
.١٩٧٨شباط/فبراير ١٤) بتاريخ ٣٤(الدورة ألف ١قرار رقم 
اإلعراب عن القلق إزاء خرق حقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين

اإلنسان،حقوقجلنةإن
وأحكامه،اإلنسانحلقوقالعاملياإلعالنمببادئوكذلكوأهدافه،املتحدةاألممميثاقمببادئتسترشدإذ

وكذلك،١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخةاحلربزمنيفاملدنينيحبمايةاخلاصةجنيفاتفاقيةأحكاماعتبارهافيتضعوإذ
الصلة،ذاتاألخرىوالقواننياالتفاقيات

،٣٢/١٢٢و،٣٢/٩١و،٣٢/٩٠و،٣٢/٤٢و،٣٢/٤٠و،٣٢/٢٠و،٣٢/١٤و،٣٢/٥: العامةاجلمعيةقراراتإىلتشيروإذ
،٣٢/١٧١و،٣٢/١٦١و

عنفيهعربتالذي،)٣٠ـد(٣٣٧٦رقمالقرارإىل،٣١/٢٠رقمقرارهايفأشارت،قدالعامةاجلمعيةأناعتبارهافيتأخذوإذ
:باجتاهتقدمأيإحرازلعدمالعميققلقها

وحقهخارجي،تدخلدوننماملصريتقريريفحقهفيهامبافلسطني،يفللتصرفالقابلةغريحلقوقهالفلسطيينالشعبممارسة) أ(
القومية،والسيادةالقومياالستقالليف
م اليت ُأجلوا عنها واقتُلعوا منها،( ب) ممارسة الفلسطينيني حلقهم غري القابل للتصرف يف العودة إىل دورهم وممتلكا

الذي حيدد كعمل عدواين االجتياح أو اهلجوم الذي ) ٣٩(د. ٣٣١٤م جلمعية العامة قد ثبتت القرار رقأن ااعتبارهافيتأخذوإذ
تقوم به القوات املسلحة لدولة ما ضد أراضي دولة أخرى، أو أي احتالل عسكري، مهما يكن موقتاً، نتيجة مثل هذا االجتياح أو 

اهلجوم، أو أي ضم ألراضي دولة أخرى أو لقسم منها بالقوة،
لس فيه، ١٩٧٦تشرين الثاين/نوفمرب١١، املؤرخ يف١٩٦٩جملس األمن يف جلسته رقمبالبيان الذي تبناه تذكروإذ ، والذي عرب ا

ضمن أمور أخرى، عن قلقه البالغ واهتمامه بالوضع احلايل اخلطر يف األراضي العربية احملتلة نتيجة استمرار االحتالل اإلسرائيلي،
ا املتخصصة واملنظمات الدولية اإلنسانية بشأن الوضع يف األراضي العربية احملتلة بتقارير أجهزة األمم املتحدة وو تأخذعلماً وإذ كاال

ا، وسكا
١تقرير اللجنة اخلاصة للتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للسكان يف املناطق احملتلة،اعتبارهافيتأخذوإذ

صادرة عن قياديني يف حكومة إسرائيل تشري إىل تصميم إسرائيل على مواصلة وتعزيز واليت احتوت، ضمن أمور أخرى، بيانات عامة 
سياسة التوسع والضم اليت تتبعها،

املخاوف اليت عربت عنها اللجنة اخلاصة "بأن وضع املدنيني يف املناطق احملتلة، خصوصاً وضع املوقوفني القلقبالغمعتالحظوإذ

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣١٣-٣١١)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

١para. 14A/32/284,.



ا القائل "إن الذي ظهر خالل األشهر املاضية   كمسألة تستدعي اهتماماً خاصاً، قد يصبح أكثر تدهوراً يف املستقبل القريب"، وبيا
تمع الدويل أن يتحمل مسؤولياته لتأمني محاية احلقوق األ ٢لة،ساسية للمدنيني يف املناطق احملتعلى ا

ة ات األساسية يف األراضي العربية احملتلة، وبصورة خاصالستمرار إسرائيل يف انتهاك حقوق اإلنسان واحلريعظيماً جزعاً جزعتوقد
اإلجراءات اهلادفة إىل الضم، وكذلك االستمرار يف إقامة مستعمرات املستوطنني، والتهدمي اجلماعي للمنازل، والتعذيب وسوء معاملة 

دف استغالل سكان األراضي ا حملتلة،املوقوفني، ومصادرة األمالك وفرض إجراءات اقتصادية ومالية 

بالوضع اخلطر املتدهور يف األراضي العربية احملتلة نتيجة االحتالل والعدوان اإلسرائيلي املستمر، وال واهتمامهاقلقهابالغتعبرعن. ١
:سيما

أ) تكثيف إنشاء مستعمرات املستوطنني؛(
معاملة املوقوفني والسجناء العرب؛ب) استمرار وتزايد استعمال التوقيف اإلداري التعسفي والتعذيب، وسوء وقساوة (
من إسرائيل اختاذ خطى فورية من أجل عودة الفلسطينيني والنازحني اآلخرين من سكان األراضي العربية احملتلة إىل دورهم؛تطلب.٢
، ١٩٤٩آب/أغسطس١٢أن انتهاكات إسرائيل اخلطرة التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب واملؤرخة يفتعلن.٣

هي جرائم حرب وإهانة لإلنسانية؛
:السياسات واملمارسات اإلسرائيلية التاليةتدين.٤
أ) ضّم أجزاء من األراضي احملتلة؛(
ب) إقامة مستعمرات إسرائيلية على تلك األراضي ونقل سكان غرباء إليها؛(
وتشريدهم ونقلهم وإنكار حقهم يف العودة؛ج) إجالء السكان العرب عن األراضي احملتلة وترحيلهم وطردهم (
ا سلطات وأفراد ومؤسسات ( د) مصادرة واستمالك ومجيع األعمال األخرى من أجل حيازة األراضي واألمالك العربية، واليت تقوم 

ا؛ إسرائيلية ضد مواطين األراضي احملتلة ومؤسسا
هـ) تدمري املنازل العربية وهدمها؛(
ي والتوقيف اإلداري وسوء معاملة السكان العرب؛و) االعتقال اجلماع(
ز) تعذيب وإساءة معاملة األشخاص املوقوفني؛(
ب األمالك األثرية والثقافية؛( ح) 
ط) التدخل يف احلريات والطقوس الدينية واحلقوق واألعراف العائلية؛(
تلة؛ي) االستغالل غري الشرعي للثروات واملوارد الطبيعية لسكان األراضي احمل(
إجراءات السلطات اإلسرائيلية اإلدارية والتشريعية لتشجيع وتطوير وتوسيع إقامة مستعمرات مستوطنني يف األراضي كذلكتدين.٥

احملتلة، واليت تربز كذلك تصميم إسرائيل على ضم هذه األراضي؛
ا إسرائيل لتغيري املعامل الطبالتأكيدتعيد.٦ األراضي يعية، وبنية السكان، وبنية املؤسسات ومقامها يفأن مجيع اإلجراءات اليت اختذ

ا ومن املستوطنني  احملتلة أو أي جزء منها، مبا فيها القدس، هي باطلة وملغاة، وأن سياسة إسرائيل يف إسكان جمموعات من سكا

.المصدر نفسھ٢



ألمم املتحدة ذات زمن احلرب ولقرارات ااجلدد يف األراضي احملتلة، تشكل خرقاً صارخاً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف
الصلة؛

أعاله؛٦و٥و٤إسرائيل باإلقالع على التّو عن السياسات واملمارسات اليت ورد ذكرها يف الفقراتتطالب.٧
إسرائيل بالتوقف على التّو عن تعذيب وإساءة معاملة املوقوفني والسجناء العرب؛تطالب.٨
سراح مجيع العرب املوقوفني أو املسجونني نتيجة كفاحهم من أجل تقرير مصريهم وحترير أراضيهم، من إسرائيل أن تطلق تطلب.٩

وأن توفر هلم، إىل حني إطالق سراحهم، احلماية اليت نصت عليها األحكام املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب؛
م ومكان ومدة االعتقال، وتقدمي هرجاءها لألمني العام مجع كل املعلومات املتعلقة باملعتقلني، مثل: تجدد.١٠ ذه عددهم وُهويّا

ا اخلامسة والثالثني؛ املعلومات إىل اللجنة يف دور
مرة أخرى تدمري مدينة القنيطرة بشكل هائل ومتعّمد خالل االحتالل اإلسرائيلي وقبل انسحاب القوات اإلسرائيلية من تدين.١١

قاً خطراً التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب؛، وتعترب هذا العمل خر ١٩٧٤تلك املدينة سنة
مجيع الدول، خصوصاً الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب، وفقاً للفقرة الرابعة دعوتهاتكرر.١٢

ا إسرائيل يف األراضيمن تلك االتفاقية، واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة، إىل عدم االع احملتلة، رتاف بأية تغيريات قامت 
ا أن تستعمل من قبل إسرائيل يف متابعتها سياسات الضم واالستعمار أو أياً من  وحتاشي أي عمل أو تقدمي أية مساعدة من شأ

السياسات واملمارسات األخرى املشار إليها يف القرار احلايل؛
ا اخلامسة والثالثني، عن تطبيق الفقراتمن إسرائيل أن تقدم تتطلب.١٣ ، ٧، و٢قريراً، بواسطة األمني العام، إىل اللجنة يف دور

املذكورة أعاله؛٩، و٨و
األمني العام أن يلفت انتباه مجيع احلكومات وهيئات األمم املتحدة ذات الصالحية والوكاالت املتخصصة واملنظمات ترجو.١٤

املشرتكة واملنظمات الدولية اإلنسانية، إىل هذا القرار، وأن يعمل من أجل نشره على أوسع نطاق ممكن، وأن اإلقليمية عرب احلكومية 
ا اخلامسة والثالثني؛ يقدم تقريراً بذلك إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور

اك حقوق نداً بعنوان "قضية انتهأن تدرج يف جدول األعمال املوقت للدورة اخلامسة والثالثني، كأمر له أفضلية عظمى، بتقرر.١٥
اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني"، وتطلب إىل األمني العام أن يلفت نظر اللجنة إىل مجيع تقارير األمم املتحدة

.اليت تظهر يف الفرتات ما بني دورات اللجنة، واليت تعاجل وضع املدنيني يف هذه األراضي



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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