
.١٩٨٧شباط/فبراير ١٩) بتاريخ ٤٣ألف (الدورة ١٩٨٧/٢قرار رقم 
إدانة سياسات 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/آب١٢يفواملؤرخةاحلربوقتاملدنينياألشخاصأحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية اعتبارهافيتضعوإذ
ادئ القانون اإلنساين الدويل،مبوكذلك،١٩٠٧لعامالرابعةالهاياتفاقيةوأحكام

حدد كعمل من والذي،١٩٧٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخ) ٢٩. د(٣٣١٤ةقرار اجلمعية العاماعتبارهافيتأخذوإذ
أعمال العدوان "قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي احتالل عسكري، ولو كان مؤقتاً، ينجم 

،"عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة
كانون١٠يفاملؤرخزايإىلألف٣٧/٨٨و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ٧/٢.دإطبقرارات اجلمعية العامة تذّكروإذ

املؤرخهاءإىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠و١٦يفاملؤرخواوإىلألف٣٧/١٢٣و،١٩٨٢ديسمرب/األول
إىلألف٣٩/٤٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٥يفاملؤرخحاءإىلألف٣٨/٧٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٣يف

٤٠/١٦١و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخحاءإىلألف٣٩/٩٥و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخدال
،١٩٨٦ديسمرب/األولكانون٢يفاملؤرخزايإىلألف٤١/٦٣و،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخزايإىلألف

ذات الصلة بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان لسكان األراضي العربية احملتلة،العامةاجلمعيةقراراتوسائر
٢٢يفاملؤرخ) ١٩٧٩(٤٤٦و،١٩٦٧يونيو/حزيران١٤يفاملؤرخ) ١٩٦٧(٢٣٧األمنجملسبقرارات بوجه خاصتذّكروإذ
٤٦٩و،١٩٨٠مايو/أيار٨يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٨و،١٩٨٠مارس/آذار١يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥و،١٩٧٩مارس/آذار

١٩يفاملؤرخ) ١٩٨٠(١٩٨٠،٤٨٤أغسطس/آب٢٠يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٧٨و،١٩٨٠مايو/أيار٢٠يفاملؤرخ) ١٩٨٠(
لسقراراتوسائر،١٩٨٠ديسمرب/األولكانون ١ذا الشأن،ا

بالتقارير والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة علماً تحيطوإذ
ا هالعاملية، وكذلك بتقرير احللقة الدراسية املعنية بانتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى اليت حتتل

املعنيةاخلاصةاللجنةوتقارير،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٣إىلنوفمرب/الثاينتشرين٢٩منالفرتةيف جنيف يف إسرائيل واملعقودة 
راضي احملتلة،األلسكاناإلنسانحقوقمتساليتاإلسرائيليةاملمارساتيفبالتحقيق

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٧٢-٣٧٠)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

دس. [احملرر]قتركز القرارات يف هذه الفقرة على املمارسات اإلسرائيلية يف جماالت حقوق اإلنسان، واملستوطنات، واإلبعاد، و"القانون األساسي" يف ال١



ا السابقة يف هذا الصدد، تذّكروإذ ١٩٨٣/١و،١٩٨٢فرباير/شباط١١يفاملؤرخوباءألف١٩٨٢/١القراراتوخصوصاً بقرارا
فرباير/شباط٢٠يفاملؤرخني١٩٨٤/٢ووباءألف١٩٨٤/١و،١٩٨٣فرباير/شباط١٥يفاملؤرخني١٩٨٣/٢ووباءألف

بشأن١٩٨٦فرباير/شباط٢٠يفاملؤرخوباءألف١٩٨٦/١و،١٩٨٥فرباير/شباط١٩يفاملؤرخوباءألف١٩٨٥/١و،١٩٨٤
،"فلسطنيفيهامبااحملتلة،العربيةاألراضييفاإلنسانحقوقانتهاكمسألة"

مبا ورد يف تقرير اللجنة اخلاصة عن اتباع إسرائيل لسياسة "القبضة احلديدية" يف األراضي الفلسطينية القلقبالغمععلماً تحيطوإذ
احملتلة،

جسيماً حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها أن االحتالل ذاته يشكل انتهاكاً جديدمنتؤكد-١
فلسطني؛

باستمرار رفض إسرائيل السماح للجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان لسكان تندد-٢
امة املتصلة اح للجنة اخلاصة بزيارة األراضي احملتلة تنفيذاً لقرارات اجلمعية العاألراضي احملتلة بدخول األراضي احملتلة، وتدعوها إىل السم

باملوضوع؛
عن القلق البالغ الذي أعربت عنه اللجنة اخلاصة يف تقاريرها املقدمة إىل اجلمعية العامة من أن سياسة إسرائيل يف اإلعرابتكرر-٣

منذ ن" اليت تتوخى دولة أحادية الدين (يهودية) تشمل األراضي اليت حتتلها إسرائيلاألراضي احملتلة تقوم على ما يسمى بعقيدة "الوط
أن هذه السياسة ال تنكر فقط على سكان األراضي احملتلة حقهم يف تقرير املصري، وإمنا اخلاصةاللجنةوتأكيد،١٩٦٧يونيو/حزيران

تشكل أيضاً مصدر االنتهاك املستمر واملنهجي حلقوق اإلنسان؛
يفأن انتهاكات إسرائيل اخلطرية املستمرة التفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب واملؤرخة جديدمنتؤكد-٤

هي جرائم حرب وإهانة للبشرية؛١٩٤٩،٢توكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف لعاموالربو ،١٩٤٩أغسطس/آب١٢
إسرائيل بضم القدس وتغيري الطابع العمراين والرتكيب السكاين، واهليكل أو الوضع املؤسسي قرار جديدمنوتدينبقوةترفض-٥

لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس، وتعترب مجيع هذه التدابري وآثارها الغية وباطلة؛
تنفيذ سياسة "القبضة احلديدية" ضد سكان األراضي احملتلة؛بشدةتدين-٦
ائيل الرامية إىل إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة للقوانني اإلسرائيلية؛حماوالت إسر بشدةتدين-٧
ا وتدابريها اإلدارية والتشريعية الرامية إىل تشجيع إنشاء مستعمرات استيطانية يف األراضي بشدةتدين-٨ سياسات إسرائيل وممارسا

:احملتلة وإىل التوسع يف إنشائها، كما تدين املمارسات التالية
ضم أجزاء من األراضي احملتلة، مبا يف ذلك القدس؛أ) (
ب) مواصلة إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة يف أراض عربية خاصة وعامة، ونقل سكان غرباء إليها؛(
وطنني املسلحني أعمال ء املستج) تسليح املستوطنني يف األراضي احملتلة لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد املدنيني العرب، وارتكاب هؤال(

. [احملرر]IIوI، املرفقان A/42/144وثيقة اجلمعية العامة ٢



م ويف وقوع أضرار واسعة املدى  عنف ضد األفراد املنتمني إىل املخيمات واملؤسسات الفلسطينية، مما يتسبب يف إصابتهم ومو
راف شللممتلكات العربية، ومجيع األعمال اإلرهابية اليت ترتكبها ضد سكان األراضي احملتلة الفلسطينيني العصابات الصهيونية بإ

سلطات االحتالل؛
دف االستيالء عليه وتدمريه، ( د) االعتداء على األماكن الدينية املقدسة اإلسالمية واملسيحية واهلجوم املتكرر على املسجد األقصى 

وإعاقة احلريات واملمارسات الدينية؛
العودة إىل وطنهم، ونقل سكان غرباء هـ) إجالء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان األراضي احملتلة العرب وإنكار حقهم يف(

مستجلبني من أحناء أخرى من العامل وتوطينهم مكان مالكي األرض الفلسطينيني األصليني؛
ا الفلسطينيني، وهدم وتدمري املساكن العربية؛( و) مصادرة املمتلكات العربية يف األراضي احملتلة ونزع ملكيتها من أصحا
لعقوبات اجلماعية، واالحتجاز اإلداري، وتعذيب األشخاص احملتجزين، وسوء معاملة السكان العرب، ز) االعتقاالت باجلملة، وا(

والظروف غري اإلنسانية يف السجون فضالً عن االعتداء على السجناء وقذفهم بقنابل الغازات املسيلة للدموع يف سجون كفار يونا 
؛١٩٨٦أكتوبر/األولوتشرينل/سبتمرب وجنيد ونفحة واخلليل وعسقالن والفارعة، يف شهري أيلو 

ب املمتلكات األثرية والثقافية، والقمع اإلسرائيلي املنهجي للمؤسسات الثقافية والتعليمية، وال سيما اجلامعات واملدارس ( ح) 
تيار املناهج والكتب اخواملعاهد، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وإغالقها أو تضييق أنشطتها األكادميية وإعاقتها عن طريق إخضاع 

املدرسية والربامج التعليمية وقبول الطالب وتعيني أعضاء هيئة التدريس ملراقبة وإشراف سلطات االحتالل العسكري؛
ط) االعتداء على الطلبة الفلسطينيني يف اجلامعات واملعاهد مثل ما جرى يف جامعة بريزيت حيث قتل عدد منهم أو جرحوا عندما (

؛١٩٨٦ديسمرب/األولكانون٤يفاجلامعيالنريان وهم داخل احلرم أطلقت عليهم 
ي) مصادرة الثروات الطبيعية واملياه وغريها من املوارد اململوكة لسكان األراضي احملتلة واستغالهلا؛(
الس البلدية وعرقلة وصول أموال امل( عربية إىل سكان عونة الك) تقويض اخلدمات البلدية بإقالة رؤساء البلديات املنتخبني وحل ا

األراضي احملتلة؛
م يف فلسطني واألراضي العربية تطلب-٩ إىل إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية إلعادة السكان العرب املشردين إىل منازهلم وممتلكا

؛١٩٦٧يونيو/حزيراناألخرى احملتلة منذ 
ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٨٤ألمنجملس اإىل السلطات اإلسرائيلية أن تنفذ على الفور قرار تطلب-١٠

م على الفور كي يتمكنوا من استئناف الوظائف اوالقرارات١٩٨٠ لسابقة اليت تدعو إىل إعادة رؤساء البلديات املنتخبني إىل بلديا
اليت انتخبوا من أجلها،

نتهك حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة؛إسرائيل على االمتناع عن السياسات واملمارسات اليت تتحث-١١
جلميع الدول، وبوجه خاص الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب، دعوتهاتكرر-١٢
ا إسرائيل يف األراضي هذهمن١للمادةوفقاً  االتفاقية، وللمنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة، بأالّ تعرتف بأي تغيريات أجر

احملتلة، مبا فيها القدس، وبأن تتجنب اختاذ أي إجراء أو تقدمي أية معونة ميكن أن تستخدمها إسرائيل يف مواصلتها لسياسات الضم 



ى مشار إليها يف هذا القرار؛واالستعمار أو أية سياسات وممارسات أخر 
لس االقتصادي واالجتماعي، أن توصي جملس األمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابري ترجو-١٣ من اجلمعية العامة، عن طريق ا

ا من هاملشار إليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الستمرارها يف انتهاك حقوق اإلنسان لسكان األراضي الفلسطينية وغري 
األراضي العربية احملتلة؛

من األمني العام أن يسرتعي انتباه مجيع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة املختصة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ترجو-١٤
يراً عن ذلك إىل ر احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تق

ا الرابعة واألربعني؛ جلنة حقوق اإلنسان يف دور
من األمني العام أن يوايف اللجنة جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيما بني دورات اللجنة وتتناول حالة كذلكترجو-١٥

سكان تلك األراضي احملتلة؛
لرابعة واألربعني، على سبيل األولوية، البند املَُعنـَْون "مسألة انتهاك حقوق أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت للدورة اتقرر-١٦

."اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيه 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
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