
.١٩٩١آب/أغسطس ٢٣بتاريخ ١٩٩١/٦قرار 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 
دولته المستقلةتقرير مصيره وفي إنشاء 

إن اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات،
مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وبصفة تسترشدإذ

خاصة، مبدأي املساواة يف احلقوق وتقرير املصري جلميع الشعوب،
القانون الدويل وأحكامه، وااللتزامات ومبادئاإلنسانية،وأحكامها١٩٩٤لعاماألربعجنيفمبادئ اتفاقيات ارهااعتبفيتضعوإذ

،١٩٠٧لعامالرابعةالهايباتفاقيةاملرفقةالرب،يفاحلربالناشئة عن األنظمة املتعلقة بقوانني وأعراف 
االتفاقيات املذكورة، باحرتام من١املادةمبوجبتعهدتقد١٩٤٩لعامجنيفاتفاقياتيفاألطرافالدولمجيعأنتالحظوإذ

االتفاقيات وبكفالة احرتامها يف كل الظروف،
إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان اليت تدين ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية يف األراضي تشيروإذ

١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفى اليت حتتلها إسرائيل، واليت تؤكد سريان اتفاقية جنيف الرابعة املؤرخة الفلسطينية واألراضي العربية األخر 
هذه األراضي،على
كانون٢٢يفاملؤرخ) ١٩٨٧(٦٠٥رقمالقراراتإىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، وعلى وجه التحديد أيضاً تشيروإذ

يناير/الثاينكانون١٤يفاملؤرخ) ١٩٨٨(٦٠٨و،١٩٨٨يناير/الثاينكانون٥يفاملؤرخ) ١٩٨٨(٦٠٧و،١٩٨٧ديسمرب/األول
١٩٩٠،١/ديسمرباألولكانون٢٠يفاملؤرخ) ١٩٩٠(٦٨١و،١٩٨٩يوليو/متوز٦يفاملؤرخ) ١٩٨٩(٦٣٦و،١٩٨٨

اليت متس حقوق يف املمارسات اإلسرائيليةبالتقارير اليت أحالتها إىل اجلمعية العامة اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق علماً تحيطوإذ
اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، وبالتقارير ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية 

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية،
ويف١٩٨٨يناير/الثاينكانون١٣يفجنيفيففية الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل البيانات الصحبقلقتشيروإذ
املدنينياألشخاصحبمايةاخلاصةالرابعةجنيفالتفاقيةإسرائيلقبلمناملتكرراخلرقخبصوص١٩٨٨أغسطس/آب١٩و١٨

أحكام هذه االتفاقية يف األراضي احملتلة،تطبيق املستمرورفضها،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةاحلرب،وقت
ذا الشأن،جديدمنتؤكدوإذ ا السابقة  قرارا
رفض إسرائيل املستمر احرتام اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيق هذه االتفاقية على الفلسطينيني يف األراضي البالغجزعهايثيروإذ

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧اإلسرائيلي. المجلد الرابع: -األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربيقرارات : أمحد عصمت عبد ا
.٤٢٧-٤٢٥)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

برتحيل الفلسطينيني عن األراضي احملتلة. [احملرر]٦٨١يُعىن قرار جملس األمن ١



مرارها بشكل منهجي وثابت على مدى األعوام األربعة والعشرين املاضية، واستالفلسطينية احملتلة، وانتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان 
يف ارتكاب أعمال القتل واجلرح واالعتقال ضد الشعب الفلسطيين، ويف إبعاد املواطنني الفلسطينيني وطردهم،

ذاته مبا فيها القدس، يشكل يف حدأن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى، جديدمنتؤكد-١
انتهاكاً جسيماً ومنتظماً حلقوق اإلنسان، كما يشكل عدواناً مبقتضى القانون الدويل؛

أن استمرار ارتكاب سلطات االحتالل اإلسرائيلية ألعمال القتل املتعمد للفلسطينيني، مبن فيهم األطفال، جديدمنأيضاً تؤكد-٢
ا خنقها وتكسري أطراف الشباب وإحلا ق األذى اجلسيم بسالمتهم اجلسدية، وإخضاع املدن والقرى واملخيمات لظروف معيشية يراد 

وتدمريها بفرض حظر التجول عليها ومنع إمدادها باملواد الغذائية والطبية، وإطالق قنابل الغاز داخل املنازل واملساجد والكنائس 
ختناق، وضرب احلوامل ضرباً مربحاً، وإلقاء قنابل الغاز داخل منازهلن مما يسبب واملستشفيات مما يسبب موت العديد من الناس باال

إجهاضهن، وتعذيب احملتجزين الفلسطينيني، وفرض العقوبات اجلماعية واالحتجاز اإلداري على آالف الفلسطينيني، وطرد 
جلب على األراضي الفلسطينية احملتلة، و الفلسطينيني وإبعادهم خارج وطنهم، ومصادرة األراضي وإنشاء مستوطنات إسرائيلية

مهاجرين يهود من أحناء كثرية من العامل وتوطينهم يف هذه األراضي مما يؤدي إىل تعديل طابعها اجلغرايف، وإغالق املدارس واجلامعات، 
عة اتفاقية جنيف الرابوانتهاك حرمة األماكن املقدسة، وهدم املنازل، كل ذلك يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدويل وألحكام 

؛١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخةاخلاصة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب 
أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الفلسطينيني وعلى األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى اليت جديدمنكذلكتؤكد-٣

من قبل إسرائيل ألحكام هذه االتفاقية يشكالن انتهاكاً جسيماً ملبادئ القانون حتتلها إسرائيل، وأن التجاهل والرفض املستمرين
تمع الدويل يتحّمل، بالتايل، مسؤولية توفري احلماية للشعب الفلسطيين اخلاضع لالحتالل اإلسرائيلي، طبقاً لقرارات  الدويل، وأن ا

ة اية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واألراضي العربيجملس األمن ذات الصلة وألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، حىت 
األخرى؛

وأنلالتفاقية،إسرائيلاحرتامتضمنوأناالتفاقية،من١املادةتطبقإىل الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة أن تطلب-٤
االتفاقية؛هذهمن١٢و١١و١٠و٩للموادطبقاً لالحتالل،اخلاضعالفلسطيينالشعبمحايةتكفل

حق الشعب الفلسطيين يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي جبميع الوسائل، وفقاً لقرارات األمم املتحدة، تأكيدأخرىمرةتعيد-٥
وسيلة من تلك الوسائل، مؤكداً تصميمه هيإمنا١٩٨٧ديسمرب/األولكانون٨يفبدأتوتؤكد أن انتفاضة الشعب الفلسطيين اليت 

حترير أرضه من االحتالل اإلسرائيلي وممارسة حقوقه الوطنية على ترابه الوطين؛على 
حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف يف العودة لوطنه وتقرير مصريه دون تدخل أجنيب، وإقامة جديدمنأيضاً تؤكد-٦

تقرير عامة وجلنة حقوق اإلنسان وملبدأ حق مجيع الشعوب يفدولته املستقلة ذات السيادة على ترابه الوطين وفقاً لقرارات اجلمعية ال
املصري؛

:إسرائيل ملا يليتدين-٧
ا املنهجية خاللمن١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةأ) خرقها اجلسيم لقواعد القانون الدويل والتفاقية جنيف الرابعة ( ممارسا

املذكورة يف هذا القرار، وتطلب إىل إسرائيل الكّف عن هذه املمارسات يف احلال واالنسحاب من األراضي الفلسطينية واألراضي العربية 



األخرى احملتلة بالقوة، وذلك وفقاً ملبادئ القانون الدويل ولقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
ائيلية يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة وتطالب بأن تُزال، وتؤكد أن مجيع التدابريب) إقامتها مستوطنات إسر (

ا إسرائيل بقصد ضم هذه األراضي أو تغيري السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية أو غريها من مسات القدس واألراضي  اليت اختذ
ا مل تكن؛غريتدابريهي١٩٦٧عاممنذى احملتلة الفلسطينية واألراضي العربية األخر  قانونية وباطلة وكأ

املؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧األمنج) احتالهلا املستمر للجوالن السورية وحتديها لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة قرار جملس (
ا قوانينهابفرض١٩٨١عامإسرائيلأصدرتهالذيالقرارأنجديدمنوتؤكد،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يف وواليتها وإدار

على اجلوالن السورية احملتلة هو قرار باطل وكأنه مل يكن؛
اد) املعاملة الالإنسانية واملمارسات اإلرهابية املنطوية على انتهاك حلقوق اإلنسان واليت ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي متارسه(

يني يف اجلوالن السورية احملتلة بسبب رفضهم محل بطاقات ُهويّة إسرائيلية وإلجبارهم على محل هذه ضد املواطنني العرب السور 
من مجيع الدول وتطلب،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةالبطاقات، وهي ممارسات تشكل خرقاً صارخاً التفاقية جنيف الرابعة 

والية أو إدارة إسرائيلية بشأن األراضي السورية احملتلة؛واملنظمات الدولية املختصة عدم االعرتاف بأية قوانني أو
تأييدها الدعوة إىل عقد مؤمتر سالم دويل بشأن الشرق األوسط حتت رعاية األمم املتحدة، تشارك فيه كل األطراف يف تكّرر-٨

قاً لقرار جملس الدائمني يف جملس األمن وفالنزاع مبا يف ذلك منظمة التحرير الفلسطينية كشريك على قدم املساواة، ومبشاركة األعضاء 
وكذلك كل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، ال سيما تلك اليت ١٩٦٧/نوفمربالثاينتشرين٢٢يفاملؤرخ)١٩٦٧(٢٤٢األمن

حتالل عّرفت وأكدت حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف وخاصة حقه يف تقرير املصري، وتطالب بانسحاب قوات اال
اإلسرائيلية من مجيع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة، مبا فيها القدس؛

أن أي حماولة لتسوية النزاع العريب ـ اإلسرائيلي خارج إطار املؤمتر الدويل املذكور أعاله، أو دون االستناد إىل الشرعية الدولية تؤكد-٩
يسري على النزاعات املسلحة فيما بني الدول، وإىل قرارات األمم املتحدة املعنية بفلسطني املكونة من مبادئ القانون الدويل الذي 

والشرق األوسط، لن تساهم يف تسوية املشكلة احلقيقية، وستبقي على النزاع احلايل الذي يهدد املنطقة باحلروب املستمرة؛
ا الترجو-١٠ رابعة واألربعني بقائمة مستوفاة بالتقارير والدراسات واإلحصاءات من األمني العام أن يزود اللجنة الفرعية يف دور

والوثائق األخرى املتعلقة بقضية فلسطني واألراضي العربية األخرى احملتلة، مع أحدث نصوص قرارات ومقررات األمم املتحدة ذات 
فلسطيين وغريه من ليت متس حقوق اإلنسان للشعب الالصلة، وكذلك بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية ا

.السكان العرب يف األراضي احملتلة، وجبميع املعلومات األخرى ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار



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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