
.١٩٧٩شباط/فبراير ٢١) بتاريخ ٣٥ألف (الدورة ١قرار رقم 
اإلعراب عن القلق واالهتمام بالوضع الخطر في األراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار االحتالل والعدوان 

اإلسرائيليين

اإلنسان،حقوقجلنةإن
اإلنسان،حلقوقالعاملياإلعالنونصوصومببادئاملتحدةاألممشرعةومبادئبأهدافتسترشدإذ

،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخةاحلربزمنيفاملدنينيحبمايةاخلاصةجنيفاتفاقيةنصوصاعتبارهافيتضعوإذ
العالقة،ذاتاألخرىوالنظمواالتفاقيات

نوفمرب/الثاينتشرين٧يفاملؤرخ٣٢/١٤و،١٩٧٧أكتوبر/األولتشرين٢٨يفاملؤرخ٣٢/٥العامةاجلمعيةبقراراتتذّكروإذ
٣٢/٤٢و،١٩٧٧ديسمرب/األولكانون٢يفاملؤرخ٣٢/٤٠و،١٩٧٧نوفمرب/الثاينتشرين٢٥يفاملؤرخ٣٢/٢٠و،١٩٧٧

املؤرخ٣٢/١٢٢و،١٩٧٧ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخني٣٢/٩١و٣٢/٩٠و،١٩٧٧ديسمرب/األولكانون٧يفاملؤرخ
املؤرخ٣٣/١١٣و،١٩٧٧ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخني٣٢/١٧١و٣٢/١٦١و،١٩٧٧ديسمرب/األولكانون١٦يف
١٩٧٨،١ديسمرب/األولكانون١٨يف

ـد(٣٣٧٦بقرارها،١٩٧٦نوفمرب/الثاينتشرين٢٤يفاملؤرخ٣١/٢٠قرارهايفذّكرت،العامةاجلمعيةأناعتبارهافيتأخذوإذ
:حنوتقدمأيإىلالتواصلعدمإزاءالشديدقلقهاعنفيهعربتالذي،١٩٧٥نوفمرب/الثاينتشرين١٠يفاملؤرخ) ٣٠

اخلارجي،التدخلعنعزلمباملصري،تقريرحقذلكيفمبافلسطني،يفللتصرفالقابلةغريحلقوقهالفلسطيينالشعبممارسة) أ(
والسيادة،الوطيناالستقاللوحق

م اليت كانوا قد ُشرّدوا عنها واقتُلعوا منها،ب) ممارسة ( الفلسطينيني حلقهم غري القابل للتصرف يف العودة إىل منازهلم وممتلكا
،١٩٧٤كانون األول/ديسمرب١٤يف املؤرخ )٢٩(د.٣٣١٤ر عية العامة كانت قد اعتمدت القراأن اجلماعتبارهافيتأخذوإذ

الذي عرف كعمل عدواين قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو أو االعتداء على أراضي دولة أخرى، أو أي احتالل عسكري، مهما 
يكن موقتاً، ناجم عن غزو أو اعتداء كهذا، أو أي ضم بالقوة ألراضي دولة أخرى أو ألقسام من تلك األراضي،

لس فيه،، ١٩٧٦تشرين الثاين/نوفمرب١١بتاريخ٩١٩٦ببيان جملس األمن يف جلسته رقمتذّكروإذ أموربنيمنالذي عرب ا
، عن بالغ قلقه واهتمامه بالوضع اخلطر يف األراضي العربية احملتلة نتيجة استمرار االحتالل اإلسرائيلي،أخرى

ا املختصة، وبصورة خاصة تقارير علماً تأخذوإذ اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة بتقارير أجهزة األمم املتحدة ووكاال
ا، الصحة العاملية ومنظمات إنسانية دولية، فيما يتعلق بوضع األراضي العربية احملتلة وسكا

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣١٨-٣١٥)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، وتتكلم عن حق الشعوب الواقعة حتت السيطرة االستعمارية يفتدين القرارات املذكورة يف هذه الفقرة ١
تقرير مصريها. [احملّرر]



الذي ٢تقرير اللجنة اخلاصة للتحقيق يف ممارسات إسرائيل املؤثرة يف حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلةاعتبارهافيتأخذوإذ
ا التوسعية واإلحلاقية تضمنفيماتضمن، ا قادة حكومة إسرائيل، تدل على إصرار إسرائيل على مواصلة سياسا ، بيانات علنية أدىل 

وتعزيزها،
النتيجة اليت توصلت إليها اللجنة اخلاصة بأن "حكومة إسرائيل تعتمد، عن وعي منها، سياسة تنتهك اتفاقية عميقبقلقتالحظوإذ

الذي ٤٩الذي حيرم إحلاق األراضي الواقعة حتت االحتالل العسكري للقوة احملتلة، والبند47رة خاصة البندجنيف الرابعة، وبصو 
،"حيرم نقل مواطين القوة احملتلة إىل األراضي احملتلة

صورة خاصة وبالستمرار إسرائيل يف انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف األراضي العربية احملتلة، عميقبقلقتشعروإذ
اإلجراءات اآليلة إىل الضم، وكذلك االستمرار يف إنشاء مستعمرات املستوطنني والتدمري اجلماعي للمنازل، وتعذيب املعتقلني وإساءة 

دف انتزاع ملكية سكان األراضي احملتلة واستغالهلم، معاملتهم، ومصادرة املمتلكات، وفرض إجراءات اقتصادية ومالية 
بالوضع اخلطر املتدهور يف األراضي العربية احملتلة نتيجة استمرار االحتالل والعدوان واهتمامهاقلقهادةشعنتعربوإذ

:اإلسرائيليني، وبصورة خاصة
أ) تكثيف إنشاء مستعمرات االستيطان،(
جناء العرب،ب) استمرار وتزايد استعمال االعتقال االعتباطي، وكذلك تعذيب وإساءة وقسوة معاملة املعتقلني والس(
ج) العقوبات اجلماعية، وبصورة خاصة نسف البيوت العربية،(

م؛تدعو.١ إسرائيل إىل اختاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيني وسائر سكان األراضي العربية احملتلة املهّجرين، إىل منازهلم وممتلكا
آب/أغسطس١٢حبماية املدنيني يف زمن احلرب واملؤرخة يفأن انتهاكات إسرائيل الصارخة التفاقية جنيف اخلاصة تعلن.٢

تشكل جرائم حرب وحتدياً لإلنسانية؛، ١٩٤٩
:السياسات واملمارسات اإلسرائيلية التاليةتدين.٣
أ) ضّم أجزاء من األراضي احملتلة؛(
ب) إقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها؛(
جري ونقل سكان األراضي احملتلة العرب وإنكار حقهم يف العودة؛ج) تفريغ وإبعاد وطرد ( و
د) حجز ومصادرة املمتلكات العربية يف األراضي احملتلة وكافة املعامالت األخرى اهلادفة إىل امتالك األرض واليت تشرتك فيها (

ة من جهة أخرى؛السلطات واملؤسسات وسكان إسرائيليون من جهة، وسكان أو مؤسسات من األراضي احملتل
هـ) تدمري املنازل العربية وهدمها؛(
و) االعتقاالت اجلماعية، والتوقيف اإلداري، وإساءة معاملة السكان العرب؛(
ز) إساءة معاملة املعتقلني وتعذيبهم؛(
ب املمتلكات الثقافية واألثرية؛( ح) 
العائلية؛ط) التدخل يف احلريات واملمارسات الدينية، ويف احلقوق واألعراف(
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ي) التدخل املستمر يف األنشطة الرتبوية والتعليمية وإعاقتها، والقمع الوحشي لكافة أشكال الرأي والتعبري الطاليب؛(
ا؛( ك) االستغالل غري القانوين للثروة الطبيعية وملصادر األراضي احملتلة وسكا
تشريعية، لتشجيع وتطوير إقامة مستعمرات املستوطنني يف األراضيإجراءات السلطات اإلسرائيلية، اإلدارية منها والكذلكتدين.٤

احملتلة، واليت تظهر كذلك تصميم إسرائيل على ضم تلك األراضي؛
مرة أخرى أن كافة اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل لتغيري املعامل الطبيعية والرتكيب السكاين واإلطار املؤسسايت ووضع تؤكد.٥

أي جزء منها، مبا يف ذلك مدينة القدس، هي إجراءات ملغاة وباطلة، وأن سياسة إسرائيل املتمثلة يف توطني أجزاء األراضي احملتلة أو
ا ومستوطنني جدد يف األراضي احملتلة تشكل انتهاكاً صارخاً التفاقية جنيف اخلاصة حبماية املدنيني يف زمن احلرب ولقرارات  من سكا

األمم املتحدة ذات العالقة؛
؛٥و٤و٣إسرائيل بأن توقف املمارسات والسياسات املشار إليها أعاله يف الفقراتتطالب.٦
إسرائيل بأن توقف فوراً كافة أعمال تعذيب وإساءة معاملة املعتقلني والسجناء العرب؛تطالب.٧
اضيهم، وأن تقرير املصري وحترير أر من إسرائيل إطالق سراح مجيع العرب املعتقلني أو املسجونني نتيجة نضاهلم من أجل تطلب.٨

توفر، إىل حني إطالق سراحهم، احلماية اليت نّصت عليها األحكام املتعلقة بأسرى احلرب يف الوثائق الدولية؛
إىل األمني العام مجع كافة املعلومات ذات العالقة فيما خيتص باملعتقلني، كعددهم وُهويّتهم ومكان ومدة احتجازهم، طلبهاتجدد.٩

ا السادسة والثالثني؛ وتوفري هذه املعلومات للجنة يف دور
التدمري اجلماعي املتعمد للقنيطرة الذي نفذ خالل االحتالل اإلسرائيلي وقبل انسحاب القوات اإلسرائيلية من مجدداً تدين.١٠

املدنيني يف زمن احلرب؛وتعترب ذلك العمل انتهاكاً شديداً التفاقية جنيف اخلاصة حبماية ، ١٩٧٤تلك املدينة سنة
ا كافة الدول، وبصورة خاصة الدول املشاركة يف اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية املدنيني يف زمن احلرب وفقاً تأكيدتكرر.١١ مناشد

ا إسرائيل يف األر  ضي احملتلة، وأن اللبند األول من تلك االتفاقية، واملنظمات الدولية واألجهزة املختصة، أالّ تعرتف بأية تغيريات نفذ
تتجّنب اختاذ أي عمل أو مّد يد العون يف كل ما من شأن إسرائيل استعماله ملتابعة سياساته يف الضم واالستعمار أو أية سياسات أو 

ممارسات أخرى ورد ذكرها يف القرار احلايل؛
ا السادسة والثالثني بشأن تنفيذ من إسرائيل أن ترفع تقريراً، بواسطة األمني العام، إىل اللجنة يف دورتطلب.١٢

املذكورة أعاله؛٩و٧و٦و١الفقرات
إىل األمني العام لفت نظر كافة احلكومات إىل القرار احلايل، وكذلك أجهزة األمم املتحدة الفعالة والوكاالت املختصة، تطلب.١٣

مات اإلقليمية عرب احلكومية واملنظمات الدولية وبصورة خاصة منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية واملنظ
اإلنسانية، وإعطاء القرار أوسع تعميم ممكناً، ورفع تقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان يف جلستها السادسة والثالثني؛

دول األعمال جإدراج البند املسّمى "مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني" يف تقرر.١٤
مالتحضريي للدورة السادسة والثالثني، كمسألة ذات أولوية عالية، وتطلب إىل األمني العام أن يلفت انتباه اللجنة إىل كافة تقارير األم

.املتحدة اليت تصدر بني دورات اللجنة وتعاجل وضع املدنيني يف تلك املناطق



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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