
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.06-13447    250806     250806 

 
 جملس حقوق اإلنسان

 تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورته االستثنائية الثانية

 )٢٠٠٦أغسطس / آب١١جنيف، (

 )األردن (السيد موسى بريزات: نائب الرئيس واملقرر

Distr. 
GENERAL 

A/HRC/S-2/2 
17 August 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/S-2/2 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

    القرار الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الثانية -أوالً 

  احلالـة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوَءها العملياُت            -١-ق/٢-دإ 
 ٣  ..................................................               العسكريةُ اإلسرائيلية

 ٦ ٢٥- ١ ............................................الدورة االستثنائيةتنظيم أعمال  -ثانياً 

 ٧ ٧- ٦ .............................................افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  

 ٧ ٨   ..........................................................احلضور -باء  

 ٧ ٩   ....................................................أعضاء املكتب -جيم  

 ٨ ١١-١٠ ....................................................تنظيم األعمال -دال  

 ٨ ١٤-١٢ ...................................................القرار والوثائق -هاء  

 ٨ ١٧-١٥ ..........................................................البيانات -واو  

 ٩ ٢٥-١٨ ..(A/HRC/S-2/L.1) ١-ق/٢-اإلجراء املتخذ بشأن مشروع القرار دإ -زاي  

 املرفقات

 يف  (A/HRC/S-2/L.1) ١-ق/٢-اآلثـار املقـدَّرة اليت تترتب على مشروع القرار د إ           -املرفق األول 
 ١١ .........................................................اإلدارة ويف امليزانية الربناجمية

 ١٣ ..............قائمة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية الثانية جمللس حقوق اإلنسان املرفق الثاين



A/HRC/S-2/2 
Page 3 

لـذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف        القـرار ا   -أوالً  
 دورته االستثنائية الثانية

 احلالـة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت          -١-ق/٢-دإ
 نشوَءها العملياُت العسكريةُ اإلسرائيلية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

  املقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ يؤكد من جديد 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، وإذ يشري إىل            ن جديد أيضاً  وإذ يؤكـد م    
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 واتفاقية حقوق الطفل، وغريها من صكوك حقوق اإلنسان،

  السلم واألمن، والتنمية، وحقوق اإلنسان هي أركان منظومة األمم املتحدة، بأنوإذ يسلِّم 

، الذي قررت اجلمعية فيه أن ٢٠٠٦مارس / آذار١٥، املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري 
نهجية، مبعاجلة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة وامل         ) أ(يقـوم جملس حقوق اإلنسان      

 وباالستجابة فوراً يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإلنسان،) ب(وتقدمي توصيات بشأهنا؛ 

 مبيـثاق األمم املتحدة، وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، والقانون اإلنساين الدويل،       وإذ يسترشـد   
 اليت حتظر مهامجة وقصف      بشأن قوانني وأعراف احلرب الربية     ١٩٠٧ و ١٨٩٩وخباصـة اتفاقـييت الهاي لعامي       

السـكان املدنيني واألهداف املدنية، وتبني االلتزامات بتوفري احلماية العامة من األخطار اليت تنشأ عن العمليات                
 العسكرية ضد األهداف املدنية، واملستشفيات، ومواد اإلغاثة، ووسائط النقل،

أغسطس لعام / آب١٢قيات جنيف املؤرخة  إىل الـتزامات األطراف املتعاقدة السامية يف اتفا        وإذ يشـري   
  ويف الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا،١٩٤٩

 التزام كل طرف من األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف بشأن محاية             وإذ يؤكـد مـن جديـد       
 أهنم ارتكبوا أو باختاذ إجراء ضد األشخاص الذين يزعم) اتفاقية جنيف الرابعة(األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 

أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة لالتفاقية، وإذ يشري إىل اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد                
 اإلنسانية،

  أن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن ومتآزران،وإذ يؤكد 

 اسية من حقوق اإلنسان كلها، أن احلق يف احلياة يشكل أهم احلقوق األسوإذ يؤكد 



A/HRC/S-2/2 
Page 4 

 

 العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف لبنان اليت تشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان وإذ يدين 
 يف أوساط الشعب اللبناين، 

 االنتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان يف أوساط الشعب اللبناين على يد إسرائيل، هذه              وإذ هالـته   
 أسفرت عن قتل وجرح آالف املدنيني، وعن تدمري شامل حلق باهلياكل األساسية املدنية، وتشريد االنتهاكات اليت

 مليون شخص، وتدفق الالجئني هرباً من شدة إطالق القذائف والقصف ضد السكان املدنيني،

 ٣٠نا يف    اهلجمات اجلوية اإلسرائيلية العشوائية والواسعة النطاق، ال سيما على قرية قا           وإذ يديـن بقوة    
، واستهداف أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة يف موقع املراقبة التابع لألمم املتحدة يف               ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 ،٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥جنوب لبنان يف 

 بإدانة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إدانة قوية لقتل املدنيني يف قانا،              وإذ حيـيط عـلماً     
 إىل اختاذ تدابري حلماية أرواح املدنيني واألهداف املدنية، وتأكيدها من جديد على ضرورة إجراء حتقيق          ودعوهتـا 

 مستقل يشارك فيه خرباء دوليون،

 إزاء استمرار األذى الالحق حبقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية للسكان املدنيني يف            وإذ يالحظ القلق البالغ    
مني العام املعين حبقوق األشخاص املشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين حباالت           لبـنان الذي أعرب عنه ممثل األ      

اإلعـدام خـارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى                   
ن عناصر احلق يف مستوى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر م

 معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء،

 أن مهامجة وقتل املدنيني األبرياء وهدم املنازل واملمتلكات واهلياكل األساسية يف لبنان يشكل              وإذ يؤكد  
، والقانون اإلنساين الدويل، ويشكل كذلك انتهاكاً صارخاً        خـرقاً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، والقانون الدويل       

 حلقوق اإلنسان، 

احلاجة املاسة إىل معاجلة احلالة اإلنسانية الرهيبة يف لبنان، وذلك بطرق منها الرفع الفوري              وإذ يـدرك     
 للحصار الذي تفرضه إسرائيل على لبنان،

جمات اإلسرائيلية على حمطات توليد الطاقة، وأثره        التردي البيئي الناجم عن اهل     وإذ يالحـظ بعني القلق     
 الضار بالصحة،

  إزاء استهداف شبكات االتصاالت ووسائط اإلعالم يف لبنان،وإذ يساوره القلق 

 الستمرار إسرائيل دون عقاب يف القتل اجلنوين املستمر لألطفال والنساء واملسّنني            وإذ يشـعر بالسخط    
 وغريهم من املدنيني يف لبنان،
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  االنتهاكات اإلسرائيلية اجلسيمة حلقوق اإلنسان وخروقها للقانون اإلنساين الدويل          يديـن بقوة   -١ 
 يف لبنان؛

القصـف اهلائل للسكان املدنيني اللبنانيني، وخباصة اجملازر يف قانا، ومروحني، والدوير،          يديـن    -٢ 
ية، مما سبب سقوط آالف القتلى واجلرحى،       والبّياضـة، والقـاع، والشياح، والغازية وغريها من البلدات اللبنان         

معظمهم من األطفال والنساء، وتشريد مليون مدين، حبسب تقييم أويل، ففاقم ذلك حجم املعاناة اإلنسانية لدى                
 اللبنانيني؛

القصف اإلسرائيلي للهياكل األساسية املدنية احليوية، الذي أحلق دماراً واسع النطاق           يدين أيضاً    -٣ 
 يمة باملمتلكات العامة واخلاصة؛وأضراراً جس

إىل إسرائيل االمتثال امتثاالً فورياً ودقيقاً اللتزاماهتا القائمة مبوجب قانون حقوق اإلنسان، يطلب  -٤ 
 وخباصة اتفاقية حقوق الطفل، والقانون اإلنساين الدويل؛

االمتناع عن العنف ضد  مجيع األطراف املعنية على احترام قواعد القانون اإلنساين الدويل، وحيث -٥ 
السكان املدنيني، ومعاملة مجيع املقاتلني واملدنيني احملتجزين يف مجيع الظروف معاملة متتثل التفاقية جنيف املؤرخة               

 ؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢

إىل إسرائيل القيام فوراً بوقف العمليات العسكرية ضد السكان املدنيني واألهداف املدنية، يطلب  -٦ 
 اليت تؤدي إىل القتل والتدمري واالنتهاك اخلطري حلقوق اإلنسان؛هذه العمليات 

 أن يشكل بصفة عاجلة ويوفد فوراً جلنة حتقيق رفيعة املستوى تتألف من خرباء بارزين يف                يقرر -٧ 
قـانون حقوق اإلنسان ويف القانون اإلنساين الدويل، على أن يشمل ذلك إمكانّية دعوة اإلجراءات اخلاصة ذات                 

 :لدى األمم املتحدة اليت ترشح للجنة التحقيق، وذلك من أجلالصلة 

 التحقيق يف استهداف إسرائيل بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم يف لبنان؛ )أ( 

 وفحص أنواع األسلحة اليت تستخدمها إسرائيل وامتثال هذه األسلحة للقانون الدويل؛ )ب( 

ا        )ج(  ك حبياة البشر واملمتلكات واهلياكل األساسية     وتقيـيم حجـم اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفّت
 احلساسة، والبيئة؛

 األمني العام لألمم املتحدة ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يوفرا             يطلـب إىل   -٨ 
 فاءة؛مجيع أشكال املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستية املطلوبة لتمكني جلنة التحقيق من إجناز واليتها بسرعة وك
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 اجملتمع الدويل القيام بصفة عاجلة بتزويد احلكومة اللبنانية باملساعدة اإلنسانية واملالية            يطلب إىل  -٩ 
لتمكيـنها مـن التصدي للكارثة اإلنسانية املتردية، وتأهيل الضحايا، وإعادة األشخاص املشردين إىل ديارهم،               

 واستعادة اهلياكل األساسية الضرورية؛

، تقريراً إىل اجمللس عن ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١نة التحقيق أن تقدم، يف موعد أقصاه إىل جليطلب  -١٠ 
 .التقدم احملَرز يف إجناز واليتها

 اجللسة الثالثة 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١١ 

  صوتاً،١١ صوتاً مقابل ٢٧اُتخذ بتصويت مسجل بأغلبية [
 .]انظر الفصل الثاين.  أعضاء عن التصويت٨وامتناع 

الحتـاد الروسـي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،     ا :املؤيدون
تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، زامبيا، ، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، باكستان

سري النكا، السنغال، الصني، كوبا، مايل، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة العربية 
 .اهلندالسعودية، موريشيوس، 

أملانيا، أوكرانيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، اململكة           :املعارضون
 .املتحدة لربيطانيا العظمى، آيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

 .مجهورية كوريا، سويسرا، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، الكامريون، نيجرييا :املمتنعون

  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية- ثانياً

، جيوز جمللس حقوق اإلنسان ٢٠٠٦مارس / آذار١٥، املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠وفقاً للفقرة    -١
 ".عقد دورات استثنائية، عند االقتضاء، بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس، حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس"

، موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان، طلب املمثل الدائم          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧ويف رسـالة مؤرخة      -٢
لـتونس لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، باسم جمموعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، عقد دورة استثنائية   

ل يف لبنان، مبا يف ذلك      من أجل النظر يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من جانب إسرائي          "للمجلس على الفور    
جمزرة قانا، واستهداف املدنيني األبرياء وتدمري البنية األساسية املدنية احليوية يف مجيع أرجاء البلد، ومن أجل اختاذ إجراء 

 .(A/HRC/S-1/1)" بشأن ذلك
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 يف اجمللس،  دولة عضوا١٦ً بتوقيعات تدعم الطلب املذكور من واستلم الرئيس يف اليوم نفسه الرسالة مرفقة -٣
، باكستان، البحرين، بنغالديش، تونس، اجلزائر أذربيجان، األردن، إندونيسيا،االحتاد الروسي، : هي الدول التالية

 . ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية الصني، كوبا،جنوب أفريقيا، السنغال،

قد قرر الرئيس، بعد التشاور مع األطراف       ومبا أن أكثر من ثلث األعضاء أيدوا الطلب املذكور أعاله، ف           -٤
 .٢٠٠٦أغسطس / آب١١املعنية، عقد دورة استثنائية للمجلس يف 

ويف أعقاب ذلك القرار الذي اختذه الرئيس والذي أبلغت به مجيع البعثات الدائمة يف جنيف يف مذكرة                  -٥
عاهتا تأييداً لطلب عقد دورة     ، أضافت الدول األعضاء السبع التالية توقي      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٨شـفوية مؤرخة    

 .األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، سري النكا، الفلبني، مايل، اهلند: استثنائية

  افتتاح الدورة ومدهتا�ألف 

وعقد . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١   يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف      الثانيةعقد اجمللس دورته االستثنائية      -٦
 .)١()A/HRC/S-2/SR.1-3(خالل هذه الدورة ثالث جلسات 

 .وافتتح الدورة االستثنائية الثانية السيد لويس ألفونسو دي ألبا، رئيس اجمللس -٧

  احلضور-باء 

شارك يف الدورة االستثنائية الثانية ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس، وممثلو الدول اليت هلا صفة مراقب يف                  -٨
مم املتحدة ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني من هيئات األمم          اجمللس، ومراقبون من الدول غري األعضاء يف األ       

املتحدة 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   ١٩اليت ُعقدت خالل الفترة من      (وىل  انتخب اجمللس يف دورته األ     -٩
 :املكتب التالية أمساؤهم، الذين قاموا أيضاً بدور أعضاء مكتب الدورة االستثنائية الثانية

 

                                                      

هذه احملاضر املوجزة هنائية بصدور     وتعترب  . ختضع للتصويب احملاضر املوجزة لكل جلسة من اجللسات        )١(
 ).A/HRC/S-2/SR.1-3/Corrigendum(تصويب موحد 
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 الرئيس )املكسيك(السيد لويس ألفونسو دي ألبا 

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

 )سويسرا(السيد بليز غوديه 

 نواب الرئيس

 نائب الرئيس واملقرر )األردن(السيد موسى بريزات 

  تنظيم األعمال-دال 

وافـق اجمللس على توصية أعضاء املكتب بتحديد الوقت املخصص للكالم خبمس دقائق لبيانات الدول                -١٠
للدول األعضاء يف اجمللس بصفة مراقب واجلهات املراقبة        األعضـاء يف اجمللـس والـبلدان املعنية، وثالث دقائق           

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

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

التوصية مبراعاة حتديد عدد وفـيما يـتعلق بالبيانات اليت تلقى ممارسة حلق الرد، وافق اجمللس أيضاً على               -١١
 . دقائق٣ دقائق والثاين ملدة ٥البيانات باثنني لكل وفد طوال الدورة، األول ملدة 

  القرار والوثائق-هاء 

 الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية       ١-ق/٢-يـرد يف الفصل األول من هذا التقرير نص القرار دإ           -١٢
 .الثانية

من آثار إدارية وآثار ١-ق/٢-من هذا التقرير بياناً مبا يترتب على مشروع القرار دإويتضمن املرفق األول  -١٣
 . يف امليزانية الربناجمية

 .وحيتوي املرفق الثاين على قائمة الوثائق الصادرة يف الدورة االستثنائية الثانية -١٤

  البيانات-واو 

ة حلقوق اإلنسان، بياناً يف اجللسة األوىل اليت      قّدمـت السـيدة لويز آربر، مفوضية األمم املتحدة السامي          -١٥
 .٢٠٠٦أغسطس / آب١١ُعقدت يف 

 :وقّدم ممثلون ومراقبون بيانات يف أثناء اجللسة نفسها ويف اجللسة الثانية على النحو التايل -١٦
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 يا،إندونيسوإكوادور، و ،  جنتني، واألردن راالحتاد الروسي، واأل  : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس     )أ( 
والربازيل، وبلغاريا،  البحرين،  و،  )بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي     (باكسـتان وأورغـواي، وأوكرانـيا، و    

ـ  ، )بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية أيضاً      (اجلزائرو،  )بالنيابة عن جمموعة الدول العربية     (تونسونغالديش،  وب
بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول طالبة      (الفلبني، وفنلندا   والسنغال، وسويسرا، والصني، و     وزامبيا، ،ورومانيا

اململكة العربية  واملغرب،  وماليزيا،  ومايل، و  ، وكندا، وكوبا،  )االنضـمام إليه وهي أوكرانيا وبلغارايا ورومانيا      
  واهلند؛السعودية،

 إسرائيل، ولبنان؛: ممثلو البلدان أو األطراف املعنية )ب( 

أرمينيا، وأستراليا، واإلمارات العربية املتحدة،     : األعضاء يف اجمللس بصفة مراقب    ممـثلو الدول     )ج( 
، وبيالروس، واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية         ) اإلسالمية -مجهورية  (وإيران  

لكويت، ومصر، وموريتانيا،   كوريـا الدميقراطـية الشعبية، والسودان، وشيلي، وفرتويال، وقطر، وكولومبيا، وا          
 والنرويج، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليمن؛

 فلسطني، والكرسي الرسويل؛: ممثلون عن مراقبني آخرين )د( 

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

أيضاً (نظمة بناي بريث الدولية     منظمة العفو الدولية، وم   : مراقـبون من منظمات غري حكومية      )و( 
، ومنظمة الفرانسيسكان الدولية، والتحالف الدويل للموئل، )بالنـيابة عـن اجمللس التنسيقي للمنظمات اليهودية   

بالنيابة عن جملس السلم (، واحلركة اهلندية توباج أمارو )Human Rights Watch(ومرصـد حقـوق اإلنسان   
مني الدميقراطيني، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق         ، والـرابطة الدولية للمحا    )العـاملي 

احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون  (Pax Romanaاإلنسـان، ومرصد األمم املتحدة، ومنظمة السالم الروماين  
مة العاملية ملناهضة   ، واملؤمتر اليهودي العاملي، واملنظ    )الفكـرية والثقافـية واحلـركة الدولية للطالب الكاثوليك        

 .التعذيب، واالحتاد العاملي لليهودية التقدمية

 ويف اجللسـة الثانـية أيضـاً، أدىل كل من املراقبني عن اجلمهورية العربية السورية ولبنان ببيان ممارسةً                   -١٧
 . حلق الرد

 (A/HRC/S-2/L.1) ١-ق/٢- اإلجراء املتخذ بشأن مشروع القرار دإ�زاي 

  حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوَءها العملياُت العسكريةُ اإلسرائيليةاحلالة اخلطرية

مشروع ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (يف اجللسـة الثالثة املعقودة يف اليوم ذاته، عرض ممثل باكستان             -١٨
 وإندونيسيا  ∗ان ونقحه شفوياً، وهو املشروع املقدم من األردن وأفغانست        (A/HRC/S-2/L.1) ١-ق/٢-القرار دإ 

                                                      

 .دولة مراقبة يف اجمللس ∗
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* ، وباكستان والبحرين وبنغالديش وتونس واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية        *) اإلسالمية -مجهورية  (وإيـران   
وماليزيا * ولبنان* والكويت* قريغيزستانو* وقطر* وفلسطني* وغينيا* واجلمهوريـة العربية السورية والسودان    

، *وفيما بعد انضمت إىل هذه الدول اإلمارات العربية املتحدة        . واملغـرب واململكـة العربية السعودية     * ومصـر 
، وكوبا،  )* البوليفارية -مجهورية  (، والسنغال، وفرتويال    *، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    *أوزبكسـتان و

 *. واليمن* ومايل، وموريتانيا

 .ب عن لبنانوأدىل ببيان بصدد مشروع القرار كل من املراقب عن إسرائيل واملراق -١٩

وأدىل ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت كل من ممثلي االحتاد الروسي، ومجهورية كوريا، وسويسرا،               -٢٠
، )بالنيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس، وأوكرانيا          (وغواتـيماال، والفلبني، وفنلندا     

 . وكندا واهلند

 النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجِّه انتباه اجمللس إىل اآلثار املقدَّرة اليت تترتب              من ١٥٣ووفقاً للمادة    -٢١
 .)٢(على مشروع القرار يف اإلدارة ويف امليزانية الربناجمية

وبناًء على طلب من كندا، أجري تصويٌت مسجل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة، واعتمد بأغلبية                -٢٢
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  أعضاء عن التصويت٨وتاً، وامتناع  ص١١ صوتاً، مقابل ٢٧

االحتـاد الروسـي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،      :املؤيدون
 باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، زامبيا، 

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

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

 .ة كوريا، سويسرا، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، الكامريون، نيجرييامجهوري :املمتنعون

بالنيابة أيضاً عن األرجنتني وإكوادور     (وأدىل ببـيان تعليالً للتصويت بعد التصويت كل من ممثلي بريو             -٢٣
 .، وفرنسا، والكامريون، واملكسيك، واليابان)، والربازيلأوروغوايو

 ).باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(دىل ببيان ممثل باكستان وبعد اعتماد القرار أ -٢٤

 .١-ق/٢-لالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول، القرار د إ -٢٥

                                                      

 .انظر املرفق األول )٢(
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 املرفق األول

 (A/HRC/S-2/L.1) ١-ق/٢-اآلثار املقدَّرة اليت تترتب على مشروع القرار د إ
 يف اإلدارة ويف امليزانية الربناجمية

 ١-ق/٢-ان شفوي من األمانة بشأن مشروع القرار د إبي

 . من النظام الداخلي للجمعية العامة١٥٣يقدم هذا البيان وفقاً للمادة  

 :، يقرر اجمللس ما يلي١-ق/٢- من منطوق مشروع القرار د إ٩ و٧ و٦مبوجب أحكام الفقرات  -١

إلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان ذات     إيفاد جلنة حتقيق رفيعة املستوى بصفة عاجلة تتألف من ا          )أ( 
 :الصلة ومن خرباء يف القانون اإلنساين الدويل من أجل ما يلي

 التحقيق يف استهداف إسرائيل بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم يف لبنان؛ `١`

 وفحص أنواع األسلحة اليت تستخدمها إسرائيل وامتثال هذه األسلحة للقانون الدويل؛ `٢`

اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفّتاك حبياة البشر واملمتلكات واهلياكل األساسية        وتقيـيم حجـم      `٣`
 .احلساسة، والبيئة

يطلـب إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يوفرا مجيع أشكال                )ب( 
 از واليتها بسرعة وكفاءة؛املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستية املطلوبة لتمكني جلنة التحقيق من إجن

، تقريراً إىل اجمللس عن ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١يطلب إىل جلنة التحقيق أن تقدم، يف موعد أقصاه  )ج( 
 . التقدم احملرز يف إجناز واليتها

وتترتب على اعتماد مشروع القرار من قبل جملس حقوق اإلنسان تكاليف كاملة لألنشطة املتوخاة يبلغ                -٢
، حقوق اإلنسان، يف ميزانية فترة      ٢٣ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف إطار الباب          ٤١٧ ٨٠٠جمموعها  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

، ينشأ صندوق ٢٤/٢١١ و٤١/٢١٣ويذكر أنه مبوجب اإلجراءات اليت حددهتا اجلمعية العامة يف قراريها  -٣
. عن واليات تشريعية غري مدرجة يف امليزانية الربناجميةطوارئ لكل فترة سنتني الستيعاب النفقات اإلضافية الناشئة 

ومبوجـب هذا اإلجراء، إذا اقترحت نفقات إضافية تتجاوز املوارد املتاحة من صندوق الطوارئ ال تنفذ األنشطة     
وبغري ذلك،  . املعنـية إال مـن خالل نقل املوارد من اجملاالت ذات األولوية املنخفضة أو تعديل األنشطة القائمة                

 .سيتعني تأجيل هذه األنشطة اإلضافية إىل فترة سنتني الحقة
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وال ميكـن الوفاء باالعتمادات اإلضافية من صندوق الطوارئ، حيث إن أنشطة أخرى يف فترة السنتني                 -٤
.  ُحمِّلت للصندوق ينتظر أن تستنفذ موارد الصندوق قبل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 من ٢٠٠٧-٢٠٠٦ من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٣يف هذه املرحلة حتديد أنشطة يف إطار الباب وال ميكن  
األنشـطة اليت ميكن تقليصها أو تأجيلها أو إهناؤها أو تعديلها لتلبية االحتياجات اإلضافية الصافية البالغة قيمتها                 

األمانة جعلها تفترض أنه من املمكن استيعاب جزء  دوالر، رغم أن االستعراض األويل الذي قامت به ٤١٧ ٨٠٠
وسوف تسعى األمانة العامة يف األشهر املقبلة إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن إعادة توزيع              . من االحتياجات املقدرة  

ويتوقع أن . ٢٠٠٧-٢٠٠٦موارد منها للوفاء باالحتياجات الالزمة للجنة التحقيق رفيعة املستوى يف فترة السنتني 
تنقضـي عـند استعراض اجلمعية العامة ملسألة جلنة التحقيق يف أثناء دورهتا احلادية والستني فترة كافية إلطالع                  

 .اجلمعية العامة على طريقة تلبية االحتياجات اإلضافية



A/HRC/S-2/2 
Page 13 

 املرفق الثاين

 قائمة بالوثائق الصادرة للدورة االستثنائية الثانية جمللس حقوق اإلنسان

  السلسلة العامةالوثائق الصادرة يف
 الرمز 

 موجهة من املمثل الدائم لتونس      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧رسالة مؤرخة   
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 A/HRC/S-2/1 

احملاضر املوجزة للجلسات اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته          
 االستثنائية الثانية 

 A/HRC/S-2/SR.1-3 

 لوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودةا
 الرمز

احلالـة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت سببت نشوَءها العملياُت           
 العسكريةُ اإلسرائيلية

 A/HRC/S-2/L.1 

 الوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودة
 الرمز

 A/HRC/S-2/NGO/1  بيان مكتوب مقدم من منظمة بناي بريث الدولية

 A/HRC/S-2/NGO/2  وب مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانبيان مكت

 A/HRC/S-2/NGO/3  بيان مكتوب مقدم من االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

 Human Rights Watch(  A/HRC/S-2/NGO/4(بيان مكتوب مقدم من مرصد حقوق اإلنسان 

 ملصادر حقوق   املركز الفلسطيين /بيان مكتوب مقدم من مؤسسة بديل     
 املواطنة والالجئني

 A/HRC/S-2/NGO/5 

 A/HRC/S-2/NGO/6  بيان مكتوب مقدم من منظمة العفو الدولية 

 A/HRC/S-2/NGO/7  بيان مكتوب مقدم من مرصد األمم املتحدة

 A/HRC/S-2/NGO/8  بيان مكتوب مقدم من املؤمتر اليهودي العاملي

 A/HRC/S-2/NGO/9  ت العربية غري احلكومية املعنية بالتنميةبيان مكتوب مقدم من شبكة املنظما

 A/HRC/S-2/NGO/10  بيان مكتوب مقدم من املنظمة الدولية للرؤية العاملية

 A/HRC/S-2/NGO/11  بيان مكتوب مقدم من اإلئتالف الدويل للموئل

_ _ _ _ _ 


