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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون

 2018أاير/مايو  18

 2018أاير/مايو  18اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف قرار   
انتهاكاااال القاااانون الااادوا يف ساااياق االحت الاااال الدنياااة الواساااعة الن اااااق يف  -28/1-دإ

 فيها القدس الشرقية األرض الفلس ينية احملتلة، مبا
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يسرتشد 
، وقيييرار  2006آذار/مييار   15املييي ر   60/251إىل قييرار اعيعييييا العامييا  يشيير وإذ 

، وسييياقر قيييرارا  األميييم 2007حزيران/يونيييي   18املييي ر    5/2و 5/1جمليييس حقيييوق اإلنسيييان 
 املتحدة ذا  الصلا،

سيييا افااقييا  قانون الدويل حلقوق اإلنسان والقيانون اليدويل اإلنسياو، واانطباق ال وإذ ي كد 
، عليي  1949آ /أغسييطس  12جنيييب أشييان  ايييا األشيييا  املييدني  ، وقييخ احليير ، امل ر ييا 

 فيها القد  الشرقيا، األرض الالسطينيا احملتلا، مبا
قيييا جنيييب الراأعييا ملزمييا أن مجيييا األاييرات املتعاقييدة السيياميا ، افاا وإذ ي كييد مييي جديييد 

يتعليياب ابألرض الالسييطينيا  ابحييرتاو وايييان احييرتاو االتزامييا  الناشيياا عييي اافااقيييا امليي كورة فييييا
 147و 146ي كييد مييي جديييد أيتيياا التزامااييا مبوجيي  املييواد  فيهييا القييد  الشييرقيا، وإذ احملتلييا، مبييا

 مس وليا  األارات املتعاقدة الساميا،فييا خيص العقواب  اعزاقيا واانتهاكا  اخلطرة و  148و
أبن غيا  املسياللا عيي انتهاكيا  القيانون اليدويل يعيزة اقافيا اإلفيال  ميي  واقتناعاا من  

 ي د  إىل فكرار اانتهاكا  ويعرض السالو الدويل خلطر جد ، العقا ، مما
ا وفورييا امتناع إسراقيل املنهجيي عيي إجيرال ققيقيا  حقيقييا نزيهيا ومسيتقل وإذ يالحظ 

يقتتيي  القيانون اليدويل، ، أعيياع العنيب واعيراقم اليه فرفكبهيا قيوا  ااحيتالع  وفعالا، وفاب ميا
فيهيا  حباب الالسطيني ، وعي إقاما مساللا قتياقيا عيي أعيا يا ، األرض الالسيطينيا احملتليا، مبيا

 القد  الشرقيا،
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تييان سيالما ورفيامح و اييا عل  التزاما  إسراقيل أوصاها سلطا ااحتالع أ وإذ يشدد 
فيهيييا  السيييكان امليييدني  الالسيييطيني  اليييواقع  قيييخ احتال يييا ، األرض الالسيييطينيا احملتليييا، مبيييا

 القد  الشرقيا،
ييد اسييتهدات املييدني  وغييرام مييي األشيييا  املشيييول   وإذ يشييدد أيتيياا   عليي  أن فعي 

ألجني،، يشيكل  رقياا  طيراا للقيانون ، ذلي  ااحيتالع ا ابحليايا ، حياا  النيزاع املسيلمب، مبيا
 الدويل اإلنساو والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويهدد السلم واألمي الدولي ،

للحيياب ، احلييياة واحليياب ، حريييا التجيييا السييليي وفكييويي اعيعيييا  مييي  مبييا وإذ يسييل م 
 ،أمهيا للتيتا الكامل جبييا حقوق اإلنسان

ع اإلسراقيلي غر املتناس  والعشواقي للقوة ايد استيداو قوا  ااحتال يديي -1 
، ذليي  ، سييياق ااحتجاجييا  السييلييا، وطاصييا ، قطيياع غييزة، ،  املييدني  الالسييطيني ، مبييا

انتهييال للقييانون الييدويل اإلنسيياو والقييانون الييدويل حلقييوق اإلنسييان وقييرارا  األمييم املتحييدة ذا  
فيهيا أرواح األااياع والنسيال والعيامل   األرواح، مبياالصلا، ويعر  عي أسيامح لليسيارة الكبيرة ، 

 الصحي  والصحاي ، وللعدد الكبر مي اإلصااب ؛
إىل الوقيييب الايييور  عيييييا ا جييييا  وأعيييياع التحيييري  والعنيييب ايييد  ييييدعو -2 

 فيها القد  الشرقيا؛ املدني  ، عيوو األرض الالسطينيا احملتلا، مبا
جبيييييا األايييرات إىل اييييان أقيييال امل ييياارا  سيييلييا ، املسيييتقبل وإىل  يهيييي  -3 

 اامتناع عي القياو ابألعياع اله مي شاهنا أن فعرض حياة املدني  لليطر؛
إسراقيل، أوصاها سلطا ااحتالع، ابإلهنال الاور  والكاميل إلغالقهيا  يطال  -4 

قييا  مجيياعي للسييكان املييدني  الالسييطيني ، غيير القييانوو لقطيياع غييزة احملتييل، اليي   ي عييد مبثاأييا ع
أوسييياقل منهيييا فيييتمب املعييياأر أشيييكل فيييور  وداقيييم وغييير مشيييرون للسيييياح أتيييدفاب املعونيييا اإلنسيييانيا 

سييييا م ييي اييم ، حاجييا ماسييا إىل عنايييا ابيييا، مييي قطيياع غييزة  والسييلا التجاريييا واألشيييا ، ا
 ساو؛وإلي ، امتثااا التزامااا مبوج  القانون الدويل اإلن

أن يوفيييد أصيييورة عاجليييا عنيييا ققيييياب دولييييا مسيييتقلا يعينهيييا رقييييس جمليييس  يقيييرر -5 
حقيييوق اإلنسيييان للتحقيييياب ، مجييييا اانتهاكيييا  والتجييياوةا  املزعوميييا للقيييانون اليييدويل اإلنسييياو 

فيهيا القيد  الشيرقيا، وطاصيا  والقانون اليدويل حلقيوق اإلنسيان ، األرض الالسيطينيا احملتليا، مبيا
ع غيزة احملتيل، وذلي  ، سيياق ااعتيدالا  العسيكريا علي  ااحتجاجيا  املدنييا الواسيعا ، قطيا 

أعيييداا؛ وللوقيييوت،  أانالايييا أو ، سيييوال قبلهيييا أو2018آذار/ميييار   30النطييياق اليييه أيييدأ  ، 
مبسيييياعدة مييييي اخليييياال املعنييييي  واملكلايييي  أييييوااي  ، إاييييار اإلجييييرالا  اخلاصييييا، عليييي  حقيييياقاب 

فيها فل  اليه قيد فرقي  إىل مسيتوا جيراقم حير ؛  والتجاوةا  املزعوما، مبا وظروت اانتهاكا 
سييا أشان فداأر املساللا، وكل ذل  أغيا جتن  وإهنيال  وقديد املس ول ؛ وفقدمي فوصيا ، ا

، ذلي  املسي وليا اعناقييا الاردييا ومسي وليا  اإلفال  مي العقا  واييان املسياللا القانونييا، مبيا
اييي مح اانتهاكيييا  والتجييياوةا ، وأشيييان  اييييا امليييدني  ميييي مزييييد ميييي ااعتيييدالا ؛ عيييي القيييادة، 

  وفقيدمي إحاايا شياويا ابملسيتجدا  ، اي ا الشيان إىل ادليس ، دورفي  التاسيعا والثالاي  وفقريير
 ، دورف  األرأع ؛ كتايب هناقي
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إىل  إبسيييييراقيل، أوصييييياها سيييييلطا ااحيييييتالع، وجبيييييييا األايييييرات املعنييييييا يهيييييي  -6 
التعييياون الكاميييل ميييا عنيييا التحقيييياب وفيسييير وصيييو ا، ويطلييي  إىل ايايييا  األميييم املتحيييدة املعنييييا 
األ را أن فتعاون، حس  ااقتتال، ما عنا التحقياب ألدال مهيتها، ويطلي  مسياعدة األمي  

، ذليي  لتييوفر كييل  العيياو وماييوض األمييم املتحييدة السييامي حلقييوق اإلنسييان ، ايي ا الصييدد، مبييا
يلييزو مييي مسيياعدة إدارييا وفقنيييا ولوجسييتيا لتيكيي  عنيا التحقييياب واملكلايي  أييوااي  ، إاييار  ميا

 اإلجرالا  اخلاصا مي الوفال أواايام أسرعا وكاالة؛
 أن يبقي املسالا قيد ن رمح. يقرر -7 

 اعلسا الثانيا
 2018أاير/مايو  18

عتييواا عييي التصييويخ.  14متنيياع صييو ا مقاأييل صييوف  وا 29]اعت يييد أتصييويخ مسييجبل أبغلبيييا 
 يلي: وكانخ نتيجا التصويخ كيا

 امل يدون:
إسيييييبانيا، أفغانسيييييتان، إكيييييوادور، اإلميييييارا  العرأييييييا املتحيييييدة، أنغيييييوا، ابكسيييييتان، 
الااةيييييييل، ألجيكيييييييا، أورونييييييد ، أيييييييرو، فييييييونس، مجهورييييييييا الكونغييييييو الد قرااييييييييا، 

العييييراق، الالبيييي ، فنييييزويال أفريقيييييا، سييييلوفينيا، السيييينغاع، شيييييلي، الصيييي ،  جنييييو 
ديايييييييوار، مصييييييير،  البولياارييييييييا ، قطييييييير، قرغيزسيييييييتان، كيييييييواب، كيييييييو  -)مجهورييييييييا 

 املكسي ، امليلكا العرأيا السعوديا، نيباع، نيجراي
 املعاراون:

 أسرتاليا، الوااي  املتحدة األمريكيا
 امليتنعون عي التصويخ:

جورجيييييا، روانييييدا، سييييلوفاكيا، إايوأيييييا، أملانيييييا، أنيييييا، فوغييييو، مجهوريييييا كييييوراي، 
سويسييرا، كروافيييا، كينيييا، امليلكييا املتحييدة لايطانيييا الع ييي  وآيرلنييدا الشييياليا، 

 [.انغاراي، الياابن
    


