
.١٩٩٣كانون األول/ديسمبر ١٠جيم 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،
قرارات جملس األمن ذات الصلة،اعتبارهافيتضعإذ

ا ذات الصلة وقرارات جلنة حقوق اإلنسان،تشيروإذ إىل قرارا
تتدركوإذ مع الدويل يف تشجيع حقوق اإلنسان وضمان احرتام القانون الدويل،مسؤولية ا
مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة،جديدمنتؤكدوإذ
إزاء انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، كما هو وارد يف تقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف القلقشديديساورهاوإذ

وال سّيما يف ميادين ١ة اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة،املمارسات اإلسرائيلي
العقوبة اجلماعية وإغالق املناطق والضم وإنشاء املستوطنات واإلبعاد اجلماعي،

لها إسرائيل القدس، واألراضي العربية اُألخرى اليت حتتإزاء احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها أيضاً القلقشديديساورهاوإذ
، نتيجة التدابري واإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، واليت ترمي إىل تغيري املركز القانوين 1967منذ عام

لتلك األراضي وطبيعتها اجلغرافية وتكوينها الدميوغرايف،
الة اخلطرية النامجة عن اإلجراءات اليت يتخذها املستوطنون املسّلحون غري الشرعيني يف األراضي احملتلة،إزاء احلالقلقُيساورهاوإذ

باألثر اإلجيايب للوجود الدويل يف األرض الفلسطينية احملتلة لكفالة االمتثال ألحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني منهاواقتناعاً 
١٩٤٩،٢آب/أغسطس ١٢وقت احلرب، املعقودة يف

انطباق االتفاقية املذكورة على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها جديدمنتؤكدوإذ
،١٩٦٧م إسرائيل منذ عا

تفق عليه، من جانب فقاته وحمضره املبالتوقيع على إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت، مبا يف ذلك مر ترّحبوإذ

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي، جامع: مىن نصويل، المصدر)
.٧٨-٧٧)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١A/48/96 وA/48/278 وA/48/557.
لد المعاهداتمجموعة األمم املتحدة، ٢ .٩٧٣، العدد ٧٥، ا



١٩٩٣،٣أيلول/سبتمرب١٣حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، يف واشنطن العاصمة يف

ا إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، تقرر-١ أن مجيع التدابري واإلجراءات اليت اختذ
وحتدياً ١٩٤٩آب/أغسطس١٢انتهاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املعقودة يف

لقرارات جملس األمن ذات الصلة، غري قانونية وغري قابلة للسريان، وتطالب إسرائيل بأن تكف فوراً عن اختاذ تدابري وإجراءات من هذا 
القبيل؛

سرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تيسر عودة مجيع الفلسطينيني املبعدين من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عامإتطالب-٢
؛١٩٦٧

إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تعجل بإطالق سراح مجيع الفلسطينيني املتعلقني أو املسجونني على حنو تطلب-٣
تعّسفي؛

السلطة القائمة باالحتالل أن حترتم مجيع احلريات األساسية للشعب الفلسطيين، مثل حرية التعليم، مبا فيها حرية إىل تطلب-٤
تشغيل املدارس واجلامعات وسائر املؤسسات التعليمية، احرتاماً كامًال؛

ى اليت حتتلها س، واألراضي العربية األخر أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدجديدمنتؤكد-٥
غري مشروعة ومتثل عقبة يف سبيل السلم؛، ١٩٦٧إسرائيل منذ عام

ا التاسعة واألربعني تقريراً عن تنفيذ هذا القرارتطلب-٦ .إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

٣S/26560-A/48/486،وتشرینأكتوبر/األولتشرینملحقواألربعون،الثامنةالسنةاألمن،لمجلسالرسمیةالوثائق: "أنظرالمرفق؛
.S/26560الوثیقة،"١٩٩٣دیسمبر/األولوكانوننوفمبر/الثاني



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
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