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  قرار جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
  "حالة حقوق اإلنسان يف جنوب لبنان"املعني بـ 

  .جنيف
  

    
  إن جلنة حقوق اإلنسان،  
إذ يساورها بالغ القلق ملمارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي املستمرة يف جنوب لبنان التي تشكل   

اية حقوق اإلنسان، وال سيما لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فضالً انتهاكاً ملبادىء القانون الدويل املتعلقة بحم
عن انتهاكها اجلسيم لألحكام ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين كما وردت يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة 

  ،1907واتفاقية الهاي الرابعة للعام  1949] أغسطس[آب  13بحماية املدنيين وقت احلرب واملؤرخة يف 
 19املؤرخ يف ) 1978( 425وإذ تعرب عن بالغ أسفها لعدم قيام إسرائيل بتنفيذ قراري جملس األمن   

  ،1982] يونيو[حزيران  6املؤرخ يف ) 1982( 509و  1978] مارس[آذار 
فلسطينياً إىل أراضي جنوب لبنان احملتلة مما  415وإذ تعرب عن بالغ قلقها إلقدام إسرائيل على إبعاد   

القاضي بإعادة  799ل انتهاكاً إضافياً للسيادة اللبنانية، ولرفض إسرائيل تنفيذ قرار جملس األمن الرقم يشك
  املبعدين الفلسطينيين إىل ديارهم فوراً،

  وإذ تؤكد مسؤولية إسرائيل الكاملة جتاه املبعدين الفلسطينيين،  
رائيلية تشكل انتهاكاً لقرارات جملس وإذ تؤكد من جديد أن استمرار االحتالل وممارسات القوات اإلس  

  األمن وكذلك إلرادة اجملتمع الدويل واالتفاقات السارية يف هذا الشأن،
وإذ تأمل يف أن تستمر مفاوضات السالم بغية تسوية النزاع يف الشرق األوسط من خالل حتقيق سالم   

حقوق اإلنسان يعوق اخلطوات واجلهود عادل وشامل ودائم يف املنطقة، وتؤكد أن استمرار إسرائيل يف انتهاك 
  املبذولة من أجل حتقيق السلم يف الشرق األوسط،

خرى عن إجناز ب األحمر والهيئات اإلنسانية األُوإذ يساورها بالغ القلق إلعاقة اللجنة الدولية للصلي  
الواردة عن سوء معاملة مهماتها اإلنسانية يف املنطقة احملتلة يف جنوب لبنان، خصوصاً عن التحقق من التقارير 

  املعتقلين يف معتقلي اخليام ومرجعيون،
، وتعبّر عن أسفها البالغ لعدم 1992] مارس[آذار  4املؤرخ يف  1992/70وإذ تؤكد من جديد قرارها   

  تنفيذ إسرائيل هذا القرار،
بنان املتمثلة خصوصاَ ً يف االعتقال ـ تدين االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة حلقوق اإلنسان يف جنوب ل1  

التعسفي للسكان املدنيين وتدمير مساكنهم ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم من املنطقة احملتلة وقصف القرى 
  واملناطق املدنية، وغير ذلك من املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان،

تنفذ قراري جملس األمن املذكورين ـ تطلب إىل إسرائيل أن تضع على الفور حداً لهذه املمارسات، وأن 2  
والكامل وغير املشروط من جميع األراضي اللبنانية واحترام  أعاله اللذين يقضيان بانسحاب إسرائيل الفوري

  سيادة لبنان واستقالله وسالمة أراضيه،
الرقم  الفور لسياسة اإلبعاد القسري وأن تنفذ قرار جملس األمن طلب إىل إسرائيل أن تضع حداً علىـ ت3  

  ، 1992] ديسمبر[كانون األول  18املؤرخ يف  799
ـ تطلب أيضاً إىل حكومة إسرائيل، وهي الدولة احملتلة جلنوب لبنان، أن تمتثل التفاقات جنيف لعام 4  

  بحماية املدنيين وقت احلرب، ة، خصوصاً التفاقية جنيف املتعلق1949
تلة جلنوب لبنان، أن تسهل املهمة اإلنسانية للجنة وهي الدولة احمل ،ـ تطلب كذلك إىل حكومة إسرائيل5  

خرى يف هذه املنطقة، خصوصاً أن تسمح لهذه الهيئات بزيارة الدولية للصليب األحمر والهيئات اإلنسانية األُ 
  معتقلي اخليام ومرجعيون والتحقق من أوضاع املعتقلين فيهما،

                                                 
  "ياب وقد جرى تبني القرار بأغلبية خمسين صوتًا، ومعارضة الواليات المتحدة األميرآية، وغ. 13/3/1993، )بيروت" (هارالن

وصوتت دولة أوروغواي إلى جانب القرار، بعد أن آانت قد . تتألف منهم لجنة حقوق اإلنسان عضوين من مجموع ثالثة وخمسين
 .امتنعت من ذلك
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هذا القرار ويدعوها إىل تقديم املعلومات عن مدى  ـ ترجو من األمين العام أن يبلغ إىل حكومة إسرائيل6  
تنفيذها له، وأن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف دورتها الثامنة واألربعين وإىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورتها 

  اخلمسين عن نتائج جهوده يف هذا الصدد،
  .ـ تقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورتها اخلمسين7  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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