
.١٩٨٣شباط/فبراير ١٥) بتاريخ ٣٩ألف (الدورة ١٩٨٣/١قرار رقم 
إدانة سياسة إسرائيل وممارساتها التي تمّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي المحتلة

إن جلنة حقوق اإلنسان،
اإلنسان،مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وكذلك مببادئ وأحكام اإلعالن العاملي حلقوق تسترشدإذ

، بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية أيضاً تسترشدوإذ
والسياسية،

١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفواملؤرخةاحلربوقتاملدنينياألشخاصحبمايةاملتعلقةجنيفاتفاقيةأحكاماعتبارهافيتضعوإذ
الصلة،ذاتاألخرىواألنظمةاالتفاقياتوأحكام

عّني الذي،١٩٧٤ديسمرب/األولكانون١٤يف) ٢٩. د(٣٣١٤قرارهااختذتقدالعامةاجلمعيةأناعتبارهافيتأخذوإذ
كانولوعسكري،احتاللأيأوعليه،اهلجومأوأخرىدولةإقليمبغزومالدولةاملسلحةالقواتقيام"العدوانأعمالمنكعمل
،"القوةباستعمالمنهجلزءأوأخرىدولةإلقليمضمّ أيأواهلجوم،أوالغزوهذامثلعنينجممؤقتاً،

،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخ٣٧/٨٨و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ) ٧.د(٢العامةاجلمعيةبقراراتتذّكروإذ
اإلسرائيليةباالنتهاكاتالصلةذاتالعامةاجلمعيةقراراتومجيع،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠و١٦يفاملؤرخ٣٧/١٢٣و

احملتلة،العربيةاألراضيلسكاناإلنسانحلقوق
أوليفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥و،١٩٦٧يونيو/حزيران١٤يفاملؤرخ) ١٩٦٧(٢٣٧األمنجملسبقراراتخاصبوجهتذّكروإذ
٤٧١و،١٩٨٠مايو/أيار٢٠يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٩و،١٩٨٠مايو/أيار٨يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٨و،١٩٨٠مارس/آذار

يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٨و،١٩٨٠يونيو/حزيران٣٠يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٦و،١٩٨٠يونيو/حزيران٥يفاملؤرخ) ١٩٨٠(
،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٨٤و،١٩٨٠أغسطس/آب٢٠
والعلمرتبيةللاملتحدةاألممومنظمةالعامليةالصحةومنظمةالدوليةالعملمنظمةعنالصادرةوالقراراتبالتقاريرعلماً تحيطوإذ

القدس،ذلكيفمبا،١٩٦٧عاممنذاحملتلةالعربيةاألراضيمنوغريهاالفلسطينيةاألراضييفالسكانأحوالخبصوصوالثقافة
امباحملتلة،العربيةاألراضييفاإلنسانحقوقانتهاكمسألة"بشأن١٩٨٢فرباير/شباط١١يفاملؤرخ١٩٨٢/١بقرارهاتذّكروإذ
املوضوع،هذابشأناإلنسانحقوقللجنةالسابقةوالقرارات،"فلسطنيفيها
ية اليت األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العرببتقرير احللقة الدراسية املعنية بانتهاكات حقوق اإلنسان يف علماً تحيطوإذ

١٩٨٢،١كانون األول/ديسمرب٣تشرين الثاين/نوفمرب إىل٢٩حتتلها إسرائيل واملعقودة يف جنيف من

أن االحتالل ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني يف األراضي الفلسطينية وغريها منجديدمنتؤكد-١
األراضي العربية احملتلة؛

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -العربيقرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع : أمحد عصمت عبد ا
.٣٨٩-٣٨٧)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦
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اإلعراب عن القلق العميق الذي أبدته اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان تكرر-٢
ا الرابعة والثالثني ٤والسادسة والثالثني٣والثالثنيواخلامسة ٢لسكان األراضي احملتلة، يف تقاريرها املقدمة إىل اجلمعية العامة يف دورا

من أن سياسة إسرائيل يف األراضي احملتلة تقوم على ما يسمى بعقيدة "الوطن" اليت تتوخى دولة أحادية الدين ٥والسابعة والثالثني
تنكر فقط على ، وتأكيد اللجنة اخلاصة أن هذه السياسة ال ١٩٦٧(يهودية) تضم أيضاً أراضي حتتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو

حلقوق اإلنسان؛سكان األراضي احملتلة حقوقهم يف تقرير املصري، وإمنا تشكل أيضاً مصدراً النتهاك مستمر ومنهجي
أن انتهاكات إسرائيل املستمرة واخلطرية التفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب املؤرخة تعلن-٣
إىل اتفاقيات جنيف هي جرائم حرب وإهانة للبشرية؛٧والربوتوكولني اإلضافيني١٩٤٩٦آب/أغسطس١٢يف
قرار إسرائيل بضم القدس، وتغيري الطابع العمراين لألراضي احملتلة، مبا فيها املدينة املقدسة، أو جديدمنوتدينبقوةترفض-٤

التدابري وآثارها باطلة؛تكوينها الدميوغرايف أو هيكلها املؤسسي أو وضعها، وتعترب مجيع هذه 
ا وتدابريها اإلدارية والتشريعية لتشجيع وتوسيع إنشاء مستعمرات استيطانية يف األراضي بقوةتدين-٥ سياسات إسرائيل وممارسا

:احملتلة، كما تدين املمارسات التالية
أ) ضم أجزاء من األراضي احملتلة، مبا فيها القدس؛(
طنات إسرائيلية جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة يف أراٍض عربية خاصة وعامة، ونقل سكان غرباء ب) االستمرار يف إنشاء مستو (

إليها؛
ج) تسليح املستوطنني يف األراضي احملتلة لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد املدنيني العرب، وارتكاب هؤالء املستوطنني املسلحني أعمال (

املوت ويف خسائر واسعة املدى للممتلكات العربية؛عنف ضد األفراد، مما يتسبب يف اإلصابة و 
د) إجالء وترحيل وطرد وتشريد ونقل السكان العرب يف األراضي احملتلة وإنكار حقهم يف العودة؛(
ها يهـ) مصادرة املمتلكات العربية يف األراضي احملتلة واالستيالء عليها ومجيع الصفقات األخرى من أجل احتياز األراضي اليت تدخل ف(

السلطات أو املؤسسات اإلسرائيلية أو الرعايا اإلسرائيليون من ناحية وسكان أو مؤسسات األراضي احملتلة من الناحية األخرى؛
و) هدم وتدمري املساكن العربية؛(
تجزين، احملز) االعتقاالت اجلماعية، والعقوبات اجلماعية، واالحتجاز اإلداري وسوء املعاملة للسكان العرب وتعذيب األشخاص(

والظروف غري اإلنسانية يف السجون؛
ب املمتلكات األثرية والثقافية؛( ح) 
ط) التدخل يف احلريات واملمارسات الدينية وكذلك احلقوق والعادات األسرية؛(
احملتلة، بإغالقها أو ةي) القمع اإلسرائيلي املنهجي ضد املؤسسات الثقافية والتعليمية، وال سّيما اجلامعات، يف األراضي الفلسطيني(

٢A/34/631.
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لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٦ من النص اإلنكليزي.٢٨٧، الصفحة ٧٥، ا
٧A/32/144.املرفقان األول والثاين ،



حتديد أنشطتها األكادميية وإعاقتهم بإخضاع اختيار املناهج والكتب التعليمية والربامج التعليمية وقبول الطالب وتعيني أعضاء هيئة 
التدريس ملراقبة وإشراف سلطات االحتالل العسكري وبطرد كثريين من أعضاء هيئات تدريس عدة جامعات لرفضهم التوقيع على 

بيانات حتتوي على مواقف سياسية، يف حتد وجتاهل صارخني حلقوقهم يف احلرية األكادميية؛
ك) االستغالل غري القانوين للثروات الطبيعية واملياه وغريها من املوارد ولسكان األراضي احملتلة؛(
الس البلدية ومنع صناديق( املعونة العربية؛ل) تفكيك املصاحل البلدية بطرد العمد املنتخبني وكذلك ا
ممنازهلمإىلاملشردينالعربالسكانإلعادةفوريةخطواتتتخذأنإسرائيلإىلتطلب-٦ العربيةواألراضيفلسطنييفوممتلكا

؛١٩٦٧يونيو/حزيرانمنذاألخرىاحملتلة
ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ)١٩٨٠(٤٨٤األمنجملسقرارالفورعلىتنفذأناإلسرائيليةالسلطاتإىلتطلب-٧

اليتالوظائفنافاستئيستطيعانكيماالفورعلىاملطرودينوحلحولاخلليلعمديتإعادةإىلتدعواليتالسابقةوالقرارات١٩٨٠
أجلها؛منوُعّيناانُتخبا

ل حترير من أجل تقرير املصري ومن أجإىل إسرائيل أن تفرج عن مجيع املعتقلني أو املسجونني العرب نتيجة لنضاهلم تطلب-٨
أراضيهم، وأن متنحهم، إىل حني اإلفراج عنهم، احلماية املنصوص عليها يف األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية املتعلقة حبماية 

؛بأسرى احلرب، وتطالب إسرائيل بأن توقف على الفور مجيع أعمال التعذيب وسوء معاملة املعتقلني واملسجونني العر 
ا جلميع الدول، وبوجه خاص الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب وفقاً تكرر-٩ دعو

ا إسرائيل يف األراضي احملتلة، ١للمادة من هذه االتفاقية، وللمنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة، بأالّ تعرتف بأي تغيريات أجر
القدس، وبأن تتجنب اختاذ أي إجراء أو تقدمي أي معونة ميكن أن تستخدمها إسرائيل يف مواصلتها لسياسات الضم مبا فيها 

واالستعمار أو أي سياسات وممارسات أخرى مشار إليها يف هذا القرار؛
اللجنة يف تلة، وأن تبلغإسرائيل على االمتناع عن السياسات واملمارسات اليت تنتهك حقوق اإلنسان يف األراضي احملتحثّ -١٠

ا األربعني، عن طريق األمني العام، عن تنفيذها هلذا القرار؛ دور
لس االقتصادي واالجتماعي، أن توصي جملس األمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابري املشار ترجو-١١ اجلمعية العامة، من خالل ا

ية ارها يف انتهاك حقوق اإلنسان لسكان األراضي الفلسطينية واألراضي العربإليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الستمر 
احملتلة األخرى؛

األمني العام أن يقدم تقرير احللقة الدراسية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية ترجو-١٢
ه احللقة ا الثامنة والثالثني، وأن يسرتعي انتباهها بشكل خاص إىل ما اعتمدتاألخرى اليت حتتلها إسرائيل إىل اجلمعية العامة يف دور

من نتائج وتوصيات ونداء؛
م ومكان ومدة رجاءهاتجدد-١٣ لألمني العام بأن جيمع مجيع املعلومات ذات الصلة خبصوص املعتقلني مثل عددهم وُهويّا

ا األربعني؛اعتقاهلم، وأن يضع هذه املعلومات حتت تصرف اللجنة يف دور
األمني العام أن يسرتعي عناية مجيع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة املختصة والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية ترجو-١٤

قوق حالدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن وأن يقدم تقريراً بذلك للجنة 
ا األربعني؛ اإلنسان يف دور



من األمني العام أن يسرتعي عناية اللجنة إىل مجيع تقارير األمم املتحدة اليت تظهر فيما بني دورات اللجنة كذلكوترجو-١٥
وتتناول أحوال سكان تلك األراضي احملتلة؛

أولوية عالية، بنداً بعنوان "مسألة انتهاك حقوق اإلنسانأن تضع على جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني، كمسألة هلاتقرر-١٦
."يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني



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   


	15-2-1983.pdf (p.1-4)
	الصفحة الاخيرة للوثائق.pdf (p.5)

