
.١٩٩١كانون األول/ديسمبر ٩جيم بتاريخ ٤٦/٤٧قرار 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 إسرائيل على 
سياسات الضم واالستيطان التي تتبعها في األراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية 

هناك، ولطردها الزعماء الفلسطينيين

إن اجلمعية العامة،
كانون٢٢يفاملؤرخ) ١٩٨٧(٦٠٥و،١٩٨٠مارس/آذار١يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥األمنجملسقراراتإىل تشيرإذ

تشرين٢٤يفاملؤرخ) ١٩٩٠(٦٧٣و،١٩٩٠أكتوبر/األولتشرين١٢يفاملؤرخ) ١٩٩٠(٦٧٢و،١٩٨٧ديسمرب/األول
،١٩٩٠ديسمرب/األولكانون٢٠يفاملؤرخ) ١٩٩٠(٦٨١و،١٩٩٠أكتوبر/األول
اإىلأيضاً تشيروإذ ديسمرب/األولكانون١٨يفاملؤرخباء٣٣/١١٣و،١٩٧٧أكتوبر/األولتشرين٢٨يفاملؤرخ٣٢/٥قرارا

،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخباء٣٥/١٢٢و،١٩٧٩ديسمرب/األولكانون١٢يفاملؤرخجيم٣٤/٩٠و،١٩٧٨
،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخباء٣٧/٨٨و،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخباء٣٦/١٤٧و
،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخجيم٣٩/٩٥و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٥يفاملؤرخجيم٣٨/٧٩و
،١٩٨٦ديسمرب/األولكانون٣يفاملؤرخجيم٤١/٦٣و،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخجيم٤٠/١٦١و
٤٤/٤٨و،١٩٨٨ديسمرب/األولكانون٦يفاملؤرخجيم٤٣/٥٨و،١٩٨٧ديسمرب/األولكانون٨يفاملؤرخجيم٤٢/١٦٠و

.١٩٩٠ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخجيم٤٥/٧٤و،١٩٨٩ديسمرب/األولكانون٨يفاملؤرخجيم
اُألخرىالعربيةاألراضيو القدس،فيهامبااحملتلة،الفلسطينيةاألرضيفالسائدةاخلطريةاحلالةإزاءوقلقهاجزعهابالغعنتعربوإذ
تدابرينمباالحتالل،القائمةالسلطةإسرائيل،اختذتهوملااِإلسرائيلياالحتاللاستمرارنتيجة،١٩٦٧عاممنذإسرائيلحتتلهااليت

األراضي،لتلكالدميوغرايفوالتكويناجلغرافيةوالطبيعةالقانويناملركزتغيريتستهدفوإجراءات
وإذ حتيط علماً ٢،تشرين الثاين/أكتوبر٣١و ١٩٨٨،١يناير/الثاينكانون٢١يفاملؤرخنيالعاماألمنيتقريريإىلتشيروإذ

١٩٩١،٤أيلول/سبتمرب١١و ١٩٩١،٣نيسان/أبريل٩بتقريري األمني العام املؤرخني يف

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٧٨-٢٧٦)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١S/19443 لس األمن، السنة الثالثة واألربعون، ملحق كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير وآذار/مارس "، الوثيقة ١٩٨٨؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 
S/19443.

٢S/21919 وCorr.1 لس األمن، السنة اخلامسة واألربعون، ملحق تشرين األول/أكتوبر و تشرين الثاين/نوفمرب وكانون ؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 
.S/21919"، الوثيقة ١٩٩٠األول/ديسمرب 

٣S/22472 لس األمن، السنة السادسة واألربعون، ملحق نسيان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو "، الوثيقة ١٩٩١؛ أنظر: "الوثائق الرمسية 
S/22472.

٤A/46/441.



األرض تنطبق على كل ١٩٤٩،٥آب/أغسطس١٢أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يفتؤكدوإذ
،١٩٦٧الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام

ا إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، واألراضي العربية األخرى اليت تقرر-١ أن مجيع التدابري واإلجراءات اليت اختذ
يف، تنتهك األحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة ١٩٦٧حتتلها إسرائيل منذ عام

، وتشكل عائقاً خطرياً أمام اجلهود الرامية إىل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط، ولذلك ١٩٤٩آب/أغسطس١٢
فال صحة قانونية هلا؛

يف تنفيذ هذه التدابري، وخباصة إقامة املستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، متادي إسرائيل بقوةتشجب-٢
؛١٩٦٧واألراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام

ا الدولية وفقاً ملبادئ القانون الدويل وأحكام االتفاقية؛تطالب-٣ ٦بأن تتقيد إسرائيل بدقة بالتزاما

بأن تكّف إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، فوراً عن اختاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إىل تغيري املركز أخرىمرةالبتط-٤
تلها القانوين أو الطبيعة اجلغرافية أو التكوين الدميوغرايف لألرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، واألراضي العربية األخرى اليت حت

؛١٩٦٧ذ عامإسرائيل من
إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن حترتم أحكامها، وأن تبذل كل اجلهود لكفالة احرتام هذه االستعجالوجهعلىتطلب-٥

ا يف كل األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، واألراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام ؛١٩٦٧األحكام والتقيد 
ا السابعة واألربعني تقريراً عن تنتطلب-٦ فيذ هذا القرار.إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٥ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا
املصدر نفسه.٦



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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