
.١٩٩٩نيسان/أبريل ٢٣) بتاريخ ٥٥(الدورة ١٩٩٩/٥قرار رقم 
إدانة االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأيضاً 

إدانة االستيالء على منازل الفلسطينيين في حي العمود بالقدس

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

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

، وأحكام ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢قة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يف أحكام اتفاقية جنيف املتعلوإذ تضع في اعتبارها
ا، وأحكام اتفاقية الهاي الرابعة لعام  ،١٩٠٧الربوتوكول اإلضايف األول امللحق 

ني وقت يبقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان املتصلة بانطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنوإذ تذّكر
احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، واألراضي العربية احملتلة اُألخرى،

بقرارات اجلمعية العامة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية، مبا فيها القدس وإذ تذّكر أيضاً 
،١٩٦٧الشرقية، احملتلة منذ عام 

اليت أعادت فيها تأكيد ١٠/٦-ودإط ١٠/٥-ودإط ١٠/٤-ودإط ١٠/٣-إىل قرارات اجلمعية العامة دإط وإذ تشير كذلك
قية اتوصيتها لألطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب بأن تعقد مؤمتراً بشأن تدابري إنفاذ االتف

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف ١طينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضمان احرتام االتفاقية وفقاً ألحكام املادة يف األرض الفلس
األربع،

١٩٩٣بأحكام إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف حزيران/يونيو وإذ تذّكر
(A/CONF.157/23)،

ا وفقاً (E/CN.4/1999/24)بالتقريراً وإذ تحيط علم املقدم من املقرر اخلاص، السيد هانو هالينن، بشأن البعثة اليت قام 
،١٩٩٣شباط/فرباير ١٩ألف املؤرخ يف ١٩٩٣/٢لقرار اللجنة 

بتقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيينأيضاً وإذ تحيط علماً 
(، مبا فيها آخر هذه التقارير١٩٦٨وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، املقدمة إىل اجلمعية العامة منذ عام 

A/53/136وAdd.1،(

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤١٥-٤١٣)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



ستمرار رفض إسرائيل االلتزام بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان اليت تطلب إىل اوإذ تالحظ مع بالغ القلق
إسرائيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وتؤكد انطباق أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على األراضي 

،١٩٦٧، واألراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
إزاء مجود عملية السالم بسبب احتقار حكومة إسرائيل للمبادئ اليت قامت عليها هذه العملية، ورفضها الوفاء وإذ تشعر ببالغ القلق

ا وفقاً لالتفاقات اليت وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية يف اي ريفر،كل من واشنطن والقاهرة واخلليل وو بالتزاما
ا السابقة بشأن هذا املوضوع، مبا يف ذلك آخر هذه القرارات، وهو القرار وإذ تذّكر آذار/مارس ٢٧املؤرخ يف ١٩٩٨/١جبميع قرارا

١٩٩٨،١

ستمرار أعمال القتل س الشرقية، وال سيما ااالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدتدين-١
واجلرح اليت يرتكبها اجلنود واملستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلسطينيني، باإلضافة إىل احتجاز اآلالف من الفلسطينيني بدون حماكمة، 

يني ونزع ملكية ت الفلسطينواستمرار مصادرة األراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكا
ا تشكل انتهاكات جسيمة  أراضيهم، وهدم منازهلم، واقتالع األشجار املثمرة، وتطلب إىل إسرائيل الكف عن هذه األفعال فوراً لكو

حلقوق اإلنسان وملبادئ القانون الدويل، كما تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السالم؛
الفلسطينيني يف حي العمود بالقدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطين مدينة القدس الفلسطينية االستيالء على منازل تدين أيضاً -٢

ويد القدس، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف عن هذه املمارسات فوراً؛ دف  وإجبارهم على العيش خارج ديارهم 
التحقيق، شرعية عليه، ضد الفلسطينيني أثناءاستخدام التعذيب، الذي أضفت حمكمة العدل العليا يف إسرائيل التدين كذلك-٣

وتطلب إىل حكومة إسرائيل االمتناع فوراً عن ممارسات االستجواب اجلارية والعمل على إلغاء املشروعية املذكورة آنفاً؛
، مبا فيها القدس الشرقية، غري ١٩٦٧أن مجيع املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام تؤكد من جديد-٤

وملبادئ القانون الدويل، وينبغي تفكيكها من أجل الوصول ١٩٤٩شرعية وتشكل انتهاكاً جسيماً ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ة الشرق األوسط؛إىل سالم عادل ودائم وشامل يف منطق

أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب تنطبق على األراضي الفلسطينية واألراضي العربية تؤكد من جديد أيضاً -٥
، مبا فيها القدس الشرقية، وتعترب أي تغيري يف الوضع اجلغرايف والسكاين ملدينة القدس١٩٦٧اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

غري شرعي والغياً؛١٩٦٧الشرقية عن وضعها السابق حلرب حزيران/يونيو 
األمهية البالغة لعقد مؤمتر لألطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت تؤكد من جديد كذلك-٦

؛١٠/٦-ودإط ١٠/٥-ودإط ١٠/٤-ودإط ١٠/٣-احلرب، وفقاً لقرارات اجلمعية العامة دإط 
إىل إسرائيل الكف فوراً عن سياستها املتمثلة يف فرض العقوبات اجلماعية، مثل هدم املنازل وإغالق األراضي الفلسطينية، تطلب-٧

وهي تدابري تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدويل وللقانون اإلنساين الدويل، وتعرض حياة الفلسطينيني للخطر، كما تشكل عقبة 
أمام السالم؛رئيسية 

احملتلة. [احملرر]بشأن انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية ١



تطلب مرة أُخرى إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، الكف عن مجيع أشكال انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي -٨
ساين نالفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، واألراضي العربية اُألخرى احملتلة، واحرتام قواعد القانون الدويل ومبادئ القانون اإل

ا الدولية واالتفاقات اليت وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية؛الدويل والتزاما
تطلب أيضاً إىل إسرائيل االنسحاب من األراضي الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية، ومن األراضي العربية اُألخرى احملتلة منذ -٩

اإلنسان ذات الصلة؛، وفقاً لقرارات األمم املتحدة وقرارات جلنة حقوق ١٩٦٧عام 
تطلب إىل األمني العام أن يسرتعي انتباه حكومة إسرائيل ومجيع احلكومات اُألخرى وأجهزة األمم املتحدة املختصة والوكاالت -١٠

كن، وأن مماملتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق 
ا السادسة واخلمسني؛ يقدم تقريراً عن تنفيذ حكومة إسرائيل له إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور

تطلب أيضاً إىل األمني العام أن يوايف جلنة حقوق اإلنسان جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيما بني دورات اللجنة -١١
ل اإلسرائيلي مواطنو األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة اُألخرى؛وتتناول األحوال اليت يعيشها حتت االحتال

ا السادسة واخلمسني، يف إطار البند نفسه من جدول األعمال، باعتبارها مسألة ذات أولوية تقرر-١٢ النظر يف هذه املسألة يف دور
عالية.



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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