
.١٩٨٤كانون األول/ديسمبر ١٤دال بتاريخ ٣٩/٩٥قرار رقم 
إدانة إسرائيل لعدم احترامها اتفاق إطالق سجين تم التفاوض في شأنه بواسطة الصليب األحمر، ولسياسات 
الضم واالستيطان في األراضي المحتلة، وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية هناك، ولطردها 

الفلسطينيينالزعماء 

العامة،اجلمعيةإن
١اإلنسان،حلقوقالعاملياإلعالنوأحكامومببادئاملتحدةاألممميثاقومبادئمبقاصدتسرتشدإذ

١٩٤٩،٢أغسطس/آب١٢يفاملعقودةاحلربوقتاملدنينياألشخاصحبمايةاملتعلقةجنيفاتفاقيةأحكاماعتبارهايفتضعوإذ

املوضوع،ذااملتصلةاألخرىواألنظمةاالتفاقياتأحكامعنفضالً 
امجيعإىلتشريوإذ ،١٩٧٧ديسمرب/األولكانون١٣يفاملؤرخنيوجيمباء٣٢/٩١القراراتسّيماوالاملوضوع،ذااملتعلقةقرارا
،١٩٧٩ديسمرب/األولكانون١٢يفاملؤرخألف٣٤/٩٠و،١٩٧٨ديسمرب/األولكانون١٨يفاملؤرخجيم٣٣/١١٣و
،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخجيم٣٦/١٤٧و،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخجيم٣٥/١٢٢و
وكذلك،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٥يفاملؤرخدال٣٨/٧٩و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخجيم٣٧/٨٨و

١٩٨٣،٣فرباير/شباط١٥يفاملؤرخ١٩٨٣/١قراريهاسّيماوالاإلنسان،حقوقوجلنةاألمنجملساختذهااليتالقرارات

املتخّصصة،والوكاالتاملعنية،املتحدةاألممهيئاتمنوغريمها١٩٨٤،٤فرباير/شباط٢٠يفاملؤرخ١٩٨٤/١و
الذي ٥ي احملتلةمتّس حقوق اإلنسان لسكان األراضيف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليتنظرتوقد

ا مسؤولون يف إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يتضّمن، يف مجلة أمور، بيانات علنية تدين نفسها بنفسها أدىل 
١٩٨٤،٦تشرين الثاين/نوفمرب، ٦بتقرير األمني العام املؤرخ يفعلماً تحيطوإذ

املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة ملا بذلته من على اللجنة اخلاصة تثني.١
جهود يف أداء املهمة اليت أوكلتها إليها اجلمعية العامة، وملا توّخته من دّقة وجتّرد؛

رفض إسرائيل املستمر السماح للجنة اخلاصة بدخول األراضي احملتلة؛تشجب. ٢
بأن تسمح إسرائيل للجنة اخلاصة بدخول األراضي احملتلة؛تطالب.٣
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أن االحتالل يشّكل يف حّد ذاته انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني يف األراضي العربية احملتلة؛جديدمنتؤكد. ٤
األشخاص املدنيني وقت احلرب، املعقودة استمرار إسرائيل ومتاديها يف انتهاك اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايةتدين.٥
، وغريها من الصكوك الدولية املنطبقة، وتدين بوجٍه خاص االنتهاكات اليت تعتربها تلك االتفاقية " ١٩٤٩آب/أغسطس١٢يف

حاالت خرق خطرية" ألحكامها؛
ية هو جرائم حرب وإهانة لإلنسانية؛أن ما ارتكبته إسرائيل من حاالت اخلرق اخلطري ألحكام تلك االتفاقأخرىمرةتعلن.٦
:السياسات واملمارسات اإلسرائيلية التاليةبقوةتدين.٧

(أ) ضم أجزاء من األراضي احملتلة، مبا يف ذلك القدس؛
جلوالن السورية؛ا(ب) فرض القوانني والوالية واِإلدارة اِإلسرائيلية على مرتفعات اجلوالن السورية مما أّدى إىل الضم الفعلي ملرتفعات 

(ج) القيام بصورة غري شرعية بفرض وجباية ضرائب ورسوم فادحة وغري متناسبة؛
(د) إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة يف األراضي العربية اخلاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها؛

م من حقهم يف العودة؛(ه) طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان األراضي احمل تلة العرب وحرما
ية ر (و) مصادرة املمتلكات العربية اخلاصة والعامة يف األراضي احملتلة ونزع ملكيتها، وسائر العمليات الرامية إىل اكتساب األراضي، واجلا

آخر؛ألراضي احملتلة، من جانببني السلطات أو املؤسسات اِإلسرائيلية أو الرعايا اِإلسرائيليني، من جانب، وسكان أو مؤسسات ا
(ز) عمليات احلفر وتغيري معامل األراضي الطبيعية واألماكن التارخيية والثقافية والدينية، وخاصة يف القدس؛

ب املمتلكات األثرية والثقافية؛ (ح) 
(ط) تدمري منازل العرب وهدمها، وأحدث األمثلة لذلك ما حدث يف وادي األردن؛

اجلماعية على السكان العرب واعتقاهلم باجلملة وإخضاعهم للحجز اِإلداري وِإساءة معاملتهم؛(ي) فرض العقوبات
(ك) ِإساءة معاملة األشخاص احملتجزين وتعذيبهم؛

(ل) التعّرض للحريات واملمارسات الدينية فضالً عن احلقوق واألعراف اُألسرية؛
؛القتصادية للسكان يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية اُألخرى احملتلة(م) التعرُّض لنظام التعليم والتنمية االجتماعية وا

(ن) التعرُّض حلرية تنقل األفراد يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة؛
ا؛ (س) االستغالل غري املشروع للثروات واملوارد الطبيعية لألراضي احملتلة ولسكا

ح املستوطنني اِإلسرائيليني يف األراضي العربية احملتلة الرتكاب أعمال عنف ضد املدنيني العرب، واستمرار أعمال تسليبقّوةتدين.٨
العنف اليت يرتكبها هؤالء املستوطنون املسلحون ضد األفراد مما يسفر عن وقوع إصابات وسقوط قتلى بني هؤالء األفراد ويُلحق دماراً 

بية؛واسع النطاق باملمتلكات العر 
ا إسرائيل لتغيري الطابع املادي لألراضي احملتلة أو ألي جزء منها، مبا يف ذلك القدس، جديدمنتؤكد.٩ أن مجيع التدابري اليت اختذ

أو لتغيري تكوينها الدميوغرايف أو هيكلها املؤسسي أو مركزها القانوين، تدابري باطلة والغية، وأن سياسة إسرائيل القائمة على توطني 
ا ومهاجرين جدد يف األراضي احملتّلة تشّكل انتهاكاً صارخاً التفاقية جنيف ولقرارات األمم املتحدة يف هذا الشأن؛ عناصر من سكا



أعاله؛٩و٨و٧بأن تكف إسرائيل فوراً عن السياسات واملمارسات املشار إليها يف الفقراتتطالب.١٠
باالحتالل، أن تتخذ خطوات فورية لعودة مجيع السكان العرب والفلسطينيني املشّردين إىل إىل إسرائيل، السلطة القائمة تطلب.١١

؛١٩٦٧ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ سنة
ضي مال العرب يف األرااملنظمات الدولية والوكاالت املتخّصصة، وال سّيما منظمة العمل الدولية، على دراسة أحوال العتحثّ .١٢

الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة، مبا فيها القدس؛
من تلك االتفاقية، وإىل املنظمات الدولية ١إىل مجيع الدول، خاصة الدول األطراف يف اتفاقية جنيف وفقاً للمادةطلبهاتكّرر.١٣

سرائيل يف األراضي احملتلة، وجتّنب أي أعمال، مبا يف ذلك األعمال والوكاالت املتخصصة، عدم االعرتاف بأي تغيريات جتريها إ
الداخلة يف ميدان تقدمي املعونة، ميكن أن تستخدمها إسرائيل يف مواصلة انتهاك سياسات الضّم واالستعمار أو أي من السياسات 

واملمارسات األخرى املشار إليها يف هذا القرار؛
اء االحتالل اإلسرائيلي يف وقٍت مبكر، التحقيق يف السياسات واملمارسات من اللجنة اخلاّصة أن تترجو.١٤ واصل، إىل حني إ

، وأن تتشاور، حسب االقتضاء، مع جلنة الصليب األمحر الدولية ١٩٦٧اإلسرائيلية يف األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ سنة
حقوق اإلنسان، وأن تقّدم تقريراً إىل األمني العام يف أقرب وقت ممكن، وكلما لضمان محاية رفاه سكان األراضي احملتلة وما هلم من 

دعت الضرورة بعد ذلك؛
من اللجنة اخلاصة أن تواصل التحقيق يف معاملة املدنيني احملتجزين يف األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ سنةترجو.١٥

؛١٩٦٧
األراضي احملتلة باملثول أمام اللجنة اخلاصة بوصفهم شهوداً واالشرتاك يف املؤمترات رفض إسرائيل السماح ألشخاص منتدين.١٦

واالجتماعات اليت تعقد خارج األراضي احملتلة؛
:من األمني العامترجو.١٧

ا لألراضي احملتلة،  غرض التحقيق يف ب(أ) أن يقدم مجيع التسهيالت الالزمة للجنة اخلاصة، مبا يف ذلك التسهيالت الالزمة لزيارا
السياسات واملمارسات اإلسرائيلية املشار إليها يف هذا القرار؛

(ب) أن يُواصل توفري ما يلزم من موظفني إضافيني ملساعدة اللجنة اخلاصة يف أداء مهامها؛
ع نطاق، وبكل الوسائل أوس(ج) أن يكفل توزيع تقارير اللجنة اخلاصة واملعلومات املتعلقة بأنشطتها والنتائج اليت ختلص إليها على

ة؛ر املتاحة، عن طريق إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة، والقيام، عند االقتضاء، بإعادة طبع تقارير اللجنة اخلاصة اليت مل تعد متوفّ 
ا األربعني عن املهام املوكولة إليه يف هذه الفقرة؛ (د) أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف دور

من جملس األمن أن يكفل احرتام إسرائيل جلميع أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب، رجوت.١٨
ذه األحكام يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى احملتلة منذ سنة١٩٤٩آب/أغسطس١٢املعقودة ، والتقّيد 
اختاذ تدابري لوقف السياسات واملمارسات اإلسرائيلية يف تلك األراضي؛، مبا فيها القدس، والشروع يف ١٩٦٧



ا األربعني البند املَُعنـَْون "تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات تقّرر.١٩ أن تدرج يف جدول األعمال املوقت لدور
."اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة



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
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