
(A)   GE.11-12090    220311    220311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

 ،)* املتعـددة القوميـات    -دولـة   ( بوليفيا   ،)ر اإلسالمي ة املؤمت ـباسم منظم (باكستان      
 فرتويـال   ،* فلـسطني  ،)العربيةالدول  باسم جمموعة    (* العراق ،* سري النكا  ،*اجلزائر

 مشروع قرار :* نيكاراغوا، كوبا،)* البوليفارية-مجهورية (

    ١٦.../  
قـدس  انتهاكات إسرائيل اجلسيمة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا ال     

  الشرقية
  ،إن جملس حقوق اإلنسان 
 مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان           إذ يسترشد  

  والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،
 أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق وغريه من صكوك وقواعـد             وإذ يرى  

   األمم املتحدة ومبادئها األساسية،القانون الدويل هو أحد مقاصد 
 مسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القـانون            وإذ يؤكد  
  الدويل،

 بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليهـا          موإذ يسلِّ  
  منظومة األمم املتحدة،

__________ 

  .يف جملس حقوق اإلنسان عضو رية غدول  *  
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     ة املتعلقة حبماية املـدنيني وقـت احلـرب،          انطباق اتفاقية جنيف الرابع    وإذ يؤكد  
  ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 
 بااللتزامات اليت تقع على عاتق األطراف املتعاقدة الـسامية يف اتفاقيـة             وإذ ُيذكِّر  

ف من األطـراف املتعاقـدة      جنيف الرابعة، وإذ يؤكد من جديد أنه يقع على عاتق كل طر           
السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة التزام باحترام وضمان احترام االلتزامات الناشئة عن تلـك              

  االتفاقية، يف مجيع الظروف،
 انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا           وإذ يؤكد  

   فيها القدس الشرقية،
قانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل           على أن ال   وإذ يشدد  

  متكامالن ويعزز كل منهما اآلخر،
 حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري وبعدم جواز حيازة األراضـي            وإذ يسترشد  

    امليثاق،هو مكرس يفباستخدام القوة، حسبما 
  يعها، أبسط حقوق اإلنسان مجيشكّل على أن احلق يف احلياة وإذ يشدد 
 إزاء ما تقوم به إسرائيل من أفعال غري مشروعة تنـال مـن              وإذ يساوره بالغ القلق    

  مدينة القدس الشريف   وال سيما يف  قدسية وحرمة املواقع الدينية يف األرض الفلسطينية احملتلة،         
  ،وما حوهلا
 إزاء عدم قيام إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بتنفيـذ          وإذ يعرب عن بالغ قلقه     

القرارات والتوصيات الصادرة عن جملس األمن، واجلمعية العامة، وجملس حقوق اإلنسان فيما 
   يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

مجيع أشكال العنف ضد املدنيني ويأسف للخسائر يف األرواح البشرية يف           وإذ يدين    
   ،سياق احلالة الراهنة

 أن اهلجمات والعمليات العـسكرية اإلسـرائيلية املتواصـلة يف األرض            وإذ يدرك  
الفلسطينية احملتلة قد تسببت يف انتهاكات جسيمة للقانون اإلنـساين الـدويل وللحقـوق              
اإلنسانية للشعب الفلسطيين الذي يعيش فيها، وأهنا تقوض اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيـق        

   املنطقة على أساس حل الدولتني،سالم عادل ودائم يف
 أن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلـك     وإذ يدرك أيضاً   

إغالق املعابر احلدودية، يشكل عقاباً مجاعياً ويفضي إىل نتائج إنسانية واقتصادية واجتماعية            
  وبيئية وخيمة،

نهي احتالهلـا لـألرض      إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن ت      يطالب -١ 
 إنـشاء   حيالأن حتترم التزاماهتا يف إطار عملية السالم        ب، و ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام     
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 بسالم وأمـن    والعيشالدولة الفلسطينية املستقلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية،         
  مع مجيع جرياهنا؛

 يف األرض    املتواصلة ية اهلجمات والعمليات العسكرية اإلسرائيل    يدين بشدة  -٢ 
  ت العسكرية اليومية، ويدعو إىل وقفها فوراً؛الغتوالفلسطينية احملتلة، مبا فيها ال

 إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن تكف عن استهداف املدنيني     يطالب -٣ 
باشر  اإلدارية اليت تكره املواطنني الفلسطينيني بشكل مباشر أو غري م          ا وممارساهت اوتلغي قراراهت 

 القسري، وإلغـاء    والترحيل عمليات اإلخالء، واهلدم،     هاعلى مغادرة القدس الشرقية، مبا في     
رخص اإلقامة، والتدمري املنهجي للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، باإلضـافة إىل تـدمري             

  اتفاقية جنيف الرابعة؛وذلك وفقاً ملا تنص عليه املمتلكات العامة واخلاصة، 
 عدم احترام إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، للحقـوق الدينيـة           يدين -٤ 

يف األرض   والثقافية املنصوص عليها يف الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين         
يف بيـت   ) قرب راحيل (الفلسطينية احملتلة، مبا فيها احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل، ومسجد بالل           

   الوطين؛ها مواقع تراثة قائميفدمية، املدرجة حلم، وأسوار مدينة القدس الق
 إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن حتتـرم احلقـوق الدينيـة            يطالب -٥ 

والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وال سيما يف القدس الشرقية احملتلة، حسبما ينص عليه              
قوق اإلنـسان، واتفاقيـات   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والصكوك الدولية األساسية حل       

الهاي، واتفاقيات جنيف، وبأن تسمح للمواطنني واملصلني الفلسطينيني بالوصـول دون أي       
  ؛فيهاعائق إىل ممتلكاهتم وإىل املواقع الدينية 

 إزاء نبش املقابر القدمية وإزالة ما تبقى من مئات اجلثث      يعرب عن بالغ قلقه    -٦ 
يف مدينة القدس الشريف من أجل بناء       ) مامال( التارخيية   البشرية يف جزء من مقربة مأمن اهللا      

 األنـشطة غـري     هذه، ويهيب حبكومة إسرائيل أن تكف على الفور عن          "متحف التسامح "
  املشروعة فيها؛

 إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن توقف فوراً مجيع أعمـال           يطالب -٧ 
قصى واملواقع الدينية األخرى يف مدينـة  احلفر والتنقيب اجلارية حتت وحول جممع املسجد األ   

أن تكف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر هيكل أو أسس األماكن              بالقدس القدمية، و  
املقدسة، اإلسالمية منها واملسيحية، أو يغري طابع هذه املواقع يف األرض الفلسطينية احملتلـة،              

   وال سيما يف القدس وحوهلا؛
ولية فورية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية        إىل توفري محاية د    يدعو -٨ 

احملتلة، امتثاالً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الساريني كليهما على            
   األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛
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 ، بأن تتخـذ التـدابري الالزمـة       سلطة االحتالل  إسرائيل، بوصفها    يطالب -٩ 
يف ميثـاق اللجنـة     دولياً، على النحو املكـرس      لضمان احترام املبادئ الرياضية املعترف هبا       

مبـن   ، وتنقل الفرق الرياضية والرياضيني الفلسطينيني     حتركال سيما حرية    واألوملبية الدولية،   
داخل األرض الفلسطينية احملتلة، وفيما يتعلق بالعـامل اخلـارجي،           ،فيهم املوظفون اإلداريون  

تيسر وصول املعدات واملواد الرياضية املمنوحة دولياً، وتسمح للفـرق والشخـصيات       بأن  و
 وتكف عـن    ،الرياضية اإلقليمية والدولية بالوصول دون عوائق إىل األرض الفلسطينية احملتلة         

فرض تدابري غري قانونية على بناء املرافق الرياضية يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا               
  فيها القدس الشرقية؛

ا غـري   اهت فوراً قرار  تلغي إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن        أيضاً يطالب -١٠ 
 هبدم عدد كبري من املنازل الفلسطينية يف القدس الشرقية، مبا فيها حي البستان              ة القاضي ةالقانوني

 حنينا بالقـدس     الشيخ جراح وبيت   يتيف منطقة سلوان، وإجالء العائالت الفلسطينية يف منطق       
  رحيل عدد كبري من الفلسطينيني من سكان القدس الشرقية؛فضي إىل تاليت تالشرقية، 
 إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن تفرج عن السجناء         كذلكيطالب   -١١ 

ن يف اجمللس التـشريعي     وواحملتجزين الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال واألعضاء املنتخب       
  الفلسطيين؛
 بإسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، أن تزيل نقاط التفتيش وتفـتح           يهيب -١٢ 

  مجيع املعابر واحلدود وفقاً لالتفاقات الدولية ذات الصلة؛
 إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن ترفع فوراً احلصار املفروض          يطالب -١٣ 

أن تتيح حرية مرور الوقـود      بعلى قطاع غزة احملتل، وتفتح مجيع احلدود واملعابر احلدودية، و         
 الالزمة إلعـادة    واملعداتواالحتياجات اإلنسانية واألدوية، إضافة إىل مجيع املواد الضرورية         

إعمار وإنعاش غزة على النحو املتفق عليه يف املؤمتر الدويل لدعم االقتصاد الفلسطيين إلعادة              
  ؛٢٠٠٩مارس / آذار٢إعمار غزة الذي عقد يف شرم الشيخ مبصر يف 

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة عشرةيقرر -١٤ 

        


