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 جملس حقوق اإلنسان

 الدورة الرابعة
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة 
 "جملس حقوق اإلنسان"ن  املعنو٢٠٠٦مارس /آذار

 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية
 ٣/١ عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان ١٩٦٧احملتلة منذ عام 

 الذي ١/١-، القرار دإ٢٠٠٦يوليه / متوز٦اعـتمد جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية املعقودة يف      -١
ثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل يترأسها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي إرسال بع"قرر فيه 

ولو أن اختصاصات جلنة تقصي احلقائق مل توضح إال أنه كان من اجللي يف              ". ١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام     
اليت " عملية أمطار الصيف  "بداية  السـياق أن بعثة تقصي احلقائق قد أنشئت لبحث الوضع الوقائعي يف غزة إثر               

 .قامت هبا قوات الدفاع اإلسرائيلية، وتقدمي تقرير عن انتهاكات حقوق اإلنسان خالل هذه العملية

يولـيه اجتمعـُت مع رئيس جملس حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق   / متـوز ٧ويف   -٢
 اتفق اجلميع على أنه يكون من الضروري احلصول على          وقد. اإلنسـان ومـع موظفيهما قصد تنفيذ هذا القرار        

 املعنون ٤٦/٥٩ من قرارها ٦موافقة حكومة إسرائيل للقيام هبذه البعثة كما طلبت ذلك اجلمعية العامة يف الفقرة       
 وحتقيقاً". اإلعالن املتعلق بتقصي احلقائق الذي تضطلع به األمم املتحدة يف ميدان صون السلم واألمن الدوليني              "

هلذه الغاية، مت االتفاق على أن يتصل الرئيس بسفري إسرائيل للحصول على هذه املوافقة على أساس مذكرة بشأن              
 .البعثة املقترحة يعدها املقرر اخلاص

 قّدمُت هذه املذكرة إىل الرئيس وإىل املفوضة السامية مبيناً أهداف البعثة            ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ١٠ويف   -٣
. لتها، فضالً عن مقترحات باألماكن املراد زيارهتا واألشخاص املراد التشاور معهم          وتوقيـتها ومدهتـا وتشـكي     
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األراضي الفلسطينية احملتلة يف أقرب وقت ممكن، ومن األفضل أن يكون ذلك            "واقترحت املذكرة أن تزور البعثة      
 ". يوليه/قبل هناية متوز

رائيل وطلب موافقة حكومة إسرائيل على      والتقى رئيس جملس حقوق اإلنسان بعد ذلك بقليل بسفري إس          -٤
وأخـربين الرئيس الحقاً بأن السفري كان قد أشار إىل أنه سيطلب تعليمات هبذا اخلصوص من حكومة                 . البعـثة 

 . إسرائيل وسيعطي رده يف أقرب وقت ممكن

امة واتصلت بضابط أمن عسكري وخبري يف الصحة الع   . مث مضيت بعد ذلك لتشكيل بعثة تقصي احلقائق        -٥
وُوضعت الترتيبات لالستعانة خبدمات موظَفْين من مفوضية األمم املتحدة حلقوق . لالنضمام إىل البعثة حتت قياديت

 .  أيام١٠ و٧وكان من املقرر أن تدوم البعثة ما بني . اإلنسان وموظف أمين ومترمجني شفويني

ويف يوم  . ي رٍد من حكومة إسرائيل    ومبـر األيام صرت قلقاً ألن رئيس جملس حقوق اإلنسان مل يتلق أ             -٦
 ٢٠ حتدثت مع الرئيس الذي أخربين بأنه كان قد طلب من السفري مّده برد قبل                ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٨الـثالثاء   

وأخربين الرئيس يف وقت الحق بأن السفري كان قد قال لـه إن حكومة إسرائيل حتتاج إىل مزيد من                  . يوليه/متوز
 . الوقت الختاذ قرارها

يوليه، وّجه الرئيس رسالة إىل السفري طلب فيها رداً على طلبه احلصول على املوافقة على               / متوز ٢١يف  و -٧
وعلى حد علمي مل يتلق الرئيس أي       . يوليه، وإال فإنه سيضطر إىل إخبار أعضاء اجمللس بذلك        / متوز ٢٤البعثة قبل   

 .رٍد على هذه الرسالة

وعلى األقل مل يصل إىل علمي تلقي أي رد        .  من سفري إسرائيل   ومرت األيام واألسابيع دون تلقي أي رد       -٨
أرفقت صورة منها إىل املفوضة السامية      (أغسطس رسالة إىل الرئيس     / آب ٨وبالتايل كتبت يف    . مـن هذا القبيل   

 :قلت فيها ما يلي) ١/١-واملشاركني يف تقدمي القرار دإ

وإين أعتقد أنه مل يعد أمامنا أي خيار بديل         . للقد انتظرنا ألكثر من شهر لتلقي رد من حكومة إسرائي         " 
ويف رأيي، علينا أن خنطر حكومة إسرائيل بأن        . سوى تفسري تقصري حكومة إسرائيل عن الرد بأنه رفض        

 .هذا هو املوقف وأنه عليكم أن تبلغوا جملس حقوق اإلنسان وفقاً لذلك

.... 

 جدوى يف رأيي من اإلصرار على بعثة تقصي         وأطلب منكم التكّرم بإخبار جملس حقوق اإلنسان بأنه ال         
يوليه، مبا أن حكومة إسرائيل قد بّينت بشكل واضح جداً، بتقصريها عن الرد / متوز٦احلقائق املطلوبة يف 

 ".على طلبكم، أهنا لن ُتعطى اإلذن بزيارة بعثة لتقصي احلقائق

 -يوليه /ي الفلسطينية احملتلة يف متوزومل أمتكـن بالـتايل مـن قـيادة بعثة لتقصي احلقائق تزور األراض              -٩
ومع ذلك فإنين قمت بتجميع     . ١/١- كما طلب ذلك جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ         ٢٠٠٦أغسـطس   /آب

ومسائل أخرى هتم جملس حقوق اإلنسان يف دورته " عملية أمطار الصيف"تقرير عن احلالة يف غزة، على إثر بداية 
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 أدرجت هذا التقرير، الذي يستند إىل مصادر ثانوية وإىل زياريت إىل األراضي             وقد. يوليه/ متوز ٦االسـتثنائية يف    
، الذي )(A/HRC/2/5، يف تقريري ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٧ إىل ٩يف الفترة من ) مبا فيها غزة(الفلسطينية احملتلة 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦نظر فيه جملس حقوق اإلنسان يف 

سبتمرب بأنين مل أمتكن من القيام ببعثة تقصي احلقائق    / أيلول ٢٩ن يف   وقـد أبلغـت جملس حقوق اإلنسا       -١٠
 . املطلوبة نتيجة لتقصري حكومة إسرائيل عن املوافقة على البعثة

، بصفيت  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ إىل   ١وقمـت بزيارة األراضي الفلسطينية احملتلة يف الفترة من           -١١
ومل أكن حباجة إىل موافقة . ١٩٦٧سان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام مقرراً خاصاً معنياً حبالة حقوق اإلن

ويف . حكومـة إسرائيل للقيام هبذه البعثة ولكين قمت، على سبيل املعاملة، بإخبار سفري إسرائيل جبنيف بزياريت               
 وإمنا بصفيت ١/١-ار دإنفـس الوقت أكدت لـه أنين مل أكن أنوي زيارة األراضي الفلسطينية احملتلة تنفيذاً للقر           

ووافقت حكومة إسرائيل طبقاً لذلك على تيسري زياريت، كما كانت قد فعلت يف املاضي، مبدي               . مقـرراً خاصاً  
برسالة تشرح غرض زياريت وتطلب من السلطات اإلسرائيلية ذات الصلة تسهيل تنقاليت يف األراضي الفلسطينية               

بول والييت وبالتايل إقامة أية اتصاالت معي على املستوى احلكومي          ولئن كانت حكومة إسرائيل ترفض ق     . احملتلة
 . أثناء زيارايت، إال أهنا سهلت تنقاليت إىل حد كبري مبدي بالرسالة الوارد وصفها أعاله

ديسمرب حققت يف حالة    / كانون األول  ٨ إىل   ١ولـدى زياريت لألراضي الفلسطينية احملتلة يف الفترة من           -١٢
. (A/HRC/4/17)ويرد تقريري عن هذه الزيارة يف الوثيقة        .  القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة     حقوق اإلنسان يف  

أوالً، ألن ذلك مل يكن     . ولـئن حققـت يف حالة حقوق اإلنسان إال أنين مل أقم بتقصي احلقائق للسببني التاليني               
 .ثل هذه املهمةوثانياً، ألنين كانت تعوزين اخلربة للقيام مبفردي مب. الغرض من زياريت

 نتيجة لتقصري   ١/١-ونتيجة ذلك أنين مل أستطع القيام ببعثة تقصي احلقائق اليت طلبها اجمللس يف قراره دإ               -١٣
 .حكومة إسرائيل عن املوافقة على هذه البعثة

- - - - - 


