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  األمم املتحدة يعتبر تقرير " مراقبة حقوق اإلنسان"بيان ملنظمة 
 باً بصورة خطرةيعبشأن أحداث جنين م

  ]مقتطفات[ .2/8/2002نيويورك، 
  
  

بشأن األحداث يف جنين  املتحدة التقرير الذي أصدرته األمم" مراقبة حقوق اإلنسان"انتقدت منظمة   
ي أُعدّ بموجب قرار ذاملنظمة املدافعة عن حقوق اإلنسان إن التقرير، ال توقال. بوصفه تقريراً معيباً بصورة خطيرة

لتقصي احلقائق تابع لألمم املتحدة بسبب  من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد أن اضطر أمينها العام حلل فريقٍ 
قعت إبان العمليات االعتراضات اإلسرائيلية، يقتصر إىل حد بعيد على عرض روايات متضاربة عن األحداث التي و

  .العسكرية اإلسرائيلية
مراقبة حقوق "وقال هاين جملي، املدير العام التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظمة   

  ":اإلنسان
إن التقرير ال يحرز أي تقدم على صعيد التثبت من احلقائق؛ ووصفه امللطّف لالنتهاكات البالغة اخلطورة "  

  ."ر اإلقدام على إعداد تقرير يف غياب أي معلومات مستقاة من مصادرها األصليةيف جنين يكشف خماط
ويصف التقرير بعض االدعاءات العامة التي ترددت حول سلوك اجلانبين اإلسرائيلي والفلسطيني أثناء   

كما أنه ال يشير . صحة تلك االدعاءات كاد يستخلص أي استنتاجات بشأن مدىالعمليات اإلسرائيلية، غير أنه ال ي
إالّ ملاماً إىل التزامات الدول األطراف بموجب القانون الدويل، وال يكاد يورد أي استنتاجات واضحة بشأن ما وقع 
من انتهاكات لهذا القانون، وال يثير قضية حماسبة املسؤولين عن االنتهاكات اخلطيرة التي من  احملتمل أن تكون 

على أن املعلومات والتحليالت الواردة يف التقرير . يصل إىل مستوى جرائم احلربكبت، علماً بأن بعضها قد ارتُ 
  .تبلغ غاية قوتها عندما تتناول قضية منع وصول اإلغاثة اإلنسانية واإلسعافات الطبية إىل اخمليم

  [.......]  
  

 
  

                                                 
 يف اإلنترنت" مراقبة حقوق اإلنسان"موقع منظمة : املصدر:  
  http://www.hrw.org/arabic/press/2002/is‐to‐pa0802.htm 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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