
.١٩٨٠كانون األول/ديسمبر ١١بتاريخ باء٣٥/١٢٢قرار رقم 
المحتلةاألراضيلسكاناإلنسانحقوقتمسّ التياإلسرائيليةالممارساتشجب

إن اجلمعية العامة،
اإذ تشير ، ١٩٧٨كانون األول/ديسمرب١٨باء املؤرخ يف٣٣/١٣، ١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر٢٨املؤرخ يف٣٢/٥إىل قرارا

،١٩٧٩كانون األول/ديسمرب١٢جيم املؤرخ يف٣٤/٩٠و
إزاء احلالة اخلطرية القائمة حالياً يف األراضي العربية احملتلة نتيجة الستمرار االحتالل اإلسرائيلي وإذ تعرب عن شديد انزعاجها وقلقها

افية والرتكيب تهدف تغيري املركز القانوين والطبيعة اجلغر وملا اختذته حكومة إسرائيل، بوصفها دولة االحتالل، من تدابري وإجراءات تس
الدميوغرايف لتلك األراضي،

مجيع األراضي تسري على ١٩٤٩١آب/أغسطس١٢أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املعقودة يفوإذ ترى
،١٩٦٧حزيران/يونيو٥ذ العربية احملتلة من

ا إسرائيل يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ أن مجيع هذه تقرر.١ التدابري واإلجراءات [اليت] اختذ
ال صحة هلا قانوناً وتشكل عائقاً خطرياً للجهود الرامية إىل حتقيق سلم عادل ودائم يف الشرق األوسط؛١٩٦٧عام
تلة وخاصة إقامة املستوطنات يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملمتادي إسرائيل يف تنفيذ هذه التدابري، تشجب بقوة. ٢

األخرى؛
ا الدولية وفقاً ملبادئ القانون الدويل وأحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني تطلب ثانية. ٣ إىل إسرائيل أن تتقيد بدقة بالتزاما

؛١٩٤٩آب/أغسطس١٢وقت احلرب املعقودة يف
إىل حكومة إسرائيل، بوصفها دولة االحتالل، أن تكّف فوراً عن اختاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إىل تغيري ب مرة أخرىتطل. ٤

، مبا يف ذلك القدس؛١٩٦٧املركز القانوين أو الطبيعة اجلغرافية أو الرتكيب الدميوغرايف لألراضي العربية احملتلة منذ عام
اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على احرتام تلك االتفاقية، وبذل كل اجلهود مجيع الدول األطراف يفتحثّ .٥

ا يف مجيع األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام .، مبا يف ذلك القدس١٩٦٧لضمان احرتام أحكامها والتقيد 

يد، مقدم، : المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربيأمحد عصمت عبد ا
.١٨٦-١٨٥)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٢٨٧، الصفحة ٩٧٣، الرقم ٧٥، ا



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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