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احملتويات 

 
البند ١٠٩ من جدول األعمال: مسائل حقوق اإلنسان (تابع) 

تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان (تابع)  (أ)
البند ١٠٧ من جدول األعمال: القضاء على العنصرية والتمييز العنصري (تابع) 

التنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان (تابع)  (ب)
البند ١٠٨ من جدول األعمال: حق الشعوب يف تقرير املصري (تابع) 

البند ١٠٩ من جدول األعمال: مسائل حقوق اإلنسان 
ـــي  مسـائل حقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك النـهج البديلـة لتحسـني التمتـع الفعل (ب)

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية (تابع) 
حـاالت حقـوق اإلنسـان والتقـارير املقدمـة مـن املقرريـن واملمثلـــني اخلــاصني  (ج)

(تابع) 
تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان (تابع)  (هـ)
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افتتحت اجللسة يف الساعة ١٥/١٥. 
البنـد ١٠٩ مـن جـدول األعمـال: مسـائل حقـوق اإلنســان 

(تابع) 
تنفيــذ الصكــوك املتعلقــة حبقــوق اإلنســـان  (أ)
 A/C.3/57/L.37و A/C.3/57/L.36) (تـــــــابع)

 (A/C.3/L.39و A/C.3/57/L.38و
مشروع القرار A/C.3/57/L.36: التعذيب وغـريه مـن ضـروب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
السيدة غونارسدوتر (أيسلندا): تكلمت أيضا باسـم  - ١
بلدان الشمال األخرى، الدامنرك والسـويد وفنلنـدا والـنرويج، 
فعرضت مشروع القرار باسم املشـتركني يف تقدميـه، وأعلنـت 
أن وفـــود األردن وألبانيـــــا وأنغــــوال وبورونــــدي والبوســــنة 
واهلرسـك وتيمـور ليشـيت ومجهوريـة كوريـا وسـورينام وغانـــا 
والكامـريون وليبرييـا وليسـوتو ومـايل وموزامبيـق ونيكـــاراغوا 

تريد أن تضيف أمساءها إىل قائمة مقدمي مشروع القرار. 
وأوضحت أن نص مشروع القرار يشـدد علـى احلـق  - ٢
املطلق يف عدم التعرض للتعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة 
ـــدول  أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية، ويذَكِّــر بواجــب ال
ـــع مثــل تلــك املمارســات والقضــاء عليــها يف  األعضـاء يف من
ـــوه  داخـل بلداـا. كمـا أنـه يديـن كـل أشـكال التعذيـب، وين
بأمهية دور املقرر اخلاص للجنة حقـوق اإلنسـان املعـين مبسـألة 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 
املهينة، ويناشد توفري املوارد الالزمـة لصنـدوق األمـم املتحـدة 
للتربعات لضحايا التعذيب. وأعربت عن األمـل يف أن يعتمـد 

مشروع القرار بتوافق اآلراء. 
ــــة الدوليـــة حلمايـــة  مشــروع القــرار A/C.3/57/L.37: االتفاقي

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

ــــرض مشـــروع  الســيد ســيمانكاس (املكســيك): ع - ٣
القـرار باسـم املشـتركني يف تقدميـه، فـأعلن أن وفـود إكــوادور 
ــا  وبنغالديـش وسـورينام والفلبـني وموزامبيـق وناميبيـا ونيجريي
تريد أن تضم أمساءها إىل قائمة مقدمي مشروع القرار. وقـال 
إن نـص مشـروع القـرار يســـتكمل قــرارات ســابقة اعتمدــا 
ـــدون تصويــت، ويــأخذ يف االعتبــار التقــدم  اجلمعيـة العامـة ب
احملرز. ويطلب املشـروع مـن الـدول األعضـاء الـيت مل تصـدق 
بعد على االتفاقية أو تنضم إليها أن تفعل ذلك، حيـث أنـه ال 
يزال يلزم أن يصدق على االتفاقيـة أو ينضـم إليـها بلـد واحـد 
آخر لكي تصبح نـافذة املفعـول. ويطلـب إىل األمـني العـام أن 
يتخذ مجيع الترتيبات الالزمة لكي يتم بسرعة تشـكيل اللجنـة 
املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أســرهم 
املشـار إليـها يف املـادة ٧٢ مـن االتفاقيـة، كمـا يطلـب إليـــه أن 
ــــترويج  يقـــدم كـــل التســـهيالت واملســـاعدات الضروريـــة لل
ـــن خــالل احلملــة اإلعالميــة العامليــة عــن حقــوق  لالتفاقيـة م
ـــوق  اإلنســان وبرنــامج اخلدمــات االستشــارية يف ميــدان حق
اإلنسـان. وأعـرب عـــن األمــل يف أن يعتمــد مشــروع القــرار 

بدون تصويت. 
ــــال للصكـــوك  مشــروع القــرار A/C.3/57/L.38: التنفيــذ الفع
الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك التزامـات تقـدمي 

التقارير مبقتضى الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
الســيدة كينــت (كنــدا): عرضــت مشــروع القـــرار  - ٤
باسم املشتركني يف تقدميه، فـأعلنت أن وفـود إكـوادور وبنـن 
وبوركينـا فاســـو والبوســنة واهلرســك واجلمهوريــة التشــيكية 
واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة مقدونيــا اليوغوســـالفية 
الســابقة وســان مــارينو وســلوفاكيا وســرياليون والكامـــريون 
وكرواتيـا وكوسـتاريكا وهنغاريـا تريـــد أن تضــم أمساءهــا إىل 
قائمـة مقدمـي مشـروع القـرار. وأعلمـت اللجنـــة بــأن عبــارة 
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�وشــعبة النــهوض بــاملرأة� ســقطت مــــن الفقـــرة ١٢ مـــن 
املنطوق وجيب إضافتها بعد كلمة �املفوضية�. 

وأوضحت أن نص مشروع القرار يعيـد تـأكيد أمهيـة  -٥
نظــام اهليئــات التعاهديــة يف التنفيــذ التــام والفعــال لصكـــوك 
حقـوق اإلنسـان، وأنـه يســـتكمل ويــورد بشــكل مبســط مــا 
نصــت عليــه قــرارات مماثلــة اعتمــدت يف الــــدورة اخلامســـة 
واخلمسـني للجمعيـة العامـة، وحييـــط علمــا بــالتقدم احملــرز يف 
زيادة فعالية نظام اهليئات التعاهديـة، ويشـجع بـذل مزيـد مـن 
اجلهود حتقيقا هلذا الغـرض. كمـا يطلـب تعزيـز الوعـي بتوافـر 
ـــة للــدول األطــراف مــن املفوضيــة، ويرحــب  املسـاعدة التقني
باجلهود املبذولة من أجل القضاء على التأخري يف تقدمي الــدول 
األعضاء للتقارير، ويطلـب توفـري متويـل كـاف لنظـام اهليئـات 

التعاهدية حلقوق اإلنسان. 
مشـروع القـرار A/C.3/57/L.39: تعديـل مقـدم مــن الواليــات 

 A/C.3/57/L.30 املتحدة على مشروع القرار
السيد غافين (الواليات املتحـدة األمريكيـة): قـال إن  - ٦
ـــــرار  التعديــــالت املقدمــــة مــــن وفــــده علــــى مشــــروع الق
A/C.3/57/L.30 تعاجل بواعث القلـق الـذي خـاجل وفـده بشـأن 

الطريقة اليت طرح ا ذلـك املشـروع للتصويـت عليـه يف جلنـة 
حقــــوق اإلنســــان وفيمــــــا بعـــــد يف الـــــس االقتصـــــادي 
واالجتماعي، وبشأن الصك املعيب الـذي أسـفرت عنـه تلـك 
العمليـة. وأضـاف أن حكومتـه تديـــن كــل أشــكال التعذيــب 
إدانـة مطلقـة وتؤيـد بقـوة اجلـهود الدوليـة الراميـــة إىل القضــاء 
ــــها وتعويـــض  علــى تلــك املمارســة احلقــرية ومعاقبــة مرتكبي
ضحاياها. وهي دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملناهضـة 
التعذيب، كما أـا أكـرب جهـة متربعـة قائمـة بذاـا لصنـدوق 

األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب. 
ــــريا بشـــأن مشـــروع  واســتدرك قــائال إن خالفــا كب - ٧
الــربوتوكول االختيــاري ثــار يف جلنــة حقـــوق اإلنســـان ويف 

الس االقتصادي واالجتماعي. وقد طـرح وفـده نصـا بديـال 
كان من شــأنه أن ميكِّـن اللجنـة احلاليـة ملناهضـة التعذيـب مـن 
ـــدول علــى ســبيل املتابعــة لتقــارير  القيـام بزيـارات تطوعيـة لل
الدول األطراف، كما أنه أعلـن بصـورة غـري رمسيـة اسـتعداده 
للنظــر يف إدراج شــرط �اختيــاري� جيــــيز القيـــام بزيـــارات 
مفاجئة. ومما يؤسف لـه أن تلـك اجلـهود مل تتكلـل بالنجـاح. 
ـــيت ستنشــأ مبوجــب الــربوتوكول  وذكـر أن اللجنـة الفرعيـة ال
االختياري لن تقوم إال حبـد أدىن مـن الزيـارات ملتابعـة تقـارير 
ـــها ســتكون حمــل شــك.  الـدول األطـراف ومـن مث فـإن فعاليت
وكـان بالوسـع تصحيـح العيـوب الـيت تشـوب الصـك املقــترح 
ولكــن مــن ســوء احلــظ أن اجلــهود الــيت اســــتهدفت إحالـــة 
مشـروع الـربوتوكول االختيـاري إىل فريـق عـامل تـابع للجنــة 
الثالثة مل تنجح. وعالوة على ذلك، فإن مشروع الربوتوكول 
ـــأييد الــدويل العريــض الــذي جــرت  االختيـاري ال حيظـى بالت
العـادة علـى توقـع حصـــول صكــوك حقــوق اإلنســان عليــه، 
وينبغي عدم متويله من امليزانية العادية. وينبغـي أن يطلـب مـن 
الدول األطراف يف مشـروع الـربوتوكول االختيـاري وحدهـا 

دفع تكاليف تنفيذه. 
وأشار إىل أن اللجنة مل يقدم هلا بيان التكاليف الـذي  - ٨
يلزمــها للوقــوف علــى اآلثــار املاليــة املترتبــة علــى مشــــروع 
الـربوتوكول االختيـاري قبـل التصويـت علـى اعتمـاد مشــروع 
القرار، ولكن من املؤكد أن التكاليف ستكون ضخمة. وقـال 
ـــدول األطــراف وحدهــا  إنـه ال يوافـق يف أن اشـتراط حتمـل ال
ـــاري مــن شــأنه أن  التكـاليف النامجـة عـن الـربوتوكول االختي
يوجــد ســابقة خطــرية بالنســبة لصكــوك حقــــوق اإلنســـان. 
وأوضـح أن اهليئـات التعاهديـة القائمـة السـت، الـيت متـول مــن 
امليزانيـة العامـة، تتمتـع بقبـول دويل واسـع النطـــاق. ولســوف 
ـــا إذا مت الســعي إىل تضمــني امليزانيــة  تنشـأ سـابقة خطـرية حق
العادية لألمم املتحدة معاهدة تفتقـر افتقـارا واضحـا إىل تـأييد 
واسـع النطـاق. وإذا كـان يوافـــق يف أن االعتبــارات املاليــة ال 
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ـــة  ينبغـي أن تكـون هـي العـامل الـذي يتحكـم يف توفـري احلماي
حلقوق اإلنسان، فإن الربوتوكول االختيــاري املقـترح ينطـوي 
ـــن أعمــال هيئــات أخــرى أكــثر  علـى خطـر حتويـل املـوارد م

حتقيقا للنتائج، ومنها جلنة مناهضة التعذيب نفسها. 
الســيد توموشــيج (اليابــان): قــال إنــه يؤيــــد بقـــوة  - ٩
التعديـــــل املقـــــدم مـــــن الواليـــــــات املتحــــــدة يف الوثيقــــــة 
A/C.3/57/L.39، إذ أنـه ال يسـتهدف منـع البلـدان الناميـة مـــن 

االنضمــام إىل الــربوتوكول االختيــاري. وأضــــاف أن القلـــق 
الشـــديد خيـــامره لعـــدم اتبـــاع اإلجـــــراءات الواجبــــة أثنــــاء 
املفاوضات، وأشار إىل أن وفودا عديـدة، منـها وفـده، عـربت 
عـن خمـاوف بشـأن مشـروع الـــربوتوكول االختيــاري مل يتــم 
تناوهلا. ومــن غـري العـدل فـرض عـبء مـايل إضـايف علـى كـل 
الـدول األعضـــاء إذا كــان مشــروع الــربوتوكول االختيــاري 

مشوبا بالعيوب شكال وموضوعا. 
السيد هان (الدامنرك): تكلم باسم االحتاد األورويب،  - ١٠
فقال إن االحتاد األورويب ال ميكنـه تـأييد التعديـل املقـترح مـن 
الواليـات املتحـدة؛ فمنـع التعذيـب أجـل مـن أي مثـن. وأشــار 
ــــول مـــن  إىل أن كــل اهليئــات التعاهديــة حلقــوق اإلنســان مت
امليزانية العادية للمنظمة، وقال إنه يعتقد أن التكـاليف الناشـئة 
عن مشروع الربوتوكول االختياري ينبغي أن متول بـاملثل مـن 

امليزانية العادية. 
ـــة  البنـد ١٠٧ مـن جـدول األعمـال: القضـاء علـى العنصري

والتمييز العنصري 
التنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنـامج  (ب)
 A/C.3/57/L.34) (تــــــابع) عمـــــل ديربـــــان

 (A/C.3/57/L.35و
ـــرار A/C.3/57/L.34: التنفيــذ واملتابعــة الشــامالن  مشـروع الق
للمؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

السيدة كيسلينغر (فرتويال): تكلمت باسـم جمموعـة  - ١١
ـــالت إن اســم  الــ ٧٧ والصـني، فعرضـت مشـروع القـرار. وق
املقرر اخلاص قـد سـقط مـن الفقـرة ٣٩ مـن املنطـوق وينبغـي 
ـــد عبــارة �واليــة املقــرر اخلــاص�. وأضــافت أن  إدراجـه بع
مشروع القرار يتضمن العناصر الرئيسية مـن قـرارات اجلمعيـة 
ـــرار  العامـة ٢٦٥/٥٦ و ٢٦٦/٥٦ و٢٦٧/٥٦، فضـال عـن ق

جلنة حقوق اإلنسان ٦٨/٢٠٠٢. 
وذكرت أن نص مشروع القـرار يشـري بوجـه خـاص  - ١٢
إىل التوصية العامة اخلامسـة عشـرة (٤٢) للجنـة القضـاء علـى 
التمييز العنصري اليت تفيد بأن حظر نشر كل األفكار القائمـة 
على التفوق العنصـري أو الكراهيـة العنصريـة ال يتعـارض مـع 
احلـق يف حريـة الـرأي والتعبــري. كمــا أنــه يشــدد علــى أمهيــة 
الفريـق العـامل احلكومـــي الــدويل املنشــأ بقــرار جلنــة حقــوق 
اإلنسـان ٦٨/٢٠٠٢ لكفالـة املتابعـة الوافيـة إلعـالن وبرنــامج 
عمـل ديربـان، وعلـى مسـؤولية الـدول واملنظمـات الدوليــة يف 
كفالة أال تساعد التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب يف ممارسـة 
التميــيز علــى أســــاس العـــرق. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، يعلـــن 
مشــروع القــرار ســنة ٢٠٠٤ ســنة دوليــة إلحيــاء الذكــــرى 
السنوية املائتني الستقالل هــاييت، وسـنة دوليـة إلحيـاء ذكـرى 
مكافحة الرق وإلغائه، واضعـا يف االعتبـار قـرار منظمـة األمـم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافـة ٣١ م/٢٨. وأخـريا، قـالت إن 
املفاوضـات شـهدت ظـهور توافـق آراء عريـض وأعربـت عــن 
األمــل يف اعتمــاد مشــروع الــــربوتوكول االختيـــاري بـــدون 

تصويت. 
ــر  البنـد ١٠٨ مـن جـدول األعمـال: حـق الشـعوب يف تقري

 (A/C.3/57/L.35) (تابع) املصري
مشـروع القـرار A/C.3/57/L.35: حـق الشـــعب الفلســطيين يف 

تقرير املصري 
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السيد رشدي (مصر): عرض مشـروع القـرار باسـم  - ١٣
املشـتركني يف تقدميـه، فـأعلن أن وفـود  أفغانسـتان وإكــوادور 
وأوكرانيا وسورينام وشيلي والصومال وليبرييا ومايل وناميبيـا 
والنرويج تريد أن تضم أمساءها إىل قائمة املشـتركني يف تقـدمي 
مشروع القرار. وقـال إن املشـروع يعيـد تـأكيد حـق الشـعب 
الفلسطيين غري القابل للتصـرف يف تقريـر املصـري وإقامـة دولـة 
مستقلة، ويقر باحلاجــة إىل إجـراء مفاوضـات لتحقيـق السـالم 
يف الشرق األوسط. وأعـرب عـن األمـل يف أن يكـون اعتمـاد 
مشروع القرار عالمـة علـى انعقـاد إرادة اتمـع الـدويل علـى 
ـــة وإــاء احتالهلــا غــري  كفالـة وفـاء إسـرائيل بالتزاماـا الدولي
ـــة  املشـروع، وأن ميـهد السـبيل لكـي تنعـم كـل شـعوب املنطق

بالعيش يف سالم داخل حدود آمنة. 
البند ١٠٩ من جدول األعمال: مسائل حقوق اإلنسان 

مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك النـهج  (ب)
ــــع الفعلـــي حبقـــوق  البديلــة لتحســني التمت
ــــــابع)  اإلنســــان واحلريــــات األساســــية (ت
(A/57/134 و138 و140 و182 و205 
وAdd.1 و274 و275 و277 و283 و311 
وAdd.1 و323 و356 و357 و369 و371 

و384 و385 و394 و466 و484) 
حـاالت حقـوق اإلنسـان والتقـارير املقدمــة  (ج)
مــن املقرريــن واملمثلــــني اخلـــاصني (تـــابع) 
(A/57/230 و284 و290 وCorr.1 و292 
و309 و325 و326 و345 و349 و366 

 (A/C.3/57/5 و433؛ Add.1و
تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق  (هـ)

اإلنسان (تابع) (A/57/36 و446) 
ـــرر اخلــاص للجنــة حقــوق  السـيد مافرومـاتيس (املق - ١٤
اإلنســان املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان يف العــراق): عــــرض 

تقريـره املؤقـت الثـالث عـن حالـة حقـوق اإلنســـان يف العــراق 
(A/57/325)، فأعلن ترحيبه مبرسوم جملس قيــادة الثـورة الـذي 
ـــوم ٢٠ تشــرين األول/أكتوبــر  وقعـه الرئيـس صـدام حسـني ي
٢٠٠٢، والذي أعلن العفــو العـام عـن مجيـع السـجناء، مبـا يف 
ذلك معظم السـجناء السياسـيني. وقـال إن أحـوال االحتجـاز 
املروعـة يف سـجن أبـو غريـب ببغـداد تشـكل انتـهاكا جســيما 
للمـــادة ٧ مـــن العـــهد الـــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق املدنيــــة 
والسياسية. وذكر أنه بدافـع مـن التقـارير الـيت نشـرا وسـائل 
اإلعالم عن املظاهرات العامة وعـن األقـارب الذيـن يلتمسـون 
املعلومات عن السـجناء الذيـن مل يفـرج عنـهم، وعلـى أسـاس 
ـــــري اإلرادي  املعلومـــات الســـابقة عـــن حـــاالت االختفـــاء غ
واإلعدام بدون حماكمة واالعتقال بدون حماكمـة، فقـد طلـب 
من حكومة العراق أن تقدم تفاصيل كاملة عن عدد السـجناء 
املفــرج عنــهم والســــجناء الذيـــن مل يســـتفيدوا مـــن العفـــو. 
وحســب معلومــات وردت يــوم ٢٤ تشــرين األول/أكتوبــــر 
٢٠٠٢، صـدرت أوامـر لعـدد مـن الصحـــافيني مبغــادرة البلــد 
ألم كتبوا عن عمليات احتجاج وقعـت يف السـجون. وقـال 
إنه يود أن حيث احلكومة على السماح هلم بالبقاء يف العراق. 
وفيما يتعلق بالنتائج غـري املقصـودة الـيت وقعـت علـى  - ١٥
الصعيد اإلنساين بسبب احلظر الدويل املفروض علـى العـراق، 
وهي أمر يوليه دائما اهتماما خاصا، ذكر أن التحسـن يتبـدى 
يف معظم القطاعات حسب ما جاء يف تقريـر صـدر يف اآلونـة 
األخرية عن مكتب برنامج العراق. ويف هذا الصـدد، قـال إنـه 
ـــد مــن األمــوال لقطاعــات رئيســية مثــل  ينبغـي ختصيـص مزي
الصحة والتغذية، كمـا ينبغـي تقصـري الفـترة الـيت تنقضـي بـني 
صدور أوامر التوريد والتسليم. وينبغـي كذلـك ختفيـض عـدد 
الطلبـات املعلقـة ختفيضـا كبـريا. والتخفيـف مـن حمنـة الشــعب 
العراقي وإاء احلظر أمران ليس هلما إال حـل واحـد هـو تقيـد 
حكومة العراق تقيدا تامـا بكـل قـرارات جملـس األمـن، مبـا يف 

ذلك مسألة أسلحة الدمار الشامل. 
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وأضـاف أنـه قـام بزيـارة أوىل استكشـــافية للعــراق يف  - ١٦
شـــباط/فـــرباير ٢٠٠٢ (E/CN.4/2002/44)، التقـــى خالهلـــــا 
مبسؤولني حكوميني وضباط شرطة وقضاة حتقيق يف السجون 
ـــار رجــال ديــن. وقــد أثبتــت املشــاورات الــيت  وحمـامني وكب
أجريت مع الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة قيمتـها الشـديدة. 
وقال إن تركيزه الرئيسـي أثنـاء الزيـارة انصـب علـى مـا يلـي: 
قائمــة اجلرائــم الــيت ختضــع حاليــا لعقوبــة اإلعــدام؛ وقائمــــة 
حاالت اإلعدام اليت نفذت يف العـراق خـالل العـامني ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١؛ وأحوال السجون وإصالحها؛ واملرسوم الذي جيـيز 
تغيـري األصـل االثـين واالنضمـــام إىل األصــل العــريب؛ وعمليــة 
�التعريـــب�؛ واملرســـوم بشـــأن األمســـاء الـــيت تطلـــق علــــى 
األطفال. ورغم أنه تلقى عددا من التوضيحات أثنـاء زيارتـه، 
فـال تـزال هنــاك بضــع مســائل تســتحق مزيــدا مــن الدراســة 
ـــق للحــوار األكــثر متانــة  الدقيقـة. وقـد مـهدت الزيـارة الطري
الذي تبع ذلك، ولكن حكومة العراق قدمت معلومات كـان 

حمتواها وما شاا من تكرار مبعث شيء من خيبة األمل. 
واســتطرد قــائال إنــه قــام بزيــــارة جلمهوريـــة إيـــران  - ١٧
اإلسالمية يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، تلقــى خالهلـا مزاعـم 
غــري ثابتــة عــن تعــرض الزعمــاء الدينيــني املســــلمني الشـــيعة 
لالضطـهاد يف العـراق. ومت أيضـــا تلقــي تقــارير أخــرى تفيــد 
بوقوع حاالت إعدام بدون حماكمة وحاالت تعذيب ووجود 
أماكن احتجاز سرية. ومت تلقي معلومـات يف وقـت الحـق مل 
تبلغ بعد إىل حكومة العراق للتعليق عليها، مبا يف ذلك تقارير 
كرديـة عـن جريـان عمليـــة �تعريــب� ومزاعــم تفيــد بتلقــي 
آالف مـن األطفـال تدريبـا عســـكريا يف ظــل ظــروف صعبــة 
وبسحب دفاتر اإلعاشة من اآلباء الذيـن يرفضـون التعـاون يف 
هـذا الشـأن. ومل حيـرز أي تقـدم بشـأن مسـألة أسـرى احلــرب 
واألشـخاص املفقوديـن الكويتيـني. وجيـــب علــى احلكومــة أن 
ــك  تتخـذ إجـراءات حامسـة حلـل تلـك املشـكلة اإلنسـانية، وذل
بطـرق منـها التعـاون مـع اللجنـــة الثالثيــة. علــى أن تطــورات 

مشجعة وقعت، منها إعادة احملفوظـات تدرجييـا إىل الكويـت، 
ـــارة  والـرد اإلجيـايب مـن جـانب احلكومـة علـى طلبـه القيـام بزي
أخرى أطول للعراق، سيتم حتديد موعدها يف أعقاب املناقشة 

اجلارية حاليا بشأن العراق يف جملس األمن. 
ــــداءه إىل  وختامــا، قــال إنــه يريــد أن يعيــد تــأكيد ن - ١٨
احلكومة بأن تقوم مبـا يلـي: موافاتـه بكـل املعلومـات املطلوبـة 
فيمـا يتعلـــق بعقوبــة اإلعــدام؛ وفــرض وقــف علــى عمليــات 
اإلعـدام؛ ووضـع حـد لإلجـــراءات والسياســات الــيت تشــجع 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة التعصب الديين وسـائر أشـكال 
التمييز؛ وإلغاء احملاكم اخلاصة؛ وكفالة متشي كل التشـريعات 
ـــراق  واملمارســات مــع االلتزامــات الــيت تقــع علــى عــاتق الع

مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان. 
الســيد النعامــة (العــراق): قــال إن العــــراق يتعـــامل  - ١٩
ـــوق  بإجيابيــة وجديــة مــع خمتلــف آليــات األمــم املتحــدة حلق
اإلنسان، ومن هذا املنطلـق فقـد اسـتقبل املقـرر اخلـاص املعـين 
ـــوق اإلنســان يف العــراق يف شــباط/فــرباير ٢٠٠٢.  حبالـة حق
ـــه  وكــانت تلــك هــي الزيــارة األوىل لــه للعــراق، ووفــرت ل
حكومة العراق كل التسهيالت ولبت له مجيع طلباته وأبـدت 
التعاون إلجناح مهمته. كما أبدت حكومة العراق اسـتعدادها 
السـتقبال املقـرر اخلـاص يف زيـارة أخـــرى إىل العــراق، وهــي 
تتشاور حاليا معه بشأن برنامج الزيارة اليت سيقوم ا يف عـام 
٢٠٠٣. وما تقوم به حكومة العراق ضمـن هـذا السـياق هـو 
تعبري عن حسن النيـة والرغبـة الصادقـة يف التفـاعل مـع آليـات 

حقوق اإلنسان وإجراء حوار بناء وموضوعي ومثمر معها. 
وأضاف أن تناول املقرر اخلـاص للحالـة اإلنسـانية يف  - ٢٠
العراق كان ضعيفـا جـدا حيـث أنـه وصـف املعانـاة اإلنسـانية 
النامجة عن فرض احلظر بأا �غـري مقصـودة�. وواقـع احلـال 
يشـري إىل أن هنـاك أكـثر مـن ١,٧ مليـــون عراقــي توفــوا مــن 
جراء هذا احلظر، وال ميكن بأي حال وصف احلالـة اإلنسـانية 
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النامجـة عنـه بأـــا غــري مقصــودة. وقــد أمهــل املقــرر اخلــاص 
تضمـني تقريـره إجابـات العـراق علـى مجلـة مـن املســـائل الــيت 
أثارهـا سـواء أثنـاء زيارتـه للعـراق أو يف اجتماعاتـه مـع املمثــل 
ــر  الدائـم للعـراق يف جنيـف وكـانت حجتـه يف ذلـك عـدم توف
ــــول حيـــث أن  ترمجــة هلــا مــن العربيــة. وهــذا أمــر غــري مقب
اإلجابات وصلت إليه قبل وقت كاف مـن إعـداد تقريـره، مث 
أن العربيـة هـي إحـــدى اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة الــيت 
متتلك املوارد الالزمة للقيام بعملية الترمجـة. وقـد حـث املقـرر 
ــه  اخلـاص العـراق علـى �اإلجابـة السـريعة التحريريـة علـى طلب
القيام بزيارة أخرى� يف حني أن طلبه قد قدم ووفق عليه مـن 

حيث املبدأ قبل فترة قصرية من إعداد التقرير. 
واسترسل قائال إن املقرر اخلــاص أشـار يف تقريـره إىل  - ٢١
حاالت معينة استفسر بشأا من حكومة العراق ومل تكن قـد 
وصلت اإلجابة عنها عند إعداد التقريـر، وكـان األوىل بـه أن 
ينتظر اإلجابة وأن يوردها يف تقريره. وقد أشار املقرر اخلاص 
يف توصياته إىل مضمون توصيات أوردها يف تقاريره السابقة، 
األمر الذي يثري الشكوك يف تعاون العراق ورمبـا يوحـي بعـدم 
حدوث أي تطور يف هذا السياق، وهذا أمر خيالف احلقيقة. 

وذكــر أن النــهوض حبقــوق اإلنســان يتطلــب توفــــر  - ٢٢
األمن والسالم واالستقرار وقيام حياة طبيعية. وليس هـذا هـو 
احلال يف بلد يعاين من حظر شـامل خـانق منـذ أكـثر مـن ١٢ 
عاما مل تشهد لـه البشـرية مثيـال، وقـد خلَّـف حـىت اآلن ١,٧ 
مليون ضحية ووصف بأنه جرميـة إبـادة مجاعيـة. كمـا يسـتمر 
العــدوان العســكري اليومــي مــن جــانب الواليــات املتحــــدة 
واململكـة املتحـدة وفـرض منـاطق حظـــر الطــريان علــى مشــال 
العـراق وجنوبـــه بشــكل منفــرد وغــري قــانوين، باإلضافــة إىل 

تصاعد التهديدات بالعدوان على العراق واحتالله. 
وأردف قـــائال إن الكثـــري مـــن االامـــات املوجهـــــة  - ٢٣
للعراق حول انتـهاكات حقـوق اإلنسـان هـي يف الواقـع جـزء 

مـن احلملـة السياسـية والعسـكرية للواليـات املتحـدة واململكــة 
املتحــدة، ومــع ذلــك فــــإن حكومـــة العـــراق متتلـــك اإلرادة 
السياسية إلزالة كل املعوقات من أجل تعزيز حقـوق اإلنسـان 
وحرياتــه األساســية علــى الرغــم مــن الظــروف االســـتثنائية. 
وتأكيدا لذلك، فقد أصدرت احلكومـة قـراري عفـو يـوم ٢٠ 
تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، نـص أحدمهـا علـى العفـو عــن 
مجيـع السـجناء العراقيـــني مبــا يف ذلــك الســجناء السياســيون، 
ونـص اآلخـر علـــى العفــو عــن الســجناء مــن رعايــا البلــدان 
العربية. كما مت إلغاء أو تعديل العديد من القوانني والقـرارات 
اليت صدرت يف الفترة املاضية، وجتري حاليا مراجعـة قـرارات 

وقوانني أخرى. 
ـــراق حتــرص علــى اســتمرار  وأضـاف أن حكومـة الع - ٢٤
املمارسات الدميقراطية كاالستفتاء الشعيب على منصب رئيس 
اجلمهورية واالنتخابات احلرة املباشرة ألعضاء الــس الوطـين 
وجمـالس الشـــعب احملليــة، وضمــان حقــوق األقليــات واملــرأة 
والطفـل. وحكومـة العـراق تكـن التقديـر للجـهود الـيت يبذهلـــا 
اتمع الدويل من أجل إرساء قواعد ومبـادئ ـدف إىل خـري 
اإلنسـانية وإقامـة جمتمعـات آمنـة تتمتـع بالرفاهيـــة واالســتقرار 
وحتـترم حقـوق اإلنسـان وكرامتـه. ولذلـك فـــهي تأســف ألن 
هـذه احلقـوق تنتـهك علـى حنـــو ســافر مــن خــالل ممارســات 
انتقائيـة وغـري موضوعيـة مـن جـانب بعـــض الــدول ســعيا إىل 
حتقيق أهداف سياسية، حبيث أضحت قضيـة حقـوق اإلنسـان 
سالحا سياسيا وإجراء انتقائيا خيضع ملعايري مزدوجـة ووسـيلة 

لالبتزاز والضغوط تستخدم ضد دول دون غريها. 
ونبـه إىل أن جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة ال تـزال ترتكــب  - ٢٥
ضد الشعب العراقي من خالل احلظـر االقتصـادي؛ والعـدوان 
مــن جــانب الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة يتواصــــل؛ 
واستخدام ذخائر اليورانيوم املنضب خيلف آثارا خطـرية علـى 
احلياة والبيئة يف العراق. ولذلك فمن الالزم أن يضطلع املقـرر 
اخلـاص مبسـؤولياته اإلنسـانية والقانونيـة باختـاذ موقـف واضــح 
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وصريح جتاه النتائج املدمرة املترتبة على احلظر واالعتداء علـى 
حقـوق اإلنسـان األساسـية يف العـراق. وأكـــد رغبــة حكومــة 
العـراق يف مواصلـة التعـاون واحلـوار البنـاء مـع املقـرر اخلــاص، 
والتفـاعل مـع آليـات األمــم املتحــدة األخــرى املعنيــة حبقــوق 
اإلنسان من أجل النهوض حبقوق اإلنسان وحرياتـه األساسـية 

يف كل أحناء العامل.  
السـيدة جيبسـن (الدامنـرك): تكلمـت باســـم االحتــاد  - ٢٦
ــه  األورويب، فطلبـت مـن املقـرر اخلـاص أن يوضـح مـهام زيارت
الثانية املزمعة للعراق وأن يبدي رأيــه فيمـا قـد تكـون حكومـة 
العـراق تبذلـــه مــن جــهود لكفالــة عدالــة توزيــع اإلمــدادات 
ـــذاء.  اإلنســانية الــيت تــرد يف إطــار برنــامج النفــط مقــابل الغ
وتساءلت عما عساه أن تكون املربرات اليت تسوقها احلكومة 

لوجود حماكم خاصة. 
ـــة): رحــب  السـيد يعقـوب (اجلماهرييـة العربيـة الليبي - ٢٧
ـــة العــراق، مث قــال إن املقــرر  بالتعـاون الـذي أقيـم مـع حكوم
اخلاص ينبغي أن يويل مزيدا من االهتمام لآلثار اإلنسانية الــيت 
تـترتب علـى اجلـزاءات واآلثـار الـــيت تلحــق البيئــة مــن جــراء 
اليورانيوم املنضب. ونظرا لسجل العـراق يف ممارسـة التسـامح 
الديـين جتـاه األقليـات الدينيـة، فـإن املزاعـم الـيت تقـول بوجــود 
متييز تثــري بـالغ الدهشـة. ومـن دواعـي القلـق أن يطلـب املقـرر 
اخلاص إعداد ترمجة رمسيـة للمذكـرات الشـفوية الـيت تـرد مـن 
البعثة الدائمة للعراق لكي يتمكن مـن النظـر فيـها يف حـني أن 

العربية هي إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة. 
السيد العرتي (الكويت): قال إن املعلومات الـواردة  - ٢٨
ــــدل علـــى أن حالـــة  يف تقريــر املقــرر اخلــاص (A/57/325) ت
حقوق اإلنسان يف العـراق مسـتمرة يف التدهـور. وأضـاف أن 
وفده يريد أن يشري إىل ما أورده املقرر اخلـاص يف الفقـرة ٢١ 
مـن تقريـره عـن عـدم وجـود أي تطـورات إجيابيـة فيمـا يتعلــق 

مبسألة األسرى واملفقودين مـن الكويتيـني ومـن رعايـا البلـدان 
الثالثة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير. 

وذكر أنه منذ تعيني مقرر خاص بشــأن حالـة حقـوق  - ٢٩
اإلنســان يف العــراق للمــرة األوىل يف عــام ١٩٩١، مل يوافـــق 
العـراق علـى اسـتقبال املقـرر اخلـاص سـوى مــرة واحــدة مــن 
قبـل، حيـث مت ذلـك يف عـام ١٩٩٢. وبعـد مـرور مـا يقـــرب 
مـن ١١ عامـــا، أعلــن العــراق اســتعداده للتعــاون مــع املقــرر 
اخلاص ووجه لـه الدعـوة لزيـارة العـراق يف زيـارة استكشـافية 
أوىل خالل شــباط/فـرباير ٢٠٠٢. وكـانت توقعـات الكويـت 
إجيابية بشأن تلك الزيارة، وراودهـا األمـل يف أن يتـم التطـرق 
إىل مسألة األسرى واملفقودين أثناء الزيارة. وعلـى الرغـم مـن 
أن ذلـك مل حيـدث، فـإن الكويـت تنظـر إىل الزيـارة علـى أـــا 

خطوة يف االجتاه الصحيح. 
ـــة عندمــا أصــدرت  ومضـى قـائال إن احلكومـة العراقي - ٣٠
عفوا عاما يوم ٢٠ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢، فـإن األمـل 
حــدا بــالكويت إىل توقــع أن يشــمل ذلــك العفــــو الســـجناء 
الكويتيني، خصوصا يف ضـوء مـا تناقلتـه وكـاالت األنبـاء مـن 
تصرحيـات علـى لسـان مسـؤولني عراقيـني بـأن األمـر ســيكون 
كذلــك. ولكــن النتــائج جــاءت خميبــة لآلمــال كالعـــادة ومل 
حيدث أي تطور يف هـذا الشـأن. ويف الفقـرة ٤٠ مـن التقريـر 
التاسع لألمني العام املقدم عمـال بـالفقرة ١٤ مـن قـرار جملـس 
األمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩) (S/2002/931)، يذكـر األمـني العـــام 
أنـه رغـم االتفاقـات املشـجعة ملؤمتـر القمـة العـريب يف بـــريوت، 
فإن كلمات العراقيني عن مصـري املفقوديـن ال تـزال يف حاجـة 
ـــاك فرصــة متاحــة  إىل االقـتران بأفعـال ملموسـة. وال تـزال هن
لتوخـــي حســـن النيـــة يف معاجلـــة القضايـــا اإلنســـانية مثـــــل 
املفقوديــن؛ وينبغــي للعــراق اغتنــام هــذه الفرصــة الســــتعادة 
ـــال املتكلــم إن  مصداقيتـه بشـأن املسـائل اإلنسـانية املعلقـة. وق
الكويـت تدعـو العـراق إىل إجيـاد حـل هلـذه املسـألة مـــن أجــل 
إاء املعاناة اإلنسـانية للمفقوديـن وأسـرهم، وإىل التعـاون مـع 
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اآلليات الدولية املنشأة هلذا الغرض. وأعلن اسـتعداد الكويـت 
للتعـاون مـع املقـرر اخلـاص مـن أجـل الوصـول إىل حـــل هلــذه 
املســألة، واســتعداد املســؤولني الكويتيــني املعنيــني الســــتقبال 

املقرر اخلاص يف الكويت يف أي وقت يراه. 
السـيد سوكاتشـيف (كنـدا): قـال إن املقـرر اخلـــاص  - ٣١
ينبغي أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن نطاق الزيارات املزمعة 
املقبلـة إىل العـراق، فضـال عـن تقـــدمي تقــومي للتقــدم احملــرز يف 
احلـوار مـع احلكومـة. كمـا ينبغـي لـه أن يبـدي رأيـــه يف األثــر 
احملتمــل أن يــترتب علــــى احلالـــة اإلنســـانية يف البلـــد نتيجـــة 

للصراع. 
ـــيز (كوبــا): طلــب معلومــات  السـيد أمـوروس نوني - ٣٢
إضافيــة عــن أثــر اجلــزاءات علــى حالــة حقــوق اإلنســـان يف 

العراق. 
السـيد فينيـي (سويسـرا): شـدد علـى لـزوم أن يبقـــى  - ٣٣
السجناء املفرج عنهم مطلقي السراح، وقال إن املقرر اخلــاص 
ينبغي أن يعمل على توضيح السـبب يف أن بعـض السـجناء مل 

يستفد من العفو العام. 
ـــرر اخلــاص للجنــة حقــوق  السـيد مافرومـاتيس (املق - ٣٤
اإلنسان املعين حبالة حقــوق اإلنسـان يف العـراق): رد علـى مـا 
أثري من مسائل، فقال إن التقريـر (A/57/325) ينبغـي أن يقـرأ 
مشـفوعا بتقريـره املقـدم إىل جلنـة حقـوق اإلنســـان يف دورــا 
الثامنة واخلمسني (E/CN.4/2001/42). وأضاف أنه حيـاول يف 
إطـار تنفيـذه لواليتـه تغطيـة طائفـة عريضـة مـن املسـائل؛ وقــد 
تناولت تقاريره السابقة على حنو أوثق بعـض اآلثـار اإلنسـانية 
غــري املقصــودة الــيت ترتبــت علــى اجلــزاءات. أمــا عــن آثـــار 
اليورانيـوم املنضـب، فقـد تلقـى عنـــها تقــارير متعارضــة وهــو 

ينتظر املزيد من اإليضاح. 
وقـال إنـه طلـب تفـاصيل كاملـة عـن السـجناء الذيـــن  - ٣٥
استفادوا من العفو وأولئك الذين مل يستفيدوا منه، علـى أمـل 

عدم إعادة املفرج عنهم إىل السجن. وذكـر أنـه ال يتقـن كـل 
لغة رمسية من لغات األمم املتحدة وبالتايل فال ميكن أن يتوقـع 
منه أن ينظر يف معلومات وردت باللغة العربية قبل ثالثـة أيـام 
فقط من تقدمي تقريره. وقـد مت بـالفعل إحـراز تقـدم يف سـياق 
حواره مع احلكومة وهو يتطلـع إىل اتصـال التعـاون. وأوضـح 
أن زيارتــه الثانيــة ســتغطي كــامل جمموعــة مســــائل حقـــوق 
ــــتتحدد مـــهام الزيـــارة علـــى أســـاس املبـــادئ  اإلنســان؛ وس
التوجيهية القائمة اخلاصـة بـاملقررين اخلـاصني. وهـو ال يتوقـع 

قيام أية صعوبات يف التعاون مع احلكومة. 
ــرد يف  وفيمـا يتعلـق بتوزيـع اإلمـدادات الغذائيـة الـيت ت - ٣٦
ـــذاء، قــال إنــه مل يتلــق أيــة  إطـار برنـامج النفـط يف مقـابل الغ
شكاوى أخرى. وال مراء يف أنه ينبغي حـث حكومـة العـراق 
على إلغاء احملاكم اخلاصة الـيت ال يوجـد هلـا أي مـربر واضـح. 
وليس من شأن وجودها إال إثارة الشـكوك. وذكـر أنـه يتـابع 
ـــني املفقوديــن، وأنــه ال  بنشـاط مسـألة أسـرى احلـرب الكويتي
ـــومي مــا إذا كــانت حالــة حقــوق اإلنســان قــد  ميكنـه بعـد تق
حتسنت أم ال. ومن املؤكد أن عدد حـاالت اإلعـدام قـد قـل، 
ومل تتنـاقل التقـارير حـدوث حـاالت بـتر أو تشـويه يف اآلونـــة 
ـــأي شــكل يف اآلثــار السياســية  األخـرية. وأوضـح أن النظـر ب
املترتبة على الصراع مع العراق أمـر خيـرج عـن نطـاق واليتـه. 
غري أنه أعرب عن األمل يف أن يتم حل املسألة بـدون صعـاب 
تذكر. وبدافع من اهتمامه بعدم تعريـض شـعب العـراق ملزيـد 
ـــد بقــرارات جملــس  مـن املعانـاة، فقـد حـث العـراق علـى التقي

األمن. 
السيد دوغارد (املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسـان  - ٣٧
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية اليت حتتلـها 
إسـرائيل منـذ عـام ١٩٦٧): عـرض تقريـره الـوارد يف الوثيقـــة 
ـــارتني إىل  A/57/366 وAdd.1، فقـال إن التقريـر يقـوم علـى زي

األرض الفلسـطينية احملتلـة متتـا يف عـــام ٢٠٠٢، ويركــز علــى 
ــانية،  املسـائل التاليـة: األمـن وحقـوق اإلنسـان، واألزمـة اإلنس
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واملستوطنات وتقرير املصري، ومعاملـة األطفـال. وأضـاف أنـه 
يتقبــل أن لــدى إســرائيل خمــاوف أمنيــة حقيقيــة ومشــــروعة 
للغايـة. فقـد أصـابت موجــات مفجــري القنــابل االنتحــاريني 
ـــة ومــن  اتمـع اإلسـرائيلي جبـروح غـائرة، ومـن حـق احلكوم
ـــد مــن اهلجمــات.  واجبـها أن حتمـي شـعبها مـن التعـرض ملزي
كمـا ينبغـــي التشــديد علــى أن عمليــات التفجــري االنتحاريــة 
تنتـهك احلـق يف احليـاة كمـا تنتـــهك مبــدأ أساســيا جــدا مــن 
مبـادئ القـــانون الــدويل � أال وهــو واجــب التميــيز يف كــل 
األوقات بني املدنيني واحملاربني. ولذلك ال ميكن لوم إسـرائيل 
ـــوات  علـى مطالبتـها بـأن تتخـذ السـلطة الفلسـطينية كـل اخلط
الالزمـة ملنـع عمليـات التفجـري االنتحاريـة وملعاقبـــة املســؤولني 

عنها. 
ـــت نفســه الســؤال  واسترسـل قـائال إنـه جيـب يف الوق - ٣٨
عمـا إذا كـانت التدابـري الـيت تلتجـئ إليـــها إســرائيل ردا علــى 
ذلـك تتـم دائمـا لتلبيـة حاجـة أمنيـة. إذ غالبـا مـا تكـون تلـــك 
التدابري غري متناسبة باملرة مع الفعل لدرجة أا تبـدو مصممـة 
جزئيـا ملعاقبـة الشـعب الفلسـطيين وإذاللـه وإخضاعـه. وجيـــب 
املوازنــة بــني االحتياجــات األمنيــة إلســرائيل واالحتياجــــات 
ـــه  اإلنسـانية املشـروعة للشـعب الفلسـطيين. وقـال إن البـادي ل
هـو أن حقـوق اإلنسـان يضحـى ـــا يف ســبيل األمــن، األمــر 
الـذي يـؤدي بـدوره إىل نشـــوء ديــد أكــرب ألمــن إســرائيل: 
وذلك هو اليـأس الـذي ال منـاص مـن أن يـؤدي إىل عمليـات 

التفجري االنتحارية وسائر أعمال العنف ضد اإلسرائيليني. 
ــــات  وذكــر أن األزمــة اإلنســانية النامجــة عــن العملي - ٣٩
ــــة وغـــزة قـــد أضـــرت بالنســـيج  العســكرية يف الضفــة الغربي
االجتمـاعي والسياسـي واالقتصـادي للمجتمـع الفلســطيين إىل 
درجة رمبا تستعصي على اإلصالح. كما عمل حظر التجـول 
وحرمـان سـكان القـرى مـن الوصـول إىل املـدن علـــى انتشــار 
البطالة والفقر وسوء التغذية واملرض. وبلغت معدالت الفقر، 
حمسـوبة علـى أسـاس اسـتهالك مـواد تبلـغ قيمتـها دوالريــن أو 

ـــة يف الضفــة  أقـل يف اليـوم، ٨٤ يف املائـة يف غـزة و٥٧ يف املائ
الغربيـة. ويلـزم تقـدمي مسـاعدات إنسـانية علـــى نطــاق واســع 
جدا، ولكن البعض يف جمتمع املاحنني الدوليني يرى يف الوقـت 
نفسه أن تقدمي املعونات يرفع عن كاهل إسرائيل عبء القيـام 
بنفسها بتقدمي مثل هذه املساعدة، وعلى هذا النحو فقد ينظر 
إىل تقدمي تلك املساعدات اإلنسانية على أنه يسـاهم يف متويـل 
االحتـالل. ومبوجـــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبمايــة 
املدنيني وقت احلرب، فإن إسرائيل نفسها ملزمة بكفالة توفري 
األغذيــة واإلمــدادات الطبيــة للشــعب الفلســــطيين، ومـــواالة 

اخلدمات الطبية، وتسهيل تشغيل املؤسسات التعليمية. 
وقـال إن اتمـع الـدويل يقـر متامـا بـــأن املســتوطنات  - ٤٠
تشكل انتهاكا جسيما التفاقية جنيـف الرابعـة، غـري أن أثرهـا 
علـى آفـاق تقريـر الشـعب الفلســطيين ملصــريه وعلــى حقــوق 
اإلنسان الفلسطيين ال يلقى اعترافا كافيا. وتلـك املسـتوطنات 
تعـوق إمكانيـة قيـام دولـة فلسـطينية حيـث أـا تدمـر الســالمة 
ـــر إىل تصميــم إســرائيل  اإلقليميـة لفلسـطني. كمـا يـتزايد النظ
على مواالة مستوطناا وتوسيعها على أنه ديد للحل القـائم 
على وجود دولتني، األمر الذي ينطـوي علـى نتـائج مشـؤومة 

بالنسبة إلسرائيل. 
وأشـار إىل أن التـهديد األمـين الـذي تواجهـه إســرائيل  - ٤١
يصـور عمومـا علـى أنـه السـبب يف عمليـات اإلغـالق ونقــاط 
ـــي  التفتيـش الـيت أدت إىل نشـوء األزمـة اإلنسـانية، ولكـن ينبغ
عـدم إغفـال دور املسـتوطنات يف تلـك األزمـة. فاملســتوطنات 
تتصـل بعضـها بـالبعض وبإسـرائيل بطـرق خمصصـة الســتعمال 
ـــم إغــالق الطــرق الفلســطينية الــيت  املسـتوطنني وحدهـم، ويت
تتقـاطع معـها، وهـو مـا جيـرب يف الغـالب ســـكان القــرى علــى 
التحول إىل سلوك طرق أطول للوصـول إىل األسـواق واحملـال 
وأمـاكن العمـل واملـدارس واملستشـفيات. وبالتـايل فـإن حريـــة 
احلركــة وحــق الفلســطينيني يف التمتــــع حبيـــاة الئفـــة جيـــري 
التضحيـة مـا يف سـبيل أمـن وراحـة جمتمـع املسـتوطنني. وقــد 
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ـــرائيل أــا قصــرت توســيعها للمســتوطنات علــى  أعلنـت إس
�النمو الطبيعي�، إال أن عدد سكان تلك املسـتوطنات يزيـد 
بنسبة ٥,٦ سنويا، كما أـا آخـذة يف التوسـع املـادي بفضـل 

املخافر األمامية اليت تعمل على توسيع رقعتها. 
وقال إن األطفال يتعرضون للمعاناة الشـديدة بسـبب  - ٤٢
عمليــات االقتحــام العســكرية لــألرض الفلســطينية، وحظــــر 
ــال يف  التجـول، وعمليـات اإلغـالق، علـى مـا جـاء بيانـه تفصي
الفقرة ١٠ من الوثيقة A/57/366/Add.1. وأضـاف أنه طـالب 
إسـرائيل، يف تقريـره املقـدم إىل جلنـة حقـوق اإلنسـان، بــإجراء 
حتقيق كامل بشأن معاملة األطفال الفلسطينيني قيد االحتجاز 
الـيت يزعـــم، يف أقــل القليــل، أــا تشــكل معاملــة ال إنســانية 
ومهينـة، أو تشـكل، يف أسـوأ الفـــروض، تعذيبــا. ومل يــرد رد 
على هذا الطلب. وقد حان الوقت للقيام بإجراءات متضـافرة 
ـــع الــدويل الختــاذ خطــوات حلمايــة أطفــال  مـن جـانب اتم
املنطقة. ومن شأن التخلف عن ذلك أن يكون أساسا لوقـوع 

كارثة يف املستقبل. 
السـيد تامـري (إسـرائيل): قـــال إن وفــده فَــزُِعُ هلــذه  - ٤٣
الشـعائر السـنوية لتشـــويه مسعــة دولــة إســرائيل حيــث يتخــذ 
التقرير الذي عـرض للتـو أداة لذلـك. فـهذا التقريـر متحـيز يف 
أساسه، وحيفل مبالحظات ذات طـابع سياسـي وعقيمـة عقمـا 
مطلقـا. وهـو لـن يـؤدي إىل النـهوض حبقـــوق اإلنســان أو إىل 
التخفيف مــن حـدة حالـة الشـعب الفلسـطيين. والتقريـر مبثابـة 
تأييد للتعنت الفلسطيين والقرار السياسي الذي اختذ عن قصر 
نظـر بنبـذ احلـوار والتفـاوض وتفضيـل شـن محلـــة مــن العنــف 

واإلرهاب. 
ـــيت  وأضـاف أن التقريـر يعطـي انطباعـا بـأن التدابـري ال - ٤٤
تتخذها إسرائيل حلمايـة أرواح املدنيـني تشـكل انتـهاكا أكـثر 
جسامة للقانون الدويل من الفظائع الـيت يرتكبـها اإلرهـابيون. 
وإىل حــد كبــــري فـــإن أكـــثر جـــانب يف التقريـــر افتقـــارا إىل 

اإلحســاس باملســؤولية هــو حماوالتــه املتكــررة لتــربير أعمــال 
اإلرهـاب، حيـث يزعـم أن انتـهاك حقـوق اإلنسـان يف الضفـة 
الغربيـة وغـزة هـو الـذي يفـرخ أعمـال اإلرهـاب يف إســرائيل، 
ومع ذلك فإن ممارسـة الفلسـطينيني للعنـف ضـد اليـهود تعـود 

إىل ما قبل إنشاء دولة إسرائيل يف عام ١٩٤٨. 
واســتطرد قــائال إن الوصفــات الــيت يقدمــــها املقـــرر  - ٤٥
اخلاص لعالج احلالة ليسـت أقـل مدعـاة لالنزعـاج. فإسـرائيل 
تتعـرض للـهجوم مـن مجاعـات تكـرس نفسـها للقضـــاء عليــها 
ـــه هــي أن أجنــع وســيلة  قضـاء مربمـا، ومـع ذلـك فـإن نصيحت
ملكافحـة اإلرهـاب هـي النـهوض حبقـــوق اإلنســان ومحايتــها. 
ولقد قوبلت كل لفتـة إنسـانية بـالرفض واإلسـاءة مـن جـانب 
اإلرهابيني الذين يضمرون اإلطاحة بأيـة عمليـة للسـالم وقتـل 
املدنيني األبرياء. واستخدام عربات اإلسعاف لنقل اإلرهابيني 
واألسلحة وريب األسلحة أثنـاء فـترات رفـع اإلغـالق أمـور 
جيـب أن تـدان بأقسـى العبـارات، ولكـن أحـــدا مل يفــه ببنــت 

شفة. 
وأشــار إىل أن كثــريين يف اتمــع الــــدويل يطـــالبون  - ٤٦
بوضع حد للعنف وبتصنيـف عمليـة التفجـري االنتحاريـة علـى 
أا جرمية ضد اإلنسانية وجرميـة حـرب، ويلقـون بقـدر كبـري 
من املسؤولية السياسية عن ارتكاب تلك الفظائع على كـاهل 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية، ولكـن املقـرر اخلـاص ارتـأى مـــرة 
أخرى أن يدلل على أن واليته نافلة برفضه االعـتراف بتواطـؤ 
الفلســطينيني وحتملــهم للمســؤولية. والتقريــر بــالصورة الـــيت 
عرض ا ال ينهض حبقوق اإلنسان يف األراضـي، كمـا أنـه ال 
خيدم قضية السالم. والشـيء الوحيـد الـذي اكتسـب قـوة هـو 
رفض الفلسطينيني لشرعية إسـرائيل وتصميمـهم علـى إزهـاق 

املزيد من األرواح. 
السـيدة جيبسـن (الدامنـرك): تكلمـت باســـم االحتــاد  - ٤٧
األورويب، فســـألت عمـــا ميكـــــن عملــــه لتحســــني وصــــول 
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املســــاعدات اإلنســــانية والــــــربامج اإلمنائيـــــة إىل األراضـــــي 
الفلسطينية احملتلة. وفيما يتعلق بسياسة املستوطنات، تسـاءلت 
عن اآلثار اليت ميكن أن تلحـق حبقـوق اإلنسـان نتيجـة للسـور 
األمين اجلديد اجلاري إنشاؤه. وقالت إن والية املقـرر اخلـاص 
وضعت يف عام ١٩٩٣، ورمبا يكون الوقت قـد حـان إلعـادة 
صياغتها لكي تعرب عن الواقع الفعلي القـائم حاليـا. كمـا يـود 
االحتــاد األورويب أن يســمع املزيــد عــن التدابــــري اإلســـرائيلية 
ــــن  اجلديـــدة ملكافحـــة اإلرهـــاب، مثـــل ســـحب اجلنســـية م

اإلسرائيليني العرب. 
السيدة الربغويت (املراقبة عن فلسطني): أعربـت عـن  - ٤٨
ـــهو يقــدم صــورة كاملــة للحالــة يف  امتنـان وفدهـا للتقريـر، ف
األراضي احملتلة وملعاناة الشـعب الفلسـطيين. كمـا عـربت عـن 
تقديـر الوفـد للزيـارات الـيت قـام ـا املقـرر اخلـاص لفلســطني، 
واليت مكنته من التعبري عن وقائع احلالــة القائمـة فعـال. وقـالت 

إن العنف واملعاناة سيزوالن بزوال االحتالل. 
السـيدة احلـاج علـي (اجلمهوريـة العربيـــة الســورية):  - ٤٩
قالت إن التقرير يعـرب عـن احلالـة الفاجعـة حلقـوق اإلنسـان يف 
األراضـي الفلسـطينية، وإن االحتـالل اإلسـرائيلي هـو الســـبب 

الرئيسي يف ذلك. 
ـــر يعــرب عــن  السـيدة خليـل (مصـر): قـالت إن التقري - ٥٠
احلالـة املتدهـورة للشـعب الفلسـطيين. وأضـــافت أن التضحيــة 
حبقـوق اإلنسـان يف سـبيل األمـن أمـــر ليــس مــن شــأنه إال أن 

يؤدي إىل نشوء ديد أكرب. 
السـيد يعقـوب (اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة): قـــال إن  - ٥١
وفـده يوافـق املقـرر اخلـــاص يف أن التــوازن بــني االحتياجــات 
األمنية إلسرائيل واالحتياجـات اإلنسـانية للفلسـطينيني أصبـح 
منعدمــا. ومــن الواضــح أن املســتوطنات اإلســرائيلية تشـــكل 
انتـهاكا التفاقيـة جنيـف الرابعـة، وهـي يف حقيقـة األمـر خمــافر 
أمامية. وجيب أن يتخذ جملس األمن إجراء إلاء االحتالل. 

السيد دوغارد (املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسـان  - ٥٢
املعين باحلالة يف األراضي الفلسطينية الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ 
عام ١٩٦٧): قال ردا على الدامنـرك إنـه مل جيـر دراسـة وافيـة 
للمســألة، ولكــن يف حــدود علمــه فــإن إســرائيل ال تســــمح 
بوصول املساعدات اإلنسانية إىل الشـعب الفلسـطيين، بـالرغم 
مـن خضوعـها للتفتيـش األمــين. ولقــد شــاهد الســور األمــين 
اجلـاري بنـاؤه بـني األراضـــي الفلســطينية وإســرائيل، وهــو ال 
يعتقــد أن هــذا الســور ميثــل حــال للمشــكلة؛ فســيكون مـــن 
األجدى التفاوض واحلوار. ومن غري احملتمـل أن يسـري السـور 
مبحاذاة اخلط األخضر، وستكون نتيجة ذلك هـي ضـم املزيـد 
مـن األرض الفلسـطينية. كمـا أن مصـري املســـتوطنات الواقعــة 

داخل السور غري واضح. 
ـــــض  وفيمـــا يتعلـــق باملســـائل املتعلقـــة بواليتـــه وببع - ٥٣
االنتقادات املوجهة من إسرائيل، قال إن واليـة املقـرر اخلـاص 
عندمـا تقـررت يف عـــام ١٩٩٣، كــان التركــيز منصبــا علــى 
السلطة الفلسطينية، ولكن يف ظل توسع االحتـالل العسـكري 
اإلسـرائيلي فـإن سـيطرة السـلطة علـى األحـداث يف األراضـــي 
قلت. ومن مث، فإن االهتمـام ينصـب يف السـياق الراهـن علـى 
االنتـهاكات مـن جـانب السـلطة القائمـة بـاالحتالل. وأعــرب 
ـــرائيلية إىل ســحب  عـن األمـل يف أن ال تلتجـئ احلكومـة اإلس
اجلنسـية مـن اإلسـرائيليني العـرب. وقـال إن خربتـه الشــخصية 
ــــا يف ظـــل الفصـــل  مبثــل تلــك املمارســات يف جنــوب أفريقي

العنصري جتعله يرى أن مثل تلك التدابري ينبغي أن تدان. 
وردا على ممثل إسرائيل، قال إن هناك حاجة حقيقيـة  - ٥٤
ــــاب  للحـــوار بـــني إســـرائيل واتمـــع الـــدويل بشـــأن اإلره
وانتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عـن االحتـالل. فاحلكومـة 
تنظـر إىل نفسـها علـى أـا مسـتهدفة بالتـــهديد وبالتــايل فمــن 
ــــل التدابـــري الالزمـــة ملواجهـــة التـــهديد.  حقــها أن تتخــذ ك
واجلـانب اآلخـــر ينظــر إىل االحتــالل علــى أنــه مصــدر كــل 
الشــرور يف املنطقــة. ومــن رأيــــه أنـــه ال ميكـــن القـــول بـــأن 



02-6771913

A/C.3/57/SR.36

االحتــالل ال صلــة لــه بقضيــة اإلرهـــاب، إذ أن اليـــأس مـــن 
املستقبل حيمل الشباب الفلسـطينيني علـى االعتقـاد بأنـه ليـس 
أمامـهم اختيـار آخـر. وقـــال إنــه يــدرك أنــه لــن يقنــع الوفــد 
اإلسرائيلي ذا الرأي فوريا، ولكنه حث ذلك الوفد علـى أن 
يفكر يف األسباب اليت حتفز الشباب علـى ارتكـاب مثـل تلـك 

األفعال املدمرة. 
السـيد لوبرشـت (املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعــين  - ٥٥
حبقوق اإلنسان يف كمبوديا): عرض تقريره عن حالة حقـوق 
اإلنسـان يف كمبوديـا (A/57/230)، فقـال إن تقـــدم كمبوديــا 
على الطريق من العنف القاتل إىل السالم والوئام يقتضي منها 
أن تقر مباضيها. وجمتمعها اجلريح حباجة إىل اكتشاف احلقيقة 
وإىل اندمـال جراحـــه وإىل العدالــة. وأعــرب عــن أملــه يف أن 
مينـح األمـني العـام واليـة السـتئناف املفاوضـات مـع احلكومـــة 
الكمبودية بشأن إنشـاء حمكمـة للخمـري احلمـر. ولقـد قطعـت 
كمبوديا شوطا طويال خالل العقد املاضي، ولكن يبقى عمـل 
الكثـري لكفالـة احليـاة الكرميـة لكــل الكمبوديــني. وأوضــح أن 
كــل مســائل حقــوق اإلنســان الــيت مت تناوهلــــا هلـــا جوانـــب 
مشـتركة األمـر الـذي ينـهض دليـال علـى أن حقـوق اإلنســـان 

تشكل كال ال يتجزأ. 
وأردف قائال إنه ما مل يتم إصـالح القضـاء فسـيكون  - ٥٦
مـن شـبه املسـتحيل وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب. وجيــب 
تطبيق القانون على اجلميـع سواسـية، أغنيـاء أو فقـراء، أقويـاء 
أو ضعفاء. وجيب وقف أعمال القتل اليت تقوم ـا العصابـات 
اإلجرامية وحماكمة املسؤولني عنها. وعالوة علـى ذلـك، فلـن 
تقوم للقضاء القوي واملستقل قائمـة إذا مل تكـن هنـاك حمـاكم 
قويـة ومسـتقلة، وجيـب تـدارك النقـص يف عـدد احملــامني علــى 
وجـه السـرعة. وقـد تـأثر الفقـراء يف كمبوديـا بـانعدام القـــدرة 
علـى االنتفـاع مـــن األراضــي وإجبــارهم علــى تغيــري أمــاكن 
إقامتـهم، األمـر الـذي أدى إىل اتسـاع فجـوة الـثراء يف واحـــد 

من أفقر بلدان العامل. 

وأضـاف أن االجتـار باألشـخاص، وهـو ميثـل مشـــكلة  - ٥٧
عابرة للحدود يف جنوب شـرق آسـيا، يزدهـر يف كمبوديـا يف 
سياق من ضعف إنفـاذ القـانون والفسـاد. وحسـب تقديـرات 
يوثـق ـا، جيـري االجتـار سـنويا بنسـاء وأطفـال يبلـغ عددهـــم 
٢٠٠ ٠٠٠، حيـث يتعــرض معظمــهم لالســتغالل اجلنســي. 
ـــاح املســتقبل، وجيــب كفالــة حصــول كــل  والتعليـم هـو مفت
األطفـال والشـباب علـى التعليـم علــى قــدم املســاواة. وجيــب 

بصورة خاصة معاجلة الفجوة بني اجلنسني. 
ــــــــت يف  وذكــــــر أن أول انتخابــــــات حمليــــــة أجري - ٥٨
شـباط/فـرباير املـاضي، ومـن املقـرر إجـراء انتخابـات عامـــة يف 
ـــه ٢٠٠٣. ولقــد خيمــت علــى االنتخابــات  أوائـل متـوز/يولي
احملليــة ســــحابة مـــن العنـــف والتخويـــف، وعلـــى احلكومـــة 
واملسؤولني عن إنفـاذ القـانون أن يفعلـوا كـل مـا يف سـلطتهم 
ملنــع تكــرار ذلــك يف االنتخابــات العامــة وأن يبـــدوا احليـــاد 
احلقيقـي. وجيـب أن تتحـول اللجنـــة الوطنيــة لالنتخابــات إىل 
هيئــة مســتقلة وحمــايدة وشــفافة حبــق. وجيــب كفالــة إتاحـــة 
الفرصة على قدم املسـاواة يف وسـائل اإلعـالم لكـل األحـزاب 

السياسية. 
وأعلـن أن حتسـني احلالـــة العامــة حلقــوق اإلنســان يف  - ٥٩
كمبوديــا تتطلــب اســتراتيجية عامليــة وإرادة سياســــية قويـــة. 
ــــي  وجيــب أن حتتــل مصــاحل الشــعب مكــان الصــدارة. وينبغ
ـــة وكفالــة االســتفادة  للمـاحنني تكثيـف مـا يقدمونـه مـن معون
احلقيقية منها مــن جـانب أفقـر الفقـراء. ويف املقـابل، جيـب أن 
تفـهم احلكومـة أن املعونـــة هــي مبثابــة شــراكة وأن مــن حــق 

املاحنني أن يروا حتقق نتائج. 
ــــال إن حكومتـــه  الســيد ســن ســون (كمبوديــا): ق - ٦٠
عملت على حتسني التمتع بالكثري من حقوق اإلنسـان، مبـا يف 
ذلك التخفيف من حدة الفقر والنهوض بـالتقدم االجتمـاعي، 
الذي هو من حقوق اإلنسـان األساسـية أيضـا، وذلـك أمـر مل 
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يشـر إليـه تقريـر املمثـل اخلـاص. ولقـد أعطـــى جمتمــع املــاحنني 
مباركته، عن طريق تقدمي الدعم، لكفـاح كمبوديـا مـن أجـل 
ــة  حتسـني مؤسسـاا، مبـا يف ذلـك سـلطاا التشـريعية والتنفيذي
ـــإجراء أول  والقضائيـة، منـذ انتخابـات عـام ١٩٩٨ وقيامـها ب

انتخابات حملية. 
واسـتدرك قـائال إنـه ولئـن كـان يبقـــى عمــل الكثــري،  - ٦١
وكــانت األولويــات العليــــا للبلـــد يف املرحلـــة الراهنـــة هـــي 
التخفيف من حدة الفقر، وحتقيق األمن الغذائــي، واإلسـكان، 
وتلبية االحتياجات األساسية، فإنـه يتحـرك بسـرعة أيضـا حنـو 
االندمـاج يف اتمـــع احمللــي والعــاملي. وهــو عضــو عــامل يف 
رابطـة أمـــم جنــوب شــرق آســيا، ويشــارك يف حمــافل دوليــة 
أخـرى، وتقـدم بطلـب لالنضمـام إىل عضويـة منظمـة التجــارة 
العامليــة. ومركــزه كبلــد موقــع علــى نظــام رومــا األساســـي 
ــــى إخالصـــه حلقـــوق  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يشــهد عل
اإلنسان وسيادة القانون، بينما تدل اسـتضافته الناجحـة لعـدد 
من األحداث اإلقليمية واألقاليمية الرئيسية على ما حيـرزه مـن 

تقدم يف كل جوانب احلياة. 
وعرب عن الشكر للمثل اخلاص جلهوده الـيت جتلـت يف  - ٦٢
التقريـر، وقـال إن وفـده يشـــعر رغــم ذلــك خبيبــة األمــل إزاء 
بعــض مــا تضمنــه ذلــك التقريــر. فقــد الحــظ أن تعليقــــات 
حكومتـه مل ترفـق بـه، ويف ذلـك خمالفـة التفـــاق عــام ١٩٩٥ 
الذي مت التوصل إليه مع مبعوث األمني العام يف ذلك الوقت. 
وأضاف أن حكومته تعكف على صياغة قـانون بشـأن مركـز 
القضــاة ســيكفل هلــم االســــتقالل، وبشـــأن إنشـــاء مدرســـة 
للقضاة، سيكون االلتحـاق ـا بامتحـان مسـابقة عـام. وعلـى 
أي األحـوال، فقـــد قــل الفســاد يف صفــوف القضــاة بدرجــة 

كبرية نتيجة لإلجراءات اليت اختذا احلكومة. 
وأعـرب عـن ترحيـب حكومتـه أيضـا جبـــهود اتمــع  - ٦٣
الــدويل الراميــة إىل تشــجيع األمــم املتحــدة علــــى اســـتئناف 

مفاوضاا بشأن إنشاء حمكمة للخمري احلمــر تقـوم علـى مبـدأ 
العدالة واملعايري املقبولة دوليا، وهي املفاوضات اليت انسـحبت 
ـــده يتعــاون مــع  منـها انفراديـا منـذ تسـعة أشـهر. وقـال إن وف
جمموعـة مـن الـدول املهتمـة بشـأن تقـدمي مشـــروع قــرار ــذا 
املعىن، وأعرب عن شكر الوفد للمثل اخلــاص جلـهوده يف هـذا 
الشأن. ومع ذلك، فإن الزعم بأن اللجنة الوطنية لالنتخابـات 
منعت إتاحة الفرصـة علـى قـدم املسـاواة للوصـول إىل وسـائل 
اإلعالم أثناء احلملـة االنتخابيـة زعـم ال يعـدو أن يكـون جمـرد 
مبالغة يف تصوير األمور. فقانون االنتخابات الكمبودي ينص 
صراحـة علـى إتاحـة الفرصـة علـى قـدم املسـاواة ملمارسـة هـذا 
الوصول، وواقع احلال هـو أن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 

قد وصف االنتخابات بأا منصفة وحمل ثقة. 
وذكر أن احلكومة رفعت امليزانية الوطنيـة للتعليـم إىل  - ٦٤
١٩,٣ مليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة � وهـو 
ما ميثل أعلــى خمصصـات ترصـد يف امليزانيـات الوطنيـة للتعليـم 
� بغية القضاء على الفساد يف املدارس، وإتاحة فرصة التعليـم 
ــــدالت األميـــة يف  اــاين ألبنــاء الفقــراء، كمــا اخنفضــت مع
ـــال إنــه يعــترض  املـدارس األوليـة والثانويـة اخنفاضـا حـادا. وق
ـــن أن الســلطات البلديــة يف  بشـدة علـى مـا جـاء يف التقريـر م
فنوم بنه أشعلت النار يف مستوطنات يف عام ٢٠٠١ وأعادت 
توطني ٣ ٣٠٠ أسرة جربيا يف أماكن تسودها أحـوال خميفـة، 
وال تتوفــر فيــها ميــاه نظيفــة أو مــدارس أو عيــــادات طبيـــة. 
فاألشــخاص املعنيــون كــانوا حيتلــون بصــورة غــري مشـــروعة 
األماكن اليت طردوا منها، وقــد احـترقت مسـتوطنام بطريقـة 
غري مقصودة أو بسبب إمهاهلم هم. وقد متت إعـادة توطينـهم 
مبوافقة تامة منهم والتعهد بتوفـري املرافـق واهليـاكل األساسـية. 
وقـــررت الســـلطات البلديـــة إزالـــة تلـــك األحيـــاء الفقـــــرية 
للمحافظة على البيئة على طـول ـر ميكونـغ، واحملافظـة علـى 

القانون والنظام، وجتميل املدينة. 
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وقال إن وفده يشعر خبيبـة األمـل أيضـا إزاء مشـروع  - ٦٥
القرار اجلاري تقدميه مرة أخـرى. فـأجزاء كثـرية منـه تتضمـن 
مفاهيم وعبارات باليـة، كمـا تشـهد علـى ذلـك اخلالفـات يف 
الرأي فيما بني املشتركني يف تقدمي مشـروع القـرار، الذيـن مل 
يبد البعض منهم أي تقدير ملا حققتـه كمبوديـا مـن إجنـازات. 
وهذا األمر له أمهية خاصة، نظـرا ملـا مت التعبـري عنـه مجاعيـا يف 
اللجنـة مـن اسـتصواب ترشـيد جـــدول أعمــال املنظمــة ونبــذ 
ـــائل الــواردة يف مشــروع القــرار تتصــل  البنـود القدميـة. واملس
ببلـدان كثـرية؛ ولذلـك ينبغـي عـدم انتقـاء كمبوديـــا ملعاملتــها 
معاملة خاصة. وال مراء يف أن محايـة حقـوق اإلنسـان تشـكل 
أولويـة مـن أولويـــات بلــده. علــى أن الطــابع املشــترك لتلــك 
احلماية، املستمد من أن هذه احلقـوق تشـكل كـال ال يتجـزأ، 
جيعــل توفــري احلمايــة عمليــة مســــتمرة، يلـــزم أن تتوفـــر هلـــا 
ـــهم املتبــادل والتعــاون البنــاء. وختامــا،  شـراكات جيـدة والف
ـــن إرشــاد أثنــاء  أعـرب عـن الشـكر للوفـد اليابـاين ملـا قدمـه م
املفاوضات املطولة بشأن مشـروع القـرار، ولوفـود أخـرى ملـا 

قدمته من تعاون. 
السـيدة جيبسـن (الدامنـرك): تكلمـت باســـم االحتــاد  - ٦٦
األورويب فقـالت إن تقريـر املمثـل اخلـــاص قــد وجــه اهتمامــا 
خاصـا ملشـاكل القضـاء يف كمبوديـا، وهـي أصـل الكثــري مــن 
الصعاب، من قبيل الفسـاد، واإلفـالت مـن العقـاب، والعنـف 
يف االنتخابات. وسألت عـن التطـورات الرئيسـية الـيت وقعـت 
بشأن إصالح القضاء منذ آخر زيـارة قـام ـا املمثـل اخلـاص، 
وعـن األولويـات الـيت ينبغـــي قيــام جمتمــع املــاحنني واحلكومــة 

بتحديدها من أجل تأمني إحداث تغيري. 
ــــل  وأضــافت أــا اســتمعت باهتمــام لتعليقــات املمث - ٦٧
اخلاص على إمكانيات إنشاء حمكمة اللتماس احلقيقة والعدالة 
فيما يتعلق جبرائم اخلمري احلمر، وسألت عـن اإلجـراءات الـيت 
يتوقع من مجيع األطراف القيام ا لكفالة دعم األمـم املتحـدة 
ـــث أن املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبوضــوع  لتلـك احملكمـة. وحي

اإلعـدام بـدون حماكمــة قــد شــكت مــن عــدم رد الســلطات 
الكمبوديــة علــى أي مــن طلباــا طــوال الســــنوات اخلمـــس 
األخــرية، تســاءلت مندوبــة الدامنــرك عمــــا إذا كـــان جيـــري 
ـــا، ســألت عــن  التخطيـط إليفـاد بعثـة مشـتركة معـها. وختام
رأي املمثـل اخلـاص يف حالـة طـاليب اللجـوء يف كمبوديـا وعــن 
مـدى قـدرة مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني علــى 

الوفاء بواليتها هناك. 
السيدة فوسانو (اليابان): قالت إن حكومتـها تتطلـع  - ٦٨
إىل استمرار التعاون مـع املمثـل اخلـاص. ولقـد حتققـت بعـض 
اإلجنـازات يف احلالـة العامـة أثنـاء العـــام املــاضي، مبــا يف ذلــك 
إجــراء انتخابــات للمجــالس احملليــة، كمــا أن حالــة حقـــوق 
اإلنسـان تتحـرك يف االجتـاه الصحيـح. وتســـاءلت عمــا ميكــن 
للمجتمع الدويل أن يقوم به ملساعدة كمبوديـا علـى التحضـري 
لالنتخابات العامة املقبلة. وأضافت أن مرتكـيب فظـائع اخلمـري 
احلمر ينبغي أن حياكموا؛ ومـن مث ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن 
يدعــم جــهود الســلطات الراميــة إىل إنشــاء حمكمــة خاصـــة. 
وأعربت عن ترحيب وفدها مبساندة املمثل اخلاص السـتئناف 
املفاوضــات يف وقــت مبكــر بــني احلكومــة واألمــم املتحــــدة 
لتحقيـق هـذه الغايـة. وقـالت إـا مهتمـــة أيضــا مبعرفــة تقــومي 
ــــودي يف إنشـــاء تلـــك  املمثــل اخلــاص لرغبــة الشــعب الكمب

احملكمة، وألمهية املسألة بالنسبة للمجتمع الدويل. 
السـيد لوبرشـت (املثـل اخلـاص لألمـــني العــام املعــين  - ٦٩
حبقـوق اإلنســـان يف كمبوديــا): قــال إنــه ســريد علــى أســئلة 
وتعليقـات ممثـل كمبوديـا حتـدوه روح البنـــاء وليــس اهلجــوم. 
وأضـاف أنـه مل يتلـق ردا علـى طلباتـه املتكـررة مـــن احلكومــة 
الكمبودية يف أعقاب كل تقرير من تقاريره، ولكنه لن يـهمل 
إرفـاق أي رد يتلقـاه علـى تقـاريره املقبلـة، علـى أمـل تشــجيع 
قيام حوار جمد مع تلك السلطات. كمـا أنـه مل حيـذف قضايـا 
مثل الفقر من أي من تقاريره املقدمة هليئات املنظمة. وعـالوة 
علـى ذلـك، فإميانـا منـه بـأن حقـوق اإلنسـان تشـــكل كــال ال 
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يتجــزأ، فقــد أوىل أيضــــا اهتمامـــا جديـــا للمســـائل املتصلـــة 
ـــــره ال  بـــاحلقوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة. وتقري
يتضمـن أي تلميـح إىل أن السـلطات أشـــعلت النــار يف بعــض 
مناطق فنوم بنه، وكل ما جاء فيه هو جمرد القول بـأن حرائـق 
أشعلت وأنه مت إعـادة توطـني ٣ ٣٠٠ أسـرة يف ظـل ظـروف 
بالغة الصعوبة، أتيح له أن يشـاهدها بنفسـه. كمـا أنـه أعـرب 
عـن ارتياحـه لكثـري مـن التـأكيدات الـيت تلقاهـا، وخباصـة مـــن 
حمافظ بنوم بنه، بأنـه سـيتم عـالج احلالـة وأن عمليـات إعـادة 

التوطني اليت من هذا القبيل لن تتكرر. 
وأعلـن أنـه اقـترح حقـا تشـكيل هيئـة حتقيـــق مســتقلة  - ٧٠
للتحقيق يف عمليات القتـل الـيت تقـوم ـا عصابـات إجراميـة، 
وقـد أيـد امللـك اقتراحـه كتابـة، باعتبـاره وسـيلة حمتملـة إلــاء 
تلك املأساة. كما أن تلك الفكرة أثارت اهتمام وزيـر الدولـة 
يف وزارة الداخلية، الذي وعد بأنه سيتم إصدار تعليمـات إىل 
الشـرطة ملنـع تكـــرار وقــوع تلــك األحــداث. وبعــد أن قيــل 
ذلك، فإن ظاهر األمر يشري إىل أن عدد تلك االعتـداءات قـد 
ــذ  اخنفـض منـذ نشـر تقريـره، ومل يقـع سـوى اعتـداء واحـد من
الزيارة اليت قام ا يف حزيران/يونيه. ولئن كانت االنتخابـات 
احمللية قد أجريت على النحو السليم من الناحية الشكلية، فإن 
وصول كل األحزاب السياسية على قـدم املسـاواة إىل وسـائل 
اإلعـالم مل يتحقـق. والواقـع أن التفســـري املذهــل الــذي قدمــه 
رئيس الس الوطين لالنتخابات كان هو أن عمـل ذلـك مـن 

شأنه أن يثري القالقل. 
وأوضح أن إجياد حـل ملشـاكل القضـاء أمـر جوهـري  - ٧١
لتنميـة كمبوديـا مسـتقبال، ولكـن مل حيـرز ســـوى القليــل مــن 
التقدم منذ تقريره السابق. ورغم أن الس اجلديـد لإلصـالح 
القانوين والقضائي سيجتمع يف األسبوع القادم، فإنه يعتـرب أن 
عــدد اخلطــط واملؤسســات اجلديــدة املعــهود إليــــها بدراســـة 
اإلصـالح القضـائي يتناسـب عكسـيا مـع نتائجـها. فلــم حيــرز 
سوى القليل من التقـدم يف اسـتيفاء املقـاييس الـيت اتفـق عليـها 

ـــاحنني فيمــا يتعلــق، يف مجلــة أمــور،  يف االجتمـاع األخـري للم
بالس األعلى للهيئات القضائية � الذي جيب أن يكون هـو 
نفســه مســتقال باعتبــاره احلــارس علــى اســتقالل القضـــاء � 
والنظام األساسي للقضاة، الذي ال يزال لسوء احلظ معروضـا 

على جملس الوزراء. 
وقـال إن النتـائج اإلجيابيـــة الــيت خلــص إليــها تشــمل  - ٧٢
اإلنشـاء املزمـع ملدرسـة ملكيـة لتدريـب القضـــاة ووفــاء وزيــر 
ــــدم توجيـــه  العــدل بااللتزامــات الــيت قطعــها علــى نفســه بع
تعليمات إىل القضاة باألحكام اليت جيب أن يصدروا، وببدء 
حماربـة الفسـاد داخـل وزارتـه. ويف هـــذا الشــأن، فــإن حتســن 
التعـاون داخـــل جمتمــع املــاحنني ســيكون يف حملــه. ولقــد قــام 
ـــرأي العــام بشــأن  بزيـارة كمبوديـا للوقـوف علـى اجتاهـات ال
حمكمـة اخلمـــري احلمــر. وقــد توافــق رأي النــاس مــن خمتلــف 
األصـول واألجيـال علـى الرغبـة يف معرفـــة احلقيقــة ويف إقامــة 
العدالة. ونيل أية عملية للثقة يتطلب مشاركة األمـم املتحـدة، 
اليت أعرب عن األمل يف أن تعود قريبا إىل مائدة املفاوضـات. 
وينبغـي يف أي اتفـاق يتـم التوصـل إليـه أن يكـون متمشـيا مــع 
املبادئ األساسية للعدالة واتباع اإلجراءات الواجبـة، علـى مـا 
ـــادة ١٤ مــن العــهد الــدويل للحقــوق املدنيــة  يـرد بيانـه يف امل
والسياسية، وكمبوديا طرف فيه. وذكـر أنـه ال خيطـط للقيـام 
بزيـارة مشـتركة مـع املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبوضـوع اإلعـــدام 
بدون حماكمة، ولكنه على استعداد ملناقشة املسألة معـها ومـع 

املمثل اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان. 
واسـتطرد قـائال إنـه مل يتـم إحـراز تقــدم مــن الناحيــة  - ٧٣
الفعلية بشأن ملتمسي اللجوء من سكان اجلبـال. فبعـد تدمـري 
خميم األمم املتحدة بالقرب من احلدود، التمس كثريون منـهم 
املالذ يف الغابات لعجزهـم عـن الوصـول إىل مكتـب مفوضيـة 
ـــه الوصــول إىل  شـؤون الالجئـني يف فنـوم بنـه الـذي تعـذر علي
منطقة احلدود. وقد متت إعادة من مت العثور عليـهم هنـاك إىل 
فييت نام، ومل يتوفر االستعداد لـدى النـاس الذيـن سـاعدوهم 
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يف السـابق لعمـل ذلـك بســـبب التــهديدات باالنتقــام. وفيمــا 
يتعلـق باالنتخابـات العامـة، قـال إن بوسـع اتمـع الـــدويل أن 
ـــق إيفــاد مراقبــني قبــل  يقـوم بـدور هـام، ليـس فقـط عـن طري
االنتخابــات مباشــرة ويف أثنائــها، ولكـــن أيضـــا يف املراحـــل 
األوىل، عـن طريـق برامـج األمـم املتحـدة االنتخابيـة ومكــاتب 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 
ـــأن إعــداد موظفــي  الالجئـني، الـيت ميكنـها تقـدمي املشـورة بش
انتخابـات مسـتقلني. وبـالرغم مـن أنـه مـن الصعـب أن يتمتــع 
أي شيء يف كمبوديا باالستقالل، حيث يعود ذلـك ألسـباب 

تارخيية، فمن املمكن دائما حتقيق تقدم. 
وأوضــح أن مســائل حقــــوق اإلنســـان يف كمبوديـــا  - ٧٤
ليسـت، كمـا زعـم ممثلـها، مـن مسـائل املـاضي. ففـــي خــالل 
العامني اللذين توىل فيهما وظيفة املمثل اخلاص تزايـد ارتباطـه 

بالبلد عاطفيا وكل ما يريده هو التخفيف من معاناة شعبه. 
السيد تويننغ (الواليات املتحدة األمريكية): قـال إنه  - ٧٥
يأمل أن تتركز أنشطة املمثـل اخلـاص مسـتقبال علـى اـاالت 
ــــاء األولويـــة  اخلمســة الرئيســية الــيت حددهــا، رمبــا مــع إعط
إلصالح القضاء، الذي يؤيده بلده من كل قلبــه. وأضـاف أن 
وفـده يطـالب أيضـا بإنشـاء حمكمـة للخمـري احلمـــر ويــأمل أن 
يتوفـر االسـتعداد لـدى كمبوديـا لالشـتراك يف تقـدمي مشــروع 

قرار يقدم ذا املعىن. 
ـــانغ (فييــت نــام): أعربــت عــن  السـيدة نغـو دوك ث - ٧٦
الشـكر للوفـد اليابـاين ملـا بذلـه مـن جـــهود للتوصــل إىل قــرار 
بتوافـق اآلراء بشـأن حقـوق اإلنسـان يف كمبوديـا. وقــالت إن 
سـلطات فييـت نـام التمسـت التعـاون الـدويل مـن أجـل إعــادة 
سكان اجلبال إىل بلدهم، فهم ليسوا الجئـني وإمنـا هـم عـربوا 
احلدود إىل كمبوديا بطريقة غري مشروعة. وقـد متـت اإلعـادة 
وفقا ملبادئ السالمة واحترام كرامة اإلنسان؛ وليست سياسـة 
احلكومة هي اضطهاد سكان اجلبـال وإمنـا إعـادة إدماجـهم يف 

جمتمعـهم احمللـي. ولئـن كـان الدافـع إىل رحيلـهم هـو التخلــف 
النسـيب يف منطقتـهم، فقـد خدعـوا أيضـا مـن جـانب حمرضـــني 
أجانب أشرار زعمـوا أشـياء خياليـة وأوحـوا بتوقعـات زائفـة. 
والسلطات ملتزمة باستراتيجية طويلة األجـل لتضييـق الفجـوة 
اإلمنائية بني تلك املنطقة وسائر املناطق وبني فييت نـام وسـائر 

البلدان. 
السـيد لوبرشـت (املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعــين  - ٧٧
حبقوق اإلنسان يف كمبوديـا): طمـأن ممثـل الواليـات املتحـدة 
إىل أنــه ســيتابع النقــاط اخلمــس الــيت ذكرهــا، باإلضافـــة إىل 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلـك املسـألة 
الساخنة املتعلقة بالصحـة يف كمبوديـا والديـون الضخمـة الـيت 
تتكبدها األسر للحصول على اخلدمات الصحية. وذكـر ممثلـة 
فييت نام بأن سكان اجلبال عــاجزون عـن العمـل علـى حتديـد 
مركزهـم لعجزهـم عـن الوصـول إىل مكتـــب مفوضيــة األمــم 
ـــك،  املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف فنـوم بنـه. وعـالوة علـى ذل
فإن املبــدأ األساسـي اخلـاص بعـدم اإلعـادة القسـرية يكمـن يف 
صميم االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني؛ وجيب يف كـل عمليـة 

إعادة إىل الوطن أن تتم طوعيا. 
رفعت اجللسة يف الساعة ١٨/١٠. 

 


