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 19بتاريخ ) خلامسةالدورة االستثنائية ا( 1/ 5 - رقم دإ  قرار جلنة حقوق اإلنسان
 . 2000أكتوبر /تشرين األول

إدانة سلطة االحتالل اإلسرائيلية لالستخدام غير املتناسب والعشوائي للقوة ضد 
املدنيين الفلسطينيين، وتقرير إنشاء جلنة للتحقيق بشأن حقوق اإلنسان يف األراضي 
الفلسطينية احملتلة، والطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان القيام 

 بزيارة عاجلة لألراضي الفلسطينية احملتلة
 

 

 إن جلنة حقوق اإلنسان،

 إذ جتتمع يف دورة استثنائية،

سان، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وشتى أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلن
والعهدين الدوليين اخلاصين بحقوق اإلنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على 
 جميع أشكال التمييز ضد املرأة،

 478، و1980يونيو /حزيران 30رخ املؤ) 1980( 476وإذ تشير إىل قرارات جملس األمن 
أكتوبر /تشرين األول 12املؤرخ ) 1990( 672، و1980أغسطس /آب 20املؤرخ ) 1980(

 1322، وحتيط علماً بقرار اجمللس 1996سبتمبر /أيلول 28املؤرخ ) 1996( 1073، و1990
 ،2000أكتوبر /تشرين األول 7املؤرخ ) 2000(

ة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وإذ تشير أيضاً إىل قراراتها السابق
 ،2000أبريل /نيسان 17املؤرخ  2000/6بما فيها القدس، والتي كان آخرها القرار 

، املقدم إليها ) E/CN.4/S-5/3) وإذ حتيط علماً بتقرير املقرر اخلاص، السيد جورجيو جياكومللي 
ألف  1993/2عثة التي قام بها وفقاً لقرار اللجنة عن الب 2000أكتوبر /تشرين األول 17يف 

 ،1993فبراير /شباط 19املؤرخ 

وإذ تدين الزيارة االستفزازية التي قام بها أريئيل شارون، زعيم حزب الليكود، إىل احلرم الشريف 
، والتي تسببت يف األحداث املأساوية التي تلت ذلك يف القدس 2000سبتمبر /أيلول 28يف 
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تلة ويف أماكن ُأخرى من األراضي الفلسطينية احملتلة، مما أسفر عن وقوع عدد مرتفع الشرقية احمل
 من الوفيات واإلصابات يف صفوف املدنيين الفلسطينيين،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء االنتهاكات الواسعة االنتشار واملنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان 
ية، وخاصة أعمال القتل اجلماعي، والعقوبات اجلماعية مثل التي ترتكبها سلطة االحتالل اإلسرائيل

هدم املنازل وإغالق األراضي الفلسطينية، وهي تدابير تشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة 
 للقانون اإلنساين الدويل وجرائم ضد اإلنسانية،

اقية جنيف وإذ تأخذ يف احلسبان أحكام القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل، وخاصة اتف
، والبروتوكول 1949أغسطس /آب 12املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب، املعقودة يف 

، واملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام 1977اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام 
ي ، التي تقض1990القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين، لعام 

تقليل الضرر واإلصابة، واحترام وصون حياة «بأنه يتعين على هؤالء املوظفين، يف جملة أمور، 
استخدام األسلحة النارية، حصراً، يف الظروف املناسبة وبطريقة يحتمل لها أن «وتكفُّل » اإلنسان

 ،»تقلل من خطر حدوث ضرر ال موجب له

 ،2000أكتوبر /تشرين األول 17خ املعقود يف وإذ تضع يف االعتبار نتائج مؤتمر قمة شرم الشي

تدين بشدة االستخدام غير املتناسب والعشوائي للقوة الذي يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين  - 1
الدويل من جانب سلطة االحتالل اإلسرائيلية ضد املدنيين الفلسطينيين األبرياء والعزل، مما تسبب 

كثير من األطفال، يف األراضي احملتلة، األمر الذي يشكل  يف وفاة مئة وعشرين مدنيًا، من بينهم
 انتهاكاً صارخاً وجسيماً للحق يف احلياة، كما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية؛

تطلب إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تضع حداً فورياً ألي استعمال للقوة ضد  - 2
ارماً بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف املدنيين العزل، وأن تتقيد تقيداً ص

 املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب؛

تطلب إىل اجملتمع الدويل اتخاذ تدابير فعالة فورية لضمان وقف العنف من جانب سلطة  - 3
 األراضي االحتالل اإلسرائيلية وإنهاء االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني يف

 احملتلة؛

تؤكد أن االحتالل العسكري اإلسرائيلي هو نفسه يشكل انتهاكاً خطيراً حلقوق اإلنسان للشعب  - 4
 الفلسطيني؛

تؤكد أيضاً أن القتل املتعمد واملنهجي للمدنيين واألطفال من جانب سلطات االحتالل  - 5
 ، كما يشكل جريمة ضد اإلنسانية؛اإلسرائيلية يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للحق يف احلياة
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 :تقرر ما يلي - 6

أن تنشئ، على أساس عاجل، جلنة للتحقيق بشأن حقوق اإلنسان، ينبغي اختيار أعضائها على ) أ(
أساس مبدأي االستقالل واملوضوعية، تقوم بجمع وتبويب معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

اإلنساين الدويل من جانب سلطة االحتالل واألفعال التي تشكل خروقات خطيرة للقانون 
اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وأن توايف اللجنة باستنتاجاتها وتوصياتها بهدف 

 منع تكرار وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت مؤخراً؛

لة إىل األراضي أن تطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان القيام بزيارة عاج) ب(
الفلسطينية احملتلة بغية حصر انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني من جانب سلطة 

االحتالل اإلسرائيلية، وتيسير أنشطة آليات جلنة حقوق اإلنسان تنفيذاً لهذا القرار، وإبقاء اللجنة 
واخلمسين وكذلك، على  على علم بالتطورات يف هذا الصدد، وتقديم تقرير إليها يف دورتها السابعة

 أساس مؤقت، إىل اجلمعية العامة يف دورتها اخلامسة واخلمسين؛

أن تطلب إىل املقررة اخلاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو ) ج(
تعسفًا، وممثل األمين العام املعني باملشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعني بمسألة التعذيب، 

واملقررة اخلاصة املعنية بمسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملقرر اخلاص املعني 
بمسألة التعصب الديني، واملقرر اخلاص املعني باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري 

 وكره األجانب والتعصب املتصل بذلك، واملقرر اخلاص املعني بالسكن الالئق، والفريق العامل
املعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي القيام ببعثات عاجلة إىل األراضي الفلسطينية 

احملتلة، وإبالغ نتائج هذه البعثات إىل اللجنة يف دورتها السابعة واخلمسين وكذلك إبالغها، على 
 أساس مؤقت، إىل اجلمعية العامة يف دورتها اخلامسة واخلمسين؛

فوضة السامية عرض هذا القرار على حكومة إسرائيل وسائر احلكومات، أن تطلب إىل امل) د(
وأجهزة األمم املتحدة اخملتصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية احلكومية الدولية، 
واملنظمات اإلنسانية الدولية، وضمان نشر نص هذا القرار على أوسع نطاق ممكن، وتقديم تقرير 

 يل له إىل اللجنة يف دورتها القادمة؛عن تنفيذ حكومة إسرائ

من جدول أعمالها  8تقرر النظر يف هذه املسألة يف دورتها السابعة واخلمسين يف إطار البند  - 7
 املؤقت، كمسألة ذات أولوية عالية؛

تطلب إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يجتمع على أساس عاجل من أجل اتخاذ إجراء  - 8
 .الواردة يف هذا القراربشأن املقترحات 

 



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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