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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية احلادية والعشرون

  ٢٠١٤يوليه / متوز٢٣

   اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢١/١-دإ    
فيهـا    احملتلة، مبـا   الفلسطينية ضمان احترام القانون الدويل يف األرض     

  القدس الشرقية

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

  ، ومبادئه وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانميثاق األمم املتحدةقاصد  مبإذ يسترشد  
 وقـراَري  ٢٠٠٦مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يذكّر   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١جملس حقوق اإلنسان 
حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري وعدم جواز حيازة األراضي          وإذ يعيد تأكيد      

   على النحو املنصوص عليه يف امليثاق،،باستخدام القوة
انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون الـدويل اإلنـساين،           وإذ يؤكد     

 / آب ١٢اص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخـة        سيما اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخ      وال
  فيها القدس الشرقية، ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا)١(١٩٤٩أغسطس 

__________ 
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أن على مجيع األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيـة جنيـف           وإذ يؤكد من جديد       
 االلتزامـات    االتفاقية املذكورة وضمان احترام تلك     الناشئة عن احترام االلتزامات    )١(الرابعة

فيها القدس الشرقية، ويعيد تأكيد التزاماهتا مبوجب        فيما يتعلق باألرض الفلسطينية احملتلة، مبا     
 فيما يتعلق بالعقوبات اجلزائية واملخالفات اجلسيمة ومسؤوليات        ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦املواد  

  األطراف السامية املتعاقدة،
تقرير بعثة األمم املتحـدة     اردة يف    لعدم تنفيذ التوصيات الو    وإذ يساوره شديد القلق     

 واقتناعاً منه بأن عدم مساءلة مرتكيب       ،)٢(٢٠٠٩ لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة يف عام       
يؤدي إىل تكرار االنتـهاكات      انتهاكات القانون الدويل يعزز ثقافة اإلفالت من العقاب، ما        

  ويعرض صون السلم الدويل خلطر شديد،
 صادف الذكرى السنوية العاشرة العتماد      ٢٠١٤يوليه  /وز مت ٩ أن يوم    وإذ يالحظ   

حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض          فتوى  
 ، ويؤكد احلاجة امللّحة إىل احتـرام      ا تنفيذه يفويالحظ عدم إحراز تقدم      الفلسطينية احملتلة، 

  وضمان احترامهما يف هذا الصدد، ،قوق اإلنسانالقانون الدويل حلوالقانون الدويل اإلنساين 
غىن عنهما   بأن العدالة واحترام سيادة القانون ركيزتان ال      واقتناعاً منه اقتناعاً راسخاً       

علق بانتهاكات  للسالم، ويؤكد أن اإلفالت البنيوي من العقاب السائد منذ زمن بعيد فيما يت            
 لسطينية احملتلة تستدعي اختاذ إجراءات بشأهنا،      أزمة عدالة يف األرض الف     القانون الدويل خلق  

   املساءلة عن اجلرائم الدولية،مبا يف ذلك
 امتناع إسرائيل املنهجي عن إجراء حتقيقات حقيقية نزيهـة ومـستقلة            وإذ يالحظ   

يقتضيه القانون الدويل، فيما ترتكبه قوات االحتالل واملستوطنون من          ة وفعالة، وفق ما   فوريو
ق الفلسطينيني، وامتناعها عـن إخـضاع أعماهلـا العـسكرية يف األرض             عنف وجرائم حب  

  فيها القدس الشرقية، للمساءلة القضائية، الفلسطينية احملتلة، مبا
التزامات إسرائيل بوصفها السلطة القائمة باالحتالل بضمان رفاه وسالمة         وإذ يؤكد     

فيها القدس الـشرقية،     الغربية، مبا السكان املدنيني الفلسطينيني اخلاضعني الحتالهلا يف الضفة        
  قطاع غزة، ويالحظ ختلي إسرائيل عن التزاماهتا هبذا الشأن ورفضها إياها عمداً، ويف

 أن تعمد استهداف املدنيني وغريهم من األشخاص احملميني وارتكـاب           وإذ يالحظ   
ويل حلقوق  انتهاكات منهجية وصارخة وواسعة النطاق للقانون الدويل اإلنساين والقانون الد         

فات جسيمة وهتديداً للسلم واألمن     اإلنسان املنطبقَني يف حاالت الرتاع املسلح يشكّالن خمال       
  الدوليني،
 ١٣ منـذ     على نطـاق واسـع     العمليات العسكرية اإلسرائيلية املنفّذة   وإذ تسوؤه     
طـوت  فيها القدس الشرقية، واليت ان      يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا     ٢٠١٤يونيه  /حزيران

__________ 

)٢( A/HRC/12/48. 
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على هجمات غري متناسبة وعشوائية، وأدت إىل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان للسكان            
وقع يف أحدث اعتداء عسكري إسرائيلي على قطاع غزة          يف ذلك ما   املدنيني الفلسطينيني، مبا  

احملتل، وهو األخري يف سلسلة من أعمال العدوان العسكري اإلسرائيلية، وعمليات إغـالق             
   واالعتقال اجلماعي وقتل املدنيني يف الضفة الغربية احملتلة،كبرينطاق املناطق على 

يف ذلك حتديداً     للحالة اإلنسانية احلرجة يف قطاع غزة، مبا       وإذ يعرب عن شديد قلقه      
عشرات اآلالف من املدنيني الفلسطينيني، وأزمة احلصول على املياه وخدمات الصرف تشريد 

يقرب من مليون شخص، والضرر البالغ الذي أصاب البنيـة           ماالصحي املناسبة اليت تؤثر يف      
 يف املائة من السكان على التيـار الكهربـائي          ٨٠أدى إىل عدم حصول     والتحتية للكهرباء   

وغريهم من الضحايا   ؤالء املدنيني   ه ملدة أربع ساعات يف اليوم، ويشدد على أمهية تزويد         إال
  باملساعدات اإلنسانية الطارئة،

 ٢٠١٤يوليـه   / متـوز  ٢فلسطيين يف   الوطين  التوافق  البتشكيل حكومة    وإذ يرحب  
هي حامسة األمهية لبلوغ حل الدولتني على       وخطوة مهمة حنو املصاحلة الفلسطينية،      باعتباره  

 وحتقيق سالم دائم، ويؤكد أن احلالة يف قطـاع غـزة احملتـل              ١٩٦٧قبل   أساس حدود ما  
   جغرافياً وسياسياً واقتصادياً عن الضفة الغربية،بقي القطاع مفصوالً ماميكن استمرارها  ال

 امتناع إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عن إهناء احتالهلـا          يدين بشدة   -١  
فيها القدس الشرقية، وفقاً للقـانون الـدويل         لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا   الذي طال أمده    

  وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجيـة واجلـسيمة       العبارات  يدين بأشد     -٢  

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، الناجتـة عـن العمليـات العـسكرية              
سيما آخر   ، وال ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣اإلسرائيلية املنفَّذة يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ        

 وحبراً على قطاع غزة احملتل، وانطوى على هجمات         اعتداء عسكري شنته إسرائيل جواً وبراً     
غري متناسبة وعشوائية، مشلت القصف اجلوي للمنـاطق املدنيـة، واسـتهداف املـدنيني              

 يف عقاب مجاعي خمالف للقانون الدويل، وغري ذلك من األعمال، مبا فيها             املمتلكات املدنية و
ت بـصورة   سـفر ئم دولية، واليت أ   استهداف الطواقم الطبية واإلنسانية، اليت قد تشكل جرا       

،  طفالً ١٧٠، معظمهم من املدنيني وبينهم أكثر من        اً فلسطيني ٦٥٠ قتل أكثر من     عنمباشرة  
 التدمري الغاشم للمنازل والبنيـة التحتيـة احليويـة          عن شخص، و  ٤ ٠٠٠ وجرح أكثر من  

  واملمتلكات العامة؛
، مبا يف ذلك قتل اثنني       العنف ضد املدنيني جبميع أشكاله أينما ارُتكب       يدين  -٣  

من املدنيني اإلسرائيليني بنريان الصواريخ، وحيثّ مجيع األطراف املعنية على احترام التزاماهتـا      
  مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
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كرية اإلسرائيلية يف عمـوم األرض      وقف فوري لالعتداءات العس    إىليدعو    -٤  
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإىل وضع حد للهجمات ضد مجيع املدنيني، مبن              

  فيهم املدنيون اإلسرائيليون؛
مجيـع   باملبادرة املصرية اليت تؤيدها جامعة الدول العربية، ويـدعو           يرحب  -٥  

أييد هذه املبادرة بغية التوصـل إىل وقـف شـامل           األطراف الفاعلة اإلقليمية والدولية إىل ت     
  إلطالق النار؛

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تنهي فـوراً وبالكامـل           يطالب  -٦  
إغالقها غري القانوين لقطاع غزة احملتل، وهو اإلغالق الذي يشكل حبد ذاته عقابـاً مجاعيـاً               

تح املعابر بشكل فـوري ودائـم وغـري         للسكان املدنيني الفلسطينيني، وذلك بطرق منها ف      
مشروط أمام تدفق املساعدات اإلنسانية والسلع التجارية واألشخاص من قطاع غزة وإليـه،          

  وفقاً اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين؛
اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة            إىل   بطلي  -٧  

ة واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، فضالً عن املنظمـات     واملؤسسات املالية الدولي  
 املساعدات واخلدمات اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها للـشعب          مياإلقليمية واألقاليمية، تقد  

وكالة األمم املتحدة    الذي أطلقته    طوارئالفلسطيين يف قطاع غزة، بوسائل منها دعم نداء ال        
  ؛٢٠١٤يوليه / متوز١٧ يف لفلسطينيني يف الشرق األدىنإلغاثة وتشغيل الالجئني ا

 إزاء تزايد حاالت العنـف والتـدمري واملـضايقة          يعرب عن شديد القلق     -٨  
واالستفزاز والتحريض اليت ميارسها املستوطنون اإلسرائيليون املتطرفون الذين ُنقلوا بـشكل           

الشرقية، ضد املدنيني الفلـسطينيني،    غري قانوين إىل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس          
  مبن فيهم األطفال، وممتلكاهتم، ويدين بأشد العبارات جرائم الكراهية املرتكبة نتيجة ذلك؛

 إزاء حالة املعتقلني واحملتَجزين الفلسطينيني يف السجون يعرب عن بالغ القلق    -٩  
 فلـسطيين   ١ ٠٠٠مـن    عقب اعتقال إسرائيل أكثر      خباصةومراكز االحتجاز اإلسرائيلية، و   

، ويطلب إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تطلـق          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣ منذ
فوراً سراح مجيع املعتقلني الفلسطينيني الذين خيالف احتجازهم القانون الدويل، مبـن فـيهم              

  األطفال ومجيع أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين؛
يع املدنيني، ويؤكد امتناع إسرائيل املتواصل عن        أمهية ضمان محاية مج    ُيربز  -١٠  

محاية السكان املدنيني الفلسطينيني اخلاضعني الحتالهلا على حنو ما يقتضيه القانون الـدويل،             
ويدعو يف هذا السياق إىل توفري محاية دولية فورية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية               

 لألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقـانون          احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وفقاً     
  الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

تسارع ، بأن )١( حكومة سويسرا، بصفتها وديع اتفاقية جنيف الرابعة      يوصي  -١١  
اذ  االتفاقية بشأن تدابري إنف    يفألطراف السامية املتعاقدة    ا من جديد إىل عقد مؤمتر       ةدعوإىل ال 

االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضـمان احترامهـا وفقـاً               
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، مع مراعاة البيان الـذي اعتمـده مـؤمتر    )٣( املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع  ١ للمادة
 ٥ واإلعالن الذي اعتمـده املـؤمتر يف         ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٥األطراف السامية املتعاقدة يف     

  ؛٢٠٠١ديسمرب / األولكانون
  بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة       نياملكلفمجيع املعنيني    إىليطلب    -١٢  
 ومجع معلومات بشكل عاجل عن مجيع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان يف األرض               التماس

وإدراج مالحظـاهتم يف    ، كل منهم وفق واليته،      ،  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية     
  سنوية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان؛تقاريرهم ال

 أن يرسل على وجه االستعجال جلنة حتقيق دولية مـستقلة، يعّينـها             يقرر  -١٣  
رئيس جملس حقوق اإلنسان، للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقـانون         

 يف  خباصـة رقية، و الدويل حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـش           
 سواء  ،٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣قطاع غزة احملتل، يف سياق العمليات العسكرية املنفّذة منذ          

قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف احمليطة هبذه االنتـهاكات              
 بشأن تدابري   واجلرائم املرتكَبة وحتديد املسؤولني عنها، وتقدمي توصيات، وال سيما توصيات         

املساءلة، وكل ذلك بغية تفادي اإلفالت من العقاب ووضع حـد لـه وضـمان حماسـبة                 
املسؤولني، وتوصيات بشأن سبل ووسائل محاية املدنيني من أي اعتداءات أخرى، وتقـدمي             

  تقرير إىل اجمللس يف دورته الثامنة والعشرين؛
 أن تتعاون، حبـسب     ذات الصلة األخرى  هيئات األمم املتحدة     إىليطلب    -١٤  

االقتضاء، مع جلنة التحقيق يف تنفيذ مهمتها، ويطلب مساعدة األمني العام ومفوضة األمـم              
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن، بطرق منها تقدمي مجيع املساعدات اإلداريـة              

 اإلجـراءات    بواليات يف إطـار    نياملكلفوالتقنية واللوجستية الالزمة لتمكني جلنة التحقيق و      
   من تنفيذ والياهتم بسرعة وكفاءة؛اخلاصة

املفوضة السامية أن تقدم تقريراً بشأن تنفيذ هذا القرار، مبـا يف             إىليطلب    -١٥  
ذلك التدابري املتخذة لضمان املساءلة عن االنتهاكات اخلطرية للقـانون الـدويل اإلنـساين              

يها القدس الشرقية، إىل جملـس حقـوق        وحقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا ف       
  اإلنسان يف دورته السابعة والعشرين؛

  . إبقاء املسألة قيد النظريقرر  -١٦  

  الثانيةاجللسة 
  ٢٠١٤يوليه /متوز ٢٣

__________ 

)٣( United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 



A/HRC/RES/S-21/1 

GE.14-09248 6 

 عضواً عـن    ١٧ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٢٩اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
إندونيـسيا،  ،  اإلمارات العربية املتحدة  األرجنتني،  االحتاد الروسي، إثيوبيا،    

الصني،  سرياليون، شيلي، اجلزائر، جنوب أفريقيا،الربازيل، بريو، باكستان، 
كوبـا،  ،  ، فييت نام، كازاخستان   ) البوليفارية -مجهورية  (يال  والفلبني، فرت 

ينيا، املغرب، املكسيك،   الكونغو، الكويت، ك  كوت ديفوار، كوستاريكا،    
  ، اهلندناميبيا ملديف، اململكة العربية السعودية،

  :املعارضون
  الواليات املتحدة األمريكية

  : عن التصويتاملمتنعون
إستونيا، أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، اجلبـل           

ونيا مقـد األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة          
اململكة املتحـدة لربيطانيـا     ،  فرنسا،  غابون، رومانيا،   اليوغوسالفية سابقاً 

  ].العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، اليابان

        


