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                جملس حقوق اإلنسان
                الدورة الرابعة 

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان" املعنون 

                         موجهة إىل رئيس اجمللس         ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١١   ة             رسالة مؤرخ 
                                                                             مـن رئيس األساقفة ديزموند توتو، رئيس وفد بعثة تقصي احلقائق الرفيعة            

  ١ / ٣-                                                            املستوى املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

              الذي قمتم    ١ / ٣-                                                                                  أكتـب إليكم ألطلعكم على التطورات املتعلقة بتنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ             
  .                                                                                    بتعييين مبوجبه لرئاسة بعثة تقصي احلقائق الرفيعة املستوى إىل بيت حانون يف قطاع غزة الفلسطيين

                                           ديسمرب حيث حصلت على معلومات من فريق األمانة   /              كانون األول   ١                                بعد تعييين، وصلت إىل جنيف يف        
                                 ديسمرب، اجتمعت مع السيد إسحاق      /  ول            كانون األ   ٤                                                        الذي قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتشكيله ويف         

                ويف أثناء هذا      .                                                                                            لـيفانون، املمـثل الدائـم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف جنيف              
                                                                                                         االجـتماع، أكـدت رغبيت يف أن أجتمع مع مسؤولني فلسطينيني وإسرائيليني ومع منظمات غري حكومية، بغية                 

                                                                   املمثل الدائم أنه على الرغم من أن موقف احلكومة يف ذلك الوقت هو عدم       وأوضح  .                           االسـتماع إىل آراء اجلميع    
                            وكرر املسؤولون اإلسرائيليون     .                                                                                      التعاون مع البعثة، فإن أعضاء البعثة لن مينعوا من دخول غزة عن طريق إسرائيل             

  .                                                        تأكيد هذا املوقف يف عدد من التعليقات املقدمة إىل وسائط اإلعالم

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٥       إىل     ١٠                                            ر السفر إىل إسرائيل وغزة يف الفترة من                                   وعـلى هـذا األساس، تقر      
        كانون   ١٦                                                                        وكما أوضحت جلميع األشخاص املعنيني، فإنين جيب أن أعود إىل كيب تاون يف موعد أقصاه   .     ٢٠٠٦
            بعد اجتماعي  و  .                                               والتأخري يف السفر لن يسمح بإمتام البعثة كما ينبغي  .            ً                      ديسمرب، نظراً لوجود ارتباطات سابقة /    األول

       ديسمرب،  /            كانون األول ٥  يف   )                ملن حيتاجون إليها (                                                       مع السيد ليفانون، طلبنا احلصول على تأشريات لدخول إسرائيل 
   .      ديسمرب /            كانون األول  ١٠                                              وأوضحنا أن تاريخ وصول البعثة إىل إسرائيل سيكون 
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                    ً  ديسمرب وقد سافرت فوراً  /            كانون األول ٦                                                    وقد عينتم الربوفيسور كريستني شنكن للمشاركة يف البعثة يف  
                                  ً                          ً            ومنذ ذلك التاريخ، عقدت البعثة عدداً من االجتماعات يف جنيف متهيداً             .      ديسمرب /              كانون األول   ٧             إىل جنيف يف    

ُ                                               وباإلضافة إىل االجتماعات مع السيد ليفانون، ُعقدت اجتماعات مع املمثل الدائم ملصر،              .                      للسفر إىل بيت حانون                                            
              وحضرنا جلسات    .                                                        ضة السامية حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل اجتماعنا معكم                                         وممـثل السلطة الفلسطينية، واملفو    

                                                                                                              إحاطة وفرهتا منظمة الصحة العاملية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل          
                   ضية السامية حلقوق                                                                                         الالجـئني الفلسـطينيني يف الشرق األدىن، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وموظفو املفو            

     ونظم   .                                                                                                     اإلنسـان، والزمالء يف قسم األمن والسالمة باألمم املتحدة، ومنظمات حقوق اإلنسان العاملة يف املنطقة              
  .                                    برنامج شامل لالجتماعات يف غزة وإسرائيل

                                                           هذا، مل يرد من السلطات اإلسرائيلية أي رد رمسي على               ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١١            وحىت تاريخ    
                                                      ديسمرب، أوضحت للسيد ليفانون أنه ما مل يتم احلصول          /              كانون األول   ٨    ويف    .                           أشريات الذي قدمته البعثة           طلب الت 

    ١٠                                               من ذلك اليوم لن يكون باستطاعة البعثة السفر يف   ١٦          حىت الساعة   )                      أو تأكيد مبنح التأشريات (             على التأشريات 
                    ومل حيدث اتصال بيين      .                 ت منح التأشريات                                                         ديسمرب وأن البعثة ستفترض أن حكومة إسرائيل قد رفض         /           كانون األول 

                                                                                                                   وبـني املمـثل الدائم أو أي من السلطات اإلسرائيلية منذ ذلك التاريخ، وعلي أن أخلص بالتايل إىل أن طلبات                    
  .               التأشرية قد رفضت

                                 وكان أحد اخليارات اليت مت حبثها        .                                                                      ونظرت البعثة يف وسائل أخرى ألداء الوالية اليت أوكلها إليها اجمللس           
                                                                           غري أن هذا اخليار ما كان سيسمح للبعثة باالجتماع مع أفراد إسرائيليني              .                                   سفر إىل بيت حانون عن طريق مصر        ال

                                                                                                  ومنظمات إسرائيلية وهي مسألة، كما سبق أن ذكرت، أساسية للقيام بدراسة شاملة للسياق العام ولألحداث اليت 
   .                               وقعت يف بيت حانون على وجه اخلصوص

     ً     ونظراً ألن   .                                                                 علمكم بأن عدم قيام إسرائيل مبنح التأشريات الالزمة قد منع عمل البعثة    ً                 وبناًء عليه، أود أن أ 
                                                         ، يؤسفين أن أعلمكم بأن البعثة ال تستطيع الوفاء بواليتها ولن  "                  السفر إىل بيت حانون "                        جوهـر والية البعثة كان   

                           تفضلتم بإحاطة أعضاء اجمللس            ً    وسأكون ممتناً لو  .                                                    تتمكن من تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان كما طلب منها
   .     ً                   علماً مبحتوى هذه الرسالة

  .                          وتفضلوا بقبول فائق التقدير 

  .        وفقكم اهللا 

             ديزموند توتو   )       التوقيع (

                                    الرئيس الفخري ألساقفة كيب تاون،       
                                       ورئيس وفد بعثة تقصي احلقائق املنشأة     

  ١ / ٣-                   مبوجب قرار اجمللس دإ

_ _ _ _ _ 


