
.١٩٩٢شباط/فبراير ١٤) بتاريخ ٤٨(الدورة ١٩٩٢/١قرار رقم 
إدانة سياسات إسرائيل وممارساتها في الجوالن السوري المحتل، وإعالن أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 

وراً فبفرض قوانينها وواليتها وإدارتها على مرتفعات الجوالن ملغى وباطل، ودعوة إسرائيل إلى إلغائه ١٩٨١

إن جلنة حقوق اإلنسان،
والستمرار االحتالل ١٩٦٧ملا يعانيه سكان األراضي السورية والعربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام إذ يساورها بالغ القلق

ؤالء السكان، العسكري اإلسرائيلي واإلمعان يف انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة 
لس، يف مجلة أمور، أن ١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ يف ١٩٨١(٤٩٧بقرار جملس األمن وإذ تذّكر والذي قرر فيه ا

ا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب بأن تلغي  قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدار
إسرائيل قرارها فوراً،

شباط/فرباير ٥املؤرخ يف ١/٩،  ودإط ـ ١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧باء املؤرخ يف ٣٦/٢٢٦لعامة بقرارات اجلمعية اوإذ تذّكر
، و ١٩٨٣كانون األول/ديسمرب ١٥واو املؤرخ يف ٣٨/٧٩، و ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب ١٠هاء املؤرخ يف ٣٧/٨٨، و ١٩٨٢

٤١/٦٣، و ١٩٨٥كانون األول/ديسمرب ١٦واو املؤرخ يف ٤٠/١٦١، و ١٩٨٤كانون األول/ديسمرب ١٤واو املؤرخ يف ٣٩/٩٥
٣املؤرخ يف ٤٣/٢١، و ١٩٨٧كانون األول/ديسمرب ٨واو املؤرخ يف ٤٢/١٦٠،  و ١٩٨٦كانون األول/ديسمرب ٣واو املؤرخ يف 

تشرين األول/أكتوبر ٦املؤرخ يف ٤٤/٢،  و ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب ٦واو املؤرخ يف ٤٣/٥٨، و ١٩٨٨تشرين الثاين/نوفمرب 
١٩٩١،١كانون األول/ديسمرب ٩رخ يف واو املؤ ٤٦/٤٧، و ١٩٩٠كانون األول/ديسمرب ١١واو املؤرخ يف ٤٥/٧٤، و ١٩٨٩

وبغريه من القرارات ذات الصلة ١٩٧٥كانون األول/ديسمرب ٥) املؤرخ يف ٣٠-(د ٣٤١٤بقرار اجلمعية العامة وإذ تذّكر أيضاً 
اليت طالبت فيها اجلمعية، يف مجلة أمور، بانسحاب إسرائيل الفوري وغري املشروط والكامل من مجيع األراضي العربية احملتلة باملوضوع 
،١٩٦٧منذ عام 

والذي عّرفت فيه اجلمعية ١٩٧٤كانون األول/ديسمرب ١٤) املؤرخ يف ٢٩-(د ٣٣١٤بقرار اجلمعية العامة وإذ تذّكر كذلك
العمل العدواين،

ا على ١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٤عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ يف وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد فرض قوانينها وواليتها وإدار
اجلوالن السوري احملتل والذي أدى إىل ضّم هذه األراضي فعًال،

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤٠٣-٤٠١)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ا على مرتفعات اجلوالن ملغي وباطل، وتطلب أن تلتزم إسرائيل أحكا١ اتفاقية جنيف متعلن هذه القرارات أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وواليتها وإدار
الرابعة. [احملرر]



ومبوجب ميثاق األمم املتحدة وقرارات جملس أن حيازة األراضي بالقوة غري جائزة مبوجب مبادئ القانون الدويلوإذ تؤكد من جديد
ا، األمن واجلمعية العامة ذات الصلة باملوضوع، وأن مجيع األراضي اليت حتتلها إسرائيل على هذا النحو جيب إعاد

نسان للشعب إلبتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اوإذ تحيط علماً مع بالغ القلق
، ويف هذا الصدد ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر١٨املؤرخ يف (A/46/522)الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة

تعرب عن استيائها من رفض إسرائيل املتواصل التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،
ا الصارخة حلقوق بعد دراسة تقرير اللجنة اخلوإذ تعرب عن جزعها الشديد، اصة املذكور آنفاً، ألن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاكا

، رغم قرارات جملس األمن واجلمعية العامة اليت طالبت إسرائيل ١٩٦٧اإلنسان يف األراضي السورية والعربية األخرى احملتلة منذ عام 
تكراراً بوضع حد هلذا االحتالل،

ا السابقة ذوإذ تعيد تأكيد ،١٩٩١شباط/فرباير١٥املؤرخ يف ٢/١٩٩١ات الصلة باملوضوع وأحدثها عهداً هو القرار قرارا
باألحكام ذات الصلة مليثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وباإلشارة بصفة خاصة إىل أحكام اتفاقية وإذ تسترشد

، واألحكام ذات الصلة باملوضوع يف اتفاقييت الهاي ١٩٤٩ب/أغسطس آ١٢جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف 
،١٩٠٧و ١٨٩٩لعام 

إسرائيل، وهي الدولة احملتلة، لرفضها االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة باملوضوع، وخاصة تدين بشدة-١
لس، يف مجلة أ١٩٨١(٤٩٧قرار جملس األمن  ا على اجلوالن ) الذي قرر فيه ا مور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدار

السوري احملتل قرار الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب فيه بأن تلغي إسرائيل، وهي الدولة احملتلة، قرارها فوراً؛
ن السوري احملتل، كل املؤسسي واملركز القانوين للجوالاستمرار إسرائيل يف تغيري املعامل الطبيعية والتكوين الدميوغرايف واهليتدين-٢

م؛ وتؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكا
ا أو ستتخذها إسرائيل، وهي الدولة احملتتقرر-٣ ة، واليت ترمي إىل تغيري لأن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذ

نيني داملعامل واملركز القانوين للجوالن السوري هي الغية وباطلة، وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية امل
، وليس هلا أثر قانوين؛١٩٤٩آب/أغسطس ١٢وقت احلرب واملؤرخة يف 

والن بالقوة املواطنية اإلسرائيلية وبطاقات اهلُويّة اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلإسرائيل حملاولتها أن تفرض تدين بقوة-٤
السوري احملتل، وما تنتهجه من ممارسات الضم وإقامة املستوطنات ومصادرة األراضي وحتويل املوارد املائية، ولفرضها املقاطعة على 

م الزراعية؛ وتطلب إىل إسرائيل وقف خم ا االستيطانية والسياسات املوجهة ضد املؤسسات التعليمية والرامية إىل تشو منتجا يه ططا
احلقائق التارخيية وخدمة أهداف االحتالل، والكّف عن تدابريها القمعية املوجهة ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛

من 4التشريعية أو اإلدارية املشار إليها يف الفقرةإىل الدول األعضاء أالّ تعرتف بأي من التدابري واإلجراءاتتطلب مرة أخرى-٥
هذا القرار؛

من األمني العام أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات ترجو-٦



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

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



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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