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انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الناشئـة   - 6/1- دإ
عن اهلجمات والتوغالت العسكرية 
اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، 

  وخباصة يف قطاع غزة احملتل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين  مببادئ وأهدافإذ يسترشد  
  الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،

 12 انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخـة             وإذ يؤكد   
  ، على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،1949أغسطس /آب

 بأن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،            لموإذ يس   
وخباصة اهلجمات  والتوغالت األخرية يف قطاع غزة احملتل ومدينة نابلس بالضفة الغربيـة، تشـكل              
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان واحلقوق اإلنسانية للمدنيني الفلسطينيني يف هذه األراضي، وتزيد            

فاقم األزمة اإلنسانية احلادة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وتقوض اجلهود الدولية املبذولة، مبا يف       من ت 
ذلك مؤمتر أنابوليس ومؤمتر باريس للماحنني من أجل الدولة الفلسطينية، قصد إنعاش عملية السالم              

  ،2008ة عام وإقامة دولة فلسطينية جماورة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة حبلول اي

بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغـالق        وإذ يسلم أيضاً      
املعابر احلدودية وقطع إمدادات الوقود واألغذية واألدوية، يشكل عقوبة مجاعية للمدنيني الفلسطينيني 

  ويؤدي إىل عواقب إنسانية وبيئية وخيمة،

 اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية املتكررة املنفذة يف األرض  إزاءيعرب عن بالغ القلق    - 1  
الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، واليت أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بني املـدنيني             

  الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال؛

 إىل اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع حد فوري لالنتهاكات اجلسـيمة الـيت              يدعو  - 2  
ترتكبها إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسـلة               
اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية املتواصلة واملتكررة يف هذه األرض واحلصار املفروض على 

   احملتل؛قطاع غزة



 السلطة القائمة باالحتالل، وهي إسرائيل، بأن ترفع فوراً احلصـار الـذي             يطالب  - 3  
فرضته على قطاع غزة احملتل، وأن تعيد اإلمدادات املستمرة للوقود واألغذية واألدوية، وأن تعيد فتح  

  املعابر احلدودية؛

األراضي الفلسطينية احملتلة    إىل توفري احلماية الفورية للمدنيني الفلسطينيني يف         يدعو  - 4  
  امتثاالً لقانون حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل؛

 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد قانون حقوق اإلنسـان والقـانون             حيث  - 5  
  اإلنساين الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

ية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل الـس، يف          إىل مفوضة األمم املتحدة السام     يطلب  - 6  
 .دورته املقبلة، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار

  

  اجللسة الثانية  
 2008يناير / كانون الثاين24  

  

 عضـواً عـن     15 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       30اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية        
  :رى التصويت على النحو التايلوج. التصويت؛ انظر الفصل الثاين

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،          :املؤيدون
الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، بريو، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا،          

يك، السنغال، الصني، الفلبني، قطر، كوبا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكس
  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

  .كندا  :املعارضون  

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا،           :املمتنعون
سويسرا، غانا، غواتيماال، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى         

  .ندا الشمالية، هولندا، اليابانوآيرل
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