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     الثالثةاللجنة
   موجز للجلسة اخلامسة واألربعنيحمضر
  ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠، اجلمعة يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

  )ليتوانيا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    بنكي   السيد   :الرئيس
  احملتويات

  
  )تابع (قرير جملس حقوق اإلنسانت: جدول األعمال من ٦٤ البند
  )تابع(نسان ومحايتها تعزيز حقوق اإل: لامن جدول األعم ٦٩ البند

  )تابع(حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقّدمة من املقررين واملمثّلني اخلاصني   )ج(
  )تابع(التنمية االجتماعية :  من جدول األعمال٦١البند 

ــة          )أ( ــة العام ــائج دورة اجلمعي ــة ونت ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــائج م ــذ نت  تنفي
  ) تابع(تثنائية الرابعة والعشرين االس

ــة       )ب( ــة االجتماعي ــصلة باحلال ــسائل ذات ال ــك امل ــا يف ذل ــة، مب ــة االجتماعي ــامل التنمي  يف الع
  )تابع(وبالشباب، واملسنني واملعوقني واألسرة 

  )تابع(تقرير جملس حقوق اإلنسان:  من جدول األعمال٦٤البند 
  )تابع(ل ومحايتها تعزيز حقوق الطف:  من جدول األعمال٦٥البند 

 )تابع (ومحايتهاتعزيزحقوق الطفل   )أ(
  )تابع(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها :  من جدول األعمال٦٩البند 

 مــسائل حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمّتــع الفعلــي حبقــوق    )ب(
  )تابع(اإلنسان واحلّريات األساسية 
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 ٢٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   

ــال ٦٤البنـــد  ــدول األعمـ ــر جملـــس حقـــوق  :  مـــن جـ تقريـ
  )A/C.3/64/L.63) (تابع(اإلنسان 
مكتب رئيس جملـس    : A/C.3/64/L.63 مشروع القرار   

  حقوق اإلنسان
قالــت، يف معــرض تقــدمي ): سويــسرا(الــسيدة خــويل   - ١

 باسم مقـدمي املـشروع الـذين        A/C.3/64/L.63 مشروع القرار 
ردن، وفرنــسا، وليختنــشتاين، انــضمت إلــيهم األرجنــتني، واأل

نـسان حيتـاج   نيوزيلندا، إن رئيس جملس حقـوق اإل      ونيجرييا، و 
 ٩/١٠٣لدعم إضايف، على حنـو مـا الحظـه اجمللـس يف مقـرره           

املتعلق بتعزيز جملس حقوق اإلنسان والذي أوصى اجمللـس فيـه         
وذكّـرت بـأن اللجنــة   . اجلمعيـة العامـة بإنـشاء مكتــب للـرئيس    

ــادات  اخلامـــسة مل ترصـــد  ــة والـــستني االعتمـ ــا الثالثـ يف دورهتـ
الالزمــة إلنــشاء هــذا املكتــب، وأوضــحت أن نــص املــشروع، 

عتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة التالية، ميثّل حال        الذي تأمل أن يُ   
توفيقيـا مت التوّصـل إليــه بعـد مـشاورات عديــدة، مـن شــأنه أن      

ــشاء املكتــب    ــق تقــدم صــوب إن ــسمح بتحقي ــإن  . ي وبالفعــل ف
ــود ــيس اجمللــس    الوف ــه جيــب مــساعدة رئ ــّر بأن ، وإن كانــت تق

بصورة أكثر فّعالية، توّد مع ذلك أن تواصل النظر يف الطرائـق    
  . العملية إلشتغال املكتب

أعلـن أن رومانيـا والـصومال قـد انـضّما إىل            : الرئيس  - ٢
  . مقّدمي مشروع القرار

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

حـــاالت حقـــوق اإلنـــسان والتقـــارير املقّدمـــة مـــن    )ج(
  )A/C.3/64/L.37( )تابع(املقّررين واملمثّلني اخلاّصني 

حالـــــة حقـــــوق : A/C.3/64/L.37مـــــشروع القـــــرار   
  اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية 

نـسان  قال إن حالة حقـوق اإل ): كندا(ين  السيد ماك  - ٣
 تنفك تترّدى منـذ أن اعتمـدت     يف مجهورية إيران اإلسالمية مل    

 غـداة االنتخابـات     ال سـيما  ، و ٦٣/١٩١اجلمعية العامة القرار    
وأبـــرز أن مقـــّدمي . ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٢الرئاســـية يف 

 مل يأخـذوا بـسهولة القـرار        ٤١مشروع القـرار البـالغ عـددهم        
بتقدمي هذا املشروع، الذي ّحمصوا كلماته بعناية حرصـا منـهم         

ــاء   علــى تقــدمي عــرض   دقيــق لألحــداث الــيت اســتجدت يف أثن
السنة املاضية، وذكّر بأن اجلميع يأملون أن تنتفـي يف يـوم مـن              

ظهر احلكومة  األيام احلاجة إىل هذا النوع من القرارات حني تُ        
اإليرانية استعدادا لإلمتثال اللتزاماهتا يف جمال حقـوق اإلنـسان           

عليهـا بعـد يف   أو تقّر على األقل بأهنا تواجه مشاكل مل تتغلب       
وأعرب عن الرأي بأنه ال جمـال       . هذا امليدان، مثل كل البلدان    

لتصديق تأكيـدات احلكومـة اإليرانيـة بـأن التعـاون أفـضل مـن               
 ٦  و٥اعتماد القرارات، ألن تصّرفها املشار إليـه يف الفقـرتني           

ــع       ــاون م ــة يف التع ــى أي رغب ــدل عل ــرار ال ي مــن مــشروع الق
 ومـامل يـتمكن املواطنـون اإليرانيـون         .اآلليات الدولية املختـّصة   

مــن تنــاول مــسائل حقــوق اإلنــسان بأنفــسهم دون أن خيــشوا  
اإلضطهاد، لن ميكن للجنـة الثالثـة، وهـي اهليئـة الوحيـدة ذات         
العضوية العاملية املكلفـة بـالنظر يف هـذه املـسائل علـى الـصعيد               
الـــدويل، أن تغـــّض النظـــر عـــن اســـتمرار انتـــهاكات احلقـــوق  

هلـذا الـسبب، تطلـب      .  مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      األساسية يف 
  . كندا من مجيع الوفود أن تصّوت بالتأييد ملشروع هذا القرار

قـال إنـه    ): مجهورية إيـران اإلسـالمية    (السيد خازائي     - ٤
حييط علما حبقيقة أن احلكومـة الكنديـة مـصّرة للـسنة الـسابعة              

ــة عــن     هــدفها، علــى التــوايل علــى حتويــل أعمــال اللجنــة الثالث
ــداءها       ــسييس جيــّسد ع ــائق الت ــرار ف ــشروع ق ــدمي م ــك بتق وذل

وأكـد أن اللجنـة الثالثـة ينبغـي أن          . جلمهورية إيران اإلسـالمية   
ترفض االنسياق وراء هذه التالعبات الـسياسية ذات املـستوى          
املتــدّني والــيت جتعــل مــن حقــوق اإلنــسان، وهــي واحــدة مــن   

 خدمــة الــسياسة أمســى طموحــات البــشر، جمــّرد أداة مبتذلــة يف
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وأضــــاف أن االنتقائيــــة وسياســــة . اخلارجيــــة لــــدول معّينــــة
ازدواجية املقاييس قد استحثتا املواجهة واالسـتقطاب، اللـذين         

ــدرة   ــوق اإل   يقّوضــان ق ــز حق ــى تعزي ــم املتحــدة عل ــسان األم ن
  .بصورة حقيقية

ــة أن      - ٥ ــى ذلــك يكمــن يف حقيق ــدليل عل والحــظ أن ال
، املقّدم الرئيسي ملشروع القـرار       كندا ال سيما بعض البلدان، و  

قيــد النظــر، قــد صــّوتت ضــد اعتمــاد مــشروع القــرار املتعلــق   
بتقريــر بعثــة األمــم املتحــدة لتقــّصي احلقــائق بــشأن الــرتاع يف    
ــدفاع     غــزة، وكــذلك يف حــصيلة املمارســات الــيت ال ميكــن ال

وهكـذا  . نـسان ي املشروع ذاهتم يف جمال حقوق اإل      عنها ملقّدم 
ت املوضـوعية املـستفادة مـن مـصادر موثوقـة مثـل          فإن املعلومـا  

ــشأة     ــة وهيئــات األمــم املتحــدة املن ــة الدولي املنظمــات احلكومي
ــدم        ــن ع ــد أبلغــت ع ــة ق ــري احلكومي ــات غ ــدات واملنظم مبعاه
احترام كندا اللتزاماهتا الدولية يف هذا اجملال، وهو مـا يتجـّسد            

 يف شـــكل تـــدابري متييزيـــة   ال ســـيمايف انتـــهاكات منتظمـــة و 
وتعّديات تستهدف السكان األصليني واملهاجرين واألقليـات،       

ــشرطة   ــن طـــرف الـ ــال العنـــف مـ ــام  . وأعمـ ــد النظـ ــا تواجـ أمـ
ــدّ  ــمن مقـ ــرائيلي ضـ ــذي   اإلسـ ــام الـ ــو النظـ ــشروع، وهـ مي املـ

ميكن فـصل إنـشائه ووجـوده عـن أسـوأ أشـكال انتـهاكات                ال
  . حقوق اإلنسان، فإنه يشكّل واحدة من املفارقات احملزنة

ار بعــد ذلــك إىل بعــض املعلومــات الــيت اعتربهــا   وأشــ  - ٦
ــدها     ــا يفّن ــواردة يف مــشروع القــرار، فالحــظ أن ّمم ــة وال خاطئ

الـذي كـان جيـدر    ) A/64/357(باخلصوص تقريـر األمـني العـام     
وهكـذا، فـإن االدعـاءات      . بكندا أن تدرسـه مبزيـد مـن العنايـة         

 غــري موثوقــة، يف حــني  آتيــة مــن مــصادر٢الــواردة يف الفقــرة 
 صورة خاطئـة متامـا عـن االنتخابـات الرئاسـية            ٣عطي الفقرة   ت

ــيت أجريــت يف   ــران١٢ال ــه / حزي ــيت ســّجلت  ٢٠٠٩يوني ، وال
ــصوى بلغــت      ــسبة ق ــاخبني ن ــشاركة الن ــا م ــة، ٨٥فيه  يف املائ

واليت كانت حقوق الناخبني وكذلك حقوق املرشحني حمميـة         
وخبـــصوص . ومـــضمونة فيهـــا بفـــضل اآلليـــات الـــيت أنـــشئت 

 قــال إن مجهوريــة إيــران اإلســالمية تــستغرب أن مت  ،٥ الفقــرة
ــم املتحــدة        ــع مفوضــية األم ــصادق م ــا ال ــن تعاوهن التغاضــي ع
حلقــوق اإلنــسان ومــع اجلهــات الــيت أســندت هلــا واليــات يف    
إطار االجـراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان، وتـستغرب             

ــدر أكــرب أن يُ  ــدمي تقــارير      بق ــاء بالتزامهــا بتق ــها الوف طلــب من
 متابعــة املعاهــدات الـيت هــي طــرف فيهـا، يف حــني أهنــا   هليئـات 

قامت بذلك بالفعل، إذ أهنا قـّدمت حـديثا تقريريهـا الـدوريني         
عــن تنفيــذ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية   
ــة    والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـ

سـتعراض  وقّدمت ايران كذلك تقريرهـا يف إطـار اال        . والثقافية
الدوري الشامل، الذي سينظر فيـه جملـس حقـوق اإلنـسان يف             

ــر /شــباط وأخــريا، فقــد طلــب ضــمنا يف الفقــرة   . ٢٠١٠فرباي
 مـن مـشروع القـرار مـنح نـوع مـن             ٣من الفقـرة    ) ز(الفرعية  

احلصانة الدبلوماسية ملوظفي السفارات األجنبية احملليني، وهـو        
ال ميــت بــصلة طلــب، فــضال عــن افتقــاره ألي أســاس قــانوين، 

  . ملسألة حقوق اإلنسان
ــران اإلســـالمية،       - ٧ ــة إيـ ــة مجهوريـ ــاف أن حكومـ وأضـ

املدركــة أكثــر مــن غريهــا ملــسؤولياهتا، حتــرص علــى كفالــة        
احترام وتطبيق أحكـام دسـتورها وكـذلك االلتزامـات النامجـة            

وأوضــــح أن سياســــة . عــــن الــــصكوك الدوليــــة ذات الــــصلة
تنفــك أبــدا تؤكــد علــى حكومتــه يف جمــال حقــوق اإلنــسان مل 

التفاعل والتعاون بغية التوصل باخلـصوص إىل تعزيـز القـدرات           
الوطنية وتشجيع املـشاركة البنـاءة يف أنـشطة النـهوض حبقـوق             

ــدويل     ــوطين وال ــسان علــى الــصعيدين ال وقــد اضــطلعت  . اإلن
احلكومة اإليرانية أيضا بإنـشاء وتعزيـز آليـات للمتابعـة لكفالـة             

قيــق الدميقراطيــة والتنميــة، فــضال  إعمــال حقــوق اإلنــسان وحت
ــي       ــابع التمثيلـ ــى بالطـ ــة تتحلّـ ــلطات حكوميـ ــود سـ ــن وجـ عـ

  . والشفافية واملسؤولية
ــّدعي      - ٨ ــة أن ت ــه ال ميكــن ألي حكوم وباإلشــارة إىل أن

الكمــال، دعــا ممثّــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية الوفــود إىل أن   
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ــشأة      ــات املن ــسان واآللي ــل حقــوق اإلن ــسماح بتحوي ــرفض ال ت
ــات     حل ــك اآلليــ ــة تلــ ــصون كرامــ ــها إىل أدوات، وأن تــ مايتــ

ومصداقيتها وشرعيتها، وذلك بالتصويت ضد مشروع القرار       
الذي تطلب مجهورية إيران اإلسالمية اجراء تـصويت مـسّجل       

  . عليه
تنـاول  ): اجلمهورية العربية السورية  (السيد اجلعفري     - ٩

ــدول األعــضاء يف منظمــة املــؤمتر اإلســال    مي، الكلمــة باســم ال
ــشاريع     ــدمي مـ ــة يف تقـ ــة املتمثلـ ــارض املمارسـ ــه يعـ فأوضـــح أنـ

 انتقائيـة بلـدانا     قرارات متعلقة ببلد معـّين، وتـستهدف بطريقـة        
وأضــاف أن تلــك . ســالمية، ألســباب سياســية ناميــة وبلــدانا إ

املمارسة تؤدي إىل التـسييس إىل أقـصى حـد ألعمـال اهليئـات              
  . قضية املعلنةاملكلفة حبقوق اإلنسان، والختدم البّتة ال

ــة حقــوق اإل   - ١٠ ــران  وأكــد أن حال ــة إي ــسان يف مجهوري ن
اإلســـالمية ال تـــّربر تقـــدمي مـــشروع قـــرار يتعلـــق علـــى وجـــه  
ــدي       ــدا تبـ ــك أبـ ــران مل تنفـ ــد، إذ أن إيـ ــذلك البلـ ــد بـ التحديـ

. استعدادها للحوار والتعاون من أجـل تعزيـز حقـوق اإلنـسان           
 قيـد النظـر،     ومن املؤسف مالحظة أن مقّدمي مـشروع القـرار        

جيابية اليت اسـتجّدت يف     هذه النّية الصادقة والتطورات اإل    رغم  
ــادرهتم   ــة يف مبـ ــوا االنتقائيـ ــد توّخـ ــران، قـ ــل  . إيـ وطلـــب املمثّـ

الــسوري مــن مجيــع الــدول أن تــصّوت بالتــايل ضــد مــشروع    
  . القرار
ــسيد حــسن    - ١١ ــسودان(ال ــرار  ): ال ــال إن مــشروع الق ق

وأوضـح  . ة بـصورة انتقائيـة    يستهدف مجهورية إيران اإلسـالمي    
أن جملس حقوق اإلنسان هو اهليئة املختصة ملعاجلة هذا النـوع           
من املسائل وجيب أن يتمكن مـن أداء دوره حبيـاد وعـدم حتيـز              

ــدان      ــع البل ــة، يف إطــار احلــوار م ــدون انتقائي ــاّمني وب ــةت . املعني
نسان ممارسة غري جمديـة واليـؤدي       وأكّد أن تسييس حقوق اإل    

وأعلن أن بلده، الويف ملوقفه املبـدئي،   . جيج التوترات إال إىل تأ  
  . سيصّوت ضد مشروع القرار

قالــــت، تعلــــيال ): كوبــــا(الــــسيدة برييــــز ألفــــاريز   - ١٢
لتصويتها قبل التصويت، إن بلدها يظل علـى معارضـته الثابتـة            

ستعمل ملــشاريع القــرارات الــيت تــستهدف بلــدا معّينــا والــيت تـُـ  
يس هلـا عالقـة     وب، بدوافع سياسية ل   للتشهري ببعض بلدان اجلن   
وأكــدت أن هــذه املمارســة   . نــسانبالــدفاع عــن حقــوق اإل  

نـسان   يف تسييس النظر يف حالـة حقـوق اإل     الضارة، اليت تتمثل  
س، مــسؤولة عــن فقــدان وتــوّخي اإلنتقائيــة وازدواجيــة املقــايي

نسان االعتبـار الـذي كانـت حتظـى بـه وبالتـايل        جلنة حقوق اإل  
ــا ــافت أن الطريقـــ وأ. إىل زواهلـ ــة  ضـ ــز ومحايـ ــدة لتعزيـ ة الوحيـ
نسان بفعالية هي تـشجيع قيـام تعـاون دويل حقيقـي            حقوق اإل 

والحظـت  . نتقائيـة على أساس مبادئ الوضوعية واحلياد والالإ     
ــأن جملــس حقــوق اإل  ــة حقــوق    ن ــى دراســة حال ــادر عل سان ق

نسان يف مجيع البلدان يف ظـروف املـساواة ويف إطـار حـوار              اإل
ــك  ــاء، وذل ــدوري    بّن ــه لالســتعراض ال  باخلــصوص بفــضل آلّيت

وأعلنت أن كوبا ستصّوت ضد مـشروع القـرار ألن          . الشامل
دوافعــه سياســية وألن اهلــدف املنــشود هــو التــأثري يف مجهوريــة 

  . إيران اإلسالمية
قال، معلّـال تـصويته قبـل       ): جزر سليمان (السيد باك     - ١٣

ــّصت      ــيت ن ــادئ ال ــا للمب ــده يظــل وفي ــصويت، أن بل ــا الت  عليه
 ويـرى أن جملـس حقـوق        ٦٠/٢٥١رهـا   اجلمعية العامـة يف قرا    

نـــسان هواهليئـــة املناســـبة ملعاجلـــة املـــسألة قيـــد النظـــر، وأن   اإل
وأكـد  . االستعراض الدوري الـشامل جيـب أن يؤّيـد باالمجـاع          

أن القرارات اليت تـستهدف بلـدا معّينـا والـيت تعتمـدها هيئـات         
ع بــذور التفرقــة أخــرى غــري تلــك الــيت توجــد يف جنيــف تــزر 

وأضـاف أنـه جيـب مـنح مـسألة          . وتتعارض مع اهلدف املنشود   
حقوق اإلنسان األمهية اليت تـستحقها، والتوقـف عـن التـشهري            
ببلــدان معّينــة والتخلــي عــن املواجهــة، لفائــدة حــوار وتعــاون   

والحظ أنه جيب كـذلك احلفـاظ علـى حيـاد جملـس           . حقيقيني
ــسان  ــوق اإلن ــليمان   . حق ــزر س ــن أن ج ــسييس  وأعل ــرفض ت ت

مسائل حقوق اإلنسان واإلنتقائية وتطبيـق ازدواجيـة املقـاييس          
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ــد        ــرار قي ــشروع الق ــى م ــصويت عل ــد الت ــايل عن ــتمتنع بالت وس
  . النظر
أعـاد  ): اجلمهورية العربيـة الـسورية    (السيد اجلعفري     - ١٤

تأكيـــد موقـــف بلـــده املبـــدئي الـــذي يـــرفض كـــل تـــدخل يف  
. فاع عـن حقـوق اإلنـسان      الشؤون الداخلية لبلد مـا بتعلّـة الـد        

ــدأ        ــد أرســى بوضــوح مب ــم املتحــدة ق ــاق األم ــأن ميث ــر ب وذكّ
وأكّــد أن التفــاهم . مـساواة مجيــع الــدول األعـضاء يف الــسيادة  

وإقامة حوار موضوعي، على أساس االحترام املتبادل للـسيادة         
الوطنية والسالمة اإلقليمية، فـضال عـن الالإنتقائيـة والـشفافية،           

جهــات النظــر املتباينــة وبتعزيــز التعــاون  سيــسمحان بتقريــب و
وكفالة متّتع اجلميع حبقوق اإلنـسان واحلّريـات األساسـية، مـع            
ــة    ــة يف نفـــس الوقـــت للممّيـــزات اخلاصـ ــة الالزمـ إيـــالء العنايـ

وذكّــر أيــضا بــأن اهليئــة املناســبة  . الوطنيــة واإلقليميــة والثقافيــة
ــسان هــي جملــس      ــيت ينبغــي أن تنظــر يف مــسائل حقــوق اإلن ال

ويف هـذا الـصدد، قـال      . حقوق اإلنسان وليست اللجنة الثالثـة     
إن مجهورية إيـران اإلسـالمية قـّدمت حـديثا تقريرهـا الـدوري              
ــدوري      ــتعراض ال ــراض االس ــسان، ألغ ــوق اإلن ــس حق إىل جمل
الــشامل، األداة الــيت اتفقــت عليهــا الــدول األعــضاء يف وقــت   

  . إنشاء اجمللس
ت يف تقــدمي مــشاريع وأكــد املمثــل الــسوري أن التعّنــ  - ١٥

قرارات تتناول حالـة حقـوق اإلنـسان يف بلـد معـّين، ألسـباب           
 إىل مصداقية املنظمـات الدوليـة       يسيءسياسية يعلمها اجلميع،    

والصكوك املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان وذلـك بـصورة خاصـة يف              
احلالة الراهنة اليت تندرج فيها إسرائيل ضمن مقـّدمي مـشروع           

ن يف حـني أنـه مت منـذ قليـل اعتمـاد       قرار متعلـق حبقـوق اإلنـسا      
مــــشروع قــــرار متعلــــق بتقريــــر غولدســــتون الــــذي يعــــرض 
انتــهاكات خطــرية حلقــوق الفلــسطينيني األساســية ارتكبتــها      

وقـال إنـه جيـب النظـر يف         . إسرائيل يف أثناء عدواهنا علـى غـزة       
مسائل حقوق اإلنسان بـروح مـن التـشجيع والـتفّهم واحلـوار             

نة ألسـباب لـيس هلـا أي عالقـة حبمايـة            دون التشهري بدولة معيّ   

وأعلــن أن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية الــيت . حقــوق اإلنــسان
ستصّوت ضد مـشروع القـرار، تـشّجع الوفـود األخـرى علـى              
ــق       ــى تطبي ــدل عل ــيت ت ــل، ال معارضــة النــصوص مــن هــذا القبي

  . ازدواجية املقاييس، لدى النظر يف مسائل حقوق اإلنسان
أعرب عن  ): اجلماهريية العربية الليبية  (السيد أبوبكر     - ١٦

ــرارات ذات      ــشاريع ق ــدمي م ــة يف تق ــت دول معّين األســف لتعّن
طــابع سياســي تــستهدف بلــدانا معّينــة، متذّرعــة بالــدفاع عــن  
ــا تطبـــق سياســـات     ــا هـــي ذاهتـ حقـــوق اإلنـــسان يف حـــني أهنـ

وأعلـن معارضـة    . تتعارض مع القانون الدويل حلقوق اإلنـسان      
ــة العربيــ  ــة   اجلماهريي ــة هلــذه املمارســة والســتعمال اللجن ة الليبي

الثالثة بغيـة حتقيـق أغـراض سياسـية متنافيـة مـع سـيادة الـدول،          
خاصــة أن جملــس حقــوق اإلنــسان قــد أنــشئ للنظــر يف مجيــع   

وأعلن يف اخلتـام    . املسائل املتصلة بتعزيز هذه احلقوق ومحايتها     
عــدم أن اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، الــيت تؤكــد علــى أمهيــة       

التدخل يف الشؤون الداخلية للـدول، ستـصّوت ضـد مـشروع            
فـّسر بأنـه تأييـد ألي    القرار، لكن هذا التـصويت ال جيـب أن يُ       

  . انتهاك ما حلقوق اإلنسان يف العامل
ــريو    - ١٧ ــديز رومـــ ــسيدة مانـــ ــال   (الـــ ــة فرتويـــ مجهوريـــ

ــة ــت إن بلــ ): البوليفاري ــيت    قال ــشدة املمارســة ال ــارض ب دها يع
ــا ــت دول أعــض  م ــة دول    زال ــة يف إدان ــا واملتمثل ــة تّتبعه اء معّين

أعضاء معّينة بطريقة انتقائية متذّرعـة يف ذلـك باحلالـة يف جمـال            
ــسان  ــوق اإلنــ ــيت   . حقــ ــرارات الــ ــشاريع القــ ــدت أن مــ وأكــ

تستهدف بلدا ما ختدم مصاحل سياسية خاصة، وتدمي املواجهـة          
والحظــت أن . االســتراتيجية رغــم أن ذلــك غــري مرغــوب فيــه

ــدان الـــيت   حكومـــات ا ــرار والبلـ ــة ملـــشروع القـ ــدان املقّدمـ لبلـ
انـــضمت إليهـــا قـــد ارتكبـــت هـــي أيـــضا انتـــهاكات حلقـــوق  
اإلنسان دون أن يؤدي ذلك إىل تقدمي مشروع قـرار مـن هـذا        

ــشأهنا  ــل ب ــد    . القبي ــسان ق وأشــارت إىل أن جملــس حقــوق اإلن
ــدوري      ــتعراض الـ ــاالت وأن االسـ ــذه احلـ ــر يف هـ ــشئ للنظـ أنـ

موضــوعية والإنتقائيــة دراســة حقــوق  الــشامل يــضمن حيــاد و
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وفــضال عــن ذلــك، فــإن أي  . اإلنــسان يف مجيــع بلــدان العــامل 
اجراء تتخذه األمـم املتحـدة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها              
جيب أن يقـوم علـى أسـاس التعـاون الـدويل واحلـوار فيمـا بـني                  

وأعلنــت أن مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة، لكــل هــذه . الـدول 
ّوت ضد مشروع القرار وهتيب جبميـع الوفـود         األسباب، ستص 

أن تقتدي هبا لكـي متنـع اسـتعمال حقـوق اإلنـسان كـأداة، إذ               
  . للجهود املبذولة لفائدة تلك احلقوقيسيءأن ذلك 

  .أجري تصويت مسّجل على مشروع القرار ككل  - ١٨
 : املؤيدون

سبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألبانيـا، أملانيـا،       أاألرجنتني،    
ــدو ــا، أن ــدارا، أوكراني ــسلندا، أيرلن ــابوا  أي ــا، ب ، إيطالي

ــا، بلغاريــا،       ــال، بلجيك ــدة، بــاالو، الربتغ ــا اجلدي غيني
ــسوانا، البوســنة واهلرســك، بولنــدا،       ــز، بنمــا، بوت بلي

ليــشيت، اجلبــل األســود، جــزر  - بــريو، تونغــا، تيمــور
مارشـــــــال، اجلمهوريـــــــة التـــــــشيكية، اجلمهوريـــــــة 

سـابقا،   اليوغوسـالفية الدومينيكية، مجهوريـة مقـدونيا    
مجهوريــة مولــدوفا، الــدامنرك، رومانيــا، ســاموا، ســان 
ــلوفاكيا،   مــــارينو، ســــانت لوســــيا، الــــسلفادور، ســ

السويد، سويسرا، شيلي، غينيـا االسـتوائية،      سلوفينيا،
فــانواتو، فرنــسا، فنلنــدا، فيجــي، قــربص، كرواتيــا،      
كنـــدا، كوســـتاريكا، كربيـــايت، التفيـــا، لكـــسمربغ،  

توانيــــا، ليختنــــشتاين، مالطــــة، مدغــــشقر، ليربيــــا، لي
املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكـة املتحـدة        

ــى و  ــا العظمــ ــدا لربيطانيــ ــاكو،  أيرلنــ ــشمالية، مونــ الــ
، نــاورو، النــرويج، )املتحــدة -واليــات (ميكرونيزيــا 
ــسا، ــدا،    النمـ ــا، هولنـ ــدوراس، هنغاريـ ــدا، هنـ نيوزيلنـ

  ن، اليونان الواليات املتحدة األمريكية، اليابا
  
  

 :املعارضون

االحتــــاد الروســــي، أذربيجــــان، أرمينيــــا، إريتريــــا،       
ــدة،    ــة املتحـ ــارات العربيـ ــوادور، اإلمـ ــستان، إكـ أفغانـ

ــة (إندونيــــــسيا، أوزبكــــــستان، إيــــــران    -مجهوريــــ
ــالمية ــيالروس،  )اإلســـ ــنغالديش، بـــ ــستان، بـــ ، باكـــ

اجلزائــر، جــزر القمــر،  تركمانــستان، توفــالو، تــونس،
بية الليبية، اجلمهورية العربية الـسورية،      اجلماهريية العر 

ــا الـــ   ــة كوريـ ــابوي،  مجهوريـ ــة، زمبـ شعبية الدميقراطيـ
النكا، السنغال، الـسودان، الـصومال، الـصني،         سري

 بيــساو، فرتويــال -مــان، غينيــا، غينيــاطاجيكــستان، ُع
ــة ( ــة -مجهوريـــ ــر،  )البوليفاريـــ ــام، قطـــ ــت نـــ ، فييـــ

ــا، الكويــت، لبنــ   ان، قريغيزســتان، كازاخــستان، كوب
ماليزيــا، مــصر، موريتانيــا، ميامنــار، النيجــر، نيجرييــا،  

  نيكاراغوا، اهلند، اليمن
  : املمتنعون
إثيوبيا، األردن، أنتيغوا وبربودا، أنغـوال، أوروغـواي،          

ــروين دار     ــادوس، ب ــل، برب ــاراغواي، الربازي ــدا، ب أوغن
الـــسالم، بـــنن، بوتـــان، بوركينـــا فاســـو، بورونـــدي، 

، تايلنـد، ترينيـداد     )دة القوميات املتعد -دولة  (بوليفيا  
ــزر      ــهاما، جـ ــزر البـ ــا، جـ ــو، جامايكـ ــاغو، توغـ وتوبـ
سليمان، مجهوريـة افريقيـا الوسـطى، مجهوريـة ترتانيـا           
املتحــــدة، مجهوريــــة كوريــــا، مجهوريــــة الكونغــــو     
الدميقراطيــــة، مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة الــــشعبية،    
جنــوب افريقيــا، جورجيــا، الــرأس األخــضر، روانــدا، 

، سانت فنسنت وجزر غرنادين، سانت كيـتس        زامبيا
ونيفيس، سنغافورة، سوازيلند، سـورينام، سـرياليون،        
غامبيــا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا، الفلــبني،      
ــا،   ــا، كـــوت ديفـــوار، كولومبيـ الكـــامريون، كمبوديـ
ــايل، املغــرب، مــالوي،     ــسوتو، م ــا، لي الكونغــو، كيني
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ــق، ناميبيـــ    ــشيوس، موزامبيـ ــا، موريـ ــال، منغوليـ ا، نيبـ
  .هاييت

 بأغلبيـــــة A/C.3/64/L.37اعتمـــــد مـــــشروع القـــــرار   - ١٩
  . عضوا عن التصويت٥٩ وامتناع ٤٨صوتا مقابل  ٧٤
قـال إن بلـده قـد امتنـع عـن           ): الربازيـل (السيد برييـز      - ٢٠

التصويت، وشّجع مجهورية إيران اإلسالمية علـى التعـاون مـع       
ــدة األ   ــم املتحـ ــات األمـ ــسان وهيئـ ــوق اإلنـ ــرى جملـــس حقـ خـ

ويف هـــذا . املـــسؤولة عـــن محايـــة حقـــوق اإلنـــسان وتعزيزهـــا 
الصدد، قال إن جملس حقوق اإلنسان ينبغي أن يعمـل جاهـدا            
ــة      ــاءة بغي ــة للحــوار والتعــاون بــصورة بن ــة مواتي ــة بيئ علــى هتيئ

ورأى أن . حتسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجيـع أحنـاء العـامل            
ـــ    ــة إي ــسان يف مجهوريـ ــة حقـــوق اإلنـ ران بعـــض جوانـــب حالـ

ــذه       ــام عــن ه ــر األمــني الع ــا يف تقري ــوارد ذكره اإلســالمية، ال
 خبـصوص   ال سـيما  ، تظل مصدرا للقلق، و    )A/64/357(املسألة  

. حقــوق األقليــات، وبــصورة خاصــة حقــوق اجلماعــة البهائيــة
ــدم علــى صــعيد احلقــوق        ــان قــد مت حتقيــق بعــض التق وإذا ك
ان االجتماعيــــة واالقتــــصادية والثقافيــــة، فــــإن مجهوريــــة إيــــر

اإلسالمية جيب أن تبذل مزيدا من اجلهود لتعزيز حقوق املـرأة        
ودعم حّرية التعبري ومحايـة الطلبـة والـّصحفيني واملـدافعني عـن             
ــال      ــيني مــن اإلعتق ــسفارات احملل ــوظفي ال ــسان وم حقــوق اإلن

ــاء    . التعــسفي واإلضــطهاد  ــه سيتــسىن إقامــة حــوار بن وأكــد أن
يرانيــة تقريرهــا  بــشأن هــذه املــسألة حــني تقــّدم احلكومــة اإل     

  . ألغراض اإلستعراض الدوري الشامل
قــال إن وفــده مل ينفــك ): اجلزائــر(الــسيد اليحيــاوي   - ٢١

يصّوت باسـتمرار ضـد مـشاريع القـرارات املتعلقـة ببلـد معـّين               
ألّنها تكّرس اإلنتقائية والتسييس وتدمي مناخا تسوده املواجهـة         

االسـتعراض  وتـرى اجلزائـر أن   . ويضّر بقضية حقـوق اإلنـسان     
ــوق       ــة حق ــبة للنظــر يف حال ــو األداة املناس ــشامل ه ــدوري ال ال
ــة حقـــوق    ــتثناء، وأن محايـ اإلنـــسان يف كـــل البلـــدان دون اسـ

أسـاس   اإلنسان ال ميكن أن يعّززها سوى التعاون القـائم علـى          
لذلك جيـب أن هتـدف آليـة االسـتعراض هـذه         . احلوار الصادق 

 جمال تعزيـز ومحايـة   إىل متكني الدول من حتقيق نتائج أفضل يف      
  .حقوق اإلنسان

ــينا ســـيكايرا   - ٢٢ قالـــت إن ): غواتيمـــاال(لـــسيدة تاراسـ
احترام حقوق اإلنسان وباخلصوص أحكـام الـصكوك الدوليـة          

. املتعلقة هبا، يـشكل إحـدى دعـائم الـسياسة اخلارجيـة لبلـدها             
ويف هــذا الــسياق، تــشعر غواتيمــاال بــالقلق بــسبب التقهقــر       

حلقــوق املدنيــة والــسياسية الــذي ذكــره     املــسّجل يف ميــدان ا 
األمني العام يف تقريره عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة              

ــالمية  ــران اإلسـ ــد أحاطـــت  ). A/64/357(إيـ ــع ذلـــك، فقـ ومـ
غواتيمــاال علمــا باملعلومــات الــيت قّدمتــها الــسلطات اإليرانيــة،  

 حقيقــة أن هــذا البلــد سيخــضع لعمليــة االســتعراض ال ســيماو
ــشا  ــدوري ال ــدى    . ملال ــاال ل ــذه األســباب، امتنعــت غواتيم هل

ــتنتاجات      ــتنتظر اســ ــرار وســ ــشروع القــ ــى مــ ــصويت علــ التــ
  .االستعراض الدوري الشامل قبل أن تّتخذ موقفا

أوضـحت أن بلـدها     ): بـيالروس (السيدة فيليتـشكو      - ٢٣
 *L.36  وA/C.3/64/L.35صــــّوت ضــــد مــــشاريع القــــرارات 

ــسته   L.37 و ــه يــرى أن املــشاريع الــيت ت ــدا واحــدا،  ألن دف بل
ــدأي املوضــوعية      ــضا، تتعــارض مــع مب ــيت اســتهدفته هــو أي وال
والالإنتقائيــة اللــذين جيــب أن خيــضع هلمــا النظــر يف مــسائل       

والحظـت أن االسـتعراض الـدوري الـشامل         . حقوق اإلنـسان  
يسمح لألمم املتحـدة بتحليـل حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجيـع               

وار يف نفـــس البلـــدان بـــصورة فّعالـــة مـــع التـــشجيع علـــى احلـــ
الوقت، وحبمل احلكومات على تعزيز اآلليـات الوطنيـة وعلـى           

ــذا اجملــال     ــسؤولية يف ه ــسم بامل ــف يت ــاذ موق وأكــدت أن . اخت
تعزيز حقوق اإلنسان ال جيب أن يـستند إىل مـشاريع قـرارات             

  .اءانتقائية تزرع بذور الشقاق، بل إىل حوار منصف وبّن
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ــسيد أمحــد    - ٢٤ ــنغالديش(ال ــال يف ): ب معــرض توضــيح  ق
موقف بلده خبصوص مشروع القـرار إن املعلومـات الـيت تفيـد             
بتدّهور احلالة على صـعيد حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران       
اإلسالمية تـثري القلـق، وذلـك باخلـصوص فيمـا يتعلـق باعتقـال          
أعضاء املعارضة يف أعقاب اإلنتخابـات الرئاسـية الـيت أجريـت            

 أن بـنغالديش تـشجع    وأضـاف . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢يف  
مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية علـــى احتـــرام التزاماهتـــا يف جمـــال  

وأكـد أن الـسعي إىل حتقيـق حتـّسن يف جمــال     . حقـوق اإلنـسان  
احتــرام حقــوق اإلنــسان، عــن طريــق اإلبقــاء علــى احلــوار مــع  
ــستهدف تلــك       ــرارات ت ــة، أفــضل مــن اعتمــاد ق ــدان املعنّي البل

ــنغالديش قــــد  . البلــــدان اضــــطّرت بالتــــايل إىل وأعلــــن أن بــ
 والحـظ أن ذلـك ال جيـب أن        . التصويت ضد مـشروع القـرار     

يــؤدي إىل اعتبــار هــذا التــصويت مبثابــة اإلعــراب عــن التأييــد    
  .لسلوك مجهورية إيران اإلسالمية يف ميدان حقوق اإلنسان

أوضـح أن بلـده قـد صـّوت         ): اليابان(السيد أوكودا     - ٢٥
االسـتمرار يف حتـسني حالـة       بالتأييد ملشروع القـرار ألنـه جيـب         

وأضــاف أنــه . حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية 
ــها يف مــشروع القــرار بــشأن     يــشاطر اإلنــشغاالت املعــرب عن
القيود املفروضة على وسـائط اإلعـالم، واالجـراءات القـضائية           
ــات      ــة بعــد انتخاب ــسفارات األجنبي ــوظفي ال ــيت اســتهدفت م ال

  . الرئاسية٢٠٠٩يونيه /حزيران
وأعلــن أن احلكــومتني اإليرانيــة واليابانيــة شــرعتا منــذ    - ٢٦

سنوات عديدة يف حوار ثنائي بـشأن حقـوق اإلنـسان تـشارك             
وبالفعـل، فقـد اقترحـت      . فيه مجهورية إيران اإلسالمية بنشاط    

احلكومــــة اإليرانيــــة مــــشاريع للتعــــاون متعلقــــة علــــى وجــــه 
 حتيـي   وأضـاف أن اليابـان    . اخلصوص بإصالح النظام القضائي   

عزم إيران علـى تـوّخي هنـج قـائم علـى أسـاس التعـاون وعلـى                  
وأعـرب عـن االرتيـاح فـضال عـن          . املضي قدما يف هذا االجتاه    

 علــى اتفاقيــة األشــخاص ٢٠٠٨ذلــك لتــصديق إيــران يف عــام 
وهلـذه األسـباب مل تنـضم اليابـان إىل مقـّدمي          . ذوي اإلعاقات 

وار وأكـــد أن بلـــده سيواصـــل بنـــشاط احلـــ . مـــشروع القـــرار
ــران اإلســالمية     والتعــاون اللــذين شــرع فيهمــا مــع حكومــة إي

  . لكي يتحّسن احترام حقوق اإلنسان يف ذلك البلد
أوضــح أن بلــده امتنــع عــن  ): الفلــبني(الــسيد غاتــان   - ٢٧

ــرارات    ــى مــشاريع الق ــصويت عل  *L.36 و A/C.3/64/L.35الت
ــاء دول    . L.37 و ــذه رؤسـ ــذي اختـ ــف الـ ــارة إىل املوقـ وباإلشـ

ن عــدم االحنيــاز يف مــؤمتر القمــة الــذي عقــد يف مــصر يف   بلــدا
، دعا اجلمعية العامة إىل حتديد املـدى الـذي          ٢٠٠٩يوليه  /متوز

تؤدي فيه حقا القرارات اليت تـستهدف بلـدا واحـدا إىل حـث              
ــوق     ــرام حقـ ــماهنا الحتـ ــسني ضـ ــى حتـ ــة علـ ــات املعنّيـ احلكومـ

 والحــظ أن اجلمعيــة العامــة قــد أثبتــت، مــن خــالل  . اإلنــسان
إنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان وتأســيس االســتعراض الــدوري 
ــن ذلــك        ــائل أفــضل م ــود وس ــصورة خاصــة، وج ــشامل، ب ال

والفلــبني تـدعوها بالتــايل إىل  . ملعاجلـة مـسائل حقــوق اإلنـسان   
مواصلة العمل يف هذا االجتاه وإىل التخلي عن ممارسـة اعتمـاد             
 قرارات تستهدف بلدا واحدا، لفائدة توخي طرق عمل بنـاءة         

  .تنطوي باخلصوص على احلوار واقتراح تقدمي املساعدة
الحــظ أن ممثــل الفلــبني ): أمــني اللجنــة(الــسيد خــان   - ٢٨

كان ينبغي أن ال يقتـصر يف بيانـه علـى تنـاول مـشروع القـرار                 
  . املعتمد منذ قليل

أعرب عـن االسـتغراب لعـدم       ): الفلبني(السيد غاتان     - ٢٩
  . ملمثلة بيالروستوجيه أمني اللجنة نفس املالحظة 

شــكر ): مجهوريــة إيــران اإلســالمية (الــسيد خــازائي   - ٣٠
الوفــود الــيت صــّوتت ضــد مــشروع القــرار أو امتنعــت عــن        
ــدول       ــة ال ــة أن أغلبي ــاح حلقيق ــن االرتي ــصويت، وأعــرب ع الت
األعـــضاء مل تؤيـــد القـــرار وأوضـــح أن مـــن الـــضروري اختـــاذ 

مـم املتحـدة عـن      اجراءات ملنع دول معّينة من حتويل اهتمام األ       
  . أهدافها
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  )تابع(التنمية االجتماعية :  من جدول األعمال٦١البند 
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة            )أ(

 ونتـــائج دورة اجلمعيـــة العامـــة االســـتثنائية الرابعـــة 
   )A/C.3/64/L.9/Rev.1) (تابع(والعشرين 

نتـــائج تنفيـــذ : A/C.3/64/L.9/Rev.1مـــشروع القـــرار   
مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج دورة 

  اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين
أعلن أن مشروع القرار ال تترّتب عليه آثـار         : الرئيس  - ٣١

  . يف امليزانية الربناجمية
قـّدم مـشروع القـرار باسـم      ): السودان(السيد حسن     - ٣٢

 إلــيهم الربتغــال، وبلجيكــا، مقــّدمي املــشروع الــذين انــضمت 
واجلبــل األســـود، ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا،  

واقتـــرح مـــن جهـــة أخـــرى النظـــر يف  . والـــسويد، وسويـــسرا
وقــال . انعكاســات خمتلــف األزمــات علــى التنميــة االجتماعيــة 

يف اخلتام إن مقّدمي مشروع القـرار يـأملون أن يعتمـد بتوافـق              
  . اآلراء
أعلــــن أن اســــبانيا، ): أمــــني اللجنـــة (الـــسيد خــــان    - ٣٣

، أيرلنــدا وإســتونيا، وألبانيــا، وأملانيــا، وأنــدورا، وأوكرانيــا، و 
، وإيطاليا، وبلغاريـا، والبوسـنة واهلرسـك، وبولنـدا،          أيسلندا  و

ــة   ــة التــــشيكية، ومجهوريــ ــا، واجلمهوريــ وبــــيالروس، وتركيــ
كوريــا، ومجهوريــة مولــدوفا، والــدامنرك، ورومانيــا، وســان      

، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وصــربيا، وفرنــسا، وفنلنــدا،  مــارينو
وقربص، وكرواتيا، والتفيا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا، ومالطـة،         

الــــشمالية، أيرلنــــدا واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى و
وموناكو، والنرويج، والنمـسا، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليونـان          

  . قد انضمت إىل مقّدمي مشروع القرار
 بــدون A/C.3/64/L.9/Rev.1مــد مــشروع القــرار   اعت  - ٣٤

  .تصويت

مــع ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة(الــسيد ســاّميس   - ٣٥
التنويــه باعتمــاد مــشروع القــرار بتوافــق اآلراء، أعــرب عــن       
األسف لعدم تضّمن الـنص حتلـيال أكثـر توازنـا لتـأثري العوامـل               
اخلارجيـــــة، وكـــــذلك العوامـــــل الداخليـــــة، علـــــى التنميـــــة  

وبالفعل، فإذا كان ميكن أن تترّتب على العوامـل         . تماعيةاالج
اخلارجية، مثل األزمات أو صدمات أسواق النفط، آثـار علـى     
ــإن هــذه التنميــة        ــة للبلــدان، ف ــة االقتــصادية واالجتماعي التنمي
تتوقف بصورة خاصـة علـى الـسياسات الوطنيـة الـيت تنتـهجها              

  . احلكومات
ــا يف ذ    )ب( ــة، مبـ ــة االجتماعيـ ــسائل ذات  التنميـ ــك املـ لـ

 الـــصلة باحلالـــة اإلجتماعيـــة يف العـــامل وبالـــشباب    
) تـــــــــابع (واملـــــــــسّنني واملعـــــــــوقني واألســـــــــرة   

)A/C.3/64/L.8/Rev.1(  
إعـــالن ســـنة : A/C.3/64/L.8/Rev.1مـــشروع القـــرار   

  احلوار والتفاهم املتبادل:  سنة دولية للشباب٢٠١٠
ثـار  أعلن أن مشروع القرار ال تترتب عليه آ       : الرئيس  - ٣٦

  . يف امليزانية الربناجمية
أعلـن أن االحتـاد الروسـي،       ): السودان(السيد حسن     - ٣٧

. وتركيا، واملكسيك قد انـضمت إىل مقـّدمي مـشروع القـرار           
وأضاف أن هذا النص يعيد تأكيد التـزام البلـدان إزاء الـشباب     

وقـال إن   . بتشجيع احلوار والتفاهم بشأن املـسائل الـيت هتّمهـم         
 القرار حيودهم أمل قوي بأنه سـيعتمد بتوافـق          مقّدمي مشروع 

  .اآلراء
أعلــن أن بــيالروس قــد ): أمــني اللجنــة(الــسيد خــان   - ٣٨

  . انضمت إىل مقّدمي مشروع القرار
قالـت إهنـا تـود      ): مجهوريـة كوريـا   (السيدة بارك أنّّّّّّـا       - ٣٩

ــى توضــيحا   ــألت    احلــصول عل ــة، وس ــسألة إجرائي ــشأن م ت ب
توجيهيــة حتكــم إعــالن أيــام دوليــة،  إذا كــان مثــة مبــادئ  عمــا

. ويف حالــة وجــود تلــك املبــادئ فمــا هــي عناصــرها الرئيــسية  
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ــة كــذلك أن تعــرف هــل أن مــشروع القــرار     وأرادت املتحدث
قيد النظر مطابق للمبادئ التوجيهية إن وجدت، وإن مل يكـن           

  . كذلك، فهل للجنة الثالثة سلطة ملخالفة تلك املبادئ
ــان    - ٤٠ ــسيد خــ ــني (الــ ــةأمــ ــس  ): اللجنــ ــال إن اجمللــ قــ

االقتــصادي واالجتمــاعي قــد اعتمــد بالفعــل مبــادئ توجيهيــة   
وباإلشـارة  . ٣٥/٤٢٤أقرهتا اجلمعية العامة فيما بعـد بقرارهـا         

 من النص، أوضح أن تلك املبادئ لـيس         ١١ و   ٧إىل الفقرتني   
هلا طابع إلزامي وبالتايل فإن اعتماد مشروع القرار لن يـشكل           

 التوجيهيـة ولـو أنـه المنـاص مـن اإلقـرار بأنـه               انتهاكا للمبادئ 
  .لن يشكل احتراما لروحها

أوضــح أن تــونس قــد أعطــت ): تــونس(الــسيد مجعــة   - ٤١
تفسريا من هذا القبيل حني أثريت املـسألة يف أثنـاء املـشاورات             

ــة  ــاع   . غــري الرمسي ــسعى إىل اتب ــدول األعــضاء ت وأضــاف أن ال
 ١٦ و ٧ق بـالفقرتني    املبادئ التوجيهية وباخلصوص فيمـا يتعلـ      

ــدى      ــاة ملـ ــر مراعـ ــة األمـ ــرار يف هنايـ ــاحبة القـ ــل صـ ــها تظـ لكنـ
وبعد أن ذكر أمثلـة عديـدة       . استعجال احلالة وظروفها اخلاصة   

ــة أ ــسابقة   ۥلـــسنوات دوليـ ــهر الـ ــستة أشـ علنـــت يف غـــضون الـ
لبدايتــها، أعــرب عــن اعتقــاده بــأن مــشروع القــرار مطــابق        

  .للمبادئ التوجيهية
 بــدون A/C.3/64/L.8/Rev.1القــرار اعتمــد مــشروع    - ٤٢

  . تصويت
قالت إن بلـدها،    ): مجهورية كوريا (السيدة بارك أّنا      - ٤٣

ــادئ       ــرويج مب ــذلك بت ــشباب وك ــهوض بال ــشدة بالن ــق ب املتعل
الــسالم واحتــرام حقــوق اإلنــسان واحلّريــات األساســية، يؤيــد  

بيـــد أن عقـــد الـــسنة الدوليـــة يف عـــام . روح مـــشروع القـــرار
ــرك ٢٠١٠ ــن يت ــداف      ل ــد األه ــت لتحدي ــن الوق ــل م  إال القلي

ــات     ــشباب ومنظمـ ــة الـ ــة وتعبئـ ــضريات الالزمـ ــام بالتحـ والقيـ
ــية   ــها األساسـ ــدت أمهّيتـ ــيت أكـ ــشباب، الـ ــة  . الـ وأعربـــت ممثلـ

ستيائها للتغاضي عن اقتراحها بعقد هـذه       اكوريا عن    مجهورية

وقالت إهنـا،  . ٢٠١٠ عوضا عن    ٢٠١٢السنة الدولية يف عام     
، انـضّمت إىل توافـق اآلراء وسـتبذل قـصارى           رغم خيبة أملها  

ــادرة مثمــرة    ورأت مــن جهــة  . جهــدها لكــي تكــون هــذه املب
أخرى أنه من اهلام جدا أن حيقـق املـؤمتر العـاملي الـذي سـيعقد        

ــاطعا    ــا سـ ــدة جناحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــت رعايـ ــافت أن . حتـ وأضـ
القرارات التنظيمية املتعلقـة هبـذا املـؤمتر جيـب بالتـايل أن تتخـذ               

بة املــشاورة فيمــا بــني الــدول األعــضاء وأن توضــع حتــت مبناســ
شــعار االنفتــاح والــشفافية، مــع العلــم بأنــه قــد مت توضــيح أن   
هــذه التظــاهرة لــن يكــون مــن الــضروري أن تعقــد قبــل هنايــة   

  .السنة الدولية
أوضـح موقـف البلـدان      ): النـرويج (السيد ميتشلـسن      - ٤٤

أملانيــا، وأنــدورا، اســبانيا، وإســتونيا، و: التاليــة بعــد التــصويت
ــدا و ــا،  أيـــــسلندا ، وأيرلنـــ ــا، وبلغاريـــ ــا، وبلجيكـــ ، وإيطاليـــ

ــلوفينيا،    ــلوفاكيا، وسـ ــدامنرك، سـ ــشيكية، والـ ــة التـ واجلمهوريـ
والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، والتفيـا، ولكـسمربغ،        
وليتوانيــا، وليختنــشتاين، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  

نرويج، ونيوزيلندا، وهنغاريـا، وهولنـدا،      الشمالية، وال أيرلندا  و
ــة   ــات املتحــدة األمريكي ــشباب   . والوالي ــهوض بال ــال إن الن وق

ومشاركة الشباب الفاعلـة يف األنـشطة والقـرارات الـيت تتعلـق         
. هبم ميثالن منذ أمد بعيد أولويتني بالنـسبة جلميـع هـذه الـدول         

ــرويج، وإن كانـــت قـــد انـــضّمت إىل   توافـــق  وأضـــاف أن النـ
، حترص مع ذلك على لفت انتباه اللجنة الثالثة إىل قـرار            اآلراء

 الـذي ذكّـرت فيـه اجلمعيـة باملبـادئ           ٦١/١٨٥اجلمعية العامة   
التوجيهية املتعلقة بالسنوات الدوليـة املقبلـة وأكـدت علـى أنـه             

والحـظ أن أحكـام    . جيب احترام املعايري والطرائق احملددة فيها     
ومبـا أن   .  يف هـذه احلالـة      من تلـك املبـادئ مل حتتـرم        ١١الفقرة  

، فإن الوقت قـد     ٢٠١٠أغسطس  /السنة الدولية ستبدأ يف آب    
ال يكــون كافيــا إلجنــاز التحــضريات علــى النحــو املالئــم علــى  

ــدويل   ــوطين أو الـ ــصعيد الـ ــال إن    . الـ ــرى، قـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ
حركــات الــشباب مل تستــشر علــى النحــو الواجــب وإن ذلــك 
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لتفـاهم املتبـادل اللـذين      يتعارض مع العزم على حتقيق احلوار وا      
وأضـاف أن النـرويج علـى       . جيب أن تتميز هبما الـسنة الدوليـة       

ثقــة مــن أن رئــيس اجلمعيــة العامــة سيــضع يف االعتبــار احلاجــة 
ــنظّم مــشاورات غــري      ــشباب حــني ي ــشارة حركــات ال إىل است

   .رمسية بشأن املؤمتر العاملي
لـيت  أعرب عن امتنانـه للبلـدان ا      ): تونس(السيد مجعة     - ٤٥

قّدمت مسامهتها وجملموع الوفود اليت حتلّت بروح بناءة، وهـو     
وأضاف أنه من   . ما مسح باعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء      

املؤســف أن تكــون وفــود معّينــة قــد اختــارت أن تــثري مــسائل   
اجرائيــة يف حــني أن الــنص يــشكّل مثــرة فتــرات عمــل مطّولــة   

 مــشروع القــرار والحــظ أن. حتــت شــعار اإلنفتــاح والــشفافية
جيّسد األمهّية اليت توليها الدول للـشباب، ولتحـسيس الـشباب           
باملسائل اليت هتّمهم، ولتعزيز احلوار والتفـاهم املتبـادل إلرسـاء           
قـــيم التـــسامح والـــسالم واحلّريـــة، وهـــي قـــيم مـــشتركة بـــني   

وقال إن تونس هتيب جبميع الدول األعضاء أن تعمـل          . اجلميع
 للــشباب، ةبيلــة احملــددة للــسنة الدوليــعلــى حتقيــق األهــداف الن

ــهم يف صـــميم أولويـــات اجملتمـــع       وأن تعيـــد للـــشباب مكانتـ
  . الدويل، وأن تعبئ الشباب إلجناح هذه السنة الدولية

اقتــرح أن حتــيط اللجنــة الثالثــة علمــا، وفقــا  : الــرئيس  - ٤٦
احلالـــة ”، بالوثيقـــة املعنونـــة ٥٥/٤٨٨ملقـــرر اجلمعيـــة العامـــة 

ــة يف  ــام  اإلجتماعي  A/64/158 (“حملــة عامــة : ٢٠٠٩العــامل لع
   ).Corr.1 و

 .وقد تقرر ذلك  - ٤٧

ــال ٦٤البنـــد  ــدول األعمـ ــر جملـــس حقـــوق  :  مـــن جـ تقريـ
  )A/C.3/64/L.50) (تابع(اإلنسان 
ــرار    ــشروع الق ــة  : A/C.3/64/L.50 م ــادئ التوجيهي املب

  للرعاية البديلة لألطفال
 عليــه أعلــن أن مــشروع القــرار لــن تترتــب  : الــرئيس  - ٤٨

  . آثار يف امليزانية الربناجمية

أشـــار إىل أن البلـــدان ): أمـــني اللجنـــة(الـــسيد خـــان   - ٤٩
أذربيجــان، : التاليــة قــد انــضمت إىل مقــّدمي مــشروع القــرار  

ــيالروس،     ــريو، وبـ ــنن، وبـ ــال، وبـ ــا، والربتغـ ــا، وإيطاليـ وألبانيـ
وتركيــا، وجــزر القمــر، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، ومجهوريــة  

  . سويسرا، ومصر، والنمسا، وهندوراس، وهولندامولدوفا، و
أعلـن أن البلــدان التاليــة قــد  ): الربازيــل(الـسيد برييــز    - ٥٠

أنغــــوال، وبوليفيــــا : انــــضمت إىل مقــــّدمي مــــشروع القــــرار
، وسيــشيل، والفلــبني، وفرتويــال )املتعــددة القوميــات - دولــة(
. ا، وفنلندا، وكوستاريكا، وكولومبيـ    ) البوليفارية - مجهورية(

 بنـاء علـى طلـب       ١دخل علـى هنايـة الفقـرة        ۥوتال نص تعديل أ   
تتبــع يف جمــال ”مــن وفــود عديــدة ويتمثــل يف االستعاضــة عــن 

ــة  ــسياسات واملمارســ ــبري “الــ ــا  ” بتعــ ــا أساســ ــن اختاذهــ ميكــ
وأضاف أن جملس حقوق اإلنـسان      . “للسياسات واملمارسات 

ة  املبــادئ التوجيهيــ١١/٧قــد اعتمــد بتوافــق اآلراء، يف قــراره  
الــواردة يف مرفــق مــشروع القــرار، وقــرر تقــدميها إىل اجلمعيــة  

 ماليـــني مـــن الفتيـــان والفتيـــات ٨وذكّـــر بـــأن أكثـــر . العامــة 
ــة مؤســسات يف العــامل بأســره، وفقــا    ــا يف رعاي يوجــدون حالي

والحـظ  . لدراسة األمم املتحدة املتعلقة بـالعنف ضـد األطفـال         
ــة   ــة هتــــدف إىل تيــــسري محايــ ــادئ التوجيهيــ ــال أن املبــ  األطفــ

احملرومني من ظروف االستقرار واألمن يف بيئتهم العائليـة وإىل          
ــاههم  ــّتح شخــــصيتهم ورفــ ــدول . تــــشجيع تفــ وأكــــد أن الــ

ــرار ســتلتزم حبــزم       ــشروع الق ــاد م ــن خــالل اعتم األعــضاء، م
واختــتم ممثــل . بالعمــل علــى تعزيــز احلقــوق األساســية للطفــل 

ــذكرى      ــذه الـ ــده، يف هـ ــائال إن بلـ ــه قـ ــل بيانـ ــسنوية الربازيـ الـ
العــشرين التفاقيــة حقــوق الطفــل يأمــل أن يعتمــد مــشروع       

  . القرار بتوافق اآلراء
أعلن أن الوفود التالية قـد      ): أمني اللجنة (السيد خان     - ٥١

أوكرانيـــا، والبوســـنة : انـــضمت إىل مقـــّدمي مـــشروع القـــرار
ــضر،     ــرأس األخـ ــدة، والـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــك، ومجهوريـ واهلرسـ

  . ، وصربيا، ونيكاراغواوالسلفادور، وسلوفينيا
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ــدبلوم    - ٥٢ ــسيدة إي ــسويد(ال تناولــت الكلمــة باســم  ): ال
االحتــــاد األورويب، فقالــــت إن الــــذكرى الــــسنوية العــــشرين  
التفاقية حقـوق الطفـل جيـب أن تنـّشط األعمـال املـضطلع هبـا                

ــارخيي   ــذ هــذا الــصك الت وأضــافت أن االحتــاد األورويب  . لتنفي
ق الطفـل علـى النحـو الكامـل       متعلق تعلقـا ثابتـا بإعمـال حقـو        

. ويأمــل أن تــساهم املبــادئ التوجيهيــة يف حتقيــق هــذا اهلــدف  
ــادئ     ــد املبــ ــو مل تعتمــ ــىت لــ ــضاء، حــ ــدول األعــ ورأت أن الــ
ــذها     ــؤدي تنفي ــاح أمــال يف أن ي ــها بارتي ــا تتقبل ــة رمسي التوجيهي
ــري     ــال غـ ــوق األطفـ ــة حقـ ــي حلمايـ ــي إىل حتـــسني حقيقـ العملـ

  . املتمتعني برعاية الوالدين
ــسيد الســت    - ٥٣ ــا العظمــى   (ال اململكــة املتحــدة لربيطاني
ذكّـر بـالتزام بلـده الراسـخ بتعزيـز حقـوق            ): الـشمالية أيرلندا  و

الطفل يف العامل بأسره، فأوضح أن اململكة املتحدة تؤيـد هـذه            
املبادئ التوجيهية، األداة املرنة الرامية إىل إعـالم الـدول بـشأن            

ــة األطفــال   ــة  وحــىت. خمتلــف أشــكال رعاي  إن مل تعتمــد اللجن
الثالثة مشروع القرار فإن بلده، مع تأييد مشروع القرار، يـوّد           

ــالفقرة  . اإلعــراب عــن بعــض االنــشغاالت  ، ٣٥فيمــا يتعلــق ب
اليبــدو ممكنــا ضــمان أن احلوامــل املراهقــات لــن يــنقطعن عــن  

ومن جهة أخرى، ال ميكـن إرغـام الوالـدين املـراهقني            . التعليم
. م ألن القـرار يف هـذا الـشأن يعـود هلـم            على استئناف دراسته  

ــرة   ــان أن     ، ال٤٧وخبــصوص الفق ــن األذه ــب ع جيــب أن يغي
ــم     ــدار حكـ ــات تفـــرض إصـ ــبعض املخالفـ ــورة لـ ــة اخلطـ درجـ
باحلرمان من احلريـة وال يكـون يف مـصلحة األطفـال يف بعـض         

 ٦٨وقـال بـشأن الفقـرة     . احلاالت أن يبقـوا مـع الـويل املـذنب         
اقع حقوق الوالدين لكل شـخص      إن منح حقوق تعادل يف الو     

يتوىل رعاية طفل ما بدون إجراء حتقيق مـسبق وبـدون وجـود             
ــة       ــة البديل ــال الرعاي ــة يف جم ــري مقبول ــة غ ــضائي ممارس ــرار ق . ق

وأوضـــح أن القـــانون اإلنكليـــزي يـــنص علـــى عـــدم مـــنح أي 
ــضائي      ــرار قــ ــب قــ ــدين إال مبوجــ ــلطات الوالــ ــخص ســ . شــ

مطابقـة للتـشريع    ، قال إن صياغتها غـري       ٨٠وخبصوص الفقرة   

وأخــريا، الحــظ . الربيطــاين واألورويب املتعلــق حبمايــة البيانــات
 جيـب أن جيـرى      ١١٠أن تبادل املعلومـات املـذكور يف الفقـرة          

يف إطار احترام حق مجيع األشخاص املعنيني يف حرمة حيـاهتم            
وأكد أن حقوق األطفـال ال جيـب أن تلغـي وتعـّوض        . اخلاصة

  . حقوق الراشدين
قـال  ): الواليـات املتحـدة األمريكيـة     (يد سـاّميس    الس  - ٥٤

إن بلده، املصّمم على محاية رفاه األطفال وحقوقهم يف العـامل           
ــوفّر      ــا تـ ــرى أهنـ ــة إذ يـ ــادئ التوجيهيـ ــد روح املبـ ــره، يؤيـ بأسـ

بيــد أن الواليــات املتحــدة منــشغلة باملــدى  . توجيهــات مفيــدة
ا غـري   الواسع النطاق لتلك املبـادئ وحتـرص علـى التـذكري بأهنـ            

ملزمة للدول، بل تتضمن توصيات ميكن أن هتتدي هبـا الـدول     
  . إلعداد سياسات تتعلق باألطفال احملرومني من بيئتهم العائلية

قالــت إن بلــدها  ): أســتراليا(الــسيدة هورســينغتون    - ٥٥
يؤيد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها املبادئ التوجيهية والـيت          

وأضـافت  . ن اتفاقية حقـوق الطفـل     جتسد االلتزامات املنبثقة ع   
أن الترتيبــات الــيت اختــذهتا أســتراليا يف جمــال الرعايــة البديلـــة       
لألطفــال احملــرومني مــن بيئتــهم العائليــة مطابقــة، بالفعــل، مــع   

ــادئ  ــدة    . روح تلــك املب ــذ م ــإن أســتراليا أقامــت من وهكــذا ف
ــة       ــا تعمــل احلكوم ــة، كم ــة الطفول ــا حلماي ــصرية إطــارا وطني ق

اليـا علـى إعـداد قواعـد جديـدة جتـّسد املمارسـات              االحتادية ح 
املثالية املتبعة يف خمتلف أحناء البلد لكفالة أن حيظى كـل واحـد           
مــن األطفــال والــشبان املعّرضــني للخطــر علــى محايــة ورعايــة   

والحظـت أنـه ينبغـي مـع ذلـك حتديـد أنـه ال ميكـن              . مالئمتني
  .اضرتطبيق املبادئ التوجيهية يف أستراليا يف الوقت احل

ــسيدة ســوندرلند    - ٥٦ ــدا(ال ــا  ): كن أعربــت عــن ارتياحه
ــوم     ــرار يف يـ ــشروع القـ ــشأن مـ ــق اآلراء بـ ــضمام إىل توفـ لالنـ

وقالـت إهنـا    . الذكرى السنوية العشرين التفاقية حقوق الطفل     
حتّيــي جهــود كــل الــذين ســامهوا يف إعــداد املبــادئ التوجيهيــة  

ت أداة  وذكّرت يف نفس الوقت بأن تلـك املبـادئ، وإن شـكّل           
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ذات طابع عملي متاحة للدول، ليس هلا، وال جيب أن يكـون             
  . هلا يف املستقبل، أي طابع ملزم

 بدون تصويت   A/C.3/64/L.50مشروع القرار    اعتمد  - ٥٧
  بصيغته املعدلة شفويا 

تعزيـــز حقـــوق الطفـــل :  مـــن جـــدول األعمـــال٦٥البنـــد 
  )تابع (ومحايتها

ــها    )أ( ــل ومحايتـــــ ــوق الطفـــــ ــز حقـــــ ــابع (تعزيـــــ  )تـــــ
)A/C.3/64/L.21/Rev.1(  
  A/C.3/64/L.21/Rev.1مشروع القرار   

أعلن ان مشروع القرار ال تترتب عليه آثـار         : الرئيس  - ٥٨
  . يف امليزانية الربناجمية

ــدبلوم    - ٥٩ ــسيدة إي ــسويد(ال ــا   ): ال ــت عــن ارتياحه أعرب
لتقدمي مشروع القرار، باسم االحتاد األورويب وجمموعـة بلـدان     

ــا الالتين ــدمي   أمريكــ ــشاركني يف تقــ ــل املــ ــارييب وكــ ــة والكــ يــ
املشروع، يف يـوم الـذكرى الـسنوية العـشرين التفاقيـة حقـوق            

ــل ــستان،    . الطفـــ ــو، وتركمانـــ ــا فاســـ ــت أن بوركينـــ وأعلنـــ
ــا،      ــشيل، وســوازيلند، وغيني ــارينو، وسي ــابوي، وســان م وزمب
وكندا، ولبنان، وليسوتو، ومايل، ومصر، واملغرب، وملـديف        

وأضــافت أن أحــد . مــشروع القــرارقــد انــضمت إىل مقــّدمي 
مبادئ االتفاقية، وهو حـق األطفـال يف إمسـاع صـوهتم، قـد مت               
تناوله على النحو الواجب، بفضل ما أبداه اجلميـع مـن الـدعم        
ومـــن روح التعـــاون، يف القـــسم ثالثـــا مـــن املـــشروع، الـــذي  
يتــضّمن جمموعــة مــن التــدابري الراميــة إىل ضــمان ممارســة هــذا   

مــشروع القــرار يــربز كــذلك التطــورات والحظــت أن . احلــق
اإلجيابية احلديثة يف ميدان محاية وتعزيز حقوق الطفل، وميكـن          

ضطالع بأعماهلا املقبلة، مبـا      لدى اال  أن هتتدي به اللجنة الثالثة    
يف ذلك أنشطتها يف أثناء الدورة املقبلة للجمعية العامـة، حـني            

.  األوىل تنظر يف مسألة إعمال حقوق الطفل يف طـور الطفولـة          

وقالــت يف اخلتــام إن الــسويد يأمــل أن يعتمــد مــشروع القــرار  
  .بتوافق اآلراء

أعلن أن االحتاد الروسي،    ): أمني اللجنة (السيد خان     - ٦٠
ــدا، و ــة أ   وأوغنـ ــر، ومجهوريـ ــزر القمـ ــنغالديش، وجـ ــا بـ فريقيـ

الوســـــطى، ومجهوريـــــة كوريـــــا، وســـــري النكـــــا، وغينيـــــا 
واتو قد انـضّمت إىل مقـّدمي        بيساو، وفان  - االستوائية، وغينيا 
  . مشروع القرار

): الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة  (الـــسيد ســـاّميس    - ٦١
استذكر التدابري العديدة الـيت اختـذهتا الواليـات املتحـدة بـشأن             

 ٢٠٠٨املــسائل املــذكورة يف الــنص، مثــل اعتمــاد قــانون عــام 
 ٢٠٠٩املتعلق حبماية ضحايا االجتار باألشخاص وقـانون عـام          

أن التــأمني الــصحي لألطفــال، وكــذلك إنــشاء مكاتــب      بــش
وأبــرز الــدور اهلــام ملنظمــة األمــم   . املوفّــق يف واليــات عديــدة 

ــع         ــه م ــن تعاون ــضال ع ــا ف ــاون معه ــيت يتع ــة ال املتحــدة للطفول
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكالة األمم املتحدة        

ىن، مــن إلغاثـة وتــشغيل الالجــئني الفلـسطينيني يف الــشرق األد  
وأضـاف أن حقـوق الفتـاة بـصورة         . أجل تعزيز حقوق الطفل   

وأوضــح أن الواليــات املتحــدة . خاصــة تــستحق عنايــة خاصــة
تنـضم إىل توافـق اآلراء بـشأن مـشروع القـرار علـى أن يكــون       
مفهومــا أنّ الــنص ال يعــين البتــة أن الــدول جيــب أن تنــضم إىل 

 لإللتزامـات   الصكوك الـيت التكـون أطرافـا فيهـا، وال أن متتثـل            
ــصكوك  ــصلة بتلـــك الـ ــلة   . املتـ ــزم مواصـ ــده يعتـ ــن أن بلـ وأعلـ

 ٢املشاورات خبصوص أحكام الفقـرة الفرعيـة الثانيـة والفقـرة            
وفيمـا يتعلـق بالـذكرى الـسنوية العـشرين التفاقيـة            . من الـنص  

حقـوق الطفــل، قـال إن بلــده يـذكّر بأنــه، إن كـان مل يــصّدق     
ــا يف ب      ــد أصــبح طرف ــو ق ــك الــصك، فه ــى ذل روتوكوالتــه عل

االختيارية، وهو يبذل حاليا قصارى جهـده لـتمكني األطفـال           
  . من التمتع حبقوقهم على النحو الكامل
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 بــدون A/C.3/64/L.21/Rev.1اعتمــد مــشروع القــرار   - ٦٢
  .تصويت

أعربـت  ): اجلمهورية العربيـة الـسورية    (السيدة حليب     - ٦٣
. ألول مـرة  عن االرتياح العتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء        

ــسم       ــرى أن الق ــه ي ــراز أن ــى إب ــدها حيــرص عل وأضــافت أن بل
املتعلق باألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة ينطبـق كلّيـا علـى       

ــنيب    ــتالل األجـ ــحايا االحـ ــال ضـ ــة األطفـ ــت أن . حالـ والحظـ
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، مثلمــا فعلــت يف الــسنة الــسابقة، 

معّينـة مـن القـرار وفقـا      حتتفظ لنفسها باحلق يف تفـسري فقـرات         
  . لتشريعها

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

مسائل حقوق اإلنـسان مبـا يف ذلـك النـهج البديلـة               )ب(
اإلنـسان واحلّريـات     لتحسني التمتع الفعلـي حبقـوق     

  )L.49 و A/C.3/64/L.38/Rev.1) (تابع(األساسية 
  A/C.3/64/L.38/Rev.1مشروع القرار   

أعلن أن مشروع القرار ال تترّتب عليه آثـار         : الرئيس  - ٦٤
  . يف امليزانية الربناجمية

أعربـت عـن األمـل يف أنّ        ): النرويج(السيدة تفيدت     - ٦٥
ــدة،       ــشاورات عدي ــشأنه م ــت ب ــذي أجري ــرار، ال ــشروع الق م

وأضــافت أنــه مت إدخــال تعــديل علــى  . ســيعتمد بتوافــق اآلراء
 : إضــافة الكلمــات التاليــة يف هنايــة الفقــرة   يتمثــل يف٩الفقــرة 

وأعلنـت  . “بغية متكينها من النـهوض بواليتـها بـأكثر فعاليـة          ”
أن إســـرائيل، وإكـــوادور، وأوكرانيـــا، وبلجيكـــا، وتايلنـــد،     

ــور  ــا، وتيمــ ــشتاين،   - وتركيــ ــا، وليختنــ ــشيت، وكولومبيــ  ليــ
  . ونيجرييا قد انضّمت إىل مقّدمي مشروع القرار

فريقيـا  أأعلن أن مجهورية    ): مني اللجنة أ(السيد خان     - ٦٦
الوسطى، وجورجيـا، والـسنغال، وغينيـا االسـتوائية، ومالطـة،       

ومايل، وهاييت قد انضّمت إىل مشروع القرار بـصيغته املنقحـة     
  . شفويا
مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة      (السيد باك تـوك هـون         - ٦٧

قــال إن بلــده كــان ســيمتنع لــو أجــري تــصويت       ): الــشعبية
  . ل على مشروع القرارمسّج
 A/C.3/64/L.38/Rev.1اعتمــــــد مــــــشروع القــــــرار     - ٦٨

  . بصيغته املعّدلة، بدون تصويت
قالت إن  ): اجلمهورية العربية السورية  (السيدة حليب     - ٦٩

بلـــدها انـــضم إىل توافـــق اآلراء بـــشأن مـــشروع القـــرار لكنـــه 
يأسف لرفض وفود معّينة من بني مقّدمي املـشروع إدراج أي           

رة إىل احلالة املـثرية للقلـق للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               إشا
ــديدة    ــار شـ ــة رغـــم أهنـــم معّرضـــون ألخطـ يف األراضـــي احملتلـ

وأضافت أن األفعال املرتكبة ضـد      . ويقعون ضحايا لفضاعات  
. املدافعني عن حقوق اإلنسان تشكل انتـهاكا للقـانون الـدويل          

شروع وتعتــرب اجلمهوريــة العربيــة الــسورية أن كــل فقــرات مــ  
ــسان يف       ــدافعني عــن حقــوق اإلن ــة امل ــى حال ــق عل ــرار تنطب الق

  . األراضي احملتلة
وأكـــــدت أن إعـــــالن حـــــق ومـــــسؤولية األفـــــراد        - ٧٠

واجملموعــات واملنظمــات اجملتمعيــة يف تعزيــز ومحايــة حقـــوق      
اإلنــسان واحلّريــات األساســية املعتــرف هبــا عامليــا، فــضال عــن   

ــة يفــرض    ــضا  مــنح حقــوق للمنظمــات غــري احلكومي  عليهــا أي
 مـــن ذلـــك  ٢٠وخبـــصوص املـــادة  . واجبـــات ومـــسؤوليات 

اإلعــالن، تعتــرب اجلمهوريــة العربيــة الــسورية أهنــا تعيــد تأكيــد   
ــة      ــدخل بغي ــدأ عــدم الت ــشعوب ومب ــة اســتقالل وســيادة ال أمهي

  . تعزيز احلوار واحترام احلقوق
قالت إن الـسلطات    ): االحتاد الروسي  (السيدة خفان   - ٧١

قصى أمهية لعمل املدافعني عن حقـوق اإلنـسان         الروسية تويل أ  
ــة     ــسامهتهم يف التنميــ ــا يف مــ ــشك إطالقــ ــال للــ ــذين ال جمــ الــ
االجتماعية، وأعربت عـن الـشكر للنـرويج علـى الطـابع البنـاء              
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والشفافية اللـذين اتـسم هبمـا األسـلوب الـذي توّختـه يف أثنـاء                
  .املشاورات بشأن مشروع القرار

جملموعـــة مقـــّدمي مـــشروع بيـــد أن املوقـــف املبـــدئي   - ٧٢
القرار الذين رفضوا إدراج إشـارة يف الـنص إىل مدونـة قواعـد              
ســلوك اجلهــات الــيت أســندت هلــا واليــة يف إطــار اإلجــراءات    
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يـثري، علـى أقـل تقـدير، مـشاعر              

وأضـافت املمثلـة الروسـية أن بلـدها يأمـل أن      . البلبلة واألسف 
ــة  ر مقــذلــك ال يعــين إعــادة نظــ   ّدمي املــشروع يف هــذه الوثيق

  . األمهية القصوى ذات
وفيما يتعلق باحلقوق والواجبـات املنـصوص عليهـا يف            - ٧٣

 من مشروع القرار، قالت إن الوفـد الروسـي   ٧الفقرة الفرعية  
يرى أهنا تنطبق بصورة مباشـرة علـى أفـراد ومنظمـات اجملتمـع              

أمـا اإلشـارة   . املدين الذين يتولون الدفاع عن حقـوق اإلنـسان      
الثانيـة إىل مجيـع القـرارات الـسابقة للجمعيـة       يف الفقرة الفرعية 

، فـإن   ٦٢/١٥٢ قرارها   ال سيما العامة خبصوص هذه املسألة و    
الوفــد يــرى أهنــا تأييــد لرؤيــة وفهــم الــدول ملــضمون اإلعــالن، 
وتلك هي الزاوية اليت يتـوخى الوفـد الروسـي تفـسري مـشروع         

   .القرار منها
ت يف اخلتـــام إن بلـــدها اليـــود إعـــادة النظـــر يف  وقالـــ  - ٧٤

توافــق اآلراء الــذي مت التوّصــل إليــه بعــد مــشاورات عديــدة       
لكنــه يأمــل أن يتــصّرف مقــّدمو مــشروع القــرار يف   ومطّولــة،

   .املستقبل بقدر أكرب من املوضوعية
ــريو    - ٧٥ ــديز رومـــ ــسيدة مانـــ ــ (الـــ ــال ةمجهوريـــ  فرتويـــ

ــة ــة الف ): البوليفاريـ ــحت أن اهليئـ ــن   أوضـ ــدافع عـ ــة للمـ رتويليـ
الــشعب تــشكل جــزءا مــن الــسلطات العامــة وتعمــل بتعــاون    

وأضافت أهنا يف حني تنضم إىل توافـق        . وثيق مع اجملتمع املدين   
اآلراء بـــشأن مـــشروع القـــرار تـــرى أن الـــنص غـــري متـــوازن   
وخيــالف أحكــام اإلعــالن بــشأن حقــوق أفــراد وجمموعــات       

ــز ومح   ــة حقـــوق وهيئـــات اجملتمـــع ومـــسؤوليتهم عـــن تعزيـ ايـ

وأكـدت أنـه    . اإلنسان واحلريات األساسية املعتـرف هبـا عامليـا        
ينبغـي ألي مـشروع قـرار يــشري إىل هـذا اإلعـالن أن يــضع يف      
احلسبان كل التعّديات علـى حقـوق اإلنـسان وأن يهـدف إىل             
محاية املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ومحايـة تلـك احلقـوق يف                

ســف للنــهج اإلنتقــائي وقالــت إن فرتويــال تأ. مجيــع املناســبات
ــشدة ذكــر       ــذين عارضــوا ب ــشروع ال ــّدمو امل ــذي توخــاه مق ال
االنتهاكات اليت يقع ضـحّيتها املـدافعون عـن حقـوق اإلنـسان             

ــة و  ــسيطرة   ال ســيمايف أوضــاع معّين ــة االحــتالل أو ال  يف حال
األجنبية، أو حني يكون النظام الدميقراطي والدستوري لدولـة         

  . ما قد زال
 كان ينبغـي النظـر مبزيـد مـن التفـصيل يف             وأكدت أنه   - ٧٦

ــع املـــدين و   ــات اجملتمـ ــسؤوليات منظمـ ــات ومـ ــيماواجبـ  ال سـ
وقالـت إنـه مـن املؤسـف أن مقـّدمي           . املنظمات غري احلكومية  

مشروع القـرار قـد تعّنتـوا يف رفـض اإلقـرار مبـسؤوليات تلـك                
.  من اإلعـالن قـد أكـدت عليهـا      ١٨اجملموعات رغم أن املادة     

كــل فعاليــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف جمــال   ونظــرا لواجــب 
حقــوق اإلنــسان بــأن تعمــل بــصورة حمايــدة ومــستقلة، بــدون   
هــدف سياســي أو مــصلحة خاصــة، فــإن مجهوريــة فرتويــال       
البوليفارية تؤكد على ضرورة مطالبة املنظمات غري احلكوميـة         
ــع       ــسؤولياهتا إزاء اجملتم ــهض مب ــا وتن ــؤدي واجباهت ــأن ت ــضا ب أي

 هذه املنظمات تستخدم حاليا يف بلدان عديدة من         الدويل ألن 
ــسياسية لتلـــك     ــة املـــصاحل الـ ــة خلدمـ طـــرف حكومـــات أجنبيـ

  . احلكومات وزعزعة استقرار احلكومة القائمة
وأعلنت يف اخلتام أن أحكـام مـشروع القـرار سـتطّبق              - ٧٧

  . وفقا للتشريع الفرتويلي
م إىل  قالـت إهنـا تنـض     ): كوبـا (السيدة برييـز ألفـاريز        - ٧٨

توافق اآلراء بشأن مشروع القرار لكنـها تأسـف لعـدم موافقـة       
مقّدمي املشروع على أن تدرج فيه إشارات إىل مدّونة قواعـد          

سندت هلا واليات يف إطار اإلجـراءات       السلوك للجهات اليت أُ   
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اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان، رغــم أن اجمللــس قــد اعتمــد    
 وأن اجلمعيـة العامـة      ٥/٢تلك املدونـة بتوافـق اآلراء يف قـراره          

وباإلشارة إىل أن جمموعة هامـة مـن بلـدان اجلنـوب            . قد أقرهتا 
طلبت ذكـر تلـك املدونـة يف مـشروع القـرار، قالـت إن كوبـا               

  . تأمل أن يوضع ذلك الصك يف احلسبان يف املستقبل
ــرار     ــشروع القـ ــسان   :A.C.3/64/L.49مـ ــوق اإلنـ حقـ

  . والتنوع الثقايف
 تقـــرر إرجــاء اختـــاذ قــرار بـــشأن   قـــال إنــه : الــرئيس   - ٧٩

  . A/C.3/64/L.49مشروع القرار 
  .٠٠/١٣رفعت اجللسة يف الساعة   

  
  


