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 - 77/77املمارس ا ااار ايسا ا ارامتي ية ال ا اان ل ا ااا فل ا ااو اينس ا ااان ل ا ااع ال سا ا ا ي يف األر
ال س ينية احملت ة ،مبا فيها اللدس ال رقية
إن اجلمعية العامة،
إذ ت ري إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(،)1
وإذ ت ااري ضي ااا إىل العهــد الــدوا اخلــاق احلقــوق املدنيــة والسياســية( )2والعهــد الــدوا اخلــاق
احلق ــوق االدتة ــاتية واالجتماعي ــة وال قا ي ــة( )2واتفادي ــة ق ــوق ال ف ــل( ،)3وإذ تؤك ــد ذن ا ــك الةـ ـ و
املتعلقة حبقوق اإلنسان جيب ذن حترتم يف األرض الفلس ينية احملتلة ،مبا يها القدس الشردية،
وإذ تعيااد يكيااد دراراهتــا ذات الةــلة ،مبــا يهــا الق ـرار  89/11املــؤر  ٦كــانون األول/تيســم
 ،2١1٦والقرارات اليت اختكهتا يف تورهتا االست نائية ال ارئة العاشرة،
وإذ ت ري إىل درارات جملس قوق اإلنسان ذات الةلة،
وإذ ت ري ضي ا إىل درارات جملس األمن ذات الةلة ،وإذ تؤكد ضرورة تنفيكاا،

_________________

( )1القرار  211ذلف (ت.)3-
( )2انظر القرار  22١١ذلف (ت ،)21-املر ق.
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وقد نظرر يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية التحقيق يف املمارسات اإلسـرائيلية الـيت ـس قـوق
اإلنســان للشــعب الفلسـ ي و ــس مــن السـ ان العــرل يف األراضــي احملتلــة( )5ويف تقريــر األمــع العــام عــن
ذعمال اللجنة اخلاصة(،)4
وإذ حتاايع م مااا بتقــارير املقــرر اخلــاق ولــس قــوق اإلنســان الةــاترة مــؤ را عــن الــة قــوق
اإلنسان يف األراضي الفلس ينية احملتلة منـك عـام  )٦(18٦1والتقـارير األ ـرا الـيت ذصـدراا مـؤ را جملـس
قوق اإلنسان يف اكا الشأن،
وإذ حت اايع م م ااا ضي ااا بتقري ــر اللجن ــة االدتةــاتية واالجتماعي ــة ل ــر ســيا ع ــن االنع اس ــات
االدتة ــاتية واالجتماعي ــة لال ــتالل اإلس ـ ـرائيلي عل ــى األ ـ ـوال املعيش ــية للش ــعب الفلس ـ ـ ي يف األرض
الفلس ينية احملتلة ،مبا يها القدس الشردية ،وللس ان العرل يف اجلوالن السوري احملتل(،)1
وإذ يساااب غلااس األساااب ملــرور  4١ســنة علــى اســتهالل اال ــتالل اإلسـرائيلي ،وإذ تشــدت علــى
احلاجــة امللحــة إىل بــكل اجلهــوت لع ــس االلااــات الســلبية علــى ذرض الواد ـ وإعــاتة ــت ــاق العمــل
السياســي للــد دًـ ًـد سما واإلسـرات مبفاوضــات قيقيــة هتــد إىل التوصــل إىل اتفــاق ســالم ينهــي اال ــتالل
اإلسرائيلي الكي بدذ يف عام  18٦1و ل مجي املسائل األساسية املتعلقة الوض النهائي ،تون است ناء،
مبا يفضي إىل ل سلمي وعاتل وتائم وشامل لقضية لس ع،
وإذ تدرك مسؤولية اوتم الدوا عن تعزيـز قـوق اإلنسـان وكفالـة ا ـرتام القـانون الـدوا ،وإذ
تشس يف اكا الةدت إىل دراراا ( 2٦24ت )24-املؤر  25تشرين األول/ذكتوبر ،181١
وإذ ت ااري إىل الفتــوا الــيت ذصــدرهتا ل مــة العــدل الدوليــة يف  8وز/يولي ـ  2١١5بشــأن ا ر
القانونية الناشئة عن تشييد جـدار يف األرض الفلسـ ينية احملتلـة( ،)9وإذ تشـس ذيضـا إىل دـر ااري اجلمعيـة العامـة
تإط 14/1١-املؤر  2١وز/يولي  2١١5وتإط 11/1١-املؤر  14كانون األول/تيسم ،2١١٦
وإذ تالفظ بوجه خاص الرت الةـاتر عـن احمل مـة الـكي جـاء يـ ذن تشـييد اجلـدار الـكي تبنيـ
إس ـرائيل ،الســل ة القائمــة اال ــتالل ،يف األرض الفلس ـ ينية احملتلــة ،مبــا يف ذلــر تا ــل القــدس الشــردية
و وهلا ،والنظام املرتبط ب يتعارضان م القانون الدوا،
وإذ حتيع م ما بقراراا  18/٦1املؤر  28تشرين ال اين/نو م ،2١12
وإذ تالفااظ انضــمام لس ـ ع إىل عــدة معااــدات حلقــوق اإلنســان وإىل االتفاديــات األساســية
للقانون اإلنساين ،وككلر إىل معاادات تولية ذ را،
وإذ تعيد يكيد مبدذ عدم جواز االستيالء على األراضي القوة،
_________________

(.A/72/539 )5
(.A/72/296 )4
(A/HRC/34/70 )٦؛ انظر ذيضا .A/72/556
(.A/72/90-E/2017/71 )1
( )9انظر  A/ES-10/273و .A/ES-10/273/Corr.1
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وإذ تعي ااد ضي ااا يكي ااد ان ب ــاق اتفادي ــة جني ــف املتعلق ــة حبماي ــة امل ــدنيع ودـ ـ احل ــرل املؤر ــة
 12ل/ذ سـ س  )8(1858علــى األرض الفلسـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القــدس الشــردية ،وعلــى األراضــي
العربية األ را اليت حتتلها إسرائيل منك عام ،18٦1
وإذ تعيااد كااذلي يكيااد التـزام الــدول األ ـرا يف اتفاديــة جنيــف الرابعــة( )8مبوجــب املـوات 15٦
و  151و  159يمـ ــا يتعلـ ــق بفـ ــرض عقـ ــوات جزائيـ ــة واالنتهاكـ ــات اجلسـ ــيمة ومسـ ــؤوليات األ ـ ـرا
املتعاددة السامية،
وإذ ت ري إىل البيان املؤر  14وز/يولي  1888الةاتر عن مؤ ر األ ـرا املتعادـدة السـامية يف
اتفاديــة جنيــف الرابعــة بشــأن التــدابس الالزمــة إلنفــاذ االتفاديــة يف األرض الفلس ـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القــدس
الش ـ ـ ـردية ،وإىل اإلعالنـ ـ ــع اللـ ـ ــكين اعتمـ ـ ــدرا املـ ـ ــؤ ر يف  4كـ ـ ــانون األول/تيسـ ـ ــم  2١١1و  11كـ ـ ــانون
األول/تيســم  ،)1١(2١15هبــد ضــمان ا ـرتام االتفاديــة يف األرض الفلس ـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القــدس
الشردية،
وإذ تعيااد يكيااد ذن مــن ــق مجي ـ الــدول وواجبهــا ذن تت ــك إج ـراءات بقــا للقــانون الــدوا
والقــانون الــدوا اإلنســاين ملقاومــة ذعمــال العنــف الفتاكــة املوجهــة ضــد س ـ اهنا املــدنيع ،مــن ذجــل ايــة
ذرواح موا نيها،
وإذ تؤكد ضرورة االمت ال علـى وـو م لالتفادـات اإلسـرائيلية الفلسـ ينية الـيت جـرا التوصـل إليهـا
يف ســياق عمليــة الســالم يف الش ــرق األوســط ،مبــا يه ــا تفارــات شــرم الشــي  ،وتنفي ـك ري ــة ال ريــق ال ــيت
وضعتها اوموعة الراعية إلجيات ل تائم للةرات اإلسرائيلي الفلس ي على ذساس وجوت تولتع(،)11
وإذ تؤكد ضي ا ضرورة تنفيك اتفاق التنقل والعبور واملباتئ املتفق عليها بشأن مع ر املؤر ع
 14تشرين ال ـاين/نو م  2١١4علـى وـو م إل ـة ريـة التنقـل للسـ ان املـدنيع الفلسـ ينيع تا ـل
د ات زة والد ول إلي واخلروج من ،
وإذ يساورها غلس الل ق إزاء التوتر والعنف املشهوتين يف ا ونة األ سة يف مجيـ ذرجـاء األرض
الفلس ينية احملتلة ،مبا يهـا القـدس الشـردية ،مبـا يف ذلـر يمـا يتعلـق األمـاكن املقدسـة يف القـدس ،ومنهـا
احلرم الشريف ،وإذ أتسف لل سائر اليت ودع يف صفو املدنيع األبرايء،
وإذ تس ا أبن التــدابس األمنيــة ال تســت ي و ــداا معاجلــة تةــاعد التــوترات وانعــدام االســتقرار
والعنف ،وإذ تدعو إىل اال رتام التام للقانون الدوا ،مبا يف ذلر القانون الدوا اإلنساين والقانون الدوا
حلقوق اإلنسان ،أل ـراض منهـا ايـة ذرواح املـدنيع ،وكـكلر مـن ذجـل تعزيـز ذمـن النـاس ،وودـف تةـعيد
احلالة ،وممارسة ضبط النفس ،مبا يف ذلر إزاء األعمال واخل اات االستفزازية ،وهتيئة بيئـة مسـتقرة مواتيـة
للسعي إىل حتقيق السالم،
وإذ تعرب من شديد الل ق إزاء إمعان إسرائيل ،السل ة القائمة اال ـتالل ،يف انتهـا قـوق
اإلنسان للشعب الفلس ي بش ل منهجي ،مبا يف ذلر االنتهاكات النامجة عن االست دام املفرط للقوة
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973 )8
( ،A/69/711-S/2015/1 )1١املر ق.
( ،S/2003/529 )11املر ق.
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والعملي ــات العسـ ـ رية ال ــيت ت ــؤتي إىل و ــاة وإص ــابة امل ــدنيع الفلسـ ـ ينيع ،مب ــن ــيهم األ ف ــال والنس ــاء
واملشـاركون يف م ظــاارات ــس عنيفــة وســلمية؛ وسـجن الفلسـ ينيع وا تجــازام بةــورة تعســفية ،علمــا ذن
بعضــهم ــل ســجينا لعقــوت؛ واســت دام العقــال اجلمــاعي؛ وإ ــالق املنــا ق؛ ومةــاترة األراضــي؛ وإدامــة
املس ــتو نات وتوس ــيعها؛ وتش ــييد اجل ــدار يف األرض الفلس ـ ـ ينية احملتل ــة روج ــا عل ــى ــط اهلدن ــة لع ــام
1858؛ وتدمس املمتل ات واهلياكل األساسـية؛ والتشـريد القسـري للمـدنيع ،مبـا يف ذلـر لـاوالت النقـل
القســري للس ـ ان البــدو؛ ومجيـ األعمــال األ ــرا الــيت تقــوم هبــا مــن ذجــل ت يــس الوض ـ القــانوين ل ـ رض
الفلس ينية احملتلة ،مبا يها القدس الشردية ،و ابعها اجل رايف وت وينها الدمي رايف،
وإذ يساورها غلس الل ق من جراء استمرار إسرائيل ،السل ة القائمة اال تالل ،يف اـدم منـازل
الفلس ينيع وككلر املنشـتت ،مبـا يهـا املـدارس ،املقدمـة يف إ ـار املعونـة اإلنسـانية الدوليـة ،وال سـيما يف
القدس الشـردية احملتلـة و وهلـا ،مبـا يف ذلـر إذا نًفـك بوصـف عمـال مـن ذعمـال العقـال اجلمـاعي يف انتهـا
للقــانون الــدوا اإلنســاين ،واــي ممارســات تزايــدت مبعــدالت  ،يســبق هلــا م يــل ،ومــن جـراء إل ــاء تةــاري
إدامة س ان مدينة القدس الفلس ينيع و رتام،
ا ر املســتمرة والســلبية املرتتبــة علــى النزاعــات يف د ــات ــزة و وهلــا ،الــيت انــدل
وإذ ت ا
راا يف وز/يولي و ل/ذ س س  ،2١15ولآلال من اخلسائر املسـجلة يف صـفو املـدنيع ،إضـا ةس
إىل تدمس ا ال من املنازل واهلياكل األساسية املدنية احليوية على ن ـاق واسـ  ،ولتشـريد مئـات ا ال
من املدنيع تا ليا ،وألي انتهاكات للقانون الدوا ،مبا يف ذلر القانون الدوا اإلنساين والقانون الدوا
حلقوق اإلنسان يف اكا الةدت،
وإذ يساااورها شااديد الل ااق إزاء األوضــات اإلنســانية ال ارويــة واألوضــات االجتماعيــة واالدتةــاتية
واألمنية اخل سة يف د ات زة ،مبا يف ذلر األوضات النامجة عن إ الق املنا ق لفرتات ويلة و ـرض ديـوت
شديدة على النشاط االدتةاتي وعلى التنقل ،مما يشـ ل ةـارا عليـا ويزيـد مـن تفـادم الفقـر واليـأس يف
صفو الس ان املدنيع الفلس ينيع،
وإذ تعاارب ماان شااديد الل ااق إزاء األوضــات واألردــام امل ــسة للجــزت الـوارتة يف تقريـ اـري ريــق األمــم
املتحـ ـ ـ ـ ــدة الق ـ ـ ـ ـ ــري الةـ ـ ـ ـ ــاترين يف  2٦ل/ذ س ـ ـ ـ ـ ـ س  2١1٦بعن ـ ـ ـ ـ ـوان ” ـ ـ ـ ـ ــزة بعـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــامع“ ويف
وز/يولي  2١11بعنوان ” زة بعد عشرة ذعوام“،
وإذ ت ري إىل البيان الةاتر عن رئيس جملس األمن يف  29وز/يولي ،)12(2١15
وإذ تؤكد ضرورة ذن تنفك مجي األ را علـى وـو م دـرار جملـس األمـن  )2١١8( 19٦١املـؤر
 9كانون ال اين/يناير  2١١8ودرار اجلمعية العامة تإط 19/1١-املؤر  1٦كانون ال اين/يناير ،2١١8
وإذ تؤكد ضي ا ذن احلالة يف د ات زة ال مي ن حتملها ،وذن ذي اتفاق تائم لودف إ ـالق النـار
جيب ذن يؤتي إىل حتسع جواري يف الظرو املعيشية للشعب الفلس ي يف د ات زة ،ب رق منها ت
املعابر بش ل تائم ومنتظم ،وكفالة سالمة املدنيع ور ااهم يف كال اجلانبع ،وإذ أتسف لعدم إ راز تقدم
يف اكا الةدت،
_________________

(S/PRST/2014/13 )12؛ انظـ ـ ـ ـ ــر دـ ـ ـ ـرارات ومق ـ ـ ــررات جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن 1 ،ل/ذ سـ ـ ـ ـ س  31 - 2١13وز/يوليـ ـ ـ ـ 2١15
(.)S/INF/69
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وإذ يساااورها شااديد الل ااق إزاء التقــارير املتعلقــة االنتهاكــات اخل ــسة حلقــوق اإلنســان واخلــروق
اجلسيمة للقانون الدوا اإل نساين املرت بة ذوناء العمليات العس رية اليت ودع يف د ات زة يف الفـرتة بـع
كــانون األول/تيســم  2١١9وكــانون ال اين/ينــاير  ،2١١8مبــا يف ذلــر االســتنتاجات ال ـوارتة يف املــوجز
الــكي ذعــد األمــع العــام لتقريــر جملــس التحقيــق( )13ويف تقريــر بع ــة األمــم املتحــدة لتقةــي احلقــائق بشــأن
النـزات يف ــزة( ، )15والنتــائا الــيت توصــل إليهــا جملــس مقــر األمــم املتحــدة للتحقيــق يف بعـ احلـوات الــيت
ودع يف د ات زة يف الفرتة من  9وز/يولي إىل  2٦ل/ذ س س  )14(2١15وجلنة التحقيق املستقلة
املنش ــأة عم ــال بق ـ ـرار جمل ــس ق ــوق اإلنس ــان تإ ،)1٦(1/21-وإذ ت ــرر أتكي ــد ض ــرورة ذن تت ــاب مجي ـ ـ
األ را على وو جات التوصيات املوجهة إليها من ذجل ضمان اخلضوت للمساءلة وحتقيق العدالة،
وإذ ت اادد علــى ضــرورة ايــة املــدا عع عــن قــوق اإلنســان املعنيــع النهــوض بقضــااي قــوق
اإلنســان يف األرض الفلس ـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القــدس الشــردية ،مبــا يتــي هلــم القيــام بعملهــم حبريــة وتون
و من االعتداءات واملضايقات،
وإذ تعرب من غلس الل اق إزاء مـا سـينجم عـن اـكا الـدمار الواسـ الن ـاق وعـن اسـتمرار عردلـة
إسرائيل ،السل ة القائمة اال تالل ،لعملية إعاتة اإلعمار من أتوس ضار يف األمدين القةس وال ويل يف
الة قوق اإلنسان ويف األوضات االجتماعية واالدتةاتية واإلنسانية للس ان املدنيع الفلس ينيع،
وإذ تعاارب ماان غلااس الل ااق ضي ااا إزاء سياســة إس ـرائيل املتم لــة يف إ ــالق املنــا ق و ــرض ديــوت
صارمة ،ب رق منها إدامة املئات من احلواجز املعردلة للحركة ونقاط التفتيش وت بيق نظام ملن الرتا يص،
مم ــا يعرد ــل ري ــة تنق ــل األشـ ـ اق و رك ــة البض ــائ  ،مب ــا يه ــا املنتج ــات ال بي ــة والبض ــائ الالزم ــة لتلبي ــة
اال تياجـات اإلنســانية ،ومتابعــة مشــاري التعـاون اإلســائي واملســاعدة اإلنســانية املمولـة مــن اجلهــات املاوــة
والوصــول إىل اــك املشــاري  ،يف مجيـ ذوــاء األرض الفلسـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القــدس الشــردية ،ويقــوض
و ــدة األرض ،مم ــا يشـ ـ ل الت ــاا انتهاك ــا حلق ــوق اإلنس ــان للش ــعب الفلسـ ـ ي وي ــؤور س ــلبا يف التـ ـ
االجتماعية واالدتةاتية واإلنسانية ،واي الة ال تزال مرتتية يف د ات زة ،ويف اجلهوت الرامية إىل إنعاش
االدتةات الفلس ي وتنميت  ،وإذ حتيط علما يف الود ذات املستجدات املتعلقة حبالة سبل الوصول إليـ
واسـتئنا بعـ األعمـال التجاريـة مـن ـزة إىل الضـفة ال ربيـة للمـرة األوىل منـك عـام  ،2١١1وإذ تــدعو
إىل ر م للقيوت املفروضة،
وإذ تعاارب ماان شااديد الل ااق إزاء اســتمرار اعتقــال ال الفلس ـ ينيع ،مبــن ــيهم ال ــس مــن
األ فال والنساء ،وككلر املم لع املنت ا بع ،يف السجون ذو مراكز اال تجاز اإلسرائيلية يف رو داسية
تض ــر بس ــالمتهم تش ــمل الع ــيش يف ــرو ــس ص ــحية واحل ــبس االنف ـراتي وك ــرة اللج ــوء إىل اال تج ــاز
اإلتاري لفـرتات م ولـ ة تون توجيـ هتمــة وتون لاكمــة و ــق األصــول القانونيــة وعــدم تــو ر الرعايــة ال بيــة
املناسبة وشيوت اإلرال ال يب للسجناء ،مبن ـيهم املرضـى ،ممـا دـد تنشـأ عنـ عوادـب مميتـة ،ومنـ الـزايرات
_________________

()13
()15
()14
()1٦
17-22116
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األسرية ،وإذ تعرل عن شديد القلق ذيضا إزاء سوء معاملة ذي سجناء لس ينيع ومضايقتهم وإزاء مجي
التقارير اليت تفيد بتعرضهم للتعكيب،
وإذ تعاارب ماان غلااس الل ااق إزاء إض ـرال العديــد مــن الســجناء الفلس ـ ينيع عــن ال عــام مــؤ را
ا تجاجا على سجنهم وا تجازام يف رو داسية من دبل السل ة القائمة اال تالل ،وإذ حتيط علمـا
يف الود ـ ـ ذات ـ ـ االتفاد ــات الـ ــيت التوصـ ــل إليه ــا بشـ ــأن ـ ــرو اال تج ــاز يف السـ ــجون اإلس ـ ـرائيلية،
وإذ تدعو إىل تنفيكاا ال امل وعلى الفور،
وإذ ت ا ااري إىل دواع ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة النموذجي ـ ــة ال ـ ــدنيا ملعامل ـ ــة الس ـ ــجناء (دواع ـ ــد نيلس ـ ــون
مان ـ ـ ــديال)( )11ودواع ـ ـ ــد األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة ملعامل ـ ـ ــة الس ـ ـ ــجينات والت ـ ـ ــدابس ـ ـ ــس اال تجازي ـ ـ ــة للمجرم ـ ـ ــات
(دواعد ان و )( ،)19وإذ تدعو إىل ا رتام اك القواعد،
وإذ ت ري ضي ا إىل ذن القانون الدوا اإلنساين حيظر تر يل املدنيع من األراضي احملتلة،
املمارسة املتم لة يف ا تجاز ج امع من دًتلـوا ،وإذ تـدعو إىل اإل ـراج عـن اجل ـامع
وإذ ت
ال ــيت  ،ت ــتم إعاتهت ــا بع ــد إىل األد ــراء ،مب ــا يتمش ــى م ـ الق ــانون ال ــدوا اإلنس ــاين والق ــانون ال ــدوا حلق ــوق
اإلنسان ،ىت يتسىن هلؤالء توتي مو ام بش ل كرمي و قا ملعتقداهتم الدينية وتقاليدام،
وإذ تؤكا ااد ةا اارورة منـ ـ مجي ـ ـ ذعم ــال العن ــف واملض ــايقة واالس ــتفزاز والتح ـ ـري ال ــيت يرت به ــا
املستو نون اإلسرائيليون املت ر ون ومجاعات املستو نع املسلحع ،ةوصا ضد املـدنيع الفلسـ ينيع ،مبـن
ـيهم األ فـال ،وضـد ممتل ـاهتم ،مبـا يهـا املنــازل واألراضـي الزراعيـة واملوادـ التارخييـة والدينيـة ،مبـا يف ذلــر يف
القدس الشردية احملتلة ،وإذ تعرل عن ذسفها النتها قوق اإلنسان للفلس ينيع يف اكا الةدت ،مبـا يف
ذلر ذعمال العنف اليت تؤتي إىل و اة املدنيع وودوت إصاات يف صفو هم،
واقتناما منها بضرورة ذن ي ون انا وجوت توا لرصد احلالـة ولسسـهام يف إهنـاء العنـف وتـو س
احلماية للس ان املدنيع الفلسـ ينيع ومسـاعدة ال ـر ع علـى تنفيـك االتفادـات الـيت جـرا التوصـل إليهـا،
وإذ تشس يف اكا الةدت إىل املسارة اإلجيابية للوجوت الدوا املؤد يف اخلليل،
وإذ تالفظ ما يبكل من جهوت متواصلة وما حيرز من تقدم ملموس يف د ات األمن الفلس ي ،
وإذ تال ظ ذيضا مواصلة التعاون ملا ي مةلحة الفلس ينيع واإلسرائيليع علـى ـد سـواء ،وةاصـة عـن
ريـق تعزيــز األمــن وبنـاء ال قــة ،وإذ تعــرل عـن ذملهــا يف ذن يتسـ ن ـاق اــكا التقــدم ليشـمل مجيـ املراكــز
الس انية الرئيسية،
وإذ حتث ال ر ع علـى التـزام اهلـدوء وضـبط الـنفس واالمتنـات عـن القيـام أبعمـال اسـتفزازية وعـن
التحري ونبك ل ة اخل ال امللهبة للمشـاعر ،وةاصـة يف املنـا ق ذات احلساسـية الدينيـة وال قا يـة ،مبـا يف
ذل ــر يف الق ــدس الش ــردية ،واخت ــاذ ك ــل ــوة مم ن ــة لن ــزت تي ــل الت ــوترات وهتيئ ــة الظ ــرو املواتي ــة إلج ـراء
مفاوضات سالم ذات مةدادية وانجحة،

_________________

( )11القرار  ،114/1١املر ق.
( )19القرار  ،228/٦4املر ق.
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وإذ ت دد على ق مجي الشعول يف املن قة يف التمت حبقوق اإلنسان على النحو امل رس يف
العهدين الدوليع اخلاصع حبقوق اإلنسان،
 - 1تكا اارر يكي ا ااد ذن مجي ـ ـ التـ ــدابس واإلج ـ ـراءات الـ ــيت اختـ ــكهتا إس ـ ـرائيل ،السـ ــل ة القائمـ ــة
اال ـتالل ،يف األرض الفلسـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القـدس الشـردية ،انتهاكــا ل ــام ذات الةــلة املوضــوت
من اتفادية جنيف املتعلقة حبماية املدنيع ود احلرل ،املؤر ـة  12ل/ذ سـ س  ،)8(1858ومبـا يتعـارض
م درارات جملس األمن ذات الةلة ،تدابس وإجراءات س دانونية وليس هلا ذي شرعية؛
 - 2ت ال إسرائيل ،السل ة القائمة اال تالل ،ال ف عن مجي املمارسات واإلجراءات
الــيت تنتهــر قــوق اإلنســان للشــعب الفلس ـ ي  ،مبــا يف ذلــر دتــل وإصــابة املــدنيع وا تجــاز املــدنيع
وسجنهم بش ل تعسفي والتشريد القسري للمـدنيع ،مبـا يشـمل لـاوالت النقـل القسـري للسـ ان البـدو،
وتدمس ممتل ات املدنيع ومةاترهتا ،مبا يف ذلر ادم املنازل ،مبا يشمل االت تنفيك ذلر بوصف عقاا
مجاعيــا يف انتهــا للقــانون الــدوا اإلنســاين ،وذي إعادــة لوصــول املســاعدات اإلنســانية ،واال ـرتام التــام
لقانون قوق اإلنسان والتقيد التزاماهتا القانونية يف اكا الةدت ،و قـا ألمـور منهـا دـرارات األمـم املتحـدة
ذات الةلة؛
 - 3ت ال ا ضي ااا إس ـرائيل ،الســل ة القائمــة اال ــتالل ،االمت ــال علــى وــو م أل ــام
اتفادي ــة جني ــف الرابع ــة لع ــام  )8(1858وبود ــف العم ــل ــورا امي ـ الت ــدابس واإلج ـراءات املت ــكة انتهاك ــا
لالتفادية و ردا هلا؛
 - 5تاادمو إىل اختــاذ تـدابس عاجلــة لضــمان سـالمة السـ ان املــدنيع الفلسـ ينيع و ــايتهم
يف األرض الفلس ـ ينية احملتلــة ،مبــا يهــا القــدس الشــردية ،و قــا ل ــام ذات الةــلة مــن القــانون الــدوا
اإلنساين وعلى وو ما تعا إلي جملس األمن يف درار  )1885( 8١5املؤر  19ذار/مارس 1885؛
 - 4ت اادمو ضي ااا إىل تعــاون إس ـرائيل تعــاوان م ــا م ـ املق ــررين اخلاصــع املعني ــع وا لي ــات
والتحقيقات األ را ولس قوق اإلنسان ،مبا يف ذلر تيسس الد ول إىل األرض الفلس ينية احملتلة ،مبا
يها القدس الشردية ،من ذجل رصد الة قوق اإلنسان يها واإلبالغ عنها ،كل و ق واليت ؛
 - ٦ت ال إسرائيل ،السل ة القائمة اال تالل ،بودف مجي ذنش تها االستي انية وتشييد
اجلــدار وذي تــدابس ذ ــرا ترمــي إىل ت يــس ــاب األرض الفلس ـ ينية احملتلــة ووضــعها وت وينهــا الــدمي رايف،
مبــا يف ذلــر تا ــل القــدس الشــردية و وهلــا ،ملــا لــكلر ،يف مجلــة ذمــور ،مــن ذوــر ــس ومضــر يف قــوق
اإلنســان للشــعب ال فلس ـ ي ويف ا تمــاالت وض ـ ــد لال ــتالل اإلسـرائيلي الــكي بــدذ يف عــام 18٦1
تون إب اء والتوصل إىل تسوية سلمية عاتلة وتائمة وشـاملة بـع اجلـانبع الفلسـ ي واإلسـرائيلي ،وتـدعو
إىل اال ـرتام والتنفيــك ال ــاملع جلميـ دـرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن ذات الةــلة يف اــكا الةـدت،
مبا يف ذلر القرار  )2١1٦( 2335املؤر  23كانون األول/تيسم 2١1٦؛
 - 1تدمو إىل إيالء االاتمام بةورة عاجلة حملنة و قـوق السـجناء واحملتجـزين الفلسـ ينيع
يف الســجون اإلسـرائيلية ،مبــن ــيهم املضـربون عــن ال عــام ،و قــا للقــانون الــدوا ،وتــدعو اجلــانبع إىل بــكل
اجله ــوت إل ــالق سـ ـراح مزي ــد م ــن الس ــجناء واحملتجـ ـزين ،وت ــدعو ذيض ــا إىل ا ـ ـرتام دواع ــد األم ــم املتح ــدة
النموذجيـة الـدنيا ملعاملــة السـجناء (دواعـد نيلســون مانـديال)( )11ودواعـد األمــم املتحـدة ملعاملـة الســجينات
والتدابس س اال تجازية للمجرمات (دواعد ان و )()19؛
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 - 9تاادين مجيـ ذعمــال العنــف ،مبــا يف ذلــر مجيـ ذعمــال اإلراــال واالســتفزاز والتحـري
والتدمس ،وةاصة است دام دـوات اال ـتالل اإلسـرائيلية للقـوة املفر ـة ضـد املـدنيع الفلسـ ينيع ،وةاصـة يف
د ات زة ،الـيت ذتت إىل ودـوت سـائر ات ـة يف األرواح وإىل ـدو إصـاات أبعـدات اائلـة ،مبـا يف ذلـر
بع ال األ فال والنساء ،وذحلق الضرر والدمار الشاملع البيوت واملمتل ات االدتةاتية والةناعية
والزراعية واهلياكل األساسـية احليويـة ،مبـا يهـا شـب ات امليـا والةـر الةـحي وال هـراء ،واملوادـ الدينيـة
واملؤسســات العامــة ،ومنهــا املستشــفيات واملــدارس ومرا ــق األمــم املتحــدة واألراضــي الزراعيــة ،وإىل التشـريد
الدا لي للمدنيع على ن اق واس ؛
 - 8تعرب من غلس الل ق إزاء إ الق الةـواري علـى املنـا ق املدنيـة اإلسـرائيلية ممـا يـؤتي
إىل ودوت سائر يف األرواح و دو إصاات؛
 - 1١تكرر م البتها بتنفيك درار جملس األمن  )2١١8( 19٦١على وو م؛
 - 11ت ال ا ا إس ـ ـرائيل ،الس ــل ة القائم ــة اال ــتالل ،التقي ــد التزاماهت ــا القانوني ــة مبوج ــب
( )9
القــانون الــدوا ،ســبما ورت يف الفتــوا الــيت ذصــدرهتا ل مــة العــدل الدوليــة يف  8وز/يولي ـ 2١١5
وعلى النحو امل لـول يف دـر ااري اجلمعيـة العامـة تإط 14/1١-وتإط 13/1١-املـؤر  21تشـرين األول/
ذكتوبر  ، 2١١3والتودف ورا عن تشييد اجلدار يف األرض الفلس ينية احملتلة ،مبا يف ذلر تا ل القدس
الشــردية و وهلــا ،وتف يــر البنــاء القــائم انــا ــاال وإل ــاء مجيـ القـوانع التشـريعية والتنظيميــة املتةــلة بـ
ذو إب اهلــا والتعــوي عــن مجيـ األضـرار النالــة عــن تشــييد اجلــدار الــكي يــؤور علــى وــو ــس يف قــوق
اإلنسان للشعب الفلس ي وذ وال املعيشية االجتماعية واالدتةاتية؛
 - 12تك اارر يكي ااد ضــرورة احملا ظ ــة علــى الو ــدة اإلدليميــة ل ام ــل األرض الفلس ـ ينية احملتل ــة
وتالصقها وسالمتها وضمان رية تنقـل األشـ اق و ركـة البضـائ تا ـل األرض الفلسـ ينية ،مبـا يف ذلـر
الد ول إىل القدس الشردية واخلروج منها والد ول إىل د ـات ـزة واخلـروج منـ والتنقـل بـع الضـفة ال ربيـة
ود ات زة واخلروج من د ات زة والد ول إلي ؛
 - 13ت ا إىل إس ـرائيل ،الســل ة القائمــة اال ــتالل ،ال ــف عــن إ ــالق املنــا ق لف ـرتات
ويلة و رض ال قيوت على النشاط االدتةـاتي وعلـى التنقـل ،مبـا يف ذلـر القيـوت الـيت تةـل إىل ـد ـرض
ةـار علــى د ـات ــزة ،والقيـام يف اــكا الةـدت بتنفيــك اتفـاق التنقــل والعبـور واملبــاتئ املتفـق عليهــا بشــأن
مع ـ ر ـ املــؤر ع  14تش ـرين ال ــاين/نو م  2١١4علــى وــو م مبــا يســم بتنقــل األش ـ اق و ركــة
البضـائ بةـورة تائمـة ومنتظمــة والتعجيـل بتلبيـة اال تياجــات اهلائلـة إلعـاتة إعمـار د ــات ــزة الـيت ــال
انتظاراــا وانتعاش ـ االدتةــاتي ،وتال ــظ يف الود ـ نفس ـ االتفــاق ال الوــي الــكي يســرت األمــم املتحــدة
التوصل إلي يف اكا الةدت؛
 - 15حتث الدول األعضاء على مواصلة تقدمي املساعدة ال ارئـة إىل الشـعب الفلسـ ي مـن
ذجــل الت فيــف مــن ــدة األزمــة املاليــة واحلالــة االجتماعيــة واالدتةــاتية واإلنســانية الفظيعــة ،وةاصــة يف
د ات زة؛
 - 14ت دد على ضرورة احملا ظة على املؤسسات واهلياكل األساسية الفلس ينية وت ويراا من
ذجــل تــو س اخلــدمات العامــة احليويــة للسـ ان املــدنيع الفلسـ ينيع وتعزيــز قــوق اإلنســان ،مبــا يهــا احلقــوق
املدنيــة والسياســية واالدتةــاتية واالجتماعيــة وال قا يــة ،وتر ــب يف اــكا الةــدت االتفــاق املـ م يف القــاارة يف
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 12تش ـرين األول/ذكتــوبر  ،)18(2١11الــكي مــن شــأن تنفيــك ذن يش ـ م ل ــوة اامــة وــو حتقيــق الو ــدة
الفلس ينية ويؤتي إىل ذتاء ومة الو اق الو الفلس ينية ملهامها ذتاءس عاالس ،مبا يف ذلـر يف د ـات ـزة،
بقياتة الرئيس لموت عباس ،مبا يتسق والتزامات منظمة التحرير الفلس ينية ومباتئ اوموعة الراعية؛
 - 1٦حت ااث مجيـ ـ ال ــدول والوك ــاالت املت ةة ــة ومؤسس ــات منظوم ــة األم ــم املتح ــدة عل ــى
مواصــلة تعــم الشــعب الفلس ـ ي ومســاعدت علــى ذن ينــال ،يف ذدــرل ود ـ  ،مــا ل ـ مــن قــوق اإلنســان
ــس القابلــة للتةــر  ،مبــا يف ذلــر ق ـ يف تقريــر املةــس ،وذلــر علــى ســبيل األولويــة ،يف ضــوء الســنة
اخلمسع من اال تالل اإلسرائيلي واستمرار إن ار وانتها قوق اإلنسان للشعب الفلس ي ؛

 - 11ت ا

عن تنفيك اكا القرار.

إىل األمــع العــام ذن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف تورهتــا ال ال ــة والســبعع تقري ـرا

اجللسة العامة ٦٦
 1كانون األول/تيسم 2١11

_________________

( ،S/2017/899 )18املر ق.
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