
.٢٠٠٤نيسان/أبريل ١٥) بتاريخ ٦٠(الدورة ٢٠٠٤/١٠قرار رقم 
إدانة انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، وإدانة الحرب 

، على المدن والمخيمات ٢٠٠٠التي يشنها الجيش اإلسرائيلي، وخصوصاً منذ تشرين األول/أكتوبر 
الفلسطينية

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

تشرين ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨، و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢بقرارات جملس األمن وإذ تذّكر
، ٢٠٠٢آذار/مارس ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٢(١٤٠٢، و٢٠٠٢مارس آذار/١٢) املؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣األول/أكتوبر 

، اليت طالبت كال الطرفني بالقيام فوراً بوقف إطالق النار بشكل فعلي، وبانسحاب ٢٠٠٢نيسان/أبريل ٤) املؤرخ ٢٠٠٢(١٤٠٣و
دمري،والتحريض والتالقوات اإلسرائيلية، وبالوقف الفوري جلميع أعمال العنف، مبا فيها مجيع أعمال اإلرهاب واالستفزاز

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

١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة وإذ تضع في اعتبارها
ا لعام (اتفا تشرين ١٨، وأحكام اتفاقية الهاي املؤرخة ١٩٧٧قية جنيف الرابعة)، وأحكام الربوتوكول اإلضايف األول امللحق 

املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية، واألنظمة الواردة يف مرفق االتفاقية الرابعة،١٩٠٧األول/أكتوبر 
وجلنة حقوق اإلنسان املتصلة بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينيةبقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وإذ تذّكر

،١٩٦٧حزيران/يونيو ٥احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، منذ حرب 
، مبا فيها القدس١٩٦٧وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ حرب حزيران/يونيو 

الشرقية،
، مبا ١٩٦٧بقرارات اجلمعية العامة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام وإذ تذّكر

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

سبيل التحرر من السيطرة األجنبية ومن االحتالل األجنيب، ويف سبيل تقرير املصري وفقاً للقانون الدويل،
١٩٩٣بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف حزيران/يونيو وإذ تذّكر

)A/CONF.157/23،(

اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤٦٧-٤٦٣)،٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٠٤-١٩٩٩



، السيد جون دوغارد١٩٦٧بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام وإذ ترحب
)E/CN.4/2004/6 وAdd.1 (باإلضافة إىل تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، السيد جون زيغلر
)E/CN.4/2004/10/Add.2،(

-عدم تعاون حكومة إسرائيل مع جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان املنشأة عمالً بقرار اللجنة دإ إزاء وإذ تعرب عن عميق قلقها
ا مع املقررين اخلاصني اآلخرين املعنيني، وخاصة السيد دوغارد،٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ١٩املؤرخ ٥/١ ، وعدم تعاو

ساين سطينية احملتلة واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلناستمرار تدهور احلالة يف األرض الفلوإذ يثير قلقها الشديد
الدويل، وخاصة أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات اإلغالق، والعقوبات اجلماعية، واستمرار إقامة املستوطنات، 

ربية ومدفعية نية بواسطة الطائرات احلواالعتقاالت التعسفية، وحصار املدن والقرى الفلسطينية، وقصف األحياء السكنية الفلسطي
الدبابات والزوارق احلربية اإلسرائيلية، واقتحام املدن والقرى واملخيمات لقتل الرجال والنساء واألطفال األبرياء كما حدث يف جنني 

ج، وحي الزيتون يف حي الدر وبالطة وخان يونس ورفح ورام اهللا وغزة ونابلس والبرية واألمعري وجبالية وبيت حلم والدهيشه وكذلك يف 
مدينة غزة، وعلى مدى الشهور األخرية يف رفح ويف حي الشجاعية يف غزة، وكذلك يف مذابح خميمي النصريات والربيج وسط قطاع 

،٢٠٠٤آذار/مارس ٧غزة يف 
الفلسطينيني، يف صفوفإزاء استمرار العدوان اإلسرائيلي وما يرتتب عليه من وفيات وإصابات معظمهاوإذ تعرب عن بالغ قلقها

جريح،٢٥,٠٠٠شهيد وأكثر من ٢٨٠٠أكثر من ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب ٢٨حيث سقط منذ 
بتقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه وإذ تحيط علماً 

،(A/58/311)، وال سيما آخرها١٩٦٨قدمة إىل اجلمعية العامة منذ عام من السكان العرب يف األراضي احملتلة، امل
إزاء استمرار رفض إسرائيل االلتزام بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان اليت تطلب وإذ تعرب عن بالغ قلقها

إىل إسرائيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وتؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل 
، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٦٧منذ 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، وهو أساس يتضمن مبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بطريق احلرب، وضرورة متكن  

أمان، ومبدأ األرض مقابل السالم،كل من دول املنطقة من العيش يف 
ا السابقة بشأن هذا املوضوع، وآخرها القرار وإذ تشير ٢٠٠٣،١١نيسان/أبريل ١٥املؤرخ ٢٠٠٣/٦إىل مجيع قرارا

أيضاً بعدم جواز االستيالء على أراضي الغري بالقوة، كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل،وإذ تذّكر
دف نزع ملكية مزيد من األراضي الفلسطينية إوإذ يثير قلقها الشديد قامة اجلدار اإلسرائيلي داخل األرض الفلسطينية احملتلة 

تمع الفلسطيين اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً ونفسياً، فضالً عن القضاء عل ىبالقوة، وما ينتج عن ذلك من آثار عنيفة على ا
د إىل احلل القائم على وجود دولتني: دولة فلسطينية مستقلة ودولة إسرائيلية،إمكانية التوصل إىل سالم حقيقي يستن

]المحرر. [المحتلةالفلسطینیةاألراضيفياإلنسانلحقوقإسرائیلانتھاكاتبشأن١



أن إقامة هذا اجلدار على األراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً حلق تقرير املصري للشعب الفلسطيين وحتول دون ممارسة وإذ تؤكد
الشعب الفلسطيين هلذا احلق،

،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ٢١املؤرخ ١٠/١٣-ة العامة دإط يف هذا الشأن بقرار اجلمعيوإذ تحيط علماً 
الذي خلص إىل أن إسرائيل غري ممتثلة ملطالبة اجلمعية العامة هلا بأن (A/ES-10/248)بتقرير األمني العاموإذ تحيط علماً أيضاً 

تقوم بوقف وإلغاء بناء اجلدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة،
الشعب الفلسطيين املشروع يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي لتحرير أرضه والتمكن من ممارسة حقه يف تقرير حق تؤكد من جديد-١

مصريه، وفقاً لألهداف واملقاصد املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة؛
، مبا ١٩٦٧مرة ُأخرى انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام تدين بشدة-٢

فيها القدس الشرقية؛
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بوصفه عدواناً وجرمية ضد اإلنسانية، وانتهاكاً صارخاً حلقوق تدين بشدة أيضاً -٣

اإلنسان؛
، على املدن واملخيمات ٢٠٠٠احلرب اليت يشنها اجليش اإلسرائيلي، وخاصة منذ شهر تشرين األول/أكتوبر ين بشدة كذلكتد-٤

الفلسطينية واليت أسفرت حىت اآلن عن قتل املئات من املدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال؛
يني، ، اليت ينفذها اجليش اإلسرائيلي ضد الفلسطين»ارج نطاق القضاءاإلعدام خ«أو » التصفيات«ممارسة تدين بشدة من جديد-٥

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ولسيادة ٣وهي ممارسة ال تشكل فقط انتهاكاً ملعايري حقوق اإلنسان، وانتهاكاً صارخاً للمادة 
م القانون الدويل، م، وحتث حكومة إسرائيل على احرتاالقانون، بل تضر أيضاً بالعالقة بني الطرفني وتشكل من مث عقبة يف طريق السال

وعلى الكف فوراً عن هذه املمارسة؛
إقامة املستوطنات وأنشطة االستيطان اإلسرائيلية اُألخرى يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس تدين بشدة مرة ُأخرى-٦

ائمة، ومصادرة األراضي، والتحيز يف إدارة املوارد املائية، وشق الطرق الشرقية، كإنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع املستوطنات الق
من ٤٩االلتفافية، فهذه األنشطة كلها ال تشكل فقط انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما املادة 

ا، حيث تصنف ه اً عقبات ذه االنتهاكات كجرائم حرب، بل تشكل أيضاتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول اإلضايف األول امللحق 
رئيسية يف طريق السالم، وحتث حكومة إسرائيل على تنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وكذلك قرارات جلنة حقوق اإلنسان 

قيق سالم عادل وشامل عوامل حتاملتعلقة باملستوطنات اإلسرائيلية، وتؤكد أن تفكيك املستوطنات اإلسرائيلية يشكل عامًال أساسياً من 
ودائم يف املنطقة؛

االستيالء على منازل الفلسطينيني يف القدس واخلليل وباقي األرض الفلسطينية احملتلة، وإلغاء بطاقات هوية تدين مرة ُأخرى-٧
، الذين ال قدرة هلم لقدسسكان مدينة القدس الشرقية، وسياسة فرض ضرائب مفتعلة وباهظة قصد إرغام الفلسطينيني املقيمني يف ا

ويد القدس، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف عن  على تسديد هذه الضرائب املرتفعة، على ترك ديارهم ومغادرة مدينتهم، بغية 
هذه املمارسات فوراً؛



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

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

اعتداءات جيش االحتالل اإلسرائيلي على املستشفيات واملرضى، واستعمال املواطنني الفلسطينيني كدروع تدين بشدة مرة ُأخرى-٩
بشرية يف توغله يف املناطق الفلسطينية؛

ممارسات إطالق جيش االحتالل اإلسرائيلي النار على سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية، ومنع دين بشدة أيضاً مرة ُأخرىت-١٠
سيارات اإلسعاف وسيارات جلنة الصليب األمحر الدولية من الوصول إىل اجلرحى والقتلى ونقلهم إىل املستشفيات وترك اجلرحى ينزفون 

يف الشوارع حىت املوت؛
أعمال القتل اجلماعي اليت ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني، مبا يف ذلك قتل األطفال، كما تدين بشدة-١١

حدث مؤخراً يف كل من نابلس وغزة ورفح والنصريات والربيج، وما زال حيدث حىت يومنا هذا؛
ملدن اعية واحلصار العسكري لألراضي الفلسطينية وعزل ااألفعال اليت تشتمل على فرض العقوبات اجلمتدين بشدة أيضاً -١٢

والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض بإقامة احلواجز العسكرية اليت أصبحت تشكل شركاً لقتل الفلسطينيني، وتدمري املنازل، وجتريف 
ف، يزيد على ثالث سنوات ونصاألراضي الزراعية، مما يسبب، إضافة إىل عوامل أُخرى، أعمال العنف اليت تسود املنطقة منذ ما

وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف فوراً عن هذه املمارسات ورفع احلصار العسكري عن املدن والقرى الفلسطينية فوراً وإزالة حواجزها 
نيف الرابعة جالعسكرية، وتؤكد من جديد أن القانون الدويل حيظر هذه العقوبات اجلماعية اليت تشكل انتهاكاً جسيماً ألحكام اتفاقية

ا وتشكل أيضاً جرائم حرب؛ والربوتوكول اإلضايف األول امللحق 
إزاء قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بفرض قيود على حركة ياسر عرفات، الرئيس مرة ُأخرىتعرب عن بالغ قلقها-١٣

ن العاملي حلقوق اإلنسان؛من اإلعال١٣و٩الفلسطيين املنتخب دميقراطياً، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتني 
محالت االعتقال اجلماعي اليت تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على نطاق واسع الحتجاز اآلالف من تدين بشدة-١٤

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

أن قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بتدمري ما ال يقل عن ثالثني ألفاً من منازل ومرافق وممتلكات الفلسطينيني تؤكد من جديد-١٥
نية التحتية تبقى من البمن اتفاقية جنيف الرابعة، وأن جتريف املزارع واقتالع األشجار وتدمري ما ٥٣و٣٣هو انتهاك جسيم للمادتني 

الفلسطينية تشكل نوعاً من العقوبات اجلماعية ضد الشعب الفلسطيين، وانتهاكات جسيمة ألحكام القانون اإلنساين الدويل وجرائم 
حرب وفقاً للقانون الدويل؛



، مبا فيها القدس ١٩٦٧منذ عام أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل تؤكد من جديد-١٦
الشرقية، وترى أن أي تغيري يف الوضع اجلغرايف والدميوغرايف واملؤسسي ملدينة القدس الشرقية عن وضعها قبل حرب حزيران/يونيو 

هو تغيري غري قانوين وباطل؛١٩٦٧
نية اك حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطيإىل إسرائيل، وهي سلطة االحتالل، االمتناع عن كافة أشكال انتهتطلب مرة ُأخرى-١٧

إلعالن ااحملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وغريها من األراضي العربية احملتلة، واحرتام مبادئ القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، و 
ا الدولية واالتفاقات اليت وقعتها مع منظمة التحرير الفل سطينية؛العاملي حلقوق اإلنسان، والتزاما

، مبا فيها القدس الشرقية، وفقاً ١٩٦٧إىل إسرائيل أن تنسحب من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام تطلب أيضاً مرة ُأخرى-١٨
لقرارات األمم املتحدة وقرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل يف 

ط؛الشرق األوس
إقامة اجلدار اإلسرائيلي داخل األرض الفلسطينية احملتلة يف الضفة الغربية ألنه يشكل ذريعة إسرائيلية جديدة تدين بشدة-١٩

لالستيالء على مزيد من األراضي الفلسطينية بالقوة، وخطراً على النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية 
ئات اآلالف من الفلسطينيني، ويهدد وحدة أسرهم، ومينع الفلسطينيني من الوصول إىل مواردهم الطبيعية، ويشكل والنفسية حلياة م

عقبة رئيسية أمام التوصل إىل سالم عادل ودائم استناداً إىل احلل القائم على وجود دولتني: دولة فلسطينية مستقلة ودولة إسرائيلية، 
م واالستقرار يف املنطقة، وكذلك ألنه حيول دون ممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري، وهو احلل الوحيد الذي يضمن السال

؛١٩٦٧وتطلب إىل إسرائيل التوقف فوراً عن إقامة اجلدار املذكور وإزالة ما أقيم منه على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
التحقيق يف االنتهاكات ١٩٦٧نسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلتطلب-٢٠

اإلسرائيلية ملبادئ وأسس القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل واتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وأن 
ا التاسعة مي تقارير يف هذا الشأن إىل اجلمعية العامة يف دو يقوم، باعتباره ميثل آلية رصد، مبتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وتقد ر

ا احلادية والستني إىل حني انتهاء والية املقرر اخلاص احملددة يف قرار اللجنة  ١٩ألف املؤرخ ١٩٩٣/٢واخلمسني وإىل اللجنة يف دور
؛١٩٩٣شباط/فرباير 

لى وجه السرعة، يف أفضل الطرق لتوفري احلماية الدولية الضرورية إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة أن تنظر، عتطلب-٢١
اية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية؛ للشعب الفلسطيين حىت 

إىل األمني العام أن يوجه نظر حكومة إسرائيل وسائر احلكومات، وهيئات األمم املتحدة املختصة، والوكاالت تطلب-٢٢
حلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية، إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، املتخصصة، واملنظمات ا

ا احلادية والستني؛ وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ حكومة إسرائيل هلذا القرار إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور
ف تقارير األمم املتحدة اليت تصدر فيما بني دورات اللجنة وتتناول الظرو إىل األمني العام أن يزود اللجنة جبميع تطلب أيضاً -٢٣

اليت يعيش فيها حتت االحتالل اإلسرائيلي سكان األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة اُألخرى؛



ا احلادية والستني، يف إطار البند نفسه من جدول تقرر-٢٤ ألة ذات أولوية األعمال، باعتبارها مسأن تنظر يف هذه املسألة يف دور
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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