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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  األراضي العربية احملتلة األخرىيف حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني و

لسامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قـرار  تقرير مفوضة األمم املتحدة ا        
  ١٥/٦جملس حقوق اإلنسان 

  موجز    
وهو . ١٥/٦يتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان             

  . وحالة تنفيذها١٥/٦يستعرض الفقرات الرئيسية للقرار 
  

  خلفية  -أوالً   
 املعنـون  ١٥/٦ القـرار  اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته اخلامسة عـشرة،     -١
متابعة تقرير جلنة اخلرباء املستقلني يف جمال القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق             "

 من ذلك القرار،    ٩ويف الفقرة   ". ١٣/٩اإلنسان املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان        
ار إىل اجمللس يف دورته     طلب اجمللس إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريرها عن تنفيذ هذا القر           

  .السادسة عشرة
 وهو يتضمن معلومات عن حالـة تنفيـذ        .  هذا التقرير عمالً بذلك الطلب     وُيقدَّم  -٢

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨ حىت ١٥/٦القرار 
هت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق         ومن أجل إعداد هذا التقرير، وجَّ       -٣

، مذكرة شفوية إىل كل مـن البعثـة الدائمـة           ٢٠١٠فمرب  نو/ تشرين الثاين  ١اإلنسان، يف   
إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف جنيف، وبعثت املراقب الدائم            
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وطلبت املفوضية يف مذكرهتا الشفوية تقدمي      . لفلسطني لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف      
السلطة الوطنية  و قبل حكومة إسرائيل     معلومات عن أية خطوات اختذت أو ُيعتزم اختاذها من        

  .١٥/٦الفلسطينية، على التوايل، من أجل تنفيذ قرار اجمللس 
               / أيلـول  ٢٩ يف   ١٥/٦وبالنظر إىل قصر املدة الفاصـلة بـني اعتمـاد القـرار               -٤

ـ  ٢٠١٠سبتمرب   دم يف  واملوعد النهائي احملدد لتقدمي هذا التقرير، تعتزم املفوضة السامية أن تق
الوقت املناسب أية معلومات حمدثة ذات صلة باملوضوع، إن توفرت، فيمـا يتعلـق بـأي                

  . تطورات هامة تتصل بتنفيذ القرار

  ١٥/٦تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان   -ثانياً   
، متابعة تنفيذ التوصيات   ١٥/٦ من القرار    ١ يف الفقرة    ،طلب اجمللس إىل األمني العام      -٥

 بعثة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن الـرتاع يف غـزة              الواردة يف تقرير  
(A/HRC/12/48)    طلـب   ١٥/٦ من القـرار     ٢ويف الفقرة   . ١٢/١-، وفقاً لقرار اجمللس دإ ،

  . اجمللس الشيء نفسه من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان
 الدولية املـستقلة لتقـصي     وإن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة          -٦

 هو أمر يتناوله بصورة شاملة     ،٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣ غزة، حىت    احلقائق بشأن الرتاع يف   
التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق من قبل مجيـع            "تقرير األمني العام املعنون     

ن الفرع باء من قرار جملـس       م ٣األطراف املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، وفقاً للفقرة          
 من تقرير بعثة تقـصي      ١٩٧٩ووفقاً للفقرة   . (A/HRC/15/51)" ١٢/١-حقوق اإلنسان د إ   

تحدة السامية حلقوق اإلنسان اهتماماً لتوصيات البعثـة يف         احلقائق، ستويل مفوضية األمم امل    
ويف . تقاريرها الدورية اليت تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن األرض الفلسطينية احملتلـة            

ظ أن املفوضة السامية ستقدم تقريراً دورياً إىل اجمللس يف دورته الـسادسة             الَحهذا الصدد، يُ  
وسيـشمل  . (A/HRC/16/71) األرض الفلسطينية احملتلة     عشرة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف     

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠فرباير إىل / شباط٤التقرير الفترة املمتدة من 
، حيث اجمللس اللجنة الفلسطينية املستقلة للتحقيـق        ١٥/٦ من القرار    ٥ويف الفقرة     -٧

 احملتل، على حنو ما هو وارد يف        على إمتام حتقيقاهتا لكي تشمل اإلدعاءات املتعلقة بقطاع غزة        
، حيث اجمللس إسرائيل على إمتـام     ١٥/٦ من القرار    ٧ويف الفقرة   . تقرير بعثة تنقصي احلقائق   

التحقيقات، وفقاً للمعايري الدولية املتمثلة يف االستقاللية والشمول والفعاليـة والـسرعة، يف             
لدويل حلقوق اإلنسان اليت أبلغت عنها االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل والقانون ا     

  . بعثة تقصي احلقائق
وحىت تاريخ تقدمي هذا التقرير، مل تكن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد تلقـت        -٨

، أو  ١٥/٦ مـن القـرار      ٧الفقـرة    أو   ٥ الفقرةأية معلومات فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء يف         
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من املتوقع أن تقدم جلنة اخلرباء املستقلني يف        و. أحاطت علماً هبذه املعلومات بأي شكل آخر      
 جمال القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، اليت أنشئت عمـالً بقـرار              

، تقريـراً إىل اجمللـس يف       ١٥/٦ واليتها مبوجب القرار     ّددتوُج واستؤنفت   ١٣/٩اجمللس  
  . دورته السادسة عشرة عن تنفيذ هاتني الفقرتني

 قرر جملس حقوق اإلنسان جتديد واستئناف والية        ،١٥/٦ من القرار    ٨يف الفقرة   و  -٩
، وطلب إىل اللجنة أن تقدم تقريرها       ١٣/٩جلنة اخلرباء املستقلني، املنشأة عمالً بقرار اجمللس        

ويف الفقرة نفسها، طلب اجمللس أيـضاً إىل املفوضـة          . إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة     
 ما يلزم من التـسهيالت اإلداريـة والتقنيـة          كلإلنسان أن تواصل تقدمي     السامية حلقوق ا  

  .  لتمكينهم من أداء واليتهم بسرعة وفعاليةاللجنةواللوجستية ألعضاء 
ويف تاريخ تقدمي هذا التقرير، علمت املفوضية السامية أن عضوين من أعضاء جلنـة                -١٠

ماراسوامي غري قادرين علـى مواصـلة       اخلرباء املستقلني مها كريستيان توماشات وبارام كو      
كما علمت املفوضية السامية أن القاضية مـاري        . عملهما مبوجب الوالية اجملددة واملستأنفة    

. ماكغوان ديفيس تستطيع مواصلة العمل كعضو يف اللجنة مبوجب الوالية اجملددة واملستأنفة           
العمل بعضوين جديـدين     عن العضوين غري القادرين على مواصلة        أن ُيستعاض ومن املتوقع   

ويف تاريخ تقدمي هذا التقريـر  . وأن تقدم اللجنة تقريرها إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة      
أيضاً، كانت املفوضة السامية تعمل على إنشاء أمانة لتزويد أعضاء اللجنة باملساعدة اإلدارية             

  . اليةوالتقنية واللوجستية الالزمة لتمكينهم من أداء واليتهم بسرعة وفع

        


