
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-12259    200309    200309 

  جملس حقوق اإلنسان
   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال٧البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى
  ،) البوليفارية- مجهورية  (* بوليفيا، فرتويال،) منظمة املؤمتر اإلسالميباسم(باكستان 

  مشروع قرار):  الدول العربيةباسم جمموعة( ٭اليمن كوبا، نيكاراغوا،

 تـوغالت انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عـن اهلجمـات وال         /... ١٠
ا  هجماهتال سيما األرض الفلسطينية احملتلة، يفالعسكرية اإلسرائيلية 

   احملتل قطاع غزةيف األخرية وتوغالهتا

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

ة األراضـي    حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه بنفسه ويف عدم جـواز حيـاز             وإذ يسترشد أيضاً    
  باستخدام القوة، على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،

أغسطس / آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة            وإذ يؤكد   
  ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

ن الدويل حلقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا            انطباق أحكام القانو   وإذ يؤكد أيضاً    
  القدس الشرقية،

                                                      

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

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

أن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما قامت به يدرك وإذ   
 جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعب         مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، تشكل انتهاكات      

الفلسطيين الذي يعيش فيه وتقوض اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم يف املنطقة على أساس حل                  
  الدولتني،

عابر احلدودية، أن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق املوإذ يدرك أيضا   
  يفضي إىل نتائج إنسانية واقتصادية وبيئية وخيمة،

   إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، احتالهلا لألرض الفلسطينية احملتلـة منـذ           بأن تنهي يطالب    - ١  
ـ                ١٩٦٧عام   سيادة،  وأن حتترم التزاماهتا يف إطار عملية السالم إزاء إنشاء الدولة الفلسطينية املـستقلة وذات ال

  عاصمتها القدس الشرقية وتعيش بسالم وأمن مع مجيع جرياهنا؛

 اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما           بشدة يدين  - ٢  
حدث منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن قتل وجرح آالف املدنيني الفلسطينيني، منهم عدد كبري مـن                   

  اء واألطفال؛النس

 بأن تكف إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، عن استهداف املدنيني وعن التدمري املنهجي يطالب  - ٣  
للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، فضالً عن تدمري املمتلكات العامة واخلاصة، واستهداف مرافق األمم املتحدة،              

  على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة؛

يطالب كذلك أن توقف إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، فوراً مجيع أعمال احلفر احلالية حتت   - ٤  
جممع املسجد األقصى وحوله، وأن تكف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر هيكـل األمـاكن املقدسـة                    

  س وحوهلا؛اإلسالمية واملسيحية أو يغري من طبيعتها يف األرض الفلسطينية احملتلة، ال سيما يف القد

إىل توفري محاية دولية فورية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، امتثاالً للقانون يدعو   - ٥  
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الساريني كالمها على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس               

  الشرقية؛

 جلميع اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع أحناء          إىل الوقف الفوري   أيضاً يدعو  - ٦  
  األرض الفلسطينية احملتلة وإلطالق املقاتلني الفلسطينيني صواريخ بسيطة الصنع على جنوب إسرائيل؛
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 بأن توقف إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، فوراً قرارها غري القانوين القاضي هبدم عدد يطالب  - ٧  
بالقدس الشرقية، قرب املسجد األقصى، مما سينتج عنه         ازل الفلسطينية حبي البستان يف منطقة سلوان      كبري من املن  

   فلسطيين من سكان القدس الشرقية؛١ ٥٠٠تشريد أزيد من 

   بأن تفرج إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، عن السجناء واحملتجزين الفلسطينيني؛يطالب  - ٨  

ة االحتالل، أن تزيل نقاط التفتيش وأن تفتح مجيع املعابر واحلدود        إسرائيل، بوصفها سلط   يناشد  - ٩  
   لالتفاقات الدولية؛وفقاً

 .٢٠١٠مارس / مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثالثة عشرة اليت ستعقد يف آذاريقرر  - ١٠  

_ _ _ _ _  

  


