
.١٩٩٤شباط/فبراير ١٨) بتاريخ ٥٠ألف، باء (الدورة ١٩٩٤/٣قرار رقم 
إدانة سياسات إسرائيل وممارساتها التي تمّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي المحتلة

إن جلنة حقوق اإلنسان،
اإلنسان،مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وكذلك بأحكام اإلعالن العاملي حلقوق إذ تسترشد

بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وإذ تسترشد أيضاً 
والسياسية،

، وأحكام ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املعقودة يف وإذ تضع في اعتبارها
ا، وأحكام اتفاقية الهاي الرابعة لعام الربو  ا اجلمعية ١٩٠٧توكول اإلضايف األول املرفق  ، وكذلك مبادئ القانون الدويل اليت أكد

ا  ، و ١٩٤٦كانون األول/ديسمرب ١١) املؤرخ يف ١-(د ٩٥، و ١٩٤٦شباط/فرباير ١٣) املؤرخ يف ١-(د ٣العامة يف قرارا
،١٩٦٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ يف ٣٣-(د ٢٣٩١، و ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب ٩) املؤرخ يف٣-ألف(د ٢٦٠

بقرارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ تذّكر
وحىت ١٩٦٧بقرارات اجلمعية العامة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف فلسطني احملتلة، منذ عام وإذ تذّكر أيضاً 

اآلن،
اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان،(A/CONF.157/23)بأحكام إعالن وبرنامج عمل فييناتذّكر كذلكوإذ 

ا وفقاً لقرار (E/CN.4/1994/14)بتقريروإذ تحيط علماً مع التقدير املقرر اخلاص، السيد رينيه فيلرب، بشأن املهمة اليت قام 
، ١٩٩٣شباط/فرباير ١٩ألف املؤرخ يف ٢/١٩٩٣اللجنة 

بتقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين أيضاً وإذ تحيط علماً 
،١٩٦٨وغريه من السكان العرب يف األراضي العربية احملتلة، املقدمة إىل اجلمعية العامة منذ عام 

استمرار رفض إسرائيل االلتزام بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان،وإذ تالحظ بقلق بالغ
بتوقيع اتفاق إعالن املبادئ بشأن ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية املعقودة بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير وإذ ترّحب

ضع حداً النتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق االنسحاب الكامل والذي من شأنه أن ي١٩٩٣أيلول/سبتمرب ١٣الفلسطينية يف 
للقوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية احملتلة،

ا السابقة بشأن هذا املوضوع،وإذ تذّكر جبميع قرارا
بادئ بشأن ن املالستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ توقيع اتفاق إعالتأسف أشد األسف-١

؛١٩٩٣أيلول/سبتمرب ١٣ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية املعقودة بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف 

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤٢٢-٤٢١)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



استمرار انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل بالقوة العسكرية، مبا فيها تدين-٢
سيما قيام اجليش واملستوطنني اإلسرائيليني بإطالق النار على املدنيني الفلسطينيني، مما يؤدي إىل قتلهم وجرحهم، وفرض القدس، وال

تدابري اقتصادية تقييدية، وهدم املنازل واالستيالء عليها، وفرض العقوبات اجلماعية، وإخضاع آالف الفلسطينيني لالحتجاز التعسفي 
ومصادرة ممتلكات الفلسطينيني، ومصادرة األراضي، ومنع السفر، وإغالق اجلامعات واملدارس، وارتكاب واإلداري بدون حماكمة، 

جرائم التعذيب يف السجون واملعتقالت اإلسرائيلية، وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛
ناع عن مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية إىل إسرائيل، وهي الدولة احملتلة، االمتتطلب مرة أخرى-٣

ا مبقتضى أحكام ميثاق ألمم اواألراضي العربية احملتلة األخرى، واحرتام قواعد القانون الدويل، ومبادئ القانون اإلنساين الدويل، والتزاما
ا؛ املتحدة وقرارا

ضي الفلسطينية، مبا فيها القدس، واألراضي العربية األخرى احملتلة وفقاً لقرارات إىل إسرائيل االنسحاب من األراتطلب أيضاً -٤
ذا الشأن؛ األمم املتحدة وقرارات جلنة حقوق اإلنسان 

من األمني العام أن يسرتعي انتباه حكومة إسرائيل ومجيع احلكومات األخرى، وهيئات األمم املتحدة املختصة، والوكاالت ترجو-٥
واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، املتخصصة،

ا احلادية واخلمسني؛ وأن يقدم تقريراً عن مدى تنفيذه من قبل حكومة إسرائيل إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور
ة حقوق اإلنسان جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيما بني دورات اللجنة وتتناول من األمني العام أن يوايف جلنترجو كذلك-٦

األحوال اليت يعيش فيها مواطنو األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة األخرى حتت االحتالل اإلسرائيلي؛
ا احلادية واخلمسني باعتبارها مستقرر-٧ .ألة ذات أولوية عاليةالنظر يف هذه املسألة يف دور



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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