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 الدورة الرابعة والسبعون
 من جدول األعمال 51البند 

تقرير اللجنة اخلاصةةةةةةةةةة احعنية  لملمقيس ت احمار ةةةةةةةةةا  
اإل ةةةةةةةةةةةراسيليةةة الس ن  لقوب اإل سةةةةةةةةةةةةةان لل ةةةةةةةةةةةعةة  
 الفلسطيين وغريه من السكان العرب ت األراضي احململلة

   
 2019كا ون األول/ديسمرب   13قرار اختذته اجلمعية العامة ت    

 
 

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

احمار ةةةةةةةا  اإل ةةةةةةةراسيلية الس ن  لقوب اإل سةةةةةةةان لل ةةةةةةةع  الفلسةةةةةةةطيين ت األر   - 74/89 
 القدس ال رقيةالفلسطينية احململلة، مبا فيها 

 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،(1)إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ ت ري  
والعهد الدويل اخلاص   (2)إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والســـــياســـــية وإذ ت ةةةةري  ي ةةةةا 

الصكوك املتعلقة ، وإذ تؤكد أن هذه  (3)واتفاقية حقوق الطفل  (2)ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 حبقوق اإلنسان جيب أن حترتم يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

ــلةقراراهتا  وإذ تعيد أتكيد     كانون األول/ديســــــــــــمر  7املؤرخ   73/99، مبا فيها القرار  ذات الصــــــــــ
 اختذهتا يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة،، والقرارات اليت 2018

__________ 

 .2020أكتوبر /األول تشرين 29 يفألسباب فنية  إصدارهاأعيد  * 
 (.3-ألف )د 217القرار  (1) 
 (، املرفق.21-ألف )د 2200انظر القرار  (2) 
 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

https://undocs.org/ar/A/74/410
https://undocs.org/ar/A/RES/73/99
https://undocs.org/ar/A/RES/73/99
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 إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان ذات الصلة،وإذ ت ري  
 إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها، وإذ ت ري  ي ا 
ــرائيلية اليت  س حقوق   وقد  ظر   ــات اإلسـ ــة املعنية ابلتحقيق يف املمارسـ يف تقرير اللجنة اخلاصـ

ــي احملتلة ــكان العرب يف األراضــــــ ــطي  وراه من الســــــ ــعب الفلســــــ ــان للشــــــ ويف تقرير األمني العام   (4)اإلنســــــ
 ،(5)أعمال اللجنة اخلاصة عن

حـــالـــة حقوق اإلنســـــــــــــــــان  بتقرير املقرر اخلـــاص  لس حقوق اإلنســـــــــــــــــان عن وإذ حتيط علمةةا 
وابلتقارير األخرى اليت أصـــــــدرها مؤخرا جملس حقوق   (6)1967األراضـــــــي الفلســـــــطينية احملتلة منذ عام   يف

 اإلنسان يف هذا الشأن،
ــأة عمال بقرار جملس حقوق  وإذ حتيط علما  ي ةةةةةةا  ــتقلة املنشــــــ بتقرير جلنة التحقيق الدولية املســــــ
 ،(7)28/1-اإلنسان دإ
ــرورةوإذ تؤكد    ــاو والقانون الدويل   ضـــــ ــاءلة عن هيك انتهاكات القانون الدويل اإلنســـــ كفالة املســـــ

حلقوق اإلنســـــــــــــان من أجل احليلولة دون اإلفالت من العقاب وضـــــــــــــمان إقرار العدالة والرد  عن ارتكاب 
 انتهاكات أخرى ومحاية املدنيني وتعزيز السالم،

ــيــا مؤخرا ابلتقرير الــذأ أعــدتــن اللجنــة االقتصــــــــــــــــا وإذ حتيط علمةةا  ديــة واالجتمــاعيــة لير  ؤســــــــــــ
االنعكاسـات االقتصـادية واالجتماعية لالحتالل اإلسـرائيلي على األحوال املعيشـية للشـعب الفلسـطي   عن
 ،(8)األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السورأ احملتل يف

ة على بداية االحتالل اإلسرائيلي، وإذ تشدد على احلاجة سن  52ملرور    وإذ أت ف  لغ األ ف 
امللحة إىل بذل اجلهود لعكس االجتاهات الســــــــلبية على أرض الواقك وإعادة فتل ؤفاق العمل الســــــــياســــــــي 
للدفك ُقُدًما واإلســــرا  مبفاوضــــات حقيقية هتدو إىل التوصــــل إىل اتفاق ســــالم ينهي االحتالل اإلســــرائيلي 

وحل هيك املســائل األســاســية املتعلقة ابلوضــك النهائي، دون اســتثناء، مبا يف ـي   1967الذأ بدأ يف عام  
 إىل حل سلمي وعادل ودائم وشامل لق ية فلسطني،

ــان وكـفاـلة احرتام القـانون اـلدويل،   وإذ تةدر   مســــــــــــــؤولـية ا تمك اـلدويل عن تعزيز حقوق اإلنســــــــــــ
 ،1970تشرين األول/أكتوبر  24 ( املؤرخ25-)د 2625تشا يف هذا الصدد إىل قرارها  وإذ

ــدرهتا  كمة العدل الدولية يف    وإذ ت ةةةري  ــأن ا  ر   2004 وز/يولين    9إىل الفتوى اليت أصــ بشــ
ــطينية احملتلة ــييد جدار يف األرض الفلســــ ــتة عن تشــــ ــا إىل قرار أ اجلمعية (9)القانونية الناشــــ ــا أي ــــ ، وإذ تشــــ

 العامة ذو أ الصلة ابملوضو ،

__________ 

 (4) A/74/356. 

 (5) A/74/468. 
 (6) A/HRC/40/73. 
 (7) A/HRC/40/74. 

 (8) A/74/88-E/2019/72. 

 .A/ES-10/273/Corr.1و  A/ES-10/273انظر  (9) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/1
https://undocs.org/ar/A/74/356
https://undocs.org/ar/A/74/468
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/73
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74
https://undocs.org/ar/A/74/88
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273
https://undocs.org/ar/A/ES-10/273/Corr.1


A/RES/74/89 

احمار ةةةةةةةةا  اإل ةةةةةةةةراسيلية الس ن  لقوب اإل سةةةةةةةةان لل ةةةةةةةةع   
 الفلسطيين ت األر  الفلسطينية احململلة، مبا فيها القدس ال رقية

 

20-21902 3/9 

 

الرد الصـــــــادر عن احملكمة الذأ جاء فين أن تشـــــــييد اجلدار الذأ تبنين  تاللظ بوجه خاصوإذ   
إســـــــرائيل، الســـــــلطة القائمة ابالحتالل، يف األرض الفلســـــــطينية احملتلة، مبا يف ذل  داخل القدس الشـــــــرقية 

 وحوهلا، والنظام املرتبط بن يتعارضان مك القانون الدويل،
 ،2012تشرين الثاو/نوفمر  29املؤرخ  67/19بقرارها  وإذ حتيط علما 
ان ـــــمام فلســـــطني إىل عدة معاهدات حلقوق اإلنســـــان وإىل االتفاقيات األســـــاســـــية   وإذ تاللظ 

 للقانون اإلنساو، وكذل  إىل معاهدات دولية أخرى،

 ى األراضي ابلقوة،مبدأ عدم جواز االستيالء عل وإذ تعيد أتكيد 
انطبــاق اتفــاقيــة جنيف املتعلقــة حبمــايــة املــدنيني وقــ  احلرب املؤرخــة  وإذ تعيةةد  ي ةةةةةةةةةةةةا أتكيةةد 

على األرض الفلســــطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشــــرقية، وعلى األراضــــي   (10)1949ؤب/أرســــطس   12
 ،1967العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

 146مبوجـب املواد   ( 10)التزام الـدول األرراو يف اتفـاقيـة جنيف الرابعـة كيةدوإذ تعيةد كةذلة  أت 
فيمــا يتعلق بفرض عقوابت جزائيــة وابالنتهــاكــات اجلســــــــــــــيمــة ومســــــــــــــؤوليــات األرراو  148و  147 و

 سامية،املتعاقدة ال
ــامية   1999 وز/يولين    15إىل البيان املؤرخ وإذ ت ةةةري    ــادر عن مؤ ر األرراو املتعاقدة السـ الصـ

ــأن الـتدابا الالزـمة إلنفـاذ االتـفاقـية يف األرض الفلســــــــــــــطينـية احملتـلة، مبـا فيها  يف اتـفاقـية جنيف الرابـعة بشــــــــــــ
ــرقية، وإىل اإلعالنني اللذين اعتمدملا املؤ ر يف   ــمر    5القدس الشــ كانون   17و   2001كانون األول/ديســ

، هبـدو ضــــــــــــــمـان احرتام االتفـاقـية يف األرض الفلســــــــــــــطينـية احملتلـة، مبـا فيهـا (11)2014  ديســــــــــــــمراألول/
 الشرقية، القدس

ــانون الـــدويل  وإذ تعيةةد أتكيةةد  ــا للقـ ــا أن تتاـــذ إجراءات ربقـ أن من حق هيك الـــدول وواجبهـ
ــكاهنا املدنيني، من أجل محاية  ــد ســـــــ ــاو ملقاومة أعمال العنف الفتاكة املوجهة ضـــــــ والقانون الدويل اإلنســـــــ

 أرواح موارنيها،
توصل إليها ضرورة االمتثال على حنو اتم لالتفاقات اإلسرائيلية الفلسطينية اليت جرى ال  وإذ تؤكد 

يف ســـــياق عملية الســـــالم يف الشـــــرق األوســـــط، مبا فيها تفاملات شـــــرم الشـــــي ، وتنفيذ خريطة الطريق اليت 
 ،(12)وضعتها ا موعة الرابعية إلجياد حل دائم للصرا  اإلسرائيلي الفلسطي  على أساس وجود دولتني

ضـرورة تنفيذ اتفاق التنقل والعبور واملباد  املتفق عليها بشـأن معر رفل املؤرخني   وإذ تؤكد  ي ةا 
ــرين الثاو/نوفمر    15 ــطينيني داخل   2005تشـــ على حنو اتم إلاتحة حرية التنقل للســـــكان املدنيني الفلســـ

 قطا  رزة والدخول إلين واخلروج منن،

__________ 

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

 (11) A/69/711-S/2015/1، املرفق. 

 (12) S/2003/529 ،املرفق. 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/69/711
https://undocs.org/ar/S/2003/529
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ــهود  وإذ يسةةةاورابا  لغ القلس  ين يف ا ونة األخاة يف هيك أرجاء األرض إزاء التوتر والعنف املشـ
الفلســــــطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشــــــرقية، مبا يف ذل  فيما يتعلق ابألماكن املقدســــــة يف القدس، ومنها 

 احلرم الشريف، وإذ أتسف للاسائر اليت وقع  يف صفوو املدنيني األبرايء،
 األمم املتحدة، اهتماما مشـــروعا بق ـــية  أن لدى ا تمك الدويل، من خالل  جديد  من  تؤكدوإذ   

 مدينــــة القدس ومحايــــــــة البــــعــــد الروحي والدي  والثقايف الفريد للمدينة، على النحو املتوخى يف قرارات األمم
 املتحدة املتاذة بشأن هذه املسألة،

د هبا األماكن املكانة اليت تنفر و   ،االلتزام ابحرتام الوضــك التار ي القائم   ي ةا  جديد  من  تؤكد  وإذ 
 وأملية مدينة القدس ابلنسبة للدايانت التوحيدية الثالث، ،املقدسة

ــتقرار وإذ تسةةةةةل      ــاعد التوترات وانعدام االســــ ــتطيك وحدها معاجلة تصــــ أبن التدابا األمنية ال تســــ
اإلنســـــاو والقانون الدويل والعنف، وإذ تدعو إىل االحرتام التام للقانون الدويل، مبا يف ذل  القانون الدويل  

ــعيد  ــان، ألرراض منها محاية أرواح املدنيني، وكذل  من أجل تعزيز أمن الناس، ووقف تصــــــ حلقوق اإلنســــــ
احلالة، وممارســـة ضـــبط النفس، مبا يف ذل  إزاء األعمال واخلطاابت االســـتفزازية، وهتيتة بيتة مســـتقرة مواتية 

 للسعي إىل حتقيق السالم،
إزاء إمعان إســـرائيل، الســـلطة القائمة ابالحتالل، يف انتهاك حقوق   القلس  وإذ تعرب عن شةةديد 

اإلنسـان للشـعب الفلسـطي  بشـكل منهجي، مبا يف ذل  االنتهاكات الناهة عن االسـتادام املفرو للقوة 
والعمليات العســـــــــــكرية اليت تؤدأ إىل وفاة وإصـــــــــــابة املدنيني الفلســـــــــــطينيني، مبن فيهم األرفال والنســـــــــــاء 

شـــــــاركون يف مظاهرات را عنيفة وســـــــلمية، وكذل  الصـــــــحفيون واملونفون الطبيون والعاملون يف جمال وامل
تقدمي املسـاعدة اإلنسـانيةو وسـجن الفلسـطينيني واحتجازهم بصـورة تعسـفية، علما أن بع ـهم نل سـجينا 

نات وتوســيعهاو لعقودو واســتادام العقاب اجلماعيو وإرالق املنارقو ومصــادرة األراضــيو وإقامة املســتور
و وـتدما املمتلكـات  1949وتشــــــــــــــيـيد اجلـدار يف األرض الفلســــــــــــــطينـية احملتـلة خروجـا على خط اهلـدـنة لعـام  

واهلياكل األســاســيةو والتشــريد القســرأ للمدنيني، مبا يف ذل   اوالت النقل القســرأ للســكان البدوو وهيك  
 لألرض الفلســـــــــــــطينية احملتلة، مبا فيها القدس  األعمال األخرى اليت تقوم هبا من أجل تييا الوضـــــــــــــك القانوو 

 القانونية،   الشرقية، ورابعها اجليرايف وتكوينها الدمييرايف، وإذ تطالب بوقف هيك هذه اإلجراءات را 
من جراء اســتمرار إســرائيل، الســلطة القائمة ابالحتالل، يف هدم منازل   وإذ يسةةاورابا  لغ القلس 

ــ ت، مب ــطينيني، وكذل  املنشــــ ــيما الفلســــ ــانية الدولية، وال ســــ ا فيها املدارس، املقدمة يف إرار املعونة اإلنســــ
القدس الشـرقية احملتلة وحوهلا، مبا يف ذل  إذا نُفذ بوصـفن عمال من أعمال العقاب اجلماعي يف انتهاك  يف

ــار  ــبق هلا مثيل، ومن جراء إلياء تصــــ يل للقانون الدويل اإلنســــــاو، وهي ممارســــــات تزايدت مبعدالت ي يســــ
 إقامة سكان مدينة القدس الفلسطينيني ورردهم،

ــلبية املرتتبة على النزاعات اليت اندلع  يف قطا  رزة وحوهلا،   وإذ ت ةةةةج   ــتمرة والســـ ا  ر املســـ
وارتفا  عدد اخلســائر يف صــفوو املدنيني الفلســطينيني يف ا ونة األخاة، وال ســيما يف صــفوو األرفال، 

االحرتام التـام للقـانون الـدويل اإلنســـــــــــــــاو والقـانوو الـدويل ، وإذ تـدعو إىل وأأ انتهـاكـات للقـانون الـدويل
 حلقوق اإلنسان وملباد  الشرعية والتمييز واحليطة والتناسب،

إزاء األوضـــا  اإلنســـانية الكارألية واألوضـــا  االجتماعية واالقتصـــادية   وإذ يسةةاورابا شةةديد القلس 
األوضــــــــا  الناهة عن إرالق املنارق لفرتات رويلة وفرض قيود   واألمنية اخلطاة يف قطا  رزة، مبا يف ذل 
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شــــــديدة على النشــــــاو االقتصــــــادأ وعلى التنقل، مما يشــــــكل حصــــــارا فعليا ويزيد من تفاقم الفقر واليأس 
صــــفوو الســــكان املدنيني الفلســــطينيني، وإزاء ما ســــينجم عن هذه األوضــــا  وعن هذا الدمار الواســــك  يف

رائيل، الســـــــــــلطة القائمة ابالحتالل، يف عرقلة عملية إعادة اإلعمار، من ؤ ر النطاق وعن اســـــــــــتمرار إـســــــــــ 
 وخيمة يف األجلني القصا والطويل على حالة حقوق اإلنسان،

 2012إىل تقرير فريق األمم املتحدة القطرأ الصــــادر يف ؤب/أرســــطس     ةةةري ببالغ القلستوإذ   
 : هل هي مكان مالئم للعيش؟“،2020بعنوان ”رزة عام 

 ،(13)2014 وز/يولين  28إىل البيان الصادر عن رئيس جملس األمن يف وإذ ت ري  
 (2009) 1860ضــــــــــــــرورة أن تنفــذ هيك األرراو على حنو اتم قرار جملس األمن  وإذ تؤكةةد 
ــاير   8املؤرخ  ــاو/ينــ ــانون الثــ ــة  2009كــ ــة دإووقرار اجلمعيــ ــامــ ــاو/  16املؤرخ  10/18-العــ ــانون الثــ  كــ
 ،2009 يناير

أن احلالة يف قطا  رزة ال ميكن حتملها، وأن أأ اتفاق دائم لوقف إرالق النار وإذ تؤكد  ي ةةةةةا   
جيب أن يؤدأ إىل حتسني جوهرأ يف الظروو املعيشية للشعب الفلسطي  يف قطا  رزة، بطرق منها فتل 

ومنتظم، وكفالة ســالمة املدنيني ورفاههم يف كال اجلانبني، وإذ أتســف لعدم إحراز تقدم املعابر بشــكل دائم 
 يف هذا الصدد،

ــان واخلروق   وإذ يسةةةةةاورابا شةةةةةديد القلس  إزاء التقارير املتعلقة ابالنتهاكات اخلطاة حلقوق اإلنســــ
، ( 14)قب  يف قطا  رزةاجلســــــــــــــيمة للقانون الدويل اإلنســــــــــــــاو املرتكبة أألناء العمليات العســــــــــــــكرية اليت تعا

تكرر أتكيد ضـــــرورة أن تتابك هيك األرراو على حنو جاد التوصـــــيات املوجهة إليها من أجل ضـــــمان  وإذ
 اخل و  للمساءلة وحتقيق العدالة،

على ضـــــرورة محاية املدافعني عن حقوق اإلنســـــان املعنيني ابلنهوض بق ـــــااي حقوق وإذ ت ةةةةدد   
تلة، مبا فيها القدس الشـــــــــرقية، مبا يتيل هلم القيام بعملهم حبرية ودون اإلنســـــــــان يف األرض الفلســـــــــطينية احمل
 خوو من االعتداءات وامل ايقات،

إزاء ســــياســــة إســــرائيل املتمثلة يف إرالق املنارق وفرض قيود صــــارمة، وإذ تعرب عن  لغ القلس   
ام ملنل الرتاخيص، بطرق منهــــا إقــــامــــة املتــــات من احلواجز املعرقلــــة للحركــــة ونقــــاو التفتيش وتطبيق نظــــ 

ــائك الالزمـة لتلبـية  ممـا ــائك، مبـا فيهـا املنتجـات الطبـية والب ــــــــــــ يعرـقل حرـية تنقـل األشــــــــــــــاـاص وحركـة الب ــــــــــــ
االحتياجات اإلنســــانية، ومتابعة مشــــاريك التعاون اإلسائي واملســــاعدة اإلنســــانية املمولة من اجلهات املاحنة 

ــاريك، يف هيك أحناء األرض  ــرقية، ويقوض والوصـــــول إىل هذه املشـــ ــطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشـــ الفلســـ
وحدة األرض، مما يشـــــــــكل ابلتايل انتهاكا حلقوق اإلنســـــــــان للشـــــــــعب الفلســـــــــطي  ويؤألر ســـــــــلبا يف حالتن 
االجتماعية واالقتصـــادية واإلنســـانية، وهي حالة ال تزال مرتدية يف قطا  رزة، ويف اجلهود الرامية إىل إنعا  

 وتنميتن، وإذ تدعو إىل رفك اتم للقيود املفروضة، االقتصاد الفلسطي 
إزاء اســــــــــــــتمرار اعتقـال ؤالو الفلســــــــــــــطينيني، مبن فيهم الكثا  وإذ تعرب عن شةةةةةةةةةةةديةد القلس 

األرفال والنســـــاء، وكذل  املمثلني املنتا بني، يف الســـــجون أو مراكز االحتجاز اإلســـــرائيلية يف نروو  من
__________ 

 (13) S/PRST/2014/132014 وز/يولين  31 -  2013ؤب/أرسطس  1 قرارات ومقررات جملس األمن، انظر   و (S/INF/69.) 

 .A/HRC/29/52و  وA/HRC/12/48 و املرفقو ،S/2015/286 و واملرفق ،A/63/855-S/2009/250 انظر (14) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/A/RES/10/18
https://undocs.org/ar/A/RES/10/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/13
https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/A/63/855
https://undocs.org/ar/S/2015/286
https://undocs.org/ar/A/HRC/12/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52


احمار ةةةةةةةةةا  اإل ةةةةةةةةةراسيلية الس ن  لقوب اإل سةةةةةةةةةان لل ةةةةةةةةةع   
 A/RES/74/89 الفلسطيين ت األر  الفلسطينية احململلة، مبا فيها القدس ال رقية

 

6/9 20-21902 

 

وو را صـحية واحلبس االنفرادأ وكثرة اللجوء إىل االحتجاز قاسـية ت ـر بسـالمتهم تشـمل العيش يف نر 
اإلدارأ لفرتات مطوـلة دون توجيـن هتمـة ودون  ـاكمـة وفق األصــــــــــــــول القـانونـية وعـدم توفر الرعـاـية الطبـية 
ــأ عنن عواقب مميتة، ومنك الزايرات  ــجناء، مبن فيهم املرضـــى، مما قد تنشـ ــيو  اإلملال الطن للسـ ــبة وشـ املناسـ

وإذ تعرب عن شـديد القلق أي ـا إزاء سـوء معاملة أأ سـجناء فلسـطينيني وم ـايقتهم وإزاء هيك األسـرية،  
 التقارير اليت تفيد بتعرضهم للتعذيب،

إزاء إضـــــــــــــراب الســـــــــــــجناء الفلســـــــــــــطينيني عن الطعام احتجاجا على   وإذ تعرب عن  لغ القلس 
ل، وإذ حتيط علما يف الوق  ذاتن ســـجنهم واحتجازهم يف نروو قاســـية من قبل الســـلطة القائمة ابالحتال

ــرائيلية، وإذ ــأن نروو االحتجاز يف الســـجون اإلسـ ــل إليها بشـ تدعو إىل تنفيذها   ابالتفاقات اليت مت التوصـ
 ابلكامل وعلى الفور،

 (15) إىل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(   وإذ ت ري 
، ( 16) ابنكوك(  تحــدة ملعــاملــة الســــــــــــــجينــات والتــدابا را االحتجــازيــة للمجرمــات )قواعــدوقواعــد األمم امل

 تدعو إىل احرتام هذه القواعد، وإذ
 إىل أن القانون الدويل اإلنساو حيظر ترحيل املدنيني من األراضي احملتلة، وإذ ت ري  ي ا 
تدعو إىل اإلفراج عن اجلثامني املمارســـــة املتمثلة يف احتجاز جثامني من قُتلوا، وإذ    وإذ ت ةةةةج  

اليت ي تتم إعـادهتـا بعـد إىل األقرابء، مبـا يتمشــــــــــــــى مك القـانون الـدويل اإلنســـــــــــــــاو والقـانون الـدويل حلقوق 
 اإلنسان، حىت يتسىن هلؤالء توديك مواتهم بشكل كرمي وفقا ملعتقداهتم الدينية وتقاليدهم،

واالســــــــــــــتفزاز والتحري  اليت يرتكبهـا   ضــــــــــــــرورة منك هيك أعمـال العنف وامل ـــــــــــــــايقـةوإذ تؤكةد  
املســتورنون اإلســرائيليون املتطرفون وهاعات املســتورنني املســلحني، خصــوصــا ضــد املدنيني الفلســطينيني، 

ذل   يف مبن فيهم األرفال، وضد ممتلكاهتم، مبا فيها املنازل واألراضي الزراعية واملواقك التار ية والدينية، مبا
تلة، وإذ تعرب عن أســــفها النتهاك حقوق اإلنســــان للفلســــطينيني يف هذا الصــــدد، يف القدس الشــــرقية احمل

 يف ذل  أعمال العنف اليت تؤدأ إىل وفاة املدنيني ووقو  إصاابت يف صفوفهم، مبا
ــهام يف إهناء العنف وتوفا   واقملناعا منها  ــد احلالة وليفسـ ــرورة أن يكون هناك وجود دويل لرصـ ب ـ

 الفلســــطينيني ومســــاعدة الطرفني على تنفيذ االتفاقات اليت جرى التوصــــل إليها، احلماية للســــكان املدنيني
 أتســف  وإذوإذ تشــا يف هذا الصــدد إىل أملية الوالية واملســاملة اإلجيابية للوجود الدويل املؤق  يف اخلليل،  

 للقرار االنفرادأ الذأ اختذتن حكومة إسرائيل بعدم جتديد واليتن،
الوقف الفورأ والتـام جلميك أعمـال العنف، مبـا يف ذلـ  اهلجمـات على ضــــــــــــــرورة  ت ةةةةةةةةةةةدد وإذ 

 العسكرية والتدما وأعمال اإلرهاب،
 تشــدد  وإذأن محاية املدنيني هي عنصــر حاســم يف كفالة الســالم واألمن،   علىوإذ ت ةةدد  ي ةةا   

كذل  على ضـــــــــرورة اختاذ تدابا ل ـــــــــمان ســـــــــالمة املدنيني الفلســـــــــطينيني يف األرض الفلســـــــــطينية احملتلة 
 ومحايتهم، مبا يتماشى مك األحكام والواجبات املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساو،

__________ 

 ، املرفق.70/175القرار  (15) 
 ، املرفق.65/229القرار  (16) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
https://undocs.org/ar/A/RES/65/229
https://undocs.org/ar/A/RES/65/229
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لمي، كذل   ت دد وإذ   على ضرورة احرتام احلق يف التجّمك السِّّ
واملالحظات   (17)مني العام عن محاية الســـــــــــكان املدنيني الفلســـــــــــطينينيبتقرير األوإذ حتيط علما   

ــطينيني الرازحني حت  االحتالل  ــكان املدنيني الفلســــ ــائل كفالة ســــــالمة الســــ ــبل ووســــ ــأن ســــ الواردة فين بشــــ
 اإلسرائيلي و تعهم ابحلماية والرفاه،

األمن الفلســطي ، ما يبذل من جهود متواصــلة وما حيرز من تقدم ملموس يف قطا     وإذ تاللظ 
وإذ تالحظ أي ـــــا مواصـــــلة التعاون ملا فين مصـــــلحة الفلســـــطينيني واإلســـــرائيليني على حد ســـــواء، و اصــــة 

 رريق تعزيز األمن وبناء الثقة، عن

الطرفني على التزام اهلــدوء وضــــــــــــــبط النفس واالمتنــا  عن القيــام أبعمــال اســــــــــــــتفزازيـة  وإذ حتة  
ــية الدينية والثقافية، التحري  ونبذ لية اخلطاب املله وعن ــاســ ــة يف املنارق ذات احلســ ــاعر، و اصــ بة للمشــ
ذل  يف القدس الشــــــــــــرقية، واختاذ كل خطوة ممكنة لنز  فتيل التوترات وهتيتة الظروو املواتية إلجراء  يف مبا

 مفاوضات سالم ذات مصداقية وانجحة،
ــا  وإذ ت ةةةةةدد  ن على النحو املكرس على حق هيك الشــــــعوب يف املنطقة يف التمتك حبقوق اإلنســــ

 العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، يف
أن هيك التـدابا واإلجراءات اليت اختـذهتـا إســــــــــــــرائيـل، الســــــــــــــلطـة القـائمـة  تكرر أتكيةد - 1 

ابالحتالل، يف األرض الفلسـطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشـرقية، انتهاكا لألحكام ذات الصـلة ابملوضـو  
ــة من اتفــــاقيــــة جني ــ  احلرب، املؤرخـ ــدنيني وقـ ــة املـ ، ( 10)1949ؤب/أرســــــــــــــطس  12ف املتعلقــــة حبمــــايـ

 يتعارض مك قرارات جملس األمن ذات الصلة، تدابا وإجراءات را قانونية وليس هلا أأ شرعيةو ومبا
ــلطة القائمة ابالحتالل، ابلكف عن هيك التدابا اليت تتعارض تطال    - 2  ــرائيل، الســـــ إســـــ

، وعن وضـك تشـريعات وسـياسـات وإجراءات  ييزية يف األرض الفلسـطينية احملتلة تنته  مك القانون الدويل
حقوق اإلنســان للشــعب الفلســطي ، مبا يف ذل  قتل وإصــابة املدنيني واحتجاز املدنيني وســجنهم بشــكل 

ت تعســـفي والتشـــريد القســـرأ للمدنيني، مبا يشـــمل  اوالت النقل القســـرأ للســـكان البدو، وتدما ممتلكا 
انتهاك  املدنيني ومصادرهتا، مبا يف ذل  هدم املنازل، مبا يشمل حاالت تنفيذ ذل  بوصفن عقااب هاعيا يف

للقانون الدويل اإلنساو، وأأ إعاقة لوصول املساعدات اإلنسانية، وابالحرتام التام لقانون حقوق اإلنسان 
 ها قرارات األمم املتحدة ذات الصلةووالتقيد ابلتزاماهتا القانونية يف هذا الصدد، وفقا ألمور من

إســـــــرائيل، الســـــــلطة القائمة ابالحتالل، ابالمتثال على حنو اتم ألحكام   تطال   ي ةةةةةا - 3 
فورا جبميك التـــدابا واإلجراءات املتاـــذة انتهـــاكـــا وبوقف العمـــل  (10)1949اتفـــاقيـــة جنيف الرابعـــة لعـــام 

 لالتفاقية وخرقا هلاو
إىل اختاذ تدابا عاجلة ل ــــمان ســــالمة الســــكان املدنيني الفلســــطينيني ومحايتهم تدعو   - 4 

ــلة من القانون الدويل  يف ــرقية، وفقا لألحكام ذات الصــــــــ ــطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشــــــــ األرض الفلســــــــ
 و1994ؤذار/مارس  18املؤرخ  (1994) 904ى حنو ما دعا إلين جملس األمن يف قراره اإلنساو وعل

__________ 

 (17) A/ES-10/794. 

https://undocs.org/ar/S/RES/904(1994)
https://undocs.org/ar/A/ES-10/794
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و اصـــــــة   (17)بتقرير األمني العام عن محاية الســـــــكان املدنيني الفلســـــــطينيني حتيط علما - 5 
ورد فـين من مالحظـات، منهـا إمكـانـية توســــــــــــــيك نطـاق ؤلـيات احلمـاـية القـائمـة ملنك االنتهـاكـات وردعها،  ـما

ــان فيما يتعلق ابحلماية القانونية  ــلة اجلهود املبذولة يف إرار األمم املتحدة حلقوق اإلنســــــــ وتدعو إىل مواصــــــــ
 للسكان املدنيني الفلسطينيني وسالمتهمو

ــني املعنيني وا ليات األخرى إىل تعاو تدعو   - 6  ــرائيل تعاوان اتما مك املقررين اخلاصــــــــ ن إســــــــ
ذات الصـــــــلة ومك حتقيقات جملس حقوق اإلنســـــــان، مبا يف ذل  تيســـــــا الدخول إىل األرض الفلســـــــطينية 
 احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، من أجل رصد حالة حقوق اإلنسان فيها واإلبالغ عنها، كل وفق واليتنو

إسـرائيل، السـلطة القائمة ابالحتالل، بوقف هيك أنشـطتها االسـتيطانية وتشـييد طال   ت - 7 
اجلدار وأأ تدابا أخرى ترمي إىل تييا رابك األرض الفلســـــــــــــطينية احملتلة ووضـــــــــــــعها وتكوينها الدمييرايف، 

قوق يف ذـل  داخـل القـدس الشــــــــــــــرقـية وحوهلـا، مـلا ـلذـل ، يف هـلة أمور، من أألر خطا وم ــــــــــــــر يف ح مبـا
 1967 اإلنســــان للشــــعب الفلســــطي  ويف احتماالت وضــــك حد لالحتالل اإلســــرائيلي الذأ بدأ يف عام

دون إبطاء والتوصــل إىل تســوية ســلمية عادلة ودائمة وشــاملة بني اجلانبني الفلســطي  واإلســرائيلي، وتدعو 
ــدد، إىل االحرتام والتنفيذ الكاملني جلميك قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن   ذات الصـــــــــــلة يف هذا الصــــــــ

 و2016كانون األول/ديسمر   23املؤرخ  (2016) 2334يف ذل  القرار  مبا
إىل إيالء االهتمام بصـــورة عاجلة حملنة وحقوق الســـجناء واحملتجزين الفلســـطينيني   تدعو - 8 

ن فيهم امل ـــــــــربون عن الطعام، وفقا للقانون الدويل، وتدعو أي ـــــــــا اجلانبني يف الســـــــــجون اإلســـــــــرائيلية، مب
ــد  إىل بــــذل اجلهود إلرالق ســــــــــــــراح مزيــــد من الســــــــــــــجنــــاء واحملتجزين، وتــــدعو كــــذلــــ  إىل احرتام قواعـ

وقواعد األمم املتحدة ملعاملة   ( 15)املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســـجناء )قواعد نيلســـون مانديال( األمم
 و(16)السجينات والتدابا را االحتجازية للمجرمات )قواعد ابنكوك(

هيك أعمـال العنف، مبـا يف ذـل  هيك أعمـال اإلرهـاب واالســــــــــــــتفزاز والتحري    تةدين - 9 
والتدما، و اصـــــة أأ اســـــتادام للقوة من جانب قوات االحتالل اإلســـــرائيلية ضـــــد املدنيني الفلســـــطينيني 

 واملونفني الطبيني والعاملنيانتهاك للقانون الدويل، و اصــة يف قطا  رزة، مبا يف ذل  ضــد الصــحفيني   يف
خســــائر فادحة يف األرواح وإىل حدوث إصــــاابت   إىل وقو   تأد  اليتجمال تقدمي املســــاعدة اإلنســــانية،   يف

 أبعداد هائلة، مبا يف ذل  يف صفوو األرفال والنساءو
كل أعمال العنف من جانب املقاتلني واجلماعات املســــــلحة، مبا يف ذل  تدين  ي ةةةةةا   - 10 

 املدنية اإلسرائيلية مما يؤدأ إىل وقو  خسائر يف األرواح وحدوث إصاابتوإرالق الصواري  على املنارق  
 على حنو اتمو (2009) 1860بتنفيذ قرار جملس األمن تكرر مطالبملها  - 11 
ماهتا القانونية مبوجب القانون إسرائيل، السلطة القائمة ابالحتالل، ابلتقيد ابلتزاتطال    - 12 

وعلى النحو   (9)2004 وز/يولين    9الدويل، حسبما ورد يف الفتوى اليت أصدرهتا  كمة العدل الدولية يف  
املؤرخ  10/13-دإو و 2004 وز/يوليــن  20املؤرخ  10/15-املطلوب يف قرار أ اجلمعيــة العــامــة دإو

، وابلتوقف فورا عن تشــــــــــــــييد اجلدار يف األرض الفلســــــــــــــطينية احملتلة، 2003تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر   21
ذل  داخل القدس الشـرقية وحوهلا، وتفكي  البناء القائم هناك حاال وإلياء هيك القوانني التشـريعية  يف مبا

بن أو إبطاهلا والتعوي  عن هيك األضـرار الناجتة عن تشـييد اجلدار الذأ يؤألر على حنو   والتنظيمية املتصـلة
 خطا يف حقوق اإلنسان للشعب الفلسطي  وأحوالن املعيشية االجتماعية واالقتصاديةو

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/15
https://undocs.org/ar/A/RES/10/13
https://undocs.org/ar/A/RES/10/13
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ضـــــــــرورة احملافظة على الوحدة اإلقليمية لكامل األرض الفلســـــــــطينية احملتلة تكرر أتكيد   - 13 
متها وضمان حرية تنقل األشااص وحركة الب ائك داخل األرض الفلسطينية، مبا يف ذل  وتالصقها وسال

الدخول إىل القدس الشـــــــرقية واخلروج منها والدخول إىل قطا  رزة واخلروج منن والتنقل بني ال ـــــــفة اليربية 
 وقطا  رزة واخلروج من قطا  رزة والدخول إلينو

إىل إســـــــــــرائيل، الســـــــــــلطة القائمة ابالحتالل، الكف عن إرالق املنارق لفرتات   تطل  - 14 
رويلة وفرض القيود على النشـــــاو االقتصـــــادأ وعلى التنقل، مبا يف ذل  القيود اليت تصـــــل إىل حد فرض 
ــار على قطا  رزة، والقيام يف هذا الصـــــــدد بتنفيذ اتفاق التنقل والعبور واملباد  املتفق عليها بشـــــــأن  حصـــــ

ــرين الثاو/نوفمر   15ر رفل املؤرخني  مع على حنو اتم مبا يســـــــــمل بتنقل األشـــــــــااص وحركة   2005تشـــــــ
الب ــائك بصــورة دائمة ومنتظمة وابلتعجيل بتلبية االحتياجات اهلائلة إلعادة إعمار قطا  رـــــــــــــــــزة اليت رال 

ــر  ــن االتفاق الثالألي الذأ يســــ ــادأ، وتالحظ يف الوق  نفســــ ــن االقتصــــ ت األمم املتحدة انتظارها وابنتعاشــــ
 التوصل إلين يف هذا الصددو

امللحة إىل معاجلة األزمة الصــــــحية املســــــتمرة يف قطا  رزة، بســــــبل على احلاجة    ت ةةةةةدد - 15 
ـــية املالئمـة، واللوازم واملـعدات الطبـية، إىل جـاـنب اخلرات الالزـمة، للتعامل منهـا توفا   ــاســــــــــــ اهلـياكـل األســــــــــــ

 لب عالجا معقدا يف سياق االحتجاجات يف قطا  رزةوتزايد حجم حاالت اإلصابة اليت تتط مك
  الدول األع ـــــاء على مواصـــــلة تقدمي املســـــاعدة الطارئة إىل الشـــــعب الفلســـــطي  من حت    - 16 

 قطا  رزةو  التافيف من حدة األزمة املالية واحلالة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية الفظيعة، و اصة يف  أجل 
لوكاالت املتاصـــــــــصـــــــــة ومؤســـــــــســـــــــات منظومة األمم املتحدة على هيك الدول واحت    - 17 

مواصــــــلة دعم الشــــــعب الفلســــــطي  ومســــــاعدتن على أن ينال، يف أقرب وق ، ما لن من حقوق اإلنســــــان 
ــبيل األولوية، يف ضــــوء مرور أكثر  را القابلة للتصــــرو، مبا يف ذل  حقن يف تقرير املصــــا، وذل  على ســ
 رائيلي واستمرار إنكار وانتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطي وعاماً على االحتالل اإلس 52من 

على ضـــرورة احملافظة على املؤســـســـات واهلياكل األســـاســـية الفلســـطينية وتطويرها   ت ةةدد - 18 
من أجل توفا اخلدمات العامة احليوية للســـــــــكان املدنيني الفلســـــــــطينيني وتعزيز حقوق اإلنســـــــــان، مبا فيها 

ــيا ــادية واالجتماعية والثقافية،  احلقوق املدنية والســـ ــية واالقتصـــ تنفيذ االتفاق   علىيف هذا الصـــــدد    وحتثســـ
أن يشــــــــّكل خطوة هامة حنو   شــــــــأنن، الذأ من  (18)2017تشــــــــرين األول/أكتوبر    12املرم يف القاهرة يف  

قطا   حتقيق الوحدة الفلســـــــــطينية ويؤدأ إىل أداء احلكومة الفلســـــــــطينية ملهامها أداًء فعااًل، مبا يف ذل  يف
 الرابعيةو  رزة، بقيادة الرئيس  مود عباس، مبا يتسق والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومباد  ا موعة

ــبعني تقريرا   تطل  - 19  ــة والســ إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســ
يف الرابعة على األرض الفلســــــطينية احملتلة، عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذل  ما يتعلق ابنطباق اتفاقية جن
 مبا فيها القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية احملتلة األخرى.
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