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  لقرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية احلادية عشرةا - أوالً 
    تقدمي املساعدة إىل سري النكا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان١١/١-دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

يثاق األمم املتحدة، وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وبالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق           مبإذ يسترشد     
  اإلنسان وبغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 من امليثاق، مبا يف ذلك ٢ و١ مقاصد األمم املتحدة ومبادئها على النحو الوارد يف املادتني يعيد تأكيدوإذ   
   الشؤون اليت هي أساساً من االختصاص احمللي للدول،مبدأ عدم التدخل يف

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة وإذ يضع يف اعتباره  

   املتعلقني ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان،٥/٢ و٥/١ بقراري اجمللس رذكّوإذ ُي  

ة واملساعدة اإلنسانية جلميع شرائح السكان،  بواجب الدول ومسؤوليتها عن توفري احلماير أيضاًذكّوإذ ُي  
  مبن فيهم األشخاص املشردون داخلياً، دون متييز،

، وإذ يشري إىل قرارات اجلمعية العامة ١٠/١٥ و٧/٧ و٦/٢٨ وقراراته ٢/١١٢ كذلك مبقرره رذكّوإذ ُي  
 ، وإذ يرحب باجلهود الـيت     ٦٣/١٨٥ و ٦٢/١٥٩ و ٦١/١٧١ و ٦٠/١٥٨ و ٥٩/١٩١ و ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩

تبذهلا الدول األعضاء يف األمم املتحدة من أجل محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ويعيد تأكيد التزامات                
  الدول باحترام قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف سياق مكافحة اإلرهاب،

ا، وحقوقها السيادية يف محايـة       احترام سيادة سري النكا، وسالمتها اإلقليمية واستقالهل       وإذ يعيد تأكيد    
  مواطنيها ويف مكافحة اإلرهاب،

 مجيع اهلجمات اليت قام هبا منور حترير تاميل إيالم على السكان املدنيني واستخدامهم الـسكان  وإذ يدين   
  املدنيني دروعاً بشرية،

 مـن   ٣ثاق، وال سيما يف الفقرة      ياملعلى النحو املنصوص عليه يف       التزامـه بتعزيز التعاون الدويل،      إذ يعيد تأكيد  و  
إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العـاملي حلقـوق           الواردة يف   األحكام ذات الصلة    فضالً عن    منه،   ١املادة  

  ،، بغية توطيد التعاون الصادق بني الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥اإلنسان يف 

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الصادق وأن يهـدفا إىل                 أنبيسلم  وإذ    
  ،تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء
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نيها الذين أخذهم منور     بوقف القتال وبتحرير حكومة سري النكا عشرات اآلالف من مواط          وإذ يرحب   
حترير تاميل إيالم رهائن كرهاً، وباجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل ضمان سالمة مجيع السريالنكيني وأمنهم                

  ومن أجل استتباب السالم الدائم يف البلد،

وفضالً  حالً هنائياً،أنه ال يرى يف احلل العسكري رئيس سري النكا مؤخراً إعادة تأكيد  ب أيضاًوإذ يرحب  
لتزامه بإجياد حل سياسي من خالل تنفيذ التعديل الثالث عشر من أجل إحالل سالم ومصاحلة دائمـني يف                  عن ا 

  سري النكا،

 تقدمي املساعدة لضمان إغاثـة      هي أن األولوية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، بعد انتهاء القتال،           وإذ يؤكد   
مبن فيهم املشردون داخلياً، وكذلك إعادة بناء اقتـصاد البلـد      األشخاص املتضررين من الرتاع وإعادة تأهيلهم،       

  وهياكله األساسية،

 تقدمي حكومة سري النكا املساعدة اإلنسانية األساسية لألشخاص املشردين داخلياً، ال سيما وإذ يشجعه   
مبساعدة وكاالت مياه الشرب املأمونة، ومرافق اإلصحاح، واألغذية، واخلدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية، 

  األمم املتحدة،

إعادة توطني أغلب األشخاص    يدعو إىل    إعالن حكومة سري النكا مؤخراً عن اقتراح         وإذ يشجعه أيضاً    
  املشردين داخلياً بشكل آمن يف غضون ستة شهور،

قلـيم   السابقني بعد انتهاء الرتاع يف اإل       من اجلنود  ألطفالل التأهيل واإلدماج الناجحة     عملية ب وإذ يرحب   
  الشرقي يف سري النكا،

 التزام حكومة سري النكا املستمر بإطالع اجمللس بصورة منتظمة وشفافة على حالة حقـوق               وإذ يقدر   
  اإلنسان السائدة على أرض الواقع وعلى التدابري املتخذة يف هذا الصدد،

  حة لألشخاص املشردين داخلياً؛ على التدابري اليت اختذهتا حكومة سري النكا لتلبية االحتياجات املليثين  -١  

 بالتزام سري النكا املتواصل بتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها ويشجعها على االستمرار يف              يرحب  -٢  
   ملعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛متثالالوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان ويف اال

 األمم املتحدة ذات الصلة، لكي       مؤسسات معا القائم   حكومة سري النكا على مواصلة تعاوهن     يشجع    -٣  
توفر، قدر املستطاع، املساعدة اإلنسانية األساسية لألشخاص املشردين داخلياً، بالتعاون مع حكومة سري النكا، ال سيما        

  مياه الشرب املأمونة، ومرافق اإلصحاح، واألغذية، واخلدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية؛

اإلعالن عن اقتراح إعادة توطني أغلب املشردين داخلياً بشكل آمن يف غـضون سـتة             بيرحب    -٤  
يف هذه اجلهود مع إبداء االحترام الواجب لألشخاص املنتمني إىل           قُدماً    ويشجع حكومة سري النكا على املضي      شهور،
  ودينية ولغوية؛قومية وإثنية أقليات 
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 الدولية، حسب مقتـضى     املساعدة اإلنسانية  وكاالت   يقدر التزام حكومة سري النكا بإتاحة وصول        -٥  
اصة األشـخاص املـشردون     خباحلال، من أجل ضمان تقدمي املساعدة اإلنسانية للسكان املتضررين من الرتاع املاضي، و            

  داخلياً، هبدف تلبية احتياجاهتم امللحة ويشجع السلطات السريالنكية على زيادة تسهيل العمل املناسب؛

من اجلنود  ع السالح ولتسريح األطفال     الدؤوبة لرت مة سري النكا على مواصلة جهودها       يشجع حكو   -٦  
هم يعافتمسلحة غري تابعة للدولة يف الرتاع داخل سري النكا، وإلعادة تأهيلهم، ولتحقيق  مجاعات  السابقني الذين جّندهتم    

بري تربوية تراعي حقوق الفتيـات واحتياجـاهتن        البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ال سيما عن طريق اختاذ تدا           
  وقدراهتن اخلاصة، وذلك بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة ذات الصلة؛

حيث حكومة سري النكا على مواصلة تعزيز أنشطتها الرامية إىل ضمان عدم التمييز ضـد األقليـات                   -٧  
   فيما يتعلق بتمتعها جبميع حقوق اإلنسان؛اإلثنية

لتعاون املستمر بني حكومة سري النكا ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات            يرحب با   - ٨  
اإلنسانية ذات الصلة على تقدمي املساعدة اإلنسانية للسكان املتضررين، ويشجعها على مواصلة التعاون مع حكومة 

  سري النكا؛

كيل األمني العام للشؤون    بالزيارات اليت قام هبا مؤخراً إىل سري النكا كل من و          أيضاً   يرحب  - ٩  
 على مواصلة التعاون    ااإلنسانية وممثل األمني العام لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً ويشجعه           

  على تعبئة املساعدة اإلنسانية وتقدميها إىل السكان املتضررين؛

ىل سري النكا بدعوة من رئيس       كذلك بالزيارة اليت أجراها األمني العام لألمم املتحدة إ         يرحب  - ١٠  
  ؛اليت تضمنهااملشترك الصادر يف ختام الزيارة والتفامهات البيان سري النكا ويؤيد 

يرحب بتصميم السلطات السريالنكية على الشروع يف حوار أوسع نطاقاً يشمل مجيع األطراف               - ١١  
 يف سري النكا استناداً إىل توافق اآلراء بني         من أجل تعزيز عملية التسوية السياسية وحتقيق السالم الدائم والتنمية         

 والدينية اليت تسكن سري النكا واحترام حقوق كل منها، ويدعو مجيع أصحاب املصلحة              إلثنيةمجيع اجملموعات ا  
  املعنيني إىل املشاركة يف ذلك احلوار بنشاط؛

إلعمار، مبا يف ذلـك   اجملتمع الدويل على التعاون مع حكومة سري النكا يف جهود إعادة ا        حيث  - ١٢  
من خالل تقدمي املساعدة املالية، ومنها املساعدة اإلمنائية الرمسية، إلعانة البلد على مكافحـة الفقـر والتخلـف         

  .وملواصلة ضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اجللسة الثالثة  
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٧  

وقد جرى  .  أعضاء عن التصويت   ٦مع امتناع    صوتاً   ١٢ صوتاً مقابل    ٢٩اعُتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية      
  :التصويت على النحو التايل
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االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، البحرين،           :املؤيدون
، جنوب أفريقيا،   ) املتعددة القوميات  - دولة  (الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا      

جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غانا، الفلبني، قطر، الكـامريون، كوبـا، ماليزيـا،             
  .مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

ك، هولندا، سلوفاكيا،   فرنسا، املكسي  شيلي،   أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، كندا،      :املعارضون
  .سلوفينيا، سويسرا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  . اليابانموريشيوس،أوكرانيا، مجهورية كوريا، غابون، األرجنتني،   :املمتنعون

   تنظيم أعمال الدورة االستثنائية احلادية عشرة- ثانياً 
 من النظام الداخلي جمللس حقوق      ٦، ووفقاً للمادة    ٦٠/٢٥١امة   من قرار اجلمعية الع    ١٠عمالً بالفقرة     - ١

، يعقد اجمللس، عند الضرورة، دورات استثنائية بطلب مـن أحـد            ٥/١اإلنسان، كما ورد يف مرفق قرار اجمللس        
  .أعضائه حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس

، طلب  (A/HRC/S-11/1) ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩ويف رسالة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان مؤرخة يف            - ٢
 ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥املمثل الدائم ألملانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف عقد دورة استثنائية للمجلس يف               

  .للنظر يف حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا

ليـا،  األرجنتني، أملانيا، أوكرانيا، أوروغواي، إيطا :  من الدول األعضاء يف اجمللس وهي      ١٧وأيد الطلب     - ٣
البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، املكـسيك، اململكـة              

  .يرلندا الشمالية، موريشيوس، هولنداآاملتحدة لربيطانيا العظمى و

 املـشاركة يف وباإلضافة إىل الدول األعضاء املذكورة أعاله، حظي الطلب كذلك بتأييد الدول التاليـة              - ٤
يرلندا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، اجلمهورية التـشيكية،  آإسبانيا، إستونيا،   : اجمللس بصفة مراقب  أعمال  
  .فنلندا، قربص، التفيا، ليتوانيا، لكسمربغ، مالطة، النمسا، هنغاريا، اليونان رومانيا، السويد، ،الدامنرك

لطلب املذكور أعاله، فقد عقد رئيس اجمللس مشاورات إعالمية ومبا أن أكثر من ثلث أعضاء اجمللس قد أيدوا ا  - ٥
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ و٢٦ وقرر عقد دورة استثنائية للمجلس يومي ٢٠٠٩مايو / أيار٢٥حول املسألة يف 

   افتتاح الدورة ومدهتا- ألف 

 ٢٧ و ٢٦ة عشرة يف مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف يـومي             ـعقد اجمللس دورته االستثنائية احلادي      - ٦
  .ثالث جلسات خالل الدورةاجمللس وعقد . ٢٠٠٩مايو /أيار

  .وافتتح رئيس اجمللس الدورة االستثنائية احلادية عشرة  - ٧
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   احلضور- باء 

حضر الدورة االستثنائية ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس وممثلو الدول اليت حتظى مبركز مراقب يف اجمللس،                  - ٨
يف األمم املتحدة ومراقبون آخرون، فضالً عن مراقبني عن كيانات األمم املتحـدة             ومراقبون من دول غري أعضاء      

ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى واملؤسسات الوطنية            
  .حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

   أعضاء املكتب- جيم 

، أعضاء ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩ من جولته الثالثة املعقود يف اجتماعه التنظيمي الثاينانتخب اجمللس، يف   - ٩
  :املكتب التالية أمساؤهم الذين قاموا أيضاً بدور أعضاء مكتب الدورة االستثنائية احلادية عشرة

  )نيجرييا(مارتني إيهوغيان أوهو مويبهي   :الرئيس

  )الفلبني(بازيليو . إيرلندا ف  :نواب الرئيس

  )األرجنتني(دميون . ألربتو خ  

  )كندا(ماريوس غرينيوس   

  )أذربيجان(إيلشني أمريبايوف   :نائب الرئيس واملقرر

   تنظيم األعمال- دال 

 مشاورات إعالميـة    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥، ُعقدت يوم    ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ١٢٤عمالً بالفقرة     - ١٠
  .احلادية عشرةمفتوحة العضوية حتضرياً للدورة االستثنائية 

، ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٦املعقودة يف   من دورته االستثنائية احلادية عشرة       األوىل   ةلساجلوحبث اجمللس، يف      - ١١
مخس دقائق لبيانات الدول األعضاء يف      : تنظيم أعماله مبا يف ذلك حتديد الوقت املخصص للكالم، وهو كما يلي           

 املراقبني عن الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف   اجمللس والبلدان املعنية، وثالث دقائق لبيانات     
ذلك كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات             

 حبسب تـاريخ    وتوضع قائمة املتكلمني  . األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية       
وتعطى الكلمة إىل األطراف املعنية أوالً، تليها الدول األعضاء يف اجمللس، مث الدول اليت حتظى مبركـز                 . التسجيل

مراقب واملراقبون عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكوميـة              
  . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميةالدولية والكيانات األخرى، واملراقبون عن

  .٥/١وُعقدت الدورة االستثنائية وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس   - ١٢
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   القرار والوثائق- هاء 

  .رةيرد يف الفصل األول من هذا التقرير القرار الذي اعتمده اجمللس يف دورته االستثنائية احلادية عش  - ١٣

  .ألغراض الدورة االستثنائية احلادية عشرةمن أجل ويتضمن املرفق هبذا التقرير قائمة بالوثائق الصادرة   - ١٤

   البيانات- واو 

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٦أدىل رئيس اجمللس ببيان يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ١٥

  .مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوضة األمسجل بواسطة الفيديو ويف اجللسة ذاهتا، أدلت ببيان   - ١٦

ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدلت ببيان اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ماغدالينا   - ١٧
  .اإلجراءات اخلاصةيف إطار سيبولفيدا كارمونا، نيابة عن املكلفني بواليات 

  . النكا بصفتها البلد املعينويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل سري  - ١٨

االحتـاد الروسـي، األردن،     : األعضاء يف اجمللـس   التالية  ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ببيانات ممثلو الدول           - ١٩
) ١(، الربازيل، اجلمهورية التـشيكية    )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (األرجنتني، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان      

ومجهوريـة مقـدونيا   وجورجيـا،   االحتاد األورويب وألبانيا، وأرمينيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،    نيابة عن (
، جنوب أفريقيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، الصني، غانا، فرنسا،         ) وكرواتيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا   

 نيابة عن جمموعة الـدول األفريقيـة      (، ماليزيا، مصر    ) أيضاً زنيابة عن حركة عدم االحنيا    (الفلبني، قطر، كندا، كوبا     
  ، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية، نيكـاراغوا،                )أيضاً

  .اهلند، اليابان

  :تالية، أدلت ببيانات اجلهات ال٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   - ٢٠

 املتعـددة   - دولـة   (أذربيجان، أنغوال، أوروغواي، بنغالديش، بوليفيا      : دول أعضاء يف اجمللس     )أ(  
  ، مجهورية كوريا، زامبيا، موريشيوس، نيجرييا، هولندا؛)القوميات

يرلندا، آ،  ) اإلسالمية - مجهورية  (أستراليا، إسرائيل، إيران    : دول حتظى مبركز مراقب يف اجمللس       )ب(  
، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الدامنرك، فرتويال             بوتان

ختنشتاين، ملديف،  ي، فييت نام، سنغافورة، السودان، السويد، كمبوديا، كوستاريكا، ل        ) البوليفارية - مجهورية  (
  دة األمريكية؛النرويج، النمسا، نيبال، نيوزيلندا، الواليات املتح

                                                      

 .ظى مبركز مراقبدولة حتظى مبركز مراقب تتكلم نيابة عن الدول األعضاء والدول اليت حت )١(
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مفوضية األمـم   : مراقب عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظماهتا ذات الصلة           )ج(  
  املتحدة لشؤون الالجئني؛

  مراقب عن مجاعة فرسان مالطة؛  )د(  

مركز البحوث املتعلقة   و،  املركز اآلسيوي للموارد القانونية    :مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ه(  
، )املنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب    أيضاً نيابة عن     (االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان    و،  اإلنسان وواجباته حبقوق  

منظمة رصـد   ، و )باكس رومانا والدومينيكيني املناصرين للعدالة والسالم     أيضا نيابة عن    (وهيئة الفرانسيسكان الدولية    
جلنـة  واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية،        ، و األديانوالرابطة الدولية للتعاون بني      ،حقوق اإلنسان 

مؤسسة باسوماي   و  اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين،     - ومنظمة الشمال   ، والتحرير،   رصد حقوق احملامني يف كندا    
  .والرابطة النسائية العاملية من أجل السالم واحلرية، هيئة رصد األمم املتحدة، وثاياغام

، أدىل ببيانات املراقبون عن املنظمات غري احلكومية        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٢١
جلنـة  و، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنميـة    منظمة العفو الدولية، واللجنة العربية حلقوق اإلنسان، و       : التالية

  .احلقوقيني الدولية

  .ثل سري النكا ببيان يف إطار ممارسة حق الردويف اجللسة ذاهتا، أدىل مم  - ٢٢

  .الحظاته اخلتاميةمبالرئيس أدىل ويف اجللسة ذاهتا أيضاً،   - ٢٣

   اإلجراء املتخذ بشأن مشروع املقترح- زاي 

ل سـري النكـا مـشروع القـرار         ـ، عرض ممث  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٢٤
(A/HRC/S-11/L.1)   املنقحة، املقدم من سري النكا وكذلك من إندونيسيا، وباكـستان، والبحـرين،            ، بصيغته

، والصني، والفلبني، وكوبا، وماليزيا، ومصر، واململكة العربيـة الـسعودية،           ) املتعددة القوميات  - دولة  (وبوليفيا  
إلمارات العربية املتحدة،   االحتاد الروسي، ا  : القرار فيما بعد كل من     مشروع   وانضم إىل مقدمي  . ونيكاراغوا، واهلند 

، وبنغالديش، والربازيل، وبوتان، وبـيالروس، وتايلنـد، واجلزائـر،          ) اإلسالمية - مجهورية  (وأوروغواي، وإيران   
واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسنغافورة،            

، وفييت نام، وقطر، وكمبوديا، وكوت ديفـوار، ولبنـان،          ) البوليفارية - مجهورية  (يال  والسودان، وعمان، وفرتو  
  .وملديف، وميامنار، ونيبال

نيابة عن الدول األعضاء يف االحتـاد       (ويف اجللسة ذاهتا، عرض ممثل أملانيا تعديالت على مشروع القرار             - ٢٥
  .)لبوسنة واهلرسك، وسويسرا، وكندا، وموريشيوساألورويب األعضاء أيضاً يف اجمللس إىل جانب أوكرانيا، وا

 من النظام الداخلي للجمعية العامة، اقترح ممثل كوبا إقفال          ١١٧ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، ووفقاً للمادة         - ٢٦
  .باب املناقشة بشأن التعديالت اليت اقترحها ممثل أملانيا
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خلي للجمعية العامة، أدىل ممثال املكسيك وسويسرا        من النظام الدا   ١١٧ويف اجللسة ذاهتا، ووفقاً باملادة        - ٢٧
  .املقدم من ممثل كوباباب املناقشة ببيانني يعارضان اقتراح إقفال 

   صـوتاً   ٢٢ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، أُجري تصويت مسجل على االقتراح املقدم من كوبا، فاعُتمد بأغلبيـة                  - ٢٨
الـيت  لن رئيس اجمللس إقفال باب املناقشة بشأن التعـديالت           أعضاء عن التصويت، وأع    ٧امتناع  و صوتاً   ١٧مقابل  

  :وقد جرى التصويت على النحو التايل. اقترحها ممثل أملانيا

االحتاد الروسي، إندونيسيا، أنغوال، باكستان، البحرين، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا   :املؤيدون
لصني، غانـا، الفلـبني، قطـر،    ، جنوب أفريقيا، جيبويت، ا) املتعددة القوميات- دولة  (

  .الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، نيكاراغوا، اململكة العربية السعودية، اهلند

البوسنة واهلرسك، مجهورية كوبا، سـلوفاكيا،      إيطاليا،  األرجنتني، أملانيا، أوروغواي،      :املعارضون
تحدة لربيطانيا العظمـى    ، املكسيك، اململكة امل   سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا    
  .، اليابانوآيرلندا الشمالية، موريشيوس، هولندا

  .أذربيجان، أوكرانيا، الربازيل، زامبيا، السنغال، غابون، نيجرييا  :املمتنعون

، أدىل ممثلو جنوب أفريقيا وسويسرا وكندا بتعليقات عامة بشأن مـشروع القـرار               نفسها ويف اجللسة   - ٢٩
A/HRC/S-11/L.1.  

  .، أدىل ببيان ممثل سري النكا بصفتها البلد املعين أيضاًيف اجللسة ذاهتاو  - ٣٠

  .أدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو أملانيا وشيلي واملكسيكيف اجللسة ذاهتا، و  - ٣١

 مـشروع القـرار     أُجري تصويت مـسجل علـى     ل سويسرا،   ـأيضاً، وبطلب من ممث   ذاهتا  ويف اجللسة     - ٣٢
A/HRC/S-11/L.1 .       أعضاء  ٦ مع امتناع  صوتاً   ١٢ صوتاً مقابل    ٢٩فاعُتمد مشروع القرار، بصيغته املنقحة، بأغلبية 

  :وقد جرى التصويت على النحو التايل. عن التصويت

االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، البحرين،           :املؤيدون
، جنوب أفريقيا،   ) املتعددة القوميات  - دولة  (كينا فاسو، بوليفيا    الربازيل، بنغالديش، بور  

جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غانا، الفلبني، قطر، الكـامريون، كوبـا، ماليزيـا،             
  .مدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند

 فرنسا، كندا، شيلي،  كيا، سلوفينيا، سويسرا،    أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، سلوفا      :املعارضون
  .اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندااملكسيك، 

  . اليابانغابون، موريشيوس،مجهورية كوريا، ،  أوكرانيااألرجنتني،  :املمتنعون
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رجنتني وأوروغواي والربازيـل    أدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت ممثلو األ       يف اجللسة نفسها،    و  - ٣٣
  .ومجهورية كوريا ونيجرييا واليابان

  .ولالطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر الفصل األول  - ٣٤

تقرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال    - ثالثاً 
  دورته االستثنائية احلادية عشرة

 التقرير بشرط االستشارة وُعهد إىل املقـرر        ، اعُتمد ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٧يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٣٥
  .بوضع صيغته النهائية
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  املرفق
  الدورة االستثنائية احلادية عشرة للمجلسمن أجل قائمة الوثائق الصادرة 

  الوثائق الصادرة يف السلسلة العامة
A/HRC/S-11/1    مم  من املمثل الدائم ألملانيا لدى مكتب األ٢٠٠٩مايو / أيار١٩رسالة مؤرخة يف

  املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/S-11/2   تقرير جملس حقوق اإلنسان عن أعمال دورته االستثنائية احلادية عشرة  

  الوثائق الصادرة يف السلسلة احملدودة
A/HRC/S-11/L.1   مشروع قرار:تقدمي املساعدة إىل سري النكا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
A/HRC/S-11/L.2   مشروع مقرر: حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا 

  الوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات غري احلكومية
A/HRC/S-11/NGO/1  Written statement submitted by International Educational 

Development, Inc., a non-governmental organization on the Roster 

A/HRC/S-11/NGO/2  Written statement submitted by Women's International League for 

Peace and Freedom, a non-governmental organization in special 

consultative status 

A/HRC/S-11/NGO/3  Written statement submitted by Amnesty International, a non-

governmental organization in special consultative status 

A/HRC/S-11/NGO/4   Written statement submitted by Pasumai Thaayagam Foundation, a 

non-governmental organization in special consultative status 

 -  -  -  -  -  
  


