
.٢٠٠١نيسان/أبريل ١٨) بتاريخ ٥٧(الدورة ٢٠٠١/٧قرار رقم 
اإلعراب عن بالغ القلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
والطلب من هيئات األمم المتحدة النظر على وجه السرعة في أفضل الطرق لتوفير الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني

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

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

، وأحكام ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة تضع في اعتبارهاوإذ
ا، وأحكام اتفاقية الهاي الرابعة لعام  ،١٩٠٧الربوتوكول اإلضايف األول امللحق 

يني وقت طباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنبقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان املتصلة بانوإذ تذّكر
احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس وإذ تؤكد من جديد
الشرقية،

، مبا ١٩٦٧جلمعية العامة املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام بقرارات اوإذ تذّكر
فيها القدس الشرقية،

اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف (A/CONF.157/23)بإعالن وبرنامج عمل فييناوإذ تذّكر أيضاً 
،١٩٩٣حزيران/يونيو 

،(E/CN.4/2001/114)بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانذ ترحبوإ
بتقريره املقدم إىل اللجنة)، و E/CN.4/2001/30(بتقرير املقرر اخلاص، السيد جورجيو جياكوملليوإذ ترحب أيضاً 

(E/CN.4/S-5/3) ا االستثنائية اخلامسة املعقودة يف ،٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ١٧يف دور
تشرين ١٩املؤرخ ٥/١-بتقرير جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان املنشأة عمًال بقرار جلنة حقوق اإلنسان دإ وإذ ترحب كذلك

)،E/CN.4/2001/121(٢٠٠٠األول/أكتوبر
ا مع املقر إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل مع جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان،وإذ تعرب عن عميق قلقها رين وعدم تعاو

اآلخرين املعنيني،

٢٠٠٤-١٩٩٩اإلسرائيلي. المجلد السادس: -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: جانيت ساروفيم، معّد، المصدر
.٤٣٤-٤٣١)، ٢٠٠٧(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



الشديد تدهور احلالة يف األراضي الفلسطينية احملتلة واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وإذ يثير جزعها
ت التعسفية،وخباصة أعمال القتل خارج القضاء وحاالت اإلغالق والعقوبات اجلماعية واملستوطنات واالعتقاال

إزاء استمرار العنف وما يرتتب عليه من وفيات وإصابات يف صفوف الفلسطينيني يف املقام األول،وإذ تعرب عن بالغ قلقها
بتقارير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه وإذ تحيط علماً 

،١٩٦٨العرب يف األراضي احملتلة، املقدمة إىل اجلمعية العامة منذ عام من السكان 
إزاء استمرار رفض إسرائيل االلتزام بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان اليت تطلب وإذ تعرب عن بالغ قلقها

راضي املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على األإىل إسرائيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وتؤكد انطباق اتفاقية جنيف 
، مبا فيها القدس الشرقية،١٩٦٧الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

بأن التقدم الذي حتقق بشأن املواضيع الرئيسية كلها أثناء املفاوضات األخرية جيب أن يشكل أساس املفاوضات املقبلة واقتناعاً منها
) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢، وبأن أساس املفاوضات، وإقامة سالم عادل ودائم، جيب أن يكون قراري جملس األمن بشأن الوضع الدائم

وقرارات األمم املتحدة اُألخرى ذات ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢
ة كل دولة إىل التمكن من العيش يف أمان، ومبدأ األرض مقابل الصلة، ومبدأ عدم جواز حيازة أية أراض بطريق احلرب، وحاج

السالم،
ا السابقة يف هذا املوضوع، مبا يف ذلك قراراها األخريان وإذ تشير -، ودإ ٢٠٠٠نيسان/أبريل ١٧املؤرخ ٢٠٠٠/٦إىل مجيع قرارا

ا االستثنائي٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ١٩املؤرخ ٥/١ ة اخلامسة،الذي اعتمدته يف دور
عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة؛تعرب-١
اللجوء إىل القوة بصورة غري متناسبة وعشوائية، فليس من شأن ذلك سوى مفاقمة احلالة وزيادة اخلسائر يف األرواح املرتفعة تدين-٢

ئيل على بذل كل جهد لضمان التزام قوات األمن التابعة هلا باملعايري الدولية املتعلقة باستعمال القوة؛أصًال، وحتث حكومة إسرا
، أو أعمال القتل خارج القضاء، اليت تنفذها قوات األمن اإلسرائيلية ضد بعض الفلسطينيني،»التصفيات«مبا يسمى بشدةتندد-٣

ا تدمر العالقة بني الطرفني، وتشكل من مث عقباتفهي تشكل انتهاكات ملعايري حقوق اإلنسان وخ رقاً لسيادة القانون، فضالً عن أ
على طريق السالم، وحتث حكومة إسرائيل على احرتام القانون الدويل، وعلى الكف عن هذه املمارسة؛

فاً يسودان امل أُخرى قالقل وعنإزاء إغالق األراضي الفلسطينية واإلغالقات داخلها، اليت تثري هي وعو تعرب عن بالغ قلقها-٤
املنطقة منذ شهور عديدة، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف فوراً عن ممارسات اإلغالق هذه، وتؤكد من جديد أن العقوبة اجلماعية 

أمر حيظره القانون الدويل؛
إزاء العدد الكبري من األشخاص، ومن بينهم أطفال، الذين اعتقلوا يف الشهور األخرية وإزاء االحتجاز املستمر تعرب عن قلقها-٥

م جنائية هلم؛ لبعض املعتقلني دون توجيه أية 
جديدة تإزاء أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، مبا فيها القدس، مثل إنشاء مستوطناتعرب عن بالغ قلقها-٦

والتوسع يف املستوطنات القائمة، ونزع ملكية األراضي، والتحيز يف إدارة املوارد املائية، وإنشاء الطرق، وتدمري املنازل، وكلها يشكل



ا تشكل عقبات رئيسية على طريق السالم، وحتث حكومة إسرائيل  انتهاكاً حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، فضالً عن أ
نفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وكذلك توصية جلنة حقوق اإلنسان املتعلقة باملستوطنات اإلسرائيلية، وتطلب إىل قوات على ت

األمن اإلسرائيلية ضمان محاية السكان يف األراضي احملتلة، مبا يف ذلك منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون اإلسرائيليون، 
عمال، ومالحقة مرتكبيها؛والتحقيق يف هذه األ

أن اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب تنطبق على األراضي الفلسطينية واألراضي العربية اُألخرى تؤكد من جديد-٧
، مبا فيها القدس الشرقية، وترى أن أي تغيري يف مدينة القدس الشرقية، من حيث املركز اجلغرايف ١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

، تغيري غري قانوين وباطل؛١٩٦٧قبل حرب حزيران/يونيو والدميوغرايف، عما كانت عليه 
االستيالء على منازل الفلسطينيني يف القدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطين مدينة القدس الفلسطينية، وفرض الضرائب تدين-٨

ديارهم على العيش خارجاملفتعلة واملُشطّة عليهم، وهم الذين ال قدرة هلم على تسديد هذه الضرائب العالية، وذلك إلجبارهم
ومدينتهم متهيداً على هذا النحو لتهويد القدس، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف عن هذه املمارسات فوراً؛

استخدام التعذيب ضد الفلسطينيني أثناء التحقيق، باعتباره انتهاكاً جسيماً ملبادئ القانون اإلنساين الدويل واتفاقية تدين أيضاً -٩
عذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتطلب إىل حكومة إسرائيل الكف عن هذه مناهضة الت

املمارسات فوراً؛
جبهود حكومة سويسرا، بوصفها اجلهة الوديعة التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، للتشاور مع ترحب-١٠

السامية يف االتفاقية بشأن إعادة عقد مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة املرجأ، وتأمل أن األطراف املتعاقدة
١٥تتكلل تلك اجلهود بالنجاح عما قريب انطالقاً من موافقة أغلبية كبرية من األطراف ومتشياً مع البيان الذي اعتمده املؤمتر يف 

اء، وذلك للوفاء بالتزام األطراف املتعاقدة السامية املشرتك بضمان احرتام االتفاقية وحتسني الوضع وقت اإلرج١٩٩٩متوز/يوليو 
اإلنساين املتدهور على أرض الواقع؛

إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتناع عن كافة أشكال انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، تطلب-١١
ها القدس الشرقية، واألراضي العربية احملتلة اُألخرى، واحرتام أصول القانون الدويل، ومبادئ القانون اإلنساين الدويل، وتعهدات مبا في

إسرائيل الدولية واالتفاقات اليت وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية؛
، مبا فيها القدس الشرقية، متشياً مع ١٩٦٧نذ عام إىل إسرائيل أن تنسحب من األراضي الفلسطينية احملتلة متطلب أيضاً -١٢

قرارات األمم املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل يف الشرق 
األوسط؛

ة الضرورية احلماية الدوليإىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة أن تنظر، على وجه السرعة، يف أفضل الطرق لتوفري تطلب-١٣
للشعب الفلسطيين حلني انتهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضيه؛

بالتوصيات الواردة يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والتوصيات الواردة يف تقرير جلنة التحقيق ترحب-١٤
ب إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الدولية، وحتث حكومة إسرائيل على تنفيذ هذه التوصيات، وتطل



، بوصفه آلية رصد، على متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقدمي تقارير يف هذا الشأن إىل ١٩٦٧الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
ا الثامنة واخلم ا السادسة واخلمسني، وإىل اللجنة يف دور سني؛اجلمعية العامة يف دور

إىل األمني العام أن يلفت إىل هذا القرار انتباه حكومة إسرائيل، وسائر احلكومات، واهليئات املختصة يف األمم املتحدة، تطلب-١٥
والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، واملنظمات اإلنسانية الدولية، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن 

ا الثامنة واخلمسني عن مدى تنفيذ حكومة إسرائيل للقرار؛يقدم تقر  يراً إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور
إىل األمني العام أن يزود جلنة حقوق اإلنسان جبميع تقارير األمم املتحدة اليت تصدر بني دورات اللجنة وتتناول تطلب أيضاً -١٦

واطنو األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة اُألخرى؛الظروف اليت يعيش فيها حتت االحتالل اإلسرائيلي م
ا الثامنة واخلمسني يف إطار البند نفسه من جدول األعمال، باعتبارها مسألة ذات أولوية تقرر-١٧ أن 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   


	18-4-2001.pdf (p.1-4)
	الصفحة الاخيرة للوثائق.pdf (p.5)

