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كانون  11ألف، باء، جيم، دال، هاء بتاريخ  64/ 47قرار اجلمعية العامة رقم 
  1992ديسمبر /األول

تأييد توصيات اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة 
للتصرّف، واحلثّ على نشر املعلومات ذات الصلة بقضية فلسطين وأنشطة األمم 

والدعوة إىل عقد مؤتمر دويل للسالم يف الشرق األوسط برعاية املتحدة املتعلقة بها، 
 األمم املتحدة، وإدانة سياسات إسرائيل النتهاكها حقوق اإلنسان

 
  هاء

 إن اجلمعية العامة،

ضد االحتالل  1987ديسمبر /كانون األول 9إذ هي على علم بانتفاضة الشعب الفلسطيني منذ 
 عاطفاً كبيرين من الرأي العام العاملي،اإلسرائيلي، التي لقيت اهتماماً وت

وإذ ُيساورها بالغ القلق إزاء احلالة التي تثير اجلزع يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 
، نتيجة الستمرار االحتالل على يد إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، وسياساتها 1967

 وممارساتها املتواصلة ضد الشعب الفلسطيني،

 12د من جديد أن اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب، املعقودة يف وإذ تؤك
، 1967تنطبق على األرض الفلسطينية التي حتتلها إسرائيل منذ عام ) 1(،1949أغسطس /آب

 بما فيها القدس، وعلى األراضي العربية احملتلة األخرى،

تواصلة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة وإذ تعرب عن شعورها بصدمة شديدة إزاء التدابير امل
تشرين  8باالحتالل، بما فيها قتل وجرح املدنيين الفلسطينيين، وأعمال العنف التي وقعت يف 

يف احلرم الشريف يف القدس والتي ارتكبتها قوات األمن اإلسرائيلية وأسفرت  1990أكتوبر /األول
ديسمبر /كانون األول 29ل العنف التي وقعت يف عن إصابات وخسائر يف األرواح، وكذلك أعما

 يف رفح، 1990

 وإذ تؤكد ضرورة تعزيز احلماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين يف األرض الفلسطينية احملتلة،

وإذ تدرك ضرورة زيادة الدعم واملعونة للشعب الفلسطيني الرازح حتت االحتالل اإلسرائيلي 
 والتضامن معه،

                                             
 اجمللد . اإلسرائيلي - قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ،جمع وتصنيف نصويل،منى : املصدر

  . 20-18، )2001مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت، لبنان( 1ط ، 1998- 1992: اخلامس
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يناير /كانون الثاين 21صيات الواردة يف تقارير األمين العام املؤرخة وقد نظرت يف التو
 )4(،1991أبريل /نيسان 9و) 3(1990أكتوبر /تشرين األول 31و) 2(1988

وإذ تشير إىل قراراتها ذات الصلة، فضالً عن قرارات جملس األمن ذات الصلة، وال سّيما قرار 
 6، الذي طلب اجمللس يف الفقرة 1990يسمبر د/كانون األول 20املؤرخ ) 1990( 681اجمللس 

إىل األمين العام أن يقوم، بالتعاون مع جلنة الصليب األحمر الدولية، بمواصلة تطوير الفكرة "منه 
املعرب عنها يف تقريره واملتعلقة بالدعوة إىل عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية يف 

تخذه هذه األطراف من تدابير بموجب االتفاقية، وأن االتفاقية املذكورة، ومناقشة ما يمكن أن ت
يدعو، لهذا الغرض، األطراف إىل تقديم آرائها بشأن الطريقة التي يمكن أن تسهم بها هذه الفكره يف 
حتقيق أهداف االتفاقية، وكذلك آرائها بشأن املسائل األخرى ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك 

 ، "إىل اجمللس

تنتهجه إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، من سياسات وممارسات تنتهك حقوق  ـ تدين ما 1
اإلنسان للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس، وخاصة أعماالً مثل 

قيام اجليش واملستوطنين اإلسرائيليين بإطالق النيران التي تسفر عن قتل وجرح املدنيين 
عزّل، والضرب وتكسير العظام، وإبعاد املدنيين الفلسطينيين، وفرض التدابير الفلسطينيين ال

االقتصادية التقييدية، وهدم املنازل، ونهب املمتلكات املنقولة أو غير املنقولة التي تكون بحوزة 
 األشخاص فردياً أو جماعيًا، والعقوبة واالحتجاز اجلماعيين، وما إىل ذلك؛

ائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بدقة التفاقية جنيف املتعلقة بحماية ـ تطالب بأن تمتثل إسر 2
، وأن تكّف فوراً عن سياساتها 1949أغسطس /آب 12املدنيين وقت احلرب، املعقودة يف 

 وممارساتها التي تشكل انتهاكاً ألحكام هذه االتفاقية؛

 1شّيًا مع التزامها بموجب املادة ـ تطلب إىل جميع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية، تم 3
من االتفاقية، أن تضمن احترام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لهذه االتفاقية يف جميع 

 الظروف؛

ـ تشجب بقوة استمرار جتاهل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لقرارات جملس األمن ذات  4
 الصلة؛

، بما فيها القدس، 1967لألرض الفلسطينية منذ عام ـ تؤكد من جديد أن احتالل إسرائيل  5
 ولألراضي العربية األخرى، ال يغير املركز القانوين لهذه األراضي بأي شكل من األشكال؛
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ـ تطلب إىل جملس األمن أن ينظر بصفة عاجلة يف احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة بغية  6
الدولية للمدنيين الفلسطينيين يف األرض الفلسطينية النظر يف التدابير الالزمة لتوفير احلماية 

 ، بما فيها القدس؛1967التي حتتلها إسرائيل منذ عام 

ـ تدعو الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية واحلكومية الدولية  7
 الفلسطيني؛وغير احلكومية ووسائط االتصال اجلماهيري إىل مواصلة تعزيز دعمها للشعب 

، 1967ـ تطلب إىل األمين العام أن يدرس احلالة الراهنة يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام  8
بما فيها القدس، بكل الوسائل املتاحة له، وأن يقدم تقارير دورية عنها، على أن يقدم أول هذه 

 .التقارير يف أقرب وقت ممكن

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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