
.١٩٨٧أيلول/سبتمبر ١بتاريخ ١٩٨٧/١١قرار رقم 
بفرض ١٩٨١إدانة إسرائيل النتهاكها حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته سنة 

قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات الجوالن، والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في 
إنشاء دولته المستقلةتقرير مصيره وفي 

إن اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات،
مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة، وبصفة خاصة احرتام مبدأي املساواة يف احلقوق وتقرير املصري جلميع الشعوب،تسترشدإذ

امللحقة ٢والربوتوكوالت اإلضافية١٩٤٩،١لعاماملبادئ واألحكام اإلنسانية اليت نصت عليها اتفاقيات جنيف اعتبارهافيتضعوإذ
١٩٠٧،٣ا، وااللتزامات الناشئة عن األنظمة املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام

كانون١٠يفاملؤرخزايإىلألف٣٧/٨٨و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ٧/٢ـدإطالعامةإىل قرارات اجلمعية تشيروإذ
١٥يفاملؤرخدال٣٨/٧٩و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠و١٦يفاملؤرخواوإىلألف٣٧/١٢٣و،١٩٨٢ديسمرب/األول
املؤرخحاءإىلألف٣٩/٩٥و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخدالإىلألف٣٩/٤٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون

إىلألف٤٠/١٦١و،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٢يفاملؤرخدالإىلألف٤٠/٩٦و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١٤يف
٤١/٦٣و،١٩٨٦ديسمرب/األولكانون٢يفاملؤرخدالإىلألف٤١/٤٣و،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخزاي
١٩٨٦،٤األول/ديسمربكانون٣يفاملؤرخزايإىلألف

١٩٨٣/٢٧و،١٩٨٣فرباير/شباط١٥يفاملؤرخة١٩٨٣/٣و١٩٨٣/٢و١٩٨٣/١اإلنسانإىل قرارات جلنة حقوق تشيروإذ
وباءألف١٩٨٥/١و،١٩٨٤فرباير/شباط٢٠يفاملؤرخني١٩٨٤/٢ووباءألف١٩٨٤/١و،١٩٨٣مارس/آذار٧يفاملؤرخ
٢٠يفاملؤرخوباءألف١٩٨٦/١و،١٩٨٥فرباير/شباط٢٦يفاملؤرخ١٩٨٥/٤و،١٩٨٥فرباير/شباط١٩يفاملؤرخ
،١٩٨٧فرباير/شباط١٩يفاملؤرخوباءألف١٩٨٧/٢و،١٩٨٦مارس/آذار١٠يفاملؤرخ١٩٨٦/٢٢و،١٩٨٦فرباير/شباط

احملتلة،فلسطنييفاحلالةبشأن،١٩٨٧فرباير/شباط١٩يفاملؤرخ١٩٨٧/٤و

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧اإلسرائيلي. المجلد الرابع: -األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربيقرارات : أمحد عصمت عبد ا
.٤١٥-٤١٣)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٩٧٣ـ ٩٧٠، األعداد ٧٥، ا
.IIوI، املرفقان ١٩٧٧آب/أغسطس ١٥بتاريخ A/٣٢/١٤٤وثيقة اجلمعية العامة ٢

3 Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899
and 1907 (New York: Oxford University Press, 1915), p. 100.

وسع املعلومات عن أتُعىن قرارات اجلمعية العامة، املذكورة يف هذه الفقرة، بانتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة؛ ويدعو بعضها إىل نشر ٤
فلسطني، وإىل مؤمتر دويل للسالم. [احملرر]



اإىلتشريوإذ ١٩٨٥/١٦و،١٩٨٣أغسطس/آب٣١يفاملؤرخ١٩٨٣/٩و،١٩٨٢سبتمرب/أيلول٨يفاملؤرخ١٩٨٢/١٨قرارا
١٩٨٥،٥سأغسط/آب٢٩يفاملؤرخ

بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة علماً تحيطوإذ
ا املتعاقبة املقدم إىل اجل ./A)680/41(معية العامة يف دورا

اإلسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان للسكان يف األراضي الفلسطينية واألراضي أن االحتالل مجدداً تؤكد-١
العربية األخرى احملتلة؛

بشدةتدين-٢
أ) املمارسات املنهجية الثابتة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي اليت تنتهك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف األراضي الفلسطينية (

احملتلة؛والعربية
ب) تطبيق سياسة "القبضة احلديدية" ضد سكان األراضي احملتلة؛(
ج) سياسة إسرائيل الرامية إىل إخضاع األراضي الفلسطينية احملتلة للقوانني اإلسرائيلية وال سيما ضم مدينة القدس، ومصادرة األراضي (

وإنشاء املستوطنات اإلسرائيلية؛
مم املتحدة الداعية إىل انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة؛د) إغضاء إسرائيل عن قرارات األ(
قوانينها وواليتها بفرض١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٤يفالصادرهـ) استمرار احتالل إسرائيل ملرتفعات اجلوالن السورية وقرارها (

ا على مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة وضمها الفعلي هلذه األراضي، وتؤكد من جديد بطالن القرار اإلسرائيلي املؤرخ  ١٤يفوإدار
كانون١٧يفاملؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧األمنجملسلقراروفقاً احملتلةاألراضيعلىسريانهشرعيةوعدم١٩٨١ديسمرب/األولكانون

؛١٩٨١ديسمرب/ألولا
ا السلطات اإلسرائيلية احمل( لة ضد تو) املعاملة الالإنسانية واملمارسات اإلرهابية املنطوية على انتهاك حلقوق اإلنسان اليت ال تزال تقوم 

قات اهلُويّة ااملواطنني السوريني يف مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة بسبب رفضهم اجلنسية اإلسرائيلية وإلجبارهم على محل بط
آب١٢يفاإلسرائيلية، وهي ممارسات تشكل خرقاً صرحياً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب واملؤرخة 

وتطلب من مجيع الدول واملنظمات الدولية املختصة عدم االعرتاف بأية قوانني أو والية إسرائيلية بشأن األراضي ١٩٤٩،٦/أغسطس
احملتلة؛السورية

على تنطبق١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةأن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب مجدداً تؤكد-٣
مجيع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل؛

واألراضي العربية احملتلة؛إسرائيل لرفضها تطبيق تلك االتفاقية على األراضي الفلسطينيةتدين-٤
ا املتعلقة بإساءة معاملة املعتقلني والسجناء الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية وتعذيبهم؛بشدةتدين-٥ إسرائيل لسياسا
الستمرار تعرض الشعب الفلسطيين، إىل حني تنفيذ حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، ألخطار العميقجزعهاعنتعرب-٦

يد تأكيد حقوق الفلسطينيني غري القابلة للتصرف. [احملرر]تركز القرارات املذكورة على حالة حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة، وتع٥
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٦ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



ا أعمال إبادة مجاعية واليت ثبت أن احلكومة جسي مة على غرار ما جرى من مذابح يف خميمات صربا وشاتيال اليت وصفت بأ
اإلسرائيلية مسؤولة عنها؛

حق الشعب الفلسطيين غري القابل للتصرف يف العودة إىل وطنه فلسطني، وحقه يف تقرير مصريه دون تدخل جديدمنتؤكد-٧
لته املستقلة ذات السيادة على ترابه الوطين وفقاً مليثاق األمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة؛خارجي وإنشاء دو 

حق منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين يف أن تشرتك اشرتاكاً كامالً يف جديدمنتؤكد-٨
ة فلسطني ومستقبل الشعب الفلسطيين؛مجيع اجلهود واملؤمترات الدولية املتعلقة بقضي

كانون١٣يفاملؤرخجيم٣٨/٥٨عامةالدعوة إىل عقد مؤمتر سالم دويل بشأن الشرق األوسط وفقاً لقرار اجلمعية التؤيد-٩
؛١٩٨٣ديسمرب/األول
ا األربعني بقائمة تضم آخر التقاريرترجو-١٠ ت والوثائق والدراسات واإلحصائيامن األمني العام أن يزود اللجنة الفرعية يف دور

.األخرى املتعلقة بفلسطني واألراضي العربية األخرى وكذلك بنصوص قرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة



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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