
 

 جملس حقوق اإلنسان 

انتهاكااااااا  حقااااااوق اإلنسااااااان االاواااااا    اااااا  ا   ااااااا   ااتااااااو      -1/ 7
ااعسااية   اإلاااةاة ل   ر االف اايلسااا ل   اوتلاا خ    ااي   ااا   

 اوت    ه  اهتا   الاهتا اا رية  لى قااع  زة 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

ن العمماححل وقمموق اإلنسممان، والعلممديني الممدوليو ا ا ممو  قمموق  مببادئ وأهداف ميثاق األممما احدةممدا، واإل مم  إذ يسرتشد   

 اإلنسان، 

 قمموق عيممش ال ممعور ر مقرييممري مسمم ها عنمسمملا ور  ممدر ضمموات حيمماتا أ،اعل   ممد دار القمموا،  لمم     وإذ يسرتشممد أي مما   

 حنو ما ينص  ليه ميثاق األما احدةدا، 

،  لمم   1949آر/أغسممطس    12مايممي احممدنيو وةمم، اوممرير، احؤ، ممي  انطبمماق امماةيممي ضنيممب الرياتعممي احدعلقممي     وإذ يؤكممد  

 األ،اضحل الملسطينيي احملدلي، مبا فيلا القدس ال ريةيي، 

 انطباق أحكار القانون الدويل وقوق اإلنسان  ل  األ،اضحل الملسطينيي احملدلي، مبا فيلا القدس ال ريةيي،   وإذ يؤكد أي ا   

عسكرييي اإل ريائيليي ر األ،اضحل الملسطينيي احملدلممي، وصا ممي ممما ةاممم، تممه منلمما مممؤ ريا  ر ةطمما  عن اهلجمات والدوغ ت ال  وإذ يسلا 

 غزا احملدمم ، م ممك  اندلاكممات للقممانون اإلنسمماق الممدويل ووقمموق اإلنسممان لل ممعي الملسممطيض الممد  يعممية فيممه ومقمموع ا لممود الدوليممي، مبمما فيلمما

 مني أض  الدولي الملسطينيي، ةسد إنعاش  مليي الس ر وإةامي دولممي فلسممطينيي جممماو،ا ةاتلممي للةيمماا مؤمتري أانتوليس ومؤمتري  ،يس الدويل للماحنو

 ،2008ومسدقلي وذات  يادا  لول هنايي  ار 

عن اهلجممممات والدممموغ ت اإل مممريائيليي األ ممم ا ر ةطممما  غمممزا احملدممم  ةمممد أوةعممم،  سمممائري كبممم ا ر األ،وا     وإذ يسممملا أي ممما   

 تو احدنيو الملسطينيو، منلا نساء وأطمال وُ،ضش، وأحدث، إ ا ت  



اهلجمات والدوغ ت اإل ريائيليي احدكري،ا ر األ،اضحل الملسطينيي احملدلي، وصا ي منلا ما حدث مؤ ريا  ر ةطا  غزا    يديني  -1 

ينيو، مممنلا نسمماء وأطمممال  ش سمما  ومتممات اإل مما ت تممو احممدنيو الملسممط   125احملدمم  وأ مممري  ممني  سممائري ر األ،وا  حمما يزيممد  ممني  

 وُ،ضش؛ 

 ممني  ممدمده إتاء القسممب اإل ممريائيلحل لبيمموت الملسممطينيو وةدمم  احممدنيو فيلمما، وإتاء السيا ممي اإل ممريائيليي احدمثلممي ر إنممزال    يعممرير  -2 

  قوتي عا يي  ق السكان احدنيو، اليت هحل خمالمي للقانون اإلنساق الدويل، ويد و إىل مقاضاا مريمكبيلا؛ 

إىل الوةممب المممو،   ميممش الدمموغ ت العسممكرييي اإل ممريائيليي ر عيممش األ،اضممحل الملسممطينيي احملدلممي وإلطمم ق السمموا،ي     يممد و  -3 

 البسيطي السنش، الد  أ مري  ني مقد  مدنيَّون ووةو  ضريح  تو تعض احدنيو اآل رييني ر ضنور إ ريائي ؛ 

ايممي فو،يممي ل ندلاكممات ا سمميمي المميت مريمكبلمما إ ممريائي ، السمملطي القائمممي  إىل اختمماذ إضممرياء دويل  اضمم  لوضممش هن   يممد و أي مما   -4 

 الحد ل، ر األ،اضحل الملسطينيي احملدلي، مبا ر ذلك  لسلي اهلجمات والدوغ ت العسممكرييي اإل ممريائيليي احدوا مملي واحدكممري،ا ر هممد   

 األ،اضحل واوسا، احمريوع  ل  ةطا  غزا احملد ؛ 

ممموف  اومايممي المو،يممي لل ممعي الملسممطيض ر األ،اضممحل الملسممطينيي احملدلممي امدثمماال  للقممانون الممدويل وقمموق  د وامممه إىل    يكممري،  -5 

 اإلنسان والقانون اإلنساق الدويل؛ 

عيممش األطممرياف احعنيممي  لمم  احممرتار ةوا ممد القممانون الممدويل وقمموق اإلنسممان والقممانون اإلنسمماق الممدويل واالمدنمما   ممني    حيمم   -6 

 ب ضد السكان احدنيو؛ مما، ي العن 

إىل مموضممي األممما احدةممدا السمماميي وقمموق اإلنسممان أن مقممدر إىل امللممس، ر دو،مممه احقبلممي، مقرييممريا   ممني الدقممدر احملممريت    يطلي  -7 

 ر منميد هدا القريا،. 

 ا لسي العاشريا  

 2008  آذا،/ما،س   6

 

 



  ني الدسوي،. وكان، نديجي الدسوي، كما يلحل: 13ا    وات  مقات   وت وامدن   33]ا ُدمد القريا، تدسوي، مسّج  عغلبيي  

ا، تمم و، ضنممور  يمم االحتاد الريو حل، أذ،تيجان، األ،دن، إندونيسيا، أنغوال، أو،وغمموا ،  كسممدان، اللاتيمم ، تممنغ دية، توليم  احؤيدون: 

و ، مممايل، ممماليزد، مدغ ممقري، مسممري،  غاتون، غاان، الملبممو، ةطممري، كمم   أفرييقيا، ضيبويت، تامبيا،  ري  النكا، السنغال،  ويسريا، السو، 

 احكسيك، احملكي العريتيي السعوديي، مو،ي يوس، نيج د، نيكا،اغوا، اهلند . 

 كندا.  احعا،ضون: 

ا  أحانيا، أوكريانيا، إيطاليا، البو ني واهلري ك، علو،يي كممو،د، ،ومانيمما،  مملوفينيا، غواميممماال، فرينسمما، الكممام ون، احملكممي احدةممد  احمدنعون: 

 لليطانيا العظم  وآيريلندا ال ماليي، هولندا، اليا ن. 

 

 

 


