
.١٩٨٨شباط/فبراير ١٥) بتاريخ ٤٤ألف (الدورة ١٩٨٨/١قرار رقم 
إدانة سياسات إسرائيل وممارساتها التي تمس حقوق اإلنسان لسكان األراضي المحتلة

إن جلنة حقوق اإلنسان،
اإلنسان،مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وكذلك مببادئ وأحكام اإلعالن العاملي حلقوق تسترشدإذ

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

، ١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخةأحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب اعتبارهافيتضعوإذ
مبادئ القانون اإلنساين الدويل،وكذلك،١٩٠٧لعامالرابعةوأحكام اتفاقية الهاي 

والذي حدد كعمل من ،١٩٧٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخ)٢٩(د.٣٣١٤قرار اجلمعية العاماعتبارهافيتأخذوإذ
اهلجوم عليه، أو أي احتالل عسكري، ولو كان مؤقتاً، ينجم أعمال العدوان "قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو 

،"عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة
لسكان نبسائر قرارات اجلمعية العامة املعتمدة يف دورات عادية واستثنائية فيما يتعلق باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنساتذكروإذ

األراضي العربية احملتلة،
ذا الشأن، مبا يف ذلك القراراتذكروإذ مربانون األول/ديسك٢٢يفاملؤرخ) ١٩٨٧(٦٠٥تبوجه خاص بقرارات جملس األمن 

١٩٨٨،١الثاين/ينايركانون١٤يفرخ املؤ ) ١٩٨٨(٦٠٨و١٩٨٨يناير/الثاينكانون٥يفاملؤرخ) ١٩٨٨(٦٠٧و١٩٨٧

ا مبعوثه السيد ماراك غولدينغ يف فلسطني علماً تحيطوإذ حملتلةابتقرير األمني العام عن بعثة تقصي احلقائق اليت قام 
)S/19443 (والقرارات الصادرة يف هذا الشأن عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وبالتقارير

مجيع تقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية، وكذلك
لسكان األراضي احملتلة،

طرد خبصوص١٩٨٨يناير/الثاينكانون١٣يفجنيفإىل البيان الصحفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تشيروإذ
م،املواطنني الفلسطينيني من وطنه

ا السابقة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف فلسطني احملتلة،تذكروإذ جبميع قرارا
جزعها العميق الستمرار إسرائيل يف اتباع سياسة "القبضة احلديدية" يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وما ترتكبه جديدمنتؤكدوإذ

واإلبعاد ضد الفلسطينيني، وسياسة جتويع املخيمات، وأفعاهلا اليت تتضمن تكسري أذرع األطفال من جرائم القتل واألضرار واالعتقال
والشباب،

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٨٠-٣٧٩)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

احملرر][تركز القرارات يف هذه الفقرة على املمارسات اإلسرائيلية اليت تنتهك حقوق اإلنسان للفلسطينيني، وعلى ترحيل املواطنني الفلسطينيني. ١



أن االحتالل حبد ذاته يشكل انتهاكاً جوهرياً حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها جديدمنتؤكد-١
فلسطني؛

انتهاكات إسرائيل اخلطرية واملستمرة التفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب واملؤرخة أن جديدمنتؤكد-٢
جرائم حرب وإهانة هي،١٩٤٩لعامجنيفباتفاقياتامللحقني١٩٧٧لعاماإلضافينيوالربوتوكولني،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يف

للبشرية؛
ل تتبعها إسرائيل يف فلسطني احملتلة، واملتمثلة يف تكسري عظام األطفال والنساء والرجاسياسة العنف اجلسدي اليتبشدةتدين-٣

والتسبب يف إجهاض النساء نتيجة للضرب املربح؛
إسرائيل الستمرارها يف اتباع سياسة "القبضة احلديدية" واالنتهاك املستمر واملنهجي حلقوق اإلنسان للشعب بشدةتدين-٤

ذلك إطالق النار على األطفال والنساء والرجال املدنيني وقتلهم وجرح واعتقال وتعذيب آالف الفلسطينيني، الفلسطيين، مبا يف
خوحماوالت خطف األطفال الفلسطينيني عنوة ونقلهم إىل أماكن جمهولة كما حدث يف خميم الدهيشة ومدرسة خولة يف البرية بتاري

؛١٩٨٨فرباير/شباط٣و١
قرار إسرائيل بضم القدس وتغيري الطابع العمراين والرتكيب السكاين، واهليكل أو الوضع املؤسسي جديدمنوتدينبقوةترفض-٥

زل الألراضي احملتلة، مبا فيها القدس، وتعترب مجيع هذه التدابري وآثارها الغية وباطلة، كما تدين مصادرة األراضي واملمتلكات، وهدم املن
إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة للقوانني اإلسرائيلية؛وحماوالت إسرائيل الرامية إىل 

إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية وتسليح املستوطنني لقتل الفلسطينيني حتت إشراف سلطات االحتالل يف فلسطني مجدداً تدين-٦
احملتلة؛

دف مجدداً تدين-٧ االعتداء على األماكن الدينية املقدسة اإلسالمية واملسيحية ومن ذلك اهلجوم املتكرر على املسجد األقصى 
االستيالء عليه وتدمريه، وإعاقة احلريات واملمارسات الدينية وإطالق النار على املصّلني وإصابة العشرات منهم يف املسجد األقصى،  

؛١٩٨٨ريناي/الثاينكانون١٥يفحدثكما 
إجالء وترحيل وطرد وتشريد ونقل السكان الفلسطينيني وإنكار حقهم يف العودة إىل وطنهم، وجلب أقوام غرباء من مجدداً تدين-٨

أحناء أخرى من العامل وتوطينهم مكان مالكي األرض الفلسطينيني األصليني؛
تجاز اإلداري، وتعذيب األشخاص احملتجزين؛االعتقاالت اجلماهريية والعقوبات اجلماعية، واالحمجدداً تدين-٩

ب املمتلكات األثرية والثقافية، والقمع اإلسرائيلي املنهجي للمؤسسات الثقافية والتعليمية، وال سّيما اجلامعات مجدداّ تدين-١٠
تلة؛رد يف األراضي احملواملدارس واملعاهد، ونزع ملكية املواطنني الفلسطينيني للثروات الطبيعية واملياه وغريها من املوا

ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٨٤األمنجملسإىل السلطات اإلسرائيلية أن تنفذ على الفور قراري تطلب-١١
القرارات السابقة للمجلس اليت تدعو إىل إعادة الُعُمد وكذلك١٩٨٨يناير/الثاينكانون١٤يفاملؤرخ) ١٩٨٨(٦٠٨و١٩٨٠

م سلطات االحتالل إىل وطنهم؛املنتخبني  م فوراً وعودة مجيع املواطنني الذين أبعد إىل بلديا
إسرائيل على االمتناع عن السياسات واملمارسات اليت تنتهك حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة؛تحث-١٢
لس االقتصادي واالجتماعي، أن توصي جملس األترجو-١٣ ري من بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابمن اجلمعية العامة، عن طريق ا

املشار إليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الستمرارها يف انتهاك حقوق اإلنسان لسكان األراضي الفلسطينية وغريها من 



األراضي العربية احملتلة؛
املختصة والوكاالت املتخصصة واملنظمات من األمني العام أن يسرتعي انتباه مجيع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة ترجو-١٤

اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن مدى احلكومية الدولية
ا اخلامسة واألربعني؛ تنفيذ هذا القرار إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور

ام أن يوايف اللجنة جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيما بني دورات اللجنة وتتناول حالة من األمني العكذلكترجو-١٥
سكان تلك األراضي احملتلة؛

ا اخلامسة واألربعني باعتباره مسألة ذات أولوية عاليةالنظرتقرر-١٦ .يف هذا املوضوع 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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