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      )سويسرا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   جوزيف ديسالسيد  :الرئيس
  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

  )تابع ( من جدول األعمال١٣٣البند 
ــم املتحـــدة       ــات األمـ ــررة لقـــسمة نفقـ ــصبة املقـ ــدول األنـ جـ

)A/65/691/Add.2     و A/65/691/Add.3     و A/65/691/Add.4 
  )A/65/691/Add.6 و A/65/691/Add.5 و

جريا على املمارسـة املتبعـة      ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس  
 A/65/691/Add.2 انتباه اجلمعية العامة إىل الوثـائق        ألفتأود أن   

 A/65/691/Add.5 و    A/65/691/Add.4 و    A/65/691/Add.3و  
فيها األمني العـام رئـيس اجلمعيـة        ، اليت يبلغ    A/65/691/Add.6 و

ــال   ــدار رســـ ــذ إصـــ ــه منـــ ــة بأنـــ ــواردة يف الوثتالعامـــ ــيه الـــ ة قـــ
A/65/691/Add.1،  باالو، تونغا، سانت فنـسنت وجـزر   سددت

 خلفـض   ةلغ الالزمـ  ااملبـ غرينادين، سانت كيتس ونـيفس، نيبـال        
ــا  ــا إىل م ــادة    متأخراهت ــغ احملــدد يف امل ــاق  ١٩دون املبل ــن ميث  م

  .املتحدة األمم
 اجلمعيــة العامــة حتــيط علمــا علــى هــل يل أن أعتــرب أن  

  يف تلك الوثيقة؟ النحو الواجب باملعلومات الواردة

  .تقرر ذلك  
  )تابع ( من جدول األعمال١١٧البند 

  تنفيذ قرارات األمم املتحدة
  )A/65/L.60(مشروع قرار   
يــــذكر األعــــضاء أن ): م بالفرنــــسيةتكلــــ (الــــرئيس  

اجلمعيــــة نظــــرت يف هــــذا البنــــد يف مناقــــشة مــــشتركة مــــع  
 من جدول األعمال بشأن تنـشيط أعمـال اجلمعيـة           ١١٨ البند

 كـــــانون ٦ املعقـــــودة يف ٥٦العامـــــة، يف جلـــــستها العامـــــة 
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

ويذكر األعضاء أيضا أن اجلمعية العامـة، يف جلـستها            
/  آذار١٥دورهتــــا الــــستني، املعقـــــودة يف    مــــن  ٧٢العامــــة  
، الــــذي أنــــشئ ٦٠/٢٥١، اختــــذت القــــرار ٢٠٠٦ مــــارس

مبوجبــه جملــس حقــوق اإلنــسان بوصــفه هيئــة فرعيــة للجمعيــة  
  :  على ما يلي٢٥١/٦٠ من القرار ٨تنص الفقرة . العامة

ــة    ”     ــرر، بأغلبي ــة أن تق ــة العام وجيــوز للجمعي
التــصويت، ثلثــي األعــضاء احلاضــرين واملــشتركني يف  
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 أي مـن    ابه اليت يتمتـع     لسلمجتعليق حقوق عضوية ا   
أعــضائه إذا مــا ارتكــب انتــهاكات جــسيمة ومنهجيــة 

  .“حلقوق اإلنسان
. ننا جنتمع بعد ظهـر هـذا اليـوم لننظـر يف أمـر خطـري               إ  

لقــد قــدم العديــد مــن أعــضاء اجلمعيــة العامــة مــشروع القــرار   
A/65/L.60          ،واقترحوا، بسبب حالة حقوق اإلنـسان يف ليبيـا ،

. تعليــق حقــوق هــذا البلــد يف عــضوية جملــس حقــوق اإلنــسان 
وحنيط علما أيضا بتوصية قدمها يف هذا الصدد جملـس حقـوق         

  .فرباير بشأن ليبيا/ شباط٢٥اإلنسان يف دورته االستثنائية يف 
ليت ال تزال هتـز العـامل العـريب منـذ عـدة             إن األحداث ا    

أســابيع تــذكرنا بأنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك أمــن وال تنميــة  
ــا ــسان   م ــوق اإلن ــرم حق ــدويل   . مل ُتحت ــصداقية اجملتمــع ال إن م

واجلمعية العامـة وجملـس األمـن وجملـس حقـوق اإلنـسان علـى               
 االنتـهاكات احملك يف كفالة احترام هذه احلقوق واملعاقبة على         

  .يت تتعرض هلاال
ــنني      ــس، االث ــوم أم ــباط ٢٨يف ي ــر، خاطبــت  /ش فرباي

ــاح دورتــه الــسادسة عــشرة       . جملــس حقــوق اإلنــسان يف افتت
وهناك، أشـرت إىل أمهيـة وجـود جملـس قـوي، يلتـزم أعـضاؤه                
بزيــادة تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها مــن خــالل إرســاء        

  .دوجةالقدوة، وبالتمسك بأعلى املعايري، ومبنع املعايري املز
اجمللــس دورة جلــسة طارئــة بــشأن ليبيــا يــوم  عقــد ن إ  

ــرار      S-15/1اجلمعــة املاضــي واعتمــد خالهلــا بتوافــق اآلراء الق
رسـل  يبشأن حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد مـن شـأنه أن             

وسـيؤدي  . إن احلالـة يف ليبيـا تـثري القلـق العميـق           . إشارة مهمة 
 كـبرية ملـصداقية     رةسااإلخفاق يف النظر يف هذه املسألة إىل خـ        
  .األمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان

واليــوم، يعــود األمــر إلينــا، يف اجلمعيــة العامــة، لنقــوم     
جيب علينا أن نظهر الوحدة والعزم يف تـصميمنا علـى         . بدورنا

هــذا هــو واجبنــا حنــو  . احلفــاظ علــى القــيم األساســية للميثــاق 

ــأملون ويكــافحون مــن    ــذين ي ــساء ال ــع الرجــال والن  أجــل مجي
ــوم ألكـــرب    ــوقهم، والـــذين يتعرضـــون اليـ ــرام حقـ ضـــمان احتـ

ــاهتم  . املخــاطر ــب تطلع ــن أن    . جيــب أال ختي ــة م ــى ثق ــين عل إن
مناقــشتنا بعــد ظهــر هــذا اليــوم ســتعكس هــذا الواجــب، وأننــا  

ــنثبت  ــسالم   ســ ــة الــ ــة يف خدمــ ــة أداة قويــ ــة العامــ أن اجلمعيــ
  .واالزدهار واألمن

ــام، معـــ     ــة اآلن لألمـــني العـ ــسيد وأعطـــي الكلمـ ايل الـ
  .كي مون - بان

ــام    ــني العـ ــة  (األمـ ــم باإلنكليزيـ ــذه  ): تكلـ ــب هبـ أرحـ
. الفرصة إلطالع اجلمعية العامة علـى آخـر التطـورات يف ليبيـا            

جنتمــع اليــوم لننظــر يف أزمــة متيــزت بأعمــال عنــف مــستمرة،    
وسط حالة طوارئ إنسانية متفاقمة، وحالة سياسـية ميكـن أن           

  .تتدهور أكثر
ــس      ــصرف جمل ــد ت ــا    وق ــن بإمجــاع وحــسمٍ حينم األم

ــة األســبوع    ــة هناي ــة يف عطل وأرحــب . اجتمــع يف جلــسة طارئ
أيضا بالبيانات القوية للعديـد مـن القـادة يف العـامل واملنظمـات              
الدولية، مبا يف ذلـك جامعـة الـدول العربيـة واالحتـاد األفريقـي               

 العـامل   ثلقد حتد . ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واالحتاد األورويب    
إننا نطالب بوقف فوري ألعمـال العنـف ضـد          . احدبصوت و 

املدنيني واالحترام الكامل حلقوقهم اإلنسانية األساسية، مبـا يف         
  .ذلك حق التجمع السلمي وحرية التعبري

وأرحب أيضا بتوصية جملـس حقـوق اإلنـسان بتعليـق             
وأؤيــد تأييــدا تامــا قــرار . عــضوية ليبيــا مــا دام العنــف مــستمراً

ال جلنـــة دوليـــة مـــستقلة للتحقيـــق يف    اجمللـــس بـــسرعة إرســـ  
ومــن . االنتــهاكات املزعومــة حلقــوق اإلنــسان الدوليــة يف ليبيــا
 القائمـة هذا املنطلق، أثين على قرار جملس األمـن إحالـة احلالـة              

  .يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية
وترسل تلك اإلجراءات جمتمعة رسـالة قويـة ومهمـة،            

 أنــه ال جمــال  ية وخارجهــا، هــ ذات مــدلول كــبري يف املنطقــ  
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لإلفالت من العقاب، وأن أولئك الذين يرتكبون اجلرائم ضـد          
اإلنسانية سـيعاقبون، وأن املبـادئ األساسـية للعدالـة واملـساءلة            

ــة   ــا الغلب ــة علــ   . ســتكون هل ــة العام ــوم، أحــث اجلمعي  أن ىوالي
  .تتصرف حبسم أيضاً

ــن      ــواردة مـ ــارير الـ ــر التقـ ــدان آخـ ــق امليـ ــثرية للقلـ . مـ
ــسائر يف األرواح،    و ــتمرار اخلـ ــق إزاء اسـ ــالغ القلـ ــساورين بـ يـ

والقمع املستمر للسكان، والتحريض الواضح مـن قبـل العقيـد           
وتفيــد . القــذايف وأنــصاره علــى العنــف ضــد الــسكان املــدنيني 

ــد فتحــت     ــأن مــستودعات األســلحة والترســانات ق ــار ب األخب
د بـأن   وهنـاك تقـارير تفيـ     .  اليت تقوم بترويع األهايل    للعصابات

القــوات احلكوميـــة أطلقـــت النـــار عـــشوائيا علـــى املتظـــاهرين  
ويف الغـرب،   . سلمياً، وقصفت قواعد عسكرية يف شرق البلد      

وردت تقارير عـن اشـتباكات مـستمرة وخطـرية بـني القـوات              
  .احلكومية واملعارضني املسلحني

ــا مــن العنــف غــري       وعــدد القتلــى بعــد أســبوعني تقريب
ه يتجـاوز األلـف، كمـا أبلغـت         معروف، لكـن مـن املـرجح أنـ        
واجلرحـى  ). S/PV.6490انظـر  (بذلك جملس األمن يوم اجلمعة    

ــاآلالف ــسقة مــزاعم حبــدوث    . ب ــة ومت وتــضيف تقــارير موثوق
عمليـــات قتـــل خـــارج نطـــاق القـــضاء، واعتقـــاالت تعـــسفية  

  .يبواحتجاز وتعذ
ومـع أن التقــارير تفيـد بــأن أعـداداً متزايــدة مـن أفــراد       

ــاكم وتنــــضم إىل     ــام احلــ ــدأت تتخلــــى عــــن النظــ اجلــــيش بــ
ــون      ــصاره حيكمـ ــذايف وأنـ ــد القـ ــدو أن العقيـ ــاهرات، فيبـ املظـ
قبضتهم على املناطق الغربية من البلد، وعلـى رأسـها طـرابلس            

 ر بنـش ووفقا لبعض اإلفادات، تقوم احلكومة . واملناطق اجملاورة 
وقـد سـيطر حمتجـون      . قوات على طول احلدود التونسية أيـضا      

مسلحون على عـدة مـدن بـالقرب مـن طـرابلس، مبـا يف ذلـك               
  .الزاوية ومصراته

ومع ذلـك، تـرد األنبـاء عـن وقـوع اشـتباكات عنيفـة                 
يف الزاويــة ومــا حوهلــا، حيــث صــد مقــاتلو املعارضــة دبابــات   

وتفيــد  . املدينــةومركبــات مدرعــة ليبيــة كانــت حتــاول اقتحــام
األنباء بـأن القـوات احلكوميـة تـشن، أو تعـد لـشن، هجمـات                

ــى مــصراتة  ــوات املعارضــة يف الــشرق تــنظم     . عل ويبــدو أن ق
ويف مدينة بنغـازي الـشرقية،   . نفسها استعدادا هلجمات حمتملة  

  .أنشئ جملس وطين انتقايل برئاسة وزير العدل السابق
ــة ال      ــى حــدوث أزم جــئني ومثــة مؤشــرات خطــرية عل

ــزداد تفاقمــا  وميكــن أن يعطــل العنــف شــبكات   . ومــشردين ت
ــة    ــواد الغذائيـ ــص يف املـ ــؤدي إىل نقـ ــع ويـ ــشواغل . التوزيـ والـ

اإلنسانية الرئيسية يف الوقـت الـراهن تتعلـق بـاجلزء الغـريب مـن               
البلـــد، حيـــث أن إمكانيـــة الوصـــول إليـــه واملعلومـــات بـــشأنه 

فوضــية األمــم وم. واملــدنيون يواصــلون الفــرار. حمــدودة للغايــة
املتحــدة لــشؤون الالجــئني هلــا وجــود علــى احلــدود التونــسية    

 شــخص حــىت ١١٠ ٠٠٠واملــصرية، والــيت عربهــا أكثــر مــن  
  . اآلن ويصل اآلالف غريهم إليها كل ساعة

ــالغ مــن أن آالف الالجــئني      وتــشعر املفوضــية بقلــق ب
ــا     ــرين يف ليبيـ ــون حماصـ ــا يكونـ ــب رمبـ ــن األجانـ ــم مـ . وغريهـ

 ذلـك، تقـدر املنظمـة الدوليـة للـهجرة أن هنـاك              وباإلضافة إىل 
 مليون عامل مهاجر غـري منـتظم يف البلـد، معظمهـم مـن               ١,٥

وُتبذل جهود كبرية حاليا لتيـسري عـودة هـؤالء          . أفريقيا وآسيا 
ــاهنم    ــسبل إىل أوطـــ ــم الـــ ــذين تقطعـــــت هبـــ ــاجرين الـــ . املهـــ

ــدان اجملــاورة يف     وقــد ــع حكومــات البل ناشــدت املفوضــية مجي
يــا وأوروبــا إبقــاء احلــدود الربيــة واجلويــة والبحريــة  مشــال أفريق

وكمـا أبلغـت   . مفتوحة أمام األشخاص الذين يفرون من البلد   
جملس األمن يف األسبوع املاضي، فإن من الـضروري الـسماح           
جلميع من يسعون إىل مغـادرة ليبيـا بـذلك، دون متييـز وبغـض               

  .النظر عن جنسيتهم

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/PV.6490�
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ــم      ــوظفي األمـ ــع مـ ــالء مجيـ ــرى إجـ ــد جـ ــدة وقـ املتحـ
وستــستمر عملياتنــا مــن موقــع ثــانوي،  . الــدوليني قبــل يــومني

. يــشكل حتــديا كــبريا لتنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الدوليــة   ممــا
ميكـن التنبـؤ هبـا، مـن املهـم         هذه الظروف الصعبة واليت ال     ويف

ويف واشنطن، العاصـمة،    . للغاية أن يظل اجملتمع الدويل متحدا     
 رئـيس الواليـات املتحـدة       أجريت مشاورات معمقة أمـس مـع      

ــامل       ــادة الع ــة مــع غــريه مــن ق ــات مماثل ــا وســأجري حمادث أوبام
  .واملنطقة خالل األيام املقبلة

إن التحـــدي اجلمـــاعي لنـــا ســـيتمثل يف تـــوفري محايـــة    
 أوال، لوقف العنف وثانيا، للتعامـل مـع         - حقيقية لشعب ليبيا  

وجيـــب تنفيـــذ حظـــر . حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية املتزايـــدة
األسلحة وحظر الـسفر وجتميـد األصـول مبوجـب قـرار جملـس              

ويــتعني علينــا . تنفيــذا ســريعا وفعــاال) ٢٠١١ (١٩٧٠ األمــن
اختاذ إجراءات ملموسة يف امليدان لتوفري املـساعدات اإلنـسانية       

  .فأرواح اآلالف يف خطر. وعامل الوقت أساسي. والطبية
لألمــم ويف األيــام املقبلــة، ستنتــشر أفرقــة تقيــيم تابعــة    

املتحدة لتنظيم استجابتنا اإلنسانية، وستعمل يف امليدان حيثمـا         
ويف األيـام   . أمكنها ذلك يف املناطق الشرقية والغربيـة مـن ليبيـا          

املقبلة، سأعقد أيضا اجتماعا لرؤساء وكـاالت األمـم املتحـدة           
ــة     ــة واإلقليمي ــسانية، وكــذلك اجملموعــات الدولي ــا اإلن وبراجمه

ــا  ــدول   يف ذلــك  األخــرى، مب ــى وجــه اخلــصوص جامعــة ال عل
  .العربية واالحتاد األفريقي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي

وكما قلت، فـإن األولويـة الفوريـة األوىل بالنـسبة لنـا               
 مــن غــذاء - جيــب أن تكــون تــوفري اإلغاثــة اإلنــسانية العاجلــة

 لآلالف علـى جـانيب احلـدود        - ومياه وصرف صحي ومأوى   
ينـــا أيـــضا البحـــث عـــن ســـبل وجيـــب عل. التونـــسية واملـــصرية

لتـــسريع عـــودة العمـــال الوافـــدين والرعايـــا األجانـــب الـــذين  
وخــالل . تقطعــت هبــم الــسبل وأصــبحوا ضــعفاء إىل أوطــاهنم  

األسبوع، أعتزم تعـيني مبعـوث خـاص، سـيعمل بـشكل وثيـق              

ــة واجملتمــع الــدويل لتنــسيق اســتجابتنا     مــع احلكومــات اإلقليمي
  . السريعة والفعالة

األزمــة، دعــوت القيــادة الليبيــة إىل مســاع ومنــذ بدايــة   
وتلبيـة دعوتنــا اجلماعيـة القويــة إلهنـاء العنــف واحتـرام حقــوق     

واالنتقــال إىل . اإلنــسان والتطلعــات املــشروعة للــشعب اللــييب 
  . أن يبدأ اآلنينبغينظام حكم دميقراطي جديد 

إن ريـــاح التغـــيري جتتـــاح الـــشرق األوســـط ومشـــال        
ــا ــونس إىل  . أفريقيـ ــن تـ ــيمن   ومـ ــرين إىل الـ ــن البحـ ــصر ومـ مـ
ــا ــدة    ومـ وراء ذلـــك، تطالـــب شـــعوب املنطقـــة حبقـــوق جديـ

. وجيب علـى اجملتمـع الـدويل أن يقـف حبـزم      . وحبريات جديدة 
وميثــاق األمــم املتحــدة واضــح جــدا؛ إن مــن واجبنــا اجلمــاعي 
الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان والتقــدم االجتمــاعي وحتــسني       

  .مستويات احلياة يف أجواء حرية أكرب
ــة عــن ذلــك أن جمتمعــات هــذه املنطقــة       وال يقــل أمهي

ــدخل      ــا ضــحايا للت كانــت خــالل اجلانــب األكــرب مــن تارخيه
واليــوم، وبينمــا هــي . اخلــارجي يف حياهتــا اليوميــة ويف ثقافاهتــا

تسعى إىل تشكيل مستقبل جديد، يتحتم على اجملتمـع الـدويل           
لـك،  ويعـين ذ . أن يسلم بأن التغيري جيـب أن يـأيت مـن الـداخل           

يتماشـى مـع     يف املقام األول، امللكية احمللية والقيادة احملليـة، مبـا         
  .التطلعات الشعبية إىل الكرامة والعدالة

ويف ذلك املسعى العظيم والنبيـل، فـإن األمـم املتحـدة              
تقف على أهبة االسـتعداد لتقـدمي املـساعدة بكـل سـبيل ممكـن            

وخبـالف  . طلبت شعوب املنطقة وحكوماهتـا مـساعدتنا       إذا ما 
االحتياجات اإلنـسانية العاجلـة، فـإن تلـك املـساعدة ميكـن أن              
تتخذ أشكاال عديدة، من الـدعم الـتقين يف تنظـيم االنتخابـات             

ولنتــذكر أن احلــل للعديــد مــن    . إىل صــياغة دســاتري جديــدة  
ــة      ــة هــو، يف هناي ــيت تواجــه املنطق ــر إحلاحــا ال التحــديات األكث

وذلــك هــو اجملــال  . اعيــةاملطــاف، التنميــة االقتــصادية واالجتم 
الذي ميكن لألمم املتحدة وشركائها الدوليني تقـدمي املـساعدة          
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ــريه   ــن غـ ــر مـ ــه أكثـ ــدم   - فيـ ــرأة والتقـ ــيم ومتكـــني املـ  يف التعلـ
  .االجتماعي واالقتصادي وإجياد وظائف وفرص للشباب

وقـد زار وكيلـي للــشؤون الـسياسية، الـسيد باســكو،       
لـك الرسـالة للـسلطات      مصر يف هناية األسبوع املاضي ونقـل ت       

وينطبـق الـشيء    . وملختلف أصحاب املصلحة الذين التقى هبـم      
نفــسه علــى تــونس، الــيت أوفــدت بعثــة إليهــا يف هــذا األســبوع 

ويف . الستكشاف املساعدة الـيت ميكـن لألمـم املتحـدة تقـدميها       
حمادثايت مع زعماء املنطقة يف كل بلد، فإنين أحث دائما علـى            

 مفتوح وشامل للجميع، ويف املقام      ضبط النفس وإجراء حوار   
  .األول، احترام تطلعات الشعب يف أكمل تعبري عنها

ــرئيس   ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــام  ): تكلـ ــكر األمـــني العـ أشـ
  .بيانه على

معــروض علــى اجلمعيــة العامــة مــشروع قــرار معنــون     
ــة يف جملــس    ” ــة الليبي ــة العربي ــق حقــوق عــضوية اجلماهريي تعلي

  .A/65/L.60فه الوثيقة ، والصادر بوص“حقوق اإلنسان
ــشروع        ــرض مــ ــان لعــ ــل لبنــ ــة ملمثــ ــي الكلمــ وأعطــ
  .A/65/L.60 القرار

ــان (الــسيد ســالم    ــة ) (لبن يــشرفين ): تكلــم باإلنكليزي
 مــن ١١٧أخاطــب اجلمعيــة العامــة اليــوم يف إطــار البنــد       أن

جــدول األعمــال وأن أعــرض، نيابـــة عــن عــدد مــن الـــدول       
، املعنــــون A/65/L.60واألفريقيــــة، مــــشروع القــــرار  العربيــــة

ــق حقــوق عــضوية اجلماهرييــ  ” ــة يف جملــس  تعلي ــة الليبي ة العربي
  .“حقوق اإلنسان

إن عامل الوقت أساسي اليوم، كما يتبني مـن أعمـال             
العنف والقتل الواسـعة النطـاق الـيت عـاىن منـها الـشعب اللـييب                
علـــى مـــدى األســـابيع القليلـــة املاضـــية، والـــيت نتابعهـــا مجيعـــا 

وقــــد اختــــذت املنظمــــات اإلقليميــــة إجــــراءات يف . باهتمــــام
ملاضي، األمر الذي مهد الطريـق للمبـادرة املعروضـة    األسبوع ا 

ــوم  ــة الي ــر، أصــدر جملــس  / شــباط٢٢ففــي . علــى اجلمعي فرباي

ــد       ــة ضـ ــرائم املرتكبـ ــدين اجلـ ــا يـ ــة بيانـ ــدول العربيـ ــة الـ جامعـ
ــساملني  ــا يف    . املتظــاهرين امل ــا أصــدر االحتــاد األفريقــي بيان كم

 فرباير، يـدين العنـف العـشوائي واملفـرط املـستخدم          /شباط ٢٣
  .ضد الشعب اللييب

غري أن اإلدانة اقتصرت تقريبا علـى األطـراف الفاعلـة           
وقـــد اختـــذ جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يف األســـبوع  . اإلقليميـــة

، الـذي يوصـي اجلمعيـة العامـة         A/HRC/S-15/2املاضي القـرار    
عـــضوية اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة يف ذلـــك بتعليـــق حقـــوق 

 ١٩٧٠واعتمــد جملــس األمــن أيــضا باإلمجــاع القــرار  .اجمللــس
يوم السبت للمـساعدة يف وضـع حـد للجـرائم الـيت              ) ٢٠١١(

وقـدم  . جيري ارتكاهبا يف ليبيا يف هذه اللحظة اليت نـتكلم فيهـا       
 كل من األردن وبوتسوانا وغابون      A/65/L.60مشروع القرار   

وحيــدونا األمــل يف أن ميكِّــن اجلمعيــة . وقطــر ولبنــان ونيجرييــا
  .العامة من السعي لوضع حد فوراً ملعاناة أشقائنا الليبيني

لقد كنا على اتصال دائـم مـع زمالئنـا أعـضاء الوفـود          
ومـشروع  . ع القرار وأهدافه  للتشاور معهم بشأن طابع مشرو    

ــع توصــية       ــي يف جــوهره، ويتماشــى م ــابع إجرائ ــرار ذو ط الق
ــرة     ــا للفقــ ــصادرة وفقــ ــسان الــ ــوق اإلنــ ــن ٨جملــــس حقــ  مــ

ــرار ــام ٦٠/٢٥١ الق ــدمت   . ٢٠٠٦ لع ــيت ق ــدول ال وتؤكــد ال
مــشروع القــرار علــى أن التعليــق املقتــرح هــو إجــراء اســتثنائي  

 آليــــة ٢وألجــــل تلــــك الغايــــة، تتــــضمن الفقــــرة . ومؤقــــت
الســـتعراض التعليـــق املقتـــرح، حـــسب االقتـــضاء ويف الوقـــت 

  . املناسب، الذي نأمل أن يكون قريبا جدا
إىل مستوى آمال الشعب اللييب وتطلعاتـه       اآلن  فلنرتق    

باعتماد مشروع القرار بتوافـق اآلراء، ونأمـل أن يكـون ذلـك             
وأخــريا، امسحــوا يل أن أوجــه رســالة تــضامن واحتــرام  . اليــوم
ونتقـدم خبـالص تعازينـا إىل       .  إىل الشعب اللييب الـشجاع     عميق

   .عائالت الضحايا
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ــة اآلن إىل ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس   تنتقــل اجلمعي
  .A/65/L.60النظر يف مشروع القرار 

ال للتـصويت   وقبل أن أعطـي الكلمـة للمـتكلمني تعلـي           
قبل التـصويت، أود أن أذكـر الوفـود بـأن تعلـيالت التـصويت               

  .  دقائق وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها١٠حمددة بـ 
): تكلم باإلنكليزيـة  ) (موريشيوس (السيد سوبورون   

أديل هبذا البيان بالنيابة عن اجملموعة األفريقية لنعرب عن قلقنـا           
ــة    ــة الراهن ــق إزاء احلال ــرار    العمي ــشروع الق ــا مل ــا ودعمن يف ليبي

A/65/L.60.  
ويف ذلـــك الـــصدد، نـــشري إىل البيـــان الـــصادر عقـــب   

ــاع  ــاد    ٢٦١االجتمــ ــابع لالحتــ ــن التــ ــسالم واألمــ  جمللــــس الــ
ــباط٢٣األفريقـــي، املعقـــود يف  ــه  / شـ ــر، والـــذي أدان فيـ فربايـ

جمللس بشدة االسـتخدام العـشوائي واملفـرط للقـوة واألسـلحة            ا
الفتاكة ضد املتظـاهرين املـساملني، يف انتـهاٍك حلقـوق اإلنـسان             

وال تـزال هـذه االنتـهاكات تـسهم     . وللقانون اإلنساين الـدويل  
وشـدد جملـس الـسالم      . يف خسارة األرواح وتدمري املمتلكـات     

ى أن تطلعـــات واألمـــن التـــابع لالحتـــاد األفريقـــي كـــذلك علـــ
ــة    الــشعب اللــييب إىل الدميقراطيــة واإلصــالح الــسياسي والعدال
والتنمية االجتماعية واالقتصادية هي تطلعات شـرعية، وحـث         

  .على ضرورة احترامها
فريقيــة مبجلـس حقـوق اإلنــسان،   وأيـدت اجملموعـة األ    

 املتعلــق A/HRC/S-15/2فربايــر، اعتمــاد القــرار  / شــباط٢٥يف 
ان يف ليبيا، اقتناعاً منها بـأن احلـق يف حريـة            حبالة حقوق اإلنس  

التعبري والتجمـع الـسلمي وحريـة تكـوين اجلمعيـات منـصوص             
ــواد  ــه يف املـ ــدة  ٢٢ و ٢١ و ١٩عليـ ــد األمـــم املتحـ  مـــن عهـ

 ١٠ و   ٩اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك يف املـواد         
 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب، الـذي           ١١و  

  .١٩٨١ عام اعتمد

وجيب على اجملتمع الـدويل أن يرسـل رسـالة قويـة إىل               
ــسؤولية عــن أعمــال العنــف ضــد       ــون امل ــذين يتحمل أولئــك ال
الــشعب اللــييب، وإىل الــشعب اللــييب، الــذي يعّبــر عــن تطلعاتــه 
ــالٍ    ــا أن اجملتمــــع الــــدويل لــــيس غــــري مبــ املــــشروعة، مفادهــ

وأنـه حيتـرم   باالنتهاكات اجلسيمة واملنهجيـة حلقـوق اإلنـسان،      
  .حق املتظاهرين سلمياً يف التعبري عن تطلعاهتم املشروعة

جيــب علــى كـــل دولــة مــن الـــدول األعــضاء محايـــة        
وصون مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعتـرف هبـا          
عامليا، لكن يترتب على أعضاء جملس حقوق اإلنسان واجـب          

 تعزيــز خــاص يف التــصرف بالنيابــة عــن اجملتمــع الــدويل لكفالــة
وبالتــايل، فــإن اجملموعــة األفريقيــة، . حقــوق اإلنــسان ومحايتــها

تنضم إىل توافـق اآلراء فيمـا يتعلـق مبـشروع القـرار، تـشدد                إذ
علــى أن القــرار املتخــذ بــشأن الظــروف االســتثنائية يف ليبيــا       

يطعن يف احلـق الـسيادي للـدول املنتخبـة يف خمتلـف أجهـزة                ال
  .ياهتااألمم املتحدة يف الوفاء بوال

وتؤيد اجملموعة األفريقية مناشدة جملـس األمـن للـدول        
األعضاء أن تقوم، من خـالل العمـل معـا والتـصرف بالتعـاون              
مــــع األمــــني العــــام، بتــــسهيل عــــودة الوكــــاالت اإلنــــسانية  
ــا يف      ــصل هب ــا يت ــسانية وم ــساعدات اإلن ــوفري امل واســتدامتها وت

ورفاهيــة وشــغلنا الــشاغل، يف هــذا الوقــت، هــو ســالمة . ليبيــا
وحيـدونا األمـل يف أن      . شعب ليبيا والرعايا األجانـب يف البلـد       

تقنــع قــوة تــصميم اجملتمــع الــدويل الــسلطات الليبيــة بالتــصرف 
بأقصى درجات ضبط الـنفس واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان             

ونأمـل أيـضاً أن يبقـي       . واحلريات األساسية املعترف هبـا عامليـا      
س حقـوق اإلنـسان احلالــة   جملـس األمـن واجلمعيـة العامــة وجملـ    

ــر يف       ــات النظ ــذه اهليئ ــد ه ــتعراض، وأن تعي ــد االس ــا قي يف ليبي
  .قراراهتا على ضوء تطور الظروف
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جـاء يف البيـان الـذي        وأود أن أختتم كلميت بتأييد مـا        
ــة يف اجتمــاع جملــس حقــوق     ــه باســم اجملموعــة األفريقي أُديل ب

  : فرباير/ شباط٢٥اإلنسان يف 
مـع الـدويل يف إدانتـه حلالـة         مثلما توحد اجملت  ”    

حقوق اإلنسان يف ليبيـا، جيـب عليـه أن يتوحـد أيـضاً              
  .“ملساعدة ليبيا على جتاوز حتدياهتا

ــرئيس   ــسية  (ال ــم بالفرن ــد اســتمعنا إىل آخــر  ): تكل لق
  . املتكلمني تعليال للتصويت قبل التصويت

أعطـــي الكلمـــة اآلن للممثـــل الـــدائم لغـــابون بـــشأن    
  .نظامية نقطة

حتتـرم  ): تكلمـت بالفرنـسية   ) (غـابون  (ة بيبالو السيد  
. غابون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عامليـا        

وتؤيـد غـابون البيـان الــذي أدىل بـه املمثـل الـدائم ملوريــشيوس       
ويؤيــد بلــدي مــشروع القــرار  . بالنيابــة عــن االحتــاد األفريقــي 

A/65/L.60ولكنه ليس من املشاركني يف تقدميه ،.  
تبـــت اجلمعيـــة اآلن يف ): تكلـــم بالفرنـــسية (الـــرئيس  

تعليــق حقــوق عــضوية ”، املعنــون A/65/L.60مــشروع القــرار 
أعطــي الكلمــة اآلن ملمثــل . “إلنــسانليبيــا يف جملــس حقــوق ا

  .األمانة العامة
إدارة شـــــؤون اجلمعيـــــة العامـــــة  (الـــــسيد بونتـــــارو  
 أود أن أعلـن أنـه منـذ تقـدمي         ): تكلم باإلنكليزيـة  ) (واملؤمترات

 التاليــــة إىل ، انــــضمت البلــــدانA/65/L.60مــــشروع القــــرار 
األرجنتني، إسبانيا، أستراليا، إسـتونيا، ألبانيـا، أملانيـا،         : مقدميه

ــدا،   ــواي، أيرلنـ ــا، الربازيـــل،  أأنـــدورا، أوروغـ يـــسلندا، إيطاليـ
ــدا، بــريو، تيمــور    ــا، بولن  ليــشيت، -الربتغــال، بلجيكــا، بلغاري

اجلبل األسود، جامايكا، جـزر البـهاما، اجلمهوريـة التـشيكية،           
ــة كور ــسابقة،    مجهوري ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــا، مجهوري ي

مجهوريـــة مولـــدوفا، جنـــوب أفريقيـــا، الـــدامنرك، رومانيـــا،      
ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة،     ســان ــارينو، ال م

ــصومال،      ــربيا، الـ ــيلي، صـ ــسرا، شـ ــسويد، سويـ ــسنغال، الـ الـ
غواتيمـــــاال، فرنـــــسا، فنلنـــــدا، قـــــربص، كرواتيـــــا، كنـــــدا،  

يــا، التفيــا، لكــسمربغ، ليربيــا، ليتوانيــا،  كوســتاريكا، كولومب
ليختنـــشتاين، مالطـــة، املكـــسيك، ملـــديف، اململكـــة املتحـــدة 
ــشيوس،     ــا، موري ــشمالية، منغولي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن لربيطاني
ــا،     ــدوراس، هنغاري ــدا، هن ــرويج، النمــسا، نيوزيلن ــاكو، الن مون

  .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
ــ   ــسية ( رئيسالـ ــم بالفرنـ ــرب أن  : )تكلـ ــل يل أن أعتـ هـ

  ؟A/65/L.60 اجلمعية ترغب يف اعتماد مشروع القرار
ــرار    ــشروع القـــــ ــد مـــــ ــرار ا( A/65/L.60 اعتمـــــ لقـــــ

٦٥/٢٦٥.(  
أعطـــي الكلمـــة اآلن  : )تكلـــم بالفرنـــسية ( الـــرئيس  

ــشأن      ــتكلم، شــرحا للموقــف ب ــون يف ال ــذين يرغب للممــثلني ال
وأود أن أذكــر الوفــود بــأن تعلــيالت . القــرار الــذي اختــذ للتــو

 دقــائق ١٠التــصويت أو شــرح املوقــف تقتــصر مــدهتا علــى      
  .وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها

: )تكلـم باإلسـبانية   () فرتويـال  (لسيد فالريو بريسينو  ا  
ــة عــن أســفها العميــق إزاء     ــة فرتويــال البوليفاري تعــرب مجهوري
ــا وتأســـف للخـــسائر    األحـــداث الـــيت وقعـــت مـــؤخرا يف ليبيـ

  .األرواح البشرية يف ذلك البلد الشقيق يف
إن فرتويـــال تـــرتبط ارتباطـــا تارخييـــا بالعـــاملني العـــريب    

رنا تـــستمد غـــذاءها مـــن تلـــك الثقافـــات وجـــذو. واألفريقـــي
القدمية اليت أسهمت إسهاما كبريا يف صـياغة عالقـات إنـسانية      

والــشعب الفرتويلــي . علــى أســاس الــسالم والتــضامن والعــدل 
يقــف إىل جانــب الــشعب اللــييب يف النــضال مــن أجــل التحــرر 
الوطين وتقرير املصري للشعوب ويف حتقيق التضامن بـني بلـدان           

ــوب ــ. اجلن ــصريه دون    وال ــرر م ــد أن يق ــييب احلــر ال ب شعب الل
ــدخل أجــنيب  ــد   . ت ــسيادة هــي البطــل الوحي ــشعوب ذات ال وال
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للتــاريخ، وغــري مــأذون ألي قــوة أجنبيــة بالتــدخل يف الــشؤون 
  .الداخلية للدولة الليبية

ونثين على جهود البلدان الـصديقة مـن أعـضاء جملـس            
ــرار   ــع القــ ــن ملنــ ــصبح أدا ) ٢٠١١ (١٩٧٠األمــ ــن أن يــ ة مــ

وينبغــي أال ُيفــسر ذلــك القــرار مبــا يتجــاوز اهلــدف   . للحــرب
ــالمتها       ــا وسـ ــدة ليبيـ ــيادة ووحـ ــى سـ ــاظ علـ ــل يف احلفـ املتمثـ

وحنـث البلـدان احملبـة للـسالم يف مجيـع منـاطق العـامل          . اإلقليمية
على وقف خطط غزو ليبيا اليت أعلنت عنها بال خجـل وزارة            

اهلـدف مـن هـذه      و. اخلارجية والبنتاغون يف الواليـات املتحـدة      
اخلطط واضح، أال وهـو االسـتيالء علـى اإلمكانـات الـضخمة             
ــا       ــوطن األم ليبي ــروة ال ــة واالســتراتيجية وث ــوارد الطبيعي ــن امل م

  .الطاقة من
وحبــــسب وكالــــة الــــصحافة الفرنــــسية، فقــــد ذكــــر   

ــاغون أن  ــوات    ”البنت ــشر الق ــد ن ــات املتحــدة يعي جــيش الوالي
لــس األمــن ال يــأذن  غــري أن قــرار جم. “العــسكرية حــول ليبيــا 
ــسكري  ــدخل الع ــشر     . بالت ــا ين ــدا إمربيالي ــإن بل ــك، ف ــع ذل وم

بــصورة انفراديــة وواضــحة عتــاده العــسكري لــشن عــدوان        
وتقول صحيفة الباييس اإلسـبانية يف عـددها        . مسلح على ليبيا  

أوباما يقترح على األمم املتحدة إنشاء منطقـة        ”: الصادر اليوم 
شد قـوات حبريـة جتـاه ليبيـا         الواليـات املتحـدة حتـ     . حظر طريان 
  .“لتدخل ممكن

ــشة       ــة املتعطـ ــدعو إىل رفـــض تلـــك التعبئـ ــال تـ وفرتويـ
للحرب للقوات اجلوية والبحريـة التابعـة للواليـات املتحـدة يف            

ومـــن يروجـــون الســـتخدام القـــوة . البحـــر األبـــيض املتوســـط
ــن      ــدفاع عــــ ــسعون إىل الــــ ــا ال يــــ ــد ليبيــــ ــسكرية ضــــ العــــ

حمميـة النتـهاكها، كمـا يفعلـون        اإلنسان، وإمنا إلنشاء     حقوق
دائمـــا، يف أحـــد أكـــرب مـــصادر الـــنفط والطاقـــة يف منطقـــة       

  .األوسط الشرق

ومنــاورات االنفــصاليني هلــا تــاريخ طويــل والتجــارب    
احلديثــة جــدا تؤكــد أهنــا أحــد األســاليب املــستخدمة مــن قبــل  
القــوى اإلمربياليــة، للتحــريض علــى االنقــسامات علــى أســس  

أي أسـس وجتزئـة الـدول، وهـو مـا يـؤدي،             عرقية أو دينيـة أو      
بــشكل عــام، إىل انــدالع احلــروب بــني األشــقاء والــيت يوجــد   

  .اجتاه إىل استخدامها لتربير الغزو األجنيب
وحنن مقتنعـون بـأن الـشعب اللـييب والـشعوب العربيـة               

واألفريقية ومجيع الشعوب احملبة للـسالم يف أحنـاء العـامل قاطبـة             
ــسكري   ــترفض االحــتالل الع ــاس ــا   .  لليبي ــددا إدانتن ونؤكــد جم

و حنث البلـدان املمثلـة هنـا        . للعنف واإلمربيالية ونزعة التدخل   
ــيادهتا      ــا وسـ ــتقالل ليبيـ ــى اسـ ــاظ علـ ــساعدة يف احلفـ ــى املـ علـ

ونأسـف الزدواجيـة املعـايري الـيت تطبقهـا      . وسـالمتها اإلقليميـة  
  .البلدان اإلمربيالية على حقوق اإلنسان

ووفـاة مئـات األشـخاص      . ةإن وفاة إنسان واحد مؤمل      
كمــــا أن وفــــاة اآلالف مــــن البــــشر الــــذين . يف ليبيــــا مؤملــــة

وحنيـي الـشعوب    . يتعرضون لغزوات عـسكرية إمربياليـة مؤملـة       
العربية اليت ختوض عملية متـرد سـلمي ومـربر والـيت تـسعى إىل               

  .مستقبل أفضل على طريق السالم
ــل الـــــسالم،      ــن أجـــ ــية مـــ ــد آن أوان الدبلوماســـ لقـــ
األمـم  . لقد حان الوقت للحـوار ولـيس العنـف      .رباحل وليس

املتحدة موجودة لتعزيز السالم والتفاهم، وليس لتعزيـز منطـق           
 اإلبــادةوجيــب أال نــسمح لــديناميات املــوت ومنطــق  . احلــرب

ــسود بــني اإلخــوة واألخــوات مــن      ــا وأن ت ــور يف ليبي ــأن تتبل ب
  .نفس الدولة

جلنـة  اقترح الرئيس هوغـو شـافيز فريـاس أمـس إنـشاء        
دوليــة للنوايــا احلــسنة مــن أجــل الــسعي إىل حتقيــق الــسالم يف   

فمن الـضروري التعزيـز فـورا حلـوار بـني حكومـة معمـر               . ليبيا
القــذايف وقــوى املعارضــة مــن أجــل حتقيــق التفــاهم واملــصاحلة   

   .للشعب اللييب
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ــرئيس  ــسية (الــــ ــم بالفرنــــ ــد انقــــــضت): تكلــــ   لقــــ
ويت، وأود أن لبيانــات تعليــل للتــصل دقــائق املخصــصة ١٠ ـالــ

   .أطلب إىل ممثل مجهورية فرتويال البوليفارية اختتام كلمته
) مجهورية فرتويال البوليفاريـة    (السيد فالريو بريسينو   

ــبانية ( ــم باإلسـ ــن ): تكلـ ــضرع هللاحنـ ــاىل أن  ونتـ ــبحانه وتعـ  سـ
ــؤمتر     ــة املـ ــة ومنظمـ ــدول العربيـ ــة الـ ــي وجامعـ ــاد األفريقـ االحتـ

ــاز، و   ــدم االحنيـ ــة عـ ــالمي وحركـ ــاري  اإلسـ ــالف البوليفـ التحـ
 اجلنوبيــــة أمريكــــالــــشعوب قارتنــــا األمريكيــــة واحتــــاد دول 

ستكرس نفسها على وجه السرعة للعمل من أجـل الـسالم يف            
  .ذلك البلد
مــن ســيدفع مثــن وفــاة  : امسحــوا يل أن أختــتم بــسؤال  

أكثــر مــن مليــون شــخص يف العــراق؟ مــن الــذي ســيدفع مثــن   
؟ ملــاذا ال ميثُــل مــن  اجملــزرة املــستمرة ضــد الــشعب الفلــسطيين  

اعترفــوا بارتكــاب جــرائم احلــرب هــذه، واإلبــادة اجلماعيــة       
واجلرائم ضد اإلنسانية أمام احملكمة اجلنائية الدوليـة؟ ومـا هـي            
اإلجراءات اليت يتخذها جملـس األمـن فيمـا يتعلـق هبـذه اجملـازر            

  البشعة اليت يستمر ارتكاهبا بدون عقاب؟
ر أن مجهوريــــة وختامــــا، نــــود أن نــــسجل يف احملــــض 

ــضمون     ــق مبـ ــا يتعلـ ــات فيمـ ــديها حتفظـ ــة لـ فرتويـــال البوليفاريـ
ــرة ــذي اعتمدتــ ٦٥/٢٦٥ مــن القــرار  ١ الفق  للتــو هــذه  ه، ال

اجلمعيـــة العامـــة، وعمـــال بـــه قـــررت تعليـــق حقـــوق عـــضوية 
إن مثــل . اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة يف جملــس حقــوق اإلنــسان

حتقيــق موضــوعي اختــاذه إال بعــد إجــراء  ميكــن  هــذا القــرار ال
وال ميكـن إدانـة أي      . األحـداث وموثوق به للتأكد مـن صـحة        

وحنــن نعتــرب هــذا القــرار متــهورا، كمــا أنــه اختــذ   . بلــد مــسبقا
بــدون انتظــار نتــائج التحقيــق الــيت يــتعني االضــطالع هبــا مــن    
ــس        ــن جمل ــة م ــق املعين ــستقلة للتحقي ــة امل ــة الدولي ــب اللجن جان

ــراره دإ    ــا لقـــــ ــسان وفقـــــ ــوق اإلنـــــ ــؤرخ  S-15/1حقـــــ املـــــ
  .فرباير/شباط ٢٥

لقـد اسـتمعنا إىل املـتكلم       ): تكلم بالفرنـسية   (الرئيس 
  .الوحيد شرحا للموقف

أعطي الكلمة اآلن للوفـود الراغبـة يف اإلدالء ببيانـات            
  .٦٥/٢٦٥عامة بعد اختاذ القرار 

ــس   ــسيدة رايــ ــة   (الــ ــدة األمريكيــ ــات املتحــ  )الواليــ
ــة ( ــالق، تعلــق   للمــرة األوىل علــ ):تكلمــت باإلنكليزي ى اإلط

. اجلمعيـــة العامـــة عـــضوية عـــضو يف جملـــس حقـــوق اإلنـــسان
ــا هـــم الـــذين جلبـــوه     إن هـــذا تـــوبيخ قـــاس، لكـــن قـــادة ليبيـ

الواليــات املتحــدة مــا زالــت تــشعر هبــول احلالــة       . ألنفــسهم
 عـائالت الليبـيني الـذين قتلـوا       تتجه خواطرنا صـوب     ليبيا، و  يف

   .أجلهم ونصلي من
عامة للـتكلم بـصوت واحـد مـع         لقد احتدت اجلمعية ال    

إن هــذا اإلجــراء الــذي مل يــسبق لــه . حكــام ليبيــا غــري اآلهبــني
 الــسيد القــذايف والــذين  إىلمثيــل يبعــث حتــذيرا واضــحا آخــر   

 وعنـدما . جيب عليهم وقف عمليات القتل    . ا يساندونه زالو ما
يكــون الــسبيل الوحيــد أمــام زعــيم مــا للتــشبث بالــسلطة هــو   

لشعبه بشكل صارخ ومنظم فإنه يفقـد   انتهاك حقوق اإلنسان    
وجيب عليه أن يتخلى عـن احلكـم وجيـب          . أي شرعية للحكم  

  .عليه القيام بذلك اآلن
. إن من يقوم باالحتجاجات يف ليبيـا هـم شـعب ليبيـا             

حبقوق اإلنسان العاملية للشعب اللييب ومجيـع       األمر  ويتعلق هذا   
حلمايــة النــاس، وبالنظــام الــذي فــشل يف النــهوض مبــسؤولياته   

كان من دواعي سرور الواليات املتحدة أن تكـون مـن      . شعبه
، جنبا إىل جنب شـركاء      ٦٥/٢٦٥املشاركني يف تقدمي القرار     

من مجيـع منـاطق العـامل، ممـا يؤكـد الطـابع العـاملي هلـذا القـرار                
  .وعمق التزامنا حبقوق اإلنسان اليت نؤمن هبا مجيعا

ة تـــرفض وال بـــد يل أن أضـــيف أن الواليـــات املتحـــد 
ــي      ــد الفرتويل ــه الوف ــذي قدم ــيح ال ــشويه املتعمــد والقب ــا الت متام

ويف الوقـت الـذي تعمـل       . لسياسة الواليات املتحـدة وموقفهـا     
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هذه اجلمعية بانسجام تـام لـدعم الـشعب اللـييب، مـن املخـزي               
ــرق       ــي للتط ــيت ال داع ــضاء، ال ــدول األع ــستغل إحــدى ال أن ت

ــسجلها املــستحق للــشجب، هــذه املناســبة لنــش    ر األكاذيــب ل
  .وتعزيز اخلوف وزرع الكراهية

يف املقابل، تصرفت اجلمعيـة العامـة اليـوم وفقـا ألنبـل              
صوب تقاليد األمـم املتحـدة وأوضـحت أن احلكومـات الـيت تـ             

. شـعوهبا ال مكـان هلـا يف جملـس حقـوق اإلنـسان             على  بنادقها  
ــن       ــسان م ــوق اإلن ــى عــضوية جملــس حق وينبغــي احلــصول عل

. إلنــسان وعــدم منحهــا ملــن ينتــهكوهناخــالل احتــرام حقــوق ا
ونأمل أن نتمكن من العمـل معـا للبنـاء علـى اخلطـوة املوحـدة                
واجلريئـــة واملبدئيـــة الـــيت اختـــذت اليـــوم للـــدفاع عـــن حقـــوق  

وحنـن حنيـي   . اإلنسان العاملية على نطاق منظومة األمم املتحدة      
  .أعضاء اجلمعية العامة على اختاذ هذا القرار التارخيي

سـيدي الـرئيس، أود أن      ): هنغاريا (وروسيالسيد ك  
ــا    أبـــدأ كلمـــيت باللغـــة العربيـــة تعـــبريا عـــن تـــضامننا واحترامنـ
العميقني للشعب اللييب الذي ينتفض بـسرعة مـن أجـل حريتـه             

ويــسعدين أن . وإعمــال حقــوق اإلنــسان األساســية يف أراضــيه
   .أتكلم باسم االحتاد األورويب

  )تكلم باالنكليزية(
ــذا الب    ــد ه ــدان املرشــحة   تؤي ــان البل ــسلنداي  واجلبــل أي

األســود ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة وكرواتيــا، 
ــون     ــساب واملرشــحون احملتمل ــة االســتقرار واالنت ــدان عملي وبل

  .وصربيا ألبانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا
ــيت       ــاق الـ ــعة النطـ ــة والواسـ ــف املهولـ ــال العنـ إن أعمـ

املني وغريهـم مـن املـدنيني يف ليبيـا       ُترَتكب حبق املتظاهرين املس   
وكجزء من هـذه    . تتطلب استجابة واضحة من اجملتمع الدويل     

. ٦٥/٢٦٥االستجابة، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة اليـوم القـرار            
ــع، مت  ــادويف الواق ــع     اعتم ــن مجي ــدان م ــة البل ــوم بتعبئ ــرار الي  ق

  .لقد تكلم اجملتمع الدويل بصوت واحد. املناطق

جــراء أن الـدول األعـضاء ميكنــها،   وقـد أظهـر هـذا اإل    
 اخلطـوط الـيت غالبـا      الوحدة عرب يف أحلك اللحظات أن تنسج      

اختتمـت يـوم اجلمعـة املاضـي الـدورة          . ما تقسم هذه اجلمعيـة    
اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان بتوافــق قــوي يف اآلراء بــشأن  

 وبتوصـية اجلمعيـة العامـة       مـستقلة للتحقيـق   تشكيل جلنة دوليـة     
  .ضوية ليبيا يف اجمللستعليق حقوق ع

االحتــــاد األورويب يهنــــئ بوتــــسوانا واألردن ولبنــــان   
ونيجرييا وقطر على أخـذ زمـام املبـادرة لترمجـة توصـية جملـس               

لقـــد . حقـــوق اإلنـــسان إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة الـــضروري
فاسـتجابت بـشعور    . أظهرت هذه البلدان قدرة قيادية عظيمـة      

ويؤيـد االحتـاد األورويب متامـا       .  احلالـة  تتطلبهمن اإلحلاح الذي    
  .مبادرهتا

 ترحيــب باعتمــاد األورويب أميــالــذلك يرحــب االحتــاد  
ســتجابة  االي هــههــذ .٦٥/٢٦٥القــرار  اليــوم اجلمعيــة العامــة

ــدان  خلطــورة احلناســبة امل ــة يف املي لــذخرية ل  اســتخدامٍ مــن-ال
احليـــة واألســـلحة الثقيلـــة ضـــد متظـــاهرين مـــساملني ميارســـون 

 ، والقمـع العنيـف املـستمر للمـدنيني        ،يـة التجمـع   حقهم يف حر  
ــصادرة ــصاالت      ومـ ــب االتـ ــالل حجـ ــن خـ ــبري مـ ــة التعـ  حريـ

   .لكترونيةاإل
 إحلاح احلالة وشـدهتا املتناهيـة كـل مـن           أكد على وقد    

 ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، واالحتـاد األفريقـي،      ،جملـس األمـن  
بعني وجامعة الدول العربية، وعـدد مـن املقـررين اخلاصـني التـا            

لألمم املتحدة، واالحتاد األورويب نفسه، وجمموعـة واسـعة مـن     
ــةطــراف األ  توعلــى وجــه اخلــصوص، أشــار . الفاعلــة الدولي
 حلقــوق اإلنــسان إىل أن كــل دولــة ملزمــة     ة الــساميةفوضــامل

ويؤيـــد . حبمايـــة احلـــق يف احليـــاة واحلريـــة واألمـــن الشخـــصي
الوة علـى ذلـك     االحتاد األورويب تأييداً تامـاً هـذا املوقـف، وعـ          

 ٢٠٠٥ر بــأن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  يــذكِّ
على حـدة  أن كل دولة على قد أكدت جمدداً    ) ٦٠/١القرار  (
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ــة،   عــن سؤولية املــتتحمــل  ــادة اجلماعي ــة ســكاهنا مــن اإلب محاي
وجــرائم احلــرب، والــتطهري العرقــي واجلــرائم ضــد اإلنــسانية،   

ــدويل  ــع الـ ــلوأن اجملتمـ ــدة،   ،  يتحمـ ــم املتحـ ــالل األمـ ــن خـ مـ
ــ ــراء إذا مل تقـــم  سؤولية املـ ــاذ إجـ ــة عـــن اختـ الـــسلطات الوطنيـ
  .واجبها أداءب

ــال      ــامتة حيـ ــة أن تظـــل صـ ــة العامـ وال ميكـــن للجمعيـ
وعند انتخـاب ليبيـا     . األحداث املروعة اليت جتري اآلن يف ليبيا      

مايو املاضـي، تعهـدت بالوفـاء الكامـل         /لعضوية اجمللس يف أيار   
لكــن لألســف،  . حقــوق اإلنــسان يف جمــال زاماهتــا جبميــع الت

إن عــضوية اجمللــس . هكــت هــذه التعهــدات انتــهاكاً ســافراً  انُت
فبموجــب . بالتأكيــد واجبــات والتزامــات معينــةليهــا تترتــب ع

، يتعني على أعـضاء األمـم املتحـدة املنتخـبني           ٦٠/٢٥١القرار  
ــوق       ــز حق ــايري يف تعزي ــأعلى املع ــوا ب ــس أن يلتزم ــضوية اجملل لع

. اإلنــسان ومحايتــها وأن يتعــاونوا مــع اجمللــس تعاونــاً كــامالً      
 أيضا إمكانية تعليق حقوق عـضوية       ٦٠/٢٥١ويتوخى القرار   

اجمللس اليت يتمتع هبا أي من أعضائه إذا ما ارتكـب انتـهاكات     
ــسان    ــوق اإلن ــة حلق ــذا. جــسيمة ومنهجي ــة  ، وهك ــإن اجلمعي ف

 مت توخيهـا   العامة اسـتفادت ببـساطة مـن األدوات املتاحـة الـيت           
  .لدى إنشاء جملس حقوق اإلنسان

وقــرار اليــوم ال يعاقــب الــشعب اللــييب بــأي حــال مــن   
على العكس من ذلـك، إنـه رسـالة مدويـة للتـضامن             . األحوال

ــه ــشديد    مع ــق ال ــن القل ــرب ع ــهإزاء تع ــاد األورويب و.  حمنت االحت
بطبيعة احلال، إلعادة النظر، يف إطار اجلمعيـة العامـة،          مستعد،  

يـة العربيـة الليبيـة يف جملـس         ريهاسألة حقـوق عـضوية اجلم     يف م 
 وحيـدوه األمـل يف      ؛حقوق اإلنـسان علـى أسـاس تطـور احلالـة          

ــضوية      أن ــادة الع ــا بإع ــستقبل قريب ــا األحــداث يف امل ــسمح لن ت
  .لليبياالكاملة 
ويف الوقت نفسه، ال يزال هناك الكثري مما يتعني علـى             

ام بــه حلمايــة الــسكان يف األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل القيــ 

ــف       ــن العنـ ــة عـ ــسانية النامجـ ــات اإلنـ ــة االحتياجـ ــا، وتلبيـ ليبيـ
ــطرابات، و ــإخالء مجيـــــع األجانـــــب يف  اواالضـــ لـــــسماح بـــ

لتحقيق يف املـسؤوليات عـن      ااجلماهريية العربية الليبية بأمان، و    
ويف هــذا . اجلــرائم املــستمرة وحماســبة مرتكبيهــا حماســبة شــاملة

ــر جملـــس األمـــ   ــصدد، أظهـ ــسم   الـ ــى احلـ ــبرية علـ ــدرة كـ ن مقـ
ــوم ــسبت  يـــ ــاذهالـــ ــاع باختـــ ــا  باإلمجـــ ــرارا قويـــ ــرار ( قـــ القـــ
يتــضمن تــدابري إلزاميــة مهمــة، مثــل حظــر  )) ٢٠١١( ١٩٧٠

توريــد األســلحة، وحظــر الــسفر، وجتميــد أصــول املــسؤولني،  
فــضال عــن إحالــة احلالــة يف ليبيــا إىل املــدعي العــام للمحكمــة   

  .اجلنائية الدولية
اختـــذت اجلمعيـــة العامـــة، بوصـــفها    واليـــوم أيـــضاً،    

الــصوت العــاملي لعــضوية األمــم املتحــدة، إجــراءات حامســة       
واســــتخدمت األدوات املتاحــــة هلــــا إلرســــال رســــالة قويــــة  

  .العامل إىل
تؤكـد  ): تكلـم باإلسبانيـــــة   ) (املكسيك( هيلرالسيد   

حكومة املكسيك جمـدداً إدانتـها للعنـف الـشديد املـستخدم يف             
ظـاهرات الـسلمية، فـضال عـن عمليـات اإلعـدام       ليبيـا لقمـع الت  

خــارج نطــاق القــضاء، واهلجمــات العــشوائية علــى الــسكان،  
ــك      ــسان يف ذل ــوق اإلن ــة حلق ــهاكات اجلــسيمة واملنهجي واالنت

إن االحترام الكامل حلقوق اإلنسان هـو التـزام ال ميكـن            . البلد
ويف مجيع األوقـات، ويف أي ظـرف    . للسلطات أن تتنصل عنه   

ــرو  ــن الظـ ــسكان   مـ ــة الـ ــا محايـ ــة ليبيـ ــى حكومـ  ف، جيـــب علـ
  . أراضيهاعلى املوجودين
ــس    إن    ــسان م ــوق اإلن ــة حق ــن محاي ــسؤولية ع لية ؤوامل

لدول األعضاء يف جملـس     جيب على ا  و. عاملية ال تعرف حدوداً   
ــزم بحقـــوق اإلنـــسان  ــايري حقـــوق  أن تلتـ التقيـــد الـــصارم مبعـ

ىل انــضمامها إكــم  عليهــا حبتترتــباإلنــسان؛ وتلــك مــسؤولية 
هذا هو السبب يف أن احلالـة يف ليبيـا تـشكل مـصدر              و. اجمللس

ونظـرا خلطـورة األحـداث، رأت املكـسيك أن مـن        . قلق أكـرب  



A/65/PV.76
 

12 11-24731 
 

ــم توصــية        ــس ودع ــة اجملل ــى نزاه ــاظ عل ــضرورة مبكــان احلف ال
ق عـــضوية ليبيـــا يف جملـــس حقـــوق  اجلمعيـــة العامـــة بـــأن ُتعلّـــ 

اإلنـسان  م حقوق   حتَراإلنسان إىل حني تستقر احلالة هناك، وتُ      
وألول مـرة، تـصرفت     . القـانون سـيادة   ستعاد  تـ احتراماً تاماً، و  

، ٦٠/٢٥١ لــنص وروح القــرار اجلمعيــة العامــة بتنفيــٍذ كامــلٍ
 النظام الدويل حلمايـة حقـوق اإلنـسان          يظل وبذلك كفلت أن  

   .ةباملصداقيمتمتعاً 
وأخــريا، أود أن أشــكر تلــك البلــدان مــن اجملمــوعتني     
ــة األفريقيــة الــيت أظهــرت التزامهــا حبقــوق اإلنــسان يف    والعربي

، الـذي أصـبحت املكـسيك مـن         ٦٥/٢٦٥تقدمي القـرار املهـم      
 .بني مقدميه

مــن دواعــي الــشرف لوفــد    ): لبنــان (الــسيد ســالم   
ــدي ــشروع      بلـ ــدمت مبـ ــيت تقـ ــدول الـ ــني الـ ــن بـ ــون مـ أن يكـ
 أبرزهــا أن ، اليــوم، وذلــك لعــدة أســباب اعُتمــدالــذي  القــرار

ــد   ــان كــان مــن بــني ال ول الــيت ســامهت يف وضــع اإلعــالن   لبن
 من خالل مشاركته يف أعمال اللجنـة        ،العاملي حلقوق اإلنسان  

ــة وضــع مــسودة هــذا اإلعــالن     . الــيت أناطــت هبــا هــذه اجلمعي
 مــن ويــالت احلــروب والعنــف  أن بلــدي، بعــد أن عــاىن كمــا

اإلعالن بــلتــزام  اال دســتوره يــنص علــىبــاتلــسنوات طويلــة، 
  . العاملي حلقوق اإلنسان

وال يسعنا اليـوم، وحنـن بـصدد التـصدي لالنتـهاكات              
أن هلـذه   بـ ر  سـوى أن نـذكِّ    ،  اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان يف ليبيـا       

لعـل مـن أبرزهـا اجلرميـة املـستمرة          و ، طويالً اًاالنتهاكات تارخي 
 واملتمثلــة يف احتجــاز القائــد الــوطين والروحــي     ١٩٧٨منــذ 

، وهــو ئــهااللبنــاين اإلمــام موســى الــصدر حريــة ورفيقيــه وإخف 
رجل احلـوار واالنفتـاح الـذي عمـل علـى إعـالء فكـرة احلريـة             

  .وقيمة اإلنسان

ــوم لتُ    ــُتوأخــرياً، إن مــسألة الي ــزال  ،ثب  لكــل مــن ال ي
 أن قضية حقوق اإلنسان عاملية ال ميزة فيهـا         ،حباجة إىل إثبات  

  .حلضارة أو دين أو ثقافة أو منطقة من العامل على أخرى
ــرئيس   ــس ( ال ــم بالفرن ــاك    ): يةتكل ــزال هن ــه ال ي ــا أن مب

  .متكلما على قائميت، أعلن اآلن إغالق قائمة املتكلمني ٢٣
يف ): نكليزيـة تكلـم باإل  ) (الفلـبني  (السيد كابكتوالن  

البداية، تعرب الفلبني عن تقديرها العميق لكم، سيدي، علـى          
ــة     ــسة املهم ــذه اجلل ــد ه ــت املناســب  عق ــة  يف الوق ــشأن احلال ب

  .ليبيا يف
ت يف مناســـبات عـــدة، مل تعـــد املـــسافة  وكمـــا أكـــد  

ــورات       ــن التط ــاطق ع ــدان واملن ــزالن البل ــان يع ــد اجلغرافي والبع
اجلاريــة يف بلــدان ومنــاطق أخــرى يف عاملنــا الــشديد التــشابك  

والتـوتر والـصراع اجلاريـان يف ليبيـا ميكـن، يف حالـة           . والترابط
ــة        ــى املنطق ــلبا عل ــؤثرا س ــسرعة، أن ي ــلميا وب ــهما س ــدم حل ع

ــرها ــامل - بأسـ ــل والعـ ــاالت   -  بـ ــصراعات وحـ ــرا ألن الـ  نظـ
االضطراب يف بلد واحد أو منطقة واحـدة تنحـو إىل االمتـداد             

وبينمـــا تغـــرق ليبيـــا يف مزيـــد مـــن  . لبلـــدان ومنـــاطق أخـــرى
الفوضى، فإنه حىت البلدان البعيدة مثـل الفلـبني ليـست حمـصنة             

وفضال عن الـسكان املـشردين داخليـا       . ضد هذه االضطرابات  
يــا، فــإن وجــود مــواطين دول ثالثــة يف كــل مكــان هنــاك  يف ليب

والفلــبني . يتطلــب أن يــضمن اجملتمــع الــدويل أمنــهم ورفــاههم 
تدعو الدول األعضاء اليت ميكنها وضعها من القيـام بـذلك إىل            
ــسماح ملــواطين الــدول الثالثــة الفــارين مــن احلالــة يف ليبيــا         ال

  .بدخول أراضيها وتوفري ممر آمن هلم
 وليبيــــا تربطهمـــا عالقــــات ثنائيـــة قويــــة   إن الفلـــبني   
وهلـذا الـسبب، تـشعر الفلـبني بقلـق عميـق إزاء حالـة               . ونشطة

ونأمل ونصلي من أجـل أن تنتـهي إراقـة       . هذا الصديق املقرب  
الدماء والعنف يف ليبيا قريبا وأن يسود الـسالم واالسـتقرار يف            

والتحدي الذي يواجه الفلبني هو أمـن       . ذلك البلد مرة أخرى   
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وبينمــا نــتكلم، .  مــواطن فلبــيين يف ليبيــا٢٦ ٠٠٠فــاه حنــو ور
ــضمان ســالمة      ــصارى جهــدها ل ــذل ق ــدي تب ــة بل ــإن حكوم ف
ورفاه املواطنني الفلبينيني هناك وتبذل أقـصى جهـد إلجالئهـم           

ــا  ــر أمن ــاطق أكث ــنم هــذه   . إىل من ويف هــذا الــصدد، أود أن أغت
ا الفرصة ألشكر تونس ومصر ومالطة واليونان وتركيا وغريهـ        

من بلدان البحر األبيض املتوسط، الـيت مسحـت بـاملرور اآلمـن             
  .للفلبينيني الذين يعربون أراضيها من أجل العودة إىل وطنهم

واألمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل يــتحمالن مــسؤولية    
ــييب        ال ــشعب الل ــة لل ــساعدة ممكن ــدمي أي م ــن تق ــها ع ــر من مف

ملخاطر كـبرية   إن ا . خالل أوقات الطوارئ والتغيري اهلائل هذه     
وأدوات . ليس بالنسبة لليبيا فحـسب، بـل أيـضا للعـامل بأسـره            

الدبلوماسية واحلوار السلمي بني األطراف املتنازعة الـيت أثبـت      
ــوة     ــا بقـ ــسخريها وتعزيزهـ ــب تـ ــدارهتا جيـ ــزمن جـ ــل . الـ واحلـ

العـــسكري لـــن يترتـــب عليـــه ســـوى زيـــادة مأســـاة الـــشعب   
  .ومشقته اللييب

ــضامنه      ــن تـ ــرب عـ ــبني تعـ ــا  والفلـ ــعب ليبيـ ــع شـ . ا مـ
والفلـــبني، بوصـــفها بلـــدا شـــهد انتقـــاال سياســـيا ســـلميا قبـــل 

عاما من خالل ثورة سلطة الشعب، تعرف الثمن البـاهظ          ٢٥
ــسياسية     ــة الـ ــق احلريـ ــها حتقيـ ــة الـــيت يتطلبـ والتـــضحيات اهلائلـ

والطريـق إىل   . واحلريات االقتصادية والعدالة بطريقة غري عنيفة     
اقة، يكتنفهـا الكـثري مـن احلـواجز         الدميقراطية عملية طويلة وش   

ولكن يف النهاية فـإن منـارة الدميقراطيـة لـن تنطفـئ        . والعقبات
وستظل تلهم الشعوب املقهورة اليت عقدت العـزم علـى حتريـر           

  .نفسها يف مجيع أحناء العامل
إن كنـدا   ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (كنـدا  (السيد مـاكين    

ادة باختـاذ القـرار     تضم صـوهتا إىل املـتكلمني اآلخـرين يف اإلشـ          
ــة      ٦٥/٢٦٥ ــة العربي ــضوية اجلماهريي ــوق ع ــق حق ــذي يعل ، ال

وكندا تنضم إىل بقية اجملتمـع      . الليبية يف جملس حقوق اإلنسان    
الدويل يف التعـبري عـن غـضبنا إزاء الـصور املفزعـة املرسـلة مـن                 

. ليبيا للهجمات الوحشية اليت يشنها نظام القـذايف علـى شـعبه           
يقف مكتوف األيـدي فيمـا يهـدد القـذايف          وال ميكن للعامل أن     

وأفــراد أســرته بإراقــة املزيــد مــن دمــاء األبريــاء يف حماولتــهم        
  .لالحتفاظ بالسلطة

ومواصلة السماح لنظام القذايف بأن يكون لـه صـوت            
يف جملــس حقــوق اإلنــسان ســيكون إهانــة لــيس لــشعب ليبيــا، 
ــسان      ــوق اإلن ــة وحق ــة والدميقراطي ــة باحلري ــار للمطالب ــذي ث  ال
وسيادة القانون، فحسب ولكن أيضا للمجتمع الـدويل بأسـره     
الـــذي يعتـــرب جملـــس حقـــوق اإلنـــسان اهليئـــة الرئيـــسية لألمـــم 
ــصدي حلــاالت      ــسان والت ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي املتحــدة لتعزي

  .وقوع انتهاكات
 علـى   ٦٠/٢٥١وقد نصت اجلمعيـة العامـة يف القـرار            

نـسان يف   إمكانية تعليـق حقـوق العـضوية يف جملـس حقـوق اإل            
والتقــاعس يف مواجهــة االنتــهاكات اجلــسيمة . حــاالت كهــذه

واملنهجية حلقوق اإلنـسان الـيت جتـري يف ليبيـا كـان مـن شـأنه                 
ــسان       ــوق اإلن ــس حق ــصداقية جمل ــشكل خطــري م ــوض ب أن يق

وبالتايل، يـسر كنـدا أن اجلمعيـة، وهـي هيئـة            . واجلمعية العامة 
 ذات عــــــضوية عامليــــــة، متكنــــــت مــــــن االســــــتجابة هبــــــذه

  .اليوم السرعة
يف ): تكلمـت باإلنكليزيـة   ) (ملـديف  (السيدة حسني   

فرباير، اختذ جملس حقـوق اإلنـسان خطـوة تارخييـة           / شباط ٢٥
وأوصـــى بتعليـــق عـــضوية ليبيـــا يف اجمللـــس بـــسبب انتـــهاكاهتا 

). A/HRC/S-15/2انظـر   (اجلسيمة واملنهجيـة حلقـوق اإلنـسان        
ــراره         ــك بق ــى ذل ــن عل ــس األم ــىن جمل ــوم واحــد، ب ــدها بي وبع

، الــــذي يفــــرض عقوبــــات وحظــــرا علــــى )٢٠١١ (١٩٧٠
وقد اختذت اجلمعية العامة اليوم إجـراء بتعليـق حقـوق           . النظام

وتلك القرارات، ولـئن  . عضوية ليبيا يف جملس حقوق اإلنسان   
غري كافيـة إلنقـاذ أرواح الكـثريين    كانت خطوات هامة، فإهنا    

ــا    ــتكلم هنـ ــن نـ ــون وحنـ ــذين ميوتـ ــرارات   . الـ ــاذ قـ ــب اختـ وجيـ

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/S-15/2�
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وإجـــــراءات حازمـــــة ضـــــد هـــــذه االنتـــــهاكات حلقـــــوق      
  .األبرياء املواطنني
وملـــديف تـــدين بـــشدة أعمـــال العنـــف الـــيت تـــشنها    

ــاول        ــذي حي ــشعب ال ــك ال ــعبها، ذل ــة ضــد ش ــسلطات الليبي ال
ريـــة التعـــبري والتجمـــع فحـــسب تأكيـــد حقوقـــه العامليـــة يف ح
ومــــن الواضــــح أن . واختيــــار حكومتــــه بطريقــــة دميقراطيــــة

انتهاكات جسيمة ومنهجيـة حلقـوق اإلنـسان قـد ارُتكبـت يف             
ومـن  . ليبيا، وأهنا تشكل علـى األرجـح جـرائم ضـد اإلنـسانية            

ــام    ــزم القيــ ــييب ال يعتــ ــديكتاتوري اللــ ــام الــ الواضــــح أن النظــ
 وعليـه، فـإن مـن واجـب         .مبسؤوليته الرئيسية عن محايـة شـعبه      

وحنـــن، جمتمــع الــدول، نتحمـــل   . اجملتمــع الــدويل أن يتــدخل   
مسؤولية واضحة ال لبس فيها عن محايـة األبريـاء مـن الرجـال              
والنساء واألطفال يف ليبيا؛ وعن إزاحة معمر القذايف وحلفائـه          
عـــن الـــسلطة وإخـــضاعهم للمـــساءلة عـــن جـــرائمهم؛ وعـــن  

  . جديداملساعدة على بناء بلد دميقراطي
وملديف، وهـي أيـضا بلـد مـسلم يـستجيب لنـداءات               

إخواننا وأخواتنا يف ليبيا، يـثين علـى مجيـع الـدول األعـضاء يف               
ــرار    ــة الختــاذ الق ــذي اُتخــذ  . ٦٥/٢٦٥هــذه اهليئ واإلجــراء ال

اليــوم يف اجلمعيــة العامــة جيــب أن يتبعــه التــزام مــستمر واختــاذ   
  .لدويلإجراءات عاجلة بال تراخ من قبل اجملتمع ا

): تكلـــم باإلســـبانية) (كولومبيـــا (الـــسيد أوســـوريو  
ــة     ــداث املخزيـ ــر األحـ ــن أكثـ ــدة مـ ــا واحـ ــامل حاليـ يـــشهد العـ

ــسنوات األخــرية  قمــع عنيــف مــن قبــل نظــام   : واملؤســفة يف ال
واتــسم . ديكتــاتوري لــشعبه وانتــهاك صــارخ حلقــوق اإلنــسان

رد فعل منظومـة األمـم املتحـدة بالـسرعة واالسـتعجال اللـذين             
وبعــد أن دعــا جملــس األمــن إىل العــودة     . تدعيهما احلالــةتــس

للحــس الــسليم والتعامــل الــسلمي مــع االحتجاجــات الــشعبية  
ــاع      ــذ باإلمجـ ــد اختـ ــة، فقـ ــسلطات الليبيـ ــه الـ ــا جتاهلتـ ــو مـ وهـ

ــرار ــة يف    ) ٢٠١١ (١٩٧٠ الق ــة احلال ــات وإحال ــرض عقوب لف

رائم ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية لتحديد املسؤولية عـن اجلـ          
  .ارتكبت اليت

وكولومبيا تؤكـد مـن جديـد علـى احلاجـة امللحـة إىل                
ــال بــصرامة        ــسلطات الليبيــة باالمتث ــف وتطالــب ال ــف العن وق

ونـرفض بـشكل    . اللتزاماهتا الدولية وللقانون اإلنـساين الـدويل      
قـــاطع دعـــاوى التحـــريض مـــن قبـــل الـــدوائر الرمسيـــة ونـــدين 

. ية للشعب اللـييب   انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساس    
وينبغــي للدولــة أن تــضطلع مبــسؤوليتها األساســية عــن ضــمان  
أمــن وحقــوق مواطنيهــا، مبــا يف ذلــك احلــق يف احليــاة وحريــة   

  .التعبري والتجمع السلمي
وقد التزمت كولومبيا مبوقـف حـازم وثابـت يف مجيـع              

وكنا مـن مقـدمي قـرار جملـس         . احملافل اليت عاجلت هذه احلالة    
ــة للتحقيــق يف االنتــهاكات الــيت   األمــن الــذي  ــة دولي أنــشأ جلن

ارتكبت يف ليبيا وأوصى بتعليق عضوية ليبيا يف جملـس حقـوق          
ــسان ــضا يف     . اإلن ــرار، فقــد اشــتركنا أي وفــضال عــن ذلــك الق

 الذي قررت فيه اجلمعيـة العامـة تعليـق          ٦٥/٢٦٥تقدمي القرار   
  .عضوية ليبيا يف جملس حقوق اإلنسان

 يف العــيش يف جمتمــع أكثــر   إن تطلعــات شــعب ليبيــا    
ــاهتم      ــوقهم وحريـ ــون حبقـ ــه املواطنـ ــع فيـ ــصافاً يتمتـ ــة وإنـ عدالـ

واملــصاحلة تقتــضي  . األساســية بالكامــل، تطلعــات مــشروعة   
حتديد املسؤوليات للتعامل مـع اإلفـالت مـن العقـاب وضـمان             

  . تقدمي مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية إىل العدالة
متحـــداً ومتيقظـــاً، وال بـــد أن يبقـــى اجملتمـــع الـــدويل    

وينبغي أن يواصـل اختـاذ اإلجـراءات لوضـع حـد لالنتـهاكات              
  . اليت يرتكبها النظام القمعي اللييب

إن : )تكلــم باإلســـبانية ) (شــيلي ( الــسيد إراثوريــث    
األحداث اخلطـرية الـيت تتكـشف يف ليبيـا والقمـع غـري املقبـول                

يلي الــذي متارســه حكومــة العقيــد القــذايف، وهــو مــا أدانتــه شــ 
بــصورة قاطعــة، قــد مجعتنــا هنــا اليــوم معــاً لكــي نقــرر تعليــق    
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حقوق ليبيا باعتبارها عضوا يف جملـس حقـوق اإلنـسان، وفقـاً             
، الذي أنـشأ    ٦٠/٢٥١ من القرار    ٨للسلطة احملددة يف الفقرة     

  .جملس حقوق اإلنسان
إن حقــــوق اإلنــــسان عامليــــة وغــــري قابلــــة للتجزئــــة    

ورد الفعـــل غـــري .  بعـــضاًومترابطــة متـــشابكة ويعـــزز بعـــضها 
ــد      ــرابلس ضـ ــة طـ ــب حكومـ ــن جانـ ــشي مـ ــب والوحـ املتناسـ
احتجاجات شعبها الذي يطالب باحلق املـشروع يف اإلصـالح          
أمر غري مقبول متاماً من أي دولة من الدول األعـضاء، ناهيـك      

وفـضالً عـن ذلـك، فقـد        . عن عضو يف جملس حقوق اإلنـسان      
ليتها عن محايـة    تقاعست ليبيا على حنو خطري عن حتمل مسؤو       

ــشعر    . ســكاهنا املــدنني  ــل وينبغــي أن ن ــالقلق، ب ــشعر ب وحنــن ن
بــــالقلق بــــشكل خــــاص إزاء حالــــة النــــساء واألطفــــال يف      

  . البلد ذلك
ــرار    ــوق    ٦٠/٢٥١إن القـ ــس حقـ ــشأ جملـ ــذي أنـ ، الـ

 على أنـه ينبغـي أن يتحلـى أعـضاء           ٩اإلنسان، ينص يف الفقرة     
. “حقــوق اإلنــسانبــأعلى املعــايري يف تعزيــز ومحايــة  ”اجمللــس 

  .ومن الواضح أن هذا ليس هو احلال بالنسبة لليبيا
وشيلي، باعتبارها عـضوا يف جملـس حقـوق اإلنـسان،             

، الذي اختذه اجمللـس    S-15/1شاركت يف تقدمي مشروع القرار      
يوم اجلمعة املاضي، كما قـدمت القـرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة              

ــؤخراً ــز ومح  . م ــرارين ألن تعزي ــدت شــيلي الق ــوق  وأي ــة حق اي
ــا      ــة، وألهن ــة والداخلي ــسان أحــد ركــائز سياســتها اخلارجي اإلن
ملتزمة بقوة هبذه املنظمـة، وبنظـام حقـوق اإلنـسان، ومبجلـس          

  .حقوق اإلنسان باألخص
وال ميكن تصور أن حكومـة تنتـهك حقـوق اإلنـسان              

واحلريـات األساســية لــشعبها بـشكل منــهجي مبكــن أن تنتمــي   
تغري الظـروف وأن يتـسىن للجمعيـة        ونأمل يف أن تـ    . إىل اجمللس 

ــد مــرة أخــرى يف القريــب العاجــل مــن أجــل إعــادة        أن تنعق
  .احلقوق اليت علقت اليوم

إن : )تكلـم باإلسـبانية   () غواتيماال(السيد روسينتال     
القــرار املتخــذ اليــوم ال يــشري إىل احلالــة يف اجلماهرييــة العربيــة  

األمـم املتحـدة    الليبية فحسب، بل إنه يـشري بـنفس األمهيـة إىل            
وحمافلها احلكوميـة الدوليـة املختلفـة، واملـشاكل العويـصة الـيت             
نواجههــا يف بعــض األحيــان يف التوفيــق بــني املبــادئ واملقاصــد 

  .املختلفة الواردة يف امليثاق
وعلى سبيل املثال، فإن منظمتنا تعتز بطابعها العـاملي،           

وعلـى  . اويف هذا السياق، نقدر تنوع وجهات النظر يف حمافلن        
مدار تاريخ األمم املتحدة برمته، مل نلجأ إال يف بـضع حـاالت             

. إىل تعليــق العــضوية أو طــرد دولــة عــضو مــن حمفــل أو أكثــر  
وهــذه وســيلة أخــرى للتعــبري عــن أن متطلبــات االنتمــاء إىل       

ــة    ــست صــارمة للغاي ــا لي ــة    . منظمتن ــم أن التعددي ــا نفه ــل إنن ب
  . عددة األطرافوالتنوع من مصادر قوة الدبلوماسية املت

 والقــرار املتخــذ اليــوم ٦٠/٢٥١غــري أن اختــاذ القــرار   
يرسالن إشارة مفادهـا أن جمتمـع دولنـا يقتـضي فـرض حـدود               

واملسألة اليت تشغل بالنـا     . معينة لقواعد سلوك الدول األعضاء    
ومـــا مـــن شـــك يف أن حقـــوق . اليـــوم تتعـــدى تلـــك احلـــدود

ــة العربيــ   ــة تنتــهك  اإلنــسان األساســية لــشعب اجلماهريي ة الليبي
بشكل منهجي وصارخ؛ أو بعبارة أخـرى فـإن حكومـة ذلـك            
البلــد ال تفــي حــىت باحلــدود الــدنيا مــن مــسؤوليتها عــن محايــة  

وهـذا يعـين أهنـا تفتقـر إىل الـسلطة األخالقيـة         . سكاهنا املـدنيني  
إلبداء الرأي فيما يتعلق بتصرفات بلدان أخرى بـشأن حقـوق           

  .الن العاملياإلنسان املعترف هبا يف اإلع
ويف ذلك الصدد، نفهم أن القرار املتخذ مؤخراً لـيس            

جمرد تعبري عن التضامن مع شعب ليبيا فحسب، بـل إنـه يعـزز              
اآلليــات املتاحــة لألمــم املتحــدة للــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان   
  . وتعزيزها على مستوى العامل، وهلذا السبب، نرحب بالقرار

: )م باإلسـبانية  تكلـ () كوبا(السيد نونييث موسكريا      
تتــشاطر كوبــا متامــاً الــشواغل الدوليــة حيــال ســقوط قتلــي يف  
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صفوف املدنيني يف ليبيا، وتـدعم حـالً سـلمياً وسـيادياً للـرتاع              
  .يتوصل إليه الشعب اللييب، بدون أي تدخل خارجي

وحنن نتـابع بقلـق التـصرحيات املتكـررة ملـسؤولني مـن               
حــون فيهــا إىل أهنــم   أمريكــا الــشمالية واالحتــاد األورويب يلم  

يدرسون خيارات تنطوي على القيام بعمل عسكري يف ليبيـا،      
ــشري إىل حتــرك قــوات وأصــول        ــب تقــارير صــحفية ت إىل جان

  . عسكرية صوب املنطقة
وكوبــا تــرفض رفــضاً قاطعــاً أي تــدخل عــسكري يف    

ذلك البلد، األمر الـذي قـد يفـضي إىل سـقوط آالف القتلـى،               
ــة   ــب الوخيمــ ــن العواقــ ــضالً عــ ــيواجهها   فــ ــيت ســ ــة الــ  للغايــ

  . العاملي االقتصاد
ــر / شــباط٢٥ويف    ــرض  ٢٠١١فرباي ــف، اعت ، يف جني

 مـن منطـوق القـرار بـشأن حالـة      ١٤الوفد الكويب على الفقرة  
، )S-15/1القـرار   (حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبيـة        

الذي اختذ يف سياق الدورة االستثنائية جمللـس حقـوق اإلنـسان       
وكمــا قــال ممثــل كوبــا يف بيانــه  . موضــوع ذلــك البلــدبــشأن 

آنـــذاك، فـــإن مـــضمون تلـــك الفقـــرة يرســـي ســـابقة خطـــرية  
يتعلــق بالتعــاون يف جمــال حقــوق اإلنــسان، الــذي يــتعني    فيمــا

  . على اجمللس أن ينهض به يف عمله
ــد،        ــس اجلديـ ــبين اجمللـ ــا نـ ــا كنـ ــة، وبينمـ ــذ البدايـ ومنـ

وكنــا . دولــة مــااعترضــت كوبــا علــى بنــد تعليــق عــضوية أي 
ــايري        ــة املع ــن ازدواجي ــس متحــرر م ــدينا جمل ــل أن يكــون ل نأم
ــوق        ــة حق ــصداقية جلن ــذي أخــل مب ــر ال ــو األم ــسييس، وه والت

ــسابقة  ــسان الـ ــرار  . اإلنـ ــد يف القـ ــذا البنـ  ٦٠/٢٥١وإدراج هـ
ــد       ــس اجلديـ ــل اجمللـ ــل كاهـ ــث أثقـ ــلبية حيـ ــابقة سـ ــكل سـ شـ

نظـــري لـــه يف أي هيئـــة مـــن هيئـــات األمـــم    إضـــايف ال بعـــبء
  .األخرى املتحدة

إن تطلعــات شــعب ليبيــا يف العــيش يف جمتمــع أكثــر        
ــاهتم      ــوقهم وحريـ ــون حبقـ ــه املواطنـ ــع فيـ ــصافاً يتمتـ ــة وإنـ عدالـ

واملــصاحلة تقتــضي  . األساســية بالكامــل، تطلعــات مــشروعة   
حتديد املسؤوليات للتعامل مـع اإلفـالت مـن العقـاب وضـمان             

  . لةتقدمي مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية إىل العدا
بـــد أن يبقـــى اجملتمـــع الـــدويل متحـــداً ومتيقظـــاً،   وال  

وينبغي أن يواصـل اختـاذ اإلجـراءات لوضـع حـد لالنتـهاكات              
  . اليت يرتكبها النظام القمعي اللييب

إن ): تكلــم باإلســـبانية ( )شــيلي  (الــسيد إّراثوريــث    
األحداث اخلطـرية الـيت تتكـشف يف ليبيـا والقمـع غـري املقبـول                

مــة العقيــد القــذايف، وهــو مــا أدانتــه شــيلي  الــذي متارســه حكو
بــصورة قاطعــة، قــد مجعتنــا هنــا اليــوم معــاً لكــي نقــرر تعليــق    
حقوق ليبيا باعتبارها عضوا يف جملـس حقـوق اإلنـسان، وفقـاً             

، الذي أنـشأ    ٦٠/٢٥١ من القرار    ٨للسلطة احملددة يف الفقرة     
  .جملس حقوق اإلنسان

تجزئــــة إن حقــــوق اإلنــــسان عامليــــة وغــــري قابلــــة لل   
ورد الفعـــل غـــري . ومترابطــة متـــشابكة ويعـــزز بعـــضها بعـــضاً 

ــد      ــرابلس ضـ ــة طـ ــب حكومـ ــن جانـ ــشي مـ ــب والوحـ املتناسـ
احتجاجات شعبها الذي يطالب باحلق املـشروع يف اإلصـالح          
أمر غري مقبول متاماً من أي دولة من الدول األعـضاء، ناهيـك      

وفـضالً عـن ذلـك، فقـد        . عن عضو يف جملس حقوق اإلنـسان      
ست ليبيا على حنو خطري عن حتمل مسؤوليتها عن محايـة           تقاع

ــدنني  ــكاهنا املــ ــي أن   . ســ ــل وينبغــ ــالقلق، بــ ــشعر بــ ــن نــ وحنــ
ــال    نـــشعر ــساء واألطفـ ــة النـ ــالقلق بـــشكل خـــاص إزاء حالـ بـ

  . ذلك البلد يف
ــرار    ــوق    ٦٠/٢٥١إن القـ ــس حقـ ــشأ جملـ ــذي أنـ ، الـ

 على أنـه ينبغـي أن يتحلـى أعـضاء           ٩اإلنسان، ينص يف الفقرة     
. “بــأعلى املعــايري يف تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان ”س اجمللــ

  .ومن الواضح أن هذا ليس هو احلال بالنسبة لليبيا
وشيلي، باعتبارها عـضوا يف جملـس حقـوق اإلنـسان،             

، الذي اختذه اجمللـس    S-15/1شاركت يف تقدمي مشروع القرار      
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يوم اجلمعة املاضي، كما قـدمت القـرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة              
ــؤخراً ــوق     . م ــة حق ــز ومحاي ــرارين ألن تعزي ــدت شــيلي الق وأي

ــا      ــة، وألهن ــة والداخلي ــسان أحــد ركــائز سياســتها اخلارجي اإلن
ملتزمة بقوة هبذه املنظمـة، وبنظـام حقـوق اإلنـسان، ومبجلـس          

  .حقوق اإلنسان باألخص
وال ميكن تصور أن حكومـة تنتـهك حقـوق اإلنـسان              

أن تنتمــي واحلريـات األساســية لــشعبها بـشكل منــهجي مبكــن   
ونأمل يف أن تـتغري الظـروف وأن يتـسىن للجمعيـة            . إىل اجمللس 

ــد مــرة أخــرى يف القريــب العاجــل مــن أجــل إعــادة        أن تنعق
  .احلقوق اليت علقت اليوم

إن ): تكلـم باإلسـبانية   ) (غواتيماال (السيد روسينتال   
القــرار املتخــذ اليــوم ال يــشري إىل احلالــة يف اجلماهرييــة العربيــة  

حسب، بل إنه يـشري بـنفس األمهيـة إىل األمـم املتحـدة              الليبية ف 
وحمافلها احلكوميـة الدوليـة املختلفـة، واملـشاكل العويـصة الـيت             
نواجههــا يف بعــض األحيــان يف التوفيــق بــني املبــادئ واملقاصــد 

  . املختلفة الواردة يف امليثاق
وعلى سبيل املثال، فإن منظمتنا تعتز بطابعها العـاملي،           

وعلـى  . اق، نقدر تنوع وجهات النظر يف حمافلنا      ويف هذا السي  
مدار تاريخ األمم املتحدة برمته، مل نلجأ إال يف بـضع حـاالت             

. إىل تعليــق العــضوية أو طــرد دولــة عــضو مــن حمفــل أو أكثــر  
وهــذه وســيلة أخــرى للتعــبري عــن أن متطلبــات االنتمــاء إىل       

ــة    ــست صــارمة للغاي ــا لي ــة    . منظمتن ــم أن التعددي ــا نفه ــل إنن ب
  . لتنوع من مصادر قوة الدبلوماسية املتعددة األطرافوا

 والقــرار املتخــذ اليــوم ٦٠/٢٥١غــري أن اختــاذ القــرار   
يرسالن إشارة مفادهـا أن جمتمـع دولنـا يقتـضي فـرض حـدود               

واملسألة اليت تشغل بالنـا     . معينة لقواعد سلوك الدول األعضاء    
ومـــا مـــن شـــك يف أن حقـــوق . اليـــوم تتعـــدى تلـــك احلـــدود

ــ ــة تنتــهك   اإلن ــة الليبي ــة العربي سان األساســية لــشعب اجلماهريي
بشكل منهجي وصارخ؛ أو بعبارة أخـرى فـإن حكومـة ذلـك            

البلــد ال تفــي حــىت باحلــدود الــدنيا مــن مــسؤوليتها عــن محايــة  
وهـذا يعـين أهنـا تفتقـر إىل الـسلطة األخالقيـة         . سكاهنا املـدنيني  

أن حقـوق   إلبداء الرأي فيما يتعلق بتصرفات بلدان أخرى بـش        
  .اإلنسان املعترف هبا يف اإلعالن العاملي

ويف ذلك الصدد، نفهم أن القرار املتخذ مؤخراً لـيس            
جمرد تعبري عن التضامن مع شعب ليبيا فحسب، بـل إنـه يعـزز              
اآلليــات املتاحــة لألمــم املتحــدة للــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان   
   .وتعزيزها على مستوى العامل، وهلذا السبب، نرحب بالقرار

): تكلـم باإلسـبانية   ( )كوبا (السيد نونييث موسكريا    
تتــشاطر كوبــا متامــاً الــشواغل الدوليــة حيــال ســقوط قتلــي يف  
صفوف املدنيني يف ليبيا، وتـدعم حـالً سـلمياً وسـيادياً للـرتاع              

  . يتوصل إليه الشعب اللييب، بدون أي تدخل خارجي
وحنن نتـابع بقلـق التـصرحيات املتكـررة ملـسؤولني مـن               

مريكــا الــشمالية واالحتــاد األورويب يلمحــون فيهــا إىل أهنــم      أ
يدرسون خيارات تنطوي على القيام بعمل عسكري يف ليبيـا،      
ــشري إىل حتــرك قــوات وأصــول        ــب تقــارير صــحفية ت إىل جان

  . عسكرية صوب املنطقة
وكوبـــا تـــرفض رفـــضاً قاطعـــاً أي تـــدخل عـــسكري    

الف ذلـــك البلـــد، األمـــر الـــذي قـــد يفـــضي إىل ســـقوط آ  يف
القتلــى، فــضالً عــن العواقــب الوخيمــة للغايــة الــيت ســيواجهها   

  . االقتصاد العاملي
ــر / شــباط٢٥ويف    ــرض  ٢٠١١فرباي ــف، اعت ، يف جني

مـن منطـوق القـرار بـشأن حالـة          ١٤الوفد الكويب على الفقـرة      
، )S-15/1القـرار   (حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبيـة        

الستثنائية جمللـس حقـوق اإلنـسان    الذي اختذ يف سياق الدورة ا   
وكمــا قــال ممثــل كوبــا يف بيانــه  . بــشأن موضــوع ذلــك البلــد 

آنـــذاك، فـــإن مـــضمون تلـــك الفقـــرة يرســـي ســـابقة خطـــرية  
يتعلــق بالتعــاون يف جمــال حقــوق اإلنــسان، الــذي يــتعني    فيمــا

  . على اجمللس أن ينهض به يف عمله
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ــد،        ــس اجلديـ ــبين اجمللـ ــا نـ ــا كنـ ــة، وبينمـ ــذ البدايـ ومنـ
وكنــا . اعترضــت كوبــا علــى بنــد تعليــق عــضوية أي دولــة مــا 

ــايري        ــة املع ــن ازدواجي ــس متحــرر م ــدينا جمل ــل أن يكــون ل نأم
ــوق        ــة حق ــصداقية جلن ــذي أخــل مب ــر ال ــو األم ــسييس، وه والت

ــسابقة  ــسان الـ ــرار  . اإلنـ ــد يف القـ ــذا البنـ  ٦٠/٢٥١وإدراج هـ
ــد       ــس اجلديـ ــل اجمللـ ــل كاهـ ــث أثقـ ــلبية حيـ ــابقة سـ ــكل سـ شـ

ــايف ال بعـــــبء ــات   إضـــ ــة مـــــن هيئـــ ــه يف أي هيئـــ  نظـــــري لـــ
  .األخرى املتحدة األمم

 مــن ٨وفــضالً عــن ذلــك، فــإن التالعــب بلغــة الفقــرة   
 يشكل حتدياً خطرياً ملبدأ املساواة بني الـدول        ٦٠/٢٥١ القرار

فهو يصادق على العضوية يف اجمللس لكـل الـدول          . يف السيادة 
ضع األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة، إال أنـــه يف نفـــس الوقـــت يـــ

ــة       ــرض إمكاني ــة ويف ــك اهليئ ــضمام إىل تل ــسبقة لالن شــروطاً م
ــدد املطلــــوب مــــن    ــداً أدىن للعــ ــرد بــــدون أن يــــضع حــ الطــ

ــة    . األصــوات ــارة أخــرى، فــإن بلــداً انُتِخــب بتأييــد أغلبي وبعب
أعضاء اجلمعية العامة ميكـن أن تعلـق حقوقـه بـإرادة أقليـة مـن                

عليـق ميكـن    البلدان، بل وحىت عدد صغري منـها، مـا دام بنـد الت            
إشــهاره بتأييــد ثلثــي احلاضــرين وتــصويتهم، وقــد ميثــل أولئــك 

  . أقلية ضئيلة من الدول األعضاء
وحلسن الطالع، فلم ُيحـتكم إىل ذلـك البنـد أبـداً قبـل                
ــام   . اليــــوم ــتح البــــاب أمــ ــذا الظــــرف يفــ ــتخدامه يف هــ واســ
يرغبـــون يف إضـــفاء الـــشرعية علـــى تلـــك اآلليـــة بغـــرض   مـــن

ــشكل انتقــ  ــرفض فــرض   اســتخدامها ب ــدان الــيت ت ائي ضــد البل
  .اإلرادة والتدخل األجنيب

وليس من قبيـل الـصدفة أن أكثـر املتحمـسني للـدعوة               
إىل تطبيق ذلك البند هـي البلـدان املتقدمـة النمـو ذات التوجـه               
الطويــل األمــد لكيــل االهتامــات إىل دول اجلنــوب والتواطــؤ      

. بالــصمت عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف دول الــشمال  
 كــان ٦٠/٢٥١وتوجــه البلــد الــذي صــوت معارضــا للقــرار   

ــاً لألنظــار، وهــو اآلن أول مــن يــدعو إىل اســتخدام أحــد     الفت
 . أسوأ أحكام النص الذي كان قد رفضه آنذاك

وســوف نــرى إن كانــت اجلمعيــة العامــة قــادرة علــى    
اختاذ قرار بشأن تعليق عضوية دولـة قويـة، مـسؤولة عـن وفـاة               

واطنني األبريـاء خـالل مغـامرات الغـزو         عشرات اآلالف من امل   
ــدام خــارج       ــذيب واإلع ــاء والتع ــا، وعــن االختف ــوم هب ــيت تق ال

  . القضاء ألشخاص حمتجزين يف معسكرات اعتقال سرية
تـدين  ): تكلـم باإلسـبانية   ) (بنمـا (السيد تاالسينيوس     

ــيت        ــسان ال ــوق اإلن ــة حلق ــهاكات املنهجي ــوة االنت ــا بكــل ق بنم
الـذي يتطلـع إىل العـيش يف سـالم          ترتكب ضد الـشعب اللـييب       

ــة ــسارة يف أرواح    . وحريـ ــف للخـ ــد األسـ ــا أشـ ــف بنمـ وتأسـ
  . املدنيني، وتتقدم خبالص تعازيها ألسر الضحايا

، S-15/1وتؤيـــد بنمـــا قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان   
وتأمـــل يف أن يـــتم إرســـال جلنـــة دوليـــة مـــستقلة للتحقيـــق يف  

ــسان علــى وجــه ا      ــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلن . لــسرعةاالنت
مجيع احلكومات تتحمل املسؤولية األساسية والقطعيـة عـن          إن

والنظـــام اللـــييب احلـــايل قـــد ختلـــى عـــن تلـــك . محايـــة شـــعوهبا
ــشعبه  ــد بنمــا   . املــسؤولية بقمعــه ل ــع، تؤي ويف ضــوء هــذا الواق

تعليــق عــضوية ليبيــا يف جملــس حقــوق اإلنــسان، ومــن مث نؤيــد 
  .  بتوافق اآلراء اليوم٦٥/١٦٥ اختاذ القرار

وبلدنا، بنما، يعرب عـن تأييـده الكامـل لقـرار جملـس               
ــن  ــسيطرة علــى     )٢٠١١ (١٩٧٠األم ــة أوىل لل ــاره آلي باعتب

ومـن األمـور    . احلالة اخلطرية للغاية يف اجلماهريية العربية الليبية      
أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة حلمايـة األرواح         امللحة اليوم 

  . اليت ما زالت معرضة للخطر
ــا ت   ــذي     وبنم ــييب ال ــشعب الل ــب ال ــوة إىل جان قــف بق

يناضــل يف هــذه الفتــرة التارخييــة بعزميــة ال تلــني مــن أجــل قيــام 
 . نظام حكم دميقراطي
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): تكلــم باإلســبانية( )كوســتاريكا(الــسيد أوليبــاري  
للمرة األوىل منذ إنشاء جملس حقوق اإلنـسان، تقـرر اجلمعيـة            

تـــهاكات العامـــة تعليـــق عـــضوية أحـــد أعـــضائها الرتكابـــه ان  
وكوسـتاريكا تـدين هـذه      . جسيمة ومنهجيـة حلقـوق اإلنـسان      

  .االنتهاكات اليت تأمر هبا احلكومة الليبية على أعلى مستوياهتا
وتعليق العضوية هذا، الذي نؤيده، ميثل قـراراً تارخييـاً            

جـــرى اختـــاذه يف امتثـــال تـــام للقـــانون الـــدويل وانطالقـــاً مـــن 
ة عـن محايـة أرواح البـشر        مسؤوليتنا كأعضاء يف األمم املتحـد     

ــوقهم األساســية   ــسؤولية مكرســة   . وســالمتهم وحق ــك امل وتل
وحنـن  . ٦٠/٢٥١  مـن القـرار    ٨ميثاقنا، وتتجلى يف الفقرة      يف

ــسان يف     ــوق اإلنـ ــه جملـــس حقـ ــاء علـــى طلـــب قدمـ ــل بنـ نعمـ
 وبنفس الـروح الـيت استرشـد هبـا األمـني العـام،              ،S-15/1 قراره

جملــس األمــن، وجامعــة واملفــوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان، و
ــشؤون      ــؤمتر اإلســالمي وجملــس ال ــة، ومنظمــة امل ــدول العربي ال
ــاد األورويب، وجملـــس الـــسلم واألمـــن    ــابع لالحتـ اخلارجيـــة التـ

  . لالحتاد األفريقي، فيما يتعلق هبذه القضية التابع
وفـضالً عـن ذلـك، نؤيــد رد الفعـل العـاملي هـذا علــى         

زل، والـيت قـد ترقـى       التصرفات الشريرة املتخذة ضد مدنيني ع     
إىل جـــرائم جـــسيمة ضـــد اإلنـــسانية، وذلـــك اعترافـــاً بأمهيـــة  
  . حقوق اإلنسان يف النظام الدويل ويف العمل املتعدد األطراف

وإذ نؤكـــد علـــى العناصـــر املـــذكورة آنفـــاً، ينبغـــي        
ــو        أال ــضويتها للت ــا ع ــيت علقن ــة ال ــا أن احلكوم ــن بالن ــب ع يغي
ــة متعطــشة للقمــع يف غــضون   مل .  األســابيع األخــريةتــصبح آل

ــل ــك بـ ــضى إىل      إن ذلـ ــا أفـ ــو مـ ــل، وهـ ــا بالفعـ ــان طابعهـ كـ
االنتهاكات األخرية، عندما انتخبـت لعـضوية اجمللـس يف العـام          
املاضــي، ومــع ذلــك، حــصلت علــى مــا يكفــي مــن األصــوات 

ولــذلك، فــإن احلــل نوعــاً مــا يتمثــل أيــضاً يف   . لتــصبح عــضواً
ينبغـي لنـا أن   وإذا كـان هنـاك مـن درس         . تصويب ذلك اخلطأ  

ــن  ــصه م ــايري      نستخل ــو ضــرورة حتــسني مع ــف، فه ــك املوق ذل
  .اجمللس عضوية االنضمام إىل

ــال       واليــوم، ســيعرب الــشعب اللــييب عــن ارتياحــه حي
ــا رد ــشكرنا   . فعلنـ ــد تـ ــستقبل، قـ ــه، يف املـ ــل أنـ ــدونا األمـ وحيـ

  . شعوب أخرى على وقايتنا هلا
ــبانية() بــــريو(الــــسيد رودريغيــــث    : )تكلــــم باإلســ

لس حقوق اإلنسان مسؤول عن تعزيـز االحتـرام العـاملي           جم إن
. حلماية كل حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية لألشـخاص          

وهلــذا، أنــشئ اجمللــس لتنــاول احلــاالت الــيت تنتــهك فيهــا هــذه  
  . احلقوق، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية

لذلك، كان من قبيل املفارقة أن حكومة دولـة عـضو             
 حقوق اإلنسان ال تكتفي بعـدم محايـة تلـك احلقـوق           يف جملس 

وتعزيـــز احلريـــات األساســـية، بـــل علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، 
تــستخدم كــل قوهتــا للحــد مــن تلــك احلقــوق واحلريــات  فإهنــا

وهلــــذا الــــسبب، وانطالقــــاً مــــن التزامنــــا . األساســــية بــــشدة
ــريو يف تقــدمي مــشروع     الراســخ ــسان، شــاركت ب حبقــوق اإلن
  . ذي اختذ للتو ال٦٥/٢٩٥ القرار

ــه        ــذي ترتكب ــشديدة للقمــع ال ــها ال ــريو تكــرر إدانت وب
احلكومــة الليبيــة حاليــاً ضــد املتظــاهرين الــذين يعــربون عــن        
ســخطهم ويطــالبون يف ســالم، وهــو مــن حقــوقهم، بإصــالح   

. وجيــب أن يتوقـف ذلـك القمـع فــوراً   . النظـام الـسياسي للبلـد   
اح وكـــذلك، فـــإن حكومـــة بـــريو تأســـف للخـــسارة يف األرو

ــر    ــا ألسـ ــتخدام العنـــف، وتعـــرب عـــن تعازيهـ البـــشرية والسـ
  . الضحايا كافة

وانطالقاً من مبادئها املتمثلة يف تعزيز حقوق اإلنـسان           
ومحايتها، قررت حكومة بريو جتميد عالقاهتا الدبلوماسـية مـع          

وطالبـت األمـني   . ليبيا إىل أن توقف العنف ضد الشعب اللـييب  
  . السالم واألمن للشعب اللييبالعام رمسياً بالتدخل لكفالة
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ويف هــذا الــسياق، أيــدنا دعــوة كــل مــن األمــني العــام   
واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إجراء حتقيـق مـستقل يف           

وقـــد . انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان وحتديـــد املـــسؤولية عنـــها
شــاركت بــريو يف الــدعوة إىل عقــد الــدورة االســتثنائية جمللــس  

ــشة   ــسان ملناقـ ــوق اإلنـ ــا،   حقـ ــسان يف ليبيـ ــوق اإلنـ ــة حقـ حالـ
وبلـــدي يؤيـــد .  الـــذي اختـــذ فيهـــاS-15/2 تقـــدمي القـــرار ويف

ــوة ــا بقــ ــن   مــ ــرار جملــــس األمــ ــاء يف قــ ) ٢٠١١ (١٩٧٠جــ
  . باإلمجاع املتخذ

، الـذي اختـذ اليـوم،       ٦٥/٢٦٥ويف اخلتام، فإن القرار       
ــا دوال    يتفـــق متامـــاً مـــع اإلجـــراءات الـــيت ينبغـــي لنـــا باعتبارنـ

ــ أن دما ال يفــي عــضو مــن أعــضاء جملــس حقــوق   نتخــذها عن
ومـن شـأن القـرار الـذي اختـذناه واملتفـق            . اإلنسان مبـسؤولياته  

ــرار  ــام القـ ــع أحكـ ــصداقية اجمللـــس  ٦٠/٢٥١ مـ ــزز مـ ، أن يعـ
ويوجــــه رســــالة احتــــرام حلقــــوق اإلنــــسان للــــشعب اللــــييب  

  .أمجع والعامل
: )تكلـم باإلنكليزيــة () ليختنـشتاين (الـسيد فينافيـسر     
، ٦٥/٢٦٥ من املـشاركني يف تقـدمي مـشروع القـرار         باعتبارنا  

نرحــب بــالقرار الــذي اختذتــه اجلمعيــة بتوافــق اآلراء بتعليــق       
ومــا زالــت . حقــوق عــضوية ليبيــا يف جملــس حقــوق اإلنــسان  

التقارير الواردة من ليبيا مقلقة، وتتضمن تواتراً واسـع النطـاق           
حلــاالت القتــل خــارج نطـــاق القــضاء وعمليــات االحتجـــاز      

والنطـاق والطـابع    . عتقاالت التعسفية، فضالً عن التعذيب    واال
املنهجي لالنتهاكات اليت حيرض عليها النظام اللـييب ويرتكبـها          
مــدعاة للقلــق البــالغ، إذ أهنــا قــد تــصل إىل حــد اجلــرائم ضــد    

ولذلك، نرحب بقرار جملس حقوق اإلنسان إنـشاء        . اإلنسانية
لــة إىل احملكمــة جلنــة للتحقيــق وبإحالــة جملــس األمــن تلــك احلا 

واختـاذ هـذين القـرارين بتوافـق اآلراء يـبني أن            . اجلنائية الدولية 
األمــــم املتحــــدة تقــــف متحــــدة لــــضمان املــــساءلة الكاملــــة  

  . للمسؤولني عن االنتهاكات

ــة       ــة للمــرة األوىل يف حال ــة العام ــوم، تنظــر اجلمعي والي
نقض عضو يف جملس حقـوق اإلنـسان بـشكل صـارخ لتعهـده            

مثــــــل يف التــــــزام أعلــــــى املعــــــايري يف احتــــــرام وواجبــــــه املت
وأوصى اجمللس يف قـراره يـوم اجلمعـة         . حقوق اإلنسان  ومحاية

املاضي بتعليق العضوية؛ ومع ذلـك، ينبغـي أن يكـون مفهومـاً              
اجلمعيــة العامــة تــستطيع أن تتــصرف مببــادرة منــها مبقتــضى  أن

ــرار  ــام القــ ــا   - ٦٠/٢٥١ أحكــ ــذي ميكننــ ــرار الــ ــو القــ  وهــ
ـــ  يف ــه مــ ــها   جمموعـــ ــسان ومحايتـــ ــوق اإلنـــ ــهوض حبقـــ ن النـــ

  . شاملة بصورة
واجلمعية، وهي اهليئة العاملية الوحيدة لألمـم املتحـدة،           

ــايل اضــطلعت       ــرار، وبالت ــاً لــنص وروح الق ــصرفت وفق ــد ت ق
وهـي بـذلك قـد      . مبسؤوليتها باالستجابة حبـزم للحالـة يف ليبيـا        

عززت سلطتها ومكانة جملس حقوق اإلنسان، ووجهت مـرة         
  .  رسالة مفادها أن اجملتمع الدويل يقف مع شعب ليبياأخرى

تـود  : )تكلم باإلنكليزية () النرويج(السيد ميشيلسن     
النــرويج أن تــشكر بوتــسوانا واألردن ولبنــان ونيجرييــا وقطــر  

. على تقدمي هذه املبادرة إىل اجلمعية العامة يف الوقت املناسـب     
 هـذه البلـدان     وقد استجابت العضوية يف األمم املتحدة لـدعوة       

 مــــن خمتلــــف املنــــاطق واألطيــــاف ٦٥/٢٦٥بتأييــــد القــــرار 
ــة،   . الــسياسية ــة املعلن ــوم مارســنا إرادة اجلمعي ــا هــذا الي وبعملن

عنـــدما أنـــشأت جملـــس حقـــوق اإلنـــسان، بالـــسماح بتعليـــق   
ــهاكات جــسيمة       ــون انت ــذين يرتكب ــس ال ــضاء اجملل عــضوية أع

  . ومنهجية حلقوق اإلنسان
 يف جلــسته االســتثنائية يف  وجملــس حقــوق اإلنــسان،    

فربايــــر، أدان باإلمجــــاع االنتــــهاكات اجلــــسيمة  / شــــباط٢٥
ــالة       ــا، ووجــه رس ــة يف ليبي ــسان املرتكب ــوق اإلن ــة حلق واملنهجي
واضحة مفادها أن االسـتخدام األخـرق للعنـف ضـد احملـتجني             

وباختاذ قـرار اليـوم، تكـون اجلمعيـة         . املساملني غري مقبول متاماً   
وباملثل، تـثين   . ى التوصية العاجلة للمجلس   قد تصرفت بناء عل   
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ـــ    األعــضاء يف جملــس األمــن علــى  ١٥النــرويج علــى الــدول ال
ردها بسرعة وباإلمجاع وبدقة من خالل اختاذهـا يـوم الـسبت            

ــرار ــارخيي  القـ ــذي  ) ٢٠١١ (١٩٧٠التـ ــون الـ ــى اجلنـ رداً علـ
  . ميارسه نظام القذايف

 وكعضو يف جملـس حقـوق اإلنـسان، ترحـب النـرويج            
فمـن خـالل تعليـق حـق ليبيـا          . ترحيباً حـاراً باختـاذ قـرار اليـوم        

ممارسة عضويتها يف اجمللس، حافظـت اجلمعيـة العامـة علـى             يف
وفضالً عن ذلك، وجهنـا  . مصداقية اجمللس، ومصداقيتها أيضاً   

رسالة ال لبس فيها بدعم الشعب اللييب الذي هـب دفاعـاً عـن              
   .حقوقه اإلنسانية غري القابلة للتصرف

ــشيدا     ــسيد نيـ ــان(الـ ــة () اليابـ ــم باإلنكليزيـ يف : )تكلـ
مــايو، انتخبــت اجلمعيــة العامــة اجلماهرييــة العربيــة  /أيــار شــهر

واليابــان تــشعر ببــالغ . الليبيــة لعــضوية جملــس حقــوق اإلنــسان
القلق حيـال االنتـهاكات اجلـسيمة واملنهجيـة حلقـوق اإلنـسان             

ــاً    ــة حالي ــة الليبي ــها احلكوم ــيت ترتكب ــى هــ . ال ذا األســاس، وعل
ــرار   ــان يف تقــدمي مــشروع الق ــذي ٦٥/٢٦٥ شــاركت الياب  ال

ــة يف      ــة الليبي ــة العربي ــوق عــضوية اجلماهريي ــق حق يقــضي بتعلي
  . جملس حقوق اإلنسان

واليابــان تــدين العنــف الــذي متارســه احلكومــة الليبيــة     
ونعرب عن خـالص تعازينـا      . واستخدامها للقوة ضد مواطنيها   

لـذين سـقطوا نتيجـة لـذلك العنـف،          ألسر الـضحايا الكـثريين ا     
بـد مـن تقـدمي       وال. كما نعرب عن مواساتنا القلبية للمـصابني      

واليابـان هتيـب    . مجيع مـرتكيب تلـك األفعـال اآلمثـة إىل العدالـة           
بالــسلطات الليبيــة، مبــا يف ذلــك قائــدها معمــر القــذايف، وقــف  
العنف ضد الـشعب اللـييب فـوراً، وتـدعوها بـشكل عاجـل إىل            

دومنا تـأخري للمطالـب احملـددة يف قـرار جملـس حقـوق              االمتثال  
  ). ٢٠١١ (١٩٧٠ وقرار جملس األمن S-15/1اإلنسان 
ــه، مبجــرد       ــد أن ــان حيــدوها أمــل وطي أخــرياً، فــإن الياب

عــودة االســتقرار، ستمــضي ليبيــا قــدماً يف إصــالحات أساســية 

تعرب بشكل مالئم عن الطيف الواسع آلراء شعبها، وفقاً لكـل           
دوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان الـــيت تنتمـــي ليبيـــا إىل      الـــصكوك ال

  . عضويتها، وستكفل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لشعبها
: )تكلـم بالروسـية   () االحتاد الروسـي  (السيد كاريف     

ــوة ضــد احملــتجني        ــتخدام الق ــزم اس ــدين حب ــاد الروســي ي االحت
املساملني يف ليبيا، ما أدى إىل سـقوط الكـثري مـن األرواح بـني               

وحنــن مقتنعــون بــأن حــل املــشاكل احلاليــة   . ملــدنينيالــسكان ا
ذلـــك البلـــد ال ميكـــن، وال جيـــب، أن يكـــون مـــن خـــالل   يف

بـد منـه للحيلولـة دون تزايـد          واحلـوار أمـر ال    . استخدام القـوة  
ــشؤون    ــدخل يف الـ ــا أو أي تـ ــع ليبيـ ــشقاق يف جمتمـ ــدة االنـ حـ

وتسوية األزمة احلاليـة حـق للـشعب        . الداخلية للبلد أو سيادته   
  . لييب ذاتهال

وقــد انــضم الوفــد الروســي إىل توافــق اآلراء الختــاذ        
ــة   ٦٥/٢٦٥ القــرار  بــشأن تعليــق حقــوق العــضوية للجماهريي

ــسان    ــة يف جملــس حقــوق اإلن ــة الليبي ــد  . العربي ــك، فق ــع ذل وم
اختذنا هذا املوقف على أساس أن هذا القرار ال يرسي سـابقة،          

نـب اإلجرائيـة    مبا يف ذلك ما يتعلق بعدم وجـود تعريـف للجوا          
ومـن األمهيـة أيـضاً      . ٦٥/٢٦٥  من القرار  ٨العملية يف الفقرة    

أن القــرار يــشري إىل تعليــق حقــوق العــضوية يف جملــس حقــوق  
اإلنــسان، ولــيس حرمــان بلــد مــن عــضويته يف اهليئــة الرئيــسية  
حلقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة؛ وكمـا الحـظ بيـان االحتـاد              

جملــس حقــوق اإلنــسان غــري    األفريقــي، فــإن مقعــد ليبيــا يف    
شاغر، وأنه لن تكون هناك انتخابـات إضـافية ملـلء أي شـاغر              

  .من هذا القبيل
لقـد  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (نيوزيلندا (السيد مكالي   

تابعت نيوزيلنـدا بقلـق التطـورات اخلطـرية الـيت ال تـزال تتـرى                
.  اليــوم٦٥/٢٦٥ولــذلك حنــن حنيــي اختــاذ القــرار     . يف ليبيــا

تـــضامننا مـــع هـــؤالء الليبـــيني الـــشجعان الـــذين ونعـــرب عـــن 
وحنـن نـدين بـشدة اإلجـراءات        . يسعون إلهناء نظام استبدادي   
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الــيت أدت إىل مقتــل املئــات مــن املــدنيني ونعــرب عــن تعازينــا   
  .لذوي الضحايا وتعاطفنا مع اجلرحى

ــى حنــو        ــوة الفتاكــة عل ــييب للق إن اســتخدام النظــام الل
ويـــة والــصاروخية ضـــد  منــهجي، مبــا يف ذلـــك اهلجمــات اجل   

املـدنيني، تــذكرنا بانتــهاكات أخــرى مــن هــذا القبيــل ارتكبــها  
وتنتـهك  . الطغاة، ورمبـا تـشكل بالفعـل جـرائم ضـد اإلنـسانية         

هــذه اهلجمــات احلــق يف احليــاة ويف حريــة التعــبري ويف التجمــع 
وال حيـــق ألي نظـــام أن حيـــول بلـــده وحيـــاة شـــعبه . الـــسلمي

  .“حيمج” إىل
 مــن الناحيــة التارخييــة يــوم اجلمعــة، ويف خطــوة مهمــة  

قــرر جملــس حقــوق اإلنــسان أنــه ال يــستطيع أن يقــف صــامتاً   
. وهــو يــرى مثــل هــذه االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنــسان  

 S-15/1وقــد رحبــت نيوزيلنــدا بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان  
وقـد أيـدنا هـذا القـرار الـذي أصـدرته اجلمعيـة العامـة                . وأيدته

 يف تعليـق حقـوق أي عـضو مـن أعـضاء      ومارست بـه سـلطتها   
. اجمللس يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجيـة حلقـوق اإلنـسان         

  .وكنا من مقدمي مشروع القرار يف ذلك الشأن
. لقــد كانــت ليبيــا عــضواً يف جملــس حقــوق اإلنــسان    

وقــد كــان احتــرام حقــوق اإلنــسان مــن الركــائز الــيت أنــشئت  
ول األعـضاء يف    ولـذلك فـإن الـد     . على أساسها األمم املتحـدة    

وقــد . األمــم املتحــدة قــد ّمحلــت ليبيــا أعظــم الثقــة واملــسؤولية 
ســـعت ليبيـــا إىل تبـــّوء ذلـــك الـــدور بـــاجمللس، وهـــي تتحمـــل 
ــأعلى معـــايري حقـــوق    مـــسؤولية خاصـــة تتمثـــل يف االلتـــزام بـ

وقـد اسـتغلت احلكومـة الليبيـة تلـك الثقـة علـى حنـو                . اإلنسان
 على أهنا تقـوم بـأي       وال يوجد أي دليل على اإلطالق     . فاضح

ويف . طريقة ما حبماية مواطنيها من انتهاكات حقوق اإلنـسان       
  .الواقع، كل شيء يدل، لألسف، على عكس ذلك

ــعبها     ــرام إرادة شـ ــا علـــى احتـ ــدا ليبيـ . وحتـــث نيوزيلنـ
وندعو السلطات الليبية إىل العمل مع اجملتمع الدويل مـن أجـل       

ــوفري    ــة ت  املــساعدات التوصــل إىل حــل ســلمي لألزمــة، وكفال
  .اإلنسانية للمحتاجني، وحتمل مسؤوليتها عن محاية مواطنيها

ــن      ــسؤولني عــ ــساءلة املــ ــى مــ ــدا علــ وحتــــث نيوزيلنــ
املــدنيني، وترحــب بقــرار جملــس األمــن إحالــةَ   اهلجمــات علــى
انظــر قــرار جملــس (إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  احلالــة يف ليبيــا

  )).٢٠١١ (١٩٧٠األمن 
. ة بالنـسبة ملـصداقية األمـم املتحـدة     إن هذه حلظة مهم     

ــذه         ــع ه ــسامح م ــن نت ــا ل ــول إنن ــوم أن نق ــسؤوليتنا الي ــن م وم
اإلهانات حلقوق اإلنسان ولن نسمح ألمثال هـؤالء املنتـهكني          

لـدينا مـسؤولية    . أن جيلسوا على طاولة جملس حقوق اإلنـسان       
جتـــاه شـــعب ليبيـــا تتمثـــل يف االضـــطالع بتلـــك املـــسؤوليات  

  .زنا هذه املهاموقد أجن. جيب كما
انـضم  ): تكلم باإلنكليزية ) (بوتسوانا (السيد نتواغي   

ــارخيي،      ــرار الت ــذا الق ــدمي ه ــة مق ــدي إىل قائم ، ٦٥/٢٦٥وف
الذي اختذته اجلمعية للتو بتوافق اآلراء، كبادرة لدعم الـشعب          

ويف األيام األخـرية، ظـل اجملتمـع الـدويل          . اللييب وللتضامن معه  
يب وهــو يكابــد الــشدائد مــن جــراء يرقــب عــاجزاً الــشعب اللــي

ترتكبــه حبقــه حكومتــه مــن وحــشيٍة، واســتخدامٍ مفــرط        مــا
لقـــد قامـــت . للقـــوة، وانتـــهاكات جـــسيمة حلقـــوق اإلنـــسان

بوتسوانا بقطع عالقاهتـا الدبلوماسـية مـع ليبيـا احتجاجـا علـى              
  .جيب أن تتوقف املذحبة فورا. إجراءات احلكومة

ولياته أن يكفـل    ومن واجب اجملتمع الدويل ومن مسؤ       
ــوق      ــة احلقـ ــن محايـ ــسؤوليتها عـ ــة مبـ ــة الليبيـ ــوم احلكومـ أن تقـ

  .األساسية لشعبها وحرياته وكرامته
ــرار      ــة أن الق ــذكر اجلمعي ــشئ  ٦٠/٢٥١وت ــذي أن ، ال

ــسان يف    ــه جملــس حقــوق اإلن ، ٢٠٠٦مــارس / آذار١٥مبوجب
يلتـزم األعـضاء املنتخبـون يف اجمللـس بـأعلى           ”حيمل تعهدا بأن    

). ٩الفقـــرة (“  تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــهااملعـــايري يف
ــزم      ــس أن يلت ــى أي عــضو منتخــب يف اجملل ــذا أن عل ويعــين ه
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بواجب الوصاية وأن يكـون مثـاال حيتـذى بـه مـن حيـث هتيئـة                 
ــسان      ــع الكامــل حبقــوق اإلن ــه التمت جــو ســلمي يكفــل ملواطني
واحلريــات األساســية وممارســتها، مبــا يف ذلــك حريــة التعــبري       

  .عوحرية التجم
ويــرى وفــدي أن أي دولــة عــضو يف اجمللــس ال ترقــى   

ــضويتها   ــتفظ بعـ ــستحق أن حتـ ــيم ال تـ ــذه القـ . إىل مـــستوى هـ
ونعتقــد اعتقــاداً راســخاً بــأن نيــل الثقــة ملمارســة احلكــم ميــزة   
ــن        ــبري م ــدر ك ــتكماهلما بق ــاً اس ــي دائم ــادرتني ينبغ ــوة ن وحظ

  .التواضع واخلضوع للمساءلة
 اليـوم تعـبريا مجاعيـا قويـاً     وميثل ما قمنا بـه يف اجلمعيـة         

ــاز وعــدم       ــدويل إلســاءة اســتغالل االمتي عــن رفــض اجملتمــع ال
الشعور بالندم مـن جانـب الـسلطات الليبيـة علـى االنتـهاكات         

  .اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت جيري ارتكاهبا يف ذلك البلد
وباختاذ هذا القرار، تكون اجلمعية العامة قـد أرسـلت            

ادهــــا أن اســــتمرار احلكومــــة يف رســــالة واضــــحة وقويــــة مف
االســـتخدام العـــشوائي للقـــوة املفرطـــة ضـــد شـــعبها ال ميكـــن 

وتعتقـــد بوتـــسوانا أن هـــذه . التغاضـــي عنـــه أكثـــر مـــن ذلـــك
اإلجراءات تستحق أشد الشجب، وتربر ما قامت بـه اجلمعيـة          

تعليــق حقــوق عــضوية ليبيــا يف جملــس حقــوق اإلنــسان، : للتــو
 ٦٠/٢٥١ مـن القـرار      ٨فقـرة   على النحو املنصوص عليه يف ال     

  .املؤسس للمجلس
) نيكــــاراغوا (الــــسيدة روبيــــاليس دي تــــشامورو    

ستواصل نيكـاراغوا الـدعوة إىل الـسالم        ): تكلمت باإلسبانية (
واملـــصاحلة، لكوهنـــا بلـــدا خـــرب عـــدداً مـــن أعمـــال االحـــتالل 
ــا       ــا مثن ــة، ودفعن ــة أجنبي ــب دول ــن جان ــدوان م العــسكري والع

إن احلوار والتفاوض بـني األشـقاء،   . ناباهظا من أرواح مواطني  
يف أي مكــــان ويف مجيــــع الظــــروف، هــــو الــــسبيل الوحيــــد  

حلـــل الرتاعـــات الداخليـــة وضـــمان ســـيادة الدولـــة       النـــاجع
  .أراضيها ووحدة

وتشعر نيكاراغوا بقلق بـالغ إزاء اخلـسائر يف األرواح            
ويف هــذه احلالــة علــى وجــه اخلــصوص، . بــني املــدنيني األبريــاء

دة للخسائر يف األرواح الـيت يتكبـدها شـعب ليبيـا،            نأسف بش 
وحنـن  . ذلك البلد الذي تتمتـع نيكـاراغوا بـصالت وثيقـة معـه            

نثق يف قدرات وحكمة الشعب اللـييب وقيادتـه، برئاسـة معمـر             
القذايف، حلل مـشاكله الداخليـة وإجيـاد تـسوية سـلمية بطريقـة              

يري تضمن الـسيادة، مـن دون تـدخل أجـنيب، أو اسـتخدام املعـا              
املزدوجــة، أو التــدخل العــسكري اخلــارجي أيــا كــان نوعــه       

  .مربراته أو
وهلــذا الــسبب يــساورنا قلــق عميــق مــن جــراء احلملــة   

واألنبــاء  . اإلعالميــة الــشرسة الــيت ُتــشن ضــد ليبيــا وشــعبها      
متناقــضة، وجيــري تــضخيمها واســتغالهلا علــى حــسب أهــواء   

لــى وهــي ال ختــدم ســوى التحــريض ع. مراكــز القــوة الكــربى
العنف وتـسعى لتربيـر العـدوان والتـدخل العـسكري األجـنيب،             
ــدماء والفوضــى     ــد مــن ســفك ال ــؤدي إال إىل املزي الــذي لــن ي
وزعزعة االستقرار، وهو ما يفتح الطريق مرة أخـرى ألولئـك            
الــذين يرغبــون يف االســتحواذ علــى املــوارد النفطيــة الكــبرية       

  .للشعب اللييب
 ملوقفهــا، إىل أهنــا وتــود نيكــاراغوا أن تــشري، تــسجيال  

تــدين مجيــع احملــاوالت الــيت تقــوم هبــا الــدول الكــربى لتقــسيم   
ــة    ــا الطبيعيـ ــى مواردهـ ــتحواذ علـ ــدف االسـ ــا هبـ ــي ليبيـ  .أراضـ

تــود نيكــاراغوا أن تــسجل أن تنفيــذ هــذا التــدبري لتعليــق   كمــا
عضوية ليبيا يف جملس حقوق اإلنسان لن حيل األزمة الداخليـة           

 فحــسب، ولكنــه سريســي ســابقة  الــيت يعيــشها الــشعب اللــييب 
فتعليق حقوق بلد بصفته عضوا يف جملـس حقـوق          . سيئة أيضا 

ــستقيها مــن      ــهور وعلــى أســاس املعلومــات الــيت ن اإلنــسان، بت
وسائط إعـالم تبـث مـن مراكـز القـوة الكـربى، يرسـي سـابقة             
بالنـــسبة للبلـــدان الـــيت جتعـــل مـــن االنتقائيـــة املوجـــه الرئيـــسي 

البلــدان، الــيت تغــض الطــرف عــن  وتلــك . للــسياسة اخلارجيــة
ــا      ــب بقيتنـ ــا تطالـ ــسان فيمـ ــوق اإلنـ ــسيمة حلقـ ــهاكاهتا اجلـ انتـ
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بتجاهلــها أيــضا، هــي نفــس البلــدان الــيت تغــزو شــعوبنا وتقــيم 
ونيكاراغوا ترفض وتـدين هـذا املعيـار املـزدوج          . سجونا سرية 

  .يف القيم األخالقية
وانتهاكات حقوق اإلنسان تشمل تلك الـيت ُترتكـب           
عوب العربية والـشعب الفلـسطيين؛ وضـد نيكـاراغوا،          ضد الش 

كمــا جــاء يف قــرار حمكمــة العــدل الدوليــة؛ وضــد األبطــال        
  .الكوبيني اخلمسة

ــاراغوا تـــدعو إىل اهلـــدوء والتفـــاوض وتنحيـــة        ونيكـ
وحيــدونا األمــل أن  . املعــايري املزدوجــة جانبــا وتعزيــز احلــوار    

ســيادته يــتمكن الــشعب اللــييب مــن حتقيــق الــسالم مــع ممارســة 
  .الوطنية بشكل كامل

تـضم  ): تكلم باإلنكليزيـة  ) (إندونيسيا (السيد كليب   
إندونيــسيا صــوهتا إىل اآلخــرين يف اإلعــراب عــن قلقهــا البــالغ  

تــزال تتــدهور بــشكل  إزاء احلالــة املتــدهورة يف ليبيــا، والــيت ال
وشــعب وحكومــة إندونيــسيا يــشعران حبــزن عميــق . مأســاوي

الذين فقـدوا أرواحهـم نتيجـة للـهجمات         على الليبيني األبرياء    
ونــشعر بـــاألمل للخــسارة الفادحـــة والــدمار اهلائـــل،    . البــشعة 

  .ونعرب عن تعازينا القلبية ألسر الضحايا
إن إندونيــسيا تتمــسك مبوقفهــا املبــدئي والثابــت بــأن    

مــن احلــق الــسيادي لــشعب البلــد املعــين ومــسؤوليته، يف هنايــة  
راطي والـسلمي للتغلـب علـى       املطاف، أن يرسم مساره الـدميق     

غــري أننــا نــشهد، عوضــا عــن ذلــك، . التحــديات الــيت تواجهــه
حكومــة غــري راغبــة يف االضــطالع مبــسؤوليتها األساســية عــن  

وأشــد . محايــة مواطنيهــا وضــمان ســالمتهم وأمنــهم ورفــاههم
يثري اجلزع أن احلكومة على استعداد كبري فحسب إلحلـاق           ما

  .األذى مبواطنيها
ــشاط    ــدويل شــعوره باالســتياء إزاء   وحنــن ن ر اجملتمــع ال

ــة مـــع التطلعـــات     ــا الـــسلطات الليبيـ ــة الـــيت تتعامـــل هبـ الطريقـ
إن الــشعب اللــييب يــستحق الــسالم  . اللــييباملــشروعة للــشعب 

ــستقبله ســلميا مــن خــالل       ــة لكــي حيــدد م والظــروف الطبيعي
وجيب على السلطات الليبيـة احتـرام صـوت املـواطنني           . احلوار

وجيـب عليهـا    . متنـاع عـن اسـتخدام القـوة ضـدهم         الليبيني واال 
ــساين      ــانون اإلن ــسان والق ــدويل حلقــوق اإلن ــانون ال ــرام الق احت

ونؤكــــد أنــــه ينبغــــي هلــــا بــــذل قــــصارى جهــــدها . الــــدويل
ســقوط املزيــد مــن اخلــسائر يف األرواح ووقــف معانــاة       ملنــع

  .الشعب اللييب
وجيــب علــى الــسلطات الليبيــة اختــاذ تــدابري عاجلــة         
العمال والرعايا األجانـب وتيـسري مغـادرة مـن يرغبـون            حلماية  

ــهم يف مغــادرة البلــد  ــا نؤكــد علــى   . من ويف هــذا الــصدد، فإنن
التعـــاون بـــني البلـــدان والكيانـــات املـــشاركة يف إجـــالء  أمهيـــة

  .الرعايا األجانب
ويسعدنا أن اجملتمع الدويل تكلم بصوت واحـد قـوي            

ــا جيـــب أن يتوقـــف   ــيعلن أن العنـــف يف ليبيـ ــذت  و. لـ ــد اختـ قـ
يتماشـى مـع     املنظمات اإلقليمية والدولية أيضا تدابري جدية مبا      

ميثــاق األمــم املتحــدة ومبــادئ القــانون الــدويل ملعاجلــة احلالــة   
  . ليبيا يف

ــرار      ــة للق ــة العام ــوم يعــرب  ٦٥/٢٦٥واختــاذ اجلمعي  الي
أيضا عن األمهية احلامسـة لـدعم اجملتمـع الـدويل ويرسـل رسـالة             

ــة   ــد بأمهي ــة تفي ــسان األساســية    قوي ــوق اإلن ــز حق ــة وتعزي  محاي
  .ليبيا يف

ويف اخلتـــام، أود أن أؤكـــد جمــــددا اســـتعداد بلــــدي      
. لإلسهام يف املساعي الدولية لتخفيف معاناة املواطنني الليبـيني  

ــة      ــسلطات الليبي ــدويل يف حــث ال ونــضم صــوتنا إىل اجملتمــع ال
د على اختاذ مجيع التدابري الالزمة على وجه السرعة لوضـع حـ           

ــة وتــأمني        ــة هلــم ولتهيئ ــوفري اإلغاث ــيني األبريــاء وت ــؤس الليب لب
  .الظروف املواتية لعملية سياسية دميقراطية

يف ): تكلمـت بالـصينية   ) (الـصني  (السيدة جـانغ دان     
ضــوء احلالــة االســتثنائية للغايــة الــسائدة يف ليبيــا حاليــا واآلراء  
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يـة، انـضم   والشواغل اليت أعربت عنها البلـدان العربيـة واألفريق    
ويف . ٦٥/٢٦٥الوفــد الــصيين إىل توافــق اآلراء بــشأن القــرار   

الوقــت نفــسه، يأمــل الوفــد الــصيين أال يــصبح تعليــق اجلمعيــة   
  .العامة حلقوق عضوية ليبيا يف جملس حقوق اإلنسان سابقة

تتـابع  ): تكلم باإلنكليزيـة  ) (بنغالديش (السيد حممود   
ماهرييـــة العربيـــة بـــنغالديش بقلـــق التطـــورات األخـــرية يف اجل 

ونــشعر بــصدمة وقلــق عمــيقني إزاء انــدالع أعمــال      . الليبيــة
العنف وانتهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ولـدت شـعورا بعـدم              

ــة  ــان يف املنطق ــلمي لألزمــة     . األم ــل التوصــل إىل حــل س ونأم
  . احلالية وعودة األمور إىل طبيعتها يف وقت مبكر

تــربني وبــنغالديش قلقــة أيــضا إزاء ســالمة مجيــع املغ      
ومثة خطر كبري على سالمة وأمن كـل  . الذين يعيشون يف ليبيا 

ــا   ــة، مبـ ــرد داخـــل األراضـــي الليبيـ ــو  فـ  ٦٠ ٠٠٠يف ذلـــك حنـ
ــنغالديش  ــنغالديش مجيـــع  . مغتـــرب مـــن بـ ــذلك، تـــدعو بـ ولـ

األطــراف املعنيــة إىل ممارســة أقــصى درجــات ضــبط الــنفس يف 
  .الليبيةالتعامل مع الكارثة اإلنسانية يف اجلماهريية العربية 

ــة) (تايلنــد (الــسيد سينهاســين   إن ): تكلــم باإلنكليزي
تايلند، بـصفتها عـضوا يف جملـس حقـوق اإلنـسان، تؤيـد متامـا            

وباختـاذ هـذا    .  الذي اختـذ للتـو بتوافـق اآلراء        ٦٥/٢٦٥القرار  
الـذي  ) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار، إىل جانب قرار جملـس األمـن         

 قـد أرسـل رسـالة       اختذ يوم السبت املاضي، فإن اجملتمع الدويل      
واضحة وقوية مفادها أن العنف وسـفك الـدماء ضـد الـشعب             

وميثـــل ذلـــك اســـتجابة ســـريعة  . اللـــييب جيـــب أن ينتـــهي اآلن
لتوصية جملس حقوق اإلنسان بتعليق حقوق عضوية ليبيـا الـيت           
ــوق     ــة حلقـ ــسيمة ومنهجيـ ــهاكات جـ ــا ارتكبـــت انتـ ــرب أهنـ ُيعتـ

  .٦٠/٢٥١ار اإلنسان، على النحو املنصوص عليه يف القر
ــة        ــد آخــر لألزم ــة إىل بع ــاه اجلمعي وأود أن أوجــه انتب

الراهنـــة يف ليبيـــا، أال هـــو، حمنـــة العمـــال األجانـــب يف البلـــد، 

ذكر األمني العام وزميلي الفلبيين من رابطـة أمـم جنـوب             كما
  . شرق آسيا يف وقت سابق

وحىت يف ظل الظـروف العاديـة، فـإن ظـروف معيـشة               
تكــون صــعبة وتكتنفهــا    غالبــا مــا وعمــل العمــال األجانــب   

ويف أوقات أزمات كهذه، فإهنم يصبحون ضـعفاء        . التحديات
 مــن ٢٥ ٠٠٠ويف حالــة تايلنــد، فــإن لــدينا أكثــر مــن . للغايــة

يف وســعها  واحلكومــة تبــذل كــل مــا. العمــال والطلبــة يف ليبيــا
ومنذ بدء األزمـة، عـاد      . ملساعدهتم وإعادهتم إىل الوطن بسالم    

ن متكنــوا مــن الوصــول إىل البلــدان اجملــاورة إىل  الكــثريون الــذي
وحــىت وبينمــا أتكلــم اليــوم، فــإن ســفينة . أرض الــوطن بــسالم

وعلــى .  عامــل آخــر مــن طــرابلس   ٢ ٠٠٠مــستأجرة تنقــل  
ــة الـــضخمة واملعقـــدة، فـــإن أولئـــك    الـــرغم مـــن هـــذه العمليـ

ـــ ــئيلة مـــن جممـــوع     ال٢ ٠٠٠ الـ يـــشكلون ســـوى نـــسبة ضـ
أود أن أســـجل هنـــا شـــكر تايلنـــد  و. التايلنـــديني يف طـــرابلس

ــا      ــدمهما لن ــذين ق ــساعدة الل ــاون وامل ــصني للتع ــديرها اخلال وتق
  . أصدقاؤنا، وخاصة مصر وتونس

وحيــدونا األمــل أن يــويل اجملتمــع الــدويل، إىل جانــب     
هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة، مــسألة العمــال األجانــب أيــضا  

لـدول  ولـئن كـان مـن حـق ا        . االهتمام اجلـدي الـذي تـستحقه      
ــضاله       ــييب ون ــشعب الل ــة ال ــالقلق إزاء حمن ــشعر ب ــضاء أن ت األع
الــشجاع، ينبغــي لنــا أال نتجاهــل أو ننــسى اآلخــرين الــذين       

  .حيتاجون اهتمامنا ومساعدتنا بنفس القدر
ــاريون    ــسيد كـــ ــا - الـــ ــوادور (مينـــ ــم ) (إكـــ تكلـــ
تدين إكوادور، متـشياً مـع سياسـتها القائمـة علـى            ): باإلسبانية

نسان والدفاع عنـها وتعزيـز الـسالم، العنـف          احترام حقوق اإل  
. السائد يف ليبيا، الذي أدى بالفعل إىل إراقة الكثري من الـدماء           

ــاس      ــى أسـ ــف علـ ــذا املوقـ ــدي هـ ــذ بلـ ــهواختـ ــة قناعاتـ  اخلاصـ
  . دستوره وأحكام
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وتستجيب إكوادور بطريقة متـسقة هلـذه احلالـة، الـيت             
. تــؤثر بــشكل مأســاوي علــى حقــوق اإلنــسان للــشعب اللــييب 

ــس        ــضواً يف جمل ــصفته ع ــدي، ب ــضم بل ــك، ان ــى ضــوء ذل وعل
 الـذي   S-15/2حقوق اإلنسان، إىل توافـق اآلراء بـشأن القـرار           

وال يــسع إكــوادور إال أن . اعتمــده اجمللــس األســبوع املاضــي 
ــدأ عــدم التــدخل يف     تؤكــد جمــدداً احترامهــا غــري املــشروط ملب

ت الـــشؤون الداخليـــة للـــدول األخـــرى، مـــن دون االســـتثناءا 
التمييز اليت اتسمت هبا حاالت أخـرى قريبـة العهـد، ولعـل              أو

  . العراق يشكل املثال األكثر بؤساً من بينها
وحتــــذر إكــــوادور منــــذ اآلن أهنــــا تــــرفض صــــراحة    

 ُيـــستخدم الينبغـــي أو. تـــدخل عـــسكري حمتمـــل يف ليبيـــا أي
، الذي يـشري حـصرا إىل الـدفاع عـن حقـوق        ٦٥/٢٦٥القرار  

ــة الــشعب اللــييب الــذي    اإلنــسان، ألي غــرض آ خــر غــري محاي
  .طويال عاىن

) دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات    (الــسيد ســولون   
شـاركت دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات          ): تكلم باإلسبانية (

ــرار   ــاد القــ ــرفض   ٦٥/٢٦٥يف اعتمــ ــا نــ ــق اآلراء ألننــ  بتوافــ
ــف، بغــض النظــر عــن مــصدره، وخباصــة ضــد      اســتخدام العن

اخلـــسائر ال شـــيء ميكـــن أن يـــربر . لعـــزلالـــسكان املـــدنيني ا
  . األرواح يف

 يف الـشرق    ملـا يقـع   لقد عاشت بوليفيـا حـاالت مماثلـة           
ــوم  ــشرين األول  . األوســــط اليــ ــال، يف تــ ــبيل املثــ ــى ســ  /فعلــ

 أسـاليب ، جلأت حكومة الليرباليـة اجلديـدة إىل         ٢٠٠٣ أكتوبر
. يـا القتل بنريان البنادق اآللية لقمع االنتفاضـة الـشعبية يف بوليف      

إن اآلالم اإلنسانية بسبب اجملازر ليست بالغريبة علـى الـشعب     
  .البوليفي يف حاضره وتارخيه

ال يـساء تفـسري توافـق اآلراء احلـايل          أومع ذلك، جيب      
 يتحقــقجيــب أن . أو اســتخدامه للتــرويج للتــدخل العــسكري 

كامــل لــسيادهتا وســالمة ال االحتــرام يف ســياقليبيــا يف الــسالم 

ن حقــــوق اإلنـــسان وكفالتـــها جلميــــع   أراضـــيها، مـــع صـــو   
ــة للتــدخل األجــنيب    .ســكاهنا ــدان بقــوة أي حماول وينبغــي أن ُت

ــا   ــة يف ليبيـ ــة والنفطيـ ــوارد الطبيعيـ ــدفها الـــسيطرة علـــى املـ . هـ
ــا ــسانية      وم ــاة اإلن ــة اســتغالل املعان ــن شــيء أســوأ مــن حماول ِم

  . سياسية - ألغراض جغرافية
ه اآللية، الـيت    لذا تود بوليفيا أن حتذر من استغالل هذ         

ــا      ــرة، لتطبيقه ــذها ألول م ــسان بتنفي ــوم جملــس حقــوق اإلن يق
بــشكل انتقــائي علــى البلــدان الــيت ختــالف يف توجههــا الــدول   

ــة ــسان     . املهيمن ــوق اإلن ــدفاع عــن حق وال ميكــن أن خيــضع ال
ملعـــايري مزدوجـــة أو أن يكـــون أكثـــر تـــساهال مـــع األصـــدقاء 

  . عارضتهموأكثر صرامة مع أولئك الذين يعربون عن م
وألجــل ذلــك، هنــاك حاجــة إىل إجــراء حتقيــق شــامل   

 وذلـك لتجنـب     ،ومستقل وحمايد يف األحداث اجلارية يف ليبيـا       
أي تالعب من جانب وسائل اإلعالم ولضمان خدمـة العدالـة     

 هــذا القــرار إشـــارة   اختــاذ وينبغــي أن يرِســـل  . بطريقــة فعالــة  
وأنه جيـب   واضحة مفادها أن العنف يف ليبيا جيب أن يتوقف،          

ــع يف      ــسان للجمي ــرم حقــوق اإلن التوصــل إىل حــل ســلمي حيت
  .سياق سيادة ليبيا وسالمة أراضيها

لقـد  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (أسـتراليا  (السيد كوينالن   
وحنـن  . ٦٥/٢٦٥ا يف تقـدمي القـرار التـارخيي         أستراليشاركت  

وجيـب علـى احلكومـة الليبيـة       . ندين األحداث األخرية يف ليبيـا     
ــضطل ــكاهنا   أن ت ــة س ــن محاي ــسؤوليتها ع ــن و. ع مب ــسؤولم  يةم

جملتمع الدويل التصرف يف مثل هذه احلـاالت حلمايـة الـسكان            ا
املدنيني من األعمـال الوحـشية اجلماعيـة، مبـا يف ذلـك اجلـرائم               

  . ضد اإلنسانية
ونعتقــد اعتقــادا قويــا للغايــة أن االنتــهاكات اجلــسيمة    

مــؤخرا النظــام اللــييب واملنهجيـة حلقــوق اإلنــسان الــيت ارتكبـها   
تــربر تعليــق عــضويته يف جملــس حقــوق اإلنــسان وفقــا للقــرار    

فمـــن غـــري .  الـــصادر عـــن اجلمعيـــة العامـــة نفـــسها٦٠/٢٥١
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مــسؤوليته عــن مــن  واضــح يتنــصل بــشكلاملقبــول أن نظامــاً 
واجلمعيـة  . محاية شعبه يصلح لعضوية هذه اهليئة البالغة األمهية       

 وجـــــه التحديـــــد يف العامـــــة باختـــــاذ هـــــذا اإلجـــــراء علـــــى 
ــذه ــذات  ه ــك     . الظــروف بال ــت ذل ــا فعل ــد أهن ــر جي ــه ألم وإن
  .اآلراء بتوافق

ــان القــوي الــصادر عــن جامعــة الــدول       ونرحــب بالبي
ــسال      ــصادر عــن جملــس ال ــة، والبيــان ال م واألمــن التــابع  العربي

لالحتــاد األفريقــي، والبيــان الــذي أدىل بــه األمــني العــام ملنظمــة 
رسلت اإلجـراءات القويـة الـيت اختـذها         وقد أ . املؤمتر اإلسالمي 

ــوق        ــن جملــس األمــن وجملــس حق ــد كــلٌّ م ــا بع باإلمجــاع فيم
اإلنسان إشارةً واضحة إىل احلكومة الليبيـة مفادهـا أن اجملتمـع            
الدويل لن يقـف مكتـوف األيـدي إزاء مثـل هـذه االنتـهاكات         

  .اجلسيمة واملنهجية
) ٢٠١١ (١٩٧٠ونرحــــب بقــــرار جملــــس األمــــن      

 جـزاءات  تنفيـذه علـى وجـه الـسرعة، إىل جانـب             ونعمل علـى  
فردية إضافية أعلنها وزير خارجيـة أسـتراليا يف هنايـة األسـبوع             

وحنــث جملــس األمــن علــى النظــر يف اختــاذ املزيــد مــن  . املاضــي
  . اإلجراءات حلماية الشعب اللييب، إن لزم األمر

وتـــدعم . إن الـــشعب اللـــييب يـــصرخ مناديـــاً باحلريـــة   
وقلوبنـا مـع    . ق واحلريات العاملية للـشعب اللـييب      أستراليا احلقو 

الــشعب اللــييب، وهــو يواصــل النــضال مــن أجــل التحــرر مــن    
  .وحنن حنيي شجاعته. الظلم

تؤيــد ): تكلــم باإلنكليزيــة) (إســرائيل (الــسيد روبــني  
، وتؤيـد تعليـق عـضوية       ٦٥/٢٦٥إسرائيل تأييداً كامالً القرار     

كـان ينبغـي أن حيـدث    ليبيا مبجلس حقوق اإلنسان، وهو أمـر     
وظللنـا، علـى مـدى سـنوات، نلفـت االنتبـاه          . قبل فترة طويلـة   

. إىل احلالة املزرية واملنذرة باخلطر حلقـوق اإلنـسان يف منطقتنـا      
ومـن املؤسـف أن مثـل هـذه         . وما احلالة الليبية إال مثال لـذلك      

املآســي ال ُيَتــصدى هلــا إال عنــدما تتكــشف األزمــات وجــرائم 

ــل، كمــا يف هــ  ــل هــذه    القت ــرغم مــن أن مث ــى ال ــة، عل ذه احلال
االنتهاكات الفظيعة والطويلـة األمـد ظلـت موثقـة جيـدا علـى              

  . مر السنني
مـــا كـــان ينبغـــي أبـــداً لليبيـــا، يف ظـــل نظامهـــا ســـيء   

. السمعة احلايل، أنْ ُتنتخب عـضواً يف جملـس حقـوق اإلنـسان            
 وينبغي أن تشكل استجابة اجملتمع الدويل هلـذه األزمـة املروعـة          
يف جمال حقـوق اإلنـسان دعـوة لالسـتيقاظ، يف وقـت نتـداول               

  .فيه أيضا بشأن مستقبل اجمللس وعضويته
مثـة  ): تكلـم بالفرنـسية   ) (الرأس األخضر  (السيد ليما   

أوقات يتحرك فيهـا النـاس مـن أجـل تـسريع مـسرية تـارخيهم،                
فيحطمـــون كـــل التوقعـــات ليفرضـــوا واقعـــاً جديـــداً يعكـــس  

هنــاك حلظــات . يــة واألكثــر مــشروعيةتطلعــاهتم األكثــر جوهر
يف التاريخ تكون فيها تلك االضطرابات عميقـة جـدا وحامسـة            
جداً حبيث أهنا تلهم البعض فيستوعبوا سياقها، وجتعل آخـرين          

الــسياسية علــى حنــو ال ميكــن  - يفــسرون التوقعــات اجلغرافيــة
إننا نشهد ما أطلق عليه بعـضهم ربيـع الـشعوب    . التعويل عليه 

هذه واحدة من تلك اللحظات التارخييـة الـيت         .  العريب يف العامل 
تنقلب فيها املعادلة القدمية، وهتتز فيهـا أسـس األنظمـة القائمـة             

 الـزمن، أو تلـك الـيت افتقـدت إحـساسها          يهـا على قـيم عفـا عل     
 حلظــات يــراد هلــا أن -إهنــا حلظــات حتــدِّد املــستقبل . بالتــاريخ

 للــتخلص مــن تكــون واعــدةً للجميــع، وجيــب أن تكــون وقتــاً 
  . اجلانباملصاحل اآلمثة أو األحادية

وما يطالب به هؤالء النـاس ويتظـاهرون مـن أجلـه يف         
شوارع عدد من البلدان هو احترام كرامـة اإلنـسان؛ والعدالـة            
ــة وأخـــذ    ــة، وبالتـــايل املزيـــد مـــن الدميقراطيـ للجميـــع؛ واحلريـ

ــرب    ــدر أكـ ــسبان بقـ ــية يف احلـ ــاهتم األساسـ ــعب . تطلعـ وأي شـ
يريـد أن    د أن يتمتع بتلك القيم اخلالـدة؟ وأي شـعب ال          يري ال

ــة       ــار حبري ــى أن خيت ــادرا عل ــصريه وأن يكــون ق يكــون ســيد م
  طريقه حنو اإلجناز والتقدم؟



A/65/PV.76
 

28 11-24731 
 

واليوم، يف مواجهة االنتهاكات الفظيعة الـيت يرتكبـها           
حبق الشعب اللييب أولئك الـذين ينبغـي أن يـوفروا لـه احلمايـة،               

 نـسميها حقـا جرميـة ترتكـب حبـق           جيـب علينـا أن     ويف ظل مـا   
الشعب اللييب، أعلنت اجلمعية العامـة موقفهـا بوضـوح بتعليـق            

والـصمت مـن    . حقوق عضوية ليبيا يف جملس حقوق اإلنـسان       
ــه      ــة فحــسب، ولكن ــن يكــون جرمي ــا يف هــذا املنعطــف ل جانبن

وهبـذه الطريقـة، نعـرب عـن        . سيشكل إخفاقا يف نظـر التـاريخ      
ــشعب الع   ــك ال ــع ذل ــضامننا م ــدعوة   ت ــستجيب ل ــا ن ظــيم، فيم

  .جملس حقوق اإلنسان
 ويــسعدنا أننــا متكنــا ٦٥/٢٦٥ولــذلك، نؤيــد القــرار   

  .من املشاركة يف هذا اجلهد التارخيي لألمم املتحدة
ــيين    ــسيد ف ــسرا (ال ــسية ) (سوي ــم بالفرن أود أن ): تكل

أشــكر الــدول العربيــة واألفريقيــة الــيت بــادرت بتقــدمي قــرار        
 الـذي يعلـق حقـوق عـضوية ليبيـا يف      ٦٥/٢٦٥اجلمعية العامة   

. جملس حقوق اإلنـسان، والـذي كانـت سويـسرا مـن مقدميـه           
 الـذي اختـذه     S-15/2 من القـرار     ١٤والقرار ميثل تنفيذا للفقرة     

فربايــــر يف دورتــــه / شــــباط٢٥جملــــس حقــــوق اإلنــــسان يف 
  .االستثنائية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا

 وفقـــا ٦٥/٢٦٥وترحـــب سويـــسرا باختـــاذ القـــرار      
والقــرار املتخــذ  . ٦٠/٢٥١لألحكــام ذات الــصلة يف القــرار   

اليوم يعزز بال شك مصداقية جملس حقوق اإلنـسان، وبالتـايل            
ــر ضـــروري يف        ــا؛ وذلـــك أمـ ــم املتحـــدة ذاهتـ ــصداقية األمـ مـ

  .بلدي نظر
ــرئيس   ــسية  (الـ ــم بالفرنـ ــتكلم  ): تكلـ ــتمعنا إىل املـ اسـ

  . األخري يف قائميت هلذه اجللسة
وأذكـر  . طلبت دولة عضو ممارسة حقها يف الـرد       وقد    

املمـثلني بـأن البيانـات الــيت يـدىل هبـا ممارســة حلـق الـرد تقتــصر        
  . دقائق للبيان األول١٠على 

) مجهورية فرتويال البوليفاريـة    (السيد فالريو بريسينو    
ــا مــضطرون للــرد علــى وفــد   ): ســبانيةتكلــم باإل( نأســف ألنن

ــو  ــدة، ألن املوضـ ــات املتحـ ــوع  الواليـ ــشه موضـ ــذي نناقـ ع الـ
. إنــساين بــشكل عميــق وعــاملي، وبالتــايل لــيس ذا طــابع ثنــائي

ومــن املفهــوم أن حكومــة هلــا تــاريخ طويــل مــن انتــهاكات        
حقوق اإلنسان يف بلدها ويف أحناء العامل ُينتظر أن تـرد حبجـج             
كاذبـة علــى اإلشــارات البديهيــة مـن قبــل الوفــد الفرتويلــي إىل   

  .تدخل اليت تنتهجها الواليات املتحدةالسياسة القائمة على ال
وقـد  . انتهينا من مناقـشتنا   ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس  

اختذت اجلمعية قرارا قويـا وهامـا يـستجيب دون شـك آلمـال              
ــة العامــة،     ــتمكن اجلمعي ــساء يف أن ت املاليــني مــن الرجــال والن
ــن         ــدافع صــلب ع ــا م ــات أهن ــن إثب ــم املتحــدة ككــل، م واألم

شكل شخصي، فـإنين أرحـب هبـذا القـرار          وب. حقوق اإلنسان 
  . وأود أن أعرب عن افتخاري برئاسة هذه اجلمعية

  .٣٠/١٧رفعت اجللسة الساعة   
  


