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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 7البند 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني
 ىواألراضي العربية احملتلة األخر 

، *املتعووووددة القو(يووووا   -، بوليفيووووا ةدولووووة *، بوووويشالد  ‡، إكوووووادور، اكسووووتان† *األردن  
 : (شروع قرار*البوليفار ة ، كوا، دولة فلسطني -شيلي، فيزو ال ةمجهور ة 

 سطيين يف تقر ر املصريحق الشعب الفل .../٣٧  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
منه،  55و 1مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،، وااصهأ كحمهامل املهاد    إذ يسرتشد 

ييف ملبهههدك امل الهههد اللتههه   انهههدان حهههيف الرهههموري ا  قريهههر مأتههه ضا، وإذ يميهههد  نيهههد  هههرورة ا حهههرت 
 نحهو ادهد د ا، عله  الا متناع ا المال ات الدوليأ عن التهديد ابسهتددامل القهوة كو اسهتددامها

م اً مليثههاق األمههلههدول وفقههالقههانون الههدوت املتملقههأ ابلمال ههات الود يههأ والتمههاون  هه  إعههالن مبههاد  ا
  رهههرين األول/ 24( املهههار  25-)د2625، اجلمميهههأ المامهههأ ا  رارضههها املتحهههدة، الهههمد اعتمد ههه

 ،ستممال القوة، وإذ ياند عدمل جواز ا ستيالء عل  األرا ي ابلتهديد كو اب1970كنتو ر 
مهههن المههههد الهههدوت ا هههاص ابيقهههوق ا  تأتهههاديأ  1أبحمهههامل املهههادة  اً وإذ يسرتشهههد كي ههه 

نيهههأ والسياسهههيأ، اللتههه  مهههن المههههد الهههدوت ا هههاص ابيقهههوق املد 1وا جتماعيهههأ والثقافيهههأ، واملهههادة 
  اندان حيف مجيع الرموري ا  قرير مأت ضا،

لمهههاملي ابلمههههدين الهههدولي  ا اصههه  اقهههوق اإلنسهههان، واإلعهههالن ا وإذ يسرتشهههد نهههمل  
 1يقههههوق اإلنسههههان، وإعهههههالن مههههن  ا سهههههتقالل للبلههههدان والرههههموري املسهههههتممرة، وااصههههأ املهههههادة 

وأبحمهههامل إعهههالن و هههريمن عمهههذ فيينهههها، اللهههمين اعتمهههدإلا املههها ر المهههاملي يقهههوق اإلنسههههان  منههه،،
__________ 

 دولأ غ  ع و ا جملس حقوق اإلنسان. *
 ابسم الدول األع اء ا األمم املتحدة األع اء ا جمموعأ الدول المر يأ. †
 األع اء ا منظمأ التماون اإلسالمي.ابسم الدول األع اء ا األمم املتحدة  ‡
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مههن اجلههزء األول، املتملقتههان اههيف مجيههع  3و 2، وااصههأ الرقههر ن (1)1993حزيران/يونيهه،  25 ا
 لرموري ا  قرير مأت ضا، وخأتوصاً الرموري الوا مأ حتت ا حتالل األجنيب،ا

 رههههههههرين  29( املههههههههار  2-كلهههههههه  وابء )د 181إىل  ههههههههرار اجلمميههههههههأ المامههههههههأ  وإذ يرهههههههه  
، وإىل 1948نهههههانون األول/ديسهههههمرب   11( املهههههار  3-)د194، و رارضههههها 1947الثهههههام/نوفمرب 

 أ المامههأ وجلنههأا اجلمميههيههها القههرارات الههد اعتمههدهسههائر  ههرارات األمههم املتحههدة ذات الأتههلأ، مبهها ف
د د حقوق الرمب الرلسه القا لهأ  طيين غه حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، الد  اند وحتح

 للتأترف، وخاصأ حق، ا  قرير مأت ه،
  رههههرين الثههههام/ 22( املههههار  1967)242إىل  ههههرارات جملههههس األمههههن  وإذ يرهههه  كي ههههاً  
( 2002)1397، و1973 رههرين األول/كنتههو ر  22( املههار  1973)338و، 1967 نههوفمرب
 ،2002آذار/مارس  30( املار  2002)1402، و2002آذار/مارس  12املار  

 ،2012 ررين الثام/نوفمرب  29املار   67/19إىل  رار اجلمميأ المامأ  وإذ ير  نمل  
فقاً ألحمهامل ميثهاق األمهم حيف الرمب الرلسطيين ا  قرير مأت ه و  وإذ ياند من جديد 

لدوليههههأ الأتههههمو  او املتحههههدة و ههههرارات األمههههم املتحههههدة وإعاليههههها ذات الأتههههلأ، وألحمههههامل المهههههود 
 إذ يانههد كن ضههمهلمهها ، و ااملتملقههأ ابيههيف ا  قريههر املأتهه   وصههر، مبههدكً دوليههاً وحقههاً جلميههع شههموري 

ل ودائهم المل عادسلتوصذ إىل القاعدة اآلمرة من  واعد القانون الدوت ضي شرط مسبيف كساسي ل
 وشامذ ا منطقأ الررق األوسط،

إزاء حمنههأ ماليهه  الالجاهه  واملرههردين الرلسههطيني  الههمين ا تحلمههوا  وإذ يمههرري عههن اسههتيائ، 
رون ا الوا يميز من دايرضم، وإذ يمرري عن كسر، الرديد لمون كنثر من نأت  الرلسطيني  ما 

 حناء املنطقأ وا الرتات،املنر  ا خميمات لالجا  ا مجيع ك
انطبهههاق مبهههدك السهههيادة الدائمهههأ علههه  املهههوارد الطبيميهههأ علههه  ايالهههأ الرلسهههطينيأ  وإذ يانهههد 

  وصر، جزءاً   يتجزك من حيف  قرير املأت ،
 9إىل ا سهههتنتال الهههمد انتههههت إليههه، حمممهههأ المهههدل الدوليهههأ، ا فتواضههها املارخهههأ  وإذ يرههه  
لمافهأ، يف  ائم جتهاه ايف الرمب الرلسطيين ا  قرير املأت ، وضو ح، وماداه كن ح2004 وز/يولي، 

 طينيأ ادتلههأ،رض الرلسهه ميقهه،  رههدة إسههرائيذ، السههلطأ القائمههأ اب حههتالل،  ترههييدضا اجلههدار ا األ
مة التهدا   املتدهائيليأ و مبا فيها القدس الرر يأ، وضو مها يهادد، عهالوة عله  عمليهأ ا سهتيطان اإلسهر 

سههان، مبههها ا قهههوق اإلنانتهانههات جسهههيمأ للقههانون الههدوت اإلنسهههام والقههانون الههدوت يسهها قاً، إىل 
 ذل   رحيذ الرلسطيني   سراً واستيالء إسرائيذ عل  األرا ي الرلسطينيأ،

كن حهههيف الرهههمب الرلسهههطيين ا  قريهههر املأتههه  يتمهههرض ملزيهههد مهههن ا نتهههها  مهههن   بهههذ  وإذ يمتهههرب 
  يأ،يها القدس الرر لأ، مبا فومواصلأ  وسيمها ا األرض الرلسطينيأ ادتإسرائيذ  رمذ وجود املستوطنات 

عامههاً، يزيههد  نيههد  50كن اإلخرههاق، ا و ههع حههد لالحههتالل  مههد م ههي  وإذ يالحهه  
يد سههر، الرههدكاملسههاوليأ الدوليههأ عههن دعههم حقههوق اإلنسههان للرههمب الرلسههطيين، وإذ يمههرري عههن 

 رار التقسيم،عاماً عل  صدور   70لمون الق يأ الرلسطينيأ    زال  دون حذ  مد مرور 

__________ 

(1) A/CONF.157/23. 
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هذ كن األمم املتحدة س وإذ ياند من جديد  تواصذ الممذ  رأن   يأ فلسط  إىل كن حتح
 ضمه الق يأ جبميع جوانبها وفقاً للقانون الدوت،

حههيف الرههمب الرلسههطيين غهه  القا ههذ للتأتههرف والههدائم وغهه   يانههد مههن جديههد -1 
املرروط ا  قرير مأت ه، مبا ا ذل  حقه، ا المهييف ا  هذ ايريهأ والمدالهأ والمرامهأ، وحقه، ا 

 سط  املستقلأ؛إ امأ دولأ فل
إسههرائيذ، السههلطأ القائمههأ اب حههتالل، أبن  نهههي فههوراً احتال هها لهه رض  يطالهب -2 

الرلسههطينيأ ادتلههأ، مبهها فيههها القههدس الرههر يأ، ويانههد مههن جديههد دعمهه، للحههذ القههائم علهه  وجههود 
 دولت ، إلا فلسط  وإسرائيذ،  ميران جنباً إىل جنب ا سالمل وكمن؛

إزاء كد إجههههراء  تدههههمه كد ضياههههأ، حموميههههأ كو غهههه   لقهههه،يمههههرري عههههن شههههديد   -3 
حموميههأ، علهه  حنههو يرههمذ انتهانههاً للقههرارات ذات الأتههلأ ابلقههدس الأتههادرة عههن اجلمميههأ المامههأ 

 وجملس األمن؛
إزاء  رتيههههت األرض الرلسههههطينيأ ادتلههههأ، مبهههها ا ذلهههه   يمههههرري عههههن  لقهههه، البههههال  -4 

يرافيهههههأ، النهههههامج  عهههههن اسهههههتمرار إسهههههرائيذ ا  نهههههاء القهههههدس الرهههههر يأ، والتيههههه ات ا  رنيبتهههههها الدم
املسهههههتوطنات و وسهههههيمها و رحيهههههذ الرلسهههههطيني   سهههههراً و نهههههاء اجلهههههدار، ويانهههههد كن  رتيهههههت األرض 
الرلسطينيأ عل  ضما النحو، مبا يقوض إممانيأ إعمال الرمب الرلسطيين حق، ا  قرير مأت ه، 

رهد د ا ضهما الأتهدد عله  اياجهأ إىل احهرتامل يتناىف مع مقاصهد ميثهاق األمهم املتحهدة ومبادئه،، وي
وصون الوحدة الرتا يأ لمذ األرض الرلسطينيأ ادتلأ، مبها فيهها القهدس الرهر يأ و واصهلها اجليهراا 

 وسالمتها اإل ليميأ؛
كن حههههيف الرههههمب الرلسههههطيين ا السههههيادة الدائمههههأ علهههه   روا هههه، ومههههوارده  يانههههد -5 

تهه، الوطنيههأ ورفاضهه، وكن يمههون جههزءاً مههن إعمههال حقهه، ا الطبيميههأ  ههب كن يحسههتددمل لتحقيههيف  نمي
  قرير مأت ه؛

جبمهههههع الهههههدول كن  مرهههههذ الوفهههههاء ابلتزاماهههههها اب متنهههههاع عهههههن ا عهههههرتاف  يهيهههههب -6 
اإلعانههأ كو املسههاعدة فيمهها يتأتههذ ابنتهانههات إسههرائيذ اجلسههيمأ لقواعههد القههانون الههدوت اآلمههرة،  كو

سههتددامل القههوة، مههن كجههذ  ههمان يفارسههأ ايههيف ا  قريههر و  سههيما التزامههها اظههر حيههازة األرض اب
املأته ، ويهيهب  ها كي هاً كن   هي ا التمههاون مهن كجهذ التوصهذ، ابلوسهائذ القانونيهأ، إىل و ههع 

 حد  مه اإلخال ت اجلسيمأ وإ طال سياسات ويفارسات إسرائيذ غ  املرروعأ؛
ال لتمزيهههز إعمهههال مجيهههع الهههدول علههه  ابهههاذ التهههدا   حسهههب مقت ههه  ايههه حيههه    -7 

الرهمب الرلسهطيين حقه، ا  قريههر مأته ه، و قهدد املسهاعدة ل مههم املتحهدة ا سهياق ا ههطالعها 
 ابملساوليات الد نحل رت  ا مبوجب امليثاق اأتوص إعمال ضما اييف؛

 كن يبقي املسألأ  يد نظره. يقرر -8 
    


