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 لس يف دورته االستثنائية اخلامسة القرار الذي اعتمده اجمل-   ً أوال  

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار-٥/١-دإ

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                      مببادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني                     إذ يسترشـد   
            ، وقرار جلنة     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥   رخ      ، املؤ   ٢٥١ /  ٦٠                                                 اخلاصني حبقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة 

   ،     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤        ، املؤرخ   ١٠ /    ٢٠٠٥            حقوق اإلنسان 

                                  إزاء حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،                     وإذ يساوره بالغ القلق 

                                                ً                              ً                    إىل أن لكل فرد احلق يف املشاركة يف حكومة بلده مباشرةً أو من خالل ممثلني خمتارين اختياراً                          وإذ يشري  
                                                                  حرية الرأي والتعبري، واحلق يف حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات بشكل سلمي،   ً          حراً، واحلق يف 

                                                                            القمع العنيف املستمر للتظاهرات السلمية يف ميامنار، مبا يف ذلك عن طريق                            يشـجب بشـدة      - ١ 
                                                                                             الضرب والقتل واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري، ويعرب عن األسى جتاه الضحايا وعن التعازي ألسرهم، 

                                                                                       ث حكومة ميامنار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واالمتناع عن ممارسة مزيد من العنف ضد احملتجني   وحي
        ً      ً   احتجاجاً سلمياً؛

                                               الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والتحقيق        االحترام                  ميامنار على ضمان      حكومة    حيث - ٢ 
       احملتجني                                         فيهم مرتكبو االنتهاكات األخرية حلقوق                                            اإلنسان وجلبهم أمام العدالة، مبن         حقوق                     مع مرتكيب انتهاكات    

        ً      ً   احتجاجاً سلمياً؛

         القمع      جراء                                                                       ميامنار على اإلفراج دون تأخري عن أولئك الذين أوقفوا واحتجزوا                 حكومة      ً   أيضـاً       حيـث  - ٣ 
        ان سوو                                    ميامنار، مبن فيهم داو آونغ س       يف                                                                        األخـري لالحتجاجات السلمية، واإلفراج كذلك عن مجيع احملتجزين السياسيني           

                                           الدولية، مبا يف ذلك إمكانية زيارة أي حمتجز؛       للمعايري                                       كيي، وضمان أن تكون ظروف االحتجاز مطابقة 

      جلميع                                                              ميامنار على رفع مجيع القيود املفروضة على النشاط السياسي السلمي      حكومة      كذلك    حيث - ٤ 
                          الرأي والتعبري، مبا يف ذلك  ة    وحري      سلمي،                             االجتماع وتكوين اجلمعيات بشكل                            األشخاص بطرق منها ضمان حرية 

                          على املعلومات دومنا عائق؛      ميامنار                                          وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة، وضمان حصول شعب 

            غمربي، يف          إبراهيم                                                              حكومة ميامنار استقبال املبعوث اخلاص لألمني العام، السيد               بقرار        يرحـب  - ٥ 
      ً                     كامالً للتوصل إىل حل سلمي؛      ً تعاوناً                                    ، ويدعو حكومة ميامنار إىل التعاون معه         ة مليامنار    زيار

                     مع مجيع األطراف هبدف         نشط                                                      ميامنار على املشاركة بصفة عاجلة يف حوار وطين               حكومة    حيث - ٦ 
                                                               مصاحلة وطنية حقيقية، وإقامة الدميقراطية، وإرساء سيادة القانون؛  إىل       التوصل 



A/HRC/S-5/2 
Page 4 

 

                  حوار يرمي إىل ضمان                                                    ميامنار واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان على الدخول يف      حكومة      يشجع - ٧ 
                                          التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛       االحترام

         املساعدة                                              ً     ً                   ميامنار على التعاون مع املنظمات اإلنسانية تعاوناً كامالً يشمل ضمان وصول      حكومة    حيث - ٨ 
          اء البلد؛          يف مجيع أحن                  الذين حيتاجون إليها                ق إىل مجيع األشخاص   ائ    ال عو  وب                            اإلنسانية على حنو كامل ومأمون 

           اإلنسان،      حلقوق                                                 ِّ                               املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقيِّم احلالة الراهنة                إىل      يطلب - ٩ 
                           ً                   إىل ميامنار، وأن يقدم تقريراً إىل الدورة             عاجلة                                                                           وأن يرصـد تنفـيذ هذا القرار، وذلك بطرق منها طلب القيام بزيارة              

                                                          وحيث يف هذا الصدد حكومة ميامنار على التعاون مع املقرر اخلاص؛ ،      اإلنسان                          السادسة املستأنفة جمللس حقوق 

     يف        العامة                                                                       املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يبلغ اجلمعية               إىل      ً أيضاً        يطلـب  -  ١٠ 
             هذا الصدد؛ يف                                  دورهتا الثانية والستني بالتقدم احملرز 

  .                          يبقي هذه املسألة قيد نظره  أن      يقرر -  ١١ 

           سة الثانية   اجلل 
     ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٢ 

   .]                انظر الفصل الثاين  .                       اعتمد القرار دون تصويت [ 
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  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية اخلامسة-     ً ثانيا  

     من  ٦       ً         ، ووفقاً للمادة     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة   ١٠   ً          عمالً بالفقرة  - ١
                يعقد اجمللس عند    "   ،      ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥                   رد يف قرار اجمللس                                       الـنظام الداخلي للمجلس، كما و     

   ".                                                                      الضرورة، دورات استثنائية، بطلب من أحد أعضائه حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس

  ، (A/HRC/S-5/1)                                ، موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧               ويف رسالة مؤرخة  - ٢
                   حالة حقوق اإلنسان    "                                                                   م لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف عقد دورة استثنائية عنواهنا                                     طلب ممثل سلوفينيا الدائ   

      ً                                             ، فوراً بعد اجلزء األول من الدورة السادسة جمللس             ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢  ُ                       ، ُتعقد يوم الثالثاء،      "         يف ميامنار 
  .           حقوق اإلنسان

                                         ، مشفوعة بتوقيعات لدعم الطلب املذكور        ٠٧  ٢٠       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨                                          وكانـت الرسالة اليت تلقاها الرئيس يف         - ٣
                                                          أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، بريو،   :                        التالية األعضاء يف اجمللس  ١٧                          أعـاله مـن الـدول ال       

                                                                                                                     مجهوريـة كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، غواتيماال، فرنسا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى             
  .                                             ووقعت الربازيل يف وقت الحق على الطلب املذكور أعاله  .                                   وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

                                                                                         ومبا أن أكثر من ثلث أعضاء اجمللس أيدوا الطلب املذكور أعاله، فقد عقدت الدورة االستثنائية للمجلس  - ٤
  .    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٢  يف 

                                   ً                             س املذكورة أعاله، أيدت هذا الطلب أيضاً الدول التالية ذات صفة                                         وباإلضافة إىل الدول األعضاء يف اجملل      - ٥
                                                                                                   األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، آيرلندا، آيسلندا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا،            :                  املراقـب يف اجمللس   

                         قة، الدامنرك، سلوفاكيا،                                                                                          بولندا، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الساب         
                                                                                                                 السـويد، شيلي، غينيا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كوت ديفوار، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة،              

                   ويف وقت الحق وقعت      .                                                                                          مونـاكو، الـنرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان          
  .               طلب املذكور أعاله                             سنغافورة وصربيا واملغرب على ال

  افتتاح الدورة ومدهتا-ألف 

       أكتوبر  /              تشرين األول   ٢                                                                             عقـد اجمللـس دورته االستثنائية اخلامسة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف                - ٦
  . *A/HRC/S-5/SR.1-2)     انظر  (                          وعقد جلستني خالل هذه الدورة   .     ٢٠٠٧

  .                    دورو رمولوس كوستيا                                                 وافتتح الدورة االستثنائية اخلامسة رئيئس اجمللس، السيد - ٧

 

                                                      

                                               وتعترب هذه احملاضر املوجزة هنائية بصدور تصويب         .                                                   ختضع احملاضر املوجزة لكل جلسة من اجللسات للتصويب        *
  .(A/HRC/S-5/SR.1-2/Corrigendum)     موحد 
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  احلضور-باء 

                                                                                        حضـر الـدورة االسـتثنائية ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون من دول غري أعضاء يف اجمللس،      - ٨
                                                           ً                                                 ومراقبون من دول غري أعضاء يف األمم املتحدة، ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني من كيانات األمم املتحدة                 

                                                                         ات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى، واملؤسسات                                     ووكاالهتـا املتخصصـة واملنظم    
  .                                       الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

  أعضاء املكتب-جيم 

      يونيه  /        حزيران  ١٩                                                                             انتخب جملس حقوق اإلنسان يف جلسته التنظيمية األوىل من دورته الثانية، املعقودة يف      - ٩
                                             ً                                   ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم الذين قاموا أيضاً بدور أعضاء مكتب الدورة            A/HRC/OM/1/1)      انظر     (    ٢٠٠٧

  :                 االستثنائية اخلامسة

  )       رومانيا (                         السيد دورو رومولس كوستيا    :      الرئيس 

  )     جيبويت (               سياد دواليه -          السيد حممد    :           نواب الرئيس 

  )      هولندا (                          السيد بودوين فان اينينام    

  )        سري النكا (                        السيد دايان جاياتيليكا    

  )        أوروغواي (                         السيد اليخاندرو أرتوسيو  :                  نائب الرئيس واملقرر 

  تنظيم األعمال-دال 

                            ، يف تنظيم أعماله، مبا يف          ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢                                            نظـر اجمللس خالل جلسته األوىل، املعقودة يف          -  ١٠
                              ألعضاء يف اجمللس والبلدان املعنية،                        مخس دقائق لبينات الدول ا  :                                        ذلك حتديد الوقت املخصص للكالم، وهو كما يلي

                                                                                                             وثـالث دقائق لبيانات املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك كيانات األمم                  
                                                                                                     املـتحدة والوكـاالت املتخصصـة واملـنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى،            

                                           وتوضع قائمة املتكلمني حبسب تاريخ التسجيل        .                                  اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية                             واملؤسسـات الوطنية حلقوق   
                                                                  البلدان املعنية، إن وجدت، وتليها الدول األعضاء يف اجمللس، واملراقبون عن   :                                   وجيـري ترتيـبها على النحو التايل    

  .                                         الدول غري األعضاء يف اجمللس، مث املراقبون اآلخرون

ُ                         وُعقـدت الـدورة االستثنا     -  ١١                   بناء مؤسسات جملس      " ١ / ٥        ً                                           ئية وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف القرار          
  .    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨      املؤرخ   "                               حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

  القرار والوثائق-هاء 

   .                                                                                  يرد يف الفصل األول من هذا التقرير القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية اخلامسة -  ١٢
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                    ً                                                                                   ضـمن املرفق األول بياناً بشأن تقدير ما يترتب على القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية                  ويت -  ١٣
   .                                                اخلامسة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .                                                                  ويتضمن املرفق الثاين قائمة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية اخلامسة -  ١٤

  البيانات-واو 

                                                                                        لويز آربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ببيان يف اجللسة األوىل املعقودة                     أدلت السيدة  -  ١٥
  .    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٢  يف 

                                                                                                        ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ببـيان املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، السيد باولو                    -  ١٦
  .            سريجيو بينهريو

  .                                   ُ      ً   ببيان ممثل ميامنار، بوصف ميامنار بلداُ معنياً                   ويف اجللسة نفسها، أدىل -  ١٧

  :                                                                               ويف اجللسة نفسها، واجللسة الثانية املعقودة يف اليوم نفسه، أدلت اجلهات التالية ببيانات -  ١٨

     باسم  (                                                        االحتاد الروسي، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان         :                               ممـثلو الدول األعضاء يف اجمللس       ) أ ( 
         تركيا، -                               والبلدان املرشحة لالنضمام إليه -                  باسم االحتاد األورويب  (   )١ (                  ، الربازيل، الربتغال ) ي                 منظمة املؤمتر اإلسالم

                                                                                            ُ                   مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا؛ وبلدان عملية حتقيق االستقرار واالنتساب والبلدان املُرشحة             
  ،  ) ً                                           الً عن أرمينيا، أوكرانيا، جورجيا، مولدوفا                                                            ألبانيا، البوسنة واهلرسك، اجلبل األسود، صربيا؛ فض       -  ُ        احملُـتملة   

                                                                                                                 بـنغالديش، بوليفيا، بريو، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، سلوفينيا، سويسرا، الصني، فرنسا،              
                                             ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى       )                            باسم جمموعة الدول األفريقية    (                                      الفلبني، كندا، كوبا، ماليزيا، مصر      

                                                  يرلندا الشمالية، موريشيوس، اهلند، هولندا، اليابان؛  وآ

                                                                     األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، آيرلندا، آيسلندا، بلجيكا،         :                            مراقبون عن دول غري أعضاء      ) ب ( 
                                                                                                                   بولندا، تايلند، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، سلوفاكيا، سنغافورة، السويد، شيلي، فنلندا، فييت نام، كمبوديا،           

                                                                                                لومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، املغرب، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان؛  كو

                                                      منظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان         :                                  مراقـبون عن منظمات غري حكومية       ) ج ( 
                                   نتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة،                           ومركز القانون والوساطة، وم  )     ً                         أيضاً باسم آين أو ساليش كندرو (         والتنمية 

                                                                                                                    والقـانون والتنمـية، والشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية، والشراكة اآلسيوية لتنمية املوارد البشرية يف               
                                                                                                            األريـاف اآلسـيوية، واملنظمة الدولية حلقوق األرض، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنصري،               

                                                                                        نظمات غري احلكومية الدويل املعين بتنمية إندونيسيا، ومرصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة ملنطقة          ومنتدى امل
                                                                                                         آسـيا، ومنرب احملامني من أجل جمتمع دميقراطي، وحركة باكس رومانا، ومنظمة زورق السالم، ومنظمة تضامن                

                                                      

  .                                                               دولة بصفة مراقب يف اجمللس متحدثة باسم دول أعضاء ودول هلا صفة املراقب  ) ١ (
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                                   مركز الشعوب األصلية الدويل لبحوث      (                                                                        الشـعوب من أجل الدميقراطية القائمة على املشاركة، ومؤسسة تيبتيبا           
                                                                            ، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومرصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية،  )                        السياسات العامة والتعليم

                                                                                                                واالحتـاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وهيئة رصد األمم املتحدة، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية،               
  .                   ولية للنظرة العاملية           واملؤسسة الد

                                                                                                          ويف اجللسـة الثانـية املعقـودة يف اليوم نفسه، قدم املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار                    -  ١٩
  .               املالحظات اخلتامية

 A/HRC/S-5/L.1/Rev.1  اإلجراء املتخذ بشأن مشروع القرار-زاي 

  )                    باسم االحتاد األورويب   (                      ، قام ممثل الربتغال         ٢٠٠٧        أكتوبر /              تشرين األول   ٢                               يف اجللسة الثانية املعقودة يف       -  ٢٠
   ).                    باسم االحتاد األورويب   (                                    ، الذي اشتركت يف تقدميه الربتغال       A/HRC/S-5/L.1/Rev.1                       بعـرض مشروع القرار     

                                                                                                               وانضـمت إىل مقدمي املشروع فيما بعد األرجنتني وأستراليا وإسرائيل وألبانيا وأوروغواي وأوكرانيا وآيسلندا              
                                                                                             البوسـنة واهلرسك وبريو وتركيا واجلبل األسود ومجهورية كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                         والـربازيل و  

                                                                                                             السـابقة والسـلفادور وسويسرا وصربيا وغواتيماال وكرواتيا وكندا وليختنشتاين واملغرب ومولدوفا وموناكو             
  .                                          والنرويج والواليات املتحدة األمريكية واليابان

  . ٦   و ٤   و ١                     ً      ً                               رى ممثل الربتغال تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار بتعديل الفقرات                   ويف اجللسة نفسها، أج -  ٢١

ُ                                              مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمللس إىل تقدير ملا يترتب على            ١٥٣     ً              ووفقـاً لـلمادة      -  ٢٢                                    
  . )٢ (                                                     مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

  .                ً            غته املنقحة شفوياً، دون تصويت                        واعتمد مشروع القرار، بصي -  ٢٣

  .                  ً                                                     وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلو االحتاد الروسي والفلبني واهلند -  ٢٤

  .                                      ً                                      ً      ً   وبعد اعتماد القرار بصيغته املنقحة شفوياً، أدىل ممثل ميامنار ببيان، بوصف بلده بلداً معنياً -  ٢٥

  . ١ / ٥-                        ظر الفصل األول، القرار دإ                                       ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، ان -  ٢٦

                                                      

  .               انظر املرفق األول  ) ٢ (
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                                                تقريـر مقـدم إىل اجلمعية العامة عن الدورة          -     ً  ثالثاً 
                                  االستثنائية اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان

                                        ، اعتمد مشرع التقرير بشرط االستشارة          ٢٠٠٧        أكتوبر   /              تشرين األول   ٢                                 يف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -  ٢٧
  .                                    وعهد إىل املقرر بوضعه يف صيغته النهائية
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 املرفقان

 املرفق األول

 ما يترتب على القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية اخلامسة
 من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

 بيان بشأن اآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية

  :      ما يلي                       ، يقوم جملس حقوق اإلنسان  ١ / ٥-               من القرار د إ  ١٠   و ٩                   مبوجب أحكام الفقرتني  - ١

                                                        ِّ                                        يطلـب إىل املقـرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يقيِّم احلالة الراهنة حلقوق                  ̀  ١̀ 
                                                                                                   اإلنسان، وأن يرصد تنفيذ هذا القرار، وذلك بطرق منها طلب القيام بزيارة عاجلة إىل ميامنار،               

                   وحيث يف هذا الصدد                   ً                                                           وأن يقـدم تقريـراً إىل الدورة السادسة املستأنفة جمللس حقوق اإلنسان،             
                                        حكومة ميامنار على التعاون مع املقرر اخلاص؛

                                                                                  إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار أن يبلغ اجلمعية العامة يف                         ً    يطلـب أيضاً   ̀  ٢̀ 
  .                                             دورهتا الثانية والستني بالتقدم احملرز يف هذا الصدد

                    دوالر من دوالرات      ٤٦     ٧٠٠           ً           در أن مبلغاً جمموعه          ً                                             ووفقـاً للمقرر املقدم من جملس حقوق اإلنسان، يق         - ٢
  :                               من منطوق املقرر، من أجل ما يلي  ١٠   و ٩                           ً                                  الواليات املتحدة سيكون ضرورياً لتنفيذ األنشطة املطلوبة يف الفقرتني 

                                                                                                سفر املقرر اخلاص إىل ميامنار، وإىل جنيف لتقدمي التقرير إىل اجمللس، وإىل نيويورك لتقدمي تقرير                ̀  ١̀ 
  ؛ )                               دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ٢٨     ٢٠٠ (         ة العامة         إىل اجلمعي

                                                                                             سـفر اثنني من موظفني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملرافقة املقرر اخلاص يف زيارته مليامنار             ̀  ٢̀ 
  ؛ )                               دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٨     ٥٠٠ (

    ١٠     ٠٠٠ (                لبعثة إىل ميامنار                                                                     التـنقل يف البلد، والترمجة الفورية وخدمات متنوعة أخرى تتصل با          ̀  ٣̀ 
   ).                             دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

                  لتغطية األنشطة       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                           وبالـرغم من عدم إدراج اعتمادات يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني             - ٣
         دات اليت                                                                            أعاله، يتوقع أنه ميكن استيعاب االحتياجات من املوارد يف إطار االعتما            ٢                              اإلضافية، املذكورة يف الفقرة     
  .             ، حقوق اإلنسان  ٢٣           حتت الباب     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                         جرى إقرارها لفترة السنتني 
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 املرفق الثاين

 قائمة الوثائق الصادرة للدورة االستثنائية اخلامسة للمجلس

                                 الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة

      الرمز  
                                    موجهة من ممثل سلوفينيا الدائم          ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                رسـالة مؤرخة    

                                              تب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان      لدى مك
 A/HRC/S-5/1 

                                                                    حماضـر موجـزة للجلسـات اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته             
                  االستثنائية اخلامسة

 A/HRC/S-5/SR.1-2 

                                 الوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودة

      الرمز  
 A/HRC/S-5/L.1/Rev.1                           حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

 A/HRC/S-5/L.2                                      مشروع تقرير الدورة االستثنائية اخلامسة

                                           الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية

      الرمز  
Written statement submitted by the Association of World Citizens, a 

non-governmental organization on the Roster 
 A/HRC/S-5/NGO/1 

Written statement submitted by the International Educational 

Development Inc. (IED), a non-governmental organization on the 

Roster 

 A/HRC/S-5/NGO/2 

Written statement submitted by EarthRights International (ERI), a non-

governmental organization in special consultative status 

 A/HRC/S-5/NGO/3 

Joint written statement submitted by the International Federation of 

University Women (IFUW), Pan Pacific and South East Asia Women’s 

Association (PPSEAWA), and Worldwide Organization of Women 

(WOW), non-governmental organizations in special consultative status 

 A/HRC/S-5/NGO/4 

Written statement submitted by the International Centre for Human 

Rights and Democratic Development (Rights and Democracy), a 

non-governmental organization in special consultative status 

 A/HRC/S-5/NGO/5 
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  )    تابع (                                           الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية 

      الرمز
Written statement submitted by the International Union of Socialist 

Youth (IUSY), a non-governmental organization in special consultative 

status 

 A/HRC/S-5/NGO/6 

Written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre 

(ALRC), a non-governmental organization in general consultative 

status 

 A/HRC/S-5/NGO/7 

Joint written statement submitted by Asian Forum for Human Rights 

and Development (FORUM-ASIA), Asian Non-governmental 

Organizations Coalition for Agrarian Reform and Development 

(ANGOC), Asian Partnership for the Development of Human 

Resources in Rural Asia, EarthRights International (ERI), International 

NGO Forum on Indonesian Development (INFID), International 

Women’s Rights Action (IWRAW), MINBYUN-Lawyers for a 

Democratic Society, Pax Romana (International Catholic Movement 

for Intellectual and Cultural Affairs and International Movement of 

Catholic Students), Peace Boat, People’s Solidarity for Participatory 

Democracy, and the Tebtebba Foundation (Indigenous People’s 

International Centre for Policy Research and Education), non-

governmental organizations in special consultative status; and Asian 

Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), and the 

International Movement Against All Forms of Discrimination and 

Racism (IMADR), non-governmental organizations on the Roster 

 A/HRC/S-5/NGO/8 

Written statement submitted by the Norwegian Refugee Council, a 

non-governmental organization in special consultative status 

 A/HRC/S-5/NGO/9 

Written statement submitted by the Women’s International League for 

Peace and Freedom (WILPF), a non-governmental organization in 

special consultative status 

 A/HRC/S-5/NGO/10 

- - - - - 


