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  681قرار جملس األمن الدويل رقم 
  املتعلق بحماية الفلسطينيين يف املناطق احملتلة

  .20/12/1990نيويورك، 
  
  

  جملس األمن،إن 
  التزامات الدول األعضاء بموجب ميثاق األمم املتحدة،إذ يؤكد من جديد 

 242ر جملس األمن أيضاً مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي باحلرب، الذي تضمنه قراوإذ يؤكد من جديد 
  ،1967نوفمبر / تشرين الثاين 22املؤرخ يف ) 1967(

/ تشرين األول 12املؤرخ يف ) 1990( 672تقرير األمين العام املقدم عمالً بقرار جملس األمن  وقد تلقى
بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سالمة وحماية املدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون حتت  1990أكتوبر 

  من ذلك التقرير، 26إىل  20علماً على وجه اخلصوص بالفقرات من  وإذ يحيط )1(االحتالل اإلسرائيلي،
بما أبداه األمين العام من اهتمام بأن يقوم بزيارة وأن يوفد مبعوثه ملتابعة مبادرته مع وإذ يحيط علماً 

اً بالدعوة التي وجهتها إليه تلك السلطات من تقريره، كما يحيط علم 22السلطات اإلسرائيلية، كما ورد يف الفقرة 
  مؤخراً،

الفلسطينية التي حتتلها إسرائيل  إزاء التدهور اخلطير للحالة يف جميع األراضي وإذ يساوره بالغ القلق
  ، بما يف ذلك القدس، وإزاء العنف والتوتر املتزايد يف إسرائيل، 1967منذ عام 

  )2(1990ديسمبر / كانون األول 20رئيس جملس األمن يف  هبالبيان الذي أدىل  وإذ يأخذ يف االعتبار
  بشأن طريقة ونهج التوصل إىل سلم شامل وعادل ودائم يف النزاع العربي ـ اإلسرائيلي،

املؤرخ يف ) 1988( 608و  1988يناير / كانون الثاين 5املؤرخ يف ) 1988( 607إىل قراراته  وإذ يشير
 30املؤرخ يف ) 1989( 641و  1989يوليو / تموز 6املؤرخ يف ) 1989( 636و  1988يناير / كانون الثاين 14
ير جزعه قرار حكومة إسرائيل إبعاد أربعة فلسطينيين من األراضي احملتلة بما يتنافى ث، وإذ ي1989أغسطس / آب

  )3(،1949مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  تقريره؛لألمين العام على  يعرب عن تقديره ـ1
تشرين  12املؤرخ يف ) 1990( 672إزاء رفض إسرائيل لقراري جملس األمن يعرب عن بالغ قلقه  ـ2

  ؛1990أكتوبر / تشرين األول 24املؤرخ يف  )1990( 673و 1990أكتوبر / األول
دنيين الفلسطينيين يف قرار حكومة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل ، استئناف إبعادها للميشجب  ـ3

  األراضي احملتلة؛
، قانوناً، على جميع 1949حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام يحث  ـ4

  ، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بأحكام االتفاقية املذكورة؛1967األراضي التي حتتلها إسرائيل منذ عام 
أن تكفل احترام إسرائيل،  1949مية يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام إىل األطراف املتعاقدة السايطلب ـ 5

  منها؛ 1السلطة القائمة باالحتالل، اللتزاماتها بموجب االتفاقية وفقاً للمادة 
إىل األمين العام أن يقوم، بالتعاون مع جلنة الصليب األحمر الدولية، بمواصلة تطوير الفكرة  يطلب ـ6

ملتعلقة بالدعوة إىل عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة، املعرب عنها يف تقريره وا
األطراف إىل تقديم  ومناقشة ما يمكن أن تتخذه هذه األطراف من تدابير بموجب االتفاقية، وأن يدعو، لهذا الغرض،
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تفاقية وكذلك آرائها بشأن املسائل آرائها بشأن الطريقة التي يمكن أن تسهم بها هذه الفكرة يف حتقيق أهداف اال
  األخرى ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس؛

إىل األمين العام رصد ومراقبة احلالة فيما يتعلق باملدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون يطلب أيضاً  ـ7
ال، وأن يستخدم ويعين ما جتعحتت االحتالل اإلسرائيلي، وأن يبذل جهوداً جديدة يف هذا الصدد على وجه االس

يلزم من موظفي وموارد األمم املتحدة وغير ذلك من املوظفين واملوارد املوجودين هناك يف املنطقة ويف أماكن 
  أخرى، أو يستعين بهم، يف إجناز هذه املهمة، وأن يبقي جملس األمن على اطالع بصورة منتظمة يف هذا الصدد؛

أن يقدم أول تقرير دوري إىل جملس األمن يف موعد أقصاه األسبوع األول  إىل األمين العام يطلب كذلك ـ8
  .ثم كل أربعة أشهر بعد ذلك، ويقرر أن يبقي املسألة قيد نظره حسب االقتضاء 1991مارس /من شهر آذار

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


