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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة التاسعة والعشرون

    من جدول األعمال 7البند 
   2015تموز/يوليه  3قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في   
  29/25  

جميمما انتكاتمال القممانون المدولي فممي ا ر   ضممان المسماةلة والعدالممة فمي
الفلسطينية المحتلة، بما فيكا القدس الشرقية   

 جملس حقوق اإلنسان،إن  
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
ــــدويف  وإذ يشــــر  ــــ  القــــانون ال ــــدويف ذاك القــــلا، مبــــا   ذل ــــادن القــــانون ال إىل قواعــــد ومب

اإلنســاو والقــانون الــدويف إلقــوق اإلنســان، وا يــيما ااملاقيــا جنيــا املتنيلقــا  مايــا املــدني  وقــ  
، الـــن ان بـــا علـــف األ ن المللســـ ينيا ااتلـــا، مبـــا  ي ـــا 1949/أغســـ س آا 12اإلـــ ا، املة  ـــا 
 القدس الش قيا،

إىل اإلعــــلن النيــــاملإل إلقــــوق اإلنســــان وغــــرو مــــن الني ــــود ا اصــــا  قــــوق وإذ يشــــر أي ــــا   
اإلنســان، مبــا  ي ــا الني ــد الــدويف ا ــان ةــاإلقوق املدنيــا والسيايــيا، والني ــد الــدويف ا ــان ةــاإلقوق 

 ديا وااجتماعيا والثقا يا، وااملاقيا حقوق ال ملل،ااقتقا
  12املـــــــــة    9/1-إىل ق ا ااـــــــــه ذاك القـــــــــلا، مبـــــــــا  ي ـــــــــا القـــــــــ ا ان دإ وإذ يشـــــــــر  ـــــــــ ل  
، واق يـــ  ةنيثـــا األمـــم املتحـــدة 2014متوز/يوليـــه  23املـــة    21/1-ودإ 2009الثاو/ينـــاي    ـــانون

 ،(1)لتققإل اإلقائا ةشأن النـزاع   غزة

__________ 

 (1) A/HRC/12/48. 
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  غـــزة علـــف اق ي  ـــا  2014للجنـــا التحقيـــا املســـتقلا   نـــزاع عـــا   عـــن اقـــدي ووإذ ينيـــ ا  
 ،(2)الشامل
ضـــ و ة التـــزا  طيـــب األاـــ اا ةـــاحرتا  القـــانون الـــدويف اإلنســـاو والقـــانون الـــدويف  وإذ ية ـــد 

 إلقوق اإلنسان،
محايـــا  نييـــد اأ يـــد االتـــزا  ة ملالـــايعلـــف أ يـــا يـــلما و  ـــاو طيـــب املـــدني ، وإذ  وإذ يشـــدد 

املدني    النزاعاك املسلحا، وإذ يني ا عـن ايـتيائه مـن و يـاك املـدني  النا ـا عـن النـزاع   ق ـاع 
مـــدنيا   لســـ ينيا ، مـــن  1 462، مبـــا   ذلـــ  قتـــل 2014غــزة وحولـــه   متوز/يوليـــه وآا/أغســـ س 

 ام أة، ويتا مدني  إي ائيلي ، 299املل  و 551ةين م 
إزاء التقـــا ي  الـــن اتحـــد  عـــن وقـــوع انت ا ـــاك   ـــرة إلقـــوق ديد الشـــ وإذ يســـاو و القلـــا 

اإلنســـان وانت ا ـــاك جســـيما للقـــانون الـــدويف اإلنســـاو، مبـــا يشـــمل احتمـــال وقـــوع جـــ ائم حـــ ا، 
  ذلـــ  النتـــائت الـــن اوصـــل  إلي ـــا ةنيثـــا األمـــم املتحـــدة لتققـــإل اإلقـــائا ةشـــأن النـــزاع   غـــزة،  مبـــا

   غزة، وجمالس التحقيا الن ش ل ا األم  النيا ، 2014اع عا  وجلنا التحقيا املستقلا   نز 
طيـب انت ا ـاك حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويف اإلنسـاو، وإذ يشـني  ةـاجلزع مـن وإذ يدين  

 اانتشا  الوايب واملستوياك غر املسبوقا ملا جنم عن ذل  من دما  وموك ومنياناة إنسانيا،
علـــف ايـــتنيجاليا التوصـــل دون اـــأ ر إىل إإلـــاء ااحـــتلل اإليـــ ائيلإل الـــ   ةـــدأ  وإذ يشـــدد 

 ،1967عا  
مـــــن عـــــد  انيـــــاون إيـــــ ائيل مـــــب جلنـــــا التحقيـــــا املســـــتقلا   نـــــزاع  وإذ ينيـــــ ا عـــــن ايـــــتيائه 

  غــزة و   ــ ا الســمال ةــد ول اديلــاك الدوليــا إلقــوق اإلنســان الســاعيا للتحقيــا    2014 عــا 
عومـــــا للقـــــانون الـــــدويف   األ ن المللســـــ ينيا ااتلـــــا، مبـــــا  ي ـــــا القـــــدس الشـــــ قيا، اانت ا ـــــاك املز 

 التنياون مب   و اديلاك، أو
لنيــد  انمليــ  التوصــياك الــوا دة   اق يــ  ةنيثــا األمــم املتحــدة لتققــإل  وإذ ينيــ ا عــن األيــا 

آليــاك و يلــاك  اإلقــائا ةشــأن النــزاع   غــزة، ايــتم ا ا  لــنمي مــن عــد  انمليــ  التوصــياك املقدمــا مــن
 األمم املتحدة،

مــن أن اإل ــلك مــن النيقــاا علــف انت ا ــاك القــانون الــدويف ةقــو ة  وإذ ينيــ ا عــن جزعــه 
من جيا ومن  أمد اويل قد مسـ  ةت ـ ا  اانت ا ـاك اجلسـيما دون عواقـذ، وإذ يشـدد علـف ضـ و ة  

لــدويف إلقــوق اإلنســان مــن  ملالــا املســاءلا علــف طيــب انت ا ــاك القــانون الــدويف اإلنســاو والقــانون ا
أجـل وضــب حـد ل  ــلك مــن النيقـاا وضــمان النيدالــا والـ دع عــن ا ا ــاا انت ا ـاك أ ــ   ومحايــا 

 املدني  وانيزيز السل ،

__________ 

 (2) A/HRC/29/52. 
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أن حتقــــــا الـــــدول   اانت ا ــــــاك اجلســـــيما ااملاقيــــــاك جنيــــــا  علــــــف ضـــــ و ةوإذ يشـــــدد  
ةالتزاماهتــا ة ملالــا احــرتا  املســاءلا مــن أجــل وضــب حــد ل  ــلك مــن النيقــاا، والتقيــد  1949 لنيــا 

 الدوليا وانيزيز ا،
ةان ــــما   لســــ   إىل ن ــــا   ومــــا األيايــــإل للمح مــــا اجلنائيــــا الدوليــــا وإذ حيــــيي علمــــا   

 ،2015 انون الثاو/يناي    2  
 ؛(2)  غزة 2014ةتق ي  جلنا التحقيا املستقلا   نزاع عا  ي حذ  -1 
ا و يلــــاك األمــــم املتحــــدة أن اواصــــل انمليــــ  طيــــب جبميــــب اجل ــــاك املســــةول ي يــــذ -2 

 التوصياك الوا دة   اق ي  جلنا التحقيا، و قا  لواياك  ل من ا؛
إىل أ يـــا عمـــل جلنـــا التحقيـــا وةنيثـــا األمـــم املتحـــدة لتققـــإل اإلقـــائا ةشـــأن يشـــر  -3 

 ــود املســاءلا   غــزة واملنيلومــاك الــن طنيت ــا ةشــأن اانت ا ــاك اجلســيما دعمــا  جل 2009عــا   نــزاع
 املستقبل، وةوجه  ان، املنيلوماك املتنيلقا مب ا يب انت ا اك القانون الدويف املزعوم ؛  

اإلاجـــا إىل ضـــمان مجايـــبا طيـــب املســـةول  عـــن انت ا ـــاك القـــانون الـــدويف ية ـــد  -4 
االيــا اإلنســاو والقــانون الــدويف إلقــوق اإلنســان مــن  ــلل مــا ينايــذ مــن آليــاك النيدالــا اجلنائيــا 

، مبــا   ذلــ  جلميــب ال ــحايا يــبيل انتقــاا  نيــالاــو ر الدوليــا النيادلــا واملســتقلا، وإىل ضــمان  أو
 ، ويشدد علف ض و ة اختاذ   واك عمليا   يبيل حتقيا   و األ داا؛انيوي اك
ةـــاألا اا املنينيـــا أن اتنيـــاون انياونـــا   ـــامل  مـــب التحقيـــا األويف للمح مـــا ي يـــذ  -5 
 الدوليا ومب أ  حتقيا احا قد يملت ؛اجلنائيا 
جبميــــــب الــــــدول أن اشـــــجب اامتثــــــال التزامــــــاك حقـــــوق اإلنســــــان وطيــــــب ي يـــــذ  -6 

األاـــ اا املتنياقـــدة الســـاميا   ااملاقيـــا جنيـــا ال اةنيـــا علـــف احـــرتا ، و ملالـــا احـــرتا ، القـــانون الـــدويف 
املشــــرت ا ةــــ   1و قــــا  للمــــادة اإلنســــاو   األ ن المللســــ ينيا ااتلــــا، مبــــا  ي ــــا القــــدس الشــــ قيا، 

مــن اااملاقيــا املــ  و ة  يمــا  148و 147و 146ااملاقيــاك جنيــا، والو ــاء ةالتزاماهتــا مبوجــذ املــواد 
 يتنيلا ةالنيقوةاك اجلنائيا واانت ا اك اجلسيما ومسةولياك األا اا املتنياقدة الساميا؛

قتنـب ةـأن إجـ اء منايـبا  ةأن ا ل اجلمنييـا النيامـا علـف علـم ةاملسـألا إىل أن ايوصإل  -7 
 يمــا يتنيلــا ةتنمليــ  التوصــياك الــن قــدمت ا ةنيثــا األمــم املتحــدة لتققــإل اإلقــائا ةشــأن النــزاع   غــزة 
  اق ي  ــــا قــــد اختــــ  أو ةقــــدد أن يتعــــ  ةقــــو ة منايــــبا علــــف املســــتوي  االــــإل أو الــــدويف ل ملالــــا 

 النيدالا لل حايا ومساءلا اجلناة؛
املتحـــدة الســـامإل إلقـــوق اإلنســـان أن يقـــد  إىل جملـــس إىل مملـــون األمـــم  ي لـــذ -8 

ـــــ ،   إاـــــا  التقـــــا ي  الـــــن الـــــذ ا لـــــس اقـــــد  ا    ـــــه اإلاديـــــا والثلا    حقـــــوق اإلنســـــان   دو ا
وعـــن انمليـــ  التوصـــياك الـــوا دة   اقـــا ي   ، اق يـــ ا  عـــن انمليـــ   ـــ ا القـــ ا 12/1-ودإ 9/1-دإ ق ا يـــه



 A/HRC/RES/29/25 

 

4/4 GE.15-12367 

 

  غـزة وةنيثـا األمـم املتحـدة لتققـإل اإلقـائا ةشـأن النـزاع  2014 جلنا التحقيا املستقلا   نزاع عا 
   غزة؛
 إةقاء املسألا قيد ن  و.يق    -9 

 46اجللسا 
 2015متوز/يوليه  3

عــــن  ةلــــدان 5، مــــب امتنــــاع واحــــد صــــواا  مقاةــــل صــــوك 41]اعتمــــد ةتقــــوي  مأســــج ل، ةأغلبيــــا 
 التقوي . و ان  نتيجا التقوي   ما يلإل:

 املةيدون: 
اإلمــــا اك الني ةيــــا املتحــــدة، أملانيــــا،  ألبانيــــا، إيــــتونيا،ااحتــــاد ال ويــــإل، األ جنتــــ ،   

ةواســـــــــوانا، الرباغـــــــــال، ةـــــــــنغلدي ، ، الربازيـــــــــل، ةا ســـــــــتانأي لنـــــــــدا، إندونيســـــــــيا، 
ط و يــــا  و يــــا، اجلزائــــ ، اجلبــــل األيــــود، املتنيــــددة القوميــــاك(،  -)دولــــا  ةوليمليــــا

ـــــــــا ـــــــــوا أ  يقي ـــــــــا، ، القـــــــــ ، ، يـــــــــراليونالســـــــــلملادو ، جن   نســـــــــا، غـــــــــاةون، غان
 ـــــوك  ازا ســـــتان،  وةـــــا،  ق ـــــ ،   ييـــــ  نـــــا ، ، البوليملا يـــــا( -)ط و يـــــا   نـــــزويل
اململ ــا الني ةيــا الســنيوديا، امل ســي ، ملــديا، اامليــا، املغــ ا، ، ال ونغــوديملــوا ، 

  ولنــــدا، ،نيجريــــا، ناميبيـــااململ ـــا املتحــــدة لربي انيـــا الني مــــف وأي لنـــدا الشــــماليا، 
 الياةان

 املنيا ضون: 
 الواياك املتحدة األم ي يا  
 املمتننيون عن التقوي : 
 ،  ينيا، ادند.[ةا اغوا ، ط و يا مقدونيا اليوغويل يا ياةقا  إايوةيا،   

 


