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  القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الثالثة-أوالً 

يات التوغل العسكري   انـتهاكات حقـوق اإلنسـان الناشئة عن عمل         -٣/١-د إ
اإلسـرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها التوغل األخري الذي   

 حدث يف مشال قطاع غزة واهلجوم على بيت حانون

 إن جملس حقوق اإلنسان،

أغسطس / آب ١٢ انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخة            إذ يؤكـد   
  األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،، على١٩٤٩

 إزاء االنتهاك املستمر من جانب السلطة القائمة باالحتالل، أي إسرائيل، حلقوق            وإذ يساوره بالغ القلق    
 اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، 

 األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها التوغل األخري  بأن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي يفوإذ يسلّم 
الذي حدث يف مشال قطاع غزة واهلجوم على بيت حانون، تشكل عقوبة مجاعية للمدنيني فيها وتزيد من تفاقم                  

 األزمة اإلنسانية احلادة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، 

 العام إزاء العمليات العسكرية اإلسرائيلية اليت        بالشعور بالصدمة الذي أعرب عنه األمني      وإذ حييط علماً   
 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ُنفِّذت يف بيت حانون يف 

 على أن القتل اإلسرائيلي املتعمد للمدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال، يشكل             وإذ يشـدِّد   
 ،انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 أنه جيب يف مجيع الظروف، مبقتضى القانون اإلنساين الدويل، محاية واحترام العاملني الطبيني        وإذ يؤكـد   
 ووسائل النقل التابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين،

 إزاء فظاعة القتل اإلسرائيلي للمدنيني الفلسطينيني يف بيت حانون أثناء نومهم عن صدمته يعرب -١ 
 دنيني الفارين من القصف اإلسرائيلي السابق؛وغريهم من امل

 القتل اإلسرائيلي للمدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال، وللعاملني الطبيني يف            يديـن  -٢ 
 بيت حانون والبلدات والقرى الفلسطينية األخرى، ويدعو إىل تقدمي مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛

 يلي اهلائل للمنازل واملمتلكات والبنية األساسية الفلسطينية يف بيت حانون؛ بالتدمري اإلسرائيندد -٣ 

 إزاء االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف          يعـرب عـن جزعه     -٤ 
ية األراضـي الفلسطينية احملتلة من جانب السلطة القائمة باالحتالل، أي إسرائيل، ويدعو إىل اختاذ إجراءات دول               

عاجلـة لوضـع حـد فوري هلذه االنتهاكات، مبا يف ذلك االنتهاكات الناشئة عن سلسلة التوغالت العسكرية                  
 اإلسرائيلية املستمرة واملتكررة يف تلك األراضي؛
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 إىل توفـري احلماية الفورية للمدنيني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، امتثاالً             يدعـو  -٥ 
 ان والقانون اإلنساين الدويل؛لقانون حقوق اإلنس

 مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن ممارسة             حيـث  -٦ 
العنف ضد السكان املدنيني، ومعاملة مجيع املقاتلني واملدنيني املعتقلني، يف مجيع الظروف، وفقاً التفاقيات جنيف               

 ؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 

 أن يوفد إىل بيت حانون، على وجه االستعجال، بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق يعينها يقرر -٧ 
معاجلة احتياجات  ) ب(تقييم حالة الضحايا؛ و   ) أ: (رئـيس جملـس حقوق اإلنسان لكي تقوم جبملة أمور منها          

لفلسطينيني من أي اعتداءات    تقدمي توصيات بشأن سبل ووسائل محاية املدنيني ا       ) ج(الـباقني على قيد احلياة؛ و     
 إسرائيلية أخرى؛

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل ما يلزم من               يطلـب  -٨ 
 لتمكني بعثة تقصي احلقائق من إجناز واليتها بسرعة وكفاءة؛ مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية 

 تقريراً إىل اجمللس يف موعد أقصاه منتصف كانون          إىل بعـثة تقصـي احلقائق أن تقدم        يطلـب  -٩ 
 .  بشأن التقدم احملرز يف اجتاه إجناز واليتها٢٠٠٦ديسمرب /األول

 اجللسة الثانية 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ 

وقد جرى  .  أعضاء عن التصويت   ٦ أصوات وامتناع    ٨ صوتاً مقابل    ٣٢اعُتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      [
 :لى النحو التايلالتصويت ع

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان،  :املؤيدون
البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري           

زيا، املغرب، املكسيك،   النكـا، السنغال، الصني، غابون، غانا، الفلبني، كوبا، مايل، مالي         
 .اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

أملانيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، فنلندا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  :املعارضون
 .وآيرلندا الشمالية، هولندا

 .ال، فرنسا، اليابانأوكرانيا، مجهورية كوريا، سويسرا، غواتيما :املمتنعون

 .]انظر الفصل الثاين
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  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية الثالثة-ثانياً 

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

  موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٦نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٠ويف رسـالة مؤرخـة       -٢
(A/HRC/S-3/1) ، طلب املمثالن الدائمان للبحرين وباكستان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، باسم جمموعة

بغرض "توايل، عقد دورة استثنائية جمللس حقوق اإلنسان على الفور الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، على ال
الـنظر يف االنـتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان الناشئة عن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي يف األراضي                

اذ الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك التوغل األخري الذي حدث يف مشال غزة واهلجوم على بيت حانون، وبغرض اخت                 
 ".إجراء يف هذا الشأن

 ٢٤وقد جاءت الرسالة اليت تلقاها الرئيس يف اليوم نفسه مشفوعة بتوقيعات لدعم الطلب املذكور من                 -٣
االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، باكستان، البحرين، : دولـة عضـواً يف اجمللس هي الدول التالية        

نوب أفريقيا، زامبيا، سري النكا، السنغال، الصني، غانا، الفلبني، كوبا،          الربازيل، بنغالديش، تونس، اجلزائر، ج    
كما وقّعت على الطلب املذكور أعاله      . مالـيزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند        

 .دولة أخرى عضو يف اجمللس هي إكوادور

لب املذكور أعاله، فقد قرر الرئيس، بعد التشاور مع         ومبا أن أكثر من ثلث أعضاء اجمللس قد أيدوا الط          -٤
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥األطراف املعنية، عقد دورة استثنائية للمجلس يف 

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

. ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ يف   عقـد اجمللس دورته االستثنائية الثالثة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف            -٥
 .*)A/HRC/S-3/SR.1-2انظر (د اجمللس خالل هذه الدورة جلستني وعق

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

  احلضور-باء 

حضر الدورة االستثنائية الثالثة ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون من دول غري أعضاء يف اجمللس،                -٧
ـ  بون من دول غري أعضاء يف األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني من هيئات األمم املتحدة                 ومراق

                                                      

وتعترب هذه احملاضر املوجزة هنائية بصدور      . ملوجزة لكل جلسة من اجللسات للتصويب     ختضع احملاضر ا   *
 .(A/HRC/S-3/SR.1-2/Corrigendum)تصويب موحد 
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ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية            
 .حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  أعضاء املكتب-جيم 

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

 )املكسيك( السيد لويس ألفونسو دي ألبا   :الرئيس 

 )اجلمهورية التشيكية(  السيد توماس هوساك   :نواب الرئيس 

 )املغرب(  السيد حممد لوليشكي     

 )سويسرا(   السيد بليز غوديه    

 )األردن(  السيد موسى بريزات : املقرر-نائب الرئيس  

  تنظيم األعمال-دال 

وافـق اجمللس على توصية أعضاء املكتب بتحديد الوقت املخصص للكالم خبمس دقائق لبيانات الدول                -٩
ء يف اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني                األعضـا 

اآلخـرين، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية               
كما وافق اجمللس على . ان، واملنظمات غري احلكوميةالدولية والكيانات األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس

الدول األعضاء يف   : توصية أعضاء مكتبه بوضع قائمة املتكلمني حبسب تاريخ التسجيل وترتيبها على النحو التايل            
 . اجمللس مث املراقبون عن الدول غري األعضاء يف اجمللس مث املراقبون اآلخرون

دىل هبا ممارسةً حلق الرد، وافق اجمللس أيضاً على التوصية مبراعاة حتديد عدد             وفيما يتعلق بالبيانات اليت ي     -١٠
 . البيانات باثنني لكل وفد طوال الدورة، األول ملدة ثالث دقائق والثاين ملدة دقيقتني

  القرار والوثائق-هاء 

 . ثنائية الثالثةيرد يف الفصل األول من هذا التقرير القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االست -١١

ويتضمن املرفق األول بياناً مبا يترتب على مشروع القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية الثالثة    -١٢
 . من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

 .ويتضمن املرفق الثاين قائمة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية الثالثة -١٣
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 يانات الب-واو 

أدلت السيدة لويز آربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ببيان يف اجللسة األوىل املعقودة            -١٤
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥يف 

ويف اجللسـة نفسـها واجللسة الثانية املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ممثلون ومراقبون ببيانات على النحو                  -١٥
 :التايل

ـ  )أ(  االحتاد الروسي، األردن، إندونيسيا، أوروغواي، باكستان      : ثلو الـدول األعضاء يف اجمللس     مم
بالنيابة أيضاً عن   (، الربازيل   )بالنيابة عن جمموعة الدول العربية    (، البحرين   )بالنـيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي     (

، زامبيا، السنغال، سويسرا،    )ل األفريقية بالنيابة أيضاً عن جمموعة الدو    (، بنغالديش، تونس، اجلزائر     )إكـوادور 
 بلغاريا ورومانيا والبلدان -بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان اليت هي يف سبيلها لالنضمام إليه (الصني، فنلندا 

قيق  تركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، والبلدان الداخلة يف عملية حت           -املُرشَّحة لالنضمام   
 ألبانيا، والبوسنة اهلرسك، واجلبل األسود وصربيا، وبلدان        -االسـتقرار والشراكة، والبلدان املُرشَّحة املُحتملة       

 وآيسلندا وليختنشتاين، فضالً    -منطقة التجارة األوروبية احلرة والبلدان األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية           
بالنيابة أيضاً عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي  (، وكوبا   ، وكندا )عـن أوكرانـيا ومجهورية مولدوفا     
 ، وماليزيا، واملغرب، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، واهلند؛)أعضاء يف حركة بلدان عدم االحنياز

 إسرائيل وفلسطني؛: مراقبون عن البلدان أو األطراف املعنية )ب( 

، ) اإلسالمية-مجهورية (أستراليا، اإلمارات العربية املتحدة، إيران : مراقبون عن دول غري أعضاء )ج( 
بـيالروس، تركـيا، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،              

ويت، لبنان، مصر،   ، قطر، كوستاريكا، كولومبيا، الك    ) البوليفارية -مجهورية  (السودان، شيلي، عمان، فرتويال     
 النرويج، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن؛

 املراقب عن الكرسي الرسويل؛ )د( 

 االحتاد األفريقي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛: مراقبون عن منظمات حكومية دولية  )ه( 

بالنيابة (منظمة العفو الدولية، ومنظمة باي بريث الدولية        : مراقبون عن منظمات حكومية دولية     )و( 
، واحلركة )Human Rights Watch(، ومرصد حقوق اإلنسان )أيضـاً عن اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية 

، واالحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، )بالنيابة أيضاً عن جملس السلم العاملي(اهلـندية توبـاج أمارو      
بالنيابة أيضاً عن احتاد احملامني العرب واحتاد احلقوقيني (ز العنصري واملنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميي

، ومرصد  )بالنيابة أيضاً عن االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       (، واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان      )العرب
 .، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية)United Nations Watch(األمم املتحدة 
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 A/HRC/S-3/L.1اء املُتخذ بشأن مشروع القرار  اإلجر-زاي 

انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا 
 فيها التوغل األخري الذي حدث يف مشال قطاع غزة واهلجوم على بيت حانون

بالنيابة عن منظمة   (، قام ممثل باكستان     ٢٠٠٦نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ١٥يف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -١٦
 الذي اشتركت يف تقدميه     A/HRC/C-3/L.1بعرض مشروع القرار    ) املؤمتـر اإلسـالمي وجمموعة الدول العربية      

 ∗) اإلسالمية -مجهورية  ( وإيران   ∗ وإندونيسيا وأوزبكستان  ∗أذربـيجان واألردن واإلمـارات العربـية املتحدة       
 وتونس واجلزائر وجنوب أفريقيا واجلماهريية العربية ∗ وبنغالديش وتشاد ∗لبحرين وبروين دار السالم   وباكستان وا 

 ∗ وفلسطني ∗ وغينيا ∗ وعمان ∗ والسنغال والسودان  ∗ واجلمهورية العربية السورية   ∗ ومجهورية ترتانيا املتحدة   ∗الليبية
وانضمت . ∗واململكة العربية السعودية واليمن    واملغرب   ∗ ومايل وماليزيا ومصر   ∗ ولبنان ∗ وكوبا والكويت  ∗وقطر

 ∗ والعراق ∗ ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    ∗ وبيالروس ∗إىل مقدمـي مشـروع القرار فيما بعد أفغانستان        
 . ونيجرييا∗) البوليفارية-مجهورية (وفرتويال 

) مي وجمموعة الدول العربية   بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسال    (ويف اجللسـة نفسها، أجرى ممثل باكستان         -١٧
 :تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار كما يلي

وإذ حييط علماً بالشعور    : " من الديباجة حبيث أصبح نصها كما يلي       ٤اسـتعاض عـن الفقرة       -
بالصـدمة الذي أعرب عنه األمني العام إزاء العمليات العسكرية اإلسرائيلية اليت ُنفِّذت يف بيت     

 ؛"٢٠٠٦نوفمرب /اين تشرين الث٨حانون يف 

القتل اإلسرائيلي  "بعبارة  " االستهداف اإلسرائيلي " من الديباجة عن عبارة      ٥استعاض يف الفقرة     -
 ؛"املتعمد

  من املنطوق؛٢ و١من الفقرتني " االستهداف و"حذف عبارة  -

يع حيث مج: " ونصها كما يلي٥ مكرراً بعد الفقرة ٥أضاف فقرة جديدة إىل املنطوق هي الفقرة  -
األطـراف املعنية على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، واالمتناع عن ممارسة العنف ضد              
السـكان املدنيني، ومعاملة مجيع املقاتلني واملدنيني املعتقلني، يف مجيع الظروف، وفقاً التفاقيات            

 ؛"١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف املؤرخة 

يقرر أن يوفد إىل بيت حانون، على وجه        : "تايل مـن املنطوق بالنص ال     ٦اسـتعاض عـن الفقـرة        -
االسـتعجال، بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق يعيِّنها رئيس جملس حقوق اإلنسان لكي تقوم جبملة               

تقدمي ) ج( ومعاجلة احتياجات الباقني على قيد احلياة؛) ب(تقييم حالة الضحايا؛ و ) أ: (أمـور مـنها   
 ؛"دنيني الفلسطينيني من أي اعتداءات إسرائيلية أخرىتوصيات بشأن سبل ووسائل محاية امل

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان ∗
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يطلب إىل األمني العام    :  ونصهما كما يلي   ٦أضـاف فقرتني جديدتني إىل املنطوق بعد الفقرة          -
ومفوضـة األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل ما يلزم من مساعدة إدارية وتقنية                

يطلب إىل بعثة   "؛ و " إجناز واليتها بسرعة وكفاءة    ولوجسـتية لـتمكني بعثة تقصي احلقائق من       
 ٢٠٠٦ديسمرب  /تقصي احلقائق أن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف موعد أقصاه منتصف كانون األول            

 ".بشأن التقدم احملرز يف اجتاه إجناز واليتها

 . بصيغته املعدلة شفوياًوأدىل ممثل كندا واملراقبان عن إسرائيل وفلسطني ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار -١٨

 مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه نظر اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على       ١٥٣ووفقـاً لـلمادة      -١٩
 .)١(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

نقحة شفوياً ممثلو إكوادور وأدىل ببـيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت على مشروع القرار بصيغته امل   -٢٠
بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس، ورومانيا اليت هي يف (وغواتيماال وفنلندا 

 .، واملكسيك)سبيلها لالنضمام إىل االحتاد

وقد . ملنقحة شفوياً وبناًء على طلب من ممثل كندا، أُجري تصويت ُمسجَّل على مشروع القرار بصيغته ا              -٢١
وقد جرى التصويت   .  أعضاء عن التصويت   ٦ أصوات وامتناع    ٨ صوتاً مقابل    ٣٢اعُتمد مشروع القرار بأغلبية     

 :على النحو التايل

االحتـاد الروسـي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،           :املؤيدون
ريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، جيبويت، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، ب

زامبـيا، سـري النكا، السنغال، الصني، غابون، غانا، الفلبني، كوبا، مايل، ماليزيا،             
 .املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

دا، اململكة املتحدة لربيطانيا    أملانـيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، فنلندا، كن        :املعارضون
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا

 .أوكرانيا، مجهورية كوريا، سويسرا، غواتيماال، فرنسا، اليابان :املمتنعون

وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلو األرجنتني وأوروغواي والربازيل وبريو وسري النكا              -٢٢
 .نوسويسرا وفرنسا واليابا

 .وبعد اعتماد مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً، أدىل ممثل باكستان ببيان -٢٣

 .٣/١-ولالطالع على نص القرار بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفصل األول، القرار د إ -٢٤

                                                      

 .يتضمن املرفق األول تقديراً ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية )١(
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 املرفقات

 املرفق األول

 تقدير ملا يترتب على القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورتـه
  الثالثة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميةاالستثنائية

 بيان بشأن اآلثار يف امليزانية الربناجمية

 :، يقرر اجمللس ما يليA/HRC/S-3/L.1 من منطوق مشروع القرار ٨ و٧ و٦مبوجب أحكام الفقرات  -١

احلقائق من أجل  أن يوِفـد إىل بيت حانون، على وجه االستعجال، بعثة رفيعة املستوى لتقصي               )أ( 
التحقـيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن االعتداءات اإلسرائيلية األخرية، مبا فيها قتل املدنيني وتدمري                

 املمتلكات والبىن التحتية فيها؛

أن يطلب إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كل ما يلزم من                 )ب( 
 ة وتقنية ولوجستية لتمكني بعثة تقصي احلقائق من إجناز واليتها بسرعة وكفاءة؛مساعدة إداري

أن يطلـب إىل بعـثة تقصـي احلقـائق أن تقدم إليه تقريراً يف موعد أقصاه منتصف كانون                    )ج( 
 . بشأن التقدم احملرز يف اجتاه إجناز واليتها٢٠٠٦ديسمرب /األول

ل واستعراض ملستوى املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة ذات        وتقتضـي أحكـام مشروع القرار إجراء حتلي        -٢
وبالنظر إىل أن مدة الدورة االستثنائية الثالثة للمجلس قد اقتصرت على يوم واحد، فليس لدى األمانة                . الصـلة 

 وُيقدَّم هذا البيان الشفوي   . وقت كاٍف إلعداد وعرض بيان مبا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية ومالية             
إلبـالغ اجمللس بأن املوارد الالزمة لتنفيذ مشروع القرار سوف توفَّر قدر اإلمكان من املوارد اليت وافقت عليها                  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦، حقوق اإلنسان، من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٣اجلمعية العامة يف إطار الباب 

رتبة على مشروع القرار، وسوف تقوم وفقاً       إال أن األمانـة تـتوقع إجـراء استعراض شامل لآلثار املت            -٣
إلجراءات امليزانية املعمول هبا بإعداد بيان خطي يتضمن حتليالً مفصالً ملا يترتب على مشروع القرار من آثار يف                  

وجيدر التذكري بأنه، مبوجب اإلجراءات اليت      . امليزانـية الربناجمية لتقدميه إىل اجلمعية العامة لدى نظرها يف القرار          
، ُينشأ صندوق للطوارئ لكل فترة سنتني من أجل تغطية      ٤٢/٢١١ و ٤١/٢١٣ددهتا اجلمعية العامة يف قراريها      ح

ومبوجب هذا  . التكالـيف اإلضافية الناشئة عن صدور واليات تشريعية غري منصوص عليها يف امليزانية الربناجمية             
حة من صندوق الطوارئ، ال ميكن عندها تنفيذ        اإلجـراء، إذا اقُترحت نفقات إضافية تتجاوز حدود املوارد املتا         

األنشطة ذات الصلة إال من خالل إعادة توزيع املوارد بنقلها من اجملاالت ذات األولوية املتدنية أو تعديل األنشطة            
 .القائمة وإال توجب تأجيل تنفيذ هذه األنشطة اإلضافية إىل فترة سنتني الحقة
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 املرفق الثاين

 رة للدورة االستثنائية الثالثة للمجلسقائمة الوثائق الصاد

 الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة

 الرمز  

 موجهة إىل رئيس جملس     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠رسـالة مؤرخـة     
حقوق اإلنسان من املمثلَني الدائَمني للبحرين وباكستان لدى مكتب األمم          

 املتحدة يف جنيف

 A/HRC/S-3/L.1 

 يف السلسلة احملدودةالوثائق الصادرة 

 الرمز  

انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي         
يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك التوغل األخري الذي حدث يف مشال 

 مشروع قرار: قطاع غزة واهلجوم على بيت حانون

 A/HRC/S-3/L.1 

- - - - - 

 

 


