
.١٩٨٢شباط/فبراير ١١) بتاريخ ٣٨ألف (الدورة ١٩٨٢/١قرار رقم 
إدانة السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تمّس حقوق اإلنسان لسكان األراضي المحتلة

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

واالتفاقات ١٩٤٩،١آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املوقعة يفاعتبارهافيتضعوإذ
والنظم األخرى ذات العالقة،

والذي،١٩٧٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخ) ٢٩الدورة(٣٣١٤رقمالقرارتبّنتالعامةاجلمعيةأناعتبارهافيتأخذوإذ
مهما،عسكرياحتاللأيأوعليها،اهلجومأوأخرىدولةأراضيبغزومالدولةاملسلحةالقواتقيامبأنهالعدواينالعملعّرف
القوة،باستعمالمنهاجلزءأوأخرىدولةألراضيضمّ أيأواهلجوم،أوالغزوهذامثلعنينجمموقتاً،يكن
أكتوبر/األولتشرين٢٨يفاملؤرخ٣٦/١٥و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ٧/٢ـدإطالعامةاجلمعيةبقراراتتذّكروإذ

،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخ٣٦/١٤٧و،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٠يفاملؤرخ٣٦/١٢٠و،١٩٨١
اإلنسانحلقوقإسرائيلبانتهاكاملتعلقةالعامةاجلمعيةقراراتومجيع،١٩٨١ديسمرب/األولكانون١٧يفاملؤرخ٣٦/٢٢٦و

احملتلة،العربيةاملناطقلسكان
١يفاملؤرخ) ١٩٨٠(٤٦٥و،١٩٦٧يونيو/حزيران١٤يفاملؤرخ) ١٩٦٧(٢٣٧األمنجملسبقرارات،خاصةبصورةتذّكر،وإذ
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
يتعلقفيماالثقافة،و والعلمللرتبيةاملتحدةاألممومنظمةالعامليةالصحةومنظمةالدوليةالعملمنظمةوقراراتبتقاريرعلماً تأخذوإذ

القدس،فيهامبا،١٩٦٧سنةمنذاحملتلةالعربيةاألراضيوسائرالفلسطينيةاألراضييفالسكانبأوضاع
سرأمانةأعدتهالذي،"لةاحملتالعربيةاألراضييفالفلسطيينللشعباالقتصاديةلألوضاععرض: "املَُعنـَْونبالتقريرعلماً تأخذوإذ

والتنمية،للتجارةاملتحدةاألمممؤمتر
امباحملتلة،العربيةاألراضييفاإلنسانحقوقانتهاكمسألة"بشأن١٩٨١فرباير/شباط١١يفاملؤرخ) ٣٧(١رقمبقرارهاتذّكروإذ
املوضوع،هذايفاإلنسانحقوقللجنةالسابقةوبالقرارات،"فلسطنيفيها

وسائرلسطينيةالفاألراضييفاملدنينيللسكاناإلنسانحلقوقأساسياً انتهاكاً ذاته،حدّ يفيشكل،االحتاللأنجمدداً تؤكد-١
احملتلة؛العربيةاألراضي

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٣٨٣-٣٨١)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦
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سكان املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان لعن قلقها العميق من أن اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف مجدداً تعبر-٢
ا الرابعة والثالثني، أن سياسة ٤والسادسة والثالثني،٣واخلامسة والثالثني،٢األراضي احملتلة بّينت يف تقريرها إىل اجلمعية العامة يف جلسا

يتضمن دولة ذات ديانة (يهودية) واحدة تشمل أيضاً الوطن القومي" الذي "إسرائيل يف املناطق احملتلة تقوم على ما يسمى مبدأ
، وأن اللجنة اخلاصة تؤكد أن هذه السياسة ال تنفي حقوق تقرير املصري لسكان ١٩٦٧أراضي احتلتها إسرائيل منذ حزيران/يونيو

األراضي احملتلة فحسب، بل تشكل أيضاً مصدر االنتهاك املتواصل واملنهجي حلقوق اإلنسان؛
انتهاكات إسرائيل الفاضحة التفاقيات جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، واملوقعة أنتعلن-٣
تشكل جرائم حرب وحتّدياً لإلنسانية؛٥، وللربوتوكوالت اإلضافية امللحقة باتفاقيات جنيف،١٩٤٩آب/أغسطس١٢يف
املادي وتركيبها السكاين وهيكلها املؤّسسي ووضعها قرار إسرائيل بضم القدس وتغيري طابعها إدانتهاوتكرربشدةترفض-٤

القانوين، وتعترب كل هذه اإلجراءات ونتائجها ملغاة وباطلة؛
السياسات واملمارسات اإلسرائيلية واإلجراءات اإلدارية والتشريعية املتخذة لتشجيع وتوسيع املستعمرات االستيطانية يف بقوةتدين-٥

:ارسات التاليةاألراضي احملتلة، وكذلك املم
أ) ضم أجزاء من األراضي احملتلة، مبا فيها القدس؛(
ب) إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة على األراضي العربية اخلاصة والعامة، ونقل سكان غرباء إليها؛(
ء العرب، واإلعداد ألعمال العنف من قبل هؤالج) تسليح مستوطنني يف األراضي احملتلة للقيام بأعمال العنف ضد املدنيني (

املستوطنني املسلحني ضد األفراد، حمدثة اإلصابات ومسببة املوت واخلسائر الكبرية يف املمتلكات العربية؛
جريهم ونقلهم وإنكار حقهم يف العودة؛( ا العرب وإبعادهم وطردهم و د) تفريغ األراضي احملتلة من سكا
ا، ومجيع املمارسات األخرى اهلادفة إىل امتالك األراضي واليت تشرتك فيها هـ) حجز املمتلكات( العربية يف األراضي احملتلة ومصادر

السلطات أو املؤسسات أو السكان اإلسرائيليون من جهة، وسكان أو مؤسسات من األراضي احملتلة من جهة أخرى؛
و) تدمري املنازل العربية وهدمها؛(
واسعة، والعقوبات اجلماعية، والتوقيف اإلداري، وإساءة معاملة السكان العرب، وتعذيب األشخاص املعتقلني، ز) االعتقاالت ال(

والشروط غري اإلنسانية يف السجون؛
ب املمتلكات األثرية والثقافية؛( ح) 
ط) التدخل يف احلريات واملمارسات الدينية، وكذلك يف احلقوق والعادات العائلية؛)
األراضي الفلسطينية احملتلة، معطلة ومعوقة النشاطات األكادميية يف اجلامعات اإلسرائيلي املنهجي ضد اجلامعات يفي) القمع (

الفلسطينية، فارضاً عليها مراقبة وإشراف سلطات االحتالل العسكرية يف اختيار املقررات التعليمية والكتب وبرامج التعليم وقبول 
الطالب وتعيني املدرسني؛

٢A/34/631
٣A/35/425
٤A/36/632/Add.1 and Add.1/Corr.1
٥A/32/144, annexes I and II



ا؛ك) ا( الستغالل غري القانوين للثروة الطبيعية وملوارد األراضي احملتلة وسكا
مإىلاملهّجرينالعربالسكانإلعادةفوريةخطواتاختاذإسرائيلمنتطلب-٦ مبيو العربيةاألراضيسائرو فلسطنييفوممتلكا

؛١٩٦٧يونيو/حزيرانمنذاحملتلة
١٩٨٠ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ)١٩٨٠(٤٨٤األمنجملسقرارفوراً تطبقأناإلسرائيليةالسلطاتمنتطلب-٧

انُتخبااليتاملسؤولياتئنافاستمنمتكينهمادففوراً،املبعدينوحلحولاخلليلبلدييترئيسيبعودةتطالباليتالسابقةوالقرارات
أجلها؛منوُعّينا

أعاله؛٥و٤الفقرتنييفإليهااملشارواملمارساتالسياساتفوراً توقفبأنإسرائيلتطالب-٨
من إسرائيل إطالق مجيع العرب املوقوفني أو املسجونني نتيجة نضاهلم من أجل تقرير املصري وحترير أراضيهم، وأن توفر تطلب-٩

ب إسرائيل احلرب يف الوثائق الدولية، وتطالهلم، إىل حني إطالق سراحهم، احلماية اليت نصت عليها األحكام املتعلقة مبعاملة أسرى 
بأن توقف فوراً مجيع أعمال التعذيب وإساءة معاملة املوقوفني واملسجونني؛

ا مجيع الدول، وخصوصاً الدول املشاركة يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، طبقاً للبندتكرر-١٠ من ١دعو
ا إسرائيل يف املناطق احملتلة، مبا فيها تلك االتفاقية، واملنظمات  الدولية والوكاالت املختصة، إىل عدم االعرتاف بأية تغيريات أجر

القدس، وإىل أن تتجنب القيام بأي عمل أو تقدمي مساعدة ميكن أن تستعملها إسرائيل يف متابعة سياسات الضم واالستيطان أو أية 
القرار؛سياسات وممارسات أخرى أشري إليها يف هذا

ا التاسعة والثالثني بشأن تنفيذ الفقراتتطلب-١١ و ٥و ٤من إسرائيل أن تقدم تقريراً إىل اللجنة، بواسطة األمني العام، يف دور
أعاله؛٩

توفري و إىل األمني العام أن جيمع كل املعلومات املتعلقة باملوقوفني، كعددهم وُهويّتهم ومكان توقيفهم ومّدته، مجدداً تطلب-١٢
ا التاسعة والثالثني؛ هذه املعلومات للجنة يف دور

إىل األمني العام لفت نظر احلكومات كافة إىل هذا القرار، وكذلك أجهزة األمم املتحدة الفّعالة والوكاالت املختصة تطلب-١٣
قوق ميم ممكن، وتقدمي تقرير إىل جلنة حواملنظمات اإلقليمية غري احلكومية واملنظمات اإلنسانية الدولية، وإعطاء القرار أوسع تع

ا التاسعة والثالثني؛ اإلنسان يف دور
كذلك إىل األمني العام لفت نظر اللجنة إىل مجيع تقارير األمم املتحدة اليت صدرت بني دوريت اللجنة واليت تعىن بوضع تطلب-١٤

سكان هذه املناطق احملتلة؛
ات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية اليت حتتلها عقد ندوة دراسية بشأن "انتهاكتقرر-١٥

إسرائيل" يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف وتطلب إىل األمني العام إجراء الرتتيبات املالئمة لتنظيم هذه الندوة وأن يقدم تقريراً إىل
ا التاسعة والثالثني؛ جلنة حقوق اإلنسان يف دور

إدراج البند املَُعنـَْون "مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني"، يف جدول األعمال رتقر -١٦
.التحضريي للدورة التاسعة والثالثني، كمسألة ذات أولوية عالية



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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