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 والستون السابعة الدورة
       األعمال جدول من ٥٣ البند

 متـس  اليت اإلسرائيلية املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة تقرير   
ــوق ــسان حقـ ــشعب اإلنـ ــسطيين للـ ــريه الفلـ ــن وغـ ــسكان مـ ــرب الـ  العـ

 احملتلة األراضي يف
  

  )الرابعة نةاللج( االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائل جلنة تقرير   
  
 )السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية( إمساعيلي زلفي :قررامل
    

 مقدمة  ‐ أوال  
 بنـاء  العامـة،  جلمعيـة ا قررت ،٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢١ يف املعقودة العامة، اجللسة يف  ‐ ١

 املعنــون البنــد ،والــستني الــسابعة الــدورة أعمــال جــدول يف ،تــدرج أن ،املكتــب توصــية علــى
 اإلنـسان  حقـوق  متـس  الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقرير”

 املـسائل  جلنـة  إىل حتيلـه  وأن “احملتلـة  األراضي يف العرب السكان من وغريه الفلسطيين للشعب
  .)الرابعة اللجنة( تعماراالس وإهناء اخلاصة السياسية

ــدو  ‐ ٢ ــة أجــرت ق ــة اللجن ــشة الرابع ــة مناق ــشأن عام ــذا ب ــد ه ــستيها يف البن ــشرين جل  الع
 إجــراء واختــذت ،٢٠١٢ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٢ و ٩ يف املعقــودتني ،والعــشرين واحلاديــة
ــة اجلـــسته يف البنـــد بـــشأن ــودة والعـــشرين الثالثـ ــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ١٥ يف املعقـ ــر( نـ  انظـ

A/C.4/67/SR.20 23 و 21 و.( 

 
  

 .٢٠١٢ديسمرب / األولكانون ١٩ أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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 :التالية الوثائق اللجنة على معروضا كان البند، هذا يف وللنظر ‐ ٣

ــر  )أ(  ــام األمــني تقري ــاق عــن الع ــة انطب ــة جنيــف اتفاقي ــة املتعلق  األشــخاص حبماي
 احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض على ،١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة احلرب، وقت يف املدنيني

  ؛)A/67/332( احملتلة العربية األراضي وعلى الشرقية، القدس فيها مبا
  ؛)A/67/338( احملتل السوري اجلوالن عن العام األمني تقرير  )ب(  
ــر  )ج(    اإلنــسان حقــوق متــس الــيت اإلســرائيلية املمارســات عــن العــام األمــني تقري
 ؛)A/67/372( الشرقية القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف الفلسطيين للشعب

 احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف اإلسـرائيلية  املـستوطنات  عن العام األمني تقرير )د(  
  ؛)A/67/375( احملتل السوري واجلوالن الشرقية، القدس فيها مبا

 املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  أعمـال  عن العام األمني تقرير  )هـ(  
ــرائيلية  العـــرب الـــسكان مـــن وغـــريه الفلـــسطيين للـــشعب اإلنـــسان حقـــوق متـــس الـــيت اإلسـ

  ؛)A/67/511( احملتلة األراضي يف
 املعنيـة  اخلاصـة  جنةلل نيواألربع الرابع التقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة  )و(  
ــالتحقيق ــيت اإلســرائيلية املمارســات يف ب ــوق متــس ال ــسان حق ــشعب اإلن ــسطيين لل  وغــريه الفل

  ).A/67/550( احملتلة األراضي يف العرب السكان من
 ،النكـا  سـري  ممثـل  عـرض  نـوفمرب، /الثاين تشرين ٩ يف املعقودة ،العشرين اجللسة يفو  ‐ ٤

ــة رئــيس بــصفته ــة اخلاصــة اللجن ــالتحقيق املعني  حقــوق متــس الــيت اإلســرائيلية املمارســات يف ب
 اللجنـة  تلـك  تقريـر  ،احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان

  ).A/C.4/67/SR.20 انظر(
 العـام  األمـني  تقـارير  اإلنـسان  حلقـوق  املـساعد  العـام  األمني عرض نفسها، اجللسة ويف  ‐ ٥
  ).A/C.4/67/SR.20 انظر(
 املتحـدة  األمـم  لـدى  لفلـسطني  الدائمـة  املراقبـة  البعثـة  ممثل أدىل ،أيضا ٢٠ اجللسة ويف  ‐ ٦

  .)A/C.4/67/SR. 20 انظر( ببيان
  

  املقترحات يف النظر  ‐ ثانيا  
 القـرارات  مـشاريع  بأن اللجنة بلغتأُ نوفمرب،/الثاين تشرين ١٥ يف املعقودة ٢٣ اجللسة يف  ‐ ٧

  .الربناجمية امليزانية يف آثار أي عليها تترتب ال L.18 إىل A/C.4/67/L.14 ثائقالو يف الواردة
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  A/C.4/67/L.14 القرار مشروع  ‐ ألف  
ــسة يف  ‐ ٨ ــ ،٢٣ اجلل ــشرين ١٥ يف ودةاملعق ــاين ت ــوفمرب،/الث ــل عــرض ن ــا، ممث  باســم كوب

 وتـــونس وبـــنغالديش والبحـــرين وإندونيـــسيا املتحـــدة العربيـــة واإلمـــارات وإكـــوادور األردن
 وعمــان  والعــراق والــصومال  والــسودان وجيبــويت أفريقيــا  وجنــوب القمــر  وجــزر واجلزائــر
ــال ــة( وفرتوي ــة - مجهوري ــا وقطــر )البوليفاري ــانو والكويــت وكوب ــايل لبن ــا وم ــصر وماليزي  وم
 وفلـسطني،  واليمن ونيكاراغوا ونيجرييا وناميبيا وموريتانيا السعودية العربية واململكة واملغرب
 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  أعمـال ” بعنوان قرار مشروع
 “احملتلــة األراضــي يف العــرب الــسكان مــن وغــريه الفلــسطيين للــشعب اإلنــسان حقــوق متــس

)A/C.4/67/L.14.( ــق وقـــت ويف ــروين انـــضمت ،الحـ ــسالم دار بـ ــسنغال الـ ــدمي إىل والـ  مقـ
  .القرار مشروع

 مـسجل  بتصويت A/C.4/67/L.14 القرار مشروع اللجنة اعتمدت نفسها، اجللسة ويف  ‐ ٩
 ،١٨ الفقــرة انظــر( التــصويت عــن عــضوا ٧١ وامتنــاع أصــوات، ٨ مقابــل صــوتا ٩١ بأغلبيـة 
  :)١(يلي كما التصويت نتيجة وكانت ).األول القرار مشروع
  :املؤيدون
 أنتيغـوا  ،املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  ،إكـوادور  ،أفغانـستان  ،أرمينيا ،األردن ،أذربيجان  

 ،)اإلســالمية ‐ مجهوريــة( إيــران ،أوغنــدا ،أوزبكــستان ،أنغــوال ،إندونيــسيا ،وبربــودا
 ،بــنن ،بـنغالديش  ،بليـز  ،الــسالم دار بـروين  ،وسبربـاد  ،الربازيــل ،البحـرين  ،باكـستان 

 ،جامايكـا  ،تـونس  ،توغـو  ،وتوبـاغو  ترينيـداد  ،تركيـا  ،تركمانستان ،بيالروس ،بوتان
 ،الدومينيكيـة  اجلمهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيا مجهورية ،القمر جزر ،سليمان جزر ،اجلزائر

 مجهوريــــة ،ةالدميقراطيــــ الــــشعبية كوريــــا مجهوريــــة ،الــــسورية العربيــــة اجلمهوريــــة
 فنـسنت  سـانت  ،زمبـابوي  ،زامبيـا  ،جيبـويت  ،أفريقيـا  جنـوب  ،الشعبية الدميقراطية الو

 ،ســوازيلند ،الــسنغال ،ســنغافورة ،النكــا ســري ،لوســيا ســانت ،غرينــادين وجــزر
 ،غـابون  ،عمـان  ،العـراق  ،طاجيكستان ،الصني ،شيلي ،سرياليون ،سورينام ،السودان

 ،قريغيزسـتان  ،قطـر  ،نام فييت ،)البوليفارية - مجهورية( فرتويال ،غيانا ،غرينادا ،غانا
ــا ،كازاخــستان ــا ،كمبودي ــا ،الكويــت ،الكونغــو ،ديفــوار كــوت ،كوب ــان ،كيني  ،لبن

 العربيـــة اململكـــة ،ملـــديف ،املغـــرب ،مـــصر ،ماليزيـــا ،مـــايل ،ليـــسوتو  ليبيـــا،،ليربيـــا
 ،نيجرييــــا ،رالنيجــــ ،نيبــــال ،ناميبيــــا ،ميامنــــار ،موريــــشيوس ،موريتانيــــا ،الــــسعودية
  .اليمن ،اهلند ،هاييت ،نيكاراغوا

__________ 
 .القرار مشروع لصاحل التصويت يعتزمان كانا أهنما وتوفالو غينيا وفدا أفاد ، وقت الحقيف   )١(  
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  :املعارضون
ــتراليا   ــرائيل ،أســــ ــاالو ،إســــ ــا ،بــــ ــزر ،بنمــــ ــال جــــ ــدا ،مارشــــ ــا ،كنــــ   ميكرونيزيــــ

  .األمريكية املتحدة الواليات ،)املوحدة ‐ واليات(
  :التصويت عن املمتنعون
ــاد   ــي االحتـ ــا ،الروسـ ــتني ،إثيوبيـ ــبانيا ،األرجنـ ــتونيا ،إسـ ــا ،إسـ ــاأملان ،ألبانيـ ــدورا ،يـ  ،أنـ

ــواي ــا ،أوروغ ــدا ،أوكراني ــسلندا ،أيرلن ــا ،أي ــابوا ،إيطالي ــا ب ــدة غيني ــاراغواي ،اجلدي  ،ب
 ،توفـالو  ،تايلنـد  ،بـريو  ،بولندا ،واهلرسك البوسنة ،بوتسوانا ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال
 مجهوريـة  ،التـشيكية  اجلمهوريـة  ،البـهاما  جـزر  ،األسـود  اجلبـل  ،ليشيت ‐ تيمور ،تونغا

ــا ،مولـــدوفا مجهوريـــة ،الـــسابقة اليوغوســـالفية مقـــدونيا مجهوريـــة ،كوريـــا  ،جورجيـ
 ،الــسويد ،ســلوفينيا ،ســلوفاكيا ،الــسلفادور ،مــارينو ســان ،ســاموا ،رومانيــا ،الــدامنرك
ــسرا ــربيا ،سويـ ــاال ،صـ ــانواتو ،غواتيمـ ــسا ،فـ ــبني ،فرنـ ــدا ،الفلـ  ،قـــربص ،فيجـــي ،فنلنـ
 ،ليختنـشتاين  ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،تفياال ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كرواتيا ،الكامريون
ــة ــة ،املكــسيك ،مالط ــا املتحــدة اململك ــى لربيطاني ــدا العظم ــشمالية وأيرلن ــا ،ال  ،منغولي
  .اليونان ،اليابان ،هولندا ،هنغاريا ،هندوراس ،نيوزيلندا ،النمسا ،النرويج ،موناكو

  
  A/C.4/67/L.15 القرار مشروع  ‐ باء  

ــسة يف ‐ ١٠ ــودة ،٢٣ اجلل ــشرين ١٥ يف املعق ــاين ت ــوفمرب/الث ــل عــرض ،ن ــا، ممث  باســم كوب
 وتـــونس وبـــنغالديش والبحـــرين وإندونيـــسيا املتحـــدة العربيـــة واإلمـــارات وإكـــوادور األردن

 وعمــان  والعــراق والــصومال  والــسودان وجيبــويت أفريقيــا  وجنــوب القمــر  وجــزر واجلزائــر
ــال ــة( وفرتوي ــة - مجهوري ــا وقطــر )البوليفاري ــ والكويــت وكوب ــايل انولبن ــا وم ــصر وماليزي  وم
 فلـسطني، و واليمن ونيكاراغوا ونيجرييا وناميبيا وموريتانيا السعودية العربية واململكة واملغرب
 وقــت يف املــدنيني األشــخاص حبمايــة املتعلقــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق” بعنــوان قــرار مــشروع
 القـدس  فيهـا  امبـ  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض علـى  ،١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة احلرب،
 بـروين  انـضمت  ،الحـق  وقت ويف ،)A/C.4/67/L.15( “احملتلة العربية األراضي وعلى الشرقية،

  .القرار مشروع مقدمي إىل والسنغال السالم دار
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 مـسجل  بتصويت A/C.4/67/L.15 القرار مشروع اللجنة اعتمدت نفسها، اجللسة ويف  ‐ ١١
 ،١٨ الفقــرة انظــر( التــصويت عــن أعــضاء ٤ امتنــاعو أصــوات ٦ مقابــل صــوتا ١٦٣ بأغلبيــة
  :)٢(يلي كما التصويت نتيجة وكانت .)الثاين القرار مشروع
  :املؤيدون
 ،إســبانيا ،إريتريــا ،أرمينيــا ،األردن ،األرجنــتني ،أذربيجــان ،إثيوبيــا ،الروســي االحتــاد  

ــا ،ألبانيــا ،إكــوادور ،أفغانــستان ،إســتونيا ،أســتراليا  ،ملتحــدةا العربيــة اإلمــارات ،أملاني
 ،أوغنـــدا ،أوزبكـــستان ،أوروغـــواي ،أنغـــوال ،إندونيـــسيا ،أنـــدورا ،وبربـــودا أنتيغـــوا

 ،بـــاراغواي ،إيطاليـــا ،يـــسلنداأ ،أيرلنـــدا ،)اإلســـالمية ‐ مجهوريـــة( إيـــران ،أوكرانيـــا
 ،بلجيكـــا ،الـــسالم دار بـــروين ،الربتغـــال ،بربـــادوس ،الربازيـــل ،البحـــرين ،باكـــستان
 ،بورونــدي ،فاســو بوركينــا ،بوتــسوانا ،بوتــان ،بــنن ،نمــاب ،بــنغالديش ،بليــز ،بلغاريــا
 ترينيــداد ،تركيــا ،تركمانــستان ،تايلنــد ،بــيالروس ،بــريو ،بولنــدا ،واهلرســك البوســنة
 ،األسـود  اجلبـل  ،جامايكـا  ،ليـشيت  ‐ تيمـور  ،تونغـا  ،تـونس  ،توفـالو  ،توغـو  ،وتوباغو
 مجهوريــة ،لتــشيكيةا اجلمهوريــة ،القمــر جــزر ،ســليمان جــزر ،البــهاما جــزر ،اجلزائــر
 ،كوريـا  مجهوريـة  ،السورية العربية اجلمهورية ،الدومينيكية اجلمهورية ،املتحدة ترتانيا

ــة ــا مجهوري ــشعبية كوري ــة ال ــة ،الدميقراطي ــة الو مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــة ،ال  مجهوري
 ،جيبـويت  ،جورجيا ،أفريقيا جنوب ،مولدوفا مجهورية ،السابقة اليوغوسالفية مقدونيا
 وجــزر فنــسنت ســانت ،مــارينو ســان ،ســاموا ،زمبــابوي ،زامبيــا ،رومانيــا ،منركالــدا

 ،سـنغافورة  ،سـلوفينيا  ،سـلوفاكيا  ،الـسلفادور  ،النكـا  سـري  ،لوسيا سانت ،غرينادين
 ،صـــربيا ،ســرياليون  ،سويـــسرا ،الــسويد  ،ســـورينام ،الــسودان  ،ســـوازيلند ،الــسنغال 
 ،غينيـا  ،غيانـا  ،غواتيماال ،غرينادا ،غانا ،غابون ،عمان ،العراق ،طاجيكستان ،الصني
 ،قـربص  ،نـام  فييـت  ،فيجـي  ،فنلنـدا  ،)البوليفارية - مجهورية( فرتويال ،الفلبني ،فرنسا
 ،كولومبيـا  ،كوسـتاريكا  ،كوبـا  ،كمبوديـا  ،كرواتيـا  ،كازاخـستان  ،قريغيزستان ،قطر

 ،اليتوانيـــ ليبيـــا، ،ليربيـــا ،لكـــسمربغ ،لبنـــان ،التفيـــا ،كينيـــا ،الكويـــت ،الكونغـــو
ــشتاين ــسوتو ،ليختن ــا ،مــايل ،مالطــة ،لي ــديف ،املكــسيك ،املغــرب ،مــصر ،ماليزي  ،مل

 ،الــشمالية وأيرلنــدا العظمــى لربيطانيــا املتحــدة اململكــة ،الــسعودية العربيــة اململكــة
 ،نيبـال  ،النمـسا  ،النـرويج  ،ناميبيـا  ،ميامنـار  ،مونـاكو  ،موريـشيوس  ،موريتانيـا  ،منغوليا
 ،هولنــدا ،هنغاريــا ،هنــدوراس ،اهلنــد ،هــاييت ،نيوزيلنــدا ،وانيكــاراغ ،نيجرييــا ،النيجــر
  .اليونان ،اليمن ،اليابان

__________ 
 .القرار مشروع حللصا التصويتزمان  يعتكانا أهنما إىل ومدغشقر شيلي وفدا أشار الحق، وقت يف   )٢(  
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  :املعارضون
 الواليـات  ،)املوحـدة  ‐ واليـات ( ميكرونيزيـا  ،كنـدا  ،مارشـال  جـزر  ،بـاالو  ،إسرائيل  

  .األمريكية املتحدة
  :التصويت عن املمتنعون
  .وارديف كوت ،الكامريون ،فانواتو ،اجلديدة غينيا بابوا  

  
  A/C.4/67/L.16 القرار مشروع ‐ جيم  

ــسة يف  ‐ ١٢ ــودة ،٢٣ اجلل ــشرين ١٥ يف املعق ــاين ت ــوفمرب،/الث ــل عــرض ن ــا، ممث  باســم كوب
 وتـــونس وبـــنغالديش والبحـــرين وإندونيـــسيا املتحـــدة العربيـــة واإلمـــارات وإكـــوادور األردن

 وعمــان  عــراقوال والــصومال  والــسودان وجيبــويت أفريقيــا  وجنــوب القمــر  وجــزر واجلزائــر
ــال ــة( وفرتوي ــة - مجهوري ــا وقطــر )البوليفاري ــان والكويــت وكوب ــايل ولبن ــا وم ــصر وماليزي  وم
 فلـسطني، و واليمن ونيكاراغوا ونيجرييا وناميبيا وموريتانيا السعودية العربية واململكة واملغرب
ــوان قــرار مــشروع ــة الفلــسطينية األرض يف اإلســرائيلية املــستوطنات ” بعن  ذلــك يف مبــا ،احملتل
 انــضمت ،الحــق وقــت يفو .)A/C.4/67/L.16( “احملتــل الــسوري واجلــوالن الــشرقية، القــدس
  .القرار مشروع مقدمي إىل والسنغال السالم دار بروين
 مـسجل  بتصويت A/C.4/67/L.16 القرار مشروع اللجنة اعتمدت نفسها، اجللسة ويف  ‐ ١٣

 ،١٨ الفقـرة  انظـر ( التـصويت  عـن  أعـضاء  ٦ امتنـاع و أصـوات،  ٦ مقابـل  صـوتا  ١٦٣ بأغلبية
  :يلي كما التصويت نتيجة وكانت ).الثالث القرار مشروع
  :املؤيدون
 ،إســبانيا ،إريتريــا ،أرمينيــا ،األردن ،األرجنــتني ،أذربيجــان ،إثيوبيــا ،الروســي االحتــاد  

ــا ،ألبانيــا ،إكــوادور ،أفغانــستان ،إســتونيا ،أســتراليا  ،املتحــدة العربيــة اإلمــارات ،أملاني
 ،أوغنـــدا ،أوزبكـــستان ،أوروغـــواي ،أنغـــوال ،إندونيـــسيا ،أنـــدورا ،وبربـــودا نتيغـــواأ

 ،بـــاراغواي ،إيطاليـــا ،يـــسلنداأ ،أيرلنـــدا ،)اإلســـالمية ‐ مجهوريـــة( إيـــران ،أوكرانيـــا
 ،بلجيكـــا ،الـــسالم دار بـــروين ،الربتغـــال ،بربـــادوس ،الربازيـــل ،البحـــرين ،باكـــستان
 البوسـنة  ،بورونـدي  ،فاسـو  بوركينـا  ،بوتـسوانا  ،بوتـان  ،بنن ،بنغالديش ،بليز ،بلغاريا

 ،وتوبـاغو  ترينيـداد  ،تركيـا  ،تركمانـستان  ،تايلنـد  ،بـيالروس  ،بـريو  ،بولندا ،واهلرسك
 جـزر  ،اجلزائر ،األسود اجلبل ،جامايكا ،ليشيت ‐ تيمور ،تونس ،توفالو ،توغو ،تشاد
 ،املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  ،التـشيكية  اجلمهوريـة  ،القمـر  جـزر  ،سـليمان  جـزر  ،البهاما

 مجهوريــة ،كوريــا مجهوريــة ،الــسورية العربيــة اجلمهوريــة ،الدومينيكيــة اجلمهوريــة
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ــا ــشعبية كوري ــة ،الدميقراطيــة ال ــة الو مجهوري ــة ،الــشعبية الدميقراطي  مقــدونيا مجهوري
 ،جيبـــويت ،جورجيـــا ،أفريقيـــا جنـــوب ،مولـــدوفا مجهوريـــة ،الـــسابقة اليوغوســـالفية

 وجــزر فنــسنت ســانت ،مــارينو ســان ،ســاموا ،زمبــابوي ،امبيــاز ،رومانيــا ،الــدامنرك
 ،سـنغافورة  ،سـلوفينيا  ،سـلوفاكيا  ،الـسلفادور  ،النكـا  سـري  ،لوسيا سانت ،غرينادين
 ،شـــيلي ،ســـرياليون ،سويـــسرا ،الـــسويد ،ســـورينام ،الـــسودان ،ســـوازيلند ،الـــسنغال
ــا ،غــابون ،عمــان ،العــراق ،طاجيكــستان ،الــصني ،صــربيا ــادا ،غان  ،واتيمــاالغ ،غرين
 فييـت  ،فيجـي  ،فنلنـدا  ،)البوليفاريـة  - مجهورية( فرتويال ،الفلبني ،فرنسا ،غينيا ،غيانا
 ،كوسـتاريكا  ،كوبـا  ،كمبوديا ،كرواتيا ،كازاخستان ،قريغيزستان ،قطر ،قربص ،نام

 ،ليتوانيـا  ليبيـا،  ،ليربيـا  ،لكـسمربغ  ،لبنان ،التفيا ،كينيا ،الكويت ،الكونغو ،كولومبيا
 ،املكــسيك ،املغــرب ،مــصر ،مدغــشقر ،ماليزيــا ،مــايل ،مالطــة ،ليــسوتو ،اينليختنــشت
 وأيرلنـــدا العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة اململكـــة ،الـــسعودية العربيـــة اململكـــة ،ملـــديف
 ،النمـسا  ،النرويج ،ناميبيا ،ميامنار ،موناكو ،موريشيوس ،موريتانيا ،منغوليا ،الشمالية
 ،اليابـان  ،هولنـدا  ،هنغاريـا  ،اهلند ،هاييت ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النيجر ،نيبال
  .اليونان ،اليمن
  :املعارضون
 الواليـات  ،)املوحـدة  ‐ واليـات ( ميكرونيزيـا  ،كنـدا  ،مارشـال  جـزر  ،بـاالو  ،إسرائيل  

  .األمريكية املتحدة
  :التصويت عن املمتنعون
  .هندوراس ،ديفوار كوت ،الكامريون ،فانواتو ،بنما ،اجلديدة غينيا بابوا  

  
  A/C.4/67/L.17 القرار مشروع  ‐ دال  

ــسة يف  ‐ ١٤ ــودة ،٢٣ اجلل ــشرين ١٥ يف املعق ــاين ت ــوفمرب،/الث ــل عــرض ن ــا، ممث  باســم كوب
 وتـــونس وبـــنغالديش والبحـــرين وإندونيـــسيا املتحـــدة العربيـــة واإلمـــارات وإكـــوادور األردن

 وعمــان  والعــراق والــصومال  والــسودان وجيبــويت أفريقيــا  وجنــوب القمــر  وجــزر واجلزائــر
ــال ــة( وفرتوي ــة - مجهوري ــا وقطــر )البوليفاري ــان والكويــت وكوب ــايل ولبن ــا وم ــصر وماليزي  وم
 وفلـسطني،  واليمن ونيكاراغوا ونيجرييا وناميبيا وموريتانيا السعودية العربية واململكة واملغرب
 لـسطيين الف للـشعب  اإلنـسان  حقـوق  متـس  الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات ” بعنـوان  قرار مشروع

 الحـق،  وقـت  يفو .)A/C.4/67/L.17( “الـشرقية  القـدس  فيهـا  مبا ،احملتلة الفلسطينية األرض يف
  .القرار مشروع مقدمي إىل والسنغال السالم دار بروين انضمت
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 مـسجل  بتصويت A/C.4/67/L.17 القرار مشروع اللجنة اعتمدت نفسها، اجللسة ويف  ‐ ١٥
 ،١٨ الفقـرة  انظـر ( التـصويت  عـن  أعـضاء  ٦ امتنـاع و أصـوات،  ٨ مقابـل  صـوتا  ١٦٠ بأغلبية
  :يلي كما التصويت نتيجة وكانت .)الرابع القرار مشروع
  :املؤيدون
 ،إســبانيا ،إريتريــا ،أرمينيــا ،األردن ،األرجنــتني ،أذربيجــان ،إثيوبيــا ،الروســي االحتــاد  

 أنتيغــوا ،ةاملتحــد العربيــة اإلمــارات ،أملانيــا ،ألبانيــا ،إكــوادور ،أفغانــستان ،إســتونيا
ــا ،أوغنــدا ،أوزبكــستان ،أوروغــواي ،أنغــوال ،إندونيــسيا ،أنــدورا ،وبربــودا  ،أوكراني
 ،باكــستان ،بــاراغواي ،إيطاليــا ،يــسلنداأ ،أيرلنــدا ،)اإلســالمية - مجهوريــة( إيــران

 ،بليــز ،بلغاريــا ،بلجيكــا ،الــسالم دار بــروين ،الربتغــال ،بربــادوس ،الربازيــل ،البحــرين
ــنغالديش ــنن ،ب ــانب ،ب ــسوانا ،وت ــدي ،بوت ــدا ،واهلرســك البوســنة ،بورون ــريو ،بولن  ،ب
ــيالروس ــد ،ب ــستان ،تايلن ــا ،تركمان ــداد ،تركي ــاغو تريني ــشاد ،وتوب ــالو ،توغــو ،ت  ،توف
ــونس ــور ،ت ــشيت ‐ تيم ــا ،لي ــر ،األســود اجلبــل ،جامايك ــهاما جــزر ،اجلزائ  جــزر ،الب
ــة ،القمــر جــزر ،ســليمان ــشيكية اجلمهوري ــة ،الت ــا مجهوري ــة ،ملتحــدةا ترتاني  اجلمهوري

 الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  ،كوريـا  مجهوريـة  ،الـسورية  العربيـة  اجلمهورية ،الدومينيكية
ــة ــة ،الدميقراطيـ ــة الو مجهوريـ ــشعبية الدميقراطيـ ــة ،الـ ــدونيا مجهوريـ ــالفية مقـ  اليوغوسـ

 ،رومانيـا  ،الـدامنرك  ،جيبـويت  ،جورجيـا  ،أفريقيـا  جنـوب  ،مولـدوفا  مجهوريـة  ،السابقة
ــا ــ ،زامبي ــادين وجــزر فنــسنت ســانت ،مــارينو ســان ،ســاموا ،ابويزمب  ســانت ،غرين
 ،الـسودان  ،سـوازيلند  ،الـسنغال  ،سـنغافورة  ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،النكا سري ،لوسيا

 ،العـراق  ،طاجيكستان ،الصني ،صربيا ،شيلي ،سرياليون ،سويسرا ،السويد ،سورينام
ــابون ،عمــان ــا ،غ ــادا ،غان ــا ،غواتيمــاال ،غرين ــ ،غيان ــسا ،اغيني ــبني ،فرن ــال ،الفل  فرتوي

ــة( ــة - مجهوري ــدا ،)البوليفاري ــام فييــت ،فيجــي ،فنلن  ،قريغيزســتان ،قطــر ،قــربص ،ن
 ،الكويـت  ،الكونغـو  ،كولومبيـا  ،كوسـتاريكا  ،كوبا ،كمبوديا ،كرواتيا ،كازاخستان

 ،مالطـة  ،ليـسوتو  ،ليختنـشتاين  ،ليتوانيـا  ليبيـا،  ،ليربيـا  ،لكسمربغ ،لبنان ،التفيا ،كينيا
ــ ــا ،ايلمـ ــديف ،املكـــسيك ،املغـــرب ،مـــصر ،مدغـــشقر ،ماليزيـ ــة ،ملـ ــة اململكـ  العربيـ

 ،موريتانيـا  ،منغوليـا  ،الـشمالية  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  اململكـة  ،الـسعودية 
ــا ،ميامنــار ،مونــاكو ،موريــشيوس ــا ،النيجــر ،نيبــال ،النمــسا ،النــرويج ،ناميبي  ،نيجريي
  .اليونان ،اليمن ،اليابان ،هولندا ،هنغاريا ،هلندا ،هاييت ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا
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  :املعارضون
ــتراليا   ــرائيل ،أســــ ــاالو ،إســــ ــا ،بــــ ــزر ،بنمــــ ــال جــــ ــدا ،مارشــــ ــا ،كنــــ   ميكرونيزيــــ

  .األمريكية املتحدة الواليات ،)املوحدة ‐ واليات(
  :التصويت عن املمتنعون
  .هندوراس ،ديفوار كوت ،الكامريون ،فانواتو ،السلفادور ،اجلديدة غينيا بابوا  

  
  A/C.4/67/L.18 القرار مشروع  ‐ هاء  

ــسة يف  ‐ ١٦ ــودة ،٢٣ اجلل ــشرين ١٥ يف املعق ــاين ت ــوفمرب،/الث ــل عــرض ن ــا، ممث  باســم كوب
 وتـــونس وبـــنغالديش والبحـــرين وإندونيـــسيا املتحـــدة العربيـــة واإلمـــارات وإكـــوادور األردن

ــر ــر وجــزر واجلزائ ــة القم ــة واجلمهوري ــسورية العربي ــوب ال ــاأفري وجن ــويت قي ــسودان وجيب  وال
 ولبنـان  والكويـت  وكوبـا  وقطـر  )البوليفاريـة  ‐ مجهورية( وفرتويال وعمان والعراق والصومال

 ونيجرييــا وناميبيــا وموريتانيــا الــسعودية العربيــة واململكــة واملغــرب ومــصر وماليزيــا ومــايل
ــاراغوا ــيمن ونيكــ ــسطني،و والــ ــشروع فلــ ــرار مــ ــوان قــ ــوالن” بعنــ ــسوري اجلــ ــل الــ  “احملتــ

)A/C.4/67/L.18(. ــيالروس انــضمت الحــق، وقــت ويف ــروينو ب ــسالم دار ب ــسنغال ال  إىل وال
  .القرار مشروع مقدمي
 مـسجل  بتصويت A/C.4/67/L.18 القرار مشروع اللجنة اعتمدت نفسها، اجللسة ويف  ‐ ١٧

 ،١٨ الفقــرة انظــر( التــصويت عــن عــضوا ١٣ امتنــاعو صــوتني، مقابــل صــوتا ١٦١ بأغلبيــة
  :يلي كما التصويت نتيجة وكانت ).اخلامس رالقرا مشروع
  :املؤيدون
 ،إســبانيا ،إريتريــا ،أرمينيــا ،األردن ،األرجنــتني ،أذربيجــان ،إثيوبيــا ،الروســي االحتــاد  

ــا ،ألبانيــا ،إكــوادور ،أفغانــستان ،إســتونيا ،أســتراليا  ،املتحــدة العربيــة اإلمــارات ،أملاني
 إيـران  ،أوغنـدا  ،أوزبكـستان  ،أوروغـواي  ،أنغـوال  ،إندونيسيا ،أندورا ،وبربودا أنتيغوا

 ،البحـرين  ،باكـستان  ،بـاراغواي  ،إيطاليـا  ،يـسلندا أ ،أيرلنـدا  ،)اإلسـالمية  ‐ مجهورية(
 ،بـنغالديش  ،بليـز  ،بلغاريـا  ،بلجيكـا  ،الـسالم  دار بـروين  ،الربتغال ،بربادوس ،الربازيل

 ،بـريو  ،بولنـدا  ،واهلرسـك  البوسـنة  ،بورونـدي  ،فاسـو  بوركينـا  ،بوتسوانا ،بوتان ،بنن
ــيالروس ــد ،ب ــستان ،تايلن ــا ،تركمان ــداد ،تركي ــاغو تريني ــشاد ،وتوب ــالو ،توغــو ،ت  ،توف
ــونس ــور ،ت ــشيت ‐ تيم ــا ،لي ــل ،جامايك ــر ،األســود اجلب ــهاما جــزر ،اجلزائ  جــزر ،الب
ــة ،القمــر جــزر ،ســليمان ــشيكية اجلمهوري ــة ،الت ــا مجهوري ــة ،املتحــدة ترتاني  اجلمهوري

 الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  ،كوريـا  مجهوريـة  ،الـسورية  العربيـة  اجلمهورية ،الدومينيكية
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ــة ــة ،الدميقراطيـ ــة الو مجهوريـ ــشعبية الدميقراطيـ ــة ،الـ ــدونيا مجهوريـ ــالفية مقـ  اليوغوسـ
ــسابقة ــة ،ال ــدوفا مجهوري ــوب ،مول ــا جن ــويت ،أفريقي ــدامنرك ،جيب ــا ،ال ــا ،روماني  ،زامبي
ــابوي ــادي وجــزر فنــسنت ســانت ،مــارينو ســان ،ســاموا ،زمب  ،لوســيا ســانت ،نغرين
 ،ســوازيلند ،الــسنغال ،ســنغافورة ،ســلوفينيا ،ســلوفاكيا ،الــسلفادور ،النكــا ســري

ــرياليون ،سويــــسرا ،الــــسويد ،ســــورينام ،الــــسودان ــيلي ،ســ ــربيا ،شــ  ،الــــصني ،صــ
 ،فرنـسا  ،غينيـا  ،غيانـا  ،غواتيماال ،غرينادا ،غانا ،غابون ،عمان ،العراق ،طاجيكستان

 ،قطــر ،قــربص ،نــام فييــت ،فيجــي ،فنلنــدا ،)البوليفاريــة - مجهوريــة( فرتويــال الفلــبني
ــتان ــستان ،قريغيزسـ ــا ،كازاخـ ــا ،كرواتيـ ــا ،كمبوديـ ــتاريكا ،كوبـ ــا ،كوسـ  ،كولومبيـ
 ،ليتوانيـــا ليبيـــا، ،ليربيـــا ،لكـــسمربغ ،لبنـــان ،التفيـــا ،كينيـــا ،الكويـــت ،الكونغـــو

 ،كــسيكامل ،املغــرب ،مــصر ،مدغــشقر ،ماليزيــا ،مــايل ،مالطــة ،ليــسوتو ،ليختنــشتاين
 وأيرلنـــدا العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة اململكـــة ،الـــسعودية العربيـــة اململكـــة ،ملـــديف
 ،النمـسا  ،النرويج ،ناميبيا ،ميامنار ،موناكو ،موريشيوس ،موريتانيا ،منغوليا ،الشمالية
 ،اليابـان  ،هولنـدا  ،هنغاريـا  ،اهلند ،هاييت ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النيجر ،نيبال
  .اليونان،،اليمن
  :املعارضون
  .بنما إسرائيل،  
  :التصويت عن املمتنعون
ــا   ــابوا ،أوكراني ــا ب ــدة غيني ــاالو ،اجلدي ــا ،ب ــا ،مارشــال جــزر ،تونغ ــانواتو ،جورجي  ،ف

ــدا ،الكــامريون ــوار كــوت ،كن ــا ،ديف ــات( ميكرونيزي ــدوراس ،)املوحــدة ‐ والي  ،هن
  .األمريكية املتحدة الواليات
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  )الرابعة اللجنة( االستعمار إهناءو اخلاصة السياسية ملسائلا جلنة توصيات  ‐ ثالثا  
 تعتمـد  بـأن  )الرابعـة  اللجنـة ( االسـتعمار  وإهنـاء  اخلاصـة  الـسياسية  املـسائل  جلنـة  توصي  ‐ ١٨

  :التالية القرارات مشاريع العامة اجلمعية
  

  األول القرار مشروع    
 حقـوق  متـس  اليت سرائيليةاإل املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة أعمال    

  احملتلة األراضي يف العرب السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان
  

  ،العامة اجلمعية إن  
  ،هومبادئ املتحدة األمم ميثاق مبقاصد تسترشد إذ  
ــسترشد وإذ   ــضا تـ ــادئ أيـ ــانون مببـ ــساين القـ ــدويل، اإلنـ ــة الـ ــة وخباصـ  جنيـــف اتفاقيـ
 الدوليـة  وباملعـايري  ،)١(١٩٤٩ أغـسطس /آب ١٢ املؤرخـة  حلـرب ا وقت املدنيني حبماية املتعلقة
 اخلاصــان الــدوليان والعهــدان )٢(اإلنــسان حلقــوق العــاملي اإلعــالن وخباصــة اإلنــسان، حلقــوق
  ،)٣(اإلنسان حبقوق

 )٢٣-د( ٢٤٤٣ القــراران فيهــا مبــا باملوضــوع، الــصــــلة ذات قراراهتــا إىل تــشري وإذ  
ــؤرخ ــانون ١٩ املـ ــسمرب/األول كـ ــؤرخ ٦٦/٧٦ و ١٩٦٨ ديـ ــانون ٩ املـ ــسمرب/األول كـ  ديـ
 باملوضـوع،  الـصلــة  ذات اإلنـسان  حقـوق  وجملـس  اإلنـسان  حقـوق  جلنــــة  وقــرارات ،٢٠١١

 عــــشرة الثانيــــة االســــتثنائية دورتــــه يف اجمللــــس اختــــذه الــــذي ١٢/١-دإ القــــــــرار فيهــــا مبــــا
  ،)٤(٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ١٦ يف

  الصدد، هذا يف املتخذة األمن جملس اراتقر إىل أيضا تشري وإذ  
 يوليـه /متـوز  ٩ يف الدوليـة  العـدل  حمكمـة  أصـدرهتا  الـيت  الفتـوى  االعتبـار  يف تأخذ وإذ  
 ،)٥(احملتلــة  الفلــسطينية األرض يف جــدار تــشييد عــن الناشــئة القانونيــة اآلثــار بــشأن ٢٠٠٤

  ،٢٠٠٤ وليهي/متوز ٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-دإط قرارها إىل الصدد هذا يف تشري وإذ
__________ 

 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )١(  
 ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار  )٢(  
 .املرفق ،)٢١-د( ألف ٢٢٠٠ القرار  )٣(  
 ،)A/64/53/Add.1( ألــف ٥٣ رقــم امللحــق والــستون، الرابعــة الــدورة العامــة، للجمعيــة الرمسيــة الوثــائق: انظــر  )٤(  

 .األول الفصل
 .Corr.1 و A/ES-10/273 انظر  )٥(  
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  ،٢٠٠٤ مايو/أيار ٦ املؤرخ ٥٨/٢٩٢ قرارها إىل تشري وإذ  
  ،اإلنسان حلقوق وخطريا جسيما انتهاكا ذاته حد يف ميثل االحتالل بأن منها واقتناعا  
 اإلسـرائيلية  والتـدابري  للممارسـات  املـستمر  الـضار  األثر إزاء القلق بالغ يساورها وإذ  

 املفـرط  االسـتخدام  ومنـها  الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبا احملتلة، يةالفلسطين األرض يف القانونية غري
ــوة ــوات جانــب مــن للق ــدنيني ضــد اإلســرائيلية االحــتالل ق ــسطينيني امل ــذي الفل ــؤدي ال  إىل ي

 علــى احليويــة األساســية واهلياكــل املمتلكــات وتــدمري املــدنيني بــني وإصــابات وفيــات حــدوث
 وفــرض للمــدنيني الــداخلي والتــشريد اجلــدار وبنــاء االســتيطان أنــشطة واســتمرار واســع نطــاق
 قيـود  فـرض  يستمر حيث غزة قطاع يف املدنيني السكان ضد وخباصة اجلماعي، للعقاب تدابري
  الفلسطينيني، آالف وسجن واحتجاز ،فعليا احصار يشكل مما التنقل على شديدة

 يقـوم  لـيت ا واالسـتفزاز  والتخويـف  العنـف  أعمـال  إزاء أيضا القلق بالغ يساورها وإذ  
 ذلــك يف مبـا  الفلــسطينية، املمتلكـات و الفلــسطينيني املـدنيني  ضــد اإلسـرائيليون  املــستوطنون هبـا 

  الزراعية، واألراضي والكنائس واملساجد املنازل
 باالنتــهاكات املتعلقــة التقــارير إزاء اخلــصوص وجــه علــى القلــق بــالغ يــساورها وإذ  
 العمليـات  أثنـاء  املرتكبـة  الـدويل  اإلنـساين  نونللقـا  اخلطـرية  واخلـروق  اإلنـسان  حلقوق اجلسيمة

 وكــانون ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون بــني الفتــرة يف غــزة قطــاع يف وقعــت الــيت العــسكرية
 العــام األمــني قدمــه الــذي املــوجز يف الــواردة االســتنتاجات ذلــك يف مبــا ،٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين
ــة تقريــر ويف )٦(التحقيــق جملــس تقريــر عــن ـــزاع بــشأن احلقــائق لتقــصي املتحــدة األمــم بعث  الن
 املوجهـة  لتوصياتا جاد حنو على األطراف مجيع تتابع أن ضرورة تأكيد تكرر وإذ ،)٧(غزة يف

  العدالة، وحتقيق للمساءلة اخلضوع ضمان أجل من إليها
 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  

 ويف )٨(احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  الـسكان  من وغريه الفلسطيين للشعب ناإلنسا حقوق متس
  ،)٩(باملوضوع الصلة ذات العام األمني تقارير

 سبتمبــر /أيلـول  ١٣ املـؤرخ  املؤقـت  الذايت احلكم ترتيبات مبادئ إعالن إىل تشري وإذ  
  واإلسرائيلي، الفلسطيين اجلانبني بني الالحقة التنفيذ واتفاقات )١٠(١٩٩٣

__________ 
  )٦(  A/63/855-S/2009/250. 
  )٧(  A/HRC/12/48. 
  )٨(  A/67/550. 
  )٩(  A/67/332 و A/67/338 و A/67/372 و A/67/375 و A/67/511. 
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 بصورة ١٩٦٧ عام يف بدأ الذي اإلسرائيلي االحتالل إلهناء امللحة الضرورة تؤكد وإذ  
 ملمارسـة  الفرصـة  وإتاحـة  الفلـسطيين  للـشعب  اإلنـسان  حقـوق  النتـهاك  حد وضع وبالتايل تامة،
  ،املستقلة دولته إقامة ويف املصري تقرير يف حقه ذلك يف مبا للتصرف، القابلة غري حقوقه

ــيط وإذ   ــ حتـ ــب اعلمـ ــسطني بطلـ ــضمام فلـ ــضوية إىل االنـ ــم عـ ــدة األمـ ــدم املتحـ  املقـ
  ،)١١(٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣ يف

 متـس  الـيت  اإلسرائيلية املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة اللجنة على تثنـي  - ١  
 بذلتـه  ملـا  احملتلـة  األراضـي  يف العــرب  الـسكان  مــن  وغيــره  الفلـسطيين  للشعب اإلنسان حقوق

  حياد؛ من به حتلت وملا العامة اجلمعية إليها أوكلتها اليت املهام أداء يف جهود من
 اللجنـة  مـع  تتعـاون  بـأن  بـاالحتالل،  القائمـة  السلطة إسرائيل، مطالبتها تكرر  - ٢  
  املتحدة؛ األمم يف عضوا دولة بوصفها اللتزاماهتا وفقا واليتها، تنفيذ يف اخلاصة

 حقـوق  تنتـهك  والـيت  إسرائيــل  تتبعهـا  يالتـ واملمارسـات السياسـات تشجب  - ٣  
 املـبني  النحـو  علـى  احملتلـة،  األراضـي  يف العـرب  الـسكان  من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان

  ؛)٨(بالتقرير املشمولة الفترة يغطي الذي اخلاصة اللجنة تقرير يف
 احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف احلرجــة احلالــة إزاء القلــق شــديد عــن تعــرب  - ٤  

 غـري  اإلسـرائيلية  والتـدابري  للممارسـات  نتيجـة  غـزة،  قطاع يف وخباصة الشرقية، القدس فيها مبا
 اجلـدار  وبنـاء  املـشروعة  غـري  اإلسرائيلية االستيطان أنشطة مجيع خاص بشكل وتدين القانونية،

 ومجيـع  املمتلكـات  ومـصادرة  وتدمري املدنيني السكان ضد للقوة العشوائي املفرط واالستخدام
  فورا؛ ذلك وقف إىل وتدعو املدنيني، آالف وسجن واحتجاز اجلماعي العقاب تدابري

 اإلســرائيلي االحــتالل إهنــاء حــني إىل تواصــل، أن اخلاصــة اللجنــة إىل تطلــب  - ٥  
 احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف اإلسـرائيلية  واملمارسـات  الـسياسات  يف التحقيـق  كاملة، بصورة

 ،١٩٦٧ عـام  منـذ  إسـرائيل  حتتلـها  الـيت  األخـرى  العربية راضياأل ويف الشرقية، القدس فيها مبا
ــة إســرائيل انتــهاكات وخباصــة ــة املتعلقــة جنيــف التفاقي  املؤرخــة احلــرب وقــت املــدنيني حبماي

 األمحـــر الــصليب  جلنـــة مــع  االقتـــضاء، حــسب  تتـــشاور، وأن ،)١(١٩٤٩ أغــسطس /آب ١٢
 ألولئـك  اإلنـسان  وحقـوق  احملتلـة  األراضـي  سـكان  رفـاه  محايـة  لـضمان  ألنظمتـها  وفقا الدولية
 إىل ورةالـضر  دعـت  وكلمـا  ممكـن  وقـت  أقـرب  يف العـام  األمـني  إىل تقريـرا  تقـدم  وأن السكان
  بعد؛ فيما ذلك

__________ 
  )١٠(  A/48/486-S/26560، املرفق. 
  )١١(  A/66/371-S/2011/592. 
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ــضا تطلــب  - ٦   ــة إىل أي ــام األمــني إىل تقــدم أن اخلاصــة اللجن ــارير بانتظــام الع  تق
  الشرقية؛ القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف الراهنة احلالة عن دورية

ـــى كــذلك تطلــب  - ٧   ـــة إل ــة يف التحقيــق تواصــل أن اخلاصـــة اللجن  آالف معامل
 االحتجـاز  ومراكـز  الـسجون  يف ووضـعهم  والنـساء،  األطفـال  فـيهم  مبـن  واحملتجـزين،  السجناء

 العربيــة األراضــي ويف الــشـرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف اإلســرائيلية
 الـسجناء  يعيـشه  مـا  إزاء قلـق ال بـالغ  عن وتعرب ،١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى

 حـدثت  الـيت  الطعـام  عـن  اإلضـراب  وحـاالت  ةمعاملـ  سـوء  مـن  يلقونـه  مـا و قاسية ظروف من
 فيمـا  ٢٠١٢ مـايو /أيـار  يف إليـه  التوصـل  مت الـذي  باالتفاق ذاته الوقت يف علما وحتيط مؤخرا،
  ؛وعاجل كامل حنو على تنفيذه إىل وتدعو ،اإلسرائيلية السجون يف االحتجاز ظروفب يتعلق

  :العام األمني إىل تطلب  - ٨  
ــدم أن  )أ(   ــة إىل يقـ ــة اللجنـ ــع اخلاصـ ــسهيالت مجيـ ــضرورية، التـ ــا الـ ــك يف مبـ  ذلـ

 الـــسياسات يف التحقيـــق مـــن تـــتمكن لكـــي احملتلـــة، لألراضـــي لزياراهتـــا الالزمـــة التـــسهيالت
  القرار؛ هذا يف إليها ملشارا اإلسرائيلية واملمارسات

  مهامها؛ أداء على اخلاصة اللجنة ملساعدة موظفني من يلزم ما توفري يواصل أن  )ب(  
 املــذكورة الدوريــة التقــارير األعــضاء الــدول علــى منتظمــة بــصورة يعمــم أن  )ج(  

  أعاله؛ ٦ الفقرة يف
 اليت والنتائج شطتهابأن املتعلقة واملعلومات اخلاصة اللجنة تقارير تعميم يكفل أن  )د(  
 لألمانـة  التابعـة  اإلعالم شؤون إدارة طريق عن املتاحة الوسائل بكل نطاق أوسع على إليها ختلص
  ؛متوفرة تعد مل اليت اخلاصة اللجنة تقارير طبع إعادة على االقتضاء، عند العمل، مع العامة،

 املوكلـة  املهام عن ريراتق والستني الثامنة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن  )هـ(  
  القرار؛ هذا مبوجب إليه

 البنـد  والـستني  الثامنـة  لـدورهتا  املؤقـت  األعمـال  جـدول  فــــي تدرج أن تقرر  - ٩  
 حقـوق  متـس  الـيت  اإلســرائيلية  املمارسـات  فـــي  بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصة اللجنة تقرير” املعنون
  .“احملتلة األراضي يف العرب السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان
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  الثاين القرار مشروع    
 املؤرخـــة احلـــرب وقـــت املدنييــــن حبمايــــة املتعلقــــة جنيـــــف اتفاقيــــــة انطبـــــاق    

 القــدس  فيهــا  مبــا  احملتلــة،  الفلسطينيـة األرض علـى ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢
  األخرى احملتلة العربية األراضي وعلـى الشرقية،

 
  ،العامة اجلمعية إن 
 املـؤرخ  ٦٦/٧٧ قـرار ال فيهـــا  مبـا  ،باملوضـــوع  ةـــالـصل  ذات اــــ قراراهت ىـــ إل تشيـر إذ  

 ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٩

 ،الصدد هذا يف املتخذة األمن جملس قرارات اعتبارها يف تضع وإذ  

 جنيـف  واتفاقيـة  )١(١٩٠٧ لعـام  الرابعـة  الهـاي  باتفاقيـة  املرفقة األنظمة إىل تشري وإذ  
 ذات حكــاماألو )٢(١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢ املؤرخــة احلــرب وقــت املــدنيني حبمايــة لقــةاملتع

 اإلضــايف الربوتوكــول يف املدونــة األحكــام ذلــك يف مبــا العــريف، القــانون مــن باملوضــوع الــصلة
 ،)٤(األربع جنيف التفاقيات )٣(األول

 الـيت  رائيليةاإلسـ  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  
 ويف )٥(احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  الـسكان  من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق متس

 ،)٦(باملوضوع الصلة ذات العام األمني تقارير

 مــن وغــريه املتحــدة األمــم ميثــاق عــن الناشــئة االلتزامــات احتــرام تعزيــز أن تـــرى وإذ  
 األساسية، ومبادئها املتحدة األمم مقاصد من وقواعده الدويل القانون صكوك

 ،)٧(٢٠٠٤ يوليـه /متـوز  ٩ يف الدولية العدل حمكمة أصدرهتا اليت الفتوى إىل تشري وإذ  
 ،٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٠ املؤرخ ١٠/١٥-دإط العامة اجلمعية قرار إىل أيضا تشري وإذ

__________ 
نيويورك، مطبعـة    (١٩٠٧  و ١٨٩٩ اتفاقات وإعالنات الهاي لعامي      لدويل،ا للسالم كارنيغي صندوق :انظر  )١(  

  ).١٩١٥جامعة أوكسفورد، 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )٢(  
  .١٧٥١٢ الرقم ،١١٢٥ اجمللد نفسه، املرجع  )٣(  
  .٩٧٣ إىل ٩٧٠ األرقام ،٧٥ اجمللد نفسه، املرجع  )٤(  
  )٥(  A/67/550.  
  )٦(  A/67/332 و A/67/338 و A/67/372 و A/67/375 و A/67/511.  
  .Corr.1 و A/ES-10/273 انظر  )٧(  
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 اتفاقيـة  أن فيـه  جـاء  الـذي  احملكمـة  عن الصادر الرد اخلصوص وجه على تالحظ وإذ  
 وأن الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلـة،  الفلــسطينية األرض يف التطبيــق واجبــة )٢(الرابعــة نيـف ج

  االتفاقية، من أحكام ةعد تنتهك إسرائيل
 بالتـدابري  املعـين  الرابعة جنيف اتفاقية يف السامية املتعاقدة ألطرافا مؤمتر إىل تشري وإذ  
 يف عقـد  الـذي  ،الـشرقية  القـدس  فيها مبا احملتلة، يةالفلسطين األرض يف االتفاقية إنفاذ إىل الرامية
ــه/متــوز ١٥  كــانون ٥ يف عقــده أعيــد الــذي املــؤمتر اعتمــده الــذي اإلعــالن وإىل ١٩٩٩ يولي

  اإلعالن، تنفيذ األطراف تتابع أن ضرورة إىلو ٢٠٠١ ديسمرب/األول
 مجاعـات، و فـرادى  االتفاقيـة،  يف األطـراف  الـدول  اختـذهتا  اليت بادراتاملب ترحب وإذ  
ـــا ـــبي ةــاملــشترك ١ للمــادة وفقـ ـــرض األربــع جنيــف اتفاقيــات نـ ــة بغـ ـــاحت كفال ــة رامــ  االتفاقي

 هـــذه تـــشجع وإذ الـــصدد، هـــذا يف جنيـــف التفاقيـــات الوديعـــة للدولـــة املتواصـــلة وبـــاجلهود
 واجلهود، املبادرات
 بالتزاماهتــا بدقــة بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، تتقيــد أن ضــرورة تؤكــد وإذ  
 الدويل، اإلنساين القانون ذلك يف مبا الدويل، القانون مبوجب

ـــة انطبــاق تأكيــد تعيــد  - ١   ــة املتعلقـــة جنيــف اتفاقي  احلــرب وقــت املــدنيني حبماي
 الـشرقية،  القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض على )٢(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة
 ؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية األراضي وعلى

ــب  - ٢   ـــل تطال ــأن إسرائي ــل ب ــاق تقب ــة انطب ــانون حبكــم االتفاقي ــى الق  األرض عل
ـــة، الفلــسطينيـة ــة األراضــي وعلــى الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتل  حتتلــها الــيت األخــرى العربي

  االتفاقية؛ حكامأل بدقة متتثل أنبو ١٩٦٧ عام منذ إسرائيل
 للمـادة  وفقـا  تواصـل،  أن االتفاقيـة  يف السامية املتعاقدة األطراف عجبمي هتـيب  - ٣  

 حمكمــة أصــدرهتا الــيت فتــوىال يف ورد وحــسبما )٤(األربــع جنيــف اتفاقيــات بــني املــشتركة ١
 الـسلطة  إسـرائيل،  احتـرام  لضمان اجلهود مجيع بذل ،)٧(٢٠٠٤ يوليه/متوز ٩ يف الدولية العدل
ــة ــاالحتالل، القائم ــك ألحكــام ب ــة تل ــسطينية األرض يف االتفاقي ــة، الفل ــا احملتل ــا مب ــدس فيه  الق
 ؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية األراضي ويف الشرقية،
ــسريع التنفيــذ ضــرورة تأكيــــد تكــرر  - ٤   ــصلة ذات للتوصــيات ال  باملوضــوع ال
 دورهتــا يف اختــذهتا الــيت اتالقــرار فيهــا مبــا ،العامــة اجلمعيــة اختــذهتا الــيت القــرارات فـــي الــواردة

 إسـرائيل،  احتـرام  بـضمان  يتعلق فيما ،١٠/١٥-دإط القرار ومنها العاشرة، الطارئة االستثنائية
 االتفاقية؛ ألحكام باالحتالل، القائمة السلطة

 والـستني  الثامنـة  دورهتـا  يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل طلبت  - ٥  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا
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  الثالث القرار مشروع    
 الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف اإلسرائيلية املستوطنات    

  احملتل السوري اجلوالن ويف
  

  ،العامة اجلمعية إن  
ــسترشد إذ   ــادئ ت ــاق مبب ــم ميث ــى االســتيالء جــواز عــدم تؤكــد وإذ املتحــدة، األم  عل
  بالقوة، األراضي
ــشري وإذ   ــا إىل ت ــصلة ذات قراراهت ــا ،باملوضــوع ال ــا مب ــرار فيه ــؤرخ ٦٦/٧٨ الق  ٩ امل
ــا يف اختـــذهتا الـــيت القـــرارات وإىل ٢٠١١ ديـــسمرب/األول كـــانون ــتثنائية دورهتـ  الطارئـــة االسـ
  العاشرة،
 القـرارات  فيهـا  مبـا  باملوضـوع،  الـصلة  ذات األمـن  جملـس  قـرارات  إىل أيضا تشري وإذ  
ــؤرخ )١٩٦٧( ٢٤٢ ــشرين ٢٢ املـ ــ تـ ــوفمرب/اينالثـ ــؤرخ )١٩٧٩( ٤٤٦ و ١٩٦٧ نـ  ٢٢ املـ
 )١٩٨٠( ٤٧٦ و ١٩٨٠ مـــــارس/آذار ١ املـــــؤرخ )١٩٨٠( ٤٦٥ و ١٩٧٩ مـــــارس/آذار

ــؤرخ ــران ٣٠ امل ــه/حزي ــؤرخ )١٩٨٠( ٤٧٨ و ١٩٨٠ يوني ــسطس/آب ٢٠ امل  و ١٩٨٠ أغ
 ١٨ املـــؤرخ )١٩٩٤( ٩٠٤ و ١٩٨١ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٧ املـــؤرخ  )١٩٨١( ٤٩٧
  ،١٩٩٤ مارس/آذار

 املؤرخـة  احلـرب  وقـت  املـدنيني  حبمايـة  املتعلقـة  جنيـف  اتفاقية انطباق تأكيد تعيد وإذ  
 وعلـى  الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلة، الفلسطينية األرض على )١(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢

  احملتل، السوري اجلوالن
 رضاأل إىل املـدنيني  سـكاهنا  بعـض  بنقـل  بـاالحتالل  القائمة السلطة قيام أن تؤكد وإذ  

 القـانون  من باملوضوع الصلة ذات واألحكام )١(الرابعة جنيف التفاقية خرقا يشكل حتتلها اليت
ــريف، ــا الع ــك يف مب ــة األحكــام ذل ــات )٢(األول اإلضــايف الربوتوكــول يف املدون ــف التفاقي  جني
  ،)٣(األربع

__________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )١(  
  .١٧٥١٢ الرقم ،١١٢٥ اجمللد نفسه، املرجع  )٢(  
   .٩٧٣ إىل ٩٧٠ األرقام ،٧٥ اجمللد نفسه، املرجع  )٣(  
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 ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز ٩ يف الدوليــة العــدل حمكمــة أصــدرهتا الــيت الفتــوى إىل تــشري وإذ  
 أيـضا  تـشري  وإذ ،)٤(احملتلـة  الفلسطينية األرض يف جدار تشييد عن الناشئة القانونية اآلثار بشأن
 ١٠/١٧ - دإط و ٢٠٠٤ يوليـه /متـوز  ٢٠ املـؤرخ  ١٠/١٥ - دإط العامـة  اجلمعية قراري إىل

  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٥ املؤرخ
ــة أن تالحـــظ وإذ   ــدل حمكمـ ــة العـ ــد الدوليـ ــ” أن إىل خلـــصت قـ ــستوطنات ةإقامـ  املـ

ــا مبـــا( احملتلـــة الفلـــسطينية األرض يف اإلســـرائيلية  للقـــانون خرقـــا متثـــل )الـــشرقية القـــدس فيهـ
  ،)٥(“الدويل

 اإلنسان حقوق جمللس اخلاص املقرر مؤخرا ماقدمه نذيلال ينبالتقرير علما حتيط وإذ  
  ،)٦(١٩٦٧ عام منذ احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حقوق حبالة املعين

 سـبتمرب /أيلـول  ١٣ املـؤرخ  املؤقـت  الـذايت  احلكم ترتيبات مبادئ إعالن إىل تشري وإذ  
  واإلسرائيلي، الفلسطيين اجلانبني بني الالحقة التنفيذ اتفاقات وإىل )٧(١٩٩٣

 دائـم  حـل  إلجيـاد  الرباعيـة  اجملموعـة  وضـعتها  الـيت  الطريـق  خريطـة  إىل أيضا تشري وإذ  
 التحديـد  وجـه  علـى  تـشدد  وإذ ،)٨(دولـتني  وجـود  أسـاس  علـى  الفلسطيين اإلسرائيلي للصراع
 ‘‘الطبيعــي النمــو’’ يــسمى مــا ذلــك يف مبــا االســتيطانية، األنــشطة مجيــع لتجميــد دعوهتــا علــى

 ،٢٠٠١ مـارس /آذار منـذ  أنـشئت  الـيت  املتقدمة االستيطانية البؤر مجيع وتفكيك للمستوطنات
  الشأن، هذا يف داهتاوتعه بالتزاماهتا إسرائيل تفي أن ضرورة وعلى

 الـسلطة  رعايـا  نقل أمور، مجلة يف تشمل، اإلسرائيلية االستيطان أنشطة أن تدرك وإذ  
 واسـتغالل  الفلـسطينية  األسر وتشريد األراضي ومصادرة احملتلة األراضي إىل باالحتالل القائمة
 يف املـدنيني  سكانوالـ  الفلسطينيني املدنيني السكان ضد أخرى إجراءات واختاذ الطبيعية املوارد
  الدويل، القانون مع تتعارض احملتل السوري اجلوالن

ــأثري اعتبارهـــا يف تـــضع وإذ   ــالغ التـ ــسياسات الـــضرر البـ ــرارات للـ  واألنـــشطة والقـ
ــة اجلهــود يف اإلســرائيلية االســتيطانية ــة اســتئناف أجــل مــن املبذول  ويف وتقــدمها الــسالم عملي
 علـى  القـائم  للحـل  وفقـا  األوسـط  الـشرق  يف المالـس  حتقيـق  فـرص  ويف السالم عملية مصداقية

__________ 
  .Corr.1 و A/ES-10/273 انظر  )٤(  
  .١٢٠ الفقرة الفتوى، ،املرجع نفسه  )٥(  
  )٦(  A/HRC/20/32 ؛ انظر أيضاA/67/379.  
  )٧(  A/48/486-S/26560، املرفق.  
  )٨(  S/2003/529، املرفق.  
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ــتني، وجــود ــا تعيــشان وفلــسطني، إســرائيل دول  حــدود داخــل وأمــن ســالم يف جنــب إىل جنب
  ،١٩٦٧ عام قبل ما حدود أساس على هبا معترف

ــق شــديد عــن تعــرب وإذ   ــسلطة إســرائيل، مواصــلة إزاء القل ــاالحتالل، القائمــة ال  ب
 للقـانون  انتـهاك  يف الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  طينيةالفلـس  األرض يف االسـتيطان  أنشطة

 التوصــل مت الــيت واالتفاقــات باملوضــوع الــصلة ذات املتحــدة األمــم وقــرارات الــدويل اإلنــساين
 ويف الرباعيـة،  اجملموعـة  وضـعتها  الـيت  الطريـق  خريطـة  مبوجـب  ولاللتزامـات  الطـرفني  بـني  إليها
  االستيطانية، األنشطة مجيع قافإي إىل الدويل اجملتمع لدعوات حتد

ــرب وإذ   ــن تعـ ــديد عـ ــق شـ ــه القلـ ــاص بوجـ ــام إزاء خـ ــرائيل قيـ ــاء إسـ ــيع ببنـ  وتوسـ
 الراميـة  ١ - هـاء  اخلطـة  تـسميه  مـا  ذلـك  يف مبـا  وحوهلا، احملتلة الشرقية القدس يف املستوطنات

 ومواصـلة  ،عزلتـها  وزيـادة  احملتلـة  الـشرقية  القدس حول الشرعية غري مستوطناهتا بني الربط إىل
 حقـوقهم  مـن  الفلسطينيني وحرمان املدينة من الفلسطينية األسر وطرد الفلسطينيني بيوت هدم
  األردن، غور يف حاليا اجلارية االستيطانية واألنشطة املدينة يف اإلقامة يف

 داخـل  للجدار القانوين غري التشييد إسرائيل مواصلة إزاء القلق شديد عن تعرب وإذ  
 خـاص  بوجـه  قلقهـا  عـن  تعرب وإذ وحوهلا، الشرقية القدس فيها مبا احملتلة، يةالفلسطين األرض
 شــديدة إنــسانية حمنــة يــسبب ممــا ،١٩٤٩ لعــام اهلدنــة خــط علــى خروجــا اجلــدار امتــداد إزاء

 األرض وحـدة  ويفتـت  الفلـسطيين  للـشعب  واالقتصادية االجتماعية األوضاع يف خطريا وترديا
 املـستقبل  يف مفاوضـات  أي علـى  مـسبقا  حكمـا  يـشكل  قـد  اممـ  حيويتـها،  ويقـوض  الفلسطينية

  فعليا، التنفيذ مستحيل دولتني وجود على القائم احلل وجيعل
 الغالبيــة يــضم جتعلــه بطريقــة رســم قــد اجلــدار مــسار ألن القلــق بــالغ يــساورها وإذ  
  شرقية،ال القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف اإلسرائيلية املستوطنات من العظمى
 الـشرقية،  القـدس  فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض يف االستيطان أنشطة تشجب وإذ  

 الـرزق  سـبل  وقطـع  األراضـي  مـصادرة  علـى  تنطـوي  أنشطة وأي احملتل، السوري اجلوالن ويف
  الواقع، األمر حبكم األراضي وضم باحلماية املشمولني لألشخاص

 اإلرهــاب  أعمــال  ذلــك  يف مبــا  العنــف،  لأعمــا  مجيــع  إهنــاء  ضــرورة  إىل تــشري  وإذ  
  والتدمري، والتحريض واالستفزاز

 واملـــضايقة والتـــدمري العنـــف حـــوادث تـــصاعد إزاء القلـــق شـــديد يـــساورها وإذ  
 يف الــشرعيني غــري املــسلحون اإلســرائيليون املــستوطنون يرتكبــها الــيت والتحــريض واالســتفزاز
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ــسطينية األرض ــة، الفل ــا احملتل ــش القــدس فيهــا مب ــدنيني ضــد رقية،ال ــسطينيني، امل ــيهم مبــن الفل  ف
  الزراعية، وأراضيهم والدينية، التارخيية املواقع فيها مبا ممتلكاهتم، وضد األطفال،
  ،)٩(باملوضوع الصلة ذات العام األمني بتقارير علما حتيط وإذ  
 ٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  ٢٦ يف األمن جملس عقده الذي اخلاص االجتماع تالحظ وإذ  
  ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٨ يف اجمللس عواجتما

 فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلسطينية األرض يف اإلسرائيلية املستوطنات أن تأكيد تعيد  - ١  
 والتنميـة  الـسالم  أمـام  عقبـة  وتـشكل  قانونيـة  غـري  احملتـل  السوري اجلوالن ويف الشرقية، القدس

  واالجتماعية؛ االقتصادية
 املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف اتفاقيــة اقانطبــ تقبــل أن إســرائيل إىل تطلــب  - ٢  
 الفلــسطينية األرض علــى القــانون حبكــم )١(١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢ املؤرخــة احلــرب وقــت
ــة، ــا احملتل ــا مب ــشرقية، القــدس فيه ــى ال ــسوري اجلــوالن وعل ــل ال ــزم وأن احملت ــة تلت  بأحكــام بدق

 أنو الــدويل القــانون مبوجــب التزاماهتــا جبميــع تتقيــد وأن ا،منــه ٤٩ املــادة وخباصــة االتفاقيــة،
 مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض طـابع  تغـيري  يف تتـسبب  الـيت  التـدابري  مجيـع  اختـاذ  عن فورا تكف
  الدميغرايف؛ وتكوينهما ووضعهما احملتل السوري واجلوالن الشرقية، القدس فيها

ــها تكــرر  - ٣    أحنــاء مجيــع يف اإلســرائيلية طاناالســتي أنــشطة مجيــع وقــفب مطالبت
 وعلـى  فـورا  احملتـل  الـسوري  اجلـوالن  ويف الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلة، الفلسطينية األرض

 باملوضـوع  الـصلة  ذات األمـن  جملـس  قـرارات  مجيـع  تنفيـذ  إىل الـصدد  هـذا  يف وتـدعو  تام، حنو
 ١٩٧٩ يوليـه /متوز ٢٠ املؤرخ )١٩٧٩( ٤٥٢ و )١٩٧٩( ٤٤٦ القرارات فيها مبا ،بالكامل

ــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٩ املــؤرخ )٢٠٠٣( ١٥١٥ و )١٩٨٠( ٤٧٦ و )١٩٨٠( ٤٦٥ و  ن
  ؛٢٠٠٣

 القانونيـة  بالتزاماهتـا  تتقيـد  بـأن  بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  تطالب  - ٤  
  ؛)٤(٢٠٠٤ يوليه/متوز ٩ يف الدولية العدل حمكمة عن الصادرة الفتوى يف املذكورة
 الـيت  واالسـتفزاز  واملضايقة والتدمري العنف أعمال مجيع منع إىل دعوهتا تكرر  - ٥  
 فيهــا مبــا وممتلكــاهتم، الفلــسطينيني املــدنيني ضــد وخباصــة اإلســرائيليون، املــستوطنون هبــا يقــوم
 ٩٠٤ األمـن  سجملـ  قـرار  تنفيـذ  ضـرورة  وتؤكـد  الزراعية، وأراضيهم والدينية، التارخيية املواقع

ــه طلــب الــذي )١٩٩٤( ــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، إىل اجمللــس في  اختــاذ مواصــلة ب

__________ 
  )٩(  A/67/332 و A/67/338 و A/67/372 و A/67/375 و A/67/511.  
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 هبـا  يقـوم  الـيت  املـشروعة  غـري  العنـف  أعمـال  منـع  هبدف األسلحة مصادرة تشمل تدابري وتنفيذ
 األرض يف الفلـسطينيني  املدنيني سالمة لضمان تدابري اختاذ إىل ودعا اإلسرائيليون، املستوطنون

  ومحايتهم؛ احملتلة
 والـستني  الثامنـة  دورهتـا  يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ٦  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا
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  الرابع القرار مشروع    
 األرض يف الفلـسطيين  للـشعب  اإلنـسان  حقوق متس اليت اإلسرائيلية املمارسات    

  الشرقية القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية
  

  ،العامة اجلمعية إن  
  ،)١(اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن إىل تشري إذ 
 الـدويل  والعهـد  )٢(والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد إىل أيضا تشري وإذ  
 أن تؤكـد  وإذ ،)٣(الطفـل  حقـوق  واتفاقية )٢(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص
 فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف حتتـرم  أن جيـب  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  صكوكالـ  هذه

  الشرقية، القدس
 ٩ املـؤرخ  ٦٦/٧٩ القـرار  فيهـا  مبـا  الـصدد،  هـذا  يف املتخـذة  قراراهتـا  تأكيد تعيد وإذ  
  اشرة،الع الطارئة االستثنائية دورهتا فـــي اختذهتا اليت والقرارات ٢٠١١ ديسمرب/األول كانـون

  الصدد، هذا يف املتخذة اإلنسان حقوق جملس قرارات إىل تشري وإذ  
 ضـرورة  تؤكـد  وإذ الـصدد،  هـذا  يف املتخـذة  األمن جملس قرارات إىل أيضا تشري وإذ  
  تنفيذها،
 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  

 ويف )٤(احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  الـسكان  من وغريه لسطيينالف للشعب اإلنسان حقوق متس
  ،)٥(العام األمني تقرير

 عـن  مـؤخرا  الـصادرين  اإلنـسان  حقـوق  جمللس اخلاص املقرر بتقريري علما حتيط وإذ  
 الـيت  األخـرى  وبالتقـارير  )٦(١٩٦٧ عام منذ احملتلة الفلسطينية األرض يف اإلنسان حقوق حالة

  الشأن، هذا يف اإلنسان وقحق جملس مؤخرا أصدرها

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار  )١(  
  .املرفق ،)٢١-د( ألف ٢٢٠٠ القرار انظر  )٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )٣(  
  )٤(  A/67/550.  
  )٥(  A/67/372.  
  )٦(  A/HRC/20/32أيضا انظر ؛ A/67/379.  
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 القـانون  احتـرام  وكفالـة  اإلنـسان  حقوق تعزيز عن الدويل اجملتمع مسؤولية تدرك وإذ  
 /األول تــشرين ٢٤ املــؤرخ )٢٥ - د( ٢٦٢٥ قرارهــا إىل الــصدد هــذا يف تــشري وإذ الــدويل،
  ،١٩٧٠ أكتوبر

 ،)٧(٢٠٠٤ يوليـه /متـوز  ٩ يف الدولية العدل حمكمة أصدرهتا اليت الفتوى إىل تشري وإذ  
ــة قــراري إىل أيــضا تــشري وإذ ــه/متــوز ٢٠ املــؤرخ ١٠/١٥-دإط العامــة اجلمعي  و ٢٠٠٤ يولي
  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٥ املؤرخ ١٠/١٧-دإط

 اجلـدار  تـشييد  أن فيـه  جـاء  الـذي  احملكمـة  عـن  الـصادر  الـرد  خاص بوجه تالحظ وإذ  
 ذلــك يف مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، تبنيــه الــذي
  الدويل، القانون مع يتعارضان به املرتبط والنظام وحوهلا، الشرقية القدس داخل

  بالقوة، األراضي على االستيالء جواز عدم مبدأ تأكيد تعيد وإذ  
 احلــرب وقــت املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق تأكيــد أيــضا تعيــد وإذ  
 الـشرقية،  القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض على )٨(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ ةاملؤرخ
  ،١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية األراضي وعلى

 مبوجـب  )٨(الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  يف األطـراف  الـدول  التـزام  تأكيـد  كذلك تعيد وإذ  
ــواد ــا ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦ امل ــق فيم ــرض يتعل ــ بف ــة اتعقوب ــهاكاتبو جزائي  اجلــسيمة االنت

  السامية، املتعاقدة األطراف ومسؤوليات
 للقـانون  طبقـا  إجـراءات  تتخـذ  أن هاوواجبـ  الـدول  مجيـع  حق من أن تأكيد تعيد وإذ  
 املـدنيني،  سـكاهنا  ضـد  املوجهـة  الفتاكـة  العنف أعمال ملقاومة الدويل اإلنساين والقانون الدويل
  ،مواطنيها أرواح محاية أجل من

 جـرى  الـيت  الفلـسطينية  اإلسرائيلية لالتفاقات تام حنو على االمتثال ضرورة تؤكد وإذ  
 الــشيخ، شــرم تفامهــات فيهــا مبــا األوســط، الــشرق يف الــسالم عمليــة ســياق يف إليهــا التوصــل
 اإلســرائيلي للــصراع دائــم حــل إلجيــاد الرباعيــة اجملموعــة وضــعتها الــيت الطريــق خريطــة وتنفيـذ 

  ،)٩(دولتني وجود أساس على الفلسطيين

__________ 
  .Corr.1 و A/ES-10/273 انظر  )٧(  
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )٨(  
  )٩(  S/2003/529، املرفق.  
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 معـرب  بـشأن  عليهـا  املتفق ملبادئوا والعبور نقلالت اتفاق تنفيذ ضرورة أيضا تؤكد وإذ  
 للـسكان  التنقـل  حريـة  إلتاحـة  تـام  حنـو  علـى  ٢٠٠٥ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٥ املؤرخني رفح

  منه، واخلروج إليه والدخول غزة قطاع داخل الفلسطينيني املدنيني
 يف بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  إمعـان  إزاء الـشديد  لقلـق ا عـن  تعرب وإذ  
 النامجـة  االنتـهاكات  ذلـك  يف مبـا  ،منـهجي  شكلبـ  الفلـسطيين  للـشعب  اإلنـسان  حقوق انتهاك
ــرط االســتخدام عــن ــوة املف ــات للق ــسكرية والعملي ــيت الع ــؤدي ال ــاة إىل ت ــدنيني وإصــابة وف  امل

ــسطينيني، ــن الفل ــيهم مب ــال ف ــساء األطف ــشاركون والن ــة غــري مظــاهرات يف وامل  وســلمية، عنيف
 املنـاطق  وإغـالق  اجلمـاعي  العقاب واستخدام تعسفية ورةبص واحتجازهم الفلسطينيني وسجن

 احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف داراجلـ  وتـشييد  وتوسيعها املستوطنات وإقامة األراضي ومصادرة
 األعمـال  ومجيـع  األساسـية  ياكـل واهل املمتلكـات  وتـدمري  ١٩٤٩ لعـام  اهلدنة خط على خروجا
 القـدس  فيهـا  مبا احملتلة، الفلسطينية لألرض القانوين الوضع تغيري أجل من هبا تقوم اليت األخرى
  الدميغرايف، وتكوينها اجلغرايف وطابعها الشرقية،
 واالجتماعيـــة اإلنـــسانية األوضـــاع إزاء خـــاص بوجـــه القلـــق شـــديد يـــساورها وإذ  

 املنـاطق  إغـالق  عـن  النامجـة  األوضـاع  ذلـك  يف مبا غزة، قطاع يف طريةاخل واألمنية االقتصاديةو
 حـصارا  يـشكل  ممـا  التنقـل،  وعلـى  االقتصادي النشاط على شديدة قيود وفرض طويلة لفترات
 بـني  الفتـرة  يف جـرت  الـيت  العـسكرية  لعملياتل قائمة تزال ال اليت السلبية العواقب وعن فعليا،

ــانون ــسمرب/األول ك ــاين ونوكــان ٢٠٠٨ دي ــاير/الث  يف جــسيمة خــسائر وأحــدثت ٢٠٠٩ ين
 وعـن  والنساء، األطفال فيهم مبن الفلسطينيني، املدنيني بني وخباصة فادحة، وإصابات األرواح
 وهياكلـهم  وممتلكـاهتم  الفلـسطينيني  مبنـازل  حلقـت  الـيت  النطـاق  الواسعة واألضرار الدمار أوجه

 األمــم ومرافــق واملــدارس املستــشفيات ذلــك يف مبــا العامــة، ومؤســساهتم احليويــة األساســية
  إسرائيل، داخل إىل الصواريخ إطالق وإزاء الداخل، يف املدنيني تشريد وعن املتحدة،
 ١٨٦٠ األمـن  جملـس  قـرار  تـام  حنـو  علـى  األطـراف  مجيـع  تنفـذ  أن ضرورة تؤكد وإذ  

 املــؤرخ ١٠/١٨-دإط العامــة اجلمعيــة وقــرار ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٨ املــؤرخ )٢٠٠٩(
  ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٦

 اإلنـسان  حلقوق اخلطرية باالنتهاكات املتعلقة التقارير إزاء القلق شديد يساورها وإذ  
 يف وقعـت  الـيت  العـسكرية  العمليـات  أثنـاء  املرتكبـة  الـدويل  اإلنساين للقانون اجلسيمة واخلروق
 يف مبـا  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  وكـانون  ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  بـني  الفتـرة  يف غـزة  قطاع
 ويف )١٠(التحقيـق  جملـس  لتقريـر  العـام  األمـني  أعـده  الـذي  املـوجز  يف الواردة االستنتاجات ذلك

__________ 
  )١٠(  A/63/855-S/2009/250.  
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 أن ضـرورة  تأكيد تكرر وإذ ،)١١(غزة يف الرتاع بشأن احلقائق لتقصي املتحدة األمم بعثة تقرير
ــابع ــع تت  اخلــضوع ضــمان أجــل مــن إليهــا املوجهــة لتوصــياتا جــاد حنــو علــى األطــراف مجي

  العدالة، وحتقيق للمساءلة
 وعــن النطــاق الواســع الــدمار هــذا عــن ســينجم مــا إزاء القلــق بــالغ عــن تعــرب وإذ  
 يف ضـار  تـأثري  مـن  اإلعمـار  إعـادة  لعمليـة  بـاالحتالل،  القائمـة  السلطة إسرائيل، عرقلة استمرار
ــة يف والطويــل القــصري األمــدين ــةاالجتم األوضــاع ويف اإلنــسان حقــوق حال  االقتــصاديةو اعي
  الفلسطينيني، املدنيني للسكان واإلنسانية
ــالغ عــن تعــرب وإذ   ــضا القلــق ب ــة إســرائيل سياســة إزاء أي ــاطق إغــالق يف املتمثل  املن
 مبعـابر  تكـون  مـا  أشـبه  هياكـل  إىل منـها  العديـد  حتـول  تفتيش نقاط وإقامة صارمة قيود وفرض

ــة ــق دائمــة حدودي ــراخيص، ملــنح نظــام وتطبي ــة يعرقــل ممــا الت  وحركــة األشــخاص تنقــل حري
 أحنـاء  مجيع يف ة،اإلنساني االحتياجات لتلبية الالزمة البضائعو ةالطبي املنتجات فيها امب ،البضائع
 بالتـايل  يـشكل  ممـا  األرض، وحـدة  ويقوض الشرقية، القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية األرض
 ويف االقتـصادية و االجتماعيـة  تـه حال يف اسـلب  ويؤثر الفلسطيين للشعب اإلنسان حلقوق اانتهاك
 إنـسانية  حالـة  ميثـل  يـزال  ال الـذي  األمـر  وتنميته، الفلسطيين االقتصاد إنعاش إىل الرامية اجلهود
 سـبل  حبالـة  املتعلقـة  املـستجدات  بـآخر  ذاتـه  الوقـت  يف علمـا  حتـيط  وإذ غـزة،  قطـاع  يف حرجة
  ،إليه الوصول
ــيهم مبــن ،الفلــسطينيني آالف اعتقــال راســتمرا إزاء القلــق شــديد عــن تعــرب وإذ    ف
 قاسـية  ظـروف  يف اإلسـرائيلية  االحتجـاز  مراكـز  أو الـسجون  يف والنـساء،  األطفـال  مـن  الكثري
 االنفــرادي واحلــبس صــحية غــري ظــروف يف العــيش أمــور، مجلــة يف تــشمل، بــسالمتهم تــضر

 وفــق حماكمــة ودون هتمــة توجيــه دون مطولــة لفتــرات دارياإل حتجــازاال إىل اللجــوء وكثــرة
 مــن واحلرمــان األســرية الزيــارات ومنــع املناســبة الطبيــة الرعايــة تــوفر وعــدم القانونيــة األصــول
 سـجني  أي معاملـة  سوء إزاء أيضا القلق شديد عن تعرب وإذ ،القانونية األصول وفق احملاكمة

  ب،التعذي مبمارسة تفيد اليت التقارير مجيع وإزاء ومضايقته الفلسطينيني السجناء من
 الطعـام  عـن  الفلـسطينيني  الـسجناء  من العديد إضراب إزاء القلق بالغ عن تعرب وإذ  
ــؤخرا ــن قاســية ظــروف يف واحتجــازهم ســجنهم علــى احتجاجــا م  القائمــة الــسلطة قبــل م

 ٢٠١٢ مـايو /أيـار  يف إليـه  التوصل مت الذي باالتفاق ذاته الوقت يف علما حتيط وإذ باالحتالل،
  ،الفور وعلى كاملبال تنفيذه إىل تدعو إذو ،اإلسرائيلية السجون يف االحتجاز ظروف بشأن

__________ 
  )١١(  A/HRC/12/48. 
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 إسـرائيل،  إصـدار  علـى  تترتـب  أن حيتمـل  الـيت  العواقـب  بـشأن  القلـق  عـن  تعرب وإذ  
 األراضـي  يف الفلـسطينيني  املـدنيني  باحتجـاز  تتعلـق  عـسكرية  أوامـر  باالحتالل، القائمة السلطة

 إىل الـصدد  هـذا  يف تـشري  وإذ وترحيلهم، وسجنهم ية،الشرق القدس فيها مبا احملتلة، الفلسطينية
  احملتلة، األراضي من املدنيني ترحيل حيظر الدويل اإلنساين القانون أن

 إهنـاء  يف إلسـهام لو احلالـة  لرصـد  دويل وجـود  هنـاك  يكـون  أن بضرورة منها واقتناعا  
 االتفاقـات  تنفيـذ  ىعلـ  الطـرفني  مـساعدة و الفلـسطينيني  ملـدنيني ا للسكان مايةاحل توفريو العنف
 املؤقـت  الدويل للوجود اإلجيابية املسامهة إىل الصدد هذا يف تشري إذو إليها، التوصل جرى اليت
  اخلليل، يف

 الـذي  امللمـوس  التقدمبو بذهلا الفلسطينية السلطة تواصل اليت اجلهودب علما حتيط وإذ  
 الفلـسطينيني  مـصلحة  فيـه  ملـا  التعـاون  مواصـلة  بـالطرفني  هتيـب  وإذ األمـين،  القطـاع  يف أحرزته

 عـن  تعـرب  وإذ الثقـة،  وبنـاء  األمـن  تعزيـز  طريـق  عـن  وخباصـة  سـواء،  حـد  علـى  واإلسرائيليني
  الرئيسية، السكانية املراكز مجيع ليشمل التقدم هذا نطاق يتسع أن يف أملها

 النحـو  علـى  اإلنـسان  حبقـوق  التمتع يف املنطقة يف الشعوب مجيع حق على تشدد وإذ  
  اإلنسان، حبقوق اخلاصني الدوليني العهدين يف املكرس

ــدابري مجيــع أن تأكيــد رركــت  - ١   ــسلطة إســرائيل، اختــذهتا الــيت واإلجــراءات الت  ال
 لألحكـام  انتـهاكا  الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف بـاالحتالل،  القائمة
 ١٢ املؤرخــة احلــرب وقــت املــدنيني حبمايــة ةلقــاملتع جنيــف اتفاقيــة مــن باملوضــوع الــصلة ذات
 تـدابري  ،الـصدد  هـذا  يف املتخذة األمن جملس قرارات مع يتعارض ومبا )٨(١٩٤٩ أغسطس/آب

  ؛شرعية أي هلا ليسو قانونية غري وإجراءات
 املمارسـات  مجيـع  عـن  الكفبـ  بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسرائيل، تطالب  - ٢  

 املـدنيني  وإصـابة  قتـل  ذلـك  يف مبا ،الفلسطيين شعبلل اإلنسان حقوق تنتهك اليت واإلجراءات
 وبـاالحترام  ومـصادرهتا،  املـدنيني  ممتلكـات  وتـدمري  تعـسفي  بشكل وسجنهم املدنيني واحتجاز

 منــها ألمــور وفقــا الــصدد، هــذا يف القانونيــة بالتزاماهتــا والتقيــد اإلنــسان حقــوق لقــانون التــام
  ؛الصدد هذا يف املتخذة املتحدة األمم قرارات

 تــام حنـو  علــى باالمتثـال  بـاالحتالل،  القائمــة الـسلطة  إســرائيل، أيـضا  تطالـب   - ٣  
ــة ألحكــام ــعجب العمــل وبوقــف )٨(١٩٤٩ لعــام الرابعــة جنيــف اتفاقي ــدابري مي  واإلجــراءات الت
  الفور؛ على هلا وخرقا لالتفاقية انتهاكا املتخذة



A/67/424  
 

12-53331 27 
 

 حقـوق  لـس جم مـع  كامـل  حنـو  علـى  التعـاون  تـستأنف  أن إسـرائيل  إىل تطلب  - ٤  
  اإلنسان؛ حلقوق املتحدة األمم مفوضيةو اإلنسان
 أنـــشطتها مجيـــع بوقـــف بـــاالحتالل، القائمـــة الـــسلطة إســـرائيل، تطالـــب  - ٥  

 احملتلـة  الفلـسطينية  األرض طـابع  تغـيري  إىل ترمـي  أخـرى  تـدابري  وأية اجلدار وتشييد االستيطانية
 مجلـة  يف لـذلك،  ملـا  وحوهلـا،  الـشرقية  القـدس  داخل ذلك يف مبا ،الدميغرايف وتكوينها ووضعها
 إىل التوصـل  احتمـاالت  ويف الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق يف ومضر خطري أثر من أمور،
  ؛سلمية تسوية

 الفلـسطينيني  واحملتجـزين  السجناء حملنة عاجلة بصورة االهتمام إيالء إىل تدعو  - ٦  
 الـسجناء  مـن  مزيـد  سـراح  طـالق إل هـود اجل بـذل  إىل اجلـانبني  وتـدعو  اإلسرائيلية، السجون يف

  ؛واحملتجزين
 واالســتفزاز اإلرهــاب أعمــال مجيــع ذلــك يف مبــا العنــف، أعمــال مجيــع تــدين  - ٧  

 املـدنيني  ضـد  املفرطـة  للقوة اإلسرائيلية االحتالل قوات استخدام وخباصة والتدمري، والتحريض
 وإىل األرواح يف حــةفاد خــسائر وقــوع إىل أدت الــيت غــزة، قطــاع يف وخباصــة الفلــسطينيني،

 الـشاملني  والـدمار  الـضرر  وأحلقـت  األطفـال،  بـني  ذلـك  يف مبا هائلة، بأعداد إصابات حدوث
 املستـشفيات  ذلـك  يف مبـا  العامـة،  واملؤسـسات  احليوية األساسية واهلياكل واملمتلكات بالبيوت
  ؛مدنينيلل الداخلي التشريد وإىل الزراعية، واألراضي املتحدة األمم ومرافق واملدارس
 اإلسـرائيلية  املدنيـة  املنـاطق  علـى  الصواريخ إطالق إزاء القلق بالغ عن تعرب  - ٨  

  إصابات؛ وحدوث األرواح يف خسائر وقوع إىل أدى مما
  ؛تام حنو على )٢٠٠٩( ١٨٦٠ األمن جملس قرار بتنفيذ مطالبتها تكرر  - ٩  
 مبوجـب  القانونية لتزاماهتابا بالتقيد باالحتالل، القائمة السلطة إسرائيل، تطالب  - ١٠  
 يوليــه/متــوز ٩ يف الدوليــة العــدل حمكمــة أصــدرهتا الــيت الفتــوى يف ورد حــسبما الــدويل، القــانون
 ١٠/١٣-دإط و ١٠/١٥-دإط العامـــة اجلمعيـــة قـــراري يف املطلـــوب النحـــو وعلـــى )٧(٢٠٠٤
ــؤرخ ــشرين ٢١ املـ ــوبر/األول تـ ــالتوقف ،٢٠٠٣ أكتـ ــورا وبـ ــن فـ ــشييد عـ ــدار تـ  ضاألر يف اجلـ

 حـاال  هنـاك  القـائم  البنـاء  وتفكيـك  وحوهلـا،  الشرقية القدس داخل ذلك يف مبا احملتلة، الفلسطينية
 األضـرار  مجيـع  عـن  والتعـويض  إبطاهلـا  أو بـه  املتـصلة  والتنظيميـة  التـشريعية  القـوانني  مجيـع  وإلغاء
 ينالفلــسطي للــشعب اإلنــسان حقــوق يف خطــري حنــو علــى يــؤثر الــذي اجلــدار تــشييد عــن الناجتــة
  االقتصادية؛و االجتماعية املعيشية وأحواله
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ــرورة تأكيـــد تكـــرر  - ١١   ــة ضـ ــدة علـــى احملافظـ ــة الوحـ  األرض كامـــلل اإلقليميـ
 داخـل  البـضائع  حركـة و األشـخاص  تنقل حرية وضمان وسالمتها وتالصقها احملتلة الفلسطينية
 إىل والــدخول منــها واخلــروج الــشرقية القــدس إىل الــدخول ذلــك يف مبــا الفلــسطينية، األرض
 غــزة قطــاع مــن واخلــروج غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة بــني والتنقــل منــه واخلــروج غــزة قطــاع

  ؛إليه والدخول
 املنـاطق  إغـالق  عـن  كـف ال بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  ،إسـرائيل  إىل تطلب  - ١٢  
 الـيت  القيـود  ذلـك  يف مبـا  التنقـل،  وعلـى  االقتـصادي  النـشاط  علـى  القيود وفرض طويلة لفترات
 التنقــل اتفــاق تنفيــذب الــصدد هــذا يف والقيــام غــزة، قطــاع علــى حــصار فــرض حــد إىل تــصل
 علـى  ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ املؤرخني رفح معرب بشأن عليها املتفق واملبادئ والعبور

 بعمليـة  وبالتعجيـل  ومنتظمـة  دائمة بصورة البضائع وحركة األشخاص بتنقل يسمح مبا تام حنو
  انتظارها؛ طال اليت غـزة طاعق إعمار إعادة

ــدول حتــث  - ١٣   ــضاء ال ــى األع ــدمي مواصــلة عل ــساعدة تق ــة امل ــشعب إىل الطارئ  ال
 االقتـــصاديةو االجتماعيـــة واحلالـــة املاليـــة األزمـــة حـــدة مـــن التخفيـــف أجـــل مـــن الفلـــسطيين
  غزة؛ قطاع يف وخباصة األليمة، واإلنسانية
 الفلـسطينية  األساسـية  واهلياكـل  املؤسـسات  علـى  احملافظة ضرورة على تشدد  - ١٤  
 حقـوق  وتعزيـز  الفلـسطينيني  املدنيني للسكان احليوية العامة اخلدمات توفري أجل من وتطويرها
  والثقافية؛ واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية احلقوق فيها مبا اإلنسان،
 ستنيالـ و الثامنـة  ادورهتـ  يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ١٥  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا
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  اخلامس القرار مشروع    
  احملتل السوري اجلوالن    

  ،العامة اجلمعية إن  
 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  

  ،)١(احملتلة اضياألر يف العرب السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق متس
 يــزال ال ،١٩٦٧ عــام منــذ احملتــل الــسوري، اجلــوالن ألن القلــق بــالغ يــساورها وإذ  

  املستمر، اإلسرائيلي العسكري االحتالل حتت
ــشري وإذ   ــرار إىل تــ ــن جملــــس قــ ــؤرخ )١٩٨١( ٤٩٧ األمــ ــانون ١٧ املــ  /األول كــ
  ،١٩٨١ ديسمرب

 ٦٦/٨٠ القـرار  وآخرهـا  ،وضـوع بامل الـصلة  ذات الـسابقة  قراراهتا إىل أيضا تشري وإذ  
  ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٩ ملؤرخا

  ،)٢(٦٦/٨٠ بالقرار عمال املقدم العام األمني تقرير يف نظرت وقد  
 يف إسـرائيل،  إىل فيهـا  طلبت اليت الصدد هذا يف املتخذة السابقة قراراهتا إىل تشري وإذ  

  العربية، لألراضي احتالهلا تنهي أن أمور، مجلة
 نكـانو  ١٤ يف إسـرائيل  اختذتـه  الـذي  القـرار  قانونية عدم تأكيد أخرى مرة تعيد وإذ  
ــسمرب/األول ــها فــرضب ١٩٨١ دي ــها قوانين ــسوري اجلــوالن علــى وإدارهتــا القــضائية وواليت  ال
  األرض، لتلك الفعلي الضم عنه نتج مما احملتل،

 الـدويل،  القـانون  مبوجب جائز غري بالقوة األراضي على االستيالء أن تأكيد تعيد وإذ  
  املتحدة، األمم ميثاق ذلك يف مبا

 احلــرب وقــت املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق تأكيــد أيــضا تعيــد وإذ  
  احملتل، السوري اجلوالن على )٣(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة

 /حزيـــران ١٤ املـــؤرخ )١٩٦٧( ٢٣٧ األمـــن جملـــس قـــرار اعتبارهـــا يف تـــضع وإذ  
  ،١٩٦٧ يونيه

__________ 
  )١(  A/67/550.  
  )٢(  A/67/338.  
  .٩٧٣ الرقم ،٧٥ اجمللد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم  )٣(  
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 قـراري  أسـاس  علـى  مدريـد  يف األوسـط  الـشرق  يف الـسالم  مـؤمتر  بانعقاد ترحب وإذ  
ــس ــن جمل ــؤرخ )١٩٦٧( ٢٤٢ األم ــشرين ٢٢ امل ــاين ت ــوفمرب/الث  )١٩٧٣( ٣٣٨ و ١٩٦٧ ن
 عـن  تعرب وإذ دائم، شامل عادل سالم إقامة هبدف ١٩٧٣ توبرأك/األول تشرين ٢٢ املؤرخ
  املسارات، مجيع ىعل السالم عملية توقف إزاء القلق بالغ

 املتعلقـة  للقـرارات  متتثـل  أن بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  إىل تطلب  - ١  
 اجمللـس،  فيـه  قـرر  الـذي  )١٩٨١( ٤٩٧ األمـن  جملس قرار سيما وال احملتل، السوري باجلوالن

ــة يف ــور، مجل ــرار أن أم ــها فــرض إســرائيل ق ــها قوانين ــى وإدارهتــا القــضائية وواليت  اجلــوالن عل
ــه ولــيس وباطــل الغ احملتــل الــسوري ــر ل ــانوين أث  القائمــة الــسلطة إســرائيل، وطالــب دويل، ق

  الفور؛ على قرارها بإلغاء باالحتالل،
ــضا تطلــب  - ٢   ــيري عــن تكــف أن إســرائيل إىل أي  والتكــوين العمــراين الطــابع تغ
 بــشكل تكــف وأن احملتــل الــسوري للجــوالن القــانوين والوضــع املؤســسي واهليكــل الــدميغرايف

  ؛املستوطنات إقامة عن خاص
 أو اختـــذهتا الـــيت واإلداريـــة التـــشريعية واإلجـــراءات التـــدابري مجيـــع أن تقـــرر  - ٣  
 احملتــل الــسوري اجلــوالن طــابع تغــيري هبــدف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، ســتتخذها
ــة القــانوين ووضــعه ــة الغي ــ الــدويل للقــانون صــارخا انتــهاكا وتــشكل وباطل  جنيــف ةوالتفاقي
ــة ــة املتعلق ــدنيني حبماي ــيس )٣(١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢ املؤرخــة احلــرب وقــت امل ــا ول  أي هل

  قانوين؛ أثر
 اهلويـة  وبطاقـات  اإلسـرائيلية  اجلنـسية  فـرض  عن تكف أن إسرائيل إىل تطلب  - ٤  
 التـدابري  اختـاذ  عـن  تكـف  وأن احملتـل  الـسوري  اجلـوالن  يف سورينيالـ  املـواطنني  على اإلسرائيلية

  احملتل؛ السوري اجلوالن سكان ضد يةالقمع
 وقــت املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف التفاقيــة إســرائيل انتــهاكات تــشجب  - ٥  
  ؛١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة احلرب

 التـــدابري مـــن بـــأي االعتـــراف عـــدم األعـــضاء بالـــدول أخـــرى مـــرة هتيـــب  - ٦  
  أعاله؛ إليها املشار اإلدارية أو التشريعية واإلجراءات

 ستنيالـ و الثامنـة  دورهتـا  يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ٧  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا
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	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة٬ جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون عن التصويت:
	بابوا غينيا الجديدة، بنما، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس.
	دال - مشروع القرار A/C.4/67/L.17
	14 - في الجلسة 23، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الأردن وإكوادور والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والبحرين وبنغلاديش وتونس والجزائر وجزر القمر وجنوب أفريقيا وجيبوتي والسودان والصومال والعراق وعمان وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وقطر وكوبا والكويت ولبنان ومالي وماليزيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا واليمن وفلسطين، مشروع قرار بعنوان ”الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية“ (A/C.4/67/L.17). وفي وقت لاحق، انضمت بروني دار السلام والسنغال إلى مقدمي مشروع القرار.
	15 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/67/L.17 بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتا مقابل 8 أصوات، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا٬ أيسلندا٬ إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي٬ ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	أستراليا، إسرائيل، بالاو، بنما، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا(ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون عن التصويت:
	بابوا غينيا الجديدة٬ السلفادور٬ فانواتو٬ الكاميرون٬ كوت ديفوار٬ هندوراس.
	هاء - مشروع القرار A/C.4/67/L.18
	16 - في الجلسة 23، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الأردن وإكوادور والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والبحرين وبنغلاديش وتونس والجزائر وجزر القمر والجمهورية العربية السورية وجنوب أفريقيا وجيبوتي والسودان والصومال والعراق وعمان وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وقطر وكوبا والكويت ولبنان ومالي وماليزيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا واليمن وفلسطين، مشروع قرار بعنوان ”الجولان السوري المحتل“ (A/C.4/67/L.18). وفي وقت لاحق، انضمت بيلاروس وبروني دار السلام والسنغال إلى مقدمي مشروع القرار.
	17 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/67/L.18 بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتا مقابل صوتين، وامتناع 13 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الخامس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن٬،اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، بنما.
	الممتنعون عن التصويت:
	أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، تونغا، جزر مارشال، جورجيا، فانواتو، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية.
	ثالثا - توصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)
	18 - توصي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصــــلة بالموضوع، بما فيها القراران 2443 (د-23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968 و 66/76 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، وقــرارات لجنـــة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلــة بالموضوع، بما فيها القــــرار دإ-12/1 الذي اتخذه المجلس في دورته الاستثنائية الثانية عشرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009()،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
	وإذ تشير إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
	واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر الضار المستمر للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي يؤدي إلى حدوث وفيات وإصابات بين المدنيين وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية على نطاق واسع واستمرار أنشطة الاستيطان وبناء الجدار والتشريد الداخلي للمدنيين وفرض تدابير للعقاب الجماعي، وبخاصة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة حيث يستمر فرض قيود شديدة على التنقل مما يشكل حصارا فعليا، واحتجاز وسجن آلاف الفلسطينيين،
	وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء أعمال العنف والتخويف والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك المنازل والمساجد والكنائس والأراضي الزراعية،
	وإذ يساورها بالغ القلق على وجه الخصوص إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروق الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الذي قدمه الأمين العام عن تقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النـزاع في غزة()، وإذ تكرر تأكيد ضرورة أن تتابع جميع الأطراف على نحو جاد التوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة بالموضوع()،
	وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993() واتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة، وبالتالي وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإتاحة الفرصة لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة،
	وإذ تحيط علما بطلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة المقدم في 23 أيلول/سبتمبر 2011()،
	1 - تثنـي على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة ولما تحلت به من حياد؛
	2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها، وفقا لالتزاماتها بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة؛
	3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي يغطي الفترة المشمولة بالتقرير(8)؛
	4 - تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة وبناء الجدار والاستخدام المفرط العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين وتدمير ومصادرة الممتلكات وجميع تدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين، وتدعو إلى وقف ذلك فورا؛
	5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(1)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوق الإنسان لأولئك السكان وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
	6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
	7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيق في معاملة آلاف السجناء والمحتجزين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ووضعهم في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتعرب عن بالغ القلق إزاء ما يعيشه السجناء من ظروف قاسية وما يلقونه من سوء معاملة وحالات الإضراب عن الطعام التي حدثت مؤخرا، وتحيط علما في الوقت ذاته بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو 2012 فيما يتعلق بظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، وتدعو إلى تنفيذه على نحو كامل وعاجل؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
	(ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين لمساعدة اللجنة الخاصة على أداء مهامها؛
	(ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
	(د) أن يكفل تعميم تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها على أوسع نطاق بكل الوسائل المتاحة عن طريق إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوفرة؛
	(هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن المهام الموكلة إليه بموجب هذا القرار؛
	9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــي الممارسات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة“.
	مشروع القرار الثاني
	انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلــى قراراتهـــا ذات الصلـــة بالموضــوع، بما فيهــا القرار 66/77 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تشير إلى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907() واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول() لاتفاقيات جنيف الأربع()،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة بالموضوع()،
	وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004()، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
	وإذ تلاحظ على وجه الخصوص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة(2) واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تنتهك عدة أحكام من الاتفاقية،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المعني بالتدابير الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي عقد في 15 تموز/يوليه 1999 وإلى الإعلان الذي اعتمده المؤتمر الذي أعيد عقده في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإلى ضرورة أن تتابع الأطراف تنفيذ الإعلان،
	وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات، وفقــا للمادة 1 المشتركــة بيــن اتفاقيات جنيف الأربع بغــرض كفالة احتـــرام الاتفاقية وبالجهود المتواصلة للدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف في هذا الصدد، وإذ تشجع هذه المبادرات والجهود،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تتقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
	1 - تعيد تأكيد انطباق اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(2) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
	2 - تطالب إسرائيـل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية؛
	3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع(4) وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(7)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
	4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الواردة فـي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، بما فيها القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ومنها القرار دإط-10/15، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
	وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار 66/78 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980 و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 و 497 (1981) المـؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994،
	وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
	وإذ تؤكد أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة(1) والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول() لاتفاقيات جنيف الأربع()،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن ”إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي“()،
	وإذ تحيط علما بالتقريرين اللذين قدمهما مؤخرا المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967()،
	وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993() وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، وإذ تشدد على وجه التحديد على دعوتها لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ’’النمو الطبيعي‘‘ للمستوطنات وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001، وعلى ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الشأن،
	وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي وتشريد الأسر الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين والسكان المدنيين في الجولان السوري المحتل تتعارض مع القانون الدولي،
	وإذ تضع في اعتبارها التأثير البالغ الضرر للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجهود المبذولة من أجل استئناف عملية السلام وتقدمها وفي مصداقية عملية السلام وفي فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين وللالتزامات بموجب خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية،
	وإذ تعرب عن شديد القلق بوجه خاص إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء - 1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة في المدينة والأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء امتداد الجدار خروجا على خط الهدنة لعام 1949، مما يسبب محنة إنسانية شديدة وترديا خطيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ويفتت وحدة الأرض الفلسطينية ويقوض حيويتها، مما قد يشكل حكما مسبقا على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ فعليا،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع،
	وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية،
	وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة بالموضوع()،
	وإذ تلاحظ الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن في 26 أيلول/سبتمبر 2008 واجتماع المجلس في 18 شباط/فبراير 2011،
	1 - تعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(1) بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها، وأن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تكف فورا عن اتخاذ جميع التدابير التي تتسبب في تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ووضعهما وتكوينهما الديمغرافي؛
	3 - تكرر مطالبتها بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل فورا وعلى نحو تام، وتدعو في هذا الصدد إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع بالكامل، بما فيها القرارات 446 (1979) و 452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليه 1979 و 465 (1980) و 476 (1980) و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛
	4 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(4)؛
	5 - تكرر دعوتها إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وبخاصة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية، وتؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 (1994) الذي طلب فيه المجلس إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وحمايتهم؛
	6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الرابع
	الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) واتفاقية حقوق الطفل()، وإذ تؤكد أن هذه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تحترم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تعيد تأكيد قراراتها المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القرار 66/79 المؤرخ 9 كانـون الأول/ديسمبر 2011 والقرارات التي اتخذتها فـــي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
	وإذ تشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقرير الأمين العام()،
	وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادرين مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967() وبالتقارير الأخرى التي أصدرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن،
	وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004()، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تلاحظ بوجه خاص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
	وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة(8) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية وبالانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
	وإذ تعيد تأكيد أن من حق جميع الدول وواجبها أن تتخذ إجراءات طبقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكة الموجهة ضد سكانها المدنيين، من أجل حماية أرواح مواطنيها،
	وإذ تؤكد ضرورة الامتثال على نحو تام للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي جرى التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة تنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على نحو تام لإتاحة حرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج منه،
	وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غير عنيفة وسلمية، وسجن الفلسطينيين واحتجازهم بصورة تعسفية واستخدام العقاب الجماعي وإغلاق المناطق ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949 وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
	وإذ يساورها شديد القلق بوجه خاص إزاء الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في قطاع غزة، بما في ذلك الأوضاع الناجمة عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، مما يشكل حصارا فعليا، وعن العواقب السلبية التي لا تزال قائمة للعمليات العسكرية التي جرت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 وأحدثت خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة، وبخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وعن أوجه الدمار والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وعن تشريد المدنيين في الداخل، وإزاء إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف على نحو تام قرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار الجمعية العامة دإط-10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الذي أعده الأمين العام لتقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة()، وإذ تكرر تأكيد ضرورة أن تتابع جميع الأطراف على نحو جاد التوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن هذا الدمار الواسع النطاق وعن استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لعملية إعادة الإعمار من تأثير ضار في الأمدين القصير والطويل في حالة حقوق الإنسان وفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة وإقامة نقاط تفتيش تحول العديد منها إلى هياكل أشبه ما تكون بمعابر حدودية دائمة وتطبيق نظام لمنح التراخيص، مما يعرقل حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع، بما فيها المنتجات الطبية والبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويقوض وحدة الأرض، مما يشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ويؤثر سلبا في حالته الاجتماعية والاقتصادية وفي الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، الأمر الذي لا يزال يمثل حالة إنسانية حرجة في قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بآخر المستجدات المتعلقة بحالة سبل الوصول إليه،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء، في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم تشمل، في جملة أمور، العيش في ظروف غير صحية والحبس الانفرادي وكثرة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لفترات مطولة دون توجيه تهمة ودون محاكمة وفق الأصول القانونية وعدم توفر الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء إضراب العديد من السجناء الفلسطينيين عن الطعام مؤخرا احتجاجا على سجنهم واحتجازهم في ظروف قاسية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو 2012 بشأن ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، وإذ تدعو إلى تنفيذه بالكامل وعلى الفور،
	وإذ تعرب عن القلق بشأن العواقب التي يحتمل أن تترتب على إصدار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أوامر عسكرية تتعلق باحتجاز المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة،
	واقتناعا منها بضرورة أن يكون هناك وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
	وإذ تحيط علما بالجهود التي تواصل السلطة الفلسطينية بذلها وبالتقدم الملموس الذي أحرزته في القطاع الأمني، وإذ تهيب بالطرفين مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وبخاصة عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ تعرب عن أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية،
	وإذ تشدد على حق جميع الشعوب في المنطقة في التمتع بحقوق الإنسان على النحو المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
	1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(8) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، تدابير وإجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية؛
	2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعسفي وتدمير ممتلكات المدنيين ومصادرتها، وبالاحترام التام لقانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، وفقا لأمور منها قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛
	3 - تطالب أيضا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال على نحو تام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949(8) وبوقف العمل بجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها على الفور؛
	4 - تطلب إلى إسرائيل أن تستأنف التعاون على نحو كامل مع مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	5 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار وأية تدابير أخرى ترمي إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وتكوينها الديمغرافي، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، لما لذلك، في جملة أمور، من أثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفي احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية؛
	6 - تدعو إلى إيلاء الاهتمام بصورة عاجلة لمحنة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتدعو الجانبين إلى بذل الجهود لإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحتجزين؛
	7 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، التي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإلى حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلك بين الأطفال، وألحقت الضرر والدمار الشاملين بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية، وإلى التشريد الداخلي للمدنيين؛
	8 - تعرب عن بالغ القلق إزاء إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
	9 - تكرر مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860 (2009) على نحو تام؛
	10 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(7) وعلى النحو المطلوب في قراري الجمعية العامة دإط-10/15 و دإط-10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وبالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا وإلغاء جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به أو إبطالها والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛
	11 - تكرر تأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وتلاصقها وسلامتها وضمان حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخروج من قطاع غزة والدخول إليه؛
	12 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض القيود على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، بما في ذلك القيود التي تصل إلى حد فرض حصار على قطاع غزة، والقيام في هذا الصدد بتنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على نحو تام بما يسمح بتنقل الأشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيل بعملية إعادة إعمار قطاع غـزة التي طال انتظارها؛
	13 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛
	14 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
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	3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(3) وليس لها أي أثر قانوني؛
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