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   القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية التاسعة- أوالً 
جلسيمة حلقوق اإلنـسان يف األرض الفلـسطينية        االنتهاكات ا  - ٩/١- د إ

احملتلة، وخباصة االنتهاكات الناشئة عن اهلجمـات العـسكرية         
  اإلسرائيلية األخرية على قطاع غزة احملتل

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ يسترشد  

  األمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة، بأن السلم ووإذ يسلم  

 حبق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري وبعدم جواز حيازة األراضي باستخدام القوة علـى               وإذ يسترشد   
  حنو ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

   انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،وإذ يؤكد  

 انطباق القانون اإلنساين الدويل، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املـدنيني     وإذ يؤكد أيضاً    
  تلة، مبا فيها القدس الشرقية،وقت احلرب، على األرض الفلسطينية احمل

   على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن ويعزز كل منهما اآلخر،وإذ يشدد  

   بااللتزامات اليت تقع على عاتق األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة،وإذ يذكِّر  

عاتق كل طرف من األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة  بأنه يقع على وإذ يؤكد من جديد  
  لتزامات الناشئة عن تلك االتفاقية،االاملتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب التزام باحترام وضمان احترام 

   على أن احلق يف احلياة هو حق ميثل أبسط حقوق اإلنسان مجيعها،وإذ يشدد  

 إزاء عدم قيام إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بتنفيذ ما سبق للمجلـس أن              وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
  اعتمده من قرارات وتوصيات فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

لـسطينية احملتلـة،     بأن العملية العسكرية اإلسرائيلية املستمرة على نطاق واسع يف األرض الف           وإذ يسلم   
وخباصة يف قطاع غزة احملتل، قد سببت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني فيها، وأدت إىل تزايد                 
حدة األزمة اإلنسانية الشديدة يف األرض الفلسطينية احملتلة وإىل تقويض اجلهود الدولية املبذولة من أجل حتقيـق                 

  سالم عادل ودائم يف املنطقة،

  مجيع أشكال العنف ضد املدنيني ويأسف للخسائر يف األرواح البشرية يف سياق احلالة الراهنة،يدين وإذ   
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بأن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك إغالق املعـابر احلدوديـة   وإذ يسلِّم    
الفلسطينيني ويفضي إىل نتائج إنـسانية  ووقف إمدادات الوقود واألغذية واألدوية، يشكل عقاباً مجاعياً للمدنيني  

  وبيئية وخيمة،

 العملية العسكرية اإلسرائيلية املستمرة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع            يدين بقوة   - ١  
غزة احملتل، اليت أسفرت عن حدوث انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان للشعب الفلـسطيين وإىل تـدمري                 

  تية الفلسطينية؛منهجي للبىن التح

 إىل الوقف الفوري للهجمات العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، يدعو  - ٢  
 مـن   ٤ ٠٠٠ وجرح أكثر من     ٩٠٠وخباصة يف قطاع غزة احملتل، اليت أسفرت حىت اآلن عن مقتل ما يزيد عن               

ىل وقف إطالق الـصواريخ البدائيـة علـى املـدنيني     الفلسطينيني، مبن فيهم عدد كبري من النساء واألطفال، وإ        
   أشخاص ووقوع بعض اإلصابات يف صفوف املدنيني؛٤اإلسرائيليني الذي أسفر عن مقتل 

إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، بأن تسحب على الفور قواهتا العسكرية من قطـاع             يطالب    - ٣  
  غزة احملتل؛

  ل، إهناء احتالهلا جلميع األراضي الفلسطينية احملتلة منذ من إسرائيل، بوصفها سلطة االحتاليطلب  - ٤  
 واحترام االلتزام الذي يقع على عاتقها يف إطار عملية السالم إزاء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات ١٩٦٧عام 

  سيادة، عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسالم وأمن مع مجيع جرياهنا؛

لطة االحتالل، عن استهداف املدنيني واملرافـق الطبيـة          بأن تكف إسرائيل، بوصفها س     يطالب  - ٥  
واملوظفني الطبيني، وعن التدمري املنهجي للتراث الثقايف للشعب الفلسطيين، فضالً عن تدمري املمتلكـات العامـة     

  واخلاصة، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة؛

 االحتالل، احلصار الذي تفرضه، وأن تفتح مجيع  بأن ُتنهي إسرائيل، بوصفها سلطةيطالب أيضاً  - ٦  
املعابر إلتاحة وصول املعونة اإلنسانية ونقلها حبرية إىل قطاع غزة احملتل، مبا يف ذلك اإلنشاء الفـوري ملمـرات                   

لتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب القانون اإلنساين الدويل، وأن تكفل حرية وصول وسائط لالإنسانية، امتثاالً 
  عالم إىل مناطق الرتاع عن طريق إنشاء ممرات لوسائط اإلعالم؛اإل

 باجملتمع الدويل أن يدعم املبادرة احلالية اليت هتدف إىل وضع حد فوري للعدوان العسكري يهيب  - ٧  
  احلايل على غزة؛

 إىل اختاذ إجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري لالنتهاكات اجلسيمة الـيت ترتكبـها               يدعو  - ٨  
  يل، بوصفها سلطة االحتالل، يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل؛إسرائ

 إىل توفري محاية دولية فورية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، امتثاالً             يدعو أيضاً   - ٩  
  للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛
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املعنية على احترام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           مجيع األطراف    حيث  - ١٠  
  الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

 من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم تقريراً عن انتهاكات حقـوق               يرجو  - ١١  
  :سرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، وذلك عن طريقاإلنسان للشعب الفلسطيين املرتكبة من ِقَبل إ

تعزيز الوجود امليداين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف   )أ(  
قطاع غزة احملتل، ونشر ما يلزم من موظفني وخربات لرصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية حلقـوق اإلنـسان                 

   الذي تعرضت له ممتلكاهتم؛ للفلسطينيني والتدمري

  .تقدمي تقارير دورية إىل اجمللس عن تنفيذ هذا القرار  )ب(  

 من مجيع املعنيني من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وال سيما املقرر اخلاص يرجو  - ١٢  
 اخلاص املعين حبق كل فرد يف       ، واملقرر ١٩٦٧املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           

التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعـات                
املسلحة، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق                

ين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي                اإلنسان للمشرد 
مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين حباالت 

عين باحلق يف التعليم، واخلبري املستقل املعين اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص امل
مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، القيام على وجه السرعة بالتماس ومجع املعلومات عن انتـهاكات حقـوق     

  اإلنسان للشعب الفلسطيين وتقدمي تقاريرهم إىل اجمللس يف دورته املقبلة؛

أن تتعاون بالكامل مع مجيع املذكورين أعاله من         من إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل،       يطلب  - ١٣  
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وأن متتنع عن أي إعاقة أخرى لعمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق 

  ؛١٩٦٧اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 

ق يعينها رئيس اجمللس للتحقيق يف مجيـع         أن يوفد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي احلقائ        يقرر  - ١٤  
انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبة من ِقَبل إسرائيل، بوصـفها سـلطة                
االحتالل، ضد الشعب الفلسطيين يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل، نتيجـة                 

   ويدعو إسرائيل إىل االمتناع عن عرقلة عملية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوناً كامالً؛للعدوان احلايل،

 من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل ما يلـزم مـن                 يرجو  - ١٥  
اإلجراءات اخلاصة وبعثة   مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكني املذكورين أعاله من املكلفني بواليات يف إطار             

  تقصي احلقائق من إجناز والياهتم بسرعة وكفاءة؛
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 من األمني العام أن حيقق يف ما حدث مؤخراً من استهداف ملرافق وكالة األمم املتحـدة                 يرجو  - ١٦  
عن مقتل يف غزة، مبا يف ذلك مدارسها، مما أسفر ) األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

  عشرات املدنيني الفلسطينيني ومن بينهم نساء وأطفال، وأن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف هذا الشأن؛

  . متابعة تنفيذ هذا القرار يف دورته املقبلةيقرر  - ١٧  

  اجللسة الثالثة  
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢

 عضواً عن التـصويت؛ انظـر       ١٣احد وامتناع    صوتاً مقابل صوت و    ٣٣اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      
  :وقد جرى التصويت على النحو التايل. الفصل الثاين

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان،   :املؤيدون
بيـا،  البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زام         

السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            
  املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند؛

  كندا؛  :املعارضون

ينيا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سـلوف           :املمتنعون
سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،           

  .هولندا، اليابان
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   تنظيم أعمال الدورة االستثنائية التاسعة- ثانياً 
 من النظام الداخلي جمللس حقوق      ٦، ووفقاً للمادة    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠عمالً بالفقرة     - ١

، يعقد اجمللس، عند الضرورة، دورات استثنائية بطلب مـن أحـد            ٥/١قرار اجمللس   مرفق  ما ورد يف    اإلنسان، ك 
  .أعضائه حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس

  ، وموجهـة إىل رئـيس جملـس حقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٦ويف رسالة مؤرخة      - ٢
(A/HRC/S-9/1)         املتحدة يف جنيف، بصفته رئيساً حلركـة عـدم          طلب املمثل الدائم لكوبا لدى مكتب األمم

العربية ومنـسقاً   جملموعة الدول   االحنياز، واملمثل الدائم ملصر لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، بصفته رئيساً             
جملموعة الدول األفريقية، واملمثل الدائم لباكستان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، بصفته منسقاً ملنظمة املؤمتر 

االنتـهاكات  " للنظر يف    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩سالمي، عقد دورة استثنائية جمللس حقوق اإلنسان يوم         اإل
  ".اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك االعتداء األخري على قطاع غزة احملتل

الحتاد الروسي، أذربيجـان، األرجنـتني،      ا:  التايل ذكرها  ٣٣ل وأيد الطلب الدول األعضاء يف اجمللس ا        - ٣
األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب            
أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،               

  .ة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلنداملكسيك، اململك

ومبا أن أكثر من ثلث أعضاء اجمللس قد أيدوا الطلب املذكور أعاله، فقد عقد رئيس اجمللس مشاورات إعالمية   - ٤
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩ وقرر عقد دورة استثنائية للمجلس يف ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٧حول املسألة يف 

   افتتاح الدورة ومدهتا- ألف 

  / كانون الثـاين   ١٢ و ٩عقد اجمللس دورته االستثنائية التاسعة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يومي               - ٥
  .وعقد خالل الدورة ثالث جلسات. ٢٠٠٩يناير 

  .وافتتح الدورة االستثنائية التاسعة رئيس اجمللس  - ٦

   احلضور- باء 

 ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، وممثلو الدول اليت حتظى مبركز املراقب يف اجمللس، حضر الدورة االستثنائية  - ٧
ومراقبون من دول غري أعضاء يف األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني من كيانات األمم املتحدة                 

ت األخـرى، واملؤسـسات     ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية والكيانا        
  .الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية
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   أعضاء املكتب- جيم 

  / حزيـران  ١٩انتخب جملس حقوق اإلنسان يف جلسته التنظيمية الثانية من جولته الثالثة، املعقـودة يف                 - ٨
  :الدورة االستثنائية التاسعة، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم الذين قاموا أيضاً بدور أعضاء مكتب ٢٠٠٨يونيه 

  )نيجرييا ( مويبهيمارتني إيهوغيان أوهو  :الرئيس

  )الفلبني(بازيليو . إيرلندا ف  :نواب الرئيس
  )ألرجنتنيا(دميون . ألربتو خ  
  )كندا(ماريوس غرينيوس   

  )أذربيجان (إيلشني أمريبايوف  :نائب الرئيس واملقرر

   تنظيم األعمال- دال 

 مـشاورات  ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين٧، عقدت يوم ٥/١ من مرفق قرار اجمللس  ١٢٤عمالً بالفقرة     - ٩
  .إعالمية مفتوحة العضوية حتضرياً للدورة االستثنائية التاسعة

، يف تنظيم أعماله، مبا يف ذلـك  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٩ونظر اجمللس يف جلسته األوىل، املعقودة يف          - ١٠
دقائق لبيانات الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنيـة،         مخس  : حتديد الوقت املخصص للكالم، وهو كما يلي      

لس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمـم          دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمل         ثالثو
 ، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات األخـرى         ،املتخصصة واملنظمات ذات الصلة   ووكاالهتا  املتحدة  

. وتوضع قائمة املتكلمني حبسب تاريخ التـسجيل      . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية      
األطراف املعنية أوالً، تليها الدول األعضاء يف اجمللس والدول اليت حتظـى مبركـز املراقـب                وتعطى الكلمة إىل    

 واملنظمات احلكومية الدوليـة     ،املتخصصة واملنظمات ذات الصلة   ووكاالهتا  واملراقبون عن كيانات األمم املتحدة      
  .ات غري احلكومية واملراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظم،والكيانات األخرى

  .٥/١الدورة االستثنائية وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس وُعقدت   - ١١

   القرار والوثائق- هاء 

  .يرد يف الفصل األول من هذا التقرير القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية التاسعة  - ١٢

  .مة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية التاسعةويتضمن املرفق الثاين هلذا التقرير قائ  - ١٣

   البيانات- واو 

 كـانون   ٩أدلت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ببيان يف اجللـسة األوىل املعقـودة يف                  - ١٤
  .٢٠٠٩يناير /الثاين
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ألراضي الفلسطينية احملتلة ويف اجللسة ذاهتا، متت قراءة بيان للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ا  - ١٥
  .، ريشارد فولك١٩٦٧عام منذ 

  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيان ممثل كل من إسرائيل وفلسطني بوصفهما طرفني معنيني  - ١٦

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، : ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو الدول األعضاء التالية يف اجمللس ببيانات  - ١٧
، البحرين، بنغالديش، بوركينا فاسو، اجلمهورية التشيكية       )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (نيسيا، أنغوال، باكستان    إندو

، مجهورية كوريـا، جيبـويت، زامبيـا،        )باسم االحتاد األورويب وكرواتيا بوصفها بلداً مرشحاً لالنضمام إىل االحتاد         (
، الصني، غانا، فرنسا، قطر، كرواتيا، كوبا )ية ومنطقة البحر الكارييبباسم جمموعة دول أمريكا الالتين(سويسرا، شيلي 

، اململكـة العربيـة   )باسم جمموعة الدول األفريقية وجمموعة الدول العربية(، ماليزيا، مصر )باسم حركة عدم االحنياز  (
  .اهلند، اليابانالسعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجرييا، نيكاراغوا، 

  :، أدلت اجلهات التالية ببيانات٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   - ١٨

األردن، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيـل، بوليفيـا، سـلوفينيا،          : الدول األعضاء يف اجمللس     )أ(  
  السنغال، شيلي، الفلبني، كندا، املكسيك، هولندا؛

اإلمـارات  إكوادور،  إسبانيا، أستراليا، أفغانستان،    : املراقب يف اجمللس  مبركز  لدول اليت حتظى    ا  )ب(  
، آيرلندا، آيسلندا، الربتغال، بلجيكا، بوتسوانا، بريو، تايلند، تركيا، ) اإلسالمية- مجهورية (العربية املتحدة، إيران 

مهورية العربية الـسورية، مجهوريـة كوريـا الـشعبية          تونس، جامايكا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجل      
، فييت نام، كوسـتاريكا،     )البوليفارية - مجهورية  (الدميقراطية، سري النكا، السودان، العراق، ُعمان، فرتويال        

  الكويت، لبنان، لكسمربغ، املغرب، ملديف، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، اليمن، اليونان؛

  رسويل؛املراقب عن الكرسي ال  )ج(  

وكالة األمـم   : مراقب عن وكاالت األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظماهتا ذات الصلة           )د(  
أيضاً باسم منظمة األمم املتحدة للطفولة ) (األونروا(املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

  ؛)ومكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية

  االحتاد األفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة املؤمتر اإلسالمي؛: مراقبون عن منظمات حكومية دولية  )ه(  

  اجمللس القومي املصري حلقوق اإلنسان؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )و(  

املركز /أيضاً باسم بديل  ( القانون يف خدمة اإلنسان      - احلق  : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ز(  
   القـانوين حلقـوق األقليـة العربيـة يف إسـرائيل            "عدالة"الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني ومركز       

أيضاً باسم املركز الفلسطيين    (، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       )ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان    
  ).حلقوق اإلنسان
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  :، أدلت اجلهات التالية ببيانات٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢يف ويف اجللسة الثالثة، املعقودة   - ١٩

  اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان؛: مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  )أ(  

أيـضاً باسـم   (منظمة العفو الدولية، رابطة التعليم العاملي    : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ب(  
أيضاً باسم (، معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مؤسسة كاريتاس الدولية )ةاالحتاد العاملي لليهودية التقدمي

أيضاً باسم جملـس    (، جملس التنسيق للمنظمات اليهودية      )باكس رومانا والدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم      
االحتـاد األورويب    العامل الثالـث،     - ، احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، مركز أوروبا         )الدويل" بناي بريث "

نسيسكان الدولية، منظمة ا إسبانيا، هيئة الفر- للطالب اليهود، احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها 
اهلندية، الرابطة الدولية للمحامني ورجال القانون اليهـود، جلنـة          " توباي أمارو "رصد حقوق اإلنسان، حركة     

ب الدولية لنصرة األمم املتحدة، حركة مناهـضة العنـصرية وتوطيـد       احلقوقيني الدولية، حركة الشباب والطال    
 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، اجلمعيـة الدائمـة حلقـوق            - الصداقة فيما بني الشعوب، منظمة الشمال       

اد أيضاً باسم املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واالحت          (اإلنسان، احتاد احلقوقيني العرب     
، هيئة رصد األمم املتحدة، االحتاد العاملي لنقابات العمال، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب،             )العام للمرأة العربية  

  .املنظمة النسائية الصهيونية الدولية

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان يف إطار ممارسة حق الرد  - ٢٠

  .ذاهتا أيضاً، قدم الرئيس مالحظاته اخلتاميةويف اجللسة   - ٢١

   اإلجراء املتخذ بشأن مشروع املقترح- زاي 

باسم جمموعة الدول العربية (، عرض ممثل مصر ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف   - ٢٢
باسم جمموعة الدول العربية    (ومصر  ، املقدم من كوبا     (A/HRC/S-9/L.1)مشروع القرار   ) وجمموعة الدول األفريقية  
وانضم إىل مقدمي القرار فيما بعد كل مـن         ). باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  ) وجمموعة الدول األفريقية  

  .ونيكاراغوا) البوليفارية - مجهورية (إكوادور وبوليفيا وبيالروس ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وفرتويال 

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه انتباه اجمللس إىل التقديرات املتعلقة باآلثار             ١٥٣دة  ووفقاً للما   - ٢٣
  ).انظر املرفق األول ((A/HRC/S-9/L.1)اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية الناشئة عن مشروع القرار 

  .صفتهما طرفني معنينيويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل كل من إسرائيل وفلسطني ب  - ٢٤

  . قدم ممثل مصر تعليقاً عاماً خبصوص اعتماد مشروع القرار،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً  - ٢٥

باسم الدول األعضاء يف االحتاد (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا   - ٢٦
  .داوسويسرا وكن) اجمللسيف أعضاء هي األورويب اليت 
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ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت بنداء األمساء على مشروع القرار، فاعتمد                   - ٢٧
  :وقد جرى التصويت على النحو التايل.  عضواً عن التصويت١٣ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٣بأغلبية 

ن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األرد  :املؤيدون
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيـا،           
السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مـصر،            

  .كاراغوا، اهلنداملكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، ني

  .كندا  :املعارضون

أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،            :املمتنعون
سويسرا، فرنسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،           

  .هولندا، اليابان

  . التصويت ممثلو االحتاد الروسي وأوروغواي وجنوب أفريقيا واليابانوأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد  - ٢٨

  .ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول  - ٢٩
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تقرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال    - ثالثاً 
  دورته االستثنائية التاسعة

 اعتمد التقرير بشرط االستشارة وُعهد إىل       ،٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٢يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٣٠
  .املقرر بوضع صيغته النهائية
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  املرفقات
  املرفق األول

  اآلثار اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية 
  الناشئة عن القرار الذي اعتمده اجمللس

  A/HRC/S-9/L.1بيان شفوي مقدم من األمانة خبصوص مشروع القرار 

ار املقدم إىل اجمللس جمموعة من األنشطة املقترحة اليت ستـستلزم القيـام بتحليـل               يتضمن مشروع القر    - ١
ونظراً للفترة الوجيزة اليت استغرقتها الدورة االستثنائية التاسعة، فإن        . واستعراض مستوى املوارد املطلوبة لتنفيذها    

مشروع القرار يف الناشئة عن ية واملالية داراإلاألمانة غري قادرة على إعداد وتقدمي البيان ذي الصلة خبصوص اآلثار 
  . ساعة٤٨غضون الفترة املشترطة اليت ال تقل عن 

، حقوق اإلنسان، أو أية ٢٣أية اعتمادات يف إطار الباب إدراج يهدف هذا البيان إىل إحاطة اجمللس بعدم   - ٢
نشطة، وبالتايل يرجح أن ُيحتاج  من أجل هذه األ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أبواب أخرى من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

وسُتجري األمانة، يف الوقت املناسب، استعراضاً متعمقاً لآلثار الناشئة عن مشروع القرار            . إىل اعتمادات إضافية  
 كتايب يتضمن حتليالً إىل اجلمعية العامة لدى نظرها يف القرارات املعتمدة من اجمللس بيانٌ      وسُيقدَّم  بصيغته املنقحة،   

  .دى تأثري املشروع يف امليزانية الربناجميةمفصالً مل
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  املرفق الثاين
  قائمة الوثائق الصادرة للدورة االستثنائية التاسعة للمجلس

  الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة

A/HRC/S-9/1      موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان      و ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٦رسالة مؤرخة
ى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، بصفته رئيساً للمجموعة         من املمثل الدائم ملصر لد    

العربية ومنسقاً للمجموعة األفريقية، واملمثل الدائم لباكستان لدى مكتـب األمـم            
املتحدة يف جنيف، بصفته منسقاً ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، واملمثل الدائم لكوبا لـدى    

  م االحنيازمكتب األمم املتحدة يف جنيف، بصفته رئيساً حلركة عد

A/HRC/S-9/2   تقرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال دورته االستثنائية التاسعة  

  الوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودة

A/HRC/S-9/L.1    االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخباصة االنتهاكات
 مشروع قرار:  األخرية على قطاع غزة احملتلالناشئة عن اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية

  الوثائق الصادرة يف سلسلة احلكومات

A/HRC/S-9/G/1       موجهة من البعثة الدائمة لكوبـا  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين  ٦مذكرة شفوية مؤرخة 
  لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

  مات غري احلكوميةالوثائق الصادرة يف سلسلة املنظ
A/HRC/S-9/NGO/1   Written statement submitted by the International NGO Forum on Indonesian 

Development (INFID), a non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/S-9/NGO/2   Written statement submitted by Nord-Sud XXI, a non-governmental organization 

in special consultative status 

A/HRC/S-9/NGO/3   Written statement submitted by the Association for World Education (AWE),  

a non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/S-9/NGO/4   Joint written statement submitted by the Badil Resource Centre for Palestinian 

Residency and Refugee Rights, Adalah - The Legal Centre for Arab Minority 

Rights in Israel, Al-Haq and the Arab Association for Human Rights (HRA), 

non-governmental organizations in special consultative status 
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A/HRC/S-9/NGO/5   Written statement submitted by the International Rehabilitation Council for Torture 

Victims (IRCT), a non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/S-9/NGO/6   Written statement submitted by the Association of World Citizens, a non-

governmental organization on the Roster 

A/HRC/S-9/NGO/7   Joint written statement submitted by the Europe - Third World Centre, a non-

governmental organization in general consultative status, and the American 

Association of Jurists (AAJ), a non-governmental organization in special 

consultative status 

A/HRC/S-9/NGO/8   Written statement submitted by Defence for Children International (DCI), a non-

governmental organization in special consultative status 

A/HRC/S-9/NGO/9   Written statement submitted by Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 

a non-governmental organization in special consultative status 

A/HRC/S-9/NGO/10   Written statement submitted by Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, a non-governmental organization in special 

consultative status 

 -  -  -  -  -  


