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 الدورة الخامسة والسبعون 

    األعمالمن جدول  53البند 
تقرير اللجنة الخاصةةةةة المعنية حالق قي  لم المماراةةةةاي اةاةةةةراميلية القم تم    

 الم قلة حقوق اةنسان للشعب الفلسطينم وغيره من السكان العرب لم األراضم
  

 تقرير لجنة المسامل السيااية الخاصة وإنهاء االاقعمار )اللجنة الراحعة(  
 

ر    (قطر) المعاودة سيارجاسم : السيد المقر ِّ
  

 مقدمة - أوال 
وبناًء  ،2020أيل ل/ســــــــــبتمبر  18قررت الجمعية العامة، في جلســــــــــتاا العامة القادية المعق  ة في  - 1

تقرير اللجنة ”والســــــــــ عين البند المعن ن  الخامســــــــــةأن تدرج في جدول أعمال  ورتاا ، على ت صــــــــــية الم ت 
 اإلســراليلية التي تمح وق ا اإلدســان للاــع  اليلســطيني و ير  منالخاصــة المعنية لالتحقيف في الممارســات 

وأن تحيله إلى لجنة المســــالس الســــياســــية الخاصــــة و دااء ا ســــتعمار  “الســــ ان العر  في األرالــــي المحتلة
 )اللجنة الرالعة(.

مجتمعًة  61إلى  50لبن   جدول األعمال عامة في البند خالل مناقاـــــــــــــتاا الاللجنة الرالعة  ودظرت - 2
 تاـــــــرين األول/ 23 و 22 و 20وفي  16إلى  14في جلســـــــاتاا القادية إلى التاســـــــعة المعق  ة في اليترة من 

في جلســــــــــتاا  53إجراءات لاــــــــــ ن البند  اللجنة واتخذت .2020تاــــــــــرين القادي/د فمبر  4 و 3أكت بر وفي 
ي باا والمالوظات التي أ بديت خالل تاــــــــرين القادي/د فمبر. وتر  البيادات التي أ  ل 4المعق  ة في  التاســــــــعة

 .(1)دظر اللجنة في البند في المحالر الم جزة ذات الصلة

__________ 

 (1) A/C.4/75/SR.2  وA/C.4/75/SR.3  وA/C.4/75/SR.4  وA/C.4/75/SR.5  وA/C.4/75/SR.6  وA/C.4/75/SR.7 
 .A/C.4/75/SR.9و  A/C.4/75/SR.8 و
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 للنظر في هذا البند، كادت ال ثالف التالية معرولة على اللجنة: - 3

 (؛A/75/328تقرير األمين العام عن الج  ن الس ري المحتس ) )أ( 

تقرير األمين العام عن المســت انات اإلســراليلية في األرف اليلســطينية المحتلة، لما فياا  ( ) 
 (؛A/75/376القدس الارقية، والج  ن الس ري المحتس )

ان للاــــــــــع  تقرير األمين العام عن الممارســــــــــات اإلســــــــــراليلية التي تمح وق ا اإلدســــــــــ (ج) 
 (؛A/75/336اليلسطيني في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية )

والخمسين للجنة الخاصة المعنية لالتحقيف  القاديمذكرة من األمين العام يحيس باا التقرير  ( ) 
 ا اإلدســـــــان للاـــــــع  اليلســـــــطيني و ير  من الســـــــ ان العر  في في الممارســـــــات اإلســـــــراليلية التي تمح وق

 (.A/75/199األرالي المحتلة )

( في 19-وبالنظر إلى ت ثير الظروف الســـــــــــــالدة المتصـــــــــــــلة لجالحة مرف فيروس ك رودا )ك فيد - 4
الخامســـــة والســـــ عين للجمعية العامة، والحل ل التان ل جية واإلجرالية ترتي ات عمس اللجنة الرالعة خالل الدورة 

 .)ادظر المرفف( 2020تارين األول/أكت بر  9المتاوة، عقدت اللجنة جلسة افترالية  ير رسمية في 
  

 النظر لم المققرحاي - ثانيا 
ن مااريع القرارات ال ار ة تارين القادي/د فمبر، أ بلغت اللجنة ل  4المعق  ة في  التاسعةفي الجلسة  - 5

  تترت   A/C.4/75/L.15و  A/C.4/75/L.14و  A/C.4/75/L.13و  A/C.4/75/L.12 في ال ثالف
 علياا آثار في الميزادية البردامجية.

 
 A/C.4/75/L.12مشروع القرار  - ألف 

تاـــــرين القادي/د فمبر، قام ممقس داميبيا، لاســـــم األر ن، وعمان،  4المعق  ة في  التاســـــعةفي الجلســـــة  - 6
و ولة فلســــــــطين لعرف ماــــــــرو  قرار لعن ان  وقطر، وك با، والا يت، ومصــــــــر، والمغر ، وداميبيا، ودي ارا  ا

أعمال اللجنة الخاصـــة المعنية لالتحقيف في الممارســـات اإلســـراليلية التي تمح وق ا اإلدســـان للاـــع  اليلســـطيني ”
(. وادضم  وقا إلى مقدمي مارو  القرار كس A/C.4/75/L.12“ ) ير  من الس ان العر  في األرالي المحتلةو 

المتعد ة الق ميات(،  -من اإلمارات العربية المتحدة، و ددوديســــــــــيا، وال حرين، وبرودي  ار الســــــــــالم، وب لي يا ) ولة 
الب لييــاريــة(، ولبنــان، ومــاليزيـــا،  –ت دح، والجزالر، وجن   أفريقيــا، والســــــــــــنغــال، والعراا، وفنزويال )جما ريــة و 

 .وملديف، والمملاة العربية السع  ية، وديجيريا، واليمن

بتصــــ يت مســــجس ل  لبية  A/C.4/75/L.12وفي الجلســــة ديســــاا، اعتمدت اللجنة ماــــرو  القرار  - 7
، ماـــــرو  القرار األول(. 14عضـــــ ا عن التصـــــ يت )ادظر اليقرة  76صـــــ تا، وامتنا   13صـــــ تا مقابس  72

 :(2)وكادت دتيجة التص يت على النح  التالي
 

__________ 

يعتزم ا متنا  عن التصـــــــــ يت. وأشـــــــــار وفد هايتي  وقا إلى أده ل  كان والـــــــــرًا  متنع عن أشـــــــــار وفد أو ندا  وقا إلى أده كان  (2) 
ت ت ييدا لمارو  القرار.  التص يت. وأشار وفد اليمن  وقا إلى أده ل  كان والرا لص  
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 المؤيدون:  

و ددوديســــــــــيا، وأدغ  ، وأو ب ســــــــــتان، أذربيجان، واألر ن، وأفغادســــــــــتان، واإلمارات العربية المتحدة،  
اإلســــــــــــالمية(، وباكســــــــــــتان، وال حرين، وبرودي  ار الســــــــــــالم، وبليز،  -وأو ندا، و يران )جما رية 

المتعد ة الق ميات(، وتركيا، وترينيدا  وت با  ، وتاــــــــــــــا ،  -وبنغال يش، وب تان، وب لي يا ) ولة 
المتحدة، والجما رية العربية الســـ رية، وجما رية وت دح، والجزالر، وجزر البااما، وجما رية تنزاديا 

ك ريا الاـــــــــــــعبيـة الديمقراايـة، وجما رية  و الديمقراايـة الاـــــــــــــعبيـة، وجن   أفريقيـا، و وميني ـا، 
و م اب ي، وســان ت مي وبرينســيبي، وســادت فنســنت وجزر  رينا ين، وســادت ل ســيا، وســري  داا، 

، وسـيرالي ن، وشـيلي، والصـين، وااجي سـتان، والعراا، والسـليا ور، والسـنغال، والسـ  ان، وسـ رينام
الب لييارية(،  –بيســـــــــــــاو، وفنزويال )جما رية  -وعمان، و امبيا، و رينا ا، وغيادا، و ينيا، و ينيا 

وفييت دام، وقطر، وقير يزســـــتان، وكاب  فير ي، وكا اخســـــتان، وك با، والا دغ ، والا يت، ولبنان، 
اليزيا، ومصـــــــــــــر، والمغر ، وملديف، والمملاة العربية الســـــــــــــع  ية، وليبيا، وليســـــــــــــ ت ، ومالي، وم

 .وم ريتاديا، وم رياي س، وم  امبيف، وداميبيا، وديجيريا، ودي ارا  ا

 المعارل ن:  
أســـــــــــــتراليا، و ســـــــــــــراليس، والبرا يس، وتاـــــــــــــي يا، و  اتيما ، وكندا، وك ل مبيا، ومالوي، ومي روديزيا  

 .وهندوراس، وهنغاريا، وال  يات المتحدة األمري يةالم ودة(، وداورو،  - )و يات

 الممتنع ن:  

ا تحا  الروســــــــي، واألرجنتين، وأرمينيا، و ريتريا، و ســــــــ اديا، و ســــــــت ديا، و ك ا ور، وأل اديا، وألماديا،  
، و يطــاليــا، وبــاب ا  ينيــا الجــديــدة، وبــارا  اي، يســـــــــــــلنــداأوأدــدورا، وأورو  اي، وأوكراديــا، وأيرلنــدا، و 

البرتغال، وبلجي ا، وبلغاريا، وبنما، وب تســـــــ ادا، والب ســـــــنة والارســـــــي، وب لندا، وبيرو، وبيالروس، و 
لياــتي، وجاماي ا، والجبس األســ  ، وجزر ســليمان، والجما رية الدوميني ية،  -وتايلند، وت   ، وتيم ر 

 وســــــــــــــان مــارين ، وجما ريــة ك ريــا، وجما ريــة م لــدوفــا، وج رجيــا، والــدادمرس، ورومــاديــا، وســــــــــــــام ا،
وسل فاكيا، وسل فينيا، وسنغاف رة، والس يد، وس يسرا، وصربيا، وفاد ات ، وفردسا، واليلبين، وفنلندا، 
وفيجي، وقبرص، والااميرون، وكرواتيا، وكمب  يا، وك ت  يي ار، وك ســــــتاري ا، وكيري اس، و ت يا، 

لية، والم ســـــــــيي، والمملاة المتحدة ولاســـــــــمبرن، وليت اديا، وليختناـــــــــتاين، ومالطة، ومقدوديا الاـــــــــما
لبريطاديا العظمى وأيرلندا الاـــــــمالية، ومنغ ليا، وم داك ، وميادمار، والنرويم، والنمســـــــا، ودي  يلندا، 

 .والاند، وه لندا، واليالان، والي دان

 
 A/C.4/75/L.13 مشروع القرار - حاء 

تاــرين القادي/د فمبر، قام ممقس داميبيا، لاســم األر ن، وعمان،  4المعق  ة في  التاســعةفي الجلســة  - 8
 و ولة فلســـطين لعرف ماـــرو  قرار لعن ان ،وقطر، وك با، والا يت، ومصـــر، والمغر ، وداميبيا، ودي ارا  ا

“ ارقية، والج  ن الس ري المحتسالمست انات اإلسراليلية في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس ال”
(A/C.4/75/L.13 وادضــم  وقا إلى مقدمي ماــرو  القرار كس من إســ اديا، و ســت ديا، وألماديا، واإلمارات .)

ال، وبرودي  ار الســـالم، وبلجي ا، ، و يطاليا، وال حرين، والبرتغيســـلنداأالعربية المتحدة، و ددوديســـيا، وأيرلندا، و 
المتعد ة الق ميات(، وتاـــــي يا، وت دح،  -وبلغاريا، وبنغال يش، والب ســـــنة والارســـــي، وب لندا، وب لي يا ) ولة 

https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.13
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والجبس األســــ  ، والجزالر، وجن   أفريقيا، والدادمرس، وروماديا، وســــل فاكيا، وســــل فينيا، والســــنغال، والســــ يد، 
الب لييارية(، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، و ت يا، ولبنان،  –دســـــا، وفنزويال )جما رية وســـــ يســـــرا، والعراا، وفر 

ولاســـــــــــمبرن، وليت اديا، وليختناـــــــــــتاين، ومالطة، وماليزيا، وملديف، والمملاة العربية الســـــــــــع  ية، وم ريتاديا، 
 .والنرويم، والنمسا، وديجيريا، وه لندا، واليالان، واليمن، والي دان

بتصــــ يت مســــجس ل  لبية  A/C.4/75/L.13لجلســــة ديســــاا، اعتمدت اللجنة ماــــرو  القرار وفي ا - 9
، ماـــرو  القرار القادي(. 14عضـــ ا عن التصـــ يت )ادظر اليقرة  14أصـــ ات، وامتنا   7صـــ تا مقابس  142

 :(3)التاليوكادت دتيجة التص يت على النح  

 المؤيدون:  

ا تحـا  الروســـــــــــــي، وأذربيجـان، واألرجنتين، واألر ن، وأرمينيـا، و ريتريـا، و ســـــــــــــ ـاديـا، و ســـــــــــــت ديـا،  
وأفغادســــــــــتان، و ك ا ور، وأل اديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأددورا، و ددوديســــــــــيا، وأدغ  ، 

، و يطاليا، يســـــــــــلنداأاإلســـــــــــالمية(، وأيرلندا، و  -ية وأو ب ســـــــــــتان، وأو ندا، وأوكراديا، و يران )جما ر 
وبــارا  اي، وبــاكســـــــــــــتــان، وال حرين، والبرتغــال، وبرودي  ار الســـــــــــــالم، وبلجي ــا، وبلغــاريــا، وبليز، 
وبنغال يش، وبنما، وبنن، وب تان، وب تســـ ادا، وب ركينا فاســـ ، والب ســـنة والارســـي، وب لندا، وب لي يا 

وبيرو، وبيالروس، وتــايلنــد، وتركيــا، وترينيــدا  وت بــا  ، وتاــــــــــــــا ، المتعــد ة الق ميــات(،  -) ولــة 
لياــتي، وجاماي ا، والجبس األســ  ، والجزالر، وجزر البااما، وجما رية  -وتاــي يا، وت دح، وتيم ر 

تنزاديا المتحدة، والجما رية الدوميني ية، والجما رية العربية الســـــــــــ رية، وجما رية ك ريا، وجما رية 
ة الديمقرااية، وجما رية  و الديمقرااية الاــعبية، وجما رية م لدوفا، وجن   أفريقيا، ك ريا الاــعبي

وج رجيا، والدادمرس، و وميني ا، وروماديا، و م اب ي، وســــــــــان ت مي وبرينســــــــــيبي، وســــــــــان مارين ، 
وســادت فنســنت وجزر  رينا ين، وســادت ل ســيا، وســري  داا، والســليا ور، وســل فاكيا، وســل فينيا، 

غاف رة، والســـنغال، والســـ  ان، وســـ رينام، والســـ يد، وســـ يســـرا، وســـيرالي ن، وشـــيلي، والصـــين، وســـن
بيســــــــــاو، وفردســــــــــا،  -وااجي ســــــــــتان، والعراا، وعمان، و امبيا، و رينا ا، وغيادا، و ينيا، و ينيا 

الب لييـــــاريـــــة(، وفنلنـــــدا، وفيجي، وفييـــــت دـــــام، وقبرص، وقطر،  –واليلبين، وفنزويال )جما ريـــــة 
ر يزســـتان، وكاب  فير ي، وكا اخســـتان، وكرواتيا، وكمب  يا، وك با، وك ت  يي ار، وك ســـتاري ا، وقي

والا دغ ، والا يت، و ت يا، ولبنان، ولاســــمبرن، وليبيا، وليت اديا، وليختناــــتاين، وليســــ ت ، ومالطة، 
لاة العربية ومالي، وماليزيا، ومصـــــــــر، والمغر ، ومقدوديا الاـــــــــمالية، والم ســـــــــيي، وملديف، والمم

السع  ية، والمملاة المتحدة لبريطاديا العظمى وأيرلندا الامالية، ومنغ ليا، وم ريتاديا، وم رياي س، 
وم  امبيف، وم داك ، وداميبيا، والنرويم، والنمســــــا، ودي ال، وديجيريا، ودي ارا  ا، ودي  يلندا، والاند، 

 .وه لندا، واليالان، والي دان

 المعارل ن:  
الم ودة(، وداورو، وهنغاريا، وال  يات  -س، وجزر مارشـــــــــــال، وكندا، ومي روديزيا )و يات إســـــــــــرالي 

 .المتحدة األمري ية

__________ 

ت ت ييدا أشـــار وفد هايتي  وقا إلى أده ل  كان والـــرًا  متنع عن التصـــ يت. وأشـــار وفد اليمن  وقا إلى  (3)  أده ل  كان والـــرا لصـــ  
 لمارو  القرار.

https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.13
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.13
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 الممتنع ن:  
أســـتراليا، وأورو  اي، وباب ا  ينيا الجديدة، والبرا يس، وت   ، وجزر ســـليمان، وصـــربيا، و  اتيما ،  

 .وي، وهندوراسوفاد ات ، والااميرون، وك ل مبيا، وكيري اس، ومال
 

 A/C.4/75/L.14مشروع القرار  - جيم 

تاــــــرين القادي/د فمبر، قام ممقس ك با، لاســــــم عمان، وقطر،  4المعق  ة في  التاســــــعةفي الجلســــــة  - 10
الممارســـــات ”وك با، والا يت، ومصــــــر، والمغر ، ودي ارا  ا، و ولة فلســــــطين، لعرف ماــــــرو  قرار لعن ان 

اإلســـــراليلية التي تمح وق ا اإلدســـــان للاـــــع  اليلســـــطيني في األرف اليلســـــطينية المحتلة، لما فياا القدس 
اإلمارات العربية المتحدة،  (. وادضـــــم  وقا إلى مقدمي ماـــــرو  القرار كس منA/C.4/75/L.14“ )الاـــــرقية

المتعد ة الق ميات(، وت دح،  -و ددوديســـــــــــــيا، وال حرين، وبرودي  ار الســـــــــــــالم، وبنغال يش، وب لي يا ) ولة 
الب لييارية(، ولبنان، وماليزيا، وملديف،  –ل، والعراا، وفنزويال )جما رية والجزالر، وجن   أفريقيا، والســـــــنغا

 .والمملاة العربية السع  ية، وم ريتاديا، وداميبيا، وديجيريا، واليمن

، بتصـــ يت مســـجس ل  لبية A/C.4/75/L.14وفي الجلســـة ديســـاا، اعتمدت اللجنة ماـــرو  القرار  - 11
، ماـــرو  القرار القال (. 16 اليقرة عضـــ ا عن التصـــ يت )ادظر 16أصـــ ات، وامتنا   9صـــ تا مقابس  138

 :(4)وكادت دتيجة التص يت على النح  التالي

 المؤيدون:  

واألرجنتين، واألر ن، وأرمينيـا، و ريتريـا، و ســـــــــــــ ـاديـا، و ســـــــــــــت ديـا، ا تحـا  الروســـــــــــــي، وأذربيجـان،  
وأفغادســــــــــتان، و ك ا ور، وأل اديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأددورا، و ددوديســــــــــيا، وأدغ  ، 

، و يطاليا، يســـــــــــلنداأاإلســـــــــــالمية(، وأيرلندا، و  -وأو ب ســـــــــــتان، وأو ندا، وأوكراديا، و يران )جما رية 
ا  اي، وباكســـــــــــــتان، وال حرين، والبرا يس، والبرتغال، وبرودي  ار الســـــــــــــالم، وبلجي ا، وبلغاريا، وبار 

وبليز، وبنغال يش، وبنما، وبنن، وب تان، وب تســــ ادا، وب ركينا فاســــ ، والب ســــنة والارســــي، وب لندا، 
 ، وتاـــــــــــا ، وت دح، المتعد ة الق ميات(، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وترينيدا  وت با  -وب لي يا ) ولة 

لياـــــــــــتي، وجاماي ا، والجبس األســـــــــــ  ، والجزالر، وجزر البااما، والجما رية الدوميني ية،  -وتيم ر 
والجما رية العربية الســـــــــــ رية، وجما رية ك ريا، وجما رية ك ريا الاـــــــــــعبية الديمقرااية، وجما رية 

رجيا، والدادمرس، و وميني ا، الديمقرااية الاـــــــــــــعبية، وجما رية م لدوفا، وجن   أفريقيا، وج    و
وروماديا، و م اب ي، وسام ا، وسان مارين ، وسادت فنسنت وجزر  رينا ين، وسادت ل سيا، وسري 
 داا، والســــليا ور، وســــل فينيا، وســــنغاف رة، والســــنغال، والســــ  ان، وســــ رينام، والســــ يد، وســــ يســــرا، 

و امبيا، و رينا ا، وغيادا، و ينيا،  وســـيرالي ن، وشـــيلي، والصـــين، وااجي ســـتان، والعراا، وعمان،
الب لييارية(، وفنلندا، وفيجي، وفييت دام،  –بيســـاو، وفردســـا، واليلبين، وفنزويال )جما رية  - و ينيا

ـــا،  ـــا، وك ب ـــا، وكمب  ي ـــان، وكرواتي ـــان، وكـــاب  فير ي، وكـــا اخســـــــــــــت وقبرص، وقطر، وقير يزســـــــــــــت
ت يا، ولبنان، ولاســـــــــــــمبرن، وليبيا، وليت اديا،  يي ار، وك ســـــــــــــتاري ا، والا دغ ، والا يت، و  وك ت

وليختناتاين، وليس ت ، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومصر، والمغر ، ومقدوديا الامالية، والم سيي، 

__________ 

ت ت ييدا  (4)  أشـــار وفد هايتي  وقا إلى أده ل  كان والـــرًا  متنع عن التصـــ يت. وأشـــار وفد اليمن  وقا إلى أده ل  كان والـــرا لصـــ  
 لمارو  القرار.

https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.14
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.14
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.14
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.14
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.14
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.14
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مالية،  وملديف، والمملاة العربية الســـــــــــــع  ية، والمملاة المتحدة لبريطاديا العظمى وأيرلندا الاـــــــــــــ
م  امبيف، وم داك ، وداميبيا، والنرويم، ودي ال، وديجيريا، ومنغ ليا، وم ريتاديا، وم رياـــــــــــــي س، و 

 .ودي ارا  ا، ودي  يلندا، والاند، وه لندا، واليالان، والي دان

 المعارل ن:  
الم ودة(، وداورو،  -أســـــتراليا، و ســـــراليس، وجزر مارشـــــال، و  اتيما ، وكندا، ومي روديزيا )و يات  

 .ري يةوهنغاريا، وال  يات المتحدة األم

 الممتنع ن:  

أورو  اي، وباب ا  ينيا الجديدة، وبيالروس، وتاي يا، وت   ، وجزر سليمان، وسان ت مي وبرينسيبي،  
 .وسل فاكيا، وصربيا، وفاد ات ، والااميرون، وك ل مبيا، وكيري اس، ومالوي، والنمسا، وهندوراس

 
 A/C.4/75/L.15مشروع القرار  - دال 

تاــــرين القادي/د فمبر، قام ممقس ك با، لاســــم األر ن، وت دح،  4المعق  ة في  التاســــعةفي الجلســــة  - 12
والجزالر، والجما رية العربية الســـــــــــــ رية، وجما رية ك ريا الاـــــــــــــعبية الديمقرااية، والعراا، وعمان، وفنزويال 

الب لييارية(، وقطر، وك با، والا يت، ولبنان، ومصــــــــــر، والمغر ، وم ريتاديا، ودي ارا  ا، و ولة  –)جما رية 
(. وادضــــــم  وقا إلى A/C.4/75/L.15“ )الج  ن الســــــ ري المحتس”فلســــــطين لعرف ماــــــرو  قرار لعن ان 

ر كس من اإلمارات العربية المتحدة، و ددوديســـــــــــــيا، وال حرين، وبرودي  ار الســـــــــــــالم، مقدمي ماـــــــــــــرو  القرا
المتعد ة الق ميات(، وجن   أفريقيا، والســـــــــــــنغال، وماليزيا، وملديف، والمملاة  -وبنغال يش، وب لي يا ) ولة 

 .العربية السع  ية، وداميبيا، وديجيريا

بتصــــ يت مســــجس ل  لبية  A/C.4/75/L.15 القراروفي الجلســــة ديســــاا، اعتمدت اللجنة ماــــرو   - 13
، ماــــــرو  القرار الرالع(. 14عضــــــ ا عن التصــــــ يت )ادظر اليقرة  19صــــــ تا مقابس صــــــ تين، وامتنا   142

 :(5)وكادت دتيجة التص يت على النح  التالي

 المؤيدون:  

يجـان، واألرجنتين، واألر ن، وأرمينيـا، و ريتريـا، و ســـــــــــــ ـاديـا، و ســـــــــــــت ديـا، ا تحـا  الروســـــــــــــي، وأذرب 
وأفغادســــــــــتان، و ك ا ور، وأل اديا، وألماديا، واإلمارات العربية المتحدة، وأددورا، و ددوديســــــــــيا، وأدغ  ، 

اي، ، و يطاليا، وبارا   يســـــــلنداأاإلســـــــالمية(، وأيرلندا، و  -وأو ب ســـــــتان، وأوكراديا، و يران )جما رية 
وباكســــــــــــتان، وال حرين، والبرتغال، وبرودي  ار الســــــــــــالم، وبلجي ا، وبلغاريا، وبليز، وبنغال يش، وبنن، 

المتعد ة الق ميات(،  -وب تان، وب تســـــ ادا، وب ركينا فاســـــ ، والب ســـــنة والارســـــي، وب لندا، وب لي يا ) ولة 
لياـتي،  -تاـي يا، وت دح، وتيم ر ، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وترينيدا  وت با  ، وتاـا ، و وبيرو

وجاماي ا، والجبس األســ  ، والجزالر، وجزر البااما، وجما رية تنزاديا المتحدة، والجما رية الدوميني ية، 
والجما رية العربية الســــــــ رية، وجما رية ك ريا، وجما رية ك ريا الاــــــــعبية الديمقرااية، وجما رية  و 

دوفا، وجن   أفريقيا، وج رجيا، والدادمرس، و وميني ا، وروماديا، الديمقرااية الاــــــــــــعبية، وجما رية م ل
وســــري  داا،  و م اب ي، وســــام ا، وســــان مارين ، وســــادت فنســــنت وجزر  رينا ين، وســــادت ل ســــيا،

__________ 

 .أشار وفد هايتي  وقا إلى أده ل  كان والرًا  متنع عن التص يت (5) 

https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.4/75/L.15
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والسـليا ور، وسـل فاكيا، وسـل فينيا، وسـنغاف رة، والسـنغال، والسـ  ان، وسـ رينام، والسـ يد، وسـ يسـرا، 
و امبيا، و رينا ا، وغيادا، و ينيا،  وســـــيرالي ن، وشـــــيلي، والصـــــين، وااجي ســـــتان، والعراا، وعمان،

وفنلندا، وفيجي، وفييت دام،  الب لييارية(، – بيســـــــــــاو، وفردســـــــــــا، واليلبين، وفنزويال )جما رية -و ينيا 
ـــا، و  ـــا، وكمب  ي ـــان، وكرواتي ـــان، وكـــاب  فير ي، وكـــا اخســـــــــــــت ـــا، وقبرص، وقطر، وقير يزســـــــــــــت ك ب

 يي ار، وك ســــــــــــتاري ا، وك ل مبيا، والا دغ ، والا يت، و ت يا، ولبنان، ولاســــــــــــمبرن، وليبيا،  وك ت
وليت اديا، وليختناــتاين، وليســ ت ، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومصــر، والمغر ، ومقدوديا الاــمالية، 

ديا العظمى وأيرلندا والم ســـــــــــــيي، وملديف، والمملاة العربية الســـــــــــــع  ية، والمملاة المتحدة لبريطا
الاــــــمالية، ومنغ ليا، وم ريتاديا، وم رياــــــي س، وم  امبيف، وم داك ، وداميبيا، والنرويم، والنمســــــا، 

 .ودي ال، وديجيريا، ودي ارا  ا، ودي  يلندا، والاند، وهنغاريا، وه لندا، واليالان، والي دان

 المعارل ن:  
 ال  يات المتحدة األمري ية.و إسراليس،  

 لممتنع ن:ا  

أستراليا، وأورو  اي، وباب ا  ينيا الجديدة، والبرا يس، وبنما، وت   ، وجزر سليمان، وجزر مارشال،  
وســـــان ت مي وبرينســـــيبي، وصـــــربيا، و  اتيما ، وفاد ات ، والااميرون، وكندا، وكيري اس، ومالوي، 

 .الم ودة(، وداورو، وهندوراس -ومي روديزيا )و يات 
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 توصياي لجنة المسامل السيااية الخاصة وإنهاء االاقعمار )اللجنة الراحعة( - ثالثا 
ت صــي لجنة المســالس الســياســية الخاصــة و دااء ا ســتعمار )اللجنة الرالعة( الجمعية العامة لاعتما   - 14

 مااريع القرارات التالية:
 

 مشروع القرار األول  
أعمال اللجنة الخاصةةة المعنية حالق قي  لم المماراةةاي اةاةةراميلية القم تم  حقوق اةنسةةان للشةةعب   

 الفلسطينم وغيره من السكان العرب لم األراضم الم قلة
 

 ،إن الجمعية العامة 
 لمقاصد ميقاا األمم المتحدة وم ا له، إذ تسقرشد 

اتياقية جنيف المتعلقة لحماية المدديين وقت  اإلدسادي، وبخاصةلالقاد ن الدولي وإذ تسقرشد أيضا  
، وبالمعايير الدولية لحق ا اإلدســــان، وبخاصــــة اإلعالن العالمي (1)1949آ /أ ســــطح  12الحر  المؤرخة 
 ،(3)والعادان الدوليان الخاصان لحق ا اإلدسان (2)لحق ا اإلدسان

 دسان ذات الصلة لالم ل  ،مجلح وق ا اإل وقراراتإلى قراراتاا وإذ تشير  

المؤرخ  (2016) 2334إلى قرارات مجلح األمن ذات الصـــلة، لما في ذلي القرار وإذ تشةةير أيضةةا  
 ،2016كاد ن األول/ يسمبر  23

لاـــــ ن  2004تم  /ي ليه  9ي اليت ى التي أصـــــدرتاا مح مة العدل الدولية فوإذ تأخذ لم االعقبار  
، و ذ تاــــــــير في هذا الصــــــــد  (4)اآلثار القاد دية الناشــــــــية عن تاــــــــييد جدار في األرف اليلســــــــطينية المحتلة

 ،2004تم  /ي ليه  20المؤرخ  10/15-قرارها  إط إلى

مؤتمر األاراف المتعاقدة السـامية الصـا ر عن  1999ه تم  /ي لي 15إلى البيان المؤرخ  وإذ تشير 
 2001كــــاد ن األول/ يســـــــــــــمبر  5في واإلعالدين اللــــذين اعتمــــدهمــــا المؤتمر  في اتيــــاقيــــة جنيف الرالعــــة

و ذ ترو  لالم ا رات التي اتخذتاا الدول األاراف، لصــــــــــــية فر ية  ،(5)2014كاد ن األول/ يســــــــــــمبر  17 و
من ا تياقية بادف كيالة اوترام ا تياقية في األرف اليلســــــــــــطينية المحتلة، لما فياا  1وجماعية، وفقا للما ة 

 القدس الارقية،

 ،2004أيار/ماي   6المؤرخ  58/292إلى قرارها وإذ تشير أيضا  

يســــــاورها   ذل ن ا وتالل لحد ذاته يمقس ادتااكا صــــــارخا وخطيرا لحق ا اإلدســــــان، و  منها واققناعا 
ذلي  في إســــــــراليس ادتااكات مســــــــتمرة ومناجية للقاد ن الدولي، لما ارتاا أعق  ذلي من  ماقلف عميف إ اء 

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
 (.3-ألف )  217القرار  (2) 
 (، المرفف.21-ألف )  2200القرار  (3) 
 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273ادظر  (4) 
 (5) A/69/711-S/2015/1.المرفف ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/58/292
https://undocs.org/ar/A/RES/58/292
https://undocs.org/ar/A/RES/58/292
https://undocs.org/ar/A/RES/58/292
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
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الســ ان المدديين  ســيما الســياســات التمييزية لــد و حق ا اإلدســان، اإلدســادي والقاد ن الدولي ل الدوليالقاد ن 
 ،(6)اليلسطينيين في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية

الخروا ا دتااكات الجســــــــــيمة لحق ا اإلدســــــــــان و ل التقارير المتعلقة إ اء القل  حالغ يسةةةةةةةاور ا وإذ 
 اإلدسادي، الدولي  ن لقادالخطيرة ل

بتقرير ال عقــة الــدوليــة المســـــــــــــتقلــة لتقصـــــــــــــي الحقــالف من أجــس التحقيف في آثــار وإذ ت يط علمةةا  
المست انات اإلسراليلية على الحق ا المددية والسياسية وا قتصا ية وا جتماعية والققافية للاع  اليلسطيني 

 ،(7)ةفي جميع أدحاء األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقي

 ،(8)28/1- إ المستقلة المنا ة عمال لقرار مجلح وق ا اإلدسان الدوليةإلى تقرير لجنة التحقيف وإذ تشير  

لـــــــــرورة كيالة المســـــــــاءلة عن جميع ادتااكات القاد ن الدولي اإلدســـــــــادي والقاد ن الدولي وإذ تؤكد  
دسان من أجس الحيل لة  ون اإلفالت من العقا  ولمان إقرار العدالة والر   عن ارتاا  ادتااكات لحق ا اإل

 أخرى ووماية المدديين وتعزيز السالم،

في تقرير اللجنة الخاصـــة المعنية لالتحقيف في الممارســـات اإلســـراليلية التي تمح وق ا وقد نظري  
وفي تقارير األمين العام  (9)لعر  في األرالـــــــي المحتلةاإلدســـــــان للاـــــــع  اليلســـــــطيني و ير  من الســـــــ ان ا

 ،(10)الصلة لالم ل   ذات

 (11)1993أيل ل/ســــــــــبتمبر  13إلى إعالن م ا ئ ترتي ات الح م الذاتي المؤقت المؤرخ وإذ تشةةةةةةةير  
 واتياقات التنييذ الالوقة بين الجادبين اليلسطيني واإلسراليلي،

ادضــــــمام فلســــــطين إلى عدة معاهدات لحق ا اإلدســــــان و لى اتياقيات القاد ن اإلدســــــادي وإذ تالحظ  
 ،األساسية ومعاهدات  ولية أخرى 

لص رة تامة، وولع  1967الضرورة الملحة إلدااء ا وتالل اإلسراليلي الذي بدأ في عام وإذ تؤكد  
وق ا اإلدســان  ير القابلة له من ود  دتااس وق ا اإلدســان للاــع  اليلســطيني، ولمنحه فرصــة ممارســة ما 

لمي وعا ل للتصـــرف، لما في ذلي وقه في تقرير المصـــير وفي إقامة  ولته المســـتقلة، مما يؤ ي إلى وس ســـ
 فلسطين، لقضية وشامس المو 

على اللجنة الخاصـــة المعنية لالتحقيف في الممارســـات اإلســـراليلية التي تمح وق ا تثنم  - 1 
اإلدســـان للاـــع  اليلســـطيني و ير  من الســـ ان العر  في األرالـــي المحتلة لما تحلت له من ويا  وما بذلته 

الجمعيـــة العـــامـــة على الر م من العراقيـــس التي ت اجااـــا في  جا   في أ اء الماـــام التي أوكلتاـــا إلياـــا من
 و يتاا؛ أ اء

__________ 

 .A/HRC/12/48و  A/63/855-S/2009/250ادظر  (6) 
 (7) A/HRC/22/63. 
 (8) A/HRC/40/74. 
 (9) A/75/199. 

 (10) A/75/328  وA/75/336 و A/75/376. 
 (11) A/48/486-S/26560.المرفف ، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-28/1
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/75/199
https://undocs.org/ar/A/75/328
https://undocs.org/ar/A/75/328
https://undocs.org/ar/A/75/328
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/336
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/75/376
https://undocs.org/ar/A/48/486
https://undocs.org/ar/A/48/486
https://undocs.org/ar/A/48/486
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إســــــــــراليس، الســــــــــلطة القالمة لا وتالل، ل ن تتعاون مع اللجنة الخاصــــــــــة  تكرر مطالبقها - 2 
تنييذ و يتاا، وفقا  لتزاماتاا ب صــياا  ولة عضــ ا في األمم المتحدة، وتعر  عن اســتيالاا  ســتمرار عدم  في

 ون في هذا الصد ؛التعا

الســياســات والممارســات التي تت عاا إســراليس والتي تنتاي وق ا اإلدســان للاــع  تشةةجب  - 3 
اليلسطيني و ير  من الس ان العر  في األرالي المحتلة، على النح  المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي 

 يغطي اليترة المام لة لالتقرير؛

لحالة الحرجة في األرف اليلســـــــــــــطينية المحتلة، لما فياا إ اء ا تعرب عن شةةةةةةةةةد د القل  - 4 
القدس الاـــــــرقية، دتيجة للممارســـــــات والتدابير اإلســـــــراليلية  ير القاد دية، وتدين ب جه خاص جميع أداـــــــطة 

وا ســـتخدام الميرط العاـــ الي للق ة والعمليات العســـ رية  ا ســـتيطان اإلســـراليلية  ير الماـــروعة وبناء الجدار
ا ســــتيزا ية والتحريضــــية فيما يتعلف  وتصــــرفاتاملمدديين والعنف الذي يمارســــه المســــت ان ن لــــد الســــ ان ا

لاألماكن المقدســـة وتدمير ومصـــا رة الممتلاات والتاـــريد القســـري للمدديين واوتجا  آ ف المدديين وســـجنام، 
 لـــــــــد الجماعي العقا  تدابير وجميعوتدع  إلى وقف ذلي ف را لاـــــــــ س تام و لى إدااء وصـــــــــار قطا   زة 

 ؛اليلسطينيين المدديين الس ان

إلى اللجنة الخاصة أن ت اصس، إلى وين إدااء ا وتالل اإلسراليلي لص رة كاملة، تطلب  - 5 
التحقيف في السياسات والممارسات اإلسراليلية في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية، وفي 

، وبخاصــــة ادتااكات إســــراليس  تياقية جنيف 1967لاا إســــراليس منذ عام األرالــــي العربية األخرى التي تحت
، وأن تتاــاور، وســ  ا قتضــاء، مع 1949آ /أ ســطح  12المتعلقة لحماية المدديين وقت الحر  المؤرخة 

اللجنة الدولية للصلي  األومر وفقا ألدظمتاا لضمان وماية رفا  س ان األرالي المحتلة، لمن فيام السجناء 
الحالة  محتجزون، ووق ا اإلدســـــــــــان ألوليي الســـــــــــ ان وأن تقدم إلى األمين العام لادتظام تقارير  ورية عنوال

 الراهنة في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية؛

آ ف  إلى اللجنة الخاصـــــة أن ت اصـــــس التحقيف في الطريقة التي يعامس باا أيضةةةةاتطلب  - 6 
ليلســـــــــــــطينيين والعر ، لمن فيام األايال والنســـــــــــــاء والممقل ن المنتخب ن، ووالتام الســـــــــــــجناء والمحتجزين ا

الســج ن ومراكز ا وتجا  اإلســراليلية، وتعر  عن لالق القلف إ اء ما يعياــه الســجناء من يروف قاســية  في
يرة، يلق ده من ســــــ ء معاملة و  اء وا ت اإللــــــرا  عن الطعام التي ودثت في اآلودة األخ الســــــجن وما في

وق اعد األمم  (12)وتؤكد لـــرورة اوترام جميع ق اعد القاد ن الدولي الســـارية، لما في ذلي اتياقية جنيف الرالعة
وق اعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات  (13)المتحدة النم ذجية الدديا لمعاملة السجناء )ق اعد ديلس ن مادديال(

 ؛(14))ق اعد لادا س(والتدابير  ير ا وتجا ية للمجرمات 

__________ 

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

 ، المرفف.70/175القرار  (13) 

 ، المرفف.65/229القرار  (14) 
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 إلى األمين العام:تطلب  - 7 

أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسايالت الضرورية، لما في ذلي التسايالت الال مة  )أ( 
لزياراتاا لألرالـــــي المحتلة، لاي تتم ن من التحقيف في الســـــياســـــات والممارســـــات اإلســـــراليلية الماـــــار إلياا 

 هذا القرار؛ في

 مساعيه الحميدة لتيسير عمس اللجنة الخاصة و عماا في أ اء في و يتاا؛أن يبذل  ) ( 

 مســاعدة اللجنة الخاصــة علىلمي لــية األمم المتحدة لحق ا اإلدســان  تاليفأن ي اصــس  )ج( 
 أ اء مااماا؛

 إتاوةأعال  وأن ي يس  5أن يعمم على الدول األعضاء التقارير الدورية المذك رة في اليقرة  ) ( 
اريف  ر اللجنة الخاصــة والمعل مات المتعلقة ل داــطتاا والنتالم التي تخلي إلياا على أوســع دطاا عنتقاري

 .العامة لألمادة التالعةالعالمي  الت اصسإ ارة 
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 مشروع القرار الثانم  
الشةةةةةةر ية   المسةةةةةةقوإلناي اةاةةةةةةراميلية لم األر  الفلسةةةةةةطينية الم قلة  حما ليها القد   

 والجوالن السوري الم قل
 

 ،إن الجمعية العامة 

لم ا ئ ميقاا األمم المتحدة ومقاصــد  وبضــرورة اوترام ا لتزامات المنبققة عن الميقاا  إذ تسةقرشةد 
 و ير  من ص  س القاد ن الدولي وق اعد ،

 عدم ج ا  ا ستيالء على األرالي لالق ة، وإذ تؤكد مرة أخرى  

كاد ن األول/  7المؤرخ  73/97إلى قراراتاا ذات الصــــــلة لالم لــــــ  ، لما فياا القراران  وإذ تشةةةةير 
، و لى القرارات التي اتخذتاا في  ورتاا 2019كاد ن األول/ يســــــمبر  13المؤرخ  74/88و  2018 يســــــمبر 

 ا ستقنالية الطارلة العاشرة،

 (1967) 242إلى قرارات مجلح األمن ذات الصــلة لالم لــ  ، لما فياا القرارات  وإذ تشةير أيضةا 
 (1980) 465 و 1979آذار/مارس  22المؤرخ  (1979) 446و  1967تاـــــــرين القادي/د فمبر  22المؤرخ 
المؤرخ  (1980) 478 و 1980وزيران/ي ديـــه  30المؤرخ  (1980) 476و  1980آذار/مـــارس  1المؤرخ 

المؤرخ  (1994) 904و  1981كاد ن األول/ يسمبر  17مؤرخ ال (1981) 497و  1980آ /أ سطح  20
 ،2016كاد ن األول/ يسمبر  23المؤرخ  (2016) 2334و  1994آذار/مارس  18

وأو ام اتياقية جنيف  1907مة المرفقة لاتياقية  هاي الرالعة لعام ادط اا األدظ وإذ تعيد تأكيد 
القاد ن  واألو ام ذات الصــلة من (1)1949آ /أ ســطح  12لاــ ن وماية المدديين في وقت الحر  المؤرخة 

دة في البروت ك ل اإللـــــــــــــافي ، على األرف (3) تياقيات جنيف األربع (2)األول العرفي، لما فياا تلي المدو 
األرالــــي العربية األخرى التي تحتلاا إســــراليس منذ عام اليلســــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــرقية، وعلى 

 الج  ن الس ري المحتس،فياا  ، لما1967

أن قيام الســــــــلطة القالمة لا وتالل بنقس لع  ســــــــ اداا المدديين إلى األرف التي تحتلاا  وإذ تؤكد 
س خرقًا  تي  ،(4)اقية جنيف الرالعةيا  

لاــــــ ن اآلثار  2004تم  /ي ليه  9إلى اليت ى التي أصــــــدرتاا مح مة العدل الدولية في  وإذ تشةةةةير 
، و ذ تاـــــير أيضـــــا إلى قراري الجمعية (5)القاد دية الناشـــــية عن تاـــــييد جدار في األرف اليلســـــطينية المحتلة

 ،2006كاد ن األول/ يسمبر  15المؤرخ  10/17-و إط 2004تم  /ي ليه  20المؤرخ  10/15-العامة  إط

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
 .17512، الرقم 1125المرجع ديسه، المجلد  (2) 

 .973إلى  970، األرقام 75المرجع ديسه، المجلد  (3) 
 .973المرجع ديسه، الرقم  (4) 
 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273ادظر  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/97
https://undocs.org/ar/A/RES/73/97
https://undocs.org/ar/A/RES/73/97
https://undocs.org/ar/A/RES/73/97
https://undocs.org/ar/A/RES/74/88
https://undocs.org/ar/A/RES/74/88
https://undocs.org/ar/A/RES/74/88
https://undocs.org/ar/A/RES/74/88
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/446(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/446(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/465(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/465(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/904(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/904(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/17
https://undocs.org/ar/A/RES/10/17
https://undocs.org/ar/A/RES/10/17
https://undocs.org/ar/A/RES/10/17
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1


A/75/412 
 

 

20-15376 13/29 

 

األرف  إقامة المســت انات اإلســراليلية في”أن مح مة العدل الدولية قد خل صــت إلى أن  وإذ تالحظ 
 ،(6)“القدس الارقية( تمقس خرقا للقاد ن الدولياليلسطينية المحتلة )لما فياا 

لـالتقريرين اللـذين قـدمامـا مؤخرا المقرر الخـاص لمجلح وق ا اإلدســــــــــــــان المعني  وإذ ت يط علما 
 ،(7)1967لحالة وق ا اإلدسان في األرالي اليلسطينية المحتلة منذ عام 

أجس التحقيف في آثار بناء  إلى تقرير ال عقة الدولية المســــــــــــتقلة لتقصــــــــــــي الحقالف من وإذ تشةةةةةةةةةير 
المست انات اإلسراليلية على الحق ا المددية والسياسية وا قتصا ية وا جتماعية والققافية للاع  اليلسطيني 

 ،(8)في جميع أدحاء األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية

 (9)1993أيل ل/سبتمبر  13مؤرخ إلى إعالن م ا ئ ترتي ات الح م الذاتي المؤقت ال وإذ تشير أيضا 
 و لى اتياقات التنييذ الالوقة بين الجادبين اليلسطيني واإلسراليلي،

إلى خريطة الطريف التي ولــــــــعتاا المجم عة الرباعية إليجا  وس  الم للصــــــــرا   وإذ تشةةةةةةير كذل  
، و ذ تاــــــد   على وجه التحديد على  ع تاا إلى تجميد (10)اإلســــــراليلي اليلســــــطيني على أســــــاس وج    ولتين

جميع األداـــــطة ا ســـــتيطادية، لما في ذلي ما يســـــمى النم  الطبيعي للمســـــت انات، و لى تيايي جميع البؤر 
، وعلى لرورة أن تيي إسراليس لالتزاماتاا وتعاداتاا 2001ا ستيطادية المتقدمة التي أدايت منذ آذار/مارس 

 في هذا الا ن،

 ،2012تارين القادي/د فمبر  29المؤرخ  67/19إلى قرارها  وإذ تشير 

عدة معاهدات لحق ا اإلدســـان و لى ا تياقيات األســـاســـية للقاد ن ادضـــمام فلســـطين إلى  وإذ تالحظ 
 اإلدسادي، وكذلي إلى معاهدات  ولية أخرى،

أن أداــــــطة ا ســــــتيطان اإلســــــراليلية تاــــــمس، في جملة أم ر، دقس رعايا الســــــلطة القالمة  وإذ تدرك 
يلســـطينيين، لمن فيام األســـر لا وتالل إلى األرالـــي المحتلة ومصـــا رة األرالـــي والنقس القســـري للمدديين ال

البدوية، واســـــــــــــتغالل الم ار  الطبيعية، وتيتيت األرف، واتخاذ إجراءات أخرى لــــــــــــــد الســـــــــــــ ان المدديين 
 اليلسطينيين والس ان المدديين في الج  ن الس ري المحتس تتعارف مع القاد ن الدولي،

واألداــطة ا ســتيطادية اإلســراليلية الت ثير ال الق الضــرر للســياســات والقرارات  وإذ تضة  لم اعقبار ا 
في الجا   المبذولة واليًا على الصـــــعيدين اإلقليمي والدولي من أجس اســـــتيناف عملية الســـــالم والمضـــــي باا 
قدمًا وفي فرص تحقيف الســــالم في الاــــرا األوســــا وفقا للحس القالم على وج    ولتين، إســــراليس وفلســــطين، 

، 1967اخس ودو  معترف باا، على أســـــــــاس ودو  ما قبس عام تعياـــــــــان جن ا إلى جن  في ســـــــــالم وأمن  
 إم ادية تطبيف ذلي الحس ومصداقيته، وفي

__________ 

 .120رة المرجع ديسه، اليت ى، اليق (6) 

 (7) A/HRC/40/73 ؛ ادظر أيضاA/74/507. 

 (8) A/HRC/22/63. 

 (9) A/48/486-S/26560.المرفف ، 

 (10) S/2003/529.المرفف ، 
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أداــــــــــطة ا ســــــــــتيطان التي تق م باا إســــــــــراليس، الســــــــــلطة القالمة لا وتالل، في األرف  وإذ تد ن 
ادي وقرارات األمم اليلســـــــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاـــــــــرقية، لاعت ارها ادتااكات للقاد ن الدولي اإلدســـــــــ

المتحدة ذات الصــــــلة لالم لــــــ   وا تياقات التي تم الت صــــــس إلياا بين الطرفين ولاللتزامات المقررة لم ج  
خريطة الطريف التي ولـــــعتاا المجم عة الرباعية وباعت ارها أعما  تتم في تحدو لدع ات المجتمع الدولي إلى 

 إيقاف جميع األداطة ا ستيطادية،

قياَم إســـــــراليس ببناء وت ســـــــيع المســـــــت انات في القدس الاـــــــرقية المحتلة  بوجه خاص وإذ تشةةةةةجب 
الرامية إلى الربا بين مســــت اناتاا  ير الاــــرعية و ل القدس  1-وو لاا، لما في ذلي ما تســــميه الخطة هاء

ينة، الاـــــــرقية المحتلة و يا ة عزلتاا، وم اصـــــــلة هدم بي ت اليلســـــــطينيين وار  األســـــــر اليلســـــــطينية من المد
وورمان اليلســــــــــطينيين من وق قام في اإلقامة في المدينة، واألداــــــــــطة ا ســــــــــتيطادية الجارية واليا في   ر 

 األر ن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيف أوصال األرف اليلسطينية المحتلة وتق ي  ت اصلاا الجغرافي،

ادتااس للقاد ن الدولي، الخطا الرامية إلى هدم قرية خان األومر اليلســـــــــــــطينية، في  وإذ تشةةةةةةةةةجب 
ســــيرت  ع اق  وخيمة من وي  تاــــريد ســــ اداا وياد  لاــــدة إم ادية تطبيف وس الدولتين ويق  ف فرص  مما

تحقيف الســـــــــــــالم، دظرا للم قع الحســـــــــــــاس لاذ  المنطقة وأهميتاا للحياض على الت اصـــــــــــــس الجغرافي لألرف 
 اليلسطينية، وتطال  ب قف تلي الخطا،

ليس بادم م انو فلسـطينية في وي وا ي الحم ي لقرية صـ ر لاهِّر ال اقعة جن   قيام إسـراوإذ تد ن  
 القدس الارقية المحتلة، في ادتااسو للقاد ن الدولي،

، و ذ تاـــــــــــــــد   على (11)2016تم  /ي ليـــه  1بتقرير المجم عـــة الربـــاعيـــة المؤرخ  وإذ ت يط علمةةا 
أعضــاء المجم عة الرباعية إلى جملة أم ر مناا  ت صــياتاا وكذلي على بياداتاا ذات الصــلة التي خل ي فياا

اســــتمرار ســــياســــة بناء المســــت انات وت ســــيعاا، وتخصــــيي األرالــــي لالســــتخدام اإلســــراليلي الخالي،  أن
وورمان اليلســــــــطينيين من التنمية، لما ياــــــــمس ا رتيا  األخير في معدل عمليات الادم، هي إجراءات تؤ ي 

 ،لا س مطر  إلى تق ي  وس الدولتين

م اصـــــــلة إســـــــراليس التاـــــــييد  ير القاد دي للجدار  اخس األرف اليلســـــــطينية المحتلة،  وإذ تشةةةةةجب 
ذلي في القدس الارقية وو لاا، و ذ تعر  عن قلقاا ب جه خاص إ اء امتدا  الجدار خروجًا على خا  في لما

ة في األرف اليلســـطينية لطريقة تجعله يضـــم الغالبية العظمى من المســـت انات اإلســـراليلي 1949الاددة لعام 
المحتلة، لما فياا القدس الاـــــــرقية، ويســـــــب  محنة إدســـــــادية شـــــــديدة وتر يا خطيرا في األولـــــــا  ا جتماعية 

يا س و مًا مس قًا  قد وا قتصا ية للاع  اليلسطيني، وييتت وودة األرف اليلسطينية ويق ف وي يتاا، مما
 الدولتين مستحيس التنييذ فعليًا،على أي مياولات في المستقبس ويجعس وس  

أعمال العنف واإلرها  لـــــد المدديين على الجادبين، و ذ تاـــــير إلى لـــــرورة إدااء جميع  وإذ تد ن 
 أعمال العنف، لما في ذلي أعمال اإلرها  وا ستيزا  والتحري  والتدمير،

  التي يرتاباا جميع أعمال العنف والتدمير والمضــــــــــــايقة وا ســــــــــــتيزا  والتحري وإذ تد ن أيضةةةةةةةةةا 
المســـــــــــت ان ن اإلســـــــــــراليلي ن في األرف اليلســـــــــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاـــــــــــرقية، لـــــــــــد المدديين 
اليلســــــطينيين، لمن فيام األايال، ولــــــد ممتلااتام، لما فياا الم اقع التاريخية والدينية، وأرالــــــيام الزراعية، 

__________ 

 (11) S/2016/595.المرفف ، 

https://undocs.org/ar/S/2016/595
https://undocs.org/ar/S/2016/595
https://undocs.org/ar/S/2016/595
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ن اإلســــــراليليين المتطرفين، و ذ تدع  إلى المســــــاءلة وكذلي أعمال اإلرها  التي يرتاباا كقير من المســــــت اني
 الماروعة التي ترتا  في هذا الصد ، عن األعمال  ير

بتقارير األمين العام ذات الصـــــــــلة لالم لـــــــــ  ، لما في ذلي التقارير المقدمة عمال  وإذ ت يط علما 
 ،(12)(2016) 2334لقرار مجلح األمن 

أن المســــــــت انات اإلســــــــراليلية في األرف اليلســــــــطينية المحتلة، لما فياا  من جد د تؤكد - 1 
س عق ًة أمام الســـــالم والتنمية ا قتصـــــا ية  القدس الاـــــرقية، وفي الج  ن الســـــ ري المحتس  ير قاد دية وتاـــــ  

 وا جتماعية؛

يف لاـــــــــ ن وماية المدديين في وقت الحر  إســـــــــراليس ل ن تقبس ادط اا اتياقية جن تطالب - 2 
لح م القاد ن على األرف اليلســــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــرقية،  1949آ /أ ســــطح  12المؤرخة 

الج  ن الســـــــــ ري المحتس،  ، لما فياا1967األرالـــــــــي العربية األخرى التي تحتلاا إســـــــــراليس منذ عام وعلى 
مناا، وأن تتقيد لجميع التزاماتاا لم ج  القاد ن الدولي  49بخاصــــــة الما ة تلتزم بدقة ل و ام ا تياقية، و  وأن

وأن تاف ف را عن اتخاذ جميع التدابير التي تتســـــــــب  في تغيير االع األرف اليلســـــــــطينية المحتلة، لما فياا 
اما وتا يناما الديمغرافي؛  القدس الارقية، والج  ن الس ري المحتس وولعِّ

قف جميع أداــــــــــطة ا ســــــــــتيطان اإلســــــــــراليلية في جميع أدحاء األرف ب   مطالبقها تكرر - 3 
اليلســـــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاـــــرقية، وفي الج  ن الســـــ ري المحتس ف را وعلى دح  تام، وتدع  في 
هذا الصـــــــــــــد  إلى تنييذ جميع قرارات مجلح األمن ذات الصـــــــــــــلة لالم لـــــــــــــ   لالاامس، لما فياا القرارات 

 (1980) 476و  (1980) 465و  1979تم  /ي ليـــــــه  20المؤرخ  (1979) 452و  (1979) 446
 ؛(2016) 2334و  2003تارين القادي/د فمبر  19المؤرخ  (2003) 1515و  (1980) 478 و

الدولتين  أن ال قف التام لجميع أداطة ا ستيطان اإلسراليلية أمٌر أساسي إلدقاذ وس تؤكد - 4 
، وتدع  إلى اتخاذ خط ات إيجابية ف رية لع ح مســـــــــــار ا تجاهات 1967المســـــــــــتند إلى ودو  ما قبس عام 

 المة على األرف، التي تاد  إم ادية تطبيف وس الدولتين؛السلبية الق

، أده لن يعترف ل ي تغييرات (2016) 2334إلى ت كيد مجلح األمن، في قرار   تشةةةةةةةةةير - 5 
لالقدس، ســـــــــ ى التغييرات التي يتيف علياا ، لما في ذلي ما يتعلف 1967في خط ط الرالع من وزيران/ي ديه 

 الطرفان من خالل المياولات؛

أن اوتالل األرالــــي إدما ه  ولــــع مؤقت ييرلــــه األمر ال اقع و  يجيز للســــلطة  تؤكد - 6 
القالمة لا وتالل أن تزعم ملايتاا لألرف التي تحتلاا أو أن ت ســــا علياا ســــيا تاا، وتاــــير في هذا الصــــد  

 ا  ا ســــــــــتيالء على األرالــــــــــي لالق ة ومن ثم  عدم ماــــــــــروعية لــــــــــم أي جزء من األرف إلى مبدأ عدم ج
س خرقا للقاد ن الدولي ويق  ف إم ادية تطبيف وس  اليلســـــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاـــــرقية، الذي ياـــــ  

ال الق الدولتين ويعرقس اوتما تِّ الت صــــــــــس إلى تســــــــــ ية ســــــــــلمية عا لة و المة وشــــــــــاملة، وتعر  عن قلقاا 
البيــادــات الصــــــــــــــا رة في اآلودــة األخيرة التي تــدع  إلى أن تضـــــــــــــم إســـــــــــــراليــس منــااف تقع في األرف  إ اء

 المحتلة؛ اليلسطينية

__________ 

 (12) A/75/328  وA/75/336  وA/75/376 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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في هذا الصـــد  أداـــطة ا ســـتيطان في األرف اليلســـطينية المحتلة، لما فياا القدس  تد ن - 7 
ا رة األرالــــــي وقطع ســــــبس الر ا الاــــــرقية، وفي الج  ن الســــــ ري المحتس، وأي أداــــــطة تنط ي على مصــــــ

لألشــخاص الماــم لين لالحماية والنقس القســري للمدديين ولــم األرالــي، ســ اء أكان ذلي لح م األمر ال اقع 
 لم ج  تاريعات وانية؛ أو

إســـــــــــــراليس، الســـــــــــــلطة القالمة لا وتالل، ل ن تتقيد لالتزاماتاا القاد دية المذك رة  تطالب - 8 
 ؛2004تم  /ي ليه  9ح مة العدل الدولية في اليت ى الصا رة عن م في

إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضــــايقة وا ســــتيزا  التي يق م باا  تكرر دعوتها - 9 
المســت ان ن اإلســراليلي ن، وبخاصــة لــد المدديين اليلســطينيين وممتلااتام، ومناا الم اقع التاريخية والدينية، 

 ة المحتلة، ولد أراليام الزراعية؛في ذلي في القدس الارقي وبما

إلى المســـاءلة عن األعمال  ير الماـــروعة التي يرتاباا المســـت ان ن اإلســـراليلي ن  تدعو - 10 
الذي  (1994) 904األرف اليلســـطينية المحتلة، وتؤكد في هذا الصـــد  لـــرورة تنييذ قرار مجلح األمن  في

ال  فيه المجلح إلى إســــــراليس، الســــــلطة القالمة لا وتالل، م اصــــــلة اتخاذ وتنييذ تدابير تاــــــمس مصــــــا رة 
األســـــلحة بادف منع أعمال العنف  ير الماـــــروعة التي يرتاباا المســـــت ان ن اإلســـــراليلي ن و عا إلى اتخاذ 

 يتام؛تدابير لضمان سالمة المدديين اليلسطينيين في األرف المحتلة ووما

مســــؤولية إســــراليس، الســــلطة القالمة لا وتالل، عن التحقيف في جميع أعمال العنف  تؤكد - 11 
 التي يرتاباا المست ان ن لد المدديين اليلسطينيين وممتلااتام وكيالة مساءلتام عن هذ  األعمال؛

لجميع الدول والمنظمات الدولية أن ت اصـــــــــس بامة ات ا  ســـــــــياســـــــــات تايس اوترام  تهيب - 12 
التزاماتاا لم ج  القاد ن الدولي في ما يتعلف لجميع الممارســـــــــــــات والتدابير اإلســـــــــــــراليلية  ير القاد دية في 

 األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية، وبخاصة أداطة ا ستيطان اإلسراليلية؛

إلى ولع تدابير للمساءلة، لما يتسف مع أو ام القاد ن الدولي، في ل ء استمرار  تدعو - 13 
قاد دية   ير عدم ا متقال للمطال ات لضــــــــــرورة ال قف التام والي ري لجميع أداــــــــــطة ا ســــــــــتيطان، التي هي

س عق ًة أمام الســــالم وتاد  لجعس وس الدولتين أمرا مســــتحي ال، ماــــد ًة على أن لم ج  القاد ن الدولي وتاــــ  
ا متقال ألو ام القاد ن الدولي اإلدســادي والقاد ن الدولي لحق ا اإلدســان واوتراماا  عامٌة أســاســية من  عالم 

 السالم واألمن في المنطقة؛

الصـــــــــا ر عن مؤتمر  1999تم  /ي ليه  15في هذا الصـــــــــد  إلى البيان المؤرخ  تشةةةةةةير - 14 
اقية جنيف الرالعة المعني لالتدابير الرامية إلى إدياذ ا تياقية في األرف األاراف المتعاقدة الســـــــــــــامية في اتي

 كاد ن األول/ 5اليلســــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــــرقية، و لى اإلعالدين اللذين اعتمدهما المؤتمر في 
ذتاا  ول ، وترو  في هذا الصد  لالم ا رات التي اتخ(13)2014كاد ن األول/ يسمبر  17 و 2001 يسمبر 

من ا تياقية، بادف كيالة اوترام ا تياقية والمســــاءلة، وتاي   1أاراف لاــــ س فر ي أو جماعي، وفقا للما ة 
لجميع األاراف المتعاقدة الســـامية في ا تياقية أن ت اصـــس، منير ًة أو مجتمعًة، بذل قصـــاراها من أجس كيالة 

ا تياقية في األرف اليلســـطينية المحتلة، لما فياا القدس  اوترام إســـراليس، الســـلطة القالمة لا وتالل، ألو ام
 ؛1967 األرالي العربية األخرى التي تحتلاا إسراليس منذ عامالارقية، وفي 
__________ 

 (13) A/69/711-S/2015/1.المرفف ، 
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تمي ز  ، لجميع الدول أن(2016) 2334إلى أن مجلح األمن أها ، في قرار   تشير أيضا - 15 
 ؛1967في معامالتاا ذات الصلة بين إقليم  ولة إسراليس واألرالي المحتلة منذ عام 

لجميع الدول أ  تعترف لال لــــع الناشــــب عن تدابير تعتبر  ير قاد دية لمقتضــــى  تهيب - 16 
ف أو ام القاد ن الدولي، لما ياــــــمس التدابير الرامية إلى المضــــــي قدمًا لمخططات لــــــم األرالــــــي في األر 

األرالــــــــــي العربية األخرى التي تحتلاا إســــــــــراليس منذ اليلســــــــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــــــــرقية، وفي 
التزاماتاا  وأن تمتنع عن تقديم الع ن أو المسـاعدة في اإللقاء على هذا ال لـع، وذلي تماـيًا مع، 1967 عام

 لم ج  القاد ن الدولي والقرارات ذات الصلة؛

األمم المتحدة ذات الصـــــــلة أن تتخذ جميع التدابير واإلجراءات الضـــــــرورية باييات تهيب  - 17 
وزيران/  16المؤرخ  17/4دطــــاا و يـــاتاــــا لضـــــــــــــمــــان ا وترام التــــام لقرار مجلح وق ا اإلدســــــــــــــــان  في

د الاــامــس لــ و ــامــه لاــــــــــــــ ن الم ــا ئ الت جيايــة المتعلقــة لــاألعمــال التجــاريــة ووق ا  (14)2011 ي ديــه والتقيــ 
، و يرها من الق ادين والق اعد الدولية ذات الصـــلة لالم لـــ  ، ولـــمان تنييذ إاار األمم المتحدة (15)اإلدســـان
دســان فيما يتعلف ل داــطة الذي ي فر معيارا عالميا إلوقاا وق ا اإل“ الحماية وا وترام وا دتصــاف”المعن ن 

 األعمال التجارية المتصلة لالمست انات اإلسراليلية في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية؛

إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في  ورتاا الســـا ســـة والســـ عين تقريرا  تطلب - 18 
 عن تنييذ هذا القرار.

 ا لعن اني جدول األعمال المؤقت لدورتاا الســـــــــــــا ســـــــــــــة والســـــــــــــ عين بندأن تدرج ف تقرر - 19 
وق ا اإلدسان للاع  اليلسطيني و ير  من الس ان  الممارسات اإلسراليلية واألداطة ا ستيطادية التي تمح”

 “.العر  في األرالي المحتلة

 

__________ 

 ، اليصس القال ، الير  ألف.(A/66/53) 53للجمعية العامة، الدورة السا سة والست ن، الملحف رقم ال ثالف الرسمية ادظر  (14) 

 (15) A/HRC/17/31.المرفف ، 
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 مشروع القرار الثالث  

ة القم تم  حقوق اةنسةةةةةةان للشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطينم لم األر  المماراةةةةةةاي اةاةةةةةةراميلي  
 الفلسطينية الم قلة  حما ليها القد  الشر ية

 
 ،إن الجمعية العامة 

 ،(1)إلى اإلعالن العالمي لحق ا اإلدسانإذ تشير  

والعاد الدولي الخاص  (2)إلى العاد الدولي الخاص لالحق ا المددية والســــــياســــــية وإذ تشةةةةير أيضةةةةا 
، و ذ تؤكد أن هذ  الصــــــــــ  س المتعلقة (4)واتياقية وق ا الطيس (3) قتصــــــــــا ية وا جتماعية والققافيةلالحق ا ا

 لحق ا اإلدسان يج  أن تحترم في األرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارقية،

، 2019 كاد ن األول/ يســـمبر 13المؤرخ  74/89، لما فياا القرار ذات الصـــلةقراراتاا وإذ تعيد تأكيد  
 والقرارات التي اتخذتاا في  ورتاا ا ستقنالية الطارلة العاشرة،

 إلى قرارات مجلح وق ا اإلدسان ذات الصلة،وإذ تشير  

 د لرورة تنييذها،إلى قرارات مجلح األمن ذات الصلة، و ذ تؤك وإذ تشير أيضا 

في تقرير اللجنة الخاصـــة المعنية لالتحقيف في الممارســـات اإلســـراليلية التي تمح وق ا  وقد نظري 
وفي تقرير األمين العام  (5)اإلدســــــــان للاــــــــع  اليلســــــــطيني و ير  من الســــــــ ان العر  في األرالــــــــي المحتلة

 ،(6)أعمال اللجنة الخاصة عن

اص لمجلح وق ا اإلدســـــــــــــــان عن وـــالـــة وق ا اإلدســـــــــــــــان بتقرير المقرر الخـــ وإذ ت يط علمةةا 
وبالتقارير األخرى التي أصـــــــدرها مؤخرا مجلح وق ا  (7)1967األرالـــــــي اليلســـــــطينية المحتلة منذ عام  في

 اإلدسان في هذا الا ن،

بتقرير لجنة التحقيف الدولية المســــــــــتقلة المناــــــــــ ة عمال لقرار مجلح وق ا  وإذ ت يط علما أيضةةةةةةةا 
 ،(8)28/1- إاإلدسان 

لـــــــــرورة كيالة المســـــــــاءلة عن جميع ادتااكات القاد ن الدولي اإلدســـــــــادي والقاد ن الدولي وإذ تؤكد  
لحق ا اإلدسان من أجس الحيل لة  ون اإلفالت من العقا  ولمان إقرار العدالة والر   عن ارتاا  ادتااكات 

 ووماية المدديين وتعزيز السالم،أخرى 

__________ 

 (.3-ألف )  217القرار  (1) 
 (، المرفف.21-ألف )  2200ادظر القرار  (2) 
 المرجع ديسه. (3) 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 (5) A/75/199. 

 (6) A/75/336. 
 (7) A/HRC/44/60. 
 (8) A/HRC/40/74. 
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لــالتقرير الــذي أعــدتــه اللجنـــة ا قتصـــــــــــــــا يــة وا جتمـــاعيـــة لغربي آســـــــــــــيـــا مؤخرا  وإذ ت يط علمةةا 
ا دع اســــات ا قتصــــا ية وا جتماعية لالوتالل اإلســــراليلي على األو ال المعياــــية للاــــع  اليلســــطيني  عن
 ،(9)ية، وللس ان العر  في الج  ن الس ري المحتساألرف اليلسطينية المحتلة، لما فياا القدس الارق في

ســــنة على بداية ا وتالل اإلســــراليلي، و ذ تاــــد  على الحاجة  53لمرور  وإذ تأاةةةف حالغ األاةةةف 
الملحة إلى بذل الجا   لع ح ا تجاهات الســـــلبية على أرف ال اقع و عا ة فتق آفاا العمس الســـــياســـــي للدفع 

ًما واإلسرا  لمياولات وق يقية تادف إلى الت صس إلى اتياا سالم يناي ا وتالل اإلسراليلي الذي بدأ في ق د 
ووس جميع المسالس األساسية المتعلقة لال لع الناالي،  ون استقناء، لما ييضي إلى وس سلمي  1967عام 

 وعا ل و الم وشامس لقضية فلسطين،

يالة اوترام القاد ن الدولي، مســـــــــــــؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز وق ا اإلدســــــــــــــان وك وإذ تدرك 
 ،1970تارين األول/أكت بر  24( المؤرخ 25-)  2625تاير في هذا الصد  إلى قرارها  و ذ

لاــــــ ن اآلثار  2004تم  /ي ليه  9إلى اليت ى التي أصــــــدرتاا مح مة العدل الدولية في  وإذ تشةةةةير 
، و ذ تاـــــير أيضـــــا إلى قراَري الجمعية (10)القاد دية الناشـــــية عن تاـــــييد جدار في األرف اليلســـــطينية المحتلة

 العامة ذَوي الصلة لالم ل  ،

الر  الصـــــــــــــا ر عن المح مة الذي جاء فيه أن تاـــــــــــــييد الجدار الذي تبنيه  وإذ تالحظ بوجه خاص 
إســــــــراليس، الســــــــلطة القالمة لا وتالل، في األرف اليلســــــــطينية المحتلة، لما في ذلي  اخس القدس الاــــــــرقية 

 المرت ا له يتعارلان مع القاد ن الدولي، وو لاا، والنظام

 ،2012تارين القادي/د فمبر  29المؤرخ  67/19لقرارها  وإذ ت يط علما 

ادضـــمام فلســـطين إلى عدة معاهدات لحق ا اإلدســـان و لى ا تياقيات األســـاســـية للقاد ن  وإذ تالحظ 
 لي إلى معاهدات  ولية أخرى،اإلدسادي، وكذ

 مبدأ عدم ج ا  ا ستيالء على األرالي لالق ة، وإذ تعيد تأكيد 

ادط ــاا اتيــاقيــة جنيف المتعلقــة لحمــايــة المــدديين وقــت الحر  المؤرخــة  وإذ تعيةةد أيضةةةةةةةةةةا تةةأكيةةد 
ي على األرف اليلســــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــــرقية، وعلى األرالــــــ (11)1949آ /أ ســــــطح  12

 ،1967العربية األخرى التي تحتلاا إسراليس منذ عام 

 147 و 146لم ج  الم ا   (12)التزام الدول األاراف في اتياقية جنيف الرالعة وإذ تعيد كذل  تأكيد 
 فيما يتعلف ليرف عق بات جزالية وبا دتااكات الجسيمة ومسؤوليات األاراف المتعاقدة السامية، 148و 

الصـا ر عن مؤتمر األاراف المتعاقدة السـامية  1999تم  /ي ليه  15إلى البيان المؤرخ وإذ تشير  
اتياقية جنيف الرالعة لاـــــــــــــ ن التدابير الال مة إلدياذ ا تياقية في األرف اليلســـــــــــــطينية المحتلة، لما فياا  في

كاد ن  17و  2001ر كاد ن األول/ يســـــــمب 5القدس الاـــــــرقية، و لى اإلعالدين اللذين اعتمدهما المؤتمر في 
__________ 

 (9) A/75/86-E/2020/62. 

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

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

 المرجع ديسه. (12) 
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، بادف لـــــــــــــمان اوترام ا تياقية في األرف اليلســـــــــــــطينية المحتلة، لما فياا (13)2014 األول/ يســـــــــــــمبر
 الارقية، القدس

الدولي  أن من وف جميع الدول وواجباا أن تتخذ إجراءات ا قا للقاد ن الدولي والقاد ن  وإذ تعيد تأكيد 
 م اانياا،  جاة لد س اداا المدديين، من أجس وماية أرواحاإلدسادي لمقاومة أعمال العنف اليتاكة الم

لـــرورة ا متقال على دح  تام لالتياقات اإلســـراليلية اليلســـطينية التي جرى الت صـــس إلياا  وإذ تؤكد 
في ســـــياا عملية الســـــالم في الاـــــرا األوســـــا، لما فياا تياهمات شـــــرم الاـــــي ، وتنييذ خريطة الطريف التي 

 ،(14)باعية إليجا  وس  الم للصرا  اإلسراليلي اليلسطيني على أساس وج    ولتينولعتاا المجم عة الر 

لــرورة تنييذ اتياا التنقس والعب ر والم ا ئ المتيف علياا لاــ ن معبر رفق المؤرخين  وإذ تؤكد أيضا 
خس قطا  على دح  تام إلتاوة ورية التنقس للســ ان المدديين اليلســطينيين  ا 2005تاــرين القادي/د فمبر  15

  زة والدخ ل إليه والخروج منه،

إ اء الت تر والعنف الماــــا  ين في اآلودة األخيرة في جميع أرجاء األرف  وإذ يسةةةاور ا حالغ القل  
اليلســــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــــرقية، لما في ذلي فيما يتعلف لاألماكن المقدســــــة في القدس، ومناا 

 لر التي وقعت في صي ف المدديين األبرياء،الحرم الاريف، و ذ ت سف للخسا

 أن لدى المجتمع الدولي، من خالل األمم المتحدة، اهتماما ماـــــــــــروعا لقضـــــــــــية جد د من تؤكدوإذ  
 مــدينــة القــدس وومــايــة ال عــد الرووي والــديني والققــافي اليريــد للمــدينــة، على النح  المت خى في قرارات األمم

 المس لة،المتحدة المتخذة لا ن هذ  

الم ادة التي تنير  باا األماكن ا لتزام لاوترام ال لـــــــع التاريخي القالم، و  أيضةةةةةا جد د من تؤكد وإذ 
 وأهمية مدينة القدس لالنس ة للديادات الت ويدية القالث، ،المقدسة

العنف، ل ن التدابير األمنية   تستطيع وودها معالجة تصاعد الت ترات وادعدام ا ستقرار و وإذ تسّلم  
و ذ تدع  إلى ا وترام التام للقاد ن الدولي، لما في ذلي القاد ن الدولي اإلدســـــــــــــادي والقاد ن الدولي لحق ا 
اإلدســـــــــان، أل راف مناا وماية أرواح المدديين، وكذلي من أجس تعزيز أمن الناس، ووقف تصـــــــــعيد الحالة، 

ســتيزا ية، وتايية بيية مســتقرة م اتية للســعي وممارســة لــ ا النيح، لما في ذلي إ اء األعمال والخطالات ا 
 إلى تحقيف السالم،

إ اء إمعان إســــــــــراليس، الســــــــــلطة القالمة لا وتالل، في ادتااس وق ا  وإذ تعرب عن شةةةةةةةد د القل  
اإلدســــــان للاــــــع  اليلســــــطيني لاــــــ س مناجي، لما في ذلي ا دتااكات الناجمة عن ا ســــــتخدام الميرط للق ة 

التي تؤ ي إلى وفاة و صــــــــــــالة المدديين اليلســــــــــــطينيين، لمن فيام األايال والنســــــــــــاء والعمليات العســــــــــــ رية 
والماـــــارك ن في مظاهرات  ير عنيية وســـــلمية، وكذلي الصـــــحيي ن والم يي ن الطبي ن والعامل ن في مجال 

ق  ؛ تقديم المساعدة اإلدسادية؛ وسجن اليلسطينيين واوتجا هم لص رة تعس ية، علما أن لعضام يس سجينا لع
واســـتخدام العقا  الجماعي؛ و  الا المنااف؛ ومصـــا رة األرالـــي؛ و قامة المســـت انات وت ســـيعاا؛ وتاـــييد 

؛ وتدمير الممتلاات والاياكس 1949الجدار في األرف اليلســـــــــــــطينية المحتلة خروجا على خا الاددة لعام 
ي للســــ ان البدو؛ وجميع األعمال األســــاســــية؛ والتاــــريد القســــري للمدديين، لما في ذلي محاو ت النقس القســــر 

__________ 

 (13) A/69/711-S/2015/1.المرفف ، 

 (14) S/2003/529.المرفف ، 

https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/S/2003/529
https://undocs.org/ar/S/2003/529
https://undocs.org/ar/S/2003/529
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األخرى التي تق م باا من أجس تغيير ال لـــع القاد دي لألرف اليلســـطينية المحتلة، لما فياا القدس الاـــرقية، 
 القاد دية، واالعاا الجغرافي وتا يناا الديمغرافي، و ذ تطال  ب قف جميع هذ  اإلجراءات  ير

إســـــــراليس، الســـــــلطة القالمة لا وتالل، في هدم منا ل من جراء اســـــــتمرار  وإذ يسةةةةةاور ا حالغ القل  
اليلســـــــطينيين، وكذلي المناـــــــلت، لما فياا المدارس، المقدمة في إاار المع دة اإلدســـــــادية الدولية، و  ســـــــيما 

القدس الاــرقية المحتلة وو لاا، لما في ذلي إذا د يذ ب صــيه عمال من أعمال العقا  الجماعي في ادتااس  في
لي اإلدسادي، وهي ممارسات تزايدت لمعد ت لم يسبف لاا مقيس، ومن جراء إلغاء تصاريق إقامة للقاد ن الدو 

 س ان مدينة القدس اليلسطينيين وار هم،

اآلثار المســــــتمرة والســــــلبية المترت ة على النزاعات التي اددلعت في قطا   زة وو لاا،  وإذ تشةةةةةجب 
نيين في اآلودة األخيرة، و  ســـيما في صـــي ف األايال، وارتيا  عد  الخســـالر في صـــي ف المدديين اليلســـطي

ا وترام التام للقاد ن الدولي اإلدســـــــــــادي والقاد دي الدولي لحق ا وأي ادتااكات للقاد ن الدولي، و ذ تدع  إلى 
 اإلدسان ولم ا ئ الارعية والتمييز والحيطة والتناس ،

إ اء األولـــــا  اإلدســـــادية الاارثية واألولـــــا  ا جتماعية وا قتصـــــا ية  وإذ يسةةةاور ا شةةةد د القل  
واألمنية الخطيرة في قطا   زة، لما في ذلي األولـــــــــــــا  الناجمة عن إ الا المنااف ليترات ا يلة وفرف 
قي   شــــــديدة على الناــــــاط ا قتصــــــا ي وعلى التنقس، مما ياــــــ س وصــــــارا فعليا ويزيد من تياقم اليقر والي س 

 ف الس ان المدديين اليلسطينيين، و  اء ما سينجم عن هذ  األولا  وعن هذا الدمار ال اسع النطاا صي في
وعن اســـــــــتمرار إســـــــــراليس، الســـــــــلطة القالمة لا وتالل، في عرقلة عملية إعا ة اإلعمار، من آثار وخيمة في 

 األجلين القصير والط يس على والة وق ا اإلدسان،

 2012تقرير فريف األمم المتحدة القطري الصــــــــا ر في آ /أ ســــــــطح  إلى شةةةةةةير ببالغ القل توإذ  
 ،“: هس هي م ان ماللم للعيش؟2020 زة عام ”لعن ان 

 ،(15)2014تم  /ي ليه  28إلى البيان الصا ر عن رليح مجلح األمن في وإذ تشير  

المؤرخ  (2009) 1860لـــــرورة أن تنيذ جميع األاراف على دح  تام قرار مجلح األمن  وإذ تؤكد 
 ،2009 كاد ن القادي/يناير 16المؤرخ  10/18-وقرار الجمعية العامة  إط 2009كاد ن القادي/يناير  8

 ن تحملاا، وأن أي اتياا  الم ل قف إاالا النار أن الحالة في قطا   زة   يموإذ تؤكد أيضةةةةةةةةةا  
يج  أن يؤ ي إلى تحسين ج هري في الظروف المعياية للاع  اليلسطيني في قطا   زة، لطرا مناا فتق 
المعابر لا س  الم ومنتظم، وكيالة سالمة المدديين ورفاهام في كال الجادبين، و ذ ت سف لعدم إورا  تقدم في 

 هذا الصد ،

إ اء التقارير المتعلقة لا دتااكات الخطيرة لحق ا اإلدســـــــــان والخروا  ور ا شةةةةةةةد د القل وإذ يسةةةةةةةا 
تارر  ، و ذ(16)الجسيمة للقاد ن الدولي اإلدسادي المرتا ة أثناء العمليات العس رية التي تعاقبت في قطا   زة

جس لـــــمان الخضـــــ   ت كيد لـــــرورة أن تتالع جميع األاراف على دح  جا  الت صـــــيات الم جاة إلياا من أ
 للمساءلة وتحقيف العدالة،

__________ 

 (15) S/PRST/2014/13 2014تم  /ي ليه  31 - 2013أ سطح /آ  1 قرارات ومقررات مجلح األمن،؛ ادظر (S/INF/69.) 

 .A/HRC/29/52 و ؛A/HRC/12/48 و، المرفف؛ S/2015/286و  المرفف؛ ،A/63/855-S/2009/250ادظر  (16) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/A/RES/10/18
https://undocs.org/ar/A/RES/10/18
https://undocs.org/ar/A/RES/10/18
https://undocs.org/ar/A/RES/10/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/13
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52
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على لـــــــرورة وماية المدافعين عن وق ا اإلدســـــــان المعنيين لالنا ف لقضـــــــايا وق ا وإذ تشةةةةةدد  
اإلدســــــان في األرف اليلســــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــــــرقية، لما يتيق لام القيام لعملام لحرية و ون 

 خ ف من ا عتداءات والمضايقات،

إ اء ســــياســــة إســــراليس المتمقلة في إ الا المنااف وفرف قي   صــــارمة، عرب عن حالغ القل  وإذ ت 
ـــامـــة الميـــات من الح اجز المعرقلـــة للحركـــة ودقـــاط التيتيش وتطبيف دظـــام لمنق التراخيي،  لطرا مناـــا إق

لتلبية يعرقس ورية تنقس األشـــــــــــــخاص ووركة ال ضـــــــــــــالع، لما فياا المنتجات الطبية وال ضـــــــــــــالع الال مة  مما
ا وتياجات اإلدســــادية، ومتالعة ماــــاريع التعاون اإلدمالي والمســــاعدة اإلدســــادية المم لة من الجاات المادحة 
وال صــ ل إلى هذ  الماــاريع، في جميع أدحاء األرف اليلســطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــرقية، ويق ف 

اع  اليلسطيني ويؤثر سل ا في والته ا جتماعية وودة األرف، مما يا س لالتالي ادتااكا لحق ا اإلدسان لل
وا قتصــــا ية واإلدســــادية، وهي والة   تزال متر ية في قطا   زة، وفي الجا   الرامية إلى إدعاد ا قتصــــا  

 اليلسطيني وتنميته، و ذ تدع  إلى رفع تام للقي   الميرولة،

األايال  ينيين، لمن فيام الاقير منإ اء اســــتمرار اعتقال آ ف اليلســــط وإذ تعرب عن شةةةد د القل  
والنســــاء، وكذلي الممقلين المنتَخبين، في الســــج ن أو مراكز ا وتجا  اإلســــراليلية في يروف قاســــية تضــــر 
لسالمتام تامس العيش في يروف  ير صحية والح ح ا ديرا ي وكقرة اللج ء إلى ا وتجا  اإل اري ليترات 

وفف األصـــــــ ل القاد دية وعدم ت فر الرعاية الطبية المناســـــــ ة وشـــــــي   مط لة  ون ت جيه تامة و ون محاكمة 
اإلهمال الطبي للســــــــجناء، لمن فيام المرلــــــــى، مما قد تناــــــــ  عنه ع اق  مميتة، ومنع الزيارات األســــــــرية، 

تعر  عن شديد القلف أيضا إ اء س ء معاملة أي سجناء فلسطينيين ومضايقتام و  اء جميع التقارير التي  و ذ
 بتعرلام للتعذي ،تييد 

إ اء إلــــــــرا  الســــــــجناء اليلســــــــطينيين عن الطعام اوتجاجا على ســــــــجنام  وإذ تعرب عن حالغ القل  
واوتجا هم في يروف قاســـية من قبس الســـلطة القالمة لا وتالل، و ذ تحيا علما في ال قت ذاته لا تياقات التي 

 الي ر، تدع  إلى تنييذها لالاامس وعلى ة، و ذتم الت صس إلياا لا ن يروف ا وتجا  في السج ن اإلسراليلي

 (17)إلى ق اعد األمم المتحدة النم ذجية الدديا لمعاملة الســــــجناء )ق اعد ديلســــــ ن مادديال( وإذ تشةةةةةير 
تدع   ، و ذ(18)لادا س( وق اعد األمم المتحدة لمعاملة الســــــــــجينات والتدابير  ير ا وتجا ية للمجرمات )ق اعد

 اعد،إلى اوترام هذ  الق  

 إلى أن القاد ن الدولي اإلدسادي يحظر ترويس المدديين من األرالي المحتلة، وإذ تشير أيضا 

الممارســــــــة المتمقلة في اوتجا  جقامين من ق تل ا، و ذ تدع  إلى اإلفراج عن الجقامين  وإذ تشةةةةةةجب 
التي لم تتم إعا تاا لعد إلى األقرباء، لما يتماى مع القاد ن الدولي اإلدسادي والقاد ن الدولي لحق ا اإلدسان، 

 دهم،وتى يتسنى لاؤ ء ت  يع م تاهم لا س كريم وفقا لمعتقداتام الدينية وتقالي

لـــــــــــــرورة منع جميع أعمـال العنف والمضــــــــــــــايقـة وا ســـــــــــــتيزا  والتحري  التي يرتاباـا وإذ تؤكد  
المست ان ن اإلسراليلي ن المتطرف ن وجماعات المست انين المسلحين، خص صا لد المدديين اليلسطينيين، 

التاريخية والدينية، لمن فيام األايال، ولــــــــــــــد ممتلااتام، لما فياا المنا ل واألرالـــــــــــــي الزراعية والم اقع 
__________ 

 ، المرفف.70/175القرار  (17) 

 ، المرفف.65/229القرار  (18) 
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ذلي في القدس الاــــرقية المحتلة، و ذ تعر  عن أســــياا  دتااس وق ا اإلدســــان لليلســــطينيين في هذا  في لما
 في ذلي أعمال العنف التي تؤ ي إلى وفاة المدديين ووق   إصالات في صي فام، الصد ، لما

إلســـاام في إدااء العنف وت فير لضـــرورة أن ي  ن هناس وج    ولي لرصـــد الحالة ول واققناعا منها 
الحماية للســــــــ ان المدديين اليلســــــــطينيين ومســــــــاعدة الطرفين على تنييذ ا تياقات التي جرى الت صــــــــس إلياا، 

 ت سف و ذتاير في هذا الصد  إلى أهمية ال  ية والمساهمة اإليجابية لل ج   الدولي المؤقت في الخليس،  و ذ
  مة إسراليس لعدم تجديد و يته،للقرار ا ديرا ي الذي اتخذته و 

على لـــرورة ال قف الي ري والتام لجميع أعمال العنف، لما في ذلي الاجمات العســـ رية  تشةةدد وإذ 
 والتدمير وأعمال اإلرها ،

كذلي  تاد  و ذأن وماية المدديين هي عنصر واسم في كيالة السالم واألمن،  علىوإذ تشدد أيضا  
مان ســــالمة المدديين اليلســــطينيين في األرف اليلســــطينية المحتلة وومايتام، على لــــرورة اتخاذ تدابير لضــــ

 يتماشى مع األو ام وال اج ات المنص ص علياا في القاد ن الدولي اإلدسادي، لما

لمي، كذل  تشدد وإذ   على لرورة اوترام الحف في التجم ع الس ِّ

والمالوظات ال ار ة  (19)ديين اليلسطينيينبتقرير األمين العام عن وماية الس ان المدوإذ ت يط علما  
فيه لاـــــ ن ســـــبس ووســـــالس كيالة ســـــالمة الســـــ ان المدديين اليلســـــطينيين الرا وين تحت ا وتالل اإلســـــراليلي 

 وتمتعام لالحماية والرفا ،

ما يبذل من جا   مت اصــــــــلة وما يحر  من تقدم ملم س في قطا  األمن اليلســــــــطيني،  وإذ تالحظ 
فيه مصـــــلحة اليلســـــطينيين واإلســـــراليليين على ود ســـــ اء، وبخاصـــــة تالوظ أيضـــــا م اصـــــلة التعاون لما  و ذ
 اريف تعزيز األمن وبناء الققة، عن

الطرفين على التزام الاــدوء ولـــــــــــــ ا النيح وا متنــا  عن القيــام لــ عمــال اســـــــــــــتيزا يــة  وإذ ت ةةث 
والققافية، التحري  ودبذ لغة الخطا  الملا ة للماـــاعر، وبخاصـــة في المنااف ذات الحســـاســـية الدينية  وعن
ذلي في القدس الاــــــرقية، واتخاذ كس خط ة مم نة لنز  فتيس الت ترات وتايية الظروف الم اتية إلجراء  في لما

 مياولات سالم ذات مصداقية وداجحة،

على وف جميع الاـــــــع   في المنطقة في التمتع لحق ا اإلدســـــــان على النح  الم رس  وإذ تشةةةةةدد 
 ا اإلدسان،العادين الدوليين الخاصين لحق   في

أن جميع التــدابير واإلجراءات التي اتخــذتاــا إســـــــــــــراليــس، الســـــــــــــلطــة القــالمــة  تكرر تةأكيةد - 1 
لا وتالل، في األرف اليلســطينية المحتلة، لما فياا القدس الاــرقية، ادتااكا لألو ام ذات الصــلة لالم لــ   

يتعارف  ، وبما1949أ ســـــــــــطح /آ  12من اتياقية جنيف المتعلقة لحماية المدديين وقت الحر ، المؤرخة 
 ؛باالةمع قرارات مجلح األمن ذات الصلة، تدابير و جراءات  ير قاد دية و 

إســـــراليس، الســـــلطة القالمة لا وتالل، لالاف عن جميع التدابير التي تتعارف مع تطالب  - 2 
محتلة تنتاي القاد ن الدولي، وعن ولـــــع تاـــــريعات وســـــياســـــات و جراءات تمييزية في األرف اليلســـــطينية ال

وق ا اإلدســـــان للاـــــع  اليلســـــطيني، لما في ذلي قتس و صـــــالة المدديين واوتجا  المدديين وســـــجنام لاـــــ س 
__________ 

 (19) A/ES-10/794. 

https://undocs.org/ar/A/ES-10/794
https://undocs.org/ar/A/ES-10/794
https://undocs.org/ar/A/ES-10/794


 A/75/412 

 

24/29 20-15376 

 

تعسيي والتاريد القسري للمدديين، لما يامس محاو ت النقس القسري للس ان البدو، وتدمير ممتلاات المدديين 
ادتااس للقاد ن  ذ ذلي ب صــيه عقالا جماعيا فيومصــا رتاا، لما في ذلي هدم المنا ل، لما ياــمس وا ت تنيي

الدولي اإلدســــادي، وأي إعاقة ل صــــ ل المســــاعدات اإلدســــادية، وبا وترام التام لقاد ن وق ا اإلدســــان والتقيد 
 لالتزاماتاا القاد دية في هذا الصد ، وفقا ألم ر مناا قرارات األمم المتحدة ذات الصلة؛

ة القالمة لا وتالل، لا متقال على دح  تام ألو ام اتياقية إســـراليس، الســـلط تطالب أيضةةةا - 3 
 وب قف العمس ف را لجميع التدابير واإلجراءات المتخذة ادتااكا لالتياقية وخرقا لاا؛ 1949جنيف الرالعة لعام 

إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضـــــمان ســـــالمة الســـــ ان المدديين اليلســـــطينيين وومايتام تدعو  - 4 
ســـــــــــطينية المحتلة، لما فياا القدس الاـــــــــــرقية، وفقا لألو ام ذات الصـــــــــــلة من القاد ن الدولي األرف اليل في

 ؛1994آذار/مارس  18المؤرخ  (1994) 904اإلدسادي وعلى دح  ما  عا إليه مجلح األمن في قرار  

ور   عن وماية السـ ان المدديين اليلسـطينيين وبخاصـة ما بتقرير األمين العام ت يط علما - 5 
فيه من مالوظات، مناا إم ادية ت ســـــــــــــيع دطاا آليات الحماية القالمة لمنع ا دتااكات ور عاا، وتدع  إلى 
م اصـــــــــــلة الجا   المبذولة في إاار األمم المتحدة لحق ا اإلدســـــــــــان فيما يتعلف لالحماية القاد دية للســـــــــــ ان 

 لسطينيين وسالمتام؛المدديين الي

إلى تعاون إســــــــراليس تعاودا تاما مع المقررين الخاصــــــــين المعنيين واآلليات األخرى تدعو  - 6 
ذات الصـــــــــلة ومع تحقيقات مجلح وق ا اإلدســـــــــان، لما في ذلي تيســـــــــير الدخ ل إلى األرف اليلســـــــــطينية 

 واإلبالن عناا، كس وفف و يته؛ المحتلة، لما فياا القدس الارقية، من أجس رصد والة وق ا اإلدسان فياا

إســــراليس، الســــلطة القالمة لا وتالل، ب قف جميع أداــــطتاا ا ســــتيطادية وتاــــييد تطالب  - 7 
الجدار وأي تدابير أخرى ترمي إلى تغيير االع األرف اليلســـــــطينية المحتلة وولـــــــعاا وتا يناا الديمغرافي، 

لذلي، في جملة أم ر، من أثر خطير ومضـــــــــــــر في وق ا في ذلي  اخس القدس الاـــــــــــــرقية وو لاا، لما  لما
 ون  1967 اإلدســـــان للاـــــع  اليلســـــطيني وفي اوتما ت ولـــــع ود لالوتالل اإلســـــراليلي الذي بدأ في عام

إلطاء والت صــــس إلى تســــ ية ســــلمية عا لة و المة وشــــاملة بين الجادبين اليلســــطيني واإلســــراليلي، وتدع  إلى 
الاــاملين لجميع قرارات الجمعيــة العــامــة ومجلح األمن ذات الصـــــــــــــلــة في هــذا الصــــــــــــــد ، ا وترام والتنييــذ 

 ؛2016كاد ن األول/ يسمبر  23المؤرخ  (2016) 2334 مجلح األمن ذلي قرار في لما

لســـجناء والمحتجزين اليلســـطينيين إلى إيالء ا هتمام لصـــ رة عاجلة لمحنة ووق ا ا تدعو - 8 
في الســــــــج ن اإلســــــــراليلية، لمن فيام المضــــــــرب ن عن الطعام، وفقا للقاد ن الدولي، وتدع  أيضــــــــا الجادبين 

المتحدة  بذل الجا   إلاالا ســـــراح مزيد من الســـــجناء والمحتجزين، وتدع  كذلي إلى اوترام ق اعد األمم إلى
اعد ديلســـــ ن مادديال( وق اعد األمم المتحدة لمعاملة الســـــجينات والتدابير النم ذجية الدديا لمعاملة الســـــجناء )ق  

  ير ا وتجا ية للمجرمات )ق اعد لادا س(؛

جميع أعمــال العنف، لمــا في ذلــي جميع أعمــال اإلرهــا  وا ســـــــــــــتيزا  والتحري  تد ن  - 9 
المدديين اليلســــــــطينيين  والتدمير، وبخاصــــــــة أي اســــــــتخدام للق ة من جاد  ق ات ا وتالل اإلســــــــراليلية لــــــــد

والم ييين الطبيين ادتااس للقاد ن الدولي، وبخاصـــــــــــــة في قطا   زة، لما في ذلي لـــــــــــــد الصـــــــــــــحييين  في
خســــــالر فا وة في األرواح و لى ودوث  إلى وق   تأ  التيمجال تقديم المســــــاعدة اإلدســــــادية،  والعاملين في

 ساء؛إصالات ل عدا  هاللة، لما في ذلي في صي ف األايال والن

https://undocs.org/ar/S/RES/904(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/904(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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كس أعمال العنف من جاد  المقاتلين والجماعات المســــــــــــلحة، لما في ذلي تد ن أيضةةةةةةةةةا  - 10 
 إاالا الص اري  على المنااف المددية اإلسراليلية مما يؤ ي إلى وق   خسالر في األرواح وودوث إصالات؛

 على دح  تام؛ (2009) 1860بتنييذ قرار مجلح األمن تكرر مطالبقها  - 11 

إســــــــــراليس، الســــــــــلطة القالمة لا وتالل، لالتقيد لالتزاماتاا القاد دية لم ج  القاد ن تطالب  - 12 
وعلى النح   2004تم  /ي ليه  9الدولي، وســـــــــ ما ور  في اليت ى التي أصـــــــــدرتاا مح مة العدل الدولية في 

المؤرخ  10/13- إط و 2004تم  /ي ليـــه  20المؤرخ  10/15- إطالعـــامـــة  المطل   في قراَري الجمعيـــة
، وبالت قف ف را عن تاـــــــــــــييد الجدار في األرف اليلســـــــــــــطينية المحتلة، 2003تاـــــــــــــرين األول/أكت بر  21
ذلي  اخس القدس الاـــــــــرقية وو لاا، وتيايي البناء القالم هناس وا  و لغاء جميع الق ادين التاـــــــــريعية  في لما

اتجة عن تاـــييد الجدار الذي يؤثر على والتنظيمية المتصـــلة له أو إلطالاا والتع ي  عن جميع األلـــرار الن
 دح  خطير في وق ا اإلدسان للاع  اليلسطيني وأو اله المعياية ا جتماعية وا قتصا ية؛

لـــــــــرورة المحافظة على ال ودة اإلقليمية لاامس األرف اليلســـــــــطينية المحتلة تكرر تأكيد  - 13 
 اخس األرف اليلســطينية، لما في ذلي  وتالصــقاا وســالمتاا ولــمان ورية تنقس األشــخاص ووركة ال ضــالع

والتنقس بين الضــــية الغربية  ،والدخ ل إلى قطا   زة والخروج منه ،الدخ ل إلى القدس الاــــرقية والخروج مناا
 ؛ااالخروج منو  اليلسطينية األرف إلى أخرى   ول من الدخ لو  ،وقطا   زة

ن إ الا المنااف ليترات ا يلة إلى إســـــراليس، الســـــلطة القالمة لا وتالل، الاف ع تطلب - 14 
وفرف القي   على الناــــاط ا قتصــــا ي وعلى التنقس، لما في ذلي القي   التي تصــــس إلى ود فرف وصــــار 
على قطا   زة، والقيام في هذا الصـــــــد  بتنييذ اتياا التنقس والعب ر والم ا ئ المتيف علياا لاـــــــ ن معبر رفق 

ى دح  تام لما يسمق بتنقس األشخاص ووركة ال ضالع لص رة عل 2005تارين القادي/د فمبر  15المؤرخين 
 المة ومنتظمة وبالتعجيس بتلبية ا وتياجات الااللة إلعا ة إعمار قطا   زة التي اال ادتظارها وبادتعاشــــــــــــه 
 ا قتصا ي، وتالوظ في ال قت ديسه ا تياا القالثي الذي يسرت األمم المتحدة الت صس إليه في هذا الصد ؛

الملحة إلى معالجة األ مة الصــــحية المســــتمرة في قطا   زة، لســــبس على الحاجة  تشةةةدد - 15 
الاياكس األســـــــــــــاســـــــــــــية الماللمة، والل ا م والمعدات الطبية، إلى جاد  الخبرات الال مة، للتعامس مناا ت فير 

 تزايد وجم وا ت اإلصالة التي تتطل  عالجا معقدا في سياا ا وتجاجات في قطا   زة؛ مع

أجس  الدول األعضاء على م اصلة تقديم المساعدة الطارلة إلى الاع  اليلسطيني منت ث  - 16 
 قطا   زة؛ التخ يف من ودة األ مة المالية والحالة ا جتماعية وا قتصا ية واإلدسادية اليظيعة، وبخاصة في

جميع الدول وال كا ت المتخصصة ومؤسسات منظ مة األمم المتحدة على م اصلة ت ث  - 17 
القابلة   عم الاـــــــع  اليلســـــــطيني ومســـــــاعدته على أن ينال، في أقر  وقت، ما له من وق ا اإلدســـــــان  ير

للتصــــــــــرف، لما في ذلي وقه في تقرير المصــــــــــير، وذلي على ســــــــــبيس األول ية، في لــــــــــ ء مرور أكقر من 
 ا وتالل اإلسراليلي واستمرار إداار وادتااس وق ا اإلدسان للاع  اليلسطيني؛عامًا على  53

على لــرورة المحافظة على المؤســســات والاياكس األســاســية اليلســطينية وتط يرها  تشةةدد - 18 
من أجس ت فير الخدمات العامة الحي ية للســـــــــــ ان المدديين اليلســـــــــــطينيين وتعزيز وق ا اإلدســـــــــــان، لما فياا 

تنييذ ا تياا المبرم  علىفي هذا الصد   وتح لمددية والسياسية وا قتصا ية وا جتماعية والققافية، الحق ا ا

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/13
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/13
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/13
https://undocs.org/ar/A/RES/es-10/13
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س خط ة هامة دح  تحقيف ال ودة  شـ ده، الذي من (20)2017تاـرين األول/أكت بر  12في القاهرة في  أن ياـ  
قطا   زة، لقيا ة  لما في ذلي فياليلســـــــــــــطينية ويؤ ي إلى أ اء الح  مة اليلســـــــــــــطينية لمااماا أ اًء فعاً ، 

 الرباعية؛ الرليح محم   ع اس، لما يتسف والتزامات منظمة التحرير اليلسطينية وم ا ئ المجم عة

والســـ عين تقريرا  الســـا ســـةإلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في  ورتاا  تطلب - 19 
ا اتياقية جنيف الرالعة على األرف اليلســـــــــطينية المحتلة، عن تنييذ هذا القرار، لما في ذلي ما يتعلف لادط ا

 لما فياا القدس الارقية، وعلى األرالي العربية المحتلة األخرى.

  

__________ 

 (20) S/2017/899.المرفف ، 
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 مشروع القرار الراح   
 الجوالن السوري الم قل  

 ،إن الجمعية العامة 

يف في الممارســـات اإلســـراليلية التي تمح وق ا في تقرير اللجنة الخاصـــة المعنية لالتحق وقد نظري 
 ،(1)اإلدسان للاع  اليلسطيني و ير  من الس ان العر  في األرالي المحتلة

،   يزال تحت ا وتالل 1967ألن الج  ن الســــــــــ ري، المحتس منذ عام  وإذ يسةةةةةةةاور ا حالغ القل  
 العس ري اإلسراليلي المستمر،

 ،1981كاد ن األول/ يسمبر  17المؤرخ  (1981) 497إلى قرار مجلح األمن  وإذ تشير 

 ول/كاد ن األ 13المؤرخ  74/90إلى قراراتاا الســـالقة ذات الصـــلة، وآخرها القرار  وإذ تشةةير أيضةةا 
 ،2019 يسمبر 

 ،(2)74/90في تقرير األمين العام المقدم عمال لالقرار  قد نظريو 

إلى قراراتاا الســالقة ذات الصــلة التي البت فياا إلى إســراليس، في جملة أم ر، أن تناي  وإذ تشةةير 
 اوتاللاا لألرالي العربية،

 كــاد ن األول/ 14عــدم قــاد ديــة القرار الــذي اتخــذتــه إســـــــــــــراليــس في  تؤكد من جد د مرة أخرى وإذ  
ليرف ق اديناا وو يتاا القضــالية و  ارتاا على الج  ن الســ ري المحتس، مما دتم عنه الضــم  1981  يســمبر

 اليعلي لتلي األرف،

م جــ  القــاد ن الــدولي، أن ا ســـــــــــــتيالء على األرالـــــــــــــي لــالق ة  ير جــالز ل وإذ تؤكةد من جةد ةد 
 ذلي ميقاا األمم المتحدة، في لما

وج   تطبيف اتياقية جنيف لاـــــــــــــ ن وماية المدديين في وقت الحر ،  وإذ تؤكد من جد د أيضةةةةةةةةةا 
 ، في الج  ن الس ري المحتس،(3)1949آ /أ سطح  12المؤرخة 

 ،1967وزيران/ي ديه  14المؤرخ  (1967) 237قرار مجلح األمن  وإذ تض  لم اعقبار ا 

لادعقا  مؤتمر الســـــــــالم في الاـــــــــرا األوســـــــــا لمدريد على أســـــــــاس قراري مجلح األمن  وإذ ترحب 
 تاـــــــــــــرين األول/ 22المؤرخ  (1973) 338و  1967تاـــــــــــــرين القـــادي/د فمبر  22المؤرخ  (1967) 242

بادف إقامة سالم عا ل وشامس و الم، و ذ تعر  عن لالق القلف إ اء ت قف عملية السالم على  1973 أكت بر
 جميع المسارات،

يس، الســـــــــــــلطة القالمة لا وتالل، أن تمتقس للقرارات المتعلقة لالج  ن إلى إســـــــــــــرال تطلب - 1 
، الذي قرر فيه المجلح، في جملة أم ر، (1981) 497الســـــــــــــ ري المحتس، و  ســـــــــــــيما قرار مجلح األمن 

__________ 

 (1) A/75/199. 

 (2) A/75/328. 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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  ارتاا على الج  ن الســـــ ري المحتس  ن وبااس وليح قرار إســـــراليس ليرف ق اديناا وو يتاا القضـــــالية و  أن
 أثر قاد دي  ولي، واال  فيه إسراليس، السلطة القالمة لا وتالل، ل ن تلغي قرارها على الي ر؛ له

إلى إسراليس أن تاف عن تغيير الطالع العمرادي والتا ين الديمغرافي والاي س  تطلب أيضا - 2 
  ن الس ري المحتس، وأن تاف لا س خاص عن إقامة المست انات؛المؤسسي وال لع القاد دي للج  

أن جميع التدابير واإلجراءات التاريعية واإل ارية التي اتخذتاا أو ستتخذها إسراليس،  تقرر - 3 
السلطة القالمة لا وتالل، بادف تغيير االع الج  ن الس ري المحتس وولعه القاد دي  غية وباالة وتا س 

رخــا للقــاد ن الــدولي و تيــاقيــة جنيف لاـــــــــــــــ ن ومــايــة المــدديين في وقــت الحر ، المؤرخــة ادتاــاكــا صـــــــــــــــا
 ، وليح لاا أي أثر قاد دي؛1949آ /أ سطح  12

إلى إســــراليس أن تاف عن فرف الجنســــية اإلســــراليلية وبطاقات الا ية اإلســــراليلية  تطلب - 4 
ف عن التدابير القمعية التي تتخذها لد س ان على الم اانين الس ريين في الج  ن الس ري المحتس، وأن تا

 الج  ن الس ري المحتس؛

ادتااكات إسـراليس  تياقية جنيف لاـ ن وماية المدديين في وقت الحر ، المؤرخة  تشجب - 5 
 ؛1949آ /أ سطح  12

لالدول األعضــــاء عدم ا عتراف ل ي من التدابير واإلجراءات التاــــريعية  تهيب مرة أخرى  - 6 
  ارية الماار إلياا أعال ؛أو اإل

إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في  ورتاا الســـا ســـة والســـ عين تقريرا  تطلب - 7 
 عن تنييذ هذا القرار.
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 المرل 
المسةةةامل السةةةيااةةةية الخاصةةةة وإنهاء االاةةةقعمار  االلقراضةةةية غير الراةةةمية للجنة الجلسةةةة  

 (الراحعة )اللجنة
لجنة المســـــالس الســـــياســـــية الخاصـــــة و دااء ا ســـــتعمار  ، عقدت2020تاـــــرين األول/أكت بر  9في  - 1
من  53رليح اللجنة الرالعة )ب تســــ ادا( لاــــ ن البند  ا عا إليا ة ير رســــمية افترالــــي جلســــة (اللجنة الرالعة)

 جدول األعمال.

اللجنة الخاصــــــــة المعنية لالتحقيف في عرف ممقس ســــــــري  داا، لاســــــــم رليح الجلســــــــة، تلي وفي  - 2
الممارســات اإلســراليلية التي تمح وق ا اإلدســان للاــع  اليلســطيني و ير  من الســ ان العر  في األرالــي 

 .(A/75/199، التقرير القادي والخمسين للجنة )المحتلة

األمينة العامة المســـــــــاعدة لحق ا اإلدســـــــــان تقارير األمين العام  توفي الجلســـــــــة ديســـــــــاا، عرلـــــــــ - 3
(A/75/328  وA/75/336  وA/75/376.) 

إســـــراليس،  ممقس خالله ببيان كس من أ لى ذلي و ار تياعلي ع قد لعد، أيضـــــا في الجلســـــة ديســـــااو  - 4
  ولة فلسطين.والمراقِّ ة عن  وجن   أفريقيا، والمغر ، وديجيريا
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