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البند  2من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحمدة السمام ة وقموق اإلنسمان
وتقارير املفوض ة السام ة واألمني العام
ابكستان* ،سويسرا** ،ش لي ،فنزويال (مجهورية  -البول فارية) ،كواب** ،انم ب ا ،دولة فلسطني**:
مشروع قرار

 .../43ض م ان املس مماللة والعدال ممة ه مج ممل انتهاك مما الق ممانون ال ممدو ه األر
الفلسط ن ة احملتلة ،مبا ف ها القدس الشرق ة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشي إىل قواعييد ومبييادق القييانون الييدوص ذا اليفييلك ،مبييا ن ذليييل القييانون الييدوص اإلنسييا
والقانون الدوص حلقوق اإلنسان ،وخباصك اتفاقييك جنيي بشينن ااييك األشي امل امليدنيو ن وقيب احلير
املؤرخك  12آ /أغسطس  ،1949اليت تنطبق على األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيها القدس الشرقيك،
وإذ يش أيضا إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغ ه من العهود اخلاصك حبقوق اإلنسان،
مبا ن ذليل العهد الدوص اخلامل ابحلقوق املدنيك والسياسيك ،والعهد الدوص اخلامل ابحلقوق االقتيفاديك
واالجتماعيك والثقافيك ،واتفاقيك حقوق الطفل،
وإذ يشي لي ليل إىل بيييان ميؤألر األ يراا املتعاقييدة السيياميك ن اتفاقيييك جنيي الرابعييك املييؤر
ألوز/يولي ييه  ،1999وإىل اإلعالن ييو الل ي ين اعتم ييديفا امل يؤألر ن  5ل ييانون األول/ديس ييمرب  2001و 17ل ييانون
األول/ديسمرب  ،2014بشنن التداب الالزمك إلنفاذ االتفاقيك ن األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيهيا القيدس
الشرقيك ،حيث أعاد األ راا املتعاقدة الساميك التنليد على مجلك أمور منها تعهدها ابلتمسيل ابلتزامها
املتمثل ن لفالك احرتام االتفاقيك ن األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيها القدس الشرقيك،
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دولك غ عضو ن جملس حقوق اإلنسان.

)GE.20-07993(A



A/HRC/43/L.36/Rev.1

وإذ يشي ي إىل قراراتي ييه ذا اليفي ييلك ،مبي ييا ن ذلي يييل القي يرارا دإ 1/9-املي ييؤر  12لي ييانون الثي ييا /
يناير  ،2009و 17/19املؤر  22آذار/ميارس  ،2012ودإ 1/21-امليؤر  23ألوز/يولييه  ،2014ودإ1/28-
املؤر  18أاير/مايو ،2018
وإذ يش ي أيض ييا إىل تق ييارير ن ييك التحقي ييق الدولي ييك املس ييتقلك املعني ييك ابالحت اج ييا ن األرض
الفلسطينيك احملتلك( ،)1و نك التحقييق املسيتقلك بشينن نيزام عيام  2014ن غيزة( ،)2والبعثيك الدولييك املسيتقلك
لتقيفي احلقائق من أجيل التحقييق ن آ ر بنياء املسيتو نا اإلسيرائيليك عليى احلقيوق املدنييك والسياسييك
واالقتيفاديك واالجتماعيك والثقافيك للشعب الفلسطيين ن مجيع أحناء األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيهيا
القدس الشرقيك( ،)3وبعثك األمم املتحدة لتقيفي احلقائق بشنن النزام ن غزة(،)4
وإذ يش ل ليل إىل الفتوى اليت أصدرهتا حمكمك العدل الدوليك ن  9ألوز/يوليه  2004بشي يينن
اآل ر القانونيك الناشئك عن تشييد جدار ن األرض الفلسطينيك احملتلك،
وإذ ي ييدر العم ييل ال ي ع تض ييطلع ب ييه ا ه ييا الفاعل ييك ن ل ييل م يين ا تم ييع امل ييد الفلس ييطيين
واإلس يرائيلي والييدوص واملييدافعون عيين حقييوق اإلنسييان ن تو يييق ومكافحييك انتهالييا القييانون الييدوص ن
األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيها القدس الشرقيك،
وإذ يؤلد التزام مجيع األ راا ابحرتام القانون الدوص اإلنسا والقانون الدوص حلقوق اإلنسان،
وإذ يش ييدد عل ييى أيفي ييك س ييالمك ورف يياه مجي ييع امل ييدنيو ،وإذ يعي ييد الي ييد االلت يزام بكفال ييك ااي ييك
املدنيو ن النزام املسلح،
وإذ يساوره ابلغ القلق إزاء التقارير املتعلقك ابالنتهالا اخلط ة حلقوق اإلنسان واالنتهاليا
ا سيييمك للقييانون الييدوص اإلنسييا  ،ومنهييا جيرائم احليير وا يرائم املرتكبييك ،ييد اإلنسييانيك احملتملييك ،مبييا ن
ذليل النتائج اليت توصلب إليها نك ال تحقيق الدوليك املستقلك وبعثا تقيفي احلقائق وجميالس التحقييق
اليت اجتمعب بدعوة من األمو العام،
وإذ يييدين مجيييع انتهالييا حقييوق اإلنسييان والقييانون الييدوص اإلنسييا  ،ويهولييه انتشييار الييدمار
وامل ييو واملع يياسة اإلنس ييانيك عل ييى نط يياق واس ييع وبلوغه ييا مس ييتواي غ ي مس ييبوقك ن األرض الفلس ييطينيك
احملتلك ،مبا فيها القدس الشرقيك،
وإذ يشدد على احلاجك امللحك للتوصل دون اخ إىل إهناء االحتالل اإلسرائيلي ال ع بدأ ن
عام  ،1967وإذ يؤلد أن ه ا األمر ،رورع من أجل دعم حقوق اإلنسان والقانون الدوص،
وإذ يعر عن استيائه من عدم تعاون إسرائيل مع مجيع بعثا جملس حقوق اإلنسان لتقيفي
احلقييائق و ييان التحقيييق املسييتقلك ورفضييها السييماا بييدخول احليئييا الدوليييك حلقييوق اإلنسييان وعييدد ميين
اإلجراءا اخلاصك التابعك لألمم املتحدة الساعيك إىل التحقيق ن االنتهالا املزعومك للقانون الدوص ن
األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيها القدس الشرقيك ،ورفضها التعاون مع ه ه احليئا واإلجراءا ،
وإذ أيس ي لعييدم تنفي ي التوصيييا ال يواردة ن تقييارير ييان التحقيييق املسييتقلك وبعثييا تقيفييي
احلقائق ،ال ع يتبع منطا من عدم تنفي التوصيا املقدمك من آليا األمم املتحدة وهيئاهتا،
__________
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وإذ يع يير ع يين جزع ييه م يين أن اإلف ييال م يين العق ييا عل ييى انتهال ييا الق ييانون ال ييدوص بيف ييورة
منه يييك ومني أمييد ويييل قييد اييح بتك يرار االنتهالييا ا سيييمك دون عواقييب ،وإذ يشييدد علييى ،ييرورة
لفالك املساءلك عن مجيع انتهالا القيانون اليدوص اإلنسيا والقيانون اليدوص حلقيوق اإلنسيان مين أجيل
و،ع حد لإلفال مين العقيا  ،ولفاليك العداليك ،وردم ارتكيا مزييد مين االنتهاليا  ،وااييك امليدنيو
وتعزيز السالم،
وإذ يعر عين أسيفه لعيدم إحيراز تقيدم ن إجيراء اقيقيا حملييك وفقيا ملعياي القيانون اليدوص،
وإذ يييدر وجييود العديييد ميين العقبييا القانونيييك واإلجرائيييك والعمليييك ن النظييام القييانو املييد وا ن ييائي
اإلسرائيلي اليت تسهم ن حرمان الضيحااي الفلسيطينيو مين إمكانييك الل يوء إىل القضياء ومين حقهيم ن
احليفول على سبيل انتيفاا قضائي فعال،
وإذ يشدد على ،رورة أن ِّ
اقق الدول ن االنتهالا ا سيمك التفاقيا جني لعام 1949

واالنتهالا اخلط ة األخرى للقانون الدوص اإلنسا وأن تالحق مرتكبيها قضائيا من أجل و،ع حيد
لإلفال من العقا  ،وأن تتقيد ابلتزاماهتا بكفالك احرتام تليل اليفكو وتعزيز املساءلك الدوليك،

وإذ حييييع علمييا ابنضييمام دولييك فلسييطو إىل نظييام رومييا األساسييي للمحكمييك ا نائيييك الدوليييك
ن  2لانون الثا /يناير ،2015
وإذ يسييلم مبييا للحييق ن احلييياة واحلييق ن حريييك الت مييع السييلمي وتكييوين ا معيييا ميين أيفيييك
للتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،
يهيب جبميع ا ها املسؤولك وهيئا األمم املتحدة أن تسعى إىل تنفي التوصيا
-1
ال يواردة ن تق ييارير ن ييك التحقي ييق الدولي ييك املس ييتقلك املعني ييك ابالحت اج ييا ن األرض الفلس ييطينيك احملتل ييك،
و نك التحقيق املستقلك بشنن نزام عام  2014ن غزة ،والبعثك الدوليك املستقلك لتقيفي احلقائق من أجل
التحقييق ن آ ر بنياء املسيتو نا اإلسيرائيليك عليى احلقيوق املدنييك والسياسييك واالقتيفياديك واالجتماعييك
والثقافيييك للشييعب الفلسييطيين ن مجيييع أحنيياء األرض الفلسييطينيك احملتلييك ،مبييا فيهييا القييدس الشييرقيك ،وبعثييك
األمم املتحدة لتقيفي احلقائق بشنن النزام ن غزة ،لل حسب واليته؛
يش إىل أيفيك عمل نك التحقيق الدوليك املستقلك املعنيك ابالحت اجا ن األرض
-2
الفلس ييطينيك احملتل ييك ،و ن ييك التحقي ييق املس ييتقلك بش يينن ن يزام ع ييام  2014ن غ ييزة ،والبعث ييك الدولي ييك املس ييتقلك
لتقيفي احلقائق من أجيل التحقييق ن آ ر بنياء املسيتو نا اإلسيرائيليك عليى احلقيوق املدنييك والسياسييك
واالقتيفاديك واالجتماعيك والثقافيك للشعب الفلسطيين ن مجيع أحناء األرض الفلسطينيك احملتلك ،مبا فيهيا
القييدس الشييرقيك ،وبعثييك األمييم املتحييدة لتقيفييي احلقييائق بشيينن الن يزام ن غييزة ،واملعلومييا ا معييك بشيينن
االنتهالييا ا سيييمك دعمييا هييود املسيياءلك ن املسييتقبل ،وال سيييما املعلومييا املتعلقييك مبيين يييدعى أهنييم
ارتكبوا انتهالا للقانون الدوص؛
يشدد على احلاجك إىل لفاليك حماسيبك مجييع املسيؤولو عين انتهاليا القيانون اليدوص
-3
اإلنسا والقانون الدوص حلقوق اإلنسان من خالل آليا عدالك جنائيك و نيك أو دوليك مناسبك وعادلك
ومستقلك ،وإىل ،مان إاتحك سبل انتيفاا فعالك ميع الضحااي ،مبا ن ذليل صرا تعويضا لاملك،
ويؤلد ،يرورة ااياذ خطيوا عملييك ن سيبيل اقييق هي ه األهيداا بفييك لفاليك العداليك مييع الضيحااي
واإلسهام ن منع وقوم انتهالا ن املستقبل؛
يؤلد أن مجيع ا هيود املب وليك إلهنياء النيزام اإلسيرائيلي  -الفلسيطيين ينبفيي أن تقيوم
-4
على احرتام القانون الدوص اإلنسا والقانون الدوص حلقوق اإلنسيان ،وينبفيي أن تكفيل مسياءلك شياملك
وذا ميفداقيك عن مجيع انتهالا القانون الدوص من أجل اقيق سالم مستدام؛
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حييع علما إبهناء احملكمك ا نائيك الدوليك دراستها األوليك للحالك ن فلسيطو ن
-5
لي ييانون األول/ديسي ييمرب  ،2019وتقريرهي ييا ين مجيي ييع املعي يياي القانونيي ييك املنيفي ييومل عليهي ي ا ن نظي ييام رومي ييا
األساسي لبدء التحقيق قد استوفيب ،ويشدد على أيفيك احرتام والييك احملكميك واسيتقالل امليدعي العيام،
ويهيب ابأل راا املعنيك أن تتعاون تعاوس اتما مع أع اقيق قد يفتَح؛
يني ييدد جبميي ييع أعمي ييال الت ويي ي والتهديي ييد وني ييزم اليفي ي ِّ
يفك الشي ييرعيك الي يييت تي َوجي ييه ،ي ييد
-6
منظميا حقيوق اإلنسيان وا هيا الفاعليك ن ا تمييع امليد وامليدافعو عين حقيوق اإلنسيان املشييارلو
ن تو ي ييق ومكافح ييك انتهال ييا الق ييانون ال ييدوص واإلف ييال م يين العق ييا ن األرض الفلس ييطينيك احملتل ييك،
مبا فيها القدس الشرقيك ،ويهيب جبميع الدول أن تكفل اايتهم؛
20

يييدين اسييت دام القييوة الفتالييك وغ هييا ميين أشييكال القييوة املفر ييك غ ي املشييروعك ،ييد
-7
املدنيو ،مبن فيهم املدنيون املتمتعون بو،ع احلمايك اخلاصيك مبوجيب القيانون اليدوص ،الي ين ال يشيكلون
هتديدا وشيكا للحياة؛
يهيب جبميع األ راا أن تكفيل بقياء املظياهرا سيلميك ن املسيتقبل وأن ألتنيع عين
-8
القيام يعمال من شنهنا تعريض حياة املدنيو لل طر؛
يهي ييب جبمي ييع ال ييدول أن تع ييزز االمتث ييال للق ييانون ال ييدوص وجبمي ييع األ يراا املتعاق ييدة
-9
الساميك ن اتفاقيك جني الرابعك أن ارتم وتكفل احرتام القانون الدوص اإلنسا ن األرض الفلسيطينيك
احملتلك ،مبا فيها القدس الشرقيك ،وفقا للمادة  1املشرتلك بيو اتفاقييا جنيي  ،للوفياء ابلتزاماهتيا مبوجيب
امليواد  146و  147و  148ميين االتفاقيييك املي لورة فيمييا يتعلييق ابلعقييواب ا نائيييك واالنتهالييا ا سيييمك
ومس ييؤوليا األ يراا املتعاق ييدة الس يياميك ،مب ييا ن ذل يييل ع يين ري ييق  ،ييمان ع ييدم تور ه ييا ن س ييلو غ ي
مشروم دوليا ،وتقييم إمكانييك اسيت دام األسيلحك ن ارتكيا أو تيسي ارتكيا انتهيا خطي للقيانون
الدوص اإلنسا أو قانون حقوق اإلنسان؛
 -10يطلي ييب إىل مفو،ي ييك األمي ييم املتحي ييدة السي يياميك حلقي ييوق اإلنسي ييان أن تقي ييدم تقريي يرا عي يين
الكيفيييك اليييت هبكيين عييا ميييع األ يراا الوفيياء ابلتزاماهتييا ن تنفي ي التوصيييا اليييت استعر،ييتها املفو،ييك
الساميك ن عام  ،)5(2017مبا ن ذلييل تيداب املسياءلك والتيداب القانونييك الييت يتعيو عليى اليدول اااذهيا
لضمان احرتام إسرائيل ومجيع األ راا األخرى ذا اليفلك التزاماهتا مبوجب القيانون اليدوص ن األرض
الفلسييطينيك احملتلييك ،مبييا فيهييا القييدس الشييرقيك ،وأن تقييدم تقرييرا إىل ا لييس ن دورتييه السادسييك واألربعييو،
تعقبه جلسك ااور؛
-11

يقرر أن يبقي املسنلك قيد نظره.

__________
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