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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية السادسة

 *واجلمهورية العربية السورية) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان 
 مشروع قرار): عربيةباسم جمموعة الدول ال(

انـتهاكات حقـوق اإلنسـان الناشئة عن اهلجمات          /...٦-دإ
والــتوغالت العســكرية اإلســرائيلية يف األراضــي 

 الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 والعهدين الدوليني  مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد 
 اخلاصني حبقوق اإلنسان،

أغسطس / آب١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة وإذ يؤكد 
 ، على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

راضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة اهلجمات   بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األوإذ يسلم 
والتوغالت األخرية يف قطاع غزة احملتل ومدينة نابلس بالضفة الغربية، تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، 
واحلقوق اإلنسانية للمدنيني الفلسطينيني يف هذه األراضي، وتزيد من تفاقم األزمة اإلنسانية احلادة يف األراضي 

ية احملتلة، وتقوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف ذلك مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس للماحنني من أجل الفلسطين
الدولة الفلسطينية، قصد إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة 
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يلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق املعابر احلدودية بأن احلصار اإلسرائوإذ يسلم أيضاً  
وقطع إمدادات الوقود واألغذية واألدوية، يشكل عقوبة مجاعية للمدنيني الفلسطينيني ويؤدي إىل عواقب إنسانية 

 وبيئية وخيمة،

 يف األراضي الفلسطينية  إزاء اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة املنفذةيعرب عن بالغ القلق -١ 
احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، واليت أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بني املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم 

 النساء واألطفال؛

 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع حد فوري لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها إسرائيل، يدعو -٢ 
 وهي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسلة اهلجمات والتوغالت العسكرية السلطة القائمة باالحتالل،

 اإلسرائيلية املتواصلة واملتكررة يف هذه األراضي واحلصار املفروض على قطاع غزة احملتل؛

 السلطة القائمة باالحتالل، وهي إسرائيل، بأن ترفع فوراً احلصار الذي فرضته على قطاع يطالب -٣ 
 زة احملتل، وأن تعيد اإلمدادات املستمرة للوقود واألغذية واألدوية، وأن تعيد فتح املعابر احلدودية؛غ

 إىل توفري احلماية الفورية للمدنيني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة امتثاالً لقانون يدعو -٤ 
 حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل؛

ف املعنية على احترام قواعد قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل  مجيع األطراحيث -٥ 
 واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته املقبلة، يطلب -٦ 
 .تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار
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