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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 واألراضي العربية احملتلة األخرى
شييلي، ، *املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة ، *بنغالديش، ‡، إكوادور، ابكستان†*األردن  

 دولة فلسطني*: مشروع قراركواب، البوليفارية(،   -فنزويال )مجهورية 

والعدالة يف مجيي  انتهاكيات القيانون اليدوا يف األر  ضمان املساءلة  .../37
  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
إىل قواعييد ومبييادق القييانون الييدوص ذا  اليفييلك، مبييا ن ذليييل القييانون الييدوص  وإذ يشيير 

شييي ا  اييييك األانون اليييدوص ققيييوق اإلنسيييان، ف قييييما ابشاقييييك جنيييي   شييي ن ماإلنسييياا والقييي
رض ، الييييييق بن بيييييي  عليييييي  األ1949آ /أغسيييييي س  12املييييييدنيت ن وقييييييخ اقيييييير ، امل ر ييييييك 

 الشلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك،
قييوق إىل اإلعيي ن المليياملو ققييوق اإلنسييان وغييرد ميين الملهييود ا اصييك ح وإذ يشيير أي ييا   

ص ا ييييا  ملهيييد اليييدو اإلنسيييان، مبيييا فيهييييا الملهيييد اليييدوص ا ييييا  يققيييوق املدنييييك والسياقيييييك، وال
 يققوق افقتيفاديك وافجتماعيك والثقافيك، وابشاقيك حقوق ال شل،

إىل  ييييان مييي رر األمليييراة املتملاقيييدة السييياميك ن ابشاقييييك جنيييي  الرا مليييك  وإذ يشييير كييي ليل 
كيييييانون األول/   5، وإىل اإلع نيييييت اللييييي ين اعتميييييد ا املييييي رر ن 1999روز/يولييييييه  15املييييي ر  
،  شي ن التيدا ر ال زميك إلنشياذ افبشاقيييك ن 2014كيانون األول/ديسيمرب   17و 2001ديسيمرب 

 األملييراة املتملاقيييدة السييياميكفيهيييا أعييياد  األرض الشلسيي ينيك احملتليييك، مبييا فيهيييا القيييدس الشييرقيك، و 
__________ 

 دولك غر ع و ن جملس حقوق اإلنسان. *
 يقم الدول األع اء ن األمم املتحدة األع اء ن جمموعك الدول الملر يك. †
 يقم الدول األع اء ن األمم املتحدة األع اء ن منظمك التملاون اإلق مو. ‡

 A/HRC/37/L.49 األمم املتحدة 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة 

19 March 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/37/L.49 

GE.18-04201 2 

يلتمسييييل  واجبهيييا املتمثيييل ن كشاليييك احيييرتا  افبشاقييييك ن  التزامهيييا علييي   ليييك أميييور منهيييا الت كييييد
 األرض الشلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك،

كييانون الثيياا/   12امليي ر   9/1-إىل قرارابييه ذا  اليفييلك، مبييا فيهييا القييرارا  دإ وإذ يشيير 
 رييييييييوز/ 23امليييييييي ر   21/1-، ودإ2012 آذار/مييييييييارس 22امليييييييي ر   19/17، و2009ينيييييييياير 
 ،2014 يوليه

 2004روز/يولييه  9إىل الشتوى الق أصيدراا كمميك المليدل الدولييك ن  وإذ يشر أي ا   
  ش ن اآلاثر القانونيك الناشئك عن بشييد جدار ن األرض الشلس ينيك احملتلك،

ن غيييزة، وعميييي   2014للجنيييك التحقيييي  املسيييتقلك ن نيييزا  عيييا   عييين بقيييديردوإذ يملييير   
آلييا  األميم املتحيدة األ يرى ذا  اليفيلك، وكي ليل ايئيا  اململارييدا  وغررييا مين رييئيا  األميم 

 املتحدة، عل  بقاريرريا، 
الملميل الي ي ي ي ل   يه فياعلو ااتمي  امليدا الشلسي يئ واإلقيرائيلو واليدوص  وإذ ييدر  

ن حقيييييوق اإلنسيييييان ن بوةيييييي  وممافحيييييك انتهاكيييييا  القيييييانون اليييييدوص ن األرض وامليييييدافملون عييييي
 القدس الشرقيك، االشلس ينيك احملتلك، مبا فيه

ضيرورة التيزا   ييي  األمليراة يحيرتا  القيانون الييدوص اإلنسياا والقيانون الييدوص  وإذ ي كيد 
  ققوق اإلنسان،

، ويملييد ككييد واجيف كشاليك ماييك علي  أ ييك قي مك  يي  امليدنيت ورفياريهم وإذ يشدد 
 املدنيت ن النزا  املسلح،

إزاء التقارير الق بتحدث عين وقيو  انتهاكيا    يرة ققيوق  وإذ يساورد القل  الشديد 
وعين جيرائم حير  لتميل أقيا وقمليخ، مبيا  اإلنسان وانتهاكا  جسيمك للقانون الدوص اإلنسياا،

ميين  ملثيك األميم املتحيدة الدولييك املسيتقلك لتقيفيو اققييائ   ن ذلييل النتيائا اليق بوصيلخ إليهيا كيل  
بملثيييك الدولييييك املسيييتقلك لتقيفيييو اققيييائ  مييين أجيييل التحقيييي  ن آاثر  نييياء ال شييي ن النيييزا  ن غيييزة، و 

املسيييييتوملنا  اإلقيييييرائيليك علييييي  اققيييييوق املدنييييييك والسياقييييييك وافقتيفييييياديك وافجتماعييييييك والثقافييييييك 
األرض الشلسييي ينيك احملتليييك، مبيييا فيهيييا القيييدس الشيييرقيك، وعنيييك  للشيييملف الشلسييي يئ ن  يييي  أ ييياء

  ن غزة، وجمالس التحقي  الق شملها األمت الملا ، 2014التحقي  املستقلك ن نزا  عا  
ويهولييه انتشيييار   يييي  انتهاكييا  حقيييوق اإلنسييان والقيييانون الييدوص اإلنسييياا، وإذ يييدين 

و لوغهييا مسييتوري  غيير مسييبوقك ن األرض   يياق واقيي الييدمار واملييو  واململيياسة اإلنسييانيك عليي  ن
 الشلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك،

عل  اقتملجاليك التوصل دون ك ر إىل إقاء افحت ل اإلقيرائيلو الي ي  يدأ  وإذ يشدد 
 ، وإذ ي كد أن ذليل ضروري لدعم حقوق اإلنسان والقانون الدوص،1967عا  

من عد  بملياون إقيرائيل مي   يي   ملثيا  جمليس حقيوق اإلنسيان  وإذ يملر  عن اقتيائه 
ن غييزة، ورف ييها السييمال  ييد ول  2014لتقيفييو اققييائ  وعنييك التحقييي  املسييتقلك ن نييزا  عييا  

اايئا  الدوليك ققوق اإلنسان وعيدد مين اإلجيراءا  ا اصيك التا مليك لملميم املتحيدة السياعيك إىل 
للقييانون الييدوص ن األرض الشلسيي ينيك احملتلييك، مبييا فيهييا القييدس التحقييي  ن افنتهاكييا  املزعومييك 

 الشرقيك، ورف ها التملاون م  ري د اايئا  واإلجراءا ،
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لملد  بنشي  التوصيا  الواردة ن بقارير عنك التحقي  املستقلك ن  وإذ يملر  عن األق  
مين أجييل التحقييي  ن آاثر بملثييك الدوليييك املسيتقلك لتقيفييو اققييائ  ال، و (1)ن غيزة 2014نيزا  عييا  

 نيياء املسييتوملنا  اإلقييرائيليك عليي  اققييوق املدنيييك والسياقيييك وافقتيفيياديك وافجتماعيييك والثقافيييك 
، و ملثييك (2)للشييملف الشلسيي يئ ن  ييي  أ يياء األرض الشلسيي ينيك احملتلييك، مبييا فيهييا القييدس الشييرقيك

ميير اليي ي يشييمل اقييتمرارا  ليينم  ميين ، األ(3)األمييم املتحييدة لتقيفييو اققييائ   شيي ن النييزا  ن غييزة
 عد  بنشي  التوصيا  املقدمك من آليا  ورييئا  األمم املتحدة،

من أن اإلف   من الملقا  عل  انتهاكا  القانون الدوص  يفيورة  وإذ يملر  عن جزعه 
ليي  ذ يشييدد عمنهجيييك ومنيي  أمييد ملويييل قييد اييح  تمييرار افنتهاكييا  اعسيييمك دون عواقييف، وإ

ص ققيييوق انون اليييدو املسييياءلك علييي   يييي  انتهاكيييا  القيييانون اليييدوص اإلنسييياا والقيييضيييرورة كشاليييك 
مين  ميا  مزييداإلنسان من أجل وض  حد لإلف   من الملقا  وضيمان الملداليك واليرد  عين ارب

 افنتهاكا  ومايك املدنيت وبملزيز الس  ،
 ململياير القييانون لملييد  إحيراز بقييد  ن إجيراء  قيقييا  كلييك وفقييا   وإذ يملير  عيين األقي  

نظيييا  القيييانوا ييييك ن الاليييدوص، وإذ ييييدر  وجيييود الملدييييد مييين الملقبيييا  القانونييييك واإلجرائييييك والململ
إىل الملدالييك  الوصييول ناملييدا واعنييائو اإلقييرائيلو الييق بسييهم ن حرمييان ال ييحاري الشلسيي ينيت ميي

 ومن اق  ن افنتيفاة الق ائو الشملال،
قييي  اليييدول ن افنتهاكيييا  اعسييييمك فبشاقييييا  جنيييي    علييي  ضيييرورة أن وإذ يشيييدد 

، مين ا  حقهيا ق يائيوافنتهاكا  اعسييمك األ يرى للقيانون اليدوص اإلنسياا وأن ب  1949 لملا 
  وبملزييز لييل اليفيمو أجل وض  حد لإلف   من الملقا ، وأن بتقييد يلتزاماايا  مشاليك احيرتا  ب

 املساءلك الدوليك،
  فلسيي ت إىل نظييا  رومييا األقاقييو للمحممييك اعنائيييك الدوليييك ين ييما وإذ لييي  علمييا   

 ،2015كانون الثاا/يناير   2 ن
 ؛(1)ن غزة 2014 تقرير عنك التحقي  املستقلك ن نزا  عا   يرحف -1 
جبميييييي  اعهيييييا  املسييييي ولك ورييئيييييا  األميييييم املتحيييييدة أن بواصيييييل بنشيييييي   يهييييييف -2 

، والبملثيك الدولييك (1) غزةن 2014التوصيا  الواردة ن بقارير عنك التحقي  املستقلك ن نزا  عا  
ليي  اققييوق ائيليك عاملسييتقلك لتقيفييو اققييائ  ميين أجييل التحقييي  ن آاثر  نيياء املسييتوملنا  اإلقيير 

أ يياء األرض  ن  ييي  افقتيفيياديك وافجتماعيييك والثقافيييك للشييملف الشلسيي يئاملدنيييك والسياقيييك و 
تقيفيو اققيائ   شي ن النيزا  ، و ملثيك األميم املتحيدة ل(2)الشلس ينيك احملتلك، مبيا فيهيا القيدس الشيرقيك

 ، وفقا  لوفري  كل منها؛(3)ن غزة
ن غييييزة،  2014إىل أ يييييك عمييييل عنييييك التحقييييي  املسييييتقلك ن نييييزا  عييييا   يشييير -3 

والبملثييك الدوليييك املسييتقلك لتقيفييو اققييائ  ميين أجييل التحقييي  ن آاثر  نيياء املسييتوملنا  اإلقييرائيليك 
عليي  اققييوق املدنيييك والسياقيييك وافقتيفيياديك وافجتماعيييك والثقافيييك للشييملف الشلسيي يئ ن  ييي  

__________ 

(1) A/HRC/29/52 

(2) A/HRC/22/63. 
(3) A/HRC/12/48. 
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ملتحييدة لتقيفييو اققييائ  أ يياء األرض الشلسيي ينيك احملتلييك، مبييا فيهييا القييدس الشييرقيك، و ملثييك األمييم ا
 ش ن النزا  ن غزة، واململلوما  الق  ملتها  ش ن افنتهاكا  اعسيمك دعما  عهود املسياءلك ن 

 املستقبل، و وجه  ا  اململلوما  املتمللقك مبربميب انتهاكا  القانون الدوص املزعومت؛
كاقيييبك  ييييي  املسيييي ولت عييين انتهاكييييا  القييييانون الييييدوص  عليييي  ضييييرورة يشيييدد -4 

اإلنساا والقانون الدوص ققوق اإلنسان من   ل ما يناقف من آليا  الملدالك اعنائيك الوملنيك 
ن  أو الدوليييك الملادلييك واملسييتقلك، وعليي  ضييمان إنحييك قييبيل انتيفيياة فملييال عمييي  ال ييحاري، مبييا

ورة اختيييياذ   ييييوا  عمليييييك ن قييييبيل  قييييي  رييييي د وي كييييد ضيييير  ذليييييل صييييرة بملوي ييييا  كاملييييك،
 انتهاكا  ن املستقبل؛  ولإلقها  ن من  وقو  األريداة، لمشالك الملدالك عمي  ال حاري

 املب ولييييك إلقيييياء النييييزا  اإلقييييرائيلو الشلسيييي يئ ينب ييييو أن أن  ييييي  اعهييييود ي كييييد -5 
 ققييوق اإلنسييان، وينب ييو أن بمشييلبت قييس عليي  احييرتا  القييانون الييدوص اإلنسيياا والقييانون الييدوص 

 ميفداقيك عن  ي  انتهاكا  القانون الدوص من أجل  قي  ق   مستدا ؛ مساءلك شاملك وذا 
يألملراة اململنيك أن بتملياون بملياوس  كيام   مي  التحقيي  األوص للمحمميك  يهيف -6 

 اعنائيك الدوليك وم  أي  قي  قد يُشتح فحقا ؛
فيياعلو  املوجهييك ضييد ال الرترييييف والتهديييدا  ونييز  الشييرعيكجبمييي  أعميي ينييدد -7 

ااتميي  املييدا واملييدافملت عيين حقييوق اإلنسييان املشيياركت ن بوةييي  وممافحييك انتهاكييا  القييانون 
اليييدوص واإلفييي   مييين الملقيييا  ن األرض الشلسييي ينيك احملتليييك، مبيييا فيهيييا القيييدس الشيييرقيك، ويهييييف 

 جبمي  الدول أن بمشل مايتهم؛
جبميييي  اليييدول أن بشيييج  افمتثيييال للقيييانون اليييدوص، وجبميييي  األمليييراة  يهييييف -8 

 ييرت  وبمشييل احييرتا  القييانون الييدوص اإلنسيياا ن  املتملاقييدة السيياميك ن ابشاقيييك جنييي  الرا ملييك أن
املشرتكك  ت ابشاقيا  جني ،  1األرض الشلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك، وفقا  للمادة 

من بليل افبشاقييك فيميا يتمللي  يلملقيوي   148و 147و 146يلتزامااا مبوجف املواد  وأن بشو
ن ذليييل عيين ملرييي    اعنائيييك وافنتهاكييا  اعسيييمك ومسيي وليا  األملييراة املتملاقييدة السيياميك، مبييا

ن اربميا  قيلو  غير مشيرو  دولييا ، ضيالملك قيل ااا الراييك وكياسايا ا اصيك بيفيبح أف  كشالك
اململروة أقم يست دمون األقلحك أو مين  بوفر األقلحك للمست دمت النهائيت مث   يل ومن ذل
اإلنسيياا و/أو القييانون  أقييم قيسييت دموقا ن اربمييا  انتهاكييا    ييرة للقييانون الييدوص املييرجح

 الدوص ققوق اإلنسان؛
اء  أبن بظيييل اعمملييييك الملاميييك علييي  عليييم يملسييي لك إىل أن بقتنييي  أبن إجييير  يوصيييو -9 

مناقبا  فيما يتملل   تنشي  التوصيا  الق قدمتها  ملثيك األميم املتحيدة لتقيفيو اققيائ   شي ن النيزا  
يي  أو  يفييدد أن يُيتم يي   يفييورة مناقييبك عليي  املسييتويت الييوملئ أو الييدوص  ن غييزة ن بقريرريييا قييد اختب

 لمشالك الملدالك لل حاري ومساءلك اعناة؛
عين  دة السيامو ققيوق اإلنسيان أن يقيد  بقرييرا  إىل مشيوض األميم املتحي ي لف -10 

 بنشي  ري ا القرار إىل جملس حقوق اإلنسان، ن دوربه األر ملت؛
 إ قاء ري د املس لك قيد نظرد.يقرر  -11 

    


