
(A)   GE.10-16039    040511    130511 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

ات بعثة تقصي احلقائق مـن قبـل مجيـع          التقدم احملرز يف تنفيذ توصي        
 مـن   ٣للفقـرة    اًاألطراف املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، وفق       

   ١٢/١-الفرع باء من قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

  *تقرير األمني العام    

  موجز    
يركز هذا التقرير على حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة                
ويـستعرض مجيـع التوصـيات      ). A/HRC/12/48( احلقائق بشأن الرتاع يف غزة       لتقصي

  .الصادرة عن البعثة، حسب ترتيب ورودها يف تقرير البعثة
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  مقدمة  - أوالً  
، دعوته إىل مجيـع األطـراف       ١٣/٩أكد جملس حقوق اإلنسان من جديد، يف قراره           -١

املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، لضمان تنفيذها التوصيات الواردة يف تقريـر بعثـة األمـم                 
يشار إليها فيمـا    ) (A/HRC/12/48(املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة          

اً كما طلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة عشر تقرير             "). البعثة"بعد باسم   
 من الفرع باء من قـرار جملـس         ٣للفقرة  اً  عن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات البعثة، وفق         شامالً

طلب ويستكمل املعلومات الواردة يف     هبذا ال   وُيقدم هذا التقرير عمالً   . ١٢/١-حقوق اإلنسان دإ  
). A/HRC/13/55( بـاء    ١٢/١- من قرار اجمللس دإ    ٣تقرير األمني العام بشأن حالة تنفيذ الفقرة        

ويتضمن املعلومات املطلوبة والواردة من الدول واملنظمات والكيانات األخرى اليت وجهت إليها            
  .مم املتحدة مباشرة عن املعلومات اليت مجعتها األالبعثة توصياهتا، فضالً

  حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير البعثة  - ثانياً  

  اإلجراءات اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان  - ألف  
وأوصت .  من تقريرها، مخس توصيات إىل اجمللس      ١٩٦٨وجهت البعثة، يف الفقرة       -٢

إلجراء املالئم لتنفيـذها    بأن يوافق اجمللس على التوصيات الواردة يف هذا التقرير وأن يتخذ ا           
على النحو الذي أوصت به البعثة وعن طريق الوسائل األخرى اليت قد يراها مالئمـة، وأن                

  .يواصل استعراض تنفيذها يف الدورات القادمة
بالفرع باء من قرار جملس حقـوق         وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام املقدم عمالً         -٣

 توصيات البعثة ودعا مجيع األطراف املعنية، مبا فيهـا          ، وافق اجمللس على   ١٢/١-اإلنسان دإ 
وأكد اجمللس من جديد هذه     . لوالية كل منها  اً  هيئات األمم املتحدة، إىل ضمان تنفيذها وفق      

، قرر متابعة تنفيذ مجلة أمـور منـها،   ١٧؛ ويف الفقرة  ١٣/٩ من قراره    ٤الدعوة يف الفقرة    
إىل مفوضـة األمـم     اً  ، طلب اجمللس أيض   ١٦رة  ويف الفق .  يف دورته اخلامسة عشرة    ٤ فقرته

ـ اً املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس، يف دورته الرابعة عشرة، تقرير            اً مرحلي
وقـدمت املفوضـة الـسامية ذلـك التقريـر       . ٤عن تنفيذ القرار، مبا يف ذلـك فقرتـه          

)A/HRC/14/CRP.4 (رابعة عشرةإىل اجمللس، فاستعرضه اجمللس يف دورته ال.  
من تقريرها، بالنظر إىل خطورة انتـهاكات       ) ب(١٩٦٨وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٤

القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وجرائم احلرب احملتملـة واجلـرائم             
أن يعرض احملتملة املرتكبة ضد اإلنسانية اليت تناوهلا التقرير، بأن يطلب اجمللس إىل األمني العام        
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 من ميثاق األمم املتحدة ليتسىن جمللس األمن        ٩٩هذا التقرير على جملس األمن مبوجب املادة        
  .للتوصيات ذات الصلة املقدمة من البعثةاً أن ينظر يف اختاذ إجراءات وفق

يوجه اجمللس أي طلب حمدد إىل األمني العام لعرض هذا التقرير على              مل وحىت اآلن،   -٥
  . من امليثاق٩٩ب املادة جملس األمن مبوج

من تقريرها، بأن يقدم اجمللس هـذا التقريـر   ) ج(١٩٦٨وأوصت البعثة، يف الفقرة    -٦
  .إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةاً رمسي
بالفرع باء من قرار جملس حقـوق         وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام املقدم عمالً         -٧

 ١٠لبعثة إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف           ، أحيل تقرير ا   ١٢/١-اإلنسان دإ 
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

من تقريرها، بأن يقدم جملس حقوق اإلنسان       ) د(١٩٦٨وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٨
  .إليها أن تنظر فيهاً هذا التقرير إىل اجلمعية العامة طالب

بالفرع باء من قرار جملس حقـوق         وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام املقدم عمالً         -٩
، أوصى اجمللس بأن تنظر اجلمعية العامة يف تقرير البعثـة خـالل اجلـزء          ١٢/١-اإلنسان دإ 

  . )١(الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني
من تقريرها، بأن يعرض اجمللس توصيات البعثة  ) ه(١٩٦٨وأوصت البعثة، يف الفقرة       -١٠

تدرج يف   سان املختصة التابعة لألمم املتحدة ليتسىن هلا أن       على هيئات معاهدات حقوق اإلن    
استعراضها الدوري ملدى امتثال إسرائيل اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان استعراض التقـدم         

بـأن  اً وأوصت البعثة أيض .  تنفيذ هذه التوصيات، حسب صلتها بواليتها وإجراءاهتا       يفاحملرز  
 احملرز وذلك كجزء من عملية االستعراض الدوري الـشامل       ينظر اجمللس يف استعراض التقدم    

  .اليت يقوم هبا
بالفرع باء من قرار جملس حقـوق         وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام املقدم عمالً         -١١

، أحيل تقرير البعثة إىل هيئات املعاهدات اليت ترصـد امتثـال إسـرائيل          ١٢/١-اإلنسان دإ 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠يف  )٢(رف فيهاملعاهدات حقوق اإلنسان اليت هي ط

__________ 

ثانية لتقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي      تقرير األمني العام بشأن املتابعة ال     و ٦٤/٢٥٤انظر قرار اجلمعية العامة      )١(
 ).A/64/890(احلقائق بشأن الرتاع يف غزة 

قوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء علـى            املعنية حب جنة  للا )٢(
 .لتعذيب وجلنة حقوق الطفلالتمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة ا
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  اإلجراءات اليت اختذها جملس األمن  - باء  
   جمموعـه سـت توصـيات إىل         من تقريرها، ما   ١٩٦٩وجهت البعثة، يف الفقرة       -١٢

  .جملس األمن
من تقريرها، بأن يطالب جملس األمن حكومة       ) أ(١٩٦٩وأوصت البعثة، يف الفقرة       -١٣

  : من ميثاق األمم املتحدة مبا يلي٤٠ملادة إسرائيل، مبوجب ا
أن تتخذ مجيع اخلطوات املالئمة، يف غضون فترة ثالثة أشهر، لبدء حتقيقات   )أ(  

مالئمة، تكون مستقلة ومطابقة للمعايري الدولية، يف االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنـساين            
البعثة، ويف أي ادعـاءات خطـرية   الدويل وللقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت تناوهلا تقرير    

   علمها؛ىلأخرى قد تصل إ
أن تبلغ جملس األمن، يف غضون فترة أخرى مدهتا ثالثة أشهر، باإلجراءات              )ب(  

املتخذة أو اجلاري اختاذها، من قبل حكومة إسرائيل للتحري من هذه االنتهاكات اخلطـرية              
  . والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا

  . يوجه جملس األمن مثل هذا الطلب إىل حكومة إسرائيل  ملوحىت اآلن،  -١٤
من تقريرها، بأن ينشئ جملس األمن، يف       ) ب(١٩٦٩كما أوصت البعثة، يف الفقرة        -١٥

الوقت نفسه، جلنة خرباء مستقلة يف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان             
ية تتخذها حكومة إسرائيل فيما يتـصل       لرصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى داخل       

وأوصت كذلك بأن تقوم جلنة اخلـرباء       . ولتقدمي تقارير عن ذلك   اً   آنف كورةبالتحقيقات املذ 
هذه بتقدمي تقرير يف هناية فترة الستة أشهر إىل جملس األمن عن تقييمها لإلجراءات الداخلية                

 ذلك عن مدى تقـدم هـذه        ذات الصلة اليت تكون قد بادرت هبا حكومة إسرائيل، مبا يف          
كانت قـد اختـذت أو       إذا  ليتسىن جمللس األمن أن يقّيم ما      ،اإلجراءات وفعاليتها وصدقيتها  

جيري اختاذ إجراءات مالئمة على الصعيد الداخلي لضمان العدالة للضحايا ولضمان مساءلة            
 إليه علـى    كما أوصت بأن يطلب جملس األمن إىل اللجنة تقدمي تقارير         . مرتكيب االنتهاكات 

وأن تقوم مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق         . اًفترات حمددة، حسبما يكون ضروري    
  .اإلنسان بتقدمي الدعم املالئم للجنة

  . )٣(ينشئ جملس األمن هذه اللجنة  ملوحىت اآلن،  -١٦

__________ 

لتقصي احلقائق،  املستقلة  ، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف سياق متابعة تقرير البعثة الدولية            ١٣/٩ يف القرار  )٣(
ا كل  هتذأخرى اخت إجراءات  أي   أو قانونية أو     داخليةإنشاء جلنة خرباء مستقلني لرصد وتقييم أي إجراءات         

، مبا يف ذلـك، اسـتقالل   ٦٤/٢٥٤يف ضوء قرار اجلمعية العامة  من حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين،      
 ة الـسامي  ة إىل املفوض  وطلب اجمللس أيضاً  . ملعايري الدولية توافقها مع ا  وصدقيتها  هذه التحقيقات وفعاليتها و   

. زودهم جبميع املساعدات اإلدارية والتقنية واللوجستية الالزمة      تعني أعضاء اللجنة وأن     تحلقوق اإلنسان أن    
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من تقريرها، بأن يطلب جملس األمن إىل جلنة        ) د(١٩٦٩وأوصت البعثة، يف الفقرة       -١٧
 اتهء املستقلة املشار إليها رصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات داخلية أخـرى اختـذ              اخلربا

السلطات املختصة يف قطاع غزة فيما يتصل بالتحقيقات املذكورة أعاله وتقدمي تقارير عـن              
 فترة الستة أشهر إىل جملس األمن       ايةنهيف  اً   بأن تقدم هذه اللجنة تقرير     لكوأوصت كذ . ذلك

 السلطات املختصة يف    ابهجراءات الداخلية ذات الصلة اليت تكون قد بادرت         عن تقييمها لإل  
 األمن  لسلمجغزة، مبا يف ذلك عن مدى تقدم هذه اإلجراءات وفعاليتها وصدقيتها، ليتسىن             

كانت قد اختذت أو جيري اختاذ إجراءات مالئمة على الصعيد الداخلي لضمان  إذا أن يقّيم ما
بأن يطلب جملس   اً  وأوصت البعثة أيض  .  مساءلة مرتكيب االنتهاكات   العدالة للضحايا ولضمان  

  .األمن إىل اللجنة تقدمي تقارير إليه على فترات حمددة، حسبما يكون ضرورياً
من تقريرها، بأن ينظر جملس األمن يف       ) ه(و) ج(١٩٦٩وأوصت البعثة، يف الفقرتني       -١٨

 غزة إىل املدعي العام للمحكمـة اجلنائيـة         احلالة لدى تلقي تقرير اللجنة، وأن حييل الوضع يف        
تكن السلطات املختصة يف إسرائيل      مل من نظام روما األساسي ما    ) ب(١٣ باملادة  الدولية عمالً 

يف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور  ،   املختصة يف غزة قد باشرت أو تباشر فعالً        سلطاتأو ال 
ون مستقلة ومطابقة للمعايري الدوليـة،      ، إجراء حتقيقات حبسن نية تك     ٤٠قراره مبوجب املادة    

. وأن يتصرف جملس األمن، يف قيامه بذلك، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة              
من تقريرها، بأن يعترب جملس األمن عدم التعـاون مـن           ) و(١٩٦٩وأوصت البعثة، يف الفقرة     

ومبا أن جملس   .  اللجنة جانب حكومة إسرائيل أو سلطات غزة مع أعمال اللجنة عرقلة ألعمال          
  . )٤(تنفذ أي من اإلجراءات املوصى هبا  ملينشئ جلنة مستقلة من اخلرباء،  ملاألمن

  اإلجراءات اليت اختذها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  - جيم  
) ٣(١٢  اإلعالن الصادر مبوجب املادة    ، باإلشارة إىل  ١٩٧٠ذكرت البعثة، يف الفقرة       -١٩

وما األساسي والذي تلقاه مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من حكومة            من نظام ر  
على السالم والعدل يف املنطقة تتطلب أن       اً  فلسطني، أهنا ترى أن املساءلة بشأن الضحايا وحرص       

  .العام القرار القانوين املطلوب على أسرع وجه ممكن يتخذ املدعي
 ٢٠١٠يوليه / متوز ٢٢الدولية، يف رسالة مؤرخة     وأشار مكتب مدعي حمكمة العدل        -٢٠

يتخذ حـىت اآلن      مل موجهة إىل نائب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، إىل أن املدعي العام          
كانت للمحكمة، من وجهة نظره، الوالية فيما يتعلق بأي مـن اجلـرائم              إذا بشأن ما اً  قرار

 ميكن أن تكون قد ارتكبت يف قطاع غزة  من نظام روما األساسي اليت٥ ادةاملشار إليها يف امل
__________ 

وبـارام كومـارازوامي    ) رئيـساً ( كريستيان توموشات    ربوفيسور ال ة السامي ة املفوض ت لذلك، عين  ووفقاً
 أمانة لتـوفري املـساعدة اإلداريـة والتقنيـة          ت ماري ماكغوان ديفيس أعضاء يف اللجنة، وأنشأ       والقاضية

 ).A/HRC/14/CRP.4  الوثيقةانظر(واللوجستية 
 .املرجع نفسه )٤(
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وأشار مكتب املدعي العـام     . ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨ديسمرب  /بني كانون األول  
وأنـه   )٥(إىل أنه استلم تقارير من السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية، ومن كيانات أخـرى           

  .لة ونظر فيهابعد أن يقتنع املكتب بأنه مجع كافة احلجج ذات الصاً سيتخذ قرار

  اإلجراءات اليت اختذهتا اجلمعية العامة  - دال  
.  من تقريرها، أربع توصيات إىل اجلمعية العامـة        ١٩٧١وجهت البعثة، يف الفقرة       -٢١

وأوصت البعثة بأن تطلب اجلمعية العامة إىل جملس األمن إبالغها بالتدابري املتخذة فيما يتعلق              
طرية للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان فيما يتصل  بضمان املساءلة عن االنتهاكات اخل    

 الواردة يف تقريرها وبأية وقائع أخرى ذات صلة يف سياق العمليات العـسكرية يف               ائعبالوق
وأوصت كذلك بأن تظل هذه املسألة معروضة على        . غزة، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات البعثة      

الئمة قد اُتخذت على الصعيد الداخلي أو الدويل        اجلمعية العامة إىل أن تقتنع بأن إجراءات م       
وميكـن للجمعيـة العامـة      .  للضحايا واملساءلة ملرتكيب االنتهاكات    عدالةمن أجل ضمان ال   

على العدالة، مبا   اً   حرص اتهتنظر فيما إذا كان يلزم اختاذ إجراءات إضافية يف حدود سلطا           أن
  .ملتعلق باالحتاد من أجل السلما) ٥-د(٣٧٧ذلك اختاذ إجراءات يف إطار قرارها  يف
 ٤انظر الفقرة   (توجه اجلمعية العامة مثل هذا الطلب إىل جملس األمن            مل وحىت اآلن،   -٢٢
  ).أعاله
من تقريرها، بأن تنـشئ اجلمعيـة العامـة         ) ب(١٩٧١وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٢٣

ا خـسائر   صندوق ضمان ُيستخدم يف دفع تعويضات مالئمة للفلسطينيني الـذين تكبـدو           
نتيجة لألفعال غري املشروعة اليت ُتنسب إىل إسرائيل أثناء العملية العـسكرية الـيت              اً  وأضرار

 ا،به واألفعال املتـصلة  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين- ٢٠٠٨ ديسمرب/وقعت يف كانون األول  
وأوصت البعثة كـذلك بـأن      . وأن تدفع حكومة إسرائيل املبالغ املطلوبة إىل هذا الصندوق        

لب اجلمعية العامة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي مشورة خرباء             تط
  .ضمانبشأن الطرائق املناسبة إلنشاء صندوق ال

  . )٦(تنشئ اجلمعية العامة هذا الصندوق  ملوحىت اآلن،  -٢٤
__________ 

-www.icc لى املوقع علتقاريرليرد موجز  )٥(

cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Office+of+the+Prosecutor/Comm+and+Ref/Palestine/. 
 وحتـدد الطرائـق     أن تدرس ، املفوضة السامية    ١٣/٩ من قراره    ٨ يف الفقرة    ،ناشد جملس حقوق اإلنسان    )٦(

 سطينيني الذين حلقتهم خسائر وأضـراراً     املناسبة إلنشاء صندوق ضمان ُيستخدم يف دفع تعويضات إىل الفل         
ا من كانون   بهنتيجة لألفعال غري املشروعة اليت تنسب إىل دولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية اليت قامت               

 تقرير املفوضة السامية عن متابعة تقريـر        انظر أيضاً . ٢٠٠٩يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
ي أشارت فيه   ذ، ال )A/HRC/15/52(لية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة         بعثة األمم املتحدة الدو   

وأن الـرد   ،   الضمان األمم املتحدة بشأن طرائق إنشاء صندوق     ب  املايل راقبمن امل إىل أهنا طلبت توجيهات     



A/HRC/15/51 

GE.10-16039 8 

من تقريرها، بأن تطلب اجلمعية العامة مـن        ) ج(١٩٧١وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٢٥
 ١٩٤٩حكومة سويسرا عقد مؤمتر لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام             

بشأن اختاذ تدابري لتعزيز االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة ولضمان احترام هذه االتفاقيـة         
  . منها١ لمادةلاً وفق
 من قرار جملس حقوق     بالفرع باء   وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام، املقدم عمالً         -٢٦

، أوصت اجلمعية العامة بأن تتخذ حكومة سويسرا، بـصفتها الوديـع            ١٢/١-اإلنسان دإ 
ميكن اخلطوات الالزمة إلعادة     التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، بأسرع ما        

اقية يف األرض    املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن إنفاذ االتف         فعقد مؤمتر األطرا  
ويف رسـالة   . ١للمادة  اً  الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وضمان احترامها وفق         

الحقة إىل األمني العام، قدمت احلكومة معلومات عن املشاورات األولية اليت أجرهتـا هلـذا               
 مـن   ٤ة  وكررت اجلمعية العامة، يف الفقـر     ). A/64/651 من الوثيقة    الثالثاملرفق  (الغرض  
، توصيتها حلكومة سويسرا بأن تتخذ، بصفتها الوديع التفاقيـة جنيـف            ٦٤/٢٥٤ قرارها

ميكن اخلطوات الالزمة إلعادة عقـد مـؤمتر    املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، بأسرع ما    
 جنيف الرابعة بشأن إنفاذ االتفاقية يف األرض الفلسطينية         اقيةاألطراف املتعاقدة السامية يف اتف    

، آخذة يف االعتبار انعقاد هذا ١للمادة اً احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفق
، وكذلك إعادة عقد املؤمتر واإلعالن املعتمد       ١٩٩٩يوليه  / متوز ١٥املؤمتر والبيان املعتمد يف     

 ويف رسالة الحقة إىل األمني العام، قـدمت احلكومـة         . ٢٠٠١ يسمربد/كانون األول  ٥ يف
  . )٧(معلومات عن املشاورات األولية اليت أجرهتا هلذا الغرض

من تقريرها، اجلمعية العامة بأن تشجع إجراء       ) د(١٩٧١وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٢٧
باستعمال ذخائر معينـة مـشار إليهـا يف         مناقشة عاجلة بشأن مدى قانونية القيام مستقبالً      

. ذخائر السهمية والفلزات الثقيلة مثل التنغسنت     تقريرها، وبصفة خاصة الفوسفور األبيض وال     
 تعتمد اجلمعية العامة يف هذه املناقشة على اخلربة اليت متتلكهـا اللجنـة              نوأوصت كذلك بأ  

ـ اً كما أوصت البعثة بأن تفرض حكومة إسرائيل وقف . الدولية للصليب األمحر   علـى  اً طوعي
  . ضرار اليت سببتها يف قطاع غزةاستخدام هذه األسلحة يف ضوء املعاناة اإلنسانية واأل

  . )٨(تتخذ اجلمعية العامة إجراء للتشجيع على عقد هذه املناقشة  ملوحىت اآلن،  -٢٨
__________ 

ون القانونيـة،   الوارد من املراقب حيدد جمموعة من االعتبارات واألسئلة اليت يتعني إحالتها إىل مكتب الشؤ             
 لذلك إىل املكتب اللتماس املشورة القانونية وأهنا ستوفر املزيد من           وأن املفوضة السامية وجهت رسالة وفقاً     

 .املعلومات بشأن هذه املسألة بعد احلصول على رده
ا ، بالتوصية اليت قدمتـه    ١٣/٩ من قراره    ٧ يف الفقرة    ،رحب اجمللس و. A/64/890  الوثيقة املرفق الثالث من   )٧(

 .٢٠١٠بأن تعيد احلكومة عقد املؤمتر املشار إليه قبل هناية عام ى اجلمعية العامة إىل حكومة سويسرا، وأوص
، أن تشجع على إجراء مناقـشة عاجلـة بـشأن       ١٣/٩ من قراره    ١٣ يف الفقرة    ،ناشد اجمللس اجلمعية العامة    ) ٨(

يف تقرير بعثة األمم املتحدة الدولية املـستقلة        على النحو املشار إليه     يف املستقبل   قانونية استخدام بعض الذخائر     
 .لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، مستعينة يف ذلك جبملة أمور منها خربة اللجنة الدولية للصليب األمحر
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  اإلجراءات اليت اختذهتا دولة إسرائيل  - هاء  
     جمموعـه تـسع توصـيات إىل         من تقريرها، ما   ١٩٧٢وجهت البعثة، يف الفقرة       -٢٩

  . دولة إسرائيل
عمليات اً  من تقريرها، بأن توقف إسرائيل فور     ) أ(١٩٧٢ثة، يف الفقرة    وأوصت البع   -٣٠

إغالق احلدود والقيود املفروضة على املرور عن طريق املعابر احلدودية مع قطاع غـزة وأن               
تسمح مبرور السلع الضرورية والكافية لتلبية احتياجات السكان وإلصـالح وإعـادة بنـاء      

  .ناف النشاط االقتصادي اجلاد يف قطاع غزة والستئألساسيةاملساكن واخلدمات ا
، أعلنت حكومة إسرائيل سياسة جديدة فيما يتعلـق         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٣١

بعمليات إغالق احلدود والقيود املفروضة على املرور عن طريق املعابر احلدودية مـع قطـاع               
دخاهلا إىل غزة أو املفـروض      وفيما يتصل هبذا اإلعالن، صدرت قائمة باملواد احملظور إ         .)٩(غزة

للقائمة اجلديدة، يتطلب دخول األسلحة والذخائر والسلع       اً  ووفق .)١٠(أخرىعلى دخوهلا قيود    
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . من احلكومـة  اً  خاصاً  تصرحي )١١("االستخدام املزدوج "واملواد ذات   

 الفلسطينية وينفذها   يسمح بدخول أدوات ومواد البناء إال للمشاريع اليت ترخص هبا السلطة           ال
 العامة اجلديدة، ُسمح بدخول أغذية ومواد إنتاجية جديدة         سياسةومنذ إعالن ال  . اجملتمع الدويل 

شاحنة حمملة بالبضائع إىل  ٦٩٦جمموعه  ودخل ما . إىل غزة وزاد حجم الواردات بشكل مطرد      
 يف ٦ادة نـسبتها    ميثل زي  ، وهو ما  ، بعد اإلعالن فوراً   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٦ و ٢٠غزة بني   

 ٢٠١٠  شاحنة حمملة بالبضائع اليت دخلت يف عام       ٥٥٣ بالغاملائة مقارنة باملتوسط األسبوعي ال    
، وصـل عـدد     ٢٠١٠ يوليـه  / متوز ٢٤ إىل   ١٨ويف األسبوع من     .)١٢(قبل صدور اإلعالن  

، وصـل  ٢٠١٠ أغـسطس  / آب٧وحبلول  ؛)١٣( شاحنة٩٧٩الشاحنات احململة بالبضائع إىل  
ميثـل    الـرقم ال   ذاغري أن ه  . اً شاحنات حمملة بالبضائع يف املتوسط أسبوعي      ١ ٠٠٦ الرقم إىل 
، قبـل فـرض     ٢٠٠٧  يف املائة من املتوسط األسبوعي ألول مخسة أشهر من عام          ٣٦ سوى

__________ 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ  األمين اإلسرائيلييرالس الوزاجملانظر قرار  )٩(
، دولة إسرائيل،   )٢٠١٠يونيه  /حزيران(تنفيذ قرار جملس الوزراء     : انظر السياسة املدنية املتعلقة بقطاع غزة      )١٠(

 .٢٠١٠يونيه /وزارة الدفاع، منسق األنشطة احلكومية يف األراضي، حزيران
 أغراضـها    مـع   إىل جنب  ، جنباً احيتمل استخدامه "مواد  " االستخدام املزدوج  " ُيقصد مبواد  .املرجع نفسه  )١١(

 ". أو حتسني قدرات عسكرية وقدرات إرهابيةتطوير أو إنتاج أو تركيبيف املدنية، 
محاية املدنيني، مكتب األمم املتحدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية يف األرض             عن  انظر التقرير األسبوعي     )١٢(

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٩-٢٣ ،الفلسطينية احملتلة
 .٢٠١٠يوليه / متوز٢٤-١٨. املرجع نفسه )١٣(
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ومنحت موافقات لعدد من مشاريع األمم املتحدة األخرى يف اجملاالت احليوية مثل             .)١٤(احلصار
  . )١٥(ل إسرائيل متنع مجيع الصادرات من غزةتزا وال. التعليم والصحة

من تقريرها، بأن توقف إسـرائيل القيـود        ) ب(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٣٢
املفروضة يف قطاع غزة على الوصول إىل البحر ألغراض الصيد وبأن تسمح بأنشطة الـصيد               

وأوصت كذلك  . والبحرية املنصوص عليها يف اتفاقات أوسل       يف حدود مسافة العشرين ميالً    
 الزراعي يف قطاع غزة، مبا يف ذلك الـسماح بـه يف             لنشاطبأن تسمح إسرائيل باستئناف ا    

  . للحدود مع إسرائيلاورةلمجاملناطق ا
وال تزال القوات البحرية اإلسرائيلية متنع سكان غزة من جتاوز مسافة ثالثة أميـال                -٣٣

ألرض بـالقرب مـن الـسياج        متر من ا   ٣٠٠حبرية من الشاطئ ويف حدود قطاع عرضه        
ونتيجة لذلك، يعـيش    . اً ونوع اًك إىل خفض حاد يف أنشطة الصيد كم       وأدى ذل . احلدودي

ويتعرض الـصيادون    .)١٦( إما يف فقر أو يف فقر مدقع       اآلن يف املائة من صيادي غزة       ٩٠ حنو
 أو/أو حلجـز سـفنهم و     /الذين يتجاوزون حدود املنطقة املفروض عليها احلصار للتوقيف و        

  .هلجوم مسلح من القوات البحرية اإلسرائيلية
من تقريرها، بأن تبدأ إسـرائيل يف إجـراء         ) ج(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٣٤

مراجعة لقواعد االشتباك وإجراءات التشغيل املوحدة ولوائح إطـالق النـار والتوجيهـات             
ستفيد إسرائيل مـن    وأوصت كذلك بأن ت   . األخرى املوضوعة لألفراد العسكريني واألمنيني    

 األمحر ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واهليئات         بخربة اللجنة الدولية للصلي   
 املدين ذات اخلربة والتخـصص      متعلمجاألخرى ذات الصلة واخلرباء اإلسرائيليني ومنظمات ا      

يل والقـانون   املناسبني من أجل ضمان االمتثال يف هذا الصدد ألحكام لقانون اإلنساين الدو           
كما أوصت بصورة خاصة بأن تكفل قواعد االشتباك هذه دمـج           . الدويل حلقوق اإلنسان  

يف مجيع هذه التوجيهات ويف أيـة         فعاالًاً  مبادئ التناسبية والتمييز واحليطة وعدم التمييز دجم      
إحاطات شفوية تقدم إىل الضباط واجلنود وقوات األمن بغية جتنب تكرار حدوث حـاالت              

يشكل   وإهانة كرامتهم اإلنسانية، مما    ميف صفوف املدنيني الفلسطينيني وإحلاق الدمار هب      وفاة  
  .للقانون الدويلاً انتهاك
التحقيقـات يف   "، أصدرت حكومة إسرائيل وثيقة معنونـة        ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٣٥

ـ          ". االستكمال الثاين : عملية غزة  دفاع وتشري احلكومة يف هذه الوثيقة إىل اعتماد قـوات ال

__________ 

 .٢٠١٠أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٨. املرجع نفسه )١٤(
 / حزيـران  ٢٨، جنيـف،     الدائمـة  رسالة استلمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من بعثة إسـرائيل          )١٥(

 .٢٠١٠ يونيه
 / حزيـران  ١٤ اللجنة الدولية للصليب األمحر، نشرة إخباريـة مؤرخـة           ،"سنة أخرى : إغالق غزة "انظر   )١٦(

 .www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-update-140610  على املوقع، متاحة٢٠١٠ يونيه
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اإلسرائيلية إلجراءات ومفاهيم جديدة لتحسني محاية املـدنيني أثنـاء احلـرب يف املنـاطق       
عزل السكان املـدنيني عـن      " تدابري إجيابية من أجل      إلجراءاتوتتضمن هذه ا   .)١٧(احلضرية

العمليات القتالية واحلد من األضرار غري الضرورية يف املمتلكات والبنيـة التحتيـة املدنيـة               
كما تشري الوثيقة إىل صدور  .)١٨("إدماج مصاحل املدنيني يف ختطيط العمليات القتاليةوضرورة 

تتصل حكومـة     ومل .)١٩( اخلاصة لألغراض العسكرية   اتأمر دائم جديد بشأن تدمري املمتلك     
إسرائيل مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لالستعانة خبربهتا فيما يتصل مبراجعة            

باك أو إجراءات التشغيل املوحدة أو لوائح إطالق النار أو التوجيهات األخـرى             قواعد االشت 
  .ذات الصلة باألفراد العسكريني

من تقريرها، بأن تسمح إسرائيل حبرية التنقـل        ) د(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٣٦
قدس الشرقية،   داخل الضفة الغربية مبا يف ذلك ال       -للفلسطينيني داخل األرض الفلسطينية احملتلة      

 ريملعاياً   وفق -وبني قطاع غزة والضفة الغربية، وبني األرض الفلسطينية احملتلة والعامل اخلارجي            
.  إسرائيل وممثلو الشعب الفلسطيين    ابهحقوق اإلنسان الدولية ولاللتزامات الدولية اليت تعهدت        

ـ   أشكال حظر السفر املفرو   اً  وأوصت البعثة كذلك بأن ترفع إسرائيل فور       علـى  اً  ضـة حالي
  . الفلسطينيني بسبب أنشطتهم املتعلقة حبقوق اإلنسان أو أنشطتهم السياسية

. وال تزال حرية تنقل الفلسطينيني داخل األرض الفلسطينية احملتلـة مقيـدة بـشدة               -٣٧
ببوابته ونظام منح التراخيص، هو أكرب عائق مبفـرده يعتـرض تنقـل       اً  يزال اجلدار، مقترن   وال

، أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٤ويف  .  داخل الضفة الغربية   الفلسطينيني
 من التدابري اليت تشتمل على فتح طريق رئيسي حلركة سـري الفلـسطينيني              نةجمموعة مستحس 

حيدث أي حتسن كبري يف وصول الفلسطينيني         مل ومع ذلك،  .)٢٠( من حواجز الطرق   ٦٠وإزالة  
جلدار، مبا يف ذلك القدس الشرقية، أو إىل األراضـي أو اجملتمعـات             إىل املناطق الواقعة خلف ا    

تزال حرية تنقل الفلسطينيني بني غزة والضفة الغربية وإىل اخلارج           وال. الريفية يف وادي األردن   
ويف هذا الصدد، أشارت حكومة إسرائيل إىل أن سياستها العامة املعدلة بـشأن             . اًحمدودة جد 

 .)٢١(على حرية التنقل مـن وإىل غـزة       اً  تزيل القيود املفروضة حالي    دخول البضائع إىل غزة ال    

__________ 

-www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/1483B296-7439-4217-933C  على املوقعةمتاح )١٧(

53CD19CE859/0/GazaUpdateJuly2010.pdf. 
 .١٥٣–١٥٠الفقرات . املرجع نفسه )١٨(
 .١٥٦–١٥٤الفقرات . املرجع نفسه )١٩(
ألمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنـسانية يف  لتنقل يف الضفة الغربية والوصول إليها، مكتب ا      تقرير ا استكمال   )٢٠(

 .٢٠١٠يونيه / حزيران،األرض الفلسطينية احملتلة
 .٢٠١٠ يوليه/ متوز٨، نشرة غيشا اإلخبارية، "عدم تيسري سفر األشخاص من وإىل غزة: نإسرائيل تعل" )٢١(
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 الفلسطينيون يواجهون صعوبات يف السفر بـني األرض    نسانيزال املدافعون عن حقوق اإل     وال
   .)٢٢(الفلسطينية احملتلة والعامل اخلارجي نتيجة احلظر الذي تفرضه إسرائيل على السفر

من تقريرها، بأن تقوم إسرائيل بإطالق سراح       ) ه(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٣٨
وأوصت كذلك أن يكـون     . الفلسطينيني احملتجزين يف السجون اإلسرائيلية نتيجة االحتالل      

كما أوصت البعثة بأن توقـف      . إطالق سراح األطفال من األولويات املطلقة يف هذا الصدد        
وأن تسمح باستئناف الزيارات األسرية      الفلسطينيني معاملة متييزية،     جزينإسرائيل معاملة احملت  

  .لألسرى املنتمني إىل غزة
وحـىت هنايـة    . واخنفض عدد احملتجزين الفلـسطينيني يف الـسجون اإلسـرائيلية           -٣٩

 فلسطيين يف السجون اإلسـرائيلية،      ٦ ٢٠٠يزيد عن    ، كان هناك ما   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وعلى . تجزين يف املراكز اإلدارية   كما اخنفض عدد الفلسطينيني احمل     .)٢٣( طفل ٣٠٠منهم حنو   

، حمتجـزين يف مراكـز      اثنان شخص، منهم طفالن     ٢٠٠ نيزال أكثر م   الرغم من ذلك، ال   
ويعزى االخنفاض يف اآلونة األخرية إىل عدة عوامل، منـها اخنفـاض حـاالت               .)٢٤(إدارية
  .نتمني إىل غزةتزال السلطات اإلسرائيلية حتظر الزيارات األسرية لألسرى امل وال .)٢٥(العنف
عـن  اً  من تقريرها، بأن تكف إسرائيل فـور      ) و(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٤٠

التدخل يف العمليات السياسية الوطنية يف األرض الفلسطينية احملتلة وبأن تقوم، كخطوة أوىل،             
والسماح جلميـع   اً   التشريعي الفلسطيين احملتجزين حالي    لسلمجبإطالق سراح مجيع أعضاء ا    

  . أن يستأنف أداء مهامهلسلمج بني غزة والضفة الغربية ليتسىن هلذا انقل بالتلسلمجعضاء اأ
وأطلق سراح أربعة من أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين كـانوا حمتجـزين لـدى                -٤١

ــام  ــذ ع ــار٢٠٠٦إســرائيل من ــران/ يف أي ــل حزي ــايو وأوائ ــه /م ويف . ٢٠١٠يوني
على اً  ئيل تصاريح إقامة األعضاء، الذين انتخبوا مجيع      حكومة إسرا  ، ألغت ٢٠١٠ يونيه/حزيران

 واملقيمني إقامة دائمـة يف القـدس        ٢٠٠٦يف عام   " الحالتغيري واإلص "قائمة احلزب السياسي    
    / حزيـران  ١٥وقُدم تظلم إىل احملكمة العليـا اإلسـرائيلية يف          . وأُمروا مبغادرة القدس الشرقية   

ومن املقرر أن تستمع احملكمة إىل حيثيات       . ريح اإلقامة  لالعتراض على إلغاء تصا    ٢٠١٠يونيه  
__________ 

انتهاكات إسرائيل  و؛  انظر تقرير احلق البديل للجنة حقوق اإلنسان مبناسبة التقرير الدوري الثالث إلسرائيل            )٢٢(
 .٢٠١٠يونيه / فيما يتعلق حبرية التنقل، حزيرانللعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  على املوقع، متاحة٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠إحصاءات منظمة بتسليم يف  )٢٣(
www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp. See also Defence for Children 

International/Palestine Section, statistics as of 22 June 2010, available at http://dci-

pal.org/english/Display.cfm?DocId=902&CategoryId=11. 
 .املرجع نفسه )٢٤(
 ٣٠ إىل ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١انظر االستعراض السنوي حلقوق اإلنسان، منظمـة بتـسليم،       )٢٥(

 .٤٣، الصفحة ٢٠١٠أبريل /نيسان
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 من أعـضاء اجمللـس   ١٢يزال   احلايل، ال لوقتويف ا  .)٢٦(٢٠١٠ سبتمرب / أيلول ٦القضية يف   
  . )٢٧(حمتجزين لدى إسرائيل

من تقريرها، بأن توقف حكومـة إسـرائيل        ) ز(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٤٢
 املدين وأفراد اجلمهور عـن نقـدهم   جتمعلمن حرية تعبري ا اإلجراءات اليت تستهدف احلد م    

وأوصت البعثة كذلك   . لسياسات إسرائيل وسلوكها أثناء العمليات العسكرية يف قطاع غزة        
كانت معاملـة الـسلطات القـضائية        إذا  مستقل لتقييم ما   قيقبأن تقوم إسرائيل بإجراء حت    

اإلسرائيليني اليهود املعربين عن معارضـتهم    اإلسرائيلية لإلسرائيليني ذوي األصل الفلسطيين و     
 املوجهة وكذلك من حيث االحتجاز رهن       اماتتهلالعتداء متثل معاملة متييزية، من حيث اال      

بنتائج التحقيـق،   اً   على املأل، وأن تتخذ، رهن     التحقيقكما أوصت بأن تعلن نتائج      . احملاكمة
  .إجراءات مالئمة لعالج املوقف

مات غري احلكومية عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري           وأعربت بعض املنظ    -٤٣
اً، إىل مشروع القـانون املقتـرح مـؤخر       اً  يف إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة وأشارت أساس      

كإشارة للجهود اجلارية للحـد مـن       " تعديل القيود على تسجيل أي منظمة ونشاطها      "واملعنون  
ويف حالة سن هذه التشريعات املقترحة،      . املدين املعنية حبقوق اإلنسان    منظمات اجملتمع    ريحرية تعب 

إذا كان هناك أسـاس     "فإهنا ستمنع تسجيل املنظمات غري احلكومية أو ستغلق املنظمات القائمة           
معقول يؤدي إىل استنتاج أن املنظمة تقدم معلومات هليئات أجنبية أو تشترك يف دعاوى قـضائية                

أو ضباط اجليش اإلسرائيلي فيما يتعلـق       / كبار موظفي حكومة إسرائيل و      يف اخلارج ضد   رفوعةم
ـ    وحىت وقت صدور هذا التقرير، مل      .)٢٨("جبرائم احلرب  لتقيـيم    مـستقالً اً  جتر إسرائيل حتقيق

كانت معاملة السلطات القضائية اإلسـرائيلية لإلسـرائيليني ذوي األصـل الفلـسطيين              إذا ما
  .ن عن معارضتهم لالعتداء متثل معاملة متييزية املعربياليهودواإلسرائيليني 

__________ 

انظر بيان ريتشارد مريون، املتحدث باسم املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسـط،           )٢٦(
 .٢٠١٠يوليه / متوز١روبرت سريي، القدس، 

 ١٩ وحقـوق اإلنـسان،      األسرى الفلسطينيني، رابطة أدامري لدعم      األسرىاالستكمال ربع السنوي عن      )٢٧(
 .٢٠١٠يوليه /متوز

). www.adalah.org/newsletter/eng/apr10/bill.pdf على املوقع    متاح (٢٤٥٦/١٨/٨ع القانون رقم    مشرو )٢٨(
 Adalah - The Legal Center for Arab Minority:  الرد املشترك الصادر عن املنظمات التاليـة انظر أيضاً

Rights in Israel; Association for Civil Rights in Israel; Bimkom – Planners for Planning Rights; 

B’tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories; Gisha - 

Legal Center for Freedom of Movement; Hamoked - Center for the Defence of the Individual; 

Physicians for Human Rights – Israel; Public Committee against Torture in Israel; Rabbis for 

Human Rights; Yesh Din - Volunteers for Human Rights) علـــى املوقـــعاملتـــاح  
www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=29_04_10.( 
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من تقريرها، بأن متتنع حكومة إسرائيل عـن        ) ح(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٤٤
القيام بأي عمل انتقامي ضد من تعاون مع بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف                

األشخاص الذين  اً  ئيلية، وخصوص غزة من فلسطينيني وإسرائيليني ومنظمات فلسطينية وإسرا      
 البعثة يف غزة وجنيف وأعربوا عن انتقـادهم         اته العلنية اليت عقد   االستماعمثلوا يف جلسات    
  . إسرائيلاتهلإلجراءات اليت اختذ

ومل يرد إىل علم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أي معلومات عـن                -٤٥
يل ضد من تعاون مع البعثة من أفـراد فلـسطينيني أو            أعمال انتقامية اختذهتا حكومة إسرائ    

  . إسرائيليني أو منظمات فلسطينية أو إسرائيلية
من تقريرها، بأن تعيد إسرائيل تأكيد التزامها       ) ط(١٩٧٢وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٤٦

باحترام حصانة مقار وموظفي األمم املتحدة وبأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان عـدم              
وأوصت كذلك بأن تقدم إسـرائيل إىل األمـم املتحـدة           . كرار االنتهاكات يف املستقبل   ت

  . مزيد من التأخري، وبأن تنظر اجلمعية العامة يف هذه املسألةونتعويضات كاملة ود
يف اً ، ضرب صاروخ أطلقته قوات الدفاع اإلسرائيلية بئر٢٠١٠مارس / آذار٢٢ويف   -٤٧

ضرر باملدرسة اجملاورة اليت تديرها وكالة األمم املتحدة إلغاثـة          احلق ال  حي التفاح بغزة، مما   
وحىت صدور هـذا التقريـر،       .)٢٩()أونروا(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       

تستلم األمم املتحدة أي رسالة رمسية من حكومة إسرائيل تعيد فيها تأكيد التزامها باحترام               مل
  . ة مقار وموظفي األمم املتحدةحصان

  اإلجراءات اليت اختذهتا اجلماعات املسلحة الفلسطينية  - واو  
        مـن تقريرهـا، توصـيتني إىل اجلماعـات          ١٩٧٣وجهت البعثـة، يف الفقـرة         -٤٨

  .املسلحة الفلسطينية
من تقريرها، بأن تتعهد اجلماعات املـسلحة       ) أ(١٩٧٣وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٤٩
باحترام القانون اإلنساين الدويل، وخاصة بالتخلي عن شن هجمات علـى           اً  لفلسطينية فور ا

املدنيني اإلسرائيليني واألهداف املدنية اإلسرائيلية، وبأن تتخذ مجيع التدابري االحتياطية املمكنة           
  . الضرر باملدنيني الفلسطينيني خالل العمليات القتاليةإيقاعلتجنب 

 .)٣٠(على إسرائيل من غزة   اً  ريخ وقذائف اهلاون العشوائية ُتطلق مرار     تزال الصوا  وال  -٥٠
 ٢٣ و ٢٠١٠مارس  / آذار ١بني   إلدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن، كانت هناك ما       اً  ووفق

__________ 

 .نرواومعلومات استلمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من األ )٢٩(
مـارس  / آذار ١٥ مؤرخةحلقوق اإلنسان   السامية   مفوضة األمم املتحدة     إىلن بعثة إسرائيل الدائمة     رسائل م  )٣٠(

 .٢٠١٠يوليه / متوز٣٠يونيه و/ حزيران٢٨أبريل و/ نيسان٢٩أبريل و/ نيسان٩و



A/HRC/15/51 

15 GE.10-16039 

وسـبع حـاالت    )  صاروخاً ٤١جمموعها  ( حادثة إطالق صواريخ     ٣٧،  ٢٠١٠يوليه  /متوز
تستطيع مفوضية األمم املتحدة السامية      وال). ة قذيف ١٢ موعهاجم(أُطلقت فيها قذائف هاون     
.  عسكرية أو مدنيـة    كانت هذه اهلجمات تستهدف أهدافاً     إذا حلقوق اإلنسان أن حتدد ما    

 .)٣١(، أطلق صاروخ من غزة نتج عنه وفـاة شـخص واحـد            ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨ ويف
كانت اجلماعات   إذا  مما تتأكدتستطيع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن          وال

املسلحة الفلسطينية قد اختذت مجيع التدابري التحوطية املمكنة لتجنب إيقاع الضرر باملـدنيني           
  .الفلسطينيني أثناء أعمال القتال

من تقريرها، بأن تقوم اجلماعات املـسلحة       ) ب(١٩٧٣وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٥١
د شاليط قيد االحتجـاز بـإطالق سـراحه    الفلسطينية اليت حتتفظ باجلندي اإلسرائيلي جلعا 

ألسباب إنسانية؛ وينبغي أن تقوم، ريثما يطلق سراحه، باالعتراف بوضعه كأسـري حـرب              
  . له بزيارات اللجنة الدولية للصليب األمحرسماحومعاملته على هذا النحو وال

عترف ُي  ومل  شاليط قيد االحتجاز،   عادجليزال   ويف وقت إعداد هذا التقرير،كان ال       -٥٢
  . يسمح له بأي اتصال مع اللجنة الدولية للصليب األمحر  وملبه كأسري حرب

  اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات الفلسطينية املسؤولة  - زاي  
 ١٩٧٤وجهت البعثة ثالث توصيات إىل السلطات الفلسطينية املسؤولة يف الفقـرة              -٥٣

  .من تقريرها
ن تقريرها، بأن تصدر الـسلطة الفلـسطينية        م) أ(١٩٧٤وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٥٤

تعليمات واضحة إىل قوات األمن التابعة هلا بالتزام معايري حقوق اإلنسان املنصوص عليهـا يف               
القانون األساسي الفلسطيين ويف الصكوك الدولية، وأن تضمن التحقيق بصورة عاجلة ومستقلة            

 تسيطر عليها انتهاكات خطرية حلقـوق        القائلة بارتكاب قوات األمن اليت     دعاءاتيف مجيع اال  
  .اإلنسان، وبأن تنهي اإلحالة إىل القضاء العسكري لتناول القضايا اليت تشتمل على مدنيني

بالفرع باء من قرار جملس حقـوق         وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام املقدم عمالً         -٥٥
يوعزان إىل قوات األمن،    ، أصدر وزير داخلية السلطة الفلسطينية قرارين        ١٢/١-اإلنسان دإ 

يف سياق التعامل مع احملتجزين، االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القـانون              
وعلى الرغم من ذلـك، وردت معلومـات إىل         .  ويف الصكوك الدولية   لسطييناألساسي الف 

لسلطة الفلسطينية  املوظفني امليدانيني ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تفيد بأن ا          
  .تزال تقدم مدنيني إىل القضاء العسكري ال

__________ 

 .املرجع نفسه )٣١(
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من تقريرها، بأن تقوم السلطة الفلـسطينية       ) ب(١٩٧٤وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٥٦
وسلطات غزة دون إبطاء بإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني احملتجـزين لـديها اآلن              

للقانون الدويل  اً  سياسية ومبا يشكل انتهاك   متتنع عن القيام بأي اعتقاالت أخرى ألسباب         وأن
  .حلقوق اإلنسان

للمعلومات املقدمة إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان،            اً  ووفق  -٥٧
ووردت إىل . تزال هناك اعتقاالت تعسفية ألسباب سياسية يف كل من الضفة الغربية وغزة           ال

يف اً   شخص ٣٦٤ن معلومات تفيد باحتجاز حنو      مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا     
مـايو  /أبريل وأيـار  /ألسباب سياسية يف نيسان   اً  يف غزة تعسفي  اً  شخص ٧٦الضفة الغربية و  

وتؤكد السلطة الفلسطينية والسلطات يف غزة أن األشخاص غري          .)٣٢(٢٠١٠يونيه  /وحزيران
  .حمتجزين ألسباب سياسية

من تقريرها، بأن تواصل السلطة الفلـسطينية   ) ج(١٩٧٤وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٥٨
وسلطات غزة متكني املنظمات الفلسطينية غري احلكومية، مبا يف ذلـك منظمـات حقـوق               

  .اإلنسان واللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان، من العمل حبرية واستقاللية
وقد زاد قمـع    . الهيشري إىل اختاذ إجراءات لتنفيذ التوصية الواردة أع        وال يوجد ما    -٥٩

حرية التعبري وزادت اهلجمات على منظمات اجملتمع املدين يف غزة؛ وعلى سبيل املثال، منعت              
 اللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان من عقـد         ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٤سلطات غزة يف    

ويف الضفة الغربيـة، تـصاعدت       .)٣٣( تقريرها السنوي عن حقوق اإلنسان     ضاحتفالية لعر 
، أغلقت السلطات الفلـسطينية يف      ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . العتداءات على حرية التعبري   ا

وطلبت السلطة الفلسطينية أن تدفع القنـوات       .  حمطات تليفزيونية وإذاعية   ١٠الضفة الغربية   
وفرضت السلطات يف غزة والضفة الغربية، يف    .)٣٤(تغلقاملتبقية رسوم ترخيص باهظة، وإال س     

على نشر وتوزيع صحف القدس واأليام واحليـاة اجلديـدة يف غـزة             اً  ة، قيود اآلونة األخري 
  . )٣٥(والرسالة وفلسطني يف الضفة الغربية

__________ 

 .معلومات مقدمة من اللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان )٣٢(
، نشرة إخباريـة ملنظمـة      "داءات على منظمات اجملتمع املدين يف قطاع غزة       منظمة احلق تدين االعت   "انظر   )٣٣(

أونـروا   "للمزيد من املعلومات عن حالة اجملتمع املدين يف غزة، انظر أيـضاً           . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦ احلق،
، نشرة إخباريـة لألونـروا، متاحـة علـى املوقـع            "ثاين اعتداء على مواقع األلعاب الصيفية      بشدة تدين

www.unrwa.org/etemplate.php?id=723. 
الصحفيون حتت   "انظر أيضاً . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢انظر املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، نشرة إخبارية،         )٣٤(

حق املعرفة،  : ، املؤمتر الدويل حلرية املعلومات    ، فالينتينا األعمى، شبكة معاً    "جتارب من خط اجلبهة   : الضغوط
 .٢٠١٠مايو / أيار٢ والعلم والثقافة، بريسبان، أستراليا، منظمة األمم املتحدة للتربية

 .املرجع نفسه )٣٥(
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  اإلجراءات اليت اختذها اجملتمع الدويل  - حاء  
 من تقرير البعثة مخس توصيات موجهة إىل جمموعـة مـن            ١٩٧٥تتضمن الفقرة     -٦٠

  . ويلاجلهات الفاعلة والشركاء يف اجملتمع الد
من تقريرها، بأن تبدأ الـدول األطـراف يف         ) أ (١٩٧٥وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٦١

 حتقيقات جنائية يف حماكمها الوطنية، باستخدام الوالية العاملية،         ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام    
وأوصت . ١٩٤٩عند وجود أدلة كافية على ارتكاب خروق خطرية التفاقيات جنيف لعام            

يسوغ ذلك عقب التحقيقات، بإلقاء القبض علـى مـرتكيب            ما دند وجو كذلك بالقيام، ع  
  . دولياًابهملعايري العدالة املعترف اً  وفقهتماالنتهاكات ومقاضا

، يف ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣لتقارير وسائط اإلعالم، قدمت الئحة اهتام، يف اً ووفق  -٦٢
تكاهبم جرائم حـرب أثنـاء      بلجيكا ضد عدد من مسؤويل احلكومة اإلسرائيلية الحتمال ار        

، قدمت جمموعة مـن احملـامني       ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ويف   ؛)٣٦("الرصاص املصبوب "عملية  
 القبض على عدد مـن كبـار مـسؤويل احلكومـة         بإلقاءشكوى إىل مدع مغريب مطالبني      

  . )٣٧(اإلسرائيلية فيما يتعلق باشتراكهم يف عملية الرصاص املصبوب
من تقريرها، بأن يزيد مقـدمو املعونـات        ) ب(١٩٧٥رة  وأوصت البعثة، يف الفق     -٦٣

 املالية والتقنية للمنظمات اليت تقدم الدعم النفسي وخدمات الصحة العقلية           هتمالدولية مساعدا 
  .إىل السكان الفلسطينيني

ووجهت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان رسائل إىل وكاالت األمـم              -٦٤
ل هذه األنشطة يف األرض الفلسطينية احملتلة؛ وتستند املعلومات املبينة          املتحدة املشتركة يف مث   

  . )٣٨(أدناه بشأن التوصية املشار إليها أعاله إىل الردود الواردة
، استلمت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          ٢٠١٠أبريل  /ومنذ منتصف نيسان    -٦٥

سي لألسر الفلسطينية واألطفال     مليون دوالر لتوفري احلماية والدعم النف      ٥,٥حنو  ) اليونيسيف(
تقييما للدعم النفـسي يف     اً  وتكمل اليونيسيف حالي  . الفلسطينيني بعد عملية الرصاص املصبوب    

  . بغية االستفادة منه يف إعداد أدوات لرصد برامج الرعاية النفسيةحملتلةاألرض الفلسطينية ا

__________ 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣ بوست، ريوزاليم، ج"الئحة االهتام البلجيكية ضد باراك، ليفين"انظر على سبيل املثال  ) ٣٦(
 .٢٠١٠ يوليه/ متوز١٣، ديلي ستار، " عملية الرصاص املصبوبياملغرب تنظر يف إلقاء القبض على مهندس" ) ٣٧(
وجهت رسائل إىل منسق الشؤون اإلنسانية يف مكتب منسق األمم املتحدة لعمليـة الـسالم يف الـشرق                   )٣٨(

العام دعي  املاألوسط، وأرسلت نسخ منها إىل رؤساء وكاالت األمم املتحدة يف األرض الفلسطينية احملتلة؛ و             
روبية يف الضفة الغربية وغزة وإىل رئيس     لمحكمة اجلنائية الدولية؛ ومقدمي اإلعانات الدوليني؛ واللجنة األو       ل

 .جلنة االتصال املخصصة؛ وإىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية
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ا يسدي املشورة إىل أطفـال  يزال برنامج الصحة العقلية للمجتمع التابع لألونرو   وال  -٦٦
. املدارس وأسرهم املتأثرين بالرتاع، مع التركيز بصفة خاصة على ذوي االحتياجات اخلاصة           

خريطة للموارد وتعمل على إنشاء آلية إحالة لضمان        اً  وباإلضافة إىل ذلك، تعد األونروا حالي     
  .االلتزام الطويل املدى بشأن الضحايا

من تقريرها، البلـدان املاحنـة ومقـدمي        ) ج (١٩٧٥ وأوصت البعثة، يف الفقرة     -٦٧
 مبواصلة دعم أعمال منظمات حقوق ،هبااملساعدات، بالنظر إىل املهمة احلامسة اليت يضطلعون 

اإلنسان الفلسطينية واإلسرائيلية العاملة يف توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           
تقدمي املشورة إىل السلطات املعنية بـشأن عمليـة          عنها بصورة عامة، ويف      بالغالدويل واإل 

  .امتثاهلا للقانون الدويل
على استفسارات غري رمسية من املوظفني امليدانيني ملفوضية األمـم املتحـدة            اً  ورد  -٦٨

تبلغ املنظمـات غـري احلكوميـة         مل السامية حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة،      
  .عن أي تغيريات كبرية يف متويلها وقت صدور هذا التقريراإلسرائيلية أو الفلسطينية 

وال تزال مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تتوىل قيادة الفريق العامـل               -٦٩
وتشتمل اجملموعـة والفرقـة علـى       . جملموعة احلماية وفرقة العمل املعنية باملساءلة التابعة له       

ية وتتقامسان املعلومات املتعلقة بـالتوثيق وإعـداد        منظمات غري حكومية فلسطينية وإسرائيل    
  . وأنشطة الدفاع فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلريرالتقا
من تقريرها، بأن تكفل الدول املـشاركة يف        ) د(١٩٧٥وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٧٠

سيما اللجنة الرباعية، ضـمان    والمفاوضات السالم بني إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيين،  
إيالء دور مركزي يف مبادرات السالم اليت جترى برعاية دولية ملبادئ سيادة القانون والقانون              

  . اإلنسانقالدويل وحقو
شدد اً ، أصدرت اللجنة الرباعية بيان    ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩وعقب اجتماع عقد يف       -٧١

ويف .  الدويل يف هتيئة بيئة مؤاتية لنجاح املفاوضات       على مجلة أمور منها، أمهية احترام القانون      
البيان نفسه، أعربت اللجنة الرباعية عن قلقها إزاء استمرار تدهور حالة حقوق اإلنـسان يف           

  . )٣٩( على احلاجة امللحة إىل إجياد حل دائم لألزمة يف غزةتغزة وشدد
 االدعاءات والتقارير اليت    من تقريرها، بالنظر إىل   ) ه(١٩٧٥وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٧٢

تشري إىل حدوث أضرار بيئية طويلة األجل ميكن أن تكون قد نشأت عن استخدام ذخائر معينة                
أو عن خملفات ذخائر معينة، بإنشاء برنامج للرصد البيئي حتت رعاية األمم املتحدة طوال الفترة               

طاع غزة واملناطق الواقعـة      يعترب فيها ذلك ضروريا؛ وأوصت كذلك بأن يشمل الربنامج ق          اليت
وينبغي أن يكون برنامج الرصد البيئي      . جنويب إسرائيل والقريبة من مواقع سقوط هذه الذخائر       

__________ 

 .٢٠١٠مارس / آذار١٩انظر مكتب ممثل اللجنة الرباعية، توين بلري، نشرة إخبارية،  )٣٩(
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لتوصيات هيئة مستقلة، وأن تقوم بتحليل العينات والتحاليل مؤسسة خرباء مستقلة واحدة            اً  وفق
على آليـات للقيـاس    ل،كما أوصت بأن تشتمل هذه التوصيات يف البداية على األق    . أكثرأو  

تتناول املخاوف الراهنة لسكان غزة وجنويب إسرائيل وأن يتسىن هلذه اآلليـات كحـد أدىن،               
حتديد مدى وجود فلزات ثقيلة من مجيع األنواع وفوسفور أبيض وشظايا التنغـسنت الدقيقـة               

  . األخرى حسبما يكشف عنه البحثالكيميائيةوحبيباته واملواد 
يفيد أن إجراءات قد     وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ما      ومل يرد إىل مف     -٧٣

  .اختذت خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتنفيذ هذه التوصية

  اإلجراءات اليت اختذها اجملتمع الدويل والسلطات الفلسطينية املسؤولة  - طاء  
الـدويل  من تقريرها، بـأن ينـشئ اجملتمـع         ) أ(١٩٧٦أوصت البعثة، يف الفقرة       -٧٤

والسلطات الفلسطينية املسؤولة آليات مالئمة لضمان أن جيري على حنو سـلس وبكفـاءة              
 ألنشطة التعمري يف قطاع غزة وأن جيري ابهصرف األموال اليت أعلن املاحنون الدوليون التربع 

  . لصاحل سكان غزةستعجالاستخدامها على وجه اال
 بليـون   ٤,٢لية لتتبع االلتزامات البالغة     تنشأ أي آ   ويف وقت صدور هذا التقرير، مل       -٧٥

دوالر اليت تعهدت هبا اجلهات املاحنة الدولية يف املؤمتر الدويل لدعم االقتـصاد الفلـسطيين               
تتمكن األونروا من     ومل .٢٠٠٩مارس  / آذار ٢إلعادة إعمار غزة، املعقود يف شرم الشيخ يف         

 بليون دوالر بالكامل إلعادة إعمار      ٤,٥غ   املبلغ الذي قدمته اجلهات املاحنة والبال      دمأن تستخ 
ويف أعقاب قـرار    . قطاع غزة نتيجة القيود املفروضة على استرياد مواد البناء يف املقام األول           

إسرائيل بتعديل سياستها املتعلقة باإلغالق يف غزة، اقترحت األونروا على حكومة إسـرائيل             
ويـشتمل  . لإلسكان واملدارس واملرافق الطبيةعملية جديدة لتلقي املعونة الدولية ومواد البناء      

  .االقتراح على عمليات رصد وحتقق وكفالة اجلودة لضمان نزاهة برامج األونروا
من تقريرها بأن تويل السلطات الفلـسطينية       ) ب(١٩٧٦وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٧٦

الحتياجات اً  خاصاً  اماهتم املسؤولة واملاحنون الدوليون، بالنظر إىل آثار العمليات العسكرية،       
وباإلضافة إىل ذلك، أوصت البعثة بضمان املتابعة الطبية من جانب          . األشخاص ذوي اإلعاقة  

 وفلسطينية خمتصة للمرضى الذين أجريت هلم عمليات بتر أو الذين أصيبوا على             ةهياكل دولي 
ـ          غري هذا الوجه بفعل ذخائر مل      ل طويـل   توضَّح طبيعتها بعد من أجل رصد أي تأثري حمتم

وأوصت كذلك بتقدمي املساعدة املالية والتقنية لضمان املتابعة الطبيـة          . األجل على صحتهم  
  .نينياملناسبة للمرضى الفلسطي

يفيـد أن الـسلطات    ومل يرد إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ما        -٧٧
  .لتوصية الواردة أعالهالفلسطينية أو اهلياكل الفلسطينية اختذت أي إجراءات استجابة ل
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وجتري اجملموعة الفرعية املعنية باإلعاقة والتابعة ملنظمة الصحة العاملية أنشطة لتلبيـة              -٧٨
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف غزة، مبا يف ذلك توفري أجهـزة مـساعدة وتـوفري                

 / مستفيد مـن أيـار     ٣ ٠٠٠حنو  (األطراف االصطناعية كل شهر وتوفري خدمات الترويج        
تزال اجملموعة   وال. ، وتقدمي املشورة والدعم النفسي    )٢٠١٠ يونيه/ إىل حزيران  ٢٠٠٩ مايو

يزيد  الفرعية تساعد يف بناء القدرات يف جمال العالج الطبيعي والعالج املهين والتنسيق بني ما             
إنه ملنظمة الصحة العاملية، ف   اً  ووفق.  منظمة غري حكومية معنية حباالت اإلعاقة يف غزة        ٤٠ عن

من الذين بترت أطرافهم نتيجة اإلصابات      اً   مريض ٨٠خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حصل      
 مريـضاً  ٧٠يزال  وال. اليت حلقت هبم أثناء عملية الرصاص املصبوب على أطراف اصطناعية       

  .على األقل حباجة إىل أطراف اصطناعية
حصول املرضى على أجهـزة     وتواصل األونروا التعاون مع املنظمات احمللية لضمان          -٧٩

تعويضية وأطراف اصطناعية وتوفر العالج الطبيعي لألشخاص الذين تعرضوا إلصابات أثناء           
وباإلضافة إىل ذلك، تزود األونروا املنظمات اجملتمعية باملـساعدة         . عملية الرصاص املصبوب  

وعلى سـبيل   . ستهدفةاملالية واملشورة التقنية ملساعدهتا على تقدمي اخلدمات إىل جمموعاهتا امل         
املثال، وفرت األونروا إعانات مالية لتغطية جزء من املصروفات التشغيلية والرسوم التعليمية،            
وسددت رواتب املوظفني من خالل برناجمها الستحداث فرص العمل، وسـاعدت هـذه             

كما وفرت األونروا الدعم النفـسي      .  لألسر املتضررة  ساسيةاملنظمات على توفري السلع األ    
ـ اً   شخـص  ٢١والعالج الطبيعي والعالج املهين وأجهزة املساعدة، ونسقت سفر          إىل اً  معاق

  .اإلمارات العربية املتحدة إلتاحة حصوهلم على الرعاية الطبية

  اإلجراءات اليت اختذها اجملتمع الدويل وإسرائيل والسلطات الفلسطينية  - ياء  
، بأن تقوم إسرائيل وممثلو الشعب      من تقريرها ) أ (١٩٧٧أوصت البعثة، يف الفقرة       -٨٠

 املـدين   اجملتمـع الفلسطيين واجلهات الفاعلة الدولية املشاركة يف عملية الـسالم بإشـراك            
. اإلسرائيلي والفلسطيين يف وضع اتفاقات سالم قابلة للبقاء ترتكز على احترام القانون الدويل            

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن لقرار جملس اً  بضمان مشاركة املرأة يف ذلك وفقكوأوصت كذل
بالفرع باء من قرار جملس حقـوق         وحسبما ذكر يف تقرير األمني العام املقدم عمالً         -٨١

، هناك جهود جارية ملشاركة جمموعات اجملتمـع املـدين اإلسـرائيلي            ٢١/١-اإلنسان دإ 
والفلسطيين والنساء اإلسرائيليات والفلسطينيات يف عملية السالم، مبا يف ذلك تلـك الـيت              

 ٢٠١٠يونيـه   /وبصفة خاصة، أثناء االحتفـال يف حزيـران       . تحدةقودها هيئات األمم امل   ت
، عقد صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة          )٢٠٠٠(١٣٢٥بالذكرى العاشرة للقرار    

واللجنة الدولية للمرأة من أجل سالم عادل ودائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ندوة رفيعة             
 حكوميني كبار وخـرباء معنـيني حبقـوق         ولنييف إسبانيا مجعت مسؤ   املستوى ملدة يومني    

اإلنسان واحلقوق السياسية للمرأة والرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين؛ وأبرزت الندوة مجلة أمـور   



A/HRC/15/51 

21 GE.10-16039 

منها، احلاجة امللحة إىل االعتراف بريادة اجملتمع املدين النسائي كجهة مـشاركة يف عمليـة               
طيين، وضمان أن يكون للمرأة مكـان يف مجيـع عمليـات            تسوية الرتاع اإلسرائيلي الفلس   

املفاوضات بشأن السالم واختاذ خطوات ملموسة حلماية املرأة من الوسائل احملددة اليت يـؤثر      
  . )٤٠(هبا الرتاع عليهن

من تقريرها، بتوجيه االنتباه إىل وضع النساء       ) ب(١٩٧٧وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٨٢
فل حصوهلن على التعويضات واملساعدة القانونية ومتتعهن بـاألمن         وباختاذ اخلطوات اليت تك   

  .االقتصادي
وتشري األونروا إىل أهنا قدمت مساعدة نقدية إىل النساء اللوايت تعرضـت بيـوهتن                -٨٣

. للضرر أو اهنارت نتيجة عملية الرصاص املصبوب لتغطية النفقات املعيشية ورسوم اإلجيـار            
 سيدة يف خمتلف مكاتب أونـروا       ٤ ٩٣٤األونروا بتعيني   ، قامت   ٢٠١٠مارس  /ومنذ آذار 
تتمكن األونروا من توفري تشغيل عـدد        ملاً،   فرص عمل عموم   ودونتيجة عدم وج  . وغريها

غري أهنا أعدت مشروع اقتراح يسعى إىل توفري فرص         . كبري من النساء غري املاهرات يف غزة      
  .نتميات إىل أسر معيشية ضعيفة من النساء العاطالت غري املاهرات امل٥ ٧٧٢عمل إىل 

  اإلجراءات اليت اختذها األمني العام  - كاف  
 من تقريرها، بأن يضع األمني العام سياسة لدمج حقوق          ١٩٧٨أوصت البعثة، يف الفقرة       -٨٤

سيما اللجنة الرباعية، ويطلـب      اإلنسان يف مبادرات السالم اليت تشارك فيها األمم املتحدة، وال         
  .م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي اخلربة املطلوبة لتنفيذ هذه التوصيةمفوضة األم إىل
وطلب األمني العام إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أن تضطلع،              -٨٥

بالتعاون مع ممثل األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط، بإعداد مقترحـات             
وشرعت املفوضـية   . وق اإلنسان يف عملية السالم بالشرق األوسط      لضمان زيادة إدماج حق   

  . يف عملية إلعداد مقترحات استجابة لطلب األمني العامنسانالسامية حلقوق اإل

  اإلجراءات اليت اختذهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - الم  
هتني إىل مفوضية األمـم      من تقرير البعثة على توصيتني موج      ١٩٧٩تشتمل الفقرة     -٨٦

  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
من تقريرها، بأن ترصد مفوضية األمم املتحدة       ) أ(١٩٧٩وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٨٧

السامية حلقوق اإلنسان حالة األشخاص الذين تعاونوا مع بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق             
__________ 

ندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة،      ، ص "تقاسم النساء رؤية للسالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني      "انظر   )٤٠(
 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣نشرة إخبارية، 
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ث معلومات جملس حقوق اإلنسان عن طريـق        بتحدياً  بشأن الرتاع يف غزة وأن تقوم دوري      
  . مالئمةانه األخرى اليت قد ترى أبالطرقتقاريرها العامة و

واستمرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، من خـالل موظفيهـا              -٨٨
امليدانيني يف األرض الفلسطينية احملتلة، يف االتصال باألشخاص الذين تعاونوا مع البعثة مـن              

  .عن حالتهم حسب االقتضاءاً دورياً صد حالتهم، وستقدم تقريرأجل ر
من تقريرها، بأن تويل مفوضية األمم املتحدة       ) ب(١٩٧٩وأوصت البعثة، يف الفقرة       -٨٩

لتوصيات البعثة يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل جملس حقوق         اً  السامية حلقوق اإلنسان اهتمام   
  .لةاإلنسان عن األرض الفلسطينية احملت

 ٩/١-وتتناول املفوضة السامية، يف تقريرها الدوري بشأن تنفيذ قـرار اجمللـس دإ              -٩٠
)A/HRC/13/54(بتوصيات البعثةاً من قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة أيضاً ، عدد .  

        


