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 مشروع املقرر املوصى باعتماده من اجلمعية العامة -   ً أوال  

   ،    ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٦          املؤرخ    ١- ق / ١-                             ً                                     إن اجلمعـية العامة، إذ حتيط علماً بقرار جملس حقوق اإلنسان دإ            
                              املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق                                                                               ر اجمللس الداعي إىل إيفاد بعثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل، يترأسها                      تؤيد مقر 

  .    ١٩٦٧                                          اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام

  القرار الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان-     ً ثانيا  

  حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة١-ق/١-دإ

                 جملس حقوق اإلنسان،   إن 

                                                                                       مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني                      إذ يسترشـد   
                   اخلاصني حبقوق اإلنسان،

    ١٢                                                                                   انطـباق اتفاقـية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة                                       وإذ يؤكـد مـن جديـد       
                                                                            ي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية احملتلة األخرى،           ، على األراض    ١٩٤٩       أغسطس /  آب

                                                                         إزاء ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، من خروق للقانون اإلنساين                        وإذ يعرب عن قلقه البالغ 
                           لك االعتقال التعسفي للوزراء                                                                                  الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسان الدويل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذ              

                                                           ً                                             الفلسطينيني وأعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين ومسؤولني آخرين، فضالً عن االعتقال التعسفي ملدنيني آخرين؛             
                                                                                                               واهلجمـات العسـكرية اليت تشنها على الوزارات الفلسطينية، مبا يف ذلك مكتب رئيس الوزراء؛ وتدمري البنية                 

                                             ذلك شبكات املياه وحمطات توليد الكهرباء واجلسور،                         األساسية الفلسطينية، مبا يف 

                                                               إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين بسبب االحتالل                                     يعـرب عـن قلقـه البالغ       - ١ 
                                                                                                               اإلسـرائيلي، مبـا يف ذلك العمليات العسكرية اإلسرائيلية اجلارية الواسعة النطاق ضد الفلسطينيني يف األراضي                

                  الفلسطينية احملتلة؛

                                                                                   قيام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإهناء عملياهتا العسكرية يف األراضي الفلسطينية    طلب ي - ٢ 
                                                                             ً     ً                     احملتلة، وبااللتزام بأحكام القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل التزاماً تاماً، وباالمتناع عن فرض 

                                    عقوبات مجاعية على املدنيني الفلسطينيني؛

                                                                               إزاء ما للعملية العسكرية اإلسرائيلية اجلارية من تأثري ضار على األوضاع                       لقه البالغ      عن ق       يعرب - ٣ 
                                         اإلنسانية املتدهورة بالفعل للشعب الفلسطيين؛

                                                ً                                      إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على اإلفراج حاالً عن الوزراء الفلسطينيني وأعضاء           حيـث  - ٤ 
                          ً                           هم من املسؤولني املعتقلني، فضالً عن اإلفراج عن سائر املدنيني                                              اجمللـس التشـريعي الفلسـطيين املعـتقلني وغري       

                    الفلسطينيني املعتقلني؛
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                                                                                         مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن ممارسة                 حيـث  - ٥ 
     ً              أياً تكن الظروف؛                                                        ً               العنف ضد املدنيني ومعاملة مجيع املقاتلني واملدنيني احملتجزين وفقاً التفاقيات جنيف

                              املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق                                                           إرسـال بعثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل يترأسها                  يقـرر    - ٦ 
  ؛    ١٩٦٧                                          اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام

  .                                             يدعو إىل إجياد تسوية متفاوض عليها لألزمة الراهنة - ٧ 

              االجتماع الثاين 
     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٦ 

  صوت١١     ً        صوتا  مقابل ٢٩ويت مسجل، بأغلبية اعتمد بتص[
 ] أعضاء عن التصويت٥وامتناع 
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  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية-     ً ثالثا  

                      ، جيوز جمللس حقوق اإلنسان     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        ، املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة        ١٠    ً          وفقاً للفقرة    - ١
   ".                                              ب من أحد أعضاء اجمللس، حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس                                             عقد دورات استثنائية، عند االقتضاء، بناء على طل "

                                                           ، موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان، طلب املمثل الدائم              ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠                    ويف رسـالة مؤرخة      - ٢
      للنظر  "                                                                                                               لتونس لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، باسم جمموعة الدول العربية، عقد دورة استثنائية للمجلس على الفور                 

       واستلم    ). A/HRC/S-1/1               انظر الوثيقة      " (                                                                   التصـعيد األخري للوضع يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى             يف  
  .                                                          الرئيس الرسالة يف اليوم نفسه، بعد اختتام الدورة األوىل للمجلس

      االحتاد   :           ً                           دولة عضواً يف اجمللس، هي الدول التالية  ٢١  ُ                                            وأُرفقت بالرسالة توقيعات تدعم الطلب املذكور من  - ٣
              جنوب أفريقيا،   ،                      بنغالديش، تونس، اجلزائر         الربازيل،                   باكستان، البحرين،                              أذربيجان، األردن، إندونيسيا،        الروسي، 

  .      اهلند                                        ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية،     مايل،                       الصني، غابون، كوبا،        السنغال،          سري النكا، 

                                                         لطلب املذكور أعاله، فقد قرر الرئيس، بعد التشاور مع                                                          ومبا أن أكثر من ثلث األعضاء أبدوا تأييدهم ل         - ٤
  .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٦   و ٥                                         مكتب الدورة، عقد دورة استثنائية للمجلس يف 

  افتتاح الدورة ومدهتا�ألف 

     وعقد   .     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٦    و  ٥                                     يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف          األوىل                              عقد اجمللس دورته االستثنائية      - ٥
  . )١ ( )A/HRC/S-1/SR.1-2 (     لستني                 خالل هذه الدورة ج

  .                                                              وافتتح الدورة االستثنائية السيد لويس ألفونسو دي ألبا، رئيس اجمللس - ٦

  احلضور-باء 

                                                                                         شارك يف الدورة االستثنائية ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، وممثلو الدول اليت هلا صفة مراقب يف اجمللس،   - ٧
                         ً                                         ملتحدة ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني من هيئات األمم املتحدة                                                     ومراقبون من الدول غري األعضاء يف األمم ا       

                                                                                              والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية 
   .                                حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  أعضاء املكتب-جيم 

ُ                         اليت ُعقدت خالل الفترة من       (                             انتخب اجمللس يف دورته األوىل       - ٨       أعضاء   )     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠       إىل     ١٩    
  :                                      ً                                        املكتب التالية أمساؤهم، الذين قاموا أيضاً بدور أعضاء مكتب الدورة االستثنائية األوىل

                                                      

ّ             ويعترب احملضران هنائيني بصدور تصويب جمّمع هلما        .                                            ال يـزال حمضـرا اجللسـتني خاضعني للتصويب          ) ١ (                                  
) A/HRC/S-1/SR.1-2/Corrigendum.(   
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       الرئيس  )      املكسيك (                           السيد لويس ألفونسو دي ألبا 

  )                 اجلمهورية التشيكية   (                 السيد توماس هوساك
  )     املغرب   (       لوليشخي          السيد حممد 

  )      سويسرا (                 السيد بليز غوديه 

            نواب الرئيس

                   نائب الرئيس واملقرر  )     األردن (                  السيد موسى بريزات 

  تنظيم األعمال-دال 

                                                                                      وافق اجمللس على توصية أعضاء املكتب فيما يتعلق بتحديد الوقت املخصص للكالم خبمس دقائق لبيانات  - ٩
                                                        ق للدول األعضاء يف اجمللس بصفة مراقب واجلهات املراقبة                                                              الدول األعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائ       

                                                                                                       األخـرى، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية               
                     كما وافق اجمللس على      .                                                                                 الدولية واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية         

               الدول األعضاء يف   :                                                                             ية أعضاء املكتب بوضع قائمة املتكلمني حسب تاريخ التسجيل وترتيبها على النحو التايل   توص
  .                                                                        اجمللس، تليها البلدان املعنية فالدول املراقبة وغريها من اهليئات املراقبة يف اجمللس

                                   ماح للوفود بالرد أكثر من مرتني                     ً                                                           ووافق اجمللس أيضاً على التوصية املتعلقة حبق الرد والداعية إىل عدم الس            -  ١٠
  .       دقائق ٣                          دقائق واملرة الثانية ملدة  ٥                           طوال الدورة، املرة األوىل ملدة 

  القرار والوثائق-هاء

                                                                            الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية األوىل يف الفصل الثاين من هذا              ١- ق / ١-                     يـرد نص القرار دإ     -  ١١
ّ                 أعد كي تقّره اجلمعية العامة                             ويتضمن الفصل األول مشروع مقرر   .        التقرير          .  

                            من آثار إدارية وانعكاسات     ١- ق / ١-                                      ً                                  ويتضمن املرفق األول من هذا التقرير بياناً مبا يترتب على القرار دإ            -  ١٢
   .                      على امليزانية الربناجمية

  .                                                               وحيتوي املرفق الثاين على قائمة الوثائق الصادرة يف الدورة االستثنائية -  ١٣

  البيانات-واو 

ّ      قّدم ال -  ١٤                                                                     املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                سيد جون دوغارد،  
ُ         ، بياناً يف اجللسة األوىل اليت ُعقدت يف     ١٩٦٧   .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٥       ً                  

ّ                                                   وقّدم املمثلون التالية أمساؤهم بيانات أثناء اجللسة نفسها -  ١٥   :  

         باكستان             وأورغواي، و          إندونيسيا، و          أذربيجان،              حتاد الروسي، و  اال  :                         ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس  ) أ ( 
                           بالنيابة عن جمموعة الدول       (    تونس و         نغالديش،               والربازيل، وب           البحرين،   و   ،   )                                      بالنـيابة عـن منظمة املؤمتر اإلسالمي       (
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         ، والصني،                  والسنغال، وسويسرا            وزامبيا،             جنوب أفريقيا،   ، و )                                بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية   (      اجلزائر و  ،  )       العربية
                اململكة العربية   و        املغرب،   و          ماليزيا،          ومايل، و                    ، وكندا، وكوبا،   )                           بالنيابة عن االحتاد األورويب    (                      وفرنسـا، وفنلـندا     

                   واهلند، واليابان؛         السعودية،

                                                    إسرائيل، واجلمهورية العربية السورية، وفلسطني، ولبنان؛  :                              ممثلو البلدان أو األطراف املعنية  ) ب ( 

                                              أستراليا، واإلمارات العربية املتحدة، وإيران       :                           عضاء يف اجمللس بصفة مراقب                       ممـثلو الـدول األ      ) ج ( 
                                                                                  ، واجلماهريية العربية الليبية، والسودان، وشيلي، وقطر، وكولومبيا، والكويت، ومصر،      )          اإلسالمية -          مجهوريـة    (

                                                                    والنرويج، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛

  .                   جامعة الدول العربية  :                       من منظمات حكومية دولية        مراقبون   ) د ( 

                                               من النظام الداخلي للجمعية العامة، إغالق          ١١٧                                                    ويف اجللسة نفسها، طلب ممثل باكستان، مبوجب املادة          -  ١٦
                 ووافق اجمللس على     . A/HRC/S-1/L.1                                                                          بـاب الـنقاش بشأن املوضوع قيد البحث وبدء النظر يف مشروع القرار              

   .                    ئيس إغالق باب النقاش                    الطلب ومن مث أعلن الر

 A/HRC/S-1/L.1 اإلجراء املتخذ بشأن مشروع القرار -زاي 

 حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  )                           باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                      ، عرض ممثل باكستان         ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ٥                             يف اجللسة األوىل، املنعقدة يف       -  ١٧
         بالنيابة    (       باكستان   و          إندونيسيا، و   ،∗                         واإلمارات العربية املتحدة      األردن،      دم من      ، املقA/HRC/S-1/L.1             مشروع القرار 

             ، واجلمهورية        اجلزائر و   ،   )                                   بالنيابة عن جمموعة الدول العربية       (    تونس و          البحرين،   و   ،   )                            عـن مـنظمة املؤمتر اإلسالمي     
      وفيما   .                عربية السعودية           اململكة ال  و        املغرب،   و   ، *       ومصر         ماليزيا،    ، و  *                 ، وكوبا، ولبنان   *           ، والسودان  *                العربية السورية 

                      ، واجلماهريية العربية    *           ، وبنغالديش   )*          اإلسالمية -        مجهورية   (                                                   بعـد انضـمت إىل هذه الدول أذربيجان، وإيران          
  -        مجهورية   (           ، وفرتويال    *         ، وغينيا  *                              ، وجيبويت، والسنغال، والعراق    *                                      ، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     *       الليبية

  .      ، ومايل  )*           البوليفارية

                  ً        ً      مشروع القرار شفهياً، مستبدالً      )                           باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                                لسة نفسها، نقح ممثل باكستان            ويف اجل  -  ١٨
      املقرر                                                     إرسال بعثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل يترأسها               يقرر     : "                                         مـن منطوق القرار بالعبارة التالية       ٥          الفقـرة   

    ".     ١٩٦٧       عام                                                        اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ

ّ                   ً                    ً                                            ويف اجللسـة نفسها، عّدل ممثل سويسرا شفهياً مشروع القرار مقترحاً إضافة ثالث فقرات جديدة بعد                 -  ١٩                  
   :                               من منطوق القرار لتصبح كالتايل ٤       الفقرة 

                                                      

  .                               الدول اليت حتظى بصفة مراقب يف اجمللس ∗ 
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                                                           مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل؛  حيث  :       ً           مكرراً من املنطوق ٤              الفقرة اجلديدة  "

                                                       حيث مجيع الفصائل املسلحة الفلسطينية على االمتناع عن          :       ً      ً               مكرراً ثالثاً من املنطوق     ٤               قـرة اجلديدة       الف "
                              ممارسة العنف ضد السكان املدنيني؛

                                             ، سحب ممثل سويسرا مقترحه الرامي إىل إضافة فقرة     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٦                            ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف  -  ٢٠
  .                 إىل منطوق القرار ٤      جديدة 

ّ                        يف اجللسـة نفسها، عّدل ممثل باكستان         و -  ٢١      ً                         شفهياً التعديل الذي اقترحته      )                           باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي    (                
                             حيث مجيع األطراف املعنية على        : "      ً      ً                              مكرراً رابعاً من املنطوق لتصبح كالتايل       ٤                                   سويسـرا، بتعديل الفقرة اجلديدة      

                                               ممارسة العنف ضد السكان املدنيني ومعاملة مجيع                                                                        احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل الفلسطينية واالمتناع عن         
   ".                            ً                  ً             املقاتلني واملدنيني احملتجزين وفقاً التفاقيات جنيف أياً تكن الظروف

      وكندا   )                                                    بالنيابة عن دول االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس ورومانيا (                               وأدىل ممثلو االحتاد الروسي وفنلندا  -  ٢٢
                   باسم منظمة املؤمتر    (                                                      إجراء التصويت على التعديل الذي اقترحته باكستان                           ً                     وكوبـا ببيانات تعليالً لتصويتهم قبل       

   ).      اإلسالمي

     باسم  (                                                                                             وبـناء على طلب من ممثل سويسرا، أجري تصويت مسجل على التعديل الذي اقترحته باكستان                -  ٢٣
  .       لتصويت     ً         عضواً عن ا     ١٧     ً                             صوتاً مقابل ال شيء وبامتناع         ٢٨        ُ                والذي اعُتمد بأغلبية      )                         مـنظمة املؤمتـر اإلسالمي    

  :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي

              وأوروغواي،            إندونيسيا، و              ، وإكوادور،      األردن                                        االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، و      :       املؤيدون
                             ، وجنوب أفريقيا، وزامبيا،          اجلزائر    ، و     تونس و                         والربازيل، وبنغالديش،          البحرين،    ، و        باكستان و

            واملكسيك،      املغرب،   و        ماليزيا،         ، ومايل، و                                          وسري النكا، والسنغال، والفلبني، والصني، وكوبا
  .                  ، وموريشيوس، واهلند                       اململكة العربية السعودية و

      ال شيء  :        املعارضون

                                                                                           أملانـيا، وأوكرانـيا، وبولندا، وبريو، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ورومانيا،             :        املمتنعون
                       ملكة املتحدة لربيطانيا                                                                     وسويسـرا، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، والكامريون، وكندا، وامل       

  .                                                    العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيجرييا، وهولندا، واليابان

  .                                                                   ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال إسرائيل وفلسطني ببيانات ذات صلة مبشروع القرار -  ٢٤
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      دارية                                        انتباه اجمللس إىل تقديرات اآلثار اإل      ُ    ُوجه                                          من النظام الداخلي للجمعية العامة،          ١٥٣     ً          ووفقاً للمادة      -  ٢٥
  . )٢ (                       على امليزانية الربناجمية          وانعكاساته             ملشروع القرار 

                         بالنيابة عن دول االحتاد     (                                                                              وأدىل ممـثلو إكـوادور وبـريو وسويسرا والصني وغواتيماال والفلبني وفنلندا              -  ٢٦
  .                   ً                            وكندا ببيانات تعليالً لتصويتهم قبل إجراء التصويت  )                              األورويب األعضاء يف اجمللس ورومانيا

        ، أجري   )                                                           بالنيابة عن دول االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس ورومانيا         (                         عـلى طلب ممثل فنلندا               وبـناء    -  ٢٧
ّ         ً             ُ               تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املعّدلة شفهياً واملنقحة، واعُتمد بأغلبية       ً    صوتاً،   ١١     ً         صوتاً مقابل   ٢٩                                       

  :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .                   أعضاء عن التصويت ٥        وامتناع 

              وأوروغواي،            إندونيسيا، و              ، وإكوادور،      األردن                                        االحتاد الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، و      :       املؤيدون
                   ، وجنوب أفريقيا،         اجلزائر    ، و     تونس        وبريو، و                          والربازيل، وبنغالديش،          البحرين،    ، و        باكستان و

                                                                                        وزامبـيا، وسري النكا، والسنغال، والفلبني، والصني، وغانا، وغواتيماال، وكوبا، ومايل،           
  .                  ، وموريشيوس، واهلند                       اململكة العربية السعودية   و      املغرب، و          ماليزيا، و

                                                                                              أملانـيا، وأوكرانـيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، ورومانيا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا،             :        املعارضون
  .                                                                   واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، واليابان

  .                             والكامريون، واملكسيك، ونيجرييا                      مجهورية كوريا، وسويسرا،  :        املمتنعون

                              ً               واملكسيك واليابان ببيانات تعليالً لتصويتهم بعد   )     ً                        أيضاً باسم األرجنتني وأوروغواي (                  وأدىل ممثلو الربازيل  -  ٢٨
  .             إجراء التصويت

  .                       ببيان بعد اعتماد القرار  )                        باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                 وأدىل ممثل باكستان  -  ٢٩

ّ        لالطالع على نّص القرا -  ٣٠   . ١- ق / ١-                                             ر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، القرار دإ           

                                                      

  .                انظر املرفق الثاين  ) ٢ (
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 املرفق األول

  وانعكاساته على امليزانية الربناجمية١-ق/١-اآلثار اإلدارية املترتبة على القرار دإ

 بيان بشأن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية

  .                      الداخلي للجمعية العامة            من النظام    ١٥٣ُ   َّ                        ً           ُيقدَّم هذا البيان الشفوي وفقاً للمادة  - ١

                                                                                       من منطوق مشروع القرار، يقرر اجمللس إيفاد بعثة عاجلة لتقصي احلقائق يف األراضي               ٥              مبوجب الفقرة    - ٢
  .                                                          املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة                         الفلسطينية احملتلة يترأسها 

  :                           ُ             منطوق مشروع القرار، إذا اعُتمد، ما يلي    من ٥                               تتضمن األنشطة اليت تشملها الفقرة  - ٣

            إىل األراضي                                                          ملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة              بعثة يقوم هبا ا  ) أ ( 
ْ                   الفلسطينية احملتلة، برفقة أربعة موظفني من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وموظفْي أمن لدعم البعثة؛                                                                          

  .                     من املقرر اخلاص إىل اجمللس           تقدمي تقرير   ) ب ( 

ّ                  تقّدر التكاليف لسنة  - ٤   .             ، حقوق اإلنسان  ٢٣                            دوالر أمريكي، يف إطار الباب   ٢٧     ٣٠٠       مببلغ     ٢٠٠٦  

          ُ        ولكن من املُنتظر     .                         األنشطة املذكورة أعاله       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                               ال تتضـمن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         - ٥
  ،   ٢٣                                                                رجة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني هذه يف إطار الباب                                                         اسـتيعاب التكاليف ضمن املوارد اإلمجالية املد      

  .           حقوق اإلنسان
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 املرفق الثاين

 قائمة الوثائق الصادرة يف إطار الدورة االستثنائية األوىل جمللس حقوق اإلنسان
                             الوثائق الصادرة يف نشرات عامة

            رمز الوثيقة 
                        مثل الدائم لتونس لدى                    موجهة من امل       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠              رسالة مؤرخة   

                                                مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/S-1/1 

                                                                              مسـامهة البـنك الـدويل يف الدورة االستثنائية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف              
                                                األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة

A/HRC/S-1/2 

                              الوثائق الصادرة يف نشرات حمدودة
 A/HRC/S-1/L.1           مشروع قرار  :                                          الة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة ح

                         سلسلة املنظمات غري احلكومية                  الوثائق الصادرة يف 
          ذات مركز                                                                      بيان مكتوب قدمته منظمة العفو الدولية، وهي منظمة غري حكومية           

            استشاري خاص
A/HRC/S-1/NGO/1 

          ذات مركز                             ، وهي منظمة غري حكومية                                                بيان مكتوب قدمته منظمة الرؤية العاملية     
            استشاري خاص

A/HRC/S-1/NGO/2 

    ذات                                                                         بـيان مكتوب قدمته هيئة رصد األمم املتحدة، وهي منظمة غري حكومية             
                 مركز استشاري خاص

A/HRC/S-1/NGO/3 

                                                                                  بـيان مشـترك مكـتوب قدمته رابطة التعليم العاملي واالحتاد العاملي لليهودية             
                            ري حكوميتني مدرجتان يف القائمة                       التقدمية، ومها منظمتان غ

A/HRC/S-1/NGO/4 

       ، وهي                                                   الرابطة الدولية للمحامني ورجال القانون اليهود                             بـيان مكـتوب قدمته      
                     ذات مركز استشاري خاص                منظمة غري حكومية 

A/HRC/S-1/NGO/5 

       ، وهي                                                    حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة                          بيان مكتوب قدمته    
       للسلم         الدولية          النسائية         الرابطة       عام؛ و                     ذات مركز استشاري       ة                  منظمة غري حكومي  

        جلمعيات        العاملي         التحالف   ، و                                    الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها     ، و       واحلرية
            املركز الدويل  (             مؤسسة تبتيبا   ،                            عية الشابات املسيحية العاملية    ، ومج       املسيحية        الشبان

                          ، واحتاد احلقوقيني العرب،     )                                                 للسكان األصليني لبحوث السياسات العامة والتربية     
                                             ومجيعها منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري خاص

A/HRC/S-1/NGO/6 

    ذات                                                             بيان مكتوب قدمته منظمة رصد حقوق اإلنسان، وهي منظمة غري حكومية 
                 مركز استشاري خاص

A/HRC/S-1/NGO/7 

     مركز     ذات                                                           بيان مكتوب قدمته جلنة احلقوقيني الدولية، وهي منظمة غري حكومية 
            استشاري خاص

A/HRC/S-1/NGO/8 

----- 


