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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

  *انقرار اعتمده جملس حقوق اإلنس    

    ١٩/١٧  
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس          

  الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   األرض بالقوة،حيازة مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد  
بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات      أن على مجيع الدول التزاماً       وإذ يؤكد من جديد    

بالتفصيل يف اإلعالن العـاملي     وعلى النحو الوارد    يثاق  امل يف   حسبما هو منصوص عليه   األساسية،  
  حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك املنطبقة،

قوق اإلنسان وجملس حقوق     إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة ح        وإذ يشري  
اإلنسان وجملس األمن واجلمعية العامة، اليت أكدت من جديد، يف مجلة أمور، عدم قانونيـة               

   مبا فيها القدس الشرقية،املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته التاسـعة عـشرة             *  
(A/HRC/19/2)الفصل األول ،.  
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 أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني           وإذ يضع يف اعتباره    
 الفلسطينية  ، واليت تنطبق قانوناً على األراضي     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت احلرب، املؤرخة    

، مبا فيها القـدس الـشرقية   ١٩٦٧وعلى مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام        
واجلوالن السوري، وإذ يذكِّر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطراف املتعاقـدة الـسامية يف              

  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥نيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف اتفاقية ج
 أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املـدنيني إىل األرض             وإذ يرى   

اليت حتتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبـا يف             
 / آب ١٢اإلضايف األول التفاقيات جنيـف املؤرخـة        ذلك األحكام املدونة يف الربوتوكول      

  ،١٩٤٩أغسطس 
 ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ يشري   

، وإىل استنتاجها أن  اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة         بشأن  
 متثل خرقاً   ،مبا فيها القدس الشرقية   ،  رض الفلسطينية احملتلة  إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األ    

  للقانون الدويل،
 ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-ط إىل قرار اجلمعية العامة دإوإذ يشري أيضاً 

  وغريه من قرارات األمم املتحدة ذات الصلة،
، مبـا يف    ة احملتلة  أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطيني       وإذ يؤكد   

تـشكل انتـهاكات    هي أنشطة غري قانونية مبوجب القانون الدويل و        ذلك القدس الشرقية،  
خطرية جداً للقانون اإلنساين الدويل وللحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هـذه األرض       

 ٢٧  املعقـود يف   مؤمتر أنابوليس للسالم  جهود  وتقّوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف ذلك        
  املعقود ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

، اهلادفة إىل إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧ يف
  ،٢٠٠٨وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء حبلول هناية عام غري مقطعة األوصال 

 وإىل  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١البيان الذي أدلت به اللجنة الرباعية يف        إىل   يشري   وإذ  
 بتنفيذ الطرفني اللتزاماهتما مبوجب خارطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية بغيـة             امتّسكه

، وإذ يالحظ على     الفلسطيين على أساس وجود دولتني     -اإلسرائيلي  صراع  إجياد حل دائم لل   
  عوهتا إىل جتميد مجيع األنشطة االستيطانية،وجه التحديد د

 إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة         ه قلق بالغوإذ يعرب عن     
 منتهكـةً مبا يف ذلك القدس الـشرقية،       املستوطنات وتوسيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة،       

ذات الصلة، مبا يف ذلك خطط توسيع       بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحدة        
غـري  املستوطنات حول القدس الشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلـسطينية              

  ،مقطعة األوصال
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 من أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوض حتقيق حل          وإذ يعرب عن قلقه    
  على أساس وجود دولتني،صراع ال

 إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القـانون الـدويل، يف            قه قل  بالغ وإذ ُيعرب عن   
تشييد اجلدار داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وإذ              

، مما قد   ١٩٤٩يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار اجلدار املنحرف عن خط اهلدنة لعام              
د دولتني مستحيل التنفيذ ية وجيعل احلل القائم على وجو   حيكم مسبقاً على املفاوضات املستقبل    

  اإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،املشقة يتسبب يف زيادة ، األمر الذي مادياً
 من أن مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من وإذ يساوره بالغ القلق    

  حملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية ا
 إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات األمـم            وإذ يعرب عن قلقه    

 املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي       سيما الواملتحدة ذات الصلة،    
  ،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 

كانون  ٨يف  االحتاد األورويب    جملس   اليت توصل إليها  االستنتاجات  بيرحب    -١  
واليت أكد فيها جملس وزراء     ،  وسطالشرق األ يف  عملية السالم   بشأن   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

أراض حمتلة، وهدم حيث البناء على    ن املستوطنات، واجلدار الفاصل،     أ ورويب جمدداً االحتاد األ 
تشكل عقبـة يف    ون الدويل   غري شرعية مبوجب القانو   هي عمليات   الء  جاملنازل وعمليات اإل  

 دعوته العاجلة سيما ال، ودولتني مستحيالًالقائم على وجود ل احلعل  جبهتديداًطريق السالم و 
 جلميع األنشطة االستيطانية يف القدس الشرقية وبقية        يإىل حكومة إسرائيل إىل وضع حد فور      

 مجيع املواقع االستيطانية  تفكيك  إىل  ، و  للمستوطنات الضفة الغربية، مبا يف ذلك النمو الطبيعي      
  ؛٢٠٠١مارس /اليت أقيمت منذ آذار

البيانات اليت أدلت هبا غالبية الدول األعضاء يف األمـم          ب يرحب مع التقدير    -٢  
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس      األرض   يف   يةاالستيطاناألنشطة  عدم شرعية   حول  املتحدة  

حكومة إسرائيل  إىل  اجملتمع الدويل   وّجهها  اليت  عاجلة  النداءات  الؤكد من جديد    يالشرقية، و 
 ؛ ية، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية مجيع األنشطة االستيطانأن توقف فوراًب

إلعالنات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل املتعلقة ببناء وحدات سكنية         ا يدين  -٣  
أهنا بالنظر إىل ، تلةالقدس الشرقية احملالضفة الغربية وحول جديدة للمستوطنني اإلسرائيليني يف 

  وتشكل هتديداً للحل القائم على وجود دولتني       تقوض عملية السالم  تنتهك القانون الدويل و   
ويدعو حكومة إسرائيل   . مستقلةغري مقطعة األوصال وذات سيادة و     وإنشاء دولة فلسطينية    

إىل إلغاء قراراهتا على الفور ألن من شأهنا أن تزيد من تقويض اجلهود اليت يبـذهلا اجملتمـع                  
سيما قرارات األمم املتحدة     الدويل للتوصل إىل تسوية هنائية متوافقة مع الشرعية الدولية، وال         

  ذات الصلة، وأن تعّرض هذه اجلهود للخطر؛
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  :يلي  ما إزاءهعرب عن بالغ قلقي  -٤  
استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً            )أ(  

األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة مصادرة للقانون الدويل، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، و
ع املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطـاب            

 ،احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلـوالن الـسوري        لألراضي  العمراين والتكوين الدميغرايف    
 ١٢ املؤرخـة ملدنيني وقت احلـرب     املتعلقة حبماية ا    الرابعة ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف   

متثل املستوطنات  ويشري إىل أن     ، من تلك االتفاقية   ٤٩ املادة   سيما ال، و ١٩٤٩أغسطس  /آب
 رئيسية أمام حتقيق سالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية وذات             عقبة

 متلك مقومات البقاء؛وسيادة 

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف األعـوام    زايد عدد املنشآت املشيدة حديثاً      ت  )ب(  
 مبا يف ذلك عدد كبري مـن املبـاين          ،واليت يصل عددها إىل عدة آالف     ،  ٢٠١٢، و ٢٠١١و

ىل الدفع بعملية السالم يف     إجهود اجملتمع الدويل الرامية     يقوض  ، األمر الذي    الدائمةواهلياكل  
  ؛الشرق األوسط

 ثار إعالن إسرائيل عن أهنا ستحتفظ بالكتـل االسـتيطانية الرئيـسية يف            آ  )ج(  
مفاوضـات  لى  عاألرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن،            

  ؛هائيالوضع الن
توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى األرض            )د(  

الفلسطينية احملتلة اليت بات يتعذر الوصول إليها خلف اجلدار، مما ينشئ أمـراً واقعـاً علـى          
  مبثابة ضم فعلي؛عندئذ قد يكون   مااألرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو

ترام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات      قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ        )ه(  
يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات  زئيف اإلسرائيلية، وهو ما

  الصلة؛
 :يلي  ما إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، علىحيث  -٥  

ـ     ،أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة        )أ(   دس  مبا فيهـا الق
الشرقية واجلوالن السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقـف             

، مبا يف ذلك يف واألنشطة ذات الصلة" النمو الطبيعي"توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك  
  ؛القدس الشرقية

، مبا يف ذلـك يف      أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة         )ب(  
  ؛القدس الشرقية

أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلـك مـصادرة           أيضاً  إسرائيل  ب يهيب  -٦  
 العنف الـيت يرتكبـها املـستوطنون        عمالاألسلحة وتطبيق عقوبات جنائية، هبدف منع أ      
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اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحاية املدنيني الفلـسطينيني واملمتلكـات            
   األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛الفلسطينية يف

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيد تقيداً كامالً بالتزاماهتا          يطالب  -٧  
  ؛٢٠٠٤  يوليه/ متوز٩القانونية املذكورة يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف 

 مؤمتر  مبا يتمشى مع  ية السالم،   دفعة جديدة لعمل  إعطاء   الطرفني على    حيث  -٨  
وعلـى تنفيـذ    أنابوليس للسالم ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية،           

 / تشرين الثـاين   ١٩املؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥خارطة الطريق اليت أقرها جملس األمن يف قراره         
قاً لقرارات جملـس   إىل تسوية سياسية شاملة وفالوصول تنفيذاً كامالً، هبدف   ٢٠٠٣نوفمرب  

 ١٩٦٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢املـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢األمن، مبا يف ذلك القرار      
) ١٩٧٩(٤٤٦والقـرار   ،  ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨ والقرار
، ١٩٧٩يوليـه   / متـوز  ٢٠املؤرخ  ) ١٩٧٩(٤٥٢ والقرار   ١٩٧٩مارس  / آذار ٢٢املؤرخ  
 ٣٠املـؤرخ   ) ١٩٨٠(٤٧٦ والقرار   ١٩٨٠مارس  /ذار آ ١املؤرخ  ) ١٩٨٠(٤٦٥والقرار  
 ١٩٨٠أغــسطس / آب٢٠املــؤرخ ) ١٩٨٠(٤٧٨ والقــرار ١٩٨٠يونيــه / حزيــران
) ٢٠٠٣(١٥١٥ والقــرار ٢٠٠٢مــارس / آذار١٢املــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧ والقــرار
/  كانون األول  ١٦املؤرخ  ) ٢٠٠٨(١٨٥٠ والقرار   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ

سائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤمتر السالم يف الـشرق            و ٢٠٠٨ديسمرب  
، ، واتفاقـات أوسـلو  ١٩٩١أكتـوبر  / تشرين األول ٣٠األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف       

 وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مها إسرائيل وفلـسطني،            ومبادرة السالم العربية  
  بأن تعيشا يف سالم وأمن؛

جملـس   أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق يعينها رئـيس            يقرر  -٩  
املستوطنات اإلسرائيلية من تداعيات بالنسبة إىل       يترتب على    ما  للتحقيق يف  حقوق اإلنسان 

يف مجيـع   احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيين         
 وأن تنتهي والية البعثة عنـد       ،القدس الشرقية مبا يف ذلك    أحناء األرض الفلسطينية احملتلة،     

 إىل االمتنـاع عـن      ، السلطة القائمة باالحتالل،   ويدعو إسرائيل تقدمي تقريرها إىل اجمللس     
  عرقلة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كامالً؛

ان من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـس         يرجو    - ١٠  
ـ     البعثةيلزم من مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكني           ما توفري كل   ا من إجنـاز والياهت

  بسرعة وكفاءة؛
ـ  عن تنفيذ هذا القرار إىل        إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً      يطلب  - ١١    ةدورال
  لمجلس؛ل العشرين



A/HRC/RES/19/17 

GE.12-13011 6 

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  -١٢  

  ٥٣اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢

 أعضاء عن   ١٠ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٦ بأغلبية   ،مد بتصويت ُمسّجل  اعُت[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

األردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا،      االحتاد الروسي،     
يبـويت،  بلجيكا، بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، ج        

السنغال، سويسرا، شيلي، الصني، الفلبني، قطـر، قريغيزسـتان، كوبـا،           
الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملـديف، اململكـة العربيـة           

  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند
  :املعارضون  
  الواليات املتحدة األمريكية    
  :صويتاملُمتنعون عن الت  

إسبانيا، إيطاليا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، رومانيـا،           
  .]غواتيماال، الكامريون، كوستاريكا، هنغاريا

        


