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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

، *، اجلزائر)* املتعددة القوميات-دولة (، بوليفيا  )إلسالميباسم منظمة املؤمتر ا   (باكستان      
، كوبـا،   )* البوليفارية -مجهورية  (فرتويال   ،*، فلسطني )باسم اجملموعة العربية  * (العراق

  مشروع قرار: *نيكاراغوا

    ١٦/...  
  بشأن الرتاع يف غزة متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق

  ن،إن جملس حقوق اإلنسا  
 كـانون   ١٢، املعتمـد يف     ٩/١- إىل قراراته ذات الصلة، مبا فيها القرار دإ        إذ يشري   

، يف إطار   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ املعتمد يف    ١٢/١- والقرار دإ  ٢٠٠٩ يناير/الثاين
 الـشرقية، وإىل    سمتابعة حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القد           

  األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة،تقرير بعثة 
 ٦٤/١٠ إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا فيهـا القـرار             ضاًوإذ يشري أي    

        / شـباط  ٢٦ املعتمـد يف     ٦٤/٢٥٤، والقـرار    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥املعتمد يف   
   يف إطار متابعة تقرير بعثة تقصي احلقائق،٢٠١٠فرباير 

 إىل قواعد القانون الدويل ومبادئه ذات الصلة، مبا يف ذلك القانون            وإذ يشري كذلك    
سيما اتفاقية جنيف املتعلقـة حبمايـة        قوق اإلنسان، وال  الدويل حل قانون  الاإلنساين الدويل و  

__________ 
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، السارية على األرض الفلـسطينية      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت احلرب املؤرخة     املدنيني
  لقدس الشرقية،احملتلة، مبا فيها ا

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر الـصكوك الدوليـة حلقـوق             وإذ يشري   
اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص              

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل،
لواقع على عاتق مجيع األطراف باحترام القانون اإلنـساين          االلتزام ا  وإذ يعيد تأكيد    
  قوق اإلنسان،الدويل حلقانون الالدويل و
 على أمهية سالمة مجيع املدنيني ورفاههم، ويعيد التأكيـد علـى            وإذ يكرر التأكيد    

  واجب محاية املدنيني يف الرتاع املسلح،
القانون اإلنساين الدويل    على ضرورة كفالة املساءلة عن مجيع انتهاكات         وإذ يشدد   

 على منع اإلفالت من العقاب، وكفالة إقرار العدالة،         قوق اإلنسان حرصاً  الدويل حل قانون  الو
  والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى، وتوطيد السالم،

 بأن حتقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطني، جوهر الـرتاع             منه واقتناعاً  
ر ال بد منه إلحالل السالم واالستقرار بصورة شاملة وعادلة ودائمة            اإلسرائيلي، أم  -العريب  

  يف الشرق األوسط،
 من قرار اجلمعيـة     ٦ بالفقرة   ، املقدم عمالً  )١( بتقرير األمني العام   ًعلماحييط    -١  

  ؛٦٤/١٠العامة 
 من اجلزء باء    ٣بتقرير األمني العام عن حالة تنفيذ الفقرة         أيضاً اًمحييط عل   -٢  
  ؛)٢(١٢/١إ - اجمللس دمن قرار

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيـذ           يرحب  -٣  
  ويؤيد التوصيات الواردة فيه؛ ،)٣(١٢/١إ - و د٩/١إ -قراري اجمللس د

بتقرير جلنة اخلرباء املستقلني يف القـانون اإلنـساين الـدويل            اًأيضيرحب    -٤  
لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية، قانونية وغـري ذلـك،          قوق اإلنسان   الدويل حل قانون  الو

كل من حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين، يف ضـوء قـرار اجلمعيـة العامـة                يتخذها
  ، ويدعو إىل تنفيذ استنتاجاته؛)٤(٦٤/٢٥٤

__________ 

)١( A/64/651. 
)٢( A/HRC/13/55. 
)٣( A/HRC/13/54. 
)٤( A/64/890. 
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دعوته إىل مجيع األطراف املعنية، مبا فيها أجهزة األمم املتحـدة، إىل             يكرر  -٥  
تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق        والفوري للتوصيات الواردة يف    كفالة التنفيذ الكامل  

  بشأن الرتاع يف غزة، كل حسب واليته؛
عدم تعاون السلطة القائمة باالحتالل، إسرائيل، مع أعـضاء جلنـة            يدين  -٦  

 مع دعوات جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامـة بـإجراء          اخلرباء املستقلني، وعدم جتاوهبا   
لقـانون  اجلـسيمة ل  نتهاكات  الحتقيقات مستقلة ذات مصداقية تستويف املعايري الدولية، يف ا        

قوق اإلنسان اليت أبلغت عنها بعثة تقصي احلقائق، ويدين         الدويل حل قانون  الاإلنساين الدويل و  
  ة والعدالة؛ ضمان املساءلعنإسرائيل امتناع  أيضاً

 مبا بذلته حكومة سويسرا من جهود، بصفتها وديع اتفاقية جنيـف            يرحب  -٧  
 إىل عقد مؤمتر لألطراف املتعاقدة السامية       اًداملتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، للدعوة جمد      

يف اتفاقية جنيف الرابعة يف أقرب وقت ممكن بـشأن تـدابري إنفـاذ االتفاقيـة يف األرض                  
 املـشتركة، مـع   ١ للمادة  احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها طبقاً       الفلسطينية

 عن الدعوة إىل عقد املـؤمتر ثانيـة،         ، فضالً ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٥مراعاة البيان املعتمد يف     
، ويوصي بأن تستمر حكومة سويسرا يف       ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٥والبيان املعتمد يف    
  ؛ ٢٠١١سبتمرب /استئناف املؤمتر املشار إليه أعاله قبل حلول أيلولبذل جهودها بغية 

 باملفوضة السامية أن تتابع أعماهلا املتعلقة بتحديد الطرائق املالئمـة           يهيب  -٨  
إلنشاء صندوق ضمان لتقدمي التعويضات إىل الفلسطينيني الذين تعرضوا خلـسائر وأضـرار             

اليت نفذهتا يف العسكرية دولة إسرائيل أثناء العمليات بسبب األفعال غري املشروعة املنسوبة إىل  
  ؛٢٠٠٩يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األولالفترة من 
 بأن تنظر اجلمعية العامة يف افتتاح مناقشة عاجلة بشأن مـشروعية            يوصي  -٩  

مة وأصحاب  استخدام بعض الذخائر، مبساعدة اللجنة الدولية للصليب األمحر واألطراف املهت         
  املصلحة، على حنو ما توصي به جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة؛

 بأن تعيد اجلمعية العامة النظر يف تقرير بعثة األمـم املتحـدة             أيضاًيوصى    -١٠  
لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة يف دورهتا السادسة والستني، وحيث اجلمعية العامة على              

 املناسب بشأنه، مبا يف ذلـك       اإلجراء ذلك التقرير إىل جملس األمن للنظر فيه واختاذ          أن حتيل 
النظر يف إحالة احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليـة              

   من نظام روما األساسي؛١٣من املادة ) ب( بالفقرة الفرعية عمالً
 جلمعية العامة تتبّين املسألة إىل أن تقْنع بأن إجراءً         بأن تظل ا   يوصي كذلك   -١١  
 قد اختذ على الصعيد الداخلي أو الدويل لكفالة إنصاف الضحايا ومساءلة اجلناة، وأن              مناسباً
 لسلطتها على استعداد للنظر يف ما إن كان من الالزم اختاذ إجراءات إضافية وفقاً            أيضاً  تظل  
   للعدالة؛خدمةً
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 مني العام أن يقدم إىل اجمللس، يف دورته السابعة عشرة، تقريـراً         إىل األ  يطلب  -١٢  
 عن التقدم الذي أحرزته مجيع األطراف، مبا فيها أجهزة األمم املتحدة، يف تنفيذ توصيات               شامالً

  ؛١٢/١- من اجلزء باء من قرار جملس حقوق اإلنسان دإ٣ بالفقرة جلنة تقصي احلقائق، عمالً
السامية أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورتـه           إىل املفوضة    طلبي  -١٣  

   عن تنفيذ هذا القرار ؛ مرحلياًالسابعة عشرة، تقريراً
  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته السابعة عشرةقرري  -١٤  

        


