
.١٩٩٥كانون األول/ديسمبر ٦جيم بتاريخ ٥٠/٢٩قرار رقم 
الممارسات اإلسرائيلية التي تمّس حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة: مطالبة إسرائيل باإلفراج عن العرب 
المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على األراضي المحتلة؛ إدانة سياسات 

واالستيطان التي تتبعها إسرائيل في األراضي المحتلة، وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية الضمّ 
هناك

إن اجلمعية العامة،
ا ذات الصلة وقرارات جلنة حقوق اإلنسان،تشيرإذ إىل قرارا

١٩٩٤،١آذار/مارس١٨ملؤرخ ) ا١٩٩٤(٩٠٤قرارات جملس األمن ذات الصلة، وأحدثها القرار اعتبارهافيتضعوإذ

يف تقارير اللجنة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان نظرتوقد
٣وتقارير األمني العام،٢العرب يف األراضي احملتلة

تمع الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان تدركوإذ وكفالة احرتام القانون الدويل،مسؤولية ا
مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،جديدمنتؤكدوإذ
على ١٩٤٩،٤آب/أغسطس١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخةأيضاً جديدمنتؤكدوإذ

،١٩٦٧العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عاماألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وعلى األراضي 
بقيام حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتوقيع إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت، مبا يف ترحبوإذ

االتفاقات التنفيذية الالحقة، مبا يف ذلك وكذلك ١٩٩٣،٥أيلول/سبتمرب١٣ذلك مرفقاته وحماضره املتفق عليها، يف واشنطن يف
واالتفاق املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، ١٩٩٤،٦أيار/مايو٤االتفاق املتعلق بقطاع غزة ومنطقة أرحيا املوقع يف القاهرة يف

،١٩٩٥أيلول/سبتمرب٢٨املوقع يف واشنطن يف

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢المجلد الخامس: اإلسرائيلي.-قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي، جامع: مىن نصويل، المصدر)
.١٧٣-١٧١)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

) مذحبة اخلليل وما تالها من أحداث أودت حبياة مدنيني فلسطينيني. [احملّرر]١٩٩٤(٩٠٤يدين القرار ١
.A/50/463و A/50/282و A/50/170أنظر: ٢
٣A/50/657 إىلA/50/660.
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٤ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا
٥S/26560-A/48/486 لس األمن، السنة الثامنة واألربعون، ملحق تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب ، املرفق؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 

.S/26560"، الوثيقة ١٩٩٣وكانون األول/ديسمرب 
٦S/1994/727-A/49/180 لس األمن، السنة التاسعة واألربعون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو ، املرفق؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 

.S/1994/727"، الوثيقة ١٩٩٤



ع غزة ومنطقة أرحيا وفقاً لالتفاقات اليت جرى التوصل إليها بني الطرفنيانسحاب اجليش اإلسرائيلي الذي جرى يف قطا تالحظوإذ
وتنصيب السلطة الفلسطينية يف هاتني املنطقتني،

إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، وخباصة باللجوء إىل القلقُيساورهاوإذ
ا الرامية إىل تغيري املركز القانوين لألرض العقاب اجلماعي وإغال ق املناطق وضّم األراضي وإقامة املستوطنات، والستمرار إجراءا

الفلسطينية احملتلة وطابعها اجلغرايف وتكوينها الدميوغرايف،
رائيليون املسلحون غريإزاء احلالة اخلطرية النامجة عن اإلجراءات اليت يتخذها املستوطنون اإلسخاصبوجهالقلقُيساورهاوإذ

الشرعيني يف األرض احملتلة، على حنو ما جتّلى يف مذحبة املصّلني الفلسطينيني اليت ارتكبها مستوطن إسرائيلي غري شرعي يف اخلليل يف
،١٩٩٤شباط/فرباير٢٥

ين ومحايته،أجل سالمة الشعب الفلسطيباألثر اإلجيايب لوجود دويل أو أجنيب مؤقت يف األرض الفلسطينية احملتلة من منهاواقتناعاً 
للمسامهة اإلجيابية للبلدان اليت شاركت يف الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل،تقديرهاعنتعربوإذ

)،١٩٩٤(٩٠٤بضرورة التنفيذ الكامل لقرار جملس األمنأيضاً منهاواقتناعاً 
يها ائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فأن مجيع التدابري واإلجراءات املتخذة من جانب إسر تقرر-١

١٩٤٩،٧آب/أغسطس١٢القدس، انتهاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يف

اذ تدابري تطالب بأن تقوم إسرائيل بالكّف فوراً عن اختومبا يتعارض مع قرارات جملس األمن ذات الصلة، غري قانونية وغري صحيحة، و 
أو إجراءات من هذا القبيل؛

أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، ويف األراضي العربية خاصبوجهجديدمنتؤكد-٢
ا تشكل١٩٦٧األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام عقبة أمام حتقيق السلم الشامل؛غري قانونية وأ

عودة عدد من املبعدين إىل األرض الفلسطينية احملتلة، وتطلب إىل إسرائيل أن تيسر عودة الباقني؛االرتياحمعتالحظ-٣
نني و إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تعجل بإطالق سراح مجيع من تبقى من الفلسطينيني احملتجزين أو املسجتطلب-٤

على حنو تعسفي، وذلك مبا يتمشى مع االتفاقات اليت جرى التوصل إليها؛
إىل االحرتام الكامل من جانب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، جلميع احلريات األساسية للشعب الفلسطيين، ريثما تدعو-٥

جيري مّد ترتيبات احلكم الذايت إىل بقية الضفة الغربية؛
ا احلادية واخلمسني تقريراً عن تنفيذ هذا القرارإىل األتطلب-٦ .مني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٧ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



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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