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مطالبة إسرائيل بشدة بأن تلغي جميع اإلجراءات لضم أو استيطان األراضي المحتلة والطلب من اللجنة
الخاصة االستمرار في عملها



إن اجلمعية العامة،

إذ تسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،

وإذ تضع نصب عينيها نصوص ومبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وكذلك نصوص اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص
2
املدنيني يف زمن احلرب اليت عقدت يف  21آب (أغسطس) ،2191
وإذ تذكر قراري جملس األمن رقم  )2192( 132الصادر يف  29حزيران (يونيو)  2192ورقم  )2191( 151الصادر
يف  12أيلول (سبتمرب)  ،2191وكذلك قرارات األمم املتحدة األخرى املتعلقة هبذا األمر،

وقد بحثت يف تقرير اللجنة اخلاصة بالتحقيق يف اإلجراءات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة،

1

وإذ تعرب عن قلقها الشديد النتهاك حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة،

وإذ ترى أن نظام التحقيق واحلماية ضروري لضمان التنفيذ الفعال لالتفاقيات الدولية ،كاتفاقية جنيف اليت تقدم ذكرها واليت عقدت
يف  21آب (اغسطس)  2191واليت تنص على احرتام حقوق اإلنسان يف النزاع املسلّح،

وإذ تالحظ بأسف أن أحكام تلك االتفاقية ،املتعلقة هبذا األمر ،مل تنفذها السلطات اإلسرائيلية،

وإذ تذكر أن الدول األطراف ،بناء على البند  2من تلك االتفاقية ،قد تعهدت ال باحرتام االتفاقية فحسب بل أيضاً بضمان احرتامها
يف كل الظروف،

وإذ تالحظ بارتياح أن جلنة الصليب األمحر الدولية ،بعد النظر بعناية يف مسألة تعزيز اتفاقية جنيف املعقودة يف  21آب (اغسطس)

 3،2191قد توصلت إىل استنتاج أن مجيع املهمات اليت تقع على دولة احلماية مبوجب تلك االتفاقية ،جيب أن تعترب مهمات
9
إنسانية ،وأن جلنة الصليب األمحر الدولية قد أعلنت نفسها مستعدة لتقلّد كل املهمات اليت جرى تصورها لدولة احلماية يف االتفاقية،

متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة ،وجهود
 .2تثني على جهود اللجنة اخلاصة بالتحقيق يف اإلجراءات اإلسرائيلية اليت ّ
أعضائها ألداء املهمة املوكلة إليهم.

وتكف عن كل السياسات والتصرفات مثل:
 .1تطالب إسرائيل بقوة بأن تلغي فوراًكل اإلجراءات،
ّ
أ ـ ضم أي جزء من األراضي العربية احملتلة،
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ب ـ إقامة مستوطنات إسرائيلية يف تلك األراضي ،ونقل أقسام من سكاهنا املدنيني إىل األراضي احملتلة،
ج ـ هدم ونسف القرى ،واألحياء ،واملنازل ،وجتريد األمالك ومصادرهتا،
د ـ إخالء األراضي العربية احملتلة من سكاهنا ،ونقلهم ،وترحيلهم ،وطردهم،
املرحلني يف العودة إىل ديارهم،
هـ ـ إنكار حق الالجئني واألشخاص ّ
و ـ سوء معاملة املساجني واملعتقلني وتعذيبهم،
ز ـ العقوبة اجلماعية.

 .3تدعو حكومة إسرائيل إىل السماح لكل األشخاص الذين هربوا من األراضي احملتلة أو ُر ِّحلُوا عنها أو طُردوا منها ،بالعودة إىل
ديارهم.

 .9تعيد تأكيدها أن كل اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل الستيطان األراضي احملتلة ،مبا يف ذلك القدس احملتلة ،باطلة والغية كلياً.
 .5تدعو حكومة إسرائيل إىل أن متتثل متاماً اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف زمن احلرب اليت
عقدت يف  21آب (اغسطس) .2191

 .9تطلب من اللجنة اخلاصة ،إىل أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ،االستمرار يف العمل والتشاور مع جلنة الصليب
األمحر الدولية ،كلما كان ذلك مالئماً ،كي تضمن احملافظة على خري سكان األراضي احملتلة وعلى حقوقهم اإلنسانية.

 .2تحث حكومة إسرائيل على التعاون مع اللجنة اخلاصة وتسهيل دخوهلا إىل األراضي احملتلة ،لتتمكن من أداء املهمات اليت أناطتها
اجلمعية العامة هبا.
 .1تطلب من األمني العام تزويد اللجنة اخلاصة بكل التسهيالت الالزمة الستمرار أدائها ملهماهتا.

 .1تطلب من مجيع الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املعقودة يف 12آب (أغسطس ،) 1949أن تبذل جهدها يف ضمان احرتام
إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف والوفاء هبا.
 .21تطلب من اللجنة اخلاصة رفع تقرير إىل األمني العام بأسرع ما ميكن وكلما دعت احلاجة بعد ذلك.

 .22تقرر إدراج بند يف جدول أعماهلا املوقت يف دورهتا السابعة والعشرين عنوانه "تقرير (أو تقارير) اللجنة اخلاصة بالتحقيق يف
متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة".
اإلجراءات اإلسرائيلية اليت ّ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbrt@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx

