييييرب عيييين اللقيييي  

ااحيييج ل، موامييير عسيييضري   جملليييا  اعجقيييال ميييدن أ فلسيييط ن أ وسيييضن م وإ ملييياي م عييين األرض 
ي ا ر     ا التدي   ن القانون الدوق اإلنسا   وإذ ف  ا القدس الشرال  ، مبا ال لسط ن   احملجل ،

 حيظر إ ملاي اقدن أ من األراقو احملجل ،
ورت محاييي  اقييدافملأ عيين حقييوق اإلنسييان اقملن ييأ  ييالن وض  قضييايا علييأ قيير  وإذ يشييدي 

يجي    يم ميال عمل يم  مبيا ف  يا القيدس الشيرال  ، مبا حقوق اإلنسان   األرض ال لسط ن   احملجل ،
 احملاام  اجلنا   ، مو ااحجضا  الجملس و مو اقضايق  مو حبري  ويون ملول من ااعجدال

 وجيييوي يوق لركيييد ا الييي  ولإلسييي ام   إ يييال الملنيييي ومحايييي   ا اجييي  إىل واالجناعيييا  منييي  
 السييضان اقييدن أ ال لسييط ن أ ومسييياعدت الطييرفأ علييأ  ن  يي  اا  االيييا  اليييت   الجوكييا إل  يييا،

 ي اير     ا التدي  اقسات  اإلجيا    للوجوي الدوق اقؤالر   املل ا، وإذ
يشيير إىل  وإذ لمييوس   الطييا  األميين ال لسييط ين، يياجل وي اقجواكييل  و الجقييدم اق وإذ يقيير 

اسجمرار الجملاون ال مل ي  د ال لسط ن أ واإلسرا  ل أ ممليا ، وااكي  عين  رييا  ملفييف األمين و نيال 
 يملرب عن األما    وس ل نطاق   ا الجقدم ل شما ك ل اقرااف السضان   الضرب ، وإذ اليق ،

 الجمجييييل حبقييييوق اإلنسييييان اقضرسيييي    علييييأ حييييا ك ييييل شييييملوب اقنطقيييي    وإذ يشييييدي 
 المل دين الدول أ املاكأ حبقوق اإلنسان،
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علأ قرورت انس اب إسيرا  ا، سيلط  ااحيج ل، مين األرض ال لسيط ن    يشدي -1 
ف  ييا القيدس الشييرال  ، ميين مجيا متضييأ الشييمل  ال لسيط ين ميين ممارسيي   ، مبييا1967 احملجلي  منيي  عيام

 قرير متر  حق  اقمل،ل    عاق ا     
عليييأ من ك يييل الجيييدا ر واإلجيييرالا  الييييت اجييي با إسيييرا  ا، سييييلط   يضيييرر الج ا يييد -2 

التيل   ف  ا القدس الشرال  ، منج ض     لد األحضام ذا  ااحج ل،   األرض ال لسط ن   احملجل ، مبا
، 1949م سيييطس آب/ 12  والييير ا يييرب، اقؤرهملييي   مييين ا  اال ييي  جن يييي اقجمللقييي  حبمايييي  اقيييدن أ

 وخمال      لد الرارا  جملس األمن ذا  التل ،  و  دا ر وإجرالا   ر شرع   و ا ل  
إسيييرا  ا، سيييلط  ااحيييج ل،  ييي ن متجييييا امجيييياا   اميييا  ألحضيييام ا  اال ييي   يطالييي  -3 

و يي ن  ضييي فييورا  عيين ك ييل الجييدا ر واإلجييرالا  اقج يي ت علييأ  ييو  1949 لملييام جن ييي الرا مليي 
  ااا  وملرالا  ل   اال   يشضا انج
إىل اجيياذ  ييدا ر عاجليي  لضيييمان سيي م  السييضان اقييدن أ ال لسيييط ن أ  يييدعو -4 

ف  يا القيدس الشيرال  ، وفقيا  لألحضيام ذا  التيل  مين  مبيا ومحايج م   األرض ال لسط ن   احملجلي ،
 18( اقيؤر  1994)904يعيا إل ي  جمليس األمين   اليرار   ميا القانون الدوق اإلنسا  وعلأ  و

  1994آذار/مارس 
إسييييييرا  ا، سييييييلط  ااحييييييج ل،  يييييي ن  ضييييييي عيييييين ك ييييييل اقمارسييييييا   يطاليييييي  -5 

واإلجرالا  اليت  نج د حقيوق اإلنسيان للشيمل  ال لسيط ين، و ي ن حتي،م اليانون حقيوق اإلنسيان 
 بقييا  لقييرارا    ذلييد الجفامابييا  مبييا اح،امييا  اييام   ومن متجيييا الجفامابييا القانون يي     يي ا الشيي ن،

 األمم اقج دت ذا  التل  
قيييرورت احيييي،ام الوحيييدت اإلالل م يييي  لضيييا األرض ال لسييييط ن   احملجليييي   يضيييرر   ا ييييد -6 

واح،ام  واكل ا اجللرا  وس مج ا، وقرورت  يوفر قيمانا   ريي  حراي  األشي اة والسيلل يامليا 
رو  من ا، واليدملول إىل الطيا   يفت   ذلد الدملول إىل القدس الشرال   وامل األرض ال لسط ن  ، مبا

 واملرو  من ، والجنقا  أ الض   اللر    والطا   فت واملرو  إىل الملامل املارجو والملويت من  
  ا ييد مسيييؤول   إسييرا  ا، سييلط  ااحيييج ل، عيين احيي،ام ا يييا    يضييرر ميضييا   -7 

اإل اتي  اإلنسييان    التي   جلم يل األشي اة ياملييا األرض ال لسيط ن   احملجلي  وعين  سيي  ا ميرور
  ذليد وكيول اقيوة أ الطب يأ وممليدابم ووسيا ا نقل يم  مبيا  تورت فوري  ويا مي  ويون عيا ا،

  ذلييد الطييا   ييفت، ويشييدي علييأ قييرورت  مبييا وإمييدايابم إىل ك ييل اقنييا ا املاقييمل  ل حييج ل،
 ا  س ما   موالا  النف  وا مرور س ارا  اإلسملال عند نقاط الج ج   يون عا ا،

إسييرا  ا، سييلط  ااحييج ل،  ييالضي فييورا  عيين فييرض اإل يي ق اقطييوهل  يطاليي  -8 
 ف  ييا الق ييوي اليييت  شييضا حتييارا  علييأ الطييا   ييفت، مبييا والق ييوي علييأ النشيياط ااالجتييايمل والجنقييا،

يق د  شدت حري   نقا ال لسط ن أ ياملا الطا   فت ويمليو م إل ي  ومليروج م مني ، وانج ياع م  ما
ساسيي   وملييدما  اإلسييضان والجملليي م والملمييا والتيي   والجمجييل مبسييجو  ممل شييو ا ييا،  يياقرافا األ

عيين  ريييا  ييدا ر شييي  شييما ال ييوي ااسييجراي والجتييدير، اليييت  ييؤتر  يي ترا  مباشييرا    سييبا اقمل شيي  
وااسييجدام  ااالجتييايي  والجنم يي    ك يييل م ييال  ييفت، و فيييد مييين  راجييل الجنم يي ، وي  يي     ييي ا 

سيييرا  ا من  ن ييي  ا  ييياق الجنقيييا والملبيييور واقبيييايت اقج يييا عل  يييا  شييي ن ممليييرب رفييي   ن  ييي ا   التيييدي   
اييام  ، ميين مجييا السييماح  جنقييا األفييراي والسييلل  شييضا يا ييم ومنييجظم والجملض ييا  ململ يي  إعييايت 

 اإلعمار اليت  ال انجظار ا   الطا   فت 
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  التي د وإ  ف يا عن شديد اللق  إ ال إاليدام إسيرا  ا عليأ متيايرت شيبا يملرب -9 
   الطا   فت يون مربرا  ممن     ن  

  ذليييد ك يييل معميييال اإلر ييياب وااسيييج فا   مبيييا ك يييل معميييال الملنيييي، ييييدين -10 
سيي ما ااسييج دام اق ييرط للقييوت ميين جانيي  الييوا  ااحييج ل اإلسييرا  ل    وا والج ييريو والجييدمر،

 سب  التي اقنا ا اق  ولي   السيضان قد اقدن أ ال لسط ن أ، وااك    الطا   فت، ح ُ 
  ذلييد   كيي ول آال  مبييا   والييو  ملسييا ر فايحيي    األرواح وعييدي ابيير ميين اإلكييا ا ،

حدوث قرر ويمار شياملأ   اقنيا ل واقمجلضيا  ااالجتيايي  والتيناع    و  األ  ال والنسال،
ا  والتييرل التيي و والض ر ييال،   ذلييد شييبضا  اق يي مبييا والفراع يي  وا  ااييا األساسيي   ا  وييي ،
ف  ييييا اقسجشييي  ا  واقييييدارس، ومرافيييا األمييييم اقج ييييدت،  مبيييا واقوااليييل الدين يييي  واقؤسسيييا  الملاميييي ،

واألراقييو الفراع يي ، و شييريد اقييدن أ ياملل ييا  علييأ نطيياق واسييل، وايي لد ااسييج دام اق ييرط للقييوت 
أ   سيييي اق ااحجضاجييييا  ميييين جانيييي  الييييوا  ااحييييج ل اإلسييييرا  ل   قييييد اقييييدن أ ال لسييييط ن 

 السلم     الض   اللر    
مسي ر عين واليو   ميا إ  ق التواري  علأ منا ا مدن ي  إسيرا  ل  ، يدين ميضا   -11 

 ملسا ر   األرواح وسقوط جرحأ 
 إسييييرا  ا الضييييي عيييين ك ييييل انج ااييييا  حييييا ال لسييييط ن أ   الجملليييي م، يناشييييد -12 

اق روقييييي  عليييييأ حريييييي  الجنقيييييا، وحيييييوايث اقضيييييايق   ف  يييييا اانج اايييييا  الناشيييييا  عييييين الق يييييوي مبيييييا
وااعجدالا  اليت يجمليرض  يا م  يال اقيدارس واقرافيا الجملل م ي  عليأ ييد اقسيجو نأ اإلسيرا  ل أ، 

 و لد الناشا  عن اإلجرالا  الملسضري  اإلسرا  ل   
إسرا  ا من  ضل حدا  جلم ل معمال اقضايق  والج ديد والج وييي  يناشد ميضا   -13 

واانجقييام قييد اقييدافملأ عيين حقييوق اإلنسيييان وناشييطو اجملجمييل اقييد  اليي ين يييدعون سيييلم ا  إىل 
إعميييال حقيييوق ال لسيييط ن أ   األرض ال لسيييط ن   احملجلييي ،  وسيييا ا  شيييما الجملييياون ميييل   ايييا  

شييدي علييأ قييرورت الج ق ييا   ك ييل  يي   األعمييال، وقييمان األمييم اقج ييدت  قييوق اإلنسييان، وي
اقسيييالل  و يييوافر سيييبا اانجتيييال ال ملالييي ، واجييياذ املطيييوا  ال  مييي  قنيييل واليييو  اقفييييد مييين  ييي   

 الج ويي  مو معمال اانجقام مو ااعجدالا  مو الج ديدا 
ن فيي  م إ ال موقييا  السييضنال واحملجضييفين ال لسييط ن أ، مبيي يملييرب عيين  ييال  اللقيي  -14 

القتر،   السضون ومرااف ااحجضا  اإلسرا  ل  ، ويطال  إسرا  ا، سلط  ااحج ل،   ن حت،م 
يقل علأ عا ق ا مبوج  القانون الدوق من الجفاميا  ةيا  ك يل السيضنال واحملجضيفين  ما  الضاما

ام اق ييييرط ال لسييييط ن أ لييييدي ا ومن  جق ييييد  ييييا  الضامييييا، ويذملييييرب عيييين اللقيييي  ميضييييا  إ ال ااسييييج د
واقجواكا إلجرال ااعجقال اإليارمل، ويدعو إىل الجن    الضاما ل   ياق الي مل   الجوكيا إل ي    

 شيي ن إجييرال حتق ييا عاجييا ومسييجقا   ك ييل حيياا  الوفييات متنييال ااحجضييا ،  2012ميار/مييايو 
معضيال اجملليس ويناشد إسيرا  ا ميضيا  اإلفيرا  ال يورمل عين اافي  السيضنال ال لسيط ن أ، مبين في  م 

 الجشريملو، احملجضفين انج ااا  للقانون الدوق 
إىل إييي ل ا جمييام عاجييا حملنيي  وحقييوق السييضنال واحملجضييفين ال لسييط ن أ  يييدعو -15 

  السضون اإلسرا  ل  ، وفقا  للقانون الدوق، مبن في  م اقضير ون عين الطمليام، وييدعو إىل احي،ام 
دن ا قملامليي  السييضنال )الواعييد ن لسييون مانييدي ( والواعييد األمييم الواعييد األمييم اقج ييدت النموذج يي  اليي

 اقج دت قملامل  السض نا  والجدا ر  ر ااحجضا ي  للمضرما  )الواعد  انضو ( 
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  ذليييد الجملييي ي  الن سيييو  مبيييا   سيييرا  ا من حتظييير كيييراح   الجملييي ي ، ي  ييي  -16 
 اق  ن   مو  ال إنسان  مو الملقو   القاس   مو و ر  من قروب اقملامل 

إسرا  ا   ن  ضي عن س اس  نقا السضنال مين األرض ال لسيط ن   احملجلي   يطال  -17 
 من ا  اال   جن ي الرا مل   76إىل مراقو إسرا  ا، و  ن حت،م  الضاما الجفامابا مبوج  اقايت 

إسييرا  ا علييأ قييمان من يضييون ممل  وال ييي و/مو احجضييا  و/مو مااميي   حيييُ -18 
سييط ن أ مجوافقييا  مييل ا  اال يي  حقييوق الط ييا،  وسييا ا من ييا اامجنييا  عيين إالاميي  يعيياو  أل  ييال فل

 ييوفير، حبضييم  ملري  ييا، الضييمانا  ال  ميي   ا جنا  يي  علييأ األ  ييال ممييام احمليياام الملسييضري  اليييت
 اح،ام حقوال م و نج د حق م   عدم الجملرض للجم  ف 

اسييجانال إسييرا  ا الس اسيي  الملقا  يي  اقجميليي     ييدم اقنييا ل واسييجمرار  يشييض  -19 
إللال  تاري  اإلالام  لل لسيط ن أ الي ين يمل شيون   القيدس الشيرال   مين ملي ل خمجليي القيوانأ 
الجم  فيي ، و يدم اقرافيا السيضن   واإلجي ل القسيرمل لألسير ال لسيط ن  ، انج اايا   ق يم األساسييو 

 ا، وانج ااا  للقانون الدوق اإلنسا    السضن ال  
إ ال اليانون اقوا ني  واليدملول إىل إسيرا  ا الي مل مالير  الضن سير  يملرب عن اللق  -20 

مشا األسر  أ اقيوا نأ اإلسيرا  ل أ واألشي اة  مل وال مل يمللا، مل اسجينالا  نايرت، إمضان  
ييييؤتر  ييي ترا  قيييارا    ح يييات  ميييا الشيييرال  ،ف  يييا القيييدس  مبيييا اقق ميييأ   األرض ال لسيييط ن   احملجلييي ،

 الضير من األسر 
إسييرا  ا، سييلط  ااحييج ل،  والييي ك ييل منشييطج ا ااسييج طان  ، و نييال  يطاليي  -21 

اجليييدار، وممل  يييدا ر مملييير  يذقتيييد  يييا  ل ييير  يييا ل األرض ال لسيييط ن   احملجلييي  ووقيييمل ا القيييانو  
يدمجث،   كليي    ذلييد يامليا القيدس  مبيا و را بج يا السيضان  ، الشيرال   وحو ييا، وك مل يا  يدا ر حتذ

 ممور،   ترا  ملطرا  وقارا  حبقوق اإلنسان للشمل  ال لسط ين و  مضان   حتق ا  سوي  سلم   
إسرا  ا، سلط  ااحج ل،  ي ن متجييا الجفامابيا القانون ي  مبوجي   ميضا   يطال  -22 

 متييو / 9التييايرت عيين مضميي  الملييدل الدول يي     القييانون الييدوق، علييأ الن ييو اقيي اور   ال جييو 
 متو / 20اقؤر   10/15- البر    اجلممل   الملام    الراري ا يإط ما ، وعلأ  و2004يول   
يطالب ا   ن  والي  اما  ،2003 شرين األول/ماجو ر  21اقؤر   10/13-، ويإط2004يول   

  ذلييد ياملييا القييدس الشييرال   وحو ييا، و يي ن  امبيي فييورا   نييال اجلييدار   األرض ال لسييط ن   احملجليي ،
  ضد حاا  البن   اققام   نا ، و ي ن  لليو ك يل النتيوة الجشيريمل   والليوا   الجنظ م ي  اقجتيل  

ربذ ك ل األقرار اليت  سب  ف  ا  نال اجليدار الي مل متير  ي ترا  ملطيرا   مو     بطا م ملو ا، و  ن ةج
   ااججماع   وااالجتايي  للشمل  ال لسط ين   حقوق اإلنسان وةرول اقمل ش

ملطيط لل يدم   ضيو  مو إسرا  ا من  واليي عليأ ال يور ممل معميال  يدم يناشد -23 
إجييي ل ال لسيييط ن أ السيييرا ، ملتوكيييا    اقنييا ا اقملرقييي  للجييي تر  ييي   األعميييال    مو إىل  رح ييا

 سييير عيييويت  ليييد اجملجممليييا   ييي ل املل يييا اجلنو  ييي ، ومن   و   يييور األرين وعليييأ م يييرال القيييدس
إجي ل السيرمل، إىل ممياان إالامج يا  مو احملل   ال لسيط ن  ، الييت سيبا من ملضيملر لململ يا   رح يا
 األكل   ومن  ضمن  ا السضن ال  ا وممن ا  ا ت القانو  

يضييون  و يييل مييواري اق ييا    األرض ال لسييط ن    ما إسييرا  ا علييأ قييمان حيييُ -24 
يييؤيمل إىل حيياا  نقييو   إمييدايا  اق ييا   ييؤتر  يي ترا   يير مجناسيي     وما   فيييا  احملجليي   و يملييا  مت
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السيييضان ال لسيييط ن أ   الضييي   اللر  ييي ، واجييياذ ملطيييوا  عاجلييي  لج سييير إكييي ح البن ييي  الج ج ييي  
  ذلييد    ييور األرين، الييييت  ضييرر  مييين جييرال  يييدمر  مبيييا إلمييدايا  اق ييا    الضييي   اللر  يي ،

يسييج دم ا السييضان اقييدن ون احملل ييون وملفانييا  اق ييا  علييأ األسييط  و يير ذلييد ميين  ا  ييار اليييت
  1967 عام مرافا اق ا  والرمل نج ض   للململ ا  الملسضري  وااسج طان   من 

ف  يا  مبا اإلجرالا  اإلسرا  ل    ر اقشروع    القدس الشرال   احملجل ، يسجنضر -25 
ضان ال لسيييط ن أ السيييرا ، ومعميييال ا  ييير   اقوااليييل الدين ييي  عمل يييا   يييدم اقنيييا ل، وإجييي ل السييي

حو ا، وسيا ر الجيدا ر اان راييي  الييت يذقتيد  يا  ل ير  يا ل اقديني  واألرض اضيا،  وما والجارخي  
 ووقمل ما القانو  و را بج ما السضان   

 يلو: ما عن شديد اللق  إ ال يملرب -26 
اليييت  ملييوق وكييول اقتييلأ اقسيي   أ واقسييلمأ الق ييوي اليييت   رقيي ا إسييرا  ا و  )م( 

ف  ييا القييدس الشييرال  ، ويناشييد إسييرا  ا من  مبييا إىل اقواالييل اققدسيي    األرض ال لسييط ن   احملجليي ،
اقملجقد و تون ك ل اقوااليل الدين ي   مو  ملدم الجم  ف علأ مساس الدين يجمللا ف ما قدم قمانا  

 وإ اح  الوكول السلمو إل  ا 
  ذليييييد  مبيييييا  فاييييييد الجيييييو را    القيييييدس الشيييييرال   احملجلييييي  واقنطقييييي    امل يييييا، )ب( 

 الجو را  الناشا  عن احملاوا  الرام   إىل الجل ر  ر الشرعو لوقل اقواالل اققدس  ا اق 
الييييدول األعضييييال علييييأ مواكييييل   قييييد  اقسيييياعدت الطار يييي  إىل الشييييمل   حيييييُ -27 

  اقال ي  وا الي  ااججماع ي  وااالجتيايي  واإلنسيان   األل مي ، ال لسط ين للج   يي مين حيدت األ مي
 وااك    الطا   فت 

عليييأ قيييرورت احملافظييي  عليييأ اقؤسسيييا  وا  اايييا األساسييي   ال لسيييط ن    يشيييدي -28 
و طوير ييا ميين مجييا  ييوفر املييدما  الملاميي  ا  وييي  للسييضان اقييدن أ ال لسييط ن أ و ملفيييف حقييوق 

  قوق اقدن   والس اس   وااالجتايي  وااججماع   واليقاف   ف  ا ا مبا اإلنسان،
ك يييل اليييدول والواييياا  اقج تتييي  واقؤسسيييا  الجا ملييي  قنظومييي  األميييم  حييييُ -29 

لي   ميا اقج دت عليأ مواكيل  يعيم الشيمل  ال لسيط ين ومسياعد   عليأ من ينيال،   ماليرب والير،
سيب ا  حقي     قريير اقتير، وذليد عليأ   ذليد مبيا القا لي  للجتيرل، من حقوق اإلنسان  ير

األولوي ،   قول  دل السن  املمسأ من ااحج ل اإلسيرا  لو واسيجمرار إنضيار حقيوق اإلنسيان 
 للشمل  ال لسط ين وانج اا ا 

اسييييييجمرار عييييييدم  مليييييياون إسييييييرا  ا مييييييل اقضل ييييييأ  وايييييييا    إ ييييييار  يسييييييجنضر -30 
ج ييدت، ويشييدي علييأ قييرورت  ق ييد إسييرا  ا  م ييل اإلجييرالا  املاكيي  و ر ييا ميين آل ييا  األمييم اق

الرارا  األمم اقج دت ذا  التل  والجملياون ميل جمليس حقيوق اإلنسيان وك يل اإلجيرالا  املاكي  
 وم وق   األمم اقج دت السام    قوق اإلنسان 

إىل اق يييوض السيييامو من يقيييدم إىل جمليييس حقيييوق اإلنسيييان،   يور ييي   يطلييي  -31 
،  قريييرا  عيين  ن  يي   يي ا القييرار، مييل ال،ا ييف  وجيي  مليياة علييأ الملوامييا اليييت  ييد  السييا مل  والي تييأ

ااحجضا  الجملس و للسضنال واحملجضفين ال لسط ن أ   السضون اإلسرا  ل    الجشياور ميل ال رييا 
 الملاما اقملين  ااحجضا  الجملس و 
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 من يبقو اقس ل  ال د نظر . يقرر -32 
 58 اجللس 

 2017/مارس آذار 24
معضييال عيين الجتييوير.  4كييو ا  مقا ييا كييو أ وامجنييا   41]اعجمييد  جتييوير مسييضا    لب يي  
 واانر نج ض  الجتوير اما يلو:

 :اقؤيدون
 ،الربا ييا ،إندون سي ا ،اإلمارا  الملر    اقج يدت ،مقان ا ،ملبان ا ،إاوايور ،إت و  ا
اقجملييديت  -ا )يوليي   ول   يي ، ورونييدمل ، و سييوانا ، يينل يي  ، لض ضييا ،الرب لييال

 ،السييييل ايور ،جورج ييييا ،جنييييوب مفريق ييييا ،ك ورييييي  اوريييييا ، ييييونس ،القوم ييييا (
 -فنيييييفوي  )ك وريييييي   ،ال لبيييييأ ، انيييييا ،المليييييراق ،التيييييأ ،سويسيييييرا ،سيييييلوف ن ا
 ،ا   يييا ،ا ن يييا  ،ايييو  يي يييوار  ،او يييا  ،اروا  يييا  ،الر  فسيييجان ،الطييير ،البول  اريييي (

يرلنيييدا آقملضييي  اقج ييدت لربيطان يييا الملظمييأ و ا ،اقملضيي  الملر  ييي  السييملويي  ،متيير
 ال ا ان ، ولندا ، نلاريا ،ا ند ،ن ضريا ،منلول ا ،الشمال  

 :اقملارقون
  و و، الوايا  اقج دت األمريض  

 :اقمجنملون
 .[الضونلو ،رواندا ، نما ، ارا وامل

    


