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  للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة قرار 
  يف حق الفلسطينيينيدين إسرائيل الرتكاب جرائم 

  ]مقتطفات[ .20/10/2000، جنيف
  
  

  جلنة حقوق اإلنسان؛إن   
  إذ جتتمع يف دورة استثنائية؛  
  [.......]  
اً للقانون اإلنساين الدويل من االستخدام غير املتناسب والعشوائي للقوة الذي يشكل انتهاك تدين بشدةـ 1  

  ؛[....]جانب سلطة االحتالل اإلسرائيلية ضد املدنيين الفلسطينيين األبرياء والعزل 
ضد املدنيين  ، السلطة القائمة باالحتالل، أن تضع حداً فورياً ألي استعمال للقوةتطلب إىل إسرائيلـ 2  

  تها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة؛العزل وأن تتقيد تقيداً صارماً بالتزاماتها ومسؤوليا
اجملتمع الدويل اتخاذ تدابير فعالة فورية لضمان وقف العنف من جانب سلطة االحتالل وتطلب إىل ـ 3  

  اإلسرائيلية وإنهاء االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة؛
رائيلي هو نفسه يشكل انتهاكاً خطيراً حلقوق اإلنسان للشعب أن االحتالل العسكري اإلستؤكد ـ 4  

  الفلسطيني؛
أن القتل املتعمد واملنهجي للمدنيين واألطفال على أيدي سلطات االحتالل اإلسرائيلية تؤكد أيضاً ـ 5  

  جريمة ضد اإلنسانية؛ يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للحق يف احلياة كما يشكل
  :ما يليتقرر ـ 6  
على أساس عاجل، جلنة للتحقيق بشأن حقوق اإلنسان، ينبغي اختيار أعضائها على أساس  ،أن تنشىء أ ـ  

بجمع وتبويب معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان واألفعال التي تشكل  مبدأي االستقالل واملوضوعية، تقوم
يف األراضي الفلسطينية احملتلة، خروقات خطيرة للقانون اإلنساين الدويل من جانب سلطة االحتالل اإلسرائيلية 

  وأن توايف اللجنة باستنتاجاتها وتوصياتها بهدف منع تكرار وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت مؤخراً؛ 
ب ـ تطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان القيام بزيارة عاجلة إىل األراضي   

اإلسرائيلية،  كات حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني من جانب سلطة االحتاللالفلسطينية احملتلة بغية حصر انتها
بالتطورات يف هذا الصدد، القرار، وإبقاء اللجنة على علم  وتيسير أنشطة آليات جلنة حقوق اإلنسان تنفيذاً لهذا

قرير إىل اجلمعية وتقديم تقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورتها السابعة واخلمسين وكذلك على أساس مؤقت، ت
  العامة يف دورتها اخلامسة واخلمسين؛

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

ة العنف ضد املرأة، أسبابه ونتائجه، واملقرر اخلاص املعني بمسألة التعصب الديني، واملقرر اخلاص املعني بمسأل
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بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب والتعصب املتصل بذلك، واملقرر اخلاص املعني بالسكن الالئق، 
لقيام ببعثات عاجلة إىل األراضي الفلسطينية والفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي ا

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

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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