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           الثالثة        اللجنة
  الثالثة واألربعني موجز للجلسة حمضر
    ١٠ /  ٠٠         ، الساعة   ١٢  ٢٠       نوفمرب /     الثاين        تشرين   ٢٦  ،      االثنني                       يف املقر، نيويورك، يوم        املعقودة

  
   )       سورينام (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 دونالد    -       ماك              السيد    :      الرئيس

    
           احملتويات

   )    تابع (                          تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   :                 من جدول األعمال  ٦٩      البند 
ــسائ   ) ب ( ــي             م ــع الفعل ـــة لتحــسني التمت ـــج البديلـ ـــي ذلــك النهـ ــا فـ ــسان، مب ـــوق اإلن                                                                                               ـل حقـ

   )    تابع (                                     حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات األساسيــة 
   )    تابع (                                                                حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمـــة مــن املقررين واملمثلني اخلاصني    ) ج (

   )    تابع (              النهوض باملرأة   :                 من جدول األعمال  ٢٨      البند 
   )    تابع (             لنهوض باملرأة  ا   )   أ (

   )    تابع (                   حقوق الشعوب األصلية   :                 من جدول األعمال  ٦٦      البند 
   )    تابع (                                        العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل    ) ب (

                                                                        القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب                :                      من جدول األعمـال      ٦٧       البند  
   )    تابع (                      وما يتصل بذلك من تعصب 

                                                                          عنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن                  القــضاء علــى ال   )   أ (
   )    تابع (     تعصب 
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   .  ١٠ /  ٢٥   ُ                 افُتتحت اجللسة الساعة   
                       تعزيــــــز حقــــــوق   :                                   مــــــن جــــــدول األعمــــــال  ٦٩            البنــــــد 
         ومحايتها       اإلنسان

ـــة       ) ج (     ــارير املقدمــــ ــسان والتقــ ــوق اإلنــ ــاالت حقــ                                                             حــ
ـــن ــثلني اخلاصــــــني            مـــــ ــررين واملمــــ ــابع   (                                        املقــــ    )          تــــ

) A/C.3/67/L.49/Rev.1 و    L.70(   
                       حالة حقـوق اإلنـسان       : A/C.3/67/L.49/Rev.1               مشروع القرار 

          يف ميامنار
ــاه إىل بيـــان اآلثـــار املترتبـــة يف    :          الـــرئيس  -   ١                                                     وجـــه االنتبـ

  ، A/C.3/67/L.49/Rev.1                                            امليزانية الربناجمية على مـشروع القـرار        
    . A/C.3/67/L.70                 الوارد يف الوثيقة 

ــسيدة  -   ٢ ــيت           الـ ــربص   (       رافـ ــت باســـ    ):       قـ ــاد                 تكلمـ            م االحتـ
                                      ن ملـشروع القــرار، فأعلنـت انــضمام                         األورويب ومقـدمني آخــري 

                                                                    يسلندا وليختنـشتاين إىل مقـدمي مـشروع القـرار، وقالـت إن              أ
                                                                  العام األخري شهد حتوال يف ميامنار الـيت قطعـت أشـواطا كـبرية              
ــصاحلة     ــدميقراطي وامل ــسياسي والتحــول ال                                                            صــوب اإلصــالح ال

                     لـى حالـة حقـوق                                                          الوطنية فـضال عمـا طـرأ مـن أوجـه حتـسن ع             
ــذلك، خــصص جــزء كــبري مــن مــشروع      .         اإلنــسان                                                    ونتيجــة ل

            بيــد أنــه   .                                                         القــرار لالعتــراف مبــا مت اختــاذه مــن خطــوات إجيابيــة 
                                                              تــزال هنــاك حتــديات خطــرية، وقــد أهــاب مــشروع القــرار     ال

                                                             حبكومة ميامنار أن تواصل اإلفراج عن سجناء الضمري وإجـراء          
           وال يـزال     .  ن                                                      حتقيق شامل لتحديـد مـن تبقـى منـهم يف الـسجو            

ــالقلق إزاء اســتمرار الــرتاع املــسلح يف                                                                       اجملتمــع الــدويل يــشعر ب
                                                                    واليــة كاشــني، ومــا يقتــرن بــه مــن متييــز وانتــهاكات حلقــوق    
ــة       ــة أقليـ ــىت، وخباصـ ــة شـ ــات عرقيـ ــى أقليـ ــؤثر علـ ــسان تـ                                                                           اإلنـ
    .                                                 روهينغيا، وإزاء جتدد اندالع حاالت العنف يف والية راخني

                     ر يأخـذ يف االعتبــار                                    وأضـافت قوهلـا إن مـشروع القـرا      -   ٣
ــشاركة       ــد م ــة وتزاي ــيريات جوهري ــن تغ ــد م ــا حــدث يف البل                                                                    م

                                  وقـد تعـاون االحتـاد األورويب عـن       .                       احلكومة مع اجملتمع الدويل 
                                                          كثب مع ميامنار للخروج مبـشروع قـرار يعكـس يف آن واحـد        
ــسائل       ــام املاضــي وامل ــيت قطعــت خــالل الع ــة ال                                                                    األشــواط اهلام

         وأردفــت   .                     ال يــتعني مواجهتــها                                      الرئيــسية مثــار القلــق الــيت ال يــز
                                                                     قائلة إنه متت أيضا مـشاورات ثنائيـة مـع وفـود أخـرى بغـرض             

    .                                          التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مشروع القرار
ــسيد  -   ٤ ــرم         ال ــق      ):      قطــر   (     ل ــضم إىل تواف ــده ان ــال إن بل                                     ق

                                                                      اآلراء بشأن مـشروع القـرار، وكـان مـن بواعـث تـشجيعه مـا               
                           كنـه ال يـزال يـساوره                                              حدث من تطورات يف ميامنار مـؤخرا، ل       

                  وأضاف قـائال إن      .                                         القلق إزاء احلالة يف والييت كاشني وراخني      
                                                                    علـــى حكومـــة ميامنـــار أن تـــسعى لتحقيـــق املـــصاحلة الوطنيـــة 
                                                                     ومحايـــة حقـــوق األقليـــات، وخباصـــة األفـــراد التـــابعني ألقليـــة  
ــصاريح       ــيالد وت ــنحهم شــهادات م ــي م ــذين ينبغ ــا، ال                                                                    روهينغي

                          ىل ذلــك، حماســبة مــرتكيب                                وينبغــي للحكومــة، إضــافة إ   .      عمــل
ــدمي      ــشردين، وتقــ ــاج املــ ــادة إدمــ ــة، وإعــ ــال اإلجراميــ                                                                          األفعــ

    .                                 التعويضات واملساعدات الالزمة إليهم
                                قال إنه جيب على ميامنـار أن          ):        السنغال   (             السيد دياللو   -   ٥

                                           جهـود مـن أجـل مكافحـة التمييـز علــى                                 تـضاعف مـا تبذلـه مـن    
ــك     ــذيب، وغــري ذل ــسي، والتع ــين، والعنــف اجلن ــن                                                            أســاس دي        م

                                وجيـب تعزيـز التعـاون بـني          .                                  أشكال انتهاكات حقـوق اإلنـسان     
                                                                     ميامنار واجملتمع الدويل من أجل إهناء العنف القـائم علـى أسـاس             
                                                               عرقي وديين، وتعميق اإلصالح السياسي الذي جيري القيـام بـه           

                                                          ونوه باألمهية احلامسة للعمل الذي يقوم به املقرر اخلـاص            .      حاليا
                           وأضـاف قـائال إن علـى         .               يف ميامنـار                             املعين حبالة حقوق اإلنـسان    

                                                                       ميامنار أن تقوم باملزيد من أجل محاية حقـوق طائفـة الروهينغيـا             
                                                               ألن ذلك أمر أساسي لضمان حتقيق املصاحلة الوطنيـة والتحـول           

ــدميقراطي ــرار      .            ال ــشروع الق ــد م ــسنغال تؤي ــائال إن ال                                                      وأردف ق
ــة ميامنــار يف     ــيال دامغــا علــى رغب ــذه دل                                                                        وتتوقــع أن تــرى يف تنفي

    .                                    ساندة حقوق خمتلف الطوائف يف ذلك البلد م
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                                          قـال إنـه علـى الـرغم ممـا حـدث               ):      تركيا   (           السيد إيلر   -   ٦
                                                                       يف ميامنار من تطورات إجيابية، فـإن بلـده يـساوره قلـق شـديد               
                                                                 إزاء جتدد اندالع العنف ضد مسلمي أقلية روهينغيـا يف واليـة            

ــع األطــراف أن تتعــاون مــن أجــل اإلهنــاء      .       راخــني                                                         وعلــى مجي
                                                             ي للعنف، وعلى حكومة ميامنار أن تـأذن بـإجراء حتقيـق                 الفور

ــة      ــد أســبابه اجلذري ــشفافية لتحدي ــشمول وال ــسم بال                                                                     مــستقل يت
                                               وباإلضــافة إىل ذلــك، عليهــا أن متكــن اهلــالل     .                ومنــع تكــراره

                                                           األمحر التركي واملنظمات اإلنسانية األخـرى مـن الوصـول إىل        
                                                                 األشــــخاص ممــــن هــــم يف حاجــــة إىل املــــساعدة، وأن هتيــــئ  

                                                             ظروف الالزمة لزيارة تقوم هبا منظمة التعاون اإلسـالمي إىل            ال
                               وأردف قــائال إن تركيــا علــى    .                               ميامنــار يف أقــرب وقــت ممكــن 

                                                                     أهبة االستعداد ملساعدة ميامنار يف إقامـة بلـد دميقراطـي يكفـل             
    .                        احترام احلقوق جلميع الناس

   .A/C.3/67/L.49/Rev.1                    اعتمد مشروع القرار  -   ٧
ــن   -   ٨ ــسيد ت ــ   (             ال ــب      ):   ار      ميامن ــده، وإن مل يطل ــال إن بل                                 ق

                                                                    التصويت على مشروع القـرار، يتمـسك بقـوة مبوقفـه املبـدئي              
                                                           املعارض الختاذ قرارات بشأن بلـدان حمـددة وتـستهدف بلـدانا      

ــة   ــصورة انتقائي ــة ب ــام املاضــي، شــرعت      .                             نامي ــدار الع ــى م                                          وعل
                                                            حكومة بلده يف مسرية للتحول السلمي الـدميقراطي، ونفـذت          

                                            ت الـسياسية واالقتـصادية، وعـززت مـن                              طائفة مـن اإلصـالحا    
    .                        تعاوهنا مع البلدان األخرى

ــالتحول امللحــوظ يف       -   ٩ ــار ب ــب ميامن                                                        وأعــرب عــن ترحي
                                                                     صـــيغة القـــرار مـــن أســـلوب املواجهـــة واإلدانـــة إىل التـــشجيع 
                                                                   والتعاون، ومبا تضمنه القرار مـن اعتـراف مبختلـف التطـورات            

ــة ــرات      .           اإلجيابيـ ــى الفقـ ــات علـ ــه حتفظـ ــد أن لديـ     ١٤  و    ٧                                                بيـ
        وتفهـم    .                                                 ، اليت حتتوى علـى صـياغات حـساسة ومـضللة            ١٥  و

   ٧                                                                  حكومة بلده أن مبقدورها تنفيذ التوصية الـواردة يف الفقـرة            
                     كما أن أية أوجـه       .                                              حسبما تراه ضروريا وفقا لقوانينها القائمة     

                                                                   قــصور تتعلــق حبقــوق اإلنــسان ســتتم معاجلتــها كجــزء مــن        

                   للجنـة الوطنيـة                                                    اإلصالح القانوين ومن خالل آليات مـن قبيـل ا         
                                                      وأردف قائال إن ميامنـار تـدرك متامـا مـا هـي               .             حلقوق اإلنسان 

                                                                      التحديات املتبقية، لكنها لن تقبل بـأي مـسار عمـل مـن شـأنه             
    .                                    أن يعطل املصاحلة الوطنية وعملية اإلصالح

                                                   ومضى قائال إن احلكومة تضاعف من جهودها الرامية          -    ١٠
                جنـة الـصليب                                                         إىل محاية حقـوق اإلنـسان مـن خـالل الـسماح لل            

                                                                 األمحــر الدوليــة بزيــارة الــسجناء، والــشروع يف مفاوضــات مــع  
                                                              املفــوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان بــشأن إنــشاء مكتــب قطــري 
                                                                     ووضــع آليــة شــفافة الســتعراض مــا تبقــى مــن قــضايا الــسجناء   

                             وأعرب عـن أسـف ميامنـار         .     ٢٠١٢                           السياسيني حبلول هناية عام     
                    لكنـه مـن بـاب                                                 الرتكاب أعمال عنف خرقاء يف والية راخني،        

ــا شــكل مــن      ــصدامات بــني طــائفتني بأهن ــة أن توصــف ال                                                                    املبالغ
                                   وعــالوة علــى ذلــك، فــإن حــوادث   .                          أشــكال االضــطهاد الــديين

                                                                        العنف ال تقع إال يف جيـوب صـغرية يف أحنـاء البلـد، وقـد عـاش                  
          ومـع أن     .                                                           الناس يف وئام جنبا إىل جنب على امتداد تاريخ البلـد          

ــني عــش    ــها ب                      ية وضــحاها، حتــاول                                             مــشكلة العنــف ال ميكــن حل
                                                               احلكومــة األخــذ بنــهج متعــدد اجلوانــب يــشمل تــدابري لألجلــني 

                                                    وقد اجتمع الـرئيس مـع كبـار زعمـاء خمتلـف              .               القصري والطويل 
ــع تكــرار حــدوث العنــف       ــه مبن ــن التزام ــة وأعل ــف الديني                                                                         الطوائ

    .                                         وحماسبة مرتكبيه وتلبية االحتياجات اإلنسانية
    ١٤                       ا يف ذلك الفقرتـان                                      وأعلن قبول ميامنار بالقرار، مب      -    ١١
         أقليـــة   ’’                                                      ، لكنـــه ذكـــر أن لـــديها حتفظـــات علـــى عبـــارة   ١٥  و 

                                                         ، إذ أن ميامنار مل تكن هبا أبدا جمموعة عرقية حتمـل              ‘‘        روهينغيا
                                                             وأضـاف قـائال إن حـق املواطنـة لـن حيـرم منـه أي                  .          هذا االسم 

                                                                 شـخص حيتـرم القـانون، ولكـن ينبغـي التمييـز بـني املــستوطنني        
ــل واملهــاجرين  ــشرعيني                          ألجــل طوي                      واســتنادا إىل هــذا    .                  غــري ال

                                                                      الفهــم وبــروح مــن احلــل التــوافقي فــإن ميامنــار مل تــصر علــى    
    .                 حذف هاتني الفقرتني
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                                                               وتابع كالمـه قـائال إن مقـدمي مـشروع القـرار أبـدوا                -    ١٢
ــن القــرار،        ــرة األخــرية م ــسبوقة يف تعــديل الفق ــري م ــة غ                                                                       مرون

      حتــاد              ، ســيتوقف اال    ٢٠١٣                                           ويفهــم وفــده أنــه اعتبــارا مــن عــام  
ــن        ــد م ــدى عق ــى م ــيت اســتمرت عل                                                                  األورويب عــن ممارســته ال

                        وال ينبغـي لبلـد حيقـق      .                                   الزمان بتقدمي مشروع قرار ضد ميامنار 
         ولـذلك،    .                                                   حتوالت دميقراطية بعيدة األثر أن يظل موضع انتقاد       

                                                                 فإن مشروع القرار الذي جرى اعتماده ينبغي أن يكـون آخـر            
                         كما ينبغـي إعـادة                                                قرار بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار،      

  .                                                                           النظر يف مهمـة املـساعي احلميـدة الـيت يقـوم هبـا األمـني العـام                 
                                                               ويف اخلتام، أعرب عن تقـدير ميامنـار ملـا جـرى االضـطالع بـه          
                                                                      مــن أعمــال يف إطــار هــذه املهمــة، لكــن ينبغــي إعــادة توجيــه    
                                                                    املــوارد الــشحيحة املخصــصة هلــا خلدمــة التنميــة االقتــصادية       

    .  ر                     واالجتماعية لشعب ميامنا
ــسيدة كـــسنس  -    ١٣ ــة    (                 الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ    ):                                  الواليـ

                                                                      قالـــت إن ميامنـــار قطعـــت أشـــواطا ملحوظـــة صـــوب بنـــاء       
                                                                دميقراطية مستدامة، وقد أرسى القرار معايري واضـحة ملواصـلة          
                                                                    إحـــراز تقـــدم يف هـــذا اجملـــال مـــن خـــالل إنـــشاء املؤســـسات  
ــرام ســيادة القــانون وحقــوق     ــة الــيت تقــوم علــى احت                                                                       الدميقراطي

ــ                                                         وأعربــت عــن ترحيــب بلــدها بإنــشاء عمليــة تتــسم     .    سان     اإلن
ــة      ــة املتعلق ــع القــضايا املتبقي ــة مجي ــشفافية واملــصداقية ملراجع                                                                          بال
ــالتزام احلكومــة بالتوصــل إىل وقــف    ــسياسيني، وب                                                                 بالــسجناء ال
                                                               إلطــالق النــار يف واليــة كاشــني، وتيــسري ســبل الوصــول أمــام  

ــه احلكومــ     ــا أعلنت ــة، ومب ــسانية الدولي ــا                                                            املنظمــات اإلن ــن أهن               ة م
                                                             ستصبح عضوا كامل العضوية يف الشراكة احلكوميـة املفتوحـة          

                                         بيــد أن العنــف اجلــاري يف واليــة راخــني   .     ٢٠١٦             حبلــول عــام 
                                                                    يعد مصدر قلق، وعلى احلكومة أن تـسعى إىل بنـاء منـاخ مـن               
ــع الطوائــف عــرب سياســة لإلدمــاج      ــسلمي بــني مجي                                                                   التعــايش ال

                   لـــة إن بلـــدها               وأضـــافت قائ  .                                    واملـــصاحلة واالحتـــرام املتبـــادل  
                                                                     سيواصل العمـل مـع حكومـة بورمـا واجملتمـع املـدين مـن أجـل               

                      وقالت يف اخلتـام إن       .                                            بناء دولة دميقراطية تنعم بالسلم والرخاء     

                                                                          بلدها يؤيد متام التأييـد واليـة املستـشار اخلـاص املعـين مبيامنـار،               
    .                                                     ويفهم أن استمرار الوالية سيندرج يف إطار املوارد القائمة

         قالت إن     ):                       مجهورية إيران اإلسالمية     (     اديايت         السيدة ف   -    ١٤
                                                                بلدها انضم إىل توافق اآلراء بشأن نص مشروع القرار، لكنـه           
                                                               ال يزال يتمسك مبوقفه املبدئي ضد القرارات اليت ختص بلـدانا           

ــهاكات اجلــسيمة       .       حمــددة ــالغ إزاء االنت ــق ب ــران بقل ــشعر إي                                                             وت
    زاء                                                                   حلقـــوق اإلنـــسان الـــيت متـــس أقليـــة روهينغيـــا املـــسلمة، وإ 

                                                         املالحظات اليت صدرت عن بعض السلطات يف ميامنار بـشأن           
ــا       ــع هب ــيت تتمت ــة ال ــوق املواطن ــن حق ــات م ــك األقلي ــد تل   .                                                                      جتري

ــتطهري علــى أســاس عرقــي أو ديــين املوجهــة ضــد                                                                      فعمليــات ال
                                                                 املــسلمني ال يربرهــا القــانون الــدويل وعلــى األمــم املتحــدة أن   

       سلمني يف                                                        تتخــذ تــدابري عاجلــة حلمايــة احلقــوق األساســية للمــ 
ّ     وبصورة أعـّم،    .                                           ميامنار ومتكينهم من العودة الساملة إىل وطنهم            

                                                                   فــإن االعتمــاد االنتقــائي لقــرارات ختــص بلــدانا حمــددة لغايــات 
ــية هـــو أمـــر خيـــل مببـــادئ العامليـــة واملوضـــوعية وعـــدم                                                                            سياسـ
                                                                        االنتقائيــة، ويقــوض مبــدأ التعــاون باعتبــاره املبــدأ األساســي       

                                نــسان املعتــرف هبــا عامليــا                                          للتعزيــز الفعــال جلميــع حقــوق اإل   
                                                      وأردفت قوهلا إن االستعراض الـدوري الـشامل هـو             .        ومحايتها

                                                                   اآلليــة احلكوميــة الدوليــة الرئيــسية الســتعراض املــسائل املتــصلة 
                                                               حبقــوق اإلنــسان علــى الــصعيد الــوطين يف مجيــع البلــدان دون   

    .     متييز   أي
                                قــال إن اختــاذ القــرار بــدون    ):          كمبوديــا   (             الــسيد نــاي  -    ١٥

                                                            يعد نقطة حتول يف التعـاون الـدويل، وأن نـص القـرار                    تصويت  
                                                                     جاء أدق وأكثـر استـشرافا للمـستقبل عمـا سـبقه مـن قـرارات            

                                               ولقد آن األوان للنظر إىل ميامنـار يف ضـوء            .                  يف األعوام املاضية  
                                                                       جديــد؛ باعتبارهــا مــن البلــدان الــيت قطعــت أشــواطا كــبرية        

       واصـل                                 وعلـى اجملتمـع الـدويل أن ي         .                           تستحق التشجيع والتعـاون   
                                                                دعم حكومة ميامنار وشعبها مـن أجـل تنفيـذ إصـالح سياسـي            

              ويف ضــوء مــا   .                                                   تــارخيي وتعزيــز التنميــة االجتماعيــة االقتــصادية
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                                                                      أحرز من تقـدم كـبري حـىت اآلن، ينبغـي أن يكـون هـذا القـرار              
    .                                        آخر نص يتناول حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

ــسيدة بريغــس   -    ١٦ ــدا   (                ال ــدها ردَّ علــ    ):       كن   ى                 َّ          قالــت إن بل
                                                                      اخلطـــوات اإلجيابيـــة الـــيت اختـــذهتا حكومـــة ميامنـــار بـــأن علـــق 
                                                                          جزاءاتــه العامــة علــى التجــارة واالســتثمار مــع ذلــك البلــد،        

  .                                                                 وسيواصل استعراض سياسـاته اسـتجابة ملزيـد مـن التطـورات           
                                                                ومــع ذلــك، ال تــزال تــراود كنــدا شــواغل جديــة حــول وضــع 

       كاشـني                                                       السجناء السياسيني املتبقني والعنف اجلاري يف واليـيت         
ــة      .        وراخــني ــة حقــوق مجيــع اجلماعــات الديني                                                        والبــد مــن محاي

                                                                     والعرقية، وكندا مـستعدة لـدعم احلكومـة يف جهودهـا الراميـة             
                                                                        إىل معاجلة هذه املـسائل وبنـاء جمتمـع دميقراطـي يـنعم بالرخـاء               

    .                              وحيترم حقوق اإلنسان جلميع أبنائه
                          أعرب عن ترحيـب بلـده         ):    مصر   (                  السيد عبد العزيز    -    ١٧

                                                      رات اإلجيابية يف ميامنار، وخباصة إدانـة احلكومـة للعنـف           بالتطو
                                                                  الذي يرتكبه املتطرفـون ضـد أقليـة روهينغيـا املـسلمة يف واليـة        

ــة    ــه حيــث علــى االعتــراف هبــا كمجموعــة عرقي   .                                                              راخــني، لكن
                                                                 وينبغي للحكومة أن تعاجل األبعاد السياسية للعنف، وأن تيـسر          

        وترحــب   .    سية                                               عــودة املــشردين إىل ديــارهم، وأن متــنحهم اجلنــ
                                                                        مصر باختاذ القـرار بتوافـق اآلراء وتأمـل يف أن يواصـل اجملتمـع               
                                                                         الدويل وميامنار العمل معـا مـن أجـل حـل املـشاكل املتبقيـة يف                 
                                                                  البلد حىت ال تصبح هناك حاجة يف السنوات املقبلـة إىل تنـاول             

    .                             حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد
         ات الــيت                   قــال إن القــرار    ):           ســنغافورة   (               الــسيد تــشوا   -    ١٨

                                                                ختص بلدانا حمددة ذات طابع انتقائي إىل حـد كـبري وغالبـا مـا         
                                                                حتركهــا اعتبــارات سياســية ولــيس االعتبــارات املتعلقــة حبقــوق 
                                                                اإلنــسان، وهــي يف جوهرهــا تبعــث علــى االنقــسام كمــا أهنــا   

                                              أما قضايا حقوق اإلنسان املتعلقـة ببلـدان          .                  حتقق نتائج عكسية  
                               اإلنـسان يف إطـار آليـة                                              معينة فيجب أن يتوالها جملـس حقـوق       

                                   ولـذلك، فـإن سـنغافورة سـوف          .                         االستعراض الدوري الشامل  

                                                                    متتنــع عــن التــصويت علــى مجيــع القــرارات الــيت ختــص بلــدانا    
                                                                  حمددة، لكن هذا القرار ال يؤثر على موقفها من حالـة حقـوق             

                                      وأعرب عن ترحيـب سـنغافورة بالتقـدم      .                  اإلنسان يف بلد معني 
                             ا اجلاريــة يف جمــال اإلصــالح،                                    الــذي أحرزتــه ميامنــار وجبهودهــ 

                                                                 وقــال إن بلــده سيواصــل دعــم ميامنــار يف مرحلــة االنتقــال إىل  
    .           الدميقراطية

                              أعــرب عــن ترحيــب بلــده       ):       اهلنــد   (                الــسيد كومــار   -    ١٩
                                                              باإلصالحات االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة الـيت تنفـذها         
                                                                حكومــة ميامنــار، وقــال إن مــشاركة داو أونــغ ســان ســو كــي 

ــسة للجنــ  ــا يعكــس                    كرئي ــانون إمن ــسيادة الق ــة ب ــة املعني                                                          ة الربملاني
                                ويـــشيد بلـــده مبـــا اختذتـــه   .                                      التحـــول الـــسياسي اجلـــاري هنـــاك

                                                              احلكومة من خطوات الستعادة القانون والنظام وتعزيز الـسلم         
                                                           واالستقرار يف والية راخني، فضال عما تبذله من جهود لتلبيـة       

ــضررة     ــف املتـ ــع الطوائـ ــل جلميـ ــة والتأهيـ ــات اإلغاثـ   .                                                                    احتياجـ
                                                              متثل أحد التطـورات اإلجيابيـة يف إنـشاء جلنـة للتحقيـق يف               كما

ــشأن    ــة للعنــف وتقــدمي توصــيات يف هــذا ال   .                                                              األســباب اجلذري
                                                              وأضاف قائال إن احلكومة برهنت على رغبتها يف التعاون مـع           
                                                                  اجملتمع الدويل، وينبغي أن يقدم هلا كل دعم ممكـن بـروح مـن              

                      القـرار آخـر نـص                                   وأردف قـائال إن جعـل هـذا         .                الثقة والتعاون 
                                                              يــصدر بــشأن حالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار ســيظهر جبــالء 
    .                                               الدعم األكيد من جانب اجملتمع الدويل لإلصالحات اجلارية

                              قـال إن بلـده انـضم إىل           ):          اليابـان    (                 السيد هيـساجيما    -    ٢٠
                                                                              توافق اآلراء بـشأن القـرار ألنـه يؤيـد الغـرض العـام مـن الـنص                  

                                      بـاخلطوات اإلجيابيـة الـيت اختـذهتا                                  وأمهية اعتراف اجملتمع الدويل   
                                                      وينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يواصــل تــشجيعها علــى   .         ميامنــار

                          وترقب اليابان عن كثـب       .                                   اختاذ املزيد من اخلطوات إىل األمام     
                                                                احلالــة يف واليــة راخــني، وترحــب باالجتمــاع الــذي عقــده       
                                                                          الـــرئيس مـــؤخرا مـــع الزعمـــاء الـــدينيني مـــن كلتـــا الطـــائفتني  

                                      وعلــى مجيــع األطـراف أن تعمــل معــا    .          للتحقيـق                 وبإنـشاء جلنــة  
                                                                   بصورة بناءة، كما أن مما له أمهيتـه احلامسـة أن تـصل املـساعدة           
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                     وينبغـــي أن يكـــون   .                                            اإلنـــسانية إىل مجيـــع الطوائـــف املتـــضررة
ــاون     ــى احلــوار والتع ــدويل للوضــع قائمــا عل ــاول اجملتمــع ال   .                                                                     تن

ــة        ــا ملعاجل ــذل جهوده ــى مواصــلة ب ــار عل ــان ميامن                                                                      وحتــث الياب
                                                                      تحديات املتبقيـة حـىت ميكـن للـدول األعـضاء أن تفكـر فيمـا                  ال

ــرار يف املــستقبل بــشأن     ــاك حاجــة إىل صــدور ق                                                                 إذا كانــت هن
                               ويف الوقـت نفـسه، ستواصـل         .                                   حالة حقـوق اإلنـسان يف البلـد       

ــادة حتــسني     ــة إىل زي ــان دعــم احلكومــة يف جهودهــا الرامي                                                                   الياب
    .                 حالة حقوق اإلنسان

                            قــال إن بلــده انــضم إىل   ):           إندونيــسيا (                الــسيد عــدنان   -    ٢١
                                                                   توافــق اآلراء بــشأن القــرار، وإنــه يرحــب مبــا أحرزتــه حكومــة 
ــة، مبــا يف                                                                          ميامنــار مــن تقــدم كــبري يف معاجلــة قــضاياها الداخلي
                                                          ذلك تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات غـري       

       وكـان    .                                                          احلكومية بغرض تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية لـشعبها         
                                             إندونيسيا ما مت اختاذه من خطـوات، كمـا                           من بواعث تشجيع    

                                                              أهنا ستواصل دعم برنامج اإلصالح الذي يقوم به الرئيس مـن           
                           وأضاف قـائال إنـه مـن         .                                       أجل تعزيز السلم واالستقرار والتنمية    

ــى      ــا عل ــا ويف تركيزه ــة جــادة يف جهوده                                                               الواضــح أن احلكوم
                                       وينبغـي للمجتمـع الـدويل، وخباصـة          .                             معاجلة التـوترات العرقيـة    

ــول          وكــاال ــساعد يف البحــث عــن حل                                                        ت األمــم املتحــدة، أن ت
                                                                        طويلــة األجــل ويف املــساعي الــيت يقــوم هبــا البلــد مــن أجــل         

    .                                        اإلصالح والتحول الدميقراطي واملصاحلة الوطنية
                  قالــت إن بلــدها    ):           الكــامريون   (                         الــسيدة مبــاال إيينغــا   -    ٢٢

                                                                     يرحب باعتماد مـشروع القـرار بتوافـق اآلراء، وإن امتنـع عـن            
      ففـي    .                                                   ائما على القرارات الـيت ختـص بلـدانا حمـددة                    التصويت د 

                                                                     القـــضايا املتـــصلة حبقـــوق اإلنـــسان، ينبغـــي أن يـــسود احلـــوار 
                                                                     والتعـــاون، وتعـــارض الكـــامريون اختـــاذ تـــدابري أحاديـــة ضـــد  

                                                       وأشارت إىل األمهيـة األساسـية لتحقيـق االنـسجام يف             .        البلدان
                                                                         العالقات بـني الـدول، وقالـت إن القـرارات الـيت ختـص بلـدانا               

  .                           أال وهـو رفـاه الـشعب        :                                      حمددة ال تتناول دائما اجلانب األهـم      
                                                               وترحــب الكــامريون بالتعــاون بــني االحتــاد األورويب وميامنــار    

                                                              واجملتمع الدويل، وحتث مجيع األطـراف علـى مـساعدة ميامنـار            
                                                       يف تعميق ما قامت به من إصالحات إجيابية للنـهوض بالـسالم    

    .       ملعيشية                                والعدالة االجتماعية وحتسني األوضاع ا
ــيت   -    ٢٣ ــسيد كوماســـ ــة     (                        الـــ ــة الو الدميقراطيـــ                                 مجهوريـــ

                                                         قــال إن بلـده انــضم إىل توافـق اآلراء بــشأن القــرار،      ):          الـشعبية 
                                                                      لكنه يأمل يف أن تـؤدي التطـورات غـري املـسبوقة الـيت حـدثت                
                                                                 يف ميامنــار إىل وضــع حــد للقــرار مثــار اخلــالف واملتعلــق حبالــة 

ــد   ــسان يف البلـ ــوق اإلنـ ــري الت   .                               حقـ ــوف جيـ ــى                     وسـ ــب علـ                غلـ
                                                                     التحــديات املتبقيــة يف ميامنــار عــن طريــق اجلهــود اجلاريــة الــيت   
                                                                     تبذهلا احلكومة بدعم مـن اجملتمـع الـدويل، وعـن طريـق احلـوار               
                                                                       البناء واالحترام املتبادل والتوافـق واألخـذ بنـهج غـري تـصادمي             

                                             واعترافا بالتغيريات اإلجيابيـة يف ميامنـار،         .                 بني خمتلف األطراف  
                                           ويل أن يقـــوم برفـــع مجيـــع اجلـــزاءات                                ينبغـــي للمجتمـــع الـــد  

ــع شــعبه       ــسري إدماجــه، وحتــسني متت ــد لتي ــى البل ــصادية عل                                                                      االقت
                                                                  حبقوقــه االقتــصادية واالجتماعيــة، وتعزيــز التعــاون والتنميــة يف 

    .                                   امليدان االقتصادي على الصعيد اإلقليمي
                        قالت إن بلدها يرحـب        ):         أستراليا   (                السيدة هيوانبوال   -    ٢٤

ــارخيي لل  ــه                           باالعتمــاد الت ــشيد مبــا حققت                                               قــرار بتوافــق اآلراء، وي
                                وأمام شعب ميامنار اآلن فرصـة        .                          ميامنار من مكاسب ملحوظة   

                                                      أفضل من أي وقت مضى خـالل الـسنوات اخلمـسني األخـرية        
                                                               لكي ينعم حبياة يسودها الـسالم والرخـاء يف عـصر جديـد مـن          
                                                                االنفتاح جتسده داو أونغ سان سو كي، اليت هـي اآلن مطلقـة             

                واعترافــا مــن   .                                   رب عــن أمانيهــا يف برملــان البلــد                   الــسراح لكــي تعــ
                                                                      اســتراليا مبــا اختــذ مــن خطــوات هامــة، فقــد رفعــت جزاءاهتــا     
ــة      ــا التجاري ــة وطبَّعــت عالقاهت ــا املالي ــسفر وجزاءاهت ــة بال                                   َّ                                     املتعلق
                                                                      واالســـتثمارية مـــع ميامنـــار؛ وزادت أيـــضا زيـــادة كـــبرية مـــن  
ــداف     ــق األهـ ــى حتقيـ ــار علـ ــساعدة ميامنـ ــة ملـ ــها اإلمنائيـ                                                                         معونتـ

   .      لأللفية        اإلمنائية
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                                                                وأضافت قائلة إن اسـتراليا تؤيـد جهـود بنـاء الـسالم،               -    ٢٥
                                                         وخباصة يف والية راخني حيث تستدعي احلاجة بـصورة ملحـة          
                                                                  بوجــه خــاص القيــام مبزيــد مــن اخلطــوات حنــو حتقيــق الــسالم    

ــصاحلة ــز       .           واملـ ــى تعزيـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــتراليا الـ ــث اسـ                                                           وحتـ
                 عميــق االصــالحات                                            مــشاركتها مــع حكومــة ميامنــار لــضمان ت 

                                                           وال يــزال أمــام ميامنــار طريــق طويــل، وينبغــي هلــا أن    .         اجلاريــة
                                                           تــصمد علــى درب اإلصــالح مــن خــالل مواصــلة التوســع يف    
                                                               احلريات السياسية، وإطالق سـراح مجيـع الـسجناء الـسياسيني           

ــع      ــوق اجلمي ــم حق ــة، ودع ــصاحلة الوطني ــز امل ــبقني، وتعزي   .                                                                  املت
                       قرار آخر نص أساسـي                                            وأعربت عن أمل بلدها يف أن يكون ال       

    .                                                       تنظر فيه اللجنة الثالثة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار
ــسيدة  -    ٢٦ ــاومي          ال ــصني   (          يل زي ــد     ):       ال ــدها أي                          قالــت إن بل

                                                                 دائما احلوار البناء بشأن مسائل حقوق اإلنسان لكنـه يعـارض           
ــدخل يف      ــددة للتـ ــدانا حمـ ــيت ختـــص بلـ ــرارات الـ ــتخدام القـ                                                                       اسـ

                                         مـن أمـر، فهـو يرحـب بتوافـق                         ومهمـا يكـن     .                  الشؤون الوطنيـة  
                                                                          اآلراء الذي مت التوصل إليه بـشأن القـرار ويـشيد بوفـد ميامنـار               

                                            وأضـافت القـول بـأن ميامنـار أحـرزت            .                           ملا حتلى به مـن مرونـة      
                                                                        تقدما ملحوظا يف تعزيـز املـصاحلة الوطنيـة، والتعجيـل بالتنميـة             

                       وتأمـل الـصني يف أن        .                                        االقتصادية، وحتـسني عالقاهتـا اخلارجيـة      
ــق يف             تظــل مي ــة للتحقي ــشاء جلن ــار جــارة مــستقرة، ويعــد إن                                                              امن

                                بيد أنـه ينبغـي أن تكـون          .                                   احلالة يف والية راخني خطوة إجيابية     
ــة يف تلــك                                                                      ميامنــار حــرة يف تــصريف شــؤوهنا الداخليــة، واحلال

                                        وعلى اجملتمع الدويل أن يـوفر الـدعم          .                       الوالية هي شأن داخلي   
                     كمـا ينبغـي لـه                                                           البناء وأن ال يلجـأ إىل االنتقـادات والـضغوط،           

                                                                      أن حيتـــرم مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة واحلقـــوق الـــسيادية  
ــالقول إن الــصني تعــارض بقــوة     .         مليامنــار                                                       واختتمــت كالمهــا ب

                                                                    استخدام القرارات الـيت ختـص بلـدانا حمـددة لفـرض آراء دول              
                                                                  أعضاء على بلدان أخرى، وتأمل يف أن يكون هذا القـرار هـو             

    .       ميامنار                             األخري بشأن حالة حقوق اإلنسان يف 

ــده    -    ٢٧ ــر فيلـ ــان ديـ ــسيناري فـ ــسيدة كالـ ــة    (                                               الـ           مجهوريـ
                                                    أعربـت عـن التـزام بلـدها الثابـت مببـادئ               ):                   فرتويال البوليفارية 

                                                                  عــدم التــدخل، واحتــرام ســيادة الــدول، وحــق الــشعوب يف       
ــستحبة       ــرفض املمارســة غــري امل ــو ي ــذلك فه ــصري، ول ــر امل                                                                    تقري

                            ن ناميـة بذريعـة دعـم                                                     املتمثلة يف اإلدانة الفردية واالنتقائية لبلدا     
                                           وقالت إن فرتويال ترحب جبميـع اإلجـراءات          .             حقوق اإلنسان 

                                                                الرامية إىل تيسري التفاوض واحلوار بني األطـراف دون اللجـوء           
                                                            إىل ضغوط ال لزوم هلا وليس من شـأهنا سـوى إثـارة االنقـسام        

                                                        وتابعت قائلة إن جملس حقـوق اإلنـسان هـو اهليئـة              .         واملواجهة
                                        ت بعينــها مــن حــاالت حقــوق اإلنــسان                          املناســبة لتنــاول حــاال

                                                                    على أساس من احلوار البنـاء واحلياديـة واملعلومـات املوضـوعية            
                                                                   املوثوق هبا، ويعترب االسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي جيريـه             

    .                               اجمللس أداة قيمة أنشئت هلذا الغرض
                        أعربـت عـن ترحيـب          ):         تايلنـد    (          شانغتراكول        السيدة  -    ٢٨

ــد   ــل الـــذي حـ ــالتحول اهلائـ ــدها بـ ــالتزام                                              بلـ ــار، وبـ                             ث يف ميامنـ
                                                                احلكومة الواضـح باإلصـالح الـدميوقراطي واملـصاحلة الوطنيـة،           
ــذور     ــق جـ ــمان تعميـ ــن يف ضـ ــسي يكمـ ــدي الرئيـ ــن التحـ                                                                   لكـ

ــن جمــرد         .        اإلصــالح ــل أكثــر م ــدويل أن يفع ــى اجملتمــع ال                                                          وعل
                                                              الترحيب مبا حدث من تغيري؛ بل عليـه أن يبعـث برسـالة دعـم        

                               ا، وأن ميتنـع عـن ممارسـة                                                  ال لبس فيهـا حلكومـة ميامنـار وشـعبه         
                                                                     أي ضغوط سياسية ال لزوم هلا، وأن يوفر احلـوافز علـى القيـام              

                                          وقالــت إن القــرار كــان أكثــر توازنــا   .                      مبزيــد مــن اإلصــالحات
                                                                 وأكثــر تــشجيعا واستــشرافا للمــستقبل عــن قــرارات الــسنوات  
                                                                      الــسابقة، وينبغــي هلــذا النــهج اجلديــد أن ميهــد الطريــق حلــوار    

                                            فــت قائلــة إن تايلنــد تثــق بالكامــل يف      وأرد  .                  وتعــاون حقيقــيني
                                                                       التزام احلكومـة باملـضي قـدما يف عمليـة اإلصـالح، ولـذا فهـي                
                                                                   تعتقد بأنه لن تكون هناك حاجة إىل قرار قطري معـين مبيامنـار             

    .     ٢٠١٣      يف عام 
ــسيد  -    ٢٩ ــافعي         ال ــة املتحــدة    (         الي ــارات العربي ــم    ):                              اإلم        تكل

   ول                                                                   باســـم منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، فقـــال إن معظـــم الـــد  
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                                                                 األعضاء يف منظمة التعـاون اإلسـالمي امتنعـت عـن التـصويت             
                                                                  على القرارات اخلاصة مبيامنـار والقـرارات األخـرى الـيت ختـص             
                                                                     بلدانا حمددة، ولكن الدميقراطيـة اجلديـدة يف ميامنـار حتتـاج إىل             
                                                              دعم قوي من اجملتمع الدويل؛ وهلذا الـسبب، انـضمت منظمـة            

ــق اآلراء    ــاون اإلســالمي إىل تواف ــرار                                       التع ــشأن الق ــشجع   .                 ب         وت
                                                                  املنظمة حكومة ميامنار على مواصلة جهودها الراميـة إىل إهنـاء           
ــة، وخباصــة اهلجمــات     ــة والديني                                                                  العنــف بــني اجملموعــات العرقي

         وينبغـي    .                                                          املنظمة اليت تستهدف أساسا أقليـة روهينغيـا املـسلمة         
                                                                   اختاذ اخلطوات الالزمـة ملنـع تكـرار حـدوث العنـف، وحماسـبة              

ــصدي   ــه والت ــة                        مرتكبي ــف التمييزي ــزات املتأصــلة واملواق   .                                              للتحي
ــة       ــصاحلة الطويل ــاج وامل ــضروري وضــع سياســة لإلدم ــن ال                                                                 وم

    .                                              األجل بني بوذيي والية راخني ومسلمي أقلية روهينغيا
                                                     وأضاف قائال إن منظمة التعـاون اإلسـالمي يـساورها          -    ٣٠

    ١٥    و   ١٤    و  ٧                                                    بــالغ القلــق إزاء حتفــظ ميامنــار علــى الفقــرات  
                                             فبدون معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع،           .  ر                من مشروع القرا  

ــهاكات       ــا وانت ــة روهينغي ــال أقلي ــرفض املتأصــل حي                                                                     وخاصــة ال
                                                                   حقـــوق اإلنـــسان األساســـية اخلاصـــة بأفرادهـــا، مبـــا يف ذلـــك  
ــة أن     ــة الدميقراطي ــدا لعملي                                                                     حقــوقهم يف اجلنــسية، لــن يتــسىن أب

                           وكانـت إدانـة الـرئيس        .                                           تكتمل أو أن تكـون كاملـة املـصداقية        
                                                        إلجراميـة والعنـف األخـرق يف واليـة راخـني خطـوة              ا        لألعمال  

                                                                يف االجتاه الصحيح، وتأمل منظمة التعـاون اإلسـالمي أن تفـي            
                                         ويف الوقـت نفـسه، ستواصـل املنظمـة           .                       احلكومة بكل تعهـداهتا   

                                                                 تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية لــضحايا العنــف بــصرف النظــر عــن 
                                                                     ديانتــهم أو أصــلهم العرقــي، وتأمــل يف فــتح مكتــب ميامنــار       

    .                                           نسيق هذه املساعدة، اليت ال ينبغي أبدا تسييسها  لت
                   قـــال إن بلـــده     ):        كوبـــا   (         نـــونييز           أمـــوروس          الـــسيد  -    ٣١

                                                                  يتمــسك مبوقفــه املبــدئي التقليــدي ضــد القــرارات الــيت ختــص    
                                                                بلدانا حمددة، واليت تستخدم بصورة انتقائية لتوجيه االهتامـات         

  ة                                                                 إىل بلـدان اجلنـوب، وهـي دليـل علـى تطبيـق املعـايري املزدوجــ       
                                                         فالقرار املتعلق مبيامنار ال يهدف إىل تعزيـز التعـاون            .         والتسييس

                                                             الدويل بشأن مسائل حقوق اإلنسان؛ لكنه استخدم بـدال مـن           
                                                                    ذلك كأداة سياسية تتنايف ومبـادئ املوضـوعية والعامليـة وعـدم            

                                                             ولذلك، فـإن كوبـا تعـارض الـدوافع الـسياسية الـيت               .          االنتقائية
                               ال إن جملـس حقـوق اإلنـسان                      وأضـاف قـائ     .                     يرتكز إليها القرار  

ــه اخلاصــة باالســتعراض الــدوري الــشامل يــوفران احملفــل                                                                       وآليت
                                                          املالئم للنظر يف حاالت حقوق اإلنسان يف مجيع البلـدان علـى        

    .                              أساس من احلوار البناء واملساواة
                           قالـت إن بلـدها يرحـب         ):          إسـرائيل    (        فورمـان         السيدة  -    ٣٢

                         اإلجيابية يف ميامنـار،                                                باعتماد القرار بتوافق اآلراء، وبالتطورات    
ــراء       ــسياسيني وإج ــسجناء ال ــات ال ــراح مئ                                                                 وخباصــة إطــالق س

                            وأضافت أن بلـدها يرحـب        .                                انتخابات فرعية تكللت بالنجاح   
                                                                    يعتــرف باملــشاركة اإلجيابيــة لوفــد ميامنــار ويعــرب عــن امتنانــه 

    .                              للمرونة اليت حتلى هبا مجيع الوفود
      عــرب  أ   ):                 مجهوريــة كوريــا   (                 شــني دونــغ إيــك         الــسيد  -    ٣٣

                                                                  عن ترحيب بلده مبا أحرزته ميامنار من تقدم يف تعزيـز حقـوق             
                                      وقـال إن القـرار يعكـس بـصورة           .                             اإلنسان وإرساء الدميقراطيـة   

                                                              متوازنة كال من أوجه التقدم اليت حتققت إىل جانب الـشواغل           
                         وأعرب عن أمل وفـده يف أن    .                                 املتبقية اليت تراود اجملتمع الدويل   

                               نفيـذ اإلصـالحات يف ميامنـار                                             يؤدي اسـتمرار إحـراز التقـدم وت       
                                                                            إىل عـــدم مناقــــشة قــــرار يتعلـــق مبيامنــــار يف اجلمعيــــة العامــــة   

    .        املستقبل  يف
                    قالـت إن بلـدها        ):              فييـت نـام      (   لنه     كام       نغوين        السيدة  -    ٣٤

                                                                   انـــضم إىل توافـــق اآلراء بـــشأن القـــرار ويرحـــب بـــالتطورات  
ــار  ــة يف ميامن ــم      .                      اإلجيابي ــدويل أن يواصــل دع ــى اجملتمــع ال                                            وعل

ــة  ــز املزيـــد مـــن            حكومـ ــة إىل تعزيـ ــا الراميـ ــار يف جهودهـ                                                               ميامنـ
ــة ــدها الثابــت متثــل دائمــا يف أن      .             الدميقراطي ــد أن موقــف بل                                                        بي

ــوق     ــسائل حقـ ــة مـ ــال ملعاجلـ ــم والفعـ ــد واملالئـ ــسبيل الوحيـ                                                                       الـ
                                                                   اإلنسان إمنا يتأتى من خالل احلوار البناء واملـشاركة والتعـاون           

             ة لــيس مــن                                                     اإلجيــابيني، وأن القــرارات الــيت ختــص بلــدانا حمــدد 
    .                                      شأهنا سوى تقويض التعاون وإثارة املواجهة
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       قالـت     ):            نيكـاراغوا    (          آرياغـادا   -           سولورزانو        السيدة  -    ٣٥
ــوق     ــز حقـ ــة وتعزيـ ــل حبمايـ ــزم بالكامـ ــدها تلتـ ــة بلـ                                                                        إن حكومـ

                   لكنـــها ال تـــزال   .                                                    اإلنـــسان لكـــل أبنـــاء نيكـــاراغوا دون متييـــز 
            مـشاريع                                َّ                         تعارض املمارسة االنتقائية واملسيَّسة املتمثلة يف تقـدمي       

                          فـاحلوار والتعـاون مهـا       .                                             قرارات كـل سـنة بـشأن بلـدان حمـددة          
                                                              أفضل حل ممكن ألي حالـة دون اللجـوء إىل التـدخل األجـنيب            

                                            وتالحـظ نيكـاراغوا التطـورات اإلجيابيـة          .                   والضغوط اخلارجيـة  
                                                                 الــيت حــدثت يف ميامنــار، لكنــها تتمــسك بقناعتــها بــأن جملــس  

ــايل لدراســ    ــل املث ــسان هــو احملف                  ة حــاالت حقــوق                                                حقــوق اإلن
                              وقد أنشئ االستعراض الـدوري       .                           اإلنسان على الصعيد الوطين   

                                                                الشامل هلذا الغرض بالذات، وهو يتيح فرصة إلجـراء مناقـشة           
  .                                                                      تقوم على احليـاد واملوضـوعية وعـدم االنتقائيـة وعـدم التمييـز           

                                                                ويكفل االستعراض أيضا مزيدا من االتـساق يف تعزيـز ومحايـة            
                                    ء حـوار بنـاء عـن احلـاالت يف                                       حقوق اإلنسان من خالل إجـرا     
    .                           مجيع البلدان يف ظروف متكافئة

ــسيد  -    ٣٦ ــوليتس         يـــورنيت          الـ ــددة    (            سـ ــا املتعـ ــة بوليفيـ                                 دولـ
                                                  قــال إن جملــس حقــوق اإلنــسان هــو احملفــل املعــين    ):           القوميــات

                                                          بدراسة حاالت حقوق اإلنسان يف خمتلف البلـدان يف ظـروف           
          حمـددة يف                                                       ومن شأن النظـر يف قـرارات تتنـاول بلـدانا              .        متكافئة

                                                                          اللجنة الثالثة أن ينطـوي علـى االنتقائيـة والتـسييس، وال يـزال              
    .                                     بلده على موقفه من معارضة هذه املمارسة

ــسيد  -    ٣٧ ــاللو         ال ــضم إىل      ):          إكــوادور   (        في ــده ان ــال إن بل                             ق
ــتخدام       ــارض اس ــزال يع ــه ال ي ــرار لكن ــشأن الق ــق اآلراء ب                                                                      تواف

      قــوق                                                          القــرارات الــيت ختــص بلــدانا حمــددة يف تنــاول حــاالت ح 
                                                         فمجلس حقوق اإلنـسان هـو اهليئـة املختـصة بـالنظر              .       اإلنسان

ــة                                                                  يف هــذه احلــاالت، واالســتعراض الــدوري الــشامل هــو اآللي
ــايري     ــة املع ــسييس وازدواجي ــو مــن الت ــه خيل ــذلك ألن   .                                                                     املناســبة ل

                                                                  وأضـــاف قـــائال إن موقـــف إكـــوادور الطويـــل األمـــد بـــرفض  
            هـا بـشأن                                                               القرارات الـيت ختـص بلـدانا حمـددة ال يـؤثر علـى آرائ           

                                                                     حـــاالت حقـــوق اإلنـــسان يف البلـــدان الـــيت تـــشملها تلـــك       

                                                       وأردف قائال إن التعاون واحلوار البناء مهـا الوسـيلة         .         القرارات
    .                                                 الفعالة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء العامل

ــد  ــال    ٦٩        البن ــن جــدول األعم ــسان     :                         م ــوق اإلن ــز حق                           تعزي
   )    تابع   (       ومحايتها

                                  ان، مبا فــي ذلك النهــج البديلــة                   مسائـل حقــوق اإلنس   )   ب (
                                                            لتحسني التمتع الفعلـي حبقـــــوق اإلنـسان واحلريــــات          

   )A/C.3/67/L.32/Rev.1   ) (    تابع   (         األساسيــة
ــرار  ــشروع القــ ــسان    : A/C.3/67/L.32/Rev.1                       مــ ــوق اإلنــ                      حقــ
              والفقر املدقع

                            عرض مشروع القرار، فقـال        ):    بريو   (             السيد ثورنربي   -    ٣٨
ــرار جم   ــشري إىل ق ــه ي ــسان                            إن ــوق اإلن ــس حق ــذي   ١١ /  ٢١                       ل          ، ال

                                                                                   يتـــــــضمن املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة بـــــــشأن الفقـــــــر املـــــــدقع  
    .       اإلنسان      وحقوق

                                                               انـــــضمت تركيـــــا، ومجهوريـــــة كوريـــــا، وفنلنـــــدا،    -    ٣٩
     .                                          والنرويج، ونيوزيلندا إىل مقدمي مشروع القرار

                      قـال إن كـال مـن          ):                أمـني اللجنـة      (          غوسـتافيك        السيد  -    ٤٠
                                 ســرائيل، وإكــوادور، وأنتيغــوا                                      إثيوبيــا، وأرمينيــا، وإســتونيا، وإ

                                                                       وبربــودا، وأنــدورا، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، والربتغــال، وبلغاريــا،  
ــا    ــك، وبوليفيـ ــنة واهلرسـ ــو، والبوسـ ــا فاسـ ــة  (                                                          وبوركينـ   -        دولـ

          ليـشيت،  -                              ، وبيالروس، وتـونس، وتيمـور      )                  املتعددة القوميات 
                                                                 وجامايكــا، واجلبــل األســود، واجلزائــر، ومجهوريــة مقــدونيا      

ــدوفا، وســان مــارينو،                  اليوغوســالفية ا ــة مول ــسابقة، ومجهوري                                                   ل
                                                                     وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، والــــسودان، والــــسويد، وصــــربيا، 

ــال   ــسا، وفرتويــ ــة  (                        وفرنــ ــة-           مجهوريــ ــربص،  )                 البوليفاريــ             ، وقــ
                                                             وقريغيزســتان، ولكــسمربغ، وليتوانيــا، وليختنــشتاين، ومــايل، 
                                                                ومدغشقر، ومصر، ومنغوليا، وموريتانيا، وناميبيا، والنـرويج،       

                                                         ونيجرييــا، ونيكــاراغوا، وهــاييت، واهلنــد، وهنغاريــا،           والنمــسا،
   .                                    وهولندا، انضمت إىل مقدمي مشروع القرار
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               محاية املهاجرين  : A/C.3/67/L.40              مشروع القرار
               عــرض مــشروع     ):         املكــسيك   (      غــراس        ديــاز         الــسيد  -    ٤١

                                                                    القرار، وقال إن إكـوادور، وإندونيـسيا، وأوروغـواي، ودولـة           
                                  تركيــا، والــسلفادور، ونيجرييــا،                                  بوليفيــا املتعــددة القوميــات، و

                    وقـال إن مـشروع       .                                       واهلند انضمت إىل مقدمي مشروع القرار     
ــا يف      ــصوص عليهـ ــسان املنـ ــوق اإلنـ ــشري إىل أن حقـ ــرار يـ                                                                   القـ
                                                              صــكوك حقــوق اإلنــسان األساســية ال ينبغــي أن تتــأثر بوضــع  
  .                                                                   األفــــراد كمهــــاجرين وينبغــــي محايتــــها يف مجيــــع األوقــــات

                             حتمـي حقـوق املهـاجرين يف                                            وأضاف قائال إن علـى الـدول أن         
                                                       ويــشدد مــشروع القــرار كــذلك علــى التــزام الــدول   .           أقاليمهــا

   .                                حبماية املهاجرات من العنف واالستغالل
                      قـال إن كـال مـن          ):                أمـني اللجنـة      (          غوسـتافيك        السيد  -    ٤٢

                                                                             إثيوبيــــــا، وأرمينيــــــا، وأنغــــــوال، وأوروغــــــواي، وأوغنــــــدا، 
        زائـر،                                                       وباراغواي، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وتـونس، واجل      

                                                               والسنغال، والـسودان، والـصومال، وطاجيكـستان، والفلـبني،         
ــا،      ــتاريكا، وكولومبي ــوار، وكوس ــتان، وكــوت ديف                                                               وقريغيزس
ــاييت،     ــاراغوا، وهــ ــشيوس، ونيكــ ــرب، وموريــ ــايل، واملغــ                                                                    ومــ

    .                                     وهندوراس انضمت إىل مقدمي مشروع القرار
                             مكافحــة التعــصب والقولبــة   : A/C.3/67/L.47                  مــشروع القــرار

                                                      لوصــم والتمييــز والتحــريض علــى العنــف وممارســته              الــسلبية وا
                                 ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

      عــرض    ):                             اإلمــارات العربيــة املتحــدة   (         اليــافعي         الــسيد  -    ٤٣
                                                                    مـــشروع القـــرار باســـم الـــدول األعـــضاء يف منظمـــة التعـــاون 
                                                            اإلســالمي، وقــال إنــه يعكــس األحــداث األخــرية مــن خــسارة 

                         املـسلمني والـيت أشـعل                                             يف األرواح وأحداث عنف ومتييـز ضـد         
                                                                      فتيلها شريط الفيـديو البـشع الـذي عمـد إىل اإلسـاءة إىل الـنيب            

ــه وســلم   ــى احلكومــات أن    .                               حممــد صــلى اهللا علي ــال إن عل                               وق
                                                                تكفل ليس فقط حرية الكالم ولكن أيضا حرية العقيدة بعيـدا           

ــيعة  ــتفزازات الوضـ ــتخدام    .                                عـــن االسـ                                   فلـــيس مـــن شـــأن االسـ

                              حتــت ذريعــة حريــة الكــالم                                     االنتقــائي للحــق يف حريــة العقيــدة
     .                   ُ                سوى أن يسهم يف الفُرقة وعدم االنسجام

                                                           وأضــــاف قــــائال إن قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان   -    ٤٤
                        يعــربان عــن الفهــم     ١٦٧ /  ٦٦                             وقــرار اجلمعيــة العامــة    ١٨ /  ١٦

                                                                   العام ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن املـسألة احلـساسة املتعلقـة           
             وافــق اآلراء                  وأردف قــائال إن ت  .                               بالتعــصب علــى أســاس الــدين

                                                            بشأن هذه املسألة، والذي مل يكن حتقيقه باألمر اهلني، سـوف          
    .               يتم احلفاظ عليه

                    قال إن اجلمهوريـة       ):            أمني اللجنة    (        غوستافيك       السيد  -    ٤٥
    .                                        الدومينيكية انضمت إىل مقدمي مشروع القرار

   )    تابع   (             النهوض باملرأة  :                 من جدول األعمال  ٢٨      البند 
   )A/C.3/67/L.21/Rev.1 (  )     تابع   (             النهوض باملرأة   )   أ (

                      تكثيف اجلهود العاملية     : A/C.3/67/L.21/Rev.1               مشروع القرار 
                                                من أجل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

                                               قال إن مشروع القـرار ال تترتـب عليـه آثـار        :       الرئيس  -    ٤٦
    .                    يف امليزانية الربناجمية

               عــرض مــشروع     ):                  بوركينــا فاســو    (       كوغــدا         الــسيد  -    ٤٧
ــرار،  ــشعر بالرضــى إلدراج              الق ــة ت ــة األفريقي ــال إن اجملموع                                                        وق

                                                                 موضوع تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف جـدول أعمـال             
                                             وأضــاف قــائال إن مــشروع القــرار هــو األول   .                  اجلمعيــة العامــة

   .                      من نوعه حول هذه املسألة
                      قـال إن كـال مـن          ):                أمـني اللجنـة      (          غوسـتافيك        السيد  -    ٤٨

                            كرانيا، وباراغواي، وبنما،                                     األردن، وألبانيا، وأوروغواي، وأو   
  ،  )                      املتعــددة القوميــات-       دولــة  (                                والبوســنة واهلرســك، وبوليفيــا 

                                                         ليشيت، واجلبـل األسـود، واجلمهوريـة الدومينيكيـة،          -        وتيمور  
ــارينو،      ــا، وســان م ــا، وروماني ــدوفا، وجورجي ــة مول                                                                  ومجهوري
                                                                     وسلوفاكيا، وصربيا، وغرينـادا، والفلـبني، وكرواتيـا، ولبنـان،          
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ــرويج، وال ــدمي                       والنــــ ــضمت إىل مقــــ ــاييت انــــ ــسا، وهــــ                                                       نمــــ
    .       القرار      مشروع

    . A/C.3/67/L.21/Rev.1                    اعتمد مشروع القرار  -    ٤٩
                     قال إنه على الرغم       ):               الكرسي الرسويل    (     وايلي     األب  -    ٥٠

                                                             مما يتضمنه مشروع القرار من عناصر هامة، فإن وفـده يرغـب        
ــق بتعـــبريي       ــا يتعلـ ــة فيمـ ــه الثابتـ ــددا حتفظاتـ ــد جمـ                                                                           يف أن يؤكـ

                  علـى حنـو مـا         ‘‘          نوع اجلنس   ’’   و     ‘‘                جلنسية واإلجنابية         الصحة ا   ’’
                                                             وردا يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة ومنـهاج      

           ال ينبغـي      ‘‘                              الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       ’’          فعبـارة     .            عمل بـيجني  
                                                               فهمها على أهنا تشمل إتاحة احلصول علـى اإلجهـاض واملـواد            

             فهـو يعـين      Gender    أو     ‘‘              نـوع اجلـنس     ’’                أمـا مـصطلح       .      اجملهضة
                               ســـتخدام العـــام والتـــارخيي           وفقـــا لال   ‘‘         األنثـــى  ’’  و    ‘‘         الـــذكر  ’’

   .       للمصطلح
ــسيدة  -    ٥١ ــيت           الـ ــربص   (       رافـ ــاد     ):       قـ ــم االحتـ ــت باسـ                            تكلمـ

ــا، والبلـــدان املرشـــحة    ــه كرواتيـ                                                                        األورويب، والبلـــد املنـــضم إليـ
ــسابقة،     ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــه مجهوريـ ــضمام إليـ                                                                       لالنـ

                                وبلـدي عمليـة االسـتقرار                                        واجلبل األسود، وآيسلندا، وصربيا،   
ــا    ــا والبوســنة واهلرســك، باإلضــافة إىل أرميني                                                                    واالنتــساب ألباني
                                                                      وليختنشتاين، وقالـت إن اعتمـاد مـشروع القـرار ميثـل خطـوة              
                                                                     تارخييـــة يف املـــسعى العـــاملي إلهنـــاء ممارســـة تـــشويه األعـــضاء   

    .                التناسلية لإلناث
                              قـال إن مـشروع القـرار         ):          إيطاليـا    (          راغـاغليين        السيد  -    ٥٢

                                                                 لــيس غايــة يف حــد ذاتــه، لكنــه بــاألحرى أداة لتحقيــق هــدف  
                                                                   مــشترك يتمثــل يف حتريــر الفتيــات يف خمتلــف أحنــاء العــامل مــن    

                  وأضــاف قــائال إن   .                                             ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث
ــربامج    ــداعمني للـ ــار الـ ــن كبـ ــده مـ ــذه                                               بلـ ــاء هـ ــة إىل إهنـ                               الراميـ

   .       املمارسة
ــسيد  -    ٥٣ ــا   (       موســوت         ال                 تمــاد مــشروع             قــال إن اع   ):        كيني

ــشويه      ــشائنة لت ــا ملعاجلــة املمارســة ال                                                                           القــرار ســيوفر إطــارا عاملي

   َّ                                        ونبَّه إىل أن هذا لـيس وقتـا لتوجيـه            .                         األعضاء التناسلية لإلناث  
                                          فهـذه املمارسـة، فـضال عـن جانبـها            .                              االهتامات أو إلقـاء اللـوم     

                                                               املتعلق حبقوق اإلنسان، هلا أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافيـة،      
    .                                        معية وشخصية، ومن هنا صعوبة القضاء عليها         وأبعاد جمت

                                                           وأضاف قائال إن قانونا صـدر مـؤخرا يف كينيـا حيظـر               -    ٥٤
                                                                 ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث أو التكسب منـها بـل           

             الـاليت مل                                                           وحيظر أي تعليقات مهينة ميكن أن توجـه إىل النـساء          
   .                 ختضعن لتلك املمارسة

             ق الــــشعوب        حقــــو  :                               مــــن جــــدول األعمــــال    ٦٦          البنــــد 
   )    تابع (       األصلية

                                                          العقــد الــدويل الثــاين للــشعوب األصــلية يف العــامل        )   أ (
   )A/C.3/67/L.24/Rev.1   ) (    تابع (

                    حقــــوق الــــشعوب   : A/C.3/67/L.24/Rev.1                      مــــشروع القــــرار
        األصلية

                                               قال إن مشروع القـرار ال تترتـب عليـه آثـار        :       الرئيس  -    ٥٥
   .      ربناجمية                   مالية يف امليزانية ال

ــسيد  -    ٥٦ ــورنيت          الـ ــوليتس          يـ ــد    (         سـ ــا املتعـ ــة بوليفيـ    دة                             دولـ
   .                عرض مشروع القرار   ):         القوميات

                          قال إن بـابوا غينيـا         ):            أمني اللجنة    (        غوستافيك       السيد  -    ٥٧
                     ن انــضمت إىل مقــدمي                                           اجلديــدة وبــاراغواي وســلوفينيا واليونــا

   .            مشروع القرار
    . A/C.3/67/L.24/Rev.1                    اعتمد مشروع القرار  -    ٥٨
ــسيد  -    ٥٩ ــن          الـ ــة املت   (      ديـ ــى               اململكـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ                               حـ

                                             قــال إن أبنــاء الــشعوب األصــلية، شــأهنم      ):                      وأيرلنــدا الــشمالية
                                                           شأن كل األفراد اآلخرين، يتمتعون بـاحلق يف احلمايـة الكاملـة     

                  فحقــوق اإلنــسان    .                                           حلقــوقهم اإلنــسانية وحريــاهتم األساســية   
                    وال ينبغــي جملموعــات   .                                          عامليــة وتطبــق بالتــساوي علــى اجلميــع 

   وال   .                                              تـستفيد مـن حقـوق ال تتـاح لغريهـم                                معينة يف اجملتمـع أن    
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      ومــن   .                                                           تقبــل اململكــة املتحــدة مببــدأ حقــوق اإلنــسان اجلماعيــة 
                                                                 املهــم ضــمان عــدم تــأثر األفــراد داخــل اجملموعــات أو تــركهم  
                                                              دون محاية إذا ما مسح حلقوق اجملموعة أن تطغى علـى حقـوق             

                                                          وأضـاف قـائال إن هـذا املوقـف ال يتعـارض مـع حقيقـة            .      الفرد
                                                       ات اليت تتبعها واليـات كـثرية ذات شـعوب أصـلية                     أن احلكوم 

                                                                 قامت مبنحها حقوقا مجاعية يف إطار تشريعاهتا الوطنيـة، األمـر           
                                                                 الذي يدعم املواقف االقتـصادية والـسياسية للـشعوب األصـلية           

ــذلك، فــإن اململكــة املتحــدة تفهــم أي     .                   يف هــذه الواليــات                                               ول
                                                                 إشــارات متفــق عليهــا دوليــا بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية  

              عوب األصـلية                                                          على أهنـا تـشري إىل تلـك احلقـوق املمنوحـة للـش             
   .                على املستوى الوطين

       قالـت     ):                                الواليـات املتحـدة األمريكيـة        (      روبـل         السيدة  -    ٦٠
                                                              إن كــثريا مــن أهــايل وجمتمعــات الــشعوب األصــلية معرضــون    

                                                      بيـد أن الواليـات املتحـدة ال تتفـق يف الـرأي               .                 آلثار تغري املناخ  
                                         نتائج املـؤمتر العـاملي للـشعوب املعـين                                  مع ما تنطوي عليه ضمنا      

ــا األرض، املــشار إليهــا يف مــشروع     ــاخ وحقــوق أمن ــتغري املن                                                                  ب
                                                                        القرار، من أن احلل يكمن يف إلقـاء اللـوم علـى جمموعـة معينـة               

   .          من البلدان
                                قال إن إعالن األمـم املتحـدة          ):     كندا   (     دمبسي       السيد  -    ٦١

        الـدويل                                                          بشأن حقوق الشعوب األصلية يعرب عـن أمـاين اجملتمـع            
                                                    كمـا أنـه لـيس تعـبريا عـن القـانون العـريف             .                      وليس ملزما قانونـا   

    .                                 الدويل، ومل يغري شيئا من قوانني كندا
                                                         قال إنـه يقتـرح، وفقـا ملقـرر اجلمعيـة العامـة               :       الرئيس  -    ٦٢
                                                          ، أن حتــيط اللجنــة علمــا مبــذكرة األمــني العــام الــيت      ٤٨٨ /  ٥٥

            األصـلية                                                            حييل هبا تقرير املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق الـشعوب            
) A/67/301 .(     

   .            وقد تقرر ذلك  -    ٦٣

ــد  ــصرية    :                        مــن جــدول األعمــال   ٦٧        البن                            القــضاء علــى العن
                                                          والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن         

   )    تابع   (    تعصب
                                                    القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة          )   أ (

  )       تــابع   (                                             األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب     
) A/C.3/67/L.55/Rev.1(   

      عــدم   :                 متجيــد النازيــة  : A/C.3/67/L.55/Rev.1                  مــشروع القــرار
                                                                  جواز ممارسات معينة تساهم يف إثـارة األشـكال املعاصـرة مـن             
ــة األجانــب ومــا يتــصل     ــز العنــصري وكراهي                                                                    العنــصرية والتميي

              بذلك من تعصب
  ر                                              قال إن مشروع القـرار ال تترتـب عليـه آثـا       :       الرئيس  -    ٦٤

   .                   يف امليزانية الربناجمية
                 قــال إن مــشروع    ):                 االحتــاد الروســي   (       نيــبرتي        لــسيد ا  -    ٦٥

                                                                      القرار يعد إحيـاء لـذكرى هـؤالء الـذين ضـحوا بـأرواحهم يف               
                                                          النضال ضد النازية، وأن املطالبة بإجراء تصويت مسجل علـى     

ــاريخ    ــة إلنكــار الت       ففــي   .                                                           مــشروع القــرار ليــست ســوى حماول
                                                                           بلدان معينة، ال تـزال تقـام النـصب التذكاريـة للنـازيني بـوترية               

ــدة ــاالت     .            متزايــ ــول االحتفــ ــان، تتحــ ــن األحيــ ــثري مــ                                                        ويف كــ
                                                                     بالذكرى السنوية للتحرر من النازيـة إىل أيـام للحـداد؛ ويلقـى          
ــة؛       ــون معارضــي النازي ــذين يكرم ــى األشــخاص ال ــبض عل                                                                  الق

    .                              وجيري متجيد املتواطئني مع النازية
                                                       وأضاف قائال إن وفودا معينة عمـدت لبـضع سـنوات             -    ٦٦

                                                قائلـــة بـــأن األفكـــار العنـــصرية ينبغـــي                            إىل التـــرويج للفكـــرة ال
                                                                     مواجهتها من خالل إجـراءات املنـع واملقاضـاة اجلنائيـة، وبـأن             
                                                                اجملتمــع، يف الــدميقراطيات الــسليمة، كفيــل بــأن يــرفض بنفــسه 

                                                 بيد أن ذلك ال يفسر ما أقدم عليـه أنـدرس             .                 األفكار العنصرية 
                                                                  برايفيك، الذي أودى استخدامه حلرية التعـبري حبيـاة العـشرات           

                                                                       ن القتلـى األبريـاء يف النـرويج، كمـا ال يفـسر حادثـة إطـالق                م
    .                                                   النار اليت وقعت مؤخرا يف معبد للسيخ يف الواليات املتحدة
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                                                      وأوضــح أن مقــدمي مــشروع القــرار تفاوضــوا بــشأن    -    ٦٧
    .                  من مشروع القرار  ١٦                                بعض التعديالت التحريرية يف الفقرة 

ــسيد  -    ٦٨ ــتافيك         ال ــة    (          غوس ــال إن أ   ):                أمــني اللجن ــوال           ق        نغ
ـــ   ــراق ونيجريي ــدة والعـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ               ا انـــضمت إىل                                                      ومجهوريـ

   .                  مقدمي مشروع القرار
                      تكلمــــت تعلـــــيال     ):            بــــيالروس    (            بلــــسكايا              الــــسيدة   -    ٦٩

                                                                   للتصويت قبل التصويت علـى مـشروع القـرار، فقالـت إن ربـع            
                                                           مواطين بلدها قضوا حنبهم يف الكفاح ضد النازية، اليت أحرقـت      

                                    بيـد أن آثـار اإليديولوجيـة ال          .                              قرية مـن قـرى البلـد          ٦١٩      أيضا  
                                                    وال تزال األحزاب الـسياسية املتطرفـة تعمـل بـشكل         .            تزال باقية 

                                                                          صـــريح علـــى غـــرس األفكـــار النازيـــة القائمـــة علـــى الكراهيـــة  
                               ويتـذرع عـدد مـن الـدول          .                                  واإلقصاء العرقي والتفوق العنصري   

ــن احلــرب       ــستفادة م ــدروس امل ــال ال ــة الكــالم إلغف                                                                   حبجــة حري
                                                         ، وهـــي تنظـــر إىل متجيـــد النازيـــة نظـــرة مغـــايرة                      العامليـــة الثانيـــة

    .                                        وتساعد بذلك على بعث اإليديولوجية الفاشية
       قالـت     ):                                الواليـات املتحـدة األمريكيـة        (      روبـل         السيدة  -    ٧٠

                                                                          إن مشروع القـرار ال مييـز بـني التعـبري اهلجـومي، الـذي ينبغـي                 
                                                                        محايتــه، وبــني األفعــال اهلجوميــة مــن قبيــل التمييــز والعنــف        

         فحريـــة   .                                              التعـــصب، والـــيت ينبغـــي دائمـــا حظرهـــا            املـــدفوعني ب
                                                                      األفراد يف التعبري وتكوين اجلمعيات ينبغـي الـدفاع عنـها بقـوة             

                               وينبغـي حـث الـدول علـى          .                              حىت وإن كانت األفكار هجومية    
ــة القــضاء علــى   ٤                                   االمتنــاع عــن االحتجــاج باملــادة                                    مــن اتفاقي

                          مـن العهـد الـدويل         ٢٠                                            مجيع أشكال التمييـز العنـصري واملـادة         
                                                                   اص باحلقوق املدنية والـسياسية لغـرض تقييـد حريـة التعـبري               اخل

                         ففي أي جمتمـع تـسوده        .                                          أو إجياد أعذار لعدم اختاذ تدابري فعالة      
                 وأضـافت قوهلـا      .                                                  احلرية، تسقط األفكـار الداعيـة إىل الكراهيـة        

                                                                إن أفضل ترياق ملعاجلة ذلك يتمثل يف األنشطة االستباقية الـيت           
                           ات األقليــات الدينيــة ويف                                          تقــوم هبــا احلكومــة لتوعيــة جمموعــ    

                                                                         الدفاع القوي عـن حريـة الديانـة وحريـة التعـبري علـى الـسواء،             
    .                               وليس عن طريق جترمي حديث الكراهية

ــة،      -    ٧١ ــاء علــى طلــب وفــد الواليــات املتحــدة األمريكي                                                            بن
                                                                             أجـــــــري تـــــــصويت مـــــــسجل علـــــــى مـــــــشروع القـــــــرار 

A/C.3/67/L.55/Rev.1 .    
    :        املؤيدون
ــا،      ــي، إثيوبيـ ــاد الروسـ ــتني،                                    االحتـ ــان، األرجنـ                           أذربيجـ

ــوادور،    ــرائيل، إكـــ ــا، إســـ ــا، إريتريـــ                                                                  األردن، أرمينيـــ
                                                         اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا،      
ــران     ــدا، إيـ ــستان، أوغنـ ــواي، أوزبكـ ــوال، أوروغـ                                                             أنغـ

ــة  ( ــالمية-           مجهوريــ ــدة،   )             اإلســ ــا اجلديــ ــابوا غينيــ                                    ، بــ
                                                          باراغواي، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس،         

ــرو ــنن، بوتــان،          ب ــنغالديش، ب ــز، ب ــسالم، بلي                                                       ين دار ال
              املتعــــددة -         دولــــة  (                                       بوتــــسوانا، بورونــــدي، بوليفيــــا 

ــستان،   )          القوميــات ــيالروس، تايلنــد، تركمان                                             ، بــريو، ب
                                                               تركيا، ترينيـداد وتوبـاغو، توفـالو، تـونس، جامايكـا،           
                                                            اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر ســليمان، جــزر القمــر،   

                        وريـــة الدومينيكيـــة،                                    مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، اجلمه
                                                                اجلمهوريــــة العربيـــــة الــــسورية، مجهوريـــــة كوريـــــا   
ــة   ــة الو الدميقراطيـــ ــشعبية، مجهوريـــ ــة الـــ                                                               الدميقراطيـــ
                                                        الــشعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، الــرأس األخــضر،  
ــا، زمبـــابوي، ســـانت فنـــست وجـــزر                                                              روانـــدا، زامبيـ
                                                        غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت لوســيا،      

                 رة، الــــسنغال،                                            ســــري النكــــا، الــــسلفادور، ســــنغافو
                                                         ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، ســرياليون، شــيلي،     
                                                           صــــربيا، الــــصني، طاجيكــــستان، العــــراق، عمــــان،  
                                                             غابون، غانا، غرينادا، غواتيمـاال، غيانـا، غينيـا، غينيـا      

  -         مجهوريــة  (                                             االســتوائية، فــانواتو، الفلــبني، فرتويــال    
ــة ــتان،    )                البوليفاريـــ ــر، قريغيزســـ ــام، قطـــ                                                   ، فييـــــت نـــ

ــامري  ــا، كــوت                         كازاخــستان، الك ــا، كوب                                ون، كمبودي
                                                        ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت،        
                                                          كينيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغـرب،        
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                                                             املكــــسيك، ملــــديف، اململكــــة العربيــــة الــــسعودية،  
ــا،    ــار، ناميبيـ ــا، موريـــشيوس، ميامنـ ــا، موريتانيـ                                                                 منغوليـ

   يت،                                                           نــاورو، نيبــال، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، هــاي  
    .                     اهلند، هندوراس، اليمن

    :         املعارضون
    .                                          جزر مارشال، كندا، الواليات املتحدة األمريكية  
    :         املمتنعون
                                                                     إسبانيا، استراليا، إسـتونيا، أفغانـستان، ألبانيـا، أملانيـا،            

                               آيسلندا، إيطاليا، الربتغـال،      .                            أندورا، أوكرانيا، أيرلندا  
ــن   ــو، البوسـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــا، بنمـ ــا، بلغاريـ   ة                                                                بلجيكـ

ــة     ــود، اجلمهوريــ ــل األســ ــدا، اجلبــ ــك، بولنــ                                                             واهلرســ
ــدونيا    ــة مقــ ــا، مجهوريــ ــة كوريــ ــشيكية، مجهوريــ                                                              التــ
                                                        اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولـدوفا، جورجيـا،         
                                                              الدامنرك، رومانيـا، سـاموا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا،           
                                                                سلوفينيا، الـسويد، سويـسرا، غامبيـا، فرنـسا، فنلنـدا،           

                     لكــسمربغ، ليربيــا،                                   فيجــي، قــربص، كرواتيــا، التفيــا،
                                                         ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطه، مـايل، مـالوي،        
ــدا الـــــشمالية،   ــا وأيرلنـــ ــة املتحـــــدة لربيطانيـــ                                                                     اململكـــ
                                                              موزامبيـــق، مونـــاكو، النـــرويج، النمـــسا، نيوزيلنـــدا،  

    .                                  هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
          بأغلبيـة    A/C.3/67/L.55/Rev.1                         اعتمد مشروع القـرار      -    ٧٢
ــوتا    ١٢٠ ــل           صـ ــو ٣         مقابـ ــاع         أصـ ــن   ٥٧               ات، وامتنـ ــضوا عـ                 عـ

   .       التصويت
ــسيدة  -    ٧٣ ــساي           الـ ــشيت    (        ديـ ــور ليـ ــو    )                  تيمـ ــسيدة بولـ                     والـ

                                                          قالتـا إن تـصويتهما تأييـدا ملـشروع القـرار مل يـسجال           ):     توغو (
    .                          نتيجة لعطل يف جهاز التصويت

                           قالــت إن مــشروع القــرار    ):         سويــسرا   (     لــوي          الــسيدة  -    ٧٤
  .             ن العنــصرية                                           يــستهدف ســوى بعــض األشــكال املعاصــرة مــ  ال

                   وينبغــي أن يــدمج   .                                           إال أن العنــصرية مرفوضــة جبميــع أشــكاهلا 
ــصرية       ــشأن العن ــرار اجلــامع ب ــشروع الق ــرار يف م ــشروع الق                                                                    م

                                      والــصني، والــذي يتنــاول أيــضا      ٧٧                              املقــدم مــن جمموعــة الـــ    
    .                           األشكال املعاصرة من العنصرية

                              قـال إن التعـصب جيـب أن           ):          النـرويج    (       هيلـده        السيد  -    ٧٥
ــاحلو  ــد احلقــوق يف                  يواجــه ب ــيس بتقيي ــشة املفتوحــة ول                                                     ار واملناق

ــة التعــبري وتكــوين اجلمعيــات                               وال يــزال ممــا يبعــث علــى    .                                    حري
ــضيق ومنظــوره غــري       ــه ال ــرار نطاق ــشروع الق ــسبة مل ــق بالن                                                                        القل

                          ومما يدعو لألسف املعاجلـة       .                                 الكايف فيما يتعلق حبقوق اإلنسان    
           اسـتقاللية                                                        اليت تناول هبا مشروع القرار حرية الكالم والتعبري و        

ــز                                                                        املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتميي
  .                                                                  العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب              

                                                               والتركيز املتحيز على مسائل معينة ال صـلة هلـا جبـدول أعمـال        
                                                                   حقوق اإلنسان أمـر ال خيـدم النـهوض بالكفـاح املـشترك ضـد               

ــة األ  ــز العنــصري وكراهي                      جانــب ومــا يتــصل                                               العنــصرية والتميي
                                            وينبغــي األخــذ بنــهج أكثــر مشــوال وأكثــر   .                   بــذلك مــن تعــصب

    .                                         موضوعية وأكثر مالءمة من الناحية القانونية
                         تكلمـت باسـم االحتـاد         ):      قـربص    (          ماكريـانس         السيدة  -    ٧٦

  .                                                                   األورويب، فقالت إن النص تنـاول عـددا كـبريا مـن الـشواغل             
                                                              وقــد حــذفت بعــض الــصياغات األشــد إثــارة للخــالف والــيت   

                 ، مثــل الفقــرة     ٢٠١١                                           تــضمنها مــشروع القــرار املقــدم يف عــام  
                                             أما القرار احلايل فهـو يتمـشى بالكامـل           .                      املتعلقة باجملتمع املدين  

                                                 مـن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع        ٤                     مـع أحكـام املـادة    
                                     ورغـــم إمكانيـــة زيـــادة تـــشذيب   .                               أشـــكال التمييـــز العنـــصري

                   يعكـس بـصورة                                                         الصياغة، فإن مـشروع القـرار بـصيغته احلاليـة         
                  وكانـت اإلشـارة      .                                         أكثر دقة احلكم الصادر عن حممة نورمربغ      

ــت يف مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري                                                                      إىل دور اإلنترن
                 أكثـر توازنـا                                                      وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب           

   .                 عن األعوام السابقة
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                                                          غــري أن التغــيري غــري املتوقــع يف عنــوان مــشروع القــرار   -    ٧٧
                                       فهو يتناول احلقوق األساسية يف حريـة         .      نطاقه                أدى إىل تضييق    

      كمـا    .                                                         التعبري وتكوين اجلمعيات بصورة تقييدية إىل حـد كـبري         
                                                                   أن ســبل معاجلتــه ملــسائل إقامــة املبــاين والنــصب التذكاريــة مل   

                  كمــا أن املطالــب   .                                               تكــن صــائبة فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان  
                                                                          الـــــصارمة والتفـــــصيلية املقدمـــــة إىل املقـــــرر اخلـــــاص تـــــضر 

ــة           باســت ــن املمارســة املتعلق ــه م ــزوم ل ــشكل ال ل                                                                قالليته وحتــد ب
    .                           بتقدمي التقارير بصورة شاملة

                        أعربـــت عـــن تقـــدير    ):           الربتغـــال   (       بـــاتو        فـــاز           الـــسيدة  -    ٧٨
                                                                           وفدها ملـا تـضمنه مـشروع القـرار مـن إشـارات أكثـر دقـة إىل                  

  .                                                                   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري          
                                            نــاك شــواغل فيمــا يتعلــق بــضمان حريــة                         وقالــت إنــه ال تــزال ه

ــصلة جبــدو     ــبري وإدراج مــسائل منبتــة ال                   ل أعمــال حقــوق                                                   التع
   .                اإلنسان والعنصرية

        مـن     ٢٣                      قالـت إن الفقـرة         ):          األرجنـتني    (           السيدة فيك   -    ٧٩
ــن      ــرف مـ ــسر حتـــت أي ظـ ــي أن تفـ ــرار ال ينبغـ ــشروع القـ                                                                    مـ

    .                                           الظروف على أهنا تنطوي على تقييد حلرية التعبري
   .  ١٣ /  ١٠       الساعة            رفعت اجللسة   

  


