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 مجلس حقوق اإلنسان
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 قرار مشروع: **ودولة فلسطين *باكستان  

 اإلنسان لحقوق  الدولي والقانون  اإلنساني الدولي القانون   احترام ضمان /...30-إ د  

 اإلنسان، حقوق  مجلس إن 

 بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يسترشد إذ 

أن على جميع الدول التزامًا بتعزيز وحماية حقوق اإلنسااان والحرياا األساااسااية،    جديد  من  يؤكد  وإذ 
على النحو المؤكد في الميثاق وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسااااااااااااان والعندين الدوليين ال اصاااااااااااين بحقوق  

 اإلنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق، 

لي لحقوق اإلنساان والقانون الدولي اإلنسااني، وس سايما  انطباق القانون الدو   أيضااً   جديد  من  يؤكد  وإذ 
  على  ،1949آ /أغسااااااطس    12اتفاقية جنيف بشااااااين حماية األشاااااا اي المدنيين في ومؤ الحر ، المؤر ة  

 الشرقية، القدس فينا بما المحتلة، الفلسطينية األرض

نيف الرابعة ملزمة  أن جميع األطراف المتعامدة السااااااااااااااامية في اتفاقية ج  كذلك  جديد من  يؤكد  وإذ 
باحترام وضااااامان احترام اسلتزاماا الناشااااااة عن يذ  استفاقية  يما يتعلق باألرض الفلساااااطينية المحتلة، بما  

 يما ي ص العقوباا    148و  147و  146فينا القدس الشااااااااااااارقية، وإذ يشاااااااااااااير إلى التزاماتنا بموج  المواد  
 الجزائية واسنتناكاا ال طيرة،

إلى جميع القراراا ذاا الصاااالة الصااااادرة عن مجلس حقوق اإلنسااااان والجم ية العامة   يشااااير   وإذ 
 ومجلس األمن،

إلى المبادئ التوجينية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسااااان، التي تضااااع    أيضاااااً  يشااااير   وإذ 
ن اإلسااانام  بوساااائن مننا اسمتنا  ع  ،على عاتق جميع مؤساااسااااا األعمال مساااؤولية احترام حقوق اإلنساااان

 في انتناكاا حقوق اإلنسان الناشاة عن النزاعاا،

بين العدالة واحترام سااااايادة القانون وحقوق اإلنساااااان يما األسااااااساااااان    الراسااااا   امتناعه  عن  يعر   وإذ 
اللذان س غنى عننما لتحقيق السالم، وإذ يؤكد أن اإلفالا المننجي من العقا  على انتناكاا القانون الدولي  

__________ 

 .اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء المتحدة األمم في األعضاء الدول باسم *
 .اإلنسان حقوق  مجلس في عضو غير دولة **

 
 A/HRC/S-30/L.1 األمم المتحدة

 
 Distr.: Limited الجمعية العامة

26 May 2021 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/S-30/L.1 

GE.21-06886 2 

  إلى  التوصن  إلى  الرامية  الجنود   جميع  وموض  الحماية  مجال  في  أزمة  إلى  وأدى  العدالة  أحبط  مد  يدبعمنذ أمد  
 الصلة، ذاا المتحدة األمم ومراراا الدولي القانون  مع تتماشى إجراءاا ات اذ يبرر  وسلمي عادل حن

أن ينشاااااااج على وجه السااااااارعة لجنة تحقيق دولية مساااااااتقلة مساااااااتمرة ي عي ننا رئيس  يقرر  -1 
مجلس حقوق اإلنساااااااااان للتحقيق دا ن األراضاااااااااي الفلساااااااااطينية المحتلة، بما فينا القدس الشااااااااارقية، ودا ن  
إساااااارائين في جميع اسنتناكاا المزعومة للقانون الدولي اإلنساااااااني وجميع اسنتناكاا والتجاوزاا المزعومة  

وومعؤ منذ يذا التاري ، وجميع   2021نيساااااااااااان/أبرين   13لقانون الدولي لحقوق اإلنساااااااااااان التي سااااااااااابقؤ ل
األسااااااااااابا  الجذرية الاامنة وراء التوتراا المتاررة وعدم اسساااااااااااتقرار وإطالة أمد النزا ، بما في ذلك التمييز  

 ينية؛والقمع المننجيان على أساس النوية الوطنية أو اإلثنية أو العرقية أو الد

 أن تضطلع لجنة التحقيق بما يلي: أيضاً  يقرر  -2 

الومائع والظروف التي مد ترمى إلى مساتوى يذ  اسنتناكاا والتجاوزاا والوموف    تحديد )أ( 
 على الجرائم المرتابة؛ 

  والعمن  المرتاباة،  والجرائم  والتجااوزاا  اسنتنااكااا  ياذ   على  األدلاة وتحليان  وتوحياد جمع ) ( 
  وشااااناداا  المقابالا  ذلك في  بما  واألدلة،  والوثائق  المعلوماا جميع  وحفظ  تسااااجين  على مننجي نحو  على

 من  حد  أمصااااااااااى  إلى  الننوض أجن من  الدولي،  القانون  لمعايير   وفقاً   الجنائي،  اسسااااااااااتدسل  ومواد  الشاااااااااانود
 القانونية؛ اإلجراءاا في مبولنا احتمال

 منناا  بطرق  منناا،  والتحقق  الصاااااااااااااالاة  ذاا  واألدلاة  المعلومااا  توثيق على  القادرة  امتالك )ج( 
 اسمتضاء؛ حس  األ رى، والاياناا القضائية الاياناا مع والتعاون  الميداني العمن

 اسنتناكاا؛  مرتابي   مساءلة   ضمان   بغية   المسؤولين   يوية   تحديد   على   أمكن،   متى   العمن،  )د(  

 مع  والتوصااياا  النتائج في  التشااابه  أوجه بتحلين  الومؤ بمرور   اسنتناكاا  أنماط  تحديد )يا( 
  النتائج  في التشااااااااابه  وأوجه  بالحالة  المعنية  السااااااااابقة  التحقيق  ولجان  الحقائق  لتقصااااااااي  المتحدة  األمم  بعثاا

 النيااا؛ يذ  من المنبثقة والتوصياا

توصاياا، وس سايما بشاين تدابير المسااءلة، وكن ذلك بغية تجن  وإنناء اإلفالا    تقديم )و( 
من العقا  وضااامان المسااااءلة القانونية، بما في ذلك المساااؤولية الجنائية الفردية ومساااؤولية القادة، عن يذ   

 اسنتناكاا، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة؛ 

تي ينبغي أن تت ذيا الدول الثالثة لضاااااااااامان احترام  توصااااااااااياا بشااااااااااين التدابير ال  تقديم )ز( 
المشاااتركة    1القانون الدولي اإلنسااااني في األرض الفلساااطينية المحتلة، بما فينا القدس الشااارقية، وفقًا للمادة  

من اتفااقياة جنيف الرابعاة، بطرق   148و  147و 146بين اتفااقيااا جنيف، ووفااًء باالتزامااتناا بموجا  المواد  
 تقديم عوننا أو مساعدتنا في ارتاا  أفعال غير مشروعة دوليًا؛مننا ضمان عدم 

  العام  األمين  تقرير   لمتابعة  ات اذيا يمكن  التي  العملية  التدابير   بشااااااااين  توصااااااااياا  تقديم )ح( 
2018 يونيهحزيران/ 13المؤرخ  20/10-دإ بقراريا عمالً  العامة الجم ية إلى المقدم

 ؛(1)

 2نا الرئيساااية إلى مجلس حقوق اإلنساااان في إطار البند  تقرير سااانون عن أنشاااطت  تقديم )ط( 
 من جدول األعمال ابتداًء من دورته ال مسين، وإلى الجم ية العامة ابتداًء من دورتنا السابعة والسبعين؛

المعنية أن تتعاون تعاونًا كاماًل مع لجنة التحقيق وأن تيسر وصولنا؛   يني   - 3   بجميع األطراف 

__________ 

(1) A/ES-10/794. 
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مع لجنة التحقيق، ويشااااااااجع المجتمع المدني    تاماً   تعاوناً تتعاون   أنبجميع الدول   يني  -4 
لاي تضااااااااطلع بوسيتنا على نحو فعال،    معنا،  تتعاون   أنووسااااااااائط اإلعالم وسااااااااائر الجناا المعنية على  

 في  حوزتنا  في تاون   مد  ووثائق  معلوماا  بين  ال صااااااااااااااوي وجه  علىاللجنة    تزود  أنجميعًا على    يحثناو 
 مننا؛ كن بوسية المتصلة المساعدة لأشكا من آ ر  شكن وبين المستقبن، أو الحاضر 

إلى منظومااة األمم المتحااادة ككااان أن تتعااااون تعااااونااًا كاااماًل مع لجناااة التحقيق وأن   يطلااا   - 5 
 تستجي  استجابة سريعة ألن طل  تقدمه اللجنة، ومن ذلك ما يتعلق بالحصول على جميع المعلوماا والوثائق؛ 

 إلى األمين العام أن ي صص الموارد الالزمة لتنفيذ يذا القرار؛ يطل  -6 

الدول والوكاسا الدولية والجناا المانحة األ رى أن تحشااااااااااااااد على وجه بجميع  يني  -7 
الساااااارعة الدعم اإلنساااااااني للسااااااكان المدنيين الفلسااااااطينيين في األرض الفلسااااااطينية المحتلة، بما فينا القدس  
الشااااااارقية، وأن تلبي احتياجاتنم الماثلة، ويني  ب،سااااااارائين، موة اسحتالل، أن تافن إيصاااااااال تلك المسااااااااعدة  

 سانية دون عوائق؛اإلن

إلى مفوضااااة األمم المتحدة السااااامية لحقوق اإلنسااااان أن تقدم تحديثًا شاااافويًا عن   يطل  -8 
 التقدم المحرز في تنفيذ يذا القرار إلى مجلس حقوق اإلنسان، في دورته الثامنة واألربعين؛ 

 أن يبقي المسيلة ميد نظر . يقرر  -9 
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