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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال-     ً ثالثا  

  تنظيم األعمال-دال 

                                                    ، اقترح الرئيس مشروع مقرر قرر فيه اجمللس، دون             ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩               املعقودة يف      ٣٥          يف اجللسة    - ١
                                                                                 شاريع املقترحات املدرجة فيه إىل الدورتني الثالثة والرابعة للمجلس، حسب قرار                             ً                   تصـويت، اإلحاطـة عـلماً بتأجيل م       
  .   ١١٦ / ٢                               ُ                                ولالطالع على النص، بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفصل الثاين، املقرر   .                                املقدمني الرئيسيني ملشاريع املقترحات

     مارس  /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                               تنفـيذ قرار اجلمعية العامة       -     ً  رابعاً 
  "               جملس حقوق اإلنسان "          واملعنون     ٢٠٠٦

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراء بشأهنا-ياء 

                                                 الفريق العامل احلكومي الدويل املعين باستعراض الواليات

                                   ، عرض ممثل اجلزائر مشروع القرار          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     - ٢
A/HRC/2/L.2/Rev.1    وانضمت إندونيسيا وكولومبيا يف وقت        ).                       باسم اجملموعة األفريقية   (     ائر                     ، املقـدم من اجلز                                     

  .                         الحق إىل مقدمي مشروع القرار

  .                                             وأدىل ممثل باكستان ببيان فيما يتصل مبشروع القرار - ٣

     باسم  (                  ً                                                                              وأدىل ببـيانات تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثلو األرجنتني، وكندا، والصني، وكوبا، وفنلندا               - ٤
            ، واملكسيك،   )       رومانيا  :                                                                        اء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس والبلد اآلخذ يف االنضمام                         الـدول األعض  

  .               وبريو، وأوروغواي

                                                                       باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس والبلد             (                              وبـناء على طلب ممثل فندا        - ٥
ّ         ، أُجري تصويت مسّجل      )       رومانيا  :                 اآلخذ يف االنضمام       ١٥     ً           صوتاً مقابل      ٣٠                    ُ                  على مشروع القرار فاعُتمد بأغلبية         ُ            

  :                    وكان التصويت كما يلي  .     ً                             صوتاً، مع امتناع عضوين عن التصويت

                                                                              االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البحرين، الربازيل،   :       املؤيدون
                   السنغال، الصني،                                                                   بـنغالديش، تونـس، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا،         

                                                                                      غـابون، غانا، الفلبني، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، موريشيوس، املغرب، اململكة           
  .                                       العربية السعودية، نيجرييا، اهلند، اليابان

                                                                                 أملانيا، أوكرانيا، بولندا، بريو، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا،   :        املعارضون
                                                                  لندا، كندا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا                             غواتيماال، فرنسا، فن  

  .                الشمالية، هولندا

  .                 األرجنتني، أوروغواي  :        املمتنعون
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  .                                                  ً                     وأدىل ممثلو الربازيل وإكوادور وغواتيماال ببيانات تعليالً للتصويت بعد التصويت - ٦

  . ١ / ٢   ار                             ُ                            ولالطالع على نص القرار، كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، القر - ٧

                            حقوق اإلنسان واحلصول على املاء

                                            ، عرض ممثال إسبانيا وأملانيا مشروع املقرر           ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١            يف اجللسـة     - ٨
A/HRC/2/L.3/Rev.3             ،املقـدم مـن إسبانيا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال                                                                                                 

                                                       ليشيت، اجلزائر، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي،       -                                     يـنا فاسو، بوليفيا، بريو، تيمور                               بلجـيكا، بـنما، بورك    
                                                                                                          غواتيماال، فرنسا، قربص، الكامريون، كوبا، كوستاريكا، لكسمربغ، مالطة، مايل، املغرب، نيجرييا، نيكاراغوا،            

                          مينيا، وبلغاريا، وتشاد،                                                               ويف وقت الحق انضمت إىل مقدمي مشروع املقرر أذربيجان، وأر           .                     هولـندا، الـيونان   
  .                                                                     وتونس، والدامنرك، وزامبيا، وكازاخستان، وكرواتيا، وليختنشتاين، والنرويج

  .                                                                                                وأدىل ممثلو اجلزائر وبنغالديش والربازيل واهلند ونيجرييا وباكستان وزامبيا ببيانات فيما يتعلق مبشروع املقرر - ٩

  .                     للتصويت بعد التصويت                                        ً وأدىل ممثال األرجنتني وإندونيسيا ببيانني تعليالً -  ١٠

  .   ١٠٤ / ٢                      ُ                             ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر   .    ُ                         واعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -  ١١

                         حقوق اإلنسان والفقر املدقع

                                  ، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ١٢
A/HRC/2/L.4/Rev.2 قدم من ألبانيا، وإندونيسيا، واملغرب، والفلبني، والسنغال، وبلجيكا، وبريو، ورومانيا،               امل                                                                                         

                                                                                          وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار األرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا،              .               وشيلي، وفرنسا 
                              يطاليا، والربازيل، والربتغال،                                                                                        وإسـتونيا، وإكـوادور، وأملانـيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإ          

                   ليشيت، واجلزائر،   -                                                                                             وبلغاريـا، وبـنما، وبوركينا فاسو، والبوسنة واهلرسك، وتايلند، وتشاد، وتونس، وتيمور             
                                                                                                            واجلمهوريـة التشـيكية، ومجهورية كوريا، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسري النكا، وسلوفينيا،             

                                                                       ا، وغواتيماال، وغينيا، وقربص، وكازاخستان، وكرواتيا، وكندا، وكوبا،                                           وسويسـرا، وصـربيا، والصني، وغان     
                                                                                                        وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، ومالطة، ومايل، ومدغشقر، وموناكو،          

  .                                                                      والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيجرييا، ونيكاراغوا، وهاييت، واهلند، واليونان

  .                                                     زائر وبنغالديش والفلبني ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار            وأدىل ممثلو اجل -  ١٣

  . ٢ / ٢                       ُ                               ولالطالع على النص، كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، القرار   .    ُ                           واعُتمد مشروع القرار دون تصويت -  ١٤

                                حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل

                   باسم منظمة املؤمتر    (                 ممثل باكستان          ، عرض     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣١            يف اجللسـة     -  ١٥
                                                              ، املقدم من األردن، واإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا،        A/HRC/2/L.5/Rev.1               مشروع القرار     )         اإلسـالمي 
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                                                                                                                وباكسـتان، والـبحرين، وتونس، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية             
                                                                                      راطية، والسودان، والعراق وغينيا، وفلسطني، وقطر، وكوبا، والكويت، ولبنان، ومصر،                                 كوريـا الشعبية الدميق   

                                 وانضمت يف وقت الحق إىل مقدمي املشروع   .                                                              واملغرب، واململكة العربية السعودية، وموريتانيا، ونيجرييا، واليمن
  .                                        بنغالديش واجلزائر وزمبابوي وفرتويال وماليزيا

      دورته  "                                      من منطوقه، باالستعاضة عن عبارة        ٧            ً                القرار شفوياً، يف الفقرة        ّ                            ونقّـح ممـثل باكستان مشروع        -  ١٦
   ".             دورته الرابعة "       بعبارة   "                           القادمة والدورات اليت تليها

                                           واملراقبان عن إسرائيل واجلمهورية العربية       )                            باسم جمموعة الدول العربية    (                               وأدىل ممـثال اجلزائر والبحرين       -  ١٧
  .    قرار                                   السورية ببيانات فيما يتعلق مبشروع ال

                                 باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب  (                 ً                                       وأدىل ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت ممثال كندا وفنلندا  -  ١٨
   ).       رومانيا  :                                          اليت هي أعضاء يف اجمللس والبلد اآلخذ يف االنضمام

         ً   قحة شفوياً،                          ُ             َّ                      ُ                              وبناء على طلب ممثل كندا، أُجري تصويت مسجَّل على مشروع القرار فاعُتمد، بصيغته املن             -  ١٩
  :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .      ً             عضواً عن التصويت  ١٤     ً                            صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع   ٣٢        بأغلبية 

                                                                                 االحتـاد الروسـي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغواي،            :       املؤيدون
             يقيا، جيبويت،                                                                باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بريو، تونس، اجلزائر، جنوب أفر

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

  .    كندا  :        املعارضون

             يا، سويسرا،                                                                             أملانـيا، أوكرانـيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومان           :        املمتنعون
                                                                                        غواتـيماال، فرنسـا، فنلـندا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا            

  .                         الشمالية، هولندا، اليابان

  . ٣ / ٢                           ُ                               ولالطالع على نص القرار كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، القرار  -  ٢٠

                   احلق يف معرفة احلقيقة

                                   ، عرض ممثل األرجنتني مشروع املقرر          ٢٠٠٦      وفمرب   ن /                 تشـرين الثاين     ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ٢١
A/HRC/2/L.6/Rev.1           ،املقـدم من األرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور،، وأوروغواي، والربازيل، وبلجيكا، وبريو                                                                                        

                       وانضم يف وقت الحق إىل       .                                                                             وشـيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وقربص، وكوبا، وكوستاريكا، ومصر، ونيكاراغوا        
                                                                                       من أذربيجان، وأرمينيا، وأملانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والربتغال، وبنما، والبوسنة                                مقدمـي مشروع املقرر كل    

                                                                                                              واهلرسك، وتايلند، ومجهورية كوريا، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا،           
  .                       واملغرب، والنمسا، ونيبال
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  .   ١٠٥ / ٢               ُ                              على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر        ولالطالع   .    ُ                          واعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -  ٢٢

                                التعارض بني الدميقراطية والعنصرية

                                      ، عـرض ممـثل الربازيل مشروع املقرر           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ٢٣
A/HRC/2/L.7/Rev.2      كل من أذربيجان،                                                ويف وقت الحق، انضم إىل مقدمي مشروع املقرر         .                            املقـدم مـن الـربازيل                     

                                                                                                               واألرجنـتني، وأرمينـيا، وأملانـيا، وأندورا، وأنغوال، وأوروغواي، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا،     
   .                                                                                               ومجهورية كوريا، ورومانيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال، وكازاخستان، وكرواتيا، وكولومبيا، ونيكاراغوا

                                                  فاقترح االستعاضة عن الفقرة الثالثة من املنطوق         .       ً                     شفوياً على مشروع املقرر                           ً    واقترح ممثل اجلزائر تعديالً    -  ٢٤
  :           بالنص التايل

                                                                                 يدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع املقرر اخلاص املعين باألشكال  " 
               االة حتليل مسألة                                                                           املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إىل مو

                                                                                                  التحريض والتشجيع على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ديين              
   ".                                                                    وغريه من أشكال التعصب، وكذلك التحريض على العنف، يف سياق النقاش السياسي

  .                                                        وأدىل ممثل الربازيل ببيان فيما يتعلق بالتعديل الشفوي املقترح -  ٢٥

ُ                                   حق، ُسحب التعديل الشفوي املقدم من اجلزائر        ويف وقت ال -  ٢٦     .  

  .                                             وأدىل ممثل باكستان ببيان فيما يتعلق مبشروع املقرر -  ٢٧

  .   ١٠٦ / ٢                      ُ                              ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر   .    ُ                          واعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -  ٢٨

  )      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /   شري                                                       إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعة الب
              والسل واملالريا

                                   ، عرض ممثل الربازيل مشروع املقرر          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ٢٩
A/HRC/2/L.8/Rev.2     وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من أرمينيا،    .                          املقـدم مـن الربازيل                                                     

                                                                                               اي، وإيطاليا، وبلجيكا، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبريو، وتايلند، وتركيا، ومجهورية ترتانيا                            وأندورا، وأوروغو 
                                                                                         ليشيت، ورومانيا، وزامبيا، وصربيا، وغواتيماال، وكازاخستان، وكوستاريكا، وكولومبيا،         -                   املـتحدة، وتيمور    

  .                            وكينيا، والنرويج، ونيكاراغوا

  .   ١٠٧ / ٢                    ُ                              الطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر   ول  .    ُ                          واعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -  ٣٠



A/HRC/2/L.10/Add.1 
Page 7 

                                                                   حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه

                                   ، عرض ممثل الربازيل مشروع املقرر          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ٣١
A/HRC/2/L.9/Rev.2     وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من أرمينيا،    .                          املقـدم مـن الربازيل                                                     

                  ليشيت، ورومانيا، -                                                                                        وإندونيسـيا، وأوروغـواي، وبلجـيكا، وبنما، وبريو، وتايلند، وتركيا، وتونس، وتيمور          
  .                                                               وزامبيا، وسري النكا، وغواتيماال، وكازاخستان، والنرويج، ونيكاراغوا

  .                              ملقرر ممثل كل من الربازيل واملكسيك                             وأدىل ببيان فيما يتعلق مبشروع ا -  ٣٢

  .   ١٠٨ / ٢                      ُ                              ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر   .    ُ                          واعُتمد مشروع املقرر دون تصويت -  ٣٣

                                                                              آثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

                                ، عرض ممثل كوبا مشروع املقرر          ٢٠٠٦         نوفمـرب    /          الـثاين            تشـرين    ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ٣٤
A/HRC/2/L.17   وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من إكوادور، ومجهورية              .                   املقدم من كوبا                                                                       

  .                                         إيران اإلسالمية، وفرتويال، وكينيا، ونيكاراغوا

ُ                      مـن النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه نظر اجمل            ١٥٣     ً              ووفقـاً لـلمادة      -  ٣٥                          لس إىل تقدير ملا يترتب على                                    
  . )١ (                                                    مشروع املقرر من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية

                              باسم الدول األعضاء يف االحتاد      (                  ً                                                       وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت ممثل كل من فنلندا             -  ٣٦
  .        واليابان  )        رومانيا                                                       األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس وباسم البلد اآلخذ يف االنضمام، 

     ً    صوتاً    ٣٣    ً                        ُ                                   ُ                              وبـناًء على طلب ممثل اليابان، أُجري تصويت مسجل على مشروع املقرر، فاعُتمد بأغلبية                -  ٣٧
  :                            وجرى التصويت على النحو التايل  .                              وامتناع عضو واحد عن التصويت  ١٣      مقابل 

                   أوروغواي، باكستان،                                                             االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا،   :       املؤيدون
                                                                                البحرين، الربازيل، بنغالديش، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، سري النكا، 
                                                                                   السنغال، الصني، غابون، غانا، غواتيماال، الفلبني، الكامريون، كوبا، مايل، ماليزيا، املغرب، 

  .                                                       املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند

                                                                                              أملانـيا، أوكرانيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، فرنسا،             :      عارضون  امل
  .                                                                              فنلندا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان

  .   بريو  :        املمتنعون

                                                      

  .                انظر املرفق الثاين  ) ١ (
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  .   ١٠٩ / ٢      املقرر                              ُ                        ولالطالع على مشروع املقرر كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين،  -  ٣٨

                     نزاهة النظام القضائي

                                         ، عرض ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١             ويف اجللسـة     -  ٣٩
A/HRC/2/L.20وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من بيالروس ونيكاراغوا  .                        ، املقدم من االحتاد الروسي                                                            .  

  .   ١١٠ / ٢                      ُ                              ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر   .               ملقرر دون تصويت              واعتمد مشروع ا -  ٤٠

                                                                                                  عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما      
                  يتصل بذلك من تعصب

                                   ض ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر            ، عـر      ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣١            يف اجللسـة     -  ٤١
A/HRC/2/L.21،   وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من أذربيجان ونيكاراغوا  .                      املقدم من االحتاد الروسي                                                              .  

  . ،A/HRC/2/L.21                                                 ويف اجللسة نفسها، سحب ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر  -  ٤٢

                                                     نية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، واجلوالن السوري احملتل                                   املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطي

                   باسم منظمة املؤمتر    (                      ، عرض ممثل باكستان         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧               املعقودة يف      ٣٢            يف اجللسـة     -  ٤٣
                                                             املقـدم من األردن، واإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا،           ،A/HRC/2/L.12                   مشـروع القـرار       )         اإلسـالمي 
                                                                                                       ن، والبحرين، وبنغالديش، وتونس، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية،                    وباكسـتا 

                                                                                                   ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وجيبويت، والسودان، والعراق، وفلسطني، وقطر، وكوبا، والكويت، ولبنان، 
                                             وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار          .    يمن                                                           وماليزيا، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية، وال      

  .                                        كل من أذربيجان وبيالروس وفرتويال وموريتانيا

  :                      ً                      ونقح ممثل باكستان شفوياً مشروع القرار كما يلي -  ٤٤

ّ     متّسكه    : "                   ، العبارة التالية   "                  وإذ يشري كذلك إىل    "                              من الديباجة، بعد عبارة       ٨                    أضـاف، يف الفقرة       ) أ (   
  ؛ "                    زاماهتما القائمة مبوجب                    بتنفيذ كال الطرفني الت

  ؛ "    يهدد "                   واستعاض عنها بكلمة   "    مينع "                    من الديباجة، كلمة  ٩              حذف، يف الفقرة   ) ب ( 

         وإذ يالحظ    : "                                                              من الديباجة، فقرة جديدة إىل الديباجة تنص على ما يلي            ١٠                    أضاف، بعد الفقرة      ) ج ( 
  ؛ "                                                       تفكيك مستوطنات يف قطاع غزة ويف أجزاء من مشال الضفة الغربية

ـ   ) د (                    العبارة التالية     ،E/CN.4/2006/29" "                                    مـن املـنطوق، بعـد عـبارة           ١                  اف، يف الفقـرة         أض
  ؛A/HRC/2/5" و "
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                                    توسيع املستوطنات اإلسرائيلية وبناء       : "                                 من املنطوق ليصبح نصها كما يلي         )  ه   ( ٢               عـدل الفقرة        ) ه ( 
        ً      ً   خيلق أمراً واقعاً  "        دار، ما                                                                           مستوطنات جديدة على األرض الفلسطينية احملتلة اليت بات يتعذر الوصول إليها خلف اجل

ّ                        ميكن أن يشكل وضعاً دائماً على األرض، وهو ما يعّد من قبيل الضم الفعلي   ؛ " )٢ (                ً      ً                    

                                             ويناشد الدول األعضاء االمتناع عن تقدمي أي        "                               من املنطوق، العبارة التالية       )  و   ( ٥                   حـذف، يف الفقرة       ) و ( 
  ؛ "  ً                                    ماً اللتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل                                                      شكل من أشكال الدعم للمشروع اإلسرائيلي املذكور أعاله احترا

        حيث على     : "                                                          من املنطوق، فقرة جديدة إىل املنطوق تنص على ما يلي           ٣                        أضـاف، بعـد الفقرة        ) ز ( 
                                ، ال سيما اإلسراع بإعادة فتح          ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥                                                 التنفيذ الكامل التفاق الوصول واالنتقال املؤرخ       

          ً                                                            ً       يشكل أمراً حاسم األمهية لضمان مرور املواد الغذائية واإلمدادات األساسية، فضالً عن                     معربي رفح وكارين، الذي
                                                          وصول وكاالت األمم املتحدة لألراضي الفلسطينية احملتلة ويف داخلها؛

             يرحب مببادرة     : "                                                          من املنطوق، فقرة جديدة إىل املنطوق تنص على ما يلي           ٦                    أضاف، بعد الفقرة      ) ح ( 
  ،     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٦                                                             بول اجلانب اإلسرائيلي هبا، هذه اهلدنة اليت بدأ نفاذها يف                                اهلدنة الفلسطينية وق  

                                                                                                             وحيث مجيع األطراف على احملافظة على هذه اهلدنة اليت ميكن أن متهد الطريق إىل مفاوضات حقيقية تسري يف اجتاه                   
  ؛ "             حل عادل للرتاع

  .                                             ن عن إسرائيل واجلمهورية العربية السورية وفلسطني                                          وأدىل ببيان فيما يتعلق مبشروع القرار املراقبو -  ٤٥

  .                         ً                           وأدىل ممثل كندا ببيان تعليالً للتصويت قبل إجراء التصويت -  ٤٦

                                                            ُ                        ً                  وبناء على طلب ممثل كندا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار فاعُتمد، بصيغته املنقحة شفوياً،                -  ٤٧
  :                    وجرى التصويت كما يلي  .        التصويت     ً                                      صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن   ٤٥        بأغلبية 

                                                                                        االحتـاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي،            :       املؤيدون
                                                                                    أوكرانيا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بولندا، بريو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية   

                                      ، رومانيا، زامبيا، سري النكا، السنغال،                                            التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبويت
                                                                                       سويسـرا، الصـني، غابون، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنلندا، كوبا، مايل، ماليزيا،      
                                                                                            املغـرب، املكسـيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا            

  .    ابان                                             الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، اهلند، هولندا، الي

  .    كندا  :        املعارضون

  .        الكامريون  :        املمتنعون

                                                      

                                              اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف                                                             حمكمة العدل الدولية، فتوى يف القضية املتعلقة ب             :       انظـر   ) ٢ (
  .   ١٢١         ، الفقرة                      األرض الفلسطينية احملتلة
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           باسم الدول  (                  ً                                                               وأدىل ببيانات تعليالً للتصويت بعد إجراء التصويت ممثلو األرجنتني وإكوادور وبريو وفنلندا  -  ٤٨
  .       ونيجرييا  )                                                                              األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف اجمللس وباسم البلد اآلخذ يف االنضمام، رومانيا

  . ٤ / ٢                               ُ                               الطالع على نص مشروع القرار كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين، القرار   ول -  ٤٩

                                      حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

                                   ، عرض ممثل االحتاد الروسي مشروع املقرر     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧             املعقودة يف    ٣٢            يف اجللسـة     -  ٥٠
A/HRC/2/L.22،      قت الحق إىل مقدمي مشروع املقرر كل من بيالروس                    وانضم يف و    .                         املقدم من االحتاد الروسي                                                 

  .          وكازاخستان

  .   ١١١ / ٢                      ُ                             ولالطالع على النص كما اعُتمد، انظر الفصل الثاين املقرر   .                              واعتمد مشروع املقـرر دون تصويت -  ٥١

                                                 العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

                                 ، عرض ممثل الصني مشروع القرار          ٢٠٠٦   رب      نوفم /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣٢            يف اجللسـة     -  ٥٢
A/HRC/2/L.23،   وانضم يف وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار كل من إندونيسيا والربازيل   .              املقدم من الصني                                                               

  .                                                  وتايلند ومجهورية إيران اإلسالمية وكولومبيا ونيكاراغوا

  .                        إىل الدورة الرابعة للمجلس  A/HRC/2/L.23                                                     وذكر ممثل الصني أن وفده قرر إرجاء النظر يف مشروع القرار  -  ٥٣

                                             تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

                                 ، عرض ممثل الصني مشروع القرار          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 املعقـودة يف       ٣٢            يف اجللسـة     -  ٥٤
A/HRC/2/L.24،   وس                                                      وانضم يف وقـت الحـق إلـى مقدمـي مشروع القرار كل من بيالر  .              املقدم من الصني   

  .                                       ليشيت ومجهورية إيران اإلسالمية ونيكاراغوا-       وتيمور 

                       إىل الدورة الرابعة    A/HRC/2/L.24                                                                             وذكـر ممـثل الصني أن وفد بلده قد قرر تأجيل النظر يف مشروع القرار                 -  ٥٥
  .      للمجلس

                                                   األشخاص احملرومون من احلرية يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب

                                  ، عرض ممثل سويسرا مشروع املقرر          ٢٠٠٦       نوفمرب   /         ين الثاين         تشـر    ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢            يف اجللسـة     -  ٥٦
A/HRC/2/L.34/Rev.1وانضمت شيلي وغواتيماال الحقا إىل مقدمي مشروع املقرر  .                    ، املقدم من سويسرا                                               .  

  .                                                             وأدىل ممثال كل من االحتاد الروسي واجلزائر ببيانني مرتبطني مبشروع املقرر -  ٥٧

  .               ً                     با ببيانني تعليالً للتصويت بعد التصويت                            وأدىل ممثال كل من إندونيسيا وكو -  ٥٨
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                                                                ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، املقرر           .                                  واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت     -  ٥٩
١١٢ / ٢   .  

                اإلفالت من العقاب

                                 ، عرض ممثل كندا مشروع القرار          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢            يف اجللسـة     -  ٦٠
A/HRC/2/L.38/Rev.1         وكندا، والدامنرك، وغانا، وهولندا، ونيكاراغوا،             األرجنتني                             ، الـذي قدمـه كـل من ،                                                    

                                                                                                    وانضم إىل قائمة مقدمي مشروع القرار كل من أندورا، واألرجنتني، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا،               .           ورومانـيا 
                                    نيا، وغانا، وآيرلندا، والتفيا، وبريو،                                                                    وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وشيلي، وكرواتيا، والدامنرك، وإكوادور، وأملا

                                                                                                        وبولـندا، وصـربيا، وسـلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا     
  .                   الشمالية، وأوروغواي

  .   رار                      ببيانات بشأن مشروع الق  )                        باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (                                      وأدىل ممثلو كل من اجلزائر وكندا وباكستان  -  ٦١

                 باسم جمموعة الدول  (                                           ً                      من النظام الداخلي للجمعية العامة، طلب رمسياً ممثل البحرين           ١١٦              ومبوجب املادة    -  ٦٢
ــية ــرار   )          العرب ــنظر يف مشــروع الق ــرار A/HRC/2/L.38/Rev.1                                    تأجــيل ال                               ، إضــافة إىل مشــروع الق

A/HRC/2/L.40/Rev.1 ومشروع املقرر               A/HRC/2/L.42/Rev.1طلب تصويتا على الطلب                   إىل اليوم التايل، و                    .  

                                                                                          ومبوجب املادة نفسها، استمع اجمللس لبيانني لفائدة الطلب أدىل هبما ممثال كل من اجلزائر وكوبا، ولبيانني  -  ٦٣
   ).                 باسم االحتاد األورويب (                                      معارضني للطلب أدىل هبما ممثال كندا وفنلندا 

                      وامتناع عضوين عن      ٢٠    بل              صوتا مقا    ٢٥                                                        وأجـري تصويت مسجل على الطلب، حيث اعتمد بأغلبية           -  ٦٤
  :                            وجاء التصويت على النحو التايل  .        التصويت

                                                                                  اجلزائر، أذربيجان، البحرين، بنغالديش، الكامريون، الصني، كوبا، جيبويت، إكوادور،           :       املؤيدون
                                                       ، األردن، ماليزيا، مايل، املغرب، نيجرييا، باكستان، الفلبني،  ا                         غـابون، اهلند، إندونيسي   

                                                                كة العربية السعودية، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وسري النكا،                            االحتاد الروسي، اململ  
  .     وتونس

                                                                                  األرجنتني، الربازيل، كندا، اجلمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، أملانيا، غانا، غواتيماال،   :        املعارضون
                                                                                         الـيابان، هولندا، بريو، بولندا، مجهورية كوريا، رومانيا، سويسرا، أوكرانيا، اململكة           

  .                                                   يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي، وزامبيا         املتحدة لرب

  .                 موريشيوس، واملكسيك  :        املمتنعون

                                                       ، ذكر ممثل كندا أن وفد بلده قرر تأجيل النظر يف               ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨               ، املعقودة يف      ٣٣           ويف اجللسة    -  ٦٥
      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢٩               ، املعقودة يف     ٥ ٣           ويف اجللسة     .                           إىل دورة مقبلة للمجلس    A/HRC/2/L.38/Rev.1               مشروع القرار   

  .                                                            ً                         ، ذكر أن وفد بلده قرر تأجيل النظر يف مشروع القرار املذكور آنفاً إىل الدورة الرابعة للمجلس    ٢٠٠٦
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          أفغانستان  :                                       التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

                   لندا مشروع املقرر                  ، عرض ممثل فن       ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢            يف اجللسـة     -  ٦٦
A/HRC/2/L.46     وانضم الحقا إىل مقدمي مشروع املقرر        .           وأفغانستان  )                    باسم االحتاد األورويب   (                      املقدم من فنلندا                                     

                                                                                                                كل من أستراليا، والبوسنة واهلرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وليختنشتاين، والنرويج، ورومانيا، وصربيا ومجهورية            
  .                           مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  .                                               وأدىل املراقب عن أفغانستان ببيان بشأن مشروع املقرر -  ٦٧

  .   ١١٣ / ٢                                                ولالطالع على النص املعتمد، انظر الفصل الثاين، املقرر   .                              واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت -  ٦٨

      نيبال  :                                       التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

                               عرض ممثل سويسرا مشروع املقرر        ،      ٢٠٠٦       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ٢٧                 ، املعقـودة يف       ٣٢            يف اجللسـة     -  ٦٩
A/HRC/2/L.47     وانضم الحقا إىل مقدمي مشروع املقرر        .        وسويسرا  )                    باسم االحتاد األورويب   (                      ، املقدم من فنلندا                                     

                                                                                                         كل من أستراليا، والبوسنة واهلرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وليختنشتاين، ونيكاراغوا، والنرويج، ورومانيا، وصربيا 
  .             سالفية السابقة                     ومجهورية مقدونيا اليوغ

  .                                     وأدىل ممثل نيبال ببيان بشأن مشروع املقرر -  ٧٠

  .                           ً                     وأدىل ممثل زامبيا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت -  ٧١

                                                                ولالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، املقرر           .                                  واعتمد مشروع املقرر بدون تصويت     -  ٧٢
١١٤ / ٢   .  

                                                                         ام على العنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من                                               اجلهود العاملية من أجل القضاء الت     
                                                       تعصب والتنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان

                                  ، عرض ممثل اجلزائر مشروع املقرر          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ٢٨                 ، املعقـودة يف       ٣٣            يف اجللسـة     -  ٧٣
A/HRC/2/L.27/Rev.2 اجملموعة اإلفريقية     باسم  (                  ، املقدم من اجلزائر               .(   

                                           أن وفد بلده قرر تأجيل النظر يف مشروع          )                       باسم اجملموعة األفريقية   (                                    ويف اجللسة ذاهتا، ذكر ممثل اجلزائر        -  ٧٤
  .                          إىل الدورة الثالثة للمجلسA/HRC/2/L.27/Rev.2      املقرر 

                                                  التنفيذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                   ، عـرض ممثل كندا مشروع القرار           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٨   يف                ، املعقـودة      ٣٣            يف اجللسـة     -  ٧٥
A/HRC/2/L.40/Rev.1         وانضم فيما    .                                                                                  ، املقدم من األرجنتني، وكندا، والدامنرك، وغانا، وهولندا، ونيكاراغوا ورومانيا            
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                كية، والدامنرك،                                                                                                      بعـد إىل مقدمي مشروع القرار كل من األرجنتني، وأستراليا، والنمسا، وكرواتيا، واجلمهورية التشي             
  .                                                                                                     وإكوادور، وأملانيا، وغانا، وآيسلندا، وآيرلندا، والتفيا، وبريو، وبولندا، وتركيا، وصربيا، والسويد، وسويسرا

  :                           ً                                  وأجرى ممثل كندا تنقيحا شفوياً على مشروع القرار على النحو التايل -  ٧٦

                         ر باجلهود املتواصلة اليت            ً             حييط علماً مع التقدي    "                            من املنطوق، بعد عبارة       ١                     أضـاف يف الفقـرة        ) أ ( 
  ؛ "                            الدول األعضاء يف األمم املتحدة و   : "                 ، العبارة التالية "     تبذهلا

  :                       من املنطوق بالنص التايل ٢                 استعاض عن الفقرة   ) ب ( 

                                                                                        املفوضة السامية على إجراء دراسة بشأن اخليارات املختلفة فيما يتعلق بإصالح نظام                   يشـجع  " 
                                                          دول وغريها من أصحاب املصلحة يف هذا الصدد، وعلى تقدمي                                                   هيـئات املعاهدات وعلى التماس آراء ال      
   ".                               تقرير عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان

     باسم  (         وباكستان   )                    باسم اجملموعة العربية (           ، والبحرين  )                    باسم اجملموعة األفريقية (                       وأدىل ممثلو كل من اجلزائر  -  ٧٧
  .                               ببيانات فيما يتعلق مبشروع القرار  )                   منظمة املؤمتر اإلسالمي

  .                                                 وأدىل ممثل إندونيسيا ببيان معلال التصويت بعد التصويت -  ٧٨

                                ولالطالع على نص القرار بصيغته       .                                         ً                        واعـتمد مشـروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً، بدون تصويت          -  ٧٩
  . ٥ / ٢                                  املعتمدة، انظر الفصل الثاين، القرار 

                   حرية الرأي والتعبري

ـ  /                 تشـرين الـثاين    ٢٨              ، املعقـودة يف    ٣٣            يف اجللسـة     -  ٨٠                            ، عرض ممثل كندا مشروع املقرر     ٢٠٠٦  رب       نوفم
A/HRC/2/L.42/Rev.1             ،املقـدم مـن األرجنـتني، وكندا، والدامنرك، وغانا، وهولندا، ونيكاراغوا، ورومانيا                                                                                          

                                                                             وانضم الحقا إىل مقدمي مشروع القرار كل من أندورا، وأستراليا، والنمسا،             .                               والواليـات املـتحدة األمريكية    
                                                                           وشيلي، وفرنسا، وأملانيا، وغواتيماال، وهنغاريا، وآيسلندا، وآيرلندا، والتفيا،                                وبلجـيكا، والبوسـنة واهلرسك،    

                                                                                                             وليختنشتاين، وبريو، وبولندا، ومجهورية كوريا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا،           
  .                    وأوكرانيا، وأوروغواي

                             ل الـنظر يف مشروع القرار                                                                                  ويف اجللسـة ذاهتـا، ذكـر ممـثل كـندا أن وفـد بلـده قـرر تأجـي                    -  ٨١
A/HRC/2/L.42/Rev.1٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩            ، املعقودة يف   ٣٥         ويف اجللسة   .                       إىل دورة مقبلة للمجلس     ،  

  .                                                                                   ذكر أن وفد بلده قرر تأجيل النظر يف مشروع القرار املذكور آنفا إىل الدورة الرابعة للمجلس

       دارفور

                                  ، عرض ممثل اجلزائر مشروع املقرر          ٢٠٠٦       نوفمرب   /       الـثاين             تشـرين      ٢٨                 ، املعقـودة يف       ٣٤            يف اجللسـة     -  ٨٢
A/HRC/2/L.44 باسم اجملموعة األفريقية (                  ، املقدم من اجلزائر                    .(   
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                                        إجراء تعديالت شفوية على مشروع املقرر        )                    باسم االحتاد األورويب   (                                       يف اجللسـة ذاهتا، اقترح ممثل فنلندا         -  ٨٣
A/HRC/2/L.44 بالصيغة الواردة يف الوثيقة ،                            A/HRC/2/L.48على النحو التايل ،                 :  

  :                       من املنطوق بالنص التايل ٢                 يستعاض عن الفقرة   ) أ ( 

                                                                    ببالغ القلق خطورة حالة حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف دارفور، ويدعو إىل           يالحظ اجمللس  " 
ّ                                                                     وضـع حـّد فوري لالنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل            ُ                  وُيشدد على االلتزام   .      

                                                                                   ألساسي حلكومة السودان حبماية مجيع األفراد من االنتهاكات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي وغري ذلك من  ا
                            ويدعو مجيع األطراف إىل وضع       .                                                                    أشكال العنف القائم على أساس نوع اجلنس واستخدام األطفال اجلنود         

                    مبن فيها النساء                                                                                        حـد جلميع أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة،             
  ؛ "                                                             ً           واألطفال، والسماح يف الوقت ذاته بعودة مجيع األشخاص املشردين داخلياً إىل ديارهم

  :                        من املنطوق  بالنص التايل ٣                                 يستعاض عن اجلملة الثانية يف الفقرة   ) ب (

ّ                                 ً     ً                             يدعو مجيع األطراف إىل وضع حّد لإلفالت من العقاب والتعاون تعاوناً كامالً يف تنفيذ اتفاق                "                          
                                                                                                     رفور للسالم وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة يف هذا الصدد، وذلك جبملة أمور من بينها املساعدة                  دا

  ؛ "                                                               على تقدمي املسؤولني عن اجلرائم اجلسيمة إىل العدالة مبوجب القانون الدويل

  ؛ "         االحتجاز     أماكن "        بعبارة    "                                     األماكن اليت عليهم االضطالع بواجبات فيها "           عن عبارة  ٤                يستعاض يف الفقرة   ) ج ( 

          ويطلب إىل    .                                عن طريق تنفيذ خمتلف التوصيات       : "       ما يلي   "       آلياته "                          من املنطوق بعد كلمة       ٥                 يضاف يف الفقرة      ) د ( 
ّ                 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته الرابعة عن التقّدم احملرز هبذا اخلصوص   ؛ "                                                                                

  .           من املنطوق ٦          من الفقرة   "   ان           حكومة السود "            حتذف عبارة     ) ه ( 

                            ، وكندا، واألردن، وسويسرا     )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                                                 ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل ممثلو كل من اجلزائر            -  ٨٤
  ، A/HRC/2/L.44                                                                                              واملراقـب عن السودان ببيانات فيما يتعلق بالتعديالت الشفوية املقترحة على مشروع املقرر              

  .A/HRC/2/L.48                          بالصيغة الواردة يف الوثيقة 

     ً   صوتاً   ٢٢                                                                              ويف اجللسة ذاهتا، أجري تصويت مسجل على التعديالت الشفوية املقترحة، اليت رفضت بأغلبية  -  ٨٥
  :                            وجاء التصويت على النحو التايل  .                   أعضاء عن التصويت ٤          وامتناع   ٢٠      مقابل 

            يا، وغانا،                                                                                   األرجنـتني، وكـندا، واجلمهوريـة التشيكية، وإكوادور، وفنلندا، وفرنسا، وأملان            :       املؤيدون
                                                                                           وغواتـيماال، والـيابان، واملكسيك، وهولندا، وبريو، وبولندا، ومجهورية كوريا، ورومانيا،           

  .                                                                               وسويسرا، وأوكرانيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي

              ابون، واهلند،                                                                          اجلزائـر، وأذربيجان، والبحرين، وبنغالديش، والصني، وكوبا، وجيبويت، وغ          :        املعارضون
                                                                                        وإندونيسـيا، واألردن، وماليزيا، ومايل، واملغرب، ونيجرييا، وباكستان، واالحتاد الروسي،          

  .                                                                   واململكة العربية السعودية، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وتونس
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  .                                    الربازيل، وموريشيوس، والفلبني، وزامبيا  :        املمتنعون

       ممثلو A/HRC/2/L.44                                         عليال للتصويت قبل التصويت على مشروع املقرر                             ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ت -  ٨٦
  ،  )                                                                                باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس، وباسم رومانيا البلد املنضم        (                      كـل مـن فنلـندا       

  .                                                        وفرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

    ٢٥                     ، الذي اعتمد بأغلبية A/HRC/2/L.44                       مسجل على مشروع املقرر                              ويف اجللسة ذاهتا، أجري تصويت     -  ٨٧
  :                                   وجاءت نتيجة التصويت على النحو التايل  .                   أعضاء عن التصويت  ١٠          وامتناع   ١١           صوتا مقابل 

                                                                                          اجلزائـر، أذربـيجان، البحرين، بنغالديش، الربازيل، الصني، كوبا، جيبويت، غابون، اهلند،              :       املؤيدون
                                                               زيا، مايل، املكسيك، املغرب، نيجرييا، باكستان، الفلبني، االحتاد                                    إندونيسـيا، األردن، مالـي    

  .                                                                      الروسي، اململكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، سري النكا، تونس

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

                                                                                  األرجنـتني، إكوادور، غانا، غواتيماال، اليابان، موريشيوس، بريو، مجهورية كوريا،            :        املمتنعون
  .                أوروغواي، زامبيا

                                                                                                              ويف اجللسـة ذاهتـا، أدىل ممـثلو كل من إكوادور، وإندونيسيا ومجهورية كوريا ببيانات تعليال للتصويت بعد                   -  ٨٨
  .       التصويت

                                                                   من النظام الداخلي للجمعية العامة، مل يتخذ اجمللس أي إجراء              ١٣١                       ً             وعقب اعتماد املقرر، وعمالً باملادة       -  ٨٩
  .                      ، املتعلق باملسألة نفسهاA/HRC/2/L.45                                   بشأن مشروع املقترح الوارد يف الوثيقة 

  .   ١١٥ / ٢                                                            ولالطالع على نص املقرر بصيغته املعتمدة، انظر الفصل الثاين، املقرر  -  ٩٠

  تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة عن دورته الثانية-      ًخامسا 

                                           ، عرض املقرر ونائب الرئيس، السيد موسى           ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩               ، املعقودة يف      ٣٥          يف اجللسة    -  ٩١
             الذي يتضمن،    ) A/HRC/2/L.11    و A/HRC/2/L.10 (                                           ، مشروع تقرير اجمللس عن دورته الثانية         )     األردن (        بريزات  

   ٦               للمجلس، يف      ٣٠                                                                      وقائع ونصوص املقترحات اليت اختذت بشأهنا إجراءات حىت اختتام اجللسة                             عـلى التوايل، ال   
  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /          تشرين األول

  .             بشرط االستشارة                     واعتمد مشروع التقرير  -  ٩٢

  .                                                         وقرر اجمللس أن يعهد إىل املقرر بوضع اللمسات األخرية على التقرير -  ٩٣
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