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وثيقة رقم 72:

املستعمرات  حول   16 الـ  دورته  يف  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرارات 
ويف  الرشقية،  القدس  فيها  مبا  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  اإلرسائيلية 

الجوالن السوري املحتل72 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل(

25 آذار/ مارس 2011

مجلس حقوق اإلنسان الدورة السادسة عرشة 

البند 7 من جدول األعامل 

حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األرايض العربية املحتلة األخرى 

إن مجلس حقوق اإلنسان،

).....(

يرحب باالستنتاجات التي توصل إليها مجلس االتحاد األورويب يف 8 كانون األول/ ديسمب 2009   –1
بشأن عملية السالم يف الرشق األوسط، والتي أكد فيها مجلس وزراء االتحاد األورويب مجدداً أن 
املستوطنات، والجدار الفاصل، حيث البناء عىل أراٍض محتلة، وهدم املنازل وعمليات اإلجالء هي 
عمليات غري رشعية مبوجب القانون الدويل وتشكل عقبـة يف طريق السالم وتهديداً بجعل الحل 
القائم عىل وجود دولتني مستحيالً، وال سيام دعوته العاجلة إىل حكومة إرسائيل إىل وضع حد فوري 
لجميع األنشطة االستيطانية يف القدس الرشقية وبقية الضفة الغربية، مبا يف ذلك النمو الطبيعي 

للمستوطنات، وإىل تفكيك جميع املواقع االستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس 2001؛

املتحدة حول عدم  الدول األعضاء يف األمـم  التي أدلت بها غالبية  بالبيانات  التقدير  يرحب مع   –2
رشعية األنشطة االستيطانية يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القـدس الرشقية، ويؤكد من 
جديد النداءات العاجلة التي وّجهها املجتمع الدويل إىل حكومة إرسائيل بأن توقف فوراً جميع 

األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك يف القدس الرشقية؛ 

للمستوطنني  ببناء وحدات سكنية جديدة  املتعلقة  الصادرة مؤخراً عن إرسائيل  يدين اإلعالنات   –3
وتقوض  الدويل  القانون  تنتـهك  أنها  إىل  بالنظر  وحولها،  املحتلة  الرشقية  القدس  يف  اإلرسائيليني 
ويدعو  ومستقلة.  سيادة  وذات  األوصـال  مقطعـة  غري  فلسطينية  دولة  وإنشاء  السالم  عملية 
حكومة إرسائيل إىل إلغاء قراراتها ألن من شأنها أن تزيد من تقويض الجهود التي يبذلها املجتمع 
الدويل للتوصل إىل تسوية نهائية متوافقة مع قرارات األمم املتحـدة ذات الصلة، وأن تعرّض هذه 

الجهود للخطر؛ 

يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما ييل:  –4

استمرار أنشطة االستيطان اإلرسائييل وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدويل، مبا  )أ( 
يف ذلك توسيع املستوطنات، ومصادرة األرايض، وهدم املنازل، ومصادرة املمتلكات وتدمريها، 
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العمراين والتكوين  الطـابع  االلتفافية، مام يؤدي إىل تغيري  الطرق  الفلسطينيني، وشق  وطرد 
انتهاكاً  ويشكل  الـسوري،  والجـوالن  الرشقية  القدس  فيها  مبا  املحتلة،  لألرايض  الديغرايف 
أغسطس  آب/   12 املؤرخـة  الحـرب  وقت  املدنيني  بحامية  املتعلقة  الرابعة  التفاقية جنيف 
1949، وال سيام املادة 49 من تلك االتفاقية، ويشري إىل أن املستوطنات متثل عقبة رئيسية أمام 
تحقيق سالم عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديقراطية وذات سيادة ومتلك 

مقومات البقاء؛ 

الذي  املحتلة،  الغربيـة  الـضفة  آدم يف  بجوار مستوطنة  املزمع  اإلرسائيلية  املستوطنات  بناء  )ب( 
يشكل كتلة استيطانية جديدة؛ 

يصل  والتي  و2011،  و2010  و2009   2008 األعـوام  يف  حديثاً  املشيدة  املنشآت  عدد  )ج( تزايد 
عددها إىل عدة آالف، مبا يف ذلك عدد كبري من املبـاين والهياكـل الدامئة، األمر الذي يقوض 

جهود املجتمع الدويل الرامية إىل الدفع بعملية السالم يف الـرشق األوسط؛ 

أدوميم  معاليـه  مستوطنة  توسيع  إىل  الرامية   E–1 بالخطة  املعروفة  اإلرسائيلية  الخطة  )د( 
اإلرسائيلية وتشييد الجدار حولها، وهو ما من شأنه أن يفصل أكث القدس الـرشقية املحتلة عن 

الجزأين الشاميل والجنويب من الضفة الغربية ويعزل سكانها الفلسطينيني؛ 

الفلسطينية  األرض  الرئيـسية يف  االسـتيطانية  بالكتـل  أنها ستحتفظ  إعالن إرسائيل عن  آثار  )ه( 
املحتلة، مبا يف ذلك املستوطنات الواقعة يف غور األردن، عىل مفاوضـات الوضع النهايئ؛ 

املحتلة  الفلسطينية  األرض  علـى  وبناء مستوطنات جديـدة  اإلرسائيلية  املستوطنات  )و( توسيع 
التي بات يتعذر الوصول إليها خلف الجدار، مام ينشئ أمـراً واقعـاً علـى األرض قد يصبح 

وضعاً دامئاً، وهو ما قد يكون عندئذ مبثابة ضم فعيل؛ 

قرار إرسائيل إقامة وتشغيل خّط ترام بني القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف اإلرسائيلية،  )ز( 
وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل وقرارات األمـم املتحـدة ذات الصلة؛ 

)ح( استمرار عمليات إغالق األرض الفلسطينية املحتلة وعمليات اإلغالق داخل هذه األرض، وتقييد 
حرية تنقل األشخاص والبضائع، مبا يف ذلك اإلقفال املتكـرر لنقـاط العبور يف قطاع غزة، األمر 
الذي تسبب يف إيجاد وضع إنساين حـرج للغايـة بالنـسبة إىل السكان املدنيني، وأّثر سلباً يف 

متتع الشعب الفلسطيني بحقوقه االقتصادية واالجتامعية؛ 

الرشقية  القدس  يف  ذلـك  يف  مبا  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  داخل  الجدار  بناء  يف  االستمرار  )ط( 
وحولها، وهو ما يتعارض مع القانون الدويل؛ 

الخطط اإلرسائيلية األخرية الرامية إىل هدم مئات املنازل يف القدس الرشقية املحتلة، مبا يف ذلك  )ي( 
قرار هدم أكث من 88 مسكناً يف حي البستان يف سلوان، األمـر الـذي سيؤدي إىل نزوح أكث 
من 2000 شخص من الفلسطينيني القاطنني يف القدس الـرشقية، عالوة عىل القرار اإلرسائييل 
بطرد عائالت فلسطينية من منازلها يف منطقتي الـشيخ جـراح وبيت حنينا يف القدس الرشقية 

وإحالل مستوطنني إرسائيليني محلها؛
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يحث إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، عىل ما ييل:   –5

والجوالن  الرشقية  القـدس  فيهـا  مبا  املحتلة،  األرايض  االستيطانية يف  سياستها  تتخىل عن  أن  )أ( 
السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أوىل نحو تفكيك املستوطنات، بوقـف توسيع املستوطنات 

القامئة، مبا يف ذلك “النمو الطبيعي” واألنشطة ذات الصلة، مبا يف ذلك يف القدس الرشقية؛ 

أن متنع أي توطني جديد للمستوطنني يف األرايض املحتلة، مبا يف ذلـك يف القدس الرشقية؛  )ب( 

،2005 نوفمب  الثاين/  تـرشين   15 املـؤرخ  والتنقـل  الوصول  التفاق  الكامل  التنفيذ  عىل  يحث   –6 

وال سيام اإلرساع بإعادة فتح معبي رفح وكارين، وهو أمر يكتيس أهمية حاسمة لضامن مرور املواد 

الفلسطينية  األرض  إىل  املتحدة  األمم  وكـاالت  وصول  عن  فضالً  األساسية،  واإلمدادات  الغذائية 

املحتلة وتنقلها يف داخلها؛

يهيب بإرسائيل أن تنفذ قرارات وتوصيات مجلس األمن والجمعية العامـة ومجلس حقوق اإلنسان   –7

املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيهـا القدس الرشقية؛

يهيب بإرسائيل أيضاً أن تتخذ وتنفذ تدابري جدية، مبا يف ذلـك مـصادرة األسلحة وتطبيق عقوبات   –8

التدابري  الـتي يرتكبـها املـستوطنون اإلرسائيليون، وغريها من  العنف  جنائية، بهدف منع أعامل 

الفلسطينية  األرض  يف  الفلسطينية  واملمتلكـات  الفلـسطينيني  املدنيني  وحامية  سالمة  لضامن 

املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية؛

يطالب إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، بأن تتقيـد تقيداً كامالً بالتزاماتها القانونية املذكورة يف   –9

الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية يف 9 متـوز/ يوليه 2004؛ 

أنابوليس للسالم  يحث الطرفني عىل إعطاء دفعة جديدة لعملية السالم، مبا يتمىش مع مؤمتر   –10

ومؤمتر باريس الدويل للامنحني من أجل الدولة الفلسطينية، وعىل تنفيـذ خارطة الطريق التي 

تنفيذاً   2003 نوفمب  الثاين/  تـرشين   19 املـؤرخ   )2003(  1515 قـراره  يف  األمن  مجلس  أقرها 

ذلك يف  مبا  األمن،  مجلس  لقـرارات  وفقاً  شاملة  سياسية  تسوية  إىل  الوصول  بهدف   كامالً، 

املؤرخ  )1973(  338 والقرار   1967 نـوفمب  الثـاين/  ترشين   22 املؤرخ   )1967(  242  القرار 

22 ترشين األول/ أكتوبر 1973، والقرار 1850 )2008( املؤرخ 16 كانون األول/ ديسمب 2008 

وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤمتر السالم يف الرشق األوسط الذي ُعقد يف 

مدريد يف 30 ترشين األول/ أكتوبر 1991، واتفاقات أوسلو، ومبادرة السالم العربية وما أعقبها 

من اتفاقات، مام يسمح لدولتني، همـا إرسائيل وفلسطني، بأن تعيشا يف سالم وأمن؛

يقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة عرشة.  –11

النحو  علـى  التـصويت  وكـان  واحد.  صوت  مقابل  صوتاً   45 بأغلبية  مسجل  بتصويت  ]اعُتمد 

أوروغواي،  أنغـوال،  إكـوادور،  إسـبانيا،  األردن،  األرجنـتني،  الرويس،  االتحاد  املؤيدون:  التايل: 

تايلند،  بولندا،  فاسو،  بوركينا  بنغالديش،  بلجيكـا،  البازيـل،  البحرين،  باكستان،  أوكرانيا،  أوغندا، 
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الـصني،  شييل،  سويرسا،  السنغال،  سلوفاكيا،  زامبيا،  جيبويت،  مولدوفا،  جمهوريـة  كوريا،  جمهورية 

ملديف، املكسيك،  ماليزيا،  كوبا،  الكامريون،  قريغيزستان،  قطر،  فرنسا،  غواتيامال،  غانا،   غابون، 

موريتانيا،  الشاملية،  وآيرلندا  العظمى  لبيطانيا  املتحـدة  اململكـة  السعودية،  العربية  اململكة 

موريـشيوس، النـرويج، نيجرييا، هنغاريا، اليابان. املعارضون: الواليات املتحدة األمريكية[.

وثيقة رقم 73:

بعثة تقرير  حول   16 الـ  دورته  يف  اإلنسان  حقوق  مجلس   قرارات 
األمم املتحدة لتقيص الحقائق يف غزة73 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل(

25 آذار/ مارس 2011

الجلسة 48 

مجلس حقوق اإلنسان الدورة السادسة عرشة

البند 7 من جدول األعامل 

حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألرايض العربية املحتلة األخرى

إن مجلس حقوق اإلنسان،

).....(

املجلس  قراري  تنفيذ  بشأن  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  بتقرير مفوضة  علامً  يحيط   –1
دإ–1/9 ودإ–1/12، ويؤيد التوصيات الواردة فيه؛

يحيط علامً أيضاً بتقرير لجنة الخباء املستقلني يف القانون اإلنساين الـدويل والقانون الدويل لحقوق   –2
اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية، قانونية وغـري ذلـك، يتخذها كل من حكومـة إرسائيل 

والجانـب الفلـسطيني، يف ضـوء قـرار الجمعيـة العامة 254/64، ويدعو إىل تنفيذ استنتاجاته؛ 

يكرر دعوته إىل جميع األطراف املعنية، مبا فيها أجهزة األمم املتحـدة، إىل كفالة التنفيذ الكامل   –3
والفوري للتوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن النزاع يف غزة، كل 

حسب واليته؛ 

املستقلني،  الخباء  لجنـة  أعضاء  مع  إرسائيل،  باالحتالل،  القامئة  السلطة  تعاون  لعدم  يأسف   –4
بـإجراء تحقيقات مستقلة  العامـة  وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق اإلنسان والجمعية 
الدويل اإلنساين  للقـانون  الجـسيمة  االنتهاكات  يف  الدولية،  املعايري  تستويف  مصداقية   ذات 
أطراف  ويدعو جميع  الحقائق،  تقيص  بعثة  عنها  أبلغت  التي  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون 

النزاع، مبا فيها الجانب الفلسطيني، إىل مراعاة استنتاجات اللجنة؛ 


