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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال ٧البند 
  يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  حقوق اإلنسان حالة

          ،) املتعـددة القوميـات    -دولـة   ( بوليفيـا    ،)متر اإلسالمي باسم منظمة املؤ  ( اكستانب    
           فرتويـال ،  *فلـسطني  ،)باسـم جمموعـة الـدول العربيـة       ( * السودان ،*سري النكا 

  مشروع قرار*:  املغرب، كوبا،)* البوليفارية-مجهورية (

    ١٣/...  
       ية احملتلـة،   يف األرض الفلـسطين   انتهاكات إسرائيل اجلسيمة حلقوق اإلنسان          

  مبا فيها القدس الشرقية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،         إذ يسترشد     

  والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،
اعـد   أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق وغريه من صكوك وقو           وإذ يرى   

  مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،أحد القانون الدويل هو 
   مسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل،وإذ يؤكد  
 بأن السلم، واألمن، والتنمية، وحقوق اإلنسان هي الدعائم الـيت تقـوم             وإذ يسلِّم   

  عليها منظومة األمم املتحدة،
        جنيف الرابعة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب             انطباق اتفاقية    إذ يؤكد و  
  ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 

__________ 
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 بااللتزامات اليت تقع على عاتق األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف            وإذ ُيذكِّر   
 يؤكد من جديد أنه يقع على عاتق كل طرف من األطراف املتعاقدة الـسامية يف                الرابعة، وإذ 

  اتفاقية جنيف الرابعة التزام باحترام وضمان احترام االلتزامات الناشئة عن تلك االتفاقية،
انطباق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األرض الفلـسطينية           وإذ يؤكد   

  رقية،احملتلة، مبا فيها القدس الش
 أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكـامالن           ؤكدإذ يُ و  

  وُيعزِّز كل منهما اآلخر،
حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه بنفسه ويف عدم جواز حيـازة             وإذ يسترشد   

  ة، على النحو املكرس يف امليثاق،األراضي باستخدام القو
  ثِّل أبسط حقوق اإلنسان مجيعها،ق يف احلياة هو حق مي على أن احلوإذ ُيشدِّد  
 إزاء ما تقوم به إسرائيل من أفعال غري املشروعة تنـال مـن              يساوره بالغ القلق  وإذ    

  قدسية وحرمة املواقع الدينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها مدينة القدس الشريف، 
ئيل، بوصفها سلطة االحتالل، بتنفيـذ       إزاء عدم قيام إسرا    وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

     وجملس حقوق اإلنـسان     ،القرارات والتوصيات الصادرة عن جملس األمن، واجلمعية العامة       
  فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

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

أن اهلجمات والعمليات العسكرية اإلسـرائيلية يف األرض الفلـسطينية          يدرك  وإذ    
مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، قد نتجت عنها انتهاكات جسيمة          حدث منها   احملتلة، وخباصة ما    

       الـذي يعـيش فيـه       للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعب الفلسطيين       
         وأهنا تقوض اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم يف املنطقـة علـى أسـاس                 

  حل الدولتني،
أن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلـك      وإذ يدرك أيضاً    

تائج إنسانية واقتصادية واجتماعية    إغالق املعابر احلدودية، يشكل عقاباً مجاعياً، ويفضي إىل ن        
  وبيئية وخيمة،

احتالهلـا لـألرض    بأن تنهي   إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل،      يطالب  -١  
، وأن حتترم التزاماهتا يف إطار عملية الـسالم إزاء إنـشاء            ١٩٦٧عام   الفلسطينية احملتلة منذ  

تعيش بسالم وأمن ، وأن شرقيةعاصمتها القدس ال  والدولة الفلسطينية املستقلة وذات السيادة،      
  مع مجيع جرياهنا؛
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 اهلجمـات والعمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية يف األرض           بشدةيدين    -٢  
الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما حدث منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن قتل وجرح               

  آالف املدنيني الفلسطينيني، منهم عدد كبري من النساء واألطفال؛
بأن تكف إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، عن استهداف املدنيني      يطالب  -٣  

وعن التدمري املنهجي للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، فضالً عن تدمري املمتلكات العامـة             
  واخلاصة، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة؛

 األرض الفلسطينية    يف  عدم احترام إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل،      يدين  -٤  
 للحقوق الدينية والثقافية املنصوص عليها يف الصكوك األساسـية حلقـوق اإلنـسان              احملتلة

والقانون اإلنساين، مبا يف ذلك ما أعلنته مؤخراً عن أهنا ستضم احلرم اإلبراهيمي يف اخلليـل،               
ائمتها اخلاصـة   يف بيت حلم، وأسوار مدينة القدس القدمية إىل ق        ) قرب راحيل (ومسجد بالل   

  ؛مبواقع التراث الوطين
إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن حتتـرم احلقـوق الدينيـة            يطالب  -٥  

 احملتلة، حسبما ينص عليه     القدس الشرقية سيما يف    والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وال     
، واتفاقيات الهاي،   نساناألساسية حلقوق اإل   والصكوك الدولية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،     

واتفاقيات جنيف، وبأن تسمح للمواطنني واملصلني الفلـسطينيني بالوصـول دون أي عـائق إىل               
  ؛ فيهاممتلكاهتم وإىل املواقع الدينية

ة ما تبقى من مئات اجلثث  عن بالغ قلقه إزاء نبش املقابر القدمية وإزال        يعرب  -٦  
يف مدينة القدس الشريف من أجل بناء       ) مامال(خيية   يف جزء من مقربة مأمن اهللا التار       البشرية

، ويطلب إىل حكومة إسرائيل أن تكف على الفور عـن القيـام بتلـك               "متحف التسامح "
  األنشطة غري املشروعة فيها؛

فوراً مجيع أعمـال    بأن توقف    إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل،      يطالب  -٧  
واملواقع الدينية األخرى يف مدينة القـدس   احلفر والتنقيب حتت وحول جممع املسجد األقصى        

القدمية، وأن تكف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر هيكـل أو أسـس األمـاكن                  
 اإلسالمية منها واملسيحية، أو يغري طابع هذه املواقع يف األرض الفلسطينية احملتلـة،              ،املقدسة

  وال سيما يف القدس وحوهلا؛ 
ورية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية       توفري محاية دولية ف     إىل يدعو  -٨  

على كليهما  احملتلة، امتثاالً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الساريني           
  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛

 إىل الوقف الفوري جلميع اهلجمات والعمليـات العـسكرية           أيضاً يدعو  -٩  
  لية يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة؛اإلسرائي
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فوراً قرارهـا غـري     بأن توقف   إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل،      يطالب  -١٠  
بالقدس  القانوين القاضي هبدم عدد كبري من املنازل الفلسطينية حبي البستان يف منطقة سلوان            

لقدس الشرقية، الذي يفضي    الشرقية، وإجالء العائالت الفلسطينية يف منطقة الشيخ جراح با        
   فلسطيين من سكان القدس الشرقية؛٢ ٠٠٠إىل نزوح أكثر من 

 إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن تفـرج عـن الـسجناء             يطالب  -١١  
  واحملتجزين الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال وأعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين؛

 أن تزيل نقاط التفتيش وتفتح      ،ة االحتالل  إىل إسرائيل، بوصفها سلط    يطلب  -١٢  
  مجيع املعابر واحلدود وفقاً لالتفاقات الدولية ذات الصلة؛

 املفروض  احلصارفوراً   إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن ترفع        يطالب  -١٣  
 حرية مرور الوقود    وأن تتيح  احلدودية،   وأن تفتح مجيع احلدود واملعابر    على قطاع غزة احملتل،     

الحتياجات اإلنسانية واألدوية، إضافة إىل مجيع املواد الضرورية والتجهيزات الالزمة إلعادة       وا
إعمار وإنعاش غزة على النحو املتفق عليه يف املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيين إلعادة              

   يف شرم الشيخ مبصر؛٢٠٠٩مارس / آذار٢إعمار غزة الذي عقد يف 
  .يف هذه املسألة يف دورته السادسة عشرة مواصلة النظر يقرر  -١٤  

        


