
.١٩٩١آب/أغسطس ٢٩بتاريخ ١٩٩١/٢٨قرار رقم 
١إقرار النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات

إن اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات،
فيه أن تنظر يف أبعاد حقوق اإلنسان اليت ينطوي قررتوالذي١٩٩٠أغسطس/آب٣٠يفاملؤرخ١٧/١٩٩٠قرارهاإىلتشيرإذ

ا املقبلة حتت بند جدول األعمال  عليها نقل السكان، مبا يف ذلك سياسة وممارسة توطني املستوطنني وإقامة املستوطنات، يف دورا
،"املَُعنـَْون "إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ا اللجنة الفرعية أن توطني املستوطنني تالحظوإذ ونقل السكان قد لقيا اهتماماً صرحياً يف قرارات متنوعة ختص بلداناً حمددة اعتمد
سبقه،وما١٩٩٠عاميف

حول هذا .Sub.4(E/CN/47/1991/2(بورقة العمل اليت قدمتها السيدة كريسيت إيزمي ُمُبونوالتقديرمععلماً تحيطوإذ
املوضوع،

سياسات نقل السكان قد أثّرت وال تزال تؤثر على بلدان وشعوب وأقليات عديدة يف مجيع أحناء العامل،أن أيضاً تالحظوإذ
أن سياسة وممارسة إبعاد السكان، مبا يف ذلك نقل السكان وتوطني املستوطنني، وبصفة خاصة حيثما اعتبارهافيتضعوإذ

ا السلطات احلكومية، تكون هلا دائماً  كاً خطرياً عواقب خطرية فيما يتعلق بالتمتع حبقوق اإلنسان، أو تشكل انتها تستحثها أو تقوم 
حلقوق اإلنسان بالنسبة للناس املنقولني، والسكان األصليني يف البلدان املعنية، وكذلك املستوطنني،

الدويل اخلاص نية والسياسية والعهدباحلقوق املكفولة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدتذّكروإذ
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من الصكوك، وال سيما حق املرء يف حرية احلركة واختيار مكان سكنه ومغادرة أي 

، واحلق األصيل ببلد والعودة إىل بلده واحلق يف عدم التدخل التعسفي يف خصوصياته وعائلته وبيته، واحلق يف مستوى معيشة مناس
يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصي وحق مجيع الشعوب يف أن تقرر حبرية مركزها السياسي وأن تتابع حبرية تنميتها االقتصادية 

ا ومواردها الطبيعية، واالجتماعية والثقافية، والتصرف حبرية يف ثروا
أشكال التمييز العنصري،باالتفاقية الدولية للقضاء على كل أيضاً تذّكروإذ
ا تؤدي ال حمالة إىل متييز واسع النطاق ومنهجي،تدركوإذ أن ممارسة نقل السكان ممارسة متييزية يف تطبيقها وأ
أن نقل السكان قد يشكل جزءاً من سياسة أكرب جتاه جمموعات عرقية أو عنصرية أو دينية مميزة، وقد تكون وراءه دوافع تدركوإذ

ا وتغيري الرتكيب السكاين للمناطق املعنية،اسرتاتيجية دف إىل فرض سيطرة فعالة على األمم والشعوب، واستيعا وعسكرية وسياسية 
اليت حتدد بأن عمل اإلبادة يشمل "إخضاع اجلماعة عمداً لظروف ٢باتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهاتذّكروإذ

ا تدمريها املادي كلياً أو جزئياً  ،"معيشية يراد 
دف تغيري الرتكيب السكاين تقلقهاوإذ التقارير اخلاصة بتوطني املستوطنني وإقامة املستوطنات يف بلدان معينة، مبا فيها أراض حمتلة، 

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧اإلسرائيلي. المجلد الرابع: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٤٣٠-٤٢٩)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

مع أن هذا القرار ال يسمي إسرائيل أو الفلسطينيني حتديداً، فقد مت إدراجه نظراً إىل صلته الواضحة باملوضوع. [احملرر]١
لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٢ . [احملرر]٢٧٧، ص ٧٨، ا



ثقافية والدينية وغريها يف تلك البلدان أو بقصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو واخلصائص السياسية وال
دينية بوصفها هذا،

تنص واليت١٩٤٩أغسطس/آب١٢يفاملؤرخةباتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب تذّكروإذ
ا املدنيني إىل األراضي اليت حتتلهامنها على أنه "ال حيق49املادة ،"للقوة احملتلة أن تنفي أو تنقل أجزاء من سكا
ألن السكان األصليني الذين جيري نقل املستوطنني األجانب إىل أرضهم أو الناس الذين جيري نقلهم رمبا يواجهون القلقيساورهاوإذ

التهديد باإلبادة اجلماعية،
السكان قد يهدد بقاء هوية الشعب القومية أو الثقافية املتميزة،أن نقلعميقبقلقتالحظوإذ
أن هذه املمارسة غالباً ما تكون عامالً هاماً يف نشوء وتعميق الصراع وعدم االستقرار العرقي، مما يسهم أيضاً عميقبقلقتالحظوإذ

هدد السلم واألمن العامليني،يف زيادة عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف، وبذلك ي
بأن نقل الناس غالباً ما يتم إّما دون أن يوافق عليه حبرية وعن سابق علم من يتم نقلهم من هؤالء الناس، أو بدون منهاواقتناعاً 

موافقة أولئك الناس الذين يُنقلون إىل أراضيهم،

األساسية للشعوب املعنية، مبا فيها السكان األصليون، والناس بأن نقل السكان يؤثر على حقوق اإلنسان واحلريات تسّلم-١
املنقولون، واملستوطنون؛

ُتَضّمن برنامج عملها املقبل مسألة أبعاد حقوق اإلنسان اليت ينطوي عليها نقل السكان، مبا يف ذلك توطني املستوطنني أنتقرر-٢
دف النظر يف اختاذ املزيد من اإلج ها راءات الفعالة بشأن هذه القضية، آخذة يف االعتبار ورقة العمل اليت قدمتوإقامة املستوطنات، 

وما قد يتاح لألمن العام من مواد أخرى صادرة عن املنظمات .Sub.4(E/CN/47/1991/2(السيدة كريسيت إيزمي ُمُبونو
.غري احلكومية أو عن تقارير اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة



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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