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وثيقة رقم 73:

بعثة تقرير  حول   16 الـ  دورته  يف  اإلنسان  حقوق  مجلس   قرارات 
األمم املتحدة لتقيص الحقائق يف غزة73 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل(

25 آذار/ مارس 2011

الجلسة 48 

مجلس حقوق اإلنسان الدورة السادسة عرشة

البند 7 من جدول األعامل 

حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألرايض العربية املحتلة األخرى

إن مجلس حقوق اإلنسان،

).....(

املجلس  قراري  تنفيذ  بشأن  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  بتقرير مفوضة  علامً  يحيط   –1
دإ–1/9 ودإ–1/12، ويؤيد التوصيات الواردة فيه؛

يحيط علامً أيضاً بتقرير لجنة الخباء املستقلني يف القانون اإلنساين الـدويل والقانون الدويل لحقوق   –2
اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية، قانونية وغـري ذلـك، يتخذها كل من حكومـة إرسائيل 

والجانـب الفلـسطيني، يف ضـوء قـرار الجمعيـة العامة 254/64، ويدعو إىل تنفيذ استنتاجاته؛ 

يكرر دعوته إىل جميع األطراف املعنية، مبا فيها أجهزة األمم املتحـدة، إىل كفالة التنفيذ الكامل   –3
والفوري للتوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق بشأن النزاع يف غزة، كل 

حسب واليته؛ 

املستقلني،  الخباء  لجنـة  أعضاء  مع  إرسائيل،  باالحتالل،  القامئة  السلطة  تعاون  لعدم  يأسف   –4
بـإجراء تحقيقات مستقلة  العامـة  وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق اإلنسان والجمعية 
الدويل اإلنساين  للقـانون  الجـسيمة  االنتهاكات  يف  الدولية،  املعايري  تستويف  مصداقية   ذات 
أطراف  ويدعو جميع  الحقائق،  تقيص  بعثة  عنها  أبلغت  التي  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون 

النزاع، مبا فيها الجانب الفلسطيني، إىل مراعاة استنتاجات اللجنة؛ 
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بحامية  املتعلقة  جنيـف  اتفاقية  وديعة  بصفتها  جهود،  من  سويرسا  حكومة  بذلته  مبا  يرحب   –5
املدنيني وقت الحرب، للدعوة مجدداً إىل عقد مؤمتر لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف 
 الرابعة يف أقرب وقت ممكن بـشأن تـدابري إنفـاذ االتفاقيـة يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها
يف املعتمد  البيان  مراعاة  مـع  املـشرتكة،   1 للامدة  طبقاً  احرتامها  وكفالة  الرشقية،   القدس 

15 متوز/ يوليه 1999، فضالً عن الدعوة إىل عقد املـؤمتر ثانيـة، والبيان املعتمد يف 5 كانون األول/ 
ديسمب 2001، ويويص بأن تستمر حكومة سويرسا يف بذل جهودها بغية استئناف املؤمتر املشار 

إليه أعاله قبل حلول أيلول/ سبتمب 2011؛

يهيب باملفوضة السامية أن تتابع أعاملها املتعلقة بتحديد الطرائق املالمئـة إلنشاء صندوق ضامن   –6
لتقديم التعويضات إىل الفلسطينيني الذين تعرضوا لخـسائر وأضـرار بسبب األفعال غري املرشوعة 

األول/  كانون  من  الفرتة  يف  نفذتها  التي  العسكرية  العمليات  أثناء  إرسائيل  دولة  إىل  املنسوبة 

ديسمب 2008 إىل كانون الثاين/ يناير 2009، وأن تضع يف الحسبان أيضاً حاالت اإلرسائيليني الذين 

تعرضوا لخسائر وأرضار بسبب األفعال غري املرشوعة املنسوبة إىل الجانب الفلسطيني؛ 

يكرر دعوة الجمعية العامة إىل إجراء مناقشة عاجلة بشأن مرشوعية القيـام مستقبالً باستخدام   –7

ذخائر معينة مشار إليها يف تقرير بعثة األمم املتحدة الدوليـة املـستقلة لتقيص الحقائق بشأن 

النزاع يف غزة، باالعتامد عىل جملة أمور منها خبة اللجنـة الدوليـة للصليب األحمر؛ 

يويص أيضاً بأن تعيد الجمعية العامة النظر يف تقرير بعثة األمـم املتحـدة لتقيص الحقائق بشأن   –8

النزاع يف غزة يف دورتها السادسة والستني، ويحث الجمعية العامة عىل أن تحيل ذلك التقرير إىل 

مجلس األمن للنظر فيه واتخاذ اإلجراء املناسب بشأنه، مبا يف ذلـك النظر يف إحالة الحالة يف األرض 

الفلسطينية املحتلة إىل املدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليـة عمالً بالفقرة الفرعية )ب( من 

املادة 13 من نظام روما األسايس؛ 

يويص كذلك بأن تظل املسألة معروضة عىل الجمعية العامة إىل أن تقتنـع بأن إجراءات مالمئة قد   –9

اُتخذت عىل الصعيد الداخيل أو الدويل لكفالة إنصاف الـضحايا ومساءلة الجناة، وأن تظل أيضاً 

عىل استعداد للنظر يف ما إن كان من الالزم اتخاذ إجـراءات إضافية وفقاً لسلطتها خدمةً للعدالة؛ 

يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل املجلس، يف دورته الثامنة عرشة، تقريـراً شامالً عن التقدم   –10

تقيص  بعثة  توصيات  تنفيذ  يف  املتحدة،  األمم  أجهزة  فيها  مبا  األطراف،  جميع  أحرزته  الذي 

الحقائق، عمالً بالفقرة 3 من الجزء “باء” من قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ–1/12؛ 

يطلب إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان، يف دورتـه الثامنة عرشة، تقريراً   –11

مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار؛ 

يقرر متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته التاسعة عرشة.  –12

]اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية 27 صوتاً مقابل 3 أصوات، وامتنـاع 16 عـضواً عـن التصويت. 

وكانت نتيجة التصويت عىل النحو التايل: 
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باكستان،  أوغندا،  أوروغواي،  أنغوال،  إكوادور،  األردن،  األرجنتني،  الرويس،  االتحاد  املؤيدون: 

البحرين، البازيل، بنغالديش، تايلند، جيبويت، السنغال، شييل، الصني، غابون، غانا، قطر، قريغيزستان، 

كوبا، ماليزيا، ملديف، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجرييا.

املتحدة  الواليات  الشاملية،  وآيرلندا  العظمى  لبيطانيا  املتحدة  اململكة  سلوفاكيا،  املعارضون: 

جمهورية  كوريا،  جمهورية  بولندا،  فاسو،  بوركينا  بلجيكا،  أوكرانيا،  إسبانيا،  املمتنعون:  األمريكية. 

مولدوفا، زامبيا، سويرسا، غواتيامال، فرنسا، الكامريون، املكسيك، الرنويج، هنغاريا، اليابان.[

وثيقة رقم 74:

مقابلة مع النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني أحمد بحر 
حول االنقسام الفلسطيني والثورات العربية74

26 آذار/ مارس 2011

كيف تنظرون إىل الحراك الشبايب الذي طفا مؤخراً إىل السطح من أجل املصالحة الفلسطينية؟ 	•

أتصور أن غزة مبا حققته يف حرب الفرقان من تصٍد للدبابات اإلرسائيلية بصدور عارية إال من   –

اإليان برضورة تحقيق النرص والعزة كانت حارضة يف مرص يف ميدان التحرير وحارضة يف تونس 

وحارضة يف ليبيا ويف اليمن ويف كل مكان ينتفض عىل الظلم فهذه املعركة بيننا وبني اليهود هي 

التي غرّيت املوازين األرضية وزادت الشباب العريب واإلسالمي ثقة بنفسه، ولذلك نحن أوالً نعتز 

ِفَئةٍ  ن  مِّ )َكم  تعاىل  لقوله  املجرمة مصداقاً  القوة  نتغلب عىل هذه  أن  استطعنا  وثباتنا  بصبنا 

اِبِريَن(. َقِليَلةٍ َغَلَبْت ِفَئةً َكِثريَةً ِبإْذِن اللَّهِ واللَُّه َمَع الصَّ

أما إنهاء االنقسام واملصالحة فرضورة رشعية ووطنية وأخالقية ورضورة، وأنا أمثن الجهود الشبابية 

التي تسعى لفلسطني واحدة، لكن ال بد أن يكون هناك ضوابط بعد تعث الورقة املرصية فنحن 

أوسلو وعن  بعيداً عن  الفلسطينية  الثوابت  الشارع ونريد مصالحة عىل  نبض  قيادة متثل  نريد 

التنسيق األمني والفيتو األمرييك والتدخل الصهيوين وعىل مبدأ قوله تعاىل: )إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن 

رُْصوٌص(. ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِلِه َصّفاً َكأَنَُّهم ُبْنَياٌن مَّ

الشارع  اجتاحت  التي  الشبابية  الثورات  سيل  إىل  فلسطيني  ترشيعي  كمجلس  تنظرون  كيف  	•
العريب مؤخراً؟

وانتشار  والحرية  العدالة  وتغييب  حقوقه  إعطائه  وعدم  اإلنسان  كرامة  انتهاك  أن  شك  ال   –

إعالن  بعد  السلطة  اغتصاب  ثم  الصورية  االنتخابات  وإجراء  واملايل  األخالقي  والفساد  الظلم 

سبيل  يف  تنتفض  وجعلتها  العربية  الشعوب  غضب  أثارت  أسباباً  كانت  خيالية  بنسب  الفوز 

مستوى  عىل  العظمى  الدولة  تعتب  التي  مرص  يف  املثال  سبيل  فعىل  وحقوقها  حريتها  اسرتداد 

الغاز يباع  التي كّبلت الشعب املرصي فصار  اتفاقية كامب ديفيد  العامل العريب واإلسالمي نجد 

للمواطن الصهيوين أرخص من املواطن املرصي، وهكذا يكن أن نقيس عىل ما حصل يف تونس 


