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  وثائق دولية
  

  املدنييناملؤتمر الدويل حلماية " ل بيان
  باحترام حقوق إسرائيليطالب  "الفلسطينيين

  احملتلة األراضيالفلسطينيين يف  
  *.5/12/2001جنيف، 

  
  

وقعة على معاهدة جنيف الرابعة، إعالن يؤكد على أن صدر يف ختام االجتماع الذي شاركت فيه الدول امل
  .ي حتمي املدنيين خالل احلروب أو االحتالل تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزةالت 1949معاهدة عام 

يف املعاهـدة  ...باالمتنـاع عـن ارتكـاب أي انتهاكـات ورد ذكرهـا"وطالب البيـان اخلتـامي للمـؤتمر إسـرائيل 
العقـــاب "متنـــاع عـــن إىل اال" قـــوة االحـــتالل"كمـــا دعـــا " .الرابعـــة مثـــل القتـــل العمـــد والتعـــذيب والترحيـــل غيـــر املشـــروع

 اإلنسـاينقلقهـم العميـق حيـال تـدهور الوضـع "وأعـرب املشـاركون عـن  ."وتقييد حرية احلركة مـن دون مبـرراجلماعي 
 األطفـــالحيـــال ســـقوط عـــدد مرتفـــع مـــن الضـــحايا املـــدنيين وخصوصـــاً بـــين  األســـف"عـــن  أعربـــواكمـــا " األرضعلـــى 

  ."الدويل اإلنساينباحترام القانون  واإلخاللم املفرط للقوة خرى ال تتمتع باحلماية، بسبب االستخداوجمموعات أُ
رام اتفاقيات جنيف يف كل املتورطة يف النزاع وغير املتورطة إىل احترام وفرض احت األطرافكل "ودعوا 

ــ ."الظــروف (...) منــع التعــديات علــى احليــاة "الرئيســية يف مــا يتعلــق باملــدنيين، وخصوصــاً  اإلنســانيةر بالقواعــد وذكّ
إىل التعـاون مـع املـراقبين املســتقلين يف  األطـرافودعـا  ."مـن دون حماكمـة اإلعـداموالكرامـة والتعـذيب وتنفيـذ حكـم 

  .اخلليل وتشجيع االتفاقيات حول نشر مراقبين
، فضــالً عــن "احملتلــة عــدا عــن توســيعها األراضــي الفلســطينية الشــرعية املســتوطنات يف"وأكــد البيــان علــى 

  ."األهايلاملقدسة لكل  األماكنصون حق الوصول إىل "ضرورة 
ود تنفيــذ رد عســكري علــى النــاس وممتلكــاتهم والعقوبــات اجلماعيــة والقيــ"ودعــا إســرائيل إىل االمتنــاع عــن 

وحريــة مــرور العــاملين يف اللجنــة  اإلنقــاذعمليــات يل تســه"كمــا دعــا إســرائيل إىل  ."غيــر املبــررة علــى حريــة احلركــة
، فضـالً عـن أي منظمـة إنسـانية )األونروا(املتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين  األممووكالة  األحمرالدولية للصليب 

  ."مالية على هذه املنظمات خرى حمايدة وحمايتهم واالمتناع عن فرض ضرائب ورسومأُ
 

  

                                                 
 .6/12/2001، )بيروت" (السفير" *



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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