
(A)   GE.09-16798    231009    261009 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية الثانية عشرة

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦ و١٥

  تقرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال دورته االستثنائية الثانية عشرة    
  )مصر (بدرالسيد هشام : الرئيس واملقررنائب 

 
 A/HRC/S-12/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

21 October 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/S-12/1 

GE.09-16798 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣    ........................املقرر والقرار اللذان اعتمدمها اجمللس يف دورته االستثنائية الثانية عشرة  - أوالً  
  ٣    .........................................مقرر اعتمده جملس حقوق اإلنسان  ١٢/١٠١-دإ     
  ٣    ...... الشرقيةمبا فيها القدسحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة،   ١٢/١-دإ       

  ٧  ٢٦-١  ...................................تنظيم أعمال الدورة االستثنائية الثانية عشرة  - ثانياً  
  ٧  ٧-٦  ...............................................افتتاح الدورة ومدهتا  - ألف     
  ٧  ٨  ........................................................احلضـور  -  باء     
  ٨  ٩  .....................................................أعضاء املكتب  - جيم     
  ٨  ١٢-١٠  .......................................................تنظيم العمل  - دال     
  ٩  ١٤-١٣  ..............................................املقرر والقرار والوثائق  -  هاء     
  ٩  ١٨-١٥  ........................................................البيانـات  -  واو     
  ١٠  ٢٦-١٩  ...........................اإلجراء الذي اُتخذ بشأن مشروع االقتراح  - زاي     

  ١١  ٢٧  ...........ورته االستثنائية الثانية عشرةرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال دتق  - ثالثاً  
  املرفق

  ١٢  ................................قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورة االستثنائية الثانية عشرة للمجلس    



A/HRC/S-12/1 

3 GE.09-16798 

الثانيـة   دمها اجمللس يف دورته االسـتثنائية     والقرار اللذان اعتم  املقرر    -أوالً   
  عشرة

  ١٢/١٠١-دإ    
  مقرر اعتمده جملس حقوق اإلنسان 

أكتـوبر  / تشرين األول  ١٦قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الثانية املعقودة يف            
 يف  ، الـوارد  ١٢/١-، أن يطلب إىل رئيس اجمللس أن ُيحيل بصورة عاجلة القرار دإ           ٢٠٠٩

، إىل اجلمعية العامة    )A/HRC/S-12/1(تقرير اجمللس عن أعمال دورته االستثنائية الثانية عشرة         
  .كي تنظر فيه خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني

  اجللسة الثانية
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦

  .]اعتمد دون تصويت[

  ١٢/١-دإ    
  ية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقيةحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطين

  ألف    
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           إذ يشري   

  والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  يز حقوق اإلنسان وكفالة احترام القانون الدويل، مسؤولية اجملتمع الدويل يف تعزوإذ يؤكد  
  وإذ يشدِّد على خاّصية القدس الشرقية احملتلة بتراثها الديين والثقايف الغين،  
 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة، مبا فيها قرارات             وإذ يشري   

  جملس األمن املتعلقة بالقدس الشرقية احملتلة،
 إزاء األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قُدسية وُحرمة املواقـع           ه بالغ القلق  وإذ يساور   

  الدينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،
 إزاء سياسة اإلغالق اإلسرائيلية والقيود الصارمة، مبا يف         وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً      

ئيل فرضها على حركة الفلسطينيني، مما يعـوِّق        ذلك نظام منح التصاريح، اليت تواصل إسرا      
  وصوهلم حبرية إىل املواقع املسيحية واإلسالمية املقدسة لديهم، مبا فيها املسجد األقصى،
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 مجيع السياسات والتدابري اليت تعتمدها إسرائيل، وهي سـلطة          يدين بشدة   -١  
 الفلسطينيني إىل ممتلكـاهتم واملواقـع     االحتالل، مبا فيها تلك السياسات والتدابري اليت ُتقيِّد وصول          

املقدسة لديهم، وال سيما يف القدس الشرقية احملتلة، على أساس األصـل الوطين أو الديـن              
أو اجلنس أو السن أو أي أساس متييزي آخر، مما يشكل انتهاكاً خطرياً حلقـوق الـشعب                 

  ؛الفلسطيين املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 االنتهاكات اإلسرائيلية األخرية حلقوق اإلنـسان يف القـدس          يدين كذلك   -٢  

الشرقية احملتلة، وخباصة مصادرة األراضي واملمتلكات، وهدم املنازل واملمتلكات اخلاصـة،           
وإنشاء وتوسيع املستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل، وتغيري الطابع الدميغرايف واجلغرايف           

لقيود املفروضة على حرية حركة مواطين القدس الشرقية الفلـسطينيني،          للقدس الشرقية، وا  
  فضالً عن استمرار أعمال احلفر والتنقيب يف أسفل املسجد األقصى وحميطه وجواره؛

إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن حتتـرم احلقـوق الدينيـة           يطالب    -٣  
ه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،      والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة، حسبما ينص علي       

والصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، واتفاقيات الهاي، واتفاقيات جنيف، وبـأن تـسمح          
  للمواطنني واملصلني الفلسطينيني بالوصول دون أي عائق إىل ممتلكاهتم وإىل املواقع الدينية؛

ِقف فـوراً مجيـع      إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن تو      يطالب أيضاً   -٤  
أعمال وأنشطة احلفر والتنقيب أسفل املسجد األقصى ويف حميطه وجواره، وأن متتنع عن أي              
تصرفات أو عمليات ميكن أن ُتعرِّض للخطر هياكل أو أُُسس املواقع املقّدسة، املسيحية منها              

  ر طابع هذه املواقع؛واإلسالمية، يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، أو ُتغيِّ
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن تقوم، عمـالً            يطلب  -٥  
ويف سياق تقاريرها الدورية، برصد     ،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢ املؤرخ   ٩/١-بالقرار دإ 

وتوثيق حالة تنفيذ إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، لاللتزامات اليت تقع على عاتقهـا يف              
  جمال حقوق اإلنسان يف القدس الشرقية وحميطها، وتقدمي تقرير عن ذلك؛

  باء    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد   
 أن تعزيز احترام االلتزامات الناشئة عن امليثاق وغريه من صكوك وقواعـد             وإذ يرى   
  لدويل هو ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،القانون ا
 حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه بنفسه وعـدم جـواز    وإذ يؤكد من جديد     

  حيازة األراضي باستخدام القوة على حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،
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 تقوم عليهـا   بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت        وإذ يسلِّم   
  منظومة األمم املتحدة،

سـيما    انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل، وال          وإذ يؤكد   
  جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، على األرض الفلـسطينية احملتلـة،            اتفاقية  

  مبا فيها القدس الشرقية،
  ل، بوصفها سلطة االحتالل، بتنفيـذ     عدم قيام إسرائي   إزاء   وإذ ُيعرب عن بالغ قلقه      

ما سبق للمجلس أن اعتمده من قرارات وتوصيات فيما يتعلق حبالة حقـوق اإلنـسان يف                
  األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 الذي قرر فيـه     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢ املؤرخ   ٩/١- إىل قراره دإ   وإذ يشري   
ُيوفد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي احلقائق ودعا فيه إسرائيل، بوصفها سـلطة            اجمللس أن   

  االحتالل، إىل االمتناع عن عرقلة عمليـة التحقيق وإىل التعاون مع البعثة تعاوناً كامالً،
 كل استهداف للمدنيني ويشّدد على احلاجة امللحة لضمان املساءلة عـن            وإذ يدين   

لدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مـن أجـل منـع            مجيع انتهاكات القانون ا   
  حدوث انتهاكات يف املستقبل،

 عدم تعاون سلطة االحتالل، إسرائيل، مع البعثة الدوليـة املـستقلة            يدين  -١  
  لتقصي احلقائق؛

  ؛(A/HRC/12/48) بتقرير البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق يرحب  -٢  
 الواردة يف تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقـصي احلقـائق،        التوصيات يؤيِّد  -٣  

ويدعو مجيع األطراف املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، إىل ضمان تنفيذ تلك التوصيات              
  وفقاً لوالية كل منها؛

 بأن تنظر اجلمعية العامة يف تقرير البعثة الدولية املـستقلة لتقـصي             يوصي  -٤  
  الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني؛احلقائق خالل اجلزء 

 إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يقدِّم إىل الدورة الثالثة عشرة جمللس   يطلب  -٥  
   الواردة أعاله؛٣حقوق اإلنسان تقريراً عن حالة تنفيذ الفقرة 

  جيم    
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
نون اإلنساين الدويل متكامالن     على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقا       إذ ُيشدِّد   

  وُيعزِّز كل منهما اآلخر،
 بااللتزامات اليت تقع على عاتق األطراف املتعاقدة الـسامية يف اتفاقيـة             وإذ ُيذكِّر   

 أنه يقع على عاتق كل طرف من األطـراف املتعاقـدة            وإذ يؤكد من جديد   جنيف الرابعة،   
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ة املدنيني وقت احلرب التزام باحترام وضـمان        السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماي      
  احترام االلتزامات الناشئة عن تلك االتفاقية،

   على أن احلق يف احلياة هو حق ميثِّل أبسط حقوق اإلنسان مجيعها،وإذ ُيشدِّد  
 بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق             وإذ ُيسلِّم   

ة ووقف إمدادات الوقود واألغذية واألدوية، يشكِّل عقاباً مجاعيـاً للمـدنيني       املعابر احلدودي 
  الفلسطينيني وُيفضي إىل نتائج إنسانية وبيئية وخيمة،

 بالتقرير الدوري األول ملفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق            يرحِّب  -١  
  ؛(A/HRC/12/37) ٩/١-اإلنسان بشأن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

التوصيات الواردة يف التقرير الدوري األول للمفوضة السامية، ويدعو         يؤيد    -٢  
مجيع األطراف املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحدة، إىل ضمان تنفيذ هذه التوصيات وفقـاً               

  لوالية كل منها؛
إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل الدورة الثالثة عشرة           يطلب    -٣  
  قوق اإلنسان تقريراً عن حالة تنفيذ هذا القرار؛جمللس ح
 أن يتابِع تنفيذ الفروع ألف وباء وجيم من هذا القـرار يف دورتـه             يقرِّر  -٤  

  .الثالثة عشرة
  اجللسة الثانية  

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦  

 عـضواً عـن     ١١ أصوات مع امتناع     ٦ صوتاً مقابل    ٢٥اعُتمد بتصويت مُسجَّل بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. صويتالت

االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين،         :املؤيدون
الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيـا، جيبـويت، زامبيـا،          
السنغال، شيلي، الصني، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، مصر، اململكـة          

   نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛العربية السعودية، موريشيوس،
أوكرانيـا، إيطاليـا، سلوفاكيـا، هنغاريا، هولنـدا، الواليـات          :املعارضون

  املتحدة األمريكية؛
أوروغواي، بلجيكا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهوريـة          :املمتنعون

  .]كوريا، سلوفينيا، غابون، الكامريون، املكسيك، النرويج، اليابان



A/HRC/S-12/1 

7 GE.09-16798 

  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية الثانية عشرة  -ثانياً   
 من النظـام    ٦، ووفقاً للمادة    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠عمالً بالفقرة     -١

، عنـد   ، يعقد اجمللـس   ٥/١كما يرد يف مرفق قرار اجمللس       ،الداخلي جمللس حقوق اإلنسان   
  ثُلـث  بتأييـد    أعـضائه حيظـى    دورات استثنائية بناء على طلب عـضو مـن           الضرورة،

  .أعضاء اجمللس
، تلقت أمانة اجمللس طلباً لعقد دورة استثنائية        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ويف    -٢

  .للمجلس بشأن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
 ١٩لس وعددها وقد حظي الطلب املذكور أعاله بتأييد الدول التالية األعضاء يف اجمل         -٣

 املتعـددة   -دولـة   (األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بـنغالديش، بوليفيـا         : دولة
، جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، الصني، غابون، الفلبني، قطر، كوبا، مـصر،            )القوميات

  .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا
: ل التالية املشارِكة يف أعمال اجمللس بـصفة مراقـب          الدو بتأييدكما حظي الطلب      -٤

، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماهريية     ) اإلسالمية -مجهورية  (اإلمارات العربية املتحدة، إيران     
، ) البوليفارية -مجهورية  (العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، عمان، فلسطني، فرتويال         

  .زيا، املغرب، اليمنفييت نام، الكويت، لبنان، مالي
ومبا أن أكثر من ثُلث أعضاء اجمللس قد أيدوا الطلب املذكور أعاله، فقـد عقـد                  -٥

 وقـرر أن    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤اجمللس مشاورات إعالمية بشأن هذه املسألة يف        
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥يعقد جلسة استثنائية للمجلس يف 

  اافتتاح الدورة ومدهت  -ألف   
  عقد اجمللس دورته االستثنائية الثانية عشرة يف مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف                -٦

  .وعقد اجمللس جلستني خالل الدورة. ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦ و١٥يومي 
  .وافتتح رئيس اجمللس الدورة االستثنائية الثانية عشرة  -٧

  احلضور  -باء   
 والـدول   ،حضر الدورة االستثنائية الثانية عشرة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللـس            -٨

 ومراقبون  ،ن دول غري أعضاء يف األمم املتحدة      م ومراقبون   ،املشارِكة يف اجمللس بصفة مراقب    
ن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات        من مراقبني   عآخرون، فضالً   
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ن منظمات حكومية دولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية ممراقبون رها كما حض ،الصلة
  .حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية

  أعضاء املكتب  -جيم   
  / حزيـران  ١٩ الرابعـة، يف     جلولتـه انتخب اجمللس، يف اجتماعه التنظيمي األول         -٩

تـب الـدورة     أعضاء املكتب التالية أمساؤهم الذين كانوا أيضاً أعـضاء مك          ،٢٠٠٩يونيه  
  :االستثنائية الثانية عشرة للمجلس

  )بلجيكا(كس فان ميوفن يأل      :الرئيس
  )سلوفينيا(أندريه لوغار     :نواب الرئيس

  )إندونيسيا(دجاين . ديان ت      
  )شيلي(كارلوس بورتالس       

  )مصر(هشام بدر   :نائب الرئيس واملقرر

  تنظيم العمل  -دال   
  ، ُعقدت مشاورة إعالمية مفتوحـة     ٥/١رار اجمللس    من مرفق ق   ١٢٤عمالً بالفقرة     -١٠
  . للمجلس حتضرياً لعقد الدورة االستثنائية الثانية عشرة٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٤يف 
، يف  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٥ونظر اجمللس، يف جلسته األوىل املعقودة يف          -١١

 الـدول  لبياناتهو ثالث دقائق للكالم، واملخصص   الوقت    حتديد تنظيم أعماله، مبا يف ذلك    
عـضاء يف   األدول غـري    العن  لبيانات املراقبني   األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، ودقيقتان       

، مبا يف ذلك املراقبون عن كيانـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا       واملراقبني اآلخرين اجمللس  
لكيانـات األخـرى،    املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدوليـة وا        

وتوضع قائمـة املـتكلمني     . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية      
وُتعطى الكلمة أوالً لألطراف املعنية تليهـا       . حسب الترتيب الزمين لتسجيل أمساء املتكلمني     

مـم  الدول األعضاء يف اجمللس والدول املشارِكة بصفة مراقب، واملراقبون عن كيانـات األ            
 املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات         ووكاالهتااملتحدة  

  .األخرى، واملراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية
يف قـرار   الـواردة   وقد جرت أعمال الدورة االستثنائية وفقاً لألحكام ذات الصلة            -١٢

  .٥/١اجمللس 
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  املقرر والقرار والوثائق  -هاء   
يرد يف الفصل األول من هذا التقرير نص املقرر والقرار اللذين اعتمدمها اجمللـس يف                 -١٣

  .دورته االستثنائية الثانية عشرة
وترد يف مرفق هذا التقرير قائمة الوثائق اليت صدرت من أجل الـدورة االسـتثنائية                 -١٤

  .الثانية عشرة

  البيانات  -واو   
، أدلت مفوضة األمم    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -١٥

  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ببيان
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال إسرائيل وفلسطني ببيانني بوصفهما الطرفني املعنيني  -١٦
  :ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيانات  -١٧

االحتاد الروسي، األردن، إندونيسيا،    : األعضاء يف اجمللس  لتالية  اممثلو الدول     )أ(  
باسم جمموعة ( )١(، البحرين، الربازيل، تونس)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(إيطاليا، باكستان 

باسـم االحتـاد    ( )١(، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سـلوفينيا، الـسويد        )الدول العربية 
باسم حركـة بلـدان عـدم    (ا، الفلبني، قطر، كوبا، مصر ، شيلي، الصني، فرنس )األورويب

، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا )االحنياز أيضاً
، نيكاراغوا، اهلنـد،  )باسم جمموعة الدول األفريقية  (الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيجرييا     

  مريكية، اليابان؛هولندا، الواليات املتحدة األ
اإلمـارات العربيـة املتحـدة،      : ممثلو الدول التالية املشاركة بصفة مراقب       )ب(  

، ) البوليفاريـة -مجهوريـة   (اجلزائر، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، السودان، فرتويال        
  .ماليزيا، اليمن

  :ىل ببيانات، أد٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦ويف اجللسة الثانية املعقودة يف   -١٨
أستراليا، أفغانـستان، إيـران     : ممثلو الدول التالية املشارِكة بصفة مراقب       )أ(  

اجلمهورية العربيـة  ، آيسلندا، بنما، تركيا، اجلماهريية العربية الليبية،      ) اإلسالمية -مجهورية  (
  سويسرا، كندا، كوستاريكا، الكويت، لبنان، املغرب، ملديف؛السورية، 
االحتاد األفريقي، وجامعـة    : عن املنظمات احلكومية الدولية التالية    املراقبون    )ب(  
  ؛لعربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالميالدول ا

                                                           
 .مراقب يف اجمللس حتدث باسم دول أعضاء ودول مشارِكة بصفة مراقب )١(
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اللجنة الفلسطينية املستقلة   : املراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان هي        )ج(  
  حلقوق اإلنسان؛

للعمل من أجل   املنظمة الكندية   : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
 املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسـرائيل، ومؤسـسة           -السكان والتنمية، والعدالة    

 املركز الفلسطيين ملـصادر     -بالنيابة أيضاً عن مركز البديل      (اإلنسان  من أجل    القانون   :احلق
  فـو ، ومنظمـة الع   )األطفـال حقوق املواطنة والالجئني، واحلركة العاملية للـدفاع عـن          

  وجملـس ،   املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنـة والالجـئني        -الدولية، ومركز البديل    
 الدويل، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومرصد حقـوق اإلنـسان            يثبيناي بر 

)Human Rights Watch(  وجلنة احلقوقيني الدولية، واللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثـاق ،
بالنيابة أيضاً عن منظمة العمل الدويل من أجل الـسلم          ( اإلنسان والشعوب    األفريقي حلقوق 

بالنيابة أيضاً  (، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       )والتنمية يف منطقة البحريات الكربى    
، واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         )عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان    

 -الصداقة بني الشعوب، ومنظمـة الـشمال        توطيد  ناهضة العنصرية و  العنصري، وحركة م  
اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ومرصـد األمـم             

بالنيابة أيضاً عن احتاد احملـامني  (، واحتاد احلقوقيني العرب )United Nations Watch(املتحدة 
للمرأة العربيـة، ومنظمـة التنميـة       إلنسان، واالحتاد العام    العرب، واملنظمة العربية حلقوق ا    

، والرابطة النسائية الدولية    )األهلية العربية احتاد اجلمعيات   ": اجتاه"التعليمية الدولية، ومنظمة    
األمـم  لنـصرة   الدولية  الطالب  الشباب و بالنيابة أيضاً عن حركة     (من أجل السلم واحلرية     

  .)الثنيابة أيضاً عن مركز سيمون وايزنبال(ليهودية التقدمية ، واالحتاد العاملي ل)املتحدة

  اإلجراء الذي اُتخذ بشأن مشروع االقتراح  -زاي   
، عرض ممثل باكستان    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -١٩

املؤمتر اإلسالمي، بالنيابة أيضاً عن جمموعة الدول األفريقية، وجمموعة الدول العربية، ومنظمة   (
باسم حركة  ( من مصر     املقدم A/HRC/S-12/L.1 مشروع القرار    )وحركة بلدان عدم االحنياز   

باسم جمموعـة   (، ونيجرييا   )بلدان عدم االحنياز باستثناء بنما وشيلي وغواتيماال والكامريون       
، وفلـسطني  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(، وباكستان   )الدول األفريقية باستثناء الكامريون   

  .)باسم جمموعة الدول العربية(وتونس 
ويف اجللسة نفسها، أجرى ممثل فلسطني تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار بإضافة فقـرة          -٢٠

  .ثامنة إىل ديباجة الفرع باء من مشروع القرار
  ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممـثال إسـرائيل وفلـسطني ببيـانني بوصـفهما                -٢١

  .الطرفني املعنيني
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ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلـو األرجنـتني               -٢٢
  .وأوروغواي والربازيل وسلوفينيا وشيلي واملكسيك والنرويج والواليات املتحدة األمريكية

ويف اجللسة نفسها، وبناء على طلب من ممثل الواليات املتحدة األمريكية، أُجـري               -٢٣
وقد اعُتمد مـشروع القـرار      . ى مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً     تصويت مسجل عل  

وكانـت نتيجـة    .  عضواً عن التصويت   ١١ أصوات مع امتناع     ٦ صوتاً مقابل    ٢٥بأغلبية  
  :التصويت على النحو التايل

االحتاد الروسي، األرجنـتني، األردن، إندونيـسيا، باكـستان،           :املؤيدون  
، )تعددة القومياتامل -دولة (، بوليفيا  البحرين، الربازيل، بنغالديش  

جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غانـا،         
الفلبني، قطر، كوبا، مصر، اململكة العربية السعودية، موريشيوس،        

  نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛
  أوكرانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة،          :املعارضون  

  اريا، هولندا؛هنغ
أوروغواي، بلجيكا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهورية         :ناملمتنعو  

  .كوريا، غابون، سلوفينيا، الكامريون، املكسيك، النرويج، اليابان
  .ولالطالع على نص القرار بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفصل األول  -٢٤
 للتصويت بعد التصويت ممثلو االحتاد الروسي ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات تعليالً  -٢٥

  .وإيطاليا وبلجيكا وسلوفاكيا والصني وهولندا واهلند
  ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثـل اجلزائـر مبالحظـات عامـة فيمـا يتعلـق              -٢٦

  .بالقرار املعتمد

  تقرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال دورته االستثنائية الثانية عشرة  -ثالثاً   
، اعُتمد تقرير اجمللس    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٧

  . املقرر بوضع التقرير يف صيغته النهائيةوُعهد إىلرهن االستشارة 
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  املرفق

عـشرة    أجل الدورة االسـتثنائية الثانيـة      قائمة الوثائق الصادرة من       
  للمجلس

  الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة
A/HRC/S-12/1              تقرير جملس حقوق اإلنـسان عـن أعمـال دورتـه

  االستثنائية الثانية عشرة
  الوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودة

A/HRC/S-12/L.1            حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا
  مشروع قرار: فيها القدس الشرقية

A/HRC/S-12/L.1/Corr.1   تصويب  
A/HRC/S-12/L.1/Corr.2   تصويب  

  الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية
A/HRC/S-12/NGO/1   Written statement submitted by the Association of 

World Citizens (AWC) 
A/HRC/S-12/NGO/2   Written statement submitted by Nord Sud XXI 
A/HRC/S-12/NGO/3   Joint written statement submitted by the International 

Youth and Student Movement for the United Nations 

(ISMUN), le Centre Europe Tiers-Monde (CETIM),  

the Union of Arab Jurists, the International 

Organization for the Elimination of all Forms of Racial 

Discrimination (EAFORD), Nord-Sud XXI, the 

International Association of Democratic Lawyers 

(IADL), ITTIJAH: Union of Arab Community-based 

Organizations, the Women's International League for 

Peace and Freedom (WILPF), the Arab Lawyers Union 

(ALU), the General Federation of Iraqi Women, the 

General Arab Women Federation (GAWF), the Arab 

Organization for Human Rights (AOHR), the Indian 

Movement Tupaj Amaru (MITA), the United Towns 

Agency for the North-South Cooperation, the 

Indigenous World Association (IWA), the International 
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Committee For the Respect and Application of the 

African Charter on Human and People’s Rights 

(ICRAC), l’Action internationale pour la paix et le 

développement dans la Région des Grands Lacs 

(AIPD), International Educational Development (IED), 

Inc., the Indian Council of South America (CISA), the 

International Human Rights Association of American 

Minorities (IHRAAM) 

A/HRC/S-12/NGO/4   Joint written statement submitted by the Palestinian 

Centre for Human Rights (PCHR), the Badil Resource 

Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights, 

Al-Haq Law in the Service of Man, Ittijah: Union of 

Arab Community Based Associations, Defence for 

Children International (DCI), Adalah – Legal Center for 

Arab Minority Rights in Israel, the International 

Federation of Human Rights Leagues (FIDH) 

        


