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 الدورة الخامسة والسبعون 

السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار لجنة المسائل 
 )اللجنة الرابعة(

 من جدول األعمال 53البند 

تقرير اللجنة الخاصةةةةةةة المعنية بالتيقال ما الممارسةةةةةةا  
اإلسةرائالية التا تم  ققو  اإلنسةان للبةعل الطلسة انا 

 وغاره من السكان العرب ما األراضا الميتلة

   
 :ملسةةةةةةةةة ان ودولة ،والكويت، ومصةةةةةةةةةر، والميرب، وناماايا، ونيكاراغوااألردن، وعمان، وق ر، وكوبا،   

 قرار مبروع
  

المسةةةةةةتوإلنا  اإلسةةةةةةرائالية ما األر  الطلسةةةةةة انية الميتلة، بما ماها القد  البةةةةةةر ية،   
 والجوالن السوري الميتل

 

 ،إن الجمعية العامة 

االلتزامات المنبثقة عن الميثاق  بمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصــدو وروــ وحة امت ا  إذ تسةتردةد 
 وغي و من صكوك القانون الدولي وقواعدو،

 عد  جواز االستيالء على األحاضي بالقوة، إذ تؤكد مرة أخرى و  

 كانون األول/ 7المؤحخ  73/97إلى ق احاتها ذات الصــــــلة بالموضــــــوا، بما نيها الق احان  وإذ تبةةةةار 
وإلى الق احات التي اتخذتها ني دوحتها ، 2019كانون األول/ديســــــمب   13المؤحخ  74/88و  2018ديســــــمب  

 االستثنائية الطاحئة العاش ة،

 (1967) 242ا نيها الق احات إلى ق احات مجلس األمن ذات الصــلة بالموضــوا، بم وإذ تبةار أضاةا 
 (1980) 465 و 1979آذاح/ماحس  22المؤحخ  (1979) 446و  1967تشـــــــ نن الثاني/نونمب   22المؤحخ 
المؤحخ  (1980) 478 و 1980مزن ان/يونيـــ   30المؤحخ  (1980) 476و  1980آذاح/مـــاحس  1المؤحخ 
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https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
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المؤحخ  (1994) 904و  1981كانون األول/ديسمب   17المـؤحخ  (1981) 497و  1980آب/أغسطس  20
 ،2016كانون األول/ديسمب   23المؤحخ  (2016) 2334و  1994آذاح/ماحس  18

وأمكا  اتفاقية جنيف  1907انطباق األنظمة الم نقة باتفاقية الهاي ال ابعة لعا   وإذ تعاد تأكاد 
القانون  واألمكا  ذات الصــلة من (1)1949آب/أغســطس  12بشــ ن مماية المدنيين ني وقا الح ب المؤح ة 

، على األحض الفلسطينية (3)التفاقيات جنيف األحرع (2)المدّونة ني الب وتوكول اإلضانيالع ني، بما نيها تلك 
، 1967األحاضـــــــــي الع رية األ  ت التي تحتلها إســـــــــ ائي  منذ عا  المحتلة، بما نيها القدس الشـــــــــ قية، وعلى 

 الجوالن السوحي المحت ،نيها  بما

بعض ســــــــكانها المدنيين إلى األحض التي تحتلها أن قيا  الســــــــلطة القائمة باالمتالل  نق   وإذ تؤكد 
 ،(4)يشّك    قًا التفاقية جنيف ال ابعة

بشــــــ ن ا  اح  2004تموز/يولي   9إلى الفتوت التي أصــــــدحتها محكمة العدل الدولية ني  وإذ تبةةةةار 
لجمعية ، وإذ تشـــــي  أيوـــــا إلى ق احي ا(5)القانونية الناشـــــ ة عن تشـــــييد جداح ني األحض الفلســـــطينية المحتلة

 ،2006كانون األول/ديسمب   15المؤحخ  10/17-ودإط 2004تموز/يولي   20المؤحخ  10/15-العامة دإط

األحض  إقامة المســتوانات اإلســ ائيلية ني”أن محكمة العدل الدولية قد  ُلصــا إلى أن  وإذ تالقظ 
 ،(6)“الفلسطينية المحتلة )بما نيها القدس الش قية( تمث    قا للقانون الدولي

بـالتق ن نن اللـذين قـدمهمـا مؤ  ا المق ح الخـال لمجلس مقوق اإلنســــــــــــــان المعني  وإذ تييط علما 
 ،(7)1967بحالة مقوق اإلنسان ني األحاضي الفلسطينية المحتلة منذ عا  

إلى تق ن  البعثة الدولية المســــــــــــتقلة لتقصــــــــــــي الحقائ  من أج  التحقي  ني آ اح  ناء  وإذ تبةةةةةةةةةار 
ائيلية على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني المستوانات اإلس  

 ،(8)ني جميع أنحاء األحض الفلسطينية المحتلة، بما نيها القدس الش قية

 (9)1993 أيلول/سبتمب  13إلى إعالن مبادئ ت تيبات الحكم الذاتي المؤقا المؤحخ  وإذ تبار أضاا 
 وإلى اتفاقات التنفيذ الالمقة  ين الجانبين الفلسطيني واإلس ائيلي،

إلى   نطة الط ن  التي وضــــــــعتها المجموعة ال راعية إليجاد م  دائم للصــــــــ اا  وإذ تبةةةةةةار ك ل  
، وإذ تشــــــّدد على وج  التحديد على دعوتها إلى تجميد (10)اإلســــــ ائيلي الفلســــــطيني على أســــــاس وجود دولتين

االســـــتيطانية، بما ني ذلك ما يســـــمى النمو الطبيعي للمســـــتوانات، وإلى تف يك جميع البؤح جميع األنشـــــطة 
__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 

 .17512، ال قم 1125الم جع نفس ، المجلد  (2) 
 .973إلى  970، األحقا  75الم جع نفس ، المجلد  (3) 
 .973الم جع نفس ، ال قم  (4) 

 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273انظ   (5) 

 .120الم جع نفس ، الفتوت، الفق ة  (6) 

 (7) A/HRC/40/73انظ  أيوا ؛ A/74/507. 

 (8) A/HRC/22/63. 

 (9) A/48/486-S/26560. الم ن ، 

 (10) S/2003/529. الم ن ، 
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، وعلى ض وحة أن تفي إس ائي  بالتزاماتها وتعهداتها 2001االستيطانية المتقدمة التي أنش ا منذ آذاح/ماحس 
 ني هذا الش ن،

 ،2012تش نن الثاني/نونمب   29المؤحخ  67/19إلى ق احها  وإذ تبار 

انوـــما  نلســـطين إلى عدة معاهدات لحقوق اإلنســـان وإلى االتفاقيات األســـاســـية للقانون  وإذ تالقظ 
 اإلنساني، وكذلك إلى معاهدات دولية أ  ت،

أن أنشــــــطة االســــــتيطان اإلســــــ ائيلية تشــــــم ، ني جملة أموح، نق  حعايا الســــــلطة القائمة  وإذ تدرك 
باالمتالل إلى األحاضـــي المحتلة ومصـــادحة األحاضـــي والنق  القســـ ي للمدنيين الفلســـطينيين، بمن نيهم األســـ  

مدنيين البدونة، واســـــــــــــتلالل المواحد الطبيعية، وتفتيا األحض، واتخاذ إج اءات أ  ت ضــــــــــــــد الســـــــــــــكان ال
 الفلسطينيين والسكان المدنيين ني الجوالن السوحي المحت  تتعاحض مع القانون الدولي،

الت  ي  البالغ الوــ ح للســياســات والق احات واألنشــطة االســتيطانية اإلســ ائيلية  وإذ تاة  ما اعتباراا 
ة الســـــال  والموـــــي  ها ني الجهود المبذولة ماليًا على الصـــــعيدين اإلقليمي والدولي من أج  اســـــت نا  عملي

قدمًا وني ن ل تحقي  الســــال  ني الشــــ ق األوســــا ونقا للح  القائم على وجود دولتين، إســــ ائي  ونلســــطين، 
، 1967تعيشـــــــــان جنبا إلى جنب ني ســـــــــال  وأمن دا   مدود معت    ها، على أســـــــــاس مدود ما قب  عا  

 إمكانية تطبي  ذلك الح  ومصداقيت ، وني

ســــــــــتيطان التي تقو   ها إســــــــــ ائي ، الســــــــــلطة القائمة باالمتالل، ني األحض أنشــــــــــطة اال وإذ تدين 
الفلســـــــــطينية المحتلة، بما نيها القدس الشـــــــــ قية، باعتباحها انتها ات للقانون الدولي اإلنســـــــــاني وق احات األمم 

بموجب  المتحدة ذات الصــــــلة بالموضــــــوا واالتفاقات التي تم التوصــــــ  إليها  ين الط نين ولاللتزامات المق حة
  نطة الط ن  التي وضـــــعتها المجموعة ال راعية وراعتباحها أعماال تتم ني تحدو لدعوات المجتمع الدولي إلى 

 إيقا  جميع األنشطة االستيطانية،

قياَ  إســـــــ ائي   بناء وتوســـــــيع المســـــــتوانات ني القدس الشـــــــ قية المحتلة  بوجه خاص وإذ تبةةةةةجل 
ال امية إلى ال را  ين مســــتواناتها غي  الشــــ عية مول القدس  1-ءومولها، بما ني ذلك ما تســــمي  الخطة ها

الشـــــــ قية المحتلة وزنادة عزلتها، ومواصـــــــلة هد   يوت الفلســـــــطينيين وا د األســـــــ  الفلســـــــطينية من المدينة، 
وم مان الفلســــــــــطينيين من مقوقهم ني اإلقامة ني المدينة، واألنشــــــــــطة االســــــــــتيطانية الجاحنة ماليا ني غوح 

 هي جميعا أعمال تزند من تمزن  أوصال األحض الفلسطينية المحتلة وتقونض تواصلها الجل اني،األحدن، و 

الخطا ال امية إلى هد  ق نة  ان األمم  الفلســـــــــــــطينية، ني انتهاك للقانون الدولي،  وإذ تبةةةةةةةةةجل 
ن ل  ســــي تب عواقب و يمة من مير تشــــ ند ســــكانها ونهدد بشــــدة إمكانية تطبي  م  الدولتين ونقّوض مما

تحقي  الســـــــــــــال ، نظ ا للموقع الحســـــــــــــاس لهذو المنطقة وأهميتها للحفاض على التواصـــــــــــــ  الجل اني ل حض 
 الفلسطينية، وتطالب  وقف تلك الخطا،

قيا  إسـ ائي   هد  مبانو نلسـطينية ني مي وادي الحّمب بق نة صـوح باها  الواقعة جنوب تدين  وإذ 
 انتهاكو للقانون الدولي،القدس الش قية المحتلة، ني 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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، وإذ تشـــــــــــــــّدد على (11)2016تموز/يوليـــ   1 تق ن  المجموعـــة ال رـــاعيـــة المؤحخ  وإذ تييط علمةةا 
توصــياتها وكذلك على  ياناتها ذات الصــلة التي  ُلب نيها أعوــاء المجموعة ال راعية إلى جملة أموح منها 

حاضــــي لالســــتخدا  اإلســــ ائيلي الخالب، اســــتم اح ســــياســــة  ناء المســــتوانات وتوســــيعها، وتخصــــيب األ أن
وم مان الفلســــــــطينيين من التنمية، بما يشــــــــم  االحتفاا األ ي  ني معدل عمليات الهد ، هي إج اءات تؤدي 

 بشك  مط د إلى تقونض م  الدولتين،

مواصـــــــلة إســـــــ ائي  التشـــــــييد غي  القانوني للجداح دا   األحض الفلســـــــطينية المحتلة،  وإذ تبةةةةةجل 
ني القدس الش قية ومولها، وإذ تع ب عن قلقها  وج   ال إزاء امتداد الجداح   وجًا على  ا ذلك  ني بما

بط نقة تجعل  يوـــم اللالبية العظمى من المســـتوانات اإلســـ ائيلية ني األحض الفلســـطينية  1949الهدنة لعا  
ألوضـــــــاا االجتماعية المحتلة، بما نيها القدس الشـــــــ قية، ونســـــــبب محنة إنســـــــانية شـــــــديدة وت ديا  طي ا ني ا
يشك  مكمًا مسبقًا  قد واالقتصادية للشعب الفلسطيني، ونفتا ومدة األحض الفلسطينية ونقوض ميونتها، مما

 على أي مفاوضات ني المستقب  ونجع  مّ  الدولتين مستحي  التنفيذ نعليًا،

وحة إنهاء جميع أعمال العنف واإلحهاب ضـــــد المدنيين على الجانبين، وإذ تشـــــي  إلى ضـــــ   وإذ تدين 
 أعمال العنف، بما ني ذلك أعمال اإلحهاب واالستفزاز والتح نض والتدمي ،

جميع أعمال العنف والتدمي  والموــــــــــــايقة واالســــــــــــتفزاز والتح نض التي ي ت بها  وإذ تدين أضاةةةةةةةةةا 
المســـــــــــتوانون اإلســـــــــــ ائيليون ني األحض الفلســـــــــــطينية المحتلة، بما نيها القدس الشـــــــــــ قية، ضـــــــــــد المدنيين 
الفلســــــطينيين، بمن نيهم األافال، وضــــــد ممتل اتهم، بما نيها المواقع التاحنخية والدينية، وأحاضــــــيهم الزحاعية، 
وكذلك أعمال اإلحهاب التي ي ت بها كثي  من المســــــتوانين اإلســــــ ائيليين المتط نين، وإذ تدعو إلى المســــــاءلة 

 المش وعة التي ت ت ب ني هذا الصدد، عن األعمال غي 

 تقاحن  األمين العا  ذات الصـــــــــلة بالموضـــــــــوا، بما ني ذلك التقاحن  المقدمة عمال  يط علماوإذ تي 
 ،(12)(2016) 2334بق اح مجلس األمن 

أن المســــــــتوانات اإلســــــــ ائيلية ني األحض الفلســــــــطينية المحتلة، بما نيها  من جديد تؤكد - 1 
لقدس الشـــــ قية، وني الجوالن الســـــوحي المحت  غي  قانونية وتشـــــّك  ع بًة أما  الســـــال  والتنمية االقتصـــــادية ا

 واالجتماعية؛

إســـــــــ ائي  ب ن تقب  انطباق اتفاقية جنيف بشـــــــــ ن مماية المدنيين ني وقا الح ب  ت الل - 2 
ة، بما نيها القدس الشــــ قية، بحكم القانون على األحض الفلســــطينية المحتل 1949آب/أغســــطس  12المؤح ة 
الجوالن الســـــــــوحي المحت ،  ، بما نيها1967األحاضـــــــــي الع رية األ  ت التي تحتلها إســـــــــ ائي  منذ عا  وعلى 

منها، وأن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي  49تلتز   دقة ب مكا  االتفاقية، ورخاصــــــة المادة  وأن
التدا ي  التي تتســـــــــبب ني تليي  اابع األحض الفلســـــــــطينية المحتلة، بما نيها وأن ت ف نوحا عن اتخاذ جميع 

هما وت وننهما الديمل اني؛  القدس الش قية، والجوالن السوحي المحت  ووضعا

 وقف جميع أنشــــــــــطة االســــــــــتيطان اإلســــــــــ ائيلية ني جميع أنحاء األحض  م الاتها تكرر - 3 
ة، وني الجوالن الســـــوحي المحت  نوحا وعلى نحو تا ، وتدعو ني الفلســـــطينية المحتلة، بما نيها القدس الشـــــ قي

__________ 

 (11) S/2016/595. الم ن ، 

 (12) A/74/192  وA/74/219  وA/74/357  وA/74/468. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/595
https://undocs.org/ar/A/74/192
https://undocs.org/ar/A/74/192
https://undocs.org/ar/A/74/219
https://undocs.org/ar/A/74/219
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/74/468
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هذا الصـــــــــــــدد إلى تنفيذ جميع ق احات مجلس األمن ذات الصـــــــــــــلة بالموضـــــــــــــوا بال ام ، بما نيها الق احات 
 478و  (1980) 476و  (1980) 465و  1979تموز/يولي   20المؤحخ  (1979) 452و  (1979) 446

 ؛(2016) 2334و  2003تش نن الثاني/نونمب   19المؤحخ  (2003) 1515و  (1980)

الدولتين  ي إلنقاذ م أن الوقف التا  لجميع أنشطة االستيطان اإلس ائيلية أمٌ  أساس تؤكد - 4 
، وتدعو إلى اتخاذ  طوات إيجا ية نوحنة لعكس مســـــــــــاح االتجاهات 1967المســـــــــــتند إلى مدود ما قب  عا  

 السلبية القائمة على األحض، التي تهدد إمكانية تطبي  م  الدولتين؛

، أن  لن يعت   ب ي تليي ات (2016) 2334إلى ت  يد مجلس األمن، ني ق احو  تبةةةةةةةةةار - 5 
، بما ني ذلك ما يتعل  بالقدس، ســـــــــوت التليي ات التي يتف  عليها 1967ني  طوط ال ابع من مزن ان/يوني  

 الط نان من  الل المفاوضات؛

ة أن امتالل األحاضــــي إنما هو وضــــع مؤقا يف ضــــ  األم  الواقع وال يجيز للســــلط تؤكد - 6 
القائمة باالمتالل أن تزعم مل يتها ل حض التي تحتلها أو أن تبســــا عليها ســــيادتها، وتشــــي  ني هذا الصــــدد 
إلى مبدأ عد  جواز االســــــــــتيالء على األحاضــــــــــي بالقوة ومن  ّم عد  مشــــــــــ وعية ضــــــــــم أي جزء من األحض 

ولي ونقّوض إمكانية تطبي  م  الفلســـــطينية المحتلة، بما نيها القدس الشـــــ قية، الذي يشـــــّك    قا للقانون الد
الدولتين ونع ق  امتماالتا التوصــــــــــ  إلى تســــــــــونة ســــــــــلمية عادلة ودائمة وشــــــــــاملة، وتع ب عن قلقها البالغ 

البيــانــات الصــــــــــــــادحة ني ا ونــة األ ي ة التي تــدعو إلى أن توـــــــــــــم إســـــــــــــ ائيــ  منــاا  تقع ني األحض  إزاء
 المحتلة؛ الفلسطينية

ني هذا الصـــدد أنشـــطة االســـتيطان ني األحض الفلســـطينية المحتلة، بما نيها القدس  تدين - 7 
الشــــــ قية، وني الجوالن الســــــوحي المحت ، وأي أنشــــــطة تنطوي على مصــــــادحة األحاضــــــي وقطع ســــــب  ال زق 
ل شــخال المشــمولين بالحماية والنق  القســ ي للمدنيين وضــم األحاضــي، ســواء أ ان ذلك بحكم األم  الواقع 

 بموجب تش نعات وانية؛ وأ

إســـــــــــــ ائي ، الســـــــــــــلطة القائمة باالمتالل، ب ن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكوحة  ت الل - 8 
 ؛2004تموز/يولي   9الفتوت الصادحة عن محكمة العدل الدولية ني  ني

ها إلى منع جميع أعمال العنف والتدمي  والموــــايقة واالســــتفزاز التي يقو    تكرر دعوتها - 9 
المســتوانون اإلســ ائيليون، ورخاصــة ضــد المدنيين الفلســطينيين وممتل اتهم، ومنها المواقع التاحنخية والدينية، 

 ني ذلك ني القدس الش قية المحتلة، وضد أحاضيهم الزحاعية؛ ورما

إلى المســـاءلة عن األعمال غي  المشـــ وعة التي ي ت بها المســـتوانون اإلســـ ائيليون  تدعو - 10 
الذي  (1994) 904حض الفلســـطينية المحتلة، وتؤكد ني هذا الصـــدد ضـــ وحة تنفيذ ق اح مجلس األمن األ ني

الب في  المجلس إلى إســــــ ائي ، الســــــلطة القائمة باالمتالل، مواصــــــلة اتخاذ وتنفيذ تدا ي  تشــــــم  مصــــــادحة 
ال العنف غي  المشـــــ وعة التي ي ت بها المســـــتوانون اإلســـــ ائيليون ودعا إلى اتخاذ األســـــلحة  هد  منع أعم

 تدا ي  لومان سالمة المدنيين الفلسطينيين ني األحض المحتلة وممايتهم؛

مســــؤولية إســــ ائي ، الســــلطة القائمة باالمتالل، عن التحقي  ني جميع أعمال العنف  تؤكد - 11 
 دنيين الفلسطينيين وممتل اتهم وكفالة مساءلتهم عن هذو األعمال؛التي ي ت بها المستوانون ضد الم

https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/452%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/904%20(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/904%20(1994)
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بجميع الدول والمنظمات الدولية أن تواصـــــــــ   همة اتباا ســـــــــياســـــــــات ت ف  امت ا   تهال - 12 
التزاماتها بموجب القانون الدولي ني ما يتعل  بجميع المماحســـــــــــــات والتدا ي  اإلســـــــــــــ ائيلية غي  القانونية ني 

 المحتلة، بما نيها القدس الش قية، ورخاصة أنشطة االستيطان اإلس ائيلية؛ األحض الفلسطينية

إلى وضع تدا ي  للمساءلة، بما يتس  مع أمكا  القانون الدولي، ني ضوء استم اح  تدعو - 13 
قانونية  غي  عد  االمتثال للمطالبات بوــــــــــ وحة الوقف التا  والفوحي لجميع أنشــــــــــطة االســــــــــتيطان، التي هي

قانون الدولي وتشــــّك  ع بًة أما  الســــال  وتهدد بجع  م  الدولتين أم ا مســــتحيال، مشــــددًة على أن بموجب ال
االمتثال ألمكا  القانون الدولي اإلنســاني والقانون الدولي لحقوق اإلنســان وامت امها دعامٌة أســاســية من دعائم 

 السال  واألمن ني المنطقة؛

الصــــــــــــادح عن مؤتم   1999تموز/يولي   15ؤحخ ني هذا الصــــــــــــدد إلى البيان الم تبةةةةةةةةار - 14 
األا ا  المتعاقدة الســـــــــــــامية ني اتفاقية جنيف ال ابعة المعني بالتدا ي  ال امية إلى إنفاذ االتفاقية ني األحض 

 كانون األول/ 5الفلســــــــــــطينية المحتلة، بما نيها القدس الشــــــــــــ قية، وإلى اإلعالنين اللذين اعتمدهما المؤتم  ني 
، وت مب ني هذا الصـــــدد بالمبادحات التي اتخذتها دول (13)2014كانون األول/ديســـــمب   17 و 2001ديســـــمب  

من االتفاقية،  هد  كفالة امت ا  االتفاقية والمســـــــــاءلة، وتهيب  1أا ا  بشـــــــــك  ن دي أو جماعي، ونقا للمادة 
أج  كفالة  مجتمعًة،  ذل قصـــــــاحاها منبجميع األا ا  المتعاقدة الســـــــامية ني االتفاقية أن تواصـــــــ ، منف دًة أو 

امت ا  إســـــــ ائي ، الســـــــلطة القائمة باالمتالل، ألمكا  االتفاقية ني األحض الفلســـــــطينية المحتلة، بما نيها القدس 
 ؛1967 األحاضي الع رية األ  ت التي تحتلها إس ائي  منذ عا الش قية، وني 

تمّيز  ، بجميع الدول أن(2016) 2334إلى أن مجلس األمن أهاب، ني ق احو  تبار أضاا - 15 
 ؛1967ني معامالتها ذات الصلة  ين إقليم دولة إس ائي  واألحاضي المحتلة منذ عا  

بجميع الدول أال تعت   بالوضــــع الناشــــب عن تدا ي  تعتب  غي  قانونية بمقتوــــى  تهال - 16 
القانون الدولي، بما يشــــــم  التدا ي  ال امية إلى الموــــــي قدمًا بمخططات ضــــــم األحاضــــــي ني األحض  أمكا 

األحاضــــــــــي الع رية األ  ت التي تحتلها إســــــــــ ائي  منذ الفلســــــــــطينية المحتلة، بما نيها القدس الشــــــــــ قية، وني 
التزاماتها  ذلك تمشـيًا معوأن تمتنع عن تقديم العون أو المسـاعدة ني اإلبقاء على هذا الوضـع، و ، 1967 عا 

 بموجب القانون الدولي والق احات ذات الصلة؛

 هي ات األمم المتحدة ذات الصـــــــلة أن تتخذ جميع التدا ي  واإلج اءات الوـــــــ وحنة تهال  - 17 
 مزن ان/ 16المؤحخ  17/4نطــــاق واليـــاتهــــا لوـــــــــــــمــــان االمت ا  التــــا  لق اح مجلس مقوق اإلنســــــــــــــــان  ني

د ال ــامــ  بــ مكــامــ  بشــــــــــــــ ن المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــاألعمــال التجــاحنــة ومقوق  (14)2011 يونيــ  والتقيــّ
، وغي ها من القوانين والقواعد الدولية ذات الصـــلة بالموضـــوا، وضـــمان تنفيذ إااح األمم المتحدة (15)اإلنســـان
نســان فيما يتعل  ب نشــطة الذي يون  معياحا عالميا إلمقاق مقوق اإل“ الحماية واالمت ا  واالنتصــا ”المعنون 

 األعمال التجاحنة المتصلة بالمستوانات اإلس ائيلية ني األحض الفلسطينية المحتلة، بما نيها القدس الش قية؛

ة والســـبعين تق ن ا ســـادســـإلى األمين العا  أن يقد  إلى الجمعية العامة ني دوحتها ال ت لل - 18 
 عن تنفيذ هذا الق اح.

__________ 

 (13) A/69/711-S/2015/1. الم ن ، 

 الثالر، الف ا ألف. ، الفص (A/66/53) 53الو ائ  ال سمية للجمعية العامة، الدوحة السادسة والستون، الملح  حقم  :انظ  (14) 

 (15) A/HRC/17/31. الم ن ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/4
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/66/53
https://undocs.org/ar/A/66/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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والســـــــــــبعين البند المعنون  ســـــــــــادســـــــــــةي جدول األعمال المؤقا لدوحتها النأن تدحج  تقرر - 19 
مقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغي و من السكان  التي تمسواألنشطة االستيطانية المماحسات اإلس ائيلية ”

 .“الع ب ني األحاضي المحتلة
 


