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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

  *نسانقرار اعتمده جملس حقوق اإل    

    ١٦/٣١  
املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس          

  الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   األرض بالقوة،حيازة مببادئ ميثاق األمم املتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد  
اً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان        أن على مجيع الدول التزام     وإذ يؤكد من جديد    

 يف ميثاق األمم املتحدة وكما ورد بالتفصيل        حسبما هو منصوص عليه   واحلريات األساسية،   
يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من             

  الصكوك املنطبقة،
جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق      إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن        وإذ يشري  

اإلنسان وجملس األمن واجلمعية العامة، اليت أكدت من جديد، يف مجلة أمور، عدم قانونيـة               
   مبا فيها القدس الشرقية،املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة                  *  
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دنيني  أن إسرائيل طرف يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املوإذ يضع يف اعتباره  
، واليت تنطبـق قانونـاً علـى األراضـي          ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت احلرب، املؤرخة    

، مبا فيها القدس    ١٩٦٧الفلسطينية وعلى مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام           
الشرقية واجلوالن السوري، وإذ يذكِّر باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية       

  ،٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥اقية جنيف الرابعة، املعقود يف جنيف يف يف اتف
 أن نقل السلطة القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا املـدنيني إىل األرض             وإذ يرى   

اليت حتتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعة ولألحكام ذات الصلة من القانون العريف، مبـا يف             
           / آب ١٢توكول اإلضايف األول التفاقيات جنيـف املؤرخـة         ذلك األحكام املدونة يف الربو    

  ،١٩٤٩أغسطس 
 ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف          وإذ يشري  

، وإىل استنتاجها أن  اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة         بشأن  
 متثل خرقاً   ،مبا فيها القدس الشرقية   ،  إلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة    إقامة املستوطنات ا  
  للقانون الدويل،

 ،٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ١٠/١٥- إىل قرار اجلمعية العامة دإ     وإذ يشري أيضاً   
  وغريه من قرارات األمم املتحدة ذات الصلة،

، مبـا يف    األرض الفلسطينية احملتلة   أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف       وإذ يؤكد   
تـشكل انتـهاكات    هي أنشطة غري قانونية مبوجب القانون الدويل و        ذلك القدس الشرقية،  

خطرية جداً للقانون اإلنساين الدويل وللحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيين يف هـذه األرض       
 تـشرين   ٢٧املعقود يف    وتقّوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف ذلك مؤمتر أنابوليس للسالم         

       املعقـود    ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلـسطينية         ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
، اهلادفة إىل إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف  

  ،٢٠٠٨ة عام وذات سيادة ومستقلة متلك مقومات البقاء حبلول هنايغري مقطعة األوصال 
 وإىل  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١البيان الذي أدلت به اللجنة الرباعية يف        إىل  وإذ يشري     

متّسكه بتنفيذ الطرفني اللتزاماهتما مبوجب خارطة الطريق اليت وضعتها اللجنة الرباعية بغيـة             
 ، وإذ يالحـظ   )١( الفلسطيين على أساس وجود دولتني     -اإلسرائيلي  صراع  إجياد حل دائم لل   

  على وجه التحديد دعوهتا إىل جتميد مجيع األنشطة االستيطانية،
 إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف إقامة         ه قلق بالغوإذ يعرب عن     

منتهكـة  مبا يف ذلك القدس الـشرقية،       املستوطنات وتوسيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة،       
ات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك خطط توسيع          بذلك القانون اإلنساين الدويل وقرار    

__________ 

)١( S/2003/529املرفق ،. 
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غـري  املستوطنات حول القدس الشرقية احملتلة والربط بينها، مبا يهدد إقامة دولة فلـسطينية              
  ،مقطعة األوصال

 من أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية املستمرة تقوض حتقيق حل          وإذ يعرب عن قلقه    
  اس وجود دولتني،ـلى أسـعصراع ال

 إزاء استمرار إسرائيل، مبا يتناىف مع القـانون الـدويل، يف             قلقه  بالغ إذ ُيعرب عن  و 
تشييد اجلدار داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وإذ              

، مما قد   ١٩٤٩يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار اجلدار املنحرف عن خط اهلدنة لعام              
د دولتني مستحيل التنفيذ  املفاوضات املستقبلية وجيعل احلل القائم على وجو     حيكم مسبقاً على  

  يتسبب يف زيادة احملنة اإلنسانية اليت يواجهها الشعب الفلسطيين،، األمر الذي مادياً
 من أن مسار اجلدار قد ُرسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من وإذ يساوره بالغ القلق    

   األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،املستوطنات اإلسرائيلية يف
 إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً مع آليات األمـم            وإذ يعرب عن قلقه    

 املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي      وال سيما املتحدة ذات الصلة،    
  ،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 

كانون  ٨يف  االحتاد األورويب   اليت توصل إليها جملس     جات  االستنتابيرحب    -١  
واليت أكد فيها جملس وزراء     ،  وسطالشرق األ يف  عملية السالم   بشأن   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

أراض حمتلة، وهدم حيث البناء على    ن املستوطنات، واجلدار الفاصل،     أ ورويب جمدداً االحتاد األ 
تشكل عقبـة يف    و شرعية مبوجب القانون الدويل      غريهي عمليات   الء  جاملنازل وعمليات اإل  

، وال سيما دعوته العاجلة دولتني مستحيالًالقائم على وجود ل احلعل  جبهتديداًطريق السالم و 
 جلميع األنشطة االستيطانية يف القدس الشرقية وبقية        يإىل حكومة إسرائيل إىل وضع حد فور      

تفكيك مجيع املواقع االستيطانية    إىل  ، و توطنات للمس الضفة الغربية، مبا يف ذلك النمو الطبيعي      
  ؛ ٢٠٠١مارس /اليت أقيمت منذ آذار

البيانات اليت أدلت هبا غالبية الدول األعضاء يف األمـم          ب يرحب مع التقدير    -٢  
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس      األرض   يف   يةاالستيطاناألنشطة  عدم شرعية   حول  املتحدة  

حكومة إسرائيل  إىل  اجملتمع الدويل   وّجهها  اليت  عاجلة  النداءات  اليد  ؤكد من جد  يالشرقية، و 
 ؛ ية، مبا يف ذلك يف القدس الشرقية مجيع األنشطة االستيطانأن توقف فوراًب

إلعالنات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل املتعلقة ببناء وحدات سكنية         ا يدين  -٣  
أهنـا تنتـهك    بالنظر إىل   حملتلة وحوهلا،   جديدة للمستوطنني اإلسرائيليني يف القدس الشرقية ا      

غري مقطعـة األوصـال وذات      تقوض عملية السالم وإنشاء دولة فلسطينية       والقانون الدويل   
ويدعو حكومة إسرائيل إىل إلغاء قراراهتا ألن من شأهنا أن تزيد من تقويض             . مستقلةسيادة و 
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 متوافقة مع قرارات األمم املتحـدة       اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل للتوصل إىل تسوية هنائية        
  ذات الصلة، وأن تعّرض هذه اجلهود للخطر؛ 

   : ما يلي إزاءعرب عن بالغ قلقهي  -٤  
استمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً            )أ(  

األراضي، وهدم املنازل، ومصادرة مصادرة للقانون الدويل، مبا يف ذلك توسيع املستوطنات، و
املمتلكات وتدمريها، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية، مما يؤدي إىل تغيري الطـابع             

 ،احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية واجلـوالن الـسوري        لألراضي  العمراين والتكوين الدميغرايف    
 ١٢ املؤرخـة ملدنيني وقت احلـرب     ااملتعلقة حبماية     الرابعة ويشكل انتهاكاً التفاقية جنيف   

متثل املستوطنات ويشري إىل أن     ، من تلك االتفاقية   ٤٩، وال سيما املادة     ١٩٤٩أغسطس  /آب
عقبة رئيسية أمام حتقيق سالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية وذات             

 متلك مقومات البقاء؛وسيادة 

دم يف الـضفة الغربيـة    آ ة جبوار مستوطن  زمعامل اإلسرائيلية   بناء املستوطنات   )ب(  
 ؛شكل كتلة استيطانية جديدةي الذياحملتلة، 

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف األعـوام    زايد عدد املنشآت املشيدة حديثاً      ت  )ج( 
 مبا يف ذلك عدد كبري من املبـاين واهلياكـل           ،واليت يصل عددها إىل عدة آالف     ،  ٢٠١١و

ىل الدفع بعملية السالم يف الـشرق       إتمع الدويل الرامية    جهود اجمل يقوض  ، األمر الذي    الدائمة
   ؛األوسط

 الرامية إىل توسيع مستوطنة معاليـه       E-1خلطة اإلسرائيلية املعروفة باخلطة     ا  )د(  
أكثر القدس الـشرقية    وهو ما من شأنه أن يفصل       أدوميم اإلسرائيلية وتشييد اجلدار حوهلا،      

   سكاهنا الفلسطينيني؛ويعزل من الضفة الغربية احملتلة عن اجلزأين الشمايل واجلنويب
 ثار إعالن إسرائيل عن أهنا ستحتفظ بالكتـل االسـتيطانية الرئيـسية يف            آ  )ه(  

مفاوضـات  لى  عاألرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن،            
  ؛الوضع النهائي

طنات جديـدة علـى األرض      توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء مستو      )و(  
الفلسطينية احملتلة اليت بات يتعذر الوصول إليها خلف اجلدار، مما ينشئ أمـراً واقعـاً علـى          

  مبثابة ضم فعلي؛عندئذ األرض قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما قد يكون 
قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات             )ز(  

     للقانون الدويل وقرارات األمـم املتحـدة      واضحاً  انتهاكاً  وهو ما يشكل    يلية،  زئيف اإلسرائ 
  ؛ذات الصلة

استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية احملتلة وعمليات اإلغالق داخل           )ح(  
هذه األرض، وتقييد حرية تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكـرر لنقـاط               
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يف إجياد وضع إنساين حـرج للغايـة بالنـسبة إىل    األمر الذي تسبب    العبور يف قطاع غزة،   
  السكان املدنيني، وأثّر سلباً يف متتع الشعب الفلسطيين حبقوقه االقتصادية واالجتماعية؛

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلـك يف        داخل  االستمرار يف بناء اجلدار       )ط(  
 ع القانون الدويل؛القدس الشرقية وحوهلا، وهو ما يتعارض م

مئات املنازل يف القدس الشرقية      اإلسرائيلية األخرية الرامية إىل هدم       طاخلط  )ي(  
 مسكناً يف حي البستان يف سلوان، األمـر الـذي   ٨٨أكثر من احملتلة، مبا يف ذلك قرار هدم    

، شخص من الفلسطينيني القاطنني يف القدس الـشرقية        ٢ ٠٠٠ أكثر من    نزوحسيؤدي إىل   
الـشيخ جـراح   منطقيت ة على القرار اإلسرائيلي بطرد عائالت فلسطينية من منازهلا يف   عالو

  ؛ حملهاإسرائيلينيوإحالل مستوطنني يف القدس الشرقية وبيت حنينا 
 : إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على ما يليحيث  -٥  

يهـا القـدس     مبا ف  ،أن تتخلى عن سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة        )أ( 
الشرقية واجلوالن السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أوىل حنو تفكيك املستوطنات، بوقـف             

، مبا يف ذلك يف واألنشطة ذات الصلة" النمو الطبيعي"توسيع املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك  
  ؛القدس الشرقية

ذلـك يف   ، مبا يف    أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األراضي احملتلة         )ب(  
  ؛القدس الشرقية

 تـشرين  ١٥التنقـل املـؤرخ   الوصول وعلى التنفيذ الكامل التفاق حيث    -٦  
، وال سيما اإلسراع بإعادة فتح معربي رفح وكارين، وهو أمر يكتسي            ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

املواد الغذائية واإلمدادات األساسية، فضالً عن وصول وكـاالت         لضمان مرور   أمهية حامسة   
  تحدة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وتنقلها يف داخلها؛األمم امل

قرارات وتوصيات جملس األمن واجلمعية العامـة       بإسرائيل أن تنفذ    يهيب    -٧  
وجملس حقوق اإلنسان املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا              

  القدس الشرقية؛ 
تنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلـك مـصادرة         أن تتخذ و  أيضاً  إسرائيل  ب يهيب  -٨  

األسلحة وتطبيق عقوبات جنائية، هبدف منع أعمال العنف الـيت يرتكبـها املـستوطنون               
اإلسرائيليون، وغريها من التدابري لضمان سالمة ومحاية املدنيني الفلـسطينيني واملمتلكـات            

  ة؛الفلسطينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقي
 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تتقيـد تقيـداً كـامالً            يطالب  -٩  

          / متـوز  ٩بالتزاماهتا القانونية املذكورة يف الفتوى الصادرة عن حمكمة العـدل الدوليـة يف              
  ؛٢٠٠٤يوليه 
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 مؤمتر  مبا يتمشى مع  دفعة جديدة لعملية السالم،     إعطاء   الطرفني على    حيث  -١٠  
وعلـى تنفيـذ     للسالم ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية،           أنابوليس

 تـشرين  ١٩املـؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥خارطة الطريق اليت أقرها جملس األمـن يف قـراره     
 إىل تسوية سياسية شاملة وفقاً لقـرارات        الوصول تنفيذاً كامالً، هبدف     ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

 ١٩٦٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ار  جملس األمن، مبا يف ذلك القر     
) ٢٠٠٨(١٨٥٠والقرار  ،  ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨والقرار  
وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  

، ١٩٩١أكتوبر  /ين األول  تشر ٣٠مؤمتر السالم يف الشرق األوسط الذي ُعقد يف مدريد يف           
 وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتني، مهـا          ، ومبادرة السالم العربية   واتفاقات أوسلو 

  إسرائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛
  .عشرةالتاسعة  مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته يقرر  -١١  

  ٤٨ اجللسة
   ٢٠١١مارس / آذار٢٥

      وكـان التـصويت علـى   .  صوتاً مقابل صوت واحد   ٤٥ بأغلبية   اعُتمد بتصويت مسجل  [
  :النحو التايل

  :املؤيدون
االحتاد الروسي، األرجنـتني، األردن، إسـبانيا، إكـوادور، أنغـوال،           
أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، باكستان، البحرين، الربازيـل، بلجيكـا،         

يـا، مجهوريـة    بنغالديش، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، مجهورية كور      
مولدوفا، جيبويت، زامبيا، سلوفاكيا، السنغال، سويسرا، شيلي، الـصني،         
غابون، غانا، غواتيماال، فرنسا، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كوبـا،         
ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكـة املتحـدة          

موريـشيوس، النـرويج،    لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا،      
  .نيجرييا، هنغاريا، اليابان

  :املعارضون
  .]الواليات املتحدة األمريكية

        


