
.١٩٨٩شباط/فبراير ١٧) بتاريخ ٤٥(الدورة ١٩٨٩/١قرار رقم 
بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات ١٩٨١اإلعالن مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 

الجوالن ملغى وباطل، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء فوراً 

إن جلنة حقوق اإلنسان،
األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وبأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية بأحكام ميثاق تسترشدإذ

واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
تعاين من تزالال١٩٦٧عاميفألن األراضي السورية واألراضي العربية األخرى اليت احتلتها إسرائيل القلقشديديساورهاوإذ

االحتالل العسكري اإلسرائيلي ومن عدوان إسرائيل وانتهاكها املستمر حلقوق اإلنسان،
من،األجملسعنالصادرةالصلةذاتالقراراتوتنفيذقبولورفضهااملتحدةاألممميثاقمن٢٥املادةإسرائيلبانتهاك تذّكروإذ

لس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل ،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخ) ١٩٨١(٤٩٧القراروخباصة الذي قرر فيه ا
ا على اجلوالن العربية السورية احملتلة قرار الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب بأن تلغي إسر  ئيل افرض قوانينها وواليتها وإدار

قرارها فوراً،
١٩٨٨سبتمرب/أيلول٢٤إىل١٩منبالقرار الذي اعتمده املؤمتر الربملاين الدويل الثمانون الذي عقد يف صوفيا يف الفرتة تذّكروإذ

وما هلا من بروتوكوالت إضافية، ١٩٤٩لعامجنيفجن واستنكر بشدة انتهاكات إسرائيل الفاضحة واليومية التفاقيات استهوالذي
ا من كاف ة األراضي العربية ووضع حد الحتالهلا لتلك األراضي،ودعاها إىل سحب قوا

بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان لسكان القلقبالغمععلماً تحيطوإذ
،/A)694/43(األراضي العربية احملتلة

ا الصارخة حلقوق اإلنسان شديدباستياءتالحظوإذ ، بعد أن نظرت يف التقرير سالف الذكر، أن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاكا
الرغم مما اعتمده كل من اللجنة، على،١٩٦٧عاممنذيف األراضي العربية السورية واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل 

ا املتخصصة من قرارات بشأن األراضي العربية احملتلة تدين وجملس األمن، واجلمعية العامة، وغريها من أ جهزة األمم املتحدة ووكاال
إسرائيل ملواصلتها احتالل األراضي السورية واألراضي العربية األخرى وتطلب من إسرائيل وضع حد هلذا االحتالل وتنفيذ القرارات 

املذكورة أعاله،
١٩٨٨،١فرباير/شباط١٥يفاملؤرخ١٩٨٨/٢قرارهاتؤكدوإذ

أكدت اجلمعية فيه "مبدأ عدم جواز الذي،١٩٨٨مايو/أيار١١يفاملؤرخ٤١/٨عصجالعامليةبقرار مجعية الصحة تذّكروإذ
اكتساب األراضي بالقوة وأن أي احتالل لألراضي بالقوة والقيام بأعمال القمع والعنف ضد السكان املدنيني وأعمال التهجري واإلبعاد 

جتاههم يؤثر بشكل خطري على األحوال الصحية واالجتماعية والنفسية والعقلية واجلسدية هلؤالء السكان الواقعني حتت هذا 
،"االحتالل

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧:الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٩١-٣٨٨)،١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

]المحرر. [المحتلةالسوریةاألراضيفياإلنسانحقوقبشأن١



فيه العمل العدواين بأنه، عّرفتوالذي،١٩٧٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخ)٢٩(د.٣٣١٤بقرار اجلمعية العامةتذّكروإذ
"قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي احتالل عسكري، ولو كان مؤقتاً، ينجم يف مجلة أمور، 

عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة"، و نصت فيه على أنه "ما من اعتبار أياً  
،"أو اقتصادياً أو عسكرياً، أو غري ذلك، يصح أن يتخذ مربراً الرتكاب عدوانكانت طبيعته سواء أكان سياسياً 

اجلمعية العامة األخرى ذات وبقرارات،١٩٧٥ديسمرب/األولكانون٥يفاملؤرخ)٣٠.د(٣٤١٤بقرار اجلمعية العامةتذّكروإذ
أمور،مجلةيفالعامة،اجلمعيةفيهطالبتالذي١٩٨٨ديسمرب/األولكانون٦يفاملؤرخجيمإىلألف٤٣/٥٤القرارالصلة وآخرها 

،١٩٦٧عاممنذاحملتلةاألراضيكافةمنوالكاملاملشروطوغريالفوريإسرائيلبانسحاب
٥يفاملؤرخ٩/١ـدإطو١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخباء٣٦/٢٢٦عامةبوجه خاص بقراري اجلمعية التذّكروإذ

١٩٨٨ديسمرب/األولكانون٦يفاملؤرخواو٤٣/٥٨القراروآخرهاالصلةذاتاألخرىبالقراراتوأيضاً ١٩٨٢فرباير/شباط
،١٩٦٧عاممنذاحملتلةالسوريةالعربيةاألراضيبسكاناملتصل

جنيفواتفاقية،١٩٠٧وعام١٨٩٩لعامالهايأن مجيع األحكام ذات الصلة باملوضوع يف اللوائح املرفقة باتفاقييت تأكيدتعيدوإذ
العربيةواألراضيالسوريةاألراضيعلىتنطبق،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةاحلربوقتاملدنينياألشخاصحبمايةاملتعلقة

ا، وأن تألطراف يف تلك االتفاقيات أن حترتم اإىلوتطلب،١٩٦٧عاممنذإسرائيلحتتلهااليتالقدس،فيهامبااألخرى، بذل التزاما
قصارى جهدها من أجل ضمان احرتام أحكام تلك الصكوك واالمتثال هلا يف مجيع الظروف،

قرارات جملس األمن واجلمعية العامة وغريها من اهليئات اليت تنص على أن حيازة األراضي بالقوة أمر ال تقره جديدمنتؤكدوإذ
دة والقرارات ذات الصلة،مبادئ القانون الدويل وميثاق األمم املتح

ا ليست دولة عضواً تالحظوإذ ا املستمرة حلقوق اإلنسان تثبت على حنو قاطع أ ا وأعماهلا وانتهاكا أن سجل إسرائيل وسياسا
ا مبوجب ميثاق األمم املتحدة، ا مل تف بالتزاما حمبة للسلم وأ

املتصلةاألخرىالقراراتومجيع،)١٩٨١(٤٩٧األمنجملسم قرار إسرائيل الستمرارها يف جتاهل وحتدي أحكابشدةتدين-١
اواليتاحملتلةالسوريةالعربيةباألراضي ااملتحدةاألممهيئاتمنوغريهاالعامةاجلمعيةاعتمد صصة، وتستنكر بشدة ملتخاووكاال

اء احتالهلا والكّف عن  ا حلقوق اإلنسان؛عدم تنفيذ إسرائيل ألحكام هذه القرارات بإ تدابريها القمعية وانتهاكا
رفض إسرائيل املستمر السماح للجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان لسكان تشجب-٢

وتطلب١٩٦٨ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ. د(٢٤٤٣العامةاألراضي احملتلة بزيارة األراضي العربية احملتلة وتنفيذ قرار اجلمعية 
احملتلة؛العربيةاألراضيبدخولهذهاخلاصةللجنةإسرائيلتسمحبأن
بفرض١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخأن استمرار احتالل إسرائيل للجوالن العربية السورية وقرارها وأخرىمرةتعلن-٣

اوواليتهاقوانينها ادةوجب أحكام املمبيشكالن،فعًال،األراضيهذهضمإىلأدىالذياحملتلةالسوريةالعربيةاجلوالنعلىوإدار
رباألول/ديسمكانون١٤يفاملتخذ، عمًال عدوانياً وأن القرار )٢٩(د.٣٣١٤العامةاجلمعيةوقراراملتحدةاألممميثاقمن٣٩

اإلسرائيلية على اجلوالن احملتلة هو قرار الغ وباطل وليس له شرعية أو أثر من ناحية القانون الدويل، ويشكل القواننيبتطبيق١٩٨١
انتهاكاً خطرياً للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وحتدياً للمجتمع الدويل؛



الن العربية السورية واهليكل املؤسسي، واملركز القانوين للجو استمرار إسرائيل يف تغيري املعامل الطبيعية، والتكوين الدميوغرايف، تدين-٤
احملتلة؛

املعاملة الالإنسانية واإلرهاب واملمارسات املنافية حلقوق اإلنسان اليت تواصل السلطات اإلسرائيلية احملتلة تطبيقها ضد تشجب-٥
ات اهلُويّة اإلسرائيلية، نسية اإلسرائيلية وإلجبارهم على محل بطاقاملواطنني السوريني يف اجلوالن العربية السورية احملتلة بسبب رفضهم اجل

وهي ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب 
جملس األمن واجلمعية العامة واهليئات الدولية باملوضوع اليت اعتمدها الصلةذاتوللقرارات١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخة

ديداً للسلم واألمن الدوليني؛ األخرى، وتشكل كذلك 
طلبها إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أالّ تعرتف بأي والية أو قوانني أو تدابري وضعتها إسرائيل بشأن جديدمنتؤكد-٦

ا ية احملتلة، وتطلب إىل الوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية أن متتثل يف عالقااألراضي السورية وغريها من األراضي العرب
مع إسرائيل ألحكام هذا القرار؛

تكف وأن،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخمن إسرائيل، وهي السلطة القائمة باالحتالل، أن تلغي فوراً قرارها تطلب-٧
املوجهة ضد املواطنني السوريني يف اجلوالن العربية السورية احملتلة لفرض اجلنسية اإلسرائيلية عليهم وإجبارهم علىعن أعماهلا اإلرهابية 

محل بطاقات اهلُويّة اإلسرائيلية، وتدين القمع اإلسرائيلي ضد املؤسسات التعليمية يف اجلوالن العربية السورية احملتلة وفرض مقّررات
والتحامل والتعّصب الديين؛تعليمية تشيع الكراهية

إسرائيل الستمرارها يف سياسات وممارسات الضم يف اجلوالن العربية السورية احملتلة، ومن بينها مصادرة األراضي وإقامة تدين-٨
جلوالن من موارد ااملستوطنات اإلسرائيلية عليها ونقل املستوطنني اإلسرائيليني إليها، وحتويل املياه إىل تلك املستوطنات، وحرمان سكان

م حقهم يف تصديرها؛ م الزراعية وحرما العيش، وخاصة فرض املقاطعة على منتجا
مجيع الدول أن حتّث إسرائيل، وهي الدولة القائمة باالحتالل، على الكّف عن هذه املمارسات، مبا فيها تدابري املقاطعة، تناشد-٩

والن؛وعلى تسهيل تسويق املنتجات الزراعية لسكان اجل
على وجوب مساح إسرائيل ملن مت إجالؤهم من سكان اجلوالن بالعودة إىل ديارهم واستعادة أمالكهم وأمكنة إقامتهم اليت تشدد-١٠

ةالسورياألراضيكلمناملشروطوغريالكاملإسرائيلانسحابضرورةفائقعلىحبزموتؤكد،١٩٦٧عاممنذاحتلها إسرائيل 
فيها القدس، وهو شرط أساسي وضروري إلقامة سالم عادل وشامل يف الشرق األوسط؛مبا،١٩٦٧عاممنذاحملتلةاألخرىوالعربية

األمني العام أن يوفر للجنة اخلاصة مجيع التسهيالت املالية الالزمة، مبا يف ذلك التسهيالت املطلوبة للزيارات اليت ستقوم ترجو-١١
رار؛ربية املعنية، كي تتمكن من التحقيق يف السياسات واملمارسات اإلسرائيلية املشار إليها يف هذا القا لألراضي احملتلة وللبلدان الع

األمني العام أن يوّجه نظر مجيع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية ترجو-١٢
الدولية إىل هذا القرار، وأن يعلنه على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً إىل جلنة حقوق الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية 
ا السادسة واألربعني؛ اإلنسان يف دور

ا السادسة واألربعني، باعتبارها مسألة ذات درجة عالية من األولوية، البند تقرر-١٣ أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدور
".ة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطنياملَُعنـَْون "مسأل



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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