
٢٠٠٨كانون األول/ديسمبر ٥بتاريخ ٦٣/٩٨قرار رقم 
مطالبة إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األراضي 

المحتلة

إن اجلمعية العامة،
١إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تشير

٣والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوإذ تشير أيضاً 

وإذ تؤكد أن هذه الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان جيب أن حترتم يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها ٤واتفاقية حقوق الطفل،
القدس الشرقية،

ا ذات الصلة، مبا فيها القرار من جديدوإذ تؤكد ا يف ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ١٧املؤرخ ٦٢/١٠٩قرارا ، والقرارات اليت اختذ
ا االستثنائية الطارئة العاشرة، دور

إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة،وإذ تشير
ت الصلة، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،إىل قرارات جملس األمن ذاوإذ تشير أيضاً 

يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من وقد نظرت
٦ويف تقرير األمني العام،٥السكان العرب يف األراضي احملتلة،

لس حوإذ تحيط علماً  لة قوق اإلنسان الصادرين مؤخراً عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتبتقريري املقرر اخلاص 
١٩٦٧،٧منذ عام 

ا حمكمة العدل الدولية يف وإذ تشير -وإذ تشري أيضاً إىل قراري اجلمعية العامة دإط ٢٠٠٤،٨متوز/يوليو ٩إىل الفتوى اليت أصدر
،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١٥املؤرخ ١٠/١٧-ودإط ٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥

الرد الصادر عن احملكمة الذي جاء فيه أن تشييد اجلدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف بوجه خاصوإذ تالحظ
،نون الدويلاألرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، والنظام املرتبط به، خيالفان القا
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من النص اإلنكليزي.١٣٦"، الصفحة ٢٠٠٤الدولية لعام 



تمع الدويل عن تعزيز حقوق اإلنسان وكفالة احرتام القانون الدويل، وإذ تشري يف هذا الصدد إىل قرارها وإذ تدرك ٢٦٢٥مسؤولية ا
،١٩٧٠تشرين األول/أكتوبر ٢٤) املؤرخ ٢٥-(د 

مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة،وإذ تؤكد من جديد
على ١٩٤٩،٩آب/أغسطس ١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة أيضاً وإذ تؤكد من جديد 

،1967األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية اُألخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
فيما يتعلق بفرض ١٤٨و١٤٧و١٤٦مبوجب املواد ١٠التزام الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعةوإذ تؤكد من جديد كذلك

عقوبات جزائية وباالنتهاكات اجلسيمة ومسؤوليات األطراف املتعاقدة السامية،
عمال اين الدويل ملقاومة أأن من حق وواجب مجيع الدول أن تتخذ إجراءات طبقاً للقانون الدويل والقانون اإلنسوإذ تؤكد من جديد

ا املدنيني، من أجل محاية أرواح مواطنيها، العنف الفتاكة املوجهة ضد سكا
رق األوسط، الفلسطينية اليت جرى التوصل إليها يف سياق عملية السالم يف الش-ضرورة االمتثال التام لالتفاقات اإلسرائيلية وإذ تؤكد

موعة الرباعية إلجياد حل دائم للصراع اإلسرائيلي مبا فيها تفامهات شرم الشيخ، وتنفيذ  الفلسطيين -خريطة الطريق اليت وضعتها ا
١١على أساس وجود دولتني،

تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ضرورة التنفيذ الكامل التفاق التنقل والعبور وللمبادئ املتفق عليها بشأن معرب رفح املؤرخني وإذ تؤكد أيضاً 
لتنقل للسكان املدنيني الفلسطينيني داخل قطاع غزة والدخول إليه واخلروج منه،للسماح حبرية ا٢٠٠٥

إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين بشكل وإذ تعرب عن القلق الشديد
جوء إىل العقاب اجلماعي وإعادة احتالل املناطق وإغالقها منهجي، مبا يف ذلك االنتهاكات النامجة عن االستخدام املفرط للقوة والل

١٩٤٩ومصادرة األراضي وإقامة املستوطنات وتوسيعها وتشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة خروجاً على خط اهلدنة لعام 
ا من أجل تغيري ا سطينية احملتلة، لوضع القانوين لألرض الفلوتدمري املمتلكات واهلياكل األساسية، ومجيع األعمال اُألخرى اليت تقوم 

مبا فيها القدس الشرقية، وطابعها اجلغرايف وتكوينها الدميوغرايف،
واليت أدت إىل مقتل آالف ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب ٢٨إزاء األعمال العسكرية اليت ما فتئت تنفذ منذ وإذ يساورها شديد القلق 

فال، وإىل إصابة عشرات اآلالف جبروح،املدنيني الفلسطينيني، ومن ضمنهم مئات األط
إزاء التدهور املستمر يف احلالة اإلنسانية واألمنية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك التدهور الناجم عن األعمال وإذ تعرب عن بالغ القلق

اخل إسرائيل، الصواريخ دالعسكرية اإلسرائيلية ضد املناطق املدنية وإغالق املعابر إىل قطاع غزة ومنه لفرتات طويلة وكذلك إطالق
واليت أدت إىل االستيالء غري املشروع على مؤسسات السلطة ٢٠٠٧وإزاء األثر السليب لألحداث اليت وقعت يف حزيران/يونيو 

الفلسطينية يف قطاع غزة،
ي الزراعية وية واألراضإزاء التدمري الواسع النطاق للبيوت واملمتلكات واهلياكل األساسية احليوإذ تعرب عن بالغ القلق أيضاً 

الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية الذي قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلية، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن 

لد ، مجموعة المعاهداتاألمم املتحدة، ٩ .٩٧٣، الرقم ٧٥ا
املصدر نفسه.١٠
١١S/2003/529.املرفق ،



نهذا التدمري من تأثري سليب يف األمدين القصري والطويل على األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية وحقوق اإلنسان للسكا
املدنيني الفلسطينيني،

إزاء سياسة إسرائيل املتمثلة يف إغالق املناطق وفرض قيود صارمة ونظام منح الرتاخيص مما يعرقل وإذ تعرب عن بالغ القلق كذلك
الني الطيب واإلنساين، وحركة البضائع، مبا يف ذلك اللوازم الطبية واإلنسا ية، يف سائر نحرية حركة األشخاص، مبن فيهم العاملون يف ا

أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وإزاء ما ينتج عن ذلك من انتهاك حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين ومن 
أثر سليب على حالته االجتماعية واالقتصادية اليت ال تزال متثل أزمة إنسانية شديدة، وخباصة يف قطاع غزة،

خاص إزاء استمرار إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، بوجهوإذ يساورها القلق
وحتويل العديد من هذه النقاط إىل هياكل شبيهة مبعابر حدودية دائمة داخل األرض الفلسطينية احملتلة، مما يضر إىل حد كبري بوحدة 

وال ة الرامية إىل إنعاش االقتصاد الفلسطيين وتنميته، ويؤثر سلباً على جوانب أُخرى من األحاألرض الفلسطينية ويقوض اجلهود واملعون
االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين،

إزاء استمرار اعتقال آالف الفلسطينيني، مبن فيهم مئات األطفال والنساء، يف السجون أو مراكز االحتجاز وإذ تعرب عن بالغ القلق
اإلسرائيلية يف ظروف قاسية تضر بسالمتهم، وإذ تعرب عن القلق إزاء سوء معاملة أي سجني من السجناء الفلسطينيني ومضايقته 

وإزاء مجيع األنباء اليت ترد عن تعذيبهم،
اء العنف وتوفري احلماية للسكان املدنيني الفلسطينيني وإىل مساعدة ناعاً منهاواقت باحلاجة إىل وجود دويل لرصد احلالة ولإلسهام يف إ

،لالطرفني على تنفيذ االتفاقات اليت جرى التوصل إليها، وإذ تشري يف هذا الصدد إىل املسامهة اإلجيابية للوجود الدويل املؤقت يف اخللي
على حق اجلميع يف املنطقة يف التمتع حبقوق اإلنسان على النحو املكرس يف العهود الدولية حلقوق اإلنسان،تشددوإذ 

ا إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا تكرر-١ التأكيد على أن مجيع التدابري واإلجراءات اليت اختذ
آب/أغسطس ١٢هاكاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة فيها القدس الشرقية، انت

وتنافياً مع قرارات جملس األمن ذات الصلة، تدابري وإجراءات غري قانونية وليس هلا أي شرعية؛١٩٤٩،١٢
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بالكف عن مجيع املمارسات واإلجراءات اليت تنتهك حقوق اإلنسان للشعب تطالب-٢

ا القانونية يف هذا  الفلسطيين، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون، وباحرتام قانون حقوق اإلنسان والتقيد بالتزاما
الصدد؛

وبالوقف الفوري ١٣ ١٩٤٩لطة القائمة باالحتالل، باالمتثال التام ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام إسرائيل، السأيضاً تطالب-٣
جلميع التدابري واإلجراءات املتخذة انتهاكاً لالتفاقية وخرقاً هلا، مبا يف ذلك مجيع أنشطتها االستيطانية وتشييد اجلدار يف األرض 

قدس الشرقية وحوهلا، ملا لذلك، يف مجلة أمور، من أثر شديد على حقوق اإلنسان للشعب الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك داخل ال
ا؛ الفلسطيين وضرر 

لد ١٢ .٩٧٣، الرقم ٧٥األمم املتحدة، "جمموعة املعاهدات"، ا
املصدر نفسه.١٣



مجيع أعمال العنف، مبا يف ذلك مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمري، وخباصة استخدام قوات االحتالل تدين-٤
يهم سطينيني، مما يؤدي إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواح وارتفاع عدد املصابني، مبن فاإلسرائيلية للقوة املفرطة ضد املدنيني الفل

األطفال، وتدمري واسع النطاق للبيوت واملمتلكات واألراضي الزراعية واهلياكل األساسية احليوية، وتشريد للمدنيني يف الداخل؛
؛ملدنية اإلسرائيلية مما يفضي إىل خسائر يف األرواح وحدوث إصاباتعن القلق الشديد إزاء إطالق الصواريخ على املناطق اتعرب-٥
من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من مشال الضفة الغربية وتفكيك املستوطنات ٢٠٠٥االنسحاب اإلسرائيلي يف عام تالحظ-٦

١٤داخلها، باعتبار ذلك خطوة حنو تنفيذ خريطة الطريق؛

ا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك تطلب-٧ إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، يف هذا الصدد، أن تتقيد بدقة بالتزاما
؛القانون اإلنساين الدويل، فيما يتعلق بتغيري طابع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها الدميوغرايف

ا القانونية مبوجب القانون الدويل، حسبما ورد يف الفتوى اليت إسرائيلتطالب-٨ ، السلطة القائمة باالحتالل، بالتقيد بالتزاما
ا حمكمة العدل الدولية يف  متوز/يوليو ٢٠املؤرخ ١٠/١٥-وعلى النحو املطلوب يف القرارين دإط ٢٠٠٤١٥متوز/يوليو ٩أصدر

، والكف فوراً عن تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ٢٠٠٣ول/أكتوبر تشرين األ٢١املؤرخ ١٠/١٣-ودإط ٢٠٠٤
ذلك داخل القدس الشرقية وحوهلا، وتفكيك البناء القائم هناك حاالً، وإلغاء أو إبطال مفعول مجيع القوانني التشريعية والتنظيمية 

شعب عن تشييد اجلدار الذي يؤثر على حنو خطري يف حقوق اإلنسان للاملتصلة به على الفور، والتعويض عن مجيع األضرار الناجتة 
الفلسطيين وأحواله املعيشية االجتماعية واالقتصادية؛

التأكيد على ضرورة احملافظة على وحدة كامل األرض الفلسطينية احملتلة وسالمتها اإلقليمية وضمان حرية حركة األشخاص تكرر-٩
نية، مبا يف ذلك حركة الدخول إىل القدس الشرقية وقطاع غزة واخلروج منهما واحلركة يف اجتاه العامل والبضائع داخل األرض الفلسطي

اخلارجي ومنه؛
إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، الكف عن فرض عمليات اإلغالق والقيود على احلركة، والقيام، يف هذا تطلب-١٠

؛٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ملبادئ املتفق عليها بشأن معرب رفح املؤرخني الصدد، بتنفيذ اتفاق التنقل والعبور وا
الدول األعضاء على مواصلة تقدمي املساعدة الطارئة إىل الشعب الفلسطيين من أجل التخفيف من حدة األزمة املالية تحث-١١

واحلالة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية األليمة، وخباصة يف قطاع غزة؛
على ضرورة احملافظة على املؤسسات واهلياكل األساسية الفلسطينية من أجل توفري اخلدمات العامة احليوية للسكان تشدد-١٢

املدنيني الفلسطينيني وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
ا الرابعة والستني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.إىل األمني العام أن يقدتطلب-١٣ م إىل اجلمعية العامة يف دور

١٤S/2003/529.املرفق ،
كمة الفلسطينية احملتلة، فتوى، تقارير حم؛ انظر أيضاً: "اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض Corr.1و A/ES-10/273انظر ١٥

من النص اإلنكليزي.١٣٦"، الصفحة ٢٠٠٤العدل الدولية لعام 



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   


	5-12-2008 (2).pdf (p.1-4)
	الصفحة الاخيرة للوثائق.pdf (p.5)

