
 

 جملس حقوق اإلنسان 
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 اجلوالن السوري اتتل يف  مبا فيها القدس الشرقية  و 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي ابلقوة،   يسرتشد   إذ  

على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحايةةح حقةةوق اإلنسةةان واألةةسية األساسةةيح، كمةةا وردة   ميثةةاق األمةةم  أن    وإذ يؤكد من جديد  

تفصةةييف   اإلعةةالن العةةاملي ألقةةوق اإلنسةةان والعيةةدين الةةدوليإل ااا ةةإل ذقةةوق اإلنسةةان و ةة  ذلةة  مةةن الصةة و   ل وردة اب كمةةا  املتحةةدة و 

 املنطبقح، 

الصةةادرة عةةن حنةةح حقةةوق اإلنسةةان وجملةةس حقةةوق اإلنسةةان وجملةةس األمةةن واحمعيةةح العامةةح،  إىل القةةساراة ذاة الصةةلح    وإذ يشةة   

مجلةةح        ، ، الةة أ أكةةدة ايةةي احمعيةةح العامةةح مةةن جديةةد 2007كةةانون األول/ديسةةم     17املةةؤر     108/ 62وآخسهةةا اةةسار احمعيةةح العامةةح  

 عدم اانونيح املستوطناة اإلسسائيليح   األراضي احملتلح،   ، أمور 

آب/أ سةةطس    12  املؤرخح أن إسسائييف طسف   اتفاايح جنيف السابعح املتعلقح ذمايح املدنيإل وات األسب،    ذ يضع   اعتباره وإ  

، مبةةا اييةةا القةةد   1967مجيةةع األراضةةي العسبيةةح الةةيت رتليةةا إسةةسائييف منةة  عةةام  علةةى  ، واليت تنطبق اانوانً على األراضي الفلسطينيح و 1949

س ابإلعالن ال أ اعتمده مؤمتس األطساف الساميح املتعاادة   اتفاايح جنيف السابعح، املعقود   جنيف    ورأ، وإذ ي ك   الشسايح واحوالن الس 

 ، 2001كانون األول/ديسم     5

ح  أن نقيف السلطح القائمح ابالحتالل ألجزاء من س اهنا املدنيإل إىل األرض اليت رتليا هةةو خةةسق التفاايةةح جنيةةف السابعةة   وإذ يسى  

  12ولألح ةةةام ذاة الصةةةلح مةةةن القةةةانون العةةةس ، مبةةةا   ذلةةة  األح ةةةام املدونةةةح   ال وتوكةةةول اإلضةةةا  األول التفاايةةةاة جنيةةةف املؤرخةةةح  

 وتل  املتعلقح ذمايح ضحاي النزاعاة املسلحح الدوليح )ال وتوكول األول(،   ، 1949آب/أ سطس  



اآلاثر القانونيةةةح الناشةةةتح عةةةن تشةةةييد  بشةةة ن    2004متوز/يوليةةةي    9دوليةةةح    إىل الفتةةةوى الةةةيت أ ةةةدرلا ل مةةةح العةةةدل ال   وإذ يشةةة   

إاامةةةح املسةةةتوطناة اإلسةةةسائيليح   األرض الفلسةةةطينيح احملتلةةةح )مبةةةا اييةةةا  " أن    مةةةا خلصةةةت إليةةةي مةةةن ، وإىل  جةةةدار   األرض الفلسةةةطينيح احملتلةةةح 

 ، " القد  الشسايح( متثيف خسااً للقانون الدول 

 ، 2004متوز/يوليي    20املؤر     15/ 10-سار احمعيح العامح دإ إىل ا   وإذ يش  أيضاً  

للقةةةانون اإلنسةةةا     خطةةة ة جةةةداً أن األنشةةةطح االسةةةتيطانيح اإلسةةةسائيليح   األرض الفلسةةةطينيح احملتلةةةح تشةةة يف انتياكةةةاة    وإذ يؤكةةةد  

ومةةؤمتس    للسةةالم   مبةةا   ذلةة  مةةؤمتس أانبةةوليس ض احيةةود الدوليةةح املب ولةةح،  لحقوق اإلنسانيح للشعب الفلسطيين   هةة ه األرض وتقةةو  ل الدول و 

إنعةةاع عمليةةح السةةالم وإاامةةح دولةةح السةةطينيح جمةةاورة وذاة سةةيادة ومسةةتقلح    اهلاداةةح إىل للماحنإل مةةن أجةةيف الدولةةح الفلسةةطينيح،    الدول   ابريس 

 ، 2008ذلول هنايح عام  وذل   متل  مقوماة البقاء  

إجيةةاد حةةيف دائةةم    بغيةةح   الطسيةةق الةةيت وضةةعتيا اللرنةةح السابعيةةح   خارطةةح زامالمةةا مبوجةةب  لت ال الطةةساإل    كةةال   إىل متسةة  ي بتنفيةة  وإذ يشةة    

جتميةةد    إىل   ، وإذ يالحةةع علةةى وجةةي التحديةةد دعولةةا ، املساةةق( S/2003/529)   الفلسةةطيين علةةى أسةةا  وجةةود دولتةةإل   -للنةةزاا اإلسةةسائيلي  

 مجيع األنشطح االستيطانيح، 

سةةةسائييف، السةةةلطح القائمةةةح ابالحةةةتالل،   إاامةةةح املسةةةتوطناة وتوسةةةيعيا   األرض  شةةةديد إزاء اسةةةتمسار إ ال   ي عةةةن القةةة   وإذ يعةةةسب  

لسطينيح  الفلسطينيح احملتلح، مبا   ذل  خطط توسيع املستوطناة اإلسسائيليح حول القد  الشسايح احملتلح والسبط بينيا، مبا ييدد إاامح دولح ا 

 ة األمم املتحدة ذاة الصلح، ب ل  القانون اإلنسا  الدول واسارا   جماورة، منتي حً 

 ض رقيق حيف النةزاا على أسا  وجود دولتإل، أنشطح االستيطان اإلسسائيليح املستمسة تقو    من أن   وإذ يعسب عن القي  

إزاء اسةةتمسار إسةةسائييف، مبةةا يتنةةاا مةةع القةةانون الةةدول،   تشةةييد احةةدار داخةةيف األرض الفلسةةطينيح    وإذ يُعةةسب عةةن القةةي الشةةديد  

يعةةةسب عةةةن القةةةي بوجةةةي خةةةاا إزاء مسةةةار احةةةدار املنحةةةسف عةةةن خةةةط اهلدنةةةح لعةةةام  إذ  ، مبةةةا   ذلةةة  داخةةةيف القةةةد  الشةةةسايح وحوهلةةةا، و احملتلةةةح 

يتسةةبب   زيدة  ممةةا  دولتإل مستحييف التنفي  ماديً و   على وجود   م ئ قا ال يف  األ وجيعيف    يح فاوضاة املستقبل امل ، مما اد حي م مسبقاً على  1949

 الشعب الفلسطيين،   يواجييا   احملنح اإلنسانيح اليت 

مسةةةار احةةةدار اةةةد ُرسةةةم بطسيقةةةح تضةةةم الغالبيةةةح العامةةةى مةةةن املسةةةتوطناة اإلسةةةسائيليح   األرض    ل ةةةون   وإذ يسةةةاوره ابلةةةق القلةةةق  

 الفلسطينيح احملتلح، مبا اييا القد  الشسايح، 



املتحةةدة ذاة الصةةلح، وخا ةةح املقةةسر ااةةاا  مةةع آليةةاة األمةةم    إزاء عةةدم تعةةاون ح ومةةح إسةةسائييف تعةةاوانً  مةةاً   وإذ يعةةسب عةةن القةةي  

 ، 1967املعين ذالح حقوق اإلنسان   األراضي الفلسطينيح احملتلح من  عام  

  1967بتقسيةةةةةس املقةةةةةسر ااةةةةةاا املعةةةةةين ذالةةةةةح حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان   األراضةةةةةي الفلسةةةةةطينيح احملتلةةةةةح منةةةةة  عةةةةةام    يسحةةةةةب  -1 

 (A/HRC/7/17  ،) ؛ ابل اميف املقسر اااا لتم يني من االضطالا بواليتي    مع   أن تتعاون   إىل   ح ومح إسسائييف   دعو وي 

بنةةاء وحةةداة سةة نيح جديةةدة للمسةةتوطنإل اإلسةةسائيليإل    ب   املتعلقةةح إسةةسائييف     عةةن مةةؤخساً الصةةادرة    إلعةةالانة ل   أيسةةف  -2 

تنتي  القانون الدول  ألهنا  ، و ومستقلح   وذاة سيادة   دولح السطينيح جماورة   وإنشاء القد  الشسايح احملتلح وحوهلا، ألهنا تقوض عمليح السالم  

 ؛  2007تشسين الثا /نوام     27إسسائييف   مؤمتس أانبوليس للسالم املعقود    بتعيداة  وختيف  

 إزاء ما يلي: يعسب عن ابلق القي   -3 

طناة،  مةةن أنشةةطح، انتياكةةاً للقةةانون الةةدول، مبةةا   ذلةة  توسةةيع املسةةتو   بي استمسار االستيطان اإلسسائيلي وما يتصيف   )أ(  

تل اة وتدم ها، وطسد الفلسطينيإل، وشق الطةةسق االلتفاايةةح، ممةةا يةةؤدأ إىل تغيةة  الطةةابع  ونزا مل يح األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة املم 

تعلقةةح  العمةةسا  والت ةةوين الةةدلغسا  لألراضةةي احملتلةةح، مبةةا اييةةا القةةد  الشةةسايح واحةةوالن السةةورأ، ويشةة يف انتياكةةاً التفاايةةح جنيةةف السابعةةح امل 

املستوطناة عقبح رئيسيح أمام  ا من تل  االتفاايح؛    49، وال سيما املادة  1949أ سطس  / آب   12ذمايح املدنيإل وات األسب امل مح    

 متل  مقوماة البقاء وذاة سيادة ودلقساطيح؛ و رقيق سالم عادل وشاميف وإنشاء دولح السطينيح مستقلح  

اإلسسائيليح وتشييد احدار حوهلا،    الساميح إىل توسيع مستوطنح معاليي أدوميم  1-ااطح اإلسسائيليح املعسواح اباطح هاء  )ب(  

 س اهنا الفلسطينيإل؛   ويؤدأ إىل عزل القد  الشسايح احملتلح عن احزأين الشمال واحنويب من الضفح الغسبيح    األمس ال أ يزيد من اصيف 

ا   ذلةةة   آاثر إعةةةالن إسةةةسائييف عةةةن أهنةةةا سةةةتحتفع ابل تةةةيف االسةةةتيطانيح السئيسةةةيح   األرض الفلسةةةطينيح احملتلةةةح، مبةةة  )ج(  

 املستوطناة الوااعح    ور األردن، على مفاوضاة الوضع النيائي؛ 

توسةةيع املسةةتوطناة اإلسةةسائيليح وبنةةاء مسةةتوطناة جديةةدة علةةى األرض الفلسةةطينيح احملتلةةح الةةيت ابة يتعةة ر الو ةةول   )د(  

 ضم اعلي؛   مبثابح   اد ي ون   وضعاً دائماً، وهو ما   يصبح   على األرض اد   " أمساً وااعاً "   ينشئ إلييا خلف احدار، مما  

وهةةو مةةا يتعةةارض مةةع  ام بإل القد  الغسبيح ومستوطنح بسغاة زئيةةف اإلسةةسائيليح،  س  اسار إسسائييف إاامح وتشغييف خط  تة   )ه(  

 لقانون الدول واساراة األمم املتحدة ذاة الصلح؛ ا 



 ه األرض، وتقييةةةةةد حسيةةةةةح تنقةةةةةيف اسةةةةةتمسار عمليةةةةةاة إ ةةةةةالق األرض الفلسةةةةةطينيح احملتلةةةةةح وعمليةةةةةاة اإل ةةةةةالق داخةةةةةيف هةةةةة  )و( 

سةةبب   وضةةع إنسةةا  حةةسج للغايةةح ابلنسةةبح إىل يت األمةةس الةة أاألشةةصاا والبضةةائع، مبةةا   ذلةة  اإلافةةال املت ةةسر لنقةةاع العبةةور   اطةةاا  ةةزة، 

 ؛ متتع الشعب الفلسطيين ذقواي االاتصاديح واالجتماعيح علىسلباً  يؤث سالس ان املدنيإل، و 

بناء احدار   األرض الفلسطينيح احملتلح، مبا   ذل    القةةد  الشةةسايح وحوهلةةا، وهةةو مةةا يتعةةارض مةةع  االستمسار     )ز(  

 القانون الدول؛ 

 إسسائييف، السلطح القائمح ابالحتالل، على ما يلي:   حيث  -4 

سةةورأ وأن تقةةوم اةةوراً،  أن تتصلةةى عةةن سياسةةتيا االسةةتيطانيح   األراضةةي احملتلةةح، مبةةا اييةةا القةةد  الشةةسايح واحةةوالن ال  )أ(  

 ؛ ذاة الصلح   نشطح " واأل النمو الطبيعي " كصطوة أوىل حنو تف ي  املستوطناة، بواف توسيع املستوطناة القائمح، مبا   ذل  لدواعي  

 أن متنع أأ توطإل جديد للمستوطنإل   األراضي احملتلح؛  )ب(  

، وال سةةةيما اإلسةةةساا  2005تشةةةسين الثةةةا /نوام     15علةةةى التنفيةةة  ال امةةةيف التفةةةاق الو ةةةول والتنقةةةيف املةةةؤر     حيةةةث  -5 

عن و ول وكاالة    سور املواد الغ ائيح واإلمداداة األساسيح، اضالً مل   ي تسي أمهيح حامسح ابلنسبح إبعادة اتح مع أ راح وكار ، وهو أمس  

 األمم املتحدة إىل األرض الفلسطينيح احملتلح وتنقليا   داخليا؛ 

املقدمح من مفوضح األمم املتحدة الساميح ألقةةوق اإلنسةةان  و   ، التو ياة املتعلقح ابملستوطناة   إسسائييف بتنفي    يطالب  -6 

إىل األراضةةي الفلسةةطينيح    هبةةا املفوضةةح السةةاميح لةةزيرة الةةيت اامةةت  اب   واملتعلةةق   تقسيسهةةا إىل حنةةح حقةةوق اإلنسةةان   دورلةةا السةةابعح واامسةةإل  

 ؛ ( E/CN.4/2001/114)   احملتلح وإسسائييف ومصس واألردن 

عقوابة جنائيح، هبةةدف منةةع    وتطبيق أن تتص  وتنف  تداب  جديح، مبا   ذل  مصادرة األسلحح    إىل   إسسائييف   يدعو  -7 

طينيح  أعمال العنف اليت يست بيا املستوطنون اإلسسائيليون، و  ها من التداب  لضمان سالمح ومحايح املدنيإل الفلسطينيإل واملمتل اة الفلس 

 لفلسطينيح احملتلح، مبا اييا القد  الشسايح؛   األرض ا 

إسسائييف، السلطح القائمح ابالحتالل، أبن تتقيد تقيةةداً كةةاماًل ابلتزامالةةا القانونيةةح املةة كورة   الفتةةوى الصةةادرة    يطالب  -8 

 ؛ 2004متوز/يوليي    9عن ل مح العدل الدوليح    



ملؤمتس أانبوليس للسالم ومؤمتس ابريس الدول للماحنإل   الم، واقاً الطساإل على أن يعطيا داعح جديدة لعمليح الس   حيث  -9 

تشةةسين الثةةا /نوام     19( املةةؤر   2003) 1515الطسيةةق الةةيت أاسهةةا جملةةس األمةةن   اةةساره    خارطةةح من أجيف الدولةةح الفلسةةطينيح، وأن ينفةة ا  

  22( املةةؤر   1967) 242  لس األمن، مبا   ذل  القةةسار تنفي اً كاماًل، هبدف التو يف إىل تسويح سياسيح شاملح واقاً لقساراة جم   2003

وسةةائس اةةساراة األمةةم املتحةةدة ذاة الصةةلح،    1973تشةةسين األول/أكتةةوبس    22( املةةؤر   1973) 338  والقةةسار   1967تشسين الثةةا /نوام   

ة أوسةةلو ومةةا أعقبيةةا مةةن  ، واتفااةةا 1991تشةةسين األول/أكتةةوبس    30ومبةةادئ مةةؤمتس السةةالم   الشةةسق األوسةةط الةة أ ُعقةةد   مدريةةد    

 اتفاااة، مما يسمح لدولتإل، مها إسسائييف والسطإل، أبن تعيشا   سالم وأمن؛ 

 . 2009موا لح الناس   ه ه املس لح   دورتي   آذار/مار     يقسر  -10 

 احلسح األربعون  

 2008آذار/مار     27

 تيرح التصويت كالتال:  و ً مقابيف  وة واحد. وكانت ن   46]اعُتمد بتصويت مسر يف أب لبيح  

االرةةةاد السوسةةةي، أذربيرةةةان، األردن، أملانيةةةا، إندونيسةةةيا، أنغةةةوال، أورو ةةةواأ، أوكسانيةةةا، إيطاليةةةا، ابكسةةةتان،  املؤيدون: 

ال ازيةةةيف، بةةةنغالديو، البوسةةةنح واهلسسةةة ، بوليفيةةةا، بةةة و، مجيوريةةةح كةةةوري، جنةةةوب أاسيقيةةةا، جيبةةةو ، رومانيةةةا، 

ا، السةةنغال، سويسةةسا، الصةةإل،  ةةابون،  ةةاان،  واتيمةةاال، اسنسةةا، الفلبةةإل، اطةةس، زامبيا، سسأ الن ا، سةةلوايني

ال ةةام ون، كةةواب، مةةال، مةةاليزي، مد شةةقس، مصةةس، امل سةةي ، اململ ةةح العسبيةةح السةةعوديح، اململ ةةح املتحةةدة 

 .[ل يطانيا العامى وآيسلندا الشماليح، موريشيو ، نير ي، ني ارا وا، اهلند، هولندا، الياابن

 كندا.[  املعارضون: 

 

 


