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البند  7من جدول األعمال
حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى
ابكستان** ،شيلي ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،كواب* ،انميبيا ،دولة فلسطني* :مشروع قرار

 .../43حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبقاصددد ماقدداق األمددد اومبددده ومباصةددح ،و اصددت ح ددا اودداص  1و 55منددح اللم د
ؤكدان حق الشعوب يف قرير مصدهاا ،وإذ يعادد يكادد ردروره االمدحلا امبداأ مببدد ااممنداق يف الع دا
الدولاددت عددن الم ديددد ل ددمعمال القددوه و ا ددمعماوا ،علد النبددو اونصددو علاددح يف إعد ن مبدداص القددانون
الدددوا اومعلقددت للع ددا الوصيددت والمعدداون د الدددول وفقدامل واقدداق األمددد اومبددده ،الد ا اعممد ددح ا معاددت
العامت يف راراا (2625ص )25-اوؤرخ  24شرين األول /كمو ر  ،1970وإذ يؤكد عد جواأ اا ما ء عل
األراري للم ديد و ل معمال القوه،
وإذ يسرتشد يضامل أبح ا اواصه  1من الع د الدوا اخلا لمبقوق اا مصاصيت وااجمماعات
والققافات ،واواصه  1من الع د الدوا اخلا لمبقدوق اودنادت والساا دات ،الدك ؤكدد حدق شادب الشدعوب
يف قرير مصهاا،
وإذ يسرتشددد ك د ل للع دددين الدددولا اخلاص د إلقددوق اإلنسددان ،واإلع د ن العدداوي مبقددوق
اإلنسان ،وإع ن منح اا مق ل للبلدان والشعوب اوسمعمره ،و اصدت اوداصه  1مندح ،وأبح دا إعد ن
و ددرجمع عمددي فاانددا ،الل د ين اعممدددلا اوددؤقر العدداوي مبقددوق اإلنسددان يف  25ححليران/يوناددح  ،1993وا دداما
الفقددر ن  2و 3مددن ا ددحلء األول اومعلقمددان إلددق شاددب الشددعوب يف قريددر مصددهاا ،و صوص دامل الشددعوب
الوا عت حتت ااحم ل األجنيب،
وإذ يشدده إىل درار ا معاددت العامددت  181لدداب ولء (ص )2-اوددؤرخ  29ش درين القددارب/نوفمرب ،1947
و راراا (194ص )3-اوؤرخ  11كانون األول/صيسمرب  ،1948وإىل داةر درارا األمدد اومبدده ذا الصدلت،
__________
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صولت غه عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
ل د الدول األعضاء يف األمد اومبده األعضاء يف منظمت المعاون اإل
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مبا فا ا القرارا الك اعممدهتا ا معات العامت و نت حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسدان ،الدك ؤكدد
وحت ّدص حقوق الشعب الفلسطاين غه القا لت للمصرف ،و اصت حقح يف قرير مصهه،
ح

وإذ يشه يضامل إىل رارا جملس األمن  )1967(242اودؤرخ  22شدرين القدارب /ندوفمرب ،1967
و )1973(338او ددؤرخ  22شد درين األول /كم ددو ر  ،1973و )2002(1397او ددؤرخ  12آذار/م ددارس ،2002
و )2002(1402اوؤرخ  30آذار/مارس ،2002
وإذ يشه ك ل إىل رار ا معات العامت  19/67اوؤرخ

29

شرين القارب /نوفمرب ،2012

وإذ يؤكددد مددن جديددد حددق الشددعب الفلسددطاين يف قريددر مصددهه وفقدامل ألح ددا ماقدداق األمددد اومبددده
و درارا األمددد اومبددده وإع جهتددا ذا الصددلت ،وألح ددا الع ددوص والص د وة الدولاددت اومعلقددت لمبددق يف
قرير اوصه وصفح مبد صولاامل وحقامل ماب شعوب العدا ،،وإذ يؤكدد ن اد ه القاعدده ا مدره مدن واعدد
عاصل وصاةد وشامي يف منطقت الشرق األو ط،
القانون الدوا اي شرط مسبق ا ي للموصي إىل
وإذ يعرب عن ا مااةح إأاء حمنت م ي ال جئد واوشدرصين الفلسدطانا الد ين ا محلعدوا مدن ص رادد،
وإذ يعرب عن فح الشديد ل ون كقر من نصاب الفلسطانا ما أالوا يعاشون يف اونف يف خمامدا
ل جئ يف شاب حناء اونطقت ويف الشما ،
وإذ يؤكددد انطبدداق مبددد السددااصه الداةمددت عل د او دوارص الطباعاددت عل د امبالددت الفلسددطانات وصددفح
جحلءامل ا يمجحل من حق قرير اوصه،

وإذ يش دده إىل اا ددمنمال ال د ا انم ددت إلا ددح حم م ددت الع دددل الدولا ددت ،يف فمواا ددا اوؤر ددت  9ق ددوأ/
يولاح  ،2004ومؤصاه ن حق الشعب الفلسطاين يف قرير اوصه ،واو حدق داةد هداه ال افدت ،عاقدح شدده
إ دراةاي ،الس ددلطت القاةم ددت لاح ددم ل ،مش ددااداا ا دددار يف األر ،الفلس ددطانات ا مل ددت ،مب ددا فا ددا الق دددس
الشر ات ،واو ما يدؤصا ،عد وه علد عملادت اا دماطان اإل دراةالات والمددا ه اومةد ه دا قامل ،إىل انم اكدا
جسدامت للقددانون الددوا اإلنسددارب والقدانون الدددوا مبقدوق اإلنسددان ،مبدا يف ذلد رحادي الفلسددطانا سدرامل
وا ما ء إ راةاي عل األراري الفلسطانات،
وإذ يعمدرب ن حددق الشددعب الفلسددطاين يف قريددر اوصدده يمعددر ،وحليددد مددن اانم دداة مددن بددي إ دراةاي
فعي وجوص اوسموطنا ومواصلت و اع ا يف األر ،الفلسطانات ا ملت ،مبا فا ا القدس الشر ات،
وإذ ي حد ن اإل فدداق يف ورددب حددد ل حددم ل عددد مضددي  50عامدامل يحليددد يكاددد اوسددؤولات
الدولات عن صعد حقوق اإلنسان للشعب الفلسطاين ،وإذ يعرب عن فح الشديد ل دون القضدات الفلسدطانات
ا حلال دون حي عد مرور  70عامامل عل صدور رار المقساد،
وإذ يؤكد من جديد ن األمد اومبده مواصي العمي شأن ضدات فلسدط إىل ن ححتدي اد ه
القضات جبماب جوانب ا وفقامل للقانون الدوا،

يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطاين غه القا ي للمصدرف والدداةد وغده اوشدروط
-1
يف قريددر مصددهه ،مبددا يف ذل د حقددح يف العدداد يف ددي امبريددت والعدالددت وال رامددت ،وحقددح يف إ امددت صولددت
فلسط اوسمقلت؛
يؤكددد مددن جديددد يض دامل رددروره الموصددي إىل حددي ددلمي صاةددد وشددامي وعدداصل للنددحلاق
-2
اإل دراةالي الفلسددطاين ،وفق دامل للقددانون ال ددوا وغددهه مددن اوعددايه اومفددق علا ددا صولا دامل ،مبددا يف ذل د شاددب
رارا األمد اومبده ذا الصلت؛

يطالب إ راةاي ،السلطت القاةمت لاحم ل ،أبن ن ي فورامل احم ودا لدضر ،الفلسدطانات
-3
ا ملت ،مبا فا ا القدس الشر ات ،ويؤكد من جديدد صعمدح للبدي القداةد علد وجدوص صولمد  ،لدا فلسدط
و من؛
وإ راةاي ،عاشان جنبامل إىل جنب يف
2
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يعرب عن لقح البالغ إأاء ا إجراء يدحمَّة
-4
عن ا معات العامت وجملس األمن؛

فامل للقرارا ذا الصدلت للقددس الصداصره

يعرب عن لقح البالغ يضامل إأاء فمات األر ،الفلسطانات ا ملدت ،مبدا يف ذلد القددس
-5
الشددر ات ،والما دها يف ركابم ددا الدةارافاددت ،الندداش عددن ا ددممرار إ دراةاي يف ندداء اوسددموطنا و و دداع ا
و رحاي الفلسطانا سرامل و ناء ا دار ،ويؤكد ن فمادت األر ،الفلسدطانات علد اد ا النبدو ،مبدا يقدو،
دره الشعب الفلسطاين عل إعمال حقح يف قرير مصدهه ،يمندام مدب مقاصدد ماقداق األمدد اومبدده ومباصةدح،
ويش د ّدص يف ا د ا الصدددص عل د رددروره اح درتا وصددون الوحددده اإل لاماددت لددضر ،الفلسددطانات ا ملددت أبكمل ددا
و واصل ا ا ارايف و مم ا اإل لامات؛
يؤكددد ن حددق الشددعب الفلسددطاين يف السددااصه الداةمددت عل د دروا ددح وم دوارصه الطباعاددت
-6
جيب ن يحسمةد لمبقاق نمامح الوطنات ورفااح و ن ي ون جحلءامل من إعمال حقح يف قرير مصهه؛
ي اب جبماب الدول ن فدي الوفداء للمحلاماهتدا عدد ااعدرتاف وااممنداق عدن قدد
-7
العددون و اوسدداعده فامددا يمصددي مبةالفددا إ دراةاي ا سددامت لقواعددد القددانون الدددوا ا مددره ،وا دداما المحلام ددا
إلظر اا ما ء عل األر ،ل مةدا القوه ،من جي رمان ممار ت امبق يف قرير اوصه ،وي اب هبا
يضدامل ن قضددي يف المعدداون مددن جددي الموصددي ،للو دداةي القانوناددت ،إىل ورددب حددد و د ه اوةالفددا ا سددامت
وإ طال اا ا وممار ا إ راةاي غه اوشروعت؛
ّ شادب الدددول علد اادداذ المددا ه حسدب مقمضد امبدال لمعحليددحل إعمدال الشددعب
-8
حيد ّ
الفلسطاين حقح يف قرير مصهه ،و قد اوساعده لضمد اومبده يف ااق ارط ع ا لوسؤولاا الك
حكلّفت هبا مبوجب اواقاق صو إعمال ا ا امبق؛
-9
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يقرر ن يبقي اوسألت اد نظره.
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