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.  يان إلياسونالسيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )السويد(.
 .٣٠/١١افتتحت اجللسة الساعة  
 )تابع ( من جدول األعمال١٢٠ و ٤٦البندان 

التنفيـــذ واملتابعـــة املتكـــامالن واملنـــسقان لنتـــائج املـــؤمترات 
الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف   

 ادين املتصلة ماامليدانني االقتصادي واالجتماعي واملي
 متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

 )A/60/L.48(مشروع القرار  
 )A/60/721(تقرير اللجنة اخلامسة  
ــرئيس  ــة  (الـ ــم باالنكليزيـ ــضاء أن  ): تكلـ ــذكر األعـ يـ

ــة    ــستها العامـــ ــة، يف جلـــ ــة العامـــ ــودة يف ٦٦اجلمعيـــ ، املعقـــ
 بــشأن ٦٠/١٨٠ديــسمرب، اختــذت القــرار /كــانون األول ٢٠

 .اء السالم يف إطار هذين البندين من جدول األعمالجلنة بن
ويف ما يتعلـق ـذين البنـدين، معـروض علـى اجلمعيـة               

، ومعـروض  A/60/L.48العامة مشروع قـرار صـادر يف الوثيقـة      
عليها أيـضا تقريـر اللجنـة اخلامـسة بـشأن اآلثـار املاليـة املترتبـة                 

رد يف الوثيقـة    يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار ذاك، وي       
A/60/721. 

إننــا جمتمعــون هنــا هــذا الــصباح لنبــت يف مــشروع        
، وقـــد A/60/L.48القـــرار بـــشأن جملـــس حقـــوق اإلنـــسان،     

عرضـــت نـــص املـــشروع للمـــرة األوىل علـــى األعـــضاء أثنـــاء  
ــود يف      ــام املعقــ ــاع العــ ــة يف االجتمــ ــري الرمسيــ ــشاوراتنا غــ مــ

فقــا ويــتم تقــدمي مــشروع القــرار هــذا و    . فربايــر/شــباط ٢٣
للواليــة الــيت أوكلــها إلينــا زعماؤنــا يف اجتمــاع القمــة العــاملي  

وكان اجتماع القمة قد عقـد العـزم علـى تعزيـز     . ٢٠٠٥لعام  
ــة األمــم املتحــدة يف ميــدان حقــوق اإلنــسان   وكمــا يعلــم . آلي

ــذا       ــا حــىت اآلن باختــاذ بعــض اإلجــراءات يف ه ــضاء، قمن األع
فـوض الـسامي    الصدد من خالل االتفاق على تعزيز مكتـب امل        

 .حلقوق اإلنسان، على سبيل املثال
ويقع على عاتقنا اآلن أن ننجـز العنـصر الرئيـسي مـن              

ــدة حلقـــوق     ــة األمـــم املتحـ ــز آليـ ــا علـــى تعزيـ تـــصميم زعمائنـ
وقـد  . اإلنسان، وذلك من خالل إنشاء جملس حقوق اإلنسان       

أوكل زعماؤنا إلينا والية واضحة لكـي نفعـل ذلـك، وكلفـوا             
 العامــة مبهمــة حمــددة وهــي إجــراء مفاوضــات   رئــيس اجلمعيــة

علنية وشفافة ومبشاركة اجلميع، وأن يتم اسـتكماهلا يف أقـرب      
ــة     ــة العام ــستني للجمعي ــدورة ال ــة خــالل ال ــد . فرصــة ممكن ولق
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ــة      ــائج إىل اجلمعي ــا بتقــدمي النت ــوم رمسي فعلــت ذلــك، وأقــوم الي
 .العامة

ــشروع القــــرار تتــــويج خلمــــسة أشــــهر مــــن        إن مــ
ونتقــدم بالــشكر إىل أولئــك الــذين  . املفاوضــاتاملــشاورات و

ــسني    : أســهموا يف ذلــك  ــه؛ والرئي ــى توجيهات ــام عل األمــني الع
املــشاركني، الــسفري أريــاس ممثــل بنمــا، والــسفري كومــالو ممثــل 
جنــوب أفريقيــا، علــى عملــهما الــذي متيــز باملهــارة والتفــاين؛    
وبصفة خاصة نشكر مجيع األعـضاء علـى مـا بـذلوا مـن طاقـة                

روا مـن التـزام خـالل املـشاورات واملفاوضـات؛ ونـشكر             وأظه
ومـشروع القـرار    . كذلك اتمـع املـدين علـى إسـهامه الفعـال          

ــا        ــرة جهودن ــل كــل شــيء، مث ــل، قب ــوم ميث ــا الي ــروض علين املع
 .املشتركة واجلماعية، ونتاج فكرنا وطموحاتنا

ــرار يف      ــشروع الق ــدمي م ــذ تق ــباط٢٣ومن ــر، / ش فرباي
األعضاء لدراسة مشروع القرار دراسـة   أتيحت الفرصة جلميع    

إنــين أســتمد . مستفيــضة مــع عواصــمهم وجمموعــام املختلفــة
التــشجيع مــن التوافــق الواســع يف اآلراء الــذي حتقــق خــالل       

والــنص املعــروض   . مــداوالم حــول الــنص ككــل متكامــل     
 ميثــل العمــل الــذي قمنــا بــه  - وأكــرر، الــنص ككــل - علينــا
. ضو علــى كــل مــا طالبــت بــه ومل حتــصل أيــة دول عــ. مجيعــا

وبالنــسبة للعديــد مــن األعــضاء، فــإن اعتمــاد مــشروع القــرار   
اليـــوم ســـوف يعـــين تنـــازال عـــن بعـــض النقـــاط الـــيت كـــانوا،  

 .زالوا يدعموا بقوة وما
ولكننا وصلنا اآلن إىل حلظـة اختـاذ القـرار، سـواء مـن               

أجـــل تعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنـــسان أو مـــن أجـــل تعدديـــة 
وكمــا ســلم . عالــة ومكانــة األمــم املتحــدة ككــلاألطــراف الف

، فإن الركائز الثالث لألمـم      ٢٠٠٥سبتمرب  /زعماؤنا يف أيلول  
 متـشابكة ويعـزز بعـضها       - التنمية والسالم واألمـن      -املتحدة  

. وإذا مل تتمتـع مجيعهـا بـالقوة فلـن يتمتـع ـا أي منــها      . بعـضا 
مثلمـا  ومل حيدث يومـا أن احتـاج العـامل إىل أمـم متحـدة قويـة                 

ولـذلك، فإننـا حباجـة إىل جملـس قـوي           . هو حباجـة إليهـا اليـوم      
حلقوق اإلنسان، متامـا مثلمـا حنتـاج إىل حتقيـق نتـائج فعالـة يف                
ااالت األخرى من أعمال متابعة اجتمـاع القمـة واإلصـالح           

 . زعماؤنا بناهااليت أناط
ــة، جيـــب أن نفعـــل اآلن كـــل     ــا يتـــصل بالتنميـ ويف مـ

من أن االلتزامــات الــيت قطعــت يف عــام نــستطيع لكــي نــض مــا
ــام ٢٠٠٥ ــتنفذ يف عــ ــق  . ٢٠٠٦ ســ ــا أن حنقــ ــان لنــ وإذا كــ

، فإننــا ال منلــك ٢٠١٥األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام 
إن الفــشل يف تنفيــذ التزاماتنــا بــشأن  . فــسحة إلضــاعة الوقــت

التنمية ستكون تكلفتـه األرواح الـيت سـتفقد أو الـيت ستـصاب              
ــة الفقــر واملــ  ــائج،  . رض وانعــدام الفــرص بآف ولكــي حنقــق النت

وحنــن . بــد مــن ضــمان متتــع منظمتنــا بــأكرب قــدر مــن القــوة ال
حباجــة إىل االنتــهاء مــن عملنــا املتعلــق مبــشروع القــرار بــشأن    
ــت والطاقــات        ــا الوق ــسىن لن ــسان لكــي يت ــوق اإلن ــس حق جمل
والفسحة السياسية للتعامل مـع التنميـة وإصـالح إدارة األمانـة            

 . ومع املهمات الكربى األخرى اليت تنتظرناالعامة،
وهنـــاك بعـــض اجلوانـــب يف الـــنص تـــستحق تـــسليط   

فمــشروع القــرار ســيجعل الــس يــسترشد يف . الــضوء عليهــا
ــة،      ــاد واملوضــوعية وعــدم االنتقائي ــة واحلي ــادئ العاملي ــه مبب عمل

ويـــسلم املـــشروع بـــأن تعزيـــز . وبـــاحلوار والتعـــاون الـــدوليني
ان ينبغــي أن يــستندا إىل قاعــدة التعــاون ومحايــة حقــوق اإلنــس

واحلــوار وأن يهــدفا إىل تعزيــز قــدرات الــدول األعــضاء علــى   
 .احترام التزاماا حبقوق اإلنسان مبا فيه مصلحة كل البشر

وإذ يــسلم مــشروع القــرار بانعــدام الثقــة وبــالتوترات   
اليت تبدو جلية يف عامل اليوم، فإن لغته أيضا توجه رسالة قويـة            

حــدة حــول احلاجــة إىل احلــوار والتفــاهم بــني احلــضارات   ومو
والثقافـــات واألديـــان، وهـــي إشـــارة لنـــا مجيعـــا إىل أن نلتـــزم  
بالعمل معا ملنع وقـوع احلـوادث االسـتفزازية أو املؤسـفة وإىل             
أن نطور وسائل أفضل لتشجيع التسامح واحترام حرية الـدين          
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ــدة ــم املتحــ    . والعقي ــزة األم ــدم أجه ــم أن تق ــن امله دة ذات وم
الــصلة، مبــا فيهــا جملــس حقــوق اإلنــسان واجلمعيــة العامــة،        
إســهامات إجيابيــة يف هــذا اــال، ومــن أجــل تــشجيع احلــوار   

 .الذي متس احلاجة إليه حول هذه املسائل اهلامة واحلساسة
ويسلم مـشروع القـرار بـستة عقـود مـن العمـل القـيم               

د يف  الذي اضطلعت به جلنـة حقـوق اإلنـسان، وبـسجلها ايـ            
ويعترف بالدور اهلـام للمنظمـات غـري        . وضع القواعد واملعايري  

ــصعد      ــى ال ــسان عل ــوق اإلن ــة حق ــشجيع ومحاي ــة يف ت احلكومي
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، والـــذي فعلـــت جلنـــة حقـــوق   

 .اإلنسان الكثري من أجل تشجيعه
ــادات       ــضا لالنتق ــستجيب أي ــرار ي ــشروع الق ولكــن م

ــة   ــيت وجهــت إىل اللجن ــو. ال ــن العناصــر    وه ــددا م ــضمن ع  يت
املبتكرة اليت ستعطي الس حتسينات هامـة باملقارنـة مـع جلنـة             

فعلـى سـبيل املثـال، يقـيم املـشروع جملـسا يف         . حقوق اإلنسان 
مكان اللجنة، األمر الذي سـريفع مركزهـا املؤسـسي إىل هيئـة             

أن يـؤدي إىل زيـادة تـواتر         ومـن شـأنه    .فرعية للجمعيـة العامـة    
يـؤدي كـذلك إىل إنـشاء آليـة         وأن  وال الـسنة،    االجتماعات ط 

 .فعالة لعقد دورات استثنائية
ــشامل  يعتمــد ومــن شــأنه أن    ــدوري ال االســتعراض ال

ومـن  . كآلية لتقييم وفاء كل دولـة بالتزاماـا حبقـوق اإلنـسان           
ــع        ــني مجي ــة ب ــساوي يف املعامل ــل الت ــة أن تكف ــذه اآللي شــأن ه

 . واالنتقائيةالكيل مبكيالنيالدول األعضاء وأن متنع 
ومن شأن مشروع القـرار أن يـدرج يف واليـة الـس              

ــع      ــدة ومنـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسان يف منظومـ ــوق اإلنـ ــيم حقـ تعمـ
 .انتهاكات حقوق اإلنسان

ومــن شــأنه أن يــوزع املقاعــد وفقــا للتمثيــل اجلغــرايف    
 .العادل

ومـــن شـــأنه أن جيعـــل أعـــضاء الـــس غـــري مـــؤهلني   
متتـاليتني، وـذا يكفـل إمكانيـة        لالنتخاب الفوري بعد مدتني     

 .التناوب

وســينتخب أعــضاء الــس بأغلبيــة أعــضاء اجلمعيــة       
ــارة أخــرى  العامــة، أو  ــة املطلقــة بعب ــتم التــصويت  . باألغلبي وي

على كل مرشـح علـى حـدة ومباشـرة، وال بـد مـن أن حيـصل                  
 .  صوتا مؤيدا على األقل يف اقتراع سري٩٦على 

 عنـد انتخـاب   -عتبـار  وستأخذ الدول األعضاء يف اال   
 إسهام املرشحني يف تعزيـز ومحايـة حقـوق          -أعضاء للمجلس   

 يف هـذا    قطعوهـا اإلنسان وتعهدام الطوعية وااللتزامات الـيت       
 .الشأن قبل االنتخاب

وميكـــن للجمعيـــة العامـــة، بأغلبيـــة ثلثـــي األعـــضاء        
احلاضــرين واملــصوتني، أن تعلــق حقــوق العــضوية ألي عــضو   

 يقوم بانتهاكات صـارخة ومـستمرة حلقـوق      من أعضاء الس  
 . اإلنسان
ــأعلى املعــايري يف      ــد ب ويتوقــع مــن أعــضاء الــس التقي

أن  و  والتعاون التام مـع الـس،      تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،   
يــتم استعراضــهم يف إطــار آليــة االســتعراض الــدوري الــشامل   

 .خالل فترة عضويتهم
ايـــة جديـــدة وميثـــل مـــشروع القـــرار فرصـــة فريـــدة لبد 

ــسان  ــوق اإلنـ ــة   . حلقـ ــوة األوىل يف عمليـ ــل اخلطـ ــاده ميثـ واعتمـ
تقتـضي   ويتوقع من الس أن يباشر ويستعرض، كما      . مستمرة

الضرورة، وأن يقـوم حـسب االقتـضاء بتحـسني وترشـيد مجيـع              
واليات وآليـات ومهـام ومـسؤوليات جلنـة حقـوق اإلنـسان يف              

 خـالل اإلطـار     ويف. غضون عام واحد من انعقاد دورتـه األوىل       
ــد الوقــت       ــق وحتدي ــسه ســيقوم الــس بوضــع الطرائ ــزمين نف ال

 .الالزم آللية االستعراض الدوري الشامل
وستـــستعرض اجلمعيـــة العامـــة وضـــع الـــس خـــالل   

وسيستعرض الس أيضا أعماله ووظائفه بعـد     . مخس سنوات 
مرور مخس سـنوات علـى إنـشائه وسـريفع تقريـرا إىل اجلمعيـة               

ــة ــرا    و. العام ــس ســيقدم تقري ــضا أن ال ــذكر أي ــلنت نويا إىل س
 .اجلمعية العامة
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وحنــن اليــوم علــى اســتعداد ألن نــشهد بدايــة جديــدة    
ــة حقــوق اإلنــسان  ــز ومحاي ــا ملــشروع القــرار  . لتعزي وباعتمادن

سننشئ هيئة تقوم علـى احلـوار والتعـاون واملبـادئ، وسـتكون             
يري يف تعزيـز    فعالة ومنـصفة، هيئـة يتقيـد أعـضاؤها بـأعلى املعـا            

ومحايـــة حقـــوق اإلنـــسان، هيئـــة تعمـــل علـــى تعزيـــز املبـــادئ 
التأسيـسية الـيت بــادرت ـا اجلمعيـة العامــة يف اإلعـالن العــاملي      

 .حلقوق اإلنسان
ولقـد  . إنشاء جملس حقوق اإلنسان آن أوانـه      قرار  إن   

 األيام واألسابيع األخـرية باألمهيـة       يفأبلغين العديد من املمثلني     
وهلــذا . وــا علــى االعتمــاد الفــوري للــنص كمــا هــو الــيت يعلق

فـــإنين اقتـــرح أن تقـــوم اجلمعيـــة العامـــة اليـــوم باعتمـــاد نـــص  
 .مشروع القرار يف جمموعه

يف مشروع القـرار،    ولقد أسهم مجع وفري من املمثلني        
من املنظـورين الـوطين والـدويل، علـى امتـداد األشـهر اخلمـسة               

ــك إال نتيجــة   . األخــرية ــا ذل ــوم ــشتركة  ساعينم ــا امل ا وتطلعاتن
وال ميكــن اآلن إضــافة أو حــذف جــزء واحــد دون  . للمنظمــة

إنــه . تعــريض اتــزان الــنص وقوتــه وإمكانيــة تطبيقــه للخطــر      
ــرار يفــوق   ــه عــدد هجموعــمبمــشروع ق وإين آلمــل أن . أجزائ

تكــون الــدول األعــضاء اآلن علــى اســتعداد العتمــاد مــشروع  
 . القرار يف جمموعه لصاحل حقوق اإلنسان

 .A/60/L.48منضي اآلن إىل النظر يف مشروع القرار  
لتـصويت  ل الوقبل أن أعطـي الكلمـة للمـتكلمني تعلـي          

قبل التـصويت، أود أن أذكـر الوفـود بـأن تعلـيالت التـصويت               
 دقـــائق، وينبغـــي أن تـــديل ـــا الوفـــود مـــن ١٠تقتـــصر علـــى 

 .مقاعدها
مــــثلني الــــراغبني يف تعليــــل مأعطــــي الكلمــــة اآلن لل 
 .م قبل التصويتتصويته

أود : )سـبانية إلتكلـم با  () كوبـا (كا دياز   ريملاالسيد م  
 أن أحـد الوفـود طلـب        أفهم. أن أوضح أمرا قبل أن أبدأ بياين      

قــرار اليــوم هــل هــذا الإجــراء تــصويت مــسجل علــى مــشروع 
 صحيح؟
إن وفـــد الواليـــات  : )تكلـــم باالنكليزيـــة ( الـــرئيس 

 .املتحدة هو الذي طلب تصويتا مسجال
: )تكلــم باإلســبانية  () كوبــا (كــا ديــاز   ريملايد مالــس 

 . لتصويتل أتكلم اآلن تعليال
إن قــرار إنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان اعتمــد نظــرا     

وضع حد لعدم املوثوقية العميقـة الـيت أملـت          إىل  للحاجة املاسة   
ــسياسي والنفــاق      ــسان، نتيجــة للتالعــب ال ــة حقــوق اإلن بلجن

اليـات املتحـدة واالحتـاد      واالزدواجية اليت يفرضها كل مـن الو      
 . األورويب على عمل هذه اللجنة

اجلمعيــة العامــة لــيس علــى املــشروع املعــروض اليــوم و 
. بــأي حــال مــن األحــوال ردا علــى التحــدي الــذي مجــع بيننــا

يس يف هــذا الــنص مــا مينــع أن تتكــرر يف الــس اجلديــد       فلــ
ان دانــة بلــداملنــاورات التقليديــة الــيت تقــوم ــا دول الــشمال إل

 . حقالعامل الثالث بغري 
وكنــا نأمــل يف إنــشاء جملــس يــسهم يف تقويــة النظــام    

ــن خــالل تعــاون        ــسان م ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي ــدويل وتعزي ال
ومع ذلك فـإن الواليـات املتحـدة وحلفاءهـا يـصرون           . حقيقي

ــن أن    ــى ضــمان التأكــد م ــات واجلــزاءات هــو   ــجعل  العقوب
اآلن بالقــدرة هج النــيــسود، ولقــد تفــاقم هــذا  س الــذي النــهج

على تعليق حقـوق مـن يتـشككون أو يتـدخلون، أو ببـساطة،              
ال يوافقــون علــى خمططــات اإلمرباطوريــة القائمــة علــى اهليمنــة 

 .والسيطرة
وخــالل األشــهر الــيت انقــضت يف أثنــاء هــذا العمليــة،   

ــد      ــا ق ــات املتحــدة وحلفاءه ــا باســتياء شــديد أن الوالي الحظن
 ابتـزازهم التقليـدي لكـسر أي        بذلوا ضغطا شـديدا وجلـأوا إىل      

والـنص الـذي سـيعتمد ال يـشكل،         . ومة ملخططهم اجلديـد   امق
ــا يف املواقــف التفاوضــية     ــد، توازن ــد الكــثري أن نعتق ــا يري . كم
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وهــذا انعكــاس ســليب للعــامل األحــادي القطــب اخلطــري الــذي    
 وهـو عـامل خيـضع       -تسعى إدارة بوش إلضـفاء الـشرعية عليـه          

 .ه للعقل والعدالة أي قيمةالقوة وال يكون فيملنطق 
. ومل ختدعنا أبدا االعتراضات احلـادة ملمثلـي واشـنطن          

وإن طلـــب الواليـــات املتحـــدة التـــصويت علـــى الـــنص اليـــوم 
 وراء الكـــواليس لتلبيـــة  بـــشأنهتفـــاوضمل يـــتم ال هيعـــين أنـــ ال
 الـيت تـضحى باملـصاحل احليويـة        لذلك البلـد،   الرئيسية تطلباتامل

 . اجلنوبلبلدان 
ــات    وأن  ــة للوالي ــشنها اإلدارة احلالي ــيت ت  اهلجمــات ال

فهـي  . املتحدة علـى الـنص الـذي يعتمـد اليـوم تـبني غطرسـتها              
ــك        ال ــن ذل ــيض م ــى النق ــل عل ــشروع، ب ــذا امل  ــيئا ختــسر ش

 يـة هاجنحت يف إجياد وسـائل جديـدة إلثـارة املواجهـات والكر           
ــرض و ــفــ ــوم إال إىل   اتالعقوبــ ــها اليــ ــسعى باعتراضــ ، وال تــ

وهذا يعين أنه مهمـا حتقـق       .  املزيد من التنازالت   احلصول على 
هلذه الدولة العظمى من مـصاحل فإـا سـترغب دومـا يف املزيـد               

 .بشغفها يف اهليمنة والسيطرة
غفـاالت  إ حيتـوي علـى      A/60/L.48إن مشروع القرار     

خطرية ويـشتمل علـى عناصـر ال تعكـس املواقـف الـيت عـربت                
وهلـذا تؤكـد كوبـا      . عمليـة عنها غالبية الدول األعضاء طوال ال     

  حمتـوى مـشروع القـرار      ن ع الشديدةمرة أخرى على حتفظاا     
مشروع القرار الذي سيعتمد اليوم يقلل عدد األعـضاء         و. هذا

مقارنة بلجنـة حقـوق اإلنـسان ممـا يلحـق الـضرر بعمليـة متثيـل            
ــة  ــة   .األعــضاء يف هــذه اهليئ وإذا كانــت حقــوق اإلنــسان عاملي

فلمــاذا تكــون آليــة صــنع القــرار فيمــا  اجلميــع، مــن مــسؤوليةو
 الفريـق الرفيـع املـستوى       يتقدم  مليتصل ذه املسائل حمدودة؟ أ    

 اهليئـة كـون   ت علـى هـذه األسـس، بـأن           بتوصـية،  يف واقع احلال  
 ؟ا يف عضويتهة عامليةاجلديد

نــص يقــضي بتعليــق  يعتمــد كمــا أن مــشروع القــرار   
 بأغلبيـة ثلثـي     احلقوق فيما يتعلق بأعضاء الـس ميكـن تطبيقـه         

ــدد      ــصوتني، دون احلاجــة إىل وضــع ع األعــضاء احلاضــرين امل
 وميكــن. ميثــل احلــد األدىن لألصــوات املطلوبــة يف هــذا الــشأن  

 دولـة أن تعلـق حقوقـه      ٩٦لبلد منتخـب بتأييـد مـا يزيـد علـى            
وحنــن شــعوب اجلنــوب،  .  عــدد أقــل مــن البلــدان دةراإلوفقــا 

ظاملــة حتكــم علينــا ارات ا لقــرأننــا ال نــزال أهــدافباإلضــافة إىل 
 يف املـــستقبل للخطـــر الكـــامن املتمثـــل يف باإلدانـــة، ســـنتعرض

تلـك اهليئـة بعـد أن دخلناهـا         حرماننا من إمكانية االشـتراك يف       
 .عن طريق االنتخاب

اخلبيثــة والــسهلة املتمثلــة ولــيس هنــاك حــد للممارســة  
  فــرض قــرارات ذات دوافــع سياســية علــى بلــدان اجلنــوب  يف

احلــــق يف وقــــد أصــــبح .  أو احتــــرام أي معــــايريدون تطبيــــق
لغالبيــة العظمــى علــى وجــه ل  الرئيــسيطلــبامل وهــو - التنميــة

 الكفـاح ضـد   كمـا أن    . مـن ذكريـات املاضـي      - هذه البسيطة 
العنصرية، والتمييـز العنـصري، وكراهيـة األجانـب، وجوانـب           

 . يف عدم اكتراث جانباحنيالتعصب األخرى ذات الصلة قد 
ذي تتوفر فيه هذه العناصر لن يتيح الفرصة        والس ال  

ــق       ــة حتقي ــم حمكم ــا ألن تكــون هل ــات املتحــدة وحلفائه للوالي
معــززة ضــد شــعوب اجلنــوب فحــسب بــل ســيكفل هلــم أيــضا 
اإلفالت من العقاب على حنـو مـا يتمتعـون بـه بالفعـل اآلن يف                

 .جلنة حقوق اإلنسان
 هل سيكون باملـستطاع يف الـس اجلديـد اختـاذ قـرار             

ة يات املتحدة موضع مـساءلة ومـسؤول      يطالب بأن تكون الوال   
عن التعذيب وغريه من االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان     
اليت ترتكب يف قاعـدة غوانتنمـو البحريـة غـري القانونيـة التابعـة            
للواليــات املتحــدة، أو يف ســجن أبــو غريــب، أو علــى مــنت       

ــيت ت    ــسرية ال ــائرات، ويف مراكــز االحتجــاز ال ــة  الط ــوم وكال ق
ــا؟     ــشغيلها يف أوروبـ ــة بتـ ــابرات املركزيـ ــسعى اإلاملخـ دارة وتـ

شرعية علـى  ال إىل فرض مصاحلها غري  للواليات املتحدة احلالية
وإعادة التـصميم احلاليـة للنظـام الـدويل الـذي            عملية اإلصالح 
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تبـاع  اوينبغـي ملـن يعتقـدون عـن خطـأ أن            . متثله األمم املتحدة  
ــازالت   ــة وللتن ــا بكــسب   سياســة للتهدئ ــسمح لن ــستمرة سي  امل

شباع شهية احملافظني اجلدد الذين يتولون الـسلطة يف         االوقت و 
لبـوا النظـر    قن يدرسـوا جتـارب املاضـي وأن ي        أالبيت األبـيض،    

يف الدروس املـستوعبة مـن احلـاالت الـيت تغاضـى فيهـا اتمـع                
ــساهل واإلمهــال، عــن األعمــال      ــنم عــن الت ــة ت ــدويل، بطريق ال

ــة ل ــدالعدواني ــامحة ذات ول ــة  مط ــى اهليمن ــوم عل ــا .  تق إن كوب
 .تؤدي واجبها باستنكار هذه احلقائق

وإن كوبا، رغم حتفظاـا الـشديدة، ومـع مراعاـا يف           
املقام األول للطلبـات الـيت تقـدمت ـا مـؤخرا وفـود صـديقة،            

 وستـــسعى يف A/60/L.48ستـــصوت لـــصاحل مـــشروع القـــرار 
لعدل وتطبيق القـانون    جملس حقوق اإلنسان اجلديد إىل إقامة ا      

ضروري الـ دويل  الـ تعـاون   ، وإىل ال  الدويل وإقامة حوار حقيقـي    
ــسان لكــل       جــدا ــوق اإلن ــع حق ــز مجي ــة وتعزي ــن أجــل محاي  م

 .الشعوب واألفراد
أعطـــي الكلمـــة اآلن : )تكلـــم باالنكليزيـــة( الـــرئيس 

 .ملمثل مجهورية فرتويال البوليفارية
) بوليفاريةمجهورية فرتويال ال   (تورو خيمينيس السيد   

ــم با( ــبانيةإلتكل ــدنا، أن     :)س ــق وف ــن طري ــا، ع ــود مجهوريتن  ت
 . تسجل موقفنا قبل التصويت

 أن لــدينا شــكوكا شــديدة يف  أوال، نــود أن نــشري إىل 
املصلحة املزعومة للواليـات املتحـدة يف عـدم اعتمـاد مـشروع             

ــا لــن نــصوت    .القــرار هــذا ــا، نــود أن نعلــن أنن  معارضــنيثاني
ننا ال نود أن نكون جزءا مـن الطـرف الـذي         مشروع القرار أل  

 ثالثـا، لـن نـصوت      .تقف معه الواليات املتحدة يف هذا الـشأن       
ألن لدينا اعتراضات شـديدة  مؤيدين مشروع القرار، كذلك،    

ونتيجـــة . نطـــوقاملديباجـــة ويف الفقـــرات شـــىت اعتمـــاد علـــى 
 .لذلك، نعتزم االمتناع عن التصويت

 معينــة اك فقــراتكمــا ذكرنــا مــن قبــل، هنــ وونــرى،  
ميكن أن نقبـل ـا، وقـد متـسكنا بـذلك املوقـف دون تغـيري                  ال

 . طوال املفاوضات
ولدينا حتفظات معلنـة فيمـا يتعلـق بـالفقرة األوىل مـن              

 الـذي   ،“الطـابع اإلنـساين   ”الديباجة اليت ما زال يـرد ـا تعـبري         
ــيح الفرصــة  ــشؤون   النتحــال ضــمنا يت ــدخل يف ال ــذار للت  األع
 . ولالداخلية للد

 على الفقـرة احلاديـة عـشرة        ات معلنة ثانيا، لدينا حتفظ   
 غـري احلكوميـة،      اليت تـشري إىل أنـشطة املنظمـات        من الديباجة، 

ــسألة يف         ــذه امل ــى ه ــا عل ــن حتفظن ــرب ع ــك نع ــى ذل ــاء عل وبن
 .جمموعها
ــدينا حتفظـــ    ــا، لـ ــر اتثالثـ ــى الفقـ ــن  ٢ و ١تني  علـ مـ

ــى الفقــرتني  املنطــوق و ـــ(يتني  و الفقــرتني الفــرع ٤ و ٣عل ) ه
 نـرى   ٦وفيما يتعلق بالفقرة    .  من املنطوق  ٥من الفقرة   ) و( و

 الـشرط القائـل     - وهـذا هـو تفـسرينا هلـا          -أنه يـرد ـا ضـمنا        
بأنــه ينبغــي للمهــتمني اســتنفاد املــوارد الداخليــة املتوخــاة يف       

 ٧ولدينا نفـس الـتحفظ بـشأن الفقـرتني          . تشريع الدول املعنية  
تخدام معــايري للحــد مــن اشــتراك   اللــتني تبقيــان علــى اســ ٨و 

ولدينا أيضا حتفظات علـى الفقـرتني       . الدول على قدم املساواة   
 .١٠ و ٥

وفيما يتعلق بـالفقرة   . وأعود اآلن إىل فقرات الديباجة     
الثانيــة مــن الديباجــة نفــسر هــذا علــى أنــه يعــين أنــه توجــد          
 بالضرورة ضمنا يف مشروع القـرار إشـارة حمـددة إىل احلـق يف             

 .التنمية
 بـــشأن - ال حتفـــظ - وأخـــريا، أود أن أتقـــدم ببيـــان 
 نؤكـد مـن جديـد موقفنـا بـأن           وهنـا .  مـن املنطـوق    ١٤الفقرة  

الدول اليت مل تـستكمل واليتـها بعـد يف جلنـة حقـوق اإلنـسان             
ــدول األعــضاء يف  تظــلينبغــي أن  ــة أوىل ال ــداهليئ ــة اجلدي  يت ال
 .أنشئت
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ــصارهــذا هــو موقفنــ   ــس . ا باخت ــود أن ن ــا ن  جلإال أنن
ولقـد أوردنـا الفقـرات الـيت لـدينا           .يعنيه وفدنا بالتحفظـات    ما

 الـــتحفظ يعـــينوال نفهـــم أن . عليهـــا حتفظـــات، فقـــرة فقـــرة 
ــة،     ــالتحفظ نعــين أن هــذه الفقــرات ليــست إلزامي االنتقــاد؛ وب

وبعبـارة أخـرى    . وليست ملزمة جلمهورية فرتويـال البوليفاريـة      
 .لق بناقانوين فيما يتعليس هلا أي أثر سياسي أو 

طُلــب إجــراء تــصويت : )تكلــم باالنكليزيــة( الــرئيس 
 .مسجل

 .أجري تصويت مسجل 
 :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا    

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 

ــنن   ــز، بـ ــا، بليـ ــادوس، بلجيكـ ــا،  بربـ ــان، بوليفيـ ، بوتـ
ــروين دار      ــل، ب ــسوانا، الربازي ــنة واهلرســك، بوت البوس
الـــــسالم، بلغاريـــــا، بوركينـــــا فاســـــو، بورونـــــدي،  
كمبوديا، الكامريون، كندا، الرأس األخـضر، شـيلي،        
الــــــصني، كولومبيــــــا، جــــــزر القمــــــر، الكونغــــــو،  
كوســـتاريكا، كرواتيـــا، كوبـــا، قـــربص، اجلمهوريـــة  

الدميقراطيــة، الــدامنرك، التــشيكية، مجهوريــة الكونغــو  
ــتونيا،      ــسلفادور، إسـ ــصر، الـ ــوادور، مـ ــويت، إكـ جيبـ
إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيـا، أملانيـا،         
-غانـــا، اليونـــان، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غينيـــا، غينيـــا

بيساو، غيانـا، هـاييت، هنـدوراس، هنغاريـا، آيـسلندا،           
ا، جامايكـا،   اهلند، إندونيسيا، العراق، أيرلنـدا، إيطاليـ      

ــا، الكويــــت،   ــستان، كينيــ ــان، األردن، كازاخــ اليابــ
ــشعبية،    ــة الــ ــة الو الدميقراطيــ ــتان، مجهوريــ قريغيزســ
التفيــا، لبنــان، ليــسوتو، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،      
ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمربغ، مدغـشقر، مـالوي،       

ماليزيــــــا، ملــــــديف، مــــــايل، مالطــــــة، موريتانيــــــا، 
ميكرونيزيا املوحدة،  واليات  موريشيوس، املكسيك،   

موناكو، منغوليا، املغرب، موزامبيق، ميامنار، ناميبيـا،       
ــر،    ــاراغوا، النيجــ ــدا، نيكــ ــدا، نيوزيلنــ ــال، هولنــ نيبــ
نيجرييا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، بـاراغواي،       
ــة     ــر، مجهوريـ ــال، قطـ ــدا، الربتغـ ــبني، بولنـ ــريو، الفلـ بـ

حتـاد الروسـي،    كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، اإل    
رواندا، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسـيا، سـانت         
فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سـان مـارينو، سـان          
تومي وبرينسييب، اململكة العربية السعودية، الـسنغال،       
ــنغافورة،     ــرياليون، ســ ــود، ســ ــل األســ ــربيا واجلبــ صــ
ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، جـــزر ســـليمان، الـــصومال،      

ري النكـــا، الـــسودان، جنـــوب افريقيـــا، إســـبانيا، ســـ
ســورينام، ســوازيلند، الــسويد، سويــسرا، اجلمهوريــة  
ــة    ــد، مجهوريـ ــستان، تايلنـ ــسورية، طاجيكـ ــة الـ العربيـ

 ليـــشيت، -مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، تيمـــور  
توغـــو، تونغـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، تـــونس، تركيـــا،  
ــارات    ــا، اإلم ــدا، أوكراني ــالو، أوغن ــستان، توف تركمان

ــة املت ــا العظمــى   العربي حــدة، اململكــة املتحــدة لربيطاني
ــدة،    ــا املتحـــ ــة ترتانيـــ ــدا الـــــشمالية، مجهوريـــ وأيرلنـــ
أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فييـت نـام، الـيمن،         

 زامبيا، زمبابوي
 :املعارضون
ــات املتحــدة       ــاالو، الوالي إســرائيل، جــزر مارشــال، ب

 األمريكية
 :املمتنعون عن التصويت

مجهوريــــة اإلســــالمية، ن إيــــرابــــيالروس، مجهوريــــة  
 فرتويال البوليفارية
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 ١٧٠ بأغلبيــــة A/60/L.48اعتمــــد مــــشروع القــــرار  
القـرار  ( أعـضاء عـن التـصويت    ٣، مـع امتنـاع   ٤صوتا مقابـل    

٦٠/٢٥١.( 
بعد ذلك أبلغ وفدا جورجيـا ونـاورو األمانـة العامـة            [ 

 ].بأما كانا ينويان التصويت مؤيدين
أعطـــي الكلمـــة اآلن : )تكلـــم باالنكليزيـــة( الـــرئيس 

للممثلني الراغبني يف تعليل التـصويت علـى القـرار الـذي اختـذ              
ــوا ــصويت     . ت ــيالت الت ــأن تعل ــود ب وامسحــوا يل أن أذكــر الوف

 دقـائق وينبغـي أن تـديل ـا الوفـود مـن              ١٠تقتصر مدا على    
 .مقاعدها
تكلـم  () الواليـات املتحـدة األمريكيـة      (السيد بولتون  
ت الواليـات املتحـدة، منـذ إنـشاء األمـم           ما برحـ  : )باالنكليزية

، من أقوى املؤيدين الهتمامها اهلـادف       ١٩٤٥املتحدة يف عام    
ــة  . مبــسائل حقــوق اإلنــسان  وكانــت إلينــور روزفلــت، مندوب

الواليــات املتحــدة لــدى جلنــة األمــم املتحــدة األوىل حلقــوق       
اإلنــسان، مــن بــني القــوى الدافعــة يف صــياغة اإلعــالن العــاملي  

وما زالت الواليات املتحدة تتصدر األعمـال       . نسانحلقوق اإل 
الراميــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة، داخــل أمتنــا  

 .ويف كل أحناء العامل
لقد أنشئت األمم املتحـدة علـى أسـاس مبـدأ وجـوب              

تعـــاون الـــدول فيمـــا بينـــها للمـــساعدة علـــى ختفيـــف املعانـــاة  
دمـة علـى أسـاس مـا        وسيحكم علينا يف السنوات القا    . البشرية

إذا كنا قد أنشأنا آليات لألمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان تتـسم             
ــة والقــوة  وجيــب أن نقــرر مــا إذا كــان جملــس األمــم    . بالفعالي

املتحدة حلقوق اإلنسان سيصبح جملـسا حيترمـه العـامل ويأخـذه            
نـة األمـم     وهـذا مركـز مل يعـد مـن خـصائص جل            -مأخذ اجلـد    

 .املتحدة حلقوق اإلنسان
د األمـــني العـــام كـــويف عنـــان، أهـــدافا طموحـــة  حـــد 

ولكنـها مناســبة للجهــود الــيت تــستهدف إصــالح جلنــة حقــوق  

ــا مجيعــا نــسلم بــأن جلنــة    . اإلنــسان ــا كن وعلــى الــرغم مــن أنن
حقوق اإلنسان حتتـاج إىل تغـيري، فـإن األمـني العـام هـو الـذي                 

 :حدد إطار املناقشة بقوله
هــا لقــد قــوض قــدرة اللجنــة علــى أداء مهام”  

مما يلقـى بظـالل     ... تناقص موثوقيتها وكفاءا الفنية     
مـــن الـــشك علـــى مسعـــة منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف  

 ).١٨٢، الفقرة (A/59/2005 “جمموعها
وملساعدة الدول األعضاء على التحرك إىل األمام، قـام األمـني           
العام، وكذلك الواليات املتحدة ودول أعضاء أخرى، بتقـدمي         

 . لتحسني تلك اللجنةعدد من املقترحات
وحنــن نقــدر اجلهــود الــيت يبــذهلا الــسيد يــان الياســون،  

ــسان،      ــة حلقــوق اإلن ــة فعال ــشاء هيئ ــة إلن ــة العام ــيس اجلمعي رئ
ولقـد  . فضال عن اجلهود اليت يبذهلا السفريان كومالو وآريـاس        

تسىن بفضل قيادم حتقيق عدد من هذه األهـداف مـن خـالل          
متثــل حتــسينات علــى جلنــة هــذا الــنص الــذي يتــضمن أحكامــا  

غـري أن الـنص احلـايل مل يـشهد      . حقوق اإلنسان القائمة حاليـا    
 .حتسينات كافية يف عدد أكرب مما ينبغي من املسائل

ويف التركيز على عضوية هذه اهليئـة كانـت الواليـات            
فلقــد اســتهدف األمــني العــام ذلــك . املتحــدة يف صــحبة ممتــازة

 : تعـاين منـها اللجنـة، مالحظـا        باعتباره املشكلة األساسـية الـيت     
أن هناك دوال طلبـت االنـضمام إىل عـضوية اللجنـة ال لكـي               ”

تعزز حقوق اإلنسان وإمنا حلماية نفـسها مـن النقـد أو النتقـاد       
ــا ــسه (؛ “غريه ــام، وكــان    ) املرجــع نف ــع األمــني الع ــا م واتفقن

 .شاغلنا الدائم هو موثوقية عضوية هذه اهليئة
لقـد  . ا أداة قوية لعالج ذلـك     واقترح األمني العام أيض    

اقترح أن ينتخب الس أعضاءه بأغلبية الثلثني وال يـرد ذلـك            
وكـان  . االقتراح يف القرار، رغم أنه ينبغي أن يكون واردا فيه         

مــن شــأن رفــع مــستوى التأهيــل للحــصول علــى العــضوية أن   
جيعل من األصعب علـى البلـدان غـري امللتزمـة علـى حنـو ثابـت                 
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وكان مـن املمكـن     . أن تفوز مبقاعد يف الس    حبقوق اإلنسان   
ــسعى        ــيت ال ت ــدان ال ــع انتخــاب البل ــى من ــك عل ــساعد ذل أن ي

 .إىل تقويض الس اجلديد من الداخل إال
واقترحـــت الواليـــات املتحـــدة معيـــارا اســـتثنائيا ملنـــع   

ــسان إىل      ــوق اإلن ــهاكات اجلــسيمة حلق ــرتكيب االنت ــضمام م ان
ــس ــدول  وكــان مــن شــأن ذلــك االق  . ال ــستبعد ال ــراح أن ي ت

األعضاء اليت تتخذ اآلن ضدها تدابري مبوجـب الفـصل الـسابع            
مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة فيمـــا يتـــصل بانتـــهاكات حلقـــوق 

وأعربنا أيضا عن االستعداد للنظـر      . اإلنسان أو أعمال إرهابية   
ــتبعا      ــوى الس ــة أق ــة إىل آلي ــة احلاج ــدائل لتلبي ــن  يف ب ــوأ م د أس

 .ينتهكون حقوق اإلنسان
ومــن احملــزن أن تلــك املقترحــات مل تــدرج يف الــنص    
ــدول األعــضاء، ســوى أن    .اجلديــد وال يقتــضي القــرار مــن ال

 عند التصويت سجل املرشح فيمـا يتعلـق         “تأخذ يف االعتبار  ”
حبقوق اإلنسان، والنص على أن تعليق اجلمعية العامـة عـضوية      

 - أي عضو منتخب يف الس يتطلب تـصويتا بأغلبيـة الثلـثني           
 .من ذلك املطلوب النتخاب األعضاءوهو معيار أعلى 

وموقفنا بشأن ضـرورة أن تكـون هنـاك عـضوية قويـة            
موثوقة موقـف يقـوم علـى املبـدأ، ونعلـم أنـه موقـف يتـشاطره                 

ونعـرب عـن تقـديرنا للـدول األعـضاء الـيت            . آخرون هنا اليوم  
ــاك مكــان يف       ــي أال يكــون هن ــه ينبغ ــدنا أن ــى تأكي وافقــت عل

اجلديد للبلدان اليت يوجد بشأا دليـل موضـوعي علـى           الس  
انتــهاكات منهجيــة صــارخة حلقــوق اإلنــسان، أو الــيت طبقــت 

. عليهــا جــزاءات لألمــم املتحــدة النتــهاكات حلقــوق اإلنــسان 
وقــد وقعــت بعــض الــدول األعــضاء علــى رســائل ــذا املعــىن   

وعلى الـرغم مـن أن      . ختطط لإلدالء ببيانات يف هذا الشأن      أو
ك االلتزامــات مل تــستطع يف ايــة املطــاف أن تغــري موقفنــا   تلــ

بــشأن مــشروع القــرار، فإــا متثــل جهــدا ســارا ومناســبا مــن    
جانب العديد من الـدول األعـضاء الـيت تكـرس نفـسها خلدمـة             

 .هذه القضية

غري أن الواليات املتحدة ترى أنـه ميكننـا، بـل وينبغـي            
 اآلن فرصـة تارخييـة   وأمامنـا . لنا، أن نفعل مـا هـو أكثـر بكـثري       

ألن ننــشئ جهــازا رئيــسيا حلقــوق اإلنــسان يف األمــم املتحــدة  
يقف على استعداد لتقـدمي املـساعدة ملـن هـم يف أمـس احلاجـة                
ــاق        ــا أمســاه امليث ــاء م ــات يف بن ــون للحكوم ــد الع ــد ي ــا ومل إليه

ــات األساســية ” ــل    . “احلري ــشاؤه ميث ــذي جيــري إن ــس ال وال
 انتهاكات حقوق اإلنـسان يف      تركة لنا وجيب أال ندع ضحايا     

ــاء العـــامل يعتقـــدون أن الـــدول األعـــضاء يف األمـــم    مجيـــع أحنـ
ــه      ــل أن ــتعداد ألن تقب ــى اس ــت عل ــيس يف  ”املتحــدة كان ــه ل أن

وجيـب أال نـدع التـاريخ يــذكرنا    . “اإلمكـان أحـسن ممـا كـان    
ــا كــان        ــل حــال وســطا، وجمــرد أفــضل م ــاة جملــس كــان ميث بن

يـــضمن أن نعمـــل كـــل بوســـعنا أن نفعلـــه، بـــدال مـــن جملـــس 
 . نستطيعه لتعزيز حقوق اإلنسان ما

وبالنظر إىل عدم وجـود آليـات أقـوى إلجيـاد عـضوية              
موثوقة مل تستطع الواليات املتحدة أن تنـضم إىل توافـق اآلراء            

ومل تكـن لـدينا ثقـة كافيـة يف هـذا الـنص متكننـا                . بشأن القرار 
مــن أن نقــول إن جملــس حقــوق اإلنــسان ســيكون أفــضل مــن  

وبعد أن قلنا ذلك، ستعمل الواليات املتحدة يف تعـاون   . لفهس
مــع الــدول األعــضاء األخــرى جلعــل الــس قويــا وفعــاال قــدر 

وســنؤيد اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز الــس، ونتطلــع . اإلمكــان
ومــا زلنــا . إىل إجــراء اســتعراض جــاد هليكــل الــس وأعمالــه 

حـدة املتمثلـة يف تعزيـز       ملتزمني بدعم املهمة التارخيية لألمم املت     
 . ومحاية احلقوق األساسية جلميع مواطين العامل

وسـيكون االختبـار احلقيقـي هــو نوعيـة العـضوية الــيت       
ــا إذا كــان الــس ســيتخذ إجــراءات      ــس، وم ســتظهر يف ال
فعالــة ملعاجلــة حــاالت انتــهاك حقــوق اإلنــسان اخلطــرية مثلمــا  

وي، وبـيالروس،  حيدث يف السودان، وكوبـا، وإيـران، وزمبـاب     
وكعهدنا دائما ما زال التزامنا بـدعم كـل مؤسـسات           . وبورما

األمــم املتحــدة الــيت تعــزز الدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان ميثــل   
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 أسوة بالتزامنا جبهود اإلصالح اجلاريـة يف كـل          -أولوية عالية   
 .منظومة األمم املتحدة

وميكننــا ممارســة حقنــا يف الــرد فيمــا يتعلــق مبــا ذكرتــه   
 ولكـن، مـن ناحيـة أخـرى، ملـاذا نـشغل             -يال وكوبا للتو    فرتو

 نفسنا بذلك؟
هــذا ): تكلــم باإلســبانية) (املكــسيك (الــسيد بريوغــا 

فإنــشاء جملــس حقــوق  . يــوم ذو أمهيــة خاصــة لألمــم املتحــدة  
اإلنسان ميثل أهم تقدم واستكمال للجهود املتعـددة األطـراف          

ز قرار اجلمعيـة  ويعز. لتعزيز حقوق اإلنسان يف العقود األخرية    
العامة هذا أمهية حقوق اإلنسان بـصفتها واحـداً مـن األعمـدة             
الرئيــسية الثالثــة الــيت يقــوم عليهــا العمــل اجلمــاعي للمجتمــع    

 .الدويل
وكمــا اتفــق قادتنــا يف اجتمــاع القمــة العــاملي لعــام        
، يــشكل تعزيــز حقــوق اإلنــسان أرســخ أســاس حنقــق   ٢٠٠٥

ولـن يتحقـق    . ج إليهما شعوبنا  عليه األمن والرفاهة اللذين حتتا    
ــة إال بقــدر     ــسالم والرخــاء والدميقراطي ــسوده ال ــذي ي العــامل ال
ضــمان تــوفر الــشروط األساســية الــيت ميارســون مبوجبــها علــى 

 .حنو تام حقوقهم األساسية
ــذا اــال        ــم املتحــدة يف ه ــاز األم ــز جه وأصــبح تعزي

اءـا  هدفا بالغ األمهية نتيجة لفقدان جلنة حقوق اإلنـسان لكف         
وهلــذا الــسبب كــان التحــدي الرئيــسي جلهــود      . وموثوقيتــها

اإلصالح هو كفالة أن تكون الس اجلديد آلية أفـضل بكـثري            
 .وقد حتقق هذا اهلدف. من اللجنة القدمية

وتقـــدم عمليـــة التفـــاوض الـــيت انتـــهت اليـــوم صـــورة  
واضحة لتعدد التصورات املوجـود يف العـامل اليـوم بـشأن هـذه             

وال ميثـــل القـــرار عاملـــا مثاليـــا، ولكنـــه ميثـــل . عقـــدةاملـــسألة امل
ويف هــذا الــصدد ميكننــا أن نؤكــد اليــوم أن  . املوجــود بالفعــل

هناك فارقا واضحا بني أولئك الذين يعتربون حقـوق اإلنـسان           
أفــضل ســبيل لتعزيــز الكرامــة واحلريــة األوســع وأولئــك الــذين 

 عـادات   يرون أا التزام غري مـريح يـصعب التقيـد بـه يف وجـه              
ــسلطة    ــة الـ ــبل ملمارسـ ــة؛ أو سـ ــة، أو مواقـــف أيديولوجيـ معينـ

وهلذا سيكون التحدي اآلخـر الـذي سـيواجهه اتمـع           . العامة
الدويل يف الس اجلديد هو سد تلك الفجوة من أجـل حتقيـق           

 .عاملية حقوق اإلنسان وتعزيزها على حنو فعال
وســيتعني علــى الــس مــن حيــث الواقــع العملــي أن     
 الثغــرات والتــشوهات الــيت أصــبحت ســائدة يف اللجنــة،  يزيــل

ــة، وعــدم القــدرة     وخاصــة تطبيــق معــايري مزدوجــة، واالنتقائي
وتـــرى . علـــى تطبيـــق توصـــياا وقراراـــا علـــى أرض الواقـــع

 .املكسيك أن الس اجلديد أفضل بكثري يف النواحي التالية
. فهو يرفع مركز حقوق اإلنسان داخل هيكل املنظمـة         

أنــه يــضع فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعــضائه مطلــب التمــسك كمــا 
مبعـايري عامليـة الحتـرام حقــوق اإلنـسان وااللتـزام ـا، يــتعني أن       

وهـذا  . تتقيد ا الـدول الراغبـة يف أن تـصبح أعـضاء يف الـس              
يعين أن الترشيحات سيتم تقييمها على أسـاس كـل حالـة علـى              

يــان الرئيــسيان  واحلــوار والتعــاون مهــا املبــدآن التوجيه   . حــدة
ألعمـــال الـــس مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرة الـــدول علـــى الوفـــاء 

ــة حلقــوق اإلنــسان   ــاء باملعــايري الدولي ــالس .بالتزاماــا والوف  ف
يدخل اآلن آلية فعالة يطلب ا إىل اجلمعية العامة تعليق حقوق 
األعـــضاء الـــذين ينتـــهكون حقـــوق اإلنـــسان انتـــهاكا جـــسيما 

ــهجيا ــدى الــس   وال شــك أن أحــد  . ومن ــسية ل األصــول الرئي
يتمثــل يف اآلليـــة العامليـــة لالســتعراض الـــدوري ، الـــيت ســـتوفر   
بارامترات أكثر دقة للتقيـيم فـضال عـن تقـدميها قـدرا أكـرب مـن                 

 .املساعدة للدول اليت تطلب العون يف الوفاء بالتزاماا
ــشاء الــس       ــد إن ــإن املكــسيك تؤي وهلــذه األســباب ف
ــد ــيت اختــذها    ونعــرب عــن تر . اجلدي ــاخلطوة احلامســة ال ــا ب حيبن

 .اتمع الدويل اليوم
وتشكل حقوق اإلنـسان أحـد املواضـيع األساسـية يف            

ــة بلــدي اخلارجيــة   ــن منطلــق الــروح الــيت     . سياس وعليــه، وم
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أنـــشأت هـــذه اآلليـــة، قـــررت حكومـــة املكـــسيك أن تعتمـــد  
سياســة االمتنــاع عــن تبــادل األصــوات بــشأن الترشــيحات يف  

والغــرض مــن هــذه . اء جملــس حقــوق اإلنــسانانتخــاب أعــض
ــذين      ــحني الـ ــسيك إىل املرشـ ــم املكـ ــه دعـ ــو توجيـ ــوة هـ اخلطـ
ــا ويظهــرون أرفــع        ــاء بــالقرار، أكثــر املزاي ــون، كمــا ج ميتلك
ــذه       ــرام هل ــسان واالحت ــوق اإلن ــضية حق ــزام بق ــستويات االلت م

عالوة على ذلك، سوف متتنـع املكـسيك عـن إفـشاء            . احلقوق
تعلق بالتصويت، تفاديا لتـأثري عوامـل غـري    نواياها مسبقا فيما ي   

وباختــاذ . مــصلحة حقــوق اإلنــسان وقــت تقريــر مــن تــدعمهم
هـــذه الـــسياسة، نرجـــو أن نـــتمكن مـــن احملافظـــة علـــى أرفـــع  

 .املستويات الدولية يف محاية كرامة البشر وتعزيزها
واآلن وقـد أنـشئ جملـس حقــوق اإلنـسان، علـى كــل       

ا علـــى القيـــام باملهـــام مـــن حكوماتنـــا أن توجـــد جملـــسا قـــادر
ويف هـذا  . املطلوبـة مـن األمـم املتحـدة يف هـذا اـال احلـساس       

الــصدد، تــود املكــسيك أن تعــرب عــن عميــق امتناــا لــرئيس   
اجلمعية العامة، حلسن تقديره ولتقدميه مقترحات حازت علـى         
ــشاء جملــس      ــسبة إلن أوســع نطــاق ممكــن مــن توافــق اآلراء بالن

د وفــدي أيــضا أن يعــرب عــن  ويــو. حقــوق اإلنــسان اجلديــد 
امتنانــه لقيادتـــه احلامســـة يف توجيـــه هـــذه العمليـــة مـــن خـــالل  

 .مفاوضات واسعة ومفتوحة ومتسمة دائما بالشفافية
ويف ضــــوء هــــذه اخلــــربة، تؤكــــد املكــــسيك جمــــددا  

اعتقادها بأن هذا النوع من التفاوض هو أكثر اآلليات املتاحـة     
ــة لالضــطال    ــصافا وفعالي ــة إن ــة العام ــة إصــالح  للجمعي ع بعملي

األمــم املتحــدة برمتــها مــع الــدعم الــالزم للــشرعية واالحتــرام   
 .الواجب لتساوي الدول يف السيادة

ــسيد بفاتـــسلتر   ــسا (الـ ــم باال) (النمـ ــةنكليزتكلـ ): يـ
ــم باســم االحتــاد األورويب   وقــد أعــرب عــن  . يــشرفين أن أتكل

غاريــا التأييــد هلــذا البيــان أيــضا البلَــدان املنــضمان إىل االحتــاد بل
ورومانيـــا، والبلـــدان املرشـــحة لعـــضويته تركيـــا ومجهوريـــة      

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وكرواتيا، وبلدان عمليـة حتقيـق         
االســتقرار واالنتــساب احملتمــل ترشــيحها هلــذه العــضوية ألبانيــا 
ــود، فـــضال عـــن    ــربيا واجلبـــل األسـ ــنة واهلرســـك وصـ والبوسـ

قــين، ال يظهــر وبــسبب ســهو ت. أوكرانيــا ومجهوريــة مولــدوفا
اسم تركيا على النص الذي جرى تعميمـه منـذ برهـة، ولكنـه              

 .سريد يف النص املكتوب النهائي
ويرحب االحتاد األورويب باختاذ القرار املتعلـق بإنـشاء          

وحنن فوق كـل شـيء نـشيد بكـم، يـا            . جملس حقوق اإلنسان  
سيدي، وبالرئيسني املـشاركني، الـسفري كومـالو ممثـل جنـوب            

ــا و ــذلتموه مــن جهــود    أفريقي الــسفري آريــاس ممثــل بنامــا، ملــا ب
ــة املــشاورات        ال ــانيكم بــال حــدود يف إجنــاح عملي ــر ولتف تفت

ومــن مث . ونعلــم مجيعــا كــم كانــت مهمــتكم صــعبة  . الطويلــة
 .فأنتم جديرون بامتناننا واحترامنا وتقديرنا

ونود أيضا أن نـشكر األمـني العـام واملفوضـة الـسامية              
 أن تأثريمهـا مل يقتـصر علـى بـدء عمليـة             ذلك. حلقوق اإلنسان 

اإلصالح املشار إليها وإمنـا امتـد أيـضا إىل املـساعدة يف العمـل               
ويؤسـفنا أن اجلميـع مل يتمكنـوا        . على اختـاذ هـذا القـرار اليـوم        

مــن تأييــد القــرار، ولكننــا نأمــل أن تــتمكن مجيــع الوفــود مــن   
عـل  التضافر على متكني الس من العمل كمؤسسة قـادرة بالف         

 .على النهوض بقضية حقوق اإلنسان
وميثــل إنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان خطــوة هامــة يف  

ــا يف       ــا وحكوماتن ــاء دولن ــا رؤس ــيت قطعه ــات ال ــذ االلتزام تنفي
لقـد وفينـا مبـا عقـدنا عليـه العـزم مـن              . مؤمتر قمة العام املاضـي    

ونرجـو أن يعطـي قرارنـا اليـوم         . إنشاء جملس حقـوق اإلنـسان     
 الســتمرار عمليــة إصــالح األمــم املتحــدة، أيــضا دفعــة جديــدة

 .وأن يسهم يف تعزيز مصداقية املنظمة وشرعيتها
وكــان االحتــاد األورويب يرمــي منــذ البدايــة إىل إنــشاء   

ــة       ــضوية الالزم ــة واهلياكــل والع ــاملركز والوالي ــع ب ــس يتمت جمل
إلكــساب حقــوق اإلنــسان الــدور احملــوري املتــوخى يف ميثــاق 
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نريد هيئة فعالة ذات كفاءة تغطـي مجيـع        فنحن  . األمم املتحدة 
ونتوقـع مــن الـس أن يــسهم   . حقـوق اإلنــسان جلميـع النــاس  

إســهاما حقيقيــا يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان وحرياتــه األساســية 
 .ومحايتها
وال يتجلــى يف القــرار، بطبيعــة احلــال، كــل مــا كــان     

ــه   ــي إلي ــاد األورويب يرم ــسينا     . االحت ــل حت ــه ميث ــرى أن ــا ن ولكنن
ــز     باملق ــسان، ونرجــو أن يواصــل تعزي ــوق اإلن ــة حق ــة بلجن ارن

وقد كان تعزيـز    . أجهزة األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان     
 .مفوضية حقوق اإلنسان خطوة هامة أوىل يف هذا الصدد

ــى        ــساعد عل ــدة عناصــر ســوف ت ــرار ع ــضمن الق ويت
 .النهوض مبصداقية منظومة حقوق اإلنسان وفعاليتها

ــا دائمــا    ــدعو إىل أن يكــون جملــس حقــوق   أوال، كن ن
ــة دائمــة  ويتــيح اجتمــاع الــس بانتظــام طــوال   . اإلنــسان هيئ

كمـا  . العام االهتمـام املـستمر والبنـاء مبـسائل حقـوق اإلنـسان         
. توجد فيه آليـة جديـدة وأكثـر كفـاءة لعقـد دورات اسـتثنائية              

وهذه العوامـل، عـالوة علـى إتاحـة وقـت إضـايف لالسـتعراض               
كّــن األمــم املتحــدة مــن تكــريس مزيــد مــن   العــاملي، ســوف مت

 .الوقت حلقوق اإلنسان عن ذي قبل
ثانيا، سـوف يكـون لتكـوين الـس ولنوعيـة أعـضائه         

. تأثري واضح على أداء الس لوظيفته وعلى مـصداقية أعمالـه          
ومع التقدير لكون عضوية الـس مفتوحـة أمـام مجيـع الـدول              

ــضا أن     ــا أي ــسؤوليتنا مجيع ــن م ــضاء، م ــضاء  األع  ننتخــب األع
املـــؤهلني للوفـــاء بواليتـــه املتمثلـــة يف تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان  

ــها وينظــر االحتــاد األورويب إىل تلــك املــسؤولية نظــرة   . ومحايت
ومجيع دول االحتـاد األورويب، والبلـدان املرتبطـة         . جدية للغاية 

ــه، تلتــزم بعــدم مــنح صــوا ملرشــح خاضــع للجــزاءات الــيت     ب
ونـرى  . باب تتعلـق حبقـوق اإلنـسان      يفرضها جملس األمن ألسـ    

أن أي دولــة مذنبــة بارتكــاب انتــهاكات جــسيمة ومنهجيــة      
لــذلك . حلقــوق اإلنــسان ال ينبغــي أن ختــدم يف هــذا الــس     

يرحب االحتاد األورويب مبا أتـيح للجمعيـة العامـة مـن إمكانيـة              
تعليق حقوق العضوية يف جملس حقـوق اإلنـسان بأغلبيـة ثلثـي            

واملــشتركني يف التــصويت بالنــسبة لعــضو  األعــضاء احلاضــرين 
ــة حلقــوق     ــهاكات جــسيمة ومنهجي ــذي يرتكــب انت الــس ال

 .اإلنسان
ثالثـــا، نرحـــب باألحكـــام اجلديـــدة الـــيت تـــنص علـــى  

االنتخاب الفـردي املباشـر بـاالقتراع الـسري باألغلبيـة املطلقـة            
وهــذا يعــين أن املرشــح يلزمــه لكــي ينتخــب  . للجمعيــة العامــة

ــا ــن  م ــل ع ــدا ٩٦ ال يق ــد    .  صــوتا مؤي ــستبعد تأيي ــه ي ــا أن كم
ورغــم أن االحتــاد األورويب كــان يفــضل   .املرشــحني بالتزكيــة

اشتراط أغلبية الثلثني، فإننا نعترب هذا حتسنا علـى جلنـة حقـوق             
تقيـيم املناسـب للترشـيحات،      الولـتمكني الـدول مـن       . اإلنسان

ة ستقدم الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب ترشـيحاا كتابـ            
ــا يف ذلــك       ــات، مب ــا علــى األقــل مــن االنتخاب ــل ثالثــني يوم قب

وحنـن نـشجع    . التزاماا وتعهداا فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان       
 .  أن حيذو حذوها علىاآلخرين
رابعا، إن عناصر اجلودة األخرى للعـضوية يف الـس            

وجيب على مجيع أعضاء الـس      . مهمة أيضا لالحتاد األورويب   
ونرحــب أيــضا بــالفقرة الــيت تــنص علــى  . لــسالتعــاون مــع ا

ــة االســتعراض      إجــراء اســتعراض ألعــضاء الــس مبوجــب آلي
 . الدوري الشامل خالل فترة عضويتها

ــاد األورويب بـــ     ــرف االحتـ ــسا، يعتـ ــد ركز املخامـ الزائـ
سـيتيح  و. لمجلس بوصفه هيئة فرعية للجمعيـة العامـة       األمهية ل 

مـس املقبلـة الفرصـة    شأن استعراض املركز خالل السنوات اخل     
ــه إىل جهــاز        ــي ترفيع ــان ينبغ ــا إذا ك ــس وم ــل ال ــيم عم لتقي

 . رئيسي من أجهزة األمم املتحدة
سادسا، توفر والية الس أساسا قويا لتعزيـز ومحايـة           

وهــو ســيوفر . حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للجميــع 
 عــايريأعلــى املاإلرشــاد واملــساعدة جلميــع البلــدان علــى حتقيــق  
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وتقـع  . حلماية حقوق اإلنسان من خالل احلـوار وبنـاء القـدرة          
على عاتقه املـسؤولية عـن اإلسـهام يف منـع انتـهاكات حقـوق               
اإلنــسان وعــن االســتجابة الفوريــة حلــاالت الطــوارئ يف جمــال 

ــسان  ــهاكات   . حقــوق اإلن وســيعاجل الــس أيــضا حــاالت انت
نتظمــة حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك االنتــهاكات اجلــسيمة امل 

وســيبذل االحتــاد . حلقــوق اإلنــسان، ويقــدم توصــيات بــشأا  
تـه  الـس مـن الوفـاء بوالي      متكـني   األورويب كل جهـد لـضمان       

 .بصورة مسؤولة
ــة     ــة لواليـ ــاد األورويب أيـــضا أمهيـ ــابعا، يـــويل اإلحتـ سـ

ق اإلنــسان يف الــس لتــشجيع التعــاون الفعــال وإدراج حقــو  
ــة يف   ــشطة العامـ ــة ا األنـ ــار منظومـ ــدمي  إطـ ــدة وتقـ ــم املتحـ ألمـ

يـز ومحايـة حقـوق      توصيات إىل مجيع اهليئـات فيمـا يتعلـق بتعز         
 .اإلنسان
مجيع الدول املسؤولية األساسـية     عاتق  ثامنا، تقع على     

ــسان    ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــدوري  . عــن تعزي واالســتعراض ال
ــاالــشامل مــسألة جديــدة    مجيعــا، بــدءا بأعــضاء الــس،  جتعلن

ــ. لتمحــيص خــاص خاضــعني  ــتثناءات  ول ــاك اس . ن تكــون هن
ــضعها الــس بنفــسه    ومــن . وتبقــى التفاصــيل يف انتظــار أن ي

ــي  ــة   الااألساسـ ــتعراض إمكانيـ ــوفر لالسـ ــاد األورويب أن تتـ حتـ
ولتفادي فرط إثقال جـدول أعمـال       . املتابعة، حسب االقتضاء  

الـــس ـــذا اإلجـــراء، ينبغـــي أن يكـــون الوقـــت املخـــصص   
 احلـايل مـا ال يقـل عـن ثالثـة            ريتـدب لالستعراض باإلضـافة إىل ال    

وذلك مـن شـأنه     .  أسابيع يف السنة   ١٠قل عن   تاجتماعات ال   
كيـز علـى مجيـع القـضايا        متكني جملس حقوق اإلنـسان مـن التر       

 .ذات الصلة
تاسعا، ظل االحتـاد األورويب يـدعو دائمـا إىل احلفـاظ             

ــى  ــبعلـ ــسان وال  جوانـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــوة جلنـ ــا ب قـ ــاء عليهـ . نـ
ملنظمــات غــري احلكوميــة عنــصرا هامــا يف وســتكون مــشاركة ا

مداوالت الس وسيكون هلا أثر إجيايب على عمله، كمـا هـي       

ولـذلك فـإن اإلبقـاء علـى     . احلالة اآلن يف جلنة حقوق اإلنسان   
ــد     ــسألة جتـ ــة مـ ــات اللجنـ ــام وممارسـ ــا ألحكـ ــشاركتها وفقـ مـ

ــب ــز مــشاركتها مــع     . الترحي ــادة تعزي ــة مبكــان زي ومــن األمهي
 . مضي الزمن

ــام اإلجــراءات        ــة لنظ ــويل أمهي ــا ن ــا دائم ــرا، ظللن عاش
باحملافظــة عليــه يف إطــار جملــس حقــوق  اآلن اخلاصــة ونرحــب 

ويف ســـياق االســـتعراض، سنـــسعى جاهـــدين إىل    . اإلنـــسان
 . حتسني النظام وتعزيزه

 -وضـعنا األسـاس     لقد اختذنا قرارا هاما اليـوم حيـث          
ة حقـوق   وجلنـ .  لبداية جديـدة   -كما ذكرمت عن حق، سيدي      

ستبدل تعرضـت لكـثري مـن النقـد يف الـشهور            اإلنسان اليت ستـ   
ــق االحتــاد  . األخــرية ــى بعــض ذلــك النقــد؛   ويواف األورويب عل

ــا نتفــق  -ولكــن جيــدر التــذكري  . نوافــق علــى بعــضه  وال  وهن
 باإلجنازات التارخيية للجنـة حقـوق اإلنـسان يف جمـال            -مجيعنا  

ــاإلعالن     ــدءا بـ ــايري، بـ ــد واملعـ ــع القواعـ ــوق  وضـ ــاملي حلقـ العـ
 .لس يضطلع بدور هام يف ذلك الشأنوسيظل ا. اإلنسان
إن جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يـــرث أساســـا قويـــا مـــن  

وســتكون املهمــة هــي ترمجــة تلــك  . صــكوك حقــوق اإلنــسان
ــسان يف    ــوق اإلنـ ــة حقـ ــة حلالـ ــسينات ملموسـ ــد إىل حتـ القواعـ

وإذا مل نــستطع حتقيــق ذلــك، لــن يكــون الــس اهليئــة . الواقــع
ويـتعني علينـا حـسن اسـتعمال     .  أن يكوـا   لـه  هلامة الـيت نريـد    ا

ــاون       ــك احلــوار والتع ــا يف ذل ــا، مب ــصكوك املتاحــة لن ــع ال . مجي
ورغبتنا املشتركة يف تعزيـز احلـوار سـتقود أيـضا إىل مزيـد مـن                

. التفــاهم والتــسامح بــني مجيــع احلــضارات الثقافــات واألديــان 
الـيت سـتعمل يف   ويتوقف األمر على الدول األعـضاء، وخاصـة     

وينبغي أال ننـسى احلقيقـة الـيت        . الس، للوفاء بتلك التوقعات   
إننـا لـن نتمتـع بالتنميـة بـدون         . أوضحها األمني العام جبالء تام    

منـهما  األمن، ولن نتمتع باألمن بدون التنمية ولن نتمتـع بـأي            
 .بدون مراعاة حقوق اإلنسان
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 تتصـــو): تكلـــم بالفرنـــسية( )سويـــسرا( الـــسيد مـــورو 
 . لألسباب التالية٦٠/٢٥١سويسرا بكل إخالص مؤيدة القرار 

أوال، ميثـل القـرار تـسوية توافقيــة جيـدة ويقـيم توازنــا       
وهـو  . مقسطا بني التصورات واملطـامح املتباينـة بـشكل واسـع          

ميثـل أيـضا التزامــا جديـدا مـن الــدول األعـضاء بتعزيـز حقــوق       
 التنميــة، وحنــن نــدرك أن احلــق يف. اإلنــسان علــى حنــو شــامل 

فيمــا خيــص أغلبيــة كــبرية مــن عــضوية األمــم املتحــدة، يتــسم    
وحنن ملتزمـون بتعزيـز حقـوق اإلنـسان يف كـل            . بأمهية خاصة 

 . مكان وبدون متييز
ثانيا، ينشئ القرار جملس حقـوق اإلنـسان يف جنيـف،         

وحنن نؤكد جمددا اسـتعدادنا     . وهو أمر ذو أمهية كبرية لوفدي     
 . بيئة ممكنة للعمل يف جنيفألن نوفر للوفود أفضل 

ثالثا، يعزز القرار آلية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             
وذلك، يف مجلة أمور، بتوفري دورات أكثر تواترا خالل الـسنة           

 . وآلية لالستعراض الدوري الشامل
رابعا، حيدد القرار املالمح الرئيـسية لنـهج جديـد جتـاه           

ــدنا لتنفيـــذ مج . حقـــوق اإلنـــسان ــع حقـــوق إذ نكـــرس جهـ يـ
اإلنــسان مــن خــالل التعــاون، ودعــم الــنظم الوطنيــة للحمايــة   

 . واعتماد ج تعاوين بدال عن ج ااة
خامــسا، ينــشئ القــرار مؤســسة جديــدة ذات شــرعية   

ال خيتــار أعــضاؤها بعنايــة أكــرب فحــسب، ولكــن جيــب  . أكــرب
ــات     ــع الـــس واالضـــطالع بالتزامـ ــاون مـ ــيهم أيـــضا التعـ علـ

ــة ــة ا وســيحا. طوعي ــة وجــود  ل األمــر إىل اجلمعي لعامــة يف حال
 .مشكلة خطرية

سادســـــا، ينـــــشئ القـــــرار إطـــــارا لبدايـــــة جديـــــدة   
ــزام والعمــل    ــدة مــن االلت وهــذه . والستكــشاف أشــكال جدي

فرصــة لبنــاء ثقــة جديــدة مبعاجلــة حقــوق اإلنــسان بــروح مــن    
ونأمــل . األمانــة واملعاملــة املتــساوية وتفــادي املعــايري املزدوجــة 

 .نعود إىل أمناط السلوك القدميةأال بإخالص 

ســابعا، يــوفر القــرار أساســا جيــدا للعمــل امللمــوس        
واحلـوار مـع احلكومـات املعنيـة لـه          . والفعال اخلاص بكـل بلـد     
 . أمهية بالغة يف هذا الشأن

ثامنا، يقيم القرار توازنا سليما بني مقتضيات الفعاليـة          
مـن حيـث    جيب أن يكـون الـس شـامال للجميـع           . والشمول

أخطر حوادث انتـهاكات حقـوق      حاالت  العضوية، ولكن يف    
. اإلنــسان جيــب أن يكــون اتمــع الــدويل قــادرا علــى العمــل   

 . شرعية السسيعوقوفشله يف ذلك 

جنــازات االجيابيــة للجنــة إلوأخــريا، يــبين القــرار علــى ا 
حقــوق اإلنــسان وحيــدد جــدوال زمنيــا الســتعراض آليــة األمــم 

 .اإلنسان وحتسني هذه اآلليةاملتحدة حلقوق 
واألمر يعـود اآلن إىل الـس ومجيـع الـدول األعـضاء              

للمشاركة حبماس يف جهود االسـتعراض املقبلـة الـيت ميكـن أن             
 .تؤدي إىل تعزيز آلية األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان

ومن الواضح أنه مل يتم الوفاء جبميـع تطلعاتنـا يف هـذا      
راز تقــدم كــبري، بينمــا متــت احملافظــة ولكــن جــرى إحــ. القــرار

أيضا على توازن جيد بني اآلراء اليت ال ميكن التوفيق بينـها يف             
وحنن ال نشارك النـهج املتـشددة لـبعض الـذين           . بعض األحيان 

حياولون أن جيعلونا نعتقد أـم وحـدهم الـذين يكـافحون مـن              
ويف اغلـب األحيـان     . اجل إنشاء آلية طموحة حلقوق اإلنسان     

ل الطموحات العالية أكثر من الالزم غطاء لغايات اقل نـبال           متث
. وهــي ال توجــه حنــو حتــسني األمــم املتحــدة بــل حنــو إضــعافها 

 .ميكن أن يكون هذا هدفنا وال
ويـشكل اختـاذ القــرار اجنـازا اســتراتيجيا هامـا للعمليــة      

ومــا زال هنــاك الكــثري مــن  . الــشاملة إلصــالح األمــم املتحــدة 
القيــام بــه بــشأن برنــامج اإلصــالح املتعلــق العمــل الــذي يــتعني 

وتوخيا لألمانة، فان التغـيري     . حبقوق اإلنسان يف األشهر املقبلة    
ويأمــل وفــدي أن نــتمكن مــن  . عمليــة، ولــيس حــدثا معــزوال 

ويتـوخى القـرار    . املشاركة بشكل بنـاء يف هـذه العمليـة اهلامـة          
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ح فلنعاجل هذه العمليات بـرو    . إجراء عمليات استعراض خمتلفة   
 .بناءة ومنفتحة، وال نتعثر يف املواقف السياسية

وأخــريا، ســيدي الــرئيس، أود أن اغتــنم هــذه الفرصــة  
ألشــكركم شخــصيا علــى التــزامكم املتميــز، فــضال عــن التــزام 
نائيب الـرئيس كومـالو وأريـاس، ومجيـع الـذين ألزمـوا أنفـسهم               
مبــشروع القــرار هــذا، الــذي يــشكل ميــزة جديــدة يف تعدديــة   

 . لألمم املتحدةاألطراف
ترحـب  : )تكلم باالنكليزيـة  () النرويج (السيد لوفالد  

ــارخيي    ــرار التـ ــذا القـ ــاذ هـ ــرويج باختـ ــرين  . النـ ــشارك اآلخـ ونـ
اإلعـراب عـن امتناننـا لكـم، سـيدي الـرئيس، ولنـائيب رئيـسنا،         
السفري كومالو ممثل جنوب أفريقيا والسفري أرياس ممثـل بنمـا،           

 االختتام الناجح هلـذه العمليـة       على اجلهود الدؤوبة والتفاين يف    
ونعرب عن امتناننا أيضا لألمني العـام       . الطويلة من املشاورات  

لــيس علــى مبادرتــه إىل عمليــة اإلصــالح فحــسب، بــل أيــضا    
علـى دعمـه املـستمر خـالل العمليــة بغيـة املـساعدة علـى اختــاذ        

 .هذا القرار
ــارخيي مل يتــسن   ونــشعر باألســف أل   ن هــذا القــرار الت

. ومتثـل حقـوق اإلنـسان حقوقـا عامليـة         . بـدون تـصويت   اختاذه  
ولكي يكون الس اجلديد جملسا فعاال حقا يف محايـة حقـوق            
اإلنـــسان وتعزيزهـــا، حنـــن حباجـــة إىل دعـــم الـــدول األعـــضاء 

ــة  ــشاركتها القويـ ــحايا   . ومـ ــا إزاء ضـ ــا مجيعـ ــزام منـ ــذا التـ وهـ
 .انتهاكات حقوق اإلنسان

ة ممــا كــان ولــئن كــان الــنص أضــعف يف أجــزاء معينــ   
ن يف وســع العديــد مــن البلــدان    أنأمــل، غــري أننــا نعتــرف بــ    

ولقـد جنـم الـنص عـن روح         . األخرى أن تدعي نفـس االدعـاء      
ــاتوفيقيــة وال ميكــن أن يــشكل منوذجــا   ولكــن .  للجميــعمثالي

إنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان يــوفر فرصــة فريــدة لبــدء وضــع 
ألساسـية  نظام نشط لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات ا   

 الـس اجلديـد ميثـل       بأنوحنن على ثقة    . يف مجيع أرجاء العامل   
 .ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانخطوة هامة صوب تعزيز آل

إن النص الذي اعتمدناه حيدد معايري للبلدان األعضاء         
اجلــدد، الــيت ســيطلب منــها أن تقطــع التزامــات صــرحية بتعزيــز 

رك أن عــضوية الــس وبينمــا نــد. حقــوق اإلنــسان ومحايتــها 
ــا نتحمـــل مـــسؤولية    ــدول األعـــضاء، فإننـ ــة جلميـــع الـ مفتوحـ
انتخاب املرشـحني املـؤهلني لالضـطالع بواليـة تعزيـز حقـوق             

ــها  ــسان ومحايت ــوق    . اإلن ــك احلق ــاحترام تل ــزام ب وســيظل االلت
واحلريات وكفالتها حيظى بأقصى أمهية بالنسبة للنـرويج لـدى          

 .سالنظر يف املرشحني لعضوية ال
ومــن البدايــة ذاــا، دعمنــا ترفيــع حقــوق اإلنــسان يف   

منظومة األمم املتحدة بكاملـها وتطـوير جلنـة حقـوق اإلنـسان             
وسيعكس هذا علـى مـستوى      . إىل جملس دائم حلقوق اإلنسان    

املؤسسات حمورية حقوق اإلنسان يف منظومـة األمـم املتحـدة،        
 .على نسق األمن والتنمية

 فورنا سينشئ جملـسا حيظـى       والنص الذي اعتمدناه من    
بوالية واضحة لتناول مجيـع حـاالت حقـوق اإلنـسان، وبزيـادة             
ــرد      ــواتر اجللــسات املعقــودة األمــر الــذي ميكِّــن الــس مــن ال ت
بــشكل أشــد فعاليــة علــى احلــاالت العاجلــة، وبآليــة جديــدة        
لالســـتعراض الـــشامل بغيـــة كفالـــة معاجلـــة ســـجالت حقـــوق  

كما حيتفظ النص بأوجه    .  دورية اإلنسان جلميع البلدان بصورة   
القــوة الرئيــسة للجنــة، مبــا يف ذلــك نظامهــا الفريــد لإلجــراءات  

 .اخلاصة وممارساا ملشاركة املنظمات غري احلكومية
لقد عقد رؤساء دولنـا وحكوماتنـا يف اجتمـاع القمـة             

.  العــزم علــى زيــادة تعزيــز آليــة األمــم املتحــدة      ٢٠٠٥عــام 
ـذا االلتـزام، علـى تنـشيط مكتـب          واتفقنا، كجزء من الوفـاء      

واختـذنا اآلن خطـوة أخـرى       . املفوض السامي حلقوق اإلنـسان    
ــس      ــل ال ــسياسية جلع ــدي اإلرادة ال ــد اآلن أن نب ــة وال ب هام

وحتقيقا هلذه الغاية، نرى أن األمـر       . هيئة فعالة حلقوق اإلنسان   
األساســي هــو أن تعــاجل املــسائل املعلقــة بــشأن طرائــق الــس   

 .ب عمله بعملية مفتوحة وشاملةوأسالي
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إن اإلرادة الـــــسياسية للمجتمـــــع الـــــدويل والتزامـــــه   
سيــشكالن أمــرين هــامني جلعــل الــس اجلديــد أداة أفــضل       
لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو مفيد، مثل أمهيـة أي           

ــاليب العمـــل  ــل وأسـ ــيريات يف اهليكـ ــار احلقيقـــي . تغـ واالختبـ
 . اإلنسانسيكمن يف تنفيذ معايري حقوق

لقـــد : )تكلـــم باإلســـبانية() شـــيلي (الـــسيد مونيـــوز 
صوت الوفد الـشيلي مؤيـدا القـرار الـذي أنـشأ جملـس حقـوق                

 مــن الــضروري أن نــديل بــبعض  بــأنولكننــا نــشعر . اإلنــسان
 .التعليقات واإليضاحات لتسجيلها رمسيا يف احملضر

إن محاية حقوق اإلنـسان تكمـن يف صـميم مـصلحتنا             
ــتمىن أال حتــــصل حــــاالت  .  اإلنــــسانيف جملــــس حقــــوق ونــ

ــهاكا ــامل؛ وإذا    تانتـ ــن العـ ــزء مـ ــسان يف أي جـ ــوق اإلنـ  حلقـ
حصلت هذه االنتهاكات، نـتمىن أن نـتمكن مـن التـصرف يف             

ومتـشيا مـع هـذه املبـادئ، اضـطلعت          . الوقت املناسـب لوقفهـا    
ار شيلي بـدور نـشط يف مجيـع مراحـل املفاوضـات بـشأن القـر               

صالح وتعزيـز آليـة محايـة مجيـع         غية إ الذي اختذناه من فورنا، ب    
املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتـصادية      - حقوق اإلنسان 

 .للجميع، بدون استبعاد - والثقافية
وتناصـر شــيلي وضــع هيكـل مؤســسي لتعزيــز ومحايــة    

حقــوق اإلنــسان يكــون قويــا وكفــؤا وينقــذ األرواح يف ايــة   
 عامليــة، ألنــه وتــشكل محايــة حقــوق اإلنــسان مــسألة. املطــاف

ميكن غدا اإلطاحة حبكومات بعض البلدان اليت قاومت إنـشاء      
ــصبح       ــروف، ميكــن أن ي ــذ، إذا انعكــست الظ ــس، وحينئ ال
الــذين يــشغلون مناصــب حكوميــة منــشقني يف املــستقبل ومــن  
شــأم أن يكونــوا املــستفيدين مــن وجــود جملــس قــوي وغــري    

 .متييزي حلقوق اإلنسان يوفر ضمانات للجميع
وميكن لبلدي أن يورد جتربة اإلجـراءات اخلاصـة الـيت            

ففـي  . بدأت على وجه الدقـة حبالـة حقـوق اإلنـسان يف شـيلي             
تلك املرحلة ميكننـا، علـى األقـل، أن نـشهد علـى أن الـسجناء         

أنقــذوا واألرواح أنقــذت، بــالرغم مــن حقيقــة أن اإلجــراءات  
ــن بعـــض       ــت مـ ــول وعانـ ــد املعقـ ــاوزت احلـ ــا جتـ ــة رمبـ اخلاصـ

 .اتالتشوه
وشيلي، بتصويتها مؤيدة للقرار، ال تتخذ موقفـا ضـد           

أي بلــــد وال تقبــــل اســــتخدام حقــــوق اإلنــــسان لألغــــراض  
وبشأن هذه املسألة، شيلي ال تؤيد أي أمر باسـتثناء      . السياسية

وحنـن مـدفوعون مبجـرد التـصميم        . قضية محايـة حقـوق البـشر      
 .على حتسني نظام تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

بناء شيلي مررنا بفترة قامتـة مـن الديكتاتوريـة،          وحنن أ  
ــة، برئاســة ســيدة عرفــت التعــذيب     ــوم يف دميقراطي ونعــيش الي
والنفــي، ويف بلــد متــصاحل إىل حــد كــبري ويتطلــع إىل املــستقبل 

ــسى املاضــي  ــدون أن ين ــع     .ب ــضامن م ــا نت ــسبب، فإنن ــذا ال وهل
ات جـسيمة ومنهجيـة حلقـوق       الشعوب اليت تعـاين مـن انتـهاك       

 .اناإلنس
وبلـدي يوافــق علـى حمتــوى القـرار، ويــشعر باالمتنــان     

جلهـــودكم الشخـــصية، ســـيدي الـــرئيس، وجهـــود الرئيـــسني   
مـع ذلـك، كنـا نأمـل        . املشاركني وما قدماه من مساعدة لكم     

ــة بوصــفه جهــازاً     أن ينــشأ جملــس حقــوق اإلنــسان منــذ البداي
رئيسياً من أجهزة املنظمة كيما يوجه رسـالة أكثـر اتـساقاً مـع              

. األولوية اليت توىل حلقوق اإلنـسان يف منظومـة األمـم املتحـدة     
وانتخاب أعضاء الس بأغلبيـة الثلـثني كـان سـيعزز التـزامهم             

وعلـى نفـس املنـوال، كنـا نأمـل          . إزاء حتدياته ومهامه اجلديدة   
أن يكــون هنــاك التــزام أكــرب وأكثــر حتديــداً مــن قبــل البلــدان    

ــايري   ــأرفع املع ــسان،   األعــضاء يف الــس ب ــوق اإلن ــة حق  حلماي
 .لذلك عند التصويت ملرشحي السوسنعمل وفقاً 

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن معيــار التوزيــع اإلقليمــي        
املطبــق كــان ميكــن أن يكــون أكثــر اتــساقاً مــع متثيــل جمموعــة   
دول أمريكــــا الالتينيــــة والبحــــر الكــــارييب يف جلنــــة حقــــوق  

بل إنـه ينطـوي     وهذا أمر ال يتعلق باألرقام فحسب،       . اإلنسان
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على مدلول سياسي عميق؛ فهو يرتبط بالتزام منطقتنـا حبقـوق      
وأخرياً، كنـا نأمـل     . اإلنسان وبتجربتنا التارخيية يف هذا امليدان     

أن يــشار بطريقــة أدق إىل مــشاركة اتمــع املــدين يف الــس، 
 .البشرية يف احترام حقوق اإلنسانالذي ميثل ضمري 

ــا     ــدي أنن ــرى بل ــك، ي ــة  ومــع ذل ــد توصــلنا إىل وثيق  ق
واألمـر اآلن يـرن مبجلـس       . متوازنة وإجيابية متثل تقدماً هـائالً     

حقـــوق اإلنـــسان والـــدول األعـــضاء فيـــه لكـــي تكـــون علـــى  
مستوى التوقعات الكبرية اليت نعقدها عليـه اليـوم، واالنطـالق           
من خمتلف عناصره اإلجيابيـة السـتعادة مركزيـة محايـة احلقـوق             

 .  منظومة األمم املتحدةاألساسية للبشر يف
: )تكلــــم باالنكليزيــــة( )الــــيمن (الــــسيد الــــصايدي 

 . يشرفين أن أتكلم باسم أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي
وبدايــــة، أود أن أهنــــئكم، ســــيدي الــــرئيس، علــــى   

ــسان       ــضية حقــوق اإلن ــصرة ق ــة مــن أجــل ن جهــودكم الدؤوب
 عـن   وأغتنم هذه الفرصـة أيـضاً لإلعـراب       . واعتماد هذا القرار  

تقـدير أعــضاء منظمــة املـؤمتر اإلســالمي للرئيــسني املــشاركني،   
ــه مـــن صـــرب     ــا بـ ــا حتليـ ــالو، ملـ الـــسفري آريـــاس والـــسفري كومـ

 . بذاله من جهود حثيثة يف هذا املضمار وما
والدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي هي أبعد          

ما تكون عن الشعور بارتياح إزاء هـذا القـرار املتعلـق مبجلـس              
كنــا نريــد لــه أن يتــضمن إشــارات واضــحة  . قــوق اإلنــسانح
لـــبس فيهـــا يف الديباجـــة ويف أجـــزاء املنطـــوق، إىل أعمـــال   ال

فـنحن نعـيش يف عـامل       . التحريض والكراهية والتعـصب الـديين     
ولـذلك، كـان مـن الـضروري        . حيفل بالتوترات بـني الثقافـات     

ل أن تكون لكم الريادة، سيدي، يف تعزيـز احلـوار بغيـة التوصـ       
إىل عمل تتفق عليه اجلمعيـة العامـة بـشأن هـذا املوضـوع اهلـام                

 . واحلساس
ــى أي حــال، ورغــم عــدم رضــانا عــن مــشروع       وعل

القــرار، فقــد آثرنــا أال نتخــذ أي خطــوات كــان مــن شــأا أن 

ومع ذلك، مـا زلنـا نأمـل أن يـدرك           . تؤدي إىل عرقلة اعتماده   
صب الـديين،   اتمع الدويل أن التحريض علـى الكراهيـة والتعـ         

حــىت وإن جــرى حتــت شــعار حريــة الــرأي، أمــر ينبغــي متييــزه  
 . وازدرائه ملا ميثله

قـال  : )تكلـم باالنكليزيـة   ( )سـنغافورة  (السيد مينـون   
: إن العمــل يبعــد عنــا تلــك الــشرور الثالثــة الكــربى ”فــولتري، 

ورمبا كـان علينـا أن نـشعر باالمتنـان          . “السأم والرذيلة والفقر  
بشأن جملس حقوق اإلنسان قد استغرقت كـل        ألن املناقشات   

ري ولكن، كمـا يقولـون، فلكـل شـيء ايـة، وكـث         . هذا الوقت 
 .من احلاضرين هنا راضٍ عن ذلك

لقد امكنـا يف هـذا العمـل لـشهور طويلـة، وأدركنـا               
ودافعــت . وكانــت املناقــشات ســاخنة. التعــب يف القاعــة هــذه

 فلــدينا مجيعــاً الوفــود عــن مواقفهــا، كمــا ينبغــي هلــا أن تفعــل؛
ــة   ــصاحلنا الوطني ــسؤوليات إزاء م ــك   . م ــضى ذل ولألســف، أف

ــات حــادة   ــضاً إىل خالف ــك   . أي ــدت تل ــان، ب ويف بعــض األحي
 . اخلالفات من احلدة حبيث أا قد تعوق املسرية

هــل كانــت مثابرتنــا بــدافع مــن القــوة أم انطالقــاً مــن   
ركني التزمت؟ من املؤكـد أن القيـادة احلكيمـة للرئيـسني املـشا       

وما اتصفا به من سعة صـدر سـاعدت علـى مواصـلة املـسرية؛               
ومها قد سلما الدفـة لكـم، سـيدي الـرئيس،           . وأنا أثين عليهما  

وعملـتم بـال كلـل مـن أجـل التوصـل إىل         . فبلغتم ا بر األمان   
وإذ ننظـر إىل    . توافق يف اآلراء وبذلتم يف ذلك قصارى اجلهـد        

أبدتـه معظـم الوفـود      النص، فهو أبلغ تصوير وشهادة علـى مـا          
 . من حسن النية والشجاعة يف القبول حبل توفيقي

. ولست أعين أن هذا النص هزيل؛ فهو لـيس كـذلك           
وروعيـت فيـه  الـشواغل احلـساسة         . إنه نـص متـوازن وواقعـي      

وينـشئ الـنص جملـساً      . للبلدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو        
وأعـضاء الـس    . حلقوق اإلنسان يفوق ما كان لدينا من قبـل        

مطــالبون باحلــصول علــى قــدر كــبري مــن التأييــد يف االنتخــاب 
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 ال سـيما   - ومدة الوالية تتيح لكل األعـضاء     . املباشر والسري 
. وسيكون الس متثيلياً أكثـر    .  فرصة العمل  - الدول الصغرية 

ــضاءل       ــاون؛ وســوف تت ــة احلــوار والتع ــى أمهي ــد عل ومت التأكي
باختـصار، فهـذا جملـس يكتـسب        و. احتماالت الكيل مبكيالني  

 . الشرعية يف عضويته ويف قراراته
فهل سريضي هذا النص اجلميع رضـاء تامـاً؟ بـالطبع،            

فـإذا حـصل أي وفـد علـى كـل           . ولكن، تلك عالمة طيبـة    . ال
. مـــا كـــان يريـــده، يكـــون ذلـــك استـــسالماً ولـــيس تفاوضـــاً  

 . واالستسالم هو اللعنة اليت تصيب االتفاقات الدائمة
ولنثق بالعملية اليت أنـشأناها لـضمان       . ع إىل الثقة  فلند 

ــة ــدول األعــضاء علــى اختــاذ    . الرتاهــة والفعالي ولنثــق بقــدرة ال
ولنثق بأنفـسنا، وبـأن لـدينا الـشجاعة للتعامـل           . قرارات صائبة 

 . مع هذه اهليئة بإجيابية وبأفق أوسع من جمرد مصاحلنا الوطنية
 مـا تغيـب عـن       إنين أشدد على هذه النقطة ألا كـثرياً        

فـاحلكم علـى أداء     . بالنا يف غمرة النقاش بشأن تكوين الـس       
هذا الس لن يتم على أساس هيكلـه، ولكـن علـى مـا حيققـه                

وهنـا تـربز أمهيـة      . من نتـائج لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها          
كيـف تكـون عالقتنـا بـالس، وكيـف          . دورنا كدول أعضاء  

 كـل ذلـك     - صافنا والتزامنا نتعاون، وما هو مدى واقعيتنا وإن     
 . سيؤثر على مدى جناح الس

ويف هذا الصدد، من األمهية مبكـان أن نبـذل قـصارى             
 تلــك األخطــاء الــيت ألقــت    - اجلهــد لــتاليف أخطــاء املاضــي   

كمـا ينبغـي لنـا أن       . بظالهلا القامتة علـى جلنـة حقـوق اإلنـسان         
نكــون مــستعدين الســتعراض أســاليب عمــل الــس وأدائــه       

ل منــتظم لكــي يكــون أكثــر فعاليــة يف النــهوض حبقــوق   بــشك
وبإجيـاز، ينبغـي لنـا      . والقرار يهيئ لنا ذلـك    . اإلنسان ومحايتها 

 وأنه ميكن مواءمتـه  - أن نضمن للمجلس أن يكون كائناً حياً      
وعلينــا أن نكــرس طاقاتنــا . وضــبط أوتــاره مــن حــني إىل آخــر

سـاس  من أجل حسن سري العمـل يف الـس، ألن هـذا هـو األ              
 .الذي سيحكم به التاريخ على عملنا

وينبغـــي لنـــا تنحيـــة خالفاتنـــا ومظـــاهر عـــدم رضـــانا   
لقد بـذلنا مجيعـاً غايـة اجلهـد يف          . جانباً، وعلينا أن منضي قدماً    

ــة ــزام مــشترك بتحــسني حقــوق   . تلــك العملي ــدينا مجيعــاً الت ول
ــه   . اإلنــسان ــاه وأن نكفــل ل ــا أن حنــسن رعايــة مــا زرعن وعلين

 . جاحمقومات الن
: )تكلم باالنكليزيـة  ( )فييت نام  (السيد لو لونغ مينه    

فييــت نــام كانــت تأمــل يف جملــس حلقــوق اإلنــسان أوســع يف   
 حبيث يكون قادراً على اإلسـهام بطريقـة أفـضل يف          - عضويته

ــة قــصوى      ــسي أمهي ــذي يكت ــة ال ــة احلــق يف التنمي ــز ومحاي تعزي
 والـشعوب    البلـدان  ال سـيما  بالنسبة جلميع البلدان والشعوب،     

برحت تأمل أن ال يتحلى جملس حقـوق    وفييت نام ما   .النامية
مـسألة تعليـق    معاجلـة   اإلنسان بطابع سياسي عندما يتعني عليه       

 .واحلاالت املتعلقة ببلدان حمددةحقوق العضوية 
ورمبــا كانــت الــدول األعــضاء األخــرى تأمــل أيــضا،    

ــوق      ــف حلقـ ــس خمتلـ ــشاء جملـ ــة، يف إنـ ــها اخلاصـ ــل بطريقتـ كـ
ونظــرا لتبــاين وجهــات نظــر الــدول األعــضاء حــول . نــساناإل

يتخــذه جملــس حقــوق اإلنــسان، فــإن ينبغــي أن الــشكل الــذي 
فييــت نــام تــرى أن مــشروع القــرار الــذي قدمــه الــرئيس ميثــل  

وحنـن نقـدر جهـودكم، الـسيد الـرئيس،          . نصا توافقيـا متوازنـا    
 . تقديرا بالغا ونشيد ا

ه ينطلـق مـن الـسياسة       وتأييدنا للقرار املتخـذ مـن فـور        
ــسقة الـــيت تنتـــهجها حكومـــة فييـــت نـــام ويعـــرب عنـــها،        املتـ

حكومتنا تبذل جهدا حثيثا مع اتمع الدويل لتحسني تعزيـز          و
ــى أســاس       ــامل عل ــع شــعوب الع ــسان جلمي ــة حقــوق اإلن ومحاي

 .احترام االستقالل الوطين لبلداا وسيادا وسالمة أراضيها
ــذ القــ     ــل أن ينف ــب ونأم ــا نطل ــة  إنن ــة متوازن رار بطريق

قـــوق اإلنـــسان حلومنـــصفة، مؤديـــا بالتـــايل إىل إنـــشاء جملـــس 
 جملـس   -عـن التـصرفات ذات الـدوافع الـسياسية          يكون بعيـدا    

ــه  اقــادريكــون حلقــوق اإلنــسان   حبــق علــى االضــطالع بواليت
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ــع شــعوب      ــسان جلمي ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــسامهة يف تعزي بامل
 .العامل

ــاكونغو  ــ (الــــــسيد مــــ تكلــــــم () اجنــــــوب أفريقيــــ
 .يشرفين أن أتكلم باسم اموعة األفريقية: )كليزيةباالن

ــوق      ــرار املنـــشئ لـــس حقـ ــاذ القـ ــا نرحـــب باختـ إننـ
ــات يف      ــدول واحلكومـ ــاء الـ ــاه رؤسـ ــسبما توخـ ــسان، حـ اإلنـ

ونئكم، سـيدي الـرئيس،     . ٢٠٠٥اجتماع القمة العاملي عام     
 .الصددامليسرين على اجلهود اهلائلة املبذولة يف ذلك نئ و

ــة      ــسم بأمهيـ ــرار يتـ ــة أن القـ ــة األفريقيـ ــد اموعـ تعتقـ
ــيس كــبرية،  ــع     ل ــضا جلمي ــا أي ــة فحــسب، وإمن ــارة األفريقي للق

إذ يؤكـــد علـــى حقـــوق اإلنـــسان األساســـية . شـــعوب العـــامل
واحلريات األساسـية ويـشدد بقـدر متـساو علـى مجيـع حقـوق               

  احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، فـضال          -اإلنسان  
 .عن احلقوق املدنية والسياسية

ــاون واحلــوار       ــاح أن عناصــر التع ــع االرتي ونالحــظ م
اهلامة قد أدرجت يف النص وأن النص، فـضال عـن ذلـك، يقـر              

 .بأمهية القضاء على سياسة الكيل مبكيالني واالنتقائية
ونسلم بأن الـنص نتـاج مناقـشات طويلـة وبأنـه أكثـر               

الـيت  املبـادئ    هنـاك بعـض      إال أن . تطورا من النصوص الـسابقة    
ــنص    ــدرج يف ال ــة مل ت ــا اموعــة األفريقي  ــز إذ أن تلــك . تعت

ــارامترات    املبــادئ تبناهــا رؤســاء الــدول األفريقيــة، وقــدمت ب
ــشاء جملــس   ــسان قــوي وفعــال وغــري   حلواضــحة إلن قــوق اإلن

وقد عرضنا تلك املبادئ أثنـاء عمليـة التـشاور، وهـي            . مسيس
جمـرد  التـشديد علـى   أود أن أكـرر  . للجميعجيدا  اآلن معروفة   

يعـين أن القائمـة قـد      وهـذا ال -ة عناصر من تلك املبـادئ      ثالث
 . استنفدت
ــواتر االجتماعــات   ــا . العنــصر األول يتعلــق بت فقــد كن

ــع     ــشاركة مجيـ ــات إىل مـ ــدول االجتماعـ ــضي جـ ــل أن يفـ نأمـ
البلدان، مبـا يف ذلـك البلـدان الـصغرية، وخباصـة البلـدان األقـل            

ــوا ــود لكفالــة إيــصال املــساعدة إىل      ونأ. من مــل أن تبــذل اجله
 .مشاركتهالضمان البلدان األقل منوا والبلدان النامية األخرى 

ــوق        ــس حق ــضاء جمل ــدد أع ــق بع ــاين يتعل ــصر الث والعن
فقد كنا نأمل ختصيص عـدد أكـرب مـن العـدد احملـدد               . اإلنسان

يف القــرار املتخــذ بغيــة إتاحــة فــرص أكثــر ملــشاركة مزيــد مــن  
 .لالدو

ــة    ــا العنــصر الثالــث فيتعلــق بالتنمي ــا نأمــل أن  و. أم كن
ولكـنكم، الـسيد الـرئيس، ذكـرمت        . يصاغ برنامج إمنائي أقوى   

ولـئن كـان    . ببالغة كبرية أن جممـوع القـرار أكـرب مـن أجزائـه            
النص ال يليب مجيع شواغلنا متاما، فإننا نؤمن إميانا راسخا بأنـه            

انبــها تنفيــذا تامــا  أحكامــه جبميــع جوكــل البلــدان إذا نفــذت 
وحبسن نية، فإن ذلك سيقوي تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             

 .على الصعيد الدويل
ونتوقع يف املؤمتر االستعراضي الذي مـن املزمـع عقـده        

موقـف اموعـة   ملراعـاة  بعد مخس سـنوات أن تـسنح الفرصـة     
 .األفريقية، الذي أشرنا إليه

لـــذلك . وترحـــب اموعـــة األفريقيـــة باختـــاذ القـــرار  
ــع الــس       ــام والعمــل عــن كثــب م ــاون الت ــدمي التع نتعهــد بتق
لكفالـــة تعزيـــز ومحايـــة مجيـــع حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات       
األساسية، ونلتزم بتعزيز وحتسني عمل جملس حقـوق اإلنـسان          

 .املؤسس حديثا
 أعتقد أن من الـضروري      ):تكلم باالنكليزية ( الرئيس 

م مجيعـا حاضـرون     وأنـت . جدا متابعـة هـذه املناقـشة عـن كثـب          
لتشهدوا تأسيس جملس حقـوق اإلنـسان اجلديـد، وهـذا وقـت          

وأتطلـع إىل االسـتماع إىل املـتكلمني       . بعـض إىل  صغاء بعـضنا    إ
 .اليومهذا ظهر بعد املتبقني 
ــساعة    ــسة الــــ ــتؤنفت ١٠/١٣علقــــــت اجللــــ  واســــ
 .٠٠/١٥ الساعة
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يعلـن وفـدي تأييـده لبيـاين        ): السودان(السيد مانيس    
أفريقيـــا باســـم جممـــوعيت الـــدول اإلســـالمية  الـــيمن وجنـــوب 
 .والدول األفريقية

يود وفد بالدي بداية، سيدي الرئيس، أن يعرب عـن           
تقديره للجهود اليت بذلتموها والرئيسان املـشاركان الـسفريان         
كومالو وأرياس يف عقد وإدارة املشاورات غـري الرمسيـة بـشأن            

ة اخلتاميـة   قيام جملس حقوق اإلنسان الذي نـصت عليـه الوثيقـ          
ملؤمتر القمة العاملي لقـادة ورؤسـاء الـدول أو احلكومـات حـىت              

ولقـد اخنـرط الـسودان يف       . وصلنا إىل مرحلة اختاذ هـذا القـرار       
تلــك املــشاورات منــذ بــداياا بعقــل مفتــوح وبــروح احلــرص   
على حتقيق التوافق واحلوار اجلاد والبناء الذي يعزز مـن فـرص            

اصــد واألهــداف الــيت أُنــشئت مــن العمــل اجلمــاعي وإجنــاز املق
أجلها املنظمة الدولية قبـل أكثـر مـن سـتني عامـا، واملتمثلـة يف                
حتقيق التعاون الـدويل وحفـظ الـسلم واألمـن وإمنـاء العالقـات              

 .الودية بني األمم
إن عملية اإلصالح اجلارية اآلن واليت ميثل إنشاء جملس      

، تــستهدف حقــوق اإلنــسان بــديال للجنــة احلاليــة، جــزءا منــها  
ــم        ــة لألم ــسرية طويل ــامل مل ــومي ش ــة وتق ــات دقيق ــراء مراجع إج

وحنتـــاج أن ننظـــر مـــن خالهلـــا إىل مـــا حتقـــق مقارنـــا . املتحـــدة
ــة يف      ــا شــعوب املنظم ــيت توافقــت عليه باألهــداف واملقاصــد ال

وهــي حماولــة لــضخ الــدماء يف شــرايني هــذه  . بــدايات التأســيس
بـرز علـى صـعيد    املنظومة ومعاجلـة مـا اعتراهـا مـن ضـعف ومـا        

املمارســة مــن ســلبيات ونــواقص عديــدة وضــرورة اســتيعاب       
املــتغريات اجلديــدة يف الــساحة الدوليــة وأمهيــة أن تعبــر عنــها       
املنظمة اليت قامت يف ذلك الوقت نتاجا ملا أفـضت إليـه احلـرب           
العاملية الثانيـة مـن واقـع دويل معـين خيتلـف بـصورة كاملـة عـن                  

 .ديدة وحقائقه املاثلة اليومالواقع الدويل بتطوراته اجل
انطالقا مـن هـذه املوجهـات واحملـددات وعلـى هـدي              

ذلك كله شارك وفدنا يف كل جوالت وجلسات املـشاورات           

ــا إىل جملــس       ــسان، تطلع ــوق اإلن ــام جملــس حق ــق بقي ــيت تتعل ال
ــه        ــن خالل ــتم م ــار ي ــدويل كإط ــاون ال ــى التع ــد يركــز عل جدي

 كافـة دومنـا جتزئـة       التعامل الشامل مـع قـضايا حقـوق اإلنـسان         
متييز مع إعطـاء األولويـة للحقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية          أو

ظلت تتمتـع بـه احلقـوق الـسياسية واملدنيـة            والثقافية، أُسوة مبا  
مـن اهتمــام، مـع وجــوب احتـرام الثقافــات واألديـان وتنوعهــا     
ــق     ــة كأســاس جــوهري لتحقي ــدعيم احلــق يف التنمي ــز وت وتعزي

 . إىل حياة حرة وكرميةتطلعات الشعوب النامية
إن أية عملية إصالح ألي كيـان تـستهدف دون أدى            

شك توسيع دائرة املشاركة وحتقيق أكرب قـدر مـن الدميقراطيـة         
والتمثيل الواسع القائم علـى مبـدأ التوزيـع اجلغـرايف العـادل يف              
ــة       ــائق الدوليـ ــث احلقـ ــن حيـ ــثريا مـ ــة ختتلـــف كـ ــة دوليـ منظمـ

ول، يف منتــصف أربعينــات  واملعطيــات عــن أيــام ميالدهــا األ   
 .القرن املاضي

ومل يغب عن أذهاننا وحنن يف خـضم هـذه املـداوالت             
أن نأخذ يف االعتبار أمهية تقيـيم ودراسـة جتربـة اللجنـة احلاليـة            
وإرثهــا وكــسبها والتحــديات الــيت واجهتــها، لنــبين علــى تلــك 
ــى       ــات عل ــدم اإلجاب ــد يق ــة أساســا ســليما لــس جدي التجرب

ة الــيت عجــزت اللجنــة عــن التعامــل معهــا، وأن األســئلة الــصعب
حنـــاول مـــن خـــالل املبـــادئ العامـــة ومنـــاهج وطرائـــق العمـــل 
ــائل     ــشكيله ووسـ ــه وتـ ــالس وواليتـ ــة بـ ــراءات اخلاصـ واإلجـ
انتخاب أعـضائه، أن نعـاجل سـلبيات اللجنـة احلاليـة املتمثلـة يف               
التــسييس واالنتقائيــة وازدواجيــة املعــايري، والــيت أضــرت كــثريا 

مـــل اللجنـــة وحولتـــها إىل ســـاحة للمواجهـــات وتـــصفية      بع
احلسابات الثنائية وخدمة خطط خاصـة وقـضايا سياسـية أبعـد      

ــسان     ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي ــل . مــا تكــون عــن أهــداف تعزي ب
ذهب األمـر إىل أبعـد مـن ذلـك بكـثري، باسـتغالل اللجنـة أداة                 
لالنتقاص من السيادة الوطنية وإذكاء الصدام بني احلـضارات،    

اوالت فــرض خيــارات سياســية حمــددة وممارســة االنتقائيــة وحمــ
حيـث يغـض الطـرف      . بصورة واضـحة ال ختفـى علـى اجلميـع         
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عن االنتهاكات عندما ترتكبها الدول الكـربى العظمـى كأـا           
ــة، بينمــا تكــون      ــرة املــساءلة الدولي ــانون وخــارج دائ فــوق الق

ظلـت  األحكام جاهزة عندما يتعلق األمر بالدول النامية، الـيت          
على الدوام هدفا للقـرارات القطريـة الـيت متثـل أوضـح مالمـح               

 .التسييس يف عمل اللجنة
ــا يف        ــا عليهـ ــيت ركّزنـ ــضايا الـ ــي القـ ــذه هـ ــت هـ كانـ

ــود واموعــات،      ــد مــن الوف ــداوالتنا مــع العدي مــداخالتنا وم
ــدول        ــن ال ــم قطــاع عــريض م ــذات الفه ــها ب وهــي مهــوم محل

راد احلجـج والـرباهني الـيت    األعضاء ومت التعبري عنها بقوة مع إي     
ــى إصـــالح يـــدعم        ــد عليـــه، حرصـــا علـ ــزز ذلـــك وتؤكـ تعـ

 .اإلجيابيات ويعاجل النقائص والسلبيات
لقد صوت السودان مؤيـدا مـشروع القـرار لألسـباب          
 .التالية

ــن اإلمجــاع        ــدر م ــق أكــرب ق ــى حتقي أوال، احلــرص عل
ــاين يف اآلراء      ــديد وتبـ ــدل شـ ــن جـ ــو مـ ــضايا ال ختلـ ــول قـ حـ

ت، ورغــــم أن مــــشروع القــــرار الــــذي اعتمــــدناه واملنطلقــــا
يعكس كل مهومنا وقضايانا بل واهتمامـات قطـاع عـريض            ال

من الـدول، إذ مـا زالـت فيـه بعـض مالمـح مـن الوجـه القـدمي                    
 مــن املنطــوق اخلاصــة ٨للجنــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بــالفقرة  

، اليت ال تزال غري متـسقة مـع امليثـاق ومـا نـص عليـه                 ةبالعضوي
ــدول دون   يف املــا دة الرابعــة مــن أن العــضوية مفتوحــة لكــل ال

شروط أو معايري، واجلزء األخري من الفقرة ال يـزال يـصب يف             
اجتاه مصلحة بعض القوى الدولية املعزولة اليت تـدعي احتكـار        
احلقيقــة وامــتالك احلــق املطلــق وحتــاول أن تــوزع شــهادات       

. االــرباءة وصــكوك حــسن الــسري والــسلوك علــى مــن حيالفوــ 
وسيظل وفدنا مع كل الوفود يقـف بقـوة أمـام كـل حمـاوالت                
تــسييس الــس اجلديــد وإفراغــه مــن حمتــواه وحماولــة ربطــه        
مبجلـــس األمـــن، األمـــر الـــذي ميثـــل خمالفـــة صـــرحية ملقاصـــد   
ــل      ــة العامــة الــيت ميث ــدور اجلمعي ــه وإضــعافا ل اإلصــالح وأهداف

 .الس جهازا فرعيا تابعا هلا

ن القرار انطالقا من التقدير الكـبري       ثانيا، صوتنا مؤيدي   
للنهج القائم على الشفافية واملصداقية واحلياد الـذي أدرمت بـه،           
ــة     ــشاورات املطولـ ــشاركان املـ ــسان املـ ــرئيس والرئيـ ــيادة الـ سـ
واحلـــرص الـــذي ملـــسناه لالســـتماع لوجهـــات النظـــر واآلراء  
املختلفـــة ســـعيا لتحقيـــق أكـــرب قـــدر مـــن توافـــق اآلراء حـــول 

 .ر وهو ج يستحق التقديرمشروع القرا
ا العديــدة علــى مــشروع القــرار،  ثالثــا، رغــم حتفظاتنــ  

أن قناعتنا الراسخة بأن اإلصالح عملية مـستمرة ال تنتـهي            إال
بإجازة قـرار أو اعتمـاد جهـاز أو هيئـة جعلتنـا نـصوت لـصاحل         

وحيدونا أمل يف أن الـدول األعـضاء سـتنهض          . مشروع القرار 
املعاجلـات الالزمـة للنـواقص الـيت ال تـزال           مبسؤولياا يف إجيـاد     

 .يف صلب القرار الذي اعتمدناه اليوم
سنعمل جادين ليصبح الـس اجلديـد سـاحة للتعـاون            

ــات والرســل، ال أن يكــرر     ــان والثقاف ــرام األدي وللحــوار واحت
جتربة اللجنـة احلاليـة يف إذكـاء املواجهـات واسـتهداف الـدول              

 عمــا جيــري مــن انتــهاكات الناميــة والــضعيفة، وغــض الطــرف
 .يف الدول الكربى

وال أود الـــــرد علـــــى منـــــدوب الواليـــــات املتحـــــدة  
األمريكية املوقر لـسبب واحـد، هـو أن كـل حماوالتنـا الـسابقة               
لتذكريهم بالدروس والعـرب الـواردة يف قـصة الفرعـون العريـان             

 .قد فشلت متاما
فنحن لـسنا حباجـة لـدروس مـن الواليـات املتحـدة يف               
فقــط كــان حيــدونا أمــل كــبري يف أن   . حقــوق اإلنــسانقــضية 

حنصل من مندوب الواليات املتحدة املوقّر على ضمانات بـأن          
غوانتانامو وسجن أبو غريب وغريمهـا منتجعـات سـياحية مـن            

 .فئة اخلمس جنوم
ورســــالتنا للجميــــع هــــي أن التعــــاون واحلــــوار مهــــا  

ــوق    عالوســيلتان األجنــ  ــضايا وموضــوعات حق ــع ق ــاطي م  للتع
اإلنـــسان مبوضـــوعية وحياديـــة تـــصب، بـــال شـــك، يف تعزيـــز  
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ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية وصـيانة وكرامـة            
 .الشعوب، وحتقيق أمنها وسالمها وتنميتها

): تكلـــم باإلســـبانية  ) (األرجنـــتني( الـــسيد دالوتـــو  
، A/60/L.48صــوت وفــد األرجنــتني مؤيــدا ملــشروع القــرار      

لس حقوق اإلنسان، الذي قـرر      الذي يرسي األسس لتفعيل جم    
رؤساء دولنا وحكوماتنا إنشاءه يف مؤمتر القمة العاملي املعقـود          

 .سبتمرب املاضي/يف أيلول
ومــع أن الــنص كــان ميكــن أن يتــضمن عناصــر معينــة   

ذات أمهية لبلدي ال يتضمنها يف الواقع، كمـنح الـس مركـز             
جملـس  هيئة رئيسية تابعـة لألمـم املتحـدة، علـى نفـس مـستوى           

ــيت      ــة ال ــإن الكيفي ــصادي واالجتمــاعي، ف األمــن والــس االقت
دارت ا املناقشات واملوضوعات قيد النظر قد أدت بنا رغـم           
ذلك إىل املوافقة على إنشاء الس اجلديـد ، رغـم أن اجلهـود              

 .الرامية إىل منحه مركز هيئة رئيسية مل تكلل بالنجاح
ة الـدول يف    وقد وافقنا أيـضا علـى أن يـشترط لعـضوي           

ــة ثلثــي األصــوات    غــري أن ذلــك. الــس حــصوهلا علــى أغلبي
وقد تـصرفت األرجنـتني دائمـا علـى حنـو بنـاء،             . يكن ممكنا  مل

. فالتمست أوجه االتفاق واحللول التوفيقيـة، وجتنبـت الـشقاق         
لقد كان اهلدف هو إنشاء جملس حلقوق اإلنسان، وحنن نؤيـد           

ان كومــالو وآريــاس إنــشاءه والعمــل الــذي يــضطلع بــه الــسفري
 .كميسرين يف هذا الصدد

وسوف حيل جملس حقوق اإلنسان حمـل جلنـة حقـوق            
ولكن األرجنـتني   . اإلنسان، اليت حققت بعض إجنازات كربى     

ــة مــن أوجــه      ــه اللجن ذاــا كانــت شــاهدا علــى مــا اتــسمت ب
القصور بسبب األهداف السياسية ألعضائها، ممـا ترتـب عليـه           

رض قط لإلدانة رغـم املأسـاة الرهيبـة الـيت        مثال أن بلدي مل يتع    
انطوت على انتهاكات حلقـوق اإلنـسان الـيت وقعـت فيـه منـذ               

 . عاما٣٠

ــة مــن       ــسان هيئ ــصبح جملــس حقــوق اإلن ــزم أن ي ونعت
القــوة مــا يكفــي لتجنــب تكــرار حــوادث مماثلــة يف أي مكــان  

ويف حالة وقـوع تلـك احلـوادث ثانيـة          . آخر على ظهر األرض   
كــن أن يتخــذ موقفــا ال غمــوض فيــه إزاءهــا، لألســف، فإنــه مي

فيضغط على احلكومات املـسؤولة لكـي تقـوم حبمايـة احلقـوق             
 .األساسية لألفراد

ــصبح جملــس       ــى أن ي ــدة عل ــتني جاه وســتعمل األرجن
ــا لــدعاوى الــضحايا ولــيس        ــوق اإلنــسان منتــدى مفتوح حق
الدول، لضحايا أعمال القمع، ولدعاوى كل من حيرمون مـن          

وحـة مبوجـب اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،         حقوقهم املمن 
ذلـك  . بغض النظر عن املكان الذي ترتكب فيه تلك األعمال        

أن التعاون بني الدول ال بد وأن يكون لصاحل الضحايا ولـيس            
 .لإلضرار م

وأخريا، نود أن نئكم يا سيدي الـرئيس علـى العمـل        
ة العمـل،   ونشعر باالعتزاز بأنكم متسكون بدفـ     . الذي قمتم به  

ولــدينا اقتنــاع بــأنكم ســوف تــستمرون يف بــذل اجلهــود الــيت   
تبــذلوا مــن أجــل إنــشاء الــس، وهــي جهــود يــشارك فيهــا   
وفــدي أيــضا، حــىت نواصــل العمــل علــى حتقيــق اإلصــالح يف   
ــس       ــوير الـ ــل تطـ ــن قبيـ ــة، مـ ــه باملنظمـ ــيت تتطلبـ ــاالت الـ اـ

 .االقتصادي واالجتماعي وإدخال بعض التغيريات عليه
): نكليزيــةالتكلــم با) (ليختنــشتاين (الــسيد فينــافيزر 

شهدنا صباح اليـوم حلظـة تارخييـة مـن حلظـات إصـالح األمـم                
فإنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان يفــي بأحــد الوعــود   . املتحــدة

الرئيـسية املقطوعــة يف مـؤمتر القمــة العـاملي وميكّننــا مـن املــضي     
 .قدما لألمام جبهودنا الرامية لإلصالح الشامل

ــة      ومــن دواعــي ســرورنا أن نكــون جــزءا مــن األغلبي
ــا        ــس التزام ــرى يف ال ــيت ت ــضاء ال ــدول األع ــن ال ــساحقة م ال

ــها     ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــدا وواضــحا بتعزي ــدينا . جدي ول
اعتقاد راسخ بأن الس يشكل حتسينا ملموسا مقارنـة بلجنـة           
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حقــوق اإلنــسان، رغــم أننــا نــشاطر الكــثريين عــدم ارتيــاحهم  
وكنا نفضل، على سبيل املثال، وجود آلية أكثـر         . اتهلبعض مس 

مرونــة لالنعقــاد لكــي تتــيح إجــراء حــوار فيمــا يتعلــق حبــاالت  
حمـــددة بـــإجراءات خاصـــة، مـــع اهليئـــات املنـــشأة مبوجـــب       

كما كنا نفـضل    . معاهدات واملفوض السامي حلقوق اإلنسان    
تقــسيما واضــحا للعمــل بــني الــس واللجنــة الثالثــة للجمعيــة   

امة، ولكننا نفهم أن هـذا الـشاغل ميكـن تغطيتـه حـني يقـام                الع
ــف  ــس يف جني ــال    . ال ــني أعم ــة ب ــب االزدواجي ــا زال جتن وم

 .هاتني اهليئتني أمرا يف املقام األول من األمهية بالنسبة لنا
إن اجلوانب اإلجيابية يف الس عديدة وقد أشار إليها          

ايل على جمـرد  وأود أن أشدد يف الوقت احل    . متكلمون سابقون 
ثالثة من هذه اجلوانب سيكون هلا بال شك أثـر كـبري وطويـل              

 .األجل
يستطيع الس اجلديد أن جيتمع بصفة منتظمة طـوال          

العام وأن يتناول قـضايا حقـوق اإلنـسان وفقـا للحاجـة، بـدال               
. من أن يكون اجتماعـه وفقـا جلـدول معـد مـسبقا وغـري مـرن             

ــك إ    ــي يف أن يفــضي ذل ــل حقيق ــة أم ــى   ومث ــوم عل ىل عمــل يق
 .احلوار والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان

إن مبــــدأي التعــــاون واحلــــوار ركيزتــــان أساســــيتان   
ــاول الــس حــاالت االنتــهاك   . للمجلــس وبينمــا نأمــل أن يتن

املنهجيــة واجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان بطريقــة عادلــة وحازمــة،  
 نرحب كثريا باإلقرار بـاحلوار والتعـاون بوصـفهما القاعـدة يف           

 .جمال حقوق اإلنسان املتسم بالتعقيد
ولقــد قررنــا أيــضا أنــه ال ينبغــي أليــة دولــة أن تكــون   

ــع     ــاألمر الواق ــد ب ــس اجلدي ــا يف ال ــضوا دائم ــبري  . ع ــذا تع وه
عاملية حقوق اإلنسان ومثال جيـب أن يحتـذى بـه           عن  حقيقي  

 .يف املستقبل
لقد ركزت املناقشات العامـة خـالل األسـابيع القليلـة            

وبينمـا أفـضى ذلـك      . اضية بـشدة علـى مـسألة أهليـة الـدول          امل

التركيز الكلي تقريبـا علـى نوعيـة األعـضاء إىل تكـوين صـورة           
ــد     ــصر املعق ــك العن ــشوهة، وأصــبح ذل ــة   م ــن العناصــر الكلي م

من الواضح أن نوعية األعـضاء هـي شـاغل          املعقدة أكرب منها،    
 عضوا، مـن    ٤٧وبعد خفض عدد أعضاء الس إىل       . أساسي

ئه باتـت اآلن أكثـر أمهيـة حـىت          لواضح أن مـسألة هويـة أعـضا       ا
وسنـــصوت يف أوىل انتخابـــات . يف الـــسابقعليـــه كانـــت  ممـــا

الس لصاحل الدول ذات السجل املشهود له يف تعزيز ومحايـة        
حقــوق اإلنــسان، علــى الــصعيد احمللــي ويف أنــشطتها يف األمــم 

 ويف هــذا الــصدد، سنــشدد بــشكل . املتحــدة علــى حــد ســواء 
خاص على مسائل مثل الدعوات القائمـة مـن أجـل إجـراءات             
خاصــة، وعلــى التعــاون الكامــل معهــا ومــع آليــات أخـــرى        
ــضا علــى الــصكوك األساســية        ــشأا اللجنــة، والتــصديق أي أن
حلقــوق اإلنــسان ونوعيــة التقــارير املقدمــة إىل اهليئــات اخلاصــة 

 .باملعاهدات اليت أنشأا
تـهك علـى الـصعيد احمللـي        وال نعتقد أن الدولة الـيت تن       

ــك،       ــها يف ذل ــدم رغبت ــا لع ــا عاملي  ــرف ــسان املعت حقــوق اإلن
وليس لعدم قدرا عليه، ينتظر منها أن تقـدم اإلسـهام الفعـال             

. الــذي ننتظــره يف التعزيــز واحلمايــة العــامليني حلقــوق اإلنــسان  
وحنن متفقون على أن الـدول اخلاضـعة لتـدابري إنفـاذ مفروضـة           

 األمــن بــسبب ســجالا يف جمــال حقــوق     عليهــا مــن جملــس  
اإلنــسان ينبغــي أال تنــال عــضوية الــس اجلديــد طاملــا ظلــت    

 .تلك التدابري قائمة
ــوع   ــدة، يف   وموضـ ــم املتحـ ــسان يف األمـ ــوق اإلنـ حقـ

ــشكلة سياســية   ــد ب. جــوهره، م ــيت   ويعتق ــات ال ــضنا أن البيان ع
لــبس فيهــا بـــشأن حــاالت االنتـــهاك الفاضــحة واملنهجيـــة      ال

إلنــسان هــي ركيــزة أساســية لعملنــا، بينمــا يعتقــد       حلقــوق ا
ــة    ــه االنتقائيـ ــاً تقوضـ ــهج حتمـ ــرون أن ذلـــك النـ ــل آخـ والكيـ

ــالني ــا       .مبكي ــيح لن ــس يت ــهي، لكــن ال ــن ينت ــازع ل ــذا التن  وه
.  أـــا كانـــت مطلوبـــةالفرصـــة لبدايـــة جديـــدة مـــن الواضـــح

 وهـــو أحـــد املعـــامل اجلديـــدة -لالســـتعراض الـــدوري  ونأمـــل
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. اعد علــى األقــل يف معاجلــة هــذا التنــازع  أن يــس-للمجلــس 
ومثـــة أمهيـــة قـــصوى للتـــشديد بـــشكل أقـــوى علـــى اجلوانـــب 
التنفيذية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان الـيت تفيـد األشـخاص            

 .يف كل أحناء العامل
إن أية مؤسسة وأية هيئـة تابعـة لألمـم املتحـدة تتطـور            

هلـا أن    عرب الزمن وتصبح شيئا خمتلفا متامـا عمـا كـان متـصورا            
واألمثلــة عديــدة، وهــي األمــم املتحــدة . عنــد تأسيــسهاتكــون 

برمتها، كما أوضح األمني العام يف عدد من تقـاريره؛ وجملـس     
األمــن، الــذي تطــور واختلــف كــثريا عــن الواليــة الــيت أعطــاه   
إياهـــا اآلبـــاء املؤســـسون؛ ويف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان ذاتـــه،  

ا إىل حــد كــبري هيئــات املعاهــدات الــيت وســعت جمــال أنــشطته
وسـيزداد هـذا األمـر حـىت بالنـسبة لـس حقـوق              . منذ نـشأا  

اإلنــسان، حيــث أن الــنص املعتمــد للتــو يؤكــد أن العديــد مــن 
 ومــن بينــها مالمــح حامســة مثــل اإلجــراءات اخلاصــة -مالحمــه 

لـذلك  .  سيحدد شكلها الس نفسه    -واالستعراض الدوري   
الشكل الذي نـسمح   فإن الس ليس كما يبدو، بل سيكون ب       

نـه مـن أن يكـون عليـه مـن خـالل       له بأن يكـون عليـه ومـا منكّ        
 .إرادتنا السياسية اجلماعية

اختـاذ  وحنن مثلكم، سيدي الرئيس، كنا نفضل كـثريا          
ولكـن، واألهـم مـن ذلـك،        . القرار الصادر للتـو بتوافـق اآلراء      

ــدينا اعتقــاد راســخ  ــدول امللتزمــة    ل ــة احلامســة لل ــه مــن األمهي  أن
زيز حقوق اإلنسان أن تنخرط يف هذه اهليئة املنـشأة حـديثا            بتع

ــرره       ــذي ق ــد ال ــهج اجلدي ــي عــن الن ــا الفعل ــضمن تعبريه وأن ت
 .سبتمرب/رؤساء دولنا وحكوماتنا يف اجتماع القمة يف أيلول

): اجلمهوريـــــة العربيـــــة الـــــسورية (الـــــسيد عطيـــــة 
 علـى عقـد هـذه اجللـسة الـيت تـأيت             ، سيدي الـرئيس   ،نشكركم

 سلــسلة مــن االجتماعــات واملــداوالت املكثفــة ملناقــشة      بعــد
أفضل السبل إلنشاء آلية هامة من آليات األمـم املتحـدة وهـي             

 . جملس حقوق اإلنسان

وفدي البيان الذي ألقـاه منـدوب الـيمن املـوقر           ويؤيد   
 .نيابة عن جمموعة الدول اإلسالمية

إن إصــالح األمــم املتحــدة ينبــع مــن إمياننــا بأمهيــة أن    
كون هذه املنظمة قوية وقادرة علـى مواجهـة حتـديات القـرن             ت

ونتطلع إىل إصالح مؤسسي شـامل جيعلنـا        . احلادي والعشرين 
أطـراف  كلنـا    وأننا   ،نشعر بأن هذه املنظمة هي ملك لنا مجيعا       

 .يف عملية اإلصالح هذه
لقد صوت وفدي لصاحل القرار املعنون جملس حقـوق          

ذا اليـوم إلميانـه الراسـخ بـأن     اإلنسان الذي مت اختـاذه صـباح هـ       
حتسني عمل آليات حقوق اإلنسان يف األمـم املتحـدة هـو أمـر            

، مبـا فيهـا احلـق يف     كافـة حيوي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان  
 .التنمية

املناقشات اليت أوصلتنا إىل    مجيع  لقد شارك وفدي يف      
 حوتعاونـا بـرو  . هذه املرحلة من اختاذ قرار إنـشاء هـذا الـس     

بية ومبرونـة يف سـبيل حتقيـق احلـد األدىن ممـا نتطلـع إليـه يف                  إجيا
وكنا نتطلع إىل حتلي البعض اآلخـر بـنفس     . هذه اهليئة اجلديدة  

 .املرونة يف عدد من املوضوعات اهلامة
إن النص الـذي اعتمـدناه اليـوم كـان حباجـة إىل املزيـد                

ولكـن، وبعـد أن أصـبح    . من التحسني كي يكـون أكثـر توازنـا     
بــد   حقيقــة، نــود أن نؤكــد علــى بعــض النقــاط الــيت ال  الــس

 .به للمجلس أن يأخذها يف االعتبار حني تنفيذه للوالية املناطة
أوال، أمهيـــة ابتعـــاد الـــس اجلديـــد عـــن التـــسييس       

 .ازدواجية املعايريواالنتقائية و
ثانيا، أمهيـة عـدم تـدخل الـس يف الـشؤون الداخليـة               

حاالت انتهاك حقـوق اإلنـسان يف       للدول، واضطالعه مبعاجلة    
 .ظل االحتالل األجنيب

ثالثـــا، يف إطـــار نقـــل واليـــة ووظـــائف جلنـــة حقـــوق  
اإلنسان احلالية إىل جملس حقـوق اإلنـسان، جيـب ضـمان نقـل          
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ــرا        ــه، نظ ــامن من ــد الث ــضا، خاصــة البن ــه أي ــا إلي جــدول أعماهل
ألمهيتــه حيــث يــتم مبوجبــه مناقــشة املمارســات اإلســرائيلية يف  

وكانـت اللجنـة تتخـذ سـنويا قـرارات          . اضي العربية احملتلة  األر
ذا الشأن، والبد من متابعة تنفيذها انطالقـا مـن قناعتنـا بـأن              

 .االحتالل األجنيب هو انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان
رابعا، الشفافية يف عمل الس، وضـمان عـدم إدراج           

هـا  مشاريع حول دول بعينها بذريعة محايـة حقـوق اإلنـسان في    
 .ألسباب سياسية

خامــسا، أمهيـــة اختـــاذ الـــس إجـــراءات بـــشأن منـــع   
اإلســاءة لألديــان وتــشجيع احلــوار بــني احلــضارات والتــسامح   

 .الديين
سادســـا، إن التعهـــدات الـــيت مت تقـــدميها إىل بعـــض      

األطراف بتلبية شـواغلها والـيت مل يـتم التوافـق حوهلـا ال تعتـرب                
ليـات الـيت مت اعتمادهـا    بأي شكل من األشـكال بـديال عـن اآل         

 .يف هذا القرار
، يؤكـد وفـدي لكـم تعاونـه          سـيدي الـرئيس    يف اخلتام  

الكامــل معكــم لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان كمــا جيــب أن 
ــق      ــيس لتحقي ــدويل ول ــاون ال تكــون، مــن خــالل احلــوار والتع

 .مصاحل سياسية ضيقة لبعض األطراف
 ترحـب   :)تكلم باالنكليزيـة  () اليابان(السيد أوشيما    

ونـــئكم، ســـيدي . اليابـــان بإنـــشاء جملـــس حقـــوق اإلنـــسان 
ذلك االجنـــاز اهلـــام، الرئيـــسني املـــشاركني بـــالـــرئيس، ونـــئ 

 .ونشكركم على جهودكم الدؤوبة لتحقيقه
اليابان، بغيـة إنـشاء هيئـة فعالـة حقـا حلقـوق             اقترحت   

هيئـــة اإلنـــسان، أن يكـــون الـــس اجلديـــد حلقـــوق اإلنـــسان  
ويــشعر . بأغلبيــة ثلثــي األصــوات  أعــضاؤها رئيــسية، ينتخــب
. ن تلـك العناصـر مل تـربز يف الـنص النـهائي     ألوفدي باألسـف   
الــنص نفــسكم، ســيدي الــرئيس، ال يبلــغ  أنــتم وكمــا تقــرون 
أمـر  وذلك  رضي اجلميع إرضاء تاما،     وهو ال ي  . درجة الكمال 

ولكن النص يوفر أساسا جيدا وقابال للتطبيـق تعـزز          . مستحيل
وهــي آليــة تــشكل  األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، عليــه آليــة

ــا   ــحا وهامـ ــة الـــسابقة حتـــسنا واضـ وعلـــى ذلـــك . علـــى اآلليـ
 .األساس، صوتت اليابان مؤيدة للقرار

 ، هــي وتواجــه الــدول األعــضاء اآلن مهمــة جديــدة     
ضــمان أن يكــون جملــس حقــوق اإلنــسان الــذي أنــشئ حــديثا 

العمــل يتــسم يــة، وحتقيقــا لتلــك الغا. هيئــة فعالــة وموثوقــا ــا 
ــدي أن      ــود وف ــة، وي ــة حيوي ــشغيل الــس بأمهي التحــضريي لت
 .يناشد مجيع الدول األعضاء املشاركة الفعالة يف ذلك العمل

وتتوقــع اليابــان، خــالل التحــضري، ترســيخ ممارســات    
. ليــات لتعزيـــز مــصداقية عـــضوية جملــس حقـــوق اإلنـــسان   آو

ملرشــحني وميكــن أن يــشمل هــذا، علــى ســبيل املثــال، تقــدمي ا  
الساعني إىل عضوية الس تعهدا خطيا قبـل االنتخـاب حبيـث      

دراسـة التعهـد وأخـذة يف االعتبـار         تتمكن الدول األعضاء من     
كمـــا أن اليابـــان ســـتحاول أن . اإلدالء بأصـــواامتامـــا لـــدى 
إمكانيــات تعزيــز مــصداقية جملــس حقــوق     مــة تستكــشف 

ــد     ــداخلي اجلدي ــه ال ــاقش نظام ــا نن ــسان بينم وإضــافة إىل . اإلن
ذلــك، حيــدونا األمــل يف أن يبــدأ اســتعراض مركــز الــس يف   

 .مبكروقت مخسة أعوام يف غضون 
اليابــان، يف انتخابــات أعــضاء جملــس حقــوق وســتويل  

اإلنــسان، اعتبــارا كــامال حلالــة حقــوق اإلنــسان وســجل كــل  
واليابان، شـأا شـأن بعـض الـدول         . مرشح، وفقا لنص القرار   

ــيت أوضـــ   ــضاء الـ ــواا   األعـ ــتديل بأصـ ــل، سـ ــها بالفعـ حت نيتـ
للمرشــحني امللتــزمني بتطبيــق أعلــى املعــايري فيمــا يتعلــق حبمايــة 

ــساعني ســعيا جــادا     ــسان وتعزيزهــا وال ــق حقــوق اإلن إىل حتقي
أـم  نـرى  ولن تصوت اليابان للمرشـحني الـذين        . املعايريتلك  

ــك      ــا يف ذل ــسان، مب ــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلن ــون انت يرتكب
ن جلزاءات جملـس األمـن ألسـباب تتـصل حبقـوق         الذين خيضعو 

 .اإلنسان
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ــز      ــاريخ تعزي فنأمــل أن يكــون اليــوم يومــا للنــصر يف ت
 .حقوق اإلنسان العاملية

ــسوف   ــسيد دنيـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم () االحتـــ تكلـــ
لقد صوت االحتاد الروسي مؤيـدا مـشروع القـرار          : )بالروسية

A/60/L.48 .  بعيـد  نـه   أن مشروع القـرار، بـالرغم مـن         أونؤمن
حــل الكمــال، يــشكل نتيجــة لبحــث بــالغ الــصعوبة عــن   عــن 

ــوافقي ــاس    تـ ــي األسـ ــضمان أن نرسـ ــروري لـ ــر ضـ ــو أمـ ، وهـ
ن أحقـوق اإلنـسان و    بشأن  للتحسن النوعي يف جهود املنظمة      

 .نزيل ازدواج املعايري واالنتقائية والتسييس يف ذلك اال
ونعتـــرب هـــذا القـــرار جمـــرد أســـاس، أو نقطـــة بدايـــة،   
وهنـا، ينبغـي أن نـشري       . هليئة اجلديدة حلقوق اإلنسان   ألنشطة ا 

 من املرفق اخلـامس للنظـام الـداخلي للجمعيـة           ١٠٠إىل الفقرة   
إنـشاء اهليئـات اجلديـدة ال ينبغـي         ”العامة، اليت تـنص علـى أن        

 .“أن يتم إال بعد نظر ملي يف األمر
ــد مــن املناســبات ويف خمتلــف   قــد و  أوضــحنا يف العدي

عديـد مـن األحكـام الـواردة يف مـشروع القـرار             املنتديات أن ال  
جلس حقـوق اإلنـسان أحكـام غامـضة ومـشكوك يف           املتعلق مب 
 ٧وتلك هي احلالـة علـى وجـه اخلـصوص مـع الفقـرة               . قيمتها

من منطوق مشروع القرار، اليت تنص على أن عضوية الـس           
ومـن الواضـح أن هـذا احلكـم         . ستقتصر على واليتني متتاليتني   

ــد  ــة    خيــالف املب ــاق فيمــا يتعلــق بالعــضوية العاملي أ احملــدد يف امليث
للمنظمــة، الــيت وفقــا هلــا ميكــن لكــل دولــة عــضو أن تقــدم         

. حها لالنتخــاب ألي هيئــة يف منظومــة األمــم املتحــدة    يترشــ
وسيـــسترشد االحتـــاد الروســـي بـــذلك املبـــدأ خـــالل انتخـــاب 
املرشـــحني لـــس حقـــوق اإلنـــسان ويأمـــل أن حتـــدد الـــدول 

للمجلس على أساس كـل     الترشيحات  فها بشأن   األخرى مواق 
 .حالة معينة وطابع البلدان املرشحة املعنية

وإضافة إىل ذلك، إن القرار ليس واضحا بالكامل فيما          
تقــرر فتحهــا أمــام مجيــع الــدول  ”يتعلــق بعــضوية الــس الــيت، 

 ولكن، يف الوقت نفـسه، مـشروطة        “األعضاء يف األمم املتحدة   
 وخاصـة حينمـا     -مـل أن يقـوم الـس نفـسه          ونأ. مبعايري معينـة  

ــة     ــة العامـ ــع اجلمعيـ ــة مـ ــة واإلجرائيـ ــة التنظيميـ  -ينـــشئ العالقـ
 .بتصويب أكثر أحكام القرار غموضا بالقدر املمكن

لقـد  : )تكلـم باالنكليزيـة   () مـصر  (السيد عبد العزيز   
، الــذي A/60/L.48صــوت وفــد مــصر مؤيــدا مــشروع القــرار  

جمــددا بوضــوح التأكيــد علــى ينــشئ جملــس حقــوق اإلنــسان، 
اقتناعنا القوي بأن هناك حاجة إىل إنـشاء هيئـة فرعيـة جديـدة              
ــة العامــة للتعامــل بــشكل نــاجح ومطــرد مــع     ــة للجمعي وحيوي

وبتلـك  . مسائل حقوق اإلنسان علـى أسـاس التعـاون واحلـوار          
 . الروح يود وفدي أن يوضح فهمه لبعض أحكام القرار

ن هيئة فرعية للجمعيـة     أوال، ميثل جملس حقوق اإلنسا     
ن إولـذا، فـ   . تلك الصلة املؤسـسية   املساس ب العامة، وجيب عدم    
أن يقـدم   لـس حقـوق اإلنـسان        ه ينبغـي  تفسرينا يتمثـل يف أنـ     

جلمعيــة العامــة للنظــر فيهــا، وفقــا مجيــع توصــياته وقراراتــه إىل ا
 .للنظام الداخلي الواجب التطبيق لتلك اهليئة العاملية

لـــس حقـــوق اإلنـــسان باملبـــادئ  ثانيـــا، سيتمـــسك جم 
األساسية مثل املساواة يف السيادة بني الدول، واحتـرام سـالمة           
أراضــيها واحلــق يف تقريــر املــصري للــشعوب الــيت تــرزح حتــت    

وينبغــي أن يعمــل . الــسيطرة االســتعمارية واالحــتالل األجــنيب
ــادئ       ــك املبـ ــرام تلـ ــز احتـ ــى تعزيـ ــشكل دؤوب علـ ــس بـ الـ

 .والتطبيق الكامل هلا
ثالثا، ينبغي للمجلس، أثناء مزاولـة عملـه، أن يـضمن            

ــة      ــة والدينيــ ــات الثقافيــ ــاحترام اخللفيــ ــي بــ ــزام األساســ االلتــ
ويف ذلك الصدد،   . واالجتماعية ملختلف الشعوب واتمعات   

 مـن   ٩ الـوارد يف الفقـرة       “أعلى املعـايري  ”نفسر معىن مصطلح    
ملتفــق عليهــا منطــوق القــرار بأــا املعــايري املعتــرف ــا دوليــا وا

 .بشكل مجاعي من جانب مجيع الدول
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رابعا، ينبغـي أن يـشكل تعليـق حقـوق العـضوية علـى             
ــوارد يف الفقــرة   ــالرغم مــن أــا مــستمدة مــن    - ٨النحــو ال ب

تطبيقـا اسـتثنائيا علـى هـذه         -  من امليثـاق   ١٨، املادة   ٢الفقرة  
ــة وحــدها ومقتــصرا علــى حــاالت االنتــهاكات اجلــسيمة     اهليئ

وينبغي أال متثل هـذه     . ة حلقوق اإلنسان باملعىن احلريف    واملستمر
احلالـــة ســـابقة مـــن شـــأا أن تـــشكل أساســـا النتـــشار تلـــك   

 .املمارسة يف خمتلف هيئات األمم املتحدة
ــصويت        ــل الت ــا تعلي ــدا تام ــدي تأيي ــد وف ــسا، يؤي خام

الــذي أدىل بــه ممثــل الــيمن بالنيابــة عــن الــدول األعــضاء يف        
ويتمثــل فهمنــا للفقــرة الــسابعة مــن . ميمنظمــة املــؤمتر اإلســال

ــدول واملنظمــات       ــسؤولية ال ــا تــستلزم م ــرار يف أ ــة الق ديباج
الدولية عن كفالة االحترام الكامل لألديـان واألنبيـاء، ونـشدد           
علــى مــسؤولية جملــس حقــوق اإلنــسان ومــسؤولية اجلمعيــة       
العامة عن ضمان أن تتحمل مجيع الدول مـسؤولياا يف ذلـك            

 .الصدد
ــرئيس،      وا  ــيدي الـ ــم، سـ ــاإلعراب لكـ ــاين بـ ــتم بيـ ختـ

بـذلتموه مـن    ماعن تقديرنا العميق على   وللرئيسني املشاركني   
ــع     ــاملة جلميـ ــشفافية وشـ ــسم بالـ ــة تتـ ــة يف عمليـ ــود دؤوبـ جهـ

واليتكم علـى النحـو الـوارد       لـ املخلـص   ويف اإلجنـاز    األطراف،  
 ).٦٠/١القرار (يف الوثيقة اخلتامية 

ــان   ــسيد غيلرمـ ــرائيل (الـ ــة () إسـ ــم باالنكليزيـ : )تكلـ
بالنيابة عن حكومة دولة إسرائيل، أود أن أعـرب عـن صـادق              
تقديري لكـم، سـيدي الـرئيس، علـى جهـودكم وقيـادتكم يف              
ــشاء      ــشأن إن ــدة ب ــداوالت احلــساسة جــدا واملعق إدارة هــذه امل

ــسان   ــوق اإلنـ ــال حلقـ ــس فعـ ــى    .جملـ ــضاً علـ ــين أيـ وأود أن أثـ
 .يم يف ذلك اجلهدإلسهامهما الق السفريين كومالو وآرياس

ــسان،       ــة حقــوق اإلن ــشاء جلن بعــد نــصف قــرن مــن إن
شـــرع األمـــني العـــام بـــشجاعة يف عمليـــة مؤملـــة، وإن كانـــت 
ضـرورية، إلصـالح جـوهري ملنظومــة األمـم املتحـدة ومعاجلــة      

ــسان     ــوق اإلن ــة حق ــة يف جلن ــصور القائم ــر  . أوجــه الق ــد وف لق
حــديات  تقريــره وتوصــياته القاطعــة إطــاراً واضــحاً لفهــم الت     

الكــربى واملــشاكل احلــادة الــيت تواجــه تلــك اهليئــة اليــوم، ويف  
 اللجنــة، “تنــاقص مــشروعية”  و“تــدين مــصداقية”مقدمتــها 

وهو أمر ملموس بشدة يف بلدي، وأصبح مسـة لتلـك اهليئـة يف              
 . نظر مواطنينا بصفة عامة، لألسف

واألمم املتحدة اليت ولدت من أنقاض احلـرب العامليـة           
ــة ور ــان     الثاني ــسان، ك ــوق اإلن ــة حق ــها جلن ــا، ويف طليعت ماده

ــد       ــل، ويعي ــزم واألم ــها أن تكــون شــعاعاً يبــث الع الغــرض من
ــرام وعــد      ــضمن احت ــشري وي ــسانية إىل اجلــنس الب ــروح اإلن ال

وديباجة اإلعالن العاملي حلقـوق     . “أالَّ يتكرر ما حدث أبداً    ”
اإلنسان تقر بأن أساسه يرسخ يف األعمال الوحشية الـيت اهتـز            

 . هلا ضمري البشرية
والشعب اليهـودي يهـتم اهتمامـاً خاصـاً بوعـد األمـم              

ومنـذ ثالثـة آالف     . املتحدة حبماية حقوق اإلنـسان واحلريـات      
ال متيــل إىل صــاحب اجلــربوت، وكــن  ”ســنة، علَّمتنــا التــوراة 

الغريب الذي يقيم معـك اعتـربه مـن أهلـك،           ”  و “باراً جبارك 
 . “وأَحبه كما حتب نفسك

 : عالن العاملي حلقوق اإلنسان حيمل أفكاراً مماثلةواإل 
ــساوين يف    ”   ــراراً متـ ــاس أحـ ــع النـ ــد مجيـ يولـ

وقد وهبوا عقـالً وضـمرياً وعلـيهم        . الكرامة واحلقوق 
 ٢١٧القـرار    (“أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء     

 ).١املادة ) ٣-د(ألف 

لكـــل إنـــسان حـــق التمتـــع بكـــل احلقـــوق  ”  
دون أي متييـز،    ...   هذا إلعـالن   واحلريات الواردة يف  

كالتمييز بـسبب العنـصر أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة              
أو الــــدين أو الــــرأي الــــسياسي أو أي رأي آخــــر،    

األصــل الــوطين أو االجتمــاعي أو الثــروة أو املــيالد  أو
 ). ٢املرجع نفسه، املادة  (“أو أي وضع آخر
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ومــن بــني آبائــه املؤســسني ومــن أبــرز دعاتــه يف عــام     
، حــىت قبــل إنــشاء دولــة إســرائيل، كــان هنــاك زعمــاء  ١٩٤٦

يهود بارزون وحائزون على جائزة نوبل، مثل رينيـه كاسـني،           
ورؤيـة األمـم   . الذين سـاعدوا يف بنـاء صـرح القـيم واألخـالق           

 . املتحدة كانت رؤيتنا
لـذلك،  . تلك هي املبادئ الـيت تعتنقهـا دولـة إسـرائيل           

ــة  وبأســف عميــق، شــهدنا إفــساد تلــك امل   ــا يف الوكال ثــل العلي
الرئيـــسية لألمـــم املتحـــدة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان، أي جلنـــة  

وعوضــاً عــن املــساواة،  . حقــوق اإلنــسان، علــى مــدى عقــود 
وعوضاً عن التـسامح، عانينـا مـن العنـصرية          . عانينا من التمييز  

ــة   . واإلبعــاد ــا مــن مهان وعوضــاًًً عــن الكرامــة اإلنــسانية، عانين
 .  ال تطبق إال على الدولة اليهوديةالكيل مبكيالني اليت

ــة يف     ــشاركة وثيقــ ــرائيل مــ ــاركت إســ ــذلك، شــ ولــ
املفاوضــات الراميــة إىل إنــشاء جملــس حلقــوق اإلنــسان يتــصف 
باملسؤولية والكفاءة املهنية والقدرة على البقاء، مبا جيـدد الثقـة           

 . العامة ويعيد املصداقية واملشروعية
 كثرياً إىل األهـداف   ولألسف، فإن قرار اليوم ال يرقى      

. اليت ستمكن الس مـن الرقـي إىل مـستوى تلـك املثـل العليـا               
فــالقرار ينطــوي علــى إغفــال مقلــق ألكثــر مــن عنــصر، مبــا يف  
ــة للعــضوية، وهــو مــا ينــذر خبطــر      ذلــك غيــاب املعــايري الكافي

 . يكون الس اجلديد أفضل كثرياً من سابقه أالَّ
ــة     العامــة أال تــسمح  وإســرائيل تعتقــد أن علــى اجلمعي

للمسؤولني عن فشل جلنة حقـوق اإلنـسان أن يقـودوا الـس             
ويف حقيقـــة األمـــر، فـــإن الفـــشل الـــذريع . إىل نفـــس الطريـــق

ــيرياً جــذرياً  ــدو   . يتطلــب تغ ــإن هــذا التغــيري ال يب ولألســف، ف
 . ظاهراً للعيان اليوم

ــادي       ــل يف تفـ ــت تأمـ ــرين، كانـ ــع آخـ ــرائيل، مـ وإسـ
ر، الذي كان حريـاً أن يعتمـد بتوافـق    التصويت على هذا القرا  

ــرار عــن     . اآلراء ــة، غفــل هــذا الق ــك، ويف هــذه املرحل مــع ذل

تنــاول بعــض الــشواغل األساســية، كمــا ورد يف الرســائل الــيت  
وعليـه،  . وزعتها وفود عديدة والتعليالت الـيت أُُدلـي ـا اليـوم           
 . فقد اضطرت إسرائيل للتصويت ضده، مع األسف

، وبــإذنكم، ســيدي، أود أن أضــيف وإذ أختــتم بيــاين 
أعتقــد أنــين ســأكون مقــصراً إن مل أعــرب   . حاشــية شخــصية

لكــم عــن إعجــايب مبــا أبــديتموه مــن جهــد وطاقــة ومحــاس يف   
ــة إىل ضــمان أن حيظــى الــس اجلديــد        ــار املــساعي الرامي إط

لقد أديتم هـذا العمـل      . باملصداقية وأن يكون قادراً على البقاء     
وإننا نأسف فحسب ألن احملـصلة      . مشهودةبرتاهة تامة وأمانة    

ــصاحل النتيجــة        ــن التــصويت ل ــا م ــصرت عــن متكينن ــة قََ النهائي
 . النهائية

 صـوت   ):تكلم باالنكليزية ( )إندونيسيا (السيد جيين  
وفد إندونيسيا لصاحل مشروع القرار، ألننا نعترب أنه ميثل حـالً            
توفيقيـــــاً ومعقـــــوالً، وذلـــــك، ســـــيدي، بفـــــضل ريـــــادتكم  

ــدرين،    وم قــدرتكم، ومبــساعدة مــن الرئيــسني املــشاركني املقت
الــسفري آريـــاس، مــن بنمـــا، والــسفري كومـــالو، مــن جنـــوب     

 . أفريقيا
والقرار ال يلـيب كـل تطلعاتنـا وال يعـاجل كـل شـواغلنا          

متاماً، وال شك أنه ال يرضي الدول األعـضاء األخـرى بـشكل           
وفر أسـاس   غري أن القـرار يف جمموعـه ينبغـي أن يـ           . كامل أيضاً 

 . آلية حلقوق اإلنسان أفضل من سابقتها
ــايل، فــإن      ــة، وبالت ــا اجلماعي وهــذا القــرار مثــرة جهودن

وباملثــل، فــإن كــل دولــة مــن  . جنــاح تنفيــذه مــسؤوليتنا مجيعــاًُ 
ــة أو فقــرية، متقدمــة     ــدول األعــضاء، كــبرية أو صــغرية، غني ال

ق النمو أو نامية، هلا نفس احلق يف االسـتفادة مـن جملـس حقـو      
اإلنسان حال بدء عمله، ألنه لـيس هنـاك بلـد كامـل يف أدائـه                 

ــا أن  . يف ميــدان حقــوق اإلنــسان بــأي حــال   وعليــه، ال بــد لن
نعمل معـاً لـضمان أن يلـيب الـس اجلديـد خمتلـف احتياجـات                
بناء القدرات واألولويات لدى كل دولة من الـدول األعـضاء            
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يمية، واألبعـاد   من خالل مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية واإلقل      
 .ة والدينية املختلفة لتلك الدولالتارخيية والثقافي

وإذ انطلقــت مــساعينا اجلماعيــة مــن رغبتنــا املــشتركة  
يف معاجلة أوجه قصور جلنـة حقـوق اإلنـسان، يطيـب لوفـدي              
ــة أن عمــل الــس ينبغــي أن يكــون     أن يؤكــد يف هــذه املرحل

املية واملوضـوعية وعـدم      الع -أميناً إزاء املبادئ اليت اتفقنا عليها     
 مـن خـالل     - االنتقائية لدى النظر يف مسائل حقـوق اإلنـسان        

معاجلــة كــل حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احلــق يف التنميــة،    
بطريقــة تتــسم بالعــدل واإلنــصاف، مــع تــاليف الكيــل مبكيــالني 

ووفــدي يفهـم أنــه يف غيـاب اإلشــارة الــصرحية يف   . والتـسييس 
    لس ملعاجلة حـاالت قطريـة بعينـها،        القرار إىل أساليب عمل ا

ينبغــي أن تطبــق تلــك املبــادئ أيــضاً بالكامــل وأن تــنعكس يف  
 . أساليب عمله ونظامه الداخلي

ويود وفدي أيضاً أن يسجل فهمه فيما يتعلق بـاملركز    
ــه     ــدة وعالقتـ ــم املتحـ ــة األمـ اهلرمـــي للمجلـــس داخـــل منظومـ

ــة   ــات األخــرى للمنظم ــة   . باهليئ ــة فرعي ــه هيئ ــث أن ــة وحي  تابع
للجمعيــة العامــة، يــتعني علــى الــس أن يقــدم توصــياته بــشأن 

واليتــــه إىل اجلمعيــــة العامــــة، املــــسائل الــــيت تقــــع يف نطــــاق 
يقدم توصياته إىل هيئات األمـم املتحـدة األخـرى إال مـن              وأال

 . خالل اهليئة األم
وأخرياً، يـود وفـدي أن يـشري إىل خطـورة مـا حـدث                

وم كرتونية تسخر من الـنيب حممـد       نتيجة لنشر وإعادة نشر رس    
ويف ذلك الـصدد، يؤيـد وفـدي         .يف عدد من الصحف مؤخراً    

تأييدا تاما البيان الذي أدىل به ممثل اليمن باسـم بلـدان منظمـة              
ــؤمتر اإلســالمي  ــسيد    . امل ــانكم، ال ــسألة يف بي ــك امل إن ذكــر تل

الرئيس، عنـدما عرضـتم مـشروع القـرار يف وقـت سـابق يـربز                
  ويدرك وفـدي أن إحـدى   . لس خبصوص املسألة أمهية عمل ا

مهمـات الـس تتمثـل يف اختـاذ التـدابري للحيلولـة دون تكـرار        
سـتراتيجية لزيـادة تعزيـز فهـم     اتلـك احلادثـة املؤسـفة، ولوضـع     

ــة جلميــــع الــــدول    ــة والثقافيــ ــيم الدينيــ واحتــــرام خمتلــــف القــ
وسيكون الغرض من ذلك، من بـني مجلـة أمـور،           . واتمعات

ممارسـة حريـة التعـبري بطريقـة تتـسم باملـسؤولية وضـمن              كفالة  
نطــاق احلــدود املنــصوص عليهــا يف قــانون حقــوق اإلنــسان       

 .الدويل املعترف به عامليا
يرحـب  : )تكلم بالفرنسية () اجلزائر (السيد اليوسفي  

 املنشئ لـس حقـوق اإلنـسان        ٦٠/٢٥١وفدي باختاذ القرار    
/  اجتماع قمة أيلـول    حسبما قرره رؤساء دولنا وحكوماتنا يف     

وقد سعت اجلزائر، بتـصويتها لـصاحل القـرار،         . ٢٠٠٥سبتمرب  
إىل إعادة تأكيد التزامها بقضية مجيـع حقـوق اإلنـسان العامليـة             
واملستقلة وغري القابلـة للتـصرف، باإلضـافة إىل متـسكنا بـالقيم        
واملبـــادئ العامليـــة الـــيت يرتكـــز عليهـــا ميثـــاق األمـــم املتحـــدة   

 . رافوتعددية األط
ويعتقد وفدي أننا اعتمدنا نـصا متوازنـا ألنـه يتـضمن             

عناصر متكننا بالتدريج من بلوغ هـدف تعزيـز ومحايـة حقـوق        
اإلنــسان علــى أســاس ــج مترســخ يف احلــوار والتعــاون يكفــل 

ــة العامــة ســلطتها   يف الــس واجلمعيــة، الــيت أنــشئ   . للجمعي
مهـا الـداخلي    ونعتقـد أن نظا   . إطارها، هي أكثر اهليئات متثـيال     

سيمكّن اتمع الدويل مـن حتقيـق املوضـوعية الالزمـة يف هـذا               
اــــال احلــــساس، وكــــذلك مــــن جتــــاوز املــــشاكل املرتبطــــة 
ــل     ــة والكيـ ــسييس واالنتقائيـ ــسمة بالتـ ــسابقة املتـ ــة الـ باملمارسـ

 .مبكيالني واملمارسات يف جمال حقوق اإلنسان
ه ومثة عدد من العناصر اليت كان وفـدي يتعـشم، شـأن            

شأن وفود عديدة أخرى، أن يراها مدرجـة يف القـرار، ومنـها              
بالتحديد، إشارة صرحية إىل حق الـشعوب اخلاضـعة للـسيطرة           

 .االستعمارية أو لالحتالل األجنيب يف تقرير املصري
ــه ســفري      ــان الــذي أدىل ب ــد البي ــضا يف تأيي ــشارك أي ون

 .اليمن باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي



A/60/PV.72
 

30 06-27258 
 

 األطـراف أفـضى بـالطبع إىل قبـول        إن متسكنا بتعددية   
وطــوال عمليــة التفــاوض، متــسكت اجلزائــر . احللــول التوفيقيــة

 .متسكا صارما مببدأ احللول التوفيقية الضروري
ونـــود أن نتقـــدم بالتهنئـــة اخلالـــصة إلـــيكم، الـــسيد       

 الــسفري أريــاس -الــرئيس، وكــذلك إىل الرئيــسني املــشاركني  
 واىل أعـضاء  -وب أفريقيـا  ممثل بنما والسفري كومالو ممثل جنـ     

مكتب الرئيس، ألنكـم مل تـدخروا جهـدا لتـأمني هـذا االجنـاز               
وأخـريا، تقـف اجلزائـر علـى أهبـة االسـتعداد للعمـل مـع                . اهلام

مجيع الدول األعضاء على بلوغ األهداف النبيلـة الـيت حـددها            
 .القرار

لقــد  : )تكلــم بالفرنــسية () املغــرب (الــسيد عريفــي  
 ألننـا نعتقـد   A/60/L.48روع القـرار    صوت وفـدي لـصاحل مـش      

ــة     ــه نــص تــوفيقي ميهــد لتــوازن ضــعيف بــني املواقــف املتباين أن
 .أحيانا للدول األعضاء

ويؤيد وفـدي البيـانني اللـذين أدىل مـا ممـثال جنـوب               
أفريقيا واليمن، على التوايل، باسم اموعة األفريقيـة ومنظمـة        

 .املؤمتر اإلسالمي
ذ قبـــل قليـــل نتيجـــة جهـــود  لقـــد جـــاء القـــرار املتخـــ  

مــشتركة جلميــع الــدول لتقويــة جمموعــة الــصكوك الدوليــة يف   
وكان القـرار أيـضا     . جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    

اســتجابة للنــداء الــذي وجهــه رؤســاء الــدول واحلكومــات يف  
 .٢٠٠٥اجتماع القمة العاملي عام 

ويف ذلك الصدد، يسرين بـصورة خاصـة أن أهنـئكم،            
د الـــرئيس، نئـــة حـــارة علـــى جهـــودكم الـــيت ال تكـــل  الـــسي

وأود أيضا أن أهنئ امليسرين وكـل الوفـود الـيت            . وتضحياتكم
 .سامهت يف حتقيق هذه النتائج

إن اململكــــة املغربيــــة شــــاركت بنــــشاط ســــواء يف      
املفاوضات اليت أجريت بشأن وثيقـة اجتمـاع القمـة أو بـشأن             

ملـسامهة يف إنـشاء جملـس    وقد أظهرنـا دائمـا رغبتنـا يف ا      . القرار

وطــوال العمليــة الــسياسية بأكملــها، أكــدنا  . حلقــوق اإلنــسان
من جديد اعتقادنا أن هذه اهليئة ستكون إطارا فعـاال ومالئمـا            
ــة      ــسان ولتقوي ــوق اإلن ــة يف جمــال حق ــز املنجــزات الدولي لتعزي

 . توافق اآلراء الدويل يف هذا اال
كا بكــل وعــالوة علــى ذلــك، مــا بــرح املغــرب متمــس 

وقـد وقفنـا    . الصكوك واالتفاقيات ذات الصلة يف هـذا امليـدان        
بثبــات وراء إنــشاء جملــس حلقــوق اإلنــسان يتمتــع بالفعاليــة       

. والقدرة على معاجلة األعمال السابقة للجنة حقـوق اإلنـسان         
ونعتقد أن تقوية إنفاذ القانون متثل حبق أفضل ضـمان لتحقيـق           

 .معات بأسرهاالتنمية املستدامة لألفراد وت
إن حكومــة اململكــة املغربيــة، مــستلهمة تلــك الــروح    

ومــــسترشدة بالرغبــــة يف تعزيــــز واحتــــرام حقــــوق اإلنــــسان 
. واحلريات األساسية، تود أن تساهم يف بلوغ أهـداف الـس          
ــشأ حــديثا    ــذلك سنرشــح أنفــسنا للمــشاركة يف الــس املن . ل

ــة      ــة حلماي ــدول األعــضاء املتفاني ــى دعــم ال ــول عل ــوق ونع حق
 .اإلنسان
إننـا  : )يةنكليزتكلم باال () اماليزي (السيد وستمورلند  

 جــدا اليـوم ألننـا اضــطلعنا أخـريا بالواليــة    نبالتأكيـد مـسرورو  
. ٢٠٠٥اليت أناطها رؤساؤنا بنا يف اجتماع القمة العاملي عام          

والقــرار الــذي اختــذناه مــن فورنــا، بعــد أشــهر عديــدة مــن         
را متينا وحيرك عملية إنشاء هيئـة       املفاوضات املكثفة، يقدم إطا   

حلقوق اإلنسان جديدة وحمسنة تتحلى باملصداقية، هيئـة أكثـر           
موضوعية وفعالية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان، اسـتنادا إىل            

 .التعاون واحلوار
وماليزيــا أيــضا تؤيــد تأييــدا تامــا البيــان الــذي أدىل بــه   

ا يتعلـــق ممثـــل الـــيمن باســـم منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، يف مـــ 
ــضارات والثقافـــات       ــني احلـ ــاهم بـ ــوار والتفـ ــة إىل احلـ باحلاجـ
ــان      ــرام لألديــ ــسامح واالحتــ ــز التــ ــبيل تعزيــ ــان يف ســ واألديــ

 .واملعتقدات وحرية ممارستها
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ــع أن        ــل واق ــدة أخــرى، نتقب ــود عدي ــرار وف ــى غ وعل
ونقـر أيـضا بأنـه      . القرار ال يعرب عن مجيـع اهتماماتنـا ورغباتنـا         

بلدان حصلت علـى كـل مـا أرادتـه مـن        ما من بلد أو جمموعة      
ــها وشــىت    . القــرار ــة املعــرب عن ــد مــن اآلراء املتباين ومــع العدي

الــصياغات الــيت قــدمت إلنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان أثنــاء   
املناقــشات واملفاوضــات علــى مــدى األشــهر العديــدة املاضــية، 
فإننا نعتقد أن القرار متكن من حتقيق توازن دقيق وتقـدمي حـل             

وانطالقـا مــن  . بـول الختالفاتنـا ومواقفنــا األساسـية   تـوفيقي مق 
 .ذلك صوتت ماليزيا لصاحل النص

ونـــود أن نـــشيد بكـــم، الـــسيد الـــرئيس، وبالرئيـــسني  
ــا   -املـــشاركني أيـــضا  ــالو ممثـــل جنـــوب أفريقيـ  الـــسفري كومـ

 علـــى هـــذا االجنـــاز التـــارخيي، -والـــسفري أريـــاس ممثـــل بنمـــا 
ــيت     ــرئيس، الـ ــسيد الـ ــودكم، الـ ــى جهـ ــذلك علـ ــل وكـ  ال تكـ

وتفــانيكم، طــوال العمليــة بأكملــها، الــيت أدرمتوهــا بطريقــة       
 .شفافة وشاملة ومفتوحة

تـديل  : )يـة نكليزتكلـم باال  () آيـسلندا  (السيد هانـسن   
آيسلندا باملالحظات التالية علـى القـرار اخلـاص بإنـشاء جملـس             

 . حلقوق اإلنسان املتخذ يف وقت سابق من هذا اليوم
اإلنـسان يعـين الوفـاء بواحـدة        إن إنشاء جملس حقـوق       

من أكرب املهمات اليت كلف رؤساء الـدول يف اجتمـاع القمـة             
 . اجلمعية العامة بتنفيذها٢٠٠٥عام 

أن إنشاء الس هنـا اليـوم جـاء نتيجـة           ندرك  وإننا إذ    
صعبة، نرى أنه كان من احملتم التوصـل إىل         وملفاوضات طويلة   

ــة  تــسجيل إىل ضــطرار باالوالواقــع أنــين أشــعر  . حلــول توفيقي
املطـامح  خيبة األمل ألن النتيجة النهائيـة ال تـصل إىل مـستوى             

يف النــهج الواضــح القــائم علــى املبــادئ الــذي اقترحــه  الــواردة 
 .األمني العام يف تقريره األصلي

وأيـدت أيـسلندا القــرار ألن البـديل املتمثـل يف العــودة      
. انغــري مقبــول ولــن حيقــق مــصلحة حقــوق اإلنــس إىل اللجنــة 

تـشجيعا يف   أيـسلندا أيـضا     وجـدت   وعلى الرغم من حتفظاتنا،     
قوق اإلنسان، مثل هيئـة     املعنية حب آراء املنظمات غري احلكومية     

 .العفو الدولية
وميثل مركز الس بصفته هيئة فرعيـة تابعـة للجمعيـة            

العامة خطوة لألمام، ونتطلع إىل استعراض مركـزه يف غـضون         
غيـة رفعـه إىل جهـاز رئيـسي لألمـم           السنوات اخلمس القادمـة ب    

علـى حنـو أكثـر     هونـسلم كـذلك بـأن عقـد اجتماعاتـ       . املتحدة
لحـة حلقـوق    املسائل  املـ سيجهزه على حنو أفضل ملعاجلـة       تواترا  
 . اإلنسان
ــسية يف       ــوة الرئي ــى نقــاط الق ــضا عل ــرار أي وحيــافظ الق

اللجنــة، مبــا فيهــا نظامهــا الفريــد للخــرباء املــستقلني املعــروف    
، وكذلك الترتيبات واملمارسـات     “اإلجراءات اخلاصة ”باسم  
 .املنظمات غري احلكومية يف أعماهلاملشاركة اهلامة 

ومنذ البداية كانـت أيـسلندا تـؤمن إميانـا راسـخا بـأن                
ــى        ــا أثرمهــا عل ــضويته ســيكون هلم ــة ع ــس ونوعي تكــوين ال

وما زلنـا نتمـسك ـذا       . أسلوب عمل الس وموثوقية أعماله    
ن أيسلندا لـن تـصوت لـصاحل أي بلـد مرشـح             أالواقع  و. الرأي

مفروضــة عليــه مــن جملــس األمــن جــزاءات ألســباب تتعلــق        
حبقـــوق اإلنـــسان، أو أي بلـــد يعتـــرب أنـــه يرتكـــب انتـــهاكات 

 . جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان
الــسيد الــرئيس، أود أن أشــكركم وكــذلك الرئيــسني   

والسيد أرياس  املشاركني، السيد كومالو سفري جنوب أفريقيا       
جهودكم الدؤوبة وتصميمكم على الوصـول      على  سفري بنما،   

ــة  ــة ناجحـ ــة إىل خامتـ ــا الطويلـ وأود أيـــضا أن أشـــكر . بعمليتنـ
 .األمني العام على مساعيه يف سياق هذه العملية

تكلمـت  ) (مجهورية إيـران اإلسـالمية     (السيدة هاسته  
د بكــم الــسيد الــرئيس، امسحــوا يل أوال أن أشــي ): باالنكليزيــة

ونـود كـذلك    . إلمتامكم الوالية اهلامة الصعبة اليت أنيطت بكم      
أن نشيد باملمثلني الـدائمني جلنـوب أفريقيـا وبنمـا لـدورمها يف              
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قيادة وتيسري املفاوضات النشطة اليت جرت بشأن إنشاء اهليئـة          
 . اجلديدة حلقوق اإلنسان

وكنا نفضل لو أن القرار املتعلق بإنشاء جملس حقـوق           
وبالنظر إىل أن وفدا واحـدا،      . ان قد اعتمد بتوافق اآلراء    اإلنس

وهو وفد الواليات املتحدة، اختـار أن يطلـب إجـراء تـصويت             
وأن يتصرف ضد إرادة الغالبيـة العظمـى مـن أعـضاء املنظمـة،              

وهلـذا قررنـا    . واجهنا حالة مل تكـن بالـضرورة مرغوبـة لوفـدنا          
 لـشواغلنا   االمتناع عن التـصويت علـى مـشروع القـرار، نظـرا           

وأود، تعلـيال   . وحتفظاتنا علـى عـدد مـن األحكـام الـواردة فيـه            
 .نا، أن أتقدم بالتعليقات التاليةملوقف

ــة كــبرية  حنــن نــويل  أوال،   ــدويل  جلأمهي هــود اتمــع ال
لتعزيــز احلــوار وتوســيع نطــاق التفــاهم فيمــا بــني احلــضارات،   

ــة واملوضـــوعية وعـــد   ــة العامليـ ــان، وكفالـ م والثقافـــات، واألديـ
االنتقائية يف النظر يف مـسائل حقـوق اإلنـسان، والقـضاء علـى              
ازدواج املعــايري والتــسييس يف أعمــال الــس اجلديــد، كمــا مت 

ونـرى  . التسليم بـذلك حبـق ودون لـبس أو غمـوض يف القـرار          
أن هــذه هــي املعــايري الــيت يلــزم علــى الــس أن يتقيــد ــا يف    

 . عانت منها اللجنةأعماله املقبلة من أجل جتنب العيوب اليت
أن الــس، بــصفته هيئــة بــثانيــا، نــؤمن إميانــا راســخا   

فرعيــة تابعــة للجمعيــة العامــة، ينبغــي عنــد االقتــضاء أن يقــدم   
تقاريره وتوصياته وقراراتـه فيمـا يتعلـق بتعزيـز ومحايـة حقـوق              

 . اإلنسان إىل اجلمعية العامة وحدها
اجلــة ثالثــا، الــس مــسؤول عــن مجلــة أمــور منــها مع   

حاالت انتهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك االنتـهاكات             
ــة  ــصارخة املنهجي ــسؤوليات     . ال ــن امل ــذه واحــدة م ــت ه وكان

وكمـا  . ملدة سـتة عقـود تقريبـا      حقوق اإلنسان   الرئيسية للجنة   
يف املقـام األول    تنفذ  تلك الوالية الواسعة    كانت  يعلم اجلميع،   

م هـادف فيمـا     على أسـاس اعتبـارات سياسـية، دون أي اهتمـا          
 .فيما يتعلـق ـا    يتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان أو التأثري        

علـى  جيـري  بوضوح املعايري اليت حتدد  ويتطلب ذلك الواقع أن     
وعالوة على ذلـك،    . من حاالت االنتهاك  حالة  أساسها تعيني   

أي مـن قـرارات خاصـة ببلـدان معينـة           اختـاذ   يف  ينظر  ينبغي أال   
جتنــب ضــمان ســائل التعــاون، وينبغــي إال بعــد اســتنفاد كــل و
 . التسييس وازدواج املعايري

رابعا، نوافق على أن عضوية الـس ينبغـي أن تكـون             
مفتوحة جلميع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، وعلـى أنـه                

بغالبيــة فرديــة ينبغــي انتخــاب أعــضاء الــس مباشــرة وبــصفة  
إال أنـه   . رايفأعضاء اجلمعية العامـة، علـى أسـاس التوزيـع اجلغـ           

يقلقنا أن تعليق احلق يف العضوية يف الس، حىت بأغلبية ثلثـي            
ــة يف     ــدول كذريعـ ــستخدمه بعـــض الـ ــد تـ ــس، قـ ــضاء الـ أعـ

وهلـذا  . حماوالت ذات دوافع سياسية خلدمـة مـصاحلها الوطنيـة         
ــارة نـــرى أنـــه ينبغـــي إعطـــاء املـــصطلح احملـــدد يف القـــرار    بعبـ

 تفـسريا واضـحا   “اإلنساناالنتهاك الصارخ املنهجي حلقوق  ”
 .ال خالف عليه

خامــسا، كنــا نفــضل لــو أن تــواتر ومــدة اجتماعــات    
ونـرى أن  . حتديدا وأفضل تفـصيال يف القـرار  أكثر   االس كان 

ــى النحــو        ــة عل ــة العام ــا اجلمعي ــي أن تعاجله ــسألة ينبغ ــذه امل ه
ــيت ميكــن أن      ــة ال ــضاربة والبلبل ــسليم لتجنــب التفــسريات املت ال

 . تقبلحتدث يف املس
سادسا، من سوء الطـالع أنـه علـى الـرغم مـن اجلهـود          

اليت بذلتها منظمة املؤمتر اإلسالمي وأوجـه القلـق الـيت أعربـت             
عنها فيما يتعلق باملمارسات املقلقة القائمة على اخلـروج علـى     
األديان وإهانة األنبياء والديانات، فإن املقترحات الـيت قدمتـها          

ــالمي   ــؤمتر اإلسـ ــة املـ ــبرية يف    ا-منظمـ ــة كـ ــدت مرونـ ــيت أبـ لـ
 إلدراجهــــا يف القــــرار، مل تؤخــــذ علــــى النحــــو -صــــياغتها 

ــص       ــسليم يف ن ــى النحــو ال ــرد عل ــار، ومل ت الواجــب يف االعتب
ونرى أن ما هـو وراد يف الـنص، مهمـا كانـت أمهيتـه،       . القرار

 . ال يفي بأي حال من األحوال بشواغل البلدان اإلسالمية
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ــام، نأمــل خملــصني أ   ــنجح جملــس حقــوق  ويف اخلت ن ي
اإلنسان اجلديد يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كـل أحنـاء            

 .العامل
) جـــزر غرينـــادينســـانت فينـــسنت و (الـــسيد فـــريار 

ترحـــب الـــدول األعـــضاء يف اجلماعـــة  ): تكلـــم باالنكليزيـــة(
ــرار املنـــشئ لـــس حقـــوق     ــاد مـــشروع القـ ــة باعتمـ الكاريبيـ

بعــد شــهور   نتيجــة ويــسرنا أننــا وصــلنا إىل  . اإلنــسان اليــوم 
 .عديدة من املداوالت واملناقشات واملفاوضات

ونـــود أن نـــئ الرئيـــسني املـــشاركني للمـــشاورات      
بالعمــل الــشاق الــذي    العامــة، الــسفريين آريــاس وكومــالو،     

ــةاضــطلعوا بــه  ــا  . طــوال العملي ــرئيس، تــستحقون من الــسيد ال
الثناء على جهودكم، وال سيما علـى صـربكم ودبلوماسـيتكم           

بارعة يف التوصل إىل نـص تـوفيقي، أمكـن أن حيظـى باتفـاق               ال
 . واسع النطاق

وكان من اجللـي أن مـن املـستحيل تلبيـة كـل املـصاحل               
ويـتعني، حبكـم طبيعـة      . اجلهاتاملختلفة، والوفاء بطلبات كل     

. العملية التعددية، التوصل إىل حلول توفيقية وتقـدمي تنـازالت         
 . اذ القرار بتوافق اآلراءونأسف ألنه مل يكن باملستطاع اخت

ومـــن جانبنـــا، ســـعت اجلماعـــة الكاريبيـــة إىل إنـــشاء   
الـدول،  يكون شـامال للجميـع ومفتوحـا ملـشاركة كـل            جملس  

ويعمــل بــصفته آليــة تعاونيــة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان، ويكــون 
. اء القدرات واملساعدة املتبادلـة    أداة لتعزيز التعاون احلقيقي لبن    

سامهت بلـدان اجلماعـة الكاريبيـة إسـهاما         وحتقيقا هلذه الغاية،    
بناء، فيما أعتقد، طوال املشاورات، وقـدمت عـدة مقترحـات           
كنــا نعتقــد أــا ســتقدم إســهاما إجيابيــا يف تعزيــز جهــاز األمــم  
ــدول      ــل الـ ــشاركة كـ ــسري مـ ــسان، وتيـ ــوق اإلنـ ــدة حلقـ املتحـ

ويف . األعضاء يف الس، مبا يف ذلك البلدان الصغرية كبلداننا         
أن عددا من مقترحاتنا بشأن مسائل منا مل جيـد طريقـه            حني  

إىل الــنص، قررنــا توخيــا للمرونــة واحلــل التــوفيقي أن نؤيــد       
 .نصكم، سيدي الرئيس

ــع      ــة ال تتبـ ــد بطريقـ ــل الـــس اجلديـ ــع أن يعمـ ونتوقـ
التــسييس واالنتقائيــة اللــذين جــردا جلنــة حقــوق اإلنــسان مــن   

 وأن جتــري إجراءاتــه موثوقيتــها، وأال يطبــق معــايري مزدوجــة، 
بروح تعاونية؛ وأن يسعى دائما بـصدق وموضـوعية وبطريقـة           
متوازنة إىل تعزيز إعمال كل حقوق اإلنسان جلميع الـشعوب          

 .وإال، ستكون أعمالنا قد ضاعت هباء. يف مجيع األماكن
الـسيد  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (كينيا (السيد باهيموكا  

راب عــن عميــق امتنــان الــرئيس، أود أن أســتهل كلمــيت بــاإلع 
ــا       ــيت وجهتن ــيت ال تكــل ال ــود ال ــريقكم للجه ــدي لكــم ولف وف
بنجاح طوال األشهر اخلمسة األخـرية مـن املفاوضـات الراميـة            

وتود كينيا أن تشكر األمـني  . إىل إنشاء جملس حقوق اإلنسان    
العـــام علـــى طرحـــه علينـــا يف العـــام املاضـــي اقتراحـــه الثاقـــب  

قـوق اإلنـسان مبجلـس حلقـوق        البصرية لالستعاضة عن جلنة ح    
 .اإلنسان يكون أكثر فعالية وأقل تسييسا

ونظرا للمجموعة الواسعة من اآلراء املتباينة اليت برزت     
يف أثنــاء املــشاورات غــري الرمسيــة، مــن اجلــدير بالثنــاء الكــثري أن  
الرئيس وفريقه استطاعوا أن خيرجوا بنص توفيقي حظـي بتأييـد           

. ىب إىل حد كبري معظـم مـصاحلها  واسع من الدول األعضاء، ول 
وال شك أن كل وفد من وفود الدول األعضاء كان يفـضل أن           

؛ ولكننـا نعلـم مجيعـا أن هـذا          “بالكعكة كاملـة  ”يعود إىل بلده    
.  دولة عضوا لـن يكـون عمليـا وال ممكنـا           ١٩١يف منظمة تضم    

وهلــذا يــسعد وفــدي أنــه تــسىن بــروح مــن التوفيــق والتفــاهم أن 
ــى   ــع عل ــصباح   حيــصل اجلمي ــذا ال ــن الكعكــة ه ــذا .  جــزء م وهل

السبب تشعر كينيا باالمتنان الشديد للرئيسني املشاركني السيد        
كومالو سـفري جنـوب أفريقيـا والـسيد آريـاس سـفري بنمـا علـى                 
الطريقــة املقتــدرة الــيت أدارا ــا املــشاورات غــري الرمسيــة الــيت       

 .توجت بالقرار الذي عرض صباح اليوم
ــذه والــنص الــذي اعتمــدنا   وهــو خطــوة  . ه ميكــن تنفي

كبرية حنو إجياد مؤسسة أقـوى وأكثـر فعاليـة يف تعزيـز ومحايـة         
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وهو ميثل حتسينا بالغ األمهيـة باملقارنـة بلجنـة          . حقوق اإلنسان 
حقــوق اإلنــسان، وســيقوي قطعــا آليــة األمــم املتحــدة لتعزيــز   

ويتـضمن الـنص العديـد مـن العناصـر          . ومحاية حقوق اإلنـسان   
.  أنه حيدث أيضا العديد مـن التوقعـات اجلديـدة          اإلجيابية؛ كما 

وهو يقـوم علـى أسـاس مبـدأ أن كـل حقـوق اإلنـسان عامليـة،                  
وغــري قابلــة للتــصرف، وغــري قابلــة للتجزئــة، ومترابطــة، وأنــه   
ينبغــي معاجلــة مجيــع حقــوق اإلنــسان بطريقــة عادلــة ومتوازنــة 

ويؤكــد الــنص علــى احلــوار والتعــاون بــدال مــن   . وموضــوعية
وهـو يـسلم بـأن      . ة اليت أصبحت الـسمة املميـزة للجنـة        املواجه

كل حقوق اإلنسان متساوية، سواء كانـت مدنيـة أو سياسـية            
ــة  ــة أو اجتماعي ــة اســتعراض  . أو اقتــصادية أو ثقافي وتكفــل آلي

النظــراء العامليــة خــضوع مجيــع الــدول األعــضاء البــالغ عــددها  
 دولة لفحـص متكـافئ بـشأن سـجلها حلقـوق اإلنـسان،        ١٩١
هــم مــن ذلــك، أن يتمــسك أعــضاء الــس بــأعلى معــايري  واأل

 .حقوق اإلنسان
وبسبب نقاط القوة هذه، صوتت كينيـا صـباح اليـوم            

ــرار   ــشروع القـ ــدة مـ ــوق  A/60/L.48مؤيـ ــشاء جملـــس حقـ  إلنـ
إال أن مــن املؤســف أنــه مل يتــسن اختــاذ هــذا القــرار  . اإلنــسان

 .اهلام بتوافق اآلراء، كما كنا نود
يوم ميثل حلظـة حامسـة يف كفـاح هـذه       ونرى أن هذا ال    

وهـو ميثـل بدايـة لالنتقـال مـن      . املنظمة لتعزيز حقوق اإلنـسان    
ولقـد كـان   . جلنة حقـوق اإلنـسان إىل جملـس حقـوق اإلنـسان      

ــشائها        ــى إن ــيت انقــضت عل ــستني ال ــسنوات ال ــوال ال ــة ط للجن
 صياغة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، واعتمـاد       -جناحاا  

ن يــشكالن العمــادين الرئيــسيني للنظــام احلــايل   العهــدين اللــذي
هـذه هـي األشـياء    . حلقوق اإلنـسان، واآلليـات اخلاصـة للجنـة       

إال أن اللجنة، يف العقدين األخرييـن،       .  فخورين ا  لاليت سنظ 
. فقــدت موثوقيتــها نظــرا للخطــط األنانيــة للــدول األعــضاء       

نظمـة  وهلذا، أصبح التغيري حتميا إذا أردنـا أن حنقـق أهـداف امل      
وهلـذا الـسبب يـشعر وفـدي بـالفخر          . املتعلقة حبقـوق اإلنـسان    

ــهض وأن حنــسب       ــا اســتطعنا أن نن ــوم ألنن ــشديد صــباح الي ال
ــا     ــول واقعـ ــذا التحـ ــضاء الـــيت جعلـــت هـ ــدول األعـ ــمن الـ ضـ

 .ملموسا
ــل       ــس، نأمـ ــشاء الـ ــو إنـ ــدما حنـ ــرك قـ ــا إذ نتحـ وإننـ

جلنـة  يغيب عـن بالنـا الثغـرات الـيت أدت إىل عـدم الثقـة يف                  أال
وجيـب أن نـسعى جمـتمعني إىل جعـل الـس            . حقوق اإلنـسان  

وستتعاون كينيـا مـن     . يعمل لصاحل املتمسكني حبقوق اإلنسان    
جانبها تعاونا تاما مع الدول األعـضاء األخـرى إلنـشاء جملـس           
يكـــون أكثـــر اســـتجابة للتحـــديات احلاليـــة يف اآلليـــة العامليـــة   

 .حلقوق اإلنسان
يــود ): تكلــم بالــصينية) (الــصني (الــسيد زانــغ يــشان 

ــان لتعليــل التــصويت علــى مــشروع      وفــد الــصني أن يــديل ببي
 . عقب اعتمادهA/60/L.48القرار 

طلبــت إلينــا الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي الــيت  
سبتمرب املاضـي أن ننـشئ بأسـرع مـا ميكـن        /اعتمدت يف أيلول  

ن  جولــة مــ٣٠وبعــد مــا يزيــد علــى . جملــسا حلقــوق اإلنــسان
ــداد األشــهر اخلمــسة املاضــية، اعتمــدت     املــشاورات علــى امت
اجلمعية العامة يف ايـة املطـاف القـرار املتعلـق مبجلـس حقـوق              

 .وأعلنت رمسيا إنشاء الس. اإلنسان اليوم
وكانــــت هــــذه عمليــــة صــــعبة مليئــــة باخلالفــــات       

ومـن أجـل الوفـاء باملهمـة النبيلـة الـيت أناطهـا بنـا                . والتحديات
دول واحلكومات، بذلت وفود شـىت جهـودا ضـخمة     رؤساء ال 

وأبـدت روحـا حقيقيـة لالحتـرام       . ودؤوبة يف أثناء املـشاورات    
املتبادل يف الـسعي إىل تفـاهم مـشترك، يف الوقـت الـذي حنـت                

وشــارك الوفــد الــصيين أيــضا بنــشاط يف . فيــه اخلالفــات جانبــا
وأود، باســم . املــشاورات، وقــدم إســهامه اإلجيــايب اخلــاص بــه 

كومة الصينية، أن أعـرب عـن امتنـاين ونـئيت لكـم سـيدي               احل
 ســـفريي جنـــوب أفريقيـــا -الـــرئيس، وللرئيـــسني املـــشاركني 

 .وبنما، وسائر الوفود األخرى
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. وميثــل إنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان حلظــة تارخييــة    
ــوق اإلنــسان       ــة حق ــستعاض عــن جلن ــصاعدا، سي ــن اآلن ف فم

ــسان  ــع مــستوى ه . مبجلــس حقــوق اإلن ــة األمــم  وســيتم رف يئ
ــس        ــة للمجل ــة تابع ــة تنفيذي ــن جلن ــسان م ــوق اإلن املتحــدة حلق
ــة     ــابع للجمعيـ ــي تـ ــاز فرعـ ــاعي إىل جهـ ــصادي واالجتمـ االقتـ

وسريفع مستوى مركز حقوق اإلنسان داخل منظومـة        . العامة
 .األمم املتحدة

ويعلق اتمـع الـدويل والـشعوب يف كـل أحنـاء العـامل               
جلميع أن يضطلع الـس     ويأمل ا . توقعات عراضا على الس   

بدوره الواجب، وأن يعزز على حنو أجنع كل حقوق اإلنـسان           
 .واحلريات األساسية على الصعيد العاملي

ويقدر الوفد الصيين أن القرار قد أكد من جديد أمهيـة            
 أي أن مــن الــضروري، عنــد تعزيــز  -مبــادئ حقــوق اإلنــسان 

يــة والثقافيــة ومحايــة حقــوق اإلنــسان، احتــرام اخللفيــات التارخي 
ــز احلــوار فيمــا بــني      ــاطق، وتعزي ــدان واملن ــة ملختلــف البل والديني

ويؤكد القرار أيضا أن احلقـوق   .احلضارات والثقافات واألديان 
املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واحلـق يف           

. التنميــة ال تتجــزأ وأــا علــى قــدم املــساواة مــن حيــث األمهيــة  
يه خاصة بأن القرار يشري مرارا، يف فقرات ديباجتـه   وينبغي التنو 

ومنطوقه، إىل أن مـسألة حقـوق اإلنـسان ينبغـي أن تعـاجل علـى                
ــايري     ــة املعـ ــا الزدواجيـ ــة جتنبـ ــز واالنتقائيـ ــال مـــن التحيـ حنـــو خـ

. والتسييس، وتشجيعا على احلـوار التفـاعلي احلقيقـي والتعـاون          
ــسال   ــادئ الـ فة الـــذكر ويـــرى الوفـــد الـــصيين أن يـــسترشد باملبـ

كمبادئ توجيهيـة ألعمـال الـس يف املـستقبل، تفاديـا لتكـرار              
 .املواجهة السياسية اليت سادت يف جلنة حقوق اإلنسان

 مشكلة نقـص    ٦٠/٢٥١إضافة إىل ذلك، حيل القرار       
متثيل البلـدان اآلسـيوية ألمـد طويـل يف جلنـة حقـوق اإلنـسان،                

ا إىل مبـدأ التوزيـع      وذلك بإعادة توزيع املقاعد اإلقليمية استناد     
وعمــال ــذا القــرار، ســوف يوجــه الــس    . اجلغــرايف العــادل 

أعمال مفوضـية حقـوق اإلنـسان، علـى النحـو املقـرر يف قـرار                
ــة  ــة العامـــ ــرار . ٤٨/١٤١اجلمعيـــ  أن ٦٠/٢٥١ويـــــبني القـــ

مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال الس تـنظم وفقـا           
ــصادي واالجتمــاع   ــرار الــس االقت ــد . ١٩٩٦/٣١ي لق ويؤي

 .الوفد الصيين العناصر املذكورة آنفا ويعرب عن تقديره هلا
ــرار      ــضا إىل أن القـ ــارة أيـ ــصيين اإلشـ ــد الـ ــود الوفـ ويـ

تتجلى فيه بشكل كامل شـواغل كـثري مـن البلـدان الناميـة،               ال
ذلــك أنــه، أوال،  . مبــا فيهــا الــصني، بالنــسبة لــبعض املــسائل     

هــة الــسياسية الــيت تــسببها  يقــدم ضــمانات فعالــة مــن املواج  ال
ــدان حمــددة، األمــر الــذي أصــبح مرضــا      القــرارات املتعلقــة ببل

ثانيــا، قــد حيــدث . متوطنــا مــن أمــراض جلنــة حقــوق اإلنــسان 
تــداخل بــني آليــة االســتعراض الــدوري العامليــة الــيت سينــشئها   
الس وبني أعمال اهليئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات        

نيــة حبقــوق اإلنــسان، األمــر الــذي يزيــد  واآلليــات اخلاصــة املع
ــة     ــدان النامي ــى كاهــل البل ــالغ عل ــاء اإلب ــم أن  . أعب ــا، نفه ثالث

توصــــيات الــــس مقــــصورة علــــى اجلمعيــــة العامــــة، وأــــا 
. تنطوي على آثـار بالنـسبة هليئـات األمـم املتحـدة األخـرى              ال

وســوف تبــدي الــصني مالحظــة أخــرى بــشأن تلــك الــشواغل 
 .عد إنشاء السخالل مشاورات أخرى ب

وتعلق احلكومة الصينية دائما أمهية كربى على مسألة         
ــسان  ــسان    . حقــوق اإلن ــز حقــوق اإلن ــام الــصني بتعزي ومــع قي

ــدور      ــضطلع ب ــة تلــك احلقــوق، فهــي ت ــشعبها ومحاي اخلاصــة ب
ــسان       ــوق اإلن ــشأن حق ــدوليني ب ــاون واحلــوار ال ــشط يف التع ن

دور أكـرب يف  وحنن حنبذ اضطالع األمم املتحـدة بـ     . وتدعمهما
لذلك تؤيد الصني إنشاء جملـس حقـوق        . جمال حقوق اإلنسان  

اإلنسان استنادا إىل الوثيقة اخلتامية كمـا تؤيـد االرتقـاء مبركـز             
 .حقوق اإلنسان يف أعمال منظمتنا

وسوف يستمر إصالح األمم املتحدة يف جمال حقـوق      
ء اإلنسان يف املستقبل بإاء أعمال جلنة حقوق اإلنسان وإنـشا    
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وتعرب الصني عـن اسـتعدادها لألخـذ        . جملس حقوق اإلنسان  
بنهج يتسم بالنشاط واالنفتاح، وبالتعاون عن كثب مع سـائر          
األطراف، وبأداء دور فعلي يف أعمال الس من أجـل كفالـة            
أن يقوم هـذا اجلهـاز املعـين حبقـوق اإلنـسان حقـا بوضـع حـد                  

تقـدما سـريعا   للمواجهة وتعزيز احلوار والتعاون، حمققـا بـذلك     
نسبيا وسليما يف جمال حقوق اإلنـسان، تلـك القـضية الـسامية             

 .اليت تدعو إليها حبرارة شعوب مجيع البلدان
أود ): تكلـم باإلسـبانية   ) (الربازيـل  (السيد ساردنربغ  

ــا      ــا وغواتيمــاال وكولومبي ــاراغواى وبنام باســم أوروغــواي وب
ــيدي وللرئيـــ     ــا سـ ــة يـ ــم بالتهنئـ ــه لكـ ــل أن أتوجـ سني والربازيـ

ــساين     ــسفري دوميـ ــاس والـ ــاردو أريـ ــسفري ريكـ ــشاركني، الـ املـ
كومالو، على ما أبديتموه من صمود وما أحرزمتوه مـن جنـاح            

 .يف العمل طوال فترة األشهر اخلمسة املاضية
منــذ اعتمــاد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان عــن        

 عامـا والـدول تـدمج يف نظمهـا          ٦٠طريق االقتراع منـذ قرابـة       
وميثـل  . آليات تضمن محاية حقوق اإلنـسان وإعماهلـا       القانونية  

ذلــك إجنــازا كــبريا وتوطيــدا للمعــايري الــيت يقــوم عليهــا اتمــع 
وقد حتقق التقدم احملرز حىت اآلن نتيجـة ملـا بـذل مـن              . املعاصر

ورغـم ذلـك فقـد تغلـب علـى الـصعاب بكافـة              . جهود مضنية 
حــد أشــكاهلا تــصميمنا علــى النــهوض مبعــايري العــيش ووضــع   

 .النتهاكات حقوق اإلنسان
وميثل إنـشاء جملـس حقـوق اإلنـسان عوضـا عـن جلنـة            

حقوق اإلنسان حتـوال فاصـال يف جمـال محايـة حقـوق اإلنـسان               
فـالس  . وتعزيزها، ولكنه ال ميكن أن يعـد غايـة يف حـد ذاتـه      

اجلديـــد جـــزء مـــن عمليـــة بـــدأت بـــاإلعالن العـــاملي حلقـــوق   
نسان، علـى سـبيل املثـال، عـن        وال ميكن أن يغفل اإل    . اإلنسان

أن أعضاء اللجنة القدمية حلقوق اإلنـسان الـيت كـثريا مـا يوجـه       
إليها االنتقاد سيكونون يف اية املطاف هم نفس األعـضاء يف            

ورغم ذلك يتعني إعـادة تـشكيل للنـهج الـذي           . الس اجلديد 
 .تنتهجه الدول إزاء حقوق اإلنسان

يت أدت إىل مـشروع    وقد كانت العمليـة التفاوضـية الـ        
 / شباط ٢٣القرار النهائي الذي قدمه رئيس اجلمعية العامة يف         
ــان    ــواء يف بعــض األحي ــر معقــدة وشــديدة االلت وتغلبــت . فرباي

جهود األعضاء مجيعا وإصرارهم على العوائق، مما أتاح بلـوغ          
ما أراده رؤساء دولنا وحكوماتنا يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام            

غــواي وبــاراغواي وبنمــا وغواتيمــاال    وتعــرب أورو. ٢٠٠٥
وكولومبيا والربازيـل عـن تأييـدها الراسـخ للقـرار الـذي اتخـذ           

ونؤكـد جمـددا أن الـس اجلديـد، مـع احتفاظـه             . صباح اليـوم  
بالعناصــر اإلجيابيــة للجنــة احلاليــة، يــشكل خطــوة لألمــام حنــو   
تعزيز أجهزة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان والنـهوض بتلـك              

 .األجهزة
ومــع أن الــس، كمــا ســلفت اإلشــارة، إجنــاز هــام،    

أنه ال خيلو من أوجه للقصور نرجو أن تصوب مـن خـالل              إال
ــدة   ــة اجلدي ــة للهيئ ــود عــن   . املمارســة اليومي ــد أعربــت الوف وق

وأود أن  . آرائها على النحـو الواجـب خـالل عمليـة التفـاوض           
 .أشدد على ثالث مسائل معلقة

 يتناول مبزيـد مـن التفـصيل        أوال، كان ميكن للنص أن     
مفهـــومي احلـــوار والتعـــاون بوصـــفهما مـــن أدوات التـــصدي  

ذلـك أن التجربــة تــدل علــى أن  . النتـهاكات حقــوق اإلنــسان 
ــة إىل      ــل كقاعــدة عام ــسان ميي ــسياسة يف حقــوق اإلن إقحــام ال
حتقيق عكس النتائج املرجوة ما مل يواكبـه حـوافز إجيابيـة، مـن              

 .قبيل التعاون وبناء القدرات
ــاملي        ــر الع ــراح التقري ــن دواعــي أســفنا أن اقت ــا، م ثاني

ــهائي   مل ــشروع الن ــدرج بامل ــتم   . ي ــضروري أن ي ــن ال ــرى م ون
رصــد حالــة حقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد العــاملي مــن أجــل   
السماح بالتخفيف من االنتقائية السياسية وازدواجيـة املعـايري،         

عمـال  اللذين كانا هدفا النتقادات هلا مربرات قوية وجهت أل        
 .جلنة حقوق اإلنسان
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وأخريا، نأسف أسـفا عميقـا الخنفـاض متثيـل جمموعـة             
دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب يف الـــس،  

ــسبته     ــا ن ــة، مب ــةً باللجن ــة٢٧مقارن ــم أن توســع  .  يف املائ ونفه
املنــاطق الــيت زاد عــدد بلــداا نطــاق وجودهــا، غــري أن عــدد    

ولــذلك ال نــرى . طــرأ عليــه أي نقــصالبلــدان يف منطقتنــا مل ي
 .سببا لتقليص متثيلها على هذا النحو اجلذري

وكـان  . لقد كان اختاذ قـرار اليـوم أمـرا طـال انتظـاره             
شــغلنا الــشاغل أن نتفــادى حــدوث فجــوة يف احلمايــة بــسبب  

وميكــن أن يلحــق . أفــول اللجنــة قبــل أن يوجــد هيكــل جديــد
ألمـم املتحـدة حلمايـة      استمرار هذه احلالـة ضـررا وقتيـا بنظـام ا          

 .حقوق اإلنسان
ويف اخلتام، سـيدي الـرئيس، أود أن أقـول إنـين متفـق               

مـارس، أال وهـو     / آذار ٩مع ما ذكرمتوه يف رسالتكم املؤرخـة        
ــال اإلصــالح       ــة أخــرى يف جــدول أعم ــسائل هام ــاك م أن هن
ســـتتطلب اهتمامنـــا وتفانينـــا الكـــاملني خـــالل دورة اجلمعيـــة 

إنـشاء جملـس حقـوق اإلنـسان إىل         وسوف يـؤدي    . العامة هذه 
فتح اال أمام جدول األعمال، ممـا يـسمح للوفـود بـالنظر يف              
مــسائل أخــرى تعتــرب أساســية للمنظمــة، مثــل إصــالح جملــس    
األمن، وتنشيط اجلمعية العامة، واإلصالح اإلداري، وإصالح       
الــس االقتــصادي واالجتمــاعي، والتنميــة وهــي مــسألة ذات  

 .أمهية عظيمة لنا
): تكلمــت باالنكليزيــة) (نيوزيلنــدا (انكسبــالــسيدة  

ــزام      ــدا اللت ــل جتدي ــوم ميث ــسان الي ــشاء جملــس حقــوق اإلن إن إن
الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة باملعــايري الدوليــة حلقــوق       

إن جمموعـــة دول كنـــدا وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا قـــد  . اإلنـــسان
فر هيئـة   أيدت هذا القرار ألننـا نعتقـد أن عناصـره الرئيـسية تـو             

 .دولية حلقوق اإلنسان أكثر فعالية من جلنة حقوق اإلنسان
مركـزا معـززا هليئـة      : وهذه العناصـر الرئيـسية تتـضمن       

تابعة للجمعية العامـة؛ وعتبـة أعلـى للحـصول علـى العـضوية،              

خاصة عـن طريـق االنتخـاب املباشـر والفـردي بأغلبيـة مطلقـة               
ي بـدال مـن     من أعضاء اجلمعيـة العامـة عـن طريـق اقتـراع سـر             

جـــداول انتخابيـــة موعـــات مـــن األعـــضاء بـــدون معارضـــة  
والتزاما من جانـب أعـضاء الـس بتأييـد أعلـى املـستويات يف               
محايــــة ودعــــم حقــــوق اإلنــــسان وبإخــــضاع أنفــــسهم أوال  

كمـا  . للمراجعة الدورية اليت سـتقوم ـا كـل الـدول األعـضاء        
ــد بــشأن تعليــق عــضوية أعــضاء      أــا تــشتمل علــى نــص جدي
الـــس الـــذين يرتكبـــون خمالفـــات كـــبرية ومتكـــررة بانتظـــام  

 .حلقوق اإلنسان
ومــن بــني العناصــر األخــرى القــدرة علــى مواجهــة        

حــاالت طــوارئ حقــوق اإلنــسان حيــث حــدوثها، ســواء يف    
الــدورات العاديــة أو االســتثنائية، واإلبقــاء علــى عناصــر القــوة  

ل املـستمر  الرئيسية يف جلنة حقوق اإلنسان، خاصة عرب التواص      
 مع اتمع املدين، واستخدام اآلليـات املـستحدثة مثـل           يوالقو

اإلجــراءات اخلاصــة واملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان،      
للمـساعدة يف ترمجــة االلتزامـات اجلدليــة مـن جانــب األعــضاء    
. إىل حتــسينات حقيقيــة يف حقــوق اإلنــسان علــى أرض الواقــع

 عمليته عن طريـق     كما تنص على أن يعدل الس وحيسن من       
 .إجراء استعراض للوضع بعد مرور مخسة أعوام

حينما شـرعنا يف هـذه املفاوضـات، كـان لـدينا مجيعـا         
ومل يكــن يف اإلمكــان الوصــول إىل اتفــاق . الكــثري مــن اآلمــال

وعلى هذا الس بعد إنـشائه أن يتجنـب أوجـه           . بشأا مجيعا 
ضاء بعـــض الـــدول األعـــ: القـــصور يف جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان

املــسؤولني عــن انتــهاكات ضــخمة ومتكــررة بانتظــام حلقــوق   
اإلنــسان انتخــب مــن جــداول اموعــات بــدون معارضــة؛       
ــشاكل      ــة يف معاجلــة امل ــامج عمــل متكــرر وعجــز يف املرون برن

 يف ضوء كل هذه املسائل، كنا نود أن يكـون          -حني وقوعها   
القــرار الــذي ينــشئ الــس متــضمنا لعتبــات أعلــى للحــصول   

العضوية عن طريق الفوز بغالبية الثلـثني، ولنـصوص أشـد           على  
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ملخالفات ضخمة متكررة بانتظام حلقـوق      املقترفني  صالبة ملنع   
 .اإلنسان من أن ينتخبوا لعضوية الس

ومن أجل تعزيـز قـدرة الـس يف ذلـك الـصدد، فـإن                 
كــال مــن حكومــات كنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا تلتــزم فــرادى 

سياساتنا القومية القائمة منـذ زمـن طويـل، لـن           بأا، متشيا مع    
تصوت لصاحل بلدان لعضوية الـس خاضـعة جلـزاءات جملـس            

ــسان    ــوق اإلن ــة حبق ــن ألســباب متعلق ــذل   . األم ــزم بب ــا نلت كم
جهودنــا لــضمان جــدول أعمــال وبرنــامج عمــل أكثــر حيويــة  

 .وتوازنا للمجلس اجلديد
سينات وإجناح الس يتطلب التزاما واعيا بإدخـال حتـ      

. يف حيــاة النــاس البعيــدين جــدا عــن موقــع الــس يف جنيــف   
وعلينا مجيعا أن ننمـي ثقافـة جديـدة، تكـون شـاملة، ومركـزة          

 .عمليا، وال مكان فيها للكيل مبكيالني
وسيكون جملس حقوق اإلنسان فعاال إن حافظ علـى          

احترام الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة واتمـع املـدين لـه،                
 برنـــامج عمـــل عـــادال وقويـــا، واجتـــذاب املـــشاركة  واعتمـــد

النشطة من كل أعضاء األمم املتحدة، وكان له سـلطة ضـمان        
االستماع إىل صوته واإلصغاء له من جانب املخـالفني حلقـوق       

وسيـــصبح فعـــاال إن أثـــار صـــوته األمـــل يف قلـــوب . اإلنـــسان
 .أولئك الذين انتهكت حقوقهم

قد سهلها مبهـارة    إن املفاوضات خالل الشهر املاضي       
رئيسانا املشاركان السفري ريكاردو أرياس والسفري دوميـساين        

 ا الناجحة يا سـيدي الـرئيس، بـصفتك        كومالو، وأبلغتها ايته  
نشكركم ونشكر الرئيسني املـشاركني،     . رئيس اجلمعية العامة  

 .على التزامكم وتفانيكم الشخصيني يف هذه املهمة التارخيية
ع الـس عنـدما يـشرع يف تنفيـذ          ونتطلع إىل العمل مـ     

 .املهمة البالغة األمهية اليت عهدت إليه
ــوترييس   ــسيد غـــ ــور  (الـــ ــشيت-تيمـــ ــم ) ( ليـــ تكلـــ
 ليــشيت تــثين علــى -ســيدي الــرئيس، إن تيمــور ): باالنكليزيــة

اجلهــود الفائقــة الــيت ال تكــل والــيت بــذلتموا وبذلتــها الــدول   
و ممثـل جنـوب     األعضاء والرئيسان املـشاركان، الـسفري كومـال       

 .أفريقيا والسفري أرياس ممثل بنما
 ليــشيت تفــضل اســتمرار -ومــع ذلــك، كانــت تيمــور  

املفاوضات لبضعة أسابيع أخرى من أجل ضمان الوصـول إىل         
توافق يف اآلراء بشأن إنشاء جملـس حقـوق اإلنـسان هـذا اهلـام         

 .والتارخيي
حنن نتشاطر الشواغل ذاا بـصدد معـايري العـضوية يف            

لس اجلديد اليت أعربت عنها وفود أخرى، مبـا فيهـا االحتـاد             ا
ويف هـذا الـصدد، لـن       . األورويب والواليات املتحدة األمريكيـة    

 ليـــشيت لـــصاحل مرشـــحني لعـــضوية جملـــس -تـــصوت تيمـــور 
حقـــوق اإلنـــسان خاضـــعني جلـــزاءات جملـــس األمـــن بـــسبب   

 .انتهاكات م حقوق اإلنسان
نـسان ومحايتـها،   حنن ملتزمـون جـدا بـدعم حقـوق اإل      

ــوق       ــع جملــس حق ــصدد م ــذا ال ــشاط يف ه ــاون بن وســوف نتع
 .اإلنسان
وأخــريا، نؤيــد البيــان الــذي أدىل بــه ممثــل ســان تــومي  

 .وبرينسييب باسم البلدان الناطقة بالربتغالية
أوال أود أن   ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (اهلنـد  (السيد سن  

 احلامسة حتل   أبدأ بعبارة قاهلا جواهر الل رو وهي أن اللحظة        
وحنن شهدنا مثـل هـذه      . حينما ينتهي عصر ويبدأ عصر جديد     

 .اللحظة احلامسة اليوم
ــرغم مــن كــل       ــى ال لقــد أظهــرت األمــم املتحــدة، عل

ــادات اال ــذي    نتقـ ــد الـ ــوات النقـ ــاع أصـ ــا وارتفـ ــة إليهـ املوجهـ
ــرة األخــرية، أــا تــستط    ــه، خاصــة يف الفت يع بلــوغ تعرضــت ل

ة عاليــة، شــيئا راديكاليــا، شــيئا   عتبــغايتــها وأن ختلــق شــيئا ذا 
جديـدا، وأـا تــستطيع بلـوغ هــذه املوافقـة العريــضة مـن هــذه      

 .العضوية الواسعة
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هنــا يــا ســيدي الــرئيس ال بــد يل مــن القــول إنكــم         
تــستحقون انئنــا اخلاصــة وذلــك للحــساسية الــيت جعلــتكم       
ــوفر     تتمــسكون علــى حنــو حــازم مبــوقفكم الوســطي حيــث تت

وللحــساسية الــيت مكنــتكم مــن إضــافة آراء املوافقــة العريــضة، 
أعــضاء متنــوعني والتوفيــق بينــها يف هــذا الــنص وحتقيــق اتفــاق 

 .واسع
ويف ما خيتص باهلنـد، هـذا بالتأكيـد يـوم خـاص ألننـا                

ــل االســتقالل، بتوســيع       ــا قب ــرة م ــذ فت ــزال من ــون، وال ن ملتزم
مـن أجـل ذلـك، فـإن        . احلريات اإلنسانية يف كل أرجاء العـامل      

تمـــع املـــدين يف العـــامل،  هـــذا الـــس الـــذي يفـــي مبطالـــب ا
ــا ــد،      رمب ــدر جــوهري بالتأكي ــل ولكــن بق ــدر الكام ــيس بالق ل

مــستخدما مــرة أخــرى إحــدى عبــارات ــرو، هــو يف الواقــع   
 .مصداقية وإجناز هام لألمم املتحدة ذاا جملس ذو
كمـــا نـــئ الرئيـــسني املـــشاركني، الـــسفري أريـــاس       

ــالو، علـــى ا  ــه وعلـــى   والـــسفري كومـ ــطلعا بـ لعمـــل الـــذي اضـ
وأنــا شخــصيا أظــن أن القــوة الــيت     . جهودمهــا الــيت مل تكــل  

وسـوف  . ظهرت يف املفاوضات كانـت قـوة التعـاون واحلـوار          
تعتمد قوة الس يف املستقبل أيضا على نفس مبـدأي التعـاون            

وذه الروح عمل وفدي وعملت أنا شخـصيا علـى           .واحلوار
ع النطــاق، وهلــذا فإننــا أيــضا  تــشجيع التوصــل إىل اتفــاق واســ 
 .نشعر بارتياح مؤسسي كوفد

وحنن واثقون، بسبب املبدأ الذي أشرت إليه توا، مـن    
ولقد أصـغيت بانتبـاه إىل بيانـات        . أنه ال يوجد تناقض حقيقي    

ــود  ــ-معظـــم الوفـ ــا معظـــم   وحاولـ ــراً هنـ ت أن أكـــون حاضـ
 وال أرى أي تناقــضات بــني مــا هــو وارد يف الــنص  - الوقــت
 .اول معظم الوفود أن حتققه وأن تراه واقعاوما حت

ــتم شخــصيا      ــال، ذكــرمت أن ــى ســبيل املث  ســيدي ،وعل
 يف بيانكم أنه جيـب علينـا أن نـستحدث سـبال أفـضل               ،الرئيس

ــان      ــق باألديـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــرام واحلريـ ــسامح واالحتـ ــز التـ لتعزيـ

وهـذا شـيء يـشكل جـزءا مـن أعمـال أي جملـس              . واملعتقدات
ــوق اإلنــسان  ــزء مــن عــدد ال حيــصى     وهــو . حلق بالتأكيــد ج

ــا ــسان     مم ــوق اإلن ــن صــكوك حق ــدينا م ــك . هــو ل وأود يف ذل
الـــصدد أن أشـــري إىل االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق اإلنـــسان،  

ار إليهـا    الـيت يـش    - ١٩٦٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢املؤرخة  
 ت الـيت وقعـ  -، كوسـتاريكا  هيأيـضا باسـم ميثـاق سـان خوسـ     

 ١وتؤكـد االتفاقيـة يف املـادة        . تنيعليها معظـم بلـدان األمـريك      
من الفصل األول من اجلزء األول معارضة التمييز على أسـاس           

 . العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين
وهكذا، فـإنين ال أرى حبـق أن هنـاك أي تنـاقض بـني                

ما سيفعله ومـا ينبغـي أن يفعلـه هـذا الـس وأي فهـم راسـخ                  
و الـوارد يف شـىت الـصكوك، مبـا يف           حلقوق اإلنسان علـى النحـ     

وعــالوة علــى ذلــك، . ذلــك يف املنطقــة الــيت جنلــس فيهــا اآلن 
 حلقـوق   بالفعـل جـزء مـن امليثـاق األفريقـي         نعلم مجيعا أن هـذا      
وهــذا أيــضا جــزء مــن  . )ميثــاق بنجــول (اإلنــسان والــشعوب
وعلـى سـبيل التخـصيص، يـذكر واحـد      . تفسري البلدان الناميـة  

يف العـصر احلـديث، كـوامي أبيـاه، يف          ا  من أعظم فالسـفة غانـ     
وقد ال نعتقد أن    . قيما عاملية  أن هناك    “العاملية”عمله العظيم   

ــة هــذه  ــيم العاملي ــثال،  الق ــشمل، م ــة ت  أو أي معتقــدات الليربالي
تـــشمل، خاصـــة، ولكـــن هنـــاك التزامـــات أخالقيـــة عامليـــة      

وهكــذا فــإن هــذا هــو .  اخلاصــةاملميــزاتيقــول، احتــرام  كمــا
ــا، وبالفعــل جــزء مــن روح التعــاون    بالفعــل  جــزء مــن تفكرين

واحلوار اليت ولد الس يف إطارها ويستمد منها القوة واحليـاة      
 .يف أعماله يف املستقبل

وباملثــل، نقــف بقــوة شــديدة وراء الــنص فيمــا يتعلــق    
يف توضـــيح االنتـــهاكات املنهجيـــة   بـــسلطة اجلمعيـــة العامـــة   

ــسان  أو ــوق اإلنــ ــصارخة حلقــ ــسعدنا . الــ ــد  ويــ ــه ال توجــ أنــ
وبغــض النظــر عــن معظــم  . اشــتراطات يقودهــا جملــس األمــن 

 يف  -  واليت لن أدخـل فيهـا اآلن       -األسباب املذكورة من قبل     
ــا      ــتراطات يقوده ــد أن أي اش ــة، اعتق ــداوالت احلالي ــياق امل س
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 علـى   التعـدي جملس األمن ستكون عرضة لإلغراء علـى زيـادة          
 اختـاذ موقـف     من اختصاص اجلمعية العامة أساسـا       يكون شيء
 مـن   التعدي يقاوم، مبـا يـشبه حائطـا       وهلذا، سيظل هذا    . بشأنه

 يف ايـة املطـاف   ينحسر التعدي وينجرفالصلب، ويؤمل أن    
. وهنـا أيـضا ال أرى أي تناقـضات        . النـهر الفـائض     يفعـل  كما

 .ن النص يغطي ما يتعني القيام بهبل إننا نرى يف واقع احلال أ
ففـي كـل    . ة التنميـة  وينطبق نفـس الـشيء علـى مـسأل         

مــن فقــرات الديباجــة وفقــرات املنطــوق يف هــذا القــرار، تــرد    
إشــارة جليــة واضــحة إىل االلتــزام بــاحلق يف التنميــة، وأرى أن 

وهكـذا، فهنـا أيـضا    . هذا هو مـا ينبغـي أن يكـون عليـه احلـال      
 بني التأكيد على هذا احلق ومـا يتـضمنه القـرار            اأرى تناقض  ال

ــل ــود. بالفعـ ــر  الـــنص إويعـ ــع إىل القـ ــل يرجـ ــد طويـ ار ىل تقليـ
 بـــشأن ١٩٨٦ديـــسمرب / كـــانون األول٤ املـــؤرخ ٤١/١٢٨

لقد ذكر القرار بوضـوح أن التنميـة حـق غـري            . احلق يف التنمية  
قابــل للتــصرف مــن حقــوق اإلنــسان، وأنــه ميكــن عــن طريقــه  

. إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماال تامـا        
درك اجلميــع، فــإن جلنــة األمــم  وعــالوة علــى ذلــك، وكمــا يــ 

املتحدة للحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافيـة هـي الـيت          
 املـشاورات العامليـة بـشأن إعمـال احلـق      ١٩٩٠ يف عـام  رعـت 

وأخـريا، توجـد صـكوك    . يف التنمية كحق من حقوق اإلنسان  
مـا ذكـرمت يف بيـانكم سـيدي      وك. أخرى شـىت يف هـذا الـصدد       

 الرئيس،
ب أن نفعــل كــل ق بالتنميــة، جيــوفيمــا يتعلــ”  

 ٢٠٠٥ التزامـات عـام   نستطيع اآلن لـضمان تنفيـذ    ما
وإذا كـــان لنـــا أن حنقـــق األهـــداف . ٢٠٠٦يف عـــام 

، فـال وقـت أمامنـا       ٢٠١٥عـام   اإلمنائية لأللفية حبلول    
 .“نضيعه

ويف ذلــك الــسياق، أود أن أشــري إىل الــدورة الــسابعة   
، املعقـودة يف جنيـف يف       للفريق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة         

اعتمــدت . ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١٣ إىل ٩الفتــرة مــن 
ــيم الــدوري للــشراكة     تلــك الــدورة جمموعــة مــن املعــايري للتقي

 من األهـداف    ٨العاملية من أجل التنمية املشار إليها يف اهلدف         
وذكـرت أيـضا،    . اإلمنائية لأللفية، من منظـور احلـق يف التنميـة         

ــتعني   ــه ي ــصحيأن ــن    حت ــون وودز م  سياســات مؤســسات بريت
 .حيث أوجه النقص من منظور احلق يف التنمية

وهنا أيـضا، مثـة اتفـاق واسـع النطـاق يغطـي فجـوات                
وهذا يعود إىل مـا قلتـه مـن قبـل بـشأن عـدم وجـود أي                  . شىت

ا توالواقـع أن كنـدا واليابـان كليهمـا انـضم          . تناقضات أساسية 
راء يف الفريــق العامــل  يف هــذا العــام يف جنيــف إىل توافــق اآل   

أننــا يف حتركنــا إىل بوأنــا واثــق لــذلك . املعـين بــاحلق يف التنميــة 
 علـى تعـاون غالبيـة كـبرية مـن الـدول يف              سنظل حنـصل  األمام  

يـتعني علينـا أن حنـول احلـق         أنـه   : الوفاء مبا ذكره إعالن األلفية    
 .يف التنمية إىل واقع للجميع

 لكـــل الـــدول وأود أن أختـــتم بـــاإلعراب عـــن انينـــا 
 . األعضاء اليت أتاحت إمكانية حدوث ذلك

ــة) (باكــستان (الــسيد أكــرم  لقــد ): تكلــم باالنكليزي
 يف عمليـة  - ويقـول الـبعض تارخييـا    -اختذنا اليوم قـرارا هامـا     

 بـذلتموها ونشيد بـاجلهود املـضنية الـيت        . إصالح األمم املتحدة  
ــتم ــرئيس ،أن ــس  ، ســيدي ال ــشاركان لكــم، ال ــسان امل فري  والرئي

 هذا النص مـن خـالل عمليـة       إعدادكومالو والسفري أرياس يف     
ولـــوال قيـــادتكم ومهـــارتكم   . وحـــوار مفتـــوحني وشـــفافني  

 مبـا يف ذلـك املكاملـات اهلاتفيـة يف           -ودبلوماسيتكم الشخصية   
 ملا كان لنـا أن نـصل        -آخر الليل إذا جاز يل أن أضيف ذلك         

 .اقامة إىل هذا االتفاق األوسع نطيف اجلمعية العا
 بتعمـيم   ، سيدي الرئيس  ،فرباير، قمتم / شباط ٢٤ويف   

ومـن التقاليـد الطويلـة يف       . النص بصفته مـشروع قـرار رئاسـيا       
األمــم املتحــدة أن النــصوص الرئاســية ال تقــدم إال العتمادهــا   

ــدون تـــصويت  ــان أيـــضا مـــن موقـــف  . بتوافـــق اآلراء وبـ وكـ
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  وموقـف جمموعـة االحتـاد مـن أجـل توافـق            -باكستان الثابـت    
 أنــه ينبغــي اختــاذ املقــررات املتعلقــة بإصــالح األمــم       -اآلراء 

. املتحدة بتوافق اآلراء أو بأوسع اتفاق ممكن وبـدون تـصويت          
وهلذا فإن من املؤسف أنه طُلب إىل اجلمعية العامة أن تـصوت            

ال يكون لذلك أثـر     أونأمل  . على مشروع القرار الرئاسي هذا    
 . األخرىسليب على مسائل إصالح األمم املتحدة

وقــد اضــطرت باكــستان إىل تــسجيل تــصويتها علــى    
غـري أننـا نـود أن       . مؤيدة له مشروع القرار الرئاسي، وصوتت     

 .نعرب عن وجهات النظر التالية فيما يتعلق بالنص
ــبري مـــن     وكـــان مـــن رأي باكـــستان طـــوال عـــدد كـ

الـــسنوات أنـــه يلـــزم إجـــراء إصـــالح شـــامل ألجهـــزة األمـــم   
ــدة ــري أن اجتمـــ . املتحـ ــام   اغـ ــود يف عـ ــة املعقـ  ٢٠٠٥ع القمـ

يركز إال على االستعاضة عن جلنة حقوق اإلنـسان مبجلـس            مل
ولــسنا مقتــنعني بــأن الــس اجلديــد  . جديــد حلقــوق اإلنــسان

ما يف الطريقة اليت ينظـر ـا إىل         سيحدث يف حد ذاته حتسنا ها     
 .حقوق اإلنسان داخل األمم املتحدة

ــويلوهلــذا   ــة ن ــواردة ل أمهي ــيت  ألحكــام ال ــنص وال  يف ال
:  حقـوق اإلنـسان   آليـة  لبقيـة تطالب بإجراء استعراض وترشيد     

، ٤٦البـــالغ عـــددها اإلجــراءات اخلاصـــة املنتـــشرة واملتكـــررة  
وتكـــوين وتـــشغيل مكتـــب مفـــوض األمـــم املتحـــدة الـــسامي  
حلقــوق اإلنــسان، واالســتخدام األفــضل للجنــة الفرعيــة املعنيــة 

اإلجــراء الــسري  بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان، وتبــسيط     
ونأمـــل أن يـــستكمل .  والتـــشاور مـــع اتمـــع املـــدين ١٥٠٣

ســتعراض يف الــسنة األوىل مــن جملــس حقــوق اإلنــسان هــذا اال
 .ه وأن يرفع تقريرا بذلك إىل اجلمعية العامةإنشائ

وســيعتمد الــس اجلديــد، كمــا هــو وراد يف القــرار،   
غـري  . سان لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـ        طابعا تعاونيـا  جا أكثر   

أن القرار مل يقض على األسباب الكامنة وراء عملية التسييس          
. واملواجهة اليت أصبحت السمة املميزة للجنة حقـوق اإلنـسان       

 املنتـهكني لقد فقدت اللجنة موثوقيتها يف رأينا ال بسبب أسوأ         
وإمنا بـسبب اسـتعداد بعـض الـدول إلدانـة كـل منـها األخـرى             

 جملــس حقــوق اإلنــسان يــضع ونأمــل أن. بــدال مــن مــساعدا
بتـــشكيله اجلديـــد ضـــمانات ضـــد االســـتهداف االعتبـــاطي       

 .والتمييزي للبلدان النامية، وال سيما البلدان اإلسالمية
ــة       ــات لعمليـ ــد ترتيبـ ــس اجلديـ ــضع الـ ــتعني أن يـ ويـ

ــدة  ــشامل اجلدي وينبغــي أن يكــون هــذا قائمــا   . االســتعراض ال
.  التحقق منـها على أساس ج تعاوين ومعلومات موضوعية مت     

ــي  ــائي      أالوينبغ ــك ســبيال آخــر لالســتهداف االنتق ــصبح ذل ي
 .للبلدان النامية

 التوزيـــع اآلن ســـتعكسويـــسرنا أن عـــضوية الـــس  
املنــصف للمقاعــد فيمــا بــني اموعــات اإلقليميــة اخلمــس يف   

ــدة  ــم املتحــ ــة   . األمــ ــراءات املتعلقــ ــشروط واإلجــ ــري أن الــ غــ
ــسان و   ــوق اإلنـ ــس حقـ ــاب لـ ــا يف  باالنتخـ ــصوص عليهـ املنـ

 من املنطوق مل يسبق هلا مثيـل وال سـيما فيمـا يتـصل        ٨ الفقرة
وبعــد وضــع هــذه الــسابقة ينبغــي أيــضا إدراج   . جبهــاز فرعــي

 ألمم املتحـدة  امقاييس مماثلة لألداء وااللتزام لالنتخاب هليئات       
وعلــى ســبيل املثــال . ، وال ســيما اهليئــات االقتــصاديةاألخــرى

 ،اء بااللتزامات اإلمنائية املتفق عليها، مثـل      ينبغي أن يصبح الوف   
مقياســا يف املائــة  ٠,٧نــسبة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة البالغــة  

 .لالنتخاب للمجلس االقتصادي واالجتماعي
وتؤيد باكستان البيان الذي أدىل به ممثل الـيمن باسـم            

فقـــد اقترحـــت منظمـــة املـــؤمتر     . منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي   
ــاء   اإلســـالمي إدرا ــان واألنبيـ ــاحترام األديـ ــام تتعلـــق بـ ج أحكـ

وحنـن ممتنـون    . والثقافات يف ديباجة ومنطـوق مـشروع القـرار        
لكم سيدي الرئيس علـى إضـافة الفقـرة الـسابعة مـن الديباجـة             
لتلبيــة هــذه الــشواغل يف املــشروع وحنــيط علمــا أيــضا ببيــانكم 
هــذا الــصباح الــذي ذكــرمت فيــه أن جملــس حقــوق اإلنــسان        

ــة  العامــة هــذه ســيتخذان قــرارين بــشأن هــذه املــسألة    واجلمعي
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ــساسة  ــة واحلــ ــة   . اهلامــ ــة العامــ ــع أن الــــس واجلمعيــ والواقــ
يــضطلعان مبــسؤولية أخالقيــة وقانونيــة لتعزيــز احتــرام األديــان  
ــة       ــاهرة كراهي ــاه ظ ــف وعكــس اجت ــات ولوق ــاء والثقاف واألنبي

ومنظمة املؤمتر اإلسالمي علـى اسـتعداد للـدخول يف          . اإلسالم
وار للتوصــل إىل قــرارات متفــق عليهــا ونالحــظ مــا أكــدمت   حــ

 يف متابعــة هــذا اإلجــراء نظــرا    عليــه يف هــذا الــسياق ونأمــل   
 . تتسم به هذه املسألة من إحلاحية وأمهية ملا

ويف حني أننا اختذنا القرار اليوم بإنـشاء جملـس جديـد             
 بالتنميـة وبإصـالح   القـراران املتعلقـان  حلقوق اإلنسان، ما زال    

ــصادي واالجتمــاعي ا ــة لــس االقت ــشعر .  يف انتظــار املوافق ون
مقاومـــة بعـــض البلـــدان لالقتراحـــات الراميـــة إىل  بـــالقلق إزاء 

ويعـزز  .  باألهـداف اإلمنائيـة     املتعلقـة  الوفاء بااللتزامات الدولية  
لــيت تعارضــها باســتمرار   هــذا اإلحــساس باملعــايري املزدوجــة ا   

 مـؤمتر رض أن يكـون  وكـان مـن املفتـ   .  والصني٧٧ جمموعة الـ 
وهلــذا فــإن  .  قمــة للتنميــة مــؤمتر ٢٠٠٥القمــة العــاملي لعــام   

 القمة بشأن التنميـة مـسألة       مؤمتراجلمود احلايل يف تنفيذ نتيجة      
أما وقد أصبح جملس حقـوق اإلنـسان      . تدعو إىل القلق العميق   

 سـيدي   ، منـه، إن جـاز لنـا أن نقـول ذلـك، نأمـل              مفروغا أمرا
 أولوياتــك هــي تــأمني اختــاذ القــرارين  أن تكــون أوىل،الــرئيس

مــاعي املــتعلقني بالتنميــة وبإصــالح الــس االقتــصادي واالجت 
 .بتوافق اآلراء إن أمكن ذلك

أتكلـم  ): تكلـم بالفرنـسية   ) (مونـاكو  (يسغالسيد نو  
ــة ســان مــارينو    ــدورا ومجهوري ــتنيباســم إمــارة أن ــدان ت ، الل ؤي

أن البلـدان الثالثـة     معلنا  لتصويت  ل ، ألقدم تعليال  إمارة موناكو 
 . األورويب كما عرضه سفري النمسا موقف االحتادتؤيد

ونـــرى أن مـــسألة حقـــوق اإلنـــسان مـــن اجلوانـــب       
األساسية إلصالح األمم املتحدة اليت نوقشت يف اجتماع قمـة        

 .سبتمرب املاضي/رؤساء الدول واحلكومات يف أيلول
 واإلصالح عملية دائمة وينبغي لنـا أن نواصـل التقـدم           

وأدى . يف جماالت أخرى مثل التنمية، واألمن، وإدارة املنظمـة        

مشروع إصالح جلنة حقوق اإلنسان إىل القرار الـذي اختـذناه           
ونـسلم بالطبيعـة املعقـدة      . توا، وحنن نرحب ذا ترحيبـا حـارا       

لألعمــال الــيت مت االضــطالع ــا، ونــود أن نــشكركم ســيدي  
اجلهـود الراميـة    كـل   علـى   الرئيس والسفريين كومـالو وأريـاس       

ــاين بــشأن     إىل التوفيــق بــني وجهــات النظــر الــيت كــثريا مــا تتب
 . جوانب أساسية

 أن  ،ونرى، مثلنا مثـل الغالبيـة الـساحقة مـن األعـضاء            
هذا القرار كان ميكنه بل وينبغي له أن يذهب إىل ما هو أبعـد         
مــن ذلــك يف كفالــة املوثوقيــة لــس حقــوق اإلنــسان اجلديــد   

ومـــع ذلـــك نـــرى أن هـــذا القـــرار . مـــاد عليـــهوإمكانيــة االعت 
يتضمن بالفعل عددا معينا من الـضمانات احملـددة الـيت تـسمح             
ــز مجيــع      ــة وتعزي ــه ميثــل تقــدما هامــا يف محاي ــأن نعتقــد أن ــا ب لن

. حقوق اإلنسان، باملقارنة باحلالـة الـيت كانـت قائمـة مـن قبـل              
 مؤيـدة ويف إطار هذه الروح، قررت وفودنا الثالثـة التـصويت           

 .لقرارا
صوتت ): سبانيةتكلمت باإل ) (بريو (السيدة تينكوبا  

 ألن حقـوق اإلنـسان      (A/60/L.48) مشروع القرار    مؤيدةبريو  
ــة   ــة يف سياســتنا اخلارجي ــرام  . عامــل حاســم األمهي ــدون احت وب

حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، لــن تكــون هنــاك حــضارة إنــسانية 
 .واحلماية مها عماد حقوق اإلنسانألن االحترام 

ولقد شاركت بريو يف جلنـة حقـوق اإلنـسان كعـضو             
مــن حــني إىل آخــر علــى امتــداد الــسنوات العــشرين الــسابقة،   

 اللجنــة الــيت -كمــا أــا تــشغل حاليــا منــصب رئــيس اللجنــة  
. سيستعاض عنها، كما تقـرر اليـوم، مبجلـس حقـوق اإلنـسان           

ويبني هذا التزامنا القاطع حبماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان علـى            
ولقد شهدت بـريو تقـدما هامـا يف      . دين الدويل والوطين  الصعي

جمال حقوق اإلنسان، وال سيما فيمـا يتعلـق بـاملرأة واالهتمـام             
الواجب بالضحايا، وكان هذا العنصر األخري عـن طريـق جلنـة       

 .التحقيق واملصاحلة
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ونرحب مبولد هذا الـس اجلديـد املتعـدد األطـراف،            
ــه    ــذي أصــبحت واليت ــوىال ــز أأق ــى ضــحايا    وترك ــا عل ساس

ومــا بــرح الــضحايا يتطلعــون إىل . انتــهاكات حقــوق اإلنــسان
ــضطل    ــا تـ ــدة كيمـ ــم املتحـ ــد   األمـ ــا تعتمـ ــسؤوليتها وكيمـ ع مبـ

 أقــوى وأكثــر صــباح اليــوم نظامــا للحمايــة العامليــة      مت كمــا
ــا ملنطــق      ــه بــصالحيات وســلطات أكــرب، وفق ــة، مــع متتع فعالي

 إىل زوال ذي أدىقــانون حقــوق اإلنــسان ولــيس التــسييس الــ 
 .مشروعية اللجنة

 منـوا يف قـدرة      ١٩٤٨ويشهد اتمع الدويل منذ عـام        
فقـد رفـع   . األمم املتحدة على محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا     

اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان مركــز حقــوق اإلنــسان إىل   
مــصاف القــيم األخالقيــة والقانونيــة العامليــة الــيت تــشترك فيهــا   

ونرجـو بإنـشاء الـس اجلديـد أن     . ديـان مجيع احلـضارات واأل   
حيتــرم أعــضاؤه حقــوق اإلنــسان مبعناهــا الواســع وأن حيــافظوا   

ونرجــو أن يــوفر الــس احلمايــة حلقــوق اإلنــسان مــن . عليهــا
منظـــور الـــضحايا، وأن يعتمـــد قراراتـــه اســـتنادا إىل معـــايري      
الـــشرعية املعتـــرف ـــا، دون متييـــز أو انتقائيـــة سياســـية، وأن  

ملــسامهات الــيت ال غــىن عنــها مــن قبــل اتمــع املــدين   حيظــى با
كما نرجو أن يكون احلـوار      . الدويل واملنظمات غري احلكومية   

والتعـــاون مـــن العناصـــر اجلوهريـــة يف الوقايـــة مـــن انتـــهاكات 
 .حقوق اإلنسان

وتعــرب بــريو عــن تأييــدها للبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل  
ــا     ــاراغواي وبنمـ ــواي وبـ ــم أوروغـ ــل باسـ ــاال الربازيـ وغواتيمـ

وكولومبيا بـشأن الـنقص املؤسـف يف تواجـد أمريكـا الالتينيـة              
 . ومنطقة البحر الكارييب يف الس اجلديد

وختاما، نود أن نعرب مرة أخـرى عـن تقـديرنا لكـم              
يا سيدي الـرئيس، وللرئيـسني املـشاركني، علـى كـل مـا بـذل                
من جهود تكللت بإنشاء جملس حقوق اإلنسان اجلديد، وهـو          

 .ر هام لإلنسانيةنص

تكلــــم ) (ســـان تــــومي وبرينـــسييب   (الـــسيد فرييــــرا  
ــةب ــة    ): االنكليزيـ ــدان الناطقـ ــة البلـ ــضاء جمموعـ ــم أعـ أود باسـ

ــور    ــال وتيمـ ــل والربتغـ ــوال والربازيـ ــة، أنغـ ــشيت  - بالربتغاليـ ليـ
ــا     ــسييب وغيني ــومي وبرين ــرأس األخــضر وســان ت ــساو  - وال بي
، A/60/L.48وموزامبيــق، أن أرحــب باعتمــاد مــشروع القــرار 

وتـود اموعـة أن تنـضم       . الذي ينشئ جملس حقـوق اإلنـسان      
ــى     ــرئيس، وعلـ ــيدي الـ ــا سـ ــيكم يـ ــاء علـ ــرين يف الثنـ إىل اآلخـ
الرئيـــسني املـــشاركني، الـــسفري أريـــاس ممثـــل بنمـــا، والـــسفري   
كومالو ممثل جنوب أفريقيـا، جلهـودكم الـيت ال تعـرف الكلـل              

 .وصوال إىل هذا اإلجناز
ة يف تنفيــذ القــرارات الــيت اختــذها وــذه اخلطــوة اهلامــ 

، ٢٠٠٥رؤساء دولنا وحكوماتنا يف مؤمتر القمة العـاملي لعـام           
ــة        ــة كاف ــز ومحاي ــزا لتعزي ــضل جتهي ــم املتحــدة أف ــتكون األم س

ويعـرب أعـضاء    . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميـع     
جمموعة البلدان الناطقة بالربتغاليـة عـن عـزمهم علـى املـشاركة           

عمـال هـذه اهليئـة اجلديـدة واإلسـهام يف وفائهـا علـى             مة يف أ  
 .حنو فعال بواليتها

): االنكليزيـة تكلمـت ب  ) (جورجيـا  (السيدة تشيتانافا  
ونــود . نرحــب باختــاذ القــرار املنــشئ لــس حقــوق اإلنــسان  

كــثريا أن نتقــدم لكــم بالــشكر يــا ســيدي الــرئيس، وللرئيــسني 
ملكـم الـدؤوب   املشاركني السفريين أرياس وكومـالو، علـى ع   

وتؤيد جورجيا جملـس حقـوق اإلنـسان تأييـدا          . يف هذا الصدد  
 .كبريا، وسنبذل قصارى وسعنا لدعم أدائه لوظائفه

ــرئيس  ــم ب (ال ــةتكل ــى   ): االنكليزي ــذلك عل اســتمعنا ب
 .آخر املتكلمني تعليال للتصويت

ــتكلم      ــا، الــيت ترغــب يف ال ــة كوب أعطــي الكلمــة ملمثل
أن أذكّر األعضاء بأن البيانات الـيت       وأود  . ممارسة حلق الرد   يف

 دقــائق للمداخلــة ١٠يــدىل ــا ممارســةً حلــق الــرد حمــددة مبــدة  
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ــا الوفــود مــن       ٥ األوىل و  ــي أن تــديل ــائق للثانيــة، وينبغ  دق
 .مقاعدها
تكلمــــت ) (كوبــــا (الــــسيدة نــــونييس موردوشــــي 
ــا     ): باإلســبانية ــى كوب ــرد عل ــات املتحــدة ال ــستطيع الوالي ال ت
ـا ال متلـك مـن احلجـج أو املركـز األديب مـا يتـيح                 وفرتويال أل 

وسـوف تـرد كوبـا ألن لـدينا هـذه احلجـج             . أن تفعل ذلك   هلا
 .ومنلك هذا املركز األديب

ــدي     ــا التقليـ ــستمرة يف عنادهـ ــة مـ ــوة اإلمربياليـ إن القـ
مدعيـــة لنفـــسها التفـــوق األخالقـــي لكـــي توجـــه االـــام ملـــن 

وهــي . لــوث مسعتــهميــدافعون عــن الكرامــة اإلنــسانية وحــىت ت
تسعى من خالل غوغائيتـها لتحويـل املنتـهك الرئيـسي جلميـع              
ــد الــذي ال يعتــرف      ــسان علــى نطــاق واســع، البل حقــوق اإلن
باحلق يف التنميـة وال حـىت بـاحلق يف الـصحة، إىل حـامي محـى                 

 .حقوق اإلنسان واملدافع الذي ال نظري له عنها
ــاري     ــداد التقـ ــستمرة يف إعـ ــوش مـ ــم أن إدارة بـ ر ورغـ

املستفيــضة عــن اآلخــرين ويف تكــرار اخلطــب اجلوفــاء املنافقــة، 
فإا تدعي لنفسها احلق يف ممارسة التعذيب كأداة مـن أدوات           
مكافحة اإلرهاب، واحلق يف اعتقال البشر عشوائيا وحرمـام    
مــن أبــسط حقــوق اإلنــسان ــرد االشــتباه يف وجــود صــالت 

يهـا أنفـسهم،    هلم باإلرهـاب، واحلـق يف التجـسس علـى مواطن          
فكيـف  . بل واحلق يف قصف املـدن باسـم احلريـة والدميقراطيـة           

ميكن لبلد مثل الواليات املتحدة أن تطالب بـشروط للعـضوية           
 يف جملس حقوق اإلنسان؟

ــز     ــدة ال متلـــك أي مركـ ــات املتحـ ــة الواليـ إن حكومـ
أخالقــي يــسمح هلــا بادعــاء أي شــيء حيــال أي دولــة أخــرى  

ــا يتعلـــق حبقـــوق اإلنـــسان  ولنتـــذكر أن مخـــسة حمققـــني  . فيمـ
خاصني تابعني ملفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان ، أثنـاء            
نظرهم يف االنتهاكات املرتكبة مبركز االعتقال التـابع حلكومـة          
الواليات املتحدة يف األراضي اليت حتتلها بطريقة غري مـشروعة          

ــابيع    ــرة ال تتجـــاوز بـــضعة أسـ يف غوانتانـــامو، أدانـــوا منـــذ فتـ
ت تلــك احلكومــة إلضــفاء القانونيــة علــى التعــذيب،      حمــاوال

ولتنصيب نفسها قاضية ومدعية ومدافعة، والنتـهاك الـصكوك    
 .الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد واشنطن ذاا طرفا فيها

بأي سند أخالقي ميكن حلكومة الواليات املتحـدة أن          
تطالب أي دولة أخرى بأي شيء فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان            

ــة ال  إذا  إنــسانية علــى  كــان جنودهــا يعــاملون الــسجناء معامل
مرأى كامل من سجن أبو غريب بأسـره ويـشوهون املـسلمني       
يف مجيـع أحنـاء العـامل ويـؤذون أقـدس مــشاعرهم؟ وأي دروس      
عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ميكن أن يلقننا إياهـا نفـس          
األشخاص الذين ختلـوا عـن اآلالف مـن مـواطنيهم وتركـوهم             

 .صريهم حني داهم اإلعصار كاترينا والية لويزيانا وخرامل
إن كوبا ترى مـن غـري املقبـول أن ينـسب بلـد لنفـسه                 

أو جمموعة من الدول لنفسها احلق يف تفسري نص القـرار علـى             
هواها، وال سيما إذا كان ذلك إرضاء ملـصاحل وتلبيـة لرغبـات       

نــهجي علــى حكومــة الواليــات املتحــدة الــيت بينــا انتــهاكها امل  
ــسان    ــوق اإلن ــان    . نطــاق واســع حلق ــا إذا ك ــرى م ــود أن ن ون

االحتــــاد األورويب، واموعــــة الــــيت تــــضم أســــتراليا وكنــــدا  
ونيوزيلندا، والبلدان األخرى اليت أعربت اليـوم عـن تفـسرياا           

 للــنص ســتعارض يف وجــود الواليــات املتحــدة، وهــي  اهلوائيــة
بعــضوية منتــهك حلقــوق اإلنــسان بــشكل منــهجي وهائــل،      

 .الس
ــرة و     ــب مــ ــل األكاذيــ ــدحض كــ ــدإفلنــ إن . ىل األبــ

الواليات املتحدة ـاجم بلـدنا علـى الـساحة الـسياسية حتديـدا              
ألننـــا نـــدافع عـــن حقـــوق اإلنـــسان جلميـــع الرجـــال والنـــساء 

احلـط مـن شـأن الثـورة الكوبيـة       و. الكوبيني وحنميهـا ونعززهـا    
ــسياسة     ــرات ل احلظــر يعــزى إىل البحــث دون هــوادة عــن تربي

الــسافرة ضــد بلــدنا، ولــيس إىل وجــود أي انتــهاكات حلقــوق  
 لدينا دميقراطية حقيقيـة يف كوبـا يتمتـع          نحن. اإلنسان يف كوبا  
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ــراتنا       ــسني مؤشـ ــاد بتحـ ــزام جـ ــضا التـ ــدينا أيـ ــعبنا، ولـ ــا شـ ـ
 .االجتماعية واالقتصادية

إن أبنــــاء الــــشعب الكــــويب يعملــــون مــــع أشــــقائهم  
وأبنـاء الـشعب الكـويب يبنـون        . املوشقيقام يف مجيع أحناء الع    

ــستقبلهم  ــه، رغــم    . حاضــرهم وم ــة في ــدرب ال رجع وذلــك ال
 .معارضة وعدوان أكرب دولة يف التاريخ

لقــد اســترعى بعــض   : )االنكليزيــةتكلــم ب( الــرئيس 
الوفود انتباهنا إىل ضـرورة إجـراء بـضعة تـصويبات بـسيطة يف              

معية هـذا   ، الذي اعتمدته اجل   A/60/L.48ترمجة مشروع القرار    
وقد أحاطت األمانـة العامـة علمـا بـذلك، وسـتجري          . الصباح

 .التغيريات الفنية الالزمة للوثيقة
 بيان من الرئيس

استمعت باهتمام شـديد    ): االنكليزيةتكلم ب  (الرئيس 
ــة مــن البيانــات يف هــذه املناقــشة   وأعتقــد أــا . إىل هــذه اجلول

 وقــد شــدد إننــا منــر اآلن بلحظــة تارخييــة،. كانــت مهمــة جــدا
هـذا هـو وقـت إصـغاء بعـضنا          . العديد من األعضاء على ذلك    

ــا     ــسرياتنا ونوايانـ ــا وتفـ ــدما نعـــرب عـــن مواقفنـ إىل بعـــض عنـ
وتطلعاتنــا وتوقعاتنــا وآمالنــا بــل وحــىت أحالمنــا، يف العمــل        

وسينظَر إليهـا باعتبارهـا مـسامهات يف    . املتعلق حبقوق اإلنسان 
ــد   ــسان اجلدي األمــل أن نواصــل  وحيــدوين . جملــس حقــوق اإلن

 .العمل بروح بناءة وأن جنعل من األمم املتحدة هيئة قوية
جنـاز تـارخيي وحلظـة      إلقد ذكر بعض األعضاء أن هـذا         
ومن األمهية مبكـان أننـا أكـدنا اليـوم أن األمـم املتحـدة               . تارخيية

وكثريا ما أحتدث عن ذلك البعـد       . تصون البعد اإلنساين لعملها   
تحدة، ولكنه إحدى الركائز الثالث الـيت       باعتباره روح األمم امل   

طلب رؤساؤنا منا البناء عليها وتقويتها يف ختـام اجتمـاعهم يف            
 .وقد فعلنا ذلك. سبتمرب من العام املاضي/أيلول

 مــن  األمــروأعتقــد أننــا أيــضا ينبغــي أن ننظــر إىل هــذا 
منظور دور وسلطة اجلمعية العامـة وقـدرا علـى اختـاذ القـرار              

 ميكننـا أن نفعـل ذلـك،        حنـن . ا إىل اختـاذ قـرارات     حيثما احتجن 
ــد، و   ــال ســفري اهلن ــإكمــا ق ــادرون علــى اختــاذ مثــل هــذه   انن  ق

 .القرارات
 القـرارات اخلاصـة بآليـة حقـوق          فإن ر آنفا، وكما ذُك  
:  باجلــانبني اآلخــرين مــن عمــل األمــم املتحــدة  تتــصلاإلنــسان

تأســيس إن الطريــق إىل . فلنباشــر العمــل اآلن. األمــن والتنميــة
. جملس حقوق اإلنسان كان طـويال وشـاقا، كمـا نعلـم مجيعـا             

وأعتــذر عــن املكاملــات اهلاتفيــة الــيت أجريــت لــيال وخمتلــف        
. االتــصاالت أثنــاء عطــل ايــة األســبوع مــع أعــضاء عديــدين  

ــة االشــتمالية      ــدروا الطريق ــع األعــضاء ق ــسرين جــدا أن مجي وي
املــشاركان أن والــشفافة واملفتوحــة الــيت أردنــا أنــا والرئيــسان   

 .نعمل ا
فاملــسائل املتعلقــة بالتنميــة .  قــدما اآلنيعلينــا أن منــض 

ال تــزال قائمــة؛ وحقــائق الواقــع يف العــامل ال تــزال قائمــة، مبــا   
وكل ذلك يتطلب اهتمامنا، ولـدينا عمـل        . فيها الفقر واملرض  

ــصادي     ــة يف الـــــس االقتـــ ــه خبـــــصوص التنميـــ ــضطلع بـــ نـــ
مـل نـضطلع بـه بـشأن اإلصـالح          ولـدينا أيـضا ع    . واالجتماعي

ــسائل       ــع امل ــب مجي ــة، إىل جان ــة العام اإلداري وإصــالح األمان
وأعتقـد أن كـثريين   . األخـرى الـيت ذكرهـا عـدد مـن األعـضاء      

منــا انتظــروا هــذه اللحظــة لنبــدأ اآلن بالعمــل علــى مــسائل        
 .أخرى، رمبا بعد استراحة قصرية خالل عطلة اية األسبوع

 اختـــاذ هـــذا القـــرار يف هـــذا  أخـــريا، أود أن أقـــول إن 
 االضطرابات اليت نراهـا مـن       ظل الوقت العصيب يف العامل ويف    

 بـأن  -حولنا كل يوم يعترب اجنازا خاصا حققته اجلمعية العامة        
تــتمكن مــن أن ترقــى بنفــسها فــوق عناصــر االضــطراب تلــك  
وفوق الضغوط والشواغل الوطنية القوية جـدا لألعـضاء، وأن          

طويـل األمـد بأننـا حنتـاج إىل تعزيـز آليـة             تتمسك مبنظور دويل    
 .حقوق اإلنسان واألمم املتحدة

أعتقــد أن مــن املهــم أن يكــون لــدينا، يف مــا يتعلــق        
مبسألة حقـوق اإلنـسان، إحـساس بامللكيـة جتـاه عمـل حقـوق               
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. فهـــذه ليـــست مـــسألة بـــني الـــشمال واجلنـــوب     . اإلنـــسان
لـصعيد  واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جيب أن يطبـق علـى ا          

والتعاون واحلوار جيـب    . العاملي وأن حيترم على الصعيد العاملي     
ــا     ــدما مع ــا كــي منــضي ق ــا عملن ــة   . أن يوجه ــسم بأمهي ــا يت ومم

 الـــدفاع عـــن التــسامح واحتـــرام الثقافـــات   هــو خاصــة اليـــوم 
وجيب علينا أن نواصل ذلـك العمـل يف         . واحلضارات واألديان 

 .خمتلف هيئات األمم املتحدة
ة أعضاء اقتباسات من أشـخاص مهمـني        لقد أورد عد   

 يف أن أقتبس مـن      استميحكم عذر أو. يف جمال حقوق اإلنسان   
 األعـضاء   مكمـا يعلـ   . شخصية أمريكية هامة، إلينور روزفلـت     

أن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة   
ــاريخ  ــانون األول١٠بت ــسمرب / ك ــت نتيجــة  . ١٩٤٨دي وكان

 صــوتا مؤيــدا، مقابـــل   ٤٨لــك الوقـــت  التــصويت عليــه يف ذ  
ــاع   ال ــد أجــري  .  أعــضاء عــن التــصويت ٨شــيء مــع امتن وق

ورفــضت كــل . تــصويت منفــصل علــى كــل فقــرة علــى حــدة
. التعديالت املقدمة قبل اعتماد القـرار، باسـتثناء تعـديل واحـد           

إنـين أحـسد رئـيس اجلمعيـة        . والعضوية كانت أصغر نوعـا مـا      
 مـن العبـارات اجلميلـة الـيت          العديد  بني ومن. آنذاك على ذلك  

 :قالتها إلينور روزفلت بعد اعتماد اإلعالن
إن أمهيـة اإلعــالن اهلائلـة تكمــن يف احلقيقــة   ”  

اردة بأننا مجيعا نعمل يف نفـس االجتـاه، وأننـا خنطـو             
خطوات مقدرة يف اإلقرار بقيمة الشخـصية اإلنـسانية         
وكرامـــة الكـــائن البـــشري، وأننـــا ننـــشأ يف جـــو مـــن 

 “.حترام حلقوق وحريات رفاقنا بين البشراال
ــوا     ــذين تكرمـ ــضاء الـ ــكر األعـ ــام، أود أن أشـ يف اخلتـ

ولكـنين اعتقـد    . لرئيسني املشاركني  ا ىلإ و يلّإالشكر  بقدموا  تو
أننا مجيعا نـستحق التهنئـة، ألن بإمكاننـا أن نفخـر مبـا حققنـاه                

  األمـم املتحـدة،   اخلاص حبقوق اإلنسان، وملنظمتنا    اليوم للعمل 

لقـد أكـدنا اليـوم علـى مـا يف لفظـة           . ولقضية تعددية األطراف  
 . من قوة“معا”

ذا ختتتم اجلمعية العامـة هـذه املرحلـة مـن نظرهـا يف               
 . من جدول األعمال١٢٠  و٤٦البندين 

 برنامج العمل
قبل أن أرفع هذه اجللـسة، أود أن أبلـغ األعـضاء بـأن               

 اخلمــيس،  غــديــة للجمعيــة العامــة ســتعقد صــباح اجللــسة التال
ــارس /آذار ١٦ ــساعة ٢٠٠٦مـ ــل ٠٠/١٠، يف الـ ــة داخـ  قاعـ

ــسة ســيكون اســ  . ٤االجتماعــات  ــد األول يف اجلل ئناف توالبن
 مــن  ١١٢مــن البنــد   ) ج(اجلمعيــة نظرهــا يف البنــد الفرعــي    

انتخــاب املــدير التنفيــذي لربنــامج ”جــدول األعمــال، املعنــون 
ظـر اجلمعيـة يف     والبنـد الثـاين سـيكون ن      . “األمم املتحدة للبيئـة   

 ١١٣مـن البنـد     ) ب(تقرير اللجنة اخلامسة عن البنـد الفرعـي         
 جلنــــة  يفتعــــيني أعــــضاء”مــــن جــــدول األعمــــال، املعنــــون 

 .“االشتراكات
 -أما الفريق العامل املخصص لتنشيط اجلمعية العامـة          

 -الــذي يترأســه، كمــا يعلــم األعــضاء، ســفريا الــيمن والتفيــا   
 . مباشرة٧٣ فع اجللسة العامةلثالثة عقب رفسيعقد جلسته ا

 .٣٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


