
.٢٠٠٢نيسان/أبريل ١٥) بتاريخ ٥٨(الدورة ٢٠٠٢/٨قرار رقم 
إدانة انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، وإدانة الحرب 

التي يشنها الجيش اإلسرائيلي على المدن والمخيمات الفلسطينية

إن جلنة حقوق اإلنسان،
مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وكذلك بأحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ تسترشد

تشرين ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢بقراري جملس األمن وإذ تذّكر
لس ١٩٧٣األول/أكتوبر  ) املؤرخ ٢٠٠٢(١٤٠٢، و٢٠٠٢ر/مارس آذا١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧، وإذ حتيط علماً بقرارات ا

، اليت طالبت كال الطرفني بالقيام فوراً بوقف إطالق النار ٢٠٠٢نيسان/أبريل ٤) املؤرخ ٢٠٠٢(١٤٠٣، و٢٠٠٢آذار/مارس ٣٠
ز ابشكل فعلي، وبانسحاب القوات اإلسرائيلية، وبالوقف الفوري جلميع أعمال العنف، مبا فيها مجيع أعمال اإلرهاب واالستفز 

والتحريض والتدمري،
بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،وإذ تسترشد

، وأحكام ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة وإذ تضع في اعتبارها
ا واملؤرخ ال ،١٩٠٧، وأحكام اتفاقية الهاي الرابعة لعام ١٩٧٧ربوتوكول اإلضايف األول امللحق 

بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان املتصلة بانطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت وإذ تذّكر
لقدس الشرقية،احلرب على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها ا

،انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقيةمن جديدوإذ تؤكد
، مبا ١٩٦٧بقرارات اجلمعية العامة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام وإذ تذّكر

فيها القدس الشرقية،
الذي أكد من جديد شرعية كفاح الشعوب يف ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب ٣املؤرخ ٣٧/٤٣بقرار اجلمعية العامة وإذ تذّكرخاصة

سبيل التحرر من االحتالل األجنيب،
١٩٩٣يف حزيران/يونيو بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان وإذ تذّكر

)A/CONF.157/23،(
ا السابعة واخلمسني بشأن الزيارة وإذ تذّكر أيضاً  بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الذي قدمته إىل اللجنة يف دور

ا إىل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ومصر واألردن )،E/CN.4/2001/114(اليت قامت 
)،E/CN.4/2002/32(بتقرير املقرر اخلاص، السيد جون دوغاردترحبوإذ 

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤٤٥-٤٤٢)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



ا مع املقررين وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل مع جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان وعدم تعاو
لة منذ عام األراضي الفلسطينية احملتاآلخرين املعنيني، وخباصة السيد جون دوغارد، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف

١٩٦٧،
استمرار تدهور احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الشديدوإذ يثير جزعها

إقامة املستوطنات، الدويل، وخباصة أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات اإلغالق، والعقوبات اجلماعية، واستمرار 
واالعتقاالت التعسفية، وحصار املدن والقرى الفلسطينية، وقصف األحياء السكنية الفلسطينية بالطائرات احلربية ومدفعية الدبابات 

بالطة و والزوارق احلربية اإلسرائيلية، واقتحام املدن واملخيمات وقتل الرجال والنساء واألطفال فيها كما حدث مؤخراً يف خميمات جنني 
وخان يونس ورفح ورام اهللا وغزة ونابلس والبرية واألمعري وجبالية وبيت حلم والدهيشه،

إزاء استمرار العنف وما يرتتب عليه من وفيات وإصابات يف صفوف الفلسطينيني بالدرجة األوىل، حيث وإذ تعرب عن بالغ قلقها
،٢٠٠٠أيلول/سبتمرب ٢٨جريح منذ ٢٥,٠٠٠قتيل وعدد اجلرحى ١٢٠٠جتاوز عدد القتلى حىت اآلن 

بتقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه وإذ تحيط علماً 
،١٩٦٨من السكان العرب يف األراضي احملتلة، املقدمة إىل اجلمعية العامة منذ عام 

زاء استمرار رفض إسرائيل االلتزام بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان اليت تطلب إوإذ تعرب عن بالغ قلقها
إىل إسرائيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وتؤكد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على األرض 

ا فيها القدس الشرقية،، مب١٩٦٧الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
) ١٩٧٣(٣٣٨) و١٩٦٧(٢٤٢بأن أساس املفاوضات وإقامة سالم عادل ودائم جيب أن يكون قراري جملس األمن واقتناعاً منها

وقرارات األمم املتحدة اُألخرى ذات الصلة، ومبدأ عدم جواز حيازة األراضي بطريق احلرب، وحاجة كل دولة إىل التمكن من العيش 
، ومبدأ األرض مقابل السالم،يف أمان

ا السابقة بشأن هذا املوضوع،وإذ تشير إىل مجيع قرارا
احلق املشروع للشعب الفلسطيين يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي لتحرير أرضه والتمكن من ممارسة حقه يف تقرير مصريه، تؤكد-١

ألمم املتحدة ومقاصدها؛وأن الشعب الفلسطيين ينجز بذلك مهمته اليت هي هدف من أهداف ا
انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية؛تدين بشدة-٢
االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية ألنه يشكل عدواناً وإهانة للبشرية، وانتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان؛تدين بشدة أيضاً -٣
احلرب اليت يشنها اجليش اإلسرائيلي على املدن واملخيمات الفلسطينية واليت أسفرت حىت اآلن عن قتل املئات تدين بشدة كذلك-٤

النساء واألطفال؛من املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم 
، اليت ينفذها اجليش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني، وهي »اإلعدام خارج نطاق القضاء«أو » التصفيات«ممارسة تدين بشدة-٥

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسيادة القانون، ٣ممارسة ال تشكل فقط انتهاكاً ملعايري حقوق اإلنسان وانتهاكاً جسيماً للمادة 



ا تضر بالعالقة بني الطرفني، وتشكل من مث عقبة يف طريق السالم، وحتث حكومة إسرائيل على احرتام القانون الدويل، وعلى بل إ
الكف عن هذه املمارسة فوراً؛

إقامة املستوطنات وأنشطة االستيطان اإلسرائيلية اُألخرى يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، مثل تدين بشدة أيضاً -٦
،إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة، ونزع ملكية األراضي، والتحيز يف إدارة املوارد املائية، وإنشاء الطرق االلتفافية

من اتفاقية جنيف املتعلقة ٤٩فقط انتهاكاً حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما املادة فهذه األنشطة كلها ال تشكل
ا حيث تصنف هذه االنتهاكات كجرائم حرب، بل  حبماية املدنيني وقت احلرب (اتفاقية جنيف الرابعة) والربوتوكول األول امللحق 

حتث حكومة إسرائيل على تنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وكذلك قرارات تشكل أيضاً عقبات رئيسية يف طريق السالم، و 
جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة باملستوطنات اإلسرائيلية، وتؤكد أن تفكيك املستوطنات اإلسرائيلية يشكل عامالً أساسياً من عوامل 

حتقيق سالم عادل وشامل ودائم يف املنطقة؛
ازل الفلسطينيني يف القدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطين مدينة القدس الشرقية، وفرض ضرائب مفتعلة االستيالء على منتدين-٧

وباهظة عليهم، وهم الذين ال قدرة هلم على تسديد هذه الضرائب العالية، وذلك إلجبارهم على العيش خارج ديارهم ومدينتهم، مما 
ل الكف عن هذه املمارسات فوراً؛ميهد السبيل لتهويد القدس، وتطلب إىل حكومة إسرائي

استخدام التعذيب ضد الفلسطينيني أثناء التحقيق، ألنه يشكل انتهاكاً جسيماً ملبادئ القانون اإلنساين الدويل تدين أيضاً -٨
من ٥للمادة اً واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما يشكل انتهاك

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف عن هذه املمارسات فوراً، وإحالة مرتكيب هذه االنتهاكات إىل 
احملاكمة؛

إشعال النار يف كنيسة املهد، وإحراق مسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة بيت حلم، وقصف مسجد البيك واملسجد تدين بشدة-٩
يف نابلس؛الكبري

اعتداءات جيش االحتالل اإلسرائيلي على املستشفيات واملرضى، واستعمال املواطنني الفلسطينيني كدروع تدين بشدة أيضاً -١٠
بشرية يف توغله يف املناطق الفلسطينية؛

سعاف منع سيارات اإلإطالق جيش االحتالل اإلسرائيلي النار على سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية، و تدين بشدة كذلك-١١
وسيارات جلنة الصليب األمحر الدولية من الوصول إىل اجلرحى والقتلى ونقلهم إىل املستشفيات وترك اجلرحى ينزفون يف الشوارع حىت 

املوت؛
رفض جيش االحتالل اإلسرائيلي السماح بدفن القتلى الفلسطينيني يف املقابر مما جيرب أسرهم على دفنهم يفتدين بشدة-١٢

باحات منازهلم ويف املستشفيات؛
إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وال سيما إزاء تعرب عن قلقها الشديد-١٣

أعمال القتل اجلماعي اليت ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيين؛



حلصار العسكري لألرض الفلسطينية وعزل املدن والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض عن طريق إزاء اتعرب عن بالغ قلقها-١٤
إقامة احلواجز العسكرية اليت أصبحت بؤراً لقتل الفلسطينيني، مما يسبب وعوامُل ُأخرى أعماَل العنف اليت تسود املنطقة منذ ما يزيد 

هذه املمارسات والقيام برفع احلصار العسكري عن املدن والقرى على سنة ونصف، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف فوراً عن
الفلسطينية فوراً، وتؤكد من جديد أن القانون الدويل حيظر العقوبات اجلماعية هذه اليت تشكل انتهاكاً جسيماً ألحكام اتفاقية جنيف 

ا؛ الرابعة والربوتوكول األول امللحق 
ات االحتالل اإلسرائيلي بفرض قيود على حركة الرئيس ياسر عرفات، وهذا يشكل انتهاكاً إزاء قيام سلطتعرب عن بالغ قلقها-١٥

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛١٣و٩للمادتني 
إزاء اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدداً كبرياً من الفلسطينيني، وكذلك االحتجاز املستمر تعرب عن قلقها العميق-١٦

م جنائية إليهم، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة آلالف الفلسط من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأحكام ٩ينيني دون توجيه أية 
اتفاقية جنيف الرابعة يف هذا الشأن؛

منزل لعائالت فلسطينية هو انتهاك جسيم للمادتني ١٢٠٠أن تدمري قوات االحتالل اإلسرائيلي ألكثر من تؤكد من جديد-١٧
من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن جرف املزارع واقتالع األشجار وتدمري البنية التحتية للمجتمع الفلسطيين يشكل ٥٣و٣٣

انتهاكات جسيمة ألحكام القانون اإلنساين الدويل، ويشكل نوعاً من العقوبات اجلماعية ضد الشعب الفلسطيين؛
، مبا فيها القدس ١٩٦٧على األرض الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبقتؤكد من جديد-١٨

الشرقية، وترى أن أي تغيري يف مدينة القدس الشرقية، من حيث املركز اجلغرايف والدميوغرايف واملؤسسي، عما كانت عليه قبل حرب 
، هو تغيري غري قانوين وباطل؛١٩٦٧حزيران/يونيو 

٥ي اعتمده مؤمتر الدول األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف الرابعة الذي ُعقد يف جنيف يف باإلعالن الذترحب-١٩
، وتدعو الدول األطراف السامية املتعاقدة إىل متابعة تطبيق اإلعالن املذكور؛٢٠٠١كانون األول/ديسمرب 

تلة، أشكال انتهاك حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملإىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتناع عن كافة تطلب-٢٠
ن المبا فيها القدس الشرقية، واألراضي العربية احملتلة اُألخرى، واحرتام قواعد القانون الدويل، ومبادئ القانون اإلنساين الدويل، واإلع

مع منظمة التحرير الفلسطينية؛العاملي حلقوق اإلنسان، والتزامات إسرائيل الدولية واالتفاقات اليت وقعتها 
، مبا فيها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات ١٩٦٧إىل إسرائيل أن تنسحب من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام تطلب أيضاً -٢١

األمم املتحدة وقرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل يف الشرق 
األوسط؛

ة ذات الصلة أن تنظر، على وجه السرعة، يف أفضل الطرق لتوفري احلماية الدولية الضرورية إىل هيئات األمم املتحدتطلب-٢٢
للشعب الفلسطيين إىل حني انتهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرضه؛

ة نبالتوصيات الواردة يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والتوصيات الواردة يف تقرير جلترحب من جديد-٢٣
وحتث حكومة إسرائيل على تنفيذ هذه التوصيات، وتطلب إىل املقرر ) E/CN.4/2001/121(التحقيق بشأن حقوق اإلنسان



، باعتباره آلية رصد، متابعة تنفيذ هذه التوصيات ١٩٦٧اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
ا التاسعة واخلمسني؛وتقدمي تقارير يف هذا الشأن إ ا السابعة واخلمسني، وإىل اللجنة يف دور ىل اجلمعية العامة يف دور

إىل األمني العام أن يلفت إىل هذا القرار انتباه حكومة إسرائيل وسائر احلكومات، واهليئات املختصة يف األمم املتحدة، تطلب-٢٤
قليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإل

ا التاسعة واخلمسني عن تنفيذ حكومة إسرائيل هلذا القرار؛ يقدم تقريراً إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور
ناول الظروف ما بني دورات اللجنة وتتأيضاً إىل األمني العام أن يزود اللجنة جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيتطلب-٢٥

اليت يعيش فيها حتت االحتالل اإلسرائيلي مواطنو األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة اُألخرى؛
ا التاسعة واخلمسني يف إطار البند نفسه من جدول األعمال باعتبارها مسألة ذات أولوية تقرر-٢٦ أن تنظر يف هذه املسألة يف دور

الية.ع



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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