
.١٩٧٥كانون األول/ديسمبر ١٥) بتاريخ ٣٠ألف (الدورة ٣٥٢٥قرار رقم 
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي 

المحتلة

إن اجلمعية العامة،
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأحكامه،مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وكذلك مببادئ تسترشدإذ

ضالً ف١٩٤٩١آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، واملعقودة يفعينيهانصبتضعوإذ
عن غريها من االتفاقيات واألنظمة املتصلة باملوضوع،

ا بشأن هذا املوضوع، وكذلك إىل تشيروإذ القرارات الصادرة عن جملس األمن وجلنة حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة إىل قرارا
األخرى املعنية، وعن الوكاالت املتخصصة،

وهو ٢راضي احملتلةوق اإلنسان لسكان األيف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقنظرتوقد
ا زعماء حكومة إسرائيل؛التقرير الذي تضّمن،  فيما تضّمنه، بيانات علنية أدىل 

على اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، جلهودها يف . تثين١
أداء املهام اليت أوكلتها إليها اجلمعية العامة؛

إسرائيل يف رفضها السماح للجنة اخلاصة بدخول األراضي احملتلة؛الستمرار بشدةوتأسف.٢
، إسرائيل إىل السماح للجنة اخلاصة بدخول األراضي احملتلة؛جديدمنوتدعو،. ٣
آب ١٢الستمرار إسرائيل ومتاديها يف انتهاك اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، واملعقودة يفبشدةوتأسف.٤

وغريها من الصكوك الدولية اليت تنطبق يف هذا الصدد؛،١٩٤٩سأغسط
:، بصفة خاصة، السياسات واملمارسات اإلسرائيلية التاليةوتدين.٥
أ) ضّم أجزاء من األراضي احملتلة؛(
ب) إنشاء مستوطنات إسرائيلية يف األراضي احملتلة ونقل سكان أغراب إليها؛(
وهدمها؛ج) تدمري املنازل العربية (
د) مصادرة املمتلكات العربية يف األراضي احملتلة ونزع ملكيتها، ومجيع املعامالت األخرى الرامية إىل االستحواذ على األراضي واليت (

ا، من جانب  تدور بني السلطات أو املؤسسات اإلسرائيلية أو الرعايا اإلسرائيليني، من جانب، وسكان األراضي احملتلة أو مؤسسا
آخر؛

هـ) إجالء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان األراضي احملتلة العرب، وإنكار حقهم يف العودة؛(

يد، مقدم، المصدر ١٩٨١-١٩٧٥اإلسرائيلي. المجلد الثاني: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٢٤-٢٣)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ .٢٨٧، ص ٩٧٣، الرقم ٧٥، ا
٢A/10272.



و) االعتقاالت اجلماعية للسكان العرب وإخضاعهم للحجز اإلداري وإساءة معاملتهم؛(
ب املمتلكات األثرية والثقافية؛( ز) 
راف املتصلة باألسرة؛ح) التعّرض للحريات والشعائر الدينية، وكذلك للحقوق واألع(
ا؛( ط) االستغالل غري املشروع للثروة الطبيعية لألراضي احملتلة، وملواردها وسكا
أن تلك السياسات واملمارسات اإلسرائيلية تشكل انتهاكات خطرية مليثاق األمم املتحدة، وال سيما ملبدأ السيادة والسالمة وتعلن.٦

لدويل املتعلقة باالحتالل، كما تشكل عائقاً يف سبيل إقامة سلم عادل ودائم؛اإلقليمية، وملبادئ وأحكام القانون ا
ا إسرائيل لتغيري الطابع املادي لألراضي احملتلة أو ألي أجزاء منها أو لتكوينها جديدمنوتؤكد،.٧ ، أن مجيع التدابري اليت اختذ

ا أو مركزها، هي تدابري باطلة  والغية؛الدميوغرايف أو هيكل مؤسسا
ا وُمهاجرين جدد يف األراضي احملتلة، هي كذلكجديد،منوتؤكد.٨ ، أن سياسة إسرائيل املتمثلة يف توطني عناصر من سكا

انتهاك صارخ التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ولقرارات األمم املتحدة يف هذا الشأن، وحتّث مجيع الدول على 
م بأي عمل ميكن أن تستغله إسرائيل يف تطبيق سياستها اخلاصة باالستعمار االستيطاين لألراضي احملتلة؛االمتناع عن القيا

بأن تكّف إسرائيل فوراً عن ضّم األراضي العربية احملتلة وإخضاعها لالستعمار االستيطاين، وعن مجيع السياسات وتطالب.٩
أعاله؛5واملمارسات املشار إليها يف الفقرة

نداءها إىل مجيع الدول، وإىل املنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة، بعدم االعرتاف بأية تغيريات أحدثتها إسرائيل يف وتكّرر.١٠
األراضي احملتلة، وإىل جتّنب القيام بأية أعمال، مبا فيها األعمال الداخلة يف ميدان تقدمي املعونة، ميكن أن تستخدمها إسرائيل يف 

السياسات واملمارسات املشار إليها يف هذا القرار؛مواصلة انتهاج 
من اللجنة اخلاصة أن تعمد، ريثما يتم انتهاء االحتالل اإلسرائيلي عما قريب، إىل مواصلة التحقيق يف السياسات وترجو.١١

قتضاء مع اللجنة الدولية وأن تتشاور حسب اال،١٩٦٧واملمارسات اإلسرائيلية يف األراضي العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام
للصليب األمحر، بغية ضمان تأمني الرفاهية ومحاية حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل األمني العام 

يف أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة بعد ذلك؛
:من األمني العام القيام مبا يليوترجو.١٢

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

ب) إتاحة ما يلزم من موظفني إضافيني ملساعدة اللجنة اخلاصة على أداء مهامها؛(
قارير اللجنة اخلاصة، واملعلومات املتعلقة بأنشطتها والنتائج اليت ختلص إليها، على أوسع نطاق ممكن وبكل السبل ج) كفالة توزيع ت(

املتاحة، وذلك عن طريق إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة؛
ا احلادية والثالثني بشأن املهام املوكولة إليه؛( د) إعالم اجلمعية العامة يف دور

ا احلادية والثالثني البند املعنون "تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف أنوتقرر.١٣ تدرج يف جدول األعمال املوقت لدور
."املمارسات 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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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