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 ٢٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   إقرار جدول األعمال: القسم الرابع
من مرفـق   ) أ (٢أبلغ اللجنة أنه وفقا للفقرة      : الرئيس - ٥
، فإن مشروع جـدول األعمـال       ٥٨/٣١٦رار اجلمعية العامة    ق

منظم اآلن حتت عناوين تتفق مع أولويـات املنظمـة، كمـا يـرد      
ومـشروع  . ٢٠٠٥-٢٠٠٢يف اخلطة املتوسطة األجـل للفتـرة        

 من املـذكرة يتكـون مـن        ٥٤ الفقرة   جدول األعمال الوارد يف   
 يف  مجيع البنود الـواردة يف جـدول األعمـال املؤقـت كمـا ورد             

 أعمال اجلمعيـة    تنشيطالقسم الثاين من تقرير األمني العام عن        
ــة  ــة   ) A/58/864(العامــ ــدورة الثامنــ ــه رئــــيس الــ ــا قدمــ وكمــ

، فــضال عــن A/59/355واخلمــسني للجمعيــة العامــة يف الوثيقــة 
ويتضمن مـشروع   . ١٦١ و   ١٦٠ و   ١٥٩و  ) ي (١٧البنود  

 ١٥٣جدول األعمال أيـضا مخـسة بنـود جديـدة، هـي البنـود                
 .١٦١ و ١٦٠ و ١٥٩ و ١٥٤ و

تنظــيم الــدورة العاديــة التاســعة واخلمــسني للجمعيــة العامــة  
ــود     ــع البنـ ــال وتوزيـ ــدول األعمـ ــرار جـ  A/BUR/59/1(وإقـ

 )A/59/355 و
استرعى انتباه اللجنة إىل مذكرة مـن األمـني         : الرئيس - ١

مـسني للجمعيـة    العام حول تنظيم الدورة العاديـة التاسـعة واخل        
) A/BUR/59/1(العامة وإقرار جدول األعمـال وتوزيـع البنـود          

وإىل رســـالة موجهـــة مـــن رئـــيس الـــدورة الثامنـــة واخلمـــسني 
للجمعية العامة إىل رئيس الدورة التاسـعة واخلمـسني للجمعيـة           

)A/59/355 (   يــسترعي فيهــا رئــيس الــدورة الثامنــة واخلمــسني
فق األول مـن تقريـر األمـني العـام          االنتباه إىل القسم الثاين واملر    

، الـذي قـررت     )A/58/864(عن تنشيط أعمال اجلمعيـة العامـة        
اجلمعيــة أن تقدمــه لكــي جيــري النظــر فيــه يف الــدورة التاســعة   

حتــيط علمــا باملعلومــات الــواردة يف  أن قــررت اللجنــة - ٦ .واخلمسني
 )A/BUR/59/1 (مذكرة من األمني العام . من املذكرة٥٣ إىل ٤٨الفقرات من 

ــال إن ممثـــل مـــصر طلـــب أن : الـــرئيس - ٧  يـــشترك يف قـ
 يف هـذا     مـن النظـام الـداخلي ال تنطبـق         ٤٣وأن املـادة    . املناقشة
 . على هذا الطلبوأنه فهم أن اللجنة ترغب يف املوافقة. اجملال

 تنظيم الدورة: القسم الثاين
 أحاطــت اللجنــة علمــا جبميــع املعلومــات ذات الــصلة  - ٢

وقــررت أن تــسترعي . املتــضمنة يف القــسم الثــاين مــن املــذكرة
ــة إىل    ــة العامــ ــر اجلمعيــ ــة وأن   نظــ ــات الالزمــ ــع املعلومــ مجيــ

اجلمعيــة العامــة بالبــت يف املقترحــات الــواردة يف ذلــك  توصــي
 .القسم

 .تقرر ذلك - ٨
) مـصر (بناء على دعـوة الـرئيس، اختـذ الـسيد النجـار               - ٩

 .مكانا عل طاولة اللجنة
سـأل عمـا إذا كانـت اللجنـة         ): مـصر  (السيد النجار  - ١٠

تنوي مناقشة الـصيغة اجلديـدة ملـشروع جـدول األعمـال أثنـاء         
ــال      ــشيط أعم ــار تن ــاريخ الحــق يف إط ــة أو يف ت ــسة احلالي  اجلل

مـن القـسم بـاء      ) ج (٢وقال إنـه وفقـا للفقـرة        . اجلمعية العامة 
ــة العامــة    ــرار اجلمعي ــة أن  ٥٨/٣١٦مــن مرفــق ق ، ينبغــي للجن

تتــشاور مــع الــدول األعــضاء قبــل رفــع توصــيات إىل الــدورة    
ــود مــن       ــشأن إدراج بن ــة العامــة ب ــعة واخلمــسني للجمعي التاس

ــة   - ٣ ــررت اللجنـ ــة    وقـ ــة العامـ ــي اجلمعيـ ــضا أن توصـ أيـ
ــأن ــرة     بـ ــواردة يف الفقـ ــات الـ ــا باملعلومـ ــيط علمـ ــن  ١٧حتـ مـ
 .املذكرة

 مالحظات على تنظيم أعمال اجلمعية العامة: القسم الثالث
نــة أن تــسترعي انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل  قــررت اللج - ٤

 .مجيع املعلومات الواردة يف القسم الثالث من املذكرة
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مـسألة اجلـزر امللغاشـية غلوريـوز وخـوان دي نوفـا              (٨٤البند  
 )ويوروبا وباساس دا إنديا

ــدة؛ إال أنــ   جــدول  ــاوين جدي ــى حــد  األعمــال حتــت عن ه، عل
 .علمه، مل جتر مشاورات يف هذا الشأن

ــده - ١٨ ــا فاســو (الــسيد عبي ــدا مــن جانــب  )بوركين ، مؤي
قــال إنــه بعــد إجــراء مــشاورات مــع ): بلجيكــا (الــسيد كــولز

ــسا   ــي فرنـ ــدون  ممثلـ ــشقر، وبـ ــوقفي ومدغـ ــساس مبـ ــذين املـ  هـ
البلدين، يرغب وفد بلده يف أن يقترح أن ترفع اللجنـة توصـية    

 إىل الـــدورة ٨٤إىل اجلمعيـــة العامـــة بتأجيـــل النظـــر يف البنـــد  
 .الستني للجمعية العامة

وافقـت علـى    ): املكـسيك  (السيدة أنغيـانو رودريغـز     - ١١
 .املالحظات اليت أدىل هبا ممثل مصر

وافـق علـى املالحظـات الـيت     ): اجلزائر (السيد بوهدو  - ١٢
وقــال إنــه يفهــم أن إعــادة تنظــيم جــدول . أدىل هبـا ممثــل مــصر 

رب عــن رأيــه يف أن  األعمــال مــا زالــت قيــد املناقــشة، وأعــ     
تواصل اللجنة النظر يف املسألة عند نظرها مـستقبال يف تنـشيط      

 .تقرر ذلك - ١٩ .أعمال اجلمعية العامة
ــة  - ١٣ ــسيد بنون ــدا مــن جانــب  )املغــرب (ال ــسيد ، مؤي ال

قال إن مشروع جـدول األعمـال الـوارد يف          ): بريو (باالريسو
مذكرة األمني العام جمرد اقتراح وإنـه ينبغـي أن يكـون موضـع              

ــه، رغمــا عــن ذلــك، يقتــرح   . د مــن املناقــشةاملزيــ وأضــاف أن
وجوب التقدمي الفوري أليـة مقترحـات خاصـة تتعلـق بـإدراج       

 .بنود، حيث أنه ال ميكن تأجيل هذه القضية بالذات

قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج البنـود           - ٢٠
 ألـف، مـع األخـذ يف احلـسبان بـاملقررات         الواردة حتت العنوان  

 .٨٤ و ٢٨املتخذة بشأن البندين 
تعزيز النمو االقتصادي املطـرد والتنميـة املـستدامة         (العنوان باء   

وفقــا للقــرارات الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة ومــؤمترات األمــم  
 )املتحدة املعقودة مؤخرا

لبنـود  قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج ا         - ٢١ .تقرر ذلك - ١٤
ــار  - ١٥ .الواردة حتت العنوان باء ــسيد النجـ ــصر (الـ ــى أمت   ): مـ ــان علـ ــه كـ ــال إنـ قـ

االســتعداد لالشــتراك يف املناقــشة حــول إدراج بنــود جــدول      
إال أنه نظرا لعدم وجـود تعليمـات مـن القـاهرة، لـن              . عمالاأل

ميكنه أن يؤيـد أي اقتـراح يقـدم حلـني إجـراء مـشاورات بنـاءة               
 .تشترك فيها مجيع الدول األعضاء

 )تنمية أفريقيا(العنوان جيم 
قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج البنـود           - ٢٢

 .الواردة حتت العنوان جيم
 ).مصر(انسحب السيد النجار  - ١٦ )تعزيز حقوق اإلنسان(العنوان دال 

 اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج البنـود          تقرر - ٢٣
 .الواردة حتت العنوان دال

 إدراج البنود
 )صون السلم واألمن الدوليني(العنوان ألف 

 )التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية(ن هاء العنوا
 )ةمسألة جزيرة مايوت القمري (٢٨البند 

قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج البنـود           - ٢٤
ــة أن تؤجــل نظرهــا يف إدراج البنــد    - ١٧ .الواردة حتت العنوان هاء  ٢٨قــررت اللجن

 .إىل تاريخ الحق
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 )تعزيز العدالة والقانون الدويل(العنوان واو 
قــال إن ممثــل كوســتاريكا طلــب أن يــشترك  : الــرئيس - ٢٥

 يف هذا   الداخلي ال تنطبق   من النظام    ٤٣يف املناقشة، وأن املادة     
 .وأنه فهم أن اللجنة ترغب يف املوافقة على هذا الطلب. اجملال
 .تقرر ذلك - ٢٦
ــا       - ٢٧ ــاز بانياغ ــسيد دي ــرئيس، اختــذ ال ــى دعــوة ال ــاء عل بن

 . طاولة اللجنةإىلمكانا ) كوستاريكا(
اقتـرح أنـه ينبغـي      ): كوسـتاريكا  (السيد دياز بانياغـا    - ٢٨

التفاقيـــة الدوليـــة ملنـــع استنـــساخ البـــشر  ا (١٥٢إدراج البنـــد 
 .حتت العنوان واو بدال من العنوان طاء) ألغراض التكاثر

 .تقرر ذلك - ٢٩
 ).كوستاريكا(انسحب السيد دياز بانياغا  - ٣٠
قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج البنـود           - ٣١

الــواردة حتــت العنــوان واو، مــع األخــذ يف احلــسبان بــاملقرر       
 .١٥٢تعلقة بالبند امل

 )نزع السالم(العنوان زاي 
قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدراج البنـود           - ٣٢

 .الواردة حتت العنوان زاي
مكافحــة املخــدرات، ومنــع اجلرميــة، ومكافحــة (العنــوان حــاء 

 )اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهرة
اج البنـود   قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بـإدر        - ٣٣

 .الواردة حتت العنوان حاء
 )املسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل أخرى(العنوان طاء 

 للتعاون مركز املراقب لـدى      شنغهايمنح منظمة    (١٥٣البند  
 )اجلمعية العامة

باســم الــدول تكلــم ): الــصني (يد وانــغ غوانغيــاسالــ - ٣٤
سـي   للتعـاون، وهـي االحتـاد الرو       شـنغهاي األعضاء يف منظمـة     

وأوزبكـــستان وطاجيكـــستان وقريغيزســـتان وكازاخـــستان،    
/  حزيــران١٥فقــال إن هــذه املنظمــة أنــشئت يف شــنغهاي يف  

وأهنــا هيئــة حكوميــة دوليــة مكرســة للتنميــة      . ٢٠٠١يونيــه 
اإلقليميــة وصــون الــسلم واألمــن، وأن أنــشطتها تتفــق متامــا       

وأضـاف أن املنظمـة     . وأغراض ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة        
ــاء مــع األمــم املتحــدة حــول    مــست عدة للمــشاركة يف حــوار بن

القــضايا الــيت هتــم الطــرفني؛ ويف هــذا الــصدد، فــإن مــنح هــذه  
املنظمة مركز مراقب سيمكنها من التعاون مـع األمـم املتحـدة            

، الـيت   A/59/141واسترعى االنتباه إىل الوثيقة     . على حنو أفضل  
ثـر تفـصيال    ميكن ألعـضاء اللجنـة أن جيـدوا فيهـا معلومـات أك            

 .عن منظمة شنغهاي للتعاون وأعماهلا
قـال إن وفـد بلـده       ): أوزبكـستان  (السيد فوهيـدوف   - ٣٥

وأضـاف أن مـنح     .  يف جدول األعمال   ١٥٣يؤيد إدراج البند    
منظمــة شــنغهاي للتعــاون مركــز املراقــب مــن شــأنه أن يكفــل  
إسهامها الفعال يف إرساء األمن واالستقرار، ليس يف منطقتـها          

ونبه إىل أن تدعيم    . مية فحسب، بل يف مجيع أحناء العامل      اإلقلي
التعـــاون بـــني املنظمـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة سيـــساعد علـــى   
التـــصدي للتهديـــدات والتحـــديات اجلاريـــة يف جمـــال األمـــن،  

وذكّر بـأن رؤسـاء الـدول       . فضال عن جمايل االستقرار والتنمية    
ن الـذي  األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون أكـدوا يف اإلعـال    

/ صدر عقب مؤمتر القمة الذي عقدوه يف طـشقند يف حزيـران           
ــه  ــاء هيكـــل أمـــين   ٢٠٠٤يونيـ ــشاركة يف بنـ ــتعدادهم للمـ  اسـ

 .جديد، فضال عن أمهية تفاعلهم مع األمم املتحدة
قال إن وفـد بلـده      ): كازاخستان (السيد كازخيانوف  - ٣٦

. بكـستان يؤيد متاما البيانني اللذين أدىل هبما ممثال الـصني وأوز         
وأضاف أن كازاخستان تعلق أمهية كربى على تعزيز الـروابط    
بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، الــيت ترحــب    

البلـدان واملنظمـات الدوليـة األخـرى يف اجملـاالت      بالتعاون مـع    
ــة واالقتــــ   ــسياسية والتجاريــ ــة،  الــ ــسانية والعلميــ صادية واإلنــ

 .حدة والقانون الدويلألغراض ومبادئ ميثاق األمم املت وفقا
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ــرئيس - ٣٧ ــتان وطاجيكــستان    : ال ــي قريغيزس ــال إن ممثل ق
ــ  مــن ٤٣ طبقــا للمــادة ١٥٣ االشــتراك يف مناقــشة البنــد  اطلب

 .النظام الداخلي
وبناء على دعـوة الـرئيس، اختـذ الـسيد مولـدوغازيف             - ٣٨

مكــانني إىل ) طاجيكــستان(والــسيد نــازاروف ) قريغيزســتان(
 .طاولة اللجنة

قـال إن وفـد بلـده       ): طاجيكـستان  (السيد نـازاروف   - ٣٩
.  يف جـدول األعمـال   ١٥٣يؤيد أيـضا االقتـراح بـإدراج البنـد          

ومضى يقـول إن األمـم املتحـدة كثفـت عـرب الـسنني جهودهـا          
الراميـة إىل إنـشاء شــراكات مـع منظمـات إقليميــة بغيـة حتقيــق      

وأن مـنح منظمـة     . األهداف املشتركة للـسلم واألمـن والتنميـة       
نغهاي للتعـاون مركـز املراقـب لـن يوسـع مـن جمـال املنظمـة                 ش

فحسب، بل سيدعم أيضا اجلهود الراميـة إىل        اجلغرايف للتعاون   
 .صون السلم واألمن الدوليني

أعرب عـن تأييـده     ): قريغيزستان (اليد مولدوغازيف  - ٤٠
القتراح ممثل الصني، مـشريا إىل أن األهـداف الرئيـسية ملنظمـة             

تكمـن يف تــدعيم الثقـة والـصداقة املتبــادلتني    شـنغهاي للتعـاون   
ــال يف اجملــاالت       ــا الفع ــة تعاوهن ــضاء ويف تنمي ــدول األع ــني ال ب

وأضـاف أن منظمـة     . السياسية واالقتصادية والتجارية وغريهـا    
شنغهاي للتعاون تركز يف جمال األمن على مكافحـة اإلرهـاب          
ــة     ــشأت مــؤخرا أمان والتطــرف والرتعــات االنفــصالية وأهنــا أن

 . ملكافحة اإلرهاباائمة وجهازا إقليميد
والـسيد  ) قريغيزسـتان (انسحب الـسيد مولـدوغازيف       - ٤١

 ).طاجيكستان(نازاروف 
قال إن وفد بلده    ): االحتاد الروسي  (السيد كونوزين  - ٤٢

وأن طلب مـنح منظمـة شـنغهاي للتعـاون       . يؤيد اقتراح الصني  
ــط وثيقــ      ــة رواب ــة يف إقام ــه الرغب ــب مبعث ــة مركــز املراق ة وفعال

وأن االستجابة إىل هذا الطلب مـن       . للتعاون مع األمم املتحدة   
شأهنا أن تسمح بالتـدعيم احلقيقـي لتفاعـل األمـم املتحـدة مـع                

املنظمــات اإلقليميــة وأن تعــزز فــرص صــون الــسلم واألمــن       
 .الدوليني

قررت اللجنة أن توصي اجلمعيـة العامـة بـإدراج البنـد             - ٤٣
جــدول أعمــال الــدورة التاســعة  حتــت العنــوان طــاء مــن ١٥٣

 .واخلمسني
مــنح اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي مركــز  (١٥٤البنــد 

 )املراقب لدى اجلمعية العامة
قال إن ممثل مجهورية تنــزانيا املتحـدة طلـب          : الرئيس - ٤٤

 مـن النظـام     ٤٣ طبقـا للمـادة      ١٥٤االشتراك يف مناقـشة البنـد       
 .الداخلي

لـــرئيس، اختـــذ الـــسيد ماهيغـــا    وبنـــاء علـــى دعـــوة ا   - ٤٥
 .مكانا إىل طاولة اللجنة) مجهورية تنـزانيا املتحدة(

تكلـم باسـم    ): مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة      (اليد ماهيغا  - ٤٦
ــوب      ــة وجن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسوانا ومجهوري ــوال وبوت أنغ
ــالوي     ــسوتو ومـ ــوازيلند وليـ ــابوي وسـ ــا وزمبـ ــا وزامبيـ أفريقيـ

ميبيـا، فعـرض طلـب هـذه البلـدان          وموريشيوس وموزامبيق ونا  
وأوضـح  .  يف جدول أعمال اجلمعية العامـة      ١٥٤بإدراج البند   

أن برنامج عمل اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي يتفـق مـع             
ــن،      ــسلم واألمـ ــاالت الـ ــدة يف جمـ ــم املتحـ ــل األمـ ــامج عمـ برنـ
والدميقراطية، ونوع اجلـنس، والعلـم والتكنولوجيـا، والتكامـل         

وأن مــنح اجلماعــة مركــز املراقــب مــن   . عــاماإلقليمــي بوجــه 
شأنه أن ميكن املؤسستني من تـشاطر املعلومـات علـى الـصعيد             

وفضال عـن   . اإلقليمي بشأن تنفيذ خمتلف برامج األمم املتحدة      
ذلك فإن الترتيبات دون اإلقليمية اليت تنظمها اجلماعـة هبـدف           

. ولينيالتعاون تشكل العناصر اإلقليمية لبناء السلم واألمن الـد        
ومنح مركز املراقب لـدى اجلمعيـة العامـة مـن شـأنه أن يـدعم                

 .الشراكة بني املنظمتني
 ).مجهورية تنـزانيا املتحدة(انسحب السيد ماهيغا  - ٤٧
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قررت اللجنة أن توصي اجلمعيـة العامـة بـإدراج البنـد             - ٤٨
 حتــت العنــوان طــاء مــن جــدول أعمــال الــدورة التاســعة  ١٥٤

 .واخلمسني
متثيل ثالثة وعـشرين مليـون نـسمة بتـايوان          مسألة   (١٥٩البند  

 )يف األمم املتحدة
 تــضمنت طلــب A/59/194قــال إن الوثيقــة : الــرئيس - ٤٩

وإن ممثــل غامبيــا طلــب اإلدالء ببيــان يف    . ١٥٩إدراج البنــد 
 مـــن النظـــام ٤٣اللجنـــة بـــشأن هـــذه املـــسألة مبوجـــب املـــادة 

 .الداخلي
 - الـــسيد غـــراي يس، اختـــذئوبنـــاء علـــى دعـــوة الـــر  - ٥٠

 .مكانا إىل طاولة اللجنة) غامبيا(جونسون 
ــسيد غــراي   - ٥١ ــسون-ال ــا ( جون ــم باســم  : )غامبي تكل

بـــاالو، وبليـــز، وبوركينـــا فاســـو، وتـــشاد، وتوفـــالو، وجـــزر  
سليمان، وجزر مارشـال، وسـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين،         
ــادا،    ــسنغال، وســوازيلند، وغرين ــيفس، وال وســانت كيــتس ون

يكاراغوا، فقال إنه قد جـرى تقـدمي طلـب إدراج           ومالوي، ون 
ــعة واخلمـــسني  ١٥٩البنـــد   يف جـــدول أعمـــال الـــدورة التاسـ

 من النظـام الـداخلي للجمعيـة العامـة ضـمن            ١٤مبقتضى املادة   
، مــع مــذكرة توضــيحية   A/59/194معممــة يف الوثيقــة  رســالة 

ونبـــه إىل أن ). املرفـــق الثـــاين(ومـــشروع قـــرار ) املرفـــق األول(
لنظــر يف املــسألة امللحــة  وجــدت فرصــة أخــرى إلعــادة االلجنــة
 مليون نسمة، وهم شعب تايوان الـذي ميثـل    ٢٣بتمثيل   املتعلقة

الدول  حدة إدانة أخالقية وسياسية جلميع    استبعاده من األمم املت   
) ٢٦-د (٢٧٥٨ر اجلمعيـــة العامـــة ووضـــح أن قـــرا. األعـــضاء

ني يف األمـم    ينص على أن مجهورية الصني الـشعبية متثـل الـص           مل
املتحدة وال على عدم إمكانية انضمام تايوان إىل األمـم املتحـدة     

 .اليت ال جيري فيها حاليا متثيل شعب تايوان
ومــــضى يقــــول إنــــه يف عــــصر تــــسوده التهديــــدات  - ٥٢

والتحــديات اجلديــدة للنظــام الــدويل، يكــون مــن التــهور ومــن 

ي تتـوق   ، وخباصـة يف الوقـت الـذ       دولـة  ةغري املفيد أن هنمل أيـ     
ــز التعــاون يف مجيــع اجملــاالت وإىل تــدعيم     ــه الــدول إىل تعزي في

. وأنه ال جدال يف أن تايوان دولـة ذات سـيادة          . احلكم العاملي 
ا مـن قـدر تـايوان،       ع دول العامل، مبا فيها أكثرهـا حطـ        وأن مجي 

متارس التجارة وغريها من املبادالت مع تايوان بوصـفها كيانـا           
ــا . ذا ســيادة ــايوان م ــا يف   وأن ت ــسهم إســهاما جوهري  زالــت ت

االقتصاد العاملي، بل إهنا تبزغ كزعيمـة قويـة حمتملـة يف شـرق              
ــني      ــا بـ ــزا مرموقـ ــجلها مركـ ــل سـ ــيا، حيـــث حيتـ ــآسـ  امثيالهتـ

وأن . كدميقراطيـــة مطبقـــة وكمدافعـــة عـــن حقـــوق اإلنـــسان 
ــايوان ــا بــاحتالل اقتــصادها املركــز      ت  أحــرزت إجنــازا ملحوظ

لعـامل رغـم العزلـة الـسياسية الـيت       بـني أكـرب اقتـصادات ا    ١٧ الـ
فرضت عليها، كما أن ذلك برهن على اسـتعداد تـايوان التـام             

وأن تــايوان . لالضــطالع بــدورها الكامــل يف الــشؤون العامليــة 
 .أظهرت أيضا استعدادها لتحمل مسؤوليات إنسانية

ونــوه بــصفة خاصــة باســتمرار التــزام تــايوان بــأغراض  - ٥٣
حـدة، حيـث أهنـا تـرى نفـسها عـضوا            ومبادئ ميثاق األمم املت   

وأكـــد أنـــه . ضاء اجملتمـــع الـــدويلمـــسؤوال وأساســـيا مـــن 
ميكن تنفيذ أية سياسة تتخذ من جانب واحد بـشأن سـيادة           ال

ــتخدامها       ــد باس ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــق اس ــن طري ــايوان ع ت
وأنه ينبغي لألمم املتحـدة     . وكالمها غري قانوين مبقتضى امليثاق    

ومـا زال  . داث اليت جتري يف مـضيق تـايوان   أن تستجيب لألح  
إجراء حمادثات عـرب املـضيق بغيـة التوصـل إىل سـالم واسـتقرار        
دائمني اهلدف الشرعي لشعب تايوان احملب للسالم، كمـا أنـه           
ينبغي هلذه احملادثات أن تكون هـدف كـل دولـة جمـاورة حتـب        

وال ميكـن لألمـم املتحـدة    . السالم يف هـذه املنطقـة ومـا عـداها     
ن تتوقع حتقيق أهدافها يف الوقت الذي تتجاهل فيـه تطلعـات            أ

واختتم كالمـه قـائال إن لـدى اللجنـة          . شعب تايوان املشروعة  
يف عمليــة تــؤدي إىل تقــومي ناحيــة مــن أكــرب      الفرصــة للبــدء  

ــم       ــايوان مــن األم ــاريخ، وهــي اســتبعاد ت ــم يف الت ــواحي الظل ن
 .املتحدة

أعـــ
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ــا  - ٥٨ ــغ غوانغي ــسيد وان ــده  ): الــصني (ال ــد بل ــال إن وف ق
ــد   ــشدة إدراج البن ــدورة  ١٥٩يعــارض ب  يف جــدول أعمــال ال

ن عددا ضـئيال مـن البلـدان أثـار          وأضاف أ . التاسعة واخلمسني 
صــني واحــدة ”أو “ صــينني”القــضية مــرة أخــرى بغيــة إجيــاد  

وإن هذا الغرض يتنـاىف بوضـوح       . يف املنظمة “ وتايوان واحدة 
مع أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وقرار اجلمعيـة العامـة           

، فـــــضال عـــــن التحـــــدي الـــــصارخ ملبـــــدأ  )٢٦-د (٢٧٥٨
اجملتمـع الـدويل علـى نطـاق        الـذي يعتـرف بـه       “ واحدة صني”

ــده والــشعب    . واســع ــه إن حكومــة بل وعلــق علــى ذلــك بقول
الصيين يعارضان بشدة التـدخل الفاضـح يف الـشؤون الداخليـة            

 .للصني

 ).ياغامب( جونسون -انسحب السيد غراي  - ٥٤
ــرئيس - ٥٥ ــال إن عــددا مــن غــري األعــضاء املقــدمني    : ال ق

 مبقتـضى   ١٥٩لطلب اإلدراج طلب االشتراك يف مناقشة البند        
ــادة  ــام الــداخلي  ٤٣امل ــك، طلــب    .  مــن النظ ــضال عــن ذل وف

االشتراك يف املناقشة عـدد مـن غـري األعـضاء مـن غـري مقـدمي              
ض وأضاف أنه يفهم أن اللجنة توافق علـى غـ         . طلب اإلدراج 

 . من النظام الداخلي٤٣النظر عن املادة 
 .تقرر ذلك - ٥٦
ــايورال       - ٥٧ ــسيد مـ ــذ الـ ــرئيس، اختـ ــوة الـ ــى دعـ ــاء علـ بنـ

، والــسيد واغابــا  )إســبانيا(، والــسيد أويــارزون  )األرجنــتني(
بــــك . ، والــــسيد س)بــــاراغواي(، والــــسيد بوفــــا )أوغنــــدا(
، )بورونــدي(، والــسيد نكينجــي )بليــز(، واليــد لــزيل )بــاالو(
، )تركمانــستان(، والــسيدة آتايفــا )بــيالروس(الــسيد تارانــدا و

، والسيد  )توفالو(، والسيد تاوبو    )تشاد(والسيد الوتغولنودج   
 بــك .، والــسيد ســي)جامايكــا(، والــسيد نيــل )تــونس(قبعــة 

، والــسيد )جــزر مارشــال(، والــسيد كــابيلي )جــزر ســليمان(
ــوك    ــشانغ غ ــيم ت ــشعبية الدميقراطيــ   (ك ــا ال ــة كوري ، )ةمجهوري

، والـسيد   )مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية    (والسيد فيكساي   
ــ ــسييب  (ا ريفريي ــومي وبرين ــراري  )ســان ت ــسيدة ف ســانت (، وال

ســانت  (لــسيد ريتــشاردسون  ، وا)فنــسنت وجــزر غرينــادين  
، والـسيد هنليكـو     )الـسنغال (، والـسيد بـادجي      )سكيتس ونـيف  

، والـــسيد ديفيـــز  )ســـورينام(، والـــسيد ليمـــون  )ســـوازيلند(
ــرياليون( ــازاروف  )سـ ــسيد نـ ــستان(، والـ ــسيدة )طاجيكـ ، والـ

، والــسيد )غينيــا االســتوائية(، والــسيد أفومــو )غيانــا(تــالبوت 
، والـــــسيد مافرويـــــانيس )فنــــــزويال(نونـــــويز دي أودرميـــــان 

، والـسيد لـوبيز كلمــنيت   )كمبوديــا(، والـسيد مسبـاث   )قـربص (
، )يمـالو (، والسيد تشيمنامبا )مصر(، والسيد النجار    )كوبا(

ــال   ــسيد غـ ــا(والـ ــشيدومو  )منغوليـ ــسيد تـ ــق(، والـ ، )موزامبيـ
ــسيد  ــا(ايل ووالـــ ــاس  )نيجرييـــ ــوريس كاليجـــ ــسيد فلـــ ، والـــ

 . أماكنهم إىل طاولة اللجنة)هندوراس(

ومــضى يقــول إن تــايوان كانــت جــزءا ال يتجــزأ مــن   - ٥٩
وإن كـال مـن إعـالن القـاهرة         . أراضي الصني منذ قـدمي الـزمن      

 أكـدا مـن جديـد       ١٩٤٥عـام    وإعـالن بوتـسدام ل     ١٩٤٣لعام  
ــور         ــن أم ــأمر م ــايوان ك ــى ت ــصني عل ــيادة ال ــا س ــدا مطلق تأكي

وإنه ال توجـد سـوى صـني واحـدة يف العـامل،             . القانون الدويل 
وأن حكومــة بلــده هــي احلكومــة الــشرعية الوحيــدة الــيت متثــل  

ــها  ــصني برمتــ ــاكوإن . الــ ــات   ١٦٠ هنــ ــديها عالقــ ــدا لــ  بلــ
لبلــدان تعتــرف مببــدأ وإن مجيــع تلــك ا. دبلوماســية مــع الــصني

وفـضال  . وتسلم بأن تـايوان جـزء مـن الـصني         “ صني واحدة ”
اعتـرف  ) ٢٦-د (٢٧٥٨عن ذلك، فإن قـرار اجلمعيـة العامـة          

مبمثلــي حكومــة بلــده بوصــفهم املمــثلني الــشرعيني الوحيــدين  
 وأنـه ملـا كانـت تـايوان جـزءا مـن       للـصني لـدى األمـم املتحـدة    

 يــشمل تــايوان املتحــدةالــصني، فــإن متثيــل الــصني لــدى األمــم 
متثيـل تـايوان يف     ”ولذلك فإن ما يسمى بقـضية       . بطبيعة احلال 

وأن اللجنـة دأبـت منـذ عـام         . لـيس لـه وجـود     “ األمم املتحـدة  
 على رفض التوصية بـإدراج هـذه القـضية املزعومـة يف             ١٩٩٣

ــت تــصميم األغلبيــة        ــة العامــة، ممــا يثب جــدول أعمــال اجلمعي
الء شـــأن ميثـــاق األمـــم العظمـــى للـــدول األعـــضاء علـــى إعـــ 

 .املتحدة
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وأكد أن مسألة تايوان من الـشؤون الداخليـة الـصرفة            - ٦٠
ــصني ــت      . لل ــسألة ثاب ــذه امل ــن ه ــده م ــة بل ــف حكوم وأن موق
هـو أسـاس إنـشاء      “ صني واحدة ”وأن االلتزام مببدأ    . وواضح

. عالقات عرب املضيق وحتقيق إعـادة التوحيـد بـالطرق الـسلمية           
مة حبـزم، كمـا أن لـديها القـدرة          وشدد علـى أن الـصني مـصم       

وأن . الكافيــة علــى منــع أيــة حماولــة لفــصل تــايوان عــن الــصني
احتـــرام ســـيادة الـــدول وســـالمة أراضـــيها وعـــدم التـــدخل يف 
الــشؤون الداخليــة للبلــدان مــن املبــادئ اهلامــة مليثــاق األمــم        

وأعــرب عــن تقــدير الــصني للموقــف العــادل الــذي   . املتحــدة
 . للدول األعضاءتتخذه األغلبية العظمى

ــودجي  - ٦١ ــسيد الوتغولن ــشاد (ال ــده  ): ت ــد بل ــال إن وف ق
وإن مجهوريـة الـصني يف   . يؤيد البيان الذي أدىل به ممثل غامبيا     

وإن قـرار  . تايوان كانت من األعضاء املؤسسني لألمم املتحدة      
مل ينص مطلقا على الـسلطان      ) ٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعية العامة   

يف شعبية علــى مجهوريــة الــصني القــضائي جلمهوريــة الــصني الــ
ــايوان ــوايل . تــ ــضوا  ٣٠وإن حــ ــة عــ ــات   دولــ أقامــــت عالقــ

ــر مــن     ــايوان، كمــا أ، أكث  دول عــضو ١٠٠دبلوماســية مــع ت
وأضـاف  . حتتفظ بروابط اقتصادية وجتارية وثقافيـة مـع تـايوان         

أن مجهوريــــة الــــصني الــــشعبية نفــــسها انتفعــــت مــــن تزايــــد 
ضما إىل منظمة التجـارة     استثمارات تايوان وأن كال البلدين ان     

ــة عــام   ــه يف أن جتــري    . ٢٠٠٢العاملي ــذلك أعــرب عــن أمل ول
ــة    ــة العامـ ــعة واخلمـــسني للجمعيـ ــدورة التاسـ ــتجابة يف الـ االسـ
للطلب املشروع بأن تـصبح تـايوان مـرة أخـرى عـضوا كامـل               

 .العضوية يف املنظمة
مجهوريــة كوريــا الــشعبية  (الــسيد كــيم شــانغ غــوك  - ٦٢

  إن تايوان جزء ال يتجزأ من مجهوريـة الـصني          قال): الدميقراطية
). ٢٦-د (٢٧٥٨الشعبية، كما يؤكـده قـرار اجلمعيـة العامـة           

 وإن التــاريخ أثبــت أن التقــسيم االصــطناعي لألمــم يتــسبب يف
وأكــد أن قــضية تــايوان . معانــاة الــشعوب والقالقــل الــسياسية

مسألة داخلية تتوىل الصني حلها، وأنه ينبغي أال تستغل األمـم           

ومـن مث فـإن     . “صـينني ”املتحدة يف إضفاء صبغة شرعية على       
 . يف جدول األعمال١٥٩وفد بلده يعارض إدراج البند 

 بلـده   قال إن وفـد   ): كازاخستان (السيد كازخيانوف  - ٦٣
ة الـصني الـشعبية يف عزمهـا        يؤيد تأييدا كامال حكومة مجهوري    

 ســيادهتا وســالمة أراضــيها، ولــذلك فإنــه يعــارض  علــى صــون
ــد  ــشعبية هــي    . ١٥٩إدراج البن ــصني ال ــة ال وأكــد أن مجهوري

ــزء    ــايوان جـ املمثـــل الـــشرعي الوحيـــد لـــشعب الـــصني وأن تـ
ــصني   ال ــن أراضــي ال ــة،  . يتجــزأ م ــة العام  وأضــاف أن اجلمعي

ــا القــرار   قــد حــسمت القــضية مــن    ) ٢٦-د (٢٧٥٨باختاذه
 .اجلوانب السياسية والقانونية واإلجرائية

قـال إن حكومـة بلـده كانـت         ): مصر (السيد النجار  - ٦٤
ــة واألفريقيــــة ودول الــــشرق   أول حكومــــات الــــدول العربيــ
األوسط اليت اعترفت جبمهورية الصني الشعبية بوصفها املمثـل      

وأكـــد أن تـــايوان جـــزء . ب الـــصيينالـــشرعي الوحيـــد للـــشع
وأعـرب عـن أملـه يف أن يتحـد الـشعب            .  مـن الـصني    يتجزأ ال

الصيين يف يوم من األيـام حتـت لـواء حكومـة مجهوريـة الـصني                
ــشعبية ــة العامــة   . ال ــرار اجلمعي ) ٢٦-د (٢٧٥٨وأضــاف أن ق

حسم بصورة قاطعـة قـضية متثيـل الـشعب الـصيين لـدى األمـم            
فد بلده ال يقبـل إدراج هـذا البنـد          وعلى ذلك، فإن و   . املتحدة

 .يف جدول األعمال
قـال إن مجهوريـة     ): جـزر سـليمان    (بـك . السيد سي  - ٦٥

الــصني يف تــايوان وفــت جبميــع املتطلبــات الــيت تؤهلــها لتكــون 
وتطـرق إىل   . دولة ذات سيادة مبقتضى امليثاق والقانون الدويل      
ادة الوخيمـة   أن التهديدات العاملية، مثل املتالزمـة التنفـسية احلـ         

اإليـدز تؤكـد ضـرورة مـشاركة        /وفريوس نقص املناعة البشرية   
وأن تـــايوان أحـــرزت تقـــدما . مجيــع الـــدول وتعاوهنـــا الوثيـــق 

. اقتصاديا وسياسيا كبريا وينبغي أن تكـون منوذجـا حيتـذى بـه            
وأكـــد أن إعـــادة تـــايوان كدولـــة عـــضو مـــن شـــأنه أن يرقـــى 

د وأن يـسهم يف     بالعملية املتعـددة األطـراف إىل مـستوى جديـ         
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ومن مث فإن وفد بلده حيبـذ إدراج البنـد          . إعادة تنشيط املنظمة  
 .يف جدول األعمال

قـال إن وفـد بلـده       ): أوزبكـستان  (السيد فوهيـدوف   - ٦٦
يعتقد اعتقادا راسخا أن حكومة مجهورية الصني الـشعبية هـي        

ــصيين    ــشعب ال ــد لل ــشرعي الوحي ــل ال ــدا  . املمث ــد تأيي ــه يؤي وأن
). ٢٦-د (٢٧٥٨كــام قــرار اجلمعيــة العامــة  كــامال مجيــع أح

وبناء على ذلك فإنه يرفض فكرة إدراج هـذا البنـد يف جـدول              
 .األعمال

قــال إنـه ال ميكــن لألمــم  ): سـوازيلند  (الـسيد هنليكــو  - ٦٧
املتحدة أن ختذل شعب مجهورية الصني يف تايوان الذي يتـوق           

ن وأضـاف أن شـعب تـايوان يـؤم    . إىل متثيله يف شؤون املنظمـة  
حبقــه غــري القابــل للتــصرف يف تقريــر مــستقبله دون إكــراه،       

وأن شـــعب تـــايوان . وحبقـــه يف االنـــضمام إىل األمـــم املتحـــدة
أظهر رغبتـه يف أن يـصبح عـضوا مـسؤوال مـن أعـضاء اجملتمـع                 
ــم األخـــرى مـــن أجـــل تقـــدمي     ــع األمـ ــاون مـ الـــدويل وأن يتعـ

ومـضى يقـول إن إدراج      . املساعدات ودعـم التنميـة املـستدامة      
 يـــشكل بـــأي حـــال مـــن  الهـــذا البنـــد يف جـــدول األعمـــال  

ــشة إل  ــة طائــ ــوال حماولــ ــدخل يف  األحــ ــينني أو للتــ ــشاء صــ نــ
جـــرى وأنـــه . الداخليـــة جلمهوريـــة الـــصني الـــشعبية الـــشؤون

ــذ ــام  منـ ــ١٩٤٩عـ ــايوان     حكـ ــضيق تـ ــانيب مـ ــن جـ ــل مـ م كـ
ــا منفــصال  بوصــفه ــصني    . كيان ــة ال ــه مــن مــصلحة مجهوري وأن

ر صـــديق وأن تتجـــه صـــوب الـــشعبية أن تقبـــل تـــايوان كجـــا
 .التعايش السلمي

ــسيد س - ٦٨ ــاالو (بـــك. الـ ــي  ): بـ ــايوان، وهـ ــال إن تـ قـ
ــة ذات اقتـــصاد قـــوي، أهـــم مـــن أن جيـــري    ــة حديثـ دميقراطيـ

. هتميشها وإبعادها عـن عمليـة صـنع القـرار يف اجملتمـع الـدويل              
وإهنا تشارك مشاركة فعالـة يف جمـاالت التعـاون الدوليـة، مثـل            

ــصحية و  ــة ال ــة  احلماي ــسالمة اجلوي ــى ال وال ميكــن . احملافظــة عل
ــرفض      ــا أو تـ ــل وجودهـ ــد اآلن أن تتجاهـ ــدة بعـ ــم املتحـ لألمـ

وأنــه وفقــا للميثــاق، ينبغــي للــدول األعــضاء أال حتــرم  . متثيلــها
شعب تايوان من التمتع بنفس حق تقرير املصري الذي متتـع بـه             

 .بلده وأدى إىل استقالله
 إنـــه ال توجـــد قـــال): موزامبيـــق( الـــسيد تـــشيدومو - ٦٩
صني واحدة وأن تايوان كانت جزءا مـن مجهوريـة الـصني             إال

 ١٩٤٣وإن كال مـن إعـالن القـاهرة لعـام           . الشعبية منذ القدم  
 أكد سيادة الـصني علـى تـايوان         ١٩٤٥وإعالن بوتسدام لعام    

 ٢٧٥٨وأضاف أن قرار اجلمعيـة العامـة   . وفقا للقانون الدويل 
 قـضية متثيـل الـصني       حيـسم  الذي اختذ بأغلبية ساحقة   ) ٢٦-د(

. يف األمم املتحدة من النواحي السياسية والقانونيـة واإلجرائيـة         
جتـري كـل عـام لالعتـراض علـى صـالحية            وأن احملاوالت اليت    

تــشكل هتجمــا علــى مــصداقية األمــم ) ٢٦-د (٢٧٥٨القــرار 
 .وأعرب عن معارضته إلدراج هذا البند. املتحدة
): وجــزر غرينــادينســانت فنــسنت  (الــسيدة فــراري - ٧٠

قالت إن وفد بلدها يؤيد عودة تايوان إىل شـغل مكاهنـا املالئـم              
وإنه مما يدعو إىل التـشجيع أن تـتمكن دول          . كعضو يف املنظمة  

صغرية نسبيا وغري هامة، كمـا قـد يقـول الـبعض، مـن اسـترعاء              
ــايوان      ــل ت ــدم متثي ــضية ع ــدويل إىل ق ــع ال وأضــافت . نظــر اجملتم

 ٢٧٥٨وقـرار اجلمعيـة العامـة       “ حـدة صـني وا  ”تكرار ذكر    أن
وإذا . يعطي انطباعـا خاطئـا بـأن املـسألة قـد حـسمت       ) ٢٦-د(

كان األمر كـذلك، فإهنـا ال تـستطيع أن تفهـم الـسبب يف نـشر                 
. األســـلحة علـــى أحـــد جـــانيب مـــضيق تـــايوان يف اجتـــاه واحـــد

ومــضت تقــول إن حكومــة بلــدها حتــتفظ بعالقــات ممتــازة مــع   
 وأهنا ترغب يف االضطالع بدور فعال       مجهورية الصني الشعبية،  

يف تعزيز احلوار والتعاون بني مجهورية الصني الـشعبية وتـايوان،           
 .حبيث ميكن حسم احلالة احلرجة لصاحل السلم واألمن

قـال إن قـرار     ): سان تومي وبرينـسييب    (السيد فرييريا  - ٧١
 قـضية متثيـل شـعب       حيـسم مل  ) ٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعية العامـة    
وإن احلرمــان مــن احلــق يف التمثيــل  . مــم املتحــدةالــصني يف األ
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وأضـاف أن   . الدويل يتعارض مع مبدأ العامليـة مبوجـب امليثـاق         
ــدة مل يـــس  ــدأ صـــني واحـ ــوتر وجيـــب  مبـ ــاد التـ فر إال عـــن إجيـ

وأن وفـد بلـده يقتـرح أن    . يطبق رغـم إرادة شـعب تـايوان      أال
تنظم األمم املتحدة اسـتفتاء لـشعب تـايوان حـول مـا إذا كـان         

وأنه ينبغـي ضـم مجهوريـة       . يد سياسة صني واحدة ونظامني    يؤ
ــع      ــى أن تفــي جبمي ــايوان إىل عــضوية املنظمــة، عل ــصني يف ت ال

 .شروط العضوية
قـال إن مبـدأ العامليـة       ): نيكـاراغوا  (السيد كاسـتييون   - ٧٢

هو حجر الزاوية يف النظـام الـدويل الـذي وضـعه ميثـاق األمـم                
تنص علـى أن عـضوية األمـم         منه اليت    ٤املتحدة مبوجب املادة    

وأن تـايوان  . املتحدة مفتوحـة أمـام مجيـع الـدول احملبـة للـسالم           
دولة وفت جبميع ما يتطلبه القانون الدويل، حيث أهنـا ليـست            
. مـــستعمرة وال هـــي مقاطعـــة أو إقليمـــا تابعـــا لدولـــة أخـــرى

 وإعالن بوتـسدام    ١٩٤٣ومضى يقول إن إعالن القاهرة لعام       
 مـشاركة ممثلـي تـايوان أو مجهوريـة           صدرا بـدون   ١٩٤٥لعام  

الصني الشعبية واسـتهدفا حتقيـق التعـايش الـسلمي بـني الـدول              
وأن مـواطين تـايوان البـالغ عـددهم     . املسيطرة يف ذلـك الوقـت    

 مليونا يطلبون احلـق يف متثيلـهم لـدى األمـم املتحـدة وفقـا                ٢٣
ــاق    ــة املكــرس يف امليث ــدأ العاملي ــة   . ملب ــرار اجلمعي وأضــاف أن ق

نص علـى الـسماح جلمهوريـة الـصني         ) ٢٦-د (٢٧٥٨مة  العا
الشعبية باالنضمام إىل عضوية األمم املتحـدة، إال أنـه مل يعـاجل             

صورة غري الئقـة لتربيـر      مسألة متثيل تايوان، كما أنه استخدم ب      
ولذلك فإن وفد بلده يؤيد إدراج البنـد يف جـدول           . استبعادها

 .أعمال الدورة التاسعة واخلمسني
): مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية      (يد فيكساي الس - ٧٣

أكد من جديد املوقف املعـروف الـذي يتخـذه وفـد بلـده إزاء               
وقــال إنــه ال توجــد إال صــني واحــدة، وتــايوان  . هــذه املــسألة

جــزء ال يتجــزأ منــها، وأن حكومــة مجهوريــة الــصني الــشعبية   
ــشرعية الوحيــدة الــيت متثــل الــصني وشــعبها    ــه .احلكومــة ال  وأن

قـد حـسم هـذه      ) ٢٦-د (٢٧٥٨كان قرار اجلمعية العامـة       امل
 .املسألة، فإن وفد بلده يعارض إدراج هذا البند

قـال إن رسـالة موجهـة إىل        ): بـاراغواي  (السيد بوفـا   - ٧٤
 تــنص علــى A/59/322األمــني العــام ومعممــة بوصــفها الوثيقــة 

موقف حكومة بلـده بـشأن مـسألة متثيـل شـعب تـايوان الـذي                
وأن حكومـة  .  مليون نسمة لدى األمم املتحدة٢٣يبلغ عدده  

بلــده حتــتفظ بعالقــات دبلوماســية وجتاريــة وثقافيــة كاملــة مــع  
ــة الـــصني  ــايوان(مجهوريـ ــه،  ) تـ ــدم الـــذي أحرزتـ ــدر التقـ وتقـ

ومـضى يقـول إنـه      . وخباصة يف اجملـالني االقتـصادي والتجـاري       
ه يف ضوء مبدأ العاملية املكرس يف امليثاق، ترى حكومة بلده أنـ     

على اجملتمع الدويل أن ينظر يف االقتـراح قيـد البحـث كمـا لـو         
. كان االقتراح يتعلق بأية دولة أخرى وفـت مبـا يتطلبـه امليثـاق     

وأوضــح أنــه وفقــا هلــذه الــسياسة، أيــدت بــاراغواي الــسماح    
) تـايوان (لكل من مجهورية الـصني الـشعبية ومجهوريـة الـصني            

 ولذلك، فـإن بـاراغواي      .باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية    
 .تؤيد إدراج البند

قـال إن تأييـد إدمـاج هـذا         ): الـسنغال  (السيد بادجي  - ٧٥
ــا حقيقيـــا يكمـــن يف    البنـــد يف جـــدول األعمـــال يـــشكل إميانـ

وأنـه ينبغـي عـدم      . تكريس مبادئ التضامن والتـسامح والعـدل      
ــوض     ــر مرف ــها أم ــايوان وأن عزلت ــيادة ت ــشكيك يف س وأن . الت

 تـــايوان مـــن األعـــضاء املؤســـسني لألمـــم مجهوريـــة الـــصني يف
ات قويـــة للدولـــة وتـــضطلع بـــدور  املتحـــدة، ولـــديها مؤســـس

يف تعزيــز العالقـات الوديــة يف اجملتمــع الـدويل، كمــا أهنــا    فعـال 
وأضـاف أن وفـد بلـده يؤيـد         . تشارك بنشاط يف برامج التنمية    

مجيع اجلهود السلمية الراميـة إىل تقـدم عمليـة إعـادة التوحيـد،          
ــسكان     إال أ ــع الـ ــة مجيـ ــق ذلـــك إال مبوافقـ ــه جيـــب أال يتحقـ نـ

 .املعنيني
قــال إن الوقــت اآلن غــري ): إســبانيا (اليــد أويارســون - ٧٦

 .مناسب إلدراج مسألة تايوان يف جدول األعمال
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ــل  - ٧٧ ــسيد نيـ ــا (الـ ــدول   ): جامايكـ ــي للـ ــه ينبغـ ــال إنـ قـ
ــسالمة       ــادئ ال ــيت تقــوض مب ــال ال ــب األعم ــضاء أن تتجن األع

. السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للـدول       اإلقليمية و 
ــة    ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــاف أن قـ ــسم ) ٢٦-د (٢٧٥٨وأضـ حـ

قــضية متثيــل الــصني يف األمــم املتحــدة ووضــح أن مجهوريــة       
 الــشعبية هــي املمثــل الوحيــد الــشرعي واملعتــرف بــه       الــصني

وهلذا، فـإن حكومـة بلـده تعـارض إدراج هـذا            . لشعب الصني 
 .ألعمالالبند يف جدول ا

قـــال إن الطلـــب املتواضـــع ): توفـــالو (الـــسيد تـــاوبو - ٧٨
واملعقــول إلدراج هــذا البنــد يف جــدول األعمــال يــصور مبــدأ  
العامليــــة وضــــرورة تعــــاون اجملتمــــع الــــدويل بغيــــة التــــصدي  

وأضـاف أن تـايوان أثبتـت حـسن نيتـها يف            . للتحديات العاملية 
ــا     ــصحة وغريه ــضايا ال ــشأن ق ــة ب ــساحة الدولي ــايوان وأن . ال ت

منــوذج أمــام اجملتمــع الــدويل للدولــة الــيت جتاهــد لكــي تــصون    
 .وجودها كدولة دميقراطية

ــون  - ٧٩ ــسيد ت ــار (ال ــه ال توجــد إال صــني   ): ميامن ــال إن ق
واحدة، هي اليت متثلـها مجهوريـة الـصني الـشعبية، وأن تـايوان              

وملــا كــان وفــد بلــده يأخــذ يف االعتبــار  . جــزء ال يتجــزأ منــها
تدخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول ذات الـسيادة،       مببدأ عدم ال  

. فإنه يعترب هذا البند انتهاكا صارخا ألغـراض ومبـادئ امليثـاق        
حـــسم مـــسألة  ) ٢٦-د (٢٧٥٨وأن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   

وهلــذا فــإن وفــد بلــده يؤيــد تأييــدا كــامال موقــف        . التمثيــل
 .مجهورية الصني الشعبية ويعارض إدراج البند

عاد تـايوان   قـال إن اسـتب    ): مـالوي  (امباالسيد تشيمف  - ٨٠
ــشكك   ــدة يــ ــم املتحــ ــن األمــ ــهك   مــ ــة وينتــ ــدأ العامليــ  يف مبــ

ــسان  اإلعــالن ــاملي حلقــوق اإلن ــة  . الع ــة العام ــرار اجلمعي وأن ق
ــن    ) ٢٦-د (٢٧٥٨ ــزء مـ ــايوان جـ ــى أن تـ ــدا علـ مل يـــنص أبـ

وأن حكومـة بلـده حتتـرم أي اتفـاق          . مجهورية الـصني الـشعبية    
وتايوان يقوم علـى العدالـة       الشعبية   سلمي بني مجهورية الصني   

وأضـاف أنـه مـع ذلـك، ينبغـي      . واإلنصاف واالحترام املتبـادل  
لتايوان أن تشارك يف أعمال األمـم املتحـدة ووكاالهتـا، حيـث          

 مليـــون نـــسمة ٢٣أن تـــايوان دميقراطيـــة يبلـــغ عـــدد ســـكاهنا 
وأنـه لـذلك ينبغـي للجمعيـة العامـة أن           . وتتمتع باقتصاد نـشط   

 . عاجلة يف قضية إعادة تايوان إىل عضوية املنظمةتنظر بصفة
قـال إن اقتـراح إدراج      ): كوبـا  (السيد لوبيز كلمنيت   - ٨١

ــذهتا   ١٥٩البنـــد  ــرارات ذات الـــصلة الـــيت اختـ  يتنـــاىف مـــع القـ
الــذي وفــر ) ٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعيــة العامــة، مبــا فيهــا القــرار  

وأضـاف  . حاال سياسيا وقانونيا وإجرائيا متيز بالعدالة واحلـسم    
ــايوان مــن األمــم       ــو ت ــا، طــرد ممثل ــة وثالثــني عام ــل ثالث ــه قب أن

وأن موقـف حكومـة   . املتحدة ومن مجيع املنظمات املرتبطة هبا    
وشدد على أنه ال يوجـد إال صـني واحـدة وأنـه             . بلده مل يتغري  

ــة العامــة    ــرار اجلمعي ــصا ) ٢٦-د (٢٧٥٨جيــب التمــسك بق ن
 . هذا البندوهلذا، فإن وفد بلده يعارض إدراج. وروحا
قــال إن مــسألة تــايوان   ): كمبوديــا (الــسيد مسبــاث  - ٨٢

مــسألة داخليــة حبتــة جيــب أن يعاجلهــا شــعب الــصني نفــسه        
 سياسـة   بقـوة وهلذا، فإن حكومة بلـده تؤيـد        . بالطرق السلمية 

وتعــارض أي جهــد يرمــي إىل مراجعــة قــرار “ صــني واحــدة”
ول أو إدراج البنـــد يف جـــد) ٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعيـــة العامـــة 

 .األعمال
قال إن حكومة بلـده    ): جزر مارشال  (السيد كابيلي  - ٨٣

 وتؤكــد مــن جديــد تأييــدها الكامــل   ١٥٩تؤيــد إدراج البنــد 
شــعب تــايوان املــستمرة باالنــضمام إىل عــضوية األمــم  ملطالبــة 
وأضاف أن تايوان دولة حمبة للسالم نيابيـة دميقراطيـة          . املتحدة

ــسان و  ــوق اإلنـ ــزم حبقـ ــيادة تلتـ ــطالع ذات سـ ــستعدة لالضـ مـ
بواجباهتا مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، كمـا أهنـا عـضو نـشط             

ومــضى يقــول إن تــايوان حققــت    . وبنــاء يف اجملتمــع الــدويل  
تقــدما جــرى االعتــراف بــه علــى الــصعيد الــدويل يف كــل مــن  
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأهنا ترغب منذ أمـد بعيـد يف           
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رهــا مــن خــالل األشــكال  أن تــشاركها أطــراف أخــرى ازدها
وأكـد  . املتنوعة للمساعدات اإلمنائية الدولية واملعونة اإلنسانية     

ــل      ــة علــى حنــو دميقراطــي هــي املمث ــايوان املنتخب أن حكومــة ت
وهلــذا، . الــشرعي الوحيــد لــشعب تــايوان لــدى األمــم املتحــدة

ــرك         ــى ت ــضاء عل ــدول األع ــع ال ــده حتــث مجي ــة بل ــإن حكوم ف
 شـعب   مـن أجـل   تأييـد إدراج البنـد      مصاحلها السياسية جانبا و   

 .تايوان
قال إن موقف حكومـة     ): األرجنتني (السيد مايورال  - ٨٤

 يف جــدول أعمــال ١٥٣ عــدم إدراج البنــد هــو وجــوببلــده 
الـــدورة التاســـعة واخلمـــسني حيـــث أن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

 بنــاء علــى مبــدأ ١٩٧١حــسم املــسألة عــام ) ٢٦-د (٢٧٥٨
وأن األرجنـــتني حتـــتفظ  . هاســـيادة الـــدول وســـالمة أراضـــي   

ة الــصني الــشعبية، وتــايوان جــزء بعالقــات كاملــة مــع مجهوريــ
ولذلك، فإن األرجنتني ترفض مجيع احملـاوالت       . يتجزأ منها  ال

الــيت تبــذهلا تــايوان بغيــة االنــضمام إىل األمــم املتحــدة بوصــفها 
 .كيانا منفصال

قـال إن وفـد بلـده يوافـق         ): املغرب (السيد العروشي  - ٨٥
ــة    أ ــة العام ــرار اجلمعي ــى أن ق ــضا عل حــسم ) ٢٦-د (٢٧٥٨ي

ــسياسية والقانونيــة واإلجرائيــة      ــسألة علــى الــصعد ال وأنــه . امل
جيــر تلقــي أيــة معلومــات جديــدة تــربر إعــادة فــتح بــاب          مل

 .املناقشة؛ وهلذا، فإن وفد بلده يعارض إدراج البند
ــاس  - ٨٦ ــوريس كاييهـ ــدوراس (الـــسيد فلـ ــال إن ): هنـ قـ

اإليـدز  / وبائية مثل فريوس نقص املناعة البـشرية       انتشار أمراض 
ــا يتطلــب تعــاون     واملتالزمــة التنفــسية احلــادة الوخيمــة واملالري

وإن . ومشاركة البشرية مجعاء بغيـة مكافحتـها مكافحـة فعالـة        
التوسع الذي جرى مؤخرا يف عضوية منظمـة التجـارة العامليـة            

ن مــن والــذي مكّــن كــال مــن مجهوريــة الــصني الــشعبية وتــايوا
املــشاركة يف أعماهلــا يــربر األمــل يف إجيــاد تعــاون علــى نطــاق  

وأضاف أنـه مـن هـذا املنطلـق يرجـو      . أوسع بني هاتني األمتني   

 مواصــلة دراســة املــسألة قيــد يكــون مــن املمكــنوفــد بلــده أن 
 .النظر
قالـت إن وفـد بلـدها       ): تركمانـستان  (السيدة آتايفـا   - ٨٧

حــسم مــسألة ) ٢٦-د( ٢٧٥٨يــرى أن قــرار اجلمعيــة العامــة 
، فإنـه ينبغـي للجنـة أن        ولـذلك . متثيل الصني يف األمم املتحـدة     

 .تقرر عدم التوصية بإدراج البند يف جدول األعمال
قـال إن وفـد بلـده يؤيـد         ): أذربيجـان  (السيد علييف  - ٨٨

وأن حكومـة بلـده، وفقـا ملبـدأ         . “صني واحـدة  ”أيضا سياسة   
يوان مـسألة داخليـة جيـب       سألة تـا  السالمة اإلقليمية، ترى أن م    

ها داخل مجهورية الصني الشعبية، وهلـذا، تعـارض حكومـة       حل
 . بلده إدراج البند يف جدول األعمال

قــال إن حكومــة بلــده ): بورونــدي (الــسيد نكينجــي - ٨٩
تعترف بصني واحدة، وهي مجهورية الـصني الـشعبية وتـايوان            
ــارض        ــده تع ــة بل ــإن حكوم ــذلك، ف ــها؛ ول ــزأ من جــزء ال يتج

 .دراج هذا البندإ
ــسيد قبعــة  - ٩٠ ــه   ): تــونس (ال ــده يــرى أن ــال إن وفــد بل ق

جرى حسم مسألة متثيل الصني عن طريق اختـاذ قـرار اجلمعيـة             
 ).٢٦-د (٢٧٥٨العامة 
قـال إن   ): اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد مقداد  - ٩١

إدراج هذا البند يف جدول األعمـال يـشكل انتـهاكا للميثـاق،             
ه أن  حـدة مـن شـأن     لة للتشكيك يف وجود صني وا     وإن أية حماو  

 .ينتهك السالمة اإلقليمية جلمهورية الصني الشعبية
ــسيد وايل - ٩٢ ــا (ال ــايوان    ): نيجريي ــل ت ــد متثي ــال إن تأيي ق
ن مبثابــــة االعتــــراف هبــــا كدولــــة األمــــم املتحــــدة ســــيكو يف

 ٢٧٥٨سيادة، مما يـشكل انتـهاكا لقـرار اجلمعيـة العامـة           ذات
ــى أســاس     وأكــد). ٢٦-د( ــضية عل ــي حــل هــذه الق ــه ينبغ  أن

ــادتني  ــاق ٤ و ٣امل ــد   .  مــن امليث ــده ال يؤي ــد بل ــإن وف وهلــذا، ف
 .إدراج هذا البند
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دعــا اجملتمــع الــدويل ): بوركينــا فاســو (الــسيد عبيــده - ٩٣
ــايوان   ــة يف ت وقــال إن القــرار الــذي  . إىل إعــادة النظــر يف احلال

 صـحيحة ضـد      مل يعد حجـة    ١٩٧١اختذته اجلمعية العامة عام     
متثيــل تــايوان، نظــرا للتقــدم الــذي أحرزتــه والســتيفائها مجيــع   

ــة  ــة . شــــروط العــــضوية يف املنظمــ وأن انــــضمامها إىل منظمــ
 كان داللة إضافية علـى أنـه ينبغـي          ٢٠٠٢التجارة العاملية عام    

ولـذلك، فـإن وفـد بلـده يؤيـد          . إيالء املسألة االعتبار الواجـب    
 .رة التاسعة واخلمسنيإدراج البند يف جدول أعمال الدو

قــــال إن قــــرار ): طاجيكــــستان (الــــسيد نــــازاروف - ٩٤
كـان قـد أقـر سـيادة الـصني،          ) ٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعية العامـة    

. وأنـــه ال توجـــد ســـوى صـــني واحـــدة، وتـــايوان جـــزء منـــها
 .ولذلك، فإن وفد بلده يعارض إدراج البند

قال إن اجلمعيـة العامـة سـبق        ): أوغندا (السيد واغابا  - ٩٥
وأن حكومة بلـده تؤيـد سياسـة        . ا أن نظرت يف هذه املسألة     هل
 .؛ وهلذا، فإهنا تعارض إدراج البند“صني واحدة”
ــسيد موسامباشــيمي  - ٩٦ ــا (ال ــده  ): زامبي ــد بل ــال إن وف ق

ــأن       ــر ب ــه ذكّ ــد، إال أن ــد معارضــته إدراج البن ــن جدي يؤكــد م
اللجنة رفضت يف الدورة الثامنة واخلمسني أن توصـي بـإدراج           

ــذا  ــشأن     ه ــراء احلــوار ب ــى إج ــت عل ــها حث ــد، ولكن ــذهالبن   ه
 .املسألة
ــال  - ٩٧ ــسيد غـ ــا (الـ ــي   ): منغوليـ ــف الرمسـ ــال إن املوقـ قـ

ــة العامــة     ــرار اجلمعي ــده هــو أن ق ) ٢٦-د (٢٧٥٨حلكومــة بل
حــسم مــسألة متثيــل الــصني يف األمــم املتحــدة وأن وفــد بلــده    
ــة العامــة      ــه ال يوجــد مــا يــدعو إىل نقــض قــرار اجلمعي يــرى أن

 .دراج البند على جدول األعمالبإ
قـال إنـه بنـاء علـى مبـدأي          ): سـورينام  (السيد ليمون  - ٩٨

السيادة والسالمة اإلقليمية، فإن مجهورية الـصني الـشعبية هـي           
وإن حكومـة بلـده مـا زالـت         . املمثل الـشرعي الوحيـد للـصني      

؛ ولـذلك، فهـي تعـارض إدراج      “صـني واحـدة   ”تؤيد سياسـة    
 .البند يف جدول األعمال

قـال إن وفـد بلـده يـرى أن قـرار            ): بليـز  (السيد لزيل  - ٩٩
. مل حيسم مسألة متثيل الـصني     ) ٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعية العامة   

وأوضـــح أنـــه جيـــب إجيـــاد تـــوازن دقيـــق بـــني مبـــدأي العامليـــة 
والسيادة من ناحية وحقوق اإلنسان األساسـية لـشعب تـايوان     

. خـرى  مليـون نـسمة مـن ناحيـة أ         ٢٣الذي يبلـغ عـدد أفـراده        
وبالتــايل، فــإن وفــد بلــده يؤيــد متثيــل تــايوان يف األمــم املتحــدة 

 .وإدراج البند يف جدول األعمال
قـال إن موقـف وفـد بلـده         ): سرياليون (فيزيالسيد د  - ١٠٠

ــذ قــدمي      ــايوان جــزء ال يتجــزأ مــن الــصني من ثابــت وهــو أن ت
وأنـــه ال ميكـــن إغفـــال الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة؛  . الـــزمن

 . وفد بلده يعارض أية حماولة لتقسيم الصنيولذلك، فإن
ــا االســتوائية  (الــسيد أفومــو  - ١٠١ ــال إن موقــف  ): غيني ق

حكومة بلده هو أنه ال يوجد مـربر للنظـر يف البنـد، حيـث أن                
حـــسم مـــسألة متثيـــل ) ٢٦-د (٢٧٥٨قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

 .الصني
قالت إن وفـد    ): املكسيك (السيدة أنغيانو رودريغز   - ١٠٢
ا يعــارض إدراج البنــد نظــرا لتأييــد الوفــد لــسيادة الــصني بلــده

ــة، كمــا جــرى الــنص علــى ذلــك يف قــرار     وســالمتها اإلقليمي
 ).٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعية العامة 

ــالبوت  - ١٠٣ ــسيدة ت ــا (ال ــسياسة   ): غيان ــا ل ــه وفق قالــت إن
صني واحـدة الـيت يتخـذها بلـدها، فـإن تـايوان جـزء ال يتجـزأ                  

 .بلدها يعارض إدراج البندولذلك، فإن وفد . من الصني
قال إن بلـده عـاىن مـن    ): قربص (السيد مافرويانيس  - ١٠٤

. االنقسام، وإنه ال يريد لـشعب الـصني أن يلقـى نفـس املـصري              
ولــذلك، فــإن بلــده يؤيــد سياســة صــني واحــدة وفقــا للميثــاق  

 .ويعارض إدراج البند
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قــال ): مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة (الــسيد إيلكــا - ١٠٥
ــشعبية بوصــفها      إن  ــصني ال ــة ال ــرف حبكوم ــده تعت ــة بل حكوم

ــارض       ــي تع ــايل فه ــصني، وبالت ــدة لل ــشرعية الوحي ــة ال احلكوم
 .حماولة إدراج البند يف جدول األعمال

قـال إن اجلزائـر حتـتفظ      ): اجلزائـر  (السيد بن مهيدي   - ١٠٦
بعالقــات كاملــة مــع مجهوريــة الــصني الــشعبية وتــرى أن قــرار 

ــة   ــة العامــ ــها  ) ٢٦-د( ٢٧٥٨اجلمعيــ ــسألة متثيلــ ــسم مــ . حــ
 .ولذلك، فإن اجلزائر تعارض إدراج البند

قـال إن وفـد بلـده يؤيـد        ): بـيالروس  (السيد تارانـدا   - ١٠٧
ــرار      ــة للــصني كمــا جــرى الــنص عليهــا يف ق الــسالمة اإلقليمي

؛ ولذلك، فـإن الوفـد ال يؤيـد         )٢٦-د (٢٧٥٨اجلمعية العامة   
 .إدراج البند

قـال  ): سانت كيـتس ونـيفس    ( السيد ريتشاردسون  - ١٠٨
إن املسألة املعروضة علـى اللجنـة نوقـشت مـرات عديـدة فيمـا        

وأن وفد بلـده يـرى بوضـوح        . مضى دون التوصل إىل حل هلا     
أن تايوان ال تعترب نفسها جزءا من الصني، كمـا توافـق بلـدان              

ــرأي     ــذا ال ــى ه ــدة عل ــن اجلــدير    . أخــرى عدي ــه م وأضــاف أن
ولــذلك، فــإن .  شــعب تــايوانبــاجملتمع الــدويل أن يــستمع إىل 

 .وفد بلده يؤيد إدراج البند يف جدول األعمال
قالــت إن ): فنـــزويال (الــسيدة نــونييز دي أودرميــان - ١٠٩

وفد بلدها يرى أنه ينبغي أال يـدرج البنـد يف جـدول األعمـال              
ــشؤون      ــدخل يف الـ ــدم التـ ــسيادة وعـ ــدأي الـ ــهك مبـ ــه ينتـ ألنـ

 .الداخلية للدول
 ٠٠/١٣ رفعت اجللسة الساعة 

 


