
.١٩٧٢آذار/مارس ١٢) بتاريخ ٢٨(الدورة ٣قرار رقم 
األسف على إصرار إسرائيل على تحّدي وإهمال جميع قرارات األمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق اإلنسان 

لسكان األراضي المحتلة، ومناشدة إسرائيل بقوة أن تلغي فوراً اإلجراءات التي تؤثر في هذه الحقوق

اإلنسان،إن جلنة حقوق 
مببادئ ميثاق األمم املتحدة وأغراضه، وكذلك مببادئ إعالن حقوق اإلنسان العاملي ونصوصه،إذ تسترشد

،١٩٤٩آب (أغسطس) ١٢نصوص اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف زمن احلرب تاريخ وإذ تضع نصب عينيها
ذا املوضوع اوإذ تذكر ا أجهزة األمم املتحدة املختلفة يف موضوع محاية حقوق اإلنسان لسكان كل القرارات املتعلقة  ليت اختذ

األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل،
أن الدول األعضاء تتحمل، مبوجب نصوص ميثاق األمم املتحدة وإعالن حقوق اإلنسان العاملي، مسؤولية ضمان وإذ تذكر أيضاً 

ا حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان واحرتامه،محاية حقوق اإلنسان، وتأكيد إميا
) من اتفاقية جنيف، أن الدول املشرتكة يف هذا امليثاق قد تعهدت ال باحرتام امليثاق فحسب بل ١، بناء على املادة (وإذ تذكر كذلك

أيضاً بضمان احرتامه يف كل الظروف،
ا يف ر، اليت رفعت إىل خمتلف األجهزة املختصة يف األمم املتحدة و/أو حبث فيهعلى التقارير بشأن املوضوع املتقدم الذكوإذا اطلعت

هذه األجهزة،
ا األساسية مثلوإذ تقلقها كثيراً  :األعمال والسياسات مجيعاً اليت تؤثر يف وضع أو خصائص تلك األراضي احملتلة، ويف حقوق سكا

العربية احملتلة،(أ) إعالن العزم على ضم بعض أجزاء من األراضي 
(ب) إنشاء مستوطنات إسرائيلية يف األراضي احملتلة، ونقل أقسام من السكان املدنيني إىل تلك األراضي،

(ج) إجالء سكان األراضي احملتلة، ونقلهم، وترحيلهم، وطردهم،
(د) هدم ونسف القرى واألحياء والبيوت، ومصادرة األمالك ونزع ملكيتها،

خاص الالجئني واملشّردين يف العودة إىل ديارهم،(هـ) إنكار حق األش
(و) العقوبة اجلماعية، وسوء معاملة احملبوسني واحملتجزين،
(ز) احلجز اإلداري، ومنع احملبوسني من االتصال باخلارج،

أن األعمال املذكورة مل تلغ، على الرغم من القرارات العديدة اليت اختذت يف هذا الشأن،وإذ الحظت آسفة

يد، مقدم، المصدر ١٩٧٤-١٩٤٧اإلسرائيلي. المجلد األول: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٣٣-٢٣٢)،١٩٩٣(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ) ٣(ط 



إسرائيل على حتدي وإمهال مجيع قرارات األمم املتحدة اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، وحبفظ إصراريؤسفهاذوإ
التكوين السكاين والطبيعة اجلغرافية هلذه األراضي،

النقل غري القانوين، والسجن )، قد اعتربت الرتحيل أو ١٤٧(املادة ١٩٤٩آب (أغسطس) ١٢أن اتفاقية جنيف تاريخ وإذ الحظت
غري القانوين، ومنع احلق يف حماكمة عادلة ونظامية، وأخذ الرهائن، وهدم األمالك ونزع ملكيتها على نطاق واسع، خمالفات خطرة 

لالتفاقية،
شباط (فرباير) ١٣) يف ١(الدورة ٣أن ميثاق احملكمة العسكرية الدولية يف نورمنربغ، كما أكده قرارا اجلمعية العامة رقم وإذ الحظت

، قد اعترب "املخالفات اخلطرة" اليت عددت، فيما بعد، يف اتفاقية ١٩٤٦كانون األول (ديسمرب) ١١) يف ١(الدورة ٩٥ورقم ١٩٤٦
جرائم حرب،١٩٤٩آب (أغسطس) ١٢جنيف تاريخ 

رب وإهانة للبشرية، ) الذي اعترب خمالفات اتفاقية جنيف جرائم ح٢٦ب (الدورة ٥رقم وإذ تذكر قرارها

إىل أن تلغي، فوراً، مجيع اإلجراءات، وأن تكّف عن مجيع السياسات واألعمال اليت تؤثر يف الرتكيب السكاين تدعو إسرائيل بقوة. ١
ا .أو يف اخلصائص الطبيعية لألراضي العربية احملتلة، ويف حقوق اإلنسان لسكا

احلكومة اإلسرائيلية إىل أن تسمح جلميع األشخاص، الذين هربوا من األراضي احملتلة أو رحلوا عنها أو طردوا منها، بالعودة تدعو. ٢
.إىل ديارهم دون شروط

ا إسرائيل لتضم األراضي احملتلة أو تستوطنها، باطلة والغيةتؤكد مرة أخرى. ٣ .أن مجيع اإلجراءات، اليت اختذ
ا مبوجب اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني يف زمن حكومة تدعو. ٤ إسرائيل، مرة أخرى، إىل أن تتقيد متاماً بالتزاما

.احلرب
ا اللجنة واألجهزة األخرى املختصة يف قضية حقوق اإلنسان تدعو. ٥ إسرائيل أيضاً، مرة أخرى، أن حترتم وتنفذ القرارات اليت اختذ

.لةلسكان األراضي احملت
آب (أغسطس) ١٢من مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومن مجيع الدول املشرتكة يف اتفاقية جنيف الرابعة تاريخ تطلب. ٦

ا مبوجب تلك االتفاقية١٩٤٩ .، أن تفعل أقصى ما تستطيع لضمان احرتام إسرائيل ملبادئ حقوق اإلنسان ووفائها بالتزاما
طرة اليت ارتكبتها إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة يف األراضي العربية احملتلة، تكون جرائم حرب وإهانة أن املخالفات اخلتعتبر. ٧

.للبشرية
أن تضع على جدول أعمال الدول الدورة التاسعة والعشرين املوقت، كأمر له أفضلية عظمى، املوضوع الذي عنوانه "قضية تقرر. ٨

تلة نتيجة األعمال العدائية يف الشرق األوسط".انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي احمل



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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