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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) األونرابل جوليان روبرت هنت 
ـــس، تــوىل الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد دا فونسيكا (الرأس األخضر). 
افتتحت اجللسة الساعة ١٥/٠٠. 

جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة  
رسـالة مؤرخـة ١٦ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـــة 

 (A/58/440) من األمني العام إىل رئيس اجلمعية العامة
الرئيس بالنيابة (تكلم باالنكليزية): قبل الشـروع يف 
النظـر يف بنـود هـذه اجللسـة، أود أن أســـترعي انتبــاه اجلمعيــة 
العامـة إىل الوثيقـة (A/58/440). فـهي تتضمـن رسـالة موجهــة 
من األمني العام إىل رئيس اجلمعيـة العامـة، يبلـغ اجلمعيـة فيـها 
بأنـه توجـد يف الوقـت احلـاضر ١٢ دولـة عضـوا متـــأخرة عــن 
سـداد اشـتراكاا املاليـة مبوجـب املـادة ١٩ مـن ميثـــاق األمــم 

املتحدة. 
وأود أن أذكــر الوفــود بأنــه وفقــا للمــــادة ١٩ مـــن 
امليثاق، ال يكون لعضو األمم املتحدة الذي يتأخر عن تسديد 
اشـتراكاته املاليـة يف املنظمـة حـق التصويـت يف اجلمعيـة العامـة 

إذا كـان املتـأخر عليـه مسـاويا لقيمـة االشـــتراكات املســتحقة 
عليه يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها.  

هل أعترب أن اجلمعيـة العامـة حتيـط علمـا علـى النحـو 
الواجب باملعلومات الواردة يف الوثيقة A/58/440؟ 

تقرر ذلك. 
البند ٥٦ من جدول األعمال (تابع) 

مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عـدد أعضائـه 
وما يتصل ا من مسائل 

السـيد كيلـو - آيب (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة) 
(تكلم بالفرنسية): فيمـــــا يتعلـــــق بالتفـاعل بـني البنديـن ١١ 
ـــه ميكــن تنــاول  و ٥٦ مـن جـدول األعمـال، شـعر وفـدي بأن

هذين البندين معا. 
وبنــاء علــــى ذلـــك، يقـــر وفـــد مجهوريـــة الكونغـــو 
ـــل الدائــم  الدميقراطيـة بـاجلميل للسـفري جـون نغروبونـيت، املمث
للواليـات املتحـدة األمريكيـة والرئيـس احلـــايل لــس األمــن، 
علــى جــودة عرضــه للتقريــر، الــذي حظــي بكــامل اهتمــــام 
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وفـدي. وبعـد أن درسـنا تقريـر جملـس األمـن املعــروض علينــا 
دراسة متأنية، وهو يغطي الفترة من ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ 
إىل ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، يقـــدر وفــدي الزيــادة احلــادة يف 
جودة هــذه الوثيقـة الـيت تشـرح العمـل الـذي اضطلـع بـه هـذا 
اجلـهاز املركـزي لألمـم املتحـدة املســـؤول عــن صــون الســلم 

واألمن الدوليني. 
والحظ وفدي أن شـواغل جملـس األمـن تشـمل، مـن 
بـني أمـور أخـرى، الوضــع يف الشــرق األوســط، والوضــع يف 
بلدان أوروبية وآسيوية معينة، وعمليـة كيمـربيل، واإلرهـاب، 
وقضيــة الســــالم يف أفريقيـــا، وال ســـيما الوضـــع يف بلـــدي، 
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة. ويف ذلـــك الصـــدد، أود أن 
أذكر بأن فخامـة رئيـس اجلمهوريـة، اللـواء جوزيـف كـابيال، 
يف الثناء على جهود جملس األمن من أجـل اسـتعادة السـلم يف 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، أعلـن جبـالء أمـــام اجلمعيــة يف 

٢٤ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٣ ما يلي: 
ــــا ملنظومـــة  �وال يــزال شــعب الكونغــو ممتن
األمـم املتحـدة علـى املسـاعدة الـــيت قدمتــها إليــه مــن 
خــالل بعثــة األمــم املتحــــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو 
الدميقراطية وقوة الطوارئ املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات 
ـــى تعزيــز  الـيت انتشـرت يف بونيـا، وبشـكل خـاص عل
والية حفظ السالم التابعة لبعثة منظمة األمم املتحـدة 
 ،A/58/PV.10) .ـــو الدميقراطيــة� يف مجهوريـة الكونغ

الصفحة ١٨) 
ومـن أجـل التصـــدي جلميــع التحديــات الــيت تواجــه 
بالدنا، حيث يتعني علينا إعادة بناء كل شيء يف فترة ما بعـد 
الصـــراع، فـــإن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة تتطلــــع إىل 
مساعدة اتمع الدويل يف املرحلة االنتقالية الـيت متـر ـا حاليـا 
والــيت ــدف أساســــا إىل إجـــراء انتخابـــات حـــرة وشـــفافة 
ودميقراطية، وذلك عـن طريـق إنشـاء صنـدوق األمـم املتحـدة 

للتعويض عن اخلسائر الكبرية اليت تكبدها بلدنا بسـبب سـنني 
احلـــرب العديـــدة، وكذلـــك إنشـــاء حمكمـــة جنائيـــة دوليــــة 
جلمهورية الكونغو الدميقراطية حملاكمـة املسـؤولني عـن جرائـم 
اإلبــادة اجلماعيــة، واجلرائــــم ضـــد اإلنســـانية، مبـــا يف ذلـــك 
االغتصــاب الــذي اســــتخدم بصفتـــه مـــن أســـلحة احلـــرب، 

واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان. 
وقـد ركـز جملـس األمـن أيضـا انتباهـه علـى مســألة يف 
ــــا إىل  غايـــة األمهيـــة للجنـــس البشـــري بأكملـــه. وأشـــري هن
اإلرهـاب، وهـو شـر يعمـل علـى نشـر األهـوال والدمـــار دون 
مربر. وملواجهة هذه اآلفة الرهيبة، جيب على بلداننا أن حتشد 
قواها وأن تشكل جبهة مشتركة لترهيب اإلرهاب عن طريــق 
خنقه أينما وجد. وبناء على ذلك، أنشأت مجهورية الكونغـو 
ــــة  الدميقراطيــة، عمــال بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، جلنــة وطني
لتنسـيق احلملـة مـن أجـل مكافحـة اإلرهـــاب الــدويل، وتؤيــد 

عمل جلنة مكافحة اإلرهاب تأييدا كامال. 
إن صـون السـلم واألمـن الدوليـني، وتطويـر عالقـــات 
ودية بني الدول، وحتقيق التعاون الدويل هي املبادئ األساسية 
اليت تقوم عليها األمم املتحـدة. ويعتقـد وفـدي أن االضطـالع 
ذه املهمة النبيلـة يتطلـب، مـن بـني أمـور أخـرى، االعـتراف 
باملسـاواة يف السـيادة بـني الـدول، واحلـل السـلمي للرتاعـــات، 
وعدم اللجوء إىل استخدام القوة أو التهديد باسـتخدامها. إال 
أن األحداث الدولية حتدت تلك املبـادئ وتسـتمر يف اإلسـاءة 

إىل أهداف ومبادئ األمم املتحدة. 
وكمـا نعلـم مجيعـا، فـــإن الوضــع العــاملي حاليــا يقــع 
ضحيـة تكديـس األســـلحة النوويــة األكــثر تقدمــا واألســلحة 
األخرى؛ واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة 
اخلفيفـة؛ والوجـود الضـار لأللغـام األرضيـــة املضــادة لألفــراد؛ 
وتراجــع تعدديــة األطــراف علــى مجيــع اجلبــهات؛ وتقســــيم 
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كوكبنـــا إىل قســـمني، أحدمهـــا للفقـــراء واآلخـــــر لألثريــــاء 
واملترفني؛ وبروز اجلرمية العابرة للحدود واإلرهاب األعمى. 

وملواجهة هذا الوضع املقلـق، حبـق، يعتقـد وفـدي أنـه 
جيـب وضـع خطـة إلصـالح املنظومـة مـن أجـل صـــون الســلم 
واألمـن الدوليـــني، مــع التركــيز بصــورة خاصــة علــى تعزيــز 
قدرتنــا علــى القيــام بعمــل مجــاعي وتعزيــز مصداقيــة جملـــس 
األمن. وهذا يتطلب، أوال، إعادة النظر يف عملية اختاذ القـرار 
داخـل الـس، وثانيـا، توســـيع عضويــة الــس علــى أســاس 
التمثيل اجلغرايف العادل، مثال بإعطاء مقعد غري دائم لكل مـن 
التجمعات اإلقليمية القارية. وقـد الحظنـا يف هـذا الصـدد أنـه 
يتــم اللجــوء بصــورة مــتزايدة إىل املنظمــات اإلقليميـــة ودون 
اإلقليميـة للمسـاعدة يف حـل الصراعـات احملليـة. وثالثـا، جيـــب 
على جملس األمن أن يعيد النظر يف عالقته مـع اجلمعيـة العامـة 
ويعمـل علـى زيـادة تعزيزهـا. ورابعـا، جيـب أن يكـــون هنــاك 
املزيد من التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة فيمـا 

يتعلق بالدبلوماسية الوقائية. 
ـــق مــن  وتؤيـد بـالدي اقـتراح األمـني العـام إنشـاء فري
الشــخصيات البــارزة لكــي يقــوم بتقــدمي اقتراحــــات حمـــددة 
إلصـالح جملـس األمـن. ونـأمل بقـوة أن يتوصـل هـذا الفريـق، 
وهــو مبثابــة العقــل املدبــر، إىل اســتنتاجات يف أقــرب وقــــت 
ممكن. وإذا كنا نريد لإلصـالح أن يكـون ديناميـا، وقبـل كـل 
شيء، أن يكون مفيـدا، ينبغـي أال يتـم توجيهـه ضـد دولـة أو 
جمموعة دول أعضاء معينة، بل على العكس مـن ذلـك، جيـب 
أن يســاعد يف إنشــاء هيكــل عــــام متعـــدد األطـــراف ميكـــن 
للشـــعوب والـــدول أن تلجـــأ إليـــه مـــن أجـــل االســــتمرارية 

والتجديد. 
الســـيد غـــاليغوس شـــريبيوغا (إكـــــوادور) (تكلــــم 
باإلســـبانية): أود أن أتنـــاول العنـــاصر الرئيســـية يف مناقشــــة 

املسـألة املعروضـة علينـا الـيت تناولتـها ســـابقا عندمــا نظرنــا يف 
تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة. 

إن إصـالح جملـــس األمــن مــا فتــئ ولســنني عديــدة، 
موضع اهتمام إكوادور، وهو موضوع شاركنا يف املشاورات 
املكثفة اليت جرت بشأنه. ويالحظ وفـدي أنـه ينبغـي تكييـف 
جملس األمن ملواجهة التحديـات املعـاصرة الـيت ختتلـف بشـكل 
كبـري عـن تلـك التحديـات الـيت أدت إىل إنشـائه بعـد احلـــرب 
العاملية الثانية قبل أكـثر مـن ٥٠ عامـا. إن العـامل الـذي نعيـش 
ـــامل ١٩٤٥. اليــوم، املشــاكل ليســت  فيـه اآلن خيتلـف عـن ع
ــــابرة  جمــرد مشــاكل حكوميــة دوليــة. حنــن نواجــه خمــاطر ع
ـــذي يتطلــب تنســيقا دوليــا  للحـدود مثـل اإلرهـاب العـاملي ال
نشطا وفعــاال. املشـكلة مشـكلة اجلميـع، فجميعنـا نبحـر علـى 

منت سفينة واحدة. 
إن الفريـــق العـــامل املفتـــوح بـــاب العضويـــة املعــــين 
بإصالح جملس األمن الـذي تـــــــــم إنشـاؤه قبـل ١٠ سـنوات 
ـــا مبــادرة إنشــاء ذلــك  مل حيـرز تقدمـا كبـريا. وقـد مسحـت لن
الفريق العامل مناقشة اإلصالح ولألسف، معرفـة أنـه مل يكـن 
هناك اتفاق بني الدول على الرغم من حقيقة أن غالبية القـادة 
أكدوا احلاجة إىل جملس أمن أكثر دميقراطية وشـفافية. عـالوة 
على ذلك، فإن العامل يطلب مزيدا مـن التفـهم ملواضيـع عامـة 
علـى مسـتوى عـاملي وال تسـتطيع األمـم املتحـــدة أن تتجــاهل 

ذلك. 
يف هـذه القاعـة، تناولنـا موضـوع الرغبـــة يف الســماح 
للفريـق العـامل بإمتـام عملـه بـالنظر إىل النتـائج الـيت مت حتقيقــها 
حىت اآلن. حنن حباجة إىل أن نسـأل أنفسـنا ملـاذا، علـى الرغـم 
من التوجيه العاقـــل للعديد مـن الوفـود واجلـهود الـيت بذلتـها، 

مل يتم التوصل إىل اتفاق أساسي. 
إن إصالح جملس األمن ال ميكـن حتقيقـه بـدون العـزم 
السياسـي جلميـع احلـاضرين هنـا. وسـنتمكن، بفضـل إصـــالح 
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املنظومـة الدوليـة بأسـرها، مـن تلبيـة مطـالب اتمـــع الــدويل. 
ويتعـني أن يتضمـن إصـالح الـس إجـراء اإلصـالح املطلــوب 
يف ميثاق األمم املتحدة، ولن نسـتطيع أن ننشـئ هيكـال دوليـا 
تتمكن فيه املنظمة من تلبيـة احتياجـات وتوقعـات شـعوبنا إال 

ذه الطريقة. 
وال تعـدو زيـادة عـدد األعضـاء يف جملـس األمـن عـــن 
كوا جمرد خطوة يف االجتاه الصحيح، ولكنـها غـري كافيـة يف 
حد ذاا. ويتعني علينا أن جند آليات جديدة تزيـد مـن فعاليـة 
جملس األمن فيما يتصل بتنفيذ التزاماته ووالياتـه. ويف الوقـت 
نفسه، يتعني علينا أن نضمـن قيـام اتمـع الـدويل كلـه بتنفيـذ 

القرارات اليت يتخذها جملس األمن. 
وينبغــي أن يضــــع اإلصـــالح أيضـــا تعريفـــا جديـــدا 
السـتخدام القـوة وممارسـة حـق النقـض. وتـرى إكـــوادور أنــه 
ـــوم علــى التعدديــة  ينبغـي أال يتوفـر حـق النقـض يف منظمـة تق
والدميقراطيـة، حيـث تتسـاوى مجيـع الـــدول. فعندمــا أنشــئت 
املنظمة، كان حق النقض امتيازا ضروريـا، ولكـن احلـال اآلن 
ليـس كذلـك. ولقـد أدى اســـتخدام حــق النقــض أو التــهديد 
باستخدامه إىل استخدام القوة على حنو مثري للقلق، وال ســيما 
عندمـا نواجـــــه مـا يشــــري إليـه األعضـــاء غــري الدائمــني بأنــه 
ــــني علينـــا أن نلغـــي  �حــق النقــض الصــامت�. لذلــك، يتع

استخدام حق النقض. 
وحنن، غالبية بلدان العامل، نطالب بـأن يتـم اإلصـالح 
وفقا لرؤية قادة العامل، وبـأن ينفـذ مـع االقتنـاع بأنـه جيـب أن 
ـــدويل الــذي ال يفــي اآلن باحتياجــات  نغـري هيـاكل البنيـان ال

وتوقعات الناس على هذا الكوكب. 
وقبل أيام قليلة، أعربت عن اعتقادي أنـه جيـب علينـا 
أن جنمـع معـا بـني املصـاحل واحلقـائق لتحقيـق اإلصـالح. ومــن 
ـــق يف اآلراء  األمهيـة احليويـة مبكـان أن حنـاول التوصـل إىل تواف
يكفل فعالية مساعي املنظومة الدولية من أجـل إقـرار السـالم. 

ــــني العـــام اهلادفـــة إىل إنشـــاء فريـــق مـــن  وتعــد مبــادرة األم
الشخصيات البارزة مبـادرة إجيابيـة للغايـة، ولكنـها قـد تنتـهي 
بعد سنة من العمـل، يف نفـس احلالـة الـيت حنـن فيـها اآلن، أي 
حالــة جممــدة بســبب االفتقــار إىل اتفــاق فيمــا بــني أعضــــاء 

اجلمعية العامة. 
ويتعــهد بلــدي ووفــدي بالتعــاون معكــم، ســــيدي، 
وببذل جهد خملص حملاولة اسـتنباط إصـالح هيكلـي نـرى أنـه 
ضـروري وأنـــه الطريقــة الوحيــدة إلنشــاء جمتمــع دويل أكــثر 

دميقراطية وإنصافا. 
السيدة لوندونيو (كولومبيـا) (تكلمـت باإلسـبانية): 
تذكرنـا مسـألة التمثيـل العـادل يف جملـس األمـن وزيـــادة عــدد 
أعضائه واملسائل املتصلة بذلك مبنشــأ املنظمـة، عندمـا أعربـت 
بلـدان مثـل كولومبيـا عـن معارضتنـا الشـديدة العتمـاد ســلطة 

حق النقض ألننا كنا نعلم أنه غري دميقراطي. 
وعلـى مـر السـنني، أظـهرت الصعوبـات الـــيت نشــأت 
مـرة تلـو األخـرى وأعـاقت جملـــس األمــن عــن اختــاذ التدابــري 
الالزمــة لصــون الســالم واألمــــن الدوليـــني، أننـــا حمقـــون يف 
اعتراضنا على حق النقض. وأصبح مـن الواضـح اآلن بصـورة 
متزايدة أنه جيب علينا أن ننشـئ آليـات مالئمـة لتحقيـق متثيـل 

عادل يف جملس األمن. 
والوضــع القــائم حاليــا يف العــامل خمتلــف متامـــا عـــن 
الوضـع الـذي كـان قائمـا يف سـان فرانسيسـكو حينمـا اعتمــد 
ـــد تشــكيل التحالفــات وانــربت عــدة دول  امليثـاق. ولقـد أعي
ناميـة جديـدة، ألسـباب وجيهـة، تطـالب بـأن تكـون ممثلـــة يف 
الس بنسبة تـدل علـى أمهيـة العـامل النـامي يف الوضـع القـائم 

حاليا يف العامل. 
وترى كولومبيا أن اإلصـالح وأسـاليب العمـل وحـق 
النقـض أمـور تشـكل مجيعـها مسـألة متكاملـة واحــدة. وهــذه 
األمـور يتعـــني حلــها بطريقــة شــاملة وآنيــة. ويتمتــع الفريــق 
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العـامل، نظـــرا للواليــة الواضحــة والصرحيــة الــيت أناطتــها بــه 
اجلمعية العامة، بصالحيات متكنه من اختاذ قرار بشأن توسـيع 
جملـس األمـن فضـال عـــن إصــالح أســاليب عملــه. ويف ذلــك 
الفريق العامل، صرحت كولومبيا من جديد رفضـها التـارخيي 
الســتخدام حــق النقــض ألننــا نعتــربه مناهضــا للدميقراطيــــة، 
ومنافيا للتاريخ حاليا. ونعتقد أنه إذا مل نتمكن من إلغـاء حـق 
النقض بصورة تامة، فينبغي عندئذ أن يقتصر اسـتخدامه علـى 
األنشـطة الـيت يضطلـع ـا مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثــاق 

األمم املتحدة. 
واقترحنــا أيضــا بــأن يعــاجل توســيع الــــس مبـــدأي 
التوزيع اجلغرايف العـادل ومسـاواة الـدول يف السـيادة. ونعتقـد 
أن مـن املالئـم، بـل ويف ظـل األحـداث األخـــرية، مــن امللــح، 
زيادة عدد املقاعد مبا يتناسب مـع عـدد األعضـاء يف املنظمـة. 
ومبا أننا مل نتوصل إىل أي اتفـاق حـىت اآلن بشـأن توسـيع فئـة 
األعضـاء الدائمـني، نعتقـد أنـه بإمكاننـا أن نعمـــل، يف الوقــت 

احلاضر، على جمرد توسيع فئة األعضاء غري الدائمني. 
ويعلم بلدي أن هناك عقبـات سياسـية علـى مسـتوى 
عال تعترض تنفيذ األعمال املناطة بنـا يف األجلـني القريـب أو 
البعيد، ولكن ال بد أن ننجح. وعلينـا أن نواصـل متابعـة هـذه 
املسائل وإحراز تقدم، حسبما دأبنا على العمـل وحسـبما هـو 
واضح. وبالرغم من أن النتائج مل تأت كما كنا نتمـىن، لكـن 
احلقيقـة أنـه حـدث حتسـن يف أسـاليب عمـل الـس، وخاصــة 

فيما يتصل بشـــفافيته. 
إن تغيري هيكل جملس األمن يعين إعادة النظـر يف كـل 
النظام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة. وهـذا هـو رأي 
الفريق العامل الـذي أجنـز عملـه الصعـب بـإخالص وإحسـاس 
باملســؤولية بفضــل التوجيــهات احلكيمــة مــن آخــــر رؤســـاء 
للجمعية العامة. ونعرب عن ثقتنا التامة بقدرة وقيادة الرئيـس 

اجلديد للجمعية العامة ملواصلة القيام ذا العمل اهلام. 

وتؤكد كولومبيا من جديد استعدادها لالسـتمرار يف 
حماولـة إحـراز تقـــدم يف هــذا املنتــدى، الــذي تعتــربه الســياق 
األكثر مالءمة هلذا العمـل. ونرحـب بـالفريق الرفيـع املسـتوى 
من األشخاص البــارزين الـذي أنشـأه األمـني العـام. ونـرى أن 
توصيام ستكون مسامهة قيمة يف أعمـال الفريـق العـامل ويف 
ــــم املتحـــدة لـــدى اســـتعراضها لضـــرورة  جممــل أعمــال األم

اإلصالح والتحديث. 
وحتيط كولومبيا علما بأن الفريق العامل قد وصل يف 
عام ١٩٩٩ إىل استنتاج مفـاده أن زيـادة عـدد أعضـاء جملـس 
ــض،  األمـن تنطـوي بـالضرورة علـى النظـر يف مسـألة حـق النق
وعمليــة اختــاذ القــــرارات، وفعاليـــة وشـــفافية الـــس. هلـــذا 
السبب، يتعني اتباع ج شـامل. وال بـد ألي تغيـري يف هيكـل 
الـس أن يراعـي قدرتـه علـى اختـاذ قـرارات بفعاليـة وســرعة. 
وهـذا عنصـر مـن العنـاصر الرئيسـية لعمليـة تعدديـــة األطــراف 
الفعالة اليت يطالب ا اتمع العـاملي. واألمـم املتحـدة مطالبـة 

بأن تواصل القيام بدور رئيسي يف تعددية األطراف هذه. 
السيد مبارز (اليمن): لعل من األمور الـيت تدعـو إىل 
التفاؤل يف أعمال الدورة احلالية للجمعيـة العامـة إيـالء مسـألة 
ـــري مســبوق. ومــرد ذلــك  اإلصالحـات يف املنظمـة اهتمامـا غ
بوضوح إىل احلاجة امللحة إىل قيـام األمـم املتحـدة بدورهـا يف 
ـــع عجــز  إزالـة بـؤر التوتـر املـتزايدة يف خمتلـف منـاطق العـامل م
جملـس األمـن – اجلـهاز الرئيســـي حلفــظ األمــن والســلم – يف 
التصـدي هلـا، كمـا ينبغـي، ومبـــا يرقــى إىل مســتوى توقعــات 
الشـعوب. مثـل هـذه احلقـائق تتصـــل مباشــرة بوضــع الــس 

وتضفي أمهية خاصة على هذا البند من جدول األعمال. 
واحلق أن مسألة إصـالح جملـس األمـن ليسـت بـاألمر 
اجلديد كما أا ليسـت مـن بنـات أفكـار املنظريـن، وإمنـا هـي 
جانب أساسي يف اإلصالحات املنشودة يف مؤسسـات العمـل 
الدويل املتعددة األطراف واليت حتمتها املتغريات املتسـارعة يف 
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ــــة  واقـــع العالقـــات الدوليـــة. إذ ال ميكـــن أن نتصـــور أن آلي
صممـت عـام ١٩٤٥ تكـون صاحلـة للتعـامل مـع واقـع القــرن 
احلـادي والعشـرين ومقتضياتـه دون إصـالح أو حتديـث. وقــد 
تنامى اإلدراك بضرورة إعـادة النظـر يف عضويـة جملـس األمـن 
ونظام صنع القـرارات فيـه منـذ أكـثر مـن عقديـن مـن الزمـن. 
ومـا جـهود الفريـق العـــامل الــذي شــكلته اجلمعيــة العامــة يف 
دورـا الثامنـة واألربعـني واملقترحـات العديـــدة الــيت طرحــت 

حىت اآلن إال دليل على ذلك. 
لكن اجلديد، سيدي الرئيس، هو ما تأيت به املتغريات 
املتسارعة يف عامل اليـوم ومنـها، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، 
احلـرب علـى العـراق الـيت كـانت، كمـا جـاء يف تقريـر األمــني 
العـام عـــن أعمــال املنظمــة، مبثابــة اختبــار قــاس ملبــدأ األمــن 
اجلمـاعي ولصالبـة هـذه املنظمـة. فبقـدر مـا جـاءت إفـــرازات 
ــرة يف  تلـك احلـرب لتؤكـد خطـورة االنقسـام بـني القـوى املؤث
مركز صنع القرار يف جملس األمن، فإا تشري يف الوقت نفسه 
إىل ضـــرورة إدخـــال اإلصالحـــات الالزمـــة لضمـــان احلـــــد 
الضروري من الوفاق الـدويل يف القضايـا املصرييـة ودميقراطيـة 
صنــع القــرار، حــىت تكتســب قــرارات جملــس األمــــن البعـــد 
السياسي إىل جانب اإللزامية القانونية يف نظر اتمع الدويل. 
ــــة األولويـــات يف عمـــل  إن االنتقائيــة يف وضــع قائم
الــس، واالنتقائيــة يف فــرض قراراتــه، باإلضافــة إىل إســــاءة 
اسـتخدام حـق النقـض قـد أثـرت كلـها وتؤثـر علـى مصداقيـــة 
الـس بشـكل عـام، كمـا كشـفت عـن مسـاوئ نظــام صنــع 
القرار فيه، والـذي عفـا عليـه الزمـن يف نظرنـا. ومـا فتـئ وفـد 
بـالدي يتـابع باهتمـام جـهود الفريـق العـامل، ويعـرب هنـــا عــن 
ــــيت قدمتـــها بعـــض الـــدول إلدخـــال  تقديــره للمقترحــات ال
اإلصالحـات الضروريـة علـى الـــس، ومنــها بشــكل خــاص 
املقترحات القيمة اليت طرحـها رئيـس الـوزراء املـاليزي خـالل 

النقاش العام يف بداية أعمال الدورة احلالية للجمعية العامة. 

حنـن مـــع مــن يقــول إن اإلصــالح املنشــود جيــب أن 
يكون شامال، فال يقتصر علـى مسـألة زيـادة عضويـة الـس. 
كما ندرك أن أي تعديل على نظام التصويت ال ميكن أن يتم 
إال يف إطار املمكن ألسـباب عمليـة ومعروفـة. غـري أن جـهود 
الكثريين طوال عقد كامل ذا الصدد مل تصـل بنـا حـىت اآلن 

إىل مرحلة احلسم. 
ووفد اجلمهورية اليمنيـة الـذي كـان دائمـا مـن دعـاة 
اإلصالح منفتح على خمتلف اآلراء واملقترحات اليت ترمـي إىل 
إدخال اإلصالحات الضرورية على جملس األمن، مبـا يف ذلـك 
توســيع عضويتــه، علــى أن تكــون عمليــة اإلصــالح شــــاملة 
ومتكاملـة العنـاصر، تضمـن مبـدأ مســـاواة الــدول يف الســيادة 
والتوزيع اجلغرايف العادل، ومبا حيقق الشفافية ومبدأ املسـؤولية 
املشتركة وإرساء الدميقراطية يف أساليب عمل الـس. ونشـري 
يف هذا الصدد إىل أن اموعة العربية قد حتملت طوال تاريخ 
املنظمـة مسـؤوليتها مبـا ينسـجم مـع مبـادئ وأهـداف امليثـــاق، 
وأصبـح مـن الضـروري أن يراعـى متثيلـها الدائـم واملناســب يف 
الـس عنـد تنفيـذ عمليـة اإلصـــالح املأمولــة. كمــا نؤيــد أن 
يشـمل التوسـيع الـدول الـيت أبـدت اهتمامـا واضحـا وإســـهاما 
ممــيزا يف حتمــل أعبــاء صــون األمــن والســــلم الدوليـــني، ويف 

مقدمتها أملانيا واليابان. 
وخنتتــم بالتــأكيد علــــى أن مصداقيـــة جملـــس األمـــن 
وفعالية دوره رهن باإلصالحات الـيت جيـب أن حتقـق يف ايـة 
املطـاف الدميقراطيـة والشـــفافية يف عمليـة صنـع القـــرار لديــه. 
وهنـا نــأمل أن تتحمــل الــدول الغربيــة الرئيســية دون غريهــا 
ـــيت  العـبء الرئيسـي يف الدفـع بعمليـة اإلصـالح هـذه، وهـي ال
تدعــو إىل أن تكــون الدميقراطيــة فلســفة احلكــــم ومرجعيتـــه 
بشكل عام، وأن تكون املشاركة هــي أسـلوب البنـاء والتنميـة 

يف حياة إنسان هذا العصر. 
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السـيد هـرياج (باكسـتان) (تكلـم باالنكليزيـة): إنــين 
على ثقة من أنه يف ظل القيادة املـاهرة للسـيد هنـت، ستشـهد 
اجلمعية العامة هذه مناقشة مفيدة بشأن مسألة توسيع عضوية 
جملس األمن وأساليب عمله. ونتطلع إىل العمـل معـه يف إطـار 
الفريـق العـــامل املفتــوح بــاب العضويــة الــذي أنشــئ لذلــك 
الغـرض. وال بـد أن يكـون هدفنـــا تطويــر جملــس أمــن يتســم 
بالشـفافية والدميقراطيـة والفعاليـة وحيظـى مبســـاندة وثقــة كــل 

األعضاء يف األمم املتحدة. 
ومثة حاجة جلية إىل جعــل جملـس األمـن أكـثر متثيـال. 
ــام  فعضويـة األمـم املتحـدة قـد ازدادت مـن ١١٢ عضـوا يف ع
١٩٦٣ – عندمــا مت توســيع الــــس يف املـــرة األخـــرية – إىل 
١٩١ عضوا اليوم. وال بد مـن توسـيع تكويـن جملـس األمـن، 
كي يعكس أساسا الزيادة يف عدد أعضائه مـن البلـدان الناميـة 
من آسيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة. ومـع بضعـة اسـتثناءات، 
ـــــى  فـــإن هـــــؤالء األعضـــاء اجلـــدد ال يـــودون احلصـــول عل
امتيازات، بل يودون جمـرد التمثيـل يف جملـس األمـن بوصفـهم 

أعضاء غري دائمني. 
ـــا عشــر ســنوات مــن النقــاش بشــأن هــذه  لقـد أمتمن
املسألة اهلامة جدا، واستمعنا إىل أصوات تعرب عـن اإلحبـاط 
حيال التقدم البطيء يف إطـار الفريـق العـامل. ويعـزى اجلمـود 
الذي انتاب ذلك الفريق إىل مطالبة قلة من البلـدان بـاحلصول 
علـى املركـز احـــف املتمثــل يف العضويــة الدائمــة يف جملــس 
األمـن. واألغلبيـة مـن أعضـاء األمـــم املتحــدة ال تريــد تكــرار 
خطأ عام ١٩٤٥، عندما قررت قلة من البلدان كيفية هيكلـة 
جملــس األمــن، مــع وجــــوب متتـــع الـــدول دائمـــة العضويـــة 
بامتيـازات تقـوض املبـدأ األساسـي للمسـاواة يف الســـيادة. ومل 
يكن هناك توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة يف عام ١٩٤٥، 

بل صار أقل احتماال اليوم. 

ولألسـف، هنـاك بضعـة بلـدان تعتقـــد فيمــا يبــدو أن 
املعيار الوحيد الذي يقاس به التقـدم يف عمليـة إصـالح جملـس 
األمن – مبا يف ذلـك توسـيعه – يكمـن يف حتقيـق طموحـها يف 
احلصول على العضوية الدائمـة يف الـس. ومـن هـذا املنظـور 
وحده فإا حتكم على نتيجة هذه العملية كلها. ولكن الدافع 
وراء رغبـة تلـك البلـدان يف احلصـــول علــى املركــز الدائــم يف 
جملس األمن ليس نبيال وال هو بدافــع اإليثـار. فـاألمم املتحـدة 
قامت على أساس املساواة يف السيادة بـني الـدول. ويف القـرن 
احلـادي والعشـرين، ال ميكـن أن نتوقـع مـن اجلمعيـة العامــة أن 
ختلــع امتيــازات خاصــة علــى البعــض مــع حرمــــان األغلبيـــة 
الساحقة من األمم من تلك االمتيازات. وليس هناك أي حـل 
– وال  للمتعلقـني بأذيـاهلم – ليجــدوا  سـريع للمتطلعـني اجلـدد 
هلم مكانا يف �نادي الصفـوة�. كمـا أن املناقشـة الـيت بـدأت 
قبـل عقـد كـامل دللــت علــى أن البلــدان املتطلعــة إىل مركــز 
العضـو الدائـم ال حتظـى بالتـأييد أو الثقـة حـىت يف املنـاطق الــيت 

تنتمي إليها. 
ويتلخص موقف باكسـتان مـن مسـألة توسـيع جملـس 
األمـن يف النقـاط التاليـة. إننـا نعتقـد بقـــوة أن هــدف إصــالح 
وتوسـيع جملـس األمـن ينبغـي أن يتمثـــل يف حتقيــق املزيــد مــن 
الدميقراطيـة واملشـاركة والشـفافية واملسـاءلة يف عمـل الـــس. 
وباكستان تعــارض أي زيـادة يف العضويـة الدائمـة يف الـس، 
ألن هذا يليب مصاحل قلة من البلـدان فحسـب، بـل ويف مقـابل 
ذلـك، فإنـه يسـتبعد البلـدان الصغـرية واملتوسـطة احلجـم، الــيت 
متثل أغلبية ساحقة يف اجلمعية العامة. وندعو بقـوة إىل الزيـادة 
ـــن يف احلــدود الــيت تعكــس  يف فئـة العضويـة غـري الدائمـة، لك
النسبة يف ازدياد العضوية يف األمم املتحدة، خاصة فيما يتعلــق 

بالعدد الكبري من الدول الصغرية واملتوسطة احلجم. 
لقد دللت مداوالت السنوات العشر املاضية بوضوح 
علـى أن مثـة خالفـات واسـعة يف اآلراء بشـأن مسـأليت تكويــن 
الس وحق النقـض. لـذا، فقـد حـان الوقـت للنظـر جبديـة يف 
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االقتراح البديل الذي تقدمت به حركة عدم االحنياز، ومفاده 
ـــاق بشــأن الفئــات األخــرى للعضويــة،  إذا مل يكـن هنـاك اتف
ينبغـي يف الوقـت احلـايل أن يتـم التوسـيع يف فئـة العضويـة غــري 
الدائمـة. وهنـاك بلـدان كثـرية خـارج احلركـــة تشــاطرنا هــذا 
الرأي؛ كما أن االقتراح اإليطايل املقدم يف العام املاضي يكرر 
ذلـك املوقـف. واقـتراح احلركـة بزيـادة عـدد املقـاعد يف الفئـــة 
غري الدائمة ليس منطقيا فحسب، وإمنا يعكس كذلك الزيـادة 

املتناسبة يف العضوية العامة يف املنظمة. 
ومن اجللي أيضا أن أغلبية الدول األعضـاء تـود إلغـاء 
حـق النقـض. وكمـا جـاء يف تقريـر جلنـة احلكـم العـــاملي لعــام 
١٩٩٥، فـإن زيـادة عـــدد األعضــاء الدائمــني ومنحــهم حــق 
النقض سيكون نكوصـا وليـس إصالحـا. فـإىل جـانب الـدول 
األعضاء، انتقد العلماء واللجان الرفيعة املسـتوى أحكـام حـق 
النقــض باعتبارهــا جمحفــة وغــري دميقراطيــة، ومــن شـــأا أن 
تضعـف قـدرة الـس علـى الوفـاء مبسـؤولياته يف جمـال صـــون 

السلم واألمن الدوليني. 
كما أننا نعرف تـاريخ حـق النقـض. لقـد كـان حيلـة 
نشـأت وليـدة اإلكـراه عندمـا أطلـق بعـض األعضـاء الدائمـــني 
حاليـا التـهديد البسـيط �ال حـق نقـض، ال منظمـــة�. ورغــم 
ـــى مســألة حــق  ذلـك التـهديد، كـان ال بـد مـن التصويـت عل
النقض، ألا مل حتظ بتوافق اآلراء. وكـانت نتيجـة التصويـت 
الذي أجري يف ١٣ حزيران/يونيه ١٩٤٥، ٣٠ صوتـا مؤيـدا 
مقابل صوتني، مع امتنـاع ١٥ عضـوا عـن التصويـت وتغيـب 

٣ أعضاء، حسبما جاء يف حمضر املنظمة. 
لقد كان التربير حلق النقض الذي قدم آنـذاك هـو أن 
من يرون أم هـم املنتصـرون يف احلـرب العامليـة الثانيـة ينبغـي 
أال يشنوا أي عمليات ضد أي منهم – يف ذلـك الوقـت أو يف 
املسـتقبل علـى اإلطـالق. والنتيجـة املنطقيـة لذلـــك أن مفــهوم 
حـق النقـض يتصـل بوجـوب العمـل وفقـا للفصـل السـابع مــن 

امليثاق فحسب، وإن بسط هذا احلـق االسـتثنائي غـري العـادي 
الحقا إىل جماالت تتجاوز الفصل السابع هـو رخصـة ال مـربر 

هلا تتجاوز املفهوم األصلي بكثري. 
وسرعان ما تأكدت خمـاوف الـدول األعضـاء حينمـا 
استخدمت الدول اليت لديها حق النقـض هـذا احلـق ليـس مـن 
أجل السالم واألمن اجلماعيني، بل من أجل مصاحلها الوطنيــة 
بالذات. وخالل احلـرب البـاردة، أدى مثـل ذلـك االسـتخدام 
حلق النقض إىل شلل جملس األمـن فعليـا. ولذلـك، فـان بعـض 
املسائل - مسائل قدمية قدم األمم املتحدة نفسها - مـا زالـت 
ـــر يف شــعيب فلســطني  تنتظـر احلـل، مـن قبيـل املسـائل الـيت تؤث

وكشمري. 
وهنــاك بعــض التوجــهات اإلجيابيــة يف جمــال أســاليب 
عمــل جملــس األمــن يف إطـــار مســـائل اموعـــة ٢. وتشـــمل 
التحسينات اجلديرة باملالحظة االجتماعات الــيت تعقــد وفقــا 
لصيغــة آريــا إلثــراء مناقشــات الــس بشــأن املســائل امللحــة؛ 
ومعتكفات األمني العام ملناقشــة خمتلــف املســائل املواضيعيــة؛ 
وجلســـات التنســـيق الثالثيـــة بـــني البلـــدان املســـامهة بقـــوات 
وجملس األمن واألمانة العامــة؛ واملناقشــات املفتوحــة بشــأن 
املســـائل الـــيت تؤثـــر علـــى الـــدول األعضـــاء؛ واالجتماعـــات 
الوزاريــة واالجتماعــات علــى مســـتوى القمـــة؛ واإلحاطـــات 

اإلعالمية اليت يوفرها رئيس جملس األمن لغري األعضاء. 
بيــد أنــه مــا زالــت هنــاك العديــد مـــن املســـائل، الـــيت 
ــــا هلــــذه  حتتـــاج إىل الشـــفافية واالنفتـــاح واالتســـاق. وحتقيق
الغايــة، ميكــن للجمعيــة العامــة أن تشــجع جملــس األمــن علــى 
اختاذ التدابري التالية. أوال، جيب على جملــس األمــن أن يطــور 
آلية تتعلق بكيفية االستخدام الكامل ألحكام الفصل السابع 
مــن امليثــاق مــن أجــل تســوية املنازعــات بالوســائل الســـلمية، 
ومــن أجــل حتديــد الــدور الــذي ميكــن أن يضطلــع بــه جملـــس 
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ـــات األخـــرى لألمـــم املتحـــدة يف  األمــن واألمــني العــام واهليئ
تسوية املنازعات والصراعات بالوسائل السلمية. 

ثانيا، ينبغي لــس األمــن أن يعــد موجــزا للقــرارات 
والصراعــات واملنازعــات الــيت يتمكــن الــس بصددهـــا مـــن 

ضمان التنفيذ، دف اختاذ إجراء عالجي.  
وأخريا، ينبغي التمسك بكل مــن نــص وروح املــادة 
٤٨ مــن النظــام الداخلــي املؤقــت لــــس األمـــن الداعيـــة إىل 
عقد جلسات علنية لس األمن. وينبغي أن تبقى اجللســات 
املغلقة واملشاورات غري الرمسيــة يف احلــد األدىن، كمــا ينبغــي 

أن تكون االستثناء، كما كان يراد هلا. 
ــــرك) (تكلــــم  الســـيد فـــابورغ - أندرســـون (الدامن
باالنكليزية): متثل املسألة املعروضة علينا اليوم أمهيــة رئيســية 
ملستقبل األمم املتحدة. وكما قال األمني العام، لعلنــا نعيــش 
فترة من التاريخ ال تقل حسما عن عام ١٩٤٥ ذاته، حينمــا 

أسست املنظمة. 
وتتفق الدامنرك مع األمني العــام ومجيــع الذيــن دعــوا 
يف األسابيع األخرية إىل تعزيــز األمــم املتحــدة وجملــس األمــن 
ـــع املســـتوى  بــالتوازي. ونتطلــع إىل تلقــي تقريــر الفريــق الرفي
فيما يتعلق مبجلس األمن. ونأمل أن يكون هناك إهلام جديد 

وأفكار جديدة يف ذلك التقرير. 
ونريد لألمم املتحدة أن تبقى يف لب اجلهود الراميــة 
إىل التصـــدي للتحديـــات األمنيـــة القدميــــة واجلديــــدة، مثــــل 
اإلرهــاب وأســلحة التدمــري الشــامل. وهنــاك حاجــة إىل بــذل 
جــهد إصالحــي شــامل مــن أجــل جعــل جملـــس األمـــن أكـــثر 

متثيال. 
ومثة أسئلة حموريــة إضافيــة تتعلــق بكيفيــة متكننــا مــن 
حتسني فعالية عمليات اختاذ القرار وضمان االمتثال لقرارات 
الس. وسنرحب أيضا بتعزيــز تقســيم العمــل والتعــاون مــع 
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية. وخالل األعــوام الـــ ٥٠ 

املاضية، ما فتئنا نبين مؤسسات إقليميــة قويــة ــدف التغلــب 
على انقساماتنا وإدارة مشاكلنا. 

وأود أن أديل ببعض التعليقات بشــأن عمــل الفريــق 
العامل املفتوح باب العضوية. تشعر الدامنرك باألسف ألنــه، 
عقـــب ١٠ أعــــوام، مل يتمكــــن الفريــــق العــــامل بعــــد مــــن 
استكمال عمله. ومثة حاجة إىل زخم جديد إذا أريـــد إحــراز 
نتــائج. وميكــن اتبــاع ــــج اخلطـــوة خطـــوة ملعاجلـــة املســـائل 
املدرجة يف اموعة ١ واموعة ٢ بشــكل منفصــل. ولكــن 
ينبغــي أن تعــاجل مســألة توســيع الــس ومســألة حــق النقـــض 
بوصفهما صفقة. ومــن احملتمــل أال حتــل املســائل املدرجــة يف 
اموعة ١ يف الفريق العــامل، وســيتعني يف ايــة املطــاف أن 

تعاجل على املستوى السياسي. 
ويف بيانه يف املناقشة العامة قبــل جمــرد أســابيع قليلــة، 
شدد وزير خارجية الدامنرك علـــى أنــه ال بــد لنــا حنــن الــدول 
ـــل موقـــع الصـــدارة يف إصـــالح املنظمـــة  األعضــاء مــن أن حنت

وتعزيزها. وبعبارة أخرى، فإن الكرة يف ملعبنا. 
وجيــب أن منكّــن األمــم املتحـــدة مـــن القيـــام بـــإجراء 
موثــوق بــه وفعـــال للتصـــدي لتحديـــات هـــذا القـــرن وهـــذه 
ـــهمتنا اجلماعيـــة.  األلفيــة. تلــك هــي مســؤوليتنا اجلماعيــة وم
ـــن لكـــي يـــربز بشـــكل  وإحــراز تقــدم يف إصــالح جملــس األم

أفضل عامل اليوم امر جوهري يف هذا الصدد. 
السيد مريكادو (الفلبني) (تكلم باالنكليزيــة): نــود 
أن نتكلم بشكل مسهب بشأن البندين املدرجــني يف جــدول 
األعمال - ومها إصالح جملس األمن وتقرير جملس األمن - 
ولكن نظرا لضيق الوقت املتاح لنا، حنيل األعضاء إىل النــص 
املعمــم لبياننــا لالطــالع علــى آرائنــا يف املســائل احملـــددة الـــيت 

يتناوهلا تقرير الس. 
قبـــل ثالثـــة أســــابيع، عــــرض علينــــا األمــــني العــــام 
التحديات اليت جتابه األمم املتحدة. وبعــض هــذه التحديــات 



1003-57010

A/58/PV.36

يســتحق التكــرار بينمــا ننــاقش املســـائل املتصلـــة بـــالبندين يف 
جدول األعمال قيد النظر. وقال األمني العام إننا وصلنــا إىل 
مفترق طرق وان األمــم املتحــدة جتــد نفســها يف حالــة مماثلــة 
للحالة اليت كانت فيها أيام تأسيســها. وقــال أيضــا إن هنــاك 
حاجة ملحة إىل أن يستعيد جملس األمن ثقة الدول األعضــاء 
واحترامها. ويف هذا الصدد، حيتاج جملـــس األمــن إىل معاجلــة 

مسألة تكوينه بإحلاح كبري. 
وإزاء ذلــك، حيــث وفـــدي بالتـــايل الـــدول األعضـــاء 
على أن تنظر بشكل جاد يف التوصل إىل اتفاق واسع بشــأن 
كيفيــة التقــدم يف إصــالح جملــس األمــــن. وينبغـــي أن تكـــون 
عشرة أعوام من املــداوالت قــد وفــرت لنــا اإلمكانيــة الختــاذ 
ــــة جلعــــل األمــــم املتحــــدة صاحلــــة للوقــــائع  خطـــوات جريئ

اجليوسياسية يف القرن احلادي والعشرين. 
إن الفلبني ملتزمة بتشجيع التوصل إىل اتفــاق بشــأن 
تدابــري ترمــي إىل حتقيــق عمليــة الختــاذ القـــرار أكـــثر انفتاحـــا 
وشــفافية يف جملــس األمــن، كمــا ترمــي إىل إجيــاد حــل وســط 
مقبول بشأن توسيع عدد األعضاء الدائمني وغري الدائمني يف 
جملس األمن. ومبا أننا ال نزال خمتلفني بشأن طريقة التوسيع، 
رمبا ينبغي أن نقلل خياراتنا إىل قاســم مشــترك تتوافــق اآلراء 
عليه. ومن املأمول أن نتمكــن مــن التوصــل إىل قــرار بتوافــق 
اآلراء بشأن هذه املســالة اهلامــة واحلساســة خــالل اســتعراض 

إعالن األلفية يف عام ٢٠٠٥. 
شغل الرئيس مقعد الرئاسة. 

وبالنسبة ألساليب عمل الس، نؤمن بأن عددا من 
التحسينات قد أجريت خالل األعوام القليلة املاضيــة ــدف 
ـــك، فـــإن  زيــادة الشــفافية ومشــاركة غــري األعضــاء. ومــع ذل
إجراءات الس واالبتكــارات اإلجيابيــة األخــرية يف أســاليب 
عمله تبقى مؤقتة وخمصصــة يف طابعــها. وقــد يرغــب الــس 
يف املوافقــة علــى االقــتراح الــذي قدمــه العــام املـــاضي األمـــني 

العــام يف جــدول أعمالــه للمزيــد مــن التغيــري، وهــي أن ينظـــر 
الــس يف تقنــني تغيرياتــه األخــرية. وإحــدى الســبل ســـتكون 
اعتماد نظامه الداخلي املؤقــت وإرفــاق االبتكــارات األخــرية 
بالنظام الداخلي. ونؤيد أيضــا إجــراء املزيــد مــن احلــوار بــني 
ممثلــي الــس والفريــق العــامل املفتــوح بــاب العضويــة التـــابع 
للجمعية العامة بشــأن أســاليب عمــل الــس واملســائل ذات 
الصلة. وقد أثبتت تلك اجللسات أا مفيــدة كمــا أــا توفــر 
طريقة جيدة للمجلس وللجمعية العامة للقيــام بتبــادل نشــط 

لآلراء بشأن نطاق واسع من املسائل. 
وإذ نستمر مع جتربتنا بشــأن إصــالح جملــس األمــن، 
ينبغي أن نعترف بأن الفريــق العــامل املفتــوح بــاب العضويــة 
أحــدث تأثــريا يف بــدء اإلصــالح يف أســـاليب عمـــل الـــس، 
مبا يف ذلك عقد املزيــد مــن اجللســات املفتوحــة واإلحاطــات 
اإلعالمية املنتظمة والترتيبات احملسنة إلجراء املشــاورات مــع 
البلــدان املســامهة بقــوات. وبالتــايل، فإننــا نؤمــن بأنــــه ينبغـــي 
للفريق العامل املفتوح باب العضوية أن يركــز علــى املســائل 
العالقة الرئيسية للتوسيع، بينما حيافظ على االتفاقات األولية 
اليت مت التوصل إليها بشــأن املســائل املدرجــة يف اموعــة ٢ 

املتعلقة بأساليب عمل الس. 
إن وفدي على استعداد لدعــم مجيــع اجلــهود الراميــة 
ـــة شـــاملة تتـــألف مـــن تدابـــري تتصـــل  إىل االتفــاق علــى صفق

بتوسيع عضوية الس وبتعزيز شفافية أساليب عمله. 
وبالنسبة لتقرير جملس األمن، فال بد للجمعية العامـة، 
اهليئة الوحيدة من هيئات األمم املتحدة اليت تتلقى تقـارير مـن 
اهليئـات الرئيسـية األخـرى، مبـا فيـها جملـــس األمــن، أن تغتنــم 
الفرصة يف كل دورة  لكي تعلّق علـى عمـل وقـرارات جملـس 

األمن خالل الفترة اليت يغطيها تقريره السنوي وتقيمهما. 
وقــد يفيــد الــس أيضــا أن ينظــر يف تقــدمي تقـــارير 
خاصـة، مـن آن إىل آخـر كـل عـام، وكمـا يـرد يف املـــادة ١٥ 



03-5701011

A/58/PV.36

ـــة مطلعــة علــى أعمــال  مـن امليثـاق، حـىت يبقـي اجلمعيـة العام
الس. فعلى سـبيل املثـال، تنتـهي الفـترة الـيت يغطيـها التقريـر 
احلايل يف ٣١ متــوز/يوليـه ٢٠٠٣. ونظـرا للتطـورات الرئيسـية 
يف قضايا تشغل الس، فمن شأن تقرير خاص تكميلـي، مـن 
الفـــترة ١ آب/أغســـطس إىل ١ تشـــرين األول/أكتوبـــــر، أن 

يكون أيضا مفيدا. 
ــــد  ويســـعدنا أن نالحـــظ مـــن التقريـــر أن الســـنة قي
االستعراض قد شهدت أحداثــا هامـة أبرزهـا، مـن مجلـة أمـور 
ـــس يف الوقــت املناســب  أخـرى، اإلجـراءات الـيت قـام ـا ال
لتحقيـــق االســـتقرار يف األحـــوال األمنيـــة وحتســـني الوضــــع 
اإلنساين يف حاالت الصراع، خاصة يف أفريقيا، مثل نشر قوة 
طوارئ مؤقتة ومتعددة اجلنسيات يف بونيا، وقوة طالئع تابعـة 
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف ليربيا. واسـتفادت 
بعثتــان منفصلتــان لــس األمــن أوفدتــا إىل وســــط وغـــرب 
أفريقيا، على التوايل، من مالحظتهما بشكل مباشـر لألحـوال 

السياسية واألمنية الفعلية يف هاتني املنطقتني.  
وقـام جملـس األمـن باسـتجابات فوريـــة هدفــها توفــري 
اإلغاثـة اإلنسـانية لشـعب العـراق بعـد العمـل العسـكري ضـــد 
العـــراق، وذلـــك مـــن خـــــالل القــــرارات ١٤٧٢ (٢٠٠٣) 
ـــــدي أن  و ١٤٧٦ (٢٠٠٣) و ١٤٨٣ (٢٠٠٣). ويـــود وف
يعــرب عــن تقديــره الختــاذ القــرار ١٥١١ (٢٠٠٣) بشـــأن 
العراق باإلمجاع، وهو القرار الذي مل يرد يف التقريــر، باعتبـار 
ذلـك جـهدا آخـر حازمـا مـــن جــانب الــس للحفــاظ علــى 

وحدته. 
ـــدة  وحنــن جنــد أن مناقشــات الــس املوضوعيــة مفي
ــي  جـدا، وينبغـي االسـتمرار فيـها. ومـع ذلـك، نعتقـد أـا ترم
أيضا إىل حتقيق هدف ما عملـي املنحـى خـالل فـترة متوسـطة 
ــتزامن  األجـل. وميكـن أيضـا ملناقشـات الـس املوضوعيـة أن ت
مع مناقشات لنفـس املسـائل يف اجلمعيـة العامـة بغـرض الربـط 

بــني القــرارات أو اإلجــراءات السياســية املالئمــــة للمجلـــس 
واجلمعيــة العامــة بشــأن تلــك املســائل. فينبغــي استكشــــاف 
التفـاعل بـني اجلـهازين بشـأن مثـل هـذه املسـائل، مــع مراعــاة 

واليتيهما. 
ومــا زال وفــدي يتطلــع إىل نظــر اجلمعيــة العامـــة يف 
تقريــر الــس بقــدر موضوعــي أكــرب، وليــس بـــالضرورة يف 
التقريـر بأكملـــه، ولكــن علــى األقــل النظــر يف قضايــا معينــة 
يتناوهلــا التقريــر. ويف هــذا الصــدد، اقــترح وفــدي أن حيـــدد 
الرئيس قضايا معينـة ملناقشـتها بصـورة أكـثر كثافـة، مـع أخـذ 
ــــار، وبصيغـــة غـــري رمسيـــة أكـــثر، مثـــل  املــادة ١٢ يف االعتب
املشاورات غري الرمسية أو املوائد املستديرة. وينبغـي ملثـل هـذه 
املناقشات أن تستهدف الوصـول إىل نتيجـة حمـددة مثـل اختـاذ 
قــرار، أو إصــدار ملخــص للرئيــس، أو جمــرد مذكــرة تتعلـــق 
باملناقشة. ومن شأن مثل هذا النهج، يف رأينا، أن ينسجم مـع 
هـدف القـرار السـابق املعـين بتنشـيط اجلمعيـة العامـــة. وميكــن 
للقضايا املختارة أن تكون على املستوى القطري أو ميكـن أن 

تكون أحد األمور املوضوعية اليت ينظر فيها الس. 
ـــاك توافــق يف اآلراء علــى هــذا النــهج،  وإذا كـان هن
ـــال  ينبغـي إتاحـة وقـت للنظـر يف هـذا البنـد مـن جـدول األعم

أكثر مما يتاح له اآلن. 
أخريا، يود وفدي أن يعيد التأكيد على املبادئ التالية 
اليت نعتقد أا ينبغي أن توجه إجراءات جملس األمن يف سـعيه 
لالضطالع مبسؤوليته الرئيسـية عـن حفـظ السـلم واالسـتقرار 
الدوليـني، كمـا حددهـا رئيسـي قبـل بضعـة أسـابيع أمـام هــذه 

اجلمعية، وهي كما يلي. 
أوال، ينبغي احترام مبدأ األمن اجلماعي الـذي ُأرسـي 
مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة. ثانيــا، ينبغــي لــس األمـــن 
احلفـاظ علــى النــهج املتعــدد األطــراف وإتباعــه يف أداء دوره 
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الرئيسي. ثالثا، يكتسي احترام حكم القانون أمهية قصـوى يف 
حفظ السلم واألمن الدوليني.  

ـــة املتحــدة) (تكلــم  السـري إمـري جونـز بـاري (اململك
باالنكليزية): حتيي اململكة املتحدة وتؤيد االقتراح الذي قدمه 
األمـني العـام يف خطابــه أمــام اجلمعيــة العامــة يف ٢٣ أيلــول/ 
ســبتمرب بإنشــــاء فريـــق مـــن الشـــخصيات املرموقـــة لبحـــث 
التحديـــات الراهنـــة للســـلم واألمـــن، وإســـهام اإلجـــــراءات 
اجلماعية يف التصدي هلـا، وعمـل األجـهزة الرئيسـية يف األمـم 
ـــز األمــم املتحــدة مــن خــالل إصــالح  املتحـدة، وكيفيـة تعزي

مؤسساا وعملياا. 
إن جملس األمن يضطلع مبسـؤولية رئيسـية عـن صـون 
ـــني. ومــن الواضــح أن النظــر يف كيفيــة  السـلم واألمـن الدولي
تعديـل الـس حـىت يتصـدى لتلـك التحديـات بشـكل أفضـــل 

ينبغي أن يكون جزءا من والية الفريق. 
ــات  إن العضويـة الدائمـة يف الـس حتمـل معـها التزام
داخل الس وجتاه جممل الدول غري األعضاء يف الـس علـى 
حد سواء. ويف منظومة األمم املتحدة بكاملها، تعمل اململكـة 
املتحدة على الوفاء بتلك االلتزامات. عالوة علـى ذلـك، حنـن 
ـــه جيــب علــى جملــس األمــن بأكملــه الســعي إىل أن  نعتقـد أن

يستمد القوة من الدعم األساسي للجمعية العامة ككل.  
وتعتقد اململكة املتحـدة أنـه ينبغـي لنـا أن نعمـل علـى 
حتسـني شـفافية الـس وإمكانيـة وصـــول كــل األعضــاء إليــه 

ومساءلته. 
ـــة  ويف كـل أمـر مـن هـذه األمـور - الشـفافية وإمكاني
الوصول واملساءلة � أسهمت اململكة املتحدة يف عمل جملـس 
األمـن. ولقـد سـعينا إىل تكويـن عالقـات بنـاءة وتعاونيـــة بــني 
الـس وأجـزاء أخـرى مـن منظومـة األمـم املتحـدة، مبـــا فيــها 
اجلمعيـة العامـة، والـس االقتصـادي واالجتمـــاعي، واألمانــة 
العامــــة. ومــــن األمهيــــة أن يقــــوم تعــــــاون وثيـــــق بشـــــأن 

املسـائل القطريـة واـاالت العامـــة مثــل دور املــرأة يف الســلم 
واألمن، وأمهية العدالة وحكم القانون، وأمثلة أخرى من هـذا 

القبيل. 
وينبغي لنا مجيعا أن نبحث عن أفكـار إضافيـة عمليـة 
وسـهلة التنفيـذ ميكـن أن حتسـن نوعيـة عمـل الـــس وفعاليتــه 

وأن تفيد أيضا جممل أعضاء األمم املتحدة. 
ولكـن باإلضافـــة إىل إدخــال حتســينات علــى طريقــة 
عمـل الـس، تعتقـد اململكـة املتحـدة أن زيـادة عـــدد أعضــاء 
الس واجب تأخر حتقيقه إذا أريد للمجلس أن يصبـح أكـثر 
متثيال للعامل احلديث. ولذا، فنحـن نؤيـد زيـادة عـدد األعضـاء 
ـــد منــذ فــترة  يف كلتـا العضويتـني الدائمـة وغـري الدائمـة. ونؤي
طويلة العضوية الدائمة ألملانيا واليابان؛ ونعترب اهلنـد والـربازيل 
مرشحتني متميزتني من آسـيا وأمريكـا الالتينيـة؛ ونؤيـد متثيـال 

دائما من أفريقيا.  
ـــدم يف إصــالح  ونريـد أن نـرى إحـراز املزيـد مـن التق
جملس األمن يف فترة قريبة. واململكـة املتحـدة مسـتعدة للعمـل 
مـع دول أعضـاء أخـرى لتحقيـق هـــذا اإلصــالح. ونعتقــد أن 
ـــن إذا  كثـريين بيننـا هنـا يتشـاطرون األهـداف األساسـية. ولك
أريـد لنـا أن حنـرز تقدمـا، جيـب علـى اموعـات اإلقليميــة أن 

تتوصل إىل نتائج أو أن تتخلى عن عرقلتها للتقدم. 
إن الس جزء من منظومة أوسع � من هيكل يضـم 
هيئات مثل اجلمعية العامة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي، 
والوكــاالت، واألمانــة العامــة. وبالنســبة للمملكــة املتحـــدة، 
ينبغي إلصالح الس أن يكون جمرد جزءا من برنـامج واسـع 
النطــاق لتعزيــز فعاليــة األمــم املتحــــدة برمتـــها. ولـــذا فإننـــا 
حريصـون جــدا علــى املشــاركة يف العمليــات اجلاريــة حاليــا 
إلعـادة تنشـــيط اجلمعيــة وإحيائــها - وذلــك حتــت قيــادتكم 
الشــخصية وامللهمــة، ســيدي الرئيــس - وإلصــالح اهليئـــات 
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األخـرى، ممـا يضمـــن اســتمرار األمــم املتحــدة ووكاالــا يف 
التكيف والتحديث.  

ـــى  واألهـم مـن كـل ذلـك، جيـب تركـيز سياسـاتنا عل
األولويات احلقيقية وعلى التحديات اليت نواجهـها يف القضـاء 
على اجلوع، وإرساء حكـم القـانون عامليـا، ودحـر اإلرهـاب، 
وإاء انتشار أسلحة الدمار الشـامل، وقبـل كـل شـيء إظـهار 
ـــم  أن تعدديــة األطــراف، الــيت جتســدها بشــكل رئيســي األم

املتحدة، ميكن أن تقدم احللول هلذه املشاكل وغريها.  
وليس هلذا السبب وحـده رحبنـا بفريـق الشـخصيات 
املرموقــة الــذي اقترحــه األمــني العــام وبدعوتــه إىل إصــــالح 

مؤسسي من املمكن أن يكون جذريا. 
السيد تالبوت (غيانـا) (تكلـم باالنكليزيـة): يف هـذه 
املرحلـة املتـأخرة مـن املناقشـة بشـأن هـذا البنـد، سـأديل ببيـــان 

موجز. 
أوال أعرب عن التقدير جلـهود رئيـس اجلمعيـة العامـة 
يف دورـا السـابعة واخلمسـني، السـيد يـان كافـان، يف خدمـــة 
عملية إصالح جملس األمـن. كمـا أعـرب عـن التقديـر لألمـني 
العام على مبادرته إلنشاء فريق من الشخصيات البارزة للنظـر 
يف مســائل الســلم واألمــن والتعزيــز الكــامل ملنظومــة األمــــم 

املتحدة. 
لقد عقد قادة العـامل العـزم يف مؤمتـر قمـة األلفـة علـى 
تكثيـف جـهودهم لتحقيـق إصـالح شـامل لـــس األمــن مــن 
ـــد ثــالث ســنوات، مــا زال يتعــني  كافـة جوانبـه. واليـوم وبع
ترمجة عزمهم إىل تقدم حاسم. وكما أوضـح العديـدون، فـإن 
إصالح جملس األمن هو أصعب قرار يتعني على هـذه املنظمـة 
أن تواجهـه، ولكـن بـدون التقليـل مـــن الصعوبــات يف حتقيــق 
ذلك، فهو قرار ال مفر منه. ما هو البديل لذلك؟ هـو الوضـع 
ـــاء عليــه إال بتكلفــة كبــرية هلــذه  الراهـن الـذي ال ميكـن اإلبق
املنظمــة. ويف ايــة املطــاف، ســيكون ذلــك علــــى حســـاب 

ـــوة الكبــرية لألمــم املتحــدة -  مـا وصفـه األمـني العـام أنـه الق
مشروعيتها. 

ـــم  إن خســارة املشــروعية ســتعين الضــرر البــالغ لألم
املتحدة وستقوض فعاليتها. وقد ازداد خطر هـذه اخلسـارة يف 
ـــاضي. ومــع ازديــاد  جملـس أمـن مـا زال صميمـه متمسـكا بامل
أعضاء هذه املنظمة على امتداد نصـف القـرن املـاضي، أصبـح 

الس بصورة متزايدة أقل متثيال وأقل إنصافا يف تكوينه. 
واملواقف بشأن إصالح الس، مبا فيـها موقـف وفـد 
ـــنوات مــن املناقشــة. لقــد  بـالدي، معروفـة جيـدا بعـد ١٠ س
طالب وفد بالدي بإلغاء حـق النقـض أو قصـره علـى املسـائل 
الداخلـة يف إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق. وحنــن طالبنــا 
بالتوسيع يف الفئتني الدائمة وغري الدائمـة. وأعربنـا عـن الـرأي 
القائل إنه لدى توسيع فئة األعضاء الدائمني، ينبغي أال يكـون 
هنـاك متيـيز فيمـا يتعلـق بـــاحلقوق واالمتيــازات بــني األعضــاء 
الدائمني احلاليني واألعضاء الدائمـني اجلـدد. وباعتمادنـا علـى 
هذا النظام اجلمــاعي فيمـا يتعلـق بأمننـا وسـلمنا، سـعت غيانـا 
إىل التماس التأكيد على أن جملس األمن اجلديد املُصلـح ميكنـه 
أن يوفـر احلمايـة املعقولـة لسـيادتنا وســـالمتنا اإلقليميــة كــأمر 

ذي أمهية فائقة. 
ـــرى أنــه الزم اآلن هــو العــزم السياســي علــى  ومـا ن
املضي قدما مع إيالء االعتبار الواجب لكـل مصـاحل وشـواغل 
الـدول األعضـاء. وصـــرح رئيــس غيانــا ــارات جــاغديو يف 
خطابه أمام هذه اجلمعيـة بتـاريخ ٢٥ أيلـول/سـبتمرب مـن هـذا 

العام مبا يلي: 
�لقد حان الوقت لكي يكـون جملـس األمـن 
التابع لألمم املتحدة، والذي تكمـن مسـؤوليته األوىل 
مبوجـب امليثـــاق يف صــون الســلم واألمــن الدوليــني، 
أكـثر متثيـال للمجتمـع الـدويل األوسـع نطاقـا. وال بــد 
ــــز دور البلـــدان  مــن توســيع عضويــة الــس، وتعزي
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الناميــة يف تلــك اهليئــة علــى حنــو مناســب. وحتقيقـــا 
لذلـك، فـإن غيانـــا مســتعدة لدعــم ترشــيح الــربازيل 
واهلند وأحد البلدان األفريقية لشغل مقـاعد دائمـة يف 
الس، إىل جانب ختصيص عدد مناسب من املقـاعد 
 ،A/58/PV.12) .غري الدائمة لبلدان نامية أخرى�

الصفحة ٦) 
وعلينا اختاذ قرارات صعبة إذا أردنـا أن يصبـح جملـس 
األمن أكثر متثيال ودميقراطية وشفافية وفعالية. وغيانا مســتعدة 
ألن تتخــذ قــرارات ســتؤدي بنــا إىل اإلجنــــاز املبكـــر لذلـــك 

اهلدف. 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): أعطي الكلمـة للمراقـب 

عن فلسطني. 
السيد القدوة (فلسطني): قبل أن أبـدأ، أود أن أديـن 
ـــني  االعتـداء اإلجرامـي الـذي تعرضـت لـه جمموعـة مـن املواطن
ــذي  األمريكيـني أثنـاء توجهـهم إىل مدينـة غـزة الفلسـطينية وال
ذهــب ضحيتــه ثالثــة مواطنــني قبــل ثالثــة أيــام. إن القيـــادة 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إذ تعلنان إدانتهما املطلقة هلذا 
العمل، ستبذالن كل اجلهد للقبض علـى اجلنـاة وتقدميـهم إىل 
ـــين أيضــا أود أن أتقــدم بــأحر التعــازي ألهــايل  احملاكمـة. وإن

الضحايا ولإلدارة األمريكية. 
إننا نتحدث اليوم باعتبارنا أصحاب القضية اليت نظـر 
فيـها جملـس األمـن رمبــا أكــثر مــن أي قضيــة أخــرى. هكــذا 
نسـتطيع القـول إن لدينـا تقييمـا واقعيـا وحقيقيـا لعمـل جملـــس 
األمن ومدى فعاليته وأساليب عمله ودرجة احلاجة إىل التغيري 

يف تركيبته. 
ــــة، وإذا اســـتخدمنا النجـــاح يف  فيمــا يتعلــق بالفاعلي
الشرق األوسط وقضية فلسطني كأداة قياس، نسـتطيع القـول 
إن جملس األمن مل ميتلك أية فاعلية، بل وفشل فشال ذريعا يف 
القيام بواجباته يف احلفاظ على األمن والسـلم الدوليـني. فشـل 

أوال بسـبب حـق النقـض (الفيتـو) املتكـرر مـــن أحــد أعضائــه 
الدائمني، ٢٧ مرة حيال مشاريع فلسـطينية منـذ عـام ١٩٧٦ 
حىت نكون دقيقني. آخرها قبل جمرد ثالثـة أيـام عـن موضـوع 
اجلدار الذي ميكن أن ينـهي أيـة إمكانيـة للسـالم بـني اجلـانبني 

الفلسطيين واإلسرائيلي. 
ـــى  مث فشـل جملـس األمـن ثانيـا بسـبب عـدم قدرتـه عل
متابعة تنفيذ القرارات اليت اختذها فعال والتصدي النتـهاكاا. 
سبعة وثالثون قرارا حول الوضع يف األرض الفلسطينية احملتلة 
مل ينفــذ أي منــها بــل مت انتهاكــها بالكــــامل بشـــكل فـــرض 
تغيريات خطــرية وغـري قانونيـة علـى األرض الفلسـطينية احملتلـة 
ـــن  مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية عـرب سـنوات طويلـة بـالرغم م
ـــن القــانون الــدويل. غــابت  قـرارات جملـس األمـن وبـالرغم م
الفعاليـة إذًا يف هـــذه احلالــة، أساســا بســبب االســتخدام غــري 

املقيد حلق النقض. 
ويف هذا اال، إذا كانت املطالبة بإلغـاء حـق النقـض 
أمــرا غــري واقعــي، فإنــه، باملقــابل، ال ميكــن اســتمراره ــــذا 
الشكل غري احملدد أو املقيد، إذا ما أريد هلذا الـس أن يلعـب 

دوره وفقا للميثاق. 
أبسـط بدايـة يف هـذا اـال هـو تفسـري الفقـرة ٣ مـــن 
املـادة ٢٧ مـن امليثـاق، حـول ضـرورة أن ميتنـع العضـو الدائــم 
عن التصويت على القرارات حتت الباب السادس من امليثـاق، 
عندما يكون طرفا يف النـزاع. والسؤال هنا، مثـال، مـىت ميكـن 
اعتبـار العضـو الدائـم طرفـا يف نـزاع مـا؟ وهـل اسـتخدام حــق 
النقض عددا معينا من املرات يكفي النطباق املـادة ٢٧؟ حنـن 
نعتقد هذا، حيث ال توجد طريقـة أخـرى لتفسـري عـدد كبـري 
من حاالت استخدام حق النقض مـن قبـل نفـس العضـو علـى 

نفس املوضوع. 
بالنسـبة ألسـاليب العمـل يف جملـس األمـن، نعتقـــد أن 
هذا اجلانب ال يقل أمهية عن تركيبة الس. والوضـع يف هـذا 
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اال، بصراحة، هو وضع كارثي. الس يعمل بطريقـة شـبه 
سرية، حيث جيري معظم العمـل يف غرفـة مغلقـة، بينمـا بـاقي 
األعضاء يف األمم املتحـدة، واألطـراف املعنيـة، ال يسـمح هلـم 
حـىت باالسـتماع. ويعمـل الـس أيضـا بطريقـة غـري واضحــة، 
ــــاب الئحـــة  وغــري حمــددة، وذات طــابع مؤقــت، بســبب غي
واضحـة ودائمـة لإلجـراءات. وهـو بـالطبع مـا يعـود بالفـــائدة 
علـى الـــدول الكــربى علــى حســاب العضويــة العامــة لألمــم 

املتحدة. 
أمــا عــن موضــوع تركيبــة الــس، فنحــــن بـــالطبع 
متفقـون مـــع كــل مــا يقــال حــول ضــرورة توســيع الــس، 
ليعكــس بشــكل أصــدق تركيبــة األمــم املتحــدة، وذلـــك يف 
ما يتعلق بكلتا العضويتني غري الدائمة والدائمـة. وبـالرغم مـن 
ذلك، فإن رأينا املتواضـع هنـا هـو أال يـترك موضـوع االتفـاق 
ـــأمر  علــى توســيع العضويــة الدائمــة، بــالرغم مــن أمهيتــه، ك
ال ميكن بدونه االتفـاق علـى األمـور اهلامـة األخـرى وامللحـة، 
مبا يف ذلك أساليب عمل الس، ووضع ضوابط وقيـود علـى 

حق النقض. 
ـــف األمــني العــام ومطالبتــه بــإحداث  إننـا نشـيد مبوق
تغيريات وإصالحات جذرية يف املنظمـة، وأيضـا حـول إعطـاء 

األولوية إلصالح جملس األمن. وإننا نتفق مع األمني العام. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): اســتمعنا إىل املتكلــــم 
األخري يف املناقشة بشأن هـذا البنـد. وقـد طلـب أحـد املمثلـني 
ممارسة حق الــرد. أود أن أذكِّـر األعضـاء بـأن البيانـات املُـدىل 
ا ممارسة حلق الرد حمددة بعشر دقـائق للبيـان األول وخبمـس 
دقائق للبيان الثاين، وينبغي للوفود أن تديل ا من مقاعدها. 

السـيد شـاخام (إسـرائيل) (تكلـم باالنكليزيـــة): لقــد 
صـرف املراقـب الفلسـطيين لتـوه الكثـري مـن الوقـــت يف البيــان 
ــــى آخريـــن إلخفاقـــه يف  الــذي أدىل بــه، منحيــاً بالالئمــة عل
الـترويج ألهدافـه يف جملـس األمـن. لقـــد أحنــى بالالئمــة علــى 

أساليب عمل جملس األمن. والم عضوا دائمــا يف الـس بـذل 
من أجل دعم قضية السالم أكثر من أية دولة أخرى. والواقـع 
أن املراقــب الفلســطيين يشـــعر بالســـخط ألن جملـــس األمـــن 
مل يأخذ بالكامل باألسلوب الفلسطيين الـذي يصـور الصـراع 
على أنه مبثابـة أبيـض وأسـود، ضحيـة وشـرير، وليـس صراعـا 
يشـترك فيـه شـعبان لكـــل منــهما حقــوق وعلــى كــل منــهما 

مسؤوليات. 
إن إسـرائيل مسـتعدة ولديـها اإلرادة مـن أجـل الوفــاء 
مبسؤولياا، وقد أثبتت ذلك من خالل التحرك امللموس. بيد 
أننـا مـا زلنـا بانتظـــار رؤيــة شــريك فلســطيين مســتعد للقيــام 
بالعمل نفسه، وال سيما بالوفاء مبسؤوليته األساسية إزاء إـاء 
ـــا  اإلرهــاب. إن كــل وفــد مــه معرفــة احلقيقــة يعرفــها متام
ويدرك أن سبب رفـض جملـس األمـن اعتمـاد مشـروع القـرار 
الفلسـطيين األخـري قبـل ثالثـة أيـام كـان بكـل بســـاطة بســبب 
رفض اجلانب الفلسطيين التفـاوض بشـأن نـص نزيـه ومتـوازن 
يشري ال إىل مسؤوليات إسرائيل فحسب بل وإىل مسـؤوليات 

الفلسطينيني كذلك. 
يظهر أن بعثة مراقب فلسطني توقعت مـن الـس أن 
حيتضن بصورة عمياء مشروعها املنحاز. بيـد أنـه حـني رفـض 
ــالء  مخسـة أعضـاء، مبـن فيـهم عضـوان دائمـان، اخلضـوع لإلم
الفلســطيين، كــانت النتيجــة شــــعور الفلســـطينيني بالســـخط 
واالسـتياء. إن بعثـة املراقـب الفلسـطيين وجـــدت يف مــا أبــداه 
أعضـاء جملـس األمـن مـن جـرأة باقتراحـــهم أن يشــمل النــص 
إدانــة واضحــة لإلرهــــاب والدعـــوة إىل الوفـــاء بااللتزامـــات 
ـــزال  الفلســطينية أكــثر ممــا تســتطيع حتملــه ومواجهتــه. وال ي
املراقـب الفلســطيين علــى ســخطه. بــل إنــه لألســف يشــتعل 
غيظا. وإال فماذا يعين اعتباره قرارا يدين قتل املدنيني األبريـاء 
على يد تنظيمات محاس واجلـهاد اإلسـالمي وكتـائب شـهداء 
األقصى ويدعو إىل تفكيكها قرارا غـري مقبـول؟ إن هـذا يعـين 
أن إجـراء مـن هـذا القبيـل ملكافحـة اإلرهـاب، منصوصـا عليــه 
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بكل وضوح يف خطة الطريق اليت أيدا األمـم املتحـدة وأصـر 
عليها أعضاء جملس األمن، ال أمهية له البتة بالنسبة إليه. 

من هنا، فإن هذا الرفـض مـن جملـس األمـن أن يـأخذ 
بالكامل بالعرض املضلل الذي قدمته بعثـة املراقـب الفلسـطيين 
يشكل سببا كافيا للدعـوة جمـددا إىل عقـد الـدورة االسـتثنائية 
الطارئة للجمعية العامـة لكـي يفـرض علينـا جمـددا أن نصـرف 
املزيد من الوقـت يف االسـتماع والنظـر يف حتميـل كـل طـرف 
ســوى الطــرف الفلســطيين املســؤولية عــن احملنــة احلاليــة ويف 
ـــه يتجــاهل  اسـتصدار قـرار آخـر جيسـد احلـق الفلسـطيين ولكن
االلتزامــات الفلســطينية، ويصــور إســرائيل جمــددا علــى أــــا 
ــــى أـــم  وحدهــا الشــرير ويصــور الفلســطينيني وحدهــم عل

الضحايا. 
رمبا كان مـن اجلديـر بـاملراقب الفلسـطيين أن يتوقـف 
ولـو مـرة واحـدة عـن البحـث عـن طـــرف آخــر ينحــي عليــه 
بالالئمة وأن يتوقف ولو مـرة عـن هـذه املهزلـة الـيت تتمخـض 
ـــة ومشــوهة ال ختــدم  اخلطـب البالغيـة فيـها عـن قـرارات زائف
إال إخفاء حقيقة أن القيادة الفلسـطينية ترفـض القيـام بالشـيء 

املطلوب منها وهو مكافحة اإلرهاب. 
السيد القدوة (فلسطني): لقد استمعنا قبـل قليـل إىل 
مداخلـة لسـت متـأكدا مـن أن صاحبـها شـخص طبيعـــي، أو، 
على األقل، ما إذا كان يتكلم حول نفـس املوضـوع املطـروح 
للنقاش أمام هذه اجلمعية، والذي حتدثت فيـه قبـل قليـل. رمبـا 
هذا املمثل لديه كلمة مكتوبـة مسـبقا عليـه أن يلقيـها يف كـل 

مكان وزمان، بغض النظر عن املوضوع. 
لقـد تقدمنـا ببعـض احلقـائق، ومل أمسـع أي نفـي هلـــذه 
احلقائق. كان هناك لـس األمـن ٣٧ قـرارا حـول الوضـع يف 
األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلـك القـدس الشـرقية، وهـي 
ضمن ٧٣ قرارا حول اجلوانـب املختلفـة مـن قضيـة فلسـطني. 
هذا غري قرارات الس املتعلقة باجلوانب األخرى مـن الـرتاع 

العريب اإلسرائيلي. مجيع هذه القرارات مل يتم االلـتزام ـا مـن 
قبل إسرائيل، قوة االحتالل. مث هناك حقيقة أخـرى، أنـه منـذ 
عام ١٩٧٦، مارس عضو دائـم يف جملـس األمـن حـق النقـض 
٢٧ مرة على مشاريع قرارات فلسطينية، هذا الرقم ال يشـمل 
ممارسـات أخـرى حلـق النقـض حـول جوانـــب أخــرى للــرتاع 

العريب اإلسرائيلي. 
حقيقة ثالثة، ال يوجد أي عضـو دائـم العضويـة، غـري 
ذلك العضو، مارس حق النقض علـى أي مـن هـذه املشـاريع. 
ــــة  هــذه حقــائق ال عالقــة هلــا باخلطــاب السياســي أو اهللوس

السياسية اليت تقدم ا املمثل اإلسرائيلي قبل قليل. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): بذلـك تكـون اجلمعيـــة 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرهـا يف البنـد ٥٦ مـن جـدول 

األعمال. 
البند ١١ من جدول األعمال (تابع) 

 (A/58/2) تقرير جملس األمن
الرئيس (تكلم باالنكليزية): لعل اجلمعية تتذكر إنـين 
قلت عند افتتاح املناقشة بشأن البند ١١، تقرير جملس األمن، 
إنين سأطبق األحكام الواردة يف الفقرة ١٢ مـن قـرار اجلمعيـة 
العامة ٢٤١/٥١، اليت مبوجبـها �يقيـم رئيـس اجلمعيـة العامـة 
مناقشة هذا البند وينظر يف مدى احلاجة إىل مواصلة النظـر يف 
تقرير جملس األمن�. ولكـي نيسـر هـذه العمليـة، عـرض هـذا 
البنـد للنظـر فيـه منفصـال يف برنـامج عمـــل إحــدى اجللســات 

العامة. 
ـــر  وأثنــاء ثــالث جلســات، تنــاول ٤٠ متكلمــا تقري
جملــس األمــن. وقدمــت الواليــات املتحــدة، بصفتــها رئيـــس 
جملس األمن لشهر تشـرين األول/أكتوبـر، عرضـا مسـهبا عـن 
تقريـر الـس. ومـع ذلـك، كـانت الواليـات املتحـــدة العضــو 
الوحيد من األعضاء الدائمني اخلمسة يف الس، وانضم إليـها 
مؤخرا عضو دائم آخـر يف الـس، الـذي طلـب املشـاركة يف 
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املناقشـة بشـأن البنـد ١١. ومـن بـــني األعضــاء غــري الدائمــني 
العشرة يف الس، عرض جمرد أربعة أعضاء وجـهات نظرهـم 
بشـأن التقريـــر قيــد املناقشــة. وقــد شــعر األعضــاء بــأن مــن 
املؤســف أن عــددا قليــال جــدا مــن أعضــــاء جملـــس األمـــن، 

وال سيما األعضاء الدائمون، تكلموا يف املناقشة. 
وقـد اقـترح بـأن يطلـب مـن أعضـاء الـــس اخلمســة 
ــــر، عنـــد  عشــر مجيعــا أن يدلــوا بوجــهات نظرهــم يف التقري
ـــدر أكــرب وأفضــل مــن  اعتمـاده، حـىت ميكـن احلصـول علـى ق
املعلومـات. وكـانت هنـاك وجـهات نظـر خمتلفـة فيمـــا يتعلــق 
بفصل البند ١١ عـن البنـد ٥٦ بشـأن إصـالح الـس، للنظـر 
ـــن بــني الذيــن تنــاولوا هــذه املســألة  فيـه يف جلسـة عامـة. وم
بــالتحديد، اعتقــد البعــض أن املناقشــــتني املنفصلتـــني بشـــأن 
املسألتني اللتني تتصفان باألولوية هلما ما يربرمها. ومــع ذلـك، 
ُأعرب أيضا عن خيبة األمل فيما يتعلق بالعودة إىل املناقشـات 

املنفصلة. 
وبينما ركز عدد من املتكلمني مالحظـام بـالتحديد 
على تقرير الس، ففي اية املطاف، تكلم قليلـون علـى حنـو 
تام أو كامل عن التقرير. ومجع البعض مالحظــام علـى كـال 
البندين ١١ و ٥٦، بينما أبدى آخـرون، وهـم يتكلمـون عـن 
ـــن تلــك املســألة  تقريـر الـس، بعـض املالحظـات اخلاطفـة ع
ومضوا بالتعليق بشكل أساسي علـى مسـائل اإلصـالح. وأود 
ـــيت بــرزت مــن املناقشــة  أن أنتقـل اآلن إىل النقـاط الرئيسـية ال

بشأن البند ١١. 
كـانت هنـاك آراء خمتلفـة بشـأن نوعيـة وفـائدة تقريــر 
الس. فمن ناحية، لقـي التقريـر ثنـاء وتـأييدا باعتبـاره وثيقـة 
شاملة، وإن كانت خمتصرة، ودليال على عمـل الـس الشـاق 
وعلـى انتاجيتـه، ومصـدرا قيمـــا للمعلومــات ونظــرة ثاقبــة يف 
أنشـطة الـس. واعتـــرب التقريــر أيضــا عالمــة مشــجعة علــى 
استجابة الس اإلجيابية املستمرة ملطلب الدول األعضـاء بـأن 

يكـون التقريـر أكـثر حتليـال، واختصـــارا وســهولة مــن حيــث 
قراءته. 

ومن ناحية أخرى، ُذكر أيضا بـأن التقريـر مل يعكـس 
عمـق أو أمهيـــة عمــل الــس؛ وكــان وصفيــا جــدا ومطــوال 
وخاليا من العناصر اليت من شأا أن تتيح القيـام بتقييـم لعمـل 
الس؛ وافتقد الوضوح؛ واتسم بفيض من املعلومات، ولكن 
بالقليل من حيث التفسري أو التحليل. وهـذا أدى بـالبعض إىل 
اسـتنتاج أن التقريـر مل يكـــن بــالعمق الــذي ينبغــي أن يكــون 

عليه. 
وهناك وجهة نظر شائعة بأن تقريـر الـس كـان مـن 
ــا  الضـروري أن يصبـح وثيقـة أكـثر فـائدة للـدول األعضـاء، هل
حمتـوى حتليلـي بشـكل أكـرب، وتوفـر املسـاءلة التامـــة للجمعيــة 
حـق مشـروع فيـها. وقيـل إن التقريـر ينبغـي أال يقتصـــر علــى 
ما حققه الس، وإمنـا ينبغـي أن يتنـاول أيضـا مـا انشـغل بـه، 
ـــن أن  وملـاذا. وـذه الطريقـة، مـن شـأن اجلمعيـة أن تتمكـن م

تقيم أعمال الس تقييما عميقا. 
وأثــري أيضــا إجـــراء جملـــس األمـــن إلعـــداد تقريـــره 
كمسألة يف املناقشة. واعتـرب أن مـن دواعـي األسـف، يف هـذا 
الشأن، أن الس مل حيترم ممارسـته للسـنوات املاضيـة اخلاصـة 
بإجراء مناقشة بني أعضاء الـس، يف جلسـة مفتوحـة، حـول 
كيفية عكس وجهات نظر كل عضو يف التقرير خالل عمليـة 
ـــإصرار إن تلــك املمارســة كــانت يف صــاحل  صياغتـه. وقيـل ب
الشـفافية واملسـاءلة. وُأعـرب أيضـا عـن رأي بأنـه كـان جيـــب 
على الس أن يعود إىل عقد جلسات مفتوحة بشأن تقريره. 
ـــس األمــن، مت التعــرض  ويف سـياق مناقشـة تقريـر جمل
أيضـا للمسـألة األعـم املتمثلـة يف العالقـــة بــني اجلمعيــة العامــة 
والس. وُرئي أن وجود عالقة مرضية بـني اهليئـات الرئيسـية 
أمر أساسي لعمل األمم املتحـدة. وقيـل إن التقريـر رسـخ مـن 
جديد القواعد الـيت تنظـم العالقـة بـني اجلمعيـة العامـة وجملـس 
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األمن، وأتاح فرصة مهمة لكي تبحث اجلمعية أنشطة الـس 
بتعمق، وحتدد اإلجراء الواجـب اختـاذه إلحـداث التحسـينات 
املطلوبة. وُرئي أيضا أن التقرير يوفر فرصة نادرة لقيـام حـوار 
بني اجلمعية والس، حوار ال ينبغـي أن يـأخذ طـابع الشـعائر 

والطقوس. 
كمــا ُوجــه االنتبــاه إىل املــادة ١٥ مــن امليثــاق الـــيت 
تطالب بتقرير جملـس األمـن وحتـدد مضمونـه يف الوقـت ذاتـه. 
ويف هــذا الســياق، مت التــأكيد علــى أن تلــك املــادة مل يكـــن 
املقصود ا أن تنص على جمرد إجراء رمزي أو شـعائري، بـل 
مـا هـو أكـثر مـن ذلـك. وقيـل يف هـذا الصـدد إن العالقـة بـني 
اجلمعية وجملس األمن كانت دون املستوى املنشـود، وإنـه قـد 
يدفع بأن تركيز سلطة صنـع القـرار يف يـد جملـس األمـن كـان 
علـى حسـاب اجلمعيـــة العامــة. وال ينبغــي أن يكــون الوضــع 
كذلك، كما قيل، ألن امليثاق حيدد الكيفية اليت ينبغـي ـا أن 

تتعاضد خمتلف أجهزة األمم املتحدة مع بعضها بعضا. 
ـــة بــني اجلمعيــة العامــة وجملــس  وأيضـا، بشـأن العالق
األمن، ُأفصح عـن رأي مفـاده أن مـن واجـب رئيـس اجلمعيـة 
العامــة ورئيــس جملــس األمــن أن يتشــاورا بشــكل متواتــر - 
وأثنـاء األزمـات علــى وجــه اخلصــوص. وُأشــري أيضــا إىل أن 
ــــة مل تتلــق بعــد التقــارير اخلاصــة املتوخــاة يف  اجلمعيـــة العامـ
الفقرة ٣ من املادة ٢٤ من امليثاق، والـيت تطـالب بـأن �يرفـع 
… خاصـــة، إذا اقتضـــت احلـــال، إىل  جملــس األمــــن تقـــارير 
اجلمعية العامة لتنظر فيها�. وقيل إنه لو كــانت تلـك التقـارير 
اخلاصـة ترفـع إىل اجلمعيـة العامـة لكـان مـن شـأا اإلســهام يف 
النهوض بعالقة ناشطة بني اجلمعية العامة وجملس األمن. ومن 
شـأا أيضـا أن توفـر أساســـا تعتمــد عليــه اجلمعيــة العامــة يف 

صياغة توصيات للمجلس. 

وثــار التســاؤل حــول مــدى وضــــوح العالقـــة بـــني 
ـــالذات حــول مــا إذا كــان  اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن، وب

جملس األمن مسؤوال أمام اجلمعية العامة وخاضعا هلا. 
ومـع ذلـك، كـان هنـاك رد فعـل إجيـــايب واستحســان 
إزاء عـدد مـن إجـــراءات الــس الــيت اعتــربت مفيــدة، وإزاء 
تطورات يف العالقة بني اجلمعية العامة والس اعتربت إجيابية 

ومبشرة باخلري. 
وقوبلت اجللسات املفتوحة اليت يعقدها الس بتـأييد 
ملحـوظ، وكذلـك اإلحاطـات الشـــهرية الــيت يقدمــها رئيــس 
الـس، واجللسـات اخلتاميـة الدوريـة الـيت تدعـى إليـها الــدول 
غـري األعضـاء. واقـترح أن تتخـذ هـذه اجللسـات اخلتاميـة الـيت 
تعقد يف اية الشــهر طابعـا مؤسسـيا، بغيـة النـهوض بالتفـاعل 
وتعزيز التعاضد بني عمل اجلمعية وعمل الـس. ومـع ذلـك، 
أشار البعض إىل أن قيام الـس بتغيـري اجللسـات املفتوحـة إىل 
مناقشات مفتوحة، وإن كان موضع ترحيب، كان حيـدث يف 
أغلب األحيان بدون إعطاء مهلة كافية، مما جيعـل مـن املتعـذر 
ـــدول غــري األعضــاء أن تســتفيد مــن الفــرص املتاحــة  علـى ال

استفادة كاملة. 
ـــادرات الــيت أقــدم  وعلَّـق املتكلمـون كذلـك علـى املب
عليـها جملـس األمـن ملراعـاة الـدول غـــري األعضــاء يف الــس. 
واستشـهدوا، يف هـذا السـياق، باإلحاطـات الـيت تقـدم للــدول 
غري األعضاء، واملناقشات العلنيـة الـيت تجـرى للقضايـا امللحـة 
ذات الصلة بصون السالم واألمن. ويف هـذا الصـدد، ُرئـي أن 
املناقشات العلنية تساعد الس يف التوصل إىل قرارات حمايدة 

وأكثر توازنا. 
ومع ذلك، مت اإلعراب عـن القلـق إزاء افتقـار الـس 
إىل الشـفافية وتقصـريه يف إيـالء االهتمـام الواجـب آلراء عامــة 
أعضـاء األمـم املتحـدة. ومت التشـديد، يف هـــذا الســياق، علــى 
أمهيــة إعطــاء مجيــع الــدول غــري األعضــاء يف الــس فرصــــة 
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لإلعـراب عـن آرائـها بشـأن املسـائل املطروحـة علـــى الــس، 
وإجـراء مشـاورات أكـثر اتسـاما بالطـابع املنـهجي مـع الــدول 

غري األعضاء. 
وقيل إنه عندما تتخذ القـرارات قبـل إجـراء املناقشـة، 
وعندما يستمع إىل الدول غري األعضاء بعد أن يتكلـم أعضـاء 
الـس، ال ميكـن أن يكـون إسـهام غـري األعضـاء فعـاال حبـــق. 
واعترب امليل حنو تركيز عمليـة صنـع القـرار يف أيـدي األعضـاء 
الدائمني عملية غـري دميقراطيـة تقـوض شـرعية قـرارات جملـس 
األمن وسلطة إجراءاته. وجرى التأكيد، يف هذا الصدد، علــى 
ضـرورة أخـذ آراء الـدول غـري األعضـــاء يف احلســبان قبــل أن 

يضع الس قراراته. 
وتباينت اآلراء حول مسـألة املناقشـات املواضيعيـة يف 
جملس األمن. فالبعض أيد هـذه املناقشـات وأثـىن عليـها، علـى 
اعتبـار أـا مفيـدة. وجـادل البعـض بـأن املناقشـات املواضيعيــة 
إضافـة ال لـزوم هلـا إىل عمـل الـس، وأـا تثـري قلقـــا مــتزايدا 
بشأن ازدواج العمل والتعـدي علـى مواضيـع تتناوهلـا اجلمعيـة 
العامة كما جيب. وقيل أيضا إن اجللسات اخلتامية الـيت تركـز 
على مناقشة مواضيعية ال متت بصلة ألنشـطة الـس يف ذلـك 

الشهر، ال ختدم الغرض املتوخى منها. 
وبالنسـبة للعالقـات بـني جملـس األمـن وهيئـات األمــم 
املتحدة األخرى واملنظمات اإلقليمية، جرى التـأكيد علـى أن 
هـذه العالقـــات هلــا أمهيــة خاصــة. وكــانت املشــاورات بــني 
الس واملؤسسات اإلقليميــة ودون اإلقليميـة موضـع ترحيـب 

خاص. 
وفيمـا يتعلـق بـإجراءات اإلبـالغ، قيـل إنـه إذا كــانت 
اجلمعية العامة تريد أن تكون طريقة اإلبــالغ واضحـة، فعليـها 

ـــة يف  أن تضـع معايـري واضحـة. وقيـل إن تقصـري اجلمعيـة العام
توفـري مثـل هـذه املعايـري قـد يكـون الســـبب يف تراجــع جــودة 

التقرير احلايل لس األمن. 
وخبصوص نتيجة نظر اجلمعية العامـة يف تقريـر جملـس 
األمن، اقترح عقد جلسـة خاصـة للمجلـس لالسـتماع إىل رد 
اجلمعيـة العامـة علـى التقريـر. ووفقـــا لالقــتراح، ميكــن القيــام 
بذلك من خالل بيان يعده رئيس اجلمعيـة العامـة، أو باعتمـاد 

وثيقة رمسية تقدم إىل الس. 
واآلن، وقـد قدمـت للجمعيـة العامـة تقييمــي للنقــاش 
الذي دار حول تقرير جملـس األمـن، أود أن أرجـع إىل القـرار 
٢٤١/٥١ الـذي ينـص يف مرفقـه علـــى أن للرئيــس أن جيــري 
مشاورات غري رمسية، حسـب االقتضـاء، بعـد تقييـم املناقشـة، 
لبحـث مـدى احلاجـــة إىل إعــداد توصيــات توجــه إىل جملــس 
األمـن. وسـأجري مشـــاورات غــري رمسيــة، مبــا يف ذلــك مــع 
الوفود اليت قدمت مقترحات حمـددة، مـن أجـل حتديـد مـا قـد 

يتخذ من أعمال أخرى فيما يتعلق بتقرير جملس األمن. 
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيـط علمـاً بتقريـر 

جملس األمن الوارد يف الوثيقة A/58/2؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم باالنكليزية): بذلك نكون قد اختتمنا 
هذه املرحلة من نظرنا يف البند ١١ من جدول األعمال. 

ُرفعت اجللسة الساعة ١٦/٤٠. 
 

 


