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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 7البند 

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى

 ٬*دولة فلسطين ٬المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ٬بنغالديش ٬†*البحرين ٬§*باكستان  
 ٬*ملاادي  ٬كوبااا  ٬البوليفاريااة( –فناايويال )همروريااة  ٬‡العااراق ٬*شاايلي ٬سويساارا ٬*زمبااابو 
 : مشروع قرار*نيكاراغوا ٬*ناميبيا

ضاامان المساااولة والعدالااة فااي همياا  انتراكااات القااانون الاادولي فااي  .../٣٤  
 األرض الفلسطينية المحتلة٬ بما فيرا القدس الشرقية 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
إىل قواعييد ومبييادق القييانون الييدوص ذا  اليفييلك، مبييا ن ذليييل القييانون الييدوص  وإذ يشيير 

اإلنسييياا والقيييانون اليييدوص اقيييوق اإلنسيييان، ج يييييما ااياقييييك جنيييي   شييي ن  اييييك األشييي ا  
، الييييييق ان بيييييي  عليييييي  األر  1949آ /أغسيييييي س  12املييييييدنيت ن وقييييييخ اايييييير ، امل ر ييييييك 
 لشرقيك،اليلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس ا

إىل اإلعيي ن المليياملو اقييوق اإلنسييان وغييرد ميين الملهييود ا اصييك  قييوق  أيضييا   وإذ يشيير 
اإلنسيييان، مبيييا فيهييييا الملهيييد اليييدوص ا ييييا   يييااقوق املدنييييك والسياييييييك، والملهيييد اليييدوص ا ييييا  

  ااقوق اجقتيفاديك واججتماعيك والثقافيك، وااياقيك حقوق ال يل،

__________ 

  دولك غر عضو ن جملس حقوق اإلنسان. *

 .اإلي مو ايم الدول األعضاء ن األمم املتحدة األعضاء ن منظمك التملاون  §
 املتحدة األعضاء ن جملس التملاون ا ليجو. ايم الدول األعضاء ن األمم  †
 الملر يك. الدول ايم الدول األعضاء ن األمم املتحدة األعضاء ن جمموعك  ‡
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ن مييي ار األفيييراا املتملاقيييدة السييياميك ن ااياقييييك جنيييي  الرا مليييك إىل  ييييا وإذ يشييير كييي ليل 
كيييييانون األول/   5، وإىل اإلع نيييييت اللييييي ين اعتميييييد ا املييييي ار ن 1999اوز/يولييييييه  15املييييي ر  
،  شي ن التيدا ر ال زميك إلنيياذ اجاياقييك ن 2014كيانون األول/ديسيمرب   17و 2001ديسمرب 

يهيييا القيييدس الشييرقيك، وفيهيييا أعييياد  األفييراا املتملاقيييدة السييياميك األر  اليلسيي ينيك احملتليييك، مبييا ف
الت كييييد علييي  وليييك أميييور منهيييا التوامهيييا  التمسييييل  واجبهيييا املتمثيييل ن كياليييك احيييرتا  اجاياقييييك ن 

 األر  اليلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك،
كييييييانون   12 ر  امليييييي 9/1-مبييييييا فيهييييييا القييييييرارا  دإإىل قرارااييييييه ذا  اليفييييييلك،  وإذ يشيييييير 

ايييوز/  23املييي ر   21/1-، ودإ2012آذار/ميييارس  22ملييي ر  ا 19/17، و2009الثاا/ينييياير 
 ،2014يوليه 

 2004اوز/يولييه  9إىل اليتوى الق أصيدراا كمميك المليدل الدولييك ن  وإذ يشر أيضا   
  ش ن اآلثار القانونيك الناشئك عن اشييد جدار ن األر  اليلس ينيك احملتلك،

ن غيييوة، التا مليييك  2014للجنيييك التحقيييي  املسيييتقلك ن نيييوا  عيييا   وإذ يملييير  عييين اقيييديرد 
لألمييم املتحييدة، و ميييت آليييا  األمييم املتحييدة األ ييرى ذا  اليفييلك، وكيي ليل  يئييا  اململا ييدا  

 وغر ا من  يئا  األمم املتحدة، عل  اقارير ا،
الملميل الي ي يضي لت  يه فياعلو ااتميت امليدا اليلسي يئ واإلييرائيلو واليدوص  وإذ يدرك 

وامليييييدافملون عييييين حقيييييوق اإلنسيييييان ن اوثيييييي  وممافحيييييك انتهاكيييييا  القيييييانون اليييييدوص ن األر  
 اليلس ينيك احملتلك، مبا فيه القدس الشرقيك،

اا والقيانون الييدوص ضيرورة التيوا  ويييت األفيراا  ياحرتا  القيانون الييدوص اإلنسي وإذ ي كيد 
 اقوق اإلنسان،

عل  أ ييك يي مك وييت امليدنيت ورفيا هم، ويملييد ا كييد واجيمح كياليك  اييك  وإذ يشدد 
 املدنيت ن النوا  املسلح،

إزاء التقارير الق اتحدث عين وقيو  انتهاكيا    يرة اقيوق  وإذ يساورد القل  الشديد 
 اإلنسيياا، وعيين جييرائم حيير  وتمييل أ ييا وقملييخ، اإلنسييان وانتهاكييا  جسيييمك للقييانون الييدوص

ن ذليل النتائج الق اوصلخ إليها  ملثك األمم املتحيدة الدولييك املسيتقلك لتقيفيو ااقيائ   شي ن  مبا
النييوا  ن غييوة، و ملثييك األمييم املتحييدة الدوليييك املسييتقلك لتقيفييو ااقييائ  ميين أجييل التحقييي  ن آثييار 

اقييوق املدنيييك والسياييييك واجقتيفيياديك واججتماعيييك والثقافيييك  نيياء املسييتوفنا  اإليييرائيليك عليي  ا
للشيييملمح اليلسييي يئ ن وييييت أاييياء األر  اليلسييي ينيك احملتليييك، مبيييا فيهيييا القيييدس الشيييرقيك، و نيييك 

 ن غوة، وجمالس التحقي  الق شملها األمت الملا ، 2014التحقي  املستقلك ن نوا  عا  
إلنسييان والقيييانون الييدوص اإلنسييياا، ويهولييه انتشيييار وييييت انتهاكييا  حقيييوق ا وإذ يييدين 

الييدمار واملييو  واململانيياة اإلنسييانيك عليي  ن يياق وايييت و لوغهييا مسييتويا  غيير مسييبوقك ن األر  
 اليلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك،

الي ي  يدأ عل  ايتملجاليك التوصل دون ا  ر إىل إ اء اجحت ل اإلييرائيلو  وإذ يشدد 
  ، وي كد أن ذليل ضروري إلرياء حقوق اإلنسان والقانون الدوص،1967 ا ع
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من عد  املياون إييرائيل ميت وييت  ملثيا  جمليس حقيوق اإلنسيان  وإذ يملر  عن ايتيائه 
ن غييوة، ورفضييها السييمال  ييد ول  2014لتقيفييو ااقييائ  و نييك التحقييي  املسييتقلك ن نييوا  عييا  

مييين اإلجيييراءا  ا اصييك التا مليييك لألمييم املتحيييدة السييياعيك  اهليئييا  الدولييييك اقييوق اإلنسيييان وعييدد
للتحقييي  ن اجنتهاكييا  املوعومييك للقييانون الييدوص ن األر  اليلسيي ينيك احملتلييك، مبييا فيهييا القييدس 

 الشرقيك، ورفضها التملاون مت   د اهليئا  واإلجراءا ،
تحقي  املستقلك ن لملد  انيي  التوصيا  الواردة ن اقارير  نك ال وإذ يملر  عن األي  

ن غوة، و ملثك األمم املتحدة الدوليك املستقلك لتقيفو ااقائ  من أجل التحقي   2014نوا  عا  
ن آثييار  نييياء املسيييتوفنا  اإليييرائيليك علييي  ااقيييوق املدنيييك والسيايييييك واجقتيفييياديك واججتماعييييك 

تلييك، مبييا فيهييا القييدس الشييرقيك، والثقافيييك للشييملمح اليلسيي يئ ن ويييت أايياء األر  اليلسيي ينيك احمل
و ملثك األمم املتحدة لتقيفو ااقائ   ش ن النوا  ن غوة، األمير الي ي يشيمل اييتمرارا  لينم  مين 

 عد  انيي  التوصيا  املقدمك من آليا  و يئا  األمم املتحدة،
من أن اإلف   من الملقا  عل  انتهاكا  القانون الدوص  يفيورة  وإذ يملر  عن جوعه 

ك ومنيي  أمييد فويييل قييد رييح  تمييرار اجنتهاكييا  ا سيييمك دون عواقييمح، وإذ يشييدد عليي  منهجييي
ضيييرورة كياليييك املسييياءلك عييين وييييت انتهاكيييا  القيييانون اليييدوص اإلنسييياا والقيييانون اليييدوص اقيييوق 
اإلنسان من أجل وضت حد لإلف   من الملقا  وضيمان الملداليك واليرد  عين اراميا  موييد مين 

 دنيت واملويو الس  ،اجنتهاكا  و ايك امل
لملييد  إحيراز اقييد  ن إجيراء  قيقييا  كلييك وفقييا  ململياير القييانون  وإذ يملير  عيين األيي  

اليييدوص، وإذ ييييدرك وجيييود الملدييييد مييين الملقبيييا  القانونييييك واإلجرائييييك والململييييك ن النظيييا  القيييانوا 
ميين الوصييول إىل الملدالييك  املييدا وا نييائو اإليييرائيلو الييق اسييهم ن حرمييان الضييحايا اليلسيي ينيت

 ومن اا  ن اجنتيفاا القضائو اليملال،
كيييا  ا سييييمك جاياقييييا  جنيييي  علييي  ضيييرورة أن  قييي  اليييدول ن اجنتها  وإذ يشيييدد 

، مين واجنتهاكا  ا سييمك األ يرى للقيانون اليدوص اإلنسياا وأن ا حقهيا قضيائيا   1949 لملا 
لتوامااييا  ميالييك احييرتا  اليييل اليفييموك واملويييو أجييل وضييت حييد لإلفيي   ميين الملقييا ، والتقيييد  ا

 املساءلك الدوليك،
ايييو للمحممييك ا نائيييك الدوليييك  انضييما  فلسيي ت إىل نظييا  رومييا األي وإذ وييي  علمييا   
 ،2015كانون الثاا/يناير   2 ن
 ؛(1)ن غوة 2014ملستقلك ن نوا  عا   تقرير  نك التحقي  ا يرحمح -1 
جبمييييييت ا هيييييا  املسييييي ولك و يئيييييا  األميييييم املتحيييييدة أن اواصيييييل انييييييي   يهيييييمح -2 

ن غيييوة، و ملثيييك األميييم  2014التوصييييا  اليييواردة ن اقيييارير  نيييك التحقيييي  املسيييتقلك ن نيييوا  عيييا  
املتحدة الدوليك املسيتقلك لتقيفيو ااقيائ  مين أجيل التحقيي  ن آثيار  نياء املسيتوفنا  اإلييرائيليك 

لسياييييك واجقتيفيياديك واججتماعيييك والثقافيييك للشييملمح اليلسيي يئ ن ويييت عليي  ااقييوق املدنيييك وا
أايياء األر  اليلسيي ينيك احملتلييك، مبييا فيهييا القييدس الشييرقيك، و ملثييك األمييم املتحييدة لتقيفييو ااقييائ  

  ش ن النوا  ن غوة، وفقا  لوجيا  كل منها؛
__________ 

(1) A/HRC/29/52. 
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ن غييييوة،  2014أ يييييك عمييييل  نييييك التحقيييي  املسييييتقلك ن نييييوا  عييييا   إىليشييير  -3 
 و ملثك األمم املتحدة الدوليك املستقلك لتقيفو ااقائ  من أجيل التحقيي  ن آثيار  نياء املسيتوفنا 
اإليرائيليك عل  ااقوق املدنيك والسياييك واجقتيفاديك واججتماعييك والثقافييك للشيملمح اليلسي يئ ن 

، و ملثك األميم املتحيدة لتقيفيو ااقيائ  ويت أااء األر  اليلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك
ن غيييوة، واململلوميييا  ااممليييك  شييي ن اجنتهاكيييا  ا سييييمك دعميييا   هيييود  2009 شييي ن نيييوا  عيييا  

 املساءلك ن املستقبل، و وجه  ا ، اململلوما  املتمللقك مبراميب انتهاكا  القانون الدوص املوعومت؛
ضيييرورة ضيييمان كاييييبك وييييت املسييي ولت عييين انتهاكيييا  القيييانون  علييي يشيييدد  -4 

الدوص اإلنساا والقانون الدوص اقوق اإلنسان من   ل ما ينايمح من آليا  الملداليك ا نائييك 
الوفنيك أو الدوليك الملادلك واملسيتقلك، وعلي  ضيمان إااحيك ييبيل انتيفياا فمليال  مييت الضيحايا، 

ك، وي كييد ضييرورة اخيياذ   ييوا  عمليييك ن يييبيل  قييي   يي د مبييا ن ذليييل صييرا املويضييا  كامليي
 األ داا، لميالك الملدالك  ميت الضحايا ولإليها  ن منت وقو  انتهاكا  ن املستقبل؛

أن وييييت ا هيييود املب وليييك إل ييياء النيييوا  اإلييييرائيلو اليلسييي يئ ينب يييو أن  ي كيييد -5 
 ات يس عل  احرتا  القانون الدوص اإلنسياا والقيانون اليدوص اقيوق اإلنسيان، وينب يو أن امييل
 مساءلك شاملك وذا  ميفداقيك عن ويت انتهاكا  القانون الدوص من أجل إح ل يلم مستدا ؛

اململنيك أن اتملاون املاونيا  كيام   ميت التحقيي  األوص للمحمميك   األفراا يهيمح -6 
 ا نائيك الدوليك ومت أي  قي  قد يُيتح جحقا ؛

جبميييت أعمييال الرت يييمح و التهديييدا  املوجهييك ضييد فيياعلو ااتمييت املييدا ينييدد  -7 
 واإلفي   واملدافملت عن حقوق اإلنسان املشاركت ن اوثي  وممافحك انتهاكيا  القيانون اليدوص

مييين الملقيييا  ن األر  اليلسييي ينيك احملتليييك، مبيييا فيهيييا القيييدس الشيييرقيك، ويهييييمح جبمييييت اليييدول أن 
 اميل  ايتهم؛

جبمييييت اليييدول أن اشيييجت اجمتثيييال للقيييانون اليييدوص، وجبمييييت األفيييراا  يهييييمح -٨ 
اإلنسيياا ن  املتملاقييدة السيياميك ن ااياقيييك جنييي  الرا ملييك أن  ييرت  واميييل احييرتا  القييانون الييدوص

املشرتكك  ت ااياقيا  جني ،  1األر  اليلس ينيك احملتلك، مبا فيها القدس الشرقيك، وفقا  للمادة 
من اليل اجاياقييك فيميا يتمللي   الملقو يا   14٨و 147و 146وأن ايو  التوامااا مبوجمح املواد 

مبييا ن ذليييل عيين فرييي    ا نائيييك واجنتهاكييا  ا سيييمك ومسيي وليا  األفييراا املتملاقييدة السيياميك،
 ؛كيالك أج ييفبحوا ضالملت ن ايفرفا  غر مشروعك دوليا  

 يي ن اظييل ا ممليييك الملامييك علييي  علييم  املسيي لك إىل أن اقتنييت  يي ن إجيييراء   يوصييو -9 
منايييبا  فيمييا يتملليي   تنيييي  التوصيييا  الييق قييدمتها  ملثييك األمييم املتحييدة املسييتقلك لتقيفييو ااقييائ  
 ش ن النوا  ن غوة ن اقرير ا قد اخخ  أو  يفدد أن يُيتَّ ي   يفيورة مناييبك علي  املسيتويت اليوفئ 

 لميالك الملدالك للضحايا ومساءلك ا ناة؛ أو الدوص
عين  إىل ميو  األميم املتحيدة السيامو اقيوق اإلنسيان أن يقيد  اقرييرا   ي لمح -10 

 انيي    ا القرار إىل جملس حقوق اإلنسان ن دوراه السا ملك والث ثت؛
  أن يبقو املس لك قيد نظرد. يقرر -11 

    


