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 مجلس حقوق اإلنسان
 الرابعة والثالثونالدورة 

 ٢٠١٧ مارس/آذار ٢٤ - فرباير/شباط ٢٧
 من جدول األعمال  ٧البند 

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى

جندو  ففريقيدا،  ،المتعدددة القوميدا   -بوليفيا )دولة  ، بنغالديش،†*البحرين ،§*باكستان  
*، ناميبيددا ،ملدددي * ،كوبددا  ،البوليفاريددة  -فندديويال )جمروريددة ، ‡العددراق شدديلي*،، *زمبددابو 

 نيكاراغوا*، دولة فلسطين*: مشروع قرار

المسددتوانا  اإلاددراةيلية فددي األرس الفلسددطينية المحتلددة، بمددا فيرددا  .../34  
 القدس الشرقية، وفي الجوالن السور  المحتل

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 مببددددددااق مألمدددددداق األمددددددم اوازدددددددء، وي  ددددددد عددددددد  جددددددوا  ا  دددددداأل   علدددددد  إذ يسرتشددددددد
  بالقوء، األراضي

أن عل  مجألع الدول الازاماً باعزيز ومحاية حقدوق اإلنسدان وايريدا  وإذ ي  د من جديد 
 َّ  ا اإلعدد ن العددداوي يقددوق اإلنسدددان األ ا ددألة، علدد  النزدددو اونهددوا علألدد  ا اوألمددداق، واوبدد

  وغري ذلك من الهكوك اونطبقة، ،والعهدين الدولألّ اخلاصّ حبقوق اإلنسان

ىل القددرارا  ذا  الهددلة الددد اعامدددقا  نددة حقددوق اإلنسددان وجملددس حقددوق إوإذ يشددري  
اإلنسددان وجملددس األمددن وا معألددة العامددة، والددد أ ددد  مددن جديددد، ا مجلددة أمددور، عددد   انونألددة 

 القدس الشر ألة، اوساوطنا  اإل رائأللألة ا األراضي احملالة، مبا فألها

 آذار/ ٢٢اوددددددددد ر   ١9/١٧إىل  دددددددددرار جملدددددددددس حقدددددددددوق اإلنسدددددددددان وإذ يشدددددددددري أي ددددددددداً  
، الدددقر  دددرر فألددد  ا لدددس إنشدددا  بعمدددة اولألدددة مسددداقلة لاقهدددي ايقدددائ  مدددن أجددد  ٢٠١٢ مدددارس
__________ 
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الازقأل  ا آثار بندا  اوسداوطنا  اإل درائأللألة علد  حقدوق اإلنسدان للشدعط اليفلسدطأل  ا مجألدع 
 يفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة،أحنا  األرض ال

انطبدددداق اييفا ألددددة جنألددددا اواعلقددددة حبمايددددة اودددددنألّ و دددد  ايددددر ، وإذ ي  ددددد مددددن جديددددد  
، علدد  األرض اليفلسددطألنألة احملالددة، مبددا فألهددا القدددس الشددر ألة، ١9٤9آ /أغسددطس  ١٢ او رخددة

مددددد  ا مدددد ارر األطددددرا  وعلدددد  ا ددددو ن السددددورر احملادددد ، وإذ يشددددري إىل اإلع نددددا  الددددد اعا  
  ددددددددانون األول/  5ن ا جنألددددددددا ا اواعا دددددددددء السددددددددامألة ا اييفا ألددددددددة جنألددددددددا الرابعددددددددة، اوعقددددددددواي  

 ،٢٠١٤ انون األول/ايسمرب   ١٧و ٢٠٠١ ايسمرب

ان ددما  فلسددطّ إىل العديددد مددن معاهدددا  حقددوق اإلنسددان وا ييفا ألددا  وإذ ي حدد   
إىل نظددا  رومددا  ٢٠١5 ددانون الماا/يندداير   ٢ها ا األ ا ددألة للقددانون الدددوا اإلنسدداا، وان ددمام

 األ ا ي للمزكمة ا نائألة الدولألة،

أن نقدد   ددلطة ا حددا ل ألجددزا  مددن  ددكا ا اودددنألّ إىل األرض الددد  الهددا وإذ ي  ددد  
هدددو خدددرق  ييفا ألدددة جنألدددا الرابعدددة وألحكدددا  القدددانون العدددرا ذا  الهدددلة، مبدددا ا ذلدددك األحكدددا  

 ويو ول اإلضاا األول  ييفا ألا  جنألا األربع، اودونة ا الرب 

بشدنن  ٢٠٠٤او /يولألد   9إىل اليفاوى الد أصدرقا حمكمة العدل الدولألة ا وإذ يشري  
يشدري أي داً إىل  درارر إذ اآلثار القانونألة الناشئة عن يشألألد جدار ا األرض اليفلسطألنألة احملالدة، و 

 دددانون   ١5اوددد ر   ١٠/١٧واإط  ٢٠٠٤ /يولألددد  او  ٢٠اوددد ر   ١٠/١5 ا معألدددة العامدددة اإط
 ، ٢٠٠6 األول/ايسمرب

إىل أن إ امدددددة  ، ا مجلدددددة أمدددددور،أن حمكمدددددة العددددددل الدولألدددددة  دددددد خلهددددد وإذ ي حددددد   
خر ددداً  يشدددك  اوسددداوطنا  اإل دددرائأللألة ا األرض اليفلسدددطألنألة احملالدددة، مبدددا فألهدددا القددددس الشدددر ألة، 

 للقانون الدوا،

بالاقددارير ذا  الهددلة الددد أعدددها مدد خراً األمددّ العددا ، وميفوضددألة األمددم  وإذ حيددألع علمدداً  
اوازدء السامألة يقوق اإلنسان، واللجنة اخلاصة اوعنألدة بدالازقأل  ا اومار دا  اإل درائأللألة الدد 

مدن السدكان العدر  ا األراضدي احملالدة، وهألئدا   هوغدري  للشعط اليفلسدطأل اس حقوق اإلنسان 
يرصدددد ا مامدددال وعاهددددا  حقدددوق اإلنسدددان الدددد أصدددبز  إ دددرائأل  طرفددداً فألهدددا،  اوعاهددددا  الدددد

ف دددً  عدددن الاقدددارير الدددد أعددددها مددد خراً اوقدددرر اخلددداا اوعددد  حبالدددة حقدددوق اإلنسدددان ا األراضدددي 
 ، ١96٧اليفلسطألنألة احملالة منق عا  

زقألدد  ا آثددار إىل يقريددر البعمددة الدولألددة اوسدداقلة لاقهددي ايقددائ  مددن أجدد  الا وإذ يشددري 
بنددا  اوسدداوطنا  اإل ددرائأللألة علدد  ايقددوق اودنألددة والسألا ددألة وا  اهددااية وا جاماعألددة والمقافألددة 

  ،(١)للشعط اليفلسطأل  ا مجألع أحنا  األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة
ومألدة، علد  إ ا  أر إجدرا  ياذدقه أر هألئدة، حكومألدة أو غدري حك وإذ يعر  عن شدديد  لقد  

 وا معألة العامة، للقرارا  ذا  الهلة بالقدس الهاارء عن جملس األمن حنو يشك  اناها اً 

__________ 

  .A/HRC/22/63الوثألقة  (١)
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ظلددددد  تطدددددع وينيفدددددق ويددددددعم ويشدددددجع إنشدددددا  ويو دددددألع  دددددد أن إ دددددرائأل   وإذ ي حددددد  
، عدن طريد  ١96٧ عدا  اوساوطنا  ا األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشدر ألة، مندق

 لمساوطَنا  واوساوطنّ،لن  مزايا وحوافز مب لة أمور،القألا ، ا مج

الطريدد  الددد وضددعاها ا موعددة الرباعألددة إلمدداا حدد  اائددم للهدددرا   خارطددةإىل وإذ يشددري  
 ديدداً علد  اعدوء ا موعدة الرباعألدة إىل  ي ّ دداإل رائأللي اليفلسطأل   ائم عل  وجوا اولاّ، وإذ 

جتمألد مجألع األنشطة ا  األطانألة، مبا ا ذلك ما يسم  النمو الطبألعدي للمسداوطنا ، وييفكألدك 
، وعلددد  ضدددرورء أن ييفدددي ٢٠٠١نشددئ  مندددق آذار/مدددارس مجألددع البددد ر ا  ددداألطانألة اواقدمدددة الدددد أ  

 إ رائأل  بالازاماقا ويعهداقا ا هقا الشنن، 

، ٢٠١٢يشدرين المداا/نوفمرب  ٢9اود ر   6٧/١9بقرار ا معألة العامدة  حيألع علماً وإذ  
بددة غددري ع ددو ا األمددم اوازدددء، الددقر يددن ، ا مجلددة أمددور، علدد  مددن  فلسددطّ مر ددز اولددة مرا   

 ،(٢)وإذ حيألع علماً باقرير األمّ العا  عن ماابعة ذلك القرار
 دددلطة  رعايددا نقدد  أمددور، مجلددة ا يشددم ، ألةاإل ددرائألل ا  دداألطان أنشددطة أن يدددرك وإذ 

، ويدددمري اومالكددا  مبددا فألهددا اونددا ل واوشدداريع ومهدداارء األراضددي ،ا حددا ل إىل األراضددي احملالددة
والاشددريد القسددرر للمدددنألّ اليفلسددطألنألّ مبددن فددألهم األ ددر البدويددة،  اومَولددة مددن ا امددع الدددوا،
و طدع  دب  العدأل    ،شطة ا اهااية لهدا   دلطة ا حدا لوممار ة أن ،وا اغ ل اووارا الطبألعألة

وضم األراضي حبكم الوا دع، واتداذ إجدرا ا  أخدرى ضدد السدكان  ،لألشذاا اوشمولّ بايماية
 اودنألّ اليفلسطألنألّ والسكان اودنألّ ا ا و ن السورر احملا  ياعارض مع القانون الدوا،

أن األنشددددطة ا  ددددداألطانألة اإل ددددرائأللألة ا األرض اليفلسددددطألنألة احملالدددددة، مبددددا فألهدددددا  وإذ ي  ددددد 
 ، القدس الشر ألة، يقّوض ا هوا اإل لألمألة والدولألة اهلاافة إىل  قأل  اي  القدائم علد  وجدوا اولاّد

علد  أ داس  ،إ رائأل  وفلسطّ، يعألشان جنبداً إىل جندط ا  د   وأمدن ااخد  حددوا معدرت   دا
وإذ ي شدددا علدد  أن مواصددلة هددقه السألا ددا  يعددّرض للذطددر بشددك  ، ١96٧ بدد  عددا   حدددوا مددا

جددر إمكانألددة األخددق بايدد  القدائم علدد  وجددوا اولاددّ، إذ إند  يقددّوض اإلمكانألددة اواايددة لازقألدد  
 هقا اي ، وي رّ خ الوا ع القائم عل  وجوا اولة واحدء ينعد  فألها اوساواء ا ايقوق،

ز قأن اوساوطنا  اإل رائأللألة  الهدا ح  ا هقا يوإذ   ال يفة الغربألة، مبدا ا ذلدك  جت 
إمكانألدة وجدوا ر عدة ماواصدلة  حداا بشدك يقأل دد  ممداالقدس الشر ألة، إىل وحددا  جغرافألدة معزولدة 

مطلوبددان مددن أجدد  ممار ددة و  مهددا  ا اوددوارا الطبألعألددة، حبريددةمددن األرض والقدددرء علدد  الاهددّر  
وإذ يسداوره بدالا القلد  إ ا  ضددذامة  ،ممار ددًة هلدا معدى زد  ا يقريدر اوهدريالشدعط اليفلسدطأل  لل

وهو  جعل  اائماً  بنأّلة ا ا ذد  وحي بنن ا حا ل  د مما ي، ه وطابع النشاط ا  األطاا وا امرار 
 القوء، ا اعمالظر ا اسا  األراضي الناجم عن ي ما يشّك  اناها اً 

أن اوشددددرو  ا  دددداألطاا واإلفدددد   مددددن العقددددا ، اوددددريبع با ددددامرار هددددقا  وإذ ي حدددد  
ا  دددداألطان وبالاوّ ددددع ا  دددداألطاا وبددددالعنا اواهدددد  بددددقلك هددددي أمددددور مددددا  الدددد  يشددددك  أحددددد 
األ ددددبا  ا قريددددة لكمددددري مددددن اناها ددددا  حقددددوق اإلنسددددان لليفلسددددطألنألّ،  مددددا يشددددّك  العوامدددد  

رض اليفلسدددطألنألة، مبدددا ا ذلدددك القددددس الشدددر ألة، مندددق الرئألسدددألة الدددد يددددا ا حدددا ل العددددائي لدددأل
 ، ١96٧ عا 

__________ 

  .A/67/738الوثألقة  (٢)
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مواصلة إ رائأل ،  لطة ا حا ل، ألنشطة ا  داألطان ا األرض اليفلسدطألنألة  وإذ يدين 
احملالدة، مبددا فألهدا القدددس الشدر ألة، مناهكددًة بدقلك القددانون الددوا اإلنسدداا و درارا  األمددم اوازدددء 

الطريد   خارطدةمبوجدط اواعَهد  ا   إلألها بّ الطرفّ وا لازاما  اوصَ ذا  الهلة وا ييفا ا  او
إىل إيقدا  مجألدع الداعألدة ا امدع الددوا  نددا ا بدقلك  الد وضعاها ا موعدة الرباعألدة، ومازديدةً 

  األنشطة ا  األطانألة،
 ألددا  إ ددرائأل  ببنددا  ويو ددألع اوسدداوطنا  ا القدددس الشددر ألة  شددجط بوجدد  خدداايوإذ  

إىل الددربع بددّ مسدداوطناقا غدددري  اهلاافدددة ١ -ة وحوهلددا، مبددا ا ذلددك مدددا يسددمأل  اخلطددة هددا  احملالدد
، ومواصدلة هدد  بألدو  عزلة القددس الشدر ألة احملالدة يااء إىل الشرعألة حول القدس الشر ألة احملالة و 

ا  وحرمان اليفلسطألنألّ من حقو هم ا اإل امة ،اليفلسطألنألّ وطرا األ ر اليفلسطألنألة من اودينة
أعمددال يزيددد مددن ازيدد   ا غددور األران، وهددي مجألعدداً  اودينددة، واألنشددطة ا  دداألطانألة ا اريددة حالألدداً 

 يقويض يواصلها ا غراا،من أوصال األرض اليفلسطألنألة احملالة و 

إ ا  ا دددامرار إ ددددرائأل  ا يشددددألألد ا دددددار ااخدددد  األرض شددددديد الوإذ ي عدددر  عددددن القلدددد   
لقدانون الددوا، يشدّك  اناها داً لذلك ااخ  القدس الشر ألة وحوهلا، مبا اليفلسطألنألة احملالة، مبا ا 

 ،١9٤9وإذ يعدددر  عدددن  لقددد  بوجددد  خددداا إ ا  مسدددار ا ددددار اونزدددر  عدددن خدددع اهلدندددة لعدددا  
ا  اهدددااية للشدددعط  - يسدددبط حمندددة إنسدددانألة شدددديدء ويرايددداً خطدددرياً ا األوضدددا  ا جاماعألدددة مدددا

، و دد ي در بدنر مقوما  بقائهداض ألرض اليفلسطألنألة ويقوّ ل اإل لألميالاواص  وييفا   ،اليفلسطأل 
حيألدد ميفاوضا  ا اوساقب  عن طري  فدرض أمدر وا دع علد  األرض يكدون مبمابدة ضدم حبكدم الوا دع 

 ، مااياً ، ومع  اي  القائم عل  وجوا اولاّ مسازأل  الانيفألق ١9٤9 خع اهلدنة لعا  عن

العظمدد  مددن  األغلبألددةر ا دددار  ددد ر  ددم بطريقددة ي ددم ألن مسددا وإذ يسدداوره بددالا القلدد 
  اوساوطنا  اإل رائأللألة ا األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة،

العندددددا والاددددددمري واو دددددايقة وا  دددددايفزا   مجألدددددع أفعدددددالإ ا  وإذ يسددددداوره القلددددد  الشدددددديد  
ا  ومجاعددا  اوسددداوطنّ اوسدددلزّ ئأللألون اواطرفدددونوالازددريض الدددد يريكبهدددا اوسدداوطنون اإل دددرا

 مَبن فألهم األطيفدال، األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة، ضد اودنألّ اليفلسطألنألّ
مبدددا فألهدددا مندددا هلم وأراضدددألهم الزراعألدددة ومدددوا عهم الاارءألدددة والدينألدددة، وإ ا  األفعدددال  وضدددد ممالكددداقم

وهددي ظدداهرء طددال أمددددها  العديدددد مددن اوسدداوطنّ اإل ددرائأللألّ اواطدددرفّ،اإلرهابألددة الددد يريكبهددا 
يشددريد السددكان الددوا عّ  دد  ا حددا ل ويألسددري يو ددألع إىل  ،مجلددة أمددور قددد ، اويبدددو أ ددا 
  اوساوطنا ،
علد  أفعدال العندا الدد يريكبهدا  إ ا  اإلفد   اوسدامر مدن العقدا وإذ يعر  عدن  لقد   

اوساوطنون ضد اودنألّ اليفلسطألنألّ وممالكاقم، وإذ يشّدا علد  ضدرورء  ألدا  إ درائأل  بدالازقأل  
 ا مجألع هقه األفعال وب مان حما بة ا ناء، 

مددا للمسدداوطنا  اإل ددرائأللألة مددن يددنثري ضددار علدد  اوددوارا الطبألعألددة اليفلسددطألنألة وإذ يدددرك  
اودوارا اوائألدة  مهداارو وي   األراضيهاارء ناألجًة ووارا الطبألعألة العربألة، خهوصاً وغريها من او

بالقوء، مبا ا ذلك  ألا  اوساوطنّ اإل رائأللألّ بادمري البسدايّ واحملاصدأل  وا  داأل   علد  آبدار 
 األمددر، الهددداا اهددااية وخألمددة ا هددقا  -اجاماعألددة اوألدداه، ومددا يرتيددط علدد  ذلددك مددن عوا ددط 

 الشعط اليفلسطأل  من ممار ة  ألااي  الدائمة عل  مواراه الطبألعألة، القر حيول اون أن يامّكن
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أن القطدددددا  الزراعدددددي، الدددددقر ي عادددددرَب حجدددددر الزاويدددددة ا الانمألدددددة ا  اهدددددااية  وإذ ي حددددد  
اليفلسطألنألة، مل يامكن مدن أاا  اوره ا  درتايألجي بسدبط عملألدا  ندز  ملكألدة األراضدي وحرمدان 

من إمكانألة الوصول إىل اوناط  الزراعألة ومن ايهول عل  موارا اوألاه ومن الوصول إىل  اوزارعّ
 ويو ألع اوساوطنا  اإل رائأللألة، وضماأل واق احمللألة واخلارجألة بسبط بنا  

بالنشددددددداط  اواهدددددددلةأن العديدددددددد مدددددددن السألا دددددددا  واومار دددددددا  اإل دددددددرائأللألة  دركيدددددددوإذ  
مبدا  - احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة، ير   إىل الامألألز الهار ا  األطاا ا األرض اليفلسطألنألة 

ضدددد  - لمسدداوطنّللمسددداوطنا  اإل ددرائأللألة و وددن  اماألددا ا  لإنشدددا  نظددا   عددن طريدد ا ذلددك 
 ،هلقا الشعط قوق اإلنساني مبا يشّك  اناها اً الشعط اليفلسطأل  

بشددنن  ٢٠١3آذار/مدارس  ٢٢اودد ر   ٢٢/٢9قدرار جملددس حقدوق اإلنسدان ب ي دق  روإذ  
ماابعة يقريدر البعمدة الدولألدة اوسداقلة لاقهدي ايقدائ  مدن أجد  الازقألد  ا آثدار بندا  اوسداوطنا  
اإل رائأللألة عل  ايقوق اودنألة والسألا دألة وا  اهدااية وا جاماعألدة والمقافألدة للشدعط اليفلسدطأل  

 الشر ألة،  ا مجألع أحنا  األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس

اوبددااق الاوجألهألددة اواعلقددة باألعمددال الاجاريددة وحقددوق اإلنسددان، الددد بأي دداً  ي ددق  روإذ  
الاجارية فألما ء  احرتا  حقوق اإلنسان األعمال ي لقي مس ولألا  عل  عاي  مجألع م  سا  

دعو الددول ويدا اناها دا  حقدوق اإلنسدان الناشدئة عدن ندزا ،  اإل دها بطرق منها ا مانا  عدن 
يقألدددددألم ومعا دددددة  ددددداطر بغألدددددة الاجاريدددددة األعمدددددال إىل يقددددددا اوسددددداعدء الكافألدددددة إىل م  سدددددا  

اناها دددا  ا اونددداط  اوادددنثرء بالنزاعدددا ، مبدددا ا ذلدددك عدددن طريددد  ا حامدددا   اوازايددددء يددددو  
 الاهددّدرا  اإلنيفدداذ لددديها حالألدداً فعالددة ألا دداقا ويشددريعاقا وأنظماهددا ويدددابري  أن يكددون ضددمان

 اناها ا  جسألمة يقوق اإلنسان،اريكا  األعمال الاجارية ا م  سا  طر مشار ة خل

إىل أنددد  ينبغدددي أن  دددرت  م  سدددا  األعمدددال الاجاريدددة معدددايري القدددانون الددددوا  وإذ يشدددري 
اإلنساا ا حا   النزا  اوسل ، وإذ يساوره القلد  مدن أن بعدض م  سدا  األعمدال الاجاريدة 

ومنددو اوسدداوطنا  اإل ددرائأللألة ا  يشددألألدمددن بددالامكّ  بشددك  مباشددر أو غددري مباشددر، ددد  امدد ، 
 من ،  وبا  ايفااءذلك  وباألسرياألرض اليفلسطألنألة احملالة 

أن األطدددرا  السدددامألة اواعا ددددء ا اييفا ألدددة جنألدددا اواعلقدددة حبمايدددة  وإذ ي  دددد مدددن جديدددد 
يعهددد  بدداحرتا  هددقه ا ييفا ألددة   ددد ،١9٤9آ /أغسددطس  ١٢او رخددة  اودددنألّ و دد  ايددر ،

لدددول بددنر وضددع غددري  ددانوا ناشدد  أ  يعددرت  اكيفالددة احرتامهددا ا مجألددع الظددرو ، وأندد  ينبغددي بو 
 للقواعد القطعألة للقانون الدوا، اريكا  خروقعن 

اهددر  الدددول وفقداً لاشددريعاقا الوطنألددة اواعلقدة باعزيددز ا مامددال أن يعلدد  أمهألدة  ي ّ ددوإذ  
 اناها ددددا حدددددو  دوا اإلنسدددداا فألمددددا ءدددد  األنشددددطة الاجاريددددة الددددد يدددد ار إىل للقددددانون الدددد

  اإلنسان، يقوق

دراألنشدطة ا  اهدااية  لكدون وإذ يشعر بدالقل   مدع ، وير دألذها يو دألع اوسداوطنا  يألس 
 مدددن بألنهدددا مجلدددة أمدددور ، إىل جاندددطاوسددداوطنا ا ناجدددا  اوايهددداا وإنادددا   أوضدددا أن  إاراك

 ينطدددور علددد ا ددداغ ل اودددوارا الطبألعألدددة ا األرض اليفلسدددطألنألة احملالدددة، مبدددا فألهدددا القددددس الشدددر ألة، 
الازاماقدا القانونألدة  أن  درت مألدع الددول جب ويهألدط، الواجبدة الاطبألد أحكا  القواعد القانونألة  خرق

ة اوددنألّ و د  ا لادزا  ب دمان احدرتا  اييفا ألدة جنألدا اواعلقدة حبمايدمبدا ا ذلدك ا هقا الهددا، 
 ،١9٤9آ /أغسطس  ١٢اير  او رخة 
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أن اوناجددا  اونَاجددة  لألدداً أو جزئألدداً ا اوسدداوطنا   ددد أ لهددق   ددا بطا ددا   وإذ يدددرك 
 ددددا أن إ دددرائأل  هدددي منشددد ها، وإذ يسددداوره القلددد  إ ا  الددددور اوهدددم الدددقر  ار ددد  إنادددا  هدددقه 

 علألها، اوناجا  وجتارقا ا اعم اوساوطنا  واإلبقا 
اور أفددراا ورابطددا  وم  سددا  خرييددة موجددواء ا اول ثالمددة وماورطددة  أي دداً  وإذ يدددرك 

ا يقدا اوي  إىل اوساوطنا  اإل رائأللألة وإىل  ألانا   ائمة علد  اوسداوطنا ، م سدهمًة بدقلك 
 ا اإلبقا  عل  اوساوطنا  وا يو ألعها، 

ريددددة  ددددد  ددددرر  ا نسددددزا  مددددن الاجااألعمددددال مددددن م  سددددا   أن عدددددااً   حدددد يوإذ  
 ،ذلك الع  ا  أو األنشطة اوريبطة باوساوطنا  اإل رائأللألة بسبط اوذاطر الد ينطور علألها

إ ا  عددد  يعداون إ ددرائأل ،  دلطة ا حددا ل، يعاونداً يامدداً مدع آلألددا   وإذ يعدر  عددن  لقد  
نسدددان ا األراضددددي اوقدددرر اخلددداا اوعددد  حبالدددة حقدددوق اإل وخاصدددةاألمدددم اوازددددء ذا  الهدددلة، 
 ، ١96٧اليفلسطألنألة احملالة منق عا  

مندددددق  أن اوسددددداوطنا  اإل دددددرائأللألة ا األرض اليفلسدددددطألنألة احملالدددددةيعألدددددد ين ألدددددد  -١ 
هددي مبوجدط القددانون الدددوا ، مبددا فألهددا القددس الشددر ألة، وا ا ددو ن السدورر احملادد ، ١96٧ عدا 

 دد     قألد  ايدد  القدائم علدد  وجدوا اولاددّ، وأمدا   قألدد  أمددا  بدريء غدري  انونألددة ويشدك  عقبددة  
 الانمألة ا  اهااية وا جاماعألة؛ أما  و  عاال واائم وشام ،

اييفا ألدددة جنألدددا اواعلقدددة حبمايدددة اوددددنألّ و ددد   بدددننبإ دددرائأل  أن يقبددد   يهألدددط -٢ 
الدة، عل  األرض اليفلسدطألنألة احمل ينطب  حبكم القانون، ١9٤9آ /أغسطس  ١٢اير  او رخة 

 ددألما  فألهددا القدددس الشددر ألة، وعلدد  ا ددو ن السددورر احملادد ، وأن يلاددز  بنحكددا  ا ييفا ألددة، و  مبددا
وأن ياقألد جبمألع الازاماقا مبوجدط القدانون الددوا، وأن يكدا فدوراً  الازاماً صارماً  منها، ٤9اوااء 

 ،ا فألهددا القدددس الشددر ألةعددن اتدداذ أر يدددبري ياسددبط ا يغألددري طددابع األرض اليفلسددطألنألة احملالددة، مبدد
 يغألري وضعها القانوا وير ألباها السكانألة؛ ا وا و ن السورر احملا ، و 

إ رائأل ،  لطة ا حا ل، بنن يو دا فدوراً مجألدع أنشدطاها ا  داألطانألة  يطالط -3 
، ا مجألددع أحنددا  األرض اليفلسددطألنألة احملالددة، مبددا فألهددا القدددس الشددر ألة، وا ا ددو ن السددورر احملادد 

ويددددددعو ا هدددددقا الهددددددا إىل الانيفألدددددق الكامددددد   مألدددددع  دددددرارا  جملدددددس األمدددددن ذا  الهدددددلة، مبدددددا 
 اددو / ٢٠( اودد ر  ١9٧9)٤5٢، و١9٧9آذار/مددارس  ٢٢( اودد ر  ١9٧9)٤٤6القددرارا   فألهددا

 3٠( اودددددددد ر  ١98٠)٤٧6، و١98٠آذار/مددددددددارس  ١( اودددددددد ر  ١98٠)٤65، و١9٧9يولألدددددددد  
( ٢٠١6)٢33٤، و٢٠٠3يشددرين المدداا/نوفمرب  ١9اودد ر  ( ٢٠٠3)١5١5، و١98٠حزيران/يونألدد  

  ؛٢٠١6 انون األول/ايسمرب   ٢3او ر  

بالازاماقددا القانونألددة  اامدداً إ ددرائأل ،  ددلطة ا حددا ل، بددنن ياقألددد  يطالددط أي دداً  -٤ 
، مبدددا ا ذلدددك ٢٠٠٤او /يولألددد   9اودددق ورء ا اليفادددوى الهددداارء عدددن حمكمدددة العددددل الدولألدددة ا 

يشددألألد ا دددار ا األرض اليفلسددطألنألة احملالددة، مبددا ا ذلددك ااخدد  القدددس  أعمددال عددن الكددا فددوراً 
ميفعدول فدوراً اهلألكد  اإلنشدائي القدائم هنداك، وأن يلغدي أو يبطد   فدوراً الشر ألة وحوهلا، وأن ييفكك 

مجألدع األضددرار  يقدد   يعوي دا  عدنمجألدع النهدوا الاشدريعألة واللدوائ  الانظألمألدة اواهدلة بد ، وأن 
  ؛إىل مجألع األشذاا الطبألعألّ وا عاباريّ اوا ررين من يشألألده الناجتة عن يشألألد ا دار
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ا ددامرار ا  دداألطان اإل ددرائأللي ومددا ياهدد  بدد  مددن أنشددطة، مبددا ا ذلددك  يدددين -5 
والرتحألدد   يو ددألع اوسدداوطنا  ونددز  ملكألددة األراضددي وهددد  اونددا ل ومهدداارء اومالكددا  ويدددمريها

وشددد  الطددددرق ا لايفافألددددة، القسدددرر لليفلسددددطألنألّ، مبدددا ا ذلددددك يرحألددد  جمامعددددا  حملألدددة بن ددددرها، 
لألراضددي احملالددة، مبددا فألهددا القدددس الشددر ألة  والرت ألبددة السددكانألةيدد ار إىل يغألددري الطددابع العمددراا  مددا

وا ددددو ن السددددورر، ويشددددك  اناها دددداً  ييفا ألددددة جنألددددا اواعلقددددة حبمايددددة اودددددنألّ و دددد  ايددددر ، 
 منها؛  ٤9 اوااء وخاصة، ١9٤9آ /أغسطس  ١٢ او رخة

بنددا  وحدددا   ددكنألة جديدددء للمسدداوطنّ اإل ددرائأللألّ ا ال دديفة  يدددين أي دداً  -6 
وي عدددر ض عملألدددة السددد   بشدددك  خطدددري قدددوض ألن ذلدددك يالغربألدددة وحدددول القددددس الشدددر ألة احملالدددة، 

وعداال  حد   دلمي  دائيالاوص  إىل  ا هوا اوسامرء الد يبقهلا ا امع الدوا من أج  للذطر
الشرعألة الدولألة، مبا ا ذلك  رارا  األمم اوازدء ذا  الهلة، وألند  القانون الدوا و ماواف  مع 

 للز  القائم عل  وجوا اولاّ؛  شك  قديداً ي
ياممدد  الغددرض يدددابري باعامدداا إ ددرائأل ،  ددلطة ا حددا ل،   ألددا   ددقلك دينيدد -٧ 

ا خاادة اوطدا  والرتخدأل  بدقلك، ممدا يشدك  ضم األراضدي اليفلسدطألنألة  يألسري منها صراحًة ا
 للقواعد القطعألة للقانون الدوا؛ اناها اً 

 ما يلي ويدعو إىل و يف :   ا  إ يعر  عن  لق  الشديد -8 

يشددغأل  إ ددرائأل  خلددّع يددرا  يددربع اوسدداوطنا  بالقدددس الغربألددة، وهددو مددا يشددك   )أ( 
 الدوا ولقرارا  األمم اوازدء ذا  الهلة؛اناها اً واضزاً للقانون 

وإصدار  ،وهد  منا ل اليفلسطألنألّ ، ألا  إ رائأل  مبهاارء األراضي اليفلسطألنألة ) ( 
"، وإعا دددة ويددددمري اوسددداعدء إعدددااء الادددوطّ"وخطدددع  ،وعملألدددا  اإلخددد   القسدددرر ،أوامدددر اهلدددد 

اَمدد ا اوندداط  احملددداء وذلددك  لدد    ،اإلنسددانألة، وخلدد  بألئددة ياسددم بدداإل راه أوضددا  معألشددألة     
القسددددرر للسددددكان  الرتحألدددد قددددد  إىل  و ألامهددددا مبمار ددددا  أخددددرىلاو ددددألع وبنددددا  اوسدددداوطنا ، 

البددددو والرعددداء، ف دددً  عدددن األنشدددطة ا  ددداألطانألة جمامعدددا  اوددددنألّ اليفلسدددطألنألّ، مبدددا ا ذلدددك 
واخلددددما  األ ا دددألة اه األخدددرى، مبدددا ا ذلدددك مندددع إ دددرائأل  لليفلسدددطألنألّ مدددن الوصدددول إىل اوألددد

ا اونداط  اوقدررء لاو دألع  وخاصةا األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة، األخرى 
اوسددداوطنا ، ويشدددم  ذلدددك ا  ددداأل   علددد  اومالكدددا  اليفلسدددطألنألة بطدددرق منهدددا إع ندددا  مدددا 

 بغألدة، "ألة" واووا دع "األثريدةيسم  "أراضي الدولة" و"اوناط  العسكرية اوغلقة" و"اوانزها  الوطن
ذا  الهلة، ما يشك  اناها اً  لازاما   والبنألة الازاألةيألسري ويعزيز يو ألع أو بنا  اوساوطنا  

 إ رائأل  مبوجط القانون الدوا اإلنساا والقانون الدوا يقوق اإلنسان؛ 

 دول اون الادابري الد ياذقها إ رائأل  ا شك   ألا ا  و وانّ وممار دا   ) ( 
ا ايألداء السألا دألة وا جاماعألدة وا  اهدااية والمقافألدة ا   املدةمشدار ة   أن يشارك اليفلسدطألنألون

ا ال يفة الغربألة  ةالكامل ينمألاهمنع  قأل  ااألرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة، و 
 ؛عل  السوا  و طا  غزء

 بإ رائأل ،  لطة ا حا ل، أن يقو  مبا يلي: يهألط  -9 
يرجع عدن ، وأن ١96٧ي نهي اون ينخري احا هلا لألراضي احملالة منق عا  أن  )أ( 

،  يقددو   ألا داها ا  دداألطانألة ا األراضددي احملالددة، مبددا فألهددا القدددس الشددر ألة وا ددو ن السددورر، وأن
او ددألع اوسدداوطنا  القائمددة، ل اليفددورربددالو ا ، اوشددرو  ا  دداألطاا ذطددوء أوىل حنددو ييفكألددك 
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وأن اندددددع أر يدددددوطّ جديدددددد  ،ا ذلدددددك مدددددا يسدددددم  النمدددددو الطبألعدددددي واألنشدددددطة ذا  الهدددددلة مبدددددا
  ؛"١-ها "للمساوطنّ ا األراضي احملالة، مبا ا ذلك ا القدس الشر ألة، وأن ياذل  عن اخلطة 

وا اوسدداوطنا ، بوجدد اوريبطددةأن ي ددع حددداً  مألددع اناها ددا  حقددوق اإلنسددان  ) ( 
بادددوفري  ددددب  القاضدددألة و   دددألما اناها دددا  ايددد  ا يقريدددر اوهدددري، وأن ييفددددي بالازاماقدددا الدولألدددة 

  اناها  فَعالة لل زايا؛

ومار دا  الامألألزيدة واأن ياذق يدابري فوريدة يظدر وا ائهدال مجألدع السألا دا   ) ( 
الد ي ثر يدنثرياً ، و فألها القدس الشر ألة السكان اليفلسطألنألّ ا األرض اليفلسطألنألة احملالة، مباضد 

، إ ددا  نظدددا  الطدددرق ا مجلدددة أمدددوريشدددم  هدددقه الادددابري، أن ، و هددد    السددكانغددري مانا دددط ا 
اونيفهلة الد يساذدمها حهرياً اوساوطنون اإل رائأللألون، اوقألمون بهورء غري  انونألة ا األرض 

اويفروضدددة علددد  حر دددة الانقددد  واوامملدددة ا ا ددددار  موعدددة اوعقددددء مدددن القألدددواوإ دددا  ا اودددق ورء، 
السددكان اليفلسددطألنألّ، وو ددا  يدد ثر إ  علدد اليفاصدد  وحددواجز الطددرق ويطبألدد  نظددا  للاهدداري    

أّاى إىل يألسددددري إنشددددا  اوسدددداوطنا  ويو ددددألعها، وإ ددددا  ا ناها ددددا   مددددزاو يطبألدددد  نظددددا   ددددانوا 
   األخرى؛او  سألة وأشكال الامألألز 

مجألدددع األشدددكال األخدددرى لندددز  األراضدددي اليفلسدددطألنألة و مهددداارء عدددن  كددداأن ي )ا( 
وتهألهدها "أراضدي الدولدة"  ملكألة هقه األراضي بشدك  غدري مشدرو ، مبدا ا ذلدك مدا ي سدَم  بدد

 اوساوطنّ؛ للمساوطنا  و ايوافز واوزايا من  و ا أن يإلنشا  ويو ألع اوساوطنا ، و 

أن ي دددددع حدددددداً  مألدددددع الاددددددابري والسألا دددددا  الدددددد يددددد ار إىل ييفاألددددد  األرض  )ه( 
شددك  اليفلسددطألنألة احملالددة، مبددا فألهددا القدددس الشددر ألة، والددد يعددزل ا امعددا  احمللألددة اليفلسددطألنألة ا 

 ؛جألو  منعزلة، والد يغرّي عمداً الرت ألبة السكانألة لألرض اليفلسطألنألة احملالة

ديدة، مبدا ا ذلدك مهداارء األ دلزة ويطبألد  عقوبدا  أن ياذق وينيفق يدابري ج )و( 
العنددددا الددددد يريكبهددددا اوسدددداوطنون  أفعددددالجنائألددددة،  ددددد  ضددددمان اوسددددا لة الكاملددددة عددددن مجألددددع 

ل دمان  د مة ومحايدة اوددنألّ اليفلسددطألنألّ أخدرى اإل درائأللألون ومندع و وعهدا، وأن ياذدق يددابري 
 الة، مبا فألها القدس الشر ألة؛واومالكا  اليفلسطألنألة ا األرض اليفلسطألنألة احمل

أن يو ددا مجألددع األعمددال او ددرء بالبألئددة، مبددا فألهددا يلددك الددد يقددو   ددا اوسدداوطنون  ) ( 
اإل دددرائأللألون، مبدددا ا ذلدددك إلقدددا  النيفايدددا  جبمألدددع أنواعهدددا ا األرض اليفلسدددطألنألة احملالدددة، مبدددا فألهدددا 

خطدراً جسدألماً علد  موارامهدا الطبألعألدة، القدس الشر ألة، وا ا و ن السورر احملا ، وهو ما يشدك  
 و   ألما اووارا من اوألاه واألرض، ويهدا بألئة السكان اودنألّ وصزاهم ومرافقهم الهزألة؛

كددا عددن ا دداغ ل اوددوارا الطبألعألددة ا األرض اليفلسددطألنألة احملالددة، مبددا فألهددا أن ي )ح( 
فقدددا ا الاسددبط ا وعددن  ر  دداوعددن إيدداق ال ددر  ،القدددس الشددر ألة، وا ا ددو ن السددورر احملادد 

 ا انيفااها، وعن يعري ها للذطر؛ أو

باعامددددداا ا  ددددداا األوروا للمبدددددااق الاوجألهألدددددة اواعلقدددددة مبددددددى أهلألدددددة يرحدددددط  -١٠ 
، ١96٧الكألانددددا  اإل ددددرائأللألة وأنشددددطاها ا األراضددددي الددددد  الهددددا إ ددددرائأل  منددددق حزيران/يونألدددد  

 ؛٢٠١٤عا   منقوالألة الد  وهلا ا  اا األوروا ل  ايفااء من اون  وا وائز واألاوا  ا

ضددمان أ  ياذدق إجددرا ا  يشددك   مجألددع الددول واونظمددا  الدولألددة علد  حيد  -١١ 
اعرتافداً مبشدروعألة الاوّ دع ا اوسداوطنا  أو يشددألألد ا ددار ا األرض اليفلسدطألنألة احملالدة، مبدا فألهددا 
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ة أن يواصددد   ّمدددّ دددع أو الاشدددألألد اودددق ورين، و القددددس الشدددر ألة، أو يشدددك  عونددداً أو مسددداعدء للاو 
اومار دا  هدقه ايبا   ألا ا  يكيف  احرتا  الازاماقا مبوجدط القدانون الددوا فألمدا ياعلد  جبمألدع 

غدددري القانونألدددة ا األرض اليفلسدددطألنألة احملالدددة، مبدددا فألهدددا األخدددرى والاددددابري اإل دددرائأللألة واومار دددا  
 القدس الشر ألة؛ 

 الهداارء عدنا اليفادوى  هدي مدق ورءمجألع الدول بالازاماقا القانونألة  ما  ريق ّ  -١٢ 
بشنن اآلثار القانونألة الناشئة عن يشدألألد جددار ا  ٢٠٠٤او /يولأل   9حمكمة العدل الدولألة ا 
، مبددا ا ذلددك عددد  ا عددرتا  بالوضددع غددري القددانوا الناشدد  عددن يشددألألد األرض اليفلسددطألنألة احملالددة

يقددددا معوندددة أو مسددداعدء ا اييفددداا علددد  الوضدددع الناشددد  عدددن يشدددألألد ا ددددار، ا ددددار، وعدددد  
وضمان امامال إ رائأل  للقانون الدوا اإلنساا  ما هو مددون ا اييفا ألدة جنألدا اواعلقدة حبمايدة 

 ؛١9٤9آ /أغسطس  ١٢اودنألّ و   اير  او رخة 

 :القألا  مبا يليمألع الدول جب يهألط -١3 

ذا  الهدلة بدّ إ لدألم اولدة إ درائأل  واألراضدي احملالدة مندق  عام قدايا أن اأّلز  )أ( 
سدددداذد  علدددد  وجدددد  الازديددددد ، مبددددا ا ذلددددك عددددد  يزويددددد إ ددددرائأل  بددددنر مسدددداعدء ي  ١96٧عددددا  
الاجدارء مددع  بانظدألم، ا مجلدة أمدور، عدن طريدد  القألدا  األراضدي هدقهباوسداوطنا  ا  ياهد  فألمدا

 ؛مبوجط القانون الدواواعلقة بقل العناية الواجبة امع الازاماقا  اوساوطنا ، اشألاً 
أن ينيفدددددق اوبدددددااق الاوجألهألدددددة اواعلقدددددة باألعمدددددال الاجاريدددددة وحقدددددوق اإلنسدددددان  ) ( 

ء  األرض اليفلسطألنألة احملالدة، مبدا فألهدا القددس الشدر ألة، وأن ياذدق يددابري منا دبة يسداعد  فألما
ا إ لألمهدددا و/أو اخلاضدددعة لو ياهدددا  امقارهددد اووجدددوا األعمدددالم  سدددا   ااندددعأن  ضدددمانعلددد  

الددد االكهددا أو يسددألطر علألهددا، عددن اريكددا  اناها ددا   األعمددالالق ددائألة، مبددا فألهددا م  سددا  
أو عدددن الامكدددّ أو ا  دددايفااء مدددن  ا اريكا دددا عدددن اإل دددها يقدددوق اإلنسدددان لليفلسدددطألنألّ أو 

ة اودق ورء واوعدايري والقدوانّ الدولألدة ذا  ، وفقاً وعألار السلوك اواو ع ا اوبااق الاوجألهألداريكا ا
، وذلددك  لدد  باتدداذ اخلطددوا  او ئمددة ا ضددو  عددد  إمكانألددة الاذيفألددا  حقدداً مددن الاددنثري الهددلة

 ؛ السليب ألنشطاها عل  حقوق اإلنسان

بشددددنن اوذدددداطر اوالألددددة  وم  سددددا  األعمددددالإىل األفددددراا  إرشددددااا أن يقددددد   ) ( 
مبدددا فألهدددا إمكانألدددة اوسدددا لة عدددن يدددورط الشدددر ا  ا  القانونألدددة،اوذددداطر واوذددداطر علددد  السدددمعة و 

يقددوق األفددراا  كددن أن ينطددور علألهددا  واناها ددا  اريكددا  اناها ددا  جسددألمة يقددوق اإلنسددان
عددن طريدد  أمددور منهددا اوعددام   اوالألددة، ، واوسدداوطنا  اوشددار ة ا األنشددطة اواهددلة با  دداألطان

ننشددطة والقألددا  ب  ، ويدددبري ا حاألاجددا ، والقدروض، ويقدددا اخلدددما ،وا  داممارا ، واوشددرتيا
أخرى ا اوساوطنا  اإل درائأللألة أو  كدن أن ييفألدد هدقه اوسداوطنا ، وأن يبلدا ا اهااية ومالألة 

الوطنألددة اواعلقددة بانيفألددق اوبددااق  عملهدداا  ددألاق وضددع خطددع م  سددا  األعمددال  ددقه اوذدداطر 
، وأن يكيفدد  أن يانداول  ألا داقا ويشددريعاقا لاجاريددة وحقدوق اإلنسدانالاوجألهألدة بشدنن األعمدال ا

وأنظماهددا ويدددابري اإلنيفدداذ لددديها يندداوً  فعدداً  اوذدداطر اورييفعددة لاشددغأل  نشدداط أعمددال ا األرض 
 اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة؛

 أن يزيد من رصد عنا اوساوطنّ بقهد يعزيز اوسا لة؛ )ا( 

 مجألدددع الاددددابري ال دددرورية بغألدددة ا مامدددال أن ياذدددق  سدددا  األعمدددال مب يهألدددط -١٤ 
ومبوجددددط  وبددددااق الاوجألهألددددة اواعلقددددة باألعمددددال الاجاريددددة وحقددددوق اإلنسددددانسدددد ولألاقا مبوجددددط او

اإل ددددرائأللألة خددددرى ذا  الهددددلة طهددددوا أنشددددطاها ا اوسدددداوطنا  القددددوانّ واوعددددايري الدولألددددة األ
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وطنا  وبا ددددار اوقدددا  ا األرض اليفلسدددطألنألة احملالدددة، مبدددا فألهدددا القددددس ياهددد   دددقه اوسدددا وفألمدددا
أو ا ضدم اوسداوطنا  اإل درائأللألة أو يطدوير  ا دابقا إنشا  أو  الشر ألة، وبغألة جتّنط اإل ها  ا

 أو ا اغ ل اووارا الطبألعألة ا األرض اليفلسطألنألة احملالة؛ هقه اوساوطنا  معاً 

طدرا  اوعنألدة، مبدا فألهدا هألئدا  األمدم اوازددء، أن ينيفدق،  د  إىل مجألدع األيطلط  -١5 
وفقدداً لو يادد ، الاوصددألا  الددواراء ا يقريددر البعمددة الدولألددة اوسدداقلة لاقهددي ايقددائ  مددن أجدد  الازقألدد  
ا آثددددار بنددددا  اوسدددداوطنا  اإل ددددرائأللألة علدددد  ايقددددوق اودنألددددة والسألا ددددألة وا  اهددددااية وا جاماعألددددة 

ليفلسطأل  ا مجألع أحنا  األرض اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة، وهدي والمقافألة للشعط ا
 الاوصألا ؛  هقه، وأن ي من ينيفألق ٢٢/٢9الاوصألا  الد أيّدها جملس حقوق اإلنسان ا  راره 

 ألئدددددا  األمدددددم اوازدددددء اوعنألدددددة أن ياذدددددق مجألددددع الاددددددابري واإلجدددددرا ا  يهألددددط  -١6 
و ياقدددددددا، ل دددددددمان ا حدددددددرتا  وا مامدددددددال الكددددددداملّ لقدددددددرار جملدددددددس حقدددددددوق ال  مدددددددة، ا نطددددددداق 

، بشدددنن اوبدددااق الاوجألهألدددة اواعلقدددة باألعمدددال ٢٠١١حزيران/يونألددد   ١6اوددد ر   ١٧/٤ اإلنسدددان
الاجارية وحقوق اإلنسان، وغري ذلك من القوانّ واوعايري الدولألة ذا  الهلة، وأن يكيف  ينيفألدق 

ون "ايمايددة وا حددرتا  وا ناهددا "، الددقر يددوفر معألدداراً عاوألدداً  حددرتا  إطددار األمددم اوازدددء اوعندد
باوسدداوطنا  اإل ددرائأللألة ا األرض  اوريبطددة بننشددطة جمددال األعمددال ياهدد حقددوق اإلنسددان فألمددا 

 اليفلسطألنألة احملالة، مبا فألها القدس الشر ألة؛ 

مبسدنلة حقدوق اإلنسددان بالبألدان الدقر أاىل بد  اليفريدد  العامد  اوعد   حيدألع علمداً  -١٧ 
والشددددر ا  عددددرب الوطنألددددة وغريهددددا مددددن م  سددددا  األعمددددال ا إطددددار ماابعددددة  ددددرار جملددددس حقددددوق 

 ؛ ٢٢/٢9اإلنسان 

أن ي عقدددد، أثندددا  اوريددد  الساا دددة والم ثدددّ، حلقدددة نقدددا  بشدددنن موضدددو   يقدددرر -١8 
الشددددر ألة"، وأن  "أنشددددطة ا  دددداألطان اإل ددددرائأللألة ا األرض اليفلسددددطألنألة احملالددددة، مبددددا فألهددددا القدددددس

يطلدددط إىل ميفوضدددألة األمدددم اوازددددء السدددامألة يقدددوق اإلنسدددان ا يهدددال بالددددول ومجألدددع ا هدددا  
صاحبة اوهدلزة، مبدا ا ذلدك الو دا   والهدنااي  والدربامب الاابعدة لألمدم اوازددء، واإلجدرا ا  

اوددددا، اخلاصددة  لددس حقددوق اإلنسدددان، واو  سددا  الوطنألددة يقددوق اإلنسدددان وجهددا  ا امددع 
 بقهد ضمان مشار اها ا حلقة النقا ؛

السددددددابعة  أثنددددددا  اوريدددددد ، إلألدددددد  قددددددد  يقريددددددراً اويفددددددوض السددددددامي أن ي إىل يطلددددددط -١9 
بوجد  خدداا علد  السألا دا  واومار ددا   الان ألددعدن ينيفألدق أحكددا  هدقا القدرار، مددع  ،والم ثدّ

اليفلسددطألنألة احملالددة، مبددا فألهددا  ا األرض الددد األددز ضددد اليفلسددطألنألّ اوريبطددة بالنشدداط ا  دداألطاا
 القدس الشر ألة؛

 إبقا  اوسنلة  ألد نظره. يقرر -٢٠ 
    


