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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٧البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى
  ٭، فلسطني)عن منظمة املؤمتر اإلسالمينيابة (باكستان 

  مشروع قرار): نيابة عن جامعة الدول العربية(

 تـوغالت انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عـن اهلجمـات وال          - /... ٧
 األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا يف ذلـك         يفالعسكرية اإلسرائيلية   

  هجماهتا وغاراهتا األخرية على قطاع غزة

  ن،إن جملس حقوق اإلنسا

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

 حبقوق مجيع الشعوب يف الدفاع عن أنفسها ويف تقرير مصريها بأنفسها ويف عدم جواز وإذ يسترشد أيضاً  
  نص عليه ميثاق األمم املتحدة،حيازة أراضٍ باستخدام القوة، على حنو ما ي

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

لفلسطينية احملتلة، مبا فيها     انطباق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األراضي ا         وإذ يؤكد أيضاً    
  القدس الشرقية،

                                                      

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  ٭
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 بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة ما قامت وإذ يسلم  
به منها مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان للشعب                

 يعيش فيه وتقوض اجلهود الدولية، مبا فيها مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس الدويل للماحنني من أجل الفلسطيين الذي
الدولة الفلسطينية، قصد إنعاش عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سـيادة                

  ،٢٠٠٨حبلول هناية عام 

سرائيلية األخرية يف قطاع غزة احملتل قد أوقعت خسائر كبرية  بأن اهلجمات والتوغالت اإلوإذ يسلم أيضاً  
  يف األرواح وأحدثت إصابات بني املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع،

 اهلجمات والتوغالت اإلسرائيلية املتكررة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة منها مـا     يدين  - ١  
 شخصاً ومئات اإلصابات بني     ١٢٥حدث مؤخراً يف قطاع غزة احملتل وأسفر عن خسائر يف األرواح ملا يزيد عن               

  املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع؛

ف اإلسرائيلي لبيوت الفلسطينيني وقتل املدنيني فيهـا، وإزاء الـسياسة       عن صدمته إزاء القص    يعرب  - ٢  
  اإلسرائيلية املتمثلة يف إنزال عقوبة مجاعية حبق السكان املدنيني، ما يشكل جرمية حرب، ويدعو إىل مقاضاة مرتكبيها؛

لـسطينية   إىل الوقف الفوري جلميع التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع األراضي الف           يدعو  - ٣  
 من املدنيني ووقوع جرحى بني ٢احملتلة وإلطالق املقاتلني الفلسطينيني صواريخ بسيطة الصنع، ما أسفر عن مقتل     

  بعض املدنيني اآلخرين يف جنوب إسرائيل؛

 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع هناية فورية لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبـها              يدعو أيضاً   - ٤  
لقائمة باالحتالل، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسلة اهلجمـات والتـوغالت              إسرائيل، السلطة ا  

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

 احملتلة امتثاالً    دعواته إىل توفري احلماية الفورية للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية          يكرر  - ٥  
  للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين             حيث  - ٦  
  الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

مية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته املقبلة،           إىل مفوضة األمم املتحدة السا     يطلب  - ٧  
  .تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار

_ _ _ _ _  

  

  


