
.١٩٩٣كانون األول/ديسمبر ١٠دال بتاريخ ٤٨/٤١قرار 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 

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

إن اجلمعية العامة،
املستمر،اإلسرائيليالعسكرياالحتاللحتتزالتما١٩٦٧عاممنذاحملتلةالعربيةاألراضيألنالقلقبالغيساورهاإذ

،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧املؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧األمنجملسقرارإىلتشيروإذ
اإىلأيضاً تشيروإذ ١٩٨٢فرباير/شباط٥املؤرخ٩/١ـودإط١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧املؤرخباء٣٦/٢٢٦قرارا

املؤرخواو٣٩/٩٥و١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٥املؤرخواو٣٨/٧٩و١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠املؤرخهاء٣٧/٨٨و
كانون٣املؤرخواو٤١/٦٣و١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦املؤرخواو٤٠/١٦١و١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١٤

١٩٨٨نوفمرب/الثاينتشرين٣املؤرخ٤٣/٢١و١٩٨٧ديسمرب/األولكانون٨املؤرخواو٤٢/١٦٠و١٩٨٦ديسمرب/األول
كانون٨املؤرخواو٤٤/٤٨و١٩٨٩أكتوبر/األولتشرين٦املؤرخ٤٤/٢و١٩٨٨ديسمرب/األولكانون٦املؤرخواو٤٣/٥٨و

ديسمرب/األولكانون٩املؤرخواو٤٦/٤٧و١٩٩٠ديسمرب/األولكانون١١املؤرخواو٤٥/٧٤و١٩٨٩ديسمرب/األول
.١٩٩٢ديسمرب/األولكانون١٤املؤرخواو٤٧/٧٠و١٩٩١

١٩٩٣،١ين األول/أكتوبر تشر ٢٩رخاألمني العام املؤ يف تقرير نظرتوقد

اإىلكذلكتشيروإذ املؤرخ٣١/٦١و١٩٧٥ديسمرب/األولكانون٥املؤرخ) ٣٠ـد(٣٤١٤القراراتسّيماوالالسابقة،قرارا
كانون٧املؤرخني٣٣/٢٩و٣٣/٢٨و١٩٧٧نوفمرب/الثاينتشرين٢٥املؤرخ٣٢/٢٠و١٩٧٦ديسمرب/األولكانون٩

،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١١املؤرخهاء٣٥/١٢٢و١٩٧٩ديسمرب/األولكانون٦املؤرخ٣٤/٧٠و١٩٧٨ديسمرب/األول
العربية،لألراضياحتالهلاتنهيبأنإسرائيلأمور،مجلةيففيها،طالبتاليت
القضائيةوواليتهاقوانينهافرض١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٤املؤرخإسرائيلقرارقانونيةعدمأخرىمرةجديدمنتؤكدوإذ

ا األرض،لتلكالفعليالضمعنهنتجممااحملتل،السورياجلوالنعلىوإدار
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املتحدة،األممميثاقمبوجبجائزغريبالقوةاألراضياكتسابأنجديدمنتؤكدوإذ
١٩٤٩،٢آب/أغسطس١٢احلرب، املعقودة يفإىل اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت تشيروإذ

انطباق االتفاقية املذكورة على اجلوالن السوري احملتل،جديدمنتؤكدوإذ
١٩٦٧،٣حزيران/يونيو١٤املؤرخ) ١٩٦٧(٢٣٧األمنجملسقراراعتبارهايفتضعوإذ

ألمناإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لرفضها االمتثال للقرارات املتعلقة باجلوالن السوري احملتل، وال سّيما قرار جملس تدين-١
ا على اجلوالن السوري قررالذي،)١٩٨١(٤٩٧ لس يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها القضائية وإدار فيه ا

وباطٍل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تلغي قرارها هذا على الفور؛احملتل الٍغ 
استمرار إسرائيل يف تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميوغرايف واهليكل املؤسسي واملركز القانوين للجوالن السوري أيضاً تدين-٢

توطنات؛احملتل، وال سّيما إقامة املس
دف تغيري تقّرر-٣ ا أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،  أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذ

ة يطابع اجلوالن السوري احملتل ومركزه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبما
هلا أي أثر قانوين؛وليس،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملعقودةاملدنيني وقت احلرب، 

حماوالت إسرائيل فرض اجلنسية اإلسرائيلية وبطاقات اهلُويّة اإلسرائيلية بالقوة على املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري تستنكر-٤
ن اجلوالن السوري احملتل؛احملتل، وتطالبها بأن تكّف عن تدابريها القمعية ضد سكا

؛١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملعقودة،انتهاكات إسرائيل التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلربتشجب-٥
إىل الدول األعضاء عدم االعرتاف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛أخرىمرةتطلب-٦
ا التاسعة واألربعني تقريراً عن تنفيذ هذا القرارتطلب-٧ .إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٢ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا
. [احملّرر]١٩٦٧) إسرائيل إىل احرتام حقوق اإلنسان يف املناطق اليت تأثرت بصراع الشرق األوسط سنة ١٩٦٧(٢٣٧يدعو القرار ٣



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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