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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية األوىل

 ٢٠٠٦ يوليه/متوز ٥

باسم منظمة (، إندونيسيا، باكستان *اإلمارات العربية املتحدة األردن،
، )باسم جمموعة الدول العربية   (، البحرين، تونس    )اإلسالمياملؤمتـر   

، كوبا، لبنان،   *، السودان *اجلزائـر، اجلمهوريـة العربـية السورية      
 مشروع قرار: ، املغرب، اململكة العربية السعودية*ماليزيا، مصر 

 حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

 إن جملس حقوق اإلنسان،

مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني           إذ يسترشـد   
 اخلاصني حبقوق اإلنسان،

 ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة            وإذ يؤكـد مـن جديد      
 القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية احملتلة       ، عـلى األراضـي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها        ١٩٤٩ أغسـطس /آب

 األخرى،

 إزاء ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، من خروق للقانون اإلنساين وإذ يعرب عن قلقه البالغ 
الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسان الدويل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك االعتقال التعسفي للوزراء               

فلسطينيني وأعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين ومسؤولني آخرين، فضالً عن االعتقال التعسفي ملدنيني آخرين؛             ال
واهلجمـات العسـكرية اليت تشنها على الوزارات الفلسطينية، مبا يف ذلك مكتب رئيس الوزراء؛ وتدمري البنية                 

 .الكهرباء واجلسوراألساسية الفلسطينية، مبا يف ذلك شبكات املياه وحمطات توليد 

 ــــــــــــــ

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان * 
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 إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين بسبب االحتالل         يعـرب عـن قلقـه البالغ       -١ 
اإلسـرائيلي، مبـا يف ذلك العمليات العسكرية اإلسرائيلية اجلارية الواسعة النطاق ضد الفلسطينيني يف األراضي                

 لفلسطينية احملتلة؛ا

 قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإهناء عملياهتا العسكرية يف األراضي الفلسطينية يطلب -٢ 
احملتلة، وبااللتزام بأحكام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل التزاماً تاماً، وباالمتناع عن فرض 

 فلسطينيني؛عقوبات مجاعية على املدنيني ال

 إزاء ما للعملية العسكرية اإلسرائيلية اجلارية من تأثري ضار على األوضاع            عن قلقه البالغ   يعرب -٣ 
 اإلنسانية املتدهورة بالفعل للشعب الفلسطيين؛

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على اإلفراج حاالً عن الوزراء الفلسطينيني وأعضاء       حيـث  -٤ 
الفلسـطيين املعـتقلني وغريهم من املسؤولني املعتقلني، فضالً عن اإلفراج عن سائر املدنيني    اجمللـس التشـريعي     
 الفلسطينيني املعتقلني؛

 إىل مفوضـة األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إجراء زيارة عاجلة إىل األراضي               يطلـب  -٥ 
 قوق اإلنسان هناك؛ الفلسطينية احملتلة وإىل تقدمي تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية حل

 .يدعو إىل إجياد تسوية متفاوض عليها لألزمة الراهنة -٦ 

- - - - - 


