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إرسال بعثة لتقصي " الذي قرر فيه ١/١-، القرار دإ٢٠٠٦يوليه / متوز٦اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف  -١
يترأسها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف        ] إىل األرض الفلسطينية احملتلة   [قـائق عـلى حنو عاجل       احل

وبصفة خاصة، مل يوضح     .ومل يتضمن القرار تفاصيل بشأن الوالية      ."١٩٦٧األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام      
 اآلثار إشارة إىل أن الغرض هو الوقوف على         لكن ديباجته تضمنت   .القـرار الوقـائع الـيت يتعني التحقيق فيها        

 وحبث مسألة إلقاء القبض على      ، اليت نفذهتا قوات الدفاع اإلسرائيلية يف غزة       "لعملية أمطار الصيف  "اإلنسـانية   
خبالف قرار جملس حقوق    ( بتقدمي تقرير     إلزاماً ومل يتضمن القرار أيضاً    .مشـرعني فلسـطينيني يف الضفة الغربية      

انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي يف األراضي " املعنون ٣/١اإلنسان دإ 
  )."الفلسطينية احملتلة، مبا فيها التوغل األخري الذي حدث يف مشال قطاع غزة واهلجوم على بيت حانون

كان القيام بالبعثة، ألنه   تكليف شخص آخر ب    واقترحت عليهم    مبقدِّميه  القرار، اتصلتُ  مناقشةويف وقت    -٢
 يف  ا وممارساهت اتوافق إسرائيل على هذه البعثة حتت إشرايف يف ضوء تقاريري املنتِقدة لسياساهت           أن   املرجح    غري من

ببعثة متّسكوا بقرارهم وطلبوا مين القيام ومل يستجب مقدمو القرار القتراحي بل إهنم      .األرض الفلسـطينية احملتلة   
 .تقصي احلقائق

 وإىل احتمال رفض إسرائيل املوافقة على البعثة، مضيت  ١/١- القرار دإ  العيوب اليت شابت  ون االلـتفات إىل     ود -٣
وهلذا الغرض، قمت    .باقتدار موظفو املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     يف ذلك    وقمـت بالتحضري للبعثة يساعدين       قدمـاً 

باإلضافة إىل مترمجني شفويني وموظفني من مفوضية األمم  ومن خبري صحي وخبري أمين، بتشكيل بعثة تتألف مين شخصياً
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون ٢٠وترد تفاصيل هذه التحضريات يف تقريري املؤرخ   .حلقوق اإلنسان السـامية   املـتحدة   

إلنسان يف  تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق ا      " املعنونة   A/HRC/4/116انظر الوثيقة   (املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان      
 )."٣/١عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان ، املقدم ١٩٦٧األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

بدون موافقة الدولة لتقصي احلقائق ، ال جيوز إيفاد أي بعثة ٤٦/٥٩قرار اجلمعية العامة مبوجب أحكام  و -٤
تجب احلكومة اإلسرائيلية للطلبات     رئيس جملس حقوق اإلنسان، مل تس      مساعيوعلى الرغم من     .موضع التحقيق 

 برسالة ، بعثُت٢٠٠٦أغسطس / آب٨ويف  .مقدمي القرار  وأبلغت بهأتوقعهاملتعلقة بإيفاد البعثة، وهو أمر كنت 
إىل الرئيس ألطلب إليه أن يبلغ جملس حقوق اإلنسان بأن إسرائيل مل توافق على البعثة وبأن البعثة، يف حدود ما                    

 ).A/HRC/4/116انظر الوثيقة (ن تتم يتعلق يب، ال ميكن أ

 إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة بصفيت      ، زرتُ ٢٠٠٦ديسمرب  /األولكانون   ٨ إىل   ١ويف الفترة من     -٥
وكما هو احلال يف الزيارات السابقة، مل تضع حكومة إسرائيل عراقيل يف طريق زياريت، بل إهنا                 . خاصاً مقـرراً 

 تتضمن تعليمات إىل ضباط قوات الدفاع "إىل من يهمه األمر"رها يل رسالة  زيـاريت بإصـدا   أحـياناً   لت  سـهّ 
يف املاضي،  حدث  كما  و،   حكومة إسرائيل  لكن .اإلسـرائيلية يف املعابر ونقاط التفتيش للسماح يل باملرور حبرية         

من باب اللياقة،    هبا إىل حكومة إسرائيل،      ويف الرسالة اليت بعثتُ    .رفضـت أن تلتقي يب ألهنا ال تعترف بوالييت        
 وليس   خاصاً  أين أنوي القيام بالزيارة بصفيت مقرراً      هلاديسمرب، أكدت   /بشـأن زياريت املقترحة يف كانون األول      

هذا التأكيد ملا لوال وإين متأكد من أنه . ١/١-بصفيت رئيس بعثة تقصي احلقائق الصادرة واليتها مبوجب القرار دإ
 .ُسمح يل بالدخول إىل إسرائيل
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، زرت غزة ووقفت ديسمرب/ يف كانون األولإىل األرض الفلسطينية احملتلةة اليت قمت هبا زيارالخـالل   و -٦
  شخصاً ١٩ املكان الذي شهد مقتل      وزرت أيضاً  ."عملية غيوم اخلريف  " و "عملية أمطار الصيف  "عـلى آثـار     

 بعثة  قوق اإلنسان الحقاً   جملس ح  أنشأ. (٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ آخرين يف بيت حانون يف       ٥٥وإصـابة   
ومرة أخرى، مل ترد أي موافقة من إسرائيل على إيفاد           .يترأسها رئيس األسافقة ِدْسُمند توتو للتحقيق يف احلادث       

 انظر (٢٠٠٧مارس / آذار٢٢  بشأن هذه الزيارة مؤرخاً إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراًمُتقدَّقد و. )هذه البعثة
 .A/HRC/4/17) الوثيقة

يونيه / حزيران ٢٥يف هذا التقرير، استعرضت نتائج األعمال العسكرية اإلسرائيلية يف غزة يف الفترة من              و -٧
 ."عملية غيوم اخلريف" و"عملية أمطار الصيف"، وهي أعمال محلت اسم ٢٠٠٦نوفمرب /إىل هنايـة تشرين الثاين    

 عملية توغل   ٣٦٤آخرين جراء    ١ ٥٠٠رح حنو   تلوا وجُ  فلسطيين قُ  ٤٠٠ يف الـتقرير أن أكـثر من         وذكـرتُ 
دّمرت الصواريخ والقذائف   قد  و . أرض -عسـكري رافقهـا قصف متواصل باملدفعية وهجمات بصواريخ جو           

واجلـرافات املـنازل واملدارس واملستشفيات واملساجد واألراضي الزراعية واملباين العامة واجلسور وأنابيب املياه            
رت القوات اجلوية اإلسرائيلية احملطة احمللية الوحيدة لتوليد الكهرباء         دّميونيه،  / حزيران ٢٧ويف   .وشبكات اجملارير 

وتشرَّد آالف الفلسطينيني من منازهلم نتيجة األعمال  .يف غزة مما حرم نصف سكان غزة من الكهرباء لعدة أشهر         
 .العسكرية اإلسرائيلية

نوفمرب /يت حانون يف تشرين الثاين    وتـناول الـتقرير بصفة خاصة عملية قوات الدفاع اإلسرائيلية يف ب            -٨
 يف التقرير زياريت إىل     وذكرُت . آخرين ٢٦٠ وجرح أكثر من      فلسطينياً ٨٢وهـي عملية خلّفت مقتل      . ٢٠٠٦

 وجرح  شخصا١٩ً، مما أدى إىل مقتل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨بيت أسرة العثامنة الذي تعرض للقصف يف  
 " تقينخطأ"القصف كان نتيجة هذا  تدعو إىل التشكيك يف أن ة أسباباً عن رأي مؤداه أن مثوأعربُت . شخصا٥٥ً

 .كما ادعت إسرائيل

 األزمة اإلنسانية النامجة عن احلصار املضروب على غزة واألعمال العسكرية            يف التقرير أيضاً   واستعرضُت -٩
اطلة عن العمل أو ال تتلقى أجراً، يف غزة عاحملتملة  يف املائة من قوة العمل     ٧٠وخلصت إىل أن نسبة      .اإلسرائيلية

الكهرباء  أثر تدمري حمطة توليد      والحظُت .الفقر الرمسي حّد   يف املائة من السكان يعيشون دون        ٨٠وأن أكثر من    
 . احلصار على الصحة والتعليموأثريف غزة على احلياة اليومية فيها 

 عن ليها العهدان الدوليان وأهنا، فضالً من احلقوق اليت ينص ع  أن إسـرائيل انتهكت عدداً     واسـتنتجتُ  -١٠
 مدنية ونشرها الرعب يف أوساط القواعد األساسية للقانون اإلنساين الدويل مبهامجتها أهدافاًأبسط ذلك، انتهكت 

 واستخدامها القوة املفرطة وبصورة غري  تربره ضرورة عسكريةوجودالسكان املدنيني وتدمريها للممتلكات بدون 
 . غري مشروع لسكان غزة مجاعياًعقاباً أرى أن تلك األعمال قد شكلت إنينو .متناسبة

وهو يعرض صورة كاملة     . فقرة ١٧ صفحات و  ١٠ )A/HRC/4/17الوثيقة  (ويضـم تقريري عن غزة       -١١
 . تلك األحداثولتبعات ٢٠٠٦نوفمرب /يونيه إىل تشرين الثاين/لألحداث اليت شهدهتا غزة يف الفترة من حزيران
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وهبذه  . حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة      حبالة أشغل منصب املقرر اخلاص املعين       م أين ومعلو -١٢
الصـفة، أقدم تقريري عن احلالة العامة يف األرض الفلسطينية احملتلة دون أن أحاول التحقيق يف أية منازعة بشأن                   

وبالتايل، يثري التقرير املذكور أعاله أسئلة       .ولست العضو الوحيد يف بعثة تقصي احلقائق      . الوقـائع وال تسويتها   
من يبدو " أنه  التقرير، وورد يف شخصا١٩ًبشأن تربير إسرائيل لقصف املرتل الواقع يف بيت حانون، الذي قتل فيه 

هو أمر  واضحة  الواضـح أن إطالق القذائف بصورة عشوائية على أحياء مدنية ال توجد فيها أهداف عسكرية                
، لكن التقرير ال حياول البت يف املنازعة بشأن الوقائع لتحديد ما إذا كان القصف نتيجة                "يشـكل جرمية حرب   

 اخلط الفاصل بني التبليغ باحلالة وتقصي احلقائق ليس واضحاًومن املسلمات أن .  كما ادعت إسرائيل"تقينخطأ "
، أمام جملس ٢٠٠٧ مارس/ آذار٢٢ُيعقل أن يقول السفري اإلسرائيلي، إسحاق ليفانون، يف  ولذلك .بصورة مطلقة

 وإن جملس حقوق    ١/١-حقـوق اإلنسـان إنه سبق يل أن قدمت تقريري عن املوضوع الذي يتناوله القرار دإ               
 ١/١-ومن الصعب عدم االتفاق مع السفري اإلسرائيلي على أن الغرض من القرار دإ .اإلنسان سبق له أن نظر فيه 

 ."سبق أن حتقق بالفعل"

 ٢٧، قام اجمللس يف     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢من تقدمي تقريري إىل جملس حقوق اإلنسان يف         وعلى الرغم    -١٣
اً باعتماد ويف الوقت الذي تلقيت فيه إشعار. ١/١- الذي يدعو إىل تنفيذ القرار دإ٤/٢مارس باعتماد القرار /آذار
وهلذا .  خاصاًمايو بصفيت مقرراً/ أيار٢٧القرار، كنت قد خططت بالفعل لزيارة األرض الفلسطينية احملتلة يف هذا 

ه عن توقعي أال توضع     ـالغـرض، كنت قد بعثت برسالة إىل السفري اإلسرائيلي أبلغته فيها بزياريت، وأعربت ل             
  وإمنا سأجريها بصفيت مقرراً    "١/١- بالقرار دإ  أن زياريت لن تكون عمالً    "ه  ـعراقيل يف طريق زياريت، وأكدت ل     

 ال ميكن أن أتنكر هلذا      ، صادق الوعد  باعتباري رجالً " رئيس اجمللس أين     ، أبلغتُ ويف ضوء هذا التأكيد    .خاصـاً 
 إىل إلغاء هذه    واضطررت الحقاً . (١/١-القرار دإ بأحكام ب  عمالً بالذهاب إىل األرض الفلسطينية احملتلة       "التأكيد

 .)نعتين من السفرأبريل ورضخت لتعليمات الطبيب اليت م/ نيسان٢٩البعثة ألين تعرضت لنوبة قلبية يف 

غري عملي بالنظر إىل    عفّى عليه الزمن وبات      ومـن وجهـة نظري، أضحت البعثة املزمع إيفادها إجراءً          -١٤
 :األسباب التالية

 من التاريخ    باتت جزءاً  ١/١- التحقيق فيها مبوجب القرار دإ     من البعثة لب  األحـداث الـيت طُ     )أ( 
ن من املفروض أن تكون مسألة تدمري حمطة توليد الكهرباء يف غزة ، كافمثالً .القريب وطغت عليها أحداث أخرى

وكل بعثة   .أما اليوم فقد أُصلحت احملطة إىل حد كبري        .يونـيه نقطة تركيز رئيسية يف التحقيق      / حزيـران  ٢٧يف  
ية ، مثل الضربات اجلولتقصي احلقائق تزور غزة يف الوقت احلاضر سوف تبحث بالتايل مشاكل أخرى أكثر إحلاحاً

 ؛ مؤخراًاليت تعرضت هلا غزة

 .غزةتناولتها يف تقريري عن      بشأهنا سبق يل أن      األحداث اليت كان من املفروض أن أقدم تقريراً        )ب( 
 ليس مثة الكثري مما ميكن أن يضاف إىل هذا التقرير؛و

ف ما  تقرير، خبال شائبة خطرية تتمثل يف أنه مل ينص على وجوب تقدمي            شابته   ١/١-القـرار دإ   )ج( 
وبالتايل، فإن معارضي القرار  . الذي أنشئت مبوجبه البعثة اليت سيقودها رئيس األساقفة توتو٣/١نص عليه القرار 

 مبوجب القرار هو جتاوز للقرار؛ُيقّدم عن حق بأن أي تقرير جيادلون  قد ١/١-دإ
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األمن التابع  جهاز  غين  وقد أبل . ١/١-يف غزة حتول دول تنفيذ القرار دإ      الراهنة  احلالـة األمنية     )د( 
سمح هبا يف املستقبل     وبأنه من غري املرجح أن يُ      مدةلألمم املتحدة بأنه ال ُيسمح بإجراء أية زيارات إىل غزة منذ            

 القريب؛

 .١/١-ليس مثة ما يدل على أن حكومة إسرائيل ستقبل بإيفاد بعثة مبوجب القرار دإ )ه ( 

 ١/١-اإلنسان بأن يقبل بأن البعثة املزمع إيفادها مبوجب القرار دإ         ولألسباب املذكورة، أوصي جملس حقوق       -١٥
 ذات  األحداثفإن إيفاد بعثة لن خيدم أي غرض بعد سنة من وقوع            وعالوة على ذلك،     .مل تـنفذ وال ميكن أن تنفذ      

 . خاصاً بصفته مقرراً كامالًالصلة وبعدما سبق للمقرر اخلاص أن قدم تقريراً

احلكمة من إيفاد شخص يف بعثة لتقصي يف  يف املستقبل جدياًينظر نسان على أن وأحث جملس حقوق اإل -١٦
ففي معظم احلاالت، يكون للمقرر اخلاص  .مبوضوع يتعلق هبايكون هو نفسه مقرراً خاصاً معنياً احلقائق إىل دولة 

ومن شأن   .صي احلقائق فيها   أن ُيطلب إليه قيادة بعثة لتق      عالقة صعبة مع هذه الدولة، وهي عالقة يزيدها تفاقماً        
 .ذلك أن يؤدي بالدولة إىل عرقلة الزيارات املقبلة للمقرر اخلاص

لكنين و . إىل جملس حقوق اإلنسان    وإين أتأسـف ألن حاليت الصحية حتول دون أن أقدم التقرير شخصياً            -١٧
 والسبب الذي يستلزم    ١/١-دإن تنفيذ القرار    لألسباب اليت حتول دو     كامالً من أن هذا التقرير يقدم شرحاً     واثق  

 حلقوق اإلنسان والقانون  ويركز على انتهاكات أكثر إحلاحاًقدماًيف عمله   جملـس حقـوق اإلنسان       أن ميضـي  
يف العسكري   وعمليات التوغل    ؛اإلنساين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مثل الضربات اجلوية اليت تتعرض هلا غزة           

القبض على وزراء يف احلكومة الفلسطينية ورؤساء بلديات ومشرعني؛ وتواصل  وإلقاء ؛الضفة الغربية وقطاع غزة
الواقع؛ ونظام  األمر  األردن حبكم   غور  توسيع املستوطنات؛ وبناء اجلدار؛ وترهيب الفلسطينيني يف اخلليل؛ وضم          

 األرض الفلسطينية    مسألة العمل الذي ينبغي القيام به لتعزيز احترام حقوق اإلنسان يف           ومثة أيضاً  .نقاط التفتيش 
صدار إلمن شأن تقدمي طلب إىل حمكمة العدل الدولية         فإن  ،  )A/HRC/4/17( يف تقريري    وكما اقترحتُ  .احملتلة

اآلثار القانونية املترتبة على احتالل مستمر منذ أربعني سنة بالنسبة للشعب احملتل وسلطة ب فيما يتصلفتوى أخرى 
ومثة طريقة أخرى هي توجيه      .لتعزيز حقوق اإلنسان  من الطرق   ثابة طريقة   االحتالل والدول األخرى أن يكون مب     

لكي ) االحتاد األورويب، واالحتاد الروسي، والواليات املتحدة األمريكية، واألمم املتحدة(نداء إىل اجملموعة الرباعية 
االهتمام هبذه املسائل  ف.ملنطقةقوق اإلنسان يف سياق سعيها إىل حتقيق تسوية سلمية يف احل من االهتمام تويل مزيداً

 .الشعب الفلسطيين ويعزز حقوقه اإلنسانيةمن شأنه، يف رأيي، أن خيدم على حنو أفضل مصلحة 

- - - - - 

 


