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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

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

، ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (، بوليفيـا    )ر اإلسالمي باسم منظمة املؤمت  (باكستان      
، فرتويـال   *، فلـسطني  )باسـم جمموعـة الدول العربية   * (، السـودان *السلفـادور

  مشروع قرار: ∗، املغرب)* البوليفارية-مجهورية (

    ١٣.../  
املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع     الدولية  ة األمم املتحدة    ـبعثمتابعة تقرير   

  ةيف غز
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 كـانون   ١٢ املعتمـد يف     ٩/١- إىل قراراته ذات الصلة، مبا فيها القرار د إ         إذ يشري   

، يف  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٦ املعتمد يف    ١٢/١-، والقرار د إ   ٢٠٠٩يناير  /الثاين
لـشرقية،  إطار متابعة حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس ا             
  وإىل تقرير بعثة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة،

 املعتمد  ٦٤/١٠ إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا يف ذلك القرار            وإذ يشري   
 يف ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ املعتمد يف ٦٤/٢٥٤، والقرار  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥يف  

  ير بعثة تقصي احلقائق، إطار تقر
يف ذلك القانون اإلنساين   مباذات الصلة، لقانون الدويلا إىل قواعد ومبادئ شرييوإذ    

 اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت        وال سيما  الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،    

__________ 
 .حقوق اإلنسان جملس ة غري عضو يفدول  ∗
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فيها  حملتلة، مبا ا اليت تنطبق على األرض الفلسطينية       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢احلرب املؤرخة   
  القدس الشرقية،

ـ     إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     أيضاً شرييوإذ     الدوليـة   صكوكوغريه من ال
 فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد           مبا حبقوق اإلنسان،  اخلاصة

  الطفل، قواتفاقية حقو الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مجيع األطراف باحترام القانون اإلنساين الدويل       االلتزام الواقع على عاتق      وإذ يؤكد   

  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
عيد تأكيد االلتزام   ي على أمهية سالمة ورفاه مجيع املدنيني، وإذ         يؤكد من جديد  وإذ    

  ،ة املسلحاتبكفالة محاية املدنيني يف الرتاع
لقانون اإلنـساين الـدويل     اانتهاكات  لى مجيع    املساءلة ع   كفالة ةضرور وإذ يؤكد   

 اإلفالت من العقاب وضمان إقـرار       من أجل احليلولة دون   والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     
  العدالة والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وتعزيز السالم،

 الصراع جوهر    بأن حتقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطني،        واقتناعا منه   
عادلني ودائمني يف   بلوغ سالم واستقرار شاملني و    من أجل   بد منه     ال العريب اإلسرائيلي، أمر  

  الشرق األوسط،
 من قرار   ٦املقدم عمالً بالفقرة    ) A/64/651( العام   ني بتقرير األم  حييط علما   -١  

  ؛٦٤/١٠اجلمعية العامة 
من قرار  " باء" من اجلزء    ٣قرة   بتقرير األمني العام عن حالة تنفيذ الف       يرحب  -٢  
  ؛)A/HRC/13/55 (١٢/١-اجمللس دإ
 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ          يرحب كذلك   -٣  

  ، ويؤيد التوصيات الواردة يف القرارين؛)A/HRC/13/54 (١٢/١- و د إ٩/١-قراري اجمللس د إ
عنية، مبا يف ذلك هيئـات األمـم         دعوته إىل مجيع األطراف امل     جمدداًيؤكد    -٤  

املتحدة، لضمان تنفيذها التوصيات الواردة يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقـائق             
   لوالية كل منها؛وفقاًبشأن الرتاع يف غزة، وذلك 

مستقلة كومة إسرائيل إلجراء حتقيقات     حل دعوة اجلمعية العامة     جمدداًيؤكد    -٥  
 مع املعايري الدولية يف االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل           قمبا يتف مصداقية  وذات  

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت أوردهتا بعثة تقصي احلقائق يف تقريرها، هبدف ضـمان              
  املساءلة والعدالة؛

 ما قامت به اجلمعية العامة من حث للجانب الفلسطيين علـى            جمدداًيؤكد    -٦  
 مع املعايري الدولية يف االنتهاكات اجلـسيمة        مبا يتفق مصداقية  مستقلة وذات   حتقيقات  إجراء  
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للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت أوردهتا بعثة تقصي احلقائق يف             
  تقريرها، هبدف ضمان املساءلة والعدالة؛

را، بـصفتها   حكومة سويس  بالتوصية اليت قدمتها اجلمعية العامة إىل        يرحب  -٧  
يف ،  جمـدداً تدعو  بأن  احلكومة الوديعة التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب،          

 بـشأن    الرابعة اتفاقية جنيف يف  لألطراف املتعاقدة السامية    ، إىل عقد مؤمتر     أقرب وقت ممكن  
 وكفالة احترامهـا    فيها القدس الشرقية،    مبا تدابري إنفاذ االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة،      

الدعوة  و ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٥، آخذة يف االعتبار البيان املعتمد يف        ة املشترك ١  للمادة وفقاً
، ويوصـي حكومـة     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٥واإلعالن املعتمد يف    لعقد املؤمتر ثانية    

  ؛٢٠١٠بل هناية عام قعقد املؤمتر املشار إليه أعاله  لجمدداًالدعوة سويسرا 
صـندوق  املناسبة إلنـشاء    الطرائق   املفوضة السامية دراسة وحتديد      يناشد  -٨  

وأضـراراً نتيجـة    حلقتهم خسائر   ضمان ُيستخدم يف دفع تعويضات إىل الفلسطينيني الذين         
قامت هبا من العسكرية اليت ات سرائيل أثناء العمليإتنسب إىل دولة لألفعال غري املشروعة اليت 

  ؛٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاينإىل ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول
 يف القانون اإلنساين الـدويل وقـانون        نيخرباء مستقل من  جلنة   إنشاء   يقرر  -٩  

 يتخذها كل    ذلك  قانونية أو غري    أو حقوق اإلنسان الدويل لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية       
ا يف ذلك   ، مب ٦٤/٢٥٤من حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين يف ضوء قرار اجلمعية العامة           

   وصدقيتها وتوافقها مع املعايري الدولية؛تها وفعالي هذه التحقيقاتمدى استقالليةرصد وتقييم 
 وتقـدمي   نية تعيني أعضاء جلنة اخلرباء املستقل     ـ إىل املفوضة السامي   يطلب  -١٠  

مهمتـهم  إجنـاز   ة املطلوبة لتمكينهم من     ـمجيع أنواع املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستي     
  رعة وكفاءة؛بس

ر إىل اجمللـس يف دورتـه       ـ تقدمي تقري  يـن إىل جلنة اخلرباء املستقل    يطلب  -١١  
  اخلامسة عشرة؛

 إىل األمني العام أن حييل مجيع املعلومات، اليت تقـدمها احلكومـة             يطلب  -١٢  
، إىل ٦٤/٢٥٤ من قرار اجلمعية العامة ٣ و٢اإلسرائيلية واجلانب الفلسطيين مبوجب الفقرتني 

  ني؛ة اخلرباء املستقلجلن
 اللجنة الدولية للصليب األمحر واألطراف املعنية وأصحاب املـصلحة          يدعو  -١٣  

 وفقـاً استعمال ذخائر معينة، وذلـك      إجراء مناقشة عاجلة بشأن مدى قانونية       إىل النظر يف    
  لتوصية بعثة تقصي احلقائق؛

امسة عشرة تقريراً   أن يقدم إىل اجمللس يف دورته اخل       إىل األمني العام     يطلب  -١٤  
شامالً عن التقـدم الذي أحرزته مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحـدة،               
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ـ " من اجلزء    ٣ للفقرة   وفقاً وذلك   ،تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق بواسطة     يف   مـن  " اءب
  ؛١٢/١/القرار د إ
 ،ته اخلامسة عشرة   يف دور  ، إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس       يطلب  -١٥  

  ؛تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته الرابعة عـشرة،             يطلب  -١٦  

  تقريراً مرحلياً عن التقدم احلاصل يف تنفيذ هذا القرار؛
  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته اخلامسة عشرةيقرر  -١٧  

        


