
.١٩٧٣آذار (مارس) ١٤) بتاريخ ٢٩(الدورة ٤قرار رقم 
استنكار تعّنت إسرائيل الستمرارها في تحّدي قرارات األمم المتحدة المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان في 

األرضي العربية المحتلة

إن جلنة حقوق االنسان،
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأحكامه،مببادئ ميثاق األمم املتحدة وأهدافه، ومببادئ تسترشداذ

، املتعلقة حبماية السكان املدنيني زمن ١٩٤٩آب (أغسطس)١٢أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بتاريخعينيهانصبتضعوإذ
احلرب،

تلة،قرارات األمم املتحدة اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لسكان املناطق العربية احملتذكروإذ
ا إسرائيل يف املناطق العربية ٢٧(الدورة٢٩٤٩أيًضا، أن اجلمعية العامة أعلنت، يف قرارها رقمتذكر،وإذ )، "أن التغيريات اليت أجر

هي باطلة والغية،" ودعت مجيع الدول "بأال تعرتف بأي من هذه التغيريات ١٩٤٩احملتلة، خمالفة بذلك اتفاقيات جنيف بتاريخ
ا إسرائيل يف املناطق العربية احملتلة،"والتدابري  اليت أجر

بتقارير األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية األخرى عن وضع السكان يف املناطق العربية احملتلة، وإذ يزعجها  علًماتأخذوإذ
دمي املنازل، بية احملتلة، وبصورة خاصة كثريا استمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من قبل إسرائيل يف املناطق العر 

ب الرتاث الثقايف واحلضاري، واستغالل املوارد الطبيعية يف هذه املناطق، ومصادرة األمالك العربية، وسوء معاملة السجناء، و
ة، وتشجيع اهلجرة اجلماعية احملتلقلًقا كبريًا، أن إسرائيل ما زالت مستمرة يف إقامة مستوطنات إسرائيلية يف األراضي العربيةيقلقها،وإذ

جري ونقل السكان العرب األصليني، ورفض إعادة الالجئني واألشخاص النازحني إىل ديارهم، من أجل ذلك، و
بأن سياسية إسرائيل املتعمدة يف الضم واالستيطان يف املناطق العربية احملتلة، تشكل خرقا مليثاق األمم املتحدة مقتنعةكانتولما

قانون اإلنساين والدويل وحقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية،وال
استمرار إسرائيل يف حتدي قرارات األمم املتحدة ذات العالقة، وسياستها املستمرة يف انتهاك حقوق اإلنسان األساسية يف تستنكروإذ

املناطق العربية احملتلة،
ا جلنة حقخمالفات إسرائيل اخلطرة تستنكر-١ وق اإلنسان املستمرة التفاقية جنيف الرابعة يف املناطق العربية احملتلة، واليت اعترب

جرائم حرب وإهانة للبشرية.
ا إسرائيل لتغيري الرتكيب السكاين ووضع املناطق العربية احملتلة، مبا فيها القدسجديدمنتؤكد-٢ أن مجيع التدابري اليت اختذ

الغية وباطلة.احملتلة، هي
إسرائيل إىل أن متتثل لاللتزامات املفروضة عليها مبوجب ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تدعو-٣

ا حبسب اتفاقية جنيف الرابعة، وأن حترتم وتنفذ قرارات األمم املتحدة ذات العالقة .والقانون اإلنساين الدويل، وأن متتثل اللتزاما

يد، مقدم، المصدر ١٩٧٤-١٩٤٧اإلسرائيلي. المجلد األول: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٣٣-٢٣٢)،١٩٩٣) (بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٣(ط 



ر إسرائيل إىل أن توقف إقامة املستوطنات يف املناطق العربية احملتلة، وأن تلغي مجيع السياسيات والتدابري اليت تؤثأيًضاوتدعو-٤
يف الرتكيب السكاين ويف طبيعية هذه األراضي.

ة حقوق اإلنسان واحلريات األساسيمجيع الدول إىل أن تبذل قصارى جهودها لتأكيد أن إسرائيل ستحرتم مبادئ تدعو-٥
وستمتنع من مجيع األعمال والسياسات اهلادفة إىل تغيري الرتكيب السكاين ووضع املناطق العربية احملتلة، وخصوًصا عن طريق إقامة 

جري ونقل السكان العرب. املستوطنات، و
ا، مبن فيهم املتعتبر-٦ ا فاضحا هاجرون، يف املناطق العربية احملتلة، تشكل خرقأن سياسة إسرائيل يف إسكان قسم من سكا

من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا لقرارات األمم املتحدة ذات العالقة، وتدعو مجيع الدول واملنظمات إىل عدم مساعدة 49للمادة
إسرائيل بأي طريقة متكنها من االستمرار يف سياستها يف استعمار األراضي العربية احملتلة.

من األمني العام أن يلفت انتباه مجيع احلكومات إىل هذا القرار، وكذلك انتباه أجهزة األمم املتحدة ذات الصالحية، تطلب-٧
ا  والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية اإلقليمية وأن يعطيه أكرب دعاية ممكنة، وأن يقدم تقريرا إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور

التالية.
ا الثالثني، كأمر له أولوية قصوى،تقرر-٨ اك حقوق البند الذي عنوانه "قضية انتهأن تضع على جدول األعمال املوقت لدور

اإلنسان يف األراضي احملتلة نتيجة األعمال احلربية يف الشرق األوسط."



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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