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

 

 ،عية العامةإن اجلم 
مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده وبضرورة احرتام االلتزامات املنبثقة عن امليثاق  إذ تسرتشد 

 وغريه من صكوك القانون الدويل وقواعده،
 عدم جواز االستيالء على األراضي ابلقوة، إذ تؤكد مرة أخرىو  
املؤرخان  73/98و  73/97إىل قراراهتا ذات الصــــــــــلة ابملوضــــــــــو ، مبا  ي ا القراران  وإذ تاةةةةةةة  

 ة العاشرة،وإىل القرارات اليت اختذهتا يف دورهتا االستثنائية الطارئ 2018كانون األول/ديسمرب  7
 242إىل قرارات جملس األمن ذات الصــــــــــــلة ابملوضــــــــــــو ، مبا  ي ا القرارات  وإذ تاةةةةةةةةة  أي ةةةةةةةةةا 

 1979آذار/مــار   22املؤرخ  (1979) 446و  1967تشـــــــــــــــرين الثــا /نو مرب  22املؤرخ  (1967)
ــــ   30املؤرخ  (1980) 476و  1980آذار/مــــار   1املؤرخ  (1980) 465 و  1980حزيران/يوني
كانون األول/ديسمرب   17املـؤرخ  (1981) 497و  1980آب/أغسطس  20املؤرخ  (1980) 478 و

 كانون األول/  23املؤرخ  (2016) 2334و  1994آذار/مار   18املؤرخ  (1994) 904و  1981
 ،2016ديسمرب 
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وأحكــام اتالــاقيــة  1907انطبــاق األنةمــة املر قــة ابتالــاقيــة الةــاا الرابعــة لعــام  وإذ تعيةةد يكيةةد 
واألحكام ذات الصـــلة  (1)9491آب/أغســـطس  12جنيف بشـــمحن ةاية املدني  يف وقحل ا رب املؤرخة 

، على (3)التالــاقيــات جنيف األرب  (2)القــانون العريف، مبــا  ي ــا تلــة املــدوتنــة يف الربوتوكول ا ضــــــــــــــــايف من
األراضي العربية األخرى اليت حتتل ا إسرائيل منذ األرض الاللسطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقية، وعلى 

 اجلوالن السورا احملتل،، مبا  ي ا 1967عام 
أن قيام الســـلطة القائمة ابالحتالل بنقل بعك ســـكاهنا املدني  إىل األرض اليت حتتل ا  وإذ تؤكد 

 ،(1)يشكتل خرقاً التالاقية جنيف الرابعة
بشــــمحن ا  ر  2004متوز/يولي   9إىل الالتوى اليت أصــــدرهتا  كمة العدل الدولية يف  وإذ تاةةة  

، وإذ تشــــــري أيضــــــا إىل قرارا اجلمعية (4)القانونية الناشــــــتة عن تشــــــييد جدار يف األرض الاللســــــطينية احملتلة
كــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   15املؤرخ  10/17-ودإ  2004متوز/يوليــ   20ملؤرخ ا 10/15-العــامــة دإ 

2006، 
إقامة املســـــــــــــتوينات ا ســـــــــــــرائيلية ”أن  كمة العدل الدولية قد خُلصـــــــــــــحل إىل أن  وإذ تالحظ 

 ،(5)“األرض الاللسطينية احملتلة )مبا  ي ا القد  الشرقية( متثل خرقا للقانون الدويل يف
ابلتقريرين اللذين قدم ما مؤخرا املقرر اخلاص جمللس حقوق ا نســان املعحب لالة  وإذ حتيط علما 

 ،(6)1967يف األراضي الاللسطينية احملتلة منذ عام  حقوق ا نسان
إىل تقرير البعثة الدولية املســـــــــــــتقلة لتقصـــــــــــــي ا قائء من أجل التحقيء يف آ ر بناء  وإذ تاةةةةةةةةةة  

املســــــــتوينات ا ســــــــرائيلية على ا قوق املدنية والســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية واالجتماعية والثقا ية للشــــــــع  
 ،(7)الاللسطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقيةالاللسطيحب يف مجي  أحناء األرض 

 أيلول/ســـــــــــــبتمرب 13إىل إعالن مبادئ ترتيبات ا كم الذايت املؤقحل املؤرخ  وإذ تاةةةةةةةةةة  أي ةةةةةةةةةةا 
 وإىل اتالاقات التناليذ الالحقة ب  اجلانب  الاللسطيحب وا سرائيلي، (8)1993

إىل خريطة الطريء اليت وضــــــــــعت ا اجملموعة الرابعية  ماد حل دائم للصــــــــــرا   وإذ تاةةةةةةةة  كذل  
، وإذ تشــدتد على وج  التحديد على دعوهتا إىل يميد (9)ا ســرائيلي الاللســطيحب على أســا  وجود دولت 

االســـتيطانية، مبا يف ذلة ما يســـمى النمو الطبيعي للمســـتوينات، وإىل تالكية مجي  البؤر مجي  األنشـــطة 
، وعلى ضــــــــــرورة أن تالي إســــــــــرائيل ابلتزاماهتا 2001االســــــــــتيطانية املتقدمة اليت أنشــــــــــتحل منذ آذار/مار  

 وتع داهتا يف ةذا الشمحن،
_________________ 

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

 .17512، الرقم 1125املرج  نالس ، اجمللد  (2) 
 .973إىل  970، األرقام 75املرج  نالس ، اجمللد  (3) 
 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273انةر  (4) 

 .120املرج  نالس ، الالتوى، الالقرة  (5) 

 (6) A/HRC/40/73انةر أيضا ؛ A/74/507. 

 (7) A/HRC/22/63. 

 (8) A/48/486-S/26560.املر ء ، 

 (9) S/2003/529.املر ء ، 
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 ،2012تشرين الثا /نو مرب  29املؤرخ  67/19إىل قرارةا  وإذ تا  
انضـــــمام  لســـــط  إىل عدة معاةدات  قوق ا نســـــان وإىل االتالاقيات األســـــاســـــية  وإذ تالحظ 

 للقانون ا نسا ، وكذلة إىل معاةدات دولية أخرى،
القائمة  أن أنشــــطة االســــتيطان ا ســــرائيلية تشــــمل، يف مجلة أمور، نقل رعا  الســــلطة وإذ تدرك 

ابالحتالل إىل األراضــي احملتلة ومصــادرة األراضــي والنقل القســرا للمدني  الاللســطيني ، مبن  ي م األســر 
البدوية، واســـــــــــــــتيالل املوارد الطبيعية، وتالتيحل األرض، واختاذ إجراءات أخرى ضـــــــــــــــد الســـــــــــــــكان املدني  

 م  القانون الدويل،الاللسطيني  والسكان املدني  يف اجلوالن السورا احملتل تتعارض 
التمحثري البالغ الضرر للسياسات والقرارات واألنشطة االستيطانية ا سرائيلية  وإذ ت ع ت اعملبارها 

يف اجل ود املبذولة حالياً على الصـــــعيدين ا قليمي والدويل من أجل اســـــتتناس عملية الســـــالم واملضـــــي  ا 
للحل القائم على وجود دولت ، إسرائيل و لسط ، قدماً ويف  رص حتقيء السالم يف الشرق األوسط و قا 

، 1967تعيشـان جنبا إىل جن  يف سـالم وأمن داخل حدود معرتس  ا، على أسـا  حدود ما قبل عام 
 ويف إمكانية تطبيء ذلة ا ل ومصداقيت ،

أنشــــــــطة االســــــــتيطان اليت تقوم  ا إســــــــرائيل، الســــــــلطة القائمة ابالحتالل، يف األرض  وإذ تدير 
لســـــــطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشـــــــرقية، ابعتبارةا انت اكات للقانون الدويل ا نســـــــا  وقرارات األمم الال

املتحدة ذات الصــــــــلة ابملوضــــــــو  واالتالاقات اليت ني التوصــــــــل إلي ا ب  الطر   ولاللتزامات املقررة مبوج  
تتم يف حتٍد لدعوات اجملتم  الدويل إىل خريطة الطريء اليت وضـــــــــــــــعت ا اجملموعة الرابعية وابعتبارةا أعماال 

 إيقاس مجي  األنشطة االستيطانية،
قياَم إســـــــرائيل ببناء وتوســـــــي  املســـــــتوينات يف القد  الشـــــــرقية احملتلة  بوجه خاص وإذ تاةةةةةجي 

الرامية إىل الربط ب  مســــتويناهتا غري الشــــرعية حول القد   1-وحوهلا، مبا يف ذلة ما تســــمي  اخلطة ةاء
حملتلة وز دة عزلت ا، ومواصــــــــلة ةدم بيوت الاللســــــــطيني  ويرد األســــــــر الاللســــــــطينية من املدينة، الشــــــــرقية ا

وحرمان الاللســــــــــــطيني  من حقوق م يف ا قامة يف املدينة، واألنشــــــــــــطة االســــــــــــتيطانية اجلارية حاليا يف غور 
 واصل ا اجليرايف،األردن، وةي مجيعا أعمال تزيد من متزيء أوصال األرض الاللسطينية احملتلة وتقويك ت

اخلطط الرامية إىل ةدم قرية خان األةر الاللســـــــــطينية، يف انت اك للقانون الدويل،  وإذ تاةةةةةةةجي 
ســـــريت  عواق  وخيمة من حيي تشـــــريد ســـــكاهنا وي دد بشـــــدة إمكانية تطبيء حل الدولت  ويقوتض  مما

لى التواصــــــل اجليرايف ل رض  رص حتقيء الســــــالم، نةرا للموق  ا ســــــا  هلذه املنطقة وأ يت ا للحالا  ع
 الاللسطينية، وتطال  بوقف تلة اخلطط،

قيام إســــــــــرائيل  دم مباٍن  لســــــــــطينية يف حي وادا ا متا بقرية صــــــــــور ابة ر الواقعة تدير  وإذ 
 جنوب القد  الشرقية احملتلة، يف انت اٍك للقانون الدويل،

، وإذ تشــــــــــــــــــدتد على (10)2016متوز/يوليـــ   1بتقرير اجملموعـــة الرابعيـــة املؤرخ  وإذ حتيط علمةةةا 
توصـــــــياهتا وكذلة على بيا هتا ذات الصـــــــلة اليت خُلا  ي ا أعضـــــــاء اجملموعة الرابعية إىل مجلة أمور من ا 

اســــتمرار ســــياســــة بناء املســــتوينات وتوســــيع ا، وختصــــيا األراضــــي لالســــت دام ا ســــرائيلي اخلالا،  أن

_________________ 

 (10) S/2016/595.املر ء ، 
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ان الاللسـطيني  من التنمية، مبا يشـمل االرتالا  األخري يف معدل عمليات اهلدم، ةي إجراءات تؤدا وحرم
 بشكل مطرد إىل تقويك حل الدولت ،

مواصـــــلة إســـــرائيل التشـــــييد غري القانو  للجدار داخل األرض الاللســـــطينية احملتلة،  وإذ تاةةةةجي 
لق ا بوج  خاص إزاء امتداد اجلدار خروجاً على يف ذلة يف القد  الشــــــــــــرقية وحوهلا، وإذ تعرب عن ق مبا

بطريقة يعل  يضـــــــــــــم اليالبية العةمى من املســـــــــــــتوينات ا ســـــــــــــرائيلية يف األرض  1949خط اهلدنة لعام 
الاللســـــــطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشـــــــرقية، ويســـــــب   نة إنســـــــانية شـــــــديدة وترد  خطريا يف األوضـــــــا  

اللســــــــــــطيحب، ويالتحل وحدة األرض الاللســــــــــــطينية ويقوض حيويت ا، االجتماعية واالقتصــــــــــــادية للشــــــــــــع  ال
 يشكل حكماً مسبقاً على أا مالاوضات يف املستقبل ومعل حلت الدولت  مستحيل التناليذ  علياً، قد مما

أعمال العنف وا رةاب ضــــد املدني  على اجلانب ، وإذ تشــــري إىل ضــــرورة إهناء مجي   وإذ تدير 
 أعمال ا رةاب واالستالزاز والتحريك والتدمري، أعمال العنف، مبا يف ذلة

مجي  أعمال العنف والتدمري واملضــــــــــــايقة واالســــــــــــتالزاز والتحريك اليت يرتكب ا  وإذ تدير أي ةةةةةةةةةا 
املستوينون ا سرائيليون يف األرض الاللسطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقية، ضد املدني  الاللسطيني ، 

لكاهتم، مبا  ي ا املواق  التارخيية والدينية، وأراضــــــــي م الزراعية، وكذلة أعمال مبن  ي م األيالال، وضــــــــد ممت
ا رةاب اليت يرتكب ا كثري من املســـــــــتوين  ا ســـــــــرائيلي  املتطر  ، وإذ تدعو إىل املســـــــــاءلة عن األعمال 

 املشروعة اليت ترتك  يف ةذا الصدد، غري
ابملوضـــــــــو ، مبا يف ذلة التقارير املقدمة عمال  بتقارير األم  العام ذات الصـــــــــلة وإذ حتيط علما 

 ،(11)(2016) 2334بقرار جملس األمن 
أن املســــــــــتوينات ا ســــــــــرائيلية يف األرض الاللســــــــــطينية احملتلة، مبا  ي ا  مر جديد تؤكد - 1 

ل غري قانونية وتشـــــكتل عقبًة أمام الســـــالم والتنمية االقتصـــــادية القد  الشـــــرقية، ويف اجلوالن الســـــورا احملت
 واالجتماعية؛

إســــــرائيل لن تقبل انطباق اتالاقية جنيف بشــــــمحن ةاية املدني  يف وقحل ا رب  تاالي - 2 
لكم القانون على األرض الاللســـــــــــــــطينية احملتلة، مبا  ي ا القد   (1)1949آب/أغســـــــــــــــطس  12املؤرخة 

اجلوالن الســـــورا  ، مبا  ي ا1967األراضـــــي العربية األخرى اليت حتتل ا إســـــرائيل منذ عام الشـــــرقية، وعلى 
من ـا، وأن تتقيـد يمي  التزامـاهتـا مبوج   49احملتـل، وأن تلتزم بـدقـة لحكـام االتالـاقيـة، وملـاصــــــــــــــــة املـادة 

القانون الدويل وأن تكف  ورا عن اختاذ مجي  التدابري اليت تتســـــــــــــــب  يف تييري ياب  األرض الاللســـــــــــــــطينية 
 حملتل ووضع  ما وتكوين ما الدمييرايف؛احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقية، واجلوالن السورا ا

بوقف مجي  أنشـــــــــــــطة االســـــــــــــتيطان ا ســـــــــــــرائيلية يف مجي  أحناء األرض  ماالبملها ت رر - 3 
الاللســطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشــرقية، ويف اجلوالن الســورا احملتل  ورا وعلى حنو دم، وتدعو يف ةذا 

ات الصـــــــــــــــلـــة ابملوضـــــــــــــــو  ابلكـــامـــل، مبـــا  ي ـــا القرارات الصـــــــــــــــــدد إىل تناليـــذ مجي  قرارات جملس األمن ذ
 (1980) 476و  (1980) 465و  1979متوز/يولي   20املؤرخ  (1979) 452و  (1979) 446

 ؛(2016) 2334و  2003/نو مرب تشرين الثا  19املؤرخ  (2003) 1515و  (1980) 478و 

_________________ 

 (11) A/74/192  وA/74/219  وA/74/357  وA/74/468. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/446%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/452%20(1979)
https://undocs.org/ar/S/RES/465%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/476%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/478%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/1515%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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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أن الوقف التام جلمي  أنشــــــــــطة االســــــــــتيطان ا ســــــــــرائيلية أمر  أســــــــــاســــــــــي  نقاذ  تؤكد - 4 
، وتدعو إىل اختاذ خطوات إمابية  ورية لعكس مسار 1967الدولت  املستند إىل حدود ما قبل عام  حل

 االياةات السلبية القائمة على األرض، اليت هتدد إمكانية تطبيء حل الدولت ؛
، أن  لن يعرتس لا تييريات (2016) 2334إىل أتكيد جملس األمن، يف قراره  تا  - 5 

ذلــة مــا يتعلء ابلقــد ، ســـــــــــــــوى التييريات اليت يتالء ، مبــا يف 1967يف خطو  الراب  من حزيران/يونيــ  
 علي ا الطر ان من خالل املالاوضات؛

أن احتالل األراضـــــي إ ا ةو وضـــــ  مؤقحل يالرضـــــ  األمر الواق  وال ميز للســـــلطة  تؤكد - 6 
القائمة ابالحتالل أن تزعم ملكيت ا ل رض اليت حتتل ا أو أن تبسط علي ا سيادهتا، وتشري يف ةذا الصدد 

ىل مبدأ عدم جواز االســـــــــتيالء على األراضـــــــــي ابلقوة ومن أت عدم مشـــــــــروعية ضـــــــــم أا جزء من األرض إ
الاللسطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقية، الذا يشكتل خرقا للقانون الدويل ويقوتض إمكانية تطبيء حل 

عرب عن قلق ا البالغ الدولت  ويعرقل احتماالت  التوصـــــــل إىل تســـــــوية ســـــــلمية عادلة ودائمة وشـــــــاملة، وت
البيــا ت الصــــــــــــــــادرة يف ا ونــة األخرية اليت تــدعو إىل أن تضـــــــــــــــم إســـــــــــــــرائيــل منــايء تق  يف األرض  إزاء

 احملتلة؛ الاللسطينية
يف ةذا الصـــدد أنشـــطة االســـتيطان يف األرض الاللســـطينية احملتلة، مبا  ي ا القد   تدير - 7 

تنطوا على مصـــــــادرة األراضـــــــي وقط  ســـــــبل الرزق  الشـــــــرقية، ويف اجلوالن الســـــــورا احملتل، وأا أنشـــــــطة
ل شــــ اص املشــــمول  اب ماية والنقل القســــرا للمدني  وضــــم األراضــــي، ســــواء أكان ذلة لكم األمر 

 الواق  أو مبوج  تشريعات وينية؛
إســــــــــــرائيل، الســــــــــــلطة القائمة ابالحتالل، لن تتقيد ابلتزاماهتا القانونية املذكورة  تاالي - 8 

 ؛(4)2004متوز/يولي   9الصادرة عن  كمة العدل الدولية يف  الالتوى يف
إىل من  مجي  أعمال العنف والتدمري واملضــــــايقة واالســــــتالزاز اليت يقوم  ا  ت رر دعوهتا - 9 

املســــتوينون ا ســــرائيليون، وملاصــــة ضــــد املدني  الاللســــطيني  وممتلكاهتم، ومن ا املواق  التارخيية والدينية، 
 يف ذلة يف القد  الشرقية احملتلة، وضد أراضي م الزراعية؛ ومبا

عن األعمال غري املشــــــروعة اليت يرتكب ا املســــــتوينون ا ســــــرائيليون إىل املســــــاءلة  تدعو - 10 
الذا  (1994) 904األرض الاللســطينية احملتلة، وتؤكد يف ةذا الصــدد ضــرورة تناليذ قرار جملس األمن  يف

حتالل، مواصـــــلة اختاذ وتناليذ تدابري تشـــــمل مصـــــادرة يل   ي  اجمللس إىل إســـــرائيل، الســـــلطة القائمة ابال
األســــــلحة  دس من  أعمال العنف غري املشــــــروعة اليت يرتكب ا املســــــتوينون ا ســــــرائيليون ودعا إىل اختاذ 

 تدابري لضمان سالمة املدني  الاللسطيني  يف األرض احملتلة وةايت م؛
تالل، عن التحقيء يف مجي  أعمال مســــــــــؤولية إســــــــــرائيل، الســــــــــلطة القائمة ابالح تؤكد - 11 

 العنف اليت يرتكب ا املستوينون ضد املدني  الاللسطيني  وممتلكاهتم وكالالة مساءلت م عن ةذه األعمال؛
يمي  الدول واملنةمات الدولية أن تواصــــــل  مة اتبا  ســــــياســــــات تكالل احرتام  هتيي - 12 

  املمارسـات والتدابري ا سـرائيلية غري القانونية يف األرض التزاماهتا مبوج  القانون الدويل يف ما يتعلء يمي
 الاللسطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقية، وملاصة أنشطة االستيطان ا سرائيلية؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/904%20(1994)
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إىل وضــــــــــ  تدابري للمســــــــــاءلة، مبا يتســــــــــء م  أحكام القانون الدويل، يف ضــــــــــوء  تدعو - 13 
ف التام والالورا جلمي  أنشـــــــــــــــطة االســـــــــــــــتيطان، اليت اســـــــــــــــتمرار عدم االمتثال للمطالبات بضـــــــــــــــرورة الوق

قانونية مبوج  القانون الدويل وتشكتل عقبًة أمام السالم وهتدد يعل حل الدولت  أمرا مستحيال،  غري ةي
مشـــــــــددًة على أن االمتثال ألحكام القانون الدويل ا نســـــــــا  والقانون الدويل  قوق ا نســـــــــان واحرتام ا 

 دعائم السالم واألمن يف املنطقة؛دعامة  أساسية من 
الصادر عن مؤمتر األيراس  1999متوز/يولي   15يف ةذا الصدد إىل البيان املؤرخ  تا  - 14 

املتعاقدة الســـــــــــــامية يف اتالاقية جنيف الرابعة املعحب ابلتدابري الرامية إىل إنالاذ االتالاقية يف األرض الاللســـــــــــــطينية 
 2001كانون األول/ديســـــــمرب   5وإىل ا عالن  اللذين اعتمد ا املؤمتر يف  احملتلة، مبا  ي ا القد  الشـــــــرقية،

، وترح  يف ةذا الصدد ابملبادرات اليت اختذهتا دول أيراس بشكل (12)2014كانون األول/ديسمرب   17 و
من االتالــاقيــة،  ــدس كالــالــة احرتام االتالــاقيــة واملســــــــــــــــاءلــة، وهتيــ  يمي   1 ردا أو مجــاعي، و قــا للمــادة 

أجل كالالة احرتام  يراس املتعاقدة الســـــامية يف االتالاقية أن تواصـــــل، منالردًة أو جمتمعًة، بذل قصـــــاراةا مناأل
إسرائيل، السلطة القائمة ابالحتالل، ألحكام االتالاقية يف األرض الاللسطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشرقية، 

 ؛1967 اماألراضي العربية األخرى اليت حتتل ا إسرائيل منذ عويف 
، يمي  الدول (2016) 2334إىل أن جملس األمن أةاب، يف قراره  تاةةةةةةةةةة  أي ةةةةةةةةةةا - 15 

 ؛1967متيتز يف معامالهتا ذات الصلة ب  إقليم دولة إسرائيل واألراضي احملتلة منذ عام  أن
رتس ابلوضـــــــ  الناشـــــــرب عن تدابري تعترب غري قانونية مبقتضـــــــى يمي  الدول أال تع هتيي - 16 

أحكام القانون الدويل، مبا يشـــــــمل التدابري الرامية إىل املضـــــــي قدماً مب ططات ضـــــــم األراضـــــــي يف األرض 
األراضـــــــــــــي العربية األخرى اليت حتتل ا إســـــــــــــرائيل منذ الاللســـــــــــــطينية احملتلة، مبا  ي ا القد  الشـــــــــــــرقية، ويف 

متتن  عن تقـد  العون أو املســــــــــــــــاعـدة يف ا بقـاء على ةـذا الوضـــــــــــــــ ، وذلـة متشـــــــــــــــيـاً وأن ، 1967 عـام
 التزاماهتا مبوج  القانون الدويل والقرارات ذات الصلة؛ م 

 يتات األمم املتحدة ذات الصــــــلة أن تت ذ مجي  التدابري وا جراءات الضــــــرورية هتيي  - 17 
 حزيران/يوني  16املؤرخ  17/4لس حقوق ا نســـــــــــــــان نطاق وال هتا لضـــــــــــــــمان االحرتام التام لقرار جم يف

د الكـــامـــل لحكـــامـــ  بشـــــــــــــــــمحن املبـــادئ التوجي يـــة املتعلقـــة ابألعمـــال التجـــاريـــة وحقوق  (13)2011 والتقيـــت
مان تناليذ إيار األمم ، وغريةا من القوان  والقواعد الدولية ذات الصـــــــــلة ابملوضـــــــــو ، وضـــــــــ(14)ا نســـــــــان

الذا يو ر معيارا عامليا  حقاق حقوق ا نســـــــــان  يما “ ا ماية واالحرتام واالنتصـــــــــاس”املتحدة املعنون 
يتعلء لنشــــطة األعمال التجارية املتصــــلة ابملســــتوينات ا ســــرائيلية يف األرض الاللســــطينية احملتلة، مبا  ي ا 

 القد  الشرقية؛
ام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســــة والســــبع  تقريرا إىل األم  الع تالي - 18 

 عن تناليذ ةذا القرار.
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 (12) A/69/711-S/2015/1.املر ء ، 

 الثالي، الالر  ألف. ، الالصل(A/66/53) 53الو ئء الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحء رقم  :انةر (13) 

 (14) A/HRC/17/31.املر ء ، 
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