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 حقوق اإلنسانجملس 
  الدورة االستثنائية التاسعة

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢ و٩

  بالنيابة عن جمموعيت(صر ، وكوبا، وم)بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان 
  مشروع قرار): البلدان العربية واألفريقية

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،          - ٩/١- د إ
وخباصة االنتهاكات الناشئة عن اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية األخرية 

  على قطاع غزة احملتل

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مببإذ يسترشد

  بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة،وإذ يسلم

 القوة علـى    باستخدام حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري وبعدم جواز حيازة األراضي            وإذ يسترشد 
  ميثاق األمم املتحدة،ما ينص عليه حنو 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري

   انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،وإذ يؤكد

فاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املـدنيني   انطباق القانون اإلنساين الدويل، وال سيما ات   وإذ يؤكد أيضاً  
  احلرب، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،وقت 

   على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن ويعزز كل منهما اآلخر،وإذ يشدد

  اف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة، بااللتزامات اليت تقع على عاتق األطروإذ يذكِّر
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 بأنه يقع على عاتق كل طرف من األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة وإذ يؤكد من جديد
  احلرب التزام باحترام وضمان احترام اإللتزامات الناشئة عن تلك االتفاقية،وقت املتعلقة حبماية املدنيني 

   احلق يف احلياة هو حق ميثل أبسط حقوق اإلنسان مجيعها، على أنوإذ يشدد

سلطة االحتالل، بتنفيذ ما سبق للمجلـس أن        إسرائيل، بوصفها    إزاء عدم قيام     وإذ يعرب عن بالغ قلقه    
  اعتمده من قرارات وتوصيات فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 بأن العملية العسكرية اإلسرائيلية املستمرة على نطاق واسع يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،               يسلموإذ  
وخباصة يف قطاع غزة احملتل، قد سببت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني فيها، وأدت إىل تزايد                 

يض اجلهود الدولية املبذولة من أجل حتقيـق        حدة األزمة اإلنسانية الشديدة يف األرض الفلسطينية احملتلة وإىل تقو         
  سالم عادل ودائم يف املنطقة،

  مجيع أشكال العنف ضد املدنيني ويأسف للخسائر يف األرواح البشرية يف سياق احلالة الراهنة،وإذ يدين 

يـة  بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق املعـابر احلدود وإذ يسلِّم  
ووقف إمدادات الوقود واألغذية واألدوية، يشكل عقاباً مجاعياً للمدنيني الفلسطينيني ويفضي إىل نتائج إنـسانية   

  وبيئية وخيمة،

 العملية العسكرية اإلسرائيلية املستمرة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع            يدين بقوة   - ١
واسعة النطاق حلقوق اإلنسان للشعب الفلـسطيين وإىل تـدمري          غزة احملتل، اليت أسفرت عن حدوث انتهاكات        

  منهجي للبىن التحتية الفلسطينية؛

 إىل الوقف الفوري للهجمات العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، يدعو  - ٢
 مـن   ٤ ٠٠٠كثر من    وجرح أ  ٩٠٠وخباصة يف قطاع غزة احملتل، اليت أسفرت حىت اآلن عن مقتل ما يزيد عن               

علـى املـدنيني   البدائيـة  الفلسطينيني، مبن فيهم عدد كبري من النساء واألطفال، وإىل وقف إطالق الـصواريخ          
   أشخاص ووقوع بعض اإلصابات يف صفوف املدنيني؛٤اإلسرائيليني الذي أسفر عن مقتل 

لعسكرية من قطـاع    سلطة االحتالل، بأن تسحب على الفور قواهتا ا       إسرائيل، بوصفها   يطالب    - ٣
  غزة احملتل؛

  سلطة االحتالل، إهناء احتالهلا جلميع األراضي الفلسطينية احملتلة منذإسرائيل، بوصفها  من يطلب  - ٤
 الذي يقع على عاتقها يف إطار عملية السالم إزاء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات االلتزام واحترام ١٩٦٧عام 

  عيش بسالم وأمن مع مجيع جرياهنا؛سيادة، عاصمتها القدس الشرقية ت

 االحتالل، عن استهداف املدنيني واملرافـق الطبيـة         إسرائيل، بوصفها سلطة   بأن تكف    يطالب  - ٥
واملوظفني الطبيني، وعن التدمري املنهجي للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، فضالً عن تدمري املمتلكـات العامـة     

  فاقية جنيف الرابعة؛واخلاصة، على النحو املنصوص عليه يف ات
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احلصار الذي تفرضه، وأن تفتح مجيع سلطة االحتالل، ُتنهي إسرائيل، بوصفها  بأن يطالب أيضاً  - ٦
املعابر إلتاحة وصول املعونة اإلنسانية ونقلها حبرية إىل قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك اإلنشاء الفـوري ملمـرات                   
إنسانية، امتثاالً لإللتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب القانون اإلنساين الدويل، وأن تكفل حرية وصول وسائط 

  ناطق الرتاع عن طريق إنشاء ممرات لوسائط اإلعالم؛اإلعالم إىل م

 باجملتمع الدويل أن يدعم املبادرة احلالية اليت هتدف إىل وضع حد فوري للعدوان العسكري يهيب  - ٧
  احلايل على غزة؛

اجلسيمة الـيت ترتكبـها     لالنتهاكات   إىل اختاذ إجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري          يدعو  - ٨
  طة االحتالل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل؛سلإسرائيل، بوصفها 

 إىل توفري محاية دولية فورية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، امتثاالً             يدعو أيضاً   - ٩
  للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

رام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين         مجيع األطراف املعنية على احت     حيث  - ١٠
  الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

 من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً عن انتهاكات حقـوق               يرجو  - ١١
تعزيـز  ) أ: (لطة االحتالل، وذلك عن طريـق     سإسرائيل، بوصفها   اإلنسان للشعب الفلسطيين املرتكبة من ِقَبل       

الوجود امليداين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، ونشر 
والتدمري الـذي   ما يلزم من موظفني وخربات لرصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان للفلسطينيني             

  تقدمي تقارير دورية إىل اجمللس عن تنفيذ هذا القرار؛) ب(تلكاهتم؛ وممتعرضت له 

 من مجيع املعنيني من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وال سيما املقرر اخلاص يرجو  - ١٢
ل فرد يف   ، واملقرر اخلاص املعين حبق ك     ١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           

والرتاعـات   واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال        ،من الصحة البدنية والعقلية   ممكن  التمتع بأعلى مستوى    
 وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق         العنف ضد املرأة  مبسألة  ، واملقرر اخلاص املعين     املسلحة

معيـشي  مـستوى    اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف           اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر   
يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين حباالت مناسب وباحلق 

يم، واخلبري املستقل املعين  أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلةاإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجز
مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، القيام على وجه السرعة بالتماس ومجع املعلومات عن انتـهاكات حقـوق     

  اإلنسان للشعب الفلسطيين وتقدمي تقاريرهم إىل اجمللس يف دورته املقبلة؛

 مجيع املذكورين أعاله من     سلطة االحتالل، أن تتعاون بالكامل مع     إسرائيل، بوصفها    من   يطلب  - ١٣
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وأن متتنع عن أي إعاقة أخرى لعمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق 

  ؛١٩٦٧ احملتلة منذ عام  الفلسطينيةاإلنسان يف األراضي
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للتحقيق يف مجيـع    عاجلة لتقصي احلقائق يعينها رئيس اجمللس       مستقلة   أن يوفد بعثة دولية      يقرر  - ١٤
سـلطة  إسرائيل، بوصـفها    انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبة من ِقَبل            

االحتالل، ضد الشعب الفلسطيين يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، نتيجـة                 
  متناع عن عرقلة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كامالً؛للعدوان احلايل، ويدعو إسرائيل إىل اال

 من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل ما يلـزم مـن                 يرجو  - ١٥
 مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكني املذكورين أعاله من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وبعثة              

  تقصي احلقائق من إجناز والياهتم بسرعة وكفاءة؛

 من األمني العام أن حيقق يف ما حدث مؤخراً من استهداف ملرافق وكالة األمم املتحـدة                 يرجو  - ١٦
يف غزة، مبا يف ذلك مدارسها، مما أسفر عن مقتل ) األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

  الفلسطينيني ومن بينهم نساء وأطفال، وأن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف هذا الشأن؛عشرات املدنيني 

  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته املقبلةيقرر  - ١٧
 -  -  -  -  -  


