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   اجمللس يف دورته االستثنائية الثالثة عشرةالقرار الذي اعتمده  -أوالً   

  ١٣/١-دإ    
الدعم املقدم من جملس حقوق اإلنسان إىل عملية التعايف يف هاييت بعد زلـزال              

  هنج قائم على حقوق اإلنسان: ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ـ     إذ ُيعرب عن خالص تعازيه       ضحايا وأفـراد   وعميق تعاطفه وتضامنه مع مجيـع ال

أصاهبا أسرهم، مبن يف ذلك مجيع موظفي األمم املتحدة، وكذلك حكومة وشعب هاييت اليت              
  ، ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢يف الذي وقع دمِّر الزلزال املُ
 ما سبق أن خلص إليه من نتائج بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف               وإذ ُيعيد تأكيد    

 PRST/9/1 و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨املؤرخ   PRST/6/1هاييت، وال سيما بياين الرئيس      
  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤املؤرخ 

 إزاء اخلسائر البشرية واملادية اجلسيمة واملعانـاة الـشديدة الـيت            وإذ يساوره القلق    
  أحدثها الزلزال وإزاء تأثريه يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان يف البلد املتضرر،

ألن آثار الزلزال تزيد من شدة التحديات القائمة أمام التمتع           وإذ يساوره القلق أيضاً     
الكامل جبميع حقوق اإلنسان يف هاييت، وإذ ُيعرب عن قلقه إزاء نتائج الكارثة يف األجلـني                

  املتوسط والطويل، مبا يف ذلك جوانبها االجتماعية واالقتصادية واإلمنائية،
 االقتصادية واملدنيـة    - اإلنسان    أن تعزيز ومحاية مجيع حقوق     وإذ يؤكد من جديد     

 أمر ال غىن عنه مـن أجـل         -واالجتماعية والسياسية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية          
  حتقيق السلم واالستقرار والتنمية،

، وخباصـة يف بـور أو بـرانس وليوغـان     غري العادي يف هاييتبالوضع  سلم  وإذ ي   
        يضاً تقودها حكومـة هـاييت بالتعـاون مـع          وجاكميل، الذي يقتضي استجابة استثنائية أ     

  اجملتمع الدويل،
 لالستجابة السريعة والتضامن واملساعدة املقدمة من منظومـة         وإذ ُيعرب عن تقديره     

األمم املتحدة، من خالل وكاالهتا وبراجمها وصناديقها، ومن بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق              
 واجملتمع الدويل واجملتمـع     ،عضاء يف األمم املتحدة   االستقرار يف هاييت، وكذلك من الدول األ      

  املدين والقطاع اخلاص واألفراد، 
الـسرعة  وجـه    ضرورة استجابة منظومة األمم املتحدة على        وإذ يؤكد من جديد     

لطلبات املساعدة املقدمة من البلد املتضرر وضمان أن تكون املـساعدة املقدمـة مناسـبة               
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         الفاعلـة يف جمـال التنميـة،       كة ومنسقة بني مجيع اجلهات       وكافية وفعالة ومتماس   ،التوقيت
  وال سيما حكومة هاييت،

 احلاجة إىل تقدمي اجملتمع الدويل دعماً طويل األجل ومستداماً إىل حكومة            وإذ يؤكد   
  هاييت لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون واحلكم الرشيد،

فيما يتعلق بتعزيـز     واختصاصها يف املقام األول       مبسؤولية حكومة هاييت   وإذ يذكِّر   
  ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف البلد، 

ما كانت حكومة هاييت تبذله من جهود       قوضت   أن هذه املأساة     وإذ يضع يف اعتباره     
 الدورة الثامنة للفريق العامـل      إىل اجمللس يف  يف إعداد التقرير الوطين الذي كان مقرراً تقدميه         

  ستعراض الدوري الشامل،املعين باال
 ٢٢ املـؤرخ    ٦٤/٢٥٠ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة        وإذ يأخذ يف حسبانه     

  ،٢٠١٠يناير /كانون الثاين
 إىل اجملتمع الدويل أن يكفل مواصلة تقدمي الدعم الكايف واملنسَّق إىل            يطلب  -١  

ة عن الزلزال، واضعاً    حكومة وشعب هاييت يف اجلهود املبذولة للتغلب على التحديات الناشئ         
  ُنصب عينيه أمهية إدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان؛

 ويشدد على الدور املركـزي      ، سيادة هاييت وسالمتها اإلقليمية    ُيعيد تأكيد   -٢  
  حلكومة هاييت يف حتديد األولويات الوطنية لعملية التعايف؛

 القائمة واإلضافية    أمهية االلتزام املتجدد واملستدام للتصدي للتحديات      يؤكد  -٣  
اليت تعترض تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف هاييت، ويشجع حكومة هاييت على مواصلة         

  ما تبذله من جهود يف سبيل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف البلد؛
الة احل إزاء حالة حقوق اإلنسان الراهنة يف هاييت، وال سيما           ُيعرب عن قلقه    -٤  
  رحى؛اجلعوقني واملسنني واملشردين داخلياً واملنساء وال وطفاللألالضعيفة 
 ضرورة التصدي للعقبات اإلضافية الناشئة عن الدمار يف جماالت مثل           يؤكد  -٥  

 ، والتعلـيم  ، واملياه واملرافق الصحية   ، والرعاية الصحية  ، والسكن الالئق  ،احلصول على الغذاء  
  والعمل وخدمات السجل املدين؛

 على أمهية إعادة بناء املؤسسات الوطنية ومّد يـد          ، السياق  يف هذا  ،يشدد  -٦  
التعاون وبناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية حلكومة وشعب هاييت، وفقاً ملا يبديـه البلـد          

  املعين من احتياجات وطلبات؛
 مبا قدمته منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل عامة من اسـتجابة            يرحب  -٧  

ة تقدميها ملساعدة حكومة هاييت على تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان           ويشجع على مواصل  
يف هاييت يف أعقاب الزلزال، بأشكال تشمل مثالً املوارد الرامية إىل تقدمي النقد والغذاء مـن                
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الفئـات  يف  األشخاص  أجل العمل، واملوارد الرامية إىل ضمان احلماية الكاملة حلقوق مجيع           
  طفال والنساء؛الضعيفة، وال سيما األ

 على أمهية محاية األطفال من أي شكل من أشكال العنف أو األذى             يشدد  -٨  
أو االعتداء أو سوء املعاملة أو االستغالل، وضمان ملْ مشل األطفـال املفـصولني أو غـري                 
املصحوبني مع أسرهم وضمان حصول اليتامى على العناية الفورية واحلماية الالزمة، ويؤكد            

الدول ق احلاجة إىل مد يد التعاون وتقدمي املساعدة إىل حكومة هاييت من مجيع              يف هذا السيا  
األمم املتحدة واألجهزة واهليئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة، وال سـيما            األعضاء يف   

  منظمة األمم املتحدة للطفولة؛
   ضرورة اتباع هنجٍ يراعي الفوارق بني اجلنسني يف عملية التعايف؛يؤكد  -٩  
، نظراً للظروف االستثنائية اليت يواجهها البلد، أن يستجيب لطلـب           ُيقرر  -١٠  

         إىل تـاريخ  أمام اجمللـس    هاييت إرجاء املواعيد النهائية املتعلقة باستعراضها الدوري الشامل         
  ؛٢٠١١ديسمرب /ال يتجاوز كانون األول

ـ     باملبادرة الرامية إىل إنشاء فريق محاية مشترك       يرحب  -١١   ة ي مبـشاركة مفوض
  السامية حلقوق اإلنسان؛األمم املتحدة 

 إىل التعاون مع حكومة هاييت يف حتديـد جمـاالت            السامية ةيفوضامل يدعو  -١٢  
التعاون واملساعدة التقنية، باالستناد إىل اخلربات اليت توفرها منظومة األمم املتحدة ووجودها            

ون مع املكلفني باإلجراءات اخلاصة، هبدف تقدمي       امليداين، وال سيما املفوضية السامية، بالتعا     
  .لس يف دورته الرابعة عشرةاجملمقترحات يف هذا الصدد إىل 

  اجللسة الثالثة
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨

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

           ،، يعقـد اجمللـس    ٥/١كما يرد يف مرفق قـرار اجمللـس          ،الداخلي جمللس حقوق اإلنسان   
         ثُلـث أعـضائه حيظـى بتأييـد        دورات استثنائية بناء على طلب عضو من         عند الضرورة، 
  .أعضاء اجمللس

، موجهة إىل الدول األعـضاء يف       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥مؤرخة  رسالة  ويف    -٢
اجمللس، طلبت البعثة الدائمة للربازيل لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى             

 بشأن الدعم املقدم    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧يف جنيف عقد دورة استثنائية للمجلس يف        
هنج قـائم   : ٢٠١٠يناير  /لثاين كانون ا  ١٢ عملية التعايف يف هاييت بعد زلزال     من اجمللس إىل    

  .على حقوق اإلنسان
االحتـاد  :  دولة من الدول األعضاء يف اجمللس هي       ٣٨أيدت الطلب املذكور أعاله     و  -٣

وأنغوال، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليـا، وباكـستان،       األردن،  الروسي، واألرجنتني، و  
            بوليفيـا   واهلرسـك، و   وبوركينـا فاسـو، والبوسـنة     بنغالديش،  والبحرين، والربازيل، و  

ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وجيبـويت، وسـلوفاكيا،        ،  ) املتعددة القوميات  -دولة  (
وقريغيزسـتان،  قطر،  والفلبني،  وفرنسا، و غابون،  والصني،  وسلوفينيا، والسنغال، وشيلي، و   

العظمـى   دة لربيطانياوكوريا، ومصر، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، واململكة املتح    
          وآيرلندا الشمالية، والنـرويج، ونيجرييـا، ونيكـاراغوا، واهلنـد، والواليـات املتحـدة             

  .األمريكية، واليابان
وإضافة إىل الدول األعضاء املذكورة أعاله، فقد أيد الطلب أيضاً الدول التالية ذات               -٤

رائيل، وإكوادور، وآيرلنـدا، وآيـسلندا،      إسبانيا، وأستراليا، وإس  : مركز املراقب يف اجمللس   
والربتغال، وبنما، وبوتان، وتشاد، وتونس، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية          
الدومينيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسري النكا،          

، ) البوليفاريـة  -مجهورية  (ني، وفرتويال   سطوسويسرا، وصربيا، والصومال، وغواتيماال، وفل    
وفييت نام، وكازاخستان، وكمبوديا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيـا، ولكـسمربغ،          

  .واملغرب، والنمسا، وهاييت
رئيس ومبا أن أكثر من ثُلث أعضاء اجمللس قد أيدوا الطلب املذكور أعاله، فقد عقد            -٥

وقرر أن يعقد    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦لة يف   اجمللس مشاورات إعالمية بشأن هذه املسأ     
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨ و٢٧جلسة استثنائية للمجلس يف 
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  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   
        ة عشرة يف مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف          لثعقد اجمللس دورته االستثنائية الثا      -٦

  .خالل الدورةجمللس ثالث جلسات وعقد ا. ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨ و٢٧يومي 
  .ة عشرةلثوافتتح رئيس اجمللس الدورة االستثنائية الثا  -٧

  احلضور  -باء   
 والـدول  ،ة عشرة ممثلو الدول األعـضاء يف اجمللـس  لثحضر الدورة االستثنائية الثا   -٨

 ومراقبون  ،ن دول غري أعضاء يف األمم املتحدة      م ومراقبون   ،املشارِكة يف اجمللس بصفة مراقب    
ن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات        من مراقبني   عآخرون، فضالً   

ن منظمات حكومية دولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية ممراقبون كما حضرها  ،الصلة
  .حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية

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

 الذين كانوا أيضاً أعـضاء مكتـب الـدورة          ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم    ،٢٠٠٩يونيه  
  :ة عشرة للمجلسلثاالستثنائية الثا

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

  )إندونيسيا(دجاين . ديان ت  
  )شيلي(رلوس بورتالس كا  

  )مصر(هشام بدر   :نائب الرئيس واملقرر

  تنظيم العمل  -دال   
       ، ُعقدت مشاورة إعالمية مفتوحـة     ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ١٢٤عمالً بالفقرة     -١٠
  . للمجلسة عشرةلثحتضرياً لعقد الدورة االستثنائية الثا ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٦يف 
، يف تنظيم  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧يف جلسته األوىل املعقودة يف      ونظر اجمللس،     -١١

 الدول األعضاء لبياناتللكالم، وهو ثالث دقائق املخصص  الوقت  حتديدأعماله، مبا يف ذلك
. واملراقبني اآلخـرين  عضاء يف اجمللس    األدول غري   العن  لبيانات املراقبني   يف اجمللس، ودقيقتان    

كاالت األمم املتحدة واخلرباء الذين دعوا إىل االشـتراك يف الـدورة     وحدد لكل من ممثلي و    
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وتوضع قائمة املتكلمني حسب الترتيب الزمين لتسجيل       . وقت للكالم ال يتجاوز مخس دقائق     
الدول املشارِكة بصفة   ، تليها   لدول األعضاء يف اجمللس   لوُتعطى الكلمة أوالً    . أمساء املتكلمني 

 املتخصصة واملنظمات ذات الـصلة،      ووكاالهتانات األمم املتحدة    مراقب، واملراقبون عن كيا   
واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى، واملراقبون عن املؤسسات الوطنية حلقـوق           

  .اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية
يف قـرار   الـواردة   وقد جرت أعمال الدورة االستثنائية وفقاً لألحكام ذات الصلة            -١٢

  .٥/١ اجمللس

  القرار والوثائق  -هاء   
يرد يف الفصل األول من هذا التقرير نص القرار الذي اعتمده اجمللـس يف دورتـه                  -١٣

  .ة عشرةلثاالستثنائية الثا
وترد يف مرفق هذا التقرير قائمة الوثائق اليت صدرت من أجل الـدورة االسـتثنائية                 -١٤
  .ة عشرةلثالثا

  البيانات  -واو   
، أدىل نائـب مفوضـة   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٧وىل املعقودة يف    يف اجللسة األ    -١٥

  . بالنيابة عن املفوضة الساميةاألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ببيان
  .ممثل هاييت ببيان بوصفه البلد املعينويف اجللسة نفسها، أدىل   -١٦
خلارجيـة للربازيـل،    ويف اجللسة نفسها أيضاً، ألدى ببيان كل من وزير العالقات ا            -١٧
  .و أمورمي، ووزير خارجية بنغالديش، ديبو موينسسل
 حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت،       ببيانات اخلبري املستقل املعين    ويف اجللسة نفسها، أدىل     -١٨

ميشيل فورست؛ وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وولتر كـالني؛             
  .ؤون اإلنسانية؛ وممثل ملنظمة األمم املتحدة للطفولةوممثل ملكتب تنسيق الش

االحتـاد  : ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيانات ممثلو الدول األعضاء يف اجمللـس             -١٩
باسم االحتاد األورويب، أرمينيا، ألبانيا، أوكرانيا، آيـسلندا،        ( )١(الروسي، األرجنتني، إسبانيا  

ود، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة       البوسنة واهلرسك، تركيا، اجلبل األس    
باسم منظمة  (، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان       )مولدوفا، صربيا، كرواتيا  

، شيلي، الـصني، فرنـسا،      ) املتعددة القوميات  -دولة  (، البحرين، بوليفيا    )املؤمتر اإلسالمي 
__________ 

 . بصفة مراقبدولة مشاركة بصفة مراقب تكلمت باسم دول أعضاء يف اجمللس ودول مشاركة )١(
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      ومـصر ) ريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب      باسم جمموعة دول أم    ()١(قطر، كولومبيا 
لـسعودية، موريـشيوس،    ، املكسيك، اململكة العربيـة ا     )بلدان عدم االحنياز  حركة  باسم  (

  .، نيكاراغوا، اهلند، هولندا، اليابان)باسم جمموعة الدول األفريقية(رييا النرويج، نيج
          ل اجلماعـة الكاريبيـة املمثلـة      ويف اجللسة نفسها، أدلت جامايكا ببيان باسم دو         -٢٠

  .يف جنيف
  :ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببيانات  -٢١

األردن، أنغوال، باكستان، مجهورية    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
 املتحدة لربيطانيا   كوريا، جنوب أفريقيا، السنغال، غابون، غانا، الفلبني، قريغيزستان، اململكة        

  ؛، الواليات املتحدة األمريكيةالعظمى وآيرلندا الشمالية
أرمينيـا، إسـرائيل، إيـران      : ممثلو الدول التالية املشاركة بصفة مراقـب        )ب(  

             ، آيرلنـدا، آيـسلندا، بـاراغواي، بوتـسوانا، تايلنـد، تركيـا،        ) اإلسالمية -مجهورية  (
ـ    باغو، اجلزائـر وترينيداد وت  اال، فرتويـال                 ، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، سويـسرا، غواتيم

  .، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ماليزيا، املغرب، نيوزيلندا)ارية البوليف-مجهورية (
  :، أدىل ببيانات٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٨ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف   -٢٢

أستراليا، إكـوادور،   : شاركة يف اجمللس بصفة مراقب    ممثلو الدول التالية امل     )أ(  
اإلمارات العربية املتحدة، بنما، بريو، تونس، اجلماهريية العربية الليبيـة، سـري النكـا،              

  السلفادور، كندا، كوت ديفوار، الكويت، نيبال؛
  ؛املراقب عن الكرسي الرسويل  )ب(  
  املراقب عن برنامج األغذية العاملي؛  )ج(  
االحتاد األفريقي، واملنظمة   : قب عن كل من املنظمتني الدوليتني التاليتني      املرا  )د(  

  الدولية للفرانكفونية؛
مؤسسة كاريتـاس الدوليـة     : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

 مجاعة الوعاظ، منظمة املتطوعني     -بالنيابة أيضاً عن الدومينيكان يف خدمة العدالة والسالم         (
نسيسكان الدولية، املكتب الكاثوليكي الـدويل      اني من أجل التعليم والتنمية، هيئة الفر      الدولي

للحق يف   املنظمة الدولية    ؛لرعاية الطفولة، ومعهد ماريا الدويل ألتباع دون بوسكو الساليزيني        
التعليم، منظمة املتطوعني الدولية من أجل املرأة، املركز املعين حبقوق الـسكن            التعليم وحرية   

ومكافحة عمليات اإلخالء، التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، املنتـدى األورويب            
االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان، احلركـة        منظمة رصد حقوق اإلنسان،     لإلعاقة،  

اذ الطفولـة، منظمـة   ق العامل الرابع، التحالف الدويل إلن     -الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة      
  .نوب يف القرن احلادي والعشرين، الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية اجل-الشمال 
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  اإلجراء الذي اختذ بشأن مشروع االقتراح  -زاي   
، عرض ممثل الربازيـل     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٢٣

االحتاد : ترك يف تقدميهوقدمت مشروع القرار الربازيل واش    . A/HRC/S-13/L.1مشروع القرار   
الروسي، األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا،     
آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البحرين، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنمـا، بوتـسوانا،       

، بريو، بيالروس،   ) املتعددة القوميات  - دولة(بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا       
داد وتوباغو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية الـسورية،          يتركيا، ترين 

مجهورية كوريا، جيبويت، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسنغال، شـيلي،            
)  البوليفاريـة  -مجهورية  (سا، الفلبني، فرتويال    الصومال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، فرن     

فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا،            
لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة           

، )باسم جمموعة الدول األفريقية    (لية، النرويج، النمسا، نيجرييا   لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما   
ويف وقت الحـق، انـضمت إىل مقـدمي         . غوا، هاييت، اهلند، هنغاريا، اليابان، اليونان     انيكار

باكـستان، تايلنـد،    )  اإلسالمية -مجهورية  (مشروع القرار األردن، أستراليا، إسرائيل، إيران       
 جنوب أفريقيا، السويد، سويـسرا، صـربيا، قريغيزسـتان،          جامايكا، اجلمهورية التشيكية،  

الكامريون، كندا، كوت ديفوار، ليختنشتاين، مصر، موزامبيق، نيوزيلندا، هولندا، الواليـات           
  .املتحدة األمريكية

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل بلجيكا، باسم االحتاد األورويب، ببيان فيمـا يتعلـق                -٢٤
  .مبشروع القرار

  .اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل هاييت ببيان بصفته البلد املعينويف   -٢٥
لالطالع على نص القرار    (ويف اجللسة نفسها، اعتمد مشروع القرار دون تصويت           -٢٦

  ).بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول
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  تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته االستثنائية الثالثة عشرة  -ثالثاً   
، اعتمد تقرير اجمللـس     ٢٠١٠يناير  / كانون األول  ٢٨لثالثة، املعقودة يف    يف اجللسة ا    -٢٧

  .رهن االستشارة وعهد إىل املقرر بوضعه يف صيغته النهائية
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  املرفق

  قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورة االستثنائية الثالثة عشرة للمجلس    

  الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة     
A/HRC/S-13/1  موجهة من املمثل الدائم ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥ؤرخة  رسالة م 

للربازيل لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى يف          
  جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/S-13/2 تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته االستثنائية الثالثة عشرة  

  ةالوثائق الصادرة يف السلسلة احملدود    
A/HRC/S-13/L.1             الدعم املقدم من جملس حقوق اإلنسان إىل عملية التعايف يف هاييت بعد

  هنج قائم على حقوق اإلنسان: ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢زلزال 

 الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية    

A/HRC/S-13/NGO/1 Written statement submitted by Amnesty International, a non-
governmental organization in special consultative status 

A/HRC/S-13/NGO/2  Joint written statement submitted by Caritas Internationalis 
(International Confederation of Catholic Charities) and 
Franciscans International, non-governmental organizations in 
general consultative status, and International Catholic Child 
Bureau, Dominicans for Justice and Peace [Order of 
Preachers], Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle 
Salesiane di Don Bosco, International Volunteerism 
Organization of Women, Education and Development-
VIDES, International Organization for the Right to Education 
and Freedom of Education (OIDEL), non-governmental 
organizations in special consultative status 

        


