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  احملتويات

  

  )تابع(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها :  من جدول األعمال٦٩البند 
ان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمتــع الفعلــي حبقــوق  مــسائل حقــوق اإلنــس  )ب(

  )تابع(اإلنسان واحلريات األساسية 
  )تابع(حاالت حقوق اإلنسان وتقارير املقررين واملمثلني اخلاصني   )ج(
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  .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
ــد  ــال  ٦٩البن ــن جــدول األعم ــسان   :  م ــوق اإلن ــز حق تعزي
 (A/66/87)) تابع (ومحايتها

مــــسائل حقــــوق اإلنــــسان، مبــــا يف ذلــــك النــــهج   )ب(
ــة ــوق اإلنــسان      البديل ــي حبق ــع الفعل لتحــسني التمت

 A/66/216 و   (A/66/274) تـابع  (واحلريات األساسية 
 A/66/342/Add.1 و          A/66/342 و          A/66/272 و
 A/66/293 و   A/66/253 و   A/66/284 و   A/66/204 و

 A/66/156 و   A/66/310 و   A/66/161 و   A/66/372و  
 A/66/330 و   A/66/262 و   A/66/285 و   A/66/203 و
 A/66/283 و   A/66/289 و   A/66/264 و   A/66/268 و
 A/66/269 و   A/66/270 و   A/66/271 و   A/66/254 و
 A/66/225 و   A/66/325 و   A/66/290 و   A/66/265 و
 A/66/314) و

ــررين     )ج( ــارير املقـــ حـــــاالت حقـــــوق اإلنـــــسان وتقـــ
 A/66/322  و(A/66/267) عتــاب (اخلاصــني واملمــثلني

 A/66/365  و A/66/361 و   A/66/358 و   A/66/343 و
 A/66/518) و A/66/374و 

املقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق  (لـــكاالـــسيد ف  – ١
ــام      ــذ ع ــة من ــسطينية احملتل ــسان يف األراضــي الفل ): ١٩٦٧اإلن

أشار مع األسف إىل عدم قدرته علـى الوفـاء بواجباتـه بـسبب              
ومــة إسـرائيل الــيت، علـى الــرغم مـن حماوالتــه    عـدم تعـاون حك  

املتكررة لوضع ترتيبات ُمرضـية، رفـضت بإصـرار وصـوله إىل            
. األراضــي الفلــسطينية احملتلــة لتقيــيم احلالــة علــى أرض الواقــع  
. وطلـــب دعـــم الـــدول األعـــضاء إلجنـــاز املهـــام املكلـــف هبـــا  

وأضاف أن البعثة اليت كان من املقـرر إيفادهـا إىل قطـاع غـزة               
ــع يف ــك    ٢٠١١ ربي ــن ذل ــدالً م ــصر واألردن ب ، مــضت إىل م

ــة  ــدواع أمني ــدة مــع ممثلــي    . ل وُعقــدت اجتماعــات كــثرية مفي
منظمــــات فلــــسطينية غــــري حكوميــــة وشخــــصيات مرموقــــة 

فلسطينية الذين سافروا من األراضي الفلسطينية احملتلـة ملناقـشة    
ــة والقـــدس وغـــزة   . حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف الـــضفة الغربيـ

قـــشات مفيـــدة مـــع وزيـــرّي خارجيـــة مـــصر جـــرت منا كمـــا
ومن املعتزم إيفاد بعثـة أخـرى إىل     . واألردن فيما يتعلق بواليته   

  .٢٠١٢املنطقة يف مطلع عام 
وأضــاف قــائالً إن تقريــره يعطــي تركيــزاً خاصــاً علــى   - ٢

ــن الــشواغل موضــع القلــق، مهــا إســاءة معاملــة         جممــوعتني م
ربية، وتصاعد عنـف    األطفال احملتجزين، ال سيما يف الضفة الغ      

املستوطنني وفـشل الدولـة القائمـة بـاالحتالل يف مـنح احلمايـة              
. الكافيـة للفلـسطينيني الــذين يعيـشون حتـت اإلدارة العــسكرية    

وأشــار إىل أنــه منــذ املوعــد النــهائي لتقــدمي تقريــره حــدثت        
  .تطورات عديدة جديرة باالهتمام

 األمـني   أوالً، صدور تقرير فريـق التحقيـق الـذي عيَّنـه            - ٣
العام برئاسة باملر للتحقيق يف حادث سفينة املـساعدات الـذي           

وقـد أقـرت إسـرائيل مبـا جـاء          . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣١وقع يف   
ــأن      ــاءات ب ــشدة، ال ســيما االدع ــا ب ــه تركي ــر وانتقدت يف التقري
ــذه مبوجــب       ــانوين وأن إلســرائيل احلــق يف تنفي ــزة ق حــصار غ

واختلـف التقريـر بـشأن      . القانون الدويل، حىت يف املياه الدولية     
تلــك املــسائل الرئيــسية مــع االســتنتاجات الــسابقة لفريــق مــن   

ــسان     ــوق اإلن ــس حق ــه جمل ــه  . اخلــرباء عيَّن ــار إىل أن واليت وأش
وعديــد مــن اإلجــراءات اخلاصــة األخــرى أيــضاً اختلفــت مــع   

ورد يف التقرير وأصـدرت بيانـاً صـحفياً مـشتركاً تفّنـد فيـه                 ما
وقد انتقـد البيـان     . لواردة يف تقرير باملر   العديد من االدعاءات ا   

بوجــه خــاص معاجلــة حــصار غــزة يف التقريــر علــى أنــه جمــرد    
مسألة أمنية، ومـن مث جتاهـل تـأثريه الـضار علـى الغـذاء وامليـاه                 

كمـا جـاء التقريـر معيبـاً مـن          . والصحة والرعاية يف قطاع غزة    
 يقـيم احلجـة بـأن      وجهة نظر القانون اإلنساين الدويل حيث مل      

هذا احلصار الذي دام أربع سنوات، هو فيما يبدو شـكل مـن             
أشكال العقاب اجلماعي للسكان املدنيني يف غزة مما يتعـارض           

ومن املؤسف أن تقرير باملر، مبنطقـه       . مع اتفاقية جنيف الرابعة   
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الذي ال يتفق مع رجاحـة فتـوى خـرباء مـن االختـصاصيني يف               
اصـلة حرمـان سـكان غـزة        القانون الدويل، قدم تربيراً رمسياً ملو     

  .من حقوق اإلنسان األساسية
ثانيــا، إن الطلــب الــذي قدمــه مــؤخراً رئــيس الــسلطة    - ٤

الفلــسطينية بقبــول فلــسطني كدولــة عــضو يف األمــم املتحــدة،  
وثيق الصلة مباشـرة بكفـاح الـشعب الفلـسطيين لنيـل احلـق يف               
تقريــر املــصري وإقامــة الدولــة، حــىت بــدون العــضوية مــن شــأنه  

ــا ــضى     زي ــا مبقت ــل حقوقه ــسطني لني ــارات املؤســسية لفل دة اخلي
القانون الدويل واملـشاركة يف مفاوضـات الـسالم علـى أسـاس             

وعالوة علـى ذلـك، ملـا كـان حـق تقريـر             . املساواة يف السيادة  
املصري، الذي ينطبق عليـه قيـام الدولـة، لـيس قـابالً للتـصرف،               

ــه مــن غــري املالئــم تأجيــل ال    وال نظــر يف خيــضع للتفــاوض، فإن
  .املسألة إىل أن يتم استئناف املفاوضات بني الطرفني

ثالثــا، أُثــريت شــواغل خطــرية حــول خطــة إســرائيلية     - ٥
يف الـــضفة ‘ جـــيم’لتـــشريد طوائـــف البـــدو عنـــوة يف املنطقـــة  

 يف املائــة مــن أراضــي الــضفة  ٥٩الغربيــة، وهــي منطقــة تــضم  
. ائيليةالغربية وختضع للسيطرة الكاملة لقوات االحتالل اإلسـر       

كانت طوائـف البـدو مهمـشة بـصورة مزدوجـة كـسكان              وملا
أصليني وغري فلسطينيني، فقـد ظلـوا ضـحايا لالحـتالل ألكثـر             

كمـا تعرَّضـت أسـاليب احليـاة الرعويـة للبـدو            . من ستة عقـود   
لتهديد متزايـد بـسبب خطـط االسـتيطان اإلسـرائيلية ومـا جنـم           

تـشريد هـؤالء   عنها من زيادة عمليات هدم املنازل وحمـاوالت    
يعد انتهاكاً حلقهم يف احلفاظ علـى أسـلوب حيـاهتم            البدو، مبا 

  .حتت االحتالل
ومـــضى قـــائالً إن هنـــاك زيـــادة مزعجـــة يف عنـــف        - ٦

ــسطينيني يف عــام    ــادت  ٢٠١١املــستوطنني ضــد الفل  حيــث أف
مــصادر األمــم املتحــدة عــن إصــابات يف صــفوف الفلــسطينيني 

نـصف األول مـن ذلـك        طفـالً يف ال    ١٢ من بينهم    ١٧٨بلغت  
وعـالوة علـى    . ٢٠١٠ يف جممل عام     ١٧٦العام وحده مقابل    

 (B'Tselem)ذلك قـدمت منظمـة حقـوق اإلنـسان اإلسـرائيلية            
سليم شريط فيديو لعديد من حوادث التخريـب الـيت ارتكبـها            
املستوطنون ضد األراضي الزراعية والقـرى الفلـسطينية مبعـدل          

يـضاً منـط املوقـف الـسليب        ومـن املـزعج أ    . حدوث يومي تقريباً  
ــرائيلية إزاء أنــــشطة    ــرطة احلــــدود اإلســ لقــــوات األمــــن وشــ
املستوطنني حيث تطلق الغاز املسيل للـدموع والـصواعق علـى        

ــستوطنني     ــف املـ ــاف عنـ ــيئاً إليقـ ــل شـ ــسطينيني وال تفعـ . الفلـ
ثــبط حتــرش املــستوطنني باألطفــال الفلــسطينيني وهــم يف   كمــا

 احلـضور إىل املدرسـة ومـن        طريقهم إىل املدرسة الكـثريين مـن      
ويف منـاطق كاخلليـل حيـث يـشتد        . مث عرقلة حقهم يف التعلـيم     

عنــف املــستوطنني، تــدخلت منظمــات اجملتمــع املــدين الدوليــة   
ــصورة مباشــرة    ــدارس ب ــال امل ــة أطف ــول إن  . حلماي ــل الق وجمم

الفشل يف منع عنف املستوطنني واملعاقبة عليـه ال يـزال يـشكل         
ــز  ــهاكاً جــسيماً اللت ام إســرائيل األساســي مبوجــب القــانون  انت

اإلنــــساين الــــدويل حبمايــــة املــــدنيني الــــذين يعيــــشون حتــــت  
  .االحتالل

وقال إن املقرر اخلاص وجَّه االنتباه اخلاص أثناء بعثتـه            - ٧
األخـرية إىل التــأثري املــزعج لالحــتالل طويــل األمــد علــى حيــاة  
األطفــال الفلـــسطينيني، الــذين تـــشّوه منــوهم بـــسبب عوامـــل    
ــان املـــستمرة الـــيت متـــس الـــصحة والتعلـــيم والـــشعور        احلرمـ

ــاً بـــاألمن أمـــا عنـــف املـــستوطنني واملـــدامهات الليليـــة  . عمومـ
ــا مــن      ــالطرد وغريه ــد ب ــازل والتهدي واالحتجــازات وهــدم املن
ــال     ــدام أمــــن األطفــ ــاعفت مــــن انعــ ــا ضــ ــات، فإهنــ املمارســ
الفلــسطينيني يف الــضفة الغربيــة، بينمــا يــروَّع األطفــال يف غــزة 
نتيجة الغارات العنيفة الدوريـة واالنفجـارات الـصوتية النامجـة           
عن عمليات التحليق الفوقي اليت ضاعف منها إغـالق مـستمر           
منذ أربع سنوات وتـدمري مل يـتم إصـالحه ملخيمـات الالجـئني              
ــوات      ــد القـ ــى يـ ــة علـ ــاين احلكوميـ ــسكنية واملبـ ــات الـ واجملمعـ

ــصبوب    ــاص املـ ــة الرصـ ــرائيلية يف عمليـ ــشري . اإلسـ ــة وتـ األدلـ
املتــوفرة إىل زيــادة االنتــهاكات ســواء املتعمــدة أو الناجتــة عــن   
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وعالوة على ذلـك، يتفـق خـرباء        . استمرار مصاعب االحتالل  
التنمية على أن معاناة األطفال أكثر بكثري مـن معانـاة البـالغني             
وينبغي أن تكون محايـة حقـوقهم موضـع اهتمـام عاجـل لـدى               

  .اجملتمع الدويل
 إن كــثرياً مــن عمليــات القــبض علــى     وأردف قــائالً  - ٨

األطفال الفلسطينيني ناجم عن ادعاءات بإلقـاء احلجـارة علـى           
. املــستوطنني أو أفــراد األمــن اإلســرائيليني يف الــضفة الغربيــة     

ــى       ــداء عل ــستوطنني اإلســرائيليني باالعت ــال امل ــام أطف ــد اهت وعن
الفلسطينيني، خيضعون للقانون اجلنائي اإلسرائيلي الـذي يـوفر         
محاية للقّصر أكـرب بكـثري ممـا يقدمـه القـانون العـسكري الـذي                

وال يوجــد يف القــانون . حيــاكم مبقتــضاه األطفــال الفلــسطينيني
العــسكري أيــة نــصوص للحمايــة فيمــا يتعلــق بوجــود األبــوين  
ــا       ــتم خالهل ــيت جيــب أن ي ــساعات ال ــق أو عــدد ال ــاء التحقي أثن

. ليـة االعتقـال   إجراء التحقيق أو احترام كرامة الطفل أثنـاء عم        
وطبقاً لوكاالت األمم املتحدة ومنظمـات موثـوق هبـا حلقـوق            
ــصف       ــال يف منت ــى األطف ــبض عل ــاً الق ــسان، جيــري روتيني اإلن
ــساء     ــتجواب، وُتـ ــائهم لالسـ ــوت آبـ ــن بيـ ــون مـ ــل، وُينقلـ الليـ
معاملتــهم يف أمــاكن االحتجــاز وخيــضعون إلجــراءات اإلدانــة  

وترمـي  . الـرباءة اليت تـسبق فيمـا يبـدو احتمـال احلـصول علـى              
ــهجياً إىل ختويـــف      ــدو منـ ــا يبـ ــال تلـــك فيمـ ــراءات االعتقـ إجـ
األطفــــال وإذالهلــــم وإرغــــامهم علــــى التعــــرُّف علــــى قــــادة  
ــن    ــستقبل عـــ ــاع يف املـــ ــاهرات واالمتنـــ ــاج يف املظـــ االحتجـــ

ــتالل    ــضة لالحـ ــسلمية املناهـ ــاهرات الـ ــني  . املظـ ــرة بـ ويف الفتـ
ح  طفــالً تتــراو٨٣٥، متــت مقاضــاة ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ عــامّي

ــارهم بــــني   ــارة  ١٧ و ١٢أعمــ ــاء احلجــ ــة إلقــ ــاً بتهمــ .  عامــ
ــة       كمــا ــاط إســاءة معامل ــروي عــن ارتب ــوفرة ت ــة مت توجــد أدل

األطفال بالتحقيقات واالعتقاالت املتعلقة باألطفال، من بينـها    
ويف ضـوء هـذه     . أمثلة لتهديد أطفـال صـغار بفوهـات البنـادق         

مـن القلـق   احلوادث ليس غريباً أن عدد األطفال الذين يعـانون    
  .واالضطراب النفسي قد زاد كثرياً

وأوصــى يف ختــام بيانــه بــأن يــتم علــى الفــور اعتمــاد     - ٩
 من أجل محايـة األطفـال       (B'Tselem)املبادئ التوجيهية ملنظمة    

ــذين جــرى       ــشون حتــت االحــتالل وال ــذين يعي ــسطينيني ال الفل
ــانون     ــال للق ــيهم أو احتجــازهم، كحــد أدىن لالمتث القــبض عل

كمـا جيـب الـسماح    . الدويل وملعايري حقوق اإلنـسان    اإلنساين  
للمواد الالزمة إلصـالح شـبكة امليـاه والكهربـاء بـدخول غـزة              
ــسكان      ــدهور يف صــحة ال ــد مــن الت ــور، لتجنــب مزي ــى الف عل

وينبغي أيضاً استحداث سياسات وممارسـات مالئمـة        . املدنيني
ــا يف ذلــك      ــسطينيني، مب ــق بالفل ــسجن فيمــا يتعل لالحتجــاز وال

ــاكم    املر ــهم احملـ ــذين أدانتـ ــع نقـــل الـــسجناء الـ ــة ملنـ ــاة التامـ اعـ
العــسكرية بارتكــاب جــرائم أمنيــة إىل ســجون البلــد القــائم       

كما جيـب علـى الفـور رفـع احلـصار غـري القـانوين               . باالحتالل
املفروض على غـزة، الـذي يقـّوض احلقـوق األساسـية لـسكان        

ب وطلـ . خاضعني لالحتالل والذي ال عالقة له بأمن إسـرائيل        
يف اخلتام إىل حمكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضـع           
القانوين لالحتالل طويل األمد، الذي تفاقم نتيجة قيام الدولـة          
القائمــة بــاالحتالل بعمليــات نقــل حمظــورة ألعــداد كــبرية مــن 
ــزدوج يف     ــانوين م ــزي إداري وق األشــخاص وفــرض نظــام متيي

  .الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية
شكرت املقـرر   ): مراقب عن فلسطني   (دي رش ةالسيد  - ١٠

اخلاص جلهوده الدءوبـة يف إثـارة الـوعي بانتـهاكات ال حـصر              
. هلــا حلقــوق اإلنــسان ُترتكــب يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة 

وأضافت أنه ينبغي تـشجيع املقـرر اخلـاص علـى مواصـلة نـشر               
سطيين احلقيقة حول الوضـع الظـامل الـذي يواجـه الـشعب الفلـ             

ــة عالجــه  وكمــا هــو ملحــوظ يف  . والتوصــيات املتعلقــة بكيفي
تقريره، فإن فشل إسرائيل يف دعم احلقـوق األساسـية املتعـددة            
ــيم    ــزين يف اإلقلـ ــدويل لألشـــخاص احملتجـ ــانون الـ مبوجـــب القـ

 هـــو انتـــهاك واضـــح   -منـــهم ســـجناء يف إســـرائيل    وكـــثري
ــزام ــة     اللتـ ــة قائمـ ــات جنيـــف كدولـ ــرائيل مبوجـــب اتفاقيـ إسـ

أمــا الــسجناء الــسياسيني الفلــسطينيني الــذين يربــو . االحتاللبــ
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 شخص واملعتقلني يف السجون ومراكـز       ٦ ٠٠٠عددهم على   
ــإهنم       ــال، ف ــساء واألطف ــك الن ــا يف ذل االحتجــاز اإلســرائيلية مب
ــني      ــراوح ب ــسان تت ــدة حلقــوق اإلن ــهاكات عدي يتعّرضــون النت
االحتجاز يف ظـروف غـري صـحية وسـجن انفـرادي وأسـاليب              

ــة بــل تــصل إىل التعــذيب  ا ويف هــذا الــصدد،  . ســتجواب مهين
طلبت من املقرر اخلاص إيضاح اآلثار القانونية لطرد الـسجناء          

  .الفلسطينيني خارج األراضي الفلسطينية احملتلة
): مراقــب عــن االحتــاد األورويب (الــسيد بوســتامانت  - ١١

قـال إن االحتـاد األورويب ال يـزال قلقــاً حـول حقـوق اإلنــسان      
األحـــوال اإلنـــسانية يف األراضـــي الفلـــسطينية احملتلـــة، ودعـــا و

إســـرائيل ومجيـــع العناصـــر الفاعلـــة إىل االلتـــزام متامـــاً حبقـــوق  
اإلنــــسان الدوليــــة والقــــانون اإلنــــساين الــــدويل، والتــــصدي 

ــساءلة    ــى امل ــز عل وأضــاف أن . لإلفــالت مــن العقــاب والتركي
 فيهـا  مجيع األطراف مـسؤولة عـن منـع االنتـهاكات والتحقيـق        

والحظ مع االنزعاج احملاوالت املزعومة باحلد مـن   . ومعاجلتها
حرية منظمات اجملتمع املدين يف التعبري وممارسـة املـدافعني عـن            

. حقــوق اإلنــسان حقهــم املــشروع يف االحتجــاج دون عنــف 
وذكَّر مجيـع األطـراف بـأن اجلهـود الـيت يبـذهلا أنـصار حقـوق                 

ي حبقـــوق اإلنـــسان اإلنـــسان يف حتـــدي الظلـــم وزيـــادة الـــوع 
ــة يف      ــة ودائم ــيريات إجيابي ــق تغ ــصراً أساســياً لتحقي ــهم عن جتعل

كمــا أن احلركــات الــشعبية والتغــيريات الــيت شــهدها  . اجملتمــع
مجيع أحناء العامل العريب يف األشهر األخرية دليل على تطلعـات           
. الــسكان يف كــل مكــان إىل احلريــة واالســتقالل والدميقراطيــة

 أقـل انتـشاراً يف صـفوف الفلـسطينيني          وهذه التطلعات ليـست   
وطلب، يف هـذا الـصدد،      . ١٩٦٧يف األراضي احملتلة منذ عام      

من املقرر اخلاص أن يصف تأثري التطورات األخرية يف املنطقـة       
برمتها على اجلهود املبذولة يف إطـار واليتـه وتلـك الـيت تبـذهلا               

 عـن   األمم املتحدة وغريها من العناصـر الفاعلـة لتعزيـز الـدفاع           
  .حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

ــد   - ١٢ ــسيد وحيـ ــديف (الـ ــوق   ): ملـ ــة حقـ ــال إن تنميـ قـ
اإلنسان يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة ال ميكـن حتقيقهـا دون             

وبعــد اإلعــراب عــن القلــق . مـنح فلــسطني صــفة الدولــة رمسيــاً 
إزاء اإلمهـــال املـــستمر للكرامـــة اإلنـــسانية األساســـية للـــشعب 

لفلــسطيين اخلاضــع لالحــتالل، شــدد علــى ضــرورة اســتمرار   ا
اجملتمع الـدويل يف التركيـز علـى مـسائل مـن بينـها تزايـد ُنـدرة                  
املياه النظيفة واحلاجة إىل مدارس جديـدة وإقامـة نظـام قـانوين             

كمــا أن . مــزدوج يف الــضفة الغربيــة حيــاكَم مبقتــضاه األطفــال 
ســكاهنم يف مواقــف االســتقطاب كــرفض املــستوطنني إعــادة إ  

مناطق جديدة حىت مع تـدخل احلكومـة وإصـرار الفلـسطينيني            
على ضرورة إزالة مجيع املستوطنات، ال خيدم الصاحل املـشترك          

  .وال ييسر احلوار املنشود كثرياً
ــة قائمــة       - ١٣ ــة دول ــدير العدال ــدما ت ــه عن ــائالً إن وأضــاف ق

باالحتالل وتسيطر على شعب مقهـور، تـزداد فحـسب اآلالم           
ل اجلــــانبني ومــــن مث تتــــضاءل إمكانيــــات وجــــود  علــــى كــــ

ــة  ــة   . دبلوماســية فعال ــدويل بفلــسطني كدول ــراف ال لكــن االعت
سيمكِّن الشعب الفلسطيين مـن تـدبري أمـوره والتفـاوض علـى             
مصاحله وتطوير هيكله االجتماعي واالقتـصادي يف سـالم مـع           

ــذ   . إســرائيل ــتم تنفي ــه تأمــل بــشدة أن ي وأشــار إىل أن حكومت
قرر اخلـاص وأن يـصّوت جملـس األمـن مؤيـداً قيـام       توصيات امل 

  .دولة فلسطينية حرة ومستقلة
قالـت  ): اجلمهورية العربيـة الـسورية     ( الصاحل ةالسيد  - ١٤

إن وفدها يشيد جبهود املقـرر اخلـاص يف تنفيـذ واليتـه الـصعبة               
يف وقـــت تـــسود فيـــه أســـاليب التـــسييس واملعـــايري املزدوجـــة   

ح مـن اهليمنـة الـيت متارسـها        مناقشة حقوق اإلنـسان كمـا يتـض       
  .بعض البلدان القوية على نظرائها الضعفاء

وأضافت قائلة إن املقرر اخلاص واجه عقبـات عديـدة            - ١٥
ــه نامجــة عــن احملتــل اإلســرائيلي، الــذي    يف االضــطالع بواجبات

ومــن مث حــال . أعاقــه عــن دخــول األراضــي الفلــسطينية احملتلــة
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. رائيلية حلقـوق اإلنـسان    بينه وبني تأكيد وجود انتـهاكات إسـ       
ومن دواعي السخرية أن األمم املتحدة لعبـت دوراً يف تأجيـل            
زيارة املقرر اخلاص لغزة عندما كان قادراً يف هناية األمـر علـى            
الوصـــول إىل اإلقلـــيم عـــن طريـــق معـــرب رفـــح يف الفتـــرة مـــن  

، وهــي الفتــرة الــيت ٢٠١١مــايو / أيــار٣أبريــل و /نيــسان ٢٥
ؤسـاء دول ووزراء ومـسؤولني مـن مجيـع       استقبلت فيها غزة ر   

وتبــّين تلــك األحــداث نقــص اإلرادة مــن جانــب . أحنــاء العــامل
ــصدي     ــو التــ ــة حنــ ــوات فعالــ ــاذ خطــ ــدة يف اختــ ــم املتحــ األمــ
لالنتــهاكات الــصارخة واملمنهجــة حلقــوق اإلنــسان األساســية  

  .للفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل
ــره عــن  وأشــارت إىل أن املقــرر اخلــاص أ   - ١٦ ــرز يف تقري ب

حق املخـاوف مـن توسـع االسـتيطان اإلسـرائيلي، ال سـيما يف         
القــدس احملتلــة عاصــمة دولــة فلــسطني يف املــستقبل، يف حتــد       
ــة     ــشاء دولـ ــرص إنـ ــدمري لفـ ــسطينيني وتـ ــوق الفلـ ــارخ حلقـ صـ

وإىل جانــــب تلــــك االنتــــهاكات . فلــــسطينية قابلــــة للحيــــاة
ؤولة عـن انتـهاك     املذكورة يف التقرير، فـإن إسـرائيل أيـضاً مـس          

ــشن      ــستوطنني ب ــشيات امل ــام ميلي ــاكن املقدســة وقي ــة األم ُحرم
هجمــات علــى اُألســر الفلــسطينية والتجويــع املنــهجي لــسكان 
ــهاكاً        ــد انت ــا يع ــاً، مب ــاً مجاعي ــشكل عقاب ــزة نتيجــة حــصار ي غ

ــة جنيــف وأضــافت أن وفــدها يؤيــد متامــاً التوصــيات   . التفاقي
ى الـرغم مـن أهنـا مل تـشمل     الواردة يف تقرير املقرر اخلاص، عل  

وتـساءلت  . بالتفصيل السجل اإلجرامي لالحـتالل اإلسـرائيلي      
إىل أي مدى ميكـن تطبيـق التوصـيات الـواردة يف هـذا التقريـر                

  .أو تلك الواردة يف عشرات التقارير السابقة
أعربــت عــن ترحيــب وفــدها ): لبنــان (الــسيدة طــوق  - ١٧

طويـل األمـد علـى      بوجه خاص بالتركيز علـى تـأثري االحـتالل          
وقالـــت إهنـــا تالحـــظ بانزعـــاج . حقـــوق األطفـــال ورفـــاههم

ــسطينيني نتيجــة       ــال الفل ــيت أصــابت األطف ــسية ال ــصدمة النف ال
ــاعي       ــاب اجلم ــصادرة والعق ــازل وامل ــدم املن ــات ه ــادة عملي زي

. املفروض على األطفـال بـسبب احلـصار املـضروب علـى غـزة          

وطنني علــى كمــا أنــه مــن املــزعج كــثرياً تزايــد هجمــات املــست 
ــة جــيش االحــتالل      ــتم حتــت محاي ــيت ت ــدارس ال ــال وامل . األطف

وأضافت أنه يف ضـوء االنتـهاكات املنتظمـة للقـانون اإلنـساين             
الدويل يف األراضي الفلـسطينية احملتلـة وباملثـل اجلمـود املـستمر          
يف املفاوضــات بــني اجلــانبني، فإهنــا تتــساءل ملــاذا ظلــت األمــم  

اع على وجه اخلصوص عـن العمـل        املتحدة عاجزة يف هذا الرت    
اســتناداً إىل القــيم الــيت أرســتها وعــن دعــم املبــادئ الــواردة يف  

فــاألمم املتحــدة هــي العنــصر الــدويل الــذي يف أفــضل . ميثاقهــا
وضــع لــضمان حقــوق الــضحايا مبوجــب القــانون اإلنــساين       
الدويل وللمساعدة على بلوغ تـسوية عادلـة للـرتاع مـن شـأهنا       

  .التارخيي الذي حاق بالشعب الفلسطيينالتعويض عن الظلم 
ــد اهللا   - ١٨ ــسيد عب ــا (ال ــا  ): ماليزي ــة ماليزي ــال إن حكوم ق

وشــعبها صــامدان يف تأييــدمها إلقامــة دولــة فلــسطينية مــستقلة  
ولطلــب حــصول فلــسطني علــى عــضوية األمــم املتحــدة علــى   
أســاس احلــل املتمثــل يف وجــود دولــتني مــع مراعــاة الــشواغل    

وحــسبما الحــظ املقــرر اخلــاص، فــإن  . فنياألمنيــة لكــال الطــر
حق الشعب الفلسطيين غـري القابـل للتـصرف يف تقريـر املـصري              

  .يعزز مناقشة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة
وأعرب عن قلق ماليزيا العميق إزاء دورة العنـف الـيت      - ١٩

ــرتاع      وأضــاف أن الــسبيل  . ال تنتــهي الــيت بــات يتــسم هبــا ال
للمــضّي قُــدماً هــو ضــمان حقــوق اإلنــسان األساســية  الوحيــد 

ويف هــذا . للفلــسطينيني، مبــا يف ذلــك حقهــم يف دولــة مــستقلة
ــز املتزايـــد يف    ــه التركيـ ــاءة، توجيـ الـــصدد، جيـــب، بـــصورة بنَّـ
األشـهر األخــرية علــى قـضية فلــسطني حنــو تعزيـز التعــاون بــني    
 الـــدول بغيـــة حتقيـــق مـــسؤولية األمـــم املتحـــدة التارخييـــة إزاء  

وأشار إىل أن ماليزيا ستواصل دعـم مجيـع         . الشعب الفلسطيين 
اجلهــود الدوليــة إلجيــاد تــسوية عادلــة ودائمــة وســلمية للــرتاع   

  . اإلسرائيلي-الفلسطيين 
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قال إن وفـده يـود      ): مصر (السيد منذر فتحي سليم     - ٢٠
معرفــة نــوع الــدعم الــذي يلتمــسه املقــرر اخلــاص مــن اجملتمــع   

يــذ واليتــه بفاعليــة، يف ضــوء العقبــات الــدويل لتمكينــه مــن تنف
  .القائمة
املقـــرر اخلـــاص املعـــين حبالـــة حقـــوق  (لـــكاالـــسيد ف  - ٢١

قـال  ): ١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام        
إن املبــدأ األساســي يف القــانون اإلنــساين الــدويل الــذي حيكــم   

م إبعـاد الــسجناء الفلــسطينيني خــارج األراضــي الــيت مت اعتقــاهل 
فيها نتيجة االحتالل، ينص علـى أنـه ال ميكـن نقـل سـجني مـا         

: وقد نشأت املسألة يف وضـعني خمـتلفني       . خارج األرض احملتلة  
ــة أو القــدس     ــضفة الغربي ــسطيين اعُتقــل يف ال األول، وجــود فل
الشرقية متت إدانته يف وقت الحق ونقله إىل أحد الـسجون يف          

ائع حرمـان الـسجني     ويترتب على هذا السيناريو الش    . إسرائيل
من االتصال بأصدقائه وأسرته لسنوات كثرية بل حىت لعقـود،       

ــافياً  ويـــشمل الوضـــع الثـــاين اإلبعـــاد  . ممـــا يـــشكل عقابـــاً إضـ
ــه        ــتم في ــسجني وي ــن ال ــراج األخــري ع ــياق اإلف ــسري يف س الق
إرســال األســرى الفلــسطينيني إىل دول جمــاورة، حبجــة موافقــة 

راحهم والتــزام إســرائيل الــسجناء علــى اإلبعــاد قبــل إطــالق ســ
. كـان البلـد الـذي ُيرسـلون إليـه          بالسماح بلّم مشل اُألسرة أيـا     

ومــع ذلــك، يلــزم تقــدمي مزيــد مــن اإليــضاح بــشأن مــا ميكــن   
  .اعتباره مسألة خطرية

وأضاف قائالً إن كفاح الشعب الفلـسطيين مـن أجـل        - ٢٢
نيـل حقوقـه، ال ســيما احلـق يف تقريـر املــصري، يـستفيد بالفعــل      

ــن ــث أن     م ــريب، حي ــالربيع الع ــة ب ــة املرتبط  التطــورات اإلقليمي
مـــواطين خمتلـــف البلـــدان العربيـــة يـــدعمون بـــشدة مـــسعى       

وعــالوة علــى ذلــك، . الفلــسطينيني مــن أجــل الــسالم والعــدل
كلما أصبحت حكومـات اإلصـالح اجلديـدة يف املنطقـة أكثـر           
دميقراطية، كلما كانـت أكثـر حرصـاً علـى إرضـاء مواطنيهـا،              

أبدت اهتماماً أكرب بالسعي من أجـل قـرار متفـق عليـه             وكلما  
ومـن جهـة أخـرى،      . دولياً حلل الرتاع وإقامة سـالم مـستدام       

فإن معاجلة املشقة والعـزل الـذي يتعـرض لـه سـكان غـزة               
تشكل أولوية حتظى بتأييد إقليمي واسع، وكـذلك إدراك         
أن إقامــة دولــة فلــسطينية ميثــل عنــصراً مــن عناصــر تقريــر  

 ينبغي ربطه باملسائل املتعلقـة مبفاوضـات الوضـع      املصري ال 
وتــسليماً بتلــك احلقيقــة، لــيس هنــاك مثــة ســبب  . النــهائي

معقــول لتأجيــل إقامــة دولــة فلــسطينية واحلــصول علــى       
أمـا حرمـان الفلـسطينيني مـن هـذا          . عضوية األمم املتحدة  

احلق، فإنه يعّبر ببساطة عن فشل اجملتمع الدويل ومنظومـة      
 يف التــصرف طبقــاً لقواعــد القــانون العامليــة األمـم املتحــدة 

  .اليت جيب عليها معاملة األنداد على قدم املساواة
وقال إنه من املؤسف السماح ألي بلد باإلفالت مـن            - ٢٣

العقاب الذي تتمتع به إسرائيل فيمـا يتعلـق باملعـايري األساسـية             
أمـــا العجـــز الـــسياسي عـــن تنفيـــذ . للقـــانون اجلنـــائي الـــدويل

ات الــواردة يف تقريــر بعثــة تقــصي احلقــائق بــشأن غــزة التوصــي
باختاذ إجراء إضايف، فإنه يتصل مباشـرة بالـسؤال حـول مـدى             
فاعليـــة األمـــم املتحـــدة يف محايـــة احلقـــوق القانونيـــة للـــشعب  

وشدد على أنه لن يتحقق الـسالم الـدائم والعـادل           . الفلسطيين
ــتم دعــ       ــا مل ي ــصري م ــر امل ــسطيين يف تقري ــشعب الفل م وحــق ال

وأضاف أنـه لـيس كافيـاً وجـود         . حقوق الفلسطينيني القانونية  
حالــة مــساومة تعكــس القــوة النــسبية للجــانبني وتــستبعد نــوع 
احلقوق مبوجب القانون الدويل اليت تنعكس يف قـرارات األمـم     

ــه . املتحــدة لكنــها مل تــرد يف مفاوضــات ماضــية   وأشــار إىل أن
إلصـرار علـى   حان الوقت لكي تـستخدم املنظمـة سـلطتها يف ا        

ــة    ــار دبلوماســـي احلقـــوق القانونيـ ــرورة أن يراعـــي أي إطـ ضـ
ومظامل ومطالب كال اجلانبني ممـا يـؤدي إىل مفاوضـات أكـرب             

  .توازناً وأكثر فاعلية
ــام     - ٢٤ ــا يف القيــ ــا يتعلــــق بالعقبــــات الــــيت واجههــ وفيمــ

بواجباتــه، قــال إن املــسألة ليــست شخــصية، بــل مــسألة مبــدأ   
فالعـضوية تنطـوي    . الـدول األعـضاء   ينبغي تطبيقـه علـى مجيـع        

علـــى التـــزام بالتعـــاون مـــع املنظمـــة يف االضـــطالع بوظائفهـــا 
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الدوليـــة، وكـــذلك التعـــاون يف تنفيـــذ االلتزامـــات الـــواردة يف 
وقــد رفــضت . املعاهــدات الــيت تعــزز ذلــك االلتــزام األساســي 

إسرائيل التعاون مـع عديـد مـن بعثـات األمـم املتحـدة لتقـصي                
 بعثته الـيت أدت مهمتـها بأمانـة واحترافيـة قـدر            احلقائق، مبا فيه  

ــدون تعــاون مــن جانــب إســرائيل، ومــن مث      اإلمكــان، لكــن ب
ــذا       ــة يف ه ــة مــن األدل ــة كامل ــى طائف افتقــرت إىل التعــّرف عل

وأعــرب عــن األمــل يف أن تبــدأ املنظمــة يف غــضون      . الــشأن
األشــهر القادمــة معاجلــة هــذا النــوع مــن العرقلــة بوصــفه شــأناً  

  .مهية وليس إكراماً خلاطرهبالغ األ
ــون  - ٢٥ ــسيد إميريسـ ــرر اخلـــاص املعـــين بتـــشجيع   (الـ املقـ

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة         
قــال إنــه يعتــزم االســتفادة مــن أفــضل املمارســات  ): اإلرهــاب

الــيت حــددها ســلفه كنقطــة انطــالق لالضــطالع بواليتــه الــيت    
ــسية    ال ــة الرئي ــزال األولوي ــساءلة    ت ــة إىل ضــمان م ــا احلاج فيه

الدولة عن االنتهاكات األساسية حلقوق اإلنسان اليت ترتكبـها         
وغالبـــاً . يف ســـياق التـــدابري الـــيت تتخـــذها ملواجهـــة اإلرهـــاب

ُينظــر إىل محايــة حقــوق اإلنــسان بوصــفها ال تنــسجم مــع    مــا
ومــع ذلــك، علــى . االســتراتيجيات الفعالــة ملكافحــة اإلرهــاب

ــد املا  ــدويل   مــدى العق ــل  -ضــي، توصــل اجملتمــع ال ــى األق  عل
ــاً    ــاً دائمــ ــن عمليــ ــاً، إن مل يكــ ــتراتيجيات -رمسيــ  إىل أن اســ

مكافحة اإلرهاب ال ميكن هلا أن تنجح إال من خالل االلتـزام            
  .الصارم مبعايري حقوق اإلنسان الدولية

ومــضى قــائالً إنــه علــى الــرغم مــن األولويــة الرئيــسية    - ٢٦
ــه التــزم أيــ  ــه، فإن ضاً بــضمان إعطــاء االهتمــام املتناســب  لواليت

حلقــوق ضــحايا أعمــال اإلرهــاب املباشــر وغــري املباشــر أحــد    
وأضــاف أن . جمــاالت أفــضل املمارســات الــيت حــددها ســلفه  

ــة ملكافحــة اإلرهــاب الــيت وضــعتها األمــم     االســتراتيجية العاملي
 أقرت بـأن جتريـد ضـحايا اإلرهـاب          (A/RES/60/288)املتحدة  

.  أحد الظروف املؤديـة إىل انتـشار اإلرهـاب         من إنسانيتهم هو  
ــيت      ــى اجلــرائم ال ــصر عل ــسانية ال يقت ــد مــن اإلن غــري أن التجري

ترتكبــها اجلماعــات اإلرهابيــة، فالــدول تــستطيع أيــضاً جتريــد   
الضحايا من إنسانيتهم مـن خـالل التقليـل مـن حمنتـهم لتكـون               
مــربراً لتــدابري أشــد قــسوة ملكافحــة اإلرهــاب تنتــهك حقــوق    

سان دون معاجلة معانـاة الـضحايا ودون االعتـراف بـالتزام            اإلن
وينبغـي اعتبـار محايـة حقـوق        . الدولة حبقـوق اإلنـسان حيـاهلم      

اإلنسان لضحايا اإلرهاب واجباً قانونياً أصيالً يقع على عـاتق          
الدول أساساً، وأال ُيساء استخدامها كذريعة النتـهاك حقـوق          

إلرهـاب والختـاذ تـدابري      اإلنسان ألولئك املشتبه يف ارتكـاهبم ل      
طارئة متنح سلطات تنفيذية مفرطة وغـري متناسـبة أو ألغـراض        

  .أخرى سياسية أساساً
وقــال إنــه يعتــزم دعــم املبــادرات القائمــة الــيت اختــذهتا     - ٢٧

الدول واملنظمات الدولية والتعاون معهـا إلدراج حمنـة ضـحايا           
ــام     اإلرهــاب علــى جــدول أعمــال حقــوق اإلنــسان، حيــث ق

 حقوق اإلنسان بإنـشاء واليـة إجـراءات خاصـة جديـدة       جملس
بــشأن تعزيــز احلقيقــة والعدالــة والتعــويض وضــمانات لعــدم       

كمـا يعتـزم لقـاء    . التكرار اليت تتنبأ بنهج يركـز علـى الـضحايا       
ضحايا اإلرهاب وممثلي روابط الضحايا أثناء زياراتـه القطريـة          

  .املقبلة لالستماع إىل تظلماهتم وشواغلهم
أضاف قائالً إن منـع اإلرهـاب يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً             و  - ٢٨

حبماية الـضحايا، تـسليماً بتوافـق اآلراء الـدويل الـذي يـنعكس              
يف االســتراتيجية العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب الــيت تعــزز حقــوق 
ــسهم يف حماربـــة اإلنـــسان مـــن خـــالل معاجلـــة        اإلنـــسان وتـ

ــوه  ــة إىل منـ ــروف املؤديـ ــى  . الظـ ــرة علـ ــسألة ليـــست قاصـ  واملـ
الـــشرعية مـــن خـــالل االمتثـــال ألحكـــام القـــانون الـــدويل يف   
ــضاً       ــل أي ــدول ملكافحــة اإلرهــاب؛ ب ــيت تعتمــدها ال ــدابري ال الت
واحـــدة مـــن أســـاليب الوقايـــة الفعالـــة، حيـــث أن انتـــهاكات  
حقـــوق اإلنـــسان واحـــدة مـــن الظـــروف املؤديـــة إىل انتـــشار   

  .اإلرهاب
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ــة       - ٢٩ ــونس االنتقاليـــ ــة تـــ ــشكر إىل حكومـــ ــه الـــ ووّجـــ
ــار   ال ــة يف أيـ ــة متابعـ ــلفه يف بعثـ ــضافتها سـ ــايو /ستـ ، ٢٠١١مـ

ولإلصــالحات الــيت أجرهتــا لتــأمني املــساءلة عــن انتــهاكات       
حقـــوق اإلنـــسان الـــيت ارُتكبـــت يف املاضـــي باســـم مكافحـــة   

ورحــب أيــضاً بــدعويتّ حكومتــا بوركينــا فاســو      . اإلرهــاب
وتايلند، والتعهد الذي قدمته مصر بدراسة طلبه القيـام بزيـارة           

يــة وتعــاون حكــومّيت اســبانيا وبــريو فيمــا يتعلــق بــإجراءات   ثان
وأضـاف أن   . املتابعة لتوصيات البعثتني القطريتني املعنيتني هبما     

أصحاب الواليات األربع الذين أعـدوا الدراسـة بعثـوا برسـالة            
ــذ    ــشأن تنفي ــدول اســتكماالً ب ــون فيهــا مــن ال التوصــيات  يطلب

بـشأن ممارسـة االحتجـاز      الواردة يف الدراسة العامليـة املـشتركة        
  .(A/HRC/13/42)السري يف سياق مكافحة اإلرهاب 

ــه، يف     - ٣٠ ــزء مــــن واليتــ ــارك، كجــ ــه شــ ــار إىل أنــ وأشــ
ــسامهة يف       ــم املتحــدة امل ــات األم ــن كيان ــد م اجتماعــات العدي
جهــود مكافحــة اإلرهــاب، مبــا فيهــا نــدوة رفيعــة املــستوى        

ع جلنـة   استضافها األمني العام، ورحـب بالـدعوة لالجتمـاع مـ          
مكافحـــة اإلرهـــاب ومـــع رئـــيس قـــوة العمـــل املعنيـــة بتنفيـــذ  

وأضـاف أنـه يعتـزم توجيـه االنتبــاه إىل أن     . مكافحـة اإلرهـاب  
ــاب       ــع اإلرهـ ــضحايا ومنـ ــوق الـ ــة حبقـ ــة املتعلقـ ــسائل اهلامـ املـ

ــن ــسية       ل ــة الرئي ــأي حــال مــن األحــوال مــن األولوي ــتقص ب تن
  .لواليته
املقـرر اخلـاص    رحبـت بتعـيني     ): تـونس  (السيدة دايل   - ٣١

وجبهود سلفه وقالت إن عدداً من التوصيات الواردة يف تقريـر          
ــل   ــذها بالفعـ ــري تنفيـ ــري جيـ ــورة   . األخـ ــذ ثـ ــه منـ ــافت أنـ وأضـ

ينـاير يف بلـدها، اختـذت احلكومـة االنتقاليـة           /كانون الثـاين   ١٤
عدداً من التدابري لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ال سـيما يف           

كمـا صـدَّقت تـونس علـى االتفاقيـة          . سياق مكافحة اإلرهاب  
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري، وعلـى           

ــضة ال    تعــذيب، وعلــى  الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناه
العهـــد الـــدويل للحقـــوق املدنيـــة والـــسياسية ونظـــام رومـــا       

األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، باإلضـافة إىل مـنح العفـو            
ــة      ــن الدولـ ــعبة أمـ ــل شـ ــسياسيني وحـ ــسجناء الـ ــع الـ ــن مجيـ عـ

وتعمل احلكومة أيضاً علـى أن تقـدم        . “البوليس السياسي ” و
على احملـتجني أثنـاء     إىل العدالة أولئك املسؤولني عن اهلجمات       

  .الثورة
وأضافت قائلة إن حكومتها تتفق يف الرأي مع املقـرر            - ٣٢

اخلاص السابق على أن التعريف احلايل لإلرهاب املفرط للغايـة      
وينبغـي اسـتمرار    . يربر وجـود فجـوات قانونيـة وعمليـة معينـة          

العمل من أجل احلد مـن التبـاين وبلـوغ توافـق يف اآلراء يتـيح                
  .كافحة اإلرهابدعم جهود م

قــال إن حكومتــه، ): الربازيــل (لوسلالــسيد دي ســي  - ٣٣
 وإعـالن الدوحـة لعـام       ٢٠٠٥متاشياً مـع إعـالن برازيليـا لعـام          

ــة     ٢٠٠٩ ــضرورة أن متــضي مكافحــة اإلرهــاب بدق ــؤمن ب ، ت
. طبقاً للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الـدويل        

الن للتطبيـق يف حـاالت      وتعترف أيضاً بـأن كـال القـانونني قـاب         
االنتهاكات اليت ترتكبها الشرطة والقـوات املـسلحة يف سـياق           
ــار       ــايري يف إطـ ــشاء معـ ــد إنـ ــها ال تؤيـ ــاب، لكنـ ــة اإلرهـ حماربـ
الـصكوك اجلـاري التفــاوض عليهـا يف األمــم املتحـدة تتعــارض     
بأي حال من األحوال مع املعايري الواردة يف القـانون اإلنـساين    

ـــ  ــانون ال ــافة إىل . دويل حلقـــوق اإلنـــسانالـــدويل والقـ وباإلضـ
مــشاركة الربازيــل النــشطة يف املناقــشات بــشأن تلــك املــسألة    
ــة    ــة العمــــل املعنيــ داخــــل األمــــم املتحــــدة، ســــامهت يف فرقــ
بـــاإلجراءات املاليـــة ويف فرقـــة العمـــل للـــشؤون املاليـــة املعنيـــة 

 ٢٠٠٢بأمريكا اجلنوبية وكان هلا دور هـام يف التفـاوض عـام             
  .اقية األمريكية املشتركة ملكافحة اإلرهاببشأن االتف

): مراقــب عــن االحتــاد األورويب (الــسيد بوســتامانت  - ٣٤
رحب بتقرير املقرر اخلـاص، ال سـيما اعتزامـه مواصـلة العمـل              

. بشأن اجملاالت العشرة ألفضل املمارسات الـيت حـددها سـلفه    
وســأل عــن التحــدي بــالغ األمهيــة لواليتــه وعــن أقــصى أمانيــه  
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ــشأنه ــار    . ب ــاذا اخت ــضاً أن يعــرف مل ــود أي ــده ي وأضــاف أن وف
املقرر اخلاص حبقوق ضحايا أعمال اإلرهـاب ومنـع اإلرهـاب           
ــسان بوصــفهما جمــايلّ       ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــن خــالل تعزي م

  .تركيز هامني لواليته وما هي النتائج امللموسة اليت يتوقعها
أعـــرب عـــن ترحيـــب ): اســـبانيا (الـــسيد أويـــارزون  - ٣٥

ــه ــال    حكومتـ ــحايا األعمـ ــوق ضـ ــاص حبقـ ــرر اخلـ ــالتزام املقـ  بـ
وأضـاف أن واليـة     . اإلرهابية والتزامات الدول يف هذا الصدد     

املقرر اخلاص هي يف الواقع اآلليـة األكثـر مالءمـة للـدفاع عـن               
غـري أنـه مـن      . حقوق الضحايا يف إطار جهاز حقـوق اإلنـسان        

هـاب  املهم مراعاة األخطـار املترتبـة علـى مـساواة ضـحايا اإلر            
ــها الــدول يف     بــضحايا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ترتكب

وأشـار إىل أن اجلمعيـات الـيت متثـل          . سياق مكافحـة اإلرهـاب    
ضحايا اإلرهاب يف اسبانيا تصّر يف مطلبها علـى إنـشاء واليـة             
إجراءات خاصة بشأن ضحايا اإلرهاب، وهي واليـة سـتكون        

  .يف صلب عمل املقرر اخلاص
قالـت  ): الواليـات املتحـدة األمريكيـة     ( السيدة مارتن   - ٣٦

ــا      ــر بأهن ــود مكافحــة اإلرهــاب يق ــها إزاء جه إن هنــج حكومت
تكون أقوى عندما يكـون يف مقدمـة أولوياهتـا احتـرام حقـوق              

ومن مث فإهنا ترحب باالهتمام الـذي       . اإلنسان وسيادة القانون  
ــه املقــرر اخلــاص وهيئــات األمــم املتحــدة األخــرى لتلــك      يولي

وعلى الرغم من أنـه مـا مـن هنـج           . امة واملعقدة غالباً  املسائل اهل 
ــا    واحـــد أو جمموعـــة واحـــدة مـــن املمارســـات ميكـــن تطبيقهـ
بالضرورة يف مجيع احلاالت، فإنـه جيـب علـى الـدول األعـضاء              
ــادئ     ــع املبـ ــق مـ ــو يتفـ ــات علـــى حنـ ــر يف أفـــضل املمارسـ النظـ

  .األساسية ملختلف نظمها القانونية
لـرغم مـن عـدم اتفـاق وفـدها         وأشارت إىل أنـه علـى ا        - ٣٧

ــواردة بوضــوح شــديد يف الفقــرة     مــن ٢٤مــع بعــض اآلراء ال
تقرير املقرر اخلاص، فإهنا ترى ضرورة أن تنظـر الـدول جبديـة             
يف أمهيـة دعـم ومحايـة ضــحايا اإلرهـاب أو الـضحايا احملــتملني      

ومــع ترحيبــها بتركيــز املقــرر اخلــاص علــى حقــوق . لإلرهــاب
 وعلــى دور تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان لــضحايا اإلرهــاب

اإلنسان واحلريات األساسية يف منع اإلرهاب، فإهنـا تتفـق مـع            
بيانه بأن أياً من الظروف املؤدية إىل أعمال اإلرهاب ال ميكـن            

ومـع ذلـك،    . أن يربر ارتكاب تلك األفعال أو التغاضـي عنـها         
فإنـــه مـــن املهـــم فهـــم العالقـــة بـــني إمهـــال حقـــوق اإلنـــسان    

مــاً كــامالً فيمــا يتعلــق حبمايــة حقــوق اإلنــسان   واإلرهــاب فه
وجمــاالت التركيــز . واجلهــود املبذولــة للقــضاء علــى اإلرهــاب 

اهلامة تلك ترتبط بدورها مبسألة كيفية محاية حقـوق اإلنـسان           
على الوجه األفضل مع تنفيذ تـدابري ملكافحـة اإلرهـاب لكنـها       

لـيت  وسـألت، يف هـذا الـصدد، عـن أي اجملـاالت ا         . خمتلفة عنها 
وأعربـت عـن   . خيطط املقرر اخلاص ملعاجلتها يف الـسنة القادمـة    

  .تطلع وفدها إىل حوار بنَّاء مستمر معه
قــال إن إنــشاء نظــم وطنيــة ): سويــسرا (الــسيد روش  - ٣٨

ــة     ــرح يف االســتراتيجية العاملي ــة احتياجــات الــضحايا املقت لرعاي
ملكافحة اإلرهاب هام شـأن محايـة حقـوق اإلنـسان، ال سـيما              

ــيهم     ف ــشتبه فـ ــة باملـ ــة املتعلقـ ــضمانات اإلجرائيـ ــق بالـ ــا يتعلـ يمـ
ــة   وال يــستطيع أي . واملتــهمني؛ فــاألمن مــستحيل بــدون احلري

ــرار      ــصدر ق ــا مل ي ــضحايا م ــضات لل ــة تقــدمي تعوي نظــام للعدال
وعلــى النقــيض مــن . قــانوين يتفــق مــع معــايري قواعــد اإلنــسان 

ذلــك فــإن هنــج ملكافحــة اإلرهــاب يقــوم علــى أســاس القمــع    
وال ُيكتـب   . يسفر غالباً عن الضرر الذي يـستهدف مكافحتـه        

النجاح إال لنهج يرمي إىل أن جيعل اإلرهاب أقـل قبـوالً لـدى              
 هنج يوفر للجميع ظروفاًً وفرصاً متكافئة من حيـث          -الشباب  

ــانون   ــسان وحكــم الق ــسليماً بطــابع مكافحــة  . حقــوق اإلن وت
ــوق ضــحا      ــة حق ــضاً ومحاي ــضه بع ــزز بع ــذي يع يا اإلرهــاب ال

اإلرهــاب والــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان، ســأل كيــف يعتــزم   
ــرر اخلـــاص إجـــراء حـــوار مـــع أجهـــزة األمـــم املتحـــدة        املقـ
ومؤسساهتا، ال سيما مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      

  .واجلرمية
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قــال إن بلــده الــذي عــاىن  ): اجلزائــر (الــسيد حييــاوي  - ٣٩
ون مـع شـركائه     كثرياً بسبب اإلرهاب، ال يألو جهداً يف التعـا        

ــبالء، حيــث استــضاف     اإلقليمــيني والــدوليني ملكافحــة هــذا ال
ــة     ــة اإلرهـــاب واجلرميـ ــاً بـــشأن مكافحـ ــؤمتراً إقليميـ ــؤخراً مـ مـ

وأضاف أنه يرحب مبزيد مـن املعلومـات عـن التـدابري          . املنظمة
وســأل . العمليــة الــيت ميكــن اختاذهــا حلمايــة ضــحايا اإلرهــاب 

رهابية مقابل اإلفـراج عـن   كيف يتفق دفع فدية للجماعات اإل    
الرهائن مع جهود مكافحة اإلرهـاب يف ضـوء احلقيقـة القائلـة             
بــــأن القيــــام بــــذلك يزيــــد مــــن القــــدرات التخريبيــــة لتلــــك 
اجلماعــات؟ وعــالوة علــى ذلــك، يــود أن يعــرف مــا إذا كــان  
املقرر اخلاص سـيعطي هـذه املـسألة أولويـة خاصـة يف تقـاريره               

  .املقبلة
قال إن وفـده يـود      ): مصر (ي سليم السيد منذر فتح    - ٤٠

أن يعــرف كيــف يعتــزم املقــرر اخلــاص التعامــل مــع األســباب   
اجلذرية لإلرهاب، حيث أن منـع الظـروف املؤديـة إىل أعمـال           
اإلرهـــاب أساســـية يف املقـــام األول شـــأن مناصـــرة حقـــوق      

  .الضحايا اليت أنشأهتا تلك األعمال
إصـرار  رحـب ب  ): املكسيك (السيد دي ليون هويرتا     - ٤١

املقرر اخلاص على ضرورة أن تتفـق تـدابري مكافحـة اإلرهـاب             
مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان، وهـو شـاغل ال يتـضارب              

والواقـع أن التركيـز علـى       . بأي حال مع أولوياتـه يف املـستقبل       
حقــوق الــضحايا أمــر مهــم، شــأن االعتــراف بــأن األشــخاص  

هـود مكافحـة    الذين انُتهكت حقوق اإلنسان هلـم يف سـياق ج         
اإلرهاب هم أيضاً ضحايا، لكن مـن املؤسـف أهنـم ال حيظـون              

. دائمــاً باالهتمــام أو الــدعم أو مــا يــستحقونه مــن تعويــضات  
وأضــاف أنــه مــن املؤكــد أن يواصــل املقــرر اخلــاص العمــل يف  
هذا اجملال مستفيداً يف ذلك من جهـود سـلفه اجلـديرة بالـذكر              

االت العـشر الـيت حـددها       يف معاجلة هذه املـسألة يف سـياق اجملـ         
وتعهــد بــأن يــدعم وفــده بالكامــل واليــة . ألفــضل املمارســات
  .املقرر اخلاص اهلامة

ــالتركيز علــى  ): ليختنــشتاين (الــسيد باريغــا  - ٤٢ رحــب ب
حقوق اإلنسان للضحايا يف عمل املقـرر اخلـاص يف املـستقبل،            
ــزاءات الـــيت    ــزم فحـــص مـــسألة اجلـ وســـأل إىل أي مـــدى يعتـ

  .ألمن وتوافقها مع حقوق اإلنسانيفرضها جملس ا
املقرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة          (السيد إميريسون   - ٤٣

ــة      ــياق مكافحـ ــية يف سـ ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــوق اإلنـ حقـ
قــال إن إدمــاج هنــج متكامــل حلقــوق اإلنــسان يف  ): اإلرهــاب

جهود مكافحة اإلرهاب ميثل حتدياً رئيـسياً وأمـالً كـبرياً علـى             
ليم بـأن أعمـال اإلرهـاب تتـضمن انتـهاكات           السواء، مع التـس   

وأضاف أن على الـدول     . حلقوق اإلنسان األساسية لضحاياها   
واجبات والتزامـات يف هـذا الـصدد، لكـن عليهـا أن تعـي أهنـا             
ــادرات مكافحــة اإلرهــاب حــدود القــانون     عنــدما تتجــاوز مب
الــدويل وتنتــهك حقــوق اإلنــسان، تكــون أقــل فاعليــة وتــسهم 

ــاعة الــــسخط   ــشار   يف إشــ ــام األول انتــ ــزز يف املقــ ــذي يعــ الــ
  .اإلرهاب

ــدم     - ٤٤ ــمان عـ ــستطيع ضـ ــدول ال تـ ــائالً إن الـ ومـــضى قـ
ــة     ــات عمليـ ــا واجبـ ــن عليهـ ــاب، لكـ ــال اإلرهـ ــاب أعمـ ارتكـ

يتعلق مبنعها والتزامات إجيابيـة يف القـانون الـدويل حلقـوق       فيما
اإلنسان حلماية وتعزيز احترام احلق يف احلياة، مبا يف ذلـك مـن             

وميكــن أن ميتــد . تقــدمي إطــار عمــل مؤســسي وقــانوين خــالل 
ذلــك ليــشمل املــستوى التنفيــذي، حبيــث يفــرض علــى الــدول  
ــة وجــود خطــر فعلــي      ــه يف حال ــانوين يــنص علــى أن واجــب ق
ــع     ــة مجيـ ــدول بـــصورة معقولـ ــذ الـ ــاة، تتخـ ــر علـــى احليـ مباشـ

وذلـك جـزء    . اخلطوات املتاحة لديها ملنع حدوث ذلك اخلطر      
ن االلتزام اإلجيايب باحلق يف احليـاة امللزمـة         من الفقه الناشئ بشأ   

بــه بالفعــل قانونــاً الــدول األطــراف يف العهــد الــدويل للحقــوق 
  .املدنية والسياسية

ــإجراء       - ٤٥ ــضاً واجــب يقــضي ب ــدول أي ــى ال ــال إن عل وق
حتقيقـــات يف مـــسؤولية اجلنـــاة ويقـــرر مـــا إذا كانـــت أجهـــزة 
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ــع   ــشلت يف املن ــد ف ــا ق ــض  . خمابراهت ــزم أن ي ــا يل من صــانعو كم
السياسة يف الدولة امتثال أجهزة تنفيـذ القـانون ملعـايري حقـوق             
اإلنسان الدولية من حيـث عالقتـها حبقـوق الـضحايا احملـتملني             
وحبقـــوق أولئـــك اخلاضـــعني للتحقيـــق يف ارتكـــاب أعمـــال      

  .اإلرهاب
ــه     - ٤٦ ويف معــرض اإلشــارة إىل الــتحفظ الــذي أعــرب عن

 مـن   ٢٤يمـا يتعلـق بـالفقرة       وفد الواليات املتحدة األمريكيـة ف     
التقرير، قال إن اجملتمع الدويل عموماً يتفـق يف الـرأي علـى أن              
علــى الــدول التــزام أخالقــي علــى األقــل بتقــدمي تعويــضات        
ــا يف      ــوارد املتاحــة، مب ــضحايا اإلرهــاب يف حــدود امل مالئمــة ل
ــسب       ــسي حـ ــيب والنفـ ــدعم الطـ ــدمي الـ ــالل تقـ ــن خـ ــك مـ ذلـ

  .االقتضاء
علـــى الـــدول التزامـــات إزاء الـــضحايا وأشـــار إىل أن   - ٤٧

ــصدد،     ــذا الــ ــا، يف هــ ــستقبل، وجيــــب عليهــ ــتملني يف املــ احملــ
ــسكرية     ــود العـ ــع إىل جانـــب اجلهـ ــات املنـ ــطالع بواجبـ االضـ
واملخابراتية وإنفاذ القانون، وعليها املشاركة جبديـة يف معاجلـة          
األســـباب اجلذريـــة لإلرهـــاب، مبـــا يف ذلـــك انتـــهاك حقـــوق  

ــا   ــسان يف شــكل مب ــاب تعجــز عــن    اإلن ــة اإلره درات ملكافح
وأضاف أنه يعتزم يف املـستقبل      . االمتثال ملعايري القانون الدويل   

  .القريب تزويد الدول بتوصيات حمددة يف تلك اجملاالت
ــيعطي يف     - ٤٨ ــستقبل ســ ــل يف املــ ــائالً إن العمــ وأردف قــ

الواقـع اهتمامـاً بـاجلهود املبذولـة لتقلـيص عـدد الكيانـات الــيت        
وأضـاف أنـه التقـى      . ائمـة جـزاءات جملـس األمـن       تظهر علـى ق   

مؤخراً مع أمني املظـامل املعـين بالقاعـدة وجلنـة جـزاءات جملـس           
األمن املعنية بطالبان وسوف جيـري استعراضـاً شـامالً ملنهجيـة            
العمل وللنتائج يف احلاالت اجلاري التحقيق فيها حاليـاً هبـدف           

ــد     ــضاً لتحدي ــدم احملــرز، ولكــن أي ــى التق ــرات التعــّرف عل  الثغ
ومعاجلتها، مبـا يف ذلـك حاجـة الـدول إىل املـشاركة مـع أمـني                 
ــات       ــن أجــل اســتحداث بروتوكــول لتقاســم املعلوم املظــامل م

املــصنفة املــستخدمة لتربيــر إدراج أفــراد يف القائمــة يف املقــام      
وقال يف ختام بيانه إنـه أحـاط علمـاً بـاالقتراح الـداعي              . األول

  .للجماعات اإلرهابيةإىل إجراء دراسة عن دفع فدية 
ــسيد ب  - ٤٩ ــديال ــدين      (لفيل ــة ال ــين حبري ــرر اخلــاص املع املق

قال إن التعصب القائم على أساس الدين والعقيـدة         ): والعقيدة
ــدان كــثرية   ــزال شــائعاً يف بل ــق   . ال ي ــا يتعل ومــن املؤســف فيم

بالعديد من األفراد والطوائف الدينية يف مجيع أحنـاء العـامل، أن            
ــالن   ــذ إع ــصب    ١٩٨١تنفي ــع أشــكال التع ــى مجي ــضاء عل  للق

والتمييز القائمني علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد مل يكـن كافيـاً              
وأضاف أن تقريره املواضـيعي املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة        . متاماً

(A/66/156)  ركـــز علـــى التواصـــل بـــني األديـــان بـــني األفـــراد 
ب املنتمني إىل معتقدات إهليـة وغـري إهليـة وإحلاديـة، حيـث يلعـ       

هـــذا التواصـــل دوراً هامـــاً يف القـــضاء علـــى أوجـــه التعـــصب  
ــة لالســتياء     ــة، الــيت تــشكل األســباب اجلذري والقوالــب النمطي
ــن       ــصاحبها م ــا ي ــداء واإلرهــاب وم ــة والع واخلــوف والكراهي

  .إساءات حلقوق اإلنسان
وأكـــد علـــى أمهيـــة تقـــدير التنـــوع يف التواصـــل بـــني    - ٥٠

واألهــداف وأســاليب   األديــان مــن حيــث اُألطــر واملواضــيع     
ــشاريع       ــديات وامل ــن خــالل األحــداث أو املنت ــواء م ــل س العم
طويلة األجل على مستوى القواعـد الـشعبية أو القيـادة وعلـى             

وأضاف أن الـدول تـستطيع القيـام    . صعيد رمسي أو غري رمسي    
بدور بنَّاء يف تشجيع التواصل بني األديان، بالتعبري علناً، علـى           

ها ملـشاريع احلـوار احملـدد جيـداً أو مـن            سبيل املثال، عن تقدير   
كما تستطيع تيـسري    . خالل تقدمي إعانات مالية لتلك املشاريع     

احلوار يف إطار الدولة نفسها أو إقامـة منتـديات لعقـد لقـاءات            
وينبغـي  . منتظمة بـني النـاس مـن خمتلـف األديـان أو املعتقـدات       

 أن تبحث الدول إمكانات عمليات التواصل غـري الرمسـي غـري           
املنظمة صراحة وفق خطوط مذهبية وإعطاء األولويـة لـضمان          
مشاركة املرأة بصورة جوهرية ومادية يف مشاريع احلـوار غـري           
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الرمسي بـني األديـان ليتـسىن معاجلـة أوجـه االخـتالل اجلنـساين               
  .احلايل
ومضى قائالً إنه ما مل يتم إدارة التواصـل بـني األديـان       - ٥١

ن أن خيلّـف آثـار جانبيـة سـلبية          على النحو املناسب، فإنـه ميكـ      
خطرية على الدول، إذا ما رؤي، على سبيل املثال، أهنـا حتـايب             

وجيــب أن حتتــرم الــدول دائمــاً    . أحــد األديــان أو املعتقــدات  
ــدهم     ــهم أو معتق ــة دين ــشر وحري ــع الب ــة جلمي ــة املالزم . الكرام

وعنــد تــشجيع مــشاريع احلــوار بــني األديــان، ال ينبغــي للــدول 
اصل، وعليها أن تسعى جاهدة ألن يكـون شـامالً          احتكار التو 

وحيتـــرم مبـــدأ املـــشاركة الطوعيـــة، مـــع االمتنـــاع عـــن وصـــم 
  .الطوائف اليت ختتار عدم املشاركة يف احلوار بالسلبية

وبعد التأكيد على أمهية التنوع بني األديان والتعدديـة           - ٥٢
 داخل الطوائف الدينيـة أو املعتقـدات، قـال إنـه ينبغـي التأكيـد              

علــى املواقــف املــشتركة وأوجــه التــرابط بــدالً مــن وضــع ديــن  
وعلـــى الـــدول مواصـــلة تعزيـــز األنـــشطة  . مقابـــل ديـــن آخـــر

التروحييــة يف جمــال التواصــل بــني األديــان بــروح مــن الــشمولية 
  .وعدم التمييز واحترام حرية الدين أو العقيدة

ــوفي   - ٥٣ ــسيدة بوب ــدوفا  (تشال ــة مول ــت إن ): مجهوري قال
 احلقــائق األخــرية للمقــرر اخلــاص إىل بلــدها يف     بعثــة تقــصي 

 مشلت اجتماعات ضمت ممثلني للربملـان       ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
وأضـافت أن حكومتـها     . واحلكومة واملنظمات غـري احلكوميـة     

ــضمنت      ــدة ت ــدين والعقي ــة يف جمــال ال أجــرت إصــالحات هام
ــة وكــذلك اجملتمــع املــدين      مــشاركة واســعة مــن جانــب الدول

كمـــا شـــارك املقـــرر اخلـــاص يف مناقـــشة . يـــةوالطوائـــف الدين
نظمتـــها وزارة العـــدل يف مولـــدوفا، بالتعـــاون مـــع إحـــدى      
وكاالت األمم املتحـدة، لبحـث تنقـيح قـانون بـشأن املـذاهب              
الدينية يف مولدوفا وزيادة ضـمان متكُّـن الطوائـف الدينيـة مـن               

وأشـارت إىل أن بعثـة      . ممارسة عقيدهتا دون تدخل من الدولـة      

ائق جـاءت ممارسـة للدميقراطيـة يف جمتمـع مولـدوفا            تقصي احلق 
  .املفتوح واملتغري

أشـارت إىل أن   ): االحتـاد األورويب   (السيدة ريكينغن   - ٥٤
املقرر اخلـاص ذكـر يف تقريـره أن التواصـل بـني األديـان حتـت                 
رعاية الدولة، إذا مـا مت بأسـلوب غـري مالئـم، ميكـن أن يـسفر                 

بــت مــن املقــرر اخلــاص  عــن آثــار جانبيــة ســلبية خطــرية، وطل 
ــصدد، ال ســيما       ــذا ال ــسية يف ه ــى التحــديات الرئي ــق عل التعلي

ــان      ــني األدي ــة يف التواصــل ب ــات الديني ــشاركة األقلي ــز م . تعزي
وفــضالً عــن تيــسري احلــوار غــري الرمســي، ســألت عــن األشــياء    
األخرى اليت ميكن للدول األطراف القيـام هبـا لـضمان املراعـاة         

وأخرياً، ملا كانت النـساء والـسكان       . انالتامة للتنوع بني األدي   
ــة       ــيما يف األحــداث رفيع ــشني، ال س ــوا مهم ــا زال األصــليني م
املــستوى املــشتركة بــني األديــان، فإهنــا ترحــب بأيــة معلومــات 
ــة املقــرر اخلــاص، الــيت تتــصل      ــة التعــاون بــني والي عــن إمكاني
حبقوق السكان األصليني وواليـة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى             

  .يز ضد املرأةالتمي
سألت عما تـستطيع الـدول      ): النمسا (السيدة بلودر   - ٥٥

القيام به ملساعدة مجاعات األقلية يف التغلـب علـى الـصعوبات            
اليت تواجههـا يف سـياق احلـوار بـني األديـان مـع احلفـاظ أيـضاً                  

ــادي  ــى دور حي ــشطة غــري     . عل ــة لألن ــضاً عــن أمثل وســألت أي
ديــان الــيت ميكــن أن تــسهم  الرمسيــة الناجحــة املــشتركة بــني األ 
  .كممارسات جيدة للدول األخرى

ــا (الــسيد شــروير  - ٥٦ ــه تنظــر إىل  ): أملاني قــال إن حكومت
احلوار بـني الثقافـات واألديـان كأولويـة يف سياسـاهتا الداخليـة              

 -واخلارجيــــة، وقــــد شــــاركت يف االجتماعــــات اآلســــيوية  
، شــاركت ٢٠١١ويف عــام . األوروبيــة للحــوار بــني األديــان 

أملانيا بنشاط يف املناقشة املتعلقة بدور وسائط اإلعالم اجلديـدة        
ــددة      ــديانات ومتعـ ــددة الـ ــات متعـ ــني اجملتمعـ ــة بـ ــث الثقـ يف بـ
الثقافات، وأطلقت جمموعة من املبـادرات الثنائيـة للحـوار بـني         
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وتــشكل الــسياسة النــشطة يف جمــال حقــوق اإلنــسان  . األديــان
رجيــة، مبــا يف ذلــك مــن جــزءاً ال يتجــزأ مــن سياســة أملانيــا اخلا

  .خالل تعزيز حرية الدين
ــادرات التواصــل      - ٥٧ ــة ألفــضل ممارســات مب وطلبــت أمثل

الشاملة وغري التمييزيـة الـيت تـضطلع هبـا الـدول لتعزيـز ومحايـة         
وفيمــا يتعلــق باملــسؤولية عــن محايــة حريــة   . الــدين أو العقيــدة

ودور الدين أو العقيدة من التدخل غري املالئم ألطـراف ثالثـة،         
الدولة بوجـه خـاص كمـضيفة وميـسرة للحـوار بـني األديـان،               
تـساءل عمــا إذا كــان ذلــك يعــين أن الدولــة تتحمــل مــسؤولية  

  .االمتناع عن األنشطة الدينية مبا يعين التزام بالعلمانية
وقال يف اخلتام إنه مهتم لسماع وجهـات نظـر املقـرر              - ٥٨

 يواجه عقوبـة   اإليراين الذيةاخلاص بشأن قضية راعي الكنيس    
ــه، وبــشأن حــوادث العنــف     اإلعــدام الرتــداد مزعــوم عــن دين

  .األخرية ضد املسيحيني يف مصر
ــيا   - ٥٩ ــسيدة سياسـ ــة   (الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ): الواليـ

سألت كيـف ميكـن للمنظمـات الدوليـة واحلكومـات مواصـلة             
ــان      ــني األدي ــق احلــوار والتواصــل ب ــة لتحقي ــا اجلماعي . جهوده

ا مبزيد مـن التعليقـات علـى مزايـا التركيـز            وأعلنت عن ترحيبه  
  .املشترك على حقوق املرأة وحرية الدين

ــدا (الــسيدة ويلــي  - ٦٠ قالــت إن حكومتــها ملتزمــة  ): كن
بتعزيز التفاهم بني األديان كجانب هام إلقامة جمتمع متكامـل          
ومتماســــك اجتماعيــــاً، وأعربــــت عــــن قلقهــــا العميــــق إزاء  

اد األقليـات الدينيـة مبـن فـيهم         االنتهاكات اخلطرية حلقـوق أفـر     
األقباط املسيحيني يف مصر، واملسيحيني يف العراق، والبـهائيني         
يف إيــران، واملــسيحيني يف التبــت، والفئــات األخــرى الــضعيفة  

وأضــــافت أن . يف الــــصني، وطائفــــة األمحديــــة يف باكــــستان
حكومتها تنشئ مكتباً للحريات الدينية داخـل وزارة الـشؤون          

تجــارة الدوليــة، سيــسهم يف تعزيــز ومحايــة حريــة  اخلارجيــة وال
ــسياسة اخلارجيــة       ــسية لل ــد بوصــفها أهــدافاً رئي ــدين واملعتق ال

الكندية، وتتطلع للعمل مع اجملتمـع الـدويل لزيـادة تعزيـز تلـك              
وسألت عما إذا كان املقـرر اخلـاص يـستطيع          . احلرية ومحايتها 

 التواصـل  تقاسم االجتاهات اإلجيابية وأفضل املمارسات لتعزيـز    
  .بني األديان

قالـت إن حكومتـها تتفـق       ): النـرويج  (السيدة مسيـث    - ٦١
يف الرأي على أن للدول دور هام للقيام به يف تعزيـز التواصـل              
بني األديان وأن القضاء على القوالب النمطية وأوجه التحامل         
اللــذين وراء األســباب اجلذريــة للخــوف واالســتياء والكراهيــة 

 مـن سياسـات تلـك الـدول ملنـع العنـف             جيب أن يشكل جـزءاً    
فالعنف بني األديان وداخـل األديـان       . وانتهاك حقوق اإلنسان  

ــاً يف ذلــك اجملــال    ــب دوراً حامس ــه خــاص   . يلع ورحبــت بوج
بتوصية املقرر اخلاص بـشأن ضـمان مـشاركة املـرأة يف احلـوار               

  .الرمسي بني األديان على سبيل األولوية
ســـأل املقـــرر اخلـــاص ): ليختنـــشتاين (الــسيد باريغـــا   - ٦٢
إذا كان يرى ضرورة أن تربط اللجنة حوارها بشأن حريـة            ما

الدين والعقيدة باحلوار املعين مبكافحة العنف والتعصب أو أنـه          
  .ينبغي معاجلة كل منهما على حدة

قــال إن احلــوار ): مــصر (الــسيد منــذر فتحــي ســليم   - ٦٣
االجتمـاعي  داخل األديان وبني األديان أساسي لتحقيق الوئـام   

. الــشامل، وينبغــي زيــادة التطــرق إليــه يف عمــل املقــرر اخلــاص
وأضاف أن حكومته أنشأت جملساً وطنياً للحـوار يـضم مجيـع            
ــف       ــاط والطوائ ــسيحيني األقب ــيهم امل ــن ف ــع، مب ــات اجملتم قطاع
ــاء     املــسلمة، الــذي ســيجري حــواراً بــشأن مدونــة موحــدة لبن

ــادة  ــاكن العب ــشجع  . أم ــده ي ــشريع  وأشــار إىل أن وف اعتمــاد ت
ــة       ــارة الكراهي ــى إث ــضاء عل ــضل وجــه للق ــى أف وممارســات عل
ــد     ــيما ضـ ــة، ال سـ ــات الدينيـ ــد اجلماعـ ــز والعنـــف ضـ والتمييـ

  .مجاعات املهاجرين يف البلدان املستقبلة
وفيما يتعلق بدعوة حكومتـه للتخفيـف مـن التـوترات             - ٦٤

والتمييز املزعـوم ضـد فئـات األقليـة، أكـد علـى أنـه مـن املهـم                   
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ــا فحـــص ــات ودينامياهتـ ــصائص اجملتمعـ ــه يف  .  خـ ــاف أنـ وأضـ
ــة اإلجــراءات        ــن زاوي ــات م ــه بتعليق ــذي يرحــب في ــت ال الوق
اخلاصة حول احلالة يف بلده، يود التأكيد على أن بابـا األقبـاط        
نفسه أدان مؤخراً حماوالت البعض لتـصوير احلالـة بأهنـا عنـف              
ــداء        ــك الن ــاة ذل ــي مراع ــات وينبغ ــين ضــد األقلي ــائفي أو دي ط

ومن املهم التركيز على مسألة التفرقـة األوسـع نطاقـاً      . باحترام
ــات،      ــاعي للمجتمعـ ــسيج االجتمـ ــام والنـ ــز الوئـ ــسىن تعزيـ ليتـ
وأعــرب عــن األمــل يف إمكانيــة اعتمــاد هنــج شــامل يف معاجلــة 

  .هذه املسائل يف املستقبل
قال إن حكومته تـويل أمهيـة       ): باكستان (السيد أمحد   - ٦٥

د الدينيـة وإهنـا شـاركت يف جهـود وطنيـة            كبرية حلماية العقائـ   
ومـن أمثلـة ذلـك مـن خـالل          . وإقليمية ودولية يف هـذا الـصدد      

مشاركتها يف حوار بني األديان يف مانيال والعمـل علـى تعزيـز             
تلــك املــسألة يف قــرار ســنوي يف ســياق اجلمعيــة العامــة لألمــم  

ــدة ــدة     . املتحـ ــم املتحـ ــالف األمـ ــياق حتـ ــت يف سـ ــا تعاونـ كمـ
  .للحضارات

ومــــضى قــــائالً إن حكومتــــه أنــــشأت وزارة للوئــــام   - ٦٦
الــوطين هبــدف تعزيــز مــصاحل األقليــات وحقوقهــا وتــشجيع       

وامتد هذا اجلهد االحتادي ليشمل األقاليم      . احلوار بني األديان  
  .واملناطق إلنشاء جلان وئام حملية

وسأل املقرر اخلـاص عـن كيفيـة ضـمان تنفيـذ أوسـع                 - ٦٧
مبكافحة التعصب والقولبـة النمطيـة الـسلبية        نطاقاً للقرار املعين    

ــد     ــز والتحـــريض علـــى العنـــف والعنـــف ضـ ــم والتمييـ والوصـ
األشخاص القائم على أساس الدين أو العقيدة والذي اعتمـده          

  .(A/HRC/RES/16/18)جملس حقوق اإلنسان 
ــال إنــه مــن املؤســف جلــوء دول معينــة إىل إفــراد         - ٦٨ وق

وأضـاف أن باكـستان لـيس       . بلدان حمددة بشأن مسائل بعينها    
لديها أي مشكلة منهجية النتهاك حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق           
ــدين      ــة ال ــواطنني أحــرار يف ممارســة حري ــع امل ــات، ومجي باألقلي

ــها    ــة االجتمـــاع والتعـــبري الـــيت يكفلـ ــة حريـ والعقيـــدة وممارسـ
  .الدستور

ــواهنوي    - ٦٩ ــانغ شـ ــسيد يـ ــصني (الـ ــى  ): الـ ــال ردَّاً علـ قـ
نه ما من بلد لديه سجل حلقـوق اإلنـسان          تعليقات وفد كندا أ   

وينبغــي أن تركــز احلكومــة الكنديــة علــى     . ال تــشوبه شــائبة 
كيفية حل املشاكل املتعلقة حبريـة الـدين داخـل حـدودها قبـل              

وميكـن أن ميـضي     . أن تشري بأصـابع االهتـام إىل أمـاكن أخـرى          
االحترام املتبادل شوطاً طويالً لـضمان حـوار وتواصـل فعـالني            

ــسان  يف معا ــوق اإلن ــسائل حق ــه   . جلــة م ــصدد، فإن ــذا ال ويف ه
  .يدين أي ضغط يسمي بلداناً أخرى أو يهينها

قـــال إن هنـــاك عالقـــة ): العـــراق (الـــسيد املوســـوي  - ٧٠
عضوية بني التعـصب الـديين واإلرهـاب، ومـن املهـم النظـر يف               

وأضــــاف أن . الــــسبب اجلــــذري لإلرهــــاب يف عــــامل اليــــوم 
سنوات األخـــرية بعـــدد مـــن جمموعـــات إرهابيـــة قامـــت يف الـــ

اهلجمــات املرعبــة تعــبرياً عــن الكراهيــة والتطــرف الــديين ضــد  
وأشـار إىل أن    . اآلخرين وضد أولئك الذين ترى أهنم كافرون      

حكومته اختذت تدابري حلمايـة املـسيحيني واألقليـات األخـرى            
مــن األعمــال اإلرهابيــة، مــع مراعــاة أن تلــك األعمــال ال متيــز 

  . املسلمنيبني املسلمني وغري
ــة القائمــة       - ٧١ ــدابري القانوني وســأل املقــرر اخلــاص عــن الت

الختــاذ إجــراء ضــد أولئــك احملرضــني علــى التعــصب الــديين        
إذا كانـت هنـاك خطـط لتجـرمي التعـصب الـديين والـدول                وما

  .اليت ترعاه
قـال إنـه    ): مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      (السيد فريامي   - ٧٢

أمـا تــسييس  . دة يف كـل بلـد  مـن املهـم مراعـاة الظـروف الفريــ    
وضع األقليات يف كل بلـد، فإنـه ال يـؤدي إىل تعزيـز التـرويج                

وأشار إىل أن عمليات القبض علـى       . حلقوق اإلنسان ومحايتها  
أفراد يف بلده تتفق مع حكـم القـانون وناجتـة عـن أنـشطة غـري                 
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ومن مث فإن أية ادعاءات على عكـس ذلـك ال أسـاس             . شرعية
  .هلا من الصحة

ــسيد ب  - ٧٣ ــديال ــدين      (لفيل ــة ال ــين حبري ــرر اخلــاص املع املق
قـال إن مظــاهر الكراهيـة، ال ســيما ضـد مجاعــات    ): والعقيـدة 

األقلية يف حماوالهتا ممارسة حريـة الـدين أو العقيـدة، هـي أشـد               
فقـد شـهد منـع مجاعـات        . اجلوانب الـصادمة يف عملـه اليـومي       

أقليـــة مـــن القيـــام مبراســـم دفـــن هادئـــة وحرمـــان أخـــرى مـــن 
وأضـاف أن مظـاهر     . الوصول إىل مالجئ يف كـوارث طبيعيـة       

الكراهية تلك ضد مجاعات األقلية، بل أيضاً ضد التحـّول إىل            
ديانة جديدة وضد األشخاص القائمني بأنـشطة تبـشريية، هـي          

  .عموماً نتيجة مزيج متناقض للخوف واالحتقار
ومضى قـائالً إن هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن التواصـل             - ٧٤

بني األديان الذي إىل جانب التركيز على التواصل بـني          املؤهل  
خمتلف اجلماعات الدينية من قبيل تعزيز احلوار بـني املـسيحيني           
. واملــــسلمني، يأخــــذ أيــــضاً يف االعتبــــار التعدديــــة الداخليــــة

ينبغي أن يكون احلـوار أكثـر انفتاحـاً علـى النـساء وعلـى             كما
ا يقتضي مزجيـاً مـن   أولئك الذين ال يعتربون أنفسهم دينيني، مم     

  .احلوار الرمسي وغري الرمسي ال خيص أدياناً بعينها
وأبرز عدداً من األمثلة اإلجيابية للحـوار بـني األديـان،             - ٧٥

ــاً     حيــث قــال إن حكومــة مولــدوفا استــضافت مــشروعاً إجيابي
إلجراء إصـالحات قانونيـة بـني أصـحاب مـصاحل دينيـة، علـى               

ــادة تطــوير    ــرغم مــن احلاجــة إىل زي ــان  ال ــني األدي .  التواصــل ب
ــان لتقــدمي     كمــا ــاراغواي حمفــالً للتواصــل بــني األدي عقــدت ب

ــهج      ــها وضــع من ــشأن مــسائل مــن بين ــة ب املــشورة إىل احلكوم
وأضــاف أن لديــه أيــضاً أمثلــة إجيابيــة للتعــاون . تعليمــي عــادل

غــري الرمســي بــني املــسيحيني واملــسلمني يف مــشاريع جمــاورة يف 
ومــن . يــز فرصــهم يف العمــل  مــصر، كتــدريب الــشباب لتعز  

األمثلــة اجليــدة األخــرى أوركــسترا ديفــان يف الــضفتني الغربيــة 

والشرقية اليت تضم موسيقيني من إسـرائيل وفلـسطني وأمـاكن           
  .أخرى
وأضاف قائالً إنه على الرغم من مشاركة املـرأة علـى             - ٧٦

مستوى رفيع يف احلوار بني األديان على الصعيد غـري الرمسـي،            
 حتـــسني مـــشاركتها يف القطاعـــات الرمسيـــة رفيعـــة  فإنـــه يلـــزم
وجيــب علــى الــدول القيــام مببــادرات إلتاحــة موقــع  . املــستوى

  .منظور إلبراز مشاركة املرأة
ــه للمــــسألة املعقــــدة املتمثلــــة يف حيــــاد       - ٧٧ ويف معاجلتــ

وعلمانيــة الدولــة، أكــد علــى أمهيــة مبــدأ احتــرام عــدم حتديــد   
  .هوية اجلماعات الدينية

ل إن التعـــصب الـــديين واإلرهـــاب مترابطـــان يف  وقـــا  - ٧٨
الواقع، وينبغي االضطالع بأنشطة وقائية لتعزيـز التواصـل بـني           
األديــان ومنــع أوجــه ســوء الفهــم، بغيــة حتقيــق تعــاون طويــل    

وأضاف أنه جيب أن يكون تقييـد حريـة التعـبري املـالذ             . األجل
كمـا  . األخري يف مكافحة اخلطاب الذي حيـض علـى الكراهيـة          

بغي حتدي رسائل الكراهيـة مـن خـالل حـوار يـضم صـانعي               ين
الــسياسات واجملتمــع املــدين وكــذلك التــصدي ألهــداف تلــك  

  .الرسائل
  .٥٠/١٢ُرفعت اجللسة الساعة   

  
  


