
.١٩٧٤شباط (فبراير) ١١) بتاريخ ٣٠(الدورة ١قرار رقم 
شجب إسرائيل الستمرارها في انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة

إن جلنة حقوق اإلنسان،
مببادئ ميثاق األمم املتحدة وأهدافه، وكذلك مببادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأحكامه،تسترشدإذ

اخلاصة حبماية األشخاص يف املدنيني زمن ،١٩٤٩آب (أغسطس)١٢أحكام اتفاقية جنيف الرابعة تاريخعينيهانصبتضعوإذ
احلرب،

قرارات األمم املتحدة املتعلقة بالوضع يف األراضي احملتلة، وحبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لسكان األراضي تذكروإذ
ا قرارات جلنة حقوق اإلنسان،العربية احملتلة، مبا فيه

ا،علماً تأخذوإذ بتقارير األمم املتحدة وغريها من املنظمات اإلنسانية الدولية، بشأن وضع األراضي العربية احملتلة وسكا
دمي خاستمرار إسرائيل يف انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف األراضي العربية احملتلة، وبصورة كثيراً يزعجهاوإذ اصة 

ب الرتاث األثري والثقايف، واستغالل املوارد الطبيعية لتلك األراضي،  املنازل، ومصادرة األمالك العربية، وسوء معاملة السجناء، و
والتدخل يف احلياة العائلية ويف احلرية واملمارسات الدينية،

جري واسعة، ومتابعةإلصرار إسرائيل على إقامة املستوطنات يف األراضي البشدةتقلقوإذ ترحيل السكان عربية احملتلة، وتنفيذ برامج 
األصليني ونقلهم، ورفض إعادة الالجئني والنازحني إىل ديارهم،

ا جلنة حقوق اإلنسان تشجب.١ انتهاكات إسرائيل اخلطرة املستمرة التفاقية جنيف الرابعة يف األراضي العربية احملتلة، اليت اعترب
.وإهانة للبشريةجرائم حرب 

إصرار إسرائيل على حتدي قرارات األمم املتحدة يف هذا الشأن، وسياستها املستمرة يف انتهاك حقوق اإلنسان األساسية تشجب.٢
.لسكان األراضي العربية احملتلة

ا إسرائيل لتغيري معامل األراضي العربية احملتلة، ومجديدمنتؤكد.٣ تلة، وتركيب ن ضمنها القدس احملأن كل اإلجراءات اليت اختذ
ا ووضعها، باطلة والغية .سكا

أن سياسة إسرائيل اخلاصة باالستيالء، وإقامة املستوطنات، ونقل سكان غرباء إىل األراضي احملتلة، مناقضة ألغراض ميثاق تعلن.٤
السيادة وسالمة األراضي وحقوق اإلنسان ومبادئ األمم املتحدة، وملبادئ وأحكام القانون الدويل اخلاصة باالحتالل، وملبادئ

.واحلريات األساسية للسكاناألساسية
ا مبوجب ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن تعرتف تدعو.٥ إسرائيل، مرة أخرى، إىل االمتثال اللتزاما

ا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتنفذ مجيع قرار  ذا الشأنوتتقيد بالتزاما .ات األمم املتحدة املتعلقة 
إسرائيل، عالوة على ذلك، إىل الكّف فوراً عن إقامة املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة، وإلغاء مجيع اخلطوات تدعو.٦

يد، مقدم، المصدر ١٩٧٤-١٩٤٧اإلسرائيلي. المجلد األول: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٣٤-٢٣٣)، ١٩٩٣) (بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٣(ط 



.واإلجراءات اليت تؤثر يف معامل هذه األراضي وتركيبها السكاين
ا ومن املهاجرين اجلدد يف األراضي احملتلة، هي انتهاك واضح أن سياسة إسرائيل يف توطني جديدمنتؤكد.٧ قسم من سكا

ذا الشأن١٩٤٩آب (أغسطس)١٢التفاقية جنيف اخلاصة حبماية املدنيني يف زمن احلرب تاريخ .، ولقرارات األمم املتحدة املتعلقة 
يني يف كام اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنمن مجيع الدول أن تبذل قصارى جهودها لتضمن احرتام إسرائيل ألحتطلب.٨

دف إىل تغيري معامل األراضي العربية احملتلة ١٩٤٩آب (أغسطس)١٢زمن احلرب تاريخ ، وأن متتنع من كل األعمال واخلطط اليت 
.وتركيبها السكاين، وخصوصاً عن طريق إقامة املستوطنات، وترحيل السكان األصليني ونقلهم

من األمني العام لفت نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة ذات الصالحية، والوكاالت املتخصصة واملنظمات طلبت.٩
ا املقبلة .احلكومية اإلقليمية إىل القرار احلايل، وإعالنه وتعميمه بأوسع شكل ممكن، وتقدمي تقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور

ا احلادية والثالثني، كأمر له أولوية قصوى، البند الذي عنوانه "قضية انتهاك أن تضع على جدول تقرر.١٠ األعمال املوقت لدور
."حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة نتيجة األعمال احلربية يف الشرق األوسط



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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