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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية الثالثة

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥

، إيران  *زبكستانإندونيسيا، أو * أذربـيجان، األردن، اإلمـارات العربية املتحدة      
، بنغالديش،  *، باكستان، البحرين، بروناي دار السالم     )* اإلسالمية -مجهوريـة   (

، مجهورية ترتانيا   *، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، اجلماهريية العربية الليبية       *تشاد
، *، غينيا *، ُعمان *، السنغال، السودان  *، اجلمهوريـة العربية السورية    *املـتحدة 
 ، املغرب، اململكة   *، مايل، ماليزيا، مصر   *، لبنان * كوبا، الكويت  ،*، قطر *فلسطني

 مشروع قرار: *العربية السعودية، اليمن   

 انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي 
 يف األراضـي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها التوغل األخري الـذي حدث فـي 

 جوم على بيت حانونمشال قطاع غزة واهل

 إن جملس حقوق اإلنسان،

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

القائمة باالحتالل، إسرائيل، حلقوق     إزاء االنتهاك املستمر من جانب السلطة        وإذ يسـاوره بـالغ القلق      
 اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة،

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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بأن التوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها التوغل األخري الذي وإذ يسلِّم  
للمدنيني فيها وتزيد من تفاقم األزمة      حدث يف مشال قطاع غزة واهلجوم على بيت حانون، تشكل عقوبة مجاعية             

 اإلنسانية احلادة يف األراضي الفلسطينية احملتلة،

 الذي ذكر فيه أنه أُصيب      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ ببـيان األمني العام املؤرخ       وإذ حيـيط عـلماً     
م يف منطقة سكنية يف بالصـدمة عندما علم بالعملية العسكرية اإلسرائيلية اليت جرت يف وقت مبكر من ذلك اليو          

  فلسطينياً على األقل من بينهم مثانية أطفال وسبع نساء،١٨بيت حانون واليت أسفرت عن وفاة 

عـلى أن االستهداف اإلسرائيلي للمدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال، يشكل            وإذ يؤكـد     
 ،انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل

 أنه جيب يف مجيع الظروف، مبقتضى القانون اإلنساين الدويل، محاية واحترام العاملني الطبيني        وإذ يؤكـد   
 ووسائل النقل التابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين،

 عن صدمته إزاء فظاعة عمليات االستهداف والقتل اإلسرائيلية للمدنيني الفلسطينيني يف      يعـرب  -١ 
 ء نومهم وغريهم من املدنيني الفاّرين من القصف اإلسرائيلي السابق؛بيت حانون أثنا

 عمليات االستهداف والقتل اإلسرائيلية للمدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال،           يدين -٢ 
ات وللعاملني الطبيني يف بيت حانون والبلدات والقرى الفلسطينية األخرى، ويدعو إىل تقدمي مرتكيب هذه العملي              

 إىل العدالة؛

  بالتدمري اإلسرائيلي اهلائل للمنازل واملمتلكات والبنية األساسية الفلسطينية يف بيت حانون؛يندِّد -٣ 

 إزاء االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف          عن انزعاجه  يعـرب  -٤ 
حتالل، إسرائيل، ويدعو إىل اختاذ إجراءات دولية عاجلة   األراضي الفلسطينية احملتلة من جانب السلطة القائمة باال       

لوضـع حد فوري هلذه االنتهاكات، مبا يف ذلك االنتهاكات الناشئة عن سلسلة التوغالت العسكرية اإلسرائيلية                
 املستمرة واملتكررة يف تلك األراضي؛

لسطينية احملتلة امتثاالً لقانون  إىل توفري احلماية الفورية للمدنيني الفلسطينيني يف األراضي الفيدعو -٥ 
 حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل؛

 . إيفاد بعثة تقصي حقائق رفيعة املستوى إىل بيت حانون على وجه االستعجاليقرر -٦ 
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