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 االربعون الدوره

العامد الجب

المائد بعد والعشرين لسايمد ١ لسلط مؤقت حرمي يجفر

٠ نيويورذ شي ٠ بالمعر المعوده
. ١ل/ه٠ اباعد ، ١٩٨٦ ابريلشبمان/ ٢٩ ، الخآلشا، يوم

(اسبانيا) بيغههعى دي المهد -

اسة االمثم

العامة لحجممية١

- ]١٥٠[ المتحده لالمم الراهعد المالهد االزمد

العام اب تعرير (ا)

والميزانية االداره نؤون االستشارية اللجعد تعرير (ب)

 الترجمات وتموص العربيد ياللغد الملعاه الكلمات نموس المحابر هذا يتغمن
 ددد٠ شمن لتهاغيدا لتموسا ومتطبع ، االخرى باللغات الملعاه للكلمات انغويد
٠ العامد للجمعبد الرسهد الوهاثو

 إرسالها وينبغي . االمليد الكلمات نموس شهر حتتاول اال شيتبشي التمحيحات اما
 آلرسسد الونائق تحرير تمم رئسى الن - انمني الولد ٠دا٠ا احد من موقعة

 ء—٠ ، 06ه؟1٠جها1اا ٠ع 0٠جءآل٢ج0ء6 ح61ل٧ا0ة5٠ 1*00111 ^2ه-75٠. 2 أأل١،ل6ه ل،هأل00ة 8ها23
٠ المحفر ن٠ واحد، نخد على إدخالها على الحرس
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و٠أاءبا

. ١٥/٣٠ المامد الجلد دتتحت١

(تابع) االعمال جيول من ١٥٠ ابد

المتحد، لالمم الراسب الماب االرمد

 )2 و .هه.1 و2و ء٠/ى1 د /.40/1102( حعى (ا)

/.)40/1106( والمهزانهد االداره ۵لعؤو االستشارية اللجيد تعرير (ب)

 اصاول ان لبل ؛ السبانهد)ا عن يدشغو (ترجما (ملى) دازا البد

 إن . يريههو را،ول البد وفاه لي وبالهبي وفعبي تعازي عن اعبر ان اود ، بياني جوهر

جيدا معروف والتصصد الالم وتفهد االمم ببن التفاهم لفهد في بريبهش الميد إسهام

. للسع.

 الالتهنهد امريكا الى ما حد الى يلتمي االرجنتهني الواطن بريبيو را،ول إن

 العالثل إال اليحو منا على كلها الالحهعهد امريكا بموايد تء٠يت ان كن٠ي وال ٠ كلها

 تفكير على طوال سعوات معى على يريبهش را،ول البد اقر لعد ٠ معله االفراد من

, . بارتعا في التعامل د٠د٠ء فكره وباد . الالحهعهد امريكا

 سفوات بلدنا خي بريبيو را،ول عاو لعد . معا واحد بانه شععر ٠ ههلي لهي وتحن

 عن الحالي الوتت في لشيلههنا كل يمهر حهه ، الدي١٠ في ماه ٠ رمزية وبعوره ٠ كعهره

, ٠ لد محبد ن٠ داعا يكشونه وما لوفاته اسفهم

 تركعا فإنه ٠ الالم طريق على راحال بريههش رااول يهننا من اختفى وتد واالن

بد تعتعي ومرحدا بها نتنهر االهمهد بالعد ملحد حعهعد بومفه نعرا. ء٠و ده٠ء ع٠

٠ بلدانتا

 لدورةا لععد مبادرته علي العام المهنا يهنئ نا يدالهدا هي بالدي وفد يود

 باالمم ئحهو التي الحرجد المالهد االزمد هي للعطر العامد للسهد االربعهن سانفدا

لم انه بحيء االن الحده بالعد عكدد٠اد ان نعتعد إنعا . الراهن الوتت في السده
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شهلي) >١ز١د (المهدمخو٠م/أ

 او مؤقتة حلول طريق عن عليها التغلب محاوال او جانبا وشها مدا١مو الممكن من يعد

 مؤولهاتها تتصل ان ٥المتحد االمم ني االعفا، للدول األوان اًن لعد ٠ جزئية تدابير

 الفعال العمل نحو طريقها تجد ان على ٥المتحد االمم تساعد حتى بجدية تعمل وان

٠ سد ٤٠ مئ اكعر مخن الموضوعه االهداد لتحقيق

 ولنلد ٠ كعهره امهاب الى ترجب مفهتنا توالجهها الحي المالبة المعوباه إن

 بان نعترف اشفا ومع - متفانره وجهودا مشعوعة كعبره تدابير إتخاذ تتطلب الحلول شان

 الى كبير حد الى ترجع الراهن الوحت شي مغدلتشا تواجه التي 1ابله الثاكل

 طبيعة ال ان الواضح من جوهريا امامها مهبا هفاال ان نظن فإننا ٠ تعفية إعتبارات

 حاليا المتحده األمم تواجه التي الطارأل االساب الحاال ان الواقع ٠ مهامها

 - شهدنا. الحي الصاعي اسد يواجهها التي اساده الزال١ على جديدا شاهدا ئتد

 كان الذي كذله أراء توافق هفان يعد لم ٠ المالهة التليلة السعوات في متردية حاال

 هذه فعي . لدولها ١ المعظمات عمل واهمية بغاعليا يتعلق شيما ما وقت في موجودا

 لدولهة ١ المعلمات ان حرى الد المتتهمة الدول من ممبهره مجوعا هشاال االيام

 وعلى - الدول بين الفعال للتعاون ماحات حمد لم ، خاال بعفة المتحده واالمم ، عموما

 مجرد انها على االطراف المتععد العظام اجهزه الى الدول هذه حعظر ، ذله من العكى

 انشقت الني الدور ادا، من الدوليا الوكاالت حرمان طريد وعن . االرا، لتبادل محافل

 عفه الغش الني الدولي التعاون وتوجهه لتشسهو كمراكز السد وهو ، اجله من امال

 حله وجود دعائم تعويذ على تعتمر ال العود حله. فإن ٠ وثععمه الهوم مالم لبثا،

 الدول من كبير عدد امام والصبة التعدم امكانهات ايفا تعوق انها بل ، المعظمات

٠ الدولي التعاون موى بديل من امامها لهس العي ٠ المحدوده الموارد نات

 ٠ االطراق المتمعد التعاون اميا تاكيد تمهد ان المفاعية للبلدان يعبفي

 امور ومي ٠ والفعالية الخفاط من مزيدا وإلعطاثها التعددية لتعزيز الهامها واالراده

٠ األزال ٠لهد الجذري السيب. على للتفلي. حيوية

 الجماعي العمل تردي الى يؤدي الحي الحعة وانعدام ، التفاؤل الى االفتقار إن

اال يجب ذله كل ، ومماالتغا من كعهر الى بوجه الني العقد وكدله - بدله نطم ان والبد -
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ملى) ، دازا (ابه٠اخو,ارعب

 بدت٠ا عسا خفها علي تطمحها التي االلتزامات تعفل ان الى المفاعية البلدان ;اا:

٠ المعظومة هذه في ٠ءدا١

 الحي الموارد توثر ان ضروريا فقط لهى اشه بالدي وشد يمتعد ، الشان هذا وخي

 ينبغي ايضا وإشما ، العمهة الظروف. هده على للتغلب مامد حاجة منظهتنا اليها تحتاج

 العود من عدد لممارمات حد وضع بغاعليتها- المحيط والريبة الشك مفاخ إشهاء -بغية

 يتعلق شهما موا، مغهجي تحو على ذله وتفعل ، ساهماتها من جزءا تحجب التي

 الدول حله تععل وإذ ٠ (اا>;ظمة المهدة ريعوالثا البرامج او العادية بالميزانية

 مبالغ من اينا المعظمة وتحرم الدولية بالتزاماتها الوفاء شي تتمر فإنها ، ذله

 وينبغي لالزمة الحاني المعمر هو هدا . العمل لمواملة اليها تحتاج المال من كبيرة

. متبقية التزامات عليها التزال. التي البلدان قصمه ان

 -د انه اعلن لد الرئبعي المماهم ان لحي يتمحل المشكلة لهذه شاله عخمر ثمة

 طاسا من لععد يحجب مالم كبهر بعكل البزانية في مساهماته العريب في يخفش

 سادي داخلية قرارات الي سد ان دوال الال يعبفي ال ٠ اليلد ذله خي الكونغرس

 االمم ميعاق تفهير تحاول ان او ٠ بحرية الهها إنغمت دولية بالتزامات الوفا،

 الفطوره بالغة سابتة يعكل -ود االجراءات حله لبول إن إنفرادي نحو على المتحدة

٠ مولها كن٠ي ال وبالعالي ، المتحده االمم بتمل بالب

 الغالبة مداد عدم وهو مشها نعاني التي االزال هذه في رابع عغمر هشاال

 الحي المبالغ الي مانظرنا وإذا . النعبتها المتحده االمم في االعفاء العود من العظص

 ازال كونها من اكهر بقدر هوال— ازال العمير المحي في األزال ان نجد ، تدفع لم

 فعال نحو على هم٠٠ت ان لدول١ لجههع بالعمهة ايفا الغروري من انه نرى .ولنلد - مالهة

 االقل على تحتاجها التي الموارد تجد ان علي المفظال بعده األزال على للتغلب االن

 تمهبها بدفع ثورا دوال عل تعوم ان من الهفل هام—لال طريق مشاال وهل التمهر المهي لحي

 اسوات غي مداده عن تخلفتما كل تسدد وان ١٩٨٦ عام عن العادية الميزانية شي

؟ الماب
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شيلى) ،١ز١د (السيدق.٠ه/هه/ا

 من االطالق على متاخرات عليها وليست ١٩٨٦ لعام نميبها بالكامل دفعت التي بالدى ان

 ٢٥ عددها يبلغ االعضاء الدول من فقط مغيرة مجموعة الن بالدهشة تشعر سابتة سنوات

 مشابه موقفها نان وبالتالي المنظمة تجاه المالية بالتزاماتها بالمثل وفت دوال

 يرجع الراهن الوقت في المتحدة االمم منه تماني الذى الموارد في النتم ان . لموقفشا

 عدم او العادية للميزانية المقررة االنصبة مداد في الدول بعش تاخر الى كبير حد الى

 بشكل ميؤدي هذا فان االسلوب هذا اتباع عن الدول تلد توقفت ما وانا بالكامل سدادها

, ٠ الراهفة االزمة تخفيف الى فعال

 فيما مؤخرا المام االمين نغنها التي التقعد تدابير ايفا بالدي وفد ويؤيد

 االمين شان شانشا نامن ونحن - الميزانية معظم لهم تخصم الذين المتظمأ بموظفي يتعلق

 ان نعتقد ولكننا ، التدابير تلد بمش تنفيذ في التطرف الضرورى من كان النه المام

 قد يكونون قد الذين على بالفائدة سيعود الطويل المدى في انه ونثق الزم االجراء هذا

- عكسي نحو على مؤقتة بعفة ولو تاشروا

 اتخنها التي االخيرة المبادره الى باهتمام بالدي وفد ينظر ذله الى وباالضافة

 بغية ١٩٨٦ لعام البرنامجية الميزانية عشامر بعش باستعراض الخامة العام االمين

 االملية اقتراحاته العام االمين قدم وعنلما . فيها الفورية االمالحات بعش اجراء

 جميع تنفيذ تماما السب من ميكون انه الى اشار ، ١٩٨٧ - ١٩٨٦ انية لميز بالنسبة

 الغريب من ليس ولهدا ٠ المتاحقد بالموارد ، االعضاء الدول عليها واختت التي البرامج

 ويجب. ٠ االقتراحات تلد في ارده الو العاجلة الوفورات لتحقيق االوان اًن انه نشعر ان

 الحاجة بين توازن وان ، المتترحات هذه في بالغة بعناية العامة الجمعية تنظر ان

 - المتمحلة المطلقة والضرورة جانب من القمير المنى على الموارد في االقتماد الى

 بالنسبة عكسية أشار المستقبل في لها يكون قد الميزانية لي تغييرات احداء عدم

 منه تطبيق ان اقول ان السليم من ، وبالمثل ٠ اًخر جانب من ، المنظمة لفاعلية

 تحو على مفها تستفيد التي البرامج على يؤشر ان االحوال من بحال يتبغي ال االمالحات

رثاهية حساب على وفورات نحقو ان االنماد قبيل من وليس . النامية البلدان مباشر
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 شكالء على التغلب اجل من لمساعدها الى تحتاج التي البلدان هذه سكان وتقدم

- تواجهها ان عليها يتعين التي الحادة التنمية

 من لصيعا الدفع جانب الى التقعد تدابير لبعد الطيم التنفيذ ان نرى انبا

 الى باالشافة ، االن حتى مدادها عن امتنعت التي النمبتها االعضاء الدول بعش جانب

 تدفع لم التي الدول جانب من ابابتة والسوات ١٩٨٦ عام لمتاخرالت الفوري الدفع

 االجل في ولو الراهنة المالية االزمة على التغلب الممكن من ميجعل ، االن حتى

٠ المستانفة الدورة هذه خالل تحقيقه على نعمل ان جميعا لحا بد ال هدف. وهو ، التمير

 لتزويد الطويل دى٠ال في االقتصادية المثكلة لحل الالزمة التدابير بحء ان

 تعريفات يتطلب ، بنجاح باعمالها للقيام اليه ثحتاج مستعر اقتمادي باماى منظمتنا

 ان الواقع في علينا وميتعين ٠ التنفيذ عند سوبة اكعر يعيشا متكون وضوحا اكثر

 تمويلها وطريقة منظمتشا بها تستعمل ان نريد التي الطريقة الدقة وجه على نعرر

٠ عمل من به تقوم ما بشان تشاوتوقعا

 ويرتبط حامم اجرا، اتخان ميتطلب واحدا مجاال هناك ان نعتقد لمدد ا هذا وقي

 اجتماعات عتد جميعا شهدنا ولقد - المتحدة االمم لموارد الفعال باالستخدام نلن

 على الفاعلية عدم وتفشي لها لزوم ال وامشار مليمة غير ببرامج واالضطالع لها معنى ال

 الموارد عن تقوله ان يمكن الذى ما . عليها التغلب من بد ال مشاكل وهي ، واسع نطاق

 موا، اجتماعاتنا بد، في بالتاخر هشا نفيعها التي الموارد وهي ، لمفطمتشا الفتيلة

 نفهم النشا االن المسالة هذه نتشاول لن انشا ؟ اللجان يء٠ج في او العامة الجمعية في

٠ االجل الطويلة التدابير سياق في تمالج سون انها

 فريق ميتعمه الذى التقرير الى بالغ باهتمام بالدى وفد يتطلع المدد هذا ولي

 المتبلة الدورة في فيه سينظر والنى ، المستوى الرفيع الدولي الحكومي الخبراء

 االماس متوفر الغريق هذا ميقعمها التي والتوميات االستنتاجات ان ٠ العامة للجمعية

 هشاال ان المرحلة هذه في نعول ان الممكن ومن . مواقعها تحديد العادة االعضاء للدول

مليم مالي اماى على منظمتنا ونع اجل من السيامية االرادة من كبير قدر الى حاجة

>حبلي)١(اسدداز -٧- ه/هه/ا.ق.
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(اسددازا,تيلي)٨.-٠١ه/شه/ا.ق

 الواضحة الفوائد الى فد باالمنا ، االمالحات ببعض للقيام الحتمية الحاجة ولكن وسنتر

 نتيجة الى بتفاؤل ننظر تجعلنا االمالحات هذه تنفيذ من المتحدة االمم على تعود التي

٠ العمل هذا

 بالدي وئد تلقى : االنكليزية) عن شفوية ترجمة (العراق)( كتانى السيد

٠ ببيوبر راؤول اليد وقاه نيا شديد وحزن عميتة بسمة ، اليوم مياح

 ا-ا يغوا لن كثب عن معه وعملوا عفول منذ بريبيش العيد عرفوا الذين ان

 إنشا، وفي ، االطراد المدد، االتتعادية العالثات تفية تي له نظير ال النى امهامه

 البلدان لمملحا الدؤوب كعاجه ننى لن حئ لكل تبل اننا ٠ جديد دولي اتتمادى نظام

 دون امره الى طريته وعن االرجنتين وفد الى اتقدم ان بالدى وفد م٠باا اود . التامية

- ا، العز لضبخا ؤول ١ر
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 ستت التي االيام الى ، ١٩٦٤ عام اوائل الى ترجعفي ذاكرتي ان المعد هذا ولحي

 وجه ولدى االول االوخكتاد) ( والتعمية لدتجاره ٥المتحد االهم لمؤتمر االولى الدورة عتد

 لحيه وبثن المفظمة هذه اعضاء على بريبهش السد عرضه الحى التعرير الى التحديد

 وسورل العائم العالمي االساس العظام في واالجحاف. االختالل هواطن الغطاس ببراعد

 اتتمادي نظام النشا، الالزم للقيق ا العالج لحيه وبنن العمليد للواتعيد ومجانبته

 دورات - بعد الحالد استعرضنا ما اذا فانعا وبالفعل . وعدال ساواه اكعر عالمي

 تحديا يمحل يزال ال التترير هذا ان سجد فانخا العامد للجميد دوره ٢٢ و لالونكتاد

 ، بالفعل اليفا تعت ففد ، به بالمعارند تتفاءل المجال هذا في جهودنا جميع وان

. والتعهغر االحباط من -جال ، الماضيد التليلد الحوات ئي د٠خا

 االدهان الى نعيد ان نود ، بريبيش والسد االول االونكتاد عن الحديء معرو وفي

 الرتم دلن الن ، تلذ االولى االونكتاد دوره الى يرجه ٧٧ اد مجموعد انشا، في الفعنل ان

 الكدم سدد في كعا ولما . االول االونكتاد حفرت التي العاميد البلدان عدد نفس هو كان

 بها المفترو بالدور لتقوم انشئت انها ابدا نغص اال بغا يجدر فانه ٧٧ ال مجموعد عن

 ان نعتقد وال وآلياتنا انشطتعا جميع يتغاول ان يجب الذاتي العقد الن ٠ به التيام

 تعكل لم ٧٧ اد .فمجموعد ٧٧ اد مجوعد في بحثها يعبفي بحتد يد—ميا طبيعد نات سالد

 الالزمة االساديد الجوانب تفاتش ان ٧٧ اد لمجموعد ينبغي اند ، اجل ، الفرو لنلد

 ونحبي فان حال ايد على ولكن عليها المترتبد االتتماديد واالشار عليغا المعروشد

 واتفاقات أرا، الى للتومل المغاب المحفل هي ٧٧ اد مجموعد ان التول اليتبل

 عدم بلدان ولديغا اتليميد مجموعات فلديخا ، اخرى أليات لديخا اذ ٠ يد—سيا

. المياديد ارادتفا لديغا كذلد ، االنحياز

 بالكامل واسلم اتبل انفي هو الغى-اتوله التالي الغي، الن ، ذله اتول انفي

 ، خاما بيانه من االول والجزء ، المياح ذ٠ ٧٧ اد عدمجمو رئيى بد ادلى النى بالبيان

 ان جدا نادرا والعراق يوغوسالفيا الن الحسد على يبعه ال وهذا . الساسي الجز، اًي

لدوكمما ، ذله ومع ، االطالق على االختالف. هذا وجد اذا يد—الميا المسائل في يختلفا

العراق) ، كتانى (البيد -١١- /ءل/ا.ق.٦
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 ان نعتقد ال انخا ، البحتة الميامية بالمسائل بتعلق فيما نسجل ان نود ، مبدئية

المناسب المحفل هي ٧٧ اد مجموعة

 وعلى ، مالبة ازمة الحقيقة في ليمت انها بيد ، ازمة المتحدة االمم تواجه

 وانا ، اماراتها من اماره كونه عن بزيد ال لالزمة البالي الجانب ان ، تتدبر اففل

- حعرة عن اال الكالم بمكخشا وال - خملة في كشعره فهي ، أخر تشبيها تففلون كختم

بمعل الموضوع لهذا اختير النى العتوان ان رابنا وفي ٠ مغلال سيكون دلن ولكن ، خملة

 الماب االزمة٠٠ هو العامة الجمعية اختارته الحى والعنوان خاطثة. تسمية

 تختلف. المباح هذا ٠٠..الراهفة المالية االزمة ان ؟ راهنة مالية ارمة اي ٠ الراهفة..

 : بسيطا معال اسوق ان لي واسمحوا . بومين قبل ٠٠ الراهنة ٠٠ المالية االزمة عن تماما

 اودعت قد البرازيل حكومة بان وابلغنا البرازيل ممشل المنبر هذا على وقد ، باالمس

 ملبون ؛٥ مقداره ما وخففت المتحدة األمم حساب في دوالر مليون ١٧ وقدره مبلغا للتو

 جاري ٠حدث ١ واحدة بضربة وهكنا ٠ ١٩٨٥ االوداديسمبر كانون ٣١ قبل ات لمتاخر ا من دوالر

من صمعنا وقد ٠ ٠٠الراهشة ٠٠ المالية االزمة في كبيرا تغييرا البرازيل مغير ومديقي

تقديم عن ، لدينا تماما واضحا االمر يكن لم وان ، اليوم السوفياتى االتحاد ممعل

٠ السوفياتى االتحاد على المستحقة االخرى المتاخرات بعش ثخفيش وعن الدفعات

 االمم تواجه التي لالزمة المالي الجانب ان هي توضحيها احاول التي النقطة ان

 يماحب العرر هذا استمر لو حتى ، المريش منه يعاني النى العرض سوى يمثل ال ٥المتحد

ممحل مع تماما اتفو فاتني وهشا ، بكعير نلد من اعمو المرض سبب وان - المريش

الطابع اخفا، ان هو بالضبط نلد سبب ان - قاله ما كل اكرر ولن - شال حين يوغوسالفيا

 بلدان تعزيز بسبب رئيسية وبمورة ، الهيثة هذه في الدولية العالقات على الديمقراطي

٠ المنظمة ٥هذ شي مسيطرا دورا طويال وقتا ابت التي للبلدان يرق لم ، االنحياز عدم

 وقت في امدروه الحى بياشهم في االنحياز عدم بلدان خارجية وزرا، شال وكما

االمم تواجهها التي لالزمة الرئيس السيب فان ، نيودلهي من الشهر هذا من سابق

٠ المرض هو نلد ٠ المتحدة ومشامداالمم بمبادئ االلتزام في الحامل التاكل هو المتحدة

العراق) ، كتانى (اسد -١٢- /للل/ا.ق.٦
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ق) ا لعر ١ * كتانى السيد (١-ه١٣/ءل/ا.ق.٦

 ان لتا ينبغي ال خفيفة حمى انتابته او الصرا، البتع بعد المريش على ظهرت لحانا

٠ فحسب امبرين نعطيه

 هو ، فورية االكثر االزمة اي ، فيها للفطر استدعينا التي االزمة هذه مبب٠ ان

 وبعورة ، العوامم بعش في المتخذة المتبولة وغير التانونية غير االجراءات بالحبط

 اخور ان هذا بياني في اعتزم ال - المفطمة ميزانية في ساهم اكبر عاممد شي رئيسية

 االمثلة اسوق ان اود اللهم ، المام االمين تسها التي المتترحات مجموعة تفاميل في

 مود٠ ، الرئيس ميعي ، ولكنكم ٠ االزمة هده جوانب من جانب اهم عن ساقوله ما على

 ازمة في نخطر الخامسة اللجنة ني سوية كشا خلت عاما ٣٥ قبل انشا معي تتنكرون

 هذا بتية الى بحاجة واني ٠ كات االشترا دفع عدم وعن الكونغو ازمة عن نجمت مماهلة

 المؤيدة للحجج جدا العريضة الخطوط تكرار لمجرد ٠ الليل هن جز، الى وربما ، اليوم

.- الميعاق من ١ ٧ المادة بموجب المنظمة نفقات يشكل ال وما يشكل لما والمعارضة

 ولم ، المغبر هدا الى احد يحضر لم ، انتهت قد االزمة تلذ شان ، حال كل وعلى

 - المقررة االنمبة بدفع االلتزام ان ليقول المنبر هذا الى الحبور على احد يتجرا

 مستشار فلدينا ٠ خياري او هرطي التزام هو المتحده لالمم العادية الميزانية

 هيء اى كان لو انه اعتقد - هفا موجود والكل سكوت السيد هشا لدينا وموجود ، قانوني

 والدول ئتثم العامة الجمعية ، واضح شالميشاق . حد مولع ليس نلد نان حد موضع

 ان على تخس التي ١٨ المادة بالطبع هو المختلد الوحيد والشيء ٠ تدفع االعفاء

٠ االعفاء ئلعي باغلبية تكون بالميزانية المتعلقة البائل بفان تتخذ التي العرارات

 - المشاواة على تتوم ٠ دائما التكرار نلد وبتحق ٠ المفطمة هده ان

 دولة اي ٠ عضو دولة من المقبول غير ومن ٠ فيها االعضاء الدول جميع بين السيادة

 ٢٠ او المائد في ١٠ او الماتد في ٥ مقداره ما دفع عن امسد أسوف لغا تتول ان - عفو

 تمويت يتحعق لم ما ؟ ماذا لم ما - لم ما بالدفع القانوني التزامي من المائد لحي

 للجمعية وينبغي هذا تتبل لن انشا . المنظمة لهده الماى ١ حجر نهمل لم ما ٠ مرجح

 بتخد قرار اي من بتجزا ال جزءا يكون ان بجب بالدفع فااللتزام ٠ ترفغه ان العامد

٠ المتحدة االمم ميزانيد جوانب من جانب اي بشان

٨/40<؛/٧٠ 126
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 ليمت ، معبوال المبده واالمم العامد الهعهد ادا، دام ما انه هو حدث ما ان

٠ بالكامل المعرر ب١الدعم ومداد ، بالمداد تتعلو مثكلد هشاال

 الجب هده بطول يتعلق وهو ة العام االمين تعرير في يرد واحدا مشاال ولشاخذ

 ؟ منا يعفي فماذا - عاما ٤٠ طى على يتفهر لم العامد البميد مده طول ان ٠ العامد

 او شالث تشاعفت فد - مغمد معيار اي قبلشا اذا ، العامد البميد فعاليد ان يعشي انه

 اطول اعمال وبجدول االعضا، اساى لالحد على يزيد بما النشا ، االفل على مرات اربه

 فتره نزد لم ، المابق االعمال بجعول قورن اذا االفل على اصاى مد٠خ او باربعد

٠ العامد للبعيد العاديد الدوره فهها سعد التي اههر الحالحد

 ترق لم وانا ٠ االعفاء الدول لبعد تروق ال الفعاليد هذه نتيجد ان حعث ما ان

 عن نتحهث النحا ، مرحا، شكون ان يخبغي وهشا ٠ تمعد ال فانها عفو لدولد العواعد

 ٠هذ إنشا، في ٠بدور بام القاعد هذه في ممحل بلد هشاال ولهى ٠ د٠دظ٠ال هذه ستعبل

 واالداريا المالهد والنظم واللواتح الداخلي والنظام بل ٠ ميعاقها ومياغد الما

 لم اذا وحتى ٠ الميزانيد في المساهمين اكبر وهي ، ٥المتحد الوالياء دور من اكهر

 بالتواعد بااللتزام تفخر فانها ٠ وضعها في رتهععها دورا لعيت التي العواعد لها ترق

 مره ، ولكن - لتغييرها قانوني اجرا، فهشان العواعد لها ترى لم وانا ٠ وبالتانون

 في ترغب دولد هشاال كانت اذا ، لميشاق ١ احكام بموجب به التهام ينبغي هذا ان ٠ اخرى

٠ نمهبها ثخفهو

 في المائد في ٤٠ تدفع كاخت فعد ة مرحين ٥المتحد الواليات فعلته ما هو وهذا

 ولكشها ٠ الماتد في ٢٥ الى حم ٠ الماتد في ٣١ من يعرب ما الى خففتها حم ٠ البدايد

 الى لجات نعد ة معبولد وبطريعد الطيم القانوني االطوب اتبعت المناسبتين هاتين غي

المتحد، الواليات رتيى ناتب عموى هشان يكن لم المابعد المره وشي ٠ الخاممد اللجخد

 ، معوبد دون ، البعيد اعفاء للشي ، لبالده ممعال بومغه ، اقفع لغي ١ ، الحالي

٠ الدغع على قدرتها عن يقل بما ٥المتحد الواليات نمهب بتخفيش

العراق) > كتانى (اب ٠١٦- ما/طه٠/٧
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 في للحكومد التنفهش والجهاز هشا الآلحده الواليات وخد يلزم ما هو وهذا

 ا——٠|اك ليعولوا وزمالئها كاتزنباوم اساحور الى يرجعوا ان لهم ينبغي نهم . واحعطون

 لها اسعده االمم كنله ، والسور واجرا،ات قواعد اسعده الواليات لكونغرى ان

 شروق ال وانا ٠ المتحده االمم ازا، التزاماتنا من للتنعل طريق هشاال ولبى ، الميشاق

بعكل نلن نفعل ان هي بانوني حق لغا ليى ولكن ، نغيرها ان لنا ينبغي العواعد لخا

. قانوني.. نمير نحو وعلى معفرد

 ميدا بخالل. ، الطع على العدره مبدا لحان ، الموضوع هذا في اتكلم بينما

 الجب اتخخت امر وهذا ٠ المهشاق هي واردا لبى ، الدول بين العياده في المعماواه

 العدره تبلت لعد ٠ البوم عمر العامد البعيد تفهر. ان وبهن ٠ بشانه قرارا العامد

 نلن طبعنا وانا . فوا قد االعفاء كان اذا ، رشيا معهارا باعتبارها اسع على

 هي ٣٨ تحد ان لها ينهفي الهوم حتى المبده الواليات قان ، مارم نحو على المعهار

 الواليات لعالع وكان كههر تنازل اسد في ٢٥ قان وبالتالي . سزاذيد١ من اسد

 عيا االن كاملد منالشد اجرا، يقبل من اول وقعي ولكن ٠ تعريبا سد ١٥ مده المتحده

 نفعات لدفع .الوحهد او االمامي المهار الدفع على العدره اعتبار شوامل مود كحا اذا

 ينبغي االخرى العنامر من مزيح هناال يكون ولد ٠ خطا على كشا ربما ٠ المبظهد ٠هذ

 ههر من انه ، معد ٢٠ دى٠ على منا البعد قاله لما وفعا ، االمر يكون وقد ٠ ادخاله

٠ المناسا مهزانهد هي بالتحكم يتم الني التاحير بهذا واحد بلد يعوم ان ابطهم

لي مرتين سر ان ينبغي ، هعا يحعث ان ممكن وما ، باربى لي حنء ما ببب وربما

 هي الجوهري او الرئبس او االوحد المهار هي الطع علي لعدرها جمل على االمرار

 لجعول العلها الشويات هي لحامد وبعفد - الماديد نهد ١هز٠اد هي الغععات تتعمر

٠ االنعبد

 اتفق واني ، المويد ممحل قال عسا ، المباح هذا بالم اولود تذكرنا لعد

عيثا تشكل ٥المتحد االمم نفعات في الماركة ان يمتعد ال انه ، قاله ا 0٠1 كحير هي معه

العراق) , كتانى (اسد -١٧- له٠/ما/٧
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 على تكون -ود جانبها ض لويدا ان دوانا ٠ دو٠ دولة الية يالعبة صله يمكن ال

٠ الدفع على لدرحها عن يزيد اكبر بنعيب المساهمة في للحعر األعداد

 االخرى الحرية مات٠جت٠لد ينبغي تحديا يعير جديد عغمر ساه ، اخرى وبعباره

 ٠بهذ تؤمن دولة ساال كانت اذا ٠ الدفع لي الطوعية الرغبة وهو اال ، فيه حغظر ان

 ا٠إ . الحمان امام العربة نفع ان ينبغي ال . ذا٠ح ، المزيد دفع في وحرغب ابها

 ذوات٠ طوال ترددت التي طورة—اال تاما رفغا ارفد وهنا - المنها ٠ذ٠ نريد انعا

 االكبر البلدان ولكن المتحده االمم تحتاج التي هي االمغر البلدان ان في تتمحل والتي

 الفراه الى فلعععر ٠ ينبغي مما اطول هتره حردهت ا-طوره حله . الهها ححعاح ال

 من عانت التي هي االمغر البلدان ان لعرى ابحدا االمم وجود من المالية االربعهن

 كبرى هائد، نات ، دابة٠ من اكعر هي ، ابحدا االمم ممانت بينما ، مارغ إجحاد

. التحديد وجه على ، االمن مجلس هي العفوية الداله وللهلدان االكبر للبلدان

 حجم ازداد كلما انه نعول ان ايفا المنطفي من انه واعتعد ، العول عن وهني

 ٠ المتحد، االمم الى حاجته دت١ز ، العالم هي نطاقه واتع تاثيره زاد وكب البلد

 نشهد. ويعفها ، بالمخاطر ومحعوهة العطر قعيره -يامد ي٠ اخرى ةا-|.- وابة . تعل ولم

٠ يوم كل

 الى تحتاج المعهد كانت وانا ، المععمد الي نحتاج كنا اذا وبالتالي

 تعريرا يمد ان عليه يتعين النها قي الرئيي اإلداري المسؤول ممان وانا ، الفعود

 باغلببه ٥تعتمد ان تحطيع حتى العامد الجنوه على ويعرد المعها شفعات عن

 ولننالو . المعايير احد نابشعا لعد ؟ كمعياز نتسد الني فما ، الفلحين

 اإلداري ؤول ا اا# راى الى ، هعلعا ى ، محما نعوب ان ينبلي وال . االخرى االمكانيات

 لواجهد بمععد التعدم علي ونجبره الععود لعوه شرحهعه وان التحده االمم في لرئيس ا

 ه— .1 ينبغي ممان اسين العام االمين ان ، سا . دأ٠عد٠لد الراهعد لهد اله د٠أاهز

هذا ل٠ ولكن ٠ خيار امامه يكن ولم د—را الي ٠موب٠ سى هناه ممان النه ذله يفعل ان

المراق) > سى (,لسيد -١٨- /ما/طه٧
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العراق) > كتانى (السيد١٩-<رطه صا

 تهو٠ب نحو على اللفعات من والحد والوثورات االفعل االداره لتحعيؤ العديم الطريق و٠

 تطوير باي رحب من اول كفا اننا السنوات عبر احبت قد وفحي ان اعتقد ؟ الخشا،

 وعمليات العامة االماشة فإن ، جيدا معروق هو وكما - العامد االماشة لعمل وتحسين

- التحسيسات من الكعير علبها يعخل ان كن٠ي ٥المتحد االمم
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 االقتراحات الى نتطلع نحن ٠ بهذا للقيام السيح االسلوب هو ليس نلد لكن

 على وانا ٠ عشر الثمانية فريق ليهاا سينتهي التي المدى بعيدة الموزوشة المدرومة

 من بعضا فإن ، مليم نحو على وتدارسها االقتراحات هذه مشاقشة بعد انه من يتين

٠ لتادمة ا الدوره في ستعتمد االخرى لمقترحات ا من والكثير لمغتة ا هذه مكونات

 مليون كل عن كنا اذا سيحعث ماذا الراهفة المالية باالزمة يتعلق فيما ولكن

 هو كان به امتثهعت الني المشال إن ؟ ن وهشا هفا استقطاعات باجرا، .مغتوم نوفره دوالر

 سببعث الذي ما ٠ العام االمين تقرير نشر بعد تحتق الذي البرازيل اهتران مداد مشال

 مليون ١٥ بمقدار يخفضها وان مفقته في الفطر يميد ان المام لالمين يغبغي هل ؟ االن

 يوم قبل المبالغ معظم على حملشا وانا ؟ نميبها مدحت قد البرازيل الن تتريبا دوالر

 - قرار الى بحاجة ولنا ٠ االزمة انتهء *التد نتول ان لشا يمح هل ، التادم الجمعة

؟ عشرا. الثمانية فريق متترحات انتظار في وتحن

 اود وال - الى الخضوع الى باالضافة ، هل ؟ الوفورات لهذه نتيجة سيحعث ماذا

 ممدري سنكافئ الواقج االمر فرر وحاالت االنذارات - الجارحة االلفاظ استخدم ان

 ؟ يمددوا اذا-لم الوفورات لهذه كختيجة سيحعث الني ما ؟ النهائية والحدود االنذارات

 عن القليل اال اعرف ال انا الحال بطبيعة . ال ؟ يسددون ال الذين هؤالء مفكافئ هل

المر، يوزعه ان يمكن الذي ما ولكن . توزيعها يخبغي وخورات فاية آ المالية اللوائح

؟ العملية النتيجة متكون ماذا ؟ ٠ مديحا واليزال فاتر لديه يكن لم اذا

 انتهكوا الذين هؤالء امام بديل من يوجد ال انه ببساطة اوشح لكي هذا اقول

 ، العادية الميزانية في نميبهم سداد موى واللواتح الميشاق يرتبها التي التزاماتهم

 يجمع عفحما - المقررة االنمبة فمجموع > ١٠. الى يمل الحالة هذه في االدنى الحد الن

 وليس ، ١٠١ وليس ا ١٠. الى يمل ان البد ٠ دولة ١٥٩ ل المقررة االنعبة نسب المر،

 اًخر شخص على يتعين ان فاما اهتراكه احد يسدد لم اذا انه يعفي وهذا ٠ مائة بل ٩٩٠٥

 دولة ١٥٩ قامت التي البرامج من جز، باستتطاع عشوائي بشكل التيام ينبغي او يمدد ان

٠ واعتمادها سليمة دراما استهابدر

المراق) ، كتاشى (المد ا٣١ا /ءو/طه٨
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 صباح واالجتماعي االثتمادي للمجلس االفتتاحية الجلمة في موجودا كشت لعد

 شئ باي الوفود يمد ان يستطيع ال انه الجلسة بداية في المجلس امين قال لقد . اليوم

 تماما الغي قد ، اخرى امور بين من ، االضافي العمل الن ، مما، السادمة الساعة بعد

٠ يحعث ما لبسن العملية تجالغتا شرى هشا ٠ القطاع هذا من

 يوجد ال االحيان بعش في انه واعتقد . طويلة لفترة العامة االماتة شي خعمت لتد

 هذا اتول - العامة الخعماء فتة من الموظفون به يغطلع الني للدور الكافي التقدير

 الغثة من نالموظعون - اشافي اجر على تحمل التي وحعما هي العامة الخسات فئة الن

 الغي لو ولكن بعد يلغ لم االضافي االجر ان واعلم ٠ اضافيا اجرا يتعالون ال الغنية

 هل ؟ االسبوع نهاية عطالت وفي ساء المادمة الماعة بعد ميحعث الني شما االضافي االجر

؟ الكلمات تجهيز اًالت استخدام يتعلموا ان الغشية الغثة موظفي على ميتعين

 وميحظى يتماطفشا يحظى وهو . المعوية بالغ موقف. في وضع قد المام االمين ان

 وفي ٠ متعمقة دراسة االزمة تدرس ان العامة الجمعية ناهد وقد . بتاييدنا بالتاكيد

 اللجفة وحتى ٠ سيامية ازمة االزمة ان بوضوح نكر تقريره من ٤٢ و ٤١ و ٤٠ الفقرات

 االزمة ان تقريرها من ٢ الفترة في بوضوح تنكر والميزانية االداره لشؤون االستشارية

 -ذه ه نان ماليةاا٠ا او ٠..راهفةا بانها االزمة ومغشا موا، وبالشالي ٠ سياسية ازمة هي

 قد - انفسخا نضلل ال حتى — تكون لن وحعما العام االمين لمغقة تفاولها بمجرد الدوره

٠ متبول وغير قانوني غير خاطئ اتجاه عن تمخضت التي للمشكلة الجذرية االسباب عالجت

 على جديد من تؤكد أن العامة الجمعية على يجب ، سخفعله الني ممان ومهما

 شروط دون العادية الميزانية في المقرره اتعبتها بسداد االعضاء الدول جميع إلتزام

 المتاخرات تماما نتفهم ان نتطيع انخا ٠ سياسية السباب له لزوم ال ابطا، اي ودون

 قد التي المالية والسوبات بعينها دولة بها تمر التي الطرود الى اماسا ترجع التي

 إال آمدد ا.لن بلد تول عن تاما اختالفا يختلد هذا ولكن ٠ الدفع عن اعاقتها قد تكون

 الموافقة على العامة والجمعية العام وتجبر.االمين اا١وكذ كذا المتحده االمم فعلت اذا

 السباب ، باكملها المغتة على يكن لم ان ، تطلبها التي الشاملة المغتة من جز، على

٠ اخرى واسباب سياسية

أ)3 \ لعر 1 * أنى >[* ا,د**اا3(ا -٢٢- له٠/ءش/٨
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العراق) كتانى، (المبد٢٣-٣٠اطد اعش اء

 ٠ بتعاطن فهها ومحعظر العام االمهن مقترحات في للفهر تعداد—ا على وتحن

 ما ولكن . االرا، لي حوالق الى نمل سود انغا من حتة على وانا ، فيها السمه ويعبفي

 مهاماحها من حفير لم وما ، بالتوبة االزمة هده في حببت التي االعضاء الدول تعم لم

 الحي المالهة المؤوب نهاية بداية اال االزمة هده تكون ولن . حفتهي لن االزمة فان

٠ االمرار معومات لها توية متحده المم ي—ا—اال الشرط تخل

 تشاطر االنكليزية): عن شفوية ة—(ترج (فيلبدا) كورهونبن الميد

 في اعلن ا٠ك ٥المتحد االم تواجه التي 1االلي االزمة بشان العام االمين قلو حكومتي

٠ والميزانية االداره لشؤون االستشارية اللجفة نلد واكعت تعرير.

 من اجة 0 اا في ١٠ على تزيد بغبة االموال في عجزا العام هذا نواجه اتفا

 بسبب السوات مر على المتراكم المالي العجز على عالوه ، العادية الميزانية تمويل

 الدول من العديد الن بباطة الموقف. هذا في نفشا ١ وتجد ٠ السلم مياشة عمليات

 االمم انشطة نفعات تويل عن الجماعية بالمعؤوليد الخام المبدا يحترم لم االعضاء

 مهاسية لدوافع المعرره االنعبة مداد عن االمان حاالت الي هذا ادى وقد ٠ ٥المتحد

. اسامب الوقت وفي بالكامل االنعبأ مداد في العظام الى االفتقار والى

 الما- االماس على شارا تاثيرا يؤحر عديده مغوات معن مافتئ الموتد وهذا

 لعاب العالمية المعظمد انشطة اكعر احد على - ولمد - وبالتاكيد ، المتحده لالمم

 ان الياق هذا في لي واعممحوا ٠ السلم مياتة عمليات واقعد ، اليامية الغاحية من

 خارجية وزراء تبل من الشهر هذا من مايق وتت في به ادلي الحي البيان الى اثير

ن للمعمد المالية الحالة بشان االوروبي الشمال بلدان

 مع تتعارو والتي االعضاء الدول تتخفضا التي االنغراديد ..واالجراءات

 على ويجب ٠ عملها وتفد ٥المتحد االمم ملطة حتوش انما ، ٥المتحد االمم ميثاق

، ٨/4/ه1107اا(٠ المتحدة االمم ازا، سؤوليتها تعبل ان االعضاء الدول يء٠ج

ابق)
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)فحلبدا ، كورهونبن لسيد ١ (ب٠/خو/ف٩

 ن—االمم. اقترحها التي الوفورات ازا، ايجابي موقفا اتخان وسه في بالدي وشد إن

 وتاجيل المقترحة االقتطاعات بعد على تحفظات لمينا ويوجد ٠ تقرير. هي العام

 مجموعة بومخها الوفورات مقترحات نقبل ان علينا السب. من ليى ولكن ، البرامج

٠ والميزانية االداره لشؤون االستشارية اللجنة ايفا اقترحت ا٠ك ٠ اجمالبة

 في المام االمين ومغها التي الشدة بشغى حاليا لهعت المالية االزمة ان ويبعو

 التي المفغوعات بعد الى ايعنا بل فممب الوفورات ٠هذ انى يرجع ال وهذا ٠ تعرير.

 ان ندرال ولكشنا ٠ بابقة ١ الشوات من متاخرات عليها كان التي االعفاء لبول ١ معدتها

 المشاكد فإن الحظ حالفنا وانا . التدابير بهن. ثحل ال للمغب المالية المثكلة

 ٠ المتبل المام بداية او العام هذا خريف. لغاية إال ليس ولكن ، الوقت لبعد .متتاجل

 ، اطول فتره ، المرحلة هذه شي حتى ، نمطى قد المام االمين يكون ان نغتل كنا حم ومن

 استعادة اجل ومن ٠ ١٩٨٧ - ١٩٨٦ السنتين شتر، كامل االفغل ومن ، الحالية السنة اي

 القمير الممدين على عالجية تدابير في نحظر ان علبنا للمحتة المالية الععره

٠ والطويل

 البلدان جميع تدفع ان هو المالي الوهع إلمالح المميق الشرط ن٤ ، اوال

 ودون بالكامل الحالية والسنة السابقة السنوات عن لميشاق ١ بموجب اشتراكاتها

 انسجتها كامل عفوا دوال ٢٥ موى تلفع لم االن حتى انه االمد مع نالحظ واننا ٠ إبطا،

. . ابابقة والحوات ١٩٨٦ عام عن

، المفطمة وفعالية بكفاءة المتعلقة المسائل نمالج ان لنا يشبفي ، هانها

 االهداف النتقال مجال اي اتاحة عدم هو المتحده االهم اداره معد يكون ان ويعبفي

٠ العالمية للمحب الشهاب

 رئيسية بموره بربطها تقرير. في المسائل ٠هذ يتناول المام االمين ان ويبمو

 بالدي وفد إن ٠ السنوى الرفيع لدولي١ الحكومي ء الخيرا فريق العهال الالحتة يالنتائج

 من نتولح ولكشنا ٠ مقترحاته بانتظار وهو ، الحوى الرفيع الغريق هذا تماما يؤيد

ان نشعر فإننا ، نلذ ومع ٠ الطويل المحى على العالجات اوال يبحه ان الغريق هذا
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فحلفدا) ، نينكورهو (المد٠ب٠٠/خو/ف٩

 اتخان تعههل بغية التريب االجل في معالجتها ايفا يحيفي والفعالية ٠،الكفا سمائل

 نهايد لبل تحقيقها علبنا يتعين لد التي اسكفة الوفورات من المزيد بشان العرارات

٠ المالية التزاماتها االعفاء لدول١ جميع سع لم ادا العام هذا

 تعررها التي المهام تفخيذ كيفية مسالة ، واحد كمعال ، الكر ان لي واممحوا

 وانا . العامة االمانة وعلى االعفاء لدول١ على البلية تعه فهشا ، العامة الجمعية

 اتاحة الى حاجة هناال فإن ، المفطمة كفاءة في راي لها يكون ان االعفاء لدول١ اراحت

 مش ، المتحدة االمم اطار وفي ٠ الهرامج تفغين وتقيهم لرمد مغتظم بعكل العرمة

 الب البرامج وعشامر البرامج على ، محال ، حانية نظره إلقاء رايحا لي الغروري

 التعابهر سب ، هامشية اهمية نات او اللعالية ة٠ءدي او ة٠قدب امبحت او امحكملت

 ان ايفا كخدا٠ي النهج هذا وباتباع ٠ المتحده االمم قرارات من العديد لي الوارده

٠ البرامج اولويات إبراز عملية بطريقة نحاول

 مني ومهعزز العرارات اتخان عملية المفطمة الدا، الحوري التعهيم وميمهل

 هسي حتى انه التفاع على وانشا ٠ العام واالمين االعفاء المول بهن الغروري التعاون

 من الحوع هدا فإن الراهفة المالهة االزمة هي الحظر من الحالبة المرحلة ٠هد

 وطهد ويحمونا ٠ الهثانلة لموره ١ ٠هد في مهمتنا -من كبهره بعرجة مههئر اسلومات

 في تشطر ان المامد الجمعية على ميتعين عسا االعتبار. بعين االراء ٠هد تؤخد ان االمل

. المتحده لالمم المالهة المشاكل مواجهة كيفية

 بالتزاماتها االعفاء المول من ممبهر ععد وفاء ععم هي العيب ان ندرال إننا

 نات أخالهات الى ٠ تعرير. هي العام االمهن نكر كما ، يرجع الميثاق بموجب المالهة

 المحيج من يكون وقد . )٤٠ الغعره ، /*40/1102( البرامج.. بشان حمامة مهاب ابعاد

 من يكون ان يجب انه ، والميزاب االداره لشؤون االستشارية اللجفة احارت كما ، ايخا

 الكفيلة الخطوات اتخان يحم حتى االخرى تلو المره ستكرر المالية االزمات ان المتولع

 الحلول ايجاد كن٠ي ال انه نرى فإنحا ذله ومع ٠ الكامشة المياسهة المموية ٠هد بصم

 المفاودات طريق عن إال للمحظهة المشتركة الشهامية االهداف. تخهم تعمهل ان يمكن التي

٠ المهر يففل االرا، خي توافق الى الحومل طريق وعن االعها، بين المستمره
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 تقرير في الوارده واالقتراحات ت١باالعتبار انكر ان اود ، الهاق هدا وفي

 ٠ المتحده االمم تعزيل ض ١٩٨٢ حزيرازايونهد ١٠ في المؤرخ الثمال بلدان حكومات

 معبر لحقيقة ا وهذه ٠ االغلبية حكم مبدا على االول المقام في .تقوم المعحده هاالمم

 — البب ممان مهما — الحق االئهة يعطي ال والميثاق ٠ المهزانيد في مباحر يثكل ععها

. ٠ المعرر، انعبتها لفع ععم في

؛ عفويتها تقتفيه يما يالوفا، فخلخدا التزام اجعد ان لي اممحوا ، واخيرا

 ان - نامل وانفا- ٠ الميثاق في مذكور هو كما ، المفطمة نفعات من نعهبنا ل٠تح

.٠ الواجب االهتمام من ويإحماى الممؤولية من بروح يفعيبنا الوفا، من جميعا نتمكن

 يالغبة نسبيا مفهره ، المالهة الحاحهة من ، الفعلية اإلمهامات ان حتهقد مراعهن

 بالقيمة عالقتها ناحية من ايفا الهها الفطر ويفهفي ٠ تعريبا االعخا، العول دجممهح

 عفويتنا هن نحتعها التي الفوائد وعلى العالمهة المحطمة ٠هذ على جميعا نعلعها التي

٠ لبها

 يدبي٠ : االنكليزية) عن وية* م ة*<(تر (الهند) كريثغان الهد

 مره نراكم إد سادتعا معبى عن لكم اعرب ان ، بد، نه بادئ ، لي اسوا الرصى.،

 بعفل ، متتمكغون انكم من حقة على وإنني ٠ العامة الجمعية مداوالت تترامون اخرى

 المستانفة العور، ٠هذ قيادة من ، يهما استرف. لنزامتكم ومهارتكم الوامعد خبرتكم

٠ ٠ ره٠ش خاتمة نحو

 راؤد اليد وفاه خبر ، اسزن بالكبر عميق يامد بالدي وند علم لعد ,

 في يكل ال وكان الغامية البلدان هء٠دج إلهام ممدر بريبيش الهد ممان لعد ٠ بربو

 جميعا نفتقد ومود ٠ االطراد المتععد االقتماهبي التعاون تعزيز اجل من الجهود بغل

 عاللشي واتذكر ، جشهد في فيها كلت التي االيام اتنكر ضمها وإنغي ٠ وإرهاب. وجود.

 العاعا ٠هذ في ث الكعيرين ان من ثعة على وإنني ، العطبة العب ٠ذ٠ مع

 وفد من ارجو وإنني . الددسه ععرنا في العمالق هذا بخماره سمهة بطريقة يصرون

٠ االرجنتين حكومد والى بريبيش الهد امره الى العليمة تمازينا ينعل ان االرجنتين

فحلبدا) ، كورهونبن (الشيد -٢٨- ب٠رخورد٩
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دد)۶ل١ ، كريشان (سيد٠.٢٩رخورد٩

 على أخر مشال هي العامد الجمعية العور، ٠مذ فهها تحانن الحي العروف إن

 -م بلدان اعربت لعد ٠ وزتلتهتها االطراد تمعدية تواجهها التي المتزايد، السيات

 الني الوزاري االجتماع وفي . االتجاهات ٠هذ ازا، وهلعها اسها عن هرارا االنحياز

 عن الوزراء اعرب ، االنحهاز ععم بلدان لحركة التابع الحشممهعي المكعب مؤخرا عقد.

 االمم مفعومة دور إلخماد متزايد، بمور، المتكرر، المحاوالت ازا، العميق هلعهم

 اللتين ديمقراطي باملوب والعمل المياد، في الساوا، .هداي وتعويو وكبحد المتحد،

٠ امامهما على المفهمة انشقت
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الهبد) ، كريشنان (السيدما٠/زممد١٠

 إلخماد شطة محاولة من ١ جز، تمحل الحالة ٠مذ ان االنحياز سم بلدان وحصر

 ، الهامة العالمية العشايا يعان والتفاود للتداول محفال بومعها المتحد، االمم دور

٠ اخرى ناحية من ، المبسر وعملها المفهمة فاعلية إخماد الى وللشعي ، شاحية من

؛ ان الوذرا، كرر نيودلهي دلي

، االنحياز.. سم حركة بدان بادب امامي المتحد، باالمم ..اإليمان .

؛ دان

 دطم١ ميانة لي مركزي دور له دولي محفل افب تعد المتحد، االهم ٠٠

، الب بالوسائل لدولهة١ واالزمات المفازعات تسوية ولحي المولهين واالمن

 تقرير في لحعها االستعمارية للسيطرة الخالعة الشعوب ممارط تحعهق ولي ٠

٠ المجاالءا. كل لي لدولي١ التماون تعزيز ولي ، المعبر

 االمر ، المتحد، االمم ءدا،١ تلحي على يزيد ما تعكل االنحهاز ععم يلدان إن

 المول كانت ولقد . استحد، باالمم للحركة الوديعة العفوية العالط يبرز الني

 على ماسا التي العود وهي ، الالتينية وامريكا وافريقيا أميا في االستحالل الحعيعة

 - ، االستعمار انها، لعب المتحد، االمم اعتها التي اسه قوه استقاللها نهل

 الحر االرتباط تمشل حقيعية عالمية هيئة الى المفهمة ٠هذ تحويل على ماست التي

 ٠ كله المالم لي الشعوب وتطلمات أمال وتبرز المياد، في المماوا، اماما على للمود

 وظهور لعيم عالمي نظام انهيار وليده ذاتها حد في هي اليوم ستعكيلها المتحد، واالهم

. للولية١ العالبات على العيمغراطي الطايع انغا، عهد ، جعيد عهد

: ان نيودلهي في الوزاري ٤الجتماا اعلن لعد

 تعلديا الزمة االمامي العبب هو الطبيعية بيآل١ ٠هذ لبول اءدم٠

 على ثرالعوا تلذ به تعوم الحي فش٠ل ا للهجوم ١تحعيد كعر ١ وسعفة ٠افاالطر

 هكل الهجوم هذا اتخن االخهره االوند ولي . ٠٠المعد وومماالتها المتحد، األهم

. المفهة عمل إلعاقة المالي الغغط امسال

؛ ان جازهة سموره تعتقد االنحياز ععم يلدان إن
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الهبد) ، كرمان (الميد -٣٢- /ذم/د.ب١.

 سدا انتهاكا حل٠ي المتحد، .لالمم المعرره لالنعبة حجب اي٠٠

 اليها االنغمام تم عالمية معاهد، هو الحي الميثاق بموجب المقطوعة لاللتزامات

 علس الوزراء ادان وتد ٠ لنوليا الفظام اماى بغوو فإنه وبالتالي ، بحرية

 المتحد، لالمم االمامي الطابع تغيير ٠بهعغ المقررة االنمية حجب الضوى وجه

٠ ومقاسما

 لهما نهااتخا او السرد، االجراءات ٠بهد التهديد ان الوزراء أواكد

 وفي . المتب ووكاالتها المتحدة لالمم المالي االستقرار على خطير، أشار

 من تدر اقعى ممارسة الى الحتمية بالحاجة فيه الوزراء اعترن الني الوتت

 عن اعربوا ، الحظام فاعلية في وتحميحات تغييرات إحداث وبغروره االبتعاد ,

 لدول١ بين المياد، في المماواه مبادئ إعالء على الرامخ تمميمهم

 االمم منظومة لعمل بالب امامي امر النها سوب العالبات في قراطية٠لدي١و

٠ ٠تحد،ا٠ال

 على الغوء إللقاء العام االمين بذلها التي الجهود نتعر اساق هذا وفي

 - المبغولة وجهود. ، االععشاء الدول على ولعرضها الرامحة الحاال وخطور، اهمية

 لحي الوارد التقرير بان ونسلم ٠ المحنة تواجهها التي النقب المهوال ازال معالجة

 الجوانب معالجة الى اماما يهعفان ناحها المستانفة اددوره وهن. /*40/1102 الوثيقة

 دة٠ج همن ، االملود لمدى١ في اكبر جهود بنل الالزم من وبان للمشكلة المعى التعبرة

 الممل مير الستعراض لبستوى١ الرفيع العولي الحكومي الخبراء فريق طريق عن ، امور

 - ماما دورا الغريق هذا يلعب ان المتودع ومن ٠ المتحده لالمم والمالي االداري

 الى نتطلع ونحن ٠ للمنظمة والمالية االدارية الفاعلية هن٠٠لتح مفيد، مقترحات تقعيم

 والى العاال للجمعية واالربعين الحادية النور، في يتعمق المقترحات ٠مذ في الحظر

 إذن له يؤمد ومما ٠ الطويل االجل في للمشاكل داتم حل اليجاد الواجبة القرارات اتخان

 هذ. فيه يقوم الحي الوتت لحي المتحد، االصم على والسياسية المالهة الغغوط تمارس ان

٠ يعمله الغريق
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، للخطر سرهد سد المالهة اريةاالتمر ان يحق العام االصن اكد لعد

 شي ونحن . منا اإلنذار جرى دق محشا ممان ولعد . ذاته المفطمة يفا، يهعد الغي االمر

 حكومة اكعت ولعد ٠ تستحقها التي بالجدية رمالته الى نظرنا ، البداية محد ، الهند

 ٠ لها المستمر ودعمتا المحظمة مع الكامل تضامخخا العام لالمين مستوى اعلى على بالهي

 هتتت وما ستحعات من عليها ما مداد في متاخره االوبات من وتت اي لحي الهند تكن لم

حشت قد ١٩٨٦ لمام تتااشتراكا ان اعلن ان وبسني - المادية التزاماتها دد٠ت

٠ اليوم

 - تتع التي التوفهر تدايهر من سدا العام االمهن اتخن العام بدايد محن

 لواطا على وخثجمد اتختما التي الخطوات ٠هذ على به نعهد ونحن . اختمامه نطاق

 التدابير يعد اتخان في يبحر ان في المام االمهن يرغب وتد ٠ االتجا. هذا في العمل

 لي أخنا . المؤتمرات وخسات االداره مجال في وفورات الى تؤدي ان سن التي االهاب

 اكيثد والتكخولوجها االساليب استعمال من علهها الحمول كن٠ي التي الفوائد اعتبار.

, . العل في

 االععا، العول وفا، عدم ان وتكرارا مرارا العام االمهن اكد ، الوتء نغى وفي

 تلتزم ان االعفا، العود وناشد للمعكلد الجذري هب٠اد هو المالية بالتزاماتها

 نداءات يففل وشجعد طيبة االن حتى االستجابة ن١ نرى إذ باالرتياح نشعر و ٠ يتمهداتها

 ويمكن - العامة االمانة تعتها التي االهاب البيانات ولهي . وصنيراته العام االمهن

 ، للتعرير العانهد االهافد لهي ترد ا٠ك - طلبعا. ا٠ل استجابة ممان ذلة ن١ اهيد ان

 ، بالخير مبعر نحو على مرعتها اندالت قد االشتراكات تسيد عملية ن١ نرى ان يعلنا

٠ نخشا. كبا الني بالو، يكن لم ١٩٨٦ نهازرايريل ٢٥ في المالي الموقف. وان

 ان اليد ، مؤقتا االزمة حده ن٠ التخليد جرى حد انه فيد يبعو الحي الوتء وفي

 على تتوقد السد الن العام هذا ائبا، معلعال صبتى العقب الهولة مولد ن١ نالحظ

 الحزال ، ذله عن وفعال . المقبلة واالههر االسابيع ائعاء المضب االبتراكات تحصل

 الحاجة فإن هعا ومن ٠ نفعلها ان يمكن ال ثن، كحقيقة تواجهعا االبتراكات حجب سالد

٠ تمدتا التزال الوفورات ن٠ مزيد تحقيق الى

الهبد) كرمان، (المبد -٣٢- /د.ب٠ى١٠
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الهبد) * كرمان (سيد ٣٠-٣٤ /د.ب٠/ذم١٠

 الجمعية الى العام االمين قسها التي المقترحات درسنا الهاق هذا وفي

 ، الرئيس سيعي ، االمتهاللهة مالحظاتكم الى باهتمام واستمعتا ، فهها للبعر العامة

 امرا اميحت الوفورات بان التباع على ونحن ٠ االخرى الوهود من سد مالحظات والى

 . االلتفاع ٠هذ ميموغه علهعا المعروفة المعترحات هي البظر ازا، نهجعا وان ، حتمها

حل الى التومل اجل من ، بغا، جهد في االخرى الوفود كل مع للعمل امتعداد على ونحن

٠ معبول حوبي

 االخرى والوفود العام االمهن لع كامال تعاونا بآلدي وهد سيتعاون الروح ويهد.

 باالرتياح نعمر و ٠ المتانقة العور، ٠هذ في هامة حلول تحقيق الى الرامهة الجهود هي

 االمديعطينا وهذا ، وفود عده من هتا الهها امتمعتا الحي الحايهد بهانات ازا، ايفا

 على تتغلب ان المتحد، االمم بومع ميكون الالزمان والتممهم االراده توهرت ما اذا ياخه

 نوو ان االعفاء العود يعو تتخنما الحي للتدايهر يمح لن وانه الحالهة السويات

٠ المفها ٠هذ ل٠ء مالمة دعائم

، بغاء نحو على للعمل امتعداد على فيد نحن الحي الولت لهي ، الختام وفي

 االمهن قال دى . بالتزاماتها الوها، هي االعفا، العود مؤوب على انكد ان لي اليد

؛ فإن املى يوم امامبا بهانه هي العام

 كانت وإن ، مهامهة ازمة - االول ابام هي-هي الحالهة الاالزمة

 المهب منا يكن لم وإن ، الرتيبة بالدرجة تبعا ههي ٠ حعا ادي٠ عجز ازمة

 االتفاق انعدام ومن المهعاق عن المبهععة االلتزامات من التعمل من ، الوحيد

 لتحفهعها المتحد، االمم تتخعم ان ينبغي التي اواالبر حول االعفا، العود يهن

 ٠ا٠فعالهتها لتامهن تععه ان عفو دولة كل على يتعهن الغي الععم وحول

) ٠ - ٣ ي ، د/*12٠.٧(

؛ اند ممرر العام االمبن بهان من الحر جز، ولي

 المالهة اللتزاماتها تمتحل ان االعفاء العود جمهع على يجب .....

. ٠ابعاقا هي المحعد،

٠ الفكر، وبتلال المالحظة ٠يهذ يهاني اختتم ان واود

؛؛£0إ؛2ة
Digitized by UNOG Library



٣٦/اب/لي١١

 ممتهد لحي اود : المبلهة) عن حفوبة ترجمة (المين)( لبانح السيد

 االمم مؤتمر المابق العام االمين لوناه لآلرجفتين المخلمة زيفابتعا اتقدم ان بياني

 هام بدور م۶ام الني ، االرجختين ممحل بريبو اؤل ر لسيدا ، لتنمية وا للتجارة المتحده

الدو- للمجتمع نادحة خمارة رحيله يمثل والذي ، االقتصادية التغمية تفية ني

٠ ..،داك

 االداره لشؤون االستشارية اللجنة وتقرير العام االمين تقرير ودرمشا قرانا لقد

. أراثغا عن اعرب ان -االن واود ، للمنظمة الراهفة المالية االزمة عن والميزانية

 لحي ال كبيره باعمال ٥المتحد االمم اضطلعت ، الماضية االربعين الثوات عبر

 والتنمية الدولي االقتمادي التعاون تعزيز مجال في ايشا ولكن وحده السيامي المجال

 من وبالرغم . والتكشولوجي والعلمي الحقافي بالتبادل النهوض عن ففال االجتماعية

 مجاالت حتى لحي بالغا تاثيرا مارست فإنها المنظمة هذه بها مرت التي المنعطفات

 الدولية القفايا حول الدول بين النطاق وامع لحوار محفال واصبحت العالمية الشؤون

 ومبادئ مقاصد ان من اماما تنبثق المتحدة االمم دور استمرارية ان . الرئيسية

 ال- ١و بالطم يتسم عالم تحقيق الى لشعوب ا لجميع المشترال لتطلع ا تجسد لميشاق ا

 الحقيقي العالمي السلم ولتحقيق . والتعاون والمساواة والتنمية والرفالهية

 الى .اسة حاجة لي المالم فإن ، المشحركهن والرخاء التغمية تحقيق عن نغال ، والدائم

 ، االعضاء الدول جمهع من الدعم الى حاجة لحي المنظمة هذه ان حين في ، ٥المتحد االمم

 بمعامد مارما التزاما االعشاء الدول تلتزم ان ، خاص بوجه ، المحتم من بات وقد

٠ الميشاق ومبادئ

 منذ بها تمر ازمة اخطر االن تواجه المتحدة االمم ان العام االمين تقرير ويوضح

 االزمة ان راينا وفي . المين حكومة لدى العميق القلق على يبعه امر وهذا ، الستينات

 لآلزمة المباهر السبب ولكن ٠ مواء حد على ومالية سياسية مشكلة تمشل الراهفة

 فبطلبه . المتحدة االمم لحي مالبا المساهمين اكبر ينتهجها التي السيامة هو الراهنة

 سهامات المنظمة هذه على يغرض ان يحاول ، الميزانية مسائل حول المرجح التمويت

٠ الوطنية التشريعية هيثة اعتمدتها

ا£40<؛/٧. 126
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اسن) * لباتن (الدلي ٨٣٠/١١

وسس ، ومعبرها كبيرها االمم يبن الماوا، على ديباجته هي الميعاق ويؤكد

؛ يلي ا٠ على )١(٢ الماد،

 ا٠ عفاقها. ١ جيع بهن لياده ١ خي الباوا، مبدا على الهيئة أحعوم

 ، فمهعد او هوية ، معهر، او كبهر، ، االععما، العود هع٠ج ان الميدا لهدا وولعا

 بواجهات وتلحزم سماوية يحعوق وتتمته اسنا هذه هي سماو بمركز تتمتع ان ينبغي

 ى ، اساوا، هدم على الراي ابدا، حق الدول لهن. يكون ان وينبغي ٠ ساويد

 ميدا عن الجوهري التمههر ن٠يك وهعا ٠ الحمويت هي ساويد بحعوق التمتع لها ينبغي

 ا- باعتبارها المعطمد هذه مراريد—ا وكنلة الههعاق هي عله. المغموس الماوا،

 ع ■ • متعاب التمويت هي الحق اصح ما وانا . اليوم العالم هي الحولهد اسهاء

 - ا-ق دي لبد٠ وم٠المدم الماوا، مهدا هإن ٠ عفو لولد لكل المعرر الغمهب

. جوها، ت كب -جرد

 المعصد االنمهد لجدول ووهعا الدهه على للعدر، وهعا االنمهد تحديد مهدا ان

 هذه عن المادر، الملد نات العرارات هي بوفوح علهه مغموس العاهد الجمعهد جانب ن٠

 عفو لولد ٠كل حصته ، اباللويد المالهد التزاماتها لولد كل سد ان وبعد . المعطمد

 نحو على عفو لولد ايد تعرر ان المهحاق روح ء٠ يتعاهد ومما . التعويه هي ساو هق٠ب

٠ العامد الجمعهد مواهعد دون المعرر نمههها امر ععواقي

 الحي والمرامهم العوانهن ولكن ، الحعريميد اجهزتها لديها دو٠ لولد وكل

 دولد ايد جانب من باولد وايد ٠ المعو الدولد مده هي إال تعري ال االجهز، منه تمدرها

 ع٠ ححعاهى علهها الغغط ممارمد اجل من المتحد، االمم على ومرامهمها هوانهعها لعرو

 لالنمهد العفع مهدا على دو٠ لولد ايد جانبا من اعحراو معاذ ممان وادا ٠ العولي العرد

 ام٠ا االعترار مدا تطرح ان لدالدو لهده يحهفي ٠ المعرر االنمهد جدول او المعرر،

 العود عمائر ٥٠ المشاورات خالل من د٠ادعد تلة تحل ان وتحاول ، المتحد، االمم

. الممالد لمعالجد سعولدو اب الطريعد هي وهذه . االعفا،

 لتخعهد العامد واالماند العام االمهن يهنلها التي الجهود العهن وهد ويعذر

٢١ الععر، لهي والوارد، المنرحد التدا- بعد مع ونحعو . الراهعد المالهد االزئن
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المهن) > سانن (المهد/اب/لي١١

 التدابير نبعي ان الفروري ن٠ انه نرى الوبء نعس وهي ، العام االمهن تعرير ن٠

 سالح س٠ي المؤتمرات مركزي انشا، حاجهل الن ونفعرا . لههها الختر إلماد، مختوحد االخرى

 من كاملة مشاورات اجراء نعحرح ان نود ، وااللهريعهد االمهويد البلدان من كبهر عدد

يعلز وههما . المدد هدا هي هرار اتخاذ عبل الدول تله مع العام االمهن جانب

إحاطتنا عد١٠ أراشنا عن نعرب لود االخرى البرنامجية لالنشطة المتترح بالتاجيل

- ٠ بالتفاصيل

 طويلد لهتر، عانت هد المتحد، لالمم العامد االماند ان الى نشهر ان ايفا ونول

الوهاشو -هي واإلهراط الموظعهن عدد هي البالغد والزياد، االجهز، تداخل من

واليتها ادا، عن العامد االمائد اعاهد عن يشر لم الطبي الوله ومدا . واالجتماعات

 اندول على الواله المالي العبء وهال، من ايفا زاد ولكعه ، سب لهعالد بمور،

 لنحن المؤهتد الحولهر تدابهر بعد بالفعل اتخد هد العام االمين ان وبرهم ٠ االعفاء

 االمد ويحدونا ٠ النغتات وتخعهو الكعاءه تحمهن من لمزيد متما اليزال المجال ان نرى

 الوشم هي تفهر احداء هانها من تدابهر ديتخد جهود. العام االمهن يوامل ان لهي

. العائم

 تبهال المفهمد هي الحوههر وتدايهر لإلمالحات تايهده المهن وهد اولى وطالما

 التهير تدايهر او اإلمالحات هع٠ج تمهب ان على نعمه الوهت هي نمر ولكحعا ٠ العمالها

٠ ودورها المحطمد ونائد تعزيز ٠سد تحعهق لهي

 ومهادئ بمعامد تلتزم انلكت ما المتحده االمم هي عفوا دولد المهن ويومد

 -و وهي ٠ والحزاماتها لواجباتها الكامل لههمها الى اشاهد ، ٥المتحد االمم قميعا

 . كامال ١٩٨٦ عام عن المعرر نعهبغا بمداد دا٠د ، العام االمهن لغدا، االمتجايد

 االزمد حل على للماعد، ومعها هي ما اهمى جانبها من متبذل الميعيد والحكومد

. الراهعد ليدالما
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/ءب/ءب١٢

 المالد : البرسة) عن حبوي (ترجئ )رومانها ( ماريعسكو السبد

 إة . مكثفة درائ بالغرور، تتطلب انها حتى للفايد سعد، االن للمتالشد المطروحد

 ٠مذ يد٠اه اكدتم عسا ، الرتهس مهدي ، الهائ تومهتكم اعتباري هي اشغ اذ انخي

 للتفاول هامد بانها نشمر الحي العلهلد التعاط على بهاني اهمر ، المملد الدوره

 ان لحا يشمفي الحي الخطوط يعد نحدد كي مفظمتما تواجه التي المالهد لالزمة المحبح

. دائمد حلول الى للومول علهها نسهر

 جزثيد بشروح االزئ امهاي هان من نعلل ان لتا يمكن ال ، حي، كل وهبل اوال

 ن٠ ، موا، حد على ومالهد ميامهد انها ومع ا الوجود لديمد انها ٠ مهعطد ععويد

. االول المعام لهي مهاب واشها الجذور عمهعد انها الوافح

 المادر اعالنها هي اعريت سما تام مواب على المححازه ثمير البلدان كانت لعد

 المحاوالت بشان العمهق هلعها عن نهودلهي هي الممعود االخهر الوزاري االجتماع لهي

 -امي على والعشاء المتحد. االمم منغلومد دور وتعليل الساه. المتزايد، المتتالهد

 وكنله ، اسفلوما منه علهها تعوم اللذين لدبثراطي ا واالداء الماوية المهاد،

 ميعاق واهداف يمعامد االلتزام فعد الى املها يعود الراهئ االزئ ان اكعت عسا

. المتحد، االمم

 - ينبغي الراهحد المالهد االزئ من المعنة اخراج الى يرمي حل اي ، شانيا

 المعظهئ ادا، تعظم الحي االمامهد واالحكام البادئ احترام لى٠ا يستند ان - لذله تبعا

 ان . االصغاء للدول المتاويد الهاد، مبدا كلد ذله ولوق ، العرارات اتخان وعملهد

 الساديةوا الهامهد المشاكل حل تعزز التي تله هي الوحهده المعبولد الحلول

 لتحعهز اللدنئ الظروف وتههئ ، الرئهمهد المحظمد اجهزه ادا، ن٠ح وتكفل ، الكبرى

 كانت موا، - الباوا، لدم على االععا، الدول لجميع نطابا واومع نشاطا اكثر امهام

. ووكاالتها ٥المتحد االهم انشطد هي - متومطد او مغير، او كبهره

 على ويعكره العام االمهن به هام النعي الكبهر العمل الروماني الوهد يعدر

السوبات اكعر على التغلب. الى الرامهد المعترحات من الكعهر على يحتوى الني تعرير.
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رومانها) * ماريحطو الهد (-٤٢-٠/ءب/ءب١٢

 خطير، صعطات ص نعرب ان واجهنا مئ بان نشعر ، نسه الولت ولي . الحاحا المالها

 ا۶ذد العامند لالنشطة الهامي السهج تشلهنها بزق لد التي المعترحاء بعر بشان

 ابخاس االسراح نؤيد ان كددا٠ي ال ، المعال مههل على ٠ المنظمد بها تعوم التي

 المتعلى االعتمارات إن . العامد للجب واالربعهن الحاب الدورا شرا باخصار

 ولهل اوال ٠ االجرا، هذا على نعترر تجعلنا الممدا هي، كل وهوق ، والممارمد بالشكل

 - يعم نلذ الن واالربعهن الحاديد الدور، مدا تعرر ان الدور، ٠هذ حق ن٠ لهى هي، كل

 تعينها الحي المكتب وههتد العامد الجسد اختماس لي - الداخلها الالتحة الحكام ولهعا

 لدور، بالشهد حتى بالعمل محعال المعملد الدور، اعمال جدول ممان ولما ٠ الدور، تله

 لبا ومنعناها اذا األ الحله بحوالي مدحها اخصار لي يعكر ان للمرء يمكن ال ٠ عادية

٠ الحدينبي العلس يفيد

 االمر نهايد لي كن٠ي اجرا، اي تعمل ان كن٠ي ال العامد الجسد ان لنا يبدو

 النها ، دوما العامد الجمعهد دور تعزيز يجب ، ذله من العكمى على ٠ دورها من يعلل ان

 ٠ الدول لجمبه كن٠ي الحي الجهاز إنها ، المتحد، لالمم الرئبس الهامي الجهاز هي

 لحعولها ولعا الحدايهر تتخن وان نعمها عن لهد تعئر ان ، حجمها عن النظر يعو

 للطريعد لي واهعروا - ولكن وتكرارا مرارا ذكرت االماى الحعهعد ٠هذ . وممالحا

 اردنا ادا دائما علهه نؤكد ان يئمغي الني االمر هو هذا ان - ذله عن مها اعثر التي

 حل هي امهاماتها تزيد ان على بادر، ، هعاى اكعر لللهد ادا، تمبح ان للمنئد

 االتراح هذا ندرس ان علهنا لدله . الهوم المعريا تواجه التي السدا المشاكل

 المغزى هإن ، طعهعد المالهد ٠اًهار محكون مهشما النه ، برار اي نتخن ان لمل معفاية

 المالحعد وهن. - رايحا ولهي ٠ للفايد وملمها مميهرا مهكون علهها ينطوي الني الهامي

 نمهر الحي المحهح االتبا. هو لهى هذا ان - معايهد اخرى معترحاء على بالمحل تنطيق

٠ حعا٠دمدظ لهدالما الالمد ولكعالد ، الراهفد لهدالما السوبات من للخروج معها هيه

 من وبالحاكهد ، الرامند للحالد تحلهل اي من نستبعد ان يمكننا ال ، شالحا

 المومن ومشاكل االنعاق وستوى ماالدار، المتعلعد الحالد ، اسند للحلول نظرنا

. االهاند داخل هي
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 اًشد ني ونشق ، المام االسين بالفعل اتخنها التي التدابير تماها نتدر انشا

 اًدل سعتوى الى المتحدة االمم ميزانية خفش اًجل من بحزم الشخصية جهوده بذل امل بو سوف

 مع تماما متمشية ستكون ٠ عام بتابيد تحظى التي - الجهود هذه . ترشيدا اًكثر

 ازما فيه تسود الذي الوتت هذا في نفقاتها بخخد تترببا االعضاء الدول جميع اهتمامات

 نلذ في بما ، ليددان١ من لعدبد ا على تماما المعب من تجعل ، حادة عالمية اقتمادبة

• المتمددة لتزاماتها ١ لمواجهة الالزمة المالية الموارد على الحمول ، بلدي

 ٠ االخرى البلدان من العدبد هان هانها ، النهج هذا دائما رومانيا اًبدت لقد

 االمم دور تعزبز بشان رسمية بوشيقة تقدمت الرومانية الحكومة بان اًنكر ان واود

 ورات ، العامة للجمعية الثالثين الدورة في مشوات عشر من اكثر متن عثتئت المتحدة

 االماشة في العمل اساليب وترشيد تحسين : امور جملة في ، الغروري من انه فيها

 معاببر اساس على العامة االمانة في الدول لجميع المتكافئ التمحيل وخمان ، العامة

 دوما المتزابدة والنفقات الموظفين عدد وخغش ، المتحدة االمم عفوية الى تستند

 على االموال واستخدام وتوزبع ، لعامة ١ االمانة الدا، المستمر بالتحسين وذله للمنظمة

 بحجم واالحتفاظ ، والروتين البيروقراطية لمكافحة قوبة تدابير واتخاذ ، ارهد نحو

٠ هيكلها في ضروري تمير توسع اي وتجشب كلها لاللية رحيد

 نقس من حاسمة تدابير اتخان وإن اليوم سليمة التزال االهداف هذه بان نشعر نحن

 المغارقات من سيكون ، نلد عن وفشال . الشان هذا في تاخيره الممكن من بعد لم النوع

 الجزء صحل وهي ، الراهن المستوى عند الموظفين ونفقات ربة ١االد النفقات على االبقاء

 انشطة بحذف مقترحات فيه تطرح الذى الوتت في ، المتحدة االهم ميزانية من االمامي

 بمشاكل تتعلق وبرامج ، المتحدة االمم منظومان اطار في ووكاالت اجهزة تؤدبها عدبده

 واالجتماعية دبةالقتماا التنمية او النزاعات حل او ، السالح نزع نطاق في سواء ، كبرى

. االستعمار وانهاء

 انها الواضح من التي ٥المحدد العناص من العدبد العام االمين تتربر بتغمن

. العامة الجلسات في ٠تحدث التي تلد محل عامة مناقشة في دراستها تتم ان بمكن ال

رومانيا) ، ماربنسكو السيد ( -٤٣٠ /ءب/ءب١٢

/ه40<؛/٧٠ 126

Digitized by UNOG Library



رومانها) > ماريشكو (الهد٤٠٠٤٤/ءب/ءب١٢

 يعانها تحفظات له بالدي ووهد - المعترحات من لعديدا يدرى ن ١ يمكن ، اتترحنا وكما

 مجموعة رئيي ، بالمفامبة ، الشرحه امر وهو - دغل٢ وجه على الخامة اللجنة ني

. لهوثموماللبا الداشم الممحل ، ٧٧ ال

 للجوانب المعملة الدراسات لي بالكامل لالمهام ستعد الروماني والوغد

. العامد الجفات لي او اإلطار هدا في موا، المعترحاء ٠دهذ المختلعد
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ع٠رسى//١٣

 بسان شد : االنكليزي) عن شفوية (ترجي)(بولندا نوثموريتا السيد

 العدلهم التعمير امداء العالم المم ٥اللريد الجمية هذه ارجاء لي تربحت مغت اههر

 لاللعزام الهامي االراده عن التمهرات تردهت ا٠ك ، وانجازاتها المتحدة االمم لدور

 االمم ميثاق وهي اال ، تاميمها وشهعة في وربت ا٠ك ومقامعما ٥المتحد االمم باهداد

 المحظي عمل للخطر تعرو الحجم كهر، مهكلة في اليوم نحظر انحا ثمير ٠ 8المتحد

 صعا للمحظي الراهفة االزمة ان من وبالرهم . السبل وثمي الحابر ثمي وفاعليتها

 لها االول المعام لي االزمة ٠هذ بان بانعطحها للعيام االموال كفاي عدم عن ٥مباهر

 اللتهن المعي دياالتتما والحالة المتوترة الهامهة الحالة من صيع مهامهة طبيعة

٠ المحظي ٠تجا الحكوماء تتخنها التي المحعده الموالد من وكنلذ العالم مفهما يعاني

 اتخذته الحى ادىالنعرا العرار مو خاس بوجه العلق على يبعه الحى واالمر

 -المهز المعرر نمهيها من جز، دثمع عن تمتنع يان المريكيا لمتحدها لوالياءا

مبادى، يعؤو هام عفو دوي جانب من المتحد، االمم تجا. العهع هذا إن . المحظي

٠ ومعامحما المحظمة

متعدد، حلول عن والبحء للحوار االمامي المحعل المتحد، االمم تبعى ان يجب

 - تحور التي ولتلذ ، الحولهد العالبات لي الراهفة الرئيسي للمشكالت االطراد

 التعاون وتعزيز الدولههن واالمن اللم مهانة لمعكلتي الخموس وجد وعلى ، المستعبد

 االزمد لحل محالي واى . عالمي نطاق على الدولي والتعالي واالجتماعي االحتمادى

 االمم مملحة تخدم لن االهداد تله االعتبار بعين تاخذ ال للمحظمة الراهفة المالي

. لهها االعفاء الدول مملحة تخدم ولن المتحد،

 الراهحا المالهة االزي بان العائلة الحظر وجي تماما بالبى وفد ويشارال

 الى الماي الحاجة إن . اجال اطول محظور ومن االجل لمهر اماى على تناولها ينبغي

 اكشر حل الى التومل امكانب الولت نغى لي يوبر ان هانه من االجل تمهر عالج ايجاد

بالعمل نرحب وانفا ٠ المامد للجمعهد االربعهن الدوره امتثفالى الى اهت ودواما حموال
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 بتنلبن فررا يلحق ان دون اسنا نفعات سعير االن حتى العام االهين بد بام النى

 ١م الوفورات من المزيد لتحعهق الحالبة يمعترحاته نرحب كما ، الحالي العمل برنامج

 هذا للشا ومو ٠ وهواتمدنا نظرنا وجهاء مد٠تجع٠ ال المتترحات هذه بعد إن ٠ المخظمد عمل

 جمهما لعا يخيفي الحالة هذه وتمي . الولود معظم فدف معنا تعترال بل فريدا مولفا ليس

٠ االرا، بتوالق الغرورى العرار الى للعومل مشتركة جهودا نبنل ان

 انها وسبر ، المام االمهن تعرير هي الوارد، المعترحاء تدرى الروح ٠بهذ

 االجل الطويلة للحلول بالشبة اما - االتفاق هذا لمحل ممكشا اماما تكون الن تملح

 على ة٠الهدظ لدر، .ءدى تحاهظ ان يمكن لتيا االعمال على انتباهنا نركز ان ليجب

ة بانه المام االمهن راى على نوافق ونحن ٠ االمامية بواجباتها التيام

 ان عن٠ي يتا، حوار إلتامة يكعي ما الولت من يتولر ان االمامي أمن

)٤اددعره ، /آل4ره11ه2( ٠ وتعاوني.. شظم ٠باهدوب دائمة حلول عن البحث. خالله يجرى

 كبيرا لدرا واالربعهن الحادية الدور، في المامد الجمعهد تولي ان نتوقع اننا

 ، المتحد، االمم مهزانهد في النمو مععل إبطاء الى تؤدى الحي للمشاكل العناية من

٠ المامد االماند اطار هي وتشبعه السد تشغلهم في تحسين اجرا، على تعمل وان

 الحى ، الممحوى الرقيل الدولي الحكومي الخبرا، فريق به يقوم النى العمل ان

 ، المتحد، االهم لي واسي االدارى الصد مهر كغاءه المحعراو العامد اسان انشاته

٠ المسعى هذا في كبهره فائد، له يكون ان يمكن

 الجمعهد تبحه ، الرثهس السهد (الكويت.)؛ الحسن ايو المهد

 العودها تدا٠مدظ مستقيل علهه يتوقد جدا هاما موضوعا االربعين دورتها في المامد

 بمد وذله بكغاءه الهها اد^وكال والمهام باالنثطد التهام في االمتمرار على وقدرتها

 جهود. على العام لالمهن بالشكر اتعدم ان اود وهشا ٠ تاميمها على عاما اربعمين مغي

 المتحد، لالمم الراهحد اسالهد االزمد بخموم الحمل التقرير في والوارد، المبذولد

. االزمد هذه جوانب كل عن الهامد المعلومات تضمن والذى

ليبدا) > دودوريدا (اسد -٤٧- ع٠ررهسهىر١٣
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الكوبت) > الحمن ابو (السيد ٥٠—٤٨ ع٠ىر٦رمم /١٣

 تكونت الحي االزمة ٠هذ تعالم الى اهت الحي المختلفة العوامل يعرد هشا كال ان

 لي تتمحل الحي ، المتحد، لالمم الراهفة المالب االزي جعلت والحي الحبن، مر على

 الوبا، امكاني عدم وغي البها اسده الد ببرامج لاللطالع االموال كفاين عدم

 يالدرب ميامي ازى هي وانما ، بحتة مالي ازى ليسء ، المالي بالتزاماتها

 جاء ولعد ٠ لحلها المحبى الخطوات تتخن لم اذا الخطهر، ابعاسا لها مهكون االولى

 الشهن مر على تماععت بلب١ االزى ان ادلوع هذا حول العام االمهن تعرير لي

 سناب المعرر، االنعي مداد عن االععفاء الدول من ععد المتعاع االولى بالدرجة وذله

 هذا عن العاهتد العجز حاالت سابي االحتياطيات هء٠ج نفاد الى ادى مما العادي

 يحب وهفا ٠ الالم ميائ عمليات بتويل وحهعا اتماال االزى ٠هذ تتمل كذله - االمدفاع

 جماعها مسؤولية هي انما الدولههن واالمن السالم مهاي سؤولي ان ينقر ان بالبى وغد

 التحمل هذا محل إن . الخموى يهدا التزاماتها االععباء الدول هع٠ج تتحمل ان ويجب.

. ٥المتحد االمم عن كبهرا ماليا عهئا يرفع مود

 ولت هي التزاماتها دلع االعفاء الدول مرارا العاى االمانة ناهعت نعد كذله

 تواجه الحي المالبة المعويات يعو لحل امامية ماى وهبى ذله واعتبرت مبكر

 بالوال، عا٠ح الدول اهد من الكويت ان انكر ان اود المجال هذا ولي . المعنا

 علهه تعهد معرد مجل المجال هذا في ولها المتحد، االمم تجاه المالهة بالتزاماتها

 لم مر، والول الكويت ان انكر ان اساسي بهن. يغوتعي اال هعا واود العاى االمانة

 وذله ١٩٨٦ الحالي للعام المتحدا االمم .هزاني من التزاماتها يداد االن حتى تعم

 علهفا عادى ههر زيادات بعرو باالمتخرار كاءاالحترا لجى لرار على رباقها عدم يسبب

٠ االخهر االنمي جدول من اماى اى الى تستغد ال الزيادات ٠هذ ،
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الكويت) * الحسن ايو (البد -٥١- رءل/فو١٤

 مشل وان ٠ بواجبها تقم لم اشها نرى والعضاثها اللجنة لهذه تقديرنا رغم إننا

 الوشم على ملهية أشار لها يكون قد االشتراكات لجفة تتخنها التي القرارات هده.

 لد اإلعتبار لحي ااخد واكعر وعدال إنمالحا اكعر قاعدة إن . المتحدة لالمم االلب

 وقت اي من اكعر االن مطلوبة لهي الدفع على المقدرة ولحي القومي النخل لحي المتغيرات

٠ معنى

 |دى ا قلعا سب الني االنطراب هدا الى ادى بشكل اسالي الوضع تفاقم سب إن

 المتمده االمم انيةمهز من نمهبها تخفين قررت ٥المتحد الواليات ان الى يعود الجميع

 المبالغ من قسم دفع عن امتنعت كذلد ، المثكلة حدة من زاد شا كبيرة بفسبة

 برامج شي مساهمتها بحجب ايضا وقامت ٠ الماضي العام ميزانية من عليها المستحقة

 بادر، يعكل راينا لحي نلد كل إن ٠ المتحد، لالمم العامة الجمعية اقنتها معينة

٠ المنظمة هده تجاه جدا ملبية

 ع—جمه رستها ٤ مسؤولية هي إشما ا,لمتحده االمم ميزانية تمويل مسؤولية إن

 إشقرار تهدد معينة التجاهات ادا، تمبح ان يجوز وال اسسشاق واقذها االعضاء الدول

٠ اليها الموكلة المهام حنفهد على قادر، تمهر وتجعلها الدولية المنظمة

 يؤخذ ان يجب انه ويعتقد مام بعكل العام االمين مقترحات يؤيد بالدي وفد إن

 لهذه الجدرية الحلول وضع عخد الحسبان في مهلالتفا من ومزيد المشاورات من مزيد

 الربيع الغريق مع العام المينا تعاون على ممبهره اهمية يعلو وفني ان كما - االزمة

 إداريا امالحات إدخال إلن ودلذ المتحده االمم لحي اإلدارة وحرههد تصهن اجل من المستوى

 وان ، والبعيد القريب المعى على منها مشر ال ضرور، هي الحالية الظرود ظل في شورية

 للتعاون ممتعد وفعبي إن ٠ طويل وقت مغد ادخالها الواجي. من ممان اإلدارية االمالحات هده

 اسنظما وفعالية إداره تصهن الى تؤدي ان هاشها من إجراءات اية حشغهد في الشام

٠ الدولهة

 ومن المالم استقرار لحي المتحده االمم بدور المؤمتهن من داثما الكويت وستبحى

٠ الومائل بشتى الدور لهدا الداعمين
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.٠٢-/ءل/فو١٤

 ان اود : االصاتهى) عن هفوي (ترجمة )كوبا ( اوليغا اوراماس لسهد ١

 مربوى حخمهد وهو ٠ برببيش را،ول المهد وفان بباي بالدي تعازي بنعل كلمتي ابدا

 والعد- المتحده االمم تطوير شي يمهم ان بجهوده امتطاع ٠ عمرنا حخميات من وبارزه

، اسطوى وكاالت من

 االربعهن الدوره هذه عثد على احكرعم ان وفعي بامم اود ، الرغبى ميلبي

 لالزى حلول إيجاد سعا لشا لهسى عاجل اماى على العاى عي٠لدج السانى

. المتحده االمم تواجه التي الحاده المالي

 و وه ٠ الموعد في االعفا. الدول بإم يبهان ٧٧ اد مهوعد رنهى ادلى لعد

٠ اسابعد هذه في الزمد نراما مالحظات يفع يهعبي ان وهعبي يود ٠ ذله ومع ٠ نؤبد. بهان

 من وتمكينها المخها ٠ذ٠ بتا، خعط نحن اال المهم من ان تمتعد كوبا إن

 دون نسس. ان ايفا علهخا يتعهن بل المهعاق شي المعهده والمبادئ بالمشامد الوفا،

 اى٠ا على تفوم حتى الهها تحتاج التي واالليات الموارد اسعى لهذه نوفر لكي كلل

 والعمالهد بالكفاءة تتم بطريتة ونلن الممعد اليوم عالم شي المطلوب بدورها يومي

٠ المتزايدتهن

 لحاال الحلول يتل اليوم العالم نجد بهتما اشد حعهعد في والح تناشد وهغاذ

لم الدولي التوتر في بتعاتم وحتعم االملالق على اإلنانيد واجهه التي الحاالت امعب من

سمشعل التي ٠ دهتشا٠ فإن ، حاده عاسد اتتمادب ازى عن ففال ، مثيل يه بهق

 مؤمد تهت. لكي تفاضل ، الحشميد وححقهق للم ا على الحفاظ شي لتعريدا بحكم دورها

٠ ودبتراطية متعلة

 او متعزال ظاهره ليت المتحدة لالمم الراهعد المالهد االزى ان الواضح ومن

 ويعتركون للخطر التولي االمن يعذلون من ان شرى سعا ، ممادفد مجرد هي وال عرضب

 تعمها متزايده بعور، ويحهطون اسزايد بالععوان حتم التي العوه مهاى شي يوم كل

وغهر االنعرادب بهرالتدا طريق عن ، صههوا الدبن شغى م٠ العاله العالم

المالهد االزى ان والحعهعد . حلها اليوم نحاول التي االزى بهذه ، التانونيا
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 تثفها التي الهبات ض جز، انها ووانحد كاملة سعور، شسعو المتحدا لالمم الراهفة

 نؤسد فإنفا ، المعد هذا وفي ٠ االطراد اسعد التعاون علي اشهدا الواليات حكوى

 لهي اإلنحياز عدم لحركة التاسع التصصعي اشعب مؤخرا امدر. الحي اإلعالن حاما تابيدا

 انه ونرى . اسحده لالم الراهفة اباب االزى سعان الوزاري السوى على اجتماعه

 مفا تتطلب التي المحعده ابير الحد لتعيهم محاولة هي اليد، ليل ٠ علهخا يتعهن

. لالزى الجذري لالمياب دتيق بتحليل نبدا ان ، اتخانها الراهى الحالة

المتحد، الواليات حكوى اتجا. لتطور لمحات الزمن من لفحرا حهدنا ولد اما

 العلق ع.٠ نالحظ بإنغا االطراد اشععد بالحماون التزاماتها عن اإلبتعاد علي حعجمها

 هذا بدا ولد . الدبهراطى الدولهة الؤمات على سهفا هجوما تعن لحكوى ١ الة٩انإ

 والحعائ والعلم للتربى استحدا االم مغظى من المتحدا الواليات بإنباب

 ترمي محاوالت على االن وترئز ٠ تعريبا عالميا هجبا لعي إنحاب وهو * (الهونكو)

 واجراءات ومهاكل اًلي مع حتعارو ال عليها هامات— وفرو المتحدا االم سالى تعويد الي

٠ داته الميثاق احكام دا٠اي تمم سل ، لعب المتحد، االم

كوبا) * اولما اوراماس (اسد ٥٥٠٥٢ /ءل/فو١٤
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 المعدا لالمم العميق طي١اددسر بمالطا ان المعدعلى هذا فينؤكد ان والبد

 ببن العانونية اساوا، ١بد٠د حعهعها تجلها حل٠ي والني المهعاق في يرد الحي

 شوها متوى او ، وااللتمادى االجتماعى نهها او ٠ حجمها عن العطر يمرد ، الدول

 والومهلة دها٠ال لهي الزاوى حجر هو ، المتحد، االمم مهزانهة في انعبتها أنهى او

 ايد نرلد ٠ ولهدا ٠ المؤسد ٠هذ بشراهة االعخا، الحول لعد لحمان الوحهده المشروعة

. اسحد، االمم عمل مجاالت من مجال اي في ضحع٠ التمويت انظم إلدخال باولد

 ندهمن ان محجب ال انغا محجال، نلهم ان ينبغي ، االعتبار في اسادئ ٠هذ اخد ومع

 تحاول الحي الهامات من ايحا نمهها ان يجب ولكن ، المتحده االمم وتعدم ٠بعا شعط

 ذال بعد يدما تطلق موف. العود من معهره مجموعة او واحده لولد مهطرذ تحت حغعها ان

. االب إلراده الحره اسارمد لتعوى او علهها لغرومهامانها

 ة ||ا#ا1ا لالزمد الجدرى البب ان بالعا عن يعهس اآل يج|,| ، االمهاب ٠د٠ لكل

 ان يجب الداعى الحلول فان وبالتالي ، اماما مهامي مهبهو المتحد، لالمم الراهعد

 ، للحل المختلفد الطترحات حللعا ٠ بالتحديد الحعهعى ٠هد دو،٠ وهي ٠ مهامهد حكون

٠ العام االمهن سمها العي الوههعد هبها محما

 انها كما المتحدا االمم مع داصا بالكامل تعاونت سالهبي ان جهدا المعروب ومن٠

 مواردنا نطاق هي امتعداد علي فانعا ، ولهدا . شها في ونعبطا بنا، ,دورا تلعب

 - الحالى االزا على التغلب اجل من العمل لهي متكاهئ نحو علي لالمهام المعود،

٠ انشطتها تعوؤ او للسها الرشههد البرامج علي تؤكر ال

 يعفا نؤبد وانفا ٠ العام االممن سمها التي الوحمعد سالغد سععاى حللعا لعد

 الحي العجز من تفعد ، وفورات وححعهق العفعات لخعد بعترحها التي اإلجراءات عاهد

. الحالى للمعد بانى الهه احار

 وموظفي العام االمهن الي بالشكر نتوجه ان ، الرثهى مهعي ٠ خاللكم من ونود

. اسكلة لهد. حل الى التومل باولد في والجاد، الفخا جهوهمم على العاى االماند

*ب) اورى راوراما (اسد -٥٦- /ما/سل١ه
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ءكويا) اولهفا اورامار (الهده_٧_امهل اما ١٥

 ان البد نشاا نرى فانخا ، التعرير هذا في اردهالو يالمعترحات يتعلق وفيما

 ٠ حده على المقترحة المبادرات هذه من مبادره عل نعيم وان الكامل الحذر نتوخى

. ثاملة سعة هبها نعفر واآل

 مباثره الوتبطة البرنامجى االنشطة على ناى بعفة االن قلته ما وينطبق

 لنا الهم من وهنا ٠ الهعاق ومبادئ لتامد وفعا ، بىستحده١ لالمم االمامى بالمهام

 لشيرها للتدابير بها يمكن التي الطريقة تحديد الى الحاجة اعتبارنا في ناخذ ان

 دى٠ال في اتخانها ذقرر٠ قد التي االجراءات على تؤشر ان االن نتخنها قد التي المعى

٠ للممتقبل باكى الطويل

 حفلتنا اعده $ ء ا حلول ايجاد .نروره من البغاء مولفنا جديد من نؤكد انخا

. الروح بخفى االعباء الدول كل صد ان في وشامل

١٧/١٥ الماعة الجبا رفعت
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