
.١٩٨٦شباط/فبراير ٢٠) بتاريخ ٤٢ألف، باء (الدورة ١٩٨٦/١قرار 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،

١٩٤٩١آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب واملؤرخة يفاعتبارهافيتضعوإذ

وأحكام االتفاقيات واألنظمة األخرى ذات الصلة،١٩٠٧،٢وأحكام اتفاقية الهاي لعام
، الذي حدد كعمل من ١٩٧٤كانون األول/ديسمرب١٤املؤرخ يف) ٢٩(د. ٣٣١٤قرار اجلمعية العامةاعتبارهافيتأخذوإذ

اهلجوم عليه، أو أي احتالل عسكري، ولو كان مؤقتاً، ينجم أعمال العدوان "قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو
،"عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضّم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة

كانون١٠يفاملؤرخزايإىلألف٣٧/٨٨و،١٩٨٠يوليو/متوز٢٩يفاملؤرخ٧/٢-دإطالعامةاجلمعيةبقراراتتذّكروإذ
يفاملؤرخهاءإىلألف٣٨/٥٨و،١٩٨٢ديسمرب/األولكانون٢٠و١٦يفاملؤرخواوإىلألف٣٧/١٢٣و،١٩٨٢ديسمرب/األول
دالإىلألف٣٩/٤٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٥يفاملؤرخحاءإىلألف٣٨/٧٩و،١٩٨٣ديسمرب/األولكانون١٣

ألف٤٠/١٦١و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١٤يفاملؤرخحاءإىلألف٣٩/٩٥و،١٩٨٤ديسمرب/األولكانون١١يفاملؤرخ
وقحلقاإلسرائيليةاالنتهاكاتبشأنالصلةذاتالعامةاجلمعيةقراراتوسائر،١٩٨٥ديسمرب/األولكانون١٦يفاملؤرخزايإىل

احملتلة،العربيةاألراضيلسكاناإلنسان
١يفاملؤرخ) 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
بالتقارير والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة علماً تحيطوإذ

املعنية بانتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية اليتالعاملية ، وكذلك بتقرير احللقة الدراسية 
وإعالن جنيف الصادر عن ١٩٨٢،٣كانون األول/ديسمرب٣تشرين الثاين/نوفمرب إىل٢٩حتتلها إسرائيل واملعقودة يف جنيف من

يد، مقدم، المصدر -١٩٨٢اإلسرائيلي. المجلد الثالث: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٤١١-٤٠٨)، ١٩٩٤(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦

لد مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ١ من النص اإلنكليزي.٢٨٧، الصفحة ٩٧٣، الرقم ٧٥، ا
2 Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899
and 1907 (New York: Oxford University Press, 1915), p. 100.
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وتقارير اللجنة اخلاصة ١٩٨٣،٤أيلول/سبتمرب7/أغسطس إىلآب٢٩املؤمتر الدويل املعين بقضية فلسطني املعقود يف جنيف من
املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، وال سيما تقريرها إىل اجلمعية العامة يف

ا األربعني، ٥دور

اتذكروإذ ١٩٨٣/١و،١٩٨٢فرباير/شباط١١يفاملؤرخوباءألف١٩٨٢/١القراراتوخصوصاً الصدد،هذايفالسابقةبقرارا
فرباير/شباط٢٠يفاملؤرخني١٩٨٤/٢ووباءألف١٩٨٤/١و،١٩٨٣فرباير/شباط١٥يفاملؤرخني١٩٨٣/٢ووباءألف

مبااحملتلة،العربيةاألراضييفاإلنسانحقوقانتهاكمسألة"بشأن١٩٨٥فرباير/شباط١٩يفاملؤرخوباءألف١٩٨٥/١و،١٩٨٤
،"فلسطنيفيها

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

ق اإلنسان لسكان اليت متس حقو باستمرار رفض إسرائيل السماح للجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية تندد-٢
األراضي احملتلة بدخول األراضي احملتلة؛

عن قلقها البالغ إزاء ما أبدته اللجنة اخلاصة يف تقاريرها املقدمة إىل اجلمعية العامة، من أن سياسة إسرائيل يف جديدمنتعرب-٣
نذ حزيران/ادية الدين (يهودية) تضم أراضي حتتلها إسرائيل ماألراضي احملتلة تقوم على ما يسمى بعقيدة "الوطن" اليت تتوخى دولة أح

، وتأكيد اللجنة اخلاصة أن هذه السياسة ال تنكر فقط على سكان األراضي احملتلة حقهم يف تقرير املصري، وإمنا تشكل ١٩٦٧يونيو
أيضاً مصدراً النتهاك مستمر ومنهجي حلقوق اإلنسان؛

إسرائيل املستمرة واخلطرية التفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب واملؤرخة أن انتهاكات جديدمنتؤكد-٤
هي جرائم حرب وإهانة للبشرية؛١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام٦، والربوتوكولني اإلضافيني١٩٤٩آب/أغسطس١٢يف
العمراين، والرتكيب السكاين، واهليكل أو الوضع املؤسسيقرار إسرائيل بضم القدس وتغيري الطابع جديدمنوتدينبقوةترفض-٥

لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس، وتعترب هذه التدابري وآثارها الغية وباطلة؛
حماوالت إسرائيل إخضاع الضفة وقطاع غزة للقوانني اإلسرائيلية؛بشدةتدين-٦
ام األراضي احملتلة الفلسطينيني من قبل العصابات اليهودية بقيادة احلاخمجيع األعمال اإلرهابية املرتكبة ضد سكان بشدةتدين-٧

مئري كهانا، عضو الكنيست، واحلاخام العنصري موشيه ليفنغر، زعيم عصابة غوش إميونيم، وصهاينة عنصريني آخرين؛
ا وتدابريها اإلدارية والتشريعية لتشجيع وتوسيع إنبشدةتدين-٨ نية يف األراضي شاء مستعمرات استيطاسياسات إسرائيل وممارسا

:احملتلة، كما تدين ممارسات إسرائيل التالية
أ) ضم أجزاء من األراضي احملتلة، مبا يف ذلك القدس؛(

)، A.83.I.21" (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ١٩٨٣أيلول/سبتمرب ٧آب/أغسطس ـ ٢٩"تقرير املؤمتر الدويل املعين بقضية فلسطني، جنيف، ٤
اجلزء األول، الفصل األول، الفرع ألف.

٥A/40/702.
" (جنيف، الطبعة الثانية، ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢اللجنة الدولية للصليب األمحر، "امللحقان (الربوتوكوالن) اإلضافيان إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف ٦

١٩٨٢.(



ب) استمرار إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة يف أراٍض عربية خاصة وعامة، ونقل سكان غرباء إليها؛(
املستوطنني يف األراضي العربية احملتلة لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد املدنيني العرب، وارتكاب هؤالء املستوطنني املسلحني ج) تسليح(

م ويف خسائر واسعة املدى للممتلكات  أعمال عنف ضد األفراد يف املخيمات واملؤسسات الفلسطينية، مما يتسبب يف إصابتهم ومو
العربية؛

دف االستيالء عليه وتدمريه؛د) ضرب األماكن ال( دينية واملقدسة اإلسالمية واملسيحية، وتكرر االعتداء على املسجد األقصى 
هـ) إجالء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان األراضي احملتلة العرب وإنكار حقهم يف العودة إىل وطنهم، ونقل سكان غرباء قادمني (

ان مالكي األرض الفلسطينيني األصليني؛من أحناء أخرى من العامل وتوطينهم هناك مك
و) مصادرة املمتلكات العربية يف األراضي احملتلة ونزع ملكيتها ومجيع الصفقات األخرى اهلادفة إىل االستيالء على األراضي واليت (

الناحية ي احملتلة منتدخل فيها السلطات أو املؤسسات اإلسرائيلية أو الرعايا اإلسرائيليون من ناحية وسكان أو مؤسسات األراض
األخرى؛

ز) هدم وتدمري املساكن العربية؛(
ح) االعتقاالت اجلماعية، والعقوبات اجلماعية، واالحتجاز اإلداري وسوء معاملة السكان العرب، وتعذيب األشخاص احملتجزين، (

والظروف غري اإلنسانية يف السجون؛
ب املمتلكات األثرية والثقافية؛( ط) 
احلريات واملمارسات الدينية وكذلك احلقوق والعادات اُألسرية؛ي) إعاقة (
ك) القمع اإلسرائيلي املنهجي للمؤسسات الثقافية والتعليمية، وال سّيما اجلامعات واملدارس واملعاهد يف األراضي الفلسطينية احملتلة،(

الب وتعيني لكتب املدرسية والربامج التعليمية وقبول الطبإغالقها أو تضييق أنشطتها األكادميية وإعاقتها بإخضاع اختيار املناهج وا
أعضاء هيئة التدريس ملراقبة وإشراف سلطات االحتالل العسكري، وبطرد عدد كبري من أعضاء هيئات التدريس يف عدة جامعات 

ية؛ميلرفضهم التوقيع على بيانات حتتوي على مواقف سياسية، يف حتد وجتاهل صارخني حلقهم يف احلرية األكاد
ل) مصادرة الثروات الطبيعية واملياه وغريها من املوارد اململوكة لسكان األراضي احملتلة واستغالهلا؛(
الس البلدية واحليلولة دون وصول أموال املعونة العربية إىل سكا( نم) تفكيك املصاحل البلدية بإقالة رؤساء البلديات املنتخبني وحل ا

األراضي احملتلة؛
ممنازهلمإىلاملشردينالعربالسكانإلعادةفوريةخطواتتتخذأنإسرائيلإىلتطلب-٩ العربيةواألراضيفلسطنييفوممتلكا

؛١٩٦٧يونيو/حزيرانمنذاحملتلةاألخرى
ديسمرب/األولكانون١٩يفاملؤرخ)١٩٨٠(٤٨٤األمنجملسقرارالفورعلىتنفذأناإلسرائيليةالسلطاتإىلتطلب-١٠

مإىلالبلدياترؤساءإعادةإىلتدعواليتالسابقةوالقرارات١٩٨٠ اليتلوظائفااستئنافمنيتمكنواكيالفورعلىبلديا
أجلها؛منانتخبوا

إىل إسرائيل أن تفرج عن مجيع املعتقلني أو املسجونني العرب نتيجة لنضاهلم من أجل تقرير املصري ومن أجل حترير تطلب-١١
أراضيهم، وأن متنحهم، إىل حني اإلفراج عنهم، احلماية املنصوص عليها يف األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية املتعلقة مبعاملة 

أسرى احلرب، وتطالب إسرائيل بأن توقف على الفور مجيع أعمال تعذيب وسوء معاملة املعتقلني واملسجونني العرب؛



وبوجه خاص الدول األطراف يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب جلميع الدول، دعوتهاتكرر-١٢
ا إسرائيل يف األراضي ١وفقاً للمادة من هذه االتفاقية، وللمنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة، بأالّ تعرتف بأي تغيريات أجر

م و تقدمي أية معونة ميكن أن تستخدمها إسرائيل يف مواصلتها لسياسات الضاحملتلة، مبا فيها القدس، وبأن تتجنب اختاذ أي إجراء أ
واالستعمار أو أية سياسات وممارسات أخرى مشار إليها يف هذا القرار؛

إسرائيل على االمتناع عن السياسات واملمارسات اليت تنتهك حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة، وأن تقدم إىل اللجنة يف تحثّ -١٣
ا الثالثة واألربعني، عن طريق األمني العام، تقريراً عن تنفيذها هلذا القرار؛دور 
لس االقتصادي واالجتماعي، أن توصي جملس األمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابري ترجو-١٤ من اجلمعية العامة، من خالل ا

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

من األمني العام أن يسرتعي انتباه مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات ترجو-١٥
هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً بذلك إىلاحلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل

ا الثالثة واألربعني؛ جلنة حقوق اإلنسان يف دور
من األمني العام أن يوايف اللجنة جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيما بني دورات اللجنة وتتناول أحوال كذلكترجو-١٦

تلة؛سكان تلك األراضي احمل
أن تضع على جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني، على سبيل األولوية العالية، البند املَُعنـَْون "مسألة انتهاك تقرر-١٧

."حقوق اإلنسان 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   
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