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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة تنفيـذ               
ستنتاجات الواردة يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقـائق          اال
  حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية يف

  موجز    
، ١٧/١٠يقدم هذا التقرير معلومات عن حالة تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان              

لبعثة الذي دعا فيه اجمللس األطراف املعنية إىل ضمان تنفيذ االستنتاجات الواردة يف تقرير ا             
  ).A/HRC/15/21(الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يف حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية 
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 الذي دعا فيـه اجمللـس       ١٧/١٠ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١
قلة األطراف املعنية إىل ضمان التنفيذ الفوري لالستنتاجات الواردة يف تقرير البعثة الدولية املست            

لسامية حلقوق اإلنسان أن    ا وطلب إىل مفوضة األمم املتحدة       ،)A/HRC/15/21(لتقصي احلقائق   
  . إىل اجمللس يف دورته العشرين١٧/١٠ من القرار ٣عن حالة تنفيذ الفقرة اً ختامياً تقدم تقرير

، أرسلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٤ويف    -٢
، بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان، مذكرات شـفوية إىل البعثـتني             )املفوضية(ان  اإلنس

الدائمتني إلسرائيل وتركيا وإىل بعثة املراقب الدائم لفلسطني، طلبت فيها معلومات عـن أي       
خطوات اختذهتا حكومة كل منها أو تعتزم اختاذها أو تكون على ِعلم هبا فيما يتعلق حبالـة                 

  .١٧/١٠ن قرار اجمللس  م٣تنفيذ الفقرة 
 موجهة إىل املفوضية، أكدت حكومة      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢١ويف مذكرة مؤرخة      -٣

تركيا من جديد االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق، وذكّرت بـأن              
االستنتاجات موجهة إىل إسرائيل وكذلك بأن جملس حقـوق اإلنـسان قـد أيـد هـذه                 

وشددت تركيا على أهنا قد تعاونت بالكامل مع بعثة تقصي          . ١٥/١ قراره   االستنتاجات يف 
  .احلقائق، وأبرزت ما يكتسيه عمل البعثة وتقريرها من طابع مستقل وقانوين

وشددت تركيا أيضاً على تعاوهنا الكامل مع فريق التحقيق الذي أنشأه األمني العام،               -٤
وخبصوص التقرير  . ةني القانوين والوقائعي للحادث   سيما بتقدمي عناصر مادية تتعلق باجلانب      وال

، أبـرزت   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢الذي أعده فريق التحقيق واملقدَّم إىل األمني العام يف          
للقوة، مما أسـفر   حكومة تركيا االستنتاج القائل بأنه قد حدث استعمال مفرط وغري معقول   

تقـّدم توضـيحاً      إسرائيل مل  عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين جبروح خطرية، وبأن        
  .ُمرضياً خبصوص هذه الوفيات

وبّينت تركيا عالوة على ذلك أن أدلة الطب الشرعي اليت تثبت سـقوط القتلـى                 -٥
بطلقات عديدة، منها طلقات يف الظهر ومن مسافة قريبة، هي أدلة مل تؤخذ يف احلـسبان يف    

رت تركيا باستنتاجات الفريق فيما يتعلق      وباإلضافة إىل ذلك، ذكّ   . املادة اليت قدمتها إسرائيل   
بإساءة السلطات اإلسرائيلية إساءة بالغة يف معاملة الركاب بعد االستيالء على السفن، مبا يف              
ذلك إساءة املعاملة البدنية والتحرش والترهيب ومصادرة األمتعة بال مربر واحلرمـان مـن              

  .املساعدة القنصلية يف الوقت املناسب
يا يف مذكرهتا عن اختالفها مع رئيس الفريق والـرئيس املتـشارك هلـذا              وأعربت ترك   -٦

ويف حني ذكّـرت تركيـا بـأن        . خبصوص مسألة مشروعية احلصار املفروض على غزة       الفريق
 ٦٤/١٠يوقّع على التقرير، فإهنا أشارت إىل قرار اجلمعيـة العامـة             التركي يف الفريق مل    العضو

. ، اليت أُكد فيها عدم شـرعية هـذا احلـصار          ١٥/٢١ و ١٤/١وقراري جملس حقوق اإلنسان     
والذي أدان  ) S/PRST/2010/9(ىل به رئيس جملس األمن      دواستشهدت تركيا أيضاً بالبيان الذي أ     

استعمال إسرائيل للقوة أثناء حادثة األسطول، وشدد على ضرورة تدفق الـسلع واملـساعدات              
  .من من قلق إزاء الوضع اإلنساين يف غزةاإلنسانية بصورة مستمرة وأعرب عما يساور جملس األ
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وأضافت حكومة تركيا أن تقييم الرئيس والرئيس املتشارك للفريق ملسألة مشروعية             -٧
احلصار خال من املصداقية، لكونه ال يقوم على اعتبارات قانونية وإمنا سياسية، وأكدت من              

ا اجلرائم يف حق املدنيني الذين      جديد التزامها باختاذ مجيع اإلجراءات القانونية ضد من ارتكبو        
  .كانوا على منت أسطول اإلغاثة اإلنسانية

وأكدت حكومة تركيا على أن تطبيع العالقات بني تركيا وإسرائيل لـن حيـدث                -٨
إذا قدمت إسرائيل جرباً مناسباً عن اإلصابات واخلسائر النامجة عن أفعاهلا وقدمت اعتذاراً              إال

وشددت حكومة تركيا أيضاً على استيائها البالغ من عدم تعاون . ارمسياً وتعويضاً إىل الضحاي
  . إسرائيل مع جملس حقوق اإلنسان

وحىت وقت إعداد هذا التقرير، مل تكن قد وردت أية معلومات من البعثة الدائمـة                 -٩
  .إلسرائيل أو بعثة املراقب الدائم لفلسطني

، تـشري   ١٧/١٠ من قراره    ٥وعمالً بطلب جملس حقوق اإلنسان الوارد يف الفقرة           -١٠
املفوضة السامية إىل االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقرير بعثة تقـصي احلقـائق وتقـدم               

  .املالحظات التالية
وخلصت بعثة تقصي احلقائق يف تقريرها إىل وجود أدلة واضحة تؤيد إجراء مقاضاة               -١١
 جرائم عمدية تتمثل يف القتل أو التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة والتسبب عن               بشأن

عمد يف معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو صحية خطرية، يف حدود املنصوص عليـه يف                
ورأت بعثة تقصي احلقائق أيضاً وقوع جمموعـة مـن        .  من اتفاقية جنيف الرابعة    ١٤٧املادة  

امات إسرائيل مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل، مبا يف ذلك انتهاكات           االنتهاكات اللتز 
واستخدام التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية             ؛  )١(للحق يف احلياة  

رية وحق الفرد يف األمان على شخـصه        احل؛ وانتهاكات للحق يف     )٢(الالإنسانية أو املهينة   أو
؛ وحق احملتجزين يف أن ُيعاملوا معاملة إنسانية حتتـرم          )٣(فاًالتوقيف أو االحتجاز تعس   وعدم  

وأضافت البعثة أنه ينبغي ضـمان   .)٥(؛ وحرية التعبري)٤(الكرامة األصلية يف الشخص اإلنساين    
  .حق مجيع الضحايا يف سبل انتصاف فعالة

مـة  وتشري املفوضة السامية إىل أن حكومة إسرائيل قد أنشأت آلية، هي اللجنة العا              -١٢
، وذلك لبحث حادثة أسـطول      ٢٠١٠مايو  /أيار ٣١لبحث احلادثة البحرية اليت وقعت يف       

__________ 
 .٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  )١(

الالإنسانية  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         ، واتفاقية   ٧املرجع نفسه، الفقرة     )٢(
 .ةأو املهين

 .٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  )٣(

 .١٠املرجع نفسه، املادة  )٤(

 .٢٦٥، الفقرة A/HRC/15/21انظر الوثيقة . ١٩املرجع نفسه، املادة  )٥(
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وحسب علم املفوضة السامية، باالستناد إىل املعلومات املتاحة بصورة عامة، فإنه           . )٦(اإلغاثة
 سبل انتصاف فعالة خبـصوص اجلـرائم واالنتـهاكات          ريمل حتدث عمليات مقاضاة أو توف     

  . يت أشارت إليها بعثة تقصي احلقائق يف تقريرهااملذكورة أعاله ال
وخلصت بعثة تقصي احلقائق يف تقريرها إىل أن احتجـاز الـسلطات اإلسـرائيلية       -١٣

ملمتلكات جرى االستيالء عليها بشكل غري مشروع يظل جرمية مستمرة وُدعيت إسرائيل إىل            
   .)٧(إعادة هذه املمتلكات فوراً

 إىل أن شعبة التحقيقات بالشرطة العسكرية لقوات الـدفاع    وتشري املفوضية السامية    -١٤
كني يف أسـطول    اإلسرائيلية قد باشرت سبعة حتقيقات جنائية يف حوادث سرقة أمتعة املشار          

وحسب علم املفوضة السامية، باالستناد إىل املعلومات املتاحة        . )٨(ودهاقام هبا جن  اليت  اإلغاثة  
يقات أو أي إجراء آخر قامت به حكومة إسرائيل قـد           بصورة عامة، فإن أياً من هذه التحق      

  .متلكات املشار إليها يف تقرير بعثة تقصي احلقائقأسفر عن إعادة امل
وقد خلُصت بعثة تقصي احلقائق إىل أنه ال ميكن حتديد هوية مرتكيب اجلرائم األكثر                -١٥

ـ خطورة دون مساعدة من السلطات اإلسرائيلية، وأن هؤالء املرتكبني قد            وا بطريقـة   فرصت
وأعربت البعثة عـن األمـل يف أن        . عنيفة عندما اعتقدوا أن هناك من حياول حتديد هويتهم        

تتعاون حكومة إسرائيل للمساعدة يف حتديد هويتهم بغية حماكمة من يـستحقون العقـاب              
  .)٩(وإهناء هذا الوضع

ة تقصي  وتالحظ املفوضة السامية بأسف أن حكومة إسرائيل مل تتعاون مع جلن            - ١٦
احلقائق، وال هي تعاونت يف إعداد تقارير املتابعة اليت طلبها جملس حقوق اإلنـسان،              

يف أي مبادرة من شأهنا أن تؤدي إىل تنفيذ استنتاج جلنة تقصي احلقائق املشار إليه                 وال
 الـسامية أن االسـتنتاجات      املفوضةوعلى هذه اخللفية، تالحظ     .  أعاله ١٥يف الفقرة   

 تقصي احلقائق مل تلق بعد إجراءات فعليـة مـن جانـب الـسلطات              الرئيسية للجنة 
  .اإلسرائيلية من أجل تنفيذها

        

__________ 
 .www.turkel-committee.gov.il/index.htmlانظر املوقع الشبكي  )٦(

 .٢٦٦، الفقرة A/HRC/15/21الوثيقة  )٧(

 report of the Public Commission To Examine theلعامة لبحث احلادثـة البحريـة،   انظر تقرير اللجنة ا )٨(

Maritime Incident of 31 May 2010, Part One (available from  

  www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs//8707200211english.pdf), para. 160. 

 .٢٦٧، الفقرة A/HRC/15/21الوثيقة  )٩(


