
(A)   GE.09-16805    221009    231009 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية الثانية عشرة

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦-١٥

  *القرار الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

  ١٢/١-دإ    
   يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقيةحالة حقوق اإلنسان

  ألف    
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           إذ يشري   

  والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  تمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل، مسؤولية اجملوإذ يؤكد  
  وإذ يشدِّد على خاّصية القدس الشرقية احملتلة بتراثها الديين والثقايف الغين،  
 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة، مبا فيها قرارات             وإذ يشري   

  حملتلة،جملس األمن املتعلقة بالقدس الشرقية ا
 إزاء األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قُدسية وُحرمة املواقـع           وإذ يساوره بالغ القلق     

  الدينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

                                                           
يرد القرار واملقرر اللذان اعتمدمها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته االستثنائية الثانية                  *  

  .، الفصل األول(A/HRC/S-12/1)عشرة 
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 إزاء سياسة اإلغالق اإلسرائيلية والقيود الصارمة، مبا يف         وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً      
ح، اليت تواصل إسرائيل فرضها على حركة الفلسطينيني، مما يعـوِّق           ذلك نظام منح التصاري   

  وصوهلم حبرية إىل املواقع املسيحية واإلسالمية املقدسة لديهم، مبا فيها املسجد األقصى،
 مجيع السياسات والتدابري اليت تعتمدها إسرائيل، وهي سـلطة          يدين بشدة   -١  

 اليت ُتقيِّد وصول الفلسطينيني إىل ممتلكـاهتم واملواقـع        االحتالل، مبا فيها تلك السياسات والتدابري       
املقدسة لديهم، وال سيما يف القدس الشرقية احملتلة، على أساس األصـل الوطين أو الديـن              
أو اجلنس أو السن أو أي أساس متييزي آخر، مما يشكل انتهاكاً خطرياً حلقـوق الـشعب                 

  جتماعية والثقافية؛الفلسطيين املدنية والسياسية واالقتصادية واال
 االنتهاكات اإلسرائيلية األخرية حلقوق اإلنـسان يف القـدس          يدين كذلك   -٢  

الشرقية احملتلة، وخباصة مصادرة األراضي واملمتلكات، وهدم املنازل واملمتلكات اخلاصـة،           
 وإنشاء وتوسيع املستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل، وتغيري الطابع الدميغرايف واجلغرايف          

للقدس الشرقية، والقيود املفروضة على حرية حركة مواطين القدس الشرقية الفلـسطينيني،            
  فضالً عن استمرار أعمال احلفر والتنقيب يف أسفل املسجد األقصى وحميطه وجواره؛

إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن حتتـرم احلقـوق الدينيـة           يطالب    -٣  
تلة، حسبما ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،         والثقافية يف األرض الفلسطينية احمل    

والصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، واتفاقيات الهاي، واتفاقيات جنيف، وبـأن تـسمح          
  للمواطنني واملصلني الفلسطينيني بالوصول دون أي عائق إىل ممتلكاهتم وإىل املواقع الدينية؛

ة االحتالل، بأن توِقف فـوراً مجيـع         إسرائيل، بوصفها سلط   يطالب أيضاً   -٤  
أعمال وأنشطة احلفر والتنقيب أسفل املسجد األقصى ويف حميطه وجواره، وأن متتنع عن أي              
تصرفات أو عمليات ميكن أن ُتعرِّض للخطر هياكل أو أُُسس املواقع املقّدسة، املسيحية منها              

  الشرقية، أو ُتغيِّر طابع هذه املواقع؛واإلسالمية، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس 
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن تقوم، عمـالً            يطلب  -٥  
ويف سياق تقاريرها الدورية، برصد     ،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢ املؤرخ   ٩/١-بالقرار دإ 

تقع على عاتقهـا يف     وتوثيق حالة تنفيذ إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، لاللتزامات اليت          
  جمال حقوق اإلنسان يف القدس الشرقية وحميطها، وتقدمي تقرير عن ذلك؛

  باء    
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد   
ك وقواعـد    أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق وغريه من صكو          وإذ يرى   

  القانون الدويل هو ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،
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 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه بنفسه وعـدم جـواز    وإذ يؤكد من جديد     
  حيازة األراضي باستخدام القوة على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،

سان هي الدعائم اليت تقوم عليهـا     بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلن      وإذ يسلِّم   
  منظومة األمم املتحدة،

سـيما    انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل، وال          وإذ يؤكد   
جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا             اتفاقية  

  فيها القدس الشرقية،
 إزاء عدم قيام إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بتنفيذ ما          وإذ ُيعرب عن بالغ قلقه      

سبق للمجلس أن اعتمده من قرارات وتوصيات فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األرض              
  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 الذي قرر فيـه     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢املؤرخ   ٩/١- إىل قراره دإ   وإذ يشري   
دولية مستقلة عاجلة لتقصي احلقائق ودعا فيه إسرائيل، بوصفها سـلطة          اجمللس أن ُيوفد بعثة     

  االحتالل، إىل االمتناع عن عرقلة عمليـة التحقيق وإىل التعاون مع البعثة تعاوناً كامالً،
ة عـن    كل استهداف للمدنيني ويشّدد على احلاجة امللحة لضمان املساءل         وإذ يدين   

مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مـن أجـل منـع               
  حدوث انتهاكات يف املستقبل،

 عدم تعاون سلطة االحتالل، إسرائيل، مع البعثة الدوليـة املـستقلة            يدين  -١  
  لتقصي احلقائق؛

  ؛(A/HRC/12/48) بتقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يرحب  -٢  
 التوصيات الواردة يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقـصي احلقـائق،        يؤيِّد  -٣  

ويدعو مجيع األطراف املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، إىل ضمان تنفيذ تلك التوصيات              
  وفقاً لوالية كل منها؛

لة لتقـصي    بأن تنظر اجلمعية العامة يف تقرير البعثة الدولية املـستق          يوصي  -٤  
  احلقائق خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني؛

 إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يقدِّم إىل الدورة الثالثة عشرة جمللس   يطلب  -٥  
   الواردة أعاله؛٣حقوق اإلنسان تقريراً عن حالة تنفيذ الفقرة 

  جيم    
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ن الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن         على أن القانو   إذ ُيشدِّد   

  وُيعزِّز كل منهما اآلخر،
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 بااللتزامات اليت تقع على عاتق األطراف املتعاقدة الـسامية يف اتفاقيـة             وإذ ُيذكِّر   
جنيف الرابعة، وإذ يؤكد من جديد أنه يقع على عاتق كل طرف من األطـراف املتعاقـدة                 

 جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب التزام باحترام وضـمان            السامية يف اتفاقية  
  احترام االلتزامات الناشئة عن تلك االتفاقية،

   على أن احلق يف احلياة هو حق ميثِّل أبسط حقوق اإلنسان مجيعها،وإذ ُيشدِّد  
يف ذلك إغالق    بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا           وإذ ُيسلِّم   

املعابر احلدودية ووقف إمدادات الوقود واألغذية واألدوية، يشكِّل عقاباً مجاعيـاً للمـدنيني        
  الفلسطينيني وُيفضي إىل نتائج إنسانية وبيئية وخيمة،

 بالتقرير الدوري األول ملفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            يرحِّب  -١  
  ؛(A/HRC/12/37) ٩/١-نسان دإاإلنسان بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإل

التوصيات الواردة يف التقرير الدوري األول للمفوضة السامية، ويدعو         يؤيد    -٢  
مجيع األطراف املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، إىل ضمان تنفيذ هذه التوصيات وفقـاً               

  لوالية كل منها؛
 الدورة الثالثة عشرة    إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل       يطلب    -٣  

  جمللس حقوق اإلنسان تقريراً عن حالة تنفيذ هذا القرار؛
ه ـرار يف دورت  ـ أن يتابِع تنفيذ الفروع ألف وباء وجيم من هذا الق          يقرِّر  -٤  

  .الثالثة عشرة
  اجللسة الثانية  

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦  

 عـضواً عـن     ١١ات مع امتناع     أصو ٦ صوتاً مقابل    ٢٥اعُتمد بتصويت مُسجَّل بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين،         :املؤيدون
الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـويت، زامبيـا،          
 السنغال، شيلي، الصني، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، مصر، اململكـة         

   السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛ةالعربي
أوكرانيـا، إيطاليـا، سلوفاكيـا، هنغاريا، هولنـدا، الواليـات          :املعارضون

  املتحدة األمريكية؛
أوروغواي، بلجيكا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهوريـة          :املمتنعون

  .]النرويج، اليابانكوريا، سلوفينيا، غابون، الكامريون، املكسيك، 
        


