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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٧البند 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

 بالنيابة عن منظمة(، باكستان )نيابة عـن جمموعة الدول العربيةبال* (العراق
 مشروع قرار*: ، فنـزويال)املؤمتر اإلسالمي

 احلقوق الدينية والثقافية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية/... ٦

 إن جملس حقوق اإلنسان

د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد       إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعه     وإذ يشـري     
 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل إنسان حق التمتع              ٢ إىل املادة    وإذ يشري أيضاً   
من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العرق، أو اللون،       جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن، دومنا متييز         

أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو 
إلقليم املولد، أو أي وضع آخر، وأنه ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو ا                   

الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالً أم موضوعاً حتت الوصاية أم غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعاً                  
 ألي قيد آخر على سيادته،

  مبسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل،ووعيا منه 

 ـــــــــ

 . حقوق اإلنساندولتان غري عضوين يف جملس * 
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  على خاصية القدس الشرقية احملتلة بتراثها الديين والثقايف الغين،وإذ يشدد 

  إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة املتعلقة بالقدس الشرقية احملتلة،وإذ يشري 

س أغسط/ آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة            وإذ يؤكد  
 ، على األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩

 إزاء األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قدسية وحرمة املواقع الدينية يف األراضي             وإذ يسـاوره بالغ القلق     
 الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

تمثلة يف إغالق املناطق وفرض قيود صارمة تشمل إزاء السياسة اإلسرائيلية املوإذ يساوره بالغ القلق أيضاً  
حظر التجول ونظام منح التراخيص، هذه التدابري اليت يتواصل فرضها على حركة الفلسطينيني وإمكانية وصوهلم               

 إىل املواقع املقدسة لديهم، مبا فيها املسجد األقصى،

 وهي السلطة القائمة باالحتالل،     على أن كافة السياسات والتدابري اليت اختذهتا إسرائيل،       يشّدد   -١ 
لـلحّد من إمكانية وصول الفلسطينيني إىل املواقع املقدسة لديهم، وخاصة يف القدس الشرقية احملتلة، على أساس                 
األصل الوطين أو الديين أو املولد أو اجلنس أو أي وضع آخر تشكل انتهاكاً ألحكام الصكوك والقرارات اآلنفة                  

 فوراً؛الذكر ولذلك جيب وقفها 

إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، إىل احترام احلقوق الدينية والثقافية اليت يتضمنها يدعو  -٢ 
اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، والسماح للمصلني                 

 ة؛الفلسطينيني بالوصول دون أية قيود إىل مواقعهم الديني

من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته املقبلة بشأن تنفيذ يرجو  -٣ 
 .هذا القرار

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


