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  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء بناء[

  ])A/70/497( االستعمار (اللجنة الرابعة)

  

ــعب        - ٧٠/٩٠ ــان للشـ ــوق اإلنسـ ــس حقـ ــيت متـ ــرائيلية الـ ــات اإلسـ املمارسـ
  ا القدس الشرقيةالفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيه

  
  ،إن اجلمعية العامة  

  ،)١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إذ تشري  

والعهـد الـدويل    )٢(إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية  وإذ تشري أيضا  

، وإذ تؤكــد )٣(وق الطفــلواتفاقيــة حقــ )٢(اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

هذه الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان جيب أن حتترم يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا     أن

  القدس الشرقية،

ــد    ــد تأكي املــؤرخ  ٦٩/٩٣قراراــا املتخــذة يف هــذا الصــدد، مبــا فيهــا القــرار     وإذ تعي

ــمرب   ٥ ـــون األول/ديســ ـــ  ٢٠١٤كانــ ــذا فــــ ــيت اختــ ــرارات الــ ــتثنائية  ، والقــ ــا االســ ي دورــ

  العاشرة،  الطارئة

  إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان املتخذة يف هذا الصدد، وإذ تشري  

_______________ 

  .٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٢أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(

)٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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ــا    ــري أيضـ ــد     وإذ تشـ ــدد، وإذ تؤكـ ــذا الصـ ــذة يف هـ ــن املتخـ ــس األمـ ــرارات جملـ إىل قـ

  تنفيذها،  ضرورة

الـيت   يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية        وقد نظرت  

 )٤(متــس حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيين وغــريه مــن الســكان العــرب يف األراضــي احملتلــة   

  ،)٥(تقرير األمني العام عن أعمال اللجنة اخلاصة  ويف

بتقـــارير املقــرر اخلـــاص لــس حقــوق اإلنســـان الصــادرة مـــؤخرا      وإذ حتــيط علمــا    

وبالتقـارير األخـرى    )٦(١٩٦٧ام حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منـذ عـ   عن

  اليت أصدرها مؤخرا جملس حقوق اإلنسان يف هذا الشأن،

مسؤولية اتمع الدويل عن تعزيز حقوق اإلنسـان وكفالـة احتـرام القـانون      وإذ تدرك  

ــا    ــدد إىل قرارهــ ــذا الصــ ــري يف هــ ــؤرخ ٢٥ -(د  ٢٦٢٥الــــدويل، وإذ تشــ ــرين  ٢٤) املــ تشــ

  ،١٩٧٠األول/أكتوبر 

، )٧(٢٠٠٤متوز/يوليـه   ٩إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العـدل الدوليـة يف    وإذ تشري  

ــة العامــة دإط        ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٢٠املــؤرخ  ١٠/١٥ -وإذ تشــري أيضــا إىل قــراري اجلمعي

  ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥املؤرخ  ١٠/١٧ -دإط   و

ييد اجلـدار  الـرد الصـادر عـن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن تشـ         بوجه خاص وإذ تالحظ  

الــذي تبنيــه إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك   

  داخل القدس الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به يتعارضان مع القانون الدويل،

  ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخ  ٦٧/١٩بقرارها  وإذ حتيط علما  

ســطني إىل عــدة معاهــدات حلقــوق اإلنســان وإىل االتفاقيــات   انضــمام فل وإذ تالحــظ  

  وكذلك إىل معاهدات دولية أخرى، األساسية للقانون اإلنساين،

  مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، وإذ تعيد تأكيد  

_______________ 

)٤(  A/70/406  وCorr.1.  

)٥(  A/70/341. 

)٦(  A/HRC/20/32انظر أيضا  ؛A/70/392. 

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر   )٧(
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انطبــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب   تأكيــد وإذ تعيــد أيضــا  

على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الشـرقية،    )٨(١٩٤٩ب/أغسطس آ ١٢املؤرخة 

  ،١٩٦٧وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

مبوجـب   )٨(التـزام الـدول األطـراف يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة       تأكيـد  وإذ تعيد كذلك  

ــواد  ــات جزا   ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦امل ــرض عقوب ــق بف ــا يتعل ــهاكات اجلســيمة   فيم ــة وباالنت ئي

  ومسؤوليات األطراف املتعاقدة السامية،

مــؤمتر األطــراف  الصــادر عــن   ١٩٩٩متوز/يوليــه   ١٥البيــان املــؤرخ   إىل وإذ تشــري  

األرض بشــأن التــدابري الالزمــة إلنفــاذ االتفاقيــة يف يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  املتعاقــدة الســامية

كـانون   ٥إىل اإلعالنني اللذين اعتمدمها املؤمتر يف و، س الشرقيةالفلسطينية احملتلة، مبا فيها القد

دف ضــــمان احتــــرام ، ــــ)٩(٢٠١٤كــــانون األول/ديســــمرب  ١٧ و ٢٠٠١األول/ديســــمرب 

  االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

للقـانون   أن من حق مجيـع الـدول وواجبـها أن تتخـذ إجـراءات طبقـا       وإذ تعيد تأكيد  

اإلنساين ملقاومة أعمال العنف الفتاكـة املوجهـة ضـد سـكاا املـدنيني،       الدويل الدويل والقانون

  من أجل محاية أرواح مواطنيها،

ــيت        وإذ تؤكــد   ــات اإلســرائيلية الفلســطينية ال ــام لالتفاق ــى حنــو ت ــال عل ضــرورة االمتث

ــة الســالم يف الشــرق األوســط،     جــرى مبــا فيهــا تفامهــات شــرم   التوصــل إليهــا يف ســياق عملي

ــم للصــراع        ــة إلجيــاد حــل دائ ــيت وضــعتها اموعــة الرباعي ــق ال ــذ خريطــة الطري الشــيخ، وتنفي

  ،)١٠(اإلسرائيلي الفلسطيين على أساس وجود دولتني

ضرورة تنفيذ اتفاق التنقل والعبور واملبادئ املتفق عليهـا بشـأن معـرب     وإذ تؤكد أيضا  

علـى حنـو تـام إلتاحـة حريـة التنقـل للسـكان         ٢٠٠٥وفمرب تشـرين الثـاين/ن   ١٥رفح املـؤرخني  

  املدنيني الفلسطينيني داخل قطاع غزة والدخول إليه واخلروج منه،

يف اآلونـة األخـرية يف مجيـع    املشـهودين  إزاء التـوتر والعنـف    بـالغ القلـق   اوإذ يساوره  

مـا يتعلـق باألمـاكن    فياألرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، مبـا يف ذلـك        أرجاء 

ــدساملقدســة يف  ــها الق ــت يف صــفوف   أســف للخســائر  إذ تاحلــرم الشــريف، و ، ومن ــيت وقع ال

  املدنيني األبرياء،

_______________ 

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

)٩(  A/69/711-S/2015/1.املرفق ،  

)١٠(  S/2003/529.املرفق ، 
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انعـدام  معاجلـة تصـاعد التـوترات و   وحـدها  تسـتطيع   ال بـأن التـدابري األمنيـة    وإذ تسلم  

القـانون الـدويل    ذلـك  للقـانون الـدويل، مبـا يف   التـام  دعو إىل االحتـرام  إذ تاالستقرار والعنف، و

مـن  وكـذلك   ،املـدنيني أرواح محايـة  ألغراض منـها  قوق اإلنسان، الدويل حلقانون الاإلنساين و

 األعمـال إزاء مبا يف ذلـك  ، ممارسة ضبط النفسو، ووقف تصعيد احلالة، الناستعزيز أمن أجل 

  م،السال حتقيق بيئة مستقرة مواتية للسعي إىليئة االستفزازية، و واخلطابات

إزاء إمعـــان إســـرائيل، الســـلطة القائمـــة بـــاالحتالل،  وإذ تعـــرب عـــن شـــديد القلـــق  

انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين بشكل منهجي، مبا يف ذلـك االنتـهاكات النامجـة     يف

ــدنيني         ــاة وإصــابة امل ــؤدي إىل وف ــيت ت ــات العســكرية ال ــوة والعملي ــرط للق عــن االســتخدام املف

ــيهم   ــن ف ــة وســلمية؛      الفلســطينيني، مب ــال والنســاء واملشــاركون يف مظــاهرات غــري عنيف األطف

ــود؛         ــا أن بعضــهم ظــل ســجينا لعق وســجن الفلســطينيني واحتجــازهم بصــورة تعســفية، علم

واســتخدام العقــاب اجلمــاعي؛ وإغــالق املنــاطق؛ ومصــادرة األراضــي؛ وإقامــة املســتوطنات        

؛ ١٩٤٩ خروجا على خط اهلدنـة لعـام  وتوسيعها؛ وتشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة 

وتدمري املمتلكات واهلياكل األساسية؛ والتشريد القسري للمـدنيني؛ ومجيـع األعمـال األخـرى     

الــيت تقــوم ــا مــن أجــل تغــيري الوضــع القــانوين لــألرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس       

  الشرقية، وطابعها اجلغرايف وتكوينها الدميغرايف،

ني هدم منازل الفلسـطيني من جراء استمرار  ،يف هذا الصدد ،بالغ القلق وإذ يساورها  

مبـا يف  ، يف القـدس الشـرقية احملتلـة    ال سـيما إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، و    من جانـب  

اإلنسـاين،   الـدويل  مـن أعمـال العقـاب اجلمـاعي يف انتـهاك للقـانون       عمالنفذ بوصفه  إذاذلك 

  ،همالفلسطينيني وطرداملدينة قامة سكان إلغاء تصاريح إ ومن جراء

النــدالع الــرتاع يف قطــاع غــزة وحوهلــا يف متوز/يوليــه وآب/أغســطس        وإذ تأســف  

، وللخســــائر املســــجلة يف صــــفوف املــــدنيني، مبــــا يف ذلــــك مقتــــل وإصــــابة اآلالف ٢٠١٤

بيـوت  املدنيني الفلسطينيني، مبـن فـيهم األطفـال والنسـاء والشـيوخ، ولتـدمري اآلالف مـن ال        من

واهلياكل األساسية املدنية على نطـاق واسـع، مبـا يف ذلـك املـدارس، واملستشـفيات، وشـبكات        

املياه والصرف الصحي والكهرباء، واملمتلكات االقتصادية والصناعية والزراعيـة، واملؤسسـات   

ني العامة، واملواقع الدينية، ومدارس األمم املتحدة ومرافقها، ولتشريد مئات اآلالف مـن املـدني  

اإلنساين والقـانون الـدويل    الدويل داخليا، وألي انتهاكات للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون

  حلقوق اإلنسان، ارتكبت يف هذا الصدد،

إزاء األوضـاع اإلنسـانية الكارثيـة واألوضـاع االجتماعيـة       وإذ يساورها شديد القلـق   

األوضـاع النامجـة عـن إغـالق املنـاطق       واالقتصادية واألمنية اخلطرية يف قطاع غزة، مبا يف ذلـك 
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لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط االقتصادي وعلـى التنقـل، ممـا يشـكل حصـارا      

، وعـن اسـتمرار   ويزيد من تفاقم الفقر واليأس يف صـفوف السـكان املـدنيني الفلسـطينيني     فعليا

تـــرة بـــني كـــانون العواقـــب الســـلبية إىل حـــد كـــبري للعمليـــات العســـكرية الـــيت جـــرت يف الف  

ــاير   ٢٠٠٨األول/ديســمرب  ــاين/نوفمرب  ٢٠٠٩وكــانون الثاين/ين ، ويف ٢٠١٢، ويف تشــرين الث

  ، وإزاء إطالق الصواريخ إىل داخل إسرائيل،٢٠١٤متوز/يوليه وآب/أغسطس 

  ،)١١(٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٨إىل البيان الصادر عن رئيس جملس األمن يف  وإذ تشري  

ــرار جملـــس األمـــن    ضـــرورة أن تنفـــذ مج وإذ تؤكـــد   ــام قـ ــو تـ يـــع األطـــراف علـــى حنـ

 ١٠/١٨ -وقرار اجلمعيـة العامـة دإط    ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٨) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٠

  ،٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٦املؤرخ 

ميكـن حتملـها، وأن أي اتفـاق دائـم لوقـف       ال أن احلالة يف قطاع غزة وإذ تؤكد أيضا  

ــار جيــب أن يــؤدي إىل  حتســني جــوهري يف الظــروف املعيشــية للشــعب الفلســطيين    إطــالق الن

قطاع غزة، بطرق منها فتح املعابر بشكل دائم ومنـتظم، وكفالـة سـالمة املـدنيني ورفـاههم       يف

  تقدم يف هذا الصدد،لعدم إحراز سف تأوإذ  يف كال اجلانبني،

قـوق اإلنسـان   إزاء التقارير املتعلقة باالنتهاكات اخلطرية حل وإذ يساورها شديد القلق  

اإلنســاين املرتكبــة أثنــاء العمليــات العســكرية الــيت وقعــت    الــدويل واخلــروق اجلســيمة للقــانون

، ٢٠٠٩وكــانون الثاين/ينــاير   ٢٠٠٨قطــاع غــزة يف الفتــرة بــني كــانون األول/ديســمرب       يف

 )١٢(ذلك االستنتاجات الواردة يف املوجز الذي أعده األمـني العـام لتقريـر جملـس التحقيـق      يف مبا

نتـائج الـيت توصـل    وال ،)١٣(ويف تقرير بعثة األمم املتحـدة لتقصـي احلقـائق بشـأن الـرتاع يف غـزة      

إليها جملس مقر األمم املتحدة للتحقيق يف بعض احلوادث اليت وقعـت يف قطـاع غـزة يف الفتـرة     

ــن  ــه إىل  ٨م ــال     )١٤(٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٦متوز/يولي ــق املســتقلة املنشــأة عم ــة التحقي وجلن

وإذ تكـرر تأكيـد ضـرورة أن تتـابع مجيـع األطـراف       ، )١٥(/٢١-س حقوق اإلنسان دإبقرار جمل

  على حنو جاد التوصيات املوجهة إليها من أجل ضمان اخلضوع للمساءلة وحتقيق العدالة،

_______________ 

)١١( S/PRST/2014/13  ،متـــوز/ ٣١ - ٢٠١٣آب/أغســـطس  ١؛ انظـــر: قـــرارات ومقـــررات جملـــس األمـــن  
 .(S/INF/69) ٢٠١٤يوليه 

 .A/63/855-S/2009/250انظر   )١٢(

)١٣(  A/HRC/12/48. 

 ، املرفق.S/2015/286انظر   )١٤(

)١٥(  A/HRC/29/52. 
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ــالغ القلـــق    ــن بـ ــا إزاء وإذ تعـــرب عـ ــاق    مـ ــع النطـ ــدمار الواسـ ــذا الـ ــن هـ ــينجم عـ سـ

بــاالحتالل، لعمليــة إعــادة اإلعمــار مــن تــأثري اســتمرار عرقلــة إســرائيل، الســلطة القائمــة  وعــن

ــار ــة     ضـ ــان ويف األوضـــاع االجتماعيـ ــة حقـــوق اإلنسـ يف األمـــدين القصـــري والطويـــل يف حالـ

  واالقتصادية واإلنسانية للسكان املدنيني الفلسطينيني،

ــق أيضــا      ــالغ القل ــاطق     وإذ تعــرب عــن ب ــة يف إغــالق املن إزاء سياســة إســرائيل املتمثل
، بطرق منـها إقامـة املئـات مـن احلـواجز املعرقلـة للحركـة ونقـاط التفتـيش          وفرض قيود صارمة

وتطبيـق نظــام ملــنح التــراخيص، ممــا يعرقــل حريـة تنقــل األشــخاص وحركــة البضــائع، مبــا فيهــا   
ــة االحتياجــات اإلنســانية، ومتابعــة مشــاريع      ــة والبضــائع الالزمــة لتلبي التعــاون املنتجــات الطبي

، يف مجيـع  اجلهـات املاحنـة والوصـول إىل هـذه املشـاريع     ية املمولة من واملساعدة اإلنساناإلمنائي 
أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الشـرقية، ويقـوض وحـدة األرض، ممـا يشـكل        
ــة       ــه االجتماعيـ ــلبا يف حالتـ ــؤثر سـ ــطيين ويـ ــعب الفلسـ ــان للشـ ــوق اإلنسـ ــهاكا حلقـ ــايل انتـ بالتـ

يـزال   ال  إنعـاش االقتصـاد الفلسـطيين وتنميتـه، األمـر الـذي      واالقتصادية ويف اجلهود الرامية إىل
حتـيط علمـا يف الوقـت ذاتـه باملسـتجدات املتعلقـة        ميثل حالة إنسانية حرجة يف قطاع غزة، وإذ

ة مـن غـزة إىل الضـفة الغربيـة للمـرة      يـ التجاراألعمال استئناف بعض وب إليه حبالة سبل الوصول
  لقيود املفروضة،لرفع تام  تدعو إىلإذ ، و٢٠٠٧األوىل منذ عام 

ــق     ــيهم    وإذ تعــرب عــن شــديد القل إزاء اســتمرار اعتقــال آالف الفلســطينيني، مبــن ف

الكـثري مـن األطفـال والنسـاء، يف السـجون أو مراكـز االحتجـاز اإلسـرائيلية يف ظـروف قاسـية           

تضــر بســالمتهم تشــمل، يف مجلــة أمــور، العــيش يف ظــروف غــري صــحية واحلــبس االنفــرادي     

ــرة ــة       وكثـ ــة ودون حماكمـ ــه مـ ــة دون توجيـ ــرات مطولـ ــاز اإلداري لفتـ ــوء إىل االحتجـ اللجـ

األصــول القانونيـة وعــدم تـوفر الرعايــة الطبيــة املناسـبة وشــيوع اإلمهـال الطــيب للســجناء،      وفـق 

ــرب          مبــن ــارات األســرية، وإذ تع ــع الزي ــة، ومن ــب مميت ــه عواق ــد تنشــأ عن ــا ق ــيهم املرضــى، مم ف

وء معاملة أي سجناء فلسطينيني ومضايقتهم وإزاء مجيـع التقـارير   شديد القلق أيضا إزاء س عن

  تعرضهم للتعذيب،باليت تفيد 

إزاء إضراب العديد مـن السـجناء الفلسـطينيني عـن الطعـام       وإذ تعرب عن بالغ القلق  

ــؤخرا احتج ــن قبــل الســلطة القائمــة         م اجــا علــى ســجنهم واحتجــازهم يف ظــروف قاســية م

 ٢٠١٢باالحتالل، وإذ حتيط علما يف الوقت ذاته باالتفاق الذي مت التوصـل إليـه يف أيار/مـايو    

  بشأن ظروف االحتجاز يف السجون اإلسرائيلية، وإذ تدعو إىل تنفيذه بالكامل وعلى الفور،
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ملعاملـة السـجناء (قواعـد نيلسـون     الـدنيا  تحدة النموذجية إىل قواعد األمم امل شريتوإذ   

 وقواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات          )١٦()مانديال

  ،هذه القواعد ، وإذ تدعو إىل احترام)١٧()واعد بانكوك(ق

ن اإلنســــاين حيظــــر ترحيــــل املــــدنيني مــــالــــدويل أن القــــانون  إىل أيضــــا وإذ تشــــري  

  احملتلة،  األراضي

ضــرورة منــع مجيــع أعمــال العنــف واملضــايقة واالســتفزاز والتحــريض الــيت  وإذ تؤكــد  

املسـلحني، خصوصـا ضـد    ومجاعـات املسـتوطنني    يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون املتطرفـون 

اعيـة  املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم األطفال، وضد ممتلكـام، مبـا فيهـا املنـازل واألراضـي الزر     

ــة،    ــة والديني ــع التارخيي ــة،    واملواق ــك يف القــدس الشــرقية احملتل ــا يف ذل ــرب عــن   وإذمب أســفها تع

أعمال العنـف الـيت تـؤدي إىل    مبا يف ذلك  نتهاك حقوق اإلنسان للفلسطينيني يف هذا الصدد،ال

  يف صفوفهم،  إصابات وفاة املدنيني ووقوع 

لرصـد احلالـة ولإلسـهام يف إـاء      بضـرورة أن يكـون هنـاك وجـود دويل     واقتناعا منها  

العنف وتوفري احلماية للسكان املـدنيني الفلسـطينيني ومسـاعدة الطـرفني علـى تنفيـذ االتفاقـات        

اليت جرى التوصل إليها، وإذ تشري يف هذا الصدد إىل املسامهة اإلجيابية للوجود الـدويل املؤقـت   

  يف اخلليل،

رز من تقـدم ملمـوس يف قطـاع األمـن     يبذل من جهود متواصلة وما حي ما وإذ تالحظ  

ــه مصــلحة الفلســطينيني واإلســرائيليني       ــا في الفلســطيين، وإذ تالحــظ أيضــا مواصــلة التعــاون مل

حد سواء، وخباصة عن طريق تعزيز األمن وبناء الثقة، وإذ تعرب عـن أملـها يف أن يتسـع     على

  نطاق هذا التقدم ليشمل مجيع املراكز السكانية الرئيسية،

الطــرفني علــى التــزام اهلــدوء وضــبط الــنفس واالمتنــاع عــن القيــام بأعمــال    ثوإذ حتــ  

اســـتفزازية وعـــن التحـــريض ونبـــذ لغـــة اخلطـــاب امللهبـــة للمشـــاعر، وخباصـــة يف املنـــاطق          

رتع لـ  القدس الشرقية، واختاذ كل خطوة ممكنـة  يف احلساسية الدينية والثقافية، مبا يف ذلك ذات

  ،ذات مصداقية وناجحة مفاوضات سالمجراء اتية إلويئة الظروف املو اتفتيل التوتر

على حق مجيع الشعوب يف املنطقة يف التمتـع حبقـوق اإلنسـان علـى النحـو       وإذ تشدد  

  املكرس يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،

_______________ 

  ، املرفق.٧٠/١٧٥لقرار ا  )١٦(

 ، املرفق.٦٥/٢٢٩القرار   )١٧(
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ــد   - ١   ــيت اختــذا إســرائيل، الســلطة     تكــرر تأكي ــدابري واإلجــراءات ال ــع الت أن مجي

حتالل، يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، انتـهاكا لألحكـام         القائمة بـاال 

ــت احلــرب       ــدنيني وق ــة امل ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني ــن اتفاقي املؤرخــة  ،ذات الصــلة باملوضــوع م

صـدد،  ومبا يتعارض مع قرارات جملـس األمـن املتخـذة يف هـذا ال     ،)٨(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

  تدابري وإجراءات غري قانونية وليس هلا أي شرعية؛

إسرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، بـالكف عـن مجيـع املمارسـات         تطالب  - ٢  

واإلجراءات اليت تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، مبا يف ذلـك قتـل وإصـابة املـدنيني     

للمــدنيني وتــدمري ممتلكــات  واحتجــاز املــدنيني وســجنهم بشــكل تعســفي والتشــريد القســري   

 اعقابــبوصـفه  ذ ذلـك  يـ نفمبـا يشـمل حـاالت ت    ،املـدنيني ومصـادرا، مبـا يف ذلـك هـدم املنـازل      

وبـاالحترام التـام لقـانون حقـوق اإلنسـان والتقيـد       ،  اإلنسـاين الدويل يف انتهاك للقانون  يامجاع

  ؛ذات الصلةم املتحدة هذا الصدد، وفقا ألمور منها قرارات األم  بالتزاماا القانونية يف

إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، باالمتثـال علـى حنـو تـام          تطالـب أيضـا    - ٣  

وبوقف العمـل فـورا جبميـع التـدابري واإلجـراءات       )٨(١٩٤٩ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  املتخذة انتهاكا لالتفاقية وخرقا هلا؛

ضــمان ســالمة الســكان املــدنيني الفلســطينيني لىل اختــاذ تــدابري عاجلــة إ تــدعو  - ٤  

مبا فيها القدس الشرقية، وفقا لألحكام ذات الصلة مـن   ،يف األرض الفلسطينية احملتلة تهمومحاي

املـؤرخ   )١٩٩٤( ٩٠٤ هقـرار يف  دعا إليـه جملـس األمـن    ما على حنوواإلنساين  الدويل القانون

  ؛١٩٩٤آذار/مارس  ١٨

مــع املقــررين اخلاصــني املعنــيني   تامــا إســرائيل تعاونــا إىل تعــاون تــدعو أيضــا  - ٥  

مبا يف ذلـك تيسـري الـدخول إىل األرض    ، واآلليات والتحقيقات األخرى لس حقوق اإلنسان

ــا القــدس الشــرقية،     ــا فيه ــة، مب ــن أجــل  الفلســطينية احملتل ــة حقــوق اإلنســان في  م ــا رصــد حال ه

  ؛عنها  واإلبالغ

ســـرائيل، الســـلطة القائمـــة بـــاالحتالل، بوقـــف مجيـــع أنشـــطتها       إ تطالـــب  - ٦  

االستيطانية وتشييد اجلدار وأي تدابري أخـرى ترمـي إىل تغـيري طـابع األرض الفلسـطينية احملتلـة       

ووضعها وتكوينها الدميغرايف، مبا يف ذلك داخل القـدس الشـرقية وحوهلـا، ملـا لـذلك، يف مجلـة       

ــوق اإل     ــر يف حقـ ــري ومضـ ــر خطـ ــن أثـ ــور، مـ ــاالت   أمـ ــطيين ويف احتمـ ــعب الفلسـ ــان للشـ نسـ

دون إبطــاء والتوصــل إىل تســوية  ١٩٦٧لالحــتالل اإلســرائيلي الــذي بــدأ يف عــام  حــد وضــع

  سلمية عادلة ودائمة وشاملة بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي؛
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إىل إيالء االهتمام بصورة عاجلة حملنة السجناء واحملتجـزين الفلسـطينيني    تدعو  - ٧  

ســجون اإلســرائيلية وحقــوقهم، وفقــا للقــانون الــدويل، وتــدعو اجلــانبني إىل بــذل اجلهــود   يف ال

دعو أيضـا إىل احتـرام قواعـد األمـم املتحـدة      تـ و، إلطالق سراح مزيد من السـجناء واحملتجـزين  

وقواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة      )١٦(ملعاملة السـجناء (قواعـد نيلسـون مانـديال)    الدنيا النموذجية 

    ؛)١٧()واعد بانكوك(ق السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات

مجيــع أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك مجيــع أعمــال اإلرهــاب واالســتفزاز   تــدين  - ٨  

يلية للقوة املفرطـة ضـد املـدنيني    والتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات االحتالل اإلسرائ

ــوع خســائر فادحــة يف األرواح وإىل      ــيت أدت إىل وق الفلســطينيني، وخباصــة يف قطــاع غــزة، ال

حــدوث إصــابات بأعــداد هائلــة، مبــا يف ذلــك بــني آالف األطفــال والنســاء، وأحلقــت الضــرر   

ياكــل األساســية والــدمار الشــاملني بــالبيوت واملمتلكــات االقتصــادية والصــناعية والزراعيــة واهل

احليويــة، مبــا فيهــا شــبكات امليــاه والصــرف الصــحي والكهربــاء، واملواقــع الدينيــة واملؤسســات  

العامة، ومنها املستشفيات واملدارس ومرافق األمم املتحـدة واألراضـي الزراعيـة، وإىل التشـريد     

  الداخلي للمدنيني على نطاق واسع؛

ريخ علـى املنـاطق املدنيـة اإلسـرائيلية     إزاء إطالق الصوا تعرب عن بالغ القلق  - ٩  

  مما يؤدي إىل وقوع خسائر يف األرواح وحدوث إصابات؛

  ) على حنو تام؛٢٠٠٩( ١٨٦٠بتنفيذ قرار جملس األمن  مطالبتها تكرر  - ١٠  

ــب  - ١١   ــة       تطال ــا القانوني ــد بالتزاما ــاالحتالل، بالتقي ــة ب إســرائيل، الســلطة القائم

ــبم  ــدويل، حسـ ــانون الـ ــة   مبوجـــب القـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــدرا حمكمـ ــوى الـــيت أصـ ا ورد يف الفتـ

 ١٠/١٥ -وعلــى النحــو املطلــوب يف قــراري اجلمعيــة العامــة دإط  )٧(٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩ يف

ــؤرخ  ١٠/١٣ -دإط  و ــوبر   ٢١امل ــييد    ٢٠٠٣تشــرين األول/أكت ــن تش ــورا ع ــالتوقف ف ، وب

احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وتفكيك البنـاء   اجلدار يف األرض الفلسطينية

القائم هناك حاال وإلغاء مجيـع القـوانني التشـريعية والتنظيميـة املتصـلة بـه أو إبطاهلـا والتعـويض         

عن مجيع األضـرار الناجتـة عـن تشـييد اجلـدار الـذي يـؤثر علـى حنـو خطـري يف حقـوق اإلنسـان             

  ملعيشية االجتماعية واالقتصادية؛للشعب الفلسطيين وأحواله ا

ضـــرورة احملافظـــة علـــى الوحـــدة اإلقليميـــة لكامـــل األرض       تكـــرر تأكيـــد   - ١٢  

الفلسطينية احملتلة وتالصقها وسالمتها وضمان حرية تنقل األشخاص وحركـة البضـائع داخـل    

األرض الفلســـطينية، مبـــا يف ذلـــك الـــدخول إىل القـــدس الشـــرقية واخلـــروج منـــها والـــدخول   

قطــاع غــزة واخلــروج منــه والتنقــل بــني الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة واخلــروج مــن قطــاع     إىل

  والدخول إليه؛  غزة
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إىل إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، الكـف عـن إغـالق املنـاطق          تطلب  - ١٣  

لفترات طويلة وفرض القيود علـى النشـاط االقتصـادي وعلـى التنقـل، مبـا يف ذلـك القيـود الـيت          

فــرض حصــار علــى قطــاع غــزة، والقيــام يف هــذا الصــدد بتنفيــذ اتفــاق التنقــل    تصــل إىل حــد 

 ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥والعبــور واملبــادئ املتفــق عليهــا بشــأن معــرب رفــح املــؤرخني  

حنو تام مبا يسمح بتنقل األشخاص وحركـة البضـائع بصـورة دائمـة ومنتظمـة وبالتعجيـل        على

إعمار قطاع غـزة الـيت طـال انتظارهـا وبانتعاشـه االقتصـادي،       بتلبية االحتياجات اهلائلة إلعادة

وتالحــظ يف الوقــت نفســه االتفــاق الثالثــي الــذي يســرت األمــم املتحــدة التوصــل إليــه مــؤخرا 

  هذا الصدد؛  يف

ــة إىل الشــعب        حتــث  - ١٤   ــدمي املســاعدة الطارئ ــى مواصــلة تق ــدول األعضــاء عل ال

املاليـــة واحلالـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية الفلســطيين مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن حـــدة األزمـــة  

  ، وخباصة يف قطاع غزة؛الفظيعةواإلنسانية 

على ضرورة احملافظة علـى املؤسسـات واهلياكـل األساسـية الفلسـطينية       تشدد  - ١٥  

وتطويرها من أجل توفري اخلدمات العامة احليوية للسكان املدنيني الفلسطينيني وتعزيـز حقـوق   

ــة والثقافيــة، وترحــب   اإلنســان، مبــا فيهــا احل  ــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعي قــوق املدني

ــاس،       يف ــرئيس حممــود عب ــادة ال ــوطين الفلســطينية بقي هــذا الصــدد بتشــكيل حكومــة الوفــاق ال

  يتسق والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ اموعة الرباعية؛  مبا

ات منظومـة األمـم املتحـدة    مجيع الدول والوكاالت املتخصصة ومؤسسـ  حتث  - ١٦  

ــل       ــى ني ــم الشــعب الفلســطيين ومســاعدته عل ــى مواصــلة دع ــا عل ــوق اإلنســان     م ــن حق ــه م ل

  القابلة للتصرف، مبا يف ذلك حقه يف تقرير املصري، يف أقرب وقت؛  غري

ــا     تطلـــب  - ١٧   ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ ــة إىل األمـ احلاديـ

  هذا القرار. السبعني تقريرا عن تنفيذو
  

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩

 


