
.١٩٨٩آب/أغسطس ٣١بتاريخ ١٩٨٩/٤قرار 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، وبصفة خاصة، باحرتام مبدأي املساواة يف احلقوق وتقرير املصري جلميع الشعوب،تسترشدإذ

اإلنسانية، ومبادئ القانون الدويل وأحكامه، وأحكامها١٩٤٩لعاماألربعمبادئ اتفاقيات جنيف اعتبارهافيتضعوإذ
وأعراف احلرب يف الرب،قواننيبشأن١٩٠٧لعاموااللتزامات، الناشئة عن األنظمة املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة 

باحرتام االتفاقيات يف كل الظروف وبكفالةتعهدتقد١٩٤٩لعامجنيفأن مجيع الدول األطراف يف اتفاقيات تالحظوإذ
احرتامها،

إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية اليت متس حقوق تشيروإذ
اإلنسان يف األراضي الفلسطينية والعربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل،

ديسمرب/األولكانون٢٢يفاملؤرخ) ١٩٨٧(٦٠٥راتالقراالتحديد،إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، وعلى وجه تشيروإذ
،١٩٨٨يناير/الثاينكانون١٤يفاملؤرخ) ١٩٨٨(٦٠٨و،١٩٨٨يناير/الثاينكانون٥يفاملؤرخ) ١٩٨٨(٦٠٧و،١٩٨٧

١٩٨٩،١/يوليومتوز٦يفاملؤرخ) ١٩٨٩(٦٣٦و

تلة، املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملبتقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف علماً تحيطوإذ
وبالتقارير ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية،

ويف١٩٨٨يناير/الثاينكانون١٣يفجنيفب األمحر يف إىل البيانات الصحفية الصادرة عن اللجنة الدولية للصليباهتمامتشيروإذ
،١٩٤٩لعامالرابعةجنيفالتفاقيةاملتكررإسرائيلخرقخبصوص١٩٨٨أغسطس/آب١٩و١٨
ذا الشأن،تؤكدوإذ ا السابقة  قرارا
١٩٤٩املعدنيني وقت احلرب رفض إسرائيل املستمر احرتام اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية األشخاص املالبالغجزعهايثيروإذ

قية على الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وانتهاك إسرائيل حقوق اإلنسان بشكل منهجي وثابت علىاالتفاهذهوتطبيق
١٣وميمدى العشرين سنة املاضية، واستمرارها يف ارتكاب املذابح ضد الشعب الفلسطيين، كما حدث مؤخراً يف قرية حنالني 

إبعاد وتسليم املواطنني الفلسطينيني،ويف،١٩٨٩أبريل/نيسان
بنتائج الدورة االستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين بوصفها مسامهة إجيابية يف التوصل إىل تسوية سلمية ترحبوإذ

يد،عبدعصمتأمحد: المصدر مجلدال. اإلسرائيلي-العربيوالصراعفلسطينبشأنالمتحدةاألممقراراتمقدم،ا
.٤٢٠-٤١٨،)١٩٩٥الفلسطينية،الدراساتمؤسسة: لبنانبريوت،(١٩٩١-١٩٨٧: الرابع

]المحرر. [المدنیینللفلسطینیینإسرائیلبترحیل٦٣٦األمنمجلسقراریعنى١



للنزاع يف املنطقة،
،١٩٧٧لعامااملتعلقنياإلضافينيالربوتوكولنيوإىل١٩٤٩لعاماألربعبانضمام فلسطني إىل اتفاقيات جنيف ترحبوإذ

أن االحتالل اإلسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية والعربية األخرى جديدمنتؤكد-١
احملتلة، وجرمية خملة بسلم اإلنسانية وأمنها مبقتضى القانون الدويل؛

ما ترتكبه سلطات االحتالل اإلسرائيلية من أعمال القتل املتعمد للفلسطينيني، مبن فيهم األطفال، وتكسري أنجديدمنتؤكد-٢
ا هالكها بفرض  أطراف الشباب وإحلاق األذى اجلسيم بسالمتهم اجلسدية، وإخضاع املدن والقرى واملخيمات لظروف معيشية يراد 

ائية والطبية، وإطالق قنابل الغاز داخل املنازل واملساجد واملستشفيات مما تسبب مبوت حظر التجول عليها ومنع إمدادها باملواد الغذ
العديد من الناس باالختناق، ومنع الوالدات اجلديدة عن طريق إجهاض النساء احلوامل بالضرب املربح وبإلقاء قنابل الغاز داخل 

؛منازهلن، إن كل هذه األعمال تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدويل
١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفأن اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب املؤرخة جديدمنتؤكد-٣

على الفلسطينيني وعلى األراضي الفلسطينية والعربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل، وأن خمالفة إسرائيل ألحكام هذه االتفاقيات، تنطبق
فلسطينيني ومعاملتهم معاملة الإنسانية، وبفرض العقوبات اجلماعية واالعتقال اإلداري على اآلالف منهم، وبطرد بتعذيب املعتقلني ال

وإبعاد املواطنني خارج وطنهم بالقوة، وباالعتداء على املمتلكات واملنازل وتدمريها، هي جرائم حرب مبقتضى القانون الدويل؛
مقاومته االحتالل اإلسرائيلي جبميع الوسائل وفقاً لقرارات األمم املتحدة، وتؤكد أن حق الشعب الفلسطيين يفأخرىمرةتؤكد-٤

لة من تلك الوسائل تؤكد تصميمه على وسيهيإمنا١٩٨٧مربكانون األول/ديس8انتفاضة الشعب الفلسطيين ضد االحتالل منذ
حترير أرضه وممارسة حقوقه املقررة؛

الفلسطيين غري القابلة للتصرف يف العودة إىل وطنه، وتقرير مصريه دون تدخل أجنيب، وإقامة حقوق الشعب جديدمنتؤكد-٥
ن مدولته املستقلة ذات السيادة على ترابه الوطين وفقاً مليثاق األمم املتحدة ولقرارات اجلمعية العامة، وضرورة متكني الشعب الفلسطيين 

نيب؛التمتع بسيادته الكاملة على أرضه دون تدخل أج
:إسرائيل ملا يليتدين-٦
املنهجية والثابتة ممارستهاخاللمن١٩٤٩لعامجنيفأ) خرقها اجلسيم لالتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدويل والتفاقيات (

ألخرى احملتلة ااملذكورة يف هذا القرار، وتطلب إىل إسرائيل الكف عن ذلك يف احلال واالنسحاب من األراضي الفلسطينية والعربية 
بالقوة، وذلك وفقاً ملبادئ القانون الدويل ولقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

ا ب) إقامتها مستوطنات إسرائيلية يف األراضي الفلسطينية والعربية األخرى احملتلة وتدعو إىل إزالتها. وتؤكد أن مجيع التدابري اليت اخت( ذ
ي تدابري والثقافية والدينية وغريها من السمات يف األراضي الفلسطينية والعربية األخرى احملتلة هإسرائيل بقصد تغيري السمات السياسية

ا مل تكن؛ غري قانونية وباطلة وكأ
) ١٩٨١(٤٩٧ألمنج) احتالهلا املستمر للجوالن العربية السورية وحتديها لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة قرار جملس ا(

اوواليتهاقوانينهابفرض١٩٨١عامإسرائيلأصدرتهالذيالقرارأنوترى،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخ علىوإدار
مل يكن؛وكأنهباطلقرارهوالسوريةالعربيةاجلوالن



ا سلطات االحتالل اإلسرائي( ي لد) املعاملة الالإنسانية واملمارسات اإلرهابية املنطوية على انتهاك حلقوق اإلنسان واليت ال تزال تقوم 
ضد املواطنني العرب السوريني يف اجلوالن العربية السورية احملتلة بسبب رفضهم محل بطاقات هوية إسرائيلية وإلجبارهم على محل هذه 

١٢يفات، وهي ممارسات تشكل خرقاً صارخاً التفاقية جنيف اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب واملؤرخة البطاق
ب من مجيع الدول واملنظمات الدولية املختصة عدم االعرتاف بأية قوانني أو والية أو إدارة إسرائيلية وتطل،١٩٤٩أغسطس/آب

بشأن األراضي السورية احملتلة؛
الدعوة إىل عقد مؤمتر سالم دويل بشأن الشرق األوسط تشارك فيه كل األطراف يف النزاع مبا يف ذلك منظمة التحرير تؤيد-٧

) ١٩٦٧(٢٤٢األمنسالفلسطينية كشريك على قدم املساواة والدول اخلمس األعضاء الدائمون يف جملس األمن وفقاً لقرار جمل
وعلى أساس احلقوق املقررة للشعب الفلسطيين وخاصة حقه يف تقرير املصري، وانسحاب ١٩٦٧،٢ربنوفم/الثاينتشرين٢٢يفاملؤرخ

قوات االحتالل اإلسرائيلية من مجيع األراضي العربية احملتلة، مبا فيها القدس؛
ا الثانية واألربعني، بقائمة مستوفاة للتقارير والدر ترجو-٨ ات واإلحصاءات اسمن األمني العام أن يزود اللجنة الفرعية يف دور

والوثائق األخرى املتعلقة بقضية فلسطني واألراضي العربية األخرى، مع نصوص قرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة، وكذلك 
.بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة

]المحرر. [األوسطالشرقفيوشاملعادللسالماألسسیضع٢



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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