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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية الحادية والعشرون

 3102متوز/يوليه  32

 اعتمده مجلس حقوق اإلنسان قرار  

  12/2-دإ  
فيهطا  المحتلطة  ممطا الفلسطيينية ضمان احترام القانون الدولي في األرض

 القدس الشرقية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 ،ومبادئه وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ميثاق األمم املتحدةقاصد مب إذ يسرتشد 
وقذذذذ ام    3110آذام/مذذذذام   05املذذذذ م   01/350بقذذذذ ام اة عيذذذذ  العامذذذذ   وإذ يذذذذ     

 ،3112حزي ان/يونيه  01امل مخني  5/3و 5/0جملس حقوق اإلنسان 
حذذا البذذعف اليلسذذتير ر كق يذذ  املجذذز وعذذد  ألذذواز حيذذازة األما ذذي وإذ يعيذذد كي يذذد  

 على النحو املنجوص عليه ر امليثاق، ،باستخدا  القوة
سذذي ا  انتبذذاق القذذانون الذذدو  حلقذذوق اإلنسذذان والقذذانون الذذدو  اإلنسذذا ، واوإذ ي  ذذد  

أغسذذذتس  آ / 03اص املذذذدنيني ر وقذذذ  احلذذذ   امل مخذذذ  اكياقيذذذ  ألنيذذذ  ببذذذين  ايذذذ  األشذذذخ
0121
 فيها القد  الب قي ، ، على األمض اليلستيني  احملتل ، مبا(1)

__________ 

(1) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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أن علذذذذى ايذذذذ  األاذذذذ ات السذذذذامي  املتعاقذذذذدة ر اكياقيذذذذ  ألنيذذذذ  وإذ ي  ذذذذد مذذذذ  ألديذذذذد  
االتزامذذا  في ذذا  ااكياقيذذ  املذذ  ومة و ذذ ان احذذرتا  كلذذ  الناشذذ   عذذ احذذرتا  االتزامذذا   (0)ال ابعذذ 

فيهذا القذذد  البذ قي ، ويعيذد كي يذذد التزاما ذا مبوألذف املذذواد  يتعلذا بذاألمض اليلسذتيني  احملتلذذ ، مبذا
في ذذذذذذا يتعلذذذذذذا بالعقوبذذذذذذا  اةزائيذذذذذذ  واملخاليذذذذذذا  اةسذذذذذذي   ومسذذذذذذ وليا   021و 022و 020

 األا ات السامي  املتعاقدة،
كق يذذذ  بعثذذذ  األمذذذم املتحذذذدة امدة ر لعذذذد  كنييذذذ  التوصذذذيا  الذذذو  وإذ يسذذذاومد شذذذديد القلذذذا 

3111 لتقجذي احلقذذائا ببذين النذذزاة ر غذزة ر عذذا 
واقتناعذا  منذذه بذين عذذد  مسذاكل  مذذ ك    ،(2)

يذذذ د  إك ك ذذذ ام اانتها ذذذا   انتها ذذذا  القذذذانون الذذذدو  يعذذذزز مقافذذذ  اإلفذذذال  مذذذ  العقذذذا ، مذذذا
 ويع ض صون السلم الدو  خلت  شديد،

صذذذادت الذذذ   و السذذذنوي  العاشذذذ ة اعت ذذذاد  3102وز/يوليذذذه مت 1أن يذذذو   وإذ يالحذذذ  
حم    العدل الدولي  ببين اآلمام القانوني  الناش   ع  كبييد ألدام ر األمض اليلستيني  فتوو 
ذذ  إك احذذرتا اكنييذذ   رويالحذذ  عذذد  إحذذ از كقذذد   احملتلذذ ، القذذانون الذذدو   ، وي  ذذد احلاألذذ  امللح 

 و  ان احرتامه ا ر   ا الجدد، ،قوق اإلنسانالقانون الدو  حلو اإلنسا  
غذذع عنه ذذا  بذذين العدالذذ  واحذذرتا  سذذيادة القذذانون م يزكذذان اواقتناعذذا  منذذه اقتناعذذا  ماسذذخا   

علذذا بانتها ذذا  للسذذال ، وي  ذذد أن اإلفذذال  البنيذذو  مذذ  العقذذا  السذذائد منذذ  زمذذ  بعيذذد في ذذا يت
مبذا  لستيني  احملتل  كستدعي اختاذ إأل اكا  ببذياا،أزم  عدال  ر األمض الي القانون الدو  خلا

 املساكل  ع  اة ائم الدولي ، ر ذل 
  فوميذامتناة إس ائيل املنهجذي عذ  إألذ اك ققيقذا  حقيقيذ  نزيهذ  ومسذتقل  و  وإذ يالح  

يقتضذذيه القذذانون الذذدو ، في ذذا ك ك بذذه قذذوا  ااحذذتالل واملسذذتوانون مذذ  عنذذ   وفعالذذ ، وفذذا مذذا
ا اليلستينيني، وامتناعها ع  إخضاة أع اهلا العس  ي  ر األمض اليلسذتيني  احملتلذ ، وأل ائم حب

 فيها القد  الب قي ، لل ساكل  القضائي ، مبا
التزامذذا  إسذذ ائيل بوصذذيها السذذلت  القائ ذذ  بذذااحتالل بضذذ ان مفذذاد وسذذالم  وإذ ي  ذذد  

فيهذذا القذذد  البذذ قي ،  الغ بيذذ ، مبذذاالسذذ ان املذذدنيني اليلسذذتينيني اخلا ذذعني احتالهلذذا ر الضذذي  
 قتاة غزة، ويالح  ختلي إس ائيل ع  التزاما ا هب ا البين ومفضها إيا ا ع دا ، ور

أن كع ذذذد اسذذذتهدات املذذذدنيني وغذذذز م مذذذ  األشذذذخاص احمل يذذذني وامك ذذذا   وإذ يالحذذذ  
و  حلقذذذوق انتها ذذذا  منهجيذذذ  وصذذذامخ  وواسذذذع  النتذذذاق للقذذذانون الذذذدو  اإلنسذذذا  والقذذذانون الذذذد

يذذا  ألسذذي   و ديذذدا  للسذذلم واألمذذ  اإلنسذذان املنتبق ذذني ر حذذاا  النذذزاة املسذذلا يبذذ  الن  ال
 الدوليني،
 02منذذذذذذ   علذذذذذذى نتذذذذذذاق واسذذذذذذ  الع ليذذذذذذا  العسذذذذذذ  ي  اإلسذذذذذذ ائيلي  املني ذذذذذذ ةوإذ كسذذذذذذو د  

تذو  علذى فيهذا القذد  البذ قي ، والذ  ان ر األمض اليلستيني  احملتل ، مبذا 3102حزي ان/يونيه 
__________ 

(2) A/HRC/12/48. 
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 ج ا  غز متناسب  وعبذوائي ، وأد  إك انتها ذا  ختذزة حلقذوق اإلنسذان للسذ ان املذدنيني 
وقذذ  ر أحذذدت اعتذذداك عسذذ    إسذذ ائيلي علذذى قتذذاة غذذزة احملتذذل،  ر ذلذذ  مذذا اليلسذذتينيني، مبذذا

و و األخز ر سلسل  م  أع ال العدوان العس    اإلس ائيلي ، وع ليذا  إغذالق املنذااا علذى 
 وااعتقال اة اعي وقتل املدنيني ر الضي  الغ بي  احملتل ،  بزنتاق  

ر ذلذذ  قديذذدا   للحالذذ  اإلنسذذاني  احل ألذ  ر قتذذاة غذذزة، مبذذا وإذ يعذ   عذذ  شذذديد قلقذذه 
عبذذ ا  اآلات مذذ  املذذدنيني اليلسذذتينيني، وأزمذذ  احلجذذول علذذى امليذذاد وخذذدما  الجذذ ت كبذذ يد 

يقذذ   مذذ  مليذذون شذذخر، والضذذ م البذذالا الذذ   أصذذا  البنيذذ   مذذاالجذذحي املناسذذب  الذذ  كذذ م  ر 
ملدة  ر املائ  م  الس ان على التيام ال ه بائي إا 11أدو إك عد  حجول و التحتي  لل ه باك 

وغز م م  الضحايا باملسذاعدا   اك املدنيني   أمب  ساعا  ر اليو ، ويبدد على أمهي  كزويد
 اإلنساني  التامئ ،

 3102متوز/يوليذذذذذذه  3يلسذذذذذتير ر الوار الذذذذذتوافذذذذذذا البتبذذذذذ يل ح ومذذذذذ   وإذ ي حذذذذذف 
 ذذي حا ذذ  األمهيذذ  لبلذذوو حذذل الذذدولتني علذذى و ختذذوة مه ذذ  ملذذو املجذذاحل  اليلسذذتيني ، باعتبذذامد 

مي ذ   وققيا سال  دائذم، وي  ذد أن احلالذ  ر قتذاة غذزة احملتذل ا 0102قبل  أسا  حدود ما
  ألغ افيا  وسياسيا  واقتجاديا  ع  الضي  الغ بي ،بقي القتاة ميجوا   مااست  ام ا 
امتنذذاة إسذذ ائيل، السذذلت  القائ ذذ  بذذااحتالل، عذذ  إاذذاك احتالهلذذا  يذذدي  ببذذدة -0 

فيها القد  الب قي ، وفقا  للقانون الدو  وق اما   لألمض اليلستيني  احملتل ، مباال   اال أمدد 
 األمم املتحدة ذا  الجل ؛

اانتها ا  الواسذع  النتذاق واملنهجيذ  واةسذي   للقذانون العباما  يدي  بيشد  -3 
الدو  حلقوق اإلنسان واحل يا  األساسي ، الناجت  ع  الع ليا  العس  ي  اإلس ائيلي  املنيَّذ ة ر 

سذي ا آخذ  اعتذداك عسذ    شذنته  ، وا3102حزي ان/يونيه  02األمض اليلستيني  احملتل  من  
وحبذذ ا  علذذى قتذذاة غذذزة احملتذذل، وانتذذوو علذذى  ج ذذا  غذذز متناسذذب  وعبذذوائي ،  إسذذ ائيل ألذذوا  وبذذ ا  

ر عقذا  اذاعي  امل تل ا  املدني مشل  القج  اةو  لل نااا املدني ، واستهدات املدنيني و 
 ال  للقانون الذدو ، وغذز ذلذ  مذ  األع ذال، مبذا فيهذا اسذتهدات التذواقم التبيذ  واإلنسذاني ، 

، ا  فلسذذتيني 051قتذل أ ثذذ  مذذ   عذذ   بجذومة مباشذذ ة سذذي  ئم دوليذذ ، والذذ  أالذ  قذذد كبذذ ل ألذ ا
 عذذ شذذخر، و  2 111 ، وألذذ أ أ ثذذ  مذذ ايذذال   021معظ هذم مذذ  املذذدنيني وبيذذنهم أ ثذذ  مذذ  

 التدمز الغاشم لل نازل والبني  التحتي  احليوي  وامل تل ا  العام ؛
، مبذا ر ذلذ  قتذل امنذني العن   د املدنيني جب ي  أش اله أين ا امُك ذف يدي  -2 

مذذذ  املذذذدنيني اإلسذذذ ائيليني بنذذذزان الجذذذوامير، واذذذي  ايذذذ  األاذذذ ات املعنيذذذ  علذذذى احذذذرتا  التزاما ذذذا 
 مبوألف القانون الدو  اإلنسا  والقانون الدو  حلقوق اإلنسان؛

  ي  اإلسذذذذ ائيلي  ر ع ذذذذو  األمض وقذذذذ  فذذذذوم  لالعتذذذذداكا  العسذذذذ إكيذذذذدعو  -2 
اليلسذتيني  احملتلذ ، مبذا فيهذذا القذد  البذ قي ، وإك و ذذ  حذد للهج ذا   ذذد ايذ  املذدنيني، مبذذ  

 فيهم املدنيون اإلس ائيليون؛
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ايذذذذ  باملبذذذذادمة املجذذذذ ي  الذذذذ  ك يذذذذد ا ألامعذذذذ  الذذذذدول الع بيذذذذ ، ويذذذذدعو  ي حذذذذف -5 
يييد  ذ د املبذادمة بغيذ  التوصذل إك وقذ  شذامل إلاذالق األا ات الياعل  اإلقلي ي  والدولي  إك ك

 النام؛
إس ائيل، السلت  القائ   بااحتالل، بين كنهي فوما  وبال امل إغالقهذا  يتالف -0 

غذذز القذذذانو  لقتذذذاة غذذذزة احملتذذذل، و ذذذو اإلغذذذالق الذذذ   يبذذذ ل حبذذذد ذاكذذذه عقابذذذا  ااعيذذذا  للسذذذ ان 
تا املعاب  بب ل فوم  ودائم وغز مب وط أمذا  كذدفا املدنيني اليلستينيني، وذل  بت ق منها ف

املساعدا  اإلنساني  والسل  التجاميذ  واألشذخاص مذ  قتذاة غذزة وإليذه، وفقذا  التزاما ذا مبوألذف 
 القانون الدو  اإلنسا ؛

اجملت ذذذذ  الذذذذدو ، مبذذذذا ر ذلذذذذ  الذذذذدول األعضذذذذاك ر األمذذذذم املتحذذذذدة إك  فتلذذذذي -2 
  واملنظ ذذذا  احل وميذذذ  الدوليذذذ  وغذذذز احل وميذذذ ، فضذذذال  عذذذ  املنظ ذذذا  وامل سسذذذا  املاليذذذ  الدوليذذذ
 املسذذذاعدا  واخلذذذدما  اإلنسذذذاني  الذذذ  متذذذس احلاألذذذ  إليهذذذا للبذذذعف مياإلقلي يذذذ  واألقالي يذذذ ، كقذذذد

و الذذ  األمذذم املتحذذدة الذذ   أالقتذذه  تذذوام اليلسذذتير ر قتذذاة غذذزة، بوسذذائل منهذذا دعذذم نذذداك ال
 ؛3102متوز/يوليه  02ر  ليلستينيني ر الب ق األدىنإلغام  وكبغيل الالأل ني ا

إزاك كزايد حاا  العن  والتدمز واملضايق  وااستيزاز  يع   ع  شديد القلا -1 
والتحذذ يا الذذ  ميامسذذذها املسذذتوانون اإلسذذ ائيليون املتت فذذذون الذذ ي  نُقلذذوا ببذذذ ل غذذز قذذذانو  إك 

البذذذذ قي ،  ذذذذد املذذذذدنيني اليلسذذذذتينيني، مبذذذذ  فذذذذيهم األمض اليلسذذذذتيني  احملتلذذذذ ، مبذذذذا فيهذذذذا القذذذذد  
 األايال، وممتل ا م، ويدي  بيشد العباما  أل ائم ال  ا ي  امل ك ب  نتيج  ذل ؛

ذزي  اليلسذتينيني ر السذذجون  يعذ   عذ  بذذالا القلذا -1  إزاك حالذ  املعتقلذذني واحملتج 
فلسذذذذتير  0 111مذذذذ  عقذذذذف اعتقذذذذال إسذذذذ ائيل أ ثذذذذ   خباصذذذذ وم ا ذذذذز ااحتجذذذذاز اإلسذذذذ ائيلي ، و 

، ويتلف إك إس ائيل، السلت  القائ   بااحتالل، أن كتلذا فذوما  3102حزي ان/يونيه  02 من 
سذذ اأ ايذذ  املعتقلذذني اليلسذذتينيني الذذ ي  زذذال  احتجذذاز م القذذانون الذذدو ، مبذذ  فذذيهم األايذذال 

 واي  أعضاك اجمللس التب يعي اليلستير؛
يذذذ  املذذذدنيني، وي  ذذذد امتنذذذاة إسذذذ ائيل املتواصذذذل عذذذ  أمهيذذذ   ذذذ ان  ايذذذ  ا يُذذذ ز -01 

 ايذذ  السذذ ان املذذدنيني اليلسذذتينيني اخلا ذذعني احتالهلذذا علذذى ملذذو مذذا يقتضذذيه القذذانون الذذدو ، 
ويذذدعو ر  ذذذ ا السذذياق إك كذذذوفز  ايذذ  دوليذذذ  فوميذذ  للبذذذعف اليلسذذتير ر األمض اليلسذذذتيني  

لألح ذذا  ذا  الجذذل  ر ميثذذاق األمذذم املتحذذدة والقذذانون  احملتلذذ ، مبذذا فيهذذا القذذد  البذذ قي ، وفقذذا  
 الدو  اإلنسا  والقانون الدو  حلقوق اإلنسان؛

كسذذامة ، بذذين (0)ح ومذذ  سويسذذ ا، بجذذيتها وديذذ  اكياقيذذ  ألنيذذ  ال ابعذذ  يوصذذي -00 
اذ ااكياقيذ  ببذين كذدابز إنيذذ رألاذذ ات السذامي  املتعاقذدة امذ  ألديذد إك عقذد مذ مت   ةدعو إك الذ

 0 ااكياقي  ر األمض اليلستيني  احملتل ، مبا فيها القد  الب قي ، و  ان احرتامهذا وفقذا  لل ذادة
، مذ  م اعذاة البيذان الذ   اعت ذدد مذ مت  األاذ ات السذامي  (3)املبرت   بني اكياقيا  ألنيذ  األمبذ 

__________ 

(3) United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 
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األول/ديسذذ     ذذانون  5واإلعذذالن الذذ   اعت ذذدد املذذ مت  ر  0111متوز/يوليذذه  05املتعاقذذدة ر 
 ؛3110
 الت ذا   بوايا  ر إاام اإلأل اكا  اخلاصذ نيامل لياي  املعنيني  إكيتلف  -03 

وا  معلوما  بب ل عاألل ع  اي  انتها ا  حقوق اإلنسان ر األمض اليلستيني  احملتل ، 
سنوي  املقدمذ  وإدماج مالحظا م ر كقامي  م ال،  ل منهم وفا وايته، ، مبا فيها القد  الب قي 

 إك جملس حقوق اإلنسان؛
أن ي سل على وألذه ااسذتعجال ةنذ  ققيذا دوليذ  مسذتقل ، يعي نهذا مئذيس  يق م -02 

جملذذس حقذذوق اإلنسذذان، للتحقيذذا ر ايذذ  انتها ذذا  القذذانون الذذدو  اإلنسذذا  والقذذانون الذذدو  
ر قتذذاة غذذزة  خباصذذ  قي ، و حلقذذوق اإلنسذذان ر األمض اليلسذذتيني  احملتلذذ ، مبذذا فيهذذا القذذد  البذذ

سذذواك قبذذل  ذذ د  ،3102حزي ان/يونيذذه  02احملتذذل، ر سذذياق الع ليذذا  العسذذ  ي  املني ذذ ة منذذ  
الع ليا  أو أمناك ا أو بعد ا، وكق ي  الوقائ  والظ وت احمليت  هب د اانتها ا  واة ائم امل ك  ب  

ببذين كذدابز املسذاكل ، و ذل ذلذ   وقديد املس ولني عنها، وكقدمي كوصذيا ، وا سذي ا كوصذيا 
بغيذذ  كيذذاد  اإلفذذال  مذذ  العقذذا  وو ذذ  حذذد لذذه و ذذ ان حماسذذب  املسذذ ولني، وكوصذذيا  ببذذين 
سبل ووسذائل  ايذ  املذدنيني مذ  أ  اعتذداكا  أخذ و، وكقذدمي كق يذ  إك اجمللذس ر دومكذه الثامنذ  

 والعب ي ؛
أن كتعذذذاون، حبسذذذذف  ذا  الجذذذذل األخذذذ و  ي ذذذا  األمذذذذم املتحذذذدة  إكيتلذذذف  -02 

ااقتضذذاك، مذذ  ةنذذ  التحقيذذا ر كنييذذ  مه تهذذا، ويتلذذف مسذذاعدة األمذذني العذذا  وميو ذذ  األمذذم 
املتحذذدة السذذامي  حلقذذوق اإلنسذذان ر  ذذ ا البذذين، بتذذ ق منهذذا كقذذدمي ايذذ  املسذذاعدا  اإلداميذذ  

 اإلألذ اكا  اخلاصذ   بوايذا  ر إاذامنيامل ليوالتقني  واللوألستي  الالزم  لت  ني ةن  التحقيا و 
 م  كنيي  وايا م بس ع  و ياكة؛

امليو   السامي  أن كقد  كق ي ا  ببين كنيي    ا الق ام، مبا ر ذل   إكيتلف  -05 
التذذذدابز املتخذذذ ة لضذذذ ان املسذذذاكل  عذذذ  اانتها ذذذا  اخلتذذذزة للقذذذانون الذذذدو  اإلنسذذذا  وحقذذذوق 

يهذذا القذذد  البذذ قي ، إك جملذذس حقذذوق اإلنسذذان ر اإلنسذذان ر األمض اليلسذذتيني  احملتلذذ ، مبذذا ف
 دومكه السابع  والعب ي ؛

 إبقاك املسيل  قيد النظ . يق م -00 

 الثاني اةلس  
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عضذذذوا  عذذذ   02صذذذوكا  مقابذذذل صذذذو  واحذذذد، وامتنذذذاة  31]اعت ذذذد بتجذذذوي  مسذذذجل، بيغلبيذذذ  
 التجوي . و ان  نتيج  التجوي    ا يلي:
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 :امل يدون
إندونيسذذذذيا، ، اإلمذذذذاما  الع بيذذذذ  املتحذذذذدةاألمألنتذذذذني، ااقذذذذاد ال وسذذذذي، إميوبيذذذذا، 

الجذذني، سذذزاليون، شذذيلي،  اةزائذذ ، ألنذذو  أف يقيذذا،ال ازيذذل، بذذزو، با سذذتان، 
 ذو   وبذا،  ،  البولييامي (، فيي  نذا ،  ازاخسذتان -يال )اهومي  و اليلبني، فنز 

ينيذذا، املغذذ  ، امل سذذي ، ملذذدي ، ال ونغذذو، ال ويذذ ،  دييذذوام،  وسذذتامي ا، 
 ، اهلندناميبيا امل ل   الع بي  السعودي ،

 املعام ون:
 الوايا  املتحدة األم ي ي 

 :ع  التجوي  امل تنعون
إستونيا، أملانيا، أي لنذدا، إيتاليذا، بذن ، بوكسذوانا، بوم ينذا فاسذو، اةبذل األسذود، 

، ونيا اليوغوسذذذالفي  سذذذابقا  مقذذذداة هوميذذذ  التبذذذي ي ، اهوميذذذ   وميذذذا، اهوميذذذ  
امل ل ذذ  املتحذذدة ل يتانيذذا العظ ذذى وأي لنذذدا البذذ الي ، ، ف نسذذا، غذذابونمومانيذذا، 

 [.الن سا، اليابان

    


