
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

  بتاريخ)  45الدورة (ألف، باء  2/ 1989قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم 
  . 1989فبراير /شباط 17 

  إدانة سياسات إسرائيل وممارساتها التي تمسّ حقوق اإلنسان 
  لسكان األراضي احملتلة

  

 إن جلنة حقوق اإلنسان،

 العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وكذلك أحكام اإلعالن 

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

وإذ تضع يف اعتبارها أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية األشخاص املدنيين وقت احلرب 
، وكذلك 1907، وأحكام اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1949أغسطس /آب 12واملؤرخة يف 

 13املؤرخ يف )1د ـ ( 3مبادئ القانون الدويل التي أكدتها اجلمعية العامة يف قراراتها 
د ـ (ألف  260، و1946ديسمبر /كانون األول 11املؤرخ يف ) 1د ـ ( 95، و1946فبراير /شباط

تشرين  26املؤرخ يف ) 23د ـ ( 2391، و1948ديسمبر /كانون األول 9املؤرخ يف ) 3
 ،1968نوفمبر /الثاين

وإذ تذكّر بأن العدوان العسكري من قبل قوات أي دولة على أراضي دولة أخرى يشّكل جرماً خمالً 
 بسلم اإلنسانية وأمنها،

 املؤرخ يف) 1987( 605وإذ تذكّر أيضًا، بقرارات جملس األمن ذات الصلة، بما يف ذلك القرار 
يناير /كانون الثاين 5املؤرخ يف ) 1988( 607، والقرار 1987ديسمبر /كانون األول 22

 ،1988يناير /كانون الثاين 14املؤرخ يف ) 1988( 608، والقرار 1988

وإذ تذكّر كذلك بقرارات اجلمعية العامة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف 
 فلسطين احملتلة،

لماً بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية التي تمس وإذ حتيط ع
 ،)A/43/694(حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة 

                                             
 اجمللد . اإلسرائيلي - قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ،جمع وتصنيف نصويل،منى : املصدر

  .392- 391، )1995مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت، لبنان( 1ط ، 1991- 1987: الرابع



2 
 

 وإذ تذكّر بجميع قراراتها السابقة بشأن هذا املوضوع، 

 

رماً خمالّ ـ تؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين يشكّل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان، وج 1
 بسلم اإلنسانية وأمنها؛

ـ تؤكد أن املمارسات املنهجية املستمرة التي تتبعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي والتي تتضح  2
يف قتل الفلسطينيين بمن فيهم األطفال، وتكسير عظام الشباب، وإحلاق أذى جسيم ودائم 

يُراد بها تدميرها بفرض حظر بأجسادهم، وإخضاع املدن والقرى واخمليمات ألحوال معيشية 
التجول واحلصار العسكري عليها، وقذف قنابل الغاز إىل داخل املنازل واملساجد واملستشفيات 
مما يتسبب يف قتل العديد من الفلسطينيين اختناقًا، وضرب احلوامل الوحشي وإساءة معاملتهن 

انون الدويل، وحقوق مما يؤدي إىل إجهاضهن، كل ذلك يشكل انتهاكات خطيرة ملبادئ الق
 اإلنسان، واحلريات األساسية؛

ـ تؤكد أن انتهاك إسرائيل التفاقية جنيف املتعلقة بحماية األشخاص املدنيين وقت احلرب  3
واملنطبقة على السكان الفلسطينيين واألراضي الفلسطينية  1949أغسطس /آب 12واملؤرخة يف 

تعذيب املعتقلين الفلسطينيين تعذيباً جسدياً  الواقعة حتت االحتالل اإلسرائيلي، بما يف ذلك
ونفسياً ومعاملتهم معاملة غير الئقة والإنسانية، وفرض العقوبات اجلماعية على املدن والقرى 

يف " 3أنصار "واخمليمات، واعتقال آالف الفلسطينيين اعتقاالً إدارياً كما يف معسكر االعتقال 
طردهم بالقوة، ومصادرة ممتلكاتهم، واإلغارة على النقب، وترحيل املواطنين الفلسطينيين و

 منازلهم وتدميرها، وضم القدس، يشكل كله جرائم حرب بمقتضى القانون الدويل؛

 :ـ تدين إسرائيل 4

النتهاكها اجلسيم لالتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدويل واتفاقية جنيف املتعلقة بحماية ) أ(
بممارساتها املنهجية واملستمرة املذكورة أعاله،  1949ام األشخاص املدنيين وقت احلرب لع

وتطلب إىل إسرائيل الكفّ عن هذه املمارسات فوراً واالنسحاب من األراضي الفلسطينية التي 
 احتلتها بالقوة وذلك وفقاً ملبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة املتخذة يف هذا الشأن؛

 لفلسطينية وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية عليها؛الستيالئها على األرض ا) ب(

لضمها القدس وتغيير طابعها العمراين وتكوينها السكاين والهيكلي وكذلك املركز املؤسسي ) ج(
 لألراضي الفلسطينية احملتلة، وتعتبر جميع هذه التدابير وآثارها الغية وباطلة؛
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ائس وحماولتها احتالل املسجد األقصى العتداءاتها على األماكن املقدسة من مساجد وكن) د(
 وتدميره وكذلك إعاقة حرية العبادة واملمارسات الدينية؛

العتداءاتها على اجلامعات واملدارس واملعاهد وإغالقها يف فلسطين احملتلة وإعاقة تعلّم ) هـ(
 آالف الطلبة التالميذ يف هذه املؤسسات؛

ع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة اخملتصة، ترجو األمين العام أن يسترعي انتباه جمي) 5(
والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل 
هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن تنفيذه إىل جلنة حقوق اإلنسان 

 يف دورتها السادسة واألربعين؛

رجو كذلك األمين العام أن يوايف اللجنة بجميع تقارير األمم املتحدة التي تصدر فيما بين ـ ت 6
 دورات اللجنة وتتناول األحوال التي يعيش فيها سكان فلسطين احملتلة؛

ـ تقرر النظر يف هذا املوضوع يف دورتها السادسة واألربعين باعتباره مسألة لها درجة عالية  7
 .من األولوية
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