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  الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة
   من جدول األعمال٥البند 

األعمــال اإلســرائيلية غــري القانونيــة يف القــدس 
        الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة

 موجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة          ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين ١٤رسالة مؤرخة       
  مم املتحدةمن املمثل الدائم ملاليزيا لدى األ

  
أتــشرف بــأن أحيــل طيــه نــسخة مــن القــرار الــذي أقــره الربملــان املــاليزي ويــدين فيــه       

وقـدم هـذا القـرار رئـيس الـوزراء املـاليزي،            . اهلجمات اإلسرائيلية علـى أرض غـزة الفلـسطينية        
، يف جلــسة خاصــة عقــدها جملــس  ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٢عبــد اهللا أمحــد بــدوي، يف  

  ).انظر املرفق( للربملان املاليزي النواب التابع
 نقاط، يقوم يف مجلـة أمـور، بـدعوة األمـم املتحـدة              ١٠وإن هذا القرار، الذي يتضمن        

إىل إرغام إسرائيل على وقف هجماهتا العسكرية على غزة فورا؛ واملطالبة بانـسحاب إسـرائيل               
ــسة اســت       ــى عقــد جل ــسطينية؛ وحــث األمــم املتحــدة عل ــام مــن أرض غــزة الفل ــة الت ثنائية طارئ

للجمعية العامة؛ ومناشدة اجملتمع الدويل تقدمي املـساعدات اإلنـسانية الفوريـة إىل غـزة؛ وحـث                 
طـار  مجيع األطـراف علـى التقيـد بـالقرارات الـيت اختـذها جملـس األمـن بـشأن هـذه املـسألة يف إ                        

  .مساعيه لتحقيق عملية السالم
لطارئـة للجمعيـة العامـة مبوجـب القـرار          وتتطلع ماليزيـا إىل انعقـاد اجللـسة االسـتثنائية ا            
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥، وذلك يوم غد املوافق )٥-د (٣٧٧

  عليمحيدون   )توقيع(
  السفري
  املمثل الدائم ملاليزيا
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 املوجهة إىل رئيس اجلمعيـة      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين ١٤مرفق الرسالة املؤرخة        
  األمم املتحدةالعامة من املمثل الدائم ملاليزيا لدى 

  
  )٣ (٢٧ القرار املعتمد وفقا لألوامر الدائمة    

  
  إدانة اهلجمات اإلسرائيلية على أرض غزة الفلسطينية    

  
ــة        ــر الدائمـ ــا لألوامـ ــاليزي، وفقـ ــان املـ ــابع للربملـ ــواب التـ ــد جملـــس النـ ، )٣ (٢٧يعتمـ
  :التايل القرار

عـسكرية علـى     بـشن هجمـات      ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧بدأت إسـرائيل يف       
، مشلــت عمليــات قــصف “الرصــاص املــسكوب”أرض غــزة الفلــسطينية أطلقــت عليهــا اســم  

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣جوية أعقبها هجوم بري عسكري يف 
إن اهلجمــات اإلســرائيلية علــى أرض غــزة الفلــسطينية تــشكل عمــال ينتــهك القــانون      

ويل وميثــاق األمــم املتحــدة، وجرميــة  الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــد  
  ؛١٩٤٩ جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب لعام يةحرب ُترتكب خرقا التفاق

إن الشعب املاليزي متمسك بشدة مبوقفه بأن ما من مربر قوي يـسوغ اهلجمـات غـري        
، هـو يـرفض العقـاب       املتناسبة والعشوائية واملفرطة اليت تستهدف أرض غـزة الفلـسطينية، ولـذا           

  اجلماعي املفروض على الشعب الفلسطيين يف غزة؛
ســيما جملــس األمــن  إن الــشعب املــاليزي مــستاء للغايــة مــن عجــز اجملتمــع الــدويل، وال  

التابع لألمم املتحدة، عن الوقف الفـوري لعـدوان دولـة إسـرائيل علـى أرض غـزة الفلـسطينية،                    
  وهو يأسف لذلك؛

  :لس النواب ما يليوبناء على ذلك، يقرر جم  
إدانة اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية علـى أرض غـزة الفلـسطينية، الـيت تزهـق           )١(  

أرواح املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم نساء وأطفال ورضَّع ومـسنون، شـديد             
  اإلدانة، وحث إسرائيل على االنسحاب الكامل منها؛

حــث جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة علــى إرغــام إســرائيل علــى الوقــف     )٢(  
الفــوري هلجماهتــا العــسكرية علــى شــعب أرض غــزة الفلــسطينية عــرب وقــف    
إطالق النار، وعلى اختـاذ قـرار يقـضي بنـشر قـوة حلفـظ الـسالم تابعـة لألمـم                     

  املتحدة إلنفاذ وقف إطالق النار هذا؛
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املتحدة على عقـد جلـسة اسـتثنائية طارئـة مبوجـب         حث اجلمعية العامة لألمم       )٣(  
، إن مل يــتمكن “االحتــاد مــن أجــل الــسالم   ”املعنــون ) ٥-د (٣٣٧قرارهــا 

 كـانون   ٨جملس األمن التابع لألمم املتحدة من تنفيذ القرارات اليت اختذها يف            
  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

 حتقيـق عمليـة     حث األطراف املعنية على املـضي يف بـذل جهودهـا الراميـة إىل               )٤(  
السالم وعلى تنفيذ القرارات ذات الصلة الـيت اعتمـدهتا األمـم املتحـدة بـشأن                

  قضية فلسطني والرتاع العريب اإلسرائيلي والتقيد هبا؛
تعاون ماليزيا مـع الـدول األعـضاء يف منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وحركـة عـدم             )٥(  

 وجهات نظرها، للـدفاع     االحنياز واجلامعة العربية وسائر الدول اليت تشاطرها      
عــن مبــادئ القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة يف ســياق معاجلــة الــرتاع   

  الدائر حاليا يف الشرق األوسط؛
اإلعـراب عـن تـضامن الــشعب املـاليزي مـع قــضية الـشعب الفلـسطيين إلقامــة          )٦(  

  دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة؛
انا حلقوقـه غـري القابلـة للتـصرف          الوحـدة ضـم    علـى حث الـشعب الفلـسطيين        )٧(  

  وإلقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة؛
ــاجملتمع الــدويل إىل    )٨(   ــة ب ــة إىل شــعب  تقــدمياإلهاب  املــساعدات اإلنــسانية الفوري

  أرض غزة الفلسطينية؛
حث اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة علـى أن تنـشئ فـورا حمكمـة جنائيـة دوليـة                       )٩(  

تحقيق مع جمرمي احلرب اإلسرائيليني املـشبوهني الـضالعني    لفلسطني من أجل ال   
  يف األعمال الوحشية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيين، وحماكمتهم؛

سـيما   إرسال هذا القـرار إىل مجيـع اجملـالس التـشريعية والربملانـات املعنيـة، وال                 )١٠(  
  .األورويبجملس الشيوخ يف الواليات املتحدة والربملان الربيطاين والربملان 

    
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢

  
  


