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اخلاصةةةةةةةةةة احعنية  لملمقيس ت احمارئةةةةةةةةةا  ا ئةةةةةةةةةرا يلية ال  رير اللجنة قت
حقوق ا نسةةةةان للاةةةةعي الغلسةةةةايس ون ا مر السةةةة ان العر  ت  متس

  األراضي احململلة

  

 
 
 

 2019كانون األول/ديسمرب   13قرار اختذته اجلمعية العامة ت   
 
 

 [(A/74/410)]بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة(   
 

أعمال اللجنة اخلاصةةةةةةةةةةة احعنية  لملمقيس ت احمارئةةةةةةةةةةا  ا ئةةةةةةةةةةرا يلية ال  متس حقوق  - 74/87 
 الس ان العر  ت األراضي احململلة ا نسان للاعي الغلسايس ون ا مر

 

 ،إن اجلمعية العامة 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسرتشد 
اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني  ابلقانون الدويل اإلنســـــاا، و اصـــــةوإذ تسةةةةرتشةةةةد أي ةةةةا  

حلقوق اإلنســـــان، و اصـــــة اإلع ن ، وابملعايري الدولية (1)1949آب/أغســـــ    12وقت احلرب املؤرخة 
 ،(3)والعهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان (2)العاملي حلقوق اإلنسان

 جمل  حقوق اإلنسان ذات الصلة ابملوضوع، وقراراتإىل قراراهتا وإذ تا   
 (2016) 2334إىل قرارات جمل  األمن ذات الصـــــــــلة، مبا ر ذل  القرار وإذ تاةةةةةةة  أي ةةةةةةةا  

 ،2016كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ 
_________________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
 (.3-)د ألف 217 القرار (2) 
 املرفق. (،21-)د ألف 2200 القرار (3) 

https://undocs.org/ar/A/74/410
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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بشأن  2004متوز/يوليه  9الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية ر وإذ أتخذ ت االعملبار  
الصـــــــــدد ، وإذ تشـــــــــري ر   ا (4)اآلاثر القانونية الناشـــــــــية عن تشـــــــــييد جدار ر األر  الفلســـــــــ ينية ا تلة

 ،2004متوز/يوليه  20املؤرخ  10/15-قرار ا دإط إىل
مؤمتر األطراف املتعاقدة الســـامية الصـــادر عن  1999متوز/يوليه  15إىل البيان املؤرخ  وإذ تاةةة  

ــــة جنيف الرابعــــة  2001كــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   5ر واإلع نني اللــــ ين اعتمــــد ــــا املؤمتر  ر اتفــــاقي
وإذ ترحب ابملبادرات اليت اخت هتا الدول األطراف، بصــــفة فردية  ،(5)0142كانون األول/ديســــمرب  17 و

من االتفاقية هبدف كفالة احرتام االتفاقية ر األر  الفلســـــــــــ ينية ا تلة، مبا فيها  1ومجاعية، وفقا للمادة 
 القدس الشرقية،

 ،2004أاير/مايو  6املؤرخ  58/292إىل قرار ا وإذ تا  أي ا  
يســاور ا  إذأبن االحت ل حبد ذاته ميثل انتهاكا صــارخا وخ ريا حلقوق اإلنســان، و  منها واقملناعا 

إســـــــــــــــرائيــل انتهــاكــات مســـــــــــــــتمرة ومنهجيــة للقــانون الــدويل،  ارتكــابأعقــب ذلــ  من  مــاقلق عميق إزاء 
ســـــــيما الســـــــياســـــــات التميي ية  والقوق اإلنســـــــان، اإلنســـــــاا والقانون الدويل حل الدويلذل  القانون  ر مبا

 ،(6)السكان املدنيني الفلس ينيني ر األر  الفلس ينية ا تلة، مبا فيها القدس الشرقية ضد
 اإلنساا، الدويل ونإزاء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقان القلس  لغ يساورها وإذ 
الــدوليــة املســـــــــــــــتقلــة لتقصـــــــــــــــي احلقــائق من أجــل التحقيق ر آاثر بتقرير البعثــة وإذ حتيط علمةةا  

املســــــــتوطنات اإلســــــــرائيلية على احلقوق املدنية والســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية واالجتماعية والثقافية للشــــــــعب 
 ،(7)الفلس يين ر مجيع أحناء األر  الفلس ينية ا تلة، مبا فيها القدس الشرقية

 املســــــتقلة املنشــــــأة عم  بقرار جمل  حقوق اإلنســــــان الدوليةإىل تقرير جلنة التحقيق وإذ تاةةةةة   
 ،(8)28/1-دإ

ضـــــــرورة كفالة املســـــــاءلة عن مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنســـــــاا والقانون الدويل وإذ تؤكد  
عن ارتكاب حلقوق اإلنســـــــــــــان من أجل احليلولة دون اإلف ت من العقاب وضـــــــــــــمان إقرار العدالة والردع 

 انتهاكات أخرى ومحاية املدنيني وتع ي  الس م،
ر تقرير اللجنة اخلاصـــة املعنية ابلتحقيق ر املمارســـات اإلســـرائيلية اليت مت  حقوق وقد نظر   

ور تقارير األمني العام  (9)اإلنســــــــان للشــــــــعب الفلســــــــ يين وغريض من الســــــــكان العرب ر األراضــــــــي ا تلة
 ،(10)الصلة ابملوضوع ذات

_________________ 

 .A/ES-10/273/Corr.1 و A/ES-10/273 انظر (4) 
 (5) A/69/711-S/2015/1، .املرفق 
 .A/HRC/12/48 و A/63/855-S/2009/250 نظرا (6) 
 (7) A/HRC/22/63. 
 (8) A/HRC/40/74. 
 (9) A/74/356. 
 (10) A/74/192 و A/74/219 و A/74/357 و A/74/468. 

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/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/A/63/855
file:///C:/Users/emily.fox/Downloads/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/74/356
https://undocs.org/ar/A/74/192
https://undocs.org/ar/A/74/219
https://undocs.org/ar/A/74/357
https://undocs.org/ar/A/74/468
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 (11)1993أيلول/ســــبتمرب  13إىل إع ن مبادئ ترتيبات احلكم ال ايت املؤقت املؤرخ وإذ تاةةة   
 واتفاقات التنفي  ال حقة بني اجلانبني الفلس يين واإلسرائيلي،

انضــــــــــــــمام فلســــــــــــــ ني إىل عدة معا دات حلقوق اإلنســــــــــــــان وإىل اتفاقيات القانون وإذ تالحظ  
 ،ية أخرىاإلنساا األساسية ومعا دات دول

بصــــــــورة  مة،  1967الضــــــــرورة امللحة إلهناء االحت ل اإلســــــــرائيلي ال   بدأ ر عام وإذ تؤكد  
حقوق اإلنســان له من ووضــع حد النتهاح حقوق اإلنســان للشــعب الفلســ يين، وملنحه فرصــة  ارســة ما 

،  ا يؤد  إىل حل سلمي غري القابلة للتصرف، مبا ر ذل  حقه ر تقرير املصري ور إقامة دولته املستقلة
 فلس ني، لقضية وشامل ائموعادل ود
على اللجنة اخلاصــــــة املعنية ابلتحقيق ر املمارســــــات اإلســــــرائيلية اليت مت  حقوق تثس  - 1 

اإلنســان للشــعب الفلســ يين وغريض من الســكان العرب ر األراضــي ا تلة ملا حلت به من حياد وما ب لته 
اليت أوكلتهــــا إليهــــا اجلمعيــــة العــــامــــة على الرغم من العراقيــــل اليت تواجههــــا ر  جهود ر أداء املهــــام من
 واليتها؛ أداء

إســـــــرائيل، الســـــــل ة القائمة ابالحت ل، أبن تتعاون مع اللجنة اخلاصـــــــة  ت رر ماالبملها - 2 
الســــــتمرار  تنفي  واليتها، وفقا اللت اماهتا بوصــــــفها دولة عضــــــوا ر األمم املتحدة، وتعرب عن اســــــتيائها ر

 عدم التعاون ر   ا الصدد؛
ــــــــي تتبعها إسرائيل واليت تنته  حقوق اإلنسان تاجي  - 3  ــــــــات التـ ــــــــات واملمارسـ السياسـ

للشعب الفلس يين وغريض من السكان العرب ر األراضي ا تلة، على النحو املبني ر تقرير اللجنة اخلاصة 
 ؛(9)ال   يغ ي الفرتة املشمولة ابلتقرير

إزاء احلالة احلرجة ر األر  الفلســـــــــــــــ ينية ا تلة، مبا فيها  تعر  عر شةةةةةةةةةةةديد القلس - 4 
أنشـــــ ة  القدس الشـــــرقية، نتيجة للممارســـــات والتدابري اإلســـــرائيلية غري القانونية، وتدين بوجه خا  مجيع

االســتي ان اإلســرائيلية غري املشــروعة وبناء اجلدار واالســتردام املفرط العشــوائي للقوة والعمليات العســكرية 
االســـــتف ازية والتحريضـــــية فيما يتعلق  وتصـــــرفاهتمضـــــد الســـــكان املدنيني والعنف ال   ميارســـــه املســـــتوطنون 

  للمدنيني واحتجاز آالف املدنيني ابألماكن املقدســــــــــة وتدمري ومصــــــــــادرة املمتلكات والتشــــــــــريد القســــــــــر 
 العقاب تدابري ومجيعوســـــــــــــجنهم، وتدعو إىل وقف ذل  فورا بشـــــــــــــكل  م وإىل إهناء حصـــــــــــــار ق اع غ ة 

 ؛الفلس ينيني املدنيني السكان ضد اجلماعي
إىل اللجنة اخلاصــــــــة أن تواصــــــــل، إىل حني إهناء االحت ل اإلســــــــرائيلي بصــــــــورة تالي  - 5 

ســـــــياســـــــات واملمارســـــــات اإلســـــــرائيلية ر األر  الفلســـــــ ينية ا تلة، مبا فيها القدس كاملة، التحقيق ر ال
، و اصــــة انتهاكات إســــرائيل 1967الشــــرقية، ور األراضــــي العربية األخرى اليت حتلها إســــرائيل من  عام 

، وأن تتشــــــاور، (1)1949آب/أغســــــ    12التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 
حســـب االقتضـــاء، مع اللجنة الدولية للصـــليب األمحر وفقا ألنظمتها لضـــمان محاية رفاض ســـكان األراضـــي 

دم إىل األمني العام ابنتظام ا تلة، مبن فيهم السجناء وا تج ون، وحقوق اإلنسان ألولي  السكان وأن تق
 احلالة الرا نة ر األر  الفلس ينية ا تلة، مبا فيها القدس الشرقية؛ تقارير دورية عن

_________________ 

 (11) A/48/486-S/26560، .املرفق 

https://undocs.org/ar/A/48/486
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آالف  إلـــــى اللجنـــــة اخلاصـــــة أن تواصل التحقيق ر ال ريقة اليت يعامل هبا أي اتالي  - 6 
ســــــــــــــاء واملمثلون املنتربون، وحالتهم الســــــــــــــجناء وا تج ين الفلســــــــــــــ ينيني والعرب، مبن فيهم األطفال والن

الســـــــجون ومراك  االحتجاز اإلســـــــرائيلية، وتعرب عن ابلا القلق إزاء ما يعيشـــــــه الســـــــجناء من  روف  ر
يلقونه من ســـــوء معاملة وإزاء حاالت اإلضـــــراب عن ال عام اليت حد ت ر اآلونة  الســـــجن وما رقاســـــية 

 (1)القانون الدويل الســــــــــــارية، مبا ر ذل  اتفاقية جنيف الرابعةاألخرية، وتؤكد ضــــــــــــرورة احرتام مجيع قواعد 
وقواعد األمم املتحدة  (12)وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السـجناء )قواعد نيلسـون ماندي (

 ؛(13)ملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )قواعد ابنكوح(ملعا
 إىل األمني العام:تالي  - 7 

أن يقدم إىل اللجنة اخلاصة مجيع التسهي ت الضرورية، مبا ر ذل  التسهي ت ال زمة  )أ( 
ئيلية املشـــــار إليها ل ايراهتا لألراضـــــي ا تلة، لكي تتمكن من التحقيق ر الســـــياســـــات واملمارســـــات اإلســـــرا

   ا القرار؛ ر
 أن يب ل مساعيه احلميدة لتيسري عمل اللجنة اخلاصة ودعمها ر أداء ر واليتها؛ )ب( 
 ساعدة اللجنة اخلاصة علىمبمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  تكليفأن يواصل  )ج( 

 أداء مهامها؛
أع ض وأن يكفل  5امل كورة ر الفقرة أن يعمم على الدول األعضـــــــــــــــاء التقارير الدورية  )د( 

تقارير اللجنة اخلاصــــــــــة واملعلومات املتعلقة أبنشــــــــــ تها والنتائأ اليت ختلق إليها على أوســــــــــع ن اق  إ حة
 ؛العامة لألمانة التابعةالعاملي  التواصلطريق إدارة  عن

والســـــــــــــــبعني البند املعنون  اخلامســـــــــــــــةأن تدرج ر جدول األعمال املؤقت لدورهتا  تقرر - 8 
تقرير اللجنة اخلاصــــــــة املعنية ابلتحقيق ر املمارســــــــات اإلســــــــرائيلية اليت مت  حقوق اإلنســــــــان للشــــــــعب ”

 “.الفلس يين وغريض من السكان العرب ر األراضي ا تلة
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