
.١٩٨٠شباط/فبراير ١٣) بتاريخ ٣٦ألف (الدورة ١قرار رقم 
إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان في المناطق العربية المحتلة، بما فيها فلسطين

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

، واالتفاقيات ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب واملوقعة يف وإذ تضع في اعتبارها
والنظم األخرى ذات العالقة،

ين/نوفمرب تشرين الثا٧املؤرخ يف ٣٢/١٤، و١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر ٢٨املؤرخ يف ٣٢/٥بقرارات اجلمعية العامة وإذ تذكر
٣٢/٤٢، و١٩٧٧كانون األول/ديسمرب ٢املؤرخ يف ٣٢/٤٠، و١٩٧٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥املؤرخ يف ٣٢/٢٠، و١٩٧٧

املؤرخ يف ٣٢/١٢٢، و١٩٧٧كانون األول/ديسمرب ١٣املؤرخني يف ٣٢/٩١و٣٢/٩٠، و١٩٧٧كانون األول/ديسمرب ٧املؤرخ يف 
املؤرخ يف ٣٣/١١٣، و١٩٧٧كانون األول/ديسمرب ١٩املؤرخني يف ٣٢/١٧١و٣٢/١٦١، و١٩٧٧كانون األول/ديسمرب ١٦
١٩٧٩،١كانون األول/ديسمرب ١٢املؤرخ يف ٣٤/٩٠، و١٩٧٨كانون األول/ديسمرب ١٨

(د ـ ٣٣٧٦، بقرارها ١٩٧٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤املؤرخ يف ٣١/٢٠أن اجلمعية العامة ذّكرت، يف قرارها وإذ تأخذ في اعتبارها
:، الذي عربت فيه عن قلقها الشديد إزاء عدم التوصل إىل أي تقدم حنو١٩٧٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٠) املؤرخ يف ٣٠

(أ) ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف يف فلسطني، مبا يف ذلك حق تقرير املصري، مبعزل عن التدخل اخلارجي، 
والسيادة،وحق االستقالل الوطين 

م اليت كانوا قد ُشّردوا عنها واقتُلعوا منها، (ب) ممارسة الفلسطينيني حلقهم غري القابل للتصرف يف العودة إىل منازهلم وممتلكا
، الذي ١٩٧٤كانون األول/ديسمرب ١٤) املؤرخ يف ٢٩(د ـ ٣٣١٤أن اجلمعية العامة كانت قد تبّنت القرار وإذ تأخذ في اعتبارها

عمل عدواين قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو أو اعتداء على أراضي دولة أخرى، أو أي احتالل عسكري، مهما يكن عّرف ك
موقتاً، ناجم عن غزو أو اعتداء كهذا، أو أي ضم بالقوة ألرض دولة أخرى أو جلزء من تلك األرض،

والذي يشجب بشدة عدم تقيد إسرائيل بقرارات جملس ١٩٧٩متوز/يوليو ٢٠) املؤرخ يف ١٩٧٩(٤٥٢وإذ تذّكر بقرار جملس األمن 
) ١٩٧١(٢٩٨، و١٩٦٨أيار/مايو ٢١) املؤرخ يف ١٩٦٨(٢٥٢، و١٩٦٧حزيران/يونيو ١٤) املؤرخ يف ١٩٦٧(٢٣٧األمن 

، وبقرار جملس ١٩٧٦تشرين الثاين/نوفمرب ١١، وبالبيان اإلمجاعي لرئيس جملس األمن املؤرخ يف ١٩٧١أيلول/سبتمرب ٢٥املؤرخ يف 
٤) املؤرخني يف ٥(دإ ـ ٢٢٥٤) و٥(دإ ـ ٢٢٥٣، وبقرارات اجلمعية العامة ١٩٧٩آذار/مارس ٢٢) املؤرخ يف ١٩٧٩(٤٤٦األمن 

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٢٣-٣٢٠)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ياسات للتصرف، وتعرب عن القلق والسخط إلنكار هذه احلقوق، وتدين ستؤكد القرارات املذكورة يف هذه الفقرة حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة ١
إسرائيل اليت تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة. [احملّرر]



كانون األول/ديسمرب ١٨املؤرخ يف ٣٣/١١٣، و١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر ٢٨املؤرخ يف ٣٢/٥، و١٩٦٧متوز/يوليو ١٤و
١٩٧٨،

ا املختصة، وبصورة خاصة تقارير منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة بتوإذ تأخذ علماً  قارير أجهزة األمم املتحدة ووكاال
ا، للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمات إنسانية دولية فيما يتعلق بوضع األراضي العربية احملتلة وسكا

توصلت إليها اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق للنتائج اليتعظيماً وقد جزعت جزعاً 
إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي حيتوي، ٢من تقريرها٣٦٨و٣٦٧اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، واملتضمنة يف الفقرتني 

:ضمن أمور أخرى، على النتائج التالية
رائيل يف املناطق احملتلة تقوم على ما يسمى مبدأ (الوطن القومي) الذي يتضمن دولة ذات ديانة (يهودية) واحدة إن سياسة إس..."

. إن هذا املبدأ هو الذي أُعلن بوصفه أساساً ١٩٦٧تقام يف املنطقة اليت تشمل تلك األراضي اليت احتلتها إسرائيل يف حزيران/يونيو 
.واطنني والشركات اإلسرائيلية بامتالك األرض يف املناطق احملتلةلقرار حكومة إسرائيل بالسماح للم

. . . . . . .
وميكن القول بصورة عامة إنه ما دام سكان املناطق احملتلة ال يشكلون جزءاً من اجلماعة الدينية اليت تدعي حكومة إسرائيل بامسها احلق

لسلطات احلاكمة (يف هذه احلالة، حكومة إسرائيل بوصفها سلطة احتالل يف إقامة نفسها، فإنه ليس هلؤالء السكان أية حقوق إزاء ا
".(عسكرية) كلما حدث أن تعارضت ممارسة احلقوق مع سياسة (الوطن القومي

أن االحتالل حبد ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً حلقوق اإلنسان لسكان املناطق العربية احملتلة املدنيني، وإذ تؤكد من جديد
م؛إستدعو. ١ رائيل إىل اختاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيني وسائر سكان املناطق العربية احملتلة املهّجرين إىل منازهلم وممتلكا
، ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أن انتهاكات إسرائيل الصارخة التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب واملوقعة يف تعلن. ٢

تشكل جرائم حرب وحتدياً لإلنسانية؛
:السياسات واملمارسات اإلسرائيلية التاليةتدين. ٣

(أ) ضم أجزاء من األراضي احملتلة؛
ك ونقل سكان غرباء إليها؛(ب) إقامة مستوطنات إسرائيلية هنا

جريهم ونقلهم وإنكار حقهم يف العودة؛ (ج) تفريغ سكان األراضي احملتلة العرب وإبعادهم وطردهم و
ا ومجيع املعامالت األخرى اهلادفة إىل امتالك األرض واليت تشرتك فيها  (د) حجز املمتلكات العربية يف األراضي احملتلة ومصادر

السكان اإلسرائيليون من جهة، وسكان أو مؤسسات من األراضي احملتلة من جهة أخرى، وآخرها مصادرة السلطات واملؤسسات و 
شركة كهرباء القدس العربية؛

(هـ) تدمري املنازل العربية وهدمها؛
(و) االعتقاالت اجلماعية والتوقيف اإلداري وإساءة معاملة السكان العرب وتعذيب األشخاص املعتقلني؛
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ب  املمتلكات األثرية والثقافية؛(ز) 
(ح) التدخل يف احلريات واملمارسات الدينية، وكذلك يف احلقوق واألعراف العائلية؛

(ط) التدخل املستمر يف النشاطات الرتبوية والتعليمية وإعاقتها، والقمع الوحشي لكل أشكال الرأي والتعبري الطاليب؛
ا؛(ي) االستغالل غري القانوين للثروة الطبيعي ة وملوارد األراضي احملتلة وسكا

(ك) تسليح املستوطنني يف األراضي احملتلة الرتكاب أعمال عنف ضد املدنيني العرب؛
إجراءات السلطات اإلسرائيلية، اإلدارية منها والتشريعية، لتشجيع إقامة مستعمرات املستوطنني يف األراضي احملتلة تدين كذلك. ٤

تظهر كذلك تصميم إسرائيل على ضم تلك األراضي؛وتطويرها وتوسيعها، واليت
أن كل اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل لتغيري الطابع املادي أو الرتكيب السكاين أو اهليكل املؤسسي أو وضع تؤكد من جديد. ٥

أجزاء من املتمثلة يف توطنياألراضي احملتلة، أو أي جزء منها، مبا يف ذلك القدس، هي إجراءات ملغاة وباطلة، وأن سياسة إسرائيل 
ا ومستوطنني جدد يف األراضي احملتلة تشكل انتهاكاً فاضحاً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ولقرارات األمم  سكا

املتحدة ذات العالقة؛
؛أعاله٥و٤و٣إسرائيل بأن توقف السياسات واملمارسات املشار إليها يف الفقرات تطالب. ٦
إسرائيل بأن توقف مجيع أعمال التعذيب وإساءة معاملة املعتقلني والسجناء العرب؛تطالب. ٧
من إسرائيل إطالق سراح مجيع العرب املعتقلني أو املسجونني نتيجة نضاهلم من أجل تقرير املصري وحترير أراضيهم، وأن تطلب. ٨

ها األحكام املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب يف الوثائق الدولية؛توفر هلم، إىل حني إطالق سراحهم، احلماية اليت نصت علي
إىل األمني العام مجع كل املعلومات ذات العالقة فيما خيتص باملعتقلني، كعددهم وهويتهم ومكان احتجازهم ومدته، تجدد طلبها. ٩

ا السابعة والثالثني؛ وتوفري هذه املعلومات للجنة يف دور
اجلماعي املتعمد للقنيطرة الذي نّفذ خالل االحتالل اإلسرائيلي وقبل انسحاب القوات اإلسرائيلية من تلك التدمريتدين مجدداً . ١٠

، وتعترب هذا العمل انتهاكاً صارخاً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب؛١٩٧٤املدينة عام 
ا الدول كافة، وبصورة خاصة الدول اتكرر تأكيد. ١١ قاً ملشاركة يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب وفمناشد

ا إسرائيل يف األراضي احملتلة، أن و للبند األول من تلك االتفاقية، واملنظمات الدولية والوكاالت املختّصة، أال تعرتف بأية تغيريات نفذ
ا يف الضم واالستعمار أو أية سياستتجنب القيام بأي عمل أو مد يد العون يف كل ما من شأن إسرائيل ا ات ستعماله ملتابعة سياسا

وممارسات أخرى ورد ذكرها يف القرار احلايل؛
ا السابعة والثالثني بشأن تنفيذ الفقرات تطلب. ١٢ ٧و٦و١من إسرائيل أن ترفع تقريراً، بواسطة األمني العام، إىل اللجنة يف دور

املذكورة أعاله؛٨و
األمني العام لفت نظر احلكومات كافة إىل القرار احلايل، وكذلك أجهزة األمم املتحدة الفعالة والوكاالت املختصة، إىل تطلب. ١٣

وبصورة خاصة منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمات اإلقليمية عرب 



ا السابعة احلكومية واملنظمات الدولية اإلنسانية، وإعطاء القرار أوسع تعميم ممكناً، ورفع تقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور
والثالثني؛

إدراج البند املَُعنـَْون "مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني" يف جدول األعمال تقرر. ١٤
والثالثني، كمسألة ذات أولوية عالية، وتطلب إىل األمني العام أن يلفت انتباه اللجنة إىل مجيع تقارير األمم التحضريي للدورة السابعة 

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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