
.١٩٩٣آب/أغسطس ٢٠بتاريخ ١٩٩٣/١٥قرار رقم 
بفرض ١٩٨١إدانة إسرائيل النتهاكها حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته سنة 

قوانينها وواليتها 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 ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية إذ تسترشد

قوق وتقرير خاصة، باحرتام مبدأي املساواة يف احلواالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبصفة 
املصري جلميع الشعوب،
وأحكامها اإلنسانية حلماية ضحايا احلرب، ١٩٤٩آب/أغسطس١٢مبادئ اتفاقيات جنيف املؤرخة يفوإذ تضع في اعتبارها

بشأن قوانني وأعراف ١٩٠٧اي الرابعة لعامومبادئ القانون الدويل وأحكامه، وااللتزامات الناشئة عن األنظمة املرفقة باتفاقية اله
احلرب الربية،

باحرتام ١قد تعهدت وفقاً للمادة١٩٤٩آب/أغسطس١٢إىل أن مجيع الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املؤرخة يفوإذ تشير
هذه االتفاقيات وبكفالة احرتامها يف كل الظروف،

وجلنة حقوق اإلنسان اليت تدين ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية يف األراضي إىل مجيع قرارات اجلمعية العامةوإذ تشير أيضاً 
يفةالفلسطينية واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل، واليت تؤكد أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب واملؤرخ

شباط/فرباير١٩املؤرخ يف٢/١٩٩٣جلنة حقوق اإلنسانتنطبق على هذه األراضي، وخاصة قرار١٩٤٩آب/أغسطس١٢
١٩٩٣،

كانون ٢٢املؤرخ يف) ١٩٨٧(٦٠٥إىل قرارات جملس األمن ذات الصلة، وعلى وجه اخلصوص القراراتوإذ تشير كذلك
كانون ١٤املؤرخ يف) ١٩٨٨(٦٠٨و، ١٩٨٨كانون الثاين/يناير٥املؤرخ يف) ١٩٨٨(٦٠٧و، ١٩٨٧األول/ديسمرب

كانون األول/ديسمرب٢٠املؤرخ يف) ١٩٩٠(٦٨١و، ١٩٨٩متوز/يوليو٦املؤرخ يف) ١٩٨٩(٦٣٦و، ١٩٨٨الثاين/يناير
،١٩٩٢كانون األول/ديسمرب١٨املؤرخ يف) ١٩٩٢(٧٩٩و،١٩٩٢كانون الثاين/يناير٦املؤرخ يف) ١٩٩٢(٧٢٦و، ١٩٩٠

، والذي أكد )١٩٩٢(٧٩٩املقدم إىل جملس األمن عمالً بالقرار(S/25149)ألمني العامبتقرير اوإذ تحيط علماً مع بالغ القلق
لس بأن يتخذ التدابري الالزمة لضمان التقيد مبقرراته الواردة يف ال لس، وأوصى ا رارقفيه أن إسرائيل ال تزال ترفض التقيد بقرارات ا

١٩٩٢(٧٩٩،(
ها إىل اجلمعية العامة اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوقبالتقارير اليت رفعتوإذ تحيط علماً 

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤٦٤-٤٦١)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، وبالتقارير ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، 
ومنظمة الصحة العاملية،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،

، ١٩٨٨كانون الثاين/يناير١٣إىل البيانات الصحفية الصادرة عن جلنة الصليب األمحر الدولية يف جنيف يفوإذ تشير بقلق بالغ
٢٣وإىل بيان رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية الصادر يف، ١٩٩٢أيار/مايو٢١ويف،١٩٨٨آب/أغسطس١٩و١٨ويف

١٢بشأن انتهاكات إسرائيل املستمرة ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف١٩٩٣أيار/مايو
مبا يف ذلك إبعاد املواطنني الفلسطينيني عن أراضيهم، وقتل املدنيني ومنهم األطفال، وتطبيق سياسة العقاب ، ١٩٤٩آب/أغسطس

،اجلماعي ضد الشعب الفلسطيين
ذا الشأن، وأحدثها القراروإذ تؤكد من جديد ا السابقة  ،١٩٩٢آب/أغسطس٢٦املؤرخ يف١٠/١٩٩٢قرارا

آب/أغسطس١٢رفض إسرائيل املستمر احرتام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يفوإذ يثير جزعها البالغ
ي وثابت نيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وانتهاك إسرائيل حقوق اإلنسان بشكل منهجوتطبيق هذه االتفاقية على الفلسطي١٩٤٩

على مدى األعوام الستة والعشرين املاضية، واستمرارها يف قتل وجرح واعتقال الشعب الفلسطيين، ويف إبعاد وطرد املواطنني 
الفلسطينيني،

ألطراف املعنية منذ مؤمتر السالم يف الشرق األوسط املعقود يف مدريد، وإذ تشجع عملية التفاوض اجلارية بني اوإذ تأخذ في اعتبارها
تشرين ٢٢املؤرخ يف) ١٩٦٧(٢٤٢هذه العملية للتوصل بسرعة إىل تسوية لسالم عادل ودائم على أساس قراري جملس األمن

ر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة،وسائ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر٢٢املؤرخ يف) ١٩٧٣(٣٣٨و١٩٦٧الثاين/نوفمرب

أن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى، مبا فيها القدس، يشكل يف ذاته انتهاكاً تؤكد من جديد-١
جسيماً ومنتظماً حلقوق اإلنسان، وعدواناً مبقتضى القانون الدويل؛

ات االحتالل اإلسرائيلية يف ارتكاب أعمال القتل املتعّمد للفلسطينيني، مبن فيهم أن استمرار سلطتؤكد من جديد أيضاً -٢
األطفال، وتكسري أطراف الشباب وإحلاق األذى اجلسيم بسالمتهم اجلسدية، وإخضاع املدن والقرى واملخيمات لظروف معيشية يراد 

ومنع إمدادها باملواد الغذائية ، ١٩٩٢أيار/مايو٢٥ا خنقها وتدمريها بفرض حظر التجول عليها كما حدث يف قطاع غزة يف
والطبية، وإطالق قنابل الغاز داخل املنازل واملساجد والكنائس واملستشفيات مما سبب موت العديد من الناس باالختناق، وضرب 

نيني، وفرض تجزين الفلسطيالنساء احلوامل ضرباً مربحاً وإلقاء قنابل الغاز داخل منازهلن مما يتسبب يف إجهاضهن، وتعذيب احمل
العقوبات اجلماعية واالحتجاز اإلداري على آالف الفلسطينيني وطردهم وإبعادهم خارج وطنهم، ومصادرة األرض وإقامة املستوطنات 

أدى إىل ااإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة وجلب املهاجرين اليهود من عدة أحناء من العامل وتوطينهم يف هذه األراضي، مم
تعديل طابعها الدميوغرايف، وإغالق املدارس واجلامعات، وانتهاك حرمة األماكن املقدسة، وهدم املنازل، وكل ذلك يشكل انتهاكات 

، ١٩٤٩آب/أغسطس١٢خطرية ملبادئ القانون الدويل وأحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يف
حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق واإلعالن العاملي



املدنية والسياسية؛
تنطبق على ، ١٩٤٩آب/أغسطس١٢أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يفتؤكد من جديد كذلك-٣

األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل، وأن جتاهل إسرائيل ورفضها املستمرين ألحكامالفلسطينيني وعلى 
تمع الدويل مسؤول بالتايل عن توفري احلماية للشعب الفلسطيين هذه االتفاقية يشكالن انتهاكاً جسيماً ملبادئ القانون الدويل، وأن ا

اية االحتالل اإلسرائيلي اخلاضع لالحتالل اإلسرائي لي، وفقاً لقرارات جملس األمن ذات الصلة وألحكام االتفاقية املذكورة، حىت 
لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى؛

تطبيق ، ١٩٤٩آب/أغسطس١٢إىل الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يفتطلب-٤
اية هذا االحتالل؛١ادةامل من االتفاقية، وضمان احرتام إسرائيل لالتفاقية، وتأمني محاية الشعب الفلسطيين اخلاضع لالحتالل حىت 
حق الشعب الفلسطيين يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي جبميع الوسائل وفقاً لقرارات األمم املتحدة، وتؤكد تعود فتؤكد مرة أخرى-٥

إمنا هي وسيلة من تلك الوسائل تؤكد تصميمه على ١٩٨٧كانون األول/ديسمرب٨شعب الفلسطيين اليت بدأت يفأن انتفاضة ال
حترير أرضه من االحتالل اإلسرائيلي وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة على ترابه الوطين وعلى رأسها حقه يف تقرير املصري؛

) ٣(د . ١٩٤القابلة للتصرف يف العودة إىل وطنه وفقاً لقرار اجلمعية العامةحقوق الشعب الفلسطيين غريتؤكد من جديد أيضاً -٦
ويف تقرير مصريه دون تدخل أجنيب، ويف إقامة دولته املستقلة ذات السيادة على ترابه ، ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب١١املؤرخ يف

لعامة وقرارات جلنة حقوق اإلنسان؛الوطين وفقاً ملبادئ وأحكام ميثاق األمم املتحدة وقرارات اجلمعية ا
:سياسة إسرائيل ملا يليتدين-٧
، ١٩٤٩آب/أغسطس١٢أ) خرقها اجلسيم لقواعد القانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف(

ة، وذلك لفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلوتطلب إىل إسرائيل الكّف يف احلال عن هذه املمارسات واالنسحاب من األراضي ا
وفقاً ملبادئ القانون الدويل ولقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

١٧ب) استمرارها يف سياسة إبعاد املواطنني الفلسطينيني وطردهم من وطنهم، كما حصل ألكثر من أربعمئة مواطن فلسطيين يف(
املؤرخ ) ١٩٩٢(٧٩٩إسرائيل أن تتقيد بقرارات جملس األمن ذات الصلة، وأحدثها القراروتطلب من، ١٩٩٢كانون األول/ديسمرب

وكذلك بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، وأن تقلع عن ، ١٩٩٢كانون األول/ديسمرب١٨يف
تلك السياسة اليت تنتهك مبادئ القانون الدويل؛

وطنات إسرائيلية يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة، وتدعو إىل إزالتها، وتؤكد أن مجيع التدابري ج) إقامتها مست(
ا إسرائيل بقصد ضم هذه األراضي أو تغيري السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية أو غريها من السمات للقدس أو يف  اليت اختذ

ا مل تكن؛، ١٩٦٧راضي العربية األخرى احملتلة منذ عاماألراضي الفلسطينية واأل هي تدابري غري قانونية وباطلة وكأ
املؤرخ يف) ١٩٨١(٤٩٧د) احتالهلا املستمر للجوالن السورية وحتديها لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة قرار جملس األمن(

ا ، ١٩٨١القرار الذي أصدرته إسرائيل عاموتؤكد من جديد أن ، ١٩٨١كانون األول/ديسمرب١٧ بفرض قوانينها وواليتها وإدار
على اجلوالن السورية احملتلة هو قرار باطل وكأنه مل يكن؛



ا سلطات االحتالل اإلسرائ( لي يهـ) املعاملة الالإنسانية واملمارسات اإلرهابية املنطوية على انتهاك حلقوق اإلنسان واليت ال تزال تقوم 
املواطنني العرب السوريني يف اجلوالن السورية احملتلة بسبب رفضهم محل بطاقات ُهويّة إسرائيلية وإلجبارهم على محل هذه ضد

آب/أغسطس١٢البطاقات، وهي ممارسات تشكل خرقاً صارخاً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، واملؤرخة يف
ملنظمات الدولية املختصة عدم االعرتاف بأية قوانني أو والية أو إدارة إسرائيلية فيما يتعلق وتطلب من مجيع الدول وا، ١٩٤٩

باألراضي السورية احملتلة؛
ا السادسة واألربعني، بقائمة مستوفاة للتقارير والدراسات واإلحصاءات ترجو-٨ من األمني العام أن يزود اللجنة الفرعية، يف دور

علقة بقضية فلسطني واألراضي العربية األخرى احملتلة، مع نصوص أحدث مقررات وقرارات األمم املتحدة ذات والوثائق األخرى املت
الصلة، وكذلك بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من 

.يع املعلومات األخرى ذات الصلة بتنفيذ هذا القرارالسكان العرب يف األراضي احملتلة، ومج



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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