
.١٩٩١فبراير/شباط١٥بتاريخ) ٤٧الدورة(١٩٩١/٢رقمقرار
والنالجمرتفعاتعلىوإدارتهاوسلطتهاقوانينهابفرض١٩٨١سنةإسرائيلاتخذتهالذيالقرارأناإلعالن

فوراً إلغائهإلىإسرائيلودعوةوباطل،ملغى

إن جلنة حقوق اإلنسان،
استمرار و ١٩٦٧معاما يعانيه سكان األراضي العربية السورية واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ إذ يقلقها بالغ القلق

ؤالء السكان، االحتالل العسكري االسرائيلي واإلمعان يف انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة 
لس، يف مجلة أمور، أن والذي١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧األمنجملسبقرار وإذ تذّكر قرر فيه ا

ا على اجلوالن العربية السورية احملتلة قرار الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب أن بقرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدار
تلغي إسرائيل قرارها فوراً،

٥يفاملؤرخ٩/١ـدإطو،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخباء٣٦/٢٢٦العامةاجلمعيةبقرارات وإذ تذّكر
ديسمرب/األولكانون١٥يفاملؤرخواو٣٨/٧٩و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخهاء٣٧/٨٨و،١٩٨٢فرباير/شباط

،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخواو٤٠/١٦١و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخواو٣٩/٩٥و،١٩٨٣
املؤرخ٤٣/٢١و،١٩٨٧ديسمرب/األولكانون٨يفاملؤرخواو٤٢/١٦٠و،١٩٨٦ديسمرب/األولكانون٣يفاملؤرخواو٤١/٦٣و
تشرين٦يفاملؤرخ٤٤/٢و،١٩٨٨ديسمرب/األولكانون٦يفاملؤرخواو٤٣/٥٨و،١٩٨٨نوفمرب/الثاينتشرين٣يف

،١٩٩٠ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخواو٤٥/٧٤و،١٩٨٩أكتوبر/األول
من القرارات ذات الصلة باملوضوع وبغريه١٩٧٥ديسمرب/األولكانون٥يفاملؤرخ) ٣٠. د(٣٤١٤العامةاجلمعيةبقرار وإذ تذّكر

العربية احملتلة منذ األراضياليت طالبت فيها اجلمعية العامة، يف مجلة أمور، بانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط والكامل من مجيع 
،1967عام

فيه اجلمعية العامة العمل عرفتوالذي١٩٧٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخ) ٢٩(د. ٣٣١٤بقرار اجلمعية العامةوإذ تذّكر
العدواين،

ا على قوانينهافرض١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخإسرائيلعدم قانونية قرار وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد وواليتها وإدار
اجلوالن العربية السورية احملتلة، والذي أدى إىل ضم هذه األراضي فعًال،

أن حيازة األراضي بالقوة أمر غري جائز مبوجب مبادئ القانون الدويل ومبوجب ميثاق األمم املتحدة وقرارات وإذ تؤكد من جديد
ا،جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة بامل وضوع، وأن مجيع األراضي اليت حتتلها إسرائيل على هذا النحو جيب إعاد

بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان للشعب وإذ تحيط علماً مع بالغ القلق

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٤٠٨-٤٠٧)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



، ويف هذا الصدد، تعرب عن استيائها من رفض (A/45/576)الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي العربية احملتلة
إسرائيل املتواصل التعاون مع اللجنة املذكورة واستقباهلا،

، بعد دراسة تقرير اللجنة املذكورة آنفاً، إزاء انتهاكات إسرائيل الصارخة واملتواصلة حلقوق اإلنسان يف وإذ تعرب عن جزعها الشديد
اجلمعية العامة وجملس األمن اليت طالبت إسرائيل تكراراً قراراترغم،١٩٦٧عاممنذاحملتلةاألخرىة األراضي السورية واألراضي العربي

اء هذا االحتالل، بإ
ا السابقة ذات الصلة باملوضوع، وأحدثها عهداً وإذ تعيد تأكيد ،١٩٩٠فرباير/شباط١٦يفاملؤرخ١٩٩٠/٣القرارهوقرارا

املتعلقةالرابعةجنيفاتفاقيةإىلخاصةبصفةوباإلشارةاإلنسان،حلقوقالعامليواإلعالناملتحدةاألممميثاقبأحكامتسرتشدوإذ
ذات الصلة باملوضوع يف اتفاقييت الهاي واألحكام،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةاحلرب،وقتاملدنينياألشخاصحبماية

،١٩٠٧و١٨٩٩لعام

إسرائيل، وهي الدولة احملتلة، لرفضها االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة باملوضوع، وخاصة قرار تدين بشدة. ١
ا على اجلوالن العربية فيهقررالذي) ١٩٨١(٤٩٧األمنجملس  لس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدار ا

الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب فيه بأن تلغي إسرائيل، وهي الدولة احملتلة، قرارها فوراً؛السورية احملتلة قرار 
استمرار إسرائيل يف تغيري املعامل الطبيعية والتكوين الدميوغرايف واهليكل املؤسسي واملركز القانوين للجوالن العربية السورية تدين. ٢

م؛احملتلة، وتؤكد أن النازحني من س كان اجلوالن العربية السورية احملتلة جيب أن يسمح هلم بالعودة إىل ديارهم وباستعادة ممتلكا
ا أو ستتخذها إسرائيل، وهي الدولة احملتلة، واليت ترمي إىل تغيري تقرر. ٣ أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذ

ماية لعربية السورية هي الغية وباطلة، وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حباملعامل واملركز القانوين للجوالن ا
وليس هلا أثر قانوين؛،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخةاألشخاص املدنيني وقت احلرب 

وريني يف اجلوالن يّة اإلسرائيلية على املواطنني السإسرائيل حملاولتها أن تفرض بالقوة املواطنية اإلسرائيلية وبطاقات اهلُو تدين بقوة. ٤
ا املتمثلة يف الضم وإقامة املستوطنات ومصادرة األراضي وحتويل املوارد املائية، ولفرضها مقاطع على ةالعربية السورية احملتلة، وملمارسا

ا االستيطانية وسياسا م الزراعية؛ وتطلب إىل إسرائيل الكّف عن خمططا دف تشويه ا املوجهة ضد املؤسسات األكادميية منتجا
احلقائق التارخيية وخدمة أهداف االحتالل، والكّف عن تدابريها القمعية املوجهة ضد سكان اجلوالن العربية السورية؛

يها أعاله؛إىل الدول األعضاء أالّ تعرتف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إلتطلب مرة أخرى. ٥
من األمني العام أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية ترجو. ٦

الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية، إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً إىل جلنة حقوق 
ا الثامنة واألربعني؛ اإلنسان يف دور

ا الثامنة واألربعني كمسألة ذات أولوية عالية، البند املَُعنـَْون "مسألة انتهاك حقوق تقرر. ٧ أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدور
."اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني



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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