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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة 

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي

  العربية احملتلة األخرى

باسـم جمموعـة     (*، اجلمهورية العربية السورية   )ملؤمتر اإلسالمي باسم منظمة ا  (باكستان      
  مشروع قرار*: ، فلسطني)الدول العربية

    ١٥.../  
متابعة تقرير جلنة اخلرباء املستقلني يف جمال القانون اإلنساين الـدويل وقـانون             

  ١٣/٩حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد  
 / كانون الثاين  ١٢ املؤرخ   ٩/١- إىل قراراته ذات الصلة، مبا فيها القرار د إ         إذ يشري و  

 ١٣/٩، والقرار   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ املؤرخ   ١٢/١-، والقرار د إ   ٢٠٠٩يناير  
، وهي قرارات اعُتمدت يف إطار متابعة حالة حقوق اإلنسان          ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥املؤرخ  

يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، وإىل تقرير بعثة األمـم املتحـدة                
  ،)١(الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة

__________ 

  .نساندولة غري عضو يف جملس حقوق اإل  *  
)١( A/HRC/12/48. 
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 ٦٤/١٠ذلك القـرار     إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا يف          وإذ يشري أيضاً    
، ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦ املؤرخ   ٦٤/٢٥٤، والقرار   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥املؤرخ  

  اللذين اعُتمدا يف إطار متابعة تقرير بعثة تقصي احلقائق، 
إىل قواعد ومبادئ القانون الدويل ذات الصلة، مبا يف ذلك القانون           كذلك   وإذ يشري   

ويل حلقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية جنيـف بـشأن محايـة            اإلنساين الدويل والقانون الد   
 اليت تنطبـق علـى      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة       

  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية اخلاصـة            وإذ يشري   

نسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل             حبقوق اإل 
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل،

 االلتزام الواقع على عاتق مجيع األطراف باحترام القانون اإلنـساين           وإذ يعيد تأكيد    
  ن،الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسا

اجملتمع  التزام أمهية سالمة ورفاه مجيع املدنيني، وإذ يعيد تأكيد          وإذ يؤكد من جديد     
  كفالة محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة،بالدويل 

 على ضرورة ضمان املساءلة عن مجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل           وإذ يشدد   
العقاب وضماناً لتحقيق العدالة وردعـاً      والقانون الدويل حلقوق اإلنسان منعاً لإلفالت من        

  الرتكاب املزيد من االنتهاكات وتعزيزاً للسالم،
 العام متابعـة تنفيـذ      ، ويطلب إىل األمني   )٢(بتقرير األمني العام  حييط علماً     -١  

التوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف              
  ؛١٢/١- من الفرع باء من قرار اجمللس د إ٣غزة، عمالً بالفقرة 

، )٣( بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان        حييط علماً أيضاً    -٢  
تقرير بعثة تقـصي احلقـائق،   يف فوضة السامية متابعة تنفيذ التوصيات الواردة ويطلب إىل امل 
  ؛١٢/١- من الفرع باء من قرار اجمللس د إ٣عمالً بالفقرة 

 بتقرير جلنة اخلرباء املستقلني يف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل           يرحب  -٣  
انونية أو غري ذلك تتخـذها كـل مـن          حلقوق اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية أو ق        

رصـد   ، مبا يف ذلك   ٦٤/٢٥٤حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين، يف ضوء قرار اجلمعية العامة          
  ؛)٤(الدولية وتقييم مدى استقاللية هذه التحقيقات وفعاليتها ومصداقيتها وتوافقها مع املعايري

__________ 

)٢( A/HRC/15/51. 
)٣( A/HRC/15/52. 
)٤( A/HRC/15/50. 
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نة اخلرباء املـستقلني   بتعاون السلطة الوطنية الفلسطينية مع جل     يرحب حبرارة   -٤  
وبالتقرير الذي قُدم إىل األمني العام بشأن التحقيقات اليت أجرهتا اللجنة الفلسطينية املـستقلة            

  ؛ )٥( لتقرير غولدستونوفقاًاملنشأة للتحقيق 
 اللجنة الفلسطينية املستقلة للتحقيق على إمتام حتقيقاهتا لكي تـشمل           حيث  -٥  

   يف تقرير بعثة تقصي احلقائق؛على حنو ما هو وارد احملتل، االدعاءات املتعلقة بقطاع غزة
 عدم تعاون إسرائيل، وهي السلطة احملتلة، اليت أعاقت تقيـيم جلنـة             يدين  -٦  

اخلرباء املستقلني ملدى استجابة إسرائيل لطلب اجلمعية العامة واجمللس إليها إجراَء حتقيقـات             
  لدولية؛مستقلة وذات مصداقية ومتوافقة مع املعايري ا

 إسرائيل، وهي السلطة احملتلة، على أن تقوم، وفقاً ملا متليـه عليهـا              حيث  -٧  
واجباهتا، بإمتام التحقيقات وفق املعايري الدولية املتمثلة يف االستقاللية والـشمول والفعاليـة             

يت والسرعة يف االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ال   
  أبلغت عنها بعثة تقصي احلقائق؛

 جتديد واستئناف والية جلنة اخلرباء املستقلني، املنشأة وفقـاً لقـرار            يقرر  -٨  
، ويطلب إىل اللجنة أن تقدم تقريرها إىل اجمللس خالل دورته السادسة عشرة،             ١٣/٩ اجمللس

اإلدارية والفنيـة   ويطلب إىل املفوضة السامية أن تواصل تقدمي مجيع ما يلزم من التسهيالت             
  واللوجستية ألعضاء اللجنة لتمكينهم من أداء واليتهم بسرعة وفعالية؛

 املفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس            يطلب إىل  -٩  
  خالل دورته السادسة عشرة؛

  . هذه املسألة قيد نظرهإبقاء يقرر -١٠  

        

__________ 

)٥( A/64/890, annex II. 


