
السيد  الرئيس،  نائب  الرئاسة  توىل  الرئيس،  لغياب  نظرا 
باعيت )تونس(.

افتتحت اجللسة الساعة 15/10.
البند 65 من جدول األعمال )تابع(

تقرير مجلس حقوق اإلنسان

)A/74/53/Add.1 و A/74/53( تقرير مجلس حقوق اإلنسان

السيد كاراسو سيليدون )كوستاريكا( )تكلم باإلسبانية(: 
 A/74/53( حتيط كوستاريكا علما بتقرير جملس حقوق اإلنسان
و A/74/53/Add.1( وباإلحاطة اليت قدمها رئيس اجمللس، السيد 
إىل  وباإلضافة  بنجاح.  عمله  إدارة  على  وهننئه  سيك.  كويل 
ذلك، ودون اختاذ أي موقف بشأن حاالت حمددة، فإننا نؤيد 
إصدار تقرير موضوعي وحتليلي بشكل متزايد عن القرارات اليت 
اإلنسان  حقوق  هبا  ُتعاجل  اليت  الكيفية  وعن  اجمللس  يتخذها 

للشعوب يف مجيع أحناء العامل.

وتويل كوستاريكا أمهية كبرية للحالة والتطورات فيما يتعلق 
بالتمتع حبقوق اإلنسان يف منطقتها ويف العامل. وهلذا السبب، 
توافق  وبناء  الدويل  والقانون  احلوار  أساس  على  دائما  عملنا 
اآلراء يف تعزيز حقوق ومصاحل سكاننا ويف التزامنا خبطة التنمية 

املستدامة للجميع.

وتعددية  املتحدة  األمم  منظومة  بشدة  وتؤيد كوستاريكا 
تعزيز  احرتام  عن  فضال  املتحدة،  األمم  مليثاق  وفقا  األطراف 
حقوق  جملس  إىل  ننقل  أن  ونود  ومحايتها.  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان رسالة مفادها أنه يؤدي دوراً  رئيسيًا وأساسيًا يف تعزيز 
احلوار والتعاون الدوليني البناءين لضمان احرتام حقوق اإلنسان 
الركائز  إحدى  بوصفها  العامل  أحناء  وتعزيزها ومحايتها يف مجيع 
دوليا  جمتمعا  املنظمة  وباعتبار  للمنظمة.  والتأسيسية  األساسية 
لشعوهبا.  اإلنسان  حقوق  تكفل  أن  عليها  الدول، جيب  ميثل 
نواصل وضع  أن  واملقبلة، جيب  احلالية  التحديات  إىل  وبالنظر 
رؤية منهجية تعزز سياسات وعمليات مؤسسية أكثر اتساقا يف 
العمل  هذا  يسرتشد  أن  املتحدة. وجيب  األمم  هيئات  خمتلف 
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والبيانات  الخطب  وترجمة  بالعربية  الملقاة  والبيانات  الخطب  نص  المحضر  هذا  يتضمن 
األصلية.  باللغات  للنص  إال  التصويبات  وينبغي أال ُتقدم  األخرى.  باللغات  الملقاة 
إلى:  المعني  الوفد  أعضاء  أحد  بتوقيع  وإرسالها  المحضر  من  نسخة  على  إدخالها  وينبغي 
Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.org). وسيعاد 
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التسييس  والالانتقائية وعدم  واملوضوعية  واحلياد  العاملية  مببادئ 
والنهج الشامل حلقوق اإلنسان وعمليات إعمال هذه احلقوق، 
مع األخذ يف االعتبار دوما أن هلذا النظام دورا حيويا يف ضمان 

احرتام الدول جلميع حقوق األشخاص كافة.

لقد قطعت حضارتنا أشواطا كبرية يف مجيع جماالت احلياة، 
مبا يف ذلك ما يتعلق بالرفاه والتمتع حبقوق اإلنسان وإعماهلا. 
االقتصادية  املساواة  عدم  أوجه  أكرب  نواجه  نزال  ال  أننا  بيد 
واالجتماعية اليت ال تزال تتزايد لألسف. وما دام البعض ينعم 
فلن حنرز  تقريبا،  الرغيد والبعض اآلخر ال ميلك شيئا  بالعيش 
النحو  على  نعاجل  ولن  املشرتك  األعلى  املثل  صوب  التقدم 

املناسب التحديات الرئيسية يف عصرنا. 

متتع مجيع  إن  الركب.  الناس خلف  من  الكثري  تركنا  لقد 
للوفاء  الوحيد  السبيل  هو  اإلنسان  حقوق  جبميع  األشخاص 
ألن   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  مبوجب  بالتزاماتنا 
املساواة األساسية ليست هي املساواة فيما بني األمم بل فيما 
يوجهون جهودنا  من  هم  يكونوا  أن  الذين جيب  األفراد،  بني 
أن نرى اجمللس يعمل كقوة جامعة يستخدمها  املشرتكة. ونود 
البشر  رفاه  لتحقيق  فعالة  استجابات  لوضع  الدويل  اجملتمع 

وكرامتهم.

وما  تغيريات.  إحداث  سيتطلب  ذلك  أن  الواضح  ومن 
من شك يف أن استعراض اجمللس يف السنوات املقبلة سيتيح له 
احلالية  االحتياجات  مع  التكيف  ويواصل  ليتجدد  قيمة  فرصة 
واملقبلة لألفراد ومعاجلة الظواهر الناشئة، مثل أزمة املناخ واهلجرة 
والتكنولوجيا الرقمية،من خالل هنج قائم على حقوق اإلنسان.

الثابت  التزامها  عن  تعرب كوستاريكا  الصدد،  هذا  ويف 
جبميع املبادرات املتعددة األطراف اليت تسعى إىل دعم حقوق 
حقوقهم  انُتهكت  الذين  أو  حرمانا  واألفراد  الشعوب  أشد 
هذه  يف  مشاركتها  وتؤكد  الضعف،  حاالت  يعانون  الذين  أو 

املبادرات. الضعف.

بتقدمي  سرورها  عن  أعربت كوستاريكا  أيار/مايو،  ويف 
استعراضها الدوري الشامل الثالث، الذي أشار إىل إحراز تقدم 
كبري ولكنه أبرز أيضًا التحديات الرئيسية اليت ال تزال تواجهها يف 
جهودها الرامية إىل بناء أمة متساوية ومتناغمة حترتم مجيع حقوق 
األشخاص كافة. وقد تلقينا التوصيات اليت قدمتها البلدان اليت 
ونلتزم  لكوستاريكا،  الشامل  الدوري  االستعراض  يف  شاركت 

التزاما قويا بتنفيذها بطريقة بناءة وشفافة.

حوار  إلجراء  رئيسية  أداة  الشامل  الدوري  فاالستعراض 
يتواصل  أن  بناء بشأن حقوق اإلنسان. ونأمل  حكومي دويل 
تعزيزه، مبا يف ذلك عن طريق وضع نظم اإلنذار املبكر وتعزيز 
لبناء  جهودها  يف  البلدان  ودعم  األطراف  خمتلف  بني  احلوار 

القدرات.

مبوجب  املنشأة  اهليئات  عمل  بقوة  كوستاريكا  وتؤيد 
معاهدات حقوق اإلنسان، اليت تشكل عنصرا رئيسيا يف إطار 
اهليئات  نظام  استعراض  وقبل  اإلنسان.  حلقوق  املتحدة  األمم 
 ،2020 عام  يف  اإلنسان  حقوق  معاهدات  مبوجب  املنشأة 
نؤكد من جديد التزامنا باستقاللية وكفاءة وفعالية نظام للهيئات 
املنشأة مبوجب املعاهدات يتسم بإمكانية الوصول إليه واستدامته 

وتركيزه على اإلنسان.

ونتيجة ملا عرف عن كوستاريكا من ميل تارخيي إىل تعزيز 
الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها، وبالنظر إىل أن األعضاء 
جمال  يف  املعايري  بأعلى  يلتزموا  أن  جيب  اجمللس  يف  املنتخبني 
مع  تعاونا كامال  يتعاونوا  وأن  ومحايتها  اإلنسان  حقوق  تعزيز 
اجمللس، على النحو املنصوص عليه يف القرار 251/60، فإهنا 
ترشحت لالنتخاب عضوا يف جملس حقوق اإلنسان للفرتة من 
يف  أسبوعني،  قبل  ذلك  2022. كان  عام  إىل   2020 عام 
جلميع  امتناهنا  عن  وتعرب كوستاريكا  األول.  أكتوبر/تشرين 
املنتخبني  األعضاء  أيدهتا، ونشجع مجيع  اليت  األعضاء  الدول 
وستدعم  إليهم.  املوكلة  باملسؤولية  الكامل  االضطالع  على 
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أهنا  ُمؤكدة  الصدد،  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  مجيع  كوستاريكا 
اإلنسان  حقوق  جملس  يف  ملقعد  لرتشيحها  الرتويج  ستواصل 

للفرتة من عام 2023 إىل عام 2025.

ونسلم بأن مجيع البلدان يف مجيع أحناء العامل تواجه حتديات 
وسنواصل  الشعوب،  جلميع  اإلنسان  حقوق  إعمال  لضمان 
اإلنسان  ناقشنا حاالت حقوق  إذا  بذلك. ومع ذلك،  القيام 
ووجهنا االنتباه إليها أينما كانت يف العامل، فإن ذلك ال يسيس 
احلقوق بل هو أصدق تعبري عن التعاطف واإلنسانية، فضال عن 

التزامنا السيادي كدول.

ويف عمليات املساءلة، هناك عنصران فاعالن: احملاِسبون 
واحملاَسبون. وهذا يعين أنه جيب أن نقوم بتبادل حقيقي لآلراء 
وحوار بناء حقا فيما بني البلدان. وال بد يل من القول إننا كنا 
نأمل أن يظل ممثل جملس حقوق اإلنسان حاضرا أثناء اإلدالء 
بياناتنا بصفتنا دوال أعضاء. وكان بودنا أيضا أن تتشاطر الدول 
انتخبت  اليت  البلدان  جمموعة  سيما  وال  اجمللس،  يف  األعضاء 
مؤخرا يف هذا احملفل قراراهتا والتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
يكن  مل  األمر  واقع  أن  غري  املشاركة،  هلذه  أمهية كبرية  ونويل 

كذلك باستثناء حاالت قليلة. 

ومن جانبها ظلت كوستاريكا شريكا إجيابيا وبناء تكرس 
النظر  الدوام، بغض  الفردية على  للدفاع عن احلقوق  جهودها 
عن انتساهبا جمللس حقوق اإلنسان. وسنتمسك بوعدنا الثابت 
مبواصلة تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطية 

وسيادة القانون.

وفد  حييط  السورية(:  العربية  )اجلمهورية  على  السيدة 
اإلنسان”  “تقرير جملس حقوق  املعنون  بالتقرير  علما  بالدي 

.)A/74/53/Add.1 و A/74/53(

جيدد وفد بالدي، اجلمهورية العربية السورية، موقفه الثابت 
من تسييس قضايا وآليات حقوق اإلنسان واستخدامها كأداة 

املنظمة  هذه  يف  النافذة  الدول  بعض  مصاحل  خلدمة  سياسية 
لغايات ال صلة هلا  بينها بالدي  أعضاء من  واستهداف دول 
وقيم  بصكوك  وال  املتحدة  األمم  مبيثاق  وال  الدويل  بالقانون 
جتديد  بالدي  وفد  يعيد  السياق،  هذا  ويف  اإلنسان.  حقوق 
اإلنسان  أعمال جملس حقوق  من جدول   4 البند  من  موقفه 
املعنون “حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس” 
إذ أضحى هذا البند تكريسا للنهج التصادمي يف عمل اجمللس 
وجتسيدا النتقائية معاجلة حالة حقوق اإلنسان يف دول معينة 
دون غريها بطريقة تتناقض مع ما نص عليه قرار اجلمعية العامة 
املنشئ للمجلس 251/60 حول االلتزام بالقضاء على أسلوب 
املعايري املزدوجة والتسييس عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان. 
إن قرارات اجمللس املتخذة مبوجب هذا البند تعكس هنجا متحيزا 
وغري نزيه ملقدميها، كما هو احلال مع القرار 27/42 املعنون 
والذي  السورية”  العربية  اجلمهورية  اإلنسان يف  “حالة حقوق 
مزاعمها  لرتويج  تستخدمه كوسيلة  له  املقدمة  الدولة  زالت  ال 
ناهيك  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  األوضاع  حول  ورواياهتا 
قضايا  يف  للمجلس  وإقحامه  توافقية،  غري  ملفاهيم  تروجيه  عن 

خارجة عن واليته. 

املعنية  الدولية  التحقيق  جلنة  تأيت  متصل  سياق  ويف 
لواليتها  رفضنا  عن  مرارا  عرّبنا  اليت  السورية  العربية  باجلمهورية 
ولتقاريرها الدورية واخلاصة وكافة استنتاجاهتا وتوصياهتا، حيث 
أثبتت على الدوام أهنا آلية مسّيسة تفتقر إىل املوضوعية واملهنية 
يف عملها. بناء عليه تنأى اجلمهورية العربية السورية بنفسها عما 
ورد من إشارات يف التقرير حول القرار 27/42 واللجنة املشار 

إليهما أعاله وجتدد رفضها لكل منهما.

يؤكد وفد بالدي على أمهية آلية االستعراض الدوري الشامل، 
كوهنا جتسد روح التعاون واحلوار البناء املطلوبة لتعزيز حالة حقوق 
اإلنسان عامليا، ومن خالل املساواة يف املعاملة بني كافة الدول 
وضمان إشراك البلد املعين بصورة كاملة. وهنا، نؤكد على أمهية 
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أال متس عملية حتسني فعالية اجمللس وزيادة كفاءته اجلارية حاليا 
وإجراءاهتا،  اآللية  هذه  بشأن  املؤسسات  بناء  حزمة  ورد يف  مبا 
وعلى أمهية إدارة أعمال اجمللس بأسلوب شفاف يتضمن تنظيم 
املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  بني  وشاملة  عامة  مناقشات 
حول أية مقرتحات بشأن مراجعة األطر الناظمة لعمل اجمللس، 
بعيدا عن املسارات االستبعادية أو اإلقصائية اليت ال تنسجم مع 
أن  شأهنا  من  واليت  العامة،  للجمعية  تابعة  فرعية  طبيعته كهيئة 

تؤدي يف هناية املطاف إىل تآكل بنية األسس اليت قام عليها.

حقوق  “حالة  املعنون   7 للبند  دعمه  بالدي  وفد  جيدد 
األخرى”  احملتلة  العربية  األراضي  ويف  فلسطني  يف  اإلنسان 
وللواليات والتقارير املرتبطة به. إن وجود هذا البند يرتبط ارتباطا 
وتصاعد  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات  باستمرار  عضويا 
االنتهاكات  هذه  رصد  متابعة  يتطلب  الذي  األمر  وتريهتا، 
الضوء  تسليط  أمهية  على  أيضا  ونؤكد  عليها.  الضوء  وتسليط 
من خالل أعمال اجمللس على أثر اإلرهاب والتدابري األحادية 
القسرية على حقوق اإلنسان. كما أن تصاعد خطاب العنصرية 
النقاش  مواصلة  يتطلب  العامل  حول  األجانب  ضد  والكراهية 
بشأن سبل مواجهة هذا التهديد الذي يقوض مبدأ عدم التمييز 

بوصفه أحد ركائز القانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

كما نرى أن من الضروري التنسيق يف العمل بني جملس 
على ضوء  العامة،  اجلمعية  يف  الثالثة  واللجنة  اإلنسان  حقوق 
االلتزام بقرار اجلمعية العامة 251/60 وحزمة بناء املؤسسات، 
بعيدا عن حماوالت ربط اجمللس بواليات هيئات أخرى، وعلى 
أهدافه  به عن  األمن، مبا خيرج  بأعمال جملس  وجه اخلصوص 
والدور املناط به وأمهية التزام أصحاب الواليات يف إطار نظام 
اإلجراءات اخلاصة مبدونة قواعد السلوك واملبادئ اليت تضمنتها، 
وخاصة احلياد واملوضوعية وااللتزام بالواليات احملددة لكل منهم.

العربية  ختاما، يعرب وفد بالدي عن استعداد اجلمهورية 
دوره  يعزز  مبا  اجمللس  إطار  املشرتك يف  العمل  ملواصلة  السورية 

العاملي حلقوق اإلنسان تقوم على  لتعزيز االحرتام  كآلية دولية 
مبادئ احلياد واملوضوعية والالانتقائية. 

السيدة العبري )عمان(: يطيب يل يف مستهل بياين أن 
أتقدم بالشكر لسعادة رئيس جملس حقوق اإلنسان على تقدميه 
حنن  والذي   ،)A/74/53/Add.1 و   A/74/53( اجمللس  لتقرير 

بصدد مناقشته يف إطار البند 65.

تفخر بالدي، سلطنة عمان، مبا حققته على صعيد محاية 
وصون حقوق اإلنسان. ونود التأكيد على أن هذه اجلهود اليت 
تبذهلا احلكومة سوف تستمر، حيث املساواة بني سائر فئات 
منظومة  ضمن  وذلك  اجلنسني،  بني  واملساواة  العماين  اجملتمع 
الفرد  حقوق  حتمي  اليت  والتشريعات  القوانني  من  متكاملة 
واجملتمع على حد سواء وفقا ملا رسخه النظام األساسي للدولة 
الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب عام 1996. وال تفوتنا الفرصة 
أن أشري هنا إىل انضمام بالدي للعديد من االتفاقيات الدولية 
يف جمال حقوق اإلنسان، وإىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من 
خالل عدد من اللجان الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان يف سلطنة 
عام  يف  بالدي  تلقتها  اليت  اإلشادة  إىل  اإلشارة  وأود  عمان. 
2015 من جملس حقوق اإلنسان بعد تقدميها تقريرها الوطين 

لالستعراض الدوري الشامل يف جمال حقوق اإلنسان.

وامسحوا يل أن أشري هنا إىل ما جاء إىل يف التقرير الذي 
الفلسطيين.  للشعب  اإلنسان  بصدده حول حالة حقوق  حنن 
ونود أن نؤكد على أمهية قيام اجملتمع الدويل بتوفري احلماية الالزمة 
بضرورة  اإلسرائيلية  السلطات  ونطالب  الفلسطيين.  للشعب 
االلتزام بأحكام القانون الدويل، ووقف االنتهاكات والتجاوزات 
حلقوق الشعب الفلسطيين الشقيق غري القابلة للتصرف. كما تود 
بالدي التأكيد على اهتمامها باألوضاع اإلنسانية يف اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة. وندعو اجملتمع الدويل إىل االستمرار يف تقدمي 
املساعدة لألشقاء يف اليمن وذلك يف ظل املعاناة اإلنسانية اليت 

ميرونا هبا.
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ويف اخلتام، ال يسعين سوى أن أشيد بالدور الذي تبذله 
مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز 
حقوق اإلنسان. ونأمل أن يستمر ذلك اجلهد على أن يكون يف 

إطار أحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل. 

السيد فيردير )األرجنتني( )تكلم باإلسبانية(: يف البداية، 
أود أن أشكر رئيس جملس حقوق اإلنسان على اإلحاطة اليت 
قدمها صباح اليوم إىل اجلمعية العامة )انظر A/74/PV.23( عن 

)A/74/53/Add.1 و A/74/53( تقرير اجمللس

وحنن  اإلنسان،  حقوق  جملس  يف  عضو  حاليا  األرجنتني 
ملتزمون التزاما راسخا مبواصلة تعزيز النظام العاملي لتعزيز حقوق 
اإلجراءات  مع  بلدنا  تعاون  إىل  ونشري  ومحايتها.  اإلنسان 
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان. حنن نستضيف زيارات خمتلف 
املقررين اخلاصني واألفرقة العاملة يف سياق تعزيز حقوق اإلنسان 
ومحايتها، ونؤيد املبادرات اليت تنص على جتديد الواليات القائمة 

أو إنشاء واليات جديدة.

باعتباره  الشامل  الدوري  االستعراض  األرجنتني  وتؤيد 
لتعزيز حقوق  العاملي  النظام  أدوات  من  وموضوعية  هامة  أداة 
خمتلفة  قرارات  مشاريع  أيضا  بلدي  وقدم  ومحايتها.  اإلنسان 
وضع  اقرتاح  أبرزها  ومن  اإلنسان.  حقوق  جملس  يف  ومبتكرة 
جدول أعمال دويل للحق يف معرفة احلقيقة. كما نشجع إنشاء 
واليات مواضيعية للمقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة 
بتمتع  املعنية  املستقلة  وللخبرية  التكرار  عدم  وضمانات  واجلرب 
عاملية  حتقيق  تشجيع  إن  اإلنسان.  حقوق  جبميع  السن  كبار 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
أمر حموري لكل من السياسة اخلارجية لألرجنتني وللجهود اليت 
تبذهلا اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أجل تعزيز ومحاية حقوق 

كبار السن.

اإلنسان،  حقوق  جمللس  األخرية  بالدورات  يتعلق  وفيما 
نرحب بتجديد والية اخلبري املستقل املعين باحلماية من العنف 

اجلنسانية،  واهلوية  اجلنسي  امليل  أساس  على  القائمني  والتمييز 
جملس  قرار  خالل  من  بورلوس،   - مادريغال  فيكتور  السيد 
حقوق اإلنسان 18/41. لقد أنشأنا هذه الوالية ألننا مقتنعون 
بأن نطاق وخطورة والطابع الواسع النطاق هلذا النوع من العنف 
آلية  شكل  يف  اجمللس  من  حمددة  استجابة  يتطلب  والتمييز 

متخصصة. ومل نكن خمطئني يف هذا التقييم.

وباملثل، فإننا نرحب بقرار جملس حقوق اإلنسان 42/25، 
املعنون “حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية فنزويال البوليفارية”، 
والذي  للمجلس،  واألربعني  الثانية  الدورة  أثناء  اعتمد  الذي 
أنشأ بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف 
االنتهاكات احملتملة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف فنزويال منذ 
وحتقيق  للجناة  الكاملة  املساءلة  ضمان  هبدف   ،2014 عام 

العدالة للضحايا.

وأود أن أختتم بياين بتجديد التزام األرجنتني راسخ بتعزيز 
تعددية األطراف بوصفها آلية فعالة لصون حقوق اإلنسان.

بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: استمعنا إىل املتكلم  الرئيس 
األخري يف مناقشة هذا البند.

قبل أن أعطي الكلمة للمتكلمني ممارسة حلق الرد، أود أن 
أذكر األعضاء بأن البيانات اليت يدىل هبا ممارسة حلق الرد تقتصر 
على 10 دقائق للمداخلة األوىل، و 5 دقائق للمداخلة الثانية، 

وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.

تأخذ  بالصينية(:  )تكلم  )الصني(  جيشنغ  شينغ  السيد 
الصني الكلمة ملمارسة حق الرد على البيان الذي أدىل به ممثل 
الواليات  أن  جبالء  البيان  هذا  أوضح  لقد  املتحدة.  الواليات 
املتحدة مبعزل تام عن العضوية الواسعة ومل تعد على تواصل مع 

تفكريها.

خالل االستعراض الدوري الشامل للصني يف العام املاضي، 
حقوق  جمال  يف  الصني  بإجنازات  بلدا   120 من  أكثر  أشاد 
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اإلنسان. وتأمل الصني أن تنصت الواليات املتحدة، بصفتها 
بعناية إىل  املتحدة،  املضيف وعضوا مؤسسا هاما لألمم  البلد 
جدية  مبراجعة  وتقوم  آراءهم  وحترتم  األعضاء  الدول  أصوات 
ألعماق الذات. ينبغي للواليات املتحدة أن تتساءل عن السبب 
يف أهنا تبدو معزولة يف مواقفها وعن السبب يف أن املناقشات 
هذا  تتوخاه.  ما  عن  متاما  خمتلفة  األطراف  املتعددة  احملافل  يف 
يف  االخنراط  من  بدال  املتحدة،  الواليات  تفعله  أن  ما ينبغي 
استنادا  باهتامات عشوائية  والتلويح  اخليال  من وحي  تكهنات 

إىل ذرائع ملفقة.

وتشجع الصني أيضا الواليات املتحدة على أن تقرأ بتأن 
وأن  صياغته،  يف  ساعدت  الذي  املتحدة،  األمم  ميثاق  نص 

حترتم طابع األمم املتحدة كمنظمة حكومية دولية ومنظمة دولية 
وتبدي احرتاما حقيقيا للدول األعضاء بتوجيه الكالم إليهم وفقا 

ألمسائهم الصحيحة.

جملس  يف  حديثا  املنتخبني  األعضاء  مجيع  الصني  وهتنئ 
حقوق اإلنسان، وترحب مبسامهة مجيع الدول األعضاء يف عمل 
على  األعضاء  مجيع  مع  للتعاون  استعداد  على  وهي  اجمللس، 

أساس املساواة واالحرتام املتبادل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
البند 65 من جدول  نظرها يف  املرحلة من  اختتمت هذه  قد 

األعمال.

رفعت اجللسة الساعة 15/35.


