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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

ـ    (*، السودان )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان        ؛)دول العربيـة  باسم جمموعة ال
  مشروع قرار: *فلسطني

    ١٤.../  
اخلطرية للقوات اإلسرائيلية على قافلة سـفن املـساعدة         العتداءات  ا

  اإلنسانية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وكذلك بأحكام اإلعالن العـاملي           إذ يسترشد   

  حلقوق اإلنسان،
اقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف أوقـات          أحكام اتف  وإذ يضع يف اعتباره     

  ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢ ةاحلرب، املؤرخ
  مجيع املدنيني، مبن فيهم العاملون يف اجملال اإلنساين، ورفاه  على أمهية سالمة وإذ يشدد  
   إزاء تفاقم األزمة اإلنسانية يف غزة احملتلة، وإذ ُيعرب عن بالغ قلقه أيضاً  
على ضرورة ضمان التدفق املستمر واملنتظم للسلع واألشخاص إىل غـزة            وإذ يشدد   
يرحب باملبادرات الرامية إىل إنشاء وتشغيل ممرات إنسانية وغري ذلك من اآلليات            إذ  احملتلة، و 

  من أجل توصيل املعونة اإلنسانية بصورة مستمرة،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 قافلة سـفن    ات اإلسرائيلية على   االعتداء الفظيع للقو   بأشد العبارات يدين    -١  
  املساعدة اإلنسانية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من املدنيني األبرياء من بلدان خمتلفة؛

 للخسائر يف أرواح املدنيني األبرياء، وُيعـرب عـن          عن بالغ أسفه  ُيعرب    -٢  
  تعاطفه الشديد مع الضحايا وأسرهم وعن خالص تعازيه هلم؛

عـن   إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر التماس وتقدمي املعلومـات           يطلب  -٣  
  مصري ووضع وأحوال املعتقلني واجلرحى؛

 سلطة االحتالل، إسرائيل، بأن ُتفرج فوراً عن مجيع املعتقلني وعـن   ُيطاِلب  -٤  
  ؛للمعتقلني إىل أوطاهنماآلمنة العودة املواد احملتَجَزة وأن ُتيسِّر 

املساعدة اإلنسانية دون   وصول  تالل، إسرائيل، إىل ضمان      سلطة االح  يدعو  -٥  
  أي عائق إىل قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك األغذية والوقود والعالج الطيب؛

 بتصرحيات األمني العام ومفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           يرحب  -٦  
ة الكاملـة وإىل إجـراء      اإلسرائيلية ويدعوان إىل املساءل   العتداءات  اإلنسان اليت يدينان فيها ا    

  ؛العتداءاتذات مصداقية يف هذه اوحتقيقات مستقلة 
 أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق مـن أجـل التحقيـق يف               ُيقرر  -٧  

  اإلسرائيلية على قافلة سفن املساعدة اإلنسانية؛االعتداءات انتهاكات القانون الدويل الناشئة عن 
  .موضع نظره إبقاء هذه املسألة ُيقرر  -٨  

        


