
١٩٧٠آذار/ مارس ٢٣) بتاريخ ٢٦(الدورة ١٠قرار رقم 
إدانة خرق إسرائيل المستمر لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة

إن جلنة حقوق اإلنسان،
املبادئ اليت تضّمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يعرتف بكرامة الشعوب وحقوقها املتساوية وغري القابلة للتصرف تدركإذ

يف العدالة واحلرية والسالم،
، والذي طلب فيه املؤمتر من جلنة حقوق اإلنسان ١٩٦٨الصادر يف أيار (مايو)١قرار املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان رقمتذكروإذ

وضع موضوع احرتام وتنفيذ حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة قيد النظر،
(الدورة ٢٢٥٢)، وقرار اجلمعية العامة رقم١٩٦٨(٢٥٩)، وقراره رقم١٩٦٧(٢٣٧أيضاً قرار جملس األمن رقمتذكروإذ

) اليت طلب فيها جملس األمن واجلمعية العامة من إسرائيل "ضمان سالمة وخري وأمن سكان املناطق اليت جرت ٥االستثنائية الطارئة ـ
ب ٢٥٣٥نذ نشوب القتال، وقرار اجلمعية العامة رقمفيها العمليات احلربية،" وتسهيل عودة أولئك السكان الذين هربوا منها م

) الذي عربت فيه ٢٤(الدورة٢٥٤٦) الذي أعادت فيه تأكيد احلقوق غري القابلة للتصرف لسكان فلسطني، ورقم24(الدورة
سرائيل أن تلتزم من إاجلمعية عن قلقها البالغ من االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل، وطلبت 

ا طبقاً التفاقية جنيف اخلاصة حبماية حقوق األشخاص يف وقت احلرب تاريخ ،١٩٤٩آب (أغسطس)١٢مبسؤوليا
) الذي قررت، مبوجبه، تأليف فريق خاص من اخلرباء للتحقيق يف االدعاءات اخلاصة مبخالفة ٢٥(الدورة٦أيضاً قرارها رقمتذكروإذ

فاقية،إسرائيل لتلك االت
أن االتفاقية السالفة الذكر ملزمة إلسرائيل،عينيهانصبتضعوإذ
، واعتبارها ١٩٤٩آب (أغسطس)١٢) الذي درست فيه انتهاكات اتفاقيات جنيف تاريخ٢٦ب (الدورة٥قرارها رقمتذكروإذ

ا جرائم، جرائم حرب وإهانة موجهة إىل اإلنسانية باإلضافة إىل كو
العميق بسبب الظروف املتدهورة اخلاصة حبقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة عسكرياً يف الشرق األوسط،قلقهاعنتعربوإذ
من التقارير احلديثة عن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بعملية طرد مجاعي لالجئني الفلسطينيني الشديدباالنزعاجتشعروإذ

احملتل،ألف الجئ) من قطاع غزة٣٠٠(ويبلغ عددهم
) للتحقيق يف االدعاءات اخلاصة بانتهاكات ٢٥(الدورة٦تقرير فريق العمل اخلاص الذي ألف طبقاً للقرار رقمودرستتلقتوقد

إسرائيل التفاقية جنيف حلماية املدنيني يف وقت احلرب يف املناطق اخلاضعة لالحتالل العسكري اإلسرائيلي،

.التعاون مع فريق العمل السالف الذكر، الذي ألفته جلنة حقوق اإلنسانرفض إسرائيل أملبخيبةتالحظ.١
:النتائج اليت انتهى إليها فريق العمل بشأنتؤيد.٢

يد، مقدم، المصدر ١٩٧٤-١٩٤٧اإلسرائيلي. المجلد األول: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٢٨-٢٢٧)، ١٩٩٣) (بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٣(ط 



أ) تطبيق اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية املدنيني يف وقت احلرب على كل املناطق احملتلة، مبا يف ذلك القدس احملتلة،
.يف املناطق اخلاضعة لالحتالل اإلسرائيليب) وجود انتهاكات لتلك االتفاقية 

:إسرائيل لرفضها تطبيق تلك االتفاقية وانتهاكها لنصوص االتفاقية املذكورة، وخصوصاً االنتهاكات التاليةتدين.٣
أ) التدمري الكلي أو اجلزئي لقرى ومدن يف املناطق احملتلة،
عة لالحتالل العسكري،ب) إقامة مستوطنات إسرائيلية يف املناطق العربية اخلاض

جـ) عمليات ترحيل وطرد السكان املدنيني غري القانونية،
م، د) األعمال القسرية إلرغام السكان املدنيني اخلاضعني الحتالهلا العسكري على التعاون مع سلطات االحتالل ضد إراد

لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات العالقة،هـ) إلغاء القوانني القائمة يف املناطق احملتلة خالفاً التفاقية [جنيف]، و 
.و) كل سياسات وإجراءات العقاب اجلماعي

.على السياسات واألعمال الرامية إىل ترحيل الالجئني الفلسطينيني عن قطاع غزة احملتلتأسف.٤
:إزاءالعميققلقهاعنتعرب.٥

واالعرتافات انتهاكاً لنصوص االتفاقية املعنية،أ) استخدام وسائل القسر النتزاع املعلومات 
ب) سوء معاملة وقتل املدنيني دون أي استفزاز،

اية، جـ) اعتقال الناس بأوامر إدارية لفرتات جتدد تلقائياً إىل ما ال 
د) حرمان هؤالء املعتقلني أي ضمان خاص مبدة االعتقال واحملاكمة العادلة،

حمام خيتارونه، ومنع احملامي ـ يف احلاالت اليت يقع فيها اختيار املتهمني عليه ـ من مزاولة واجباته بطريقة هـ) حرمان املتهمني استشارة 
مرضية،

.و) تدمري واغتصاب املمتلكات املنقولة وغري املنقولة
.إسرائيل، مرة أخرى، إىل التقيد بدقة بتلك االتفاقية يف املناطق احملتلةتدعو.٦
:ائيل إىل القيام حاًال مبا يليإسر أيضاً تدعو.٧

أ) إلغاء مجيع اإلجراءات والكّف فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانني والنظم واإلجراءات يف األراضي احملتلة،
ب) اإلحجام عن إقامة مستوطنات يف األراضي احملتلة،

االحتالل اإلسرائيلية،جـ) أن تكّف فوراً عن إجبار سكان املناطق احملتلة على التعاون مع سلطات 
م  د) ضمان العودة الفورية لألشخاص، الذين ُرحُِّلوا أو نُقلوا، إىل ديارهم، دون أية إجراءات رمسية يتطلب تنفيذها جعل عود

مستحيلة،
هـ) اإلحجام عن تدمري املنازل خرقاً لنصوص اتفاقية جنيف املعنية،

ا خرقاً لنصوص االتفاقيةو) إعادة املمتلكات املصادرة، أو اليت ُأخذت ب .أية طريقة أخرى من أصحا
.إسرائيل، أيضاً، إىل الكّف فوراً عن ترحيل املدنيني الفلسطينيني عن قطاع غزةتدعو.٨
فريق العمل اخلاص على ما قام به، وتقرر أن يستمر يف التحقيق يف االنتهاكات اإلسرائيلية لتلك االتفاقية اليت حتدث يفعلىتثني.٩

:املناطق العربية اخلاضعة لالحتالل العسكري منذ نشوب القتال ورفع تقرير عنها، وأن تبحث بصورة خاصة يف



أ) الدالئل املتعلقة حباالت التعذيب اليت حتدث يف السجون اإلسرائيلية ضد املسجونني يف األراضي احملتلة،
عت خالل اليت مل يقم الفريق بتقّصيها، مبا يف ذلك احلاالت اليت وقب) احلاالت األخرى النتهاك اتفاقية جنيف يف املناطق احملتلة 

الفرتة اليت قام فيها الفريق بتحقيقاته،
.جـ) إقامة مستوطنات يف املناطق احملتلة خرقاً لنصوص االتفاقية املذكورة

.ابقةيها يف الفقرة السإسرائيل إىل استقبال فريق العمل اخلاص، والتعاون معه، وتسهيل مهمته املنصوص علتدعو.١٠
االستمرار يف إدراج مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة نتيجة القتال يف الشرق األوسط، يف جدول أعمال تقرر.١١

ا السابعة والعشرين كبند مستقل له أسبقيته .اللجنة يف دور
ذا الشأن إىل الدورة السابعة والعشرينمن األمني العام القيام بنشر التقرير كله على نطاق و تطلب.١٢ .اسع، ورفع تقرير 
لس و، أيضاً، من األمني العام أن يرفع تقرير فريق العمل اخلاص وهذا القرار إىل اجلمعية العامة وجملس األمنيتطلب.١٣ ا

االقتصادي واالجتماعي.



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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