
.١٩٩٥آب/أغسطس ١٨بتاريخ ١٩٩٥/٩قرار رقم 
بفرض ١٩٨١إدانة إسرائيل النتهاكها حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته سنة 

قوانينها وواليتها وإدارتها على مرتفعات الجوالن، والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في 
دولته المستقلةتقرير مصيره وفي إنشاء 

إن اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات،
مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، إذ تسترشد

ميع الشعوب،ما مبدأي احلقوق املتساوية وحق تقرير املصري جلوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سي
فيما ١٩٤٩آب/أغسطس١٢املبادئ واألحكام اإلنسانية املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف املؤرخة يفوإذ تضع في اعتبارها

رب الربية، ملتعلقة بقوانني وأعراف احليتعلق حبماية ضحايا احلرب، ومبادئ وأحكام القانون الدويل، وااللتزامات الناشئة عن األنظمة ا
،١٩٠٧املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام

تعهدت مجيع الدول األطراف يف ،١٩٤٩آب/أغسطس١٢من اتفاقيات جنيف املؤرخة يف١إىل أنه وفقاً للمادةوإذ تشير
االتفاقيات باحرتام وضمان احرتام االتفاقيات يف مجيع الظروف،

إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان اليت تؤكد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت اً وإذ تشير أيض
، ١٩٦٧على األرض الفلسطينية واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام،١٩٤٩آب/أغسطس١٢احلرب، املؤرخة يف

مبا فيها القدس،
كانون ٢٢املؤرخ يف) ١٩٨٧(٦٠٥إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جملس األمن، وال سيما القراراتكذلكوإذ تشير  

كانون ١٤املؤرخ يف) ١٩٨٨(٦٠٨و، ١٩٨٨كانون الثاين/يناير٥املؤرخ يف) ١٩٨٨(٦٠٧و، ١٩٨٧األول/ديسمرب
كانون األول/ديسمرب٢٠املؤرخ يف) ١٩٩٠(٦٨١و، ١٩٨٩متوز/يوليو٦املؤرخ يف) ١٩٨٩(٦٣٦و، ١٩٨٨الثاين/يناير

،١٩٩٢كانون األول/ديسمرب١٨املؤرخ يف) ١٩٩٢(٧٩٩و،١٩٩٢كانون الثاين/يناير٦املؤرخ يف) ١٩٩٢(٧٢٦و، ١٩٩٠
ليت متس حقوق اإلسرائيلية ابالتقارير املقدمة إىل اجلمعية العامة من اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارساتوإذ تحيط علماً 

اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة،
آب/أغسطس١٢إزاء عدم احرتام إسرائيل التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يفوإذ تشعر بجزع شديد

طينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة،وعدم قيامها بتطبيق هذه االتفاقية على الفلس، ١٩٤٩
على ١٩٩٤أيار/مايو٤بعملية السالم اجلارية يف الشرق األوسط اليت بدأت يف مدريد، وال سيما التوقيع يف القاهرة يفوإذ ترّحب

ة، ممثل الشعب سطينيأول اتفاق لتنفيذ إعالن املبادئ بشأن قطاع غزة ومنطقة أرحيا من قبل حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفل

بريوت، ١٩٩٨-١٩٩٢اإلسرائيلي. المجلد الخامس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: مىن نصويل، جامع، المصدر)
.٤٦٧-٤٦٦)، ٢٠٠١لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



الفلسطيين،
إىل اإلطار الزمين لالنتخابات، الوارد يف إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت،وإذ تشير

أن االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وغريها من األراضي العربية، مبا فيها القدس، يشكل حبد ذاته انتهاكاً تؤكد من جديد-١
يماً حلقوق اإلنسان؛جس

أن مواصلة فرض العقوبة اجلماعية وعزل املناطق احملتلة، بعد قيام إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد من جديد أيضاً -٢
انتهاكاً تشكل ١٩٩٣أيلول/سبتمرب١٣بالتوقيع على إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذايت املؤقت يف واشنطن العاصمة يف

آب/أغسطس١٢جسيماً ملبادئ القانون اإلنساين الدويل وألحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة يف
ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ، ١٩٤٩

تماعية والثقافية؛االقتصادية واالج
أن توطني املدنيني اإلسرائيليني يف األرض الفلسطينية وغريها من األراضي العربية األخرى هو أمر غري مشروع تؤكد من جديد-٣

؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢ويشكل انتهاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يف
أن تكفل ١٩٤٩آب/أغسطس١٢إىل الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يفتطلب-٤

من ١احرتام إسرائيل لالتفاقية وأن تؤمن احلماية للشعب الفلسطيين الواقع حتت االحتالل، إىل أن ينتهي هذا االحتالل وفقاً للمادة
االتفاقية؛

املؤرخ يف) ٣(د . ١٩٤ق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف يف العودة إىل وطنه وفقاً لقرار اجلمعية العامةحقو تعيد تأكيد-٥
ويف تقرير املصري دون أي تدخل أجنيب ويف إقامة دولته املستقلة ذات السيادة على ترابه الوطين ، ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب١١

تحدة ولقرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان؛وفقاً ملبادئ وأحكام ميثاق األمم امل
لس االقتصادي واالجتماعيتعيد تأكيد-٦ بشأن االنعكاسات االقتصادية ١٩٩٥متوز/يوليو٢٨ملؤرخ يفا٤٩/١٩٩٥قرار ا

مبا فيها القدس، وعلى ، ١٩٦٧واالجتماعية للمستوطنات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام
السكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل؛

:من إسرائيلتطلب-٧
ا الدولية، واحرتام قواعد القانون الدويل، وتطبيق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة( أ) االمتثال اللتزاما

وغريها من األراضي العربية احملتلة؛، على األرض الفلسطينية ١٩٤٩آب/أغسطس١٢يف
ب) االمتناع عن إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة، وتدعو إىل تفكيك هذه (

دف ضم تلك األراضي، مبا فيها القدس، أو تغي طابعها الدميوغرايف رياملستوطنات، وتؤكد أن مجيع التدابري املتخذة من قبل إسرائيل 
أو الثقايف أو الديين أو أي طابع آخر هلا هي تدابري غري مشروعة والغية وباطلة؛

الذي قرر ) ١٩٨١(٤٩٧ج) االمتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن، وال سيما قرار جملس األمن(



لس اعتبار قرار إسرائيل فرض قوانينه ا على اجلوالن السوري احملتل قراراً الغياً وباطالً وليس له أي أثرفيه ا قانوين ا وواليتها وإدار
دويل، وطالب إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بإلغاء قرارها هذا على الفور؛

، وعن فرض املواطنة قانوين للجوالن السوري احملتلد) االمتناع عن تغيري الطابع املادي والتكوين الدميوغرايف واهليكل املؤسسي واملركز ال(
هم، داإلسرائيلية وبطاقات اهلُويّة اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، والكّف عن ممارسة تدابريها القمعية ض

قوق اإلنسان ملمارسات اإلسرائيلية اليت متس حوعن مجيع املمارسات األخرى املذكورة يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف ا
للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، وتشدد على أنه جيب السماح لألشخاص املشردين من سكان 

م، وتطلب إىل الدول األعضاء مرة أخرى عدم االعرتا أي من التدابري ف باجلوالن السوري احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكا
واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها يف هذا القرار؛

:إىل السلطة الفلسطينيةتطلب-٨
أ) االمتثال جلميع القواعد الدولية السارية يف ميدان حقوق اإلنسان؛(
ا ومستنطقيها من خالل املنظمات الدولية؛( ب) إتاحة مزيد من الفرص للوصول إىل سجو
ج) االستفادة من اخلدمات االستشارية املقدمة من مركز حقوق اإلنسان بغية تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان؛(
.د) إجراء انتخابات حرة، وهي انتخابات تأخر عقدها بالفعل نتيجة للمفاوضات اجلارية(



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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