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ألمن من  لس ا جم يس  ئ ىل ر لة مؤرخة ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٥ موجهة إ سا ر
  لفنلندا لدى األمم املتحدةة الدائمةن من املمثل

 
 التقريـر املرفـق عـن حلقـة العمـل الـيت عقـدت ألعضـاء جملـس                   إلـيكم يشرفين أن أحيل     

 دار يف ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠ و ٩يف يــومي  األمــن املنتخــبني حــديثا واحلــاليني   
وقد وضع التقرير يف صـيغته النهائيـة علـى ضـوء التعليقـات الـيت        .دولسي تاريتاون يف نيويورك

 تشـاثام وتولـت   قصـر وأعد التقرير النهائي وفقا للقواعد املعمول هبا يف  .وردت من املشاركني
 .كامل املسؤولية عن إعداده البعثة الدائمة لفنلندا

ذي تلقينــاه مــن املشــاركني، ســتظل حكومــة  واســتنادا إىل رد الفعــل اإلجيــايب جــدا الــ  
وتعـرب حكومـة فنلنـدا عـن أملـها يف       .فنلندا ملتزمة برعاية حلقة العمل باعتبارها حدثا سـنويا 

أن يسهم هذا التقرير، إىل جانب مساعدته يف إطالع األعضـاء املنتخـبني حـديثا علـى أسـاليب       
ملـا يكتنـف عمـل اجمللـس         ة عمومـا  عمل اجمللس وإجراءاته، يف حتسني فهم أعضاء األمـم املتحـد          

 .من تعقيد

 .وأرجو ممتنا تعميم هذا التقرير باعتباره وثيقة من وثائق جملس األمن 
 لينتوننيكريسيت ) توقيع(

 السفرية
 املمثلة الدائمة لفنلندا

  املتحدةاألمملدى 
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 املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن        ٢٠٠٥مارس  /ذارآ ٣١مرفق الرسالة املؤرخة      
  لفنلندا لدى األمم املتحدةة الدائمةمثلمن امل

 
حلقة العمل السنوية الثانية ألعضاء جملـس األمـن          :�بدء العمل بسرعة واقتدار   �  

 املنتخبني حديثا
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ و ٩  
  دولسي تاريتاوندار  
  تاريتاون، نيويورك  

 جبامعـة كولومبيـا، وشـعبة       نظمت حكومة فنلندا، بالتعـاون مـع مركـز التنظـيم الـدويل             
شؤون جملس األمن باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث،                     

 كـانون  ١٠ و ٩ يف ، وذلـك  حلقة العمل السنوية الثانية ألعضاء جملس األمـن املنتخـبني حـديثا           
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

األعضــاء املنتخــبني حــديثا تعريــف املســاعدة يف وكــان اهلــدف مــن حلقــة العمــل هــو   
مبمارسات اجمللس وإجراءاته وأساليب عمله حـىت يتسـىن هلـم بـدء العمـل بسـرعة واقتـدار عنـد                     

ــاين  ١التحــاقهم بعضــوية اجمللــس يف   ــاير /كــانون الث كمــا كانــت تســتهدف إتاحــة    .٢٠٠٥ين
ون وقد صممت حلقة العمـل لتكـ   .الفرصة ألعضاء اجمللس للتأمل يف عملهم يف جو غري رمسي       

تكملة جللسة اإلحاطة السنوية بشـأن جوانـب عمـل اجمللـس الـيت عقـدها معهـد األمـم املتحـدة                      
 .للتدريب والبحث يف وقت سابق من األسبوع نفسه

 األمسية االفتتاحية مالحظات غري رمسية أدىل هبـا جـان أليسـون، السـفري               تضمنتوقد   
وجـرت بعـد     .للجمعيـة العامـة   ني  للـدورة السـت   السويدي لدى األمم املتحدة والرئيس املنتخب       

 بشـأن سـبل تيسـري عمليـة إصـالح األمـم املتحـدة وجتديـدها يف                  حواريةهذه التعليقات مناقشة    
 كـانون   ١٠وعقدت خالل برنامج اسـتمر يومـا كـامال يف            .هذا العام احلاسم من عمر املنظمة     

داء أدىل هبـا     إىل جانب مالحظات على مأدبـة غـ        لفريق املناقشة ديسمرب، مخس جلسات    /األول
وركـزت   .دانفـورث، املمثـل الـدائم للواليـات املتحـدة لـدى األمـم املتحـدة               . السفري جـون س   

 :اجللسات اخلمس على املواضيع التالية
 تطور األدوار وأساليب العمل -أوال 
 جلان جملس األمن وأفرقته العاملة -ثانيــا 
 ثات الدائمة وداخلهاالتنسيق بني البع :النهوض بعبء العمل املتزايد -ثالثا 
 النشرالتماس إسهامات من طائفة متنوعة من املصادر وضمان فعالية  -رابعا 
 املسائل والشواغل املتبقية - خامسا
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 اجللسة األوىل  

 تطور األدوار وأساليب العمل  
 

 :املدير
 السفري إميري جونز باري  

 املمثل الدائم للمملكة املتحدة
 

 :علِّقانامل
 يد اهللا بعلالسفري عب  

 املمثل الدائم للجزائر

 سترينربغ - الوزير مايكل فون أونغرين
 أملانيا

ذكر مدير املناقشة، مسـتهال اجللسـة، أن أسـاليب عمـل اجمللـس قـد طـرأ عليهـا تطـور                       
ومـع ذلـك ال يـزال هنـاك نـزوع يـدعو لألسـف حنـو التقيـد بالطـابع                 .مشجع علـى مـر السـنني      

ويف حني أنه يتعني على اجمللس أن حيـذر          .زة وتكرار ما سبق قوله    الرمسي وقراءة البيانات اجلاه   
ــه          ــدة مــن إجرائ ــاك فائ ــإن هن ــاألمم املتحــدة، ف ــات أخــرى ب ــويل مســؤوليات ختــص هيئ مــن ت

وفيمـا يتعلـق بالتفـاوض علـى القـرارات،           .مناقشات مواضيعية لقضايا السالم واألمـن الرئيسـية       
 .ويل اخلرباء اجلانب األكرب هلذه املهمةالحظ تقلص دور املمثلني الدائمني، نظرا لت

ن نفس القلق من الكثرة الزائدة عـن احلـد للبيانـات املكـررة والرمسيـة يف                 اوأبدى املعلق  
ا علــى احلاجــة للتعــاون بــني األعضــاء العشــرة املنتخــبني، رغــم عــدم  وشــدد .مناقشــات اجمللــس

الء األعضــاء، ودعــا أحــد  علــى مــدى فائــدة اجللســات غــري الرمسيــة الــيت يعقــدها هــؤ ااتفاقهمــ
 .ن إىل أن تكون اجتماعات العشرة املنتخبني أكثر انتظاما وأن تكون رئاستها بالتنـاوب             ْيقـاملعلِّ

ــتخدام       مهاوالحــظ أحــد  ــا إىل االس ــيئة للشــفافية، داعي ــاك أشــكاال حســنة وس ــني أن هن  املعلق
كمـا حـث     .اليـا األوسع ألفرقة الصياغة الـيت تشـمل دوال أعضـاء ليسـت أعضـاء يف اجمللـس ح                 

رفــة فريــق علــى إجــراء تقيــيم ســنوي ألعمــال اجمللــس اعتمــادا علــى مســاعدة اخلــرباء ورمبــا مبع  
  مستقل

ويف املناقشة التالية جرى التركيز بشكل كبري علـى مكـان عقـد املناقشـات املواضـيعية                   
 كما نوقشت جمموعـة مـن التحسـينات ألسـاليب العمـل، مـن بينـها املسـائل                  .يف أعمال اجمللس  
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املتعلقــة بالشــفافية والكفــاءة والعالقــات مــع اهليئــات الرئيســية األخــرى، والــدور الــذي يؤديــه   
   اجمللسيتوالهاام التشريعية اليت وجرى أيضا التطرق إىل امله .العشرة املنتخبون

 املناقشات املواضيعية والقرارات  

 شــائعا يف  التســليم علــى نطــاق واســع بــأن املســائل املواضــيعية أصــبحت عنصــرا  رغــم 
فقد أُعرب عـن القلـق مـن االزديـاد الكـبري للمناقشـات املواضـيعية ومـن نطـاق                    ،  أعمال اجمللس 

وبينما جـرى التشـديد علـى وجـوب بـذل العنايـة لكـيال يـتم اجلـور علـى                   .املسائل اليت تعاجلها  
واليــيت اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، فقــد ذهــب أحــد املــتكلمني إىل أن   

زوع جملس األمن إىل معاجلة املسـائل املواضـيعية يعـزى، جزئيـا، إىل إخفـاق اهليئـات الرئيسـية                    ن
وفضال عن ذلك، أكد الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغـيري             .األخرى

حاجة إىل فهم األمن اجلماعي من منظور شـامل جـامع وأن            أن هناك   له األمني العام    الذي شكَّ 
ومـن بـني    .م املواضيع اليت يعاجلها اجمللس تندرج يف صلب واليته املتعلقة بالسـالم واألمـن           معظ

املناقشات اليت ذكر أهنا كانت مثمرة بوجه خاص تلـك املتعلقـة حبمايـة املـدنيني أثنـاء الصـراع                     
 .املسلح وبسيادة القانون والعدالة االنتقالية، وباتقاء الصراعات يف أفريقيا

ذهب أحد املتكلمني إىل أنـه يبـدو يف بعـض األوقـات كمـا لـو كانـت                   ومع ذلك فقد     
. املناقشــات املواضــيعية تســتخدم ألغــراض حمليــة بقــدر مــا تســتخدم ألغــراض خاصــة بــاجمللس  

وأصبح من املتوقع يف السنوات األخرية أن تركز كـل رئاسـة شـهرية للمجلـس علـى موضـوع                    
 بـالنظر إىل أن تـويل الدولـة لرئاسـة اجمللـس        قطعـا ورغم أن هذا االجتاه هـو اجتـاه مفهـوم           . معني

أنـه ال ينبغــي احلكـم علـى رئاســة    يكـون علـى فتـرات متباعــدة جـدا، فقـد أكــد عـدة مناقشـني        
وقُـدم  . بالنجاح استنادا إىل كوهنا أجرت مناقشة مفتوحة ظاهرة جدا بشأن موضـوع معـني        ما

 أعضـاء اجمللـس ككـل بشـأن          أن جتري مناقشة غري رمسية بـني       أحدمها. اقتراحان يف هذا الصدد   
والثـاين أن يقـرر األعضـاء اجلـدد     . كيفية تنظيم املناقشات املواضـيعية بشـكل حيقـق فائـدة أكـرب      

مبكرا ما إذا كان سيجري التركيز على مسـألة مواضـيعية معينـة، وأن يقومـوا، إن كـان األمـر                     
 .كذلك، بتحديد هذه املسألة

شـكل املناقشـات املواضـيعية وطريقـة      وأبدى عدة مناقشـني شـكوكا يف مـدى مالءمـة             
وكان مـن رأي الـبعض أن مـن عـادة هـذه املناقشـات أن تكـون غـري مركـزة بشـكل                        . متابعتها

ودعا آخرون إىل النظر يف سبل لتيسري زيادة التفاعـل بـني            . كاف وذات طابع نظري مبالغ فيه     
التفاعـل، يف بعـض      هذا   زيادةاجمللس واجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي ولتيسري        

احلاالت، فيما بـني وكـاالت وبـرامج األمـم املتحـدة املختصـة بشـأن مسـائل مواضـيعية خمتـارة                      
واعُترب ذلك مفيـدا بوجـه خـاص يف احلـاالت الـيت يلـزم فيهـا إشـراك                   . ذات آثار واسعة النطاق   
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ــة وأكــد الــبعض أمه. تســتند إىل قاعــدة عريضــة جهــات أخــرى يف تنفيــذ قــرارات مواضــيعية    ي
ومـع ذلـك، أشـار    . الوصول إىل نتائج حمـددة يف كـل حالـة، تتخـذ شـكل قـرار يتخـذه اجمللـس                   

منــاقش آخــر إىل أن املناقشــات قــد ثبــت أن هلــا آثــارا، كمــا يظهــر، مــثال، يف حالــة موضــوع    
ورغم ذلك، فقـد اتفـق اجلميـع علـى أن هـذه املتابعـة ينبغـي أن تـتم         . �املرأة والسالم واألمن �

بكــثري، بينمــا أشــار عــدة مشــاركني إىل أن تنفيــذ هــذه القــرارات والبيانــات  بشــكل أكثــر دقــة 
شـري إىل أن ذلـك سـيكون موضـوعا مناسـبا         أو. الرئاسية مييل إىل أن يكون متفرقا وغـري كـاف         

 .لالستعراض السنوي الذي دعا إليه البعض أعاله

 الشفافية  

خلطـوات حنـو زيـادة     عدة مشاركني أن جملس األمن قد اختذ عـددا مـن ا            كان من رأي   
ــد مســتقبال    ــام باملزي ــد عقــدت يف الســنوات األخــرية   . الشــفافية، رغــم أن مــن املمكــن القي وق

، منها اجللسات املتعلقة بأسـلحة الـدمار   على فترات أقرب  جلسات إحاطة ومناقشات مفتوحة     
ومــع ذلــك، . ٢٠٠٤يف عــام ) ١٥٦٦القــرار (ومكافحــة اإلرهــاب ) ١٥٤٠القــرار (الشــامل 

 بعض املناقشـني إىل أن مـن عـادة هـذه اجللسـات املفتوحـة أن تـأيت يف وقـت متـأخر             فقد ذهب 
وفضـال عـن ذلـك،      . صـياغة القـرارات    من عملية صنع القـرار وال يكـون هلـا تـأثري يـذكر علـى               

. تزال املداوالت غري الرمسية احلامسة اليت تتم بني األعضاء الدائمني تستبعد العشـرة املنتخـبني    ال
 ينبغي اعتبار إبالغ أعضاء األمم املتحدة عموما بأعمـال اجمللـس التزامـا، ال جمـرد                 وأشري إىل أنه  

ورد . إجراء شكلي، وخباصة عندما ينظر اجمللس يف مسائل هلا تأثري على مجيع الـدول األعضـاء             
فالتفاوض علـى بعـض النصـوص البالغـة     . مناقش آخر بأن الشفافية ال تكون مفيدة على الدوام    

ــل   ــية، مثـ ــرارين احلساسـ ــب   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣القـ ــراق، يتطلـ ــأن العـ بشـ
وينبغـي احلفـاظ علـى التـوازن بـني الشـفافية وحتقيـق              . مشاورات غري رمسية بني أعضـاء اجمللـس       

 .النتائج

 الكفاءة  

، فقـد   جملـس األمـن  بالنظر إىل التنوع املتزايد للمسـائل املطروحـة علـى جـدول أعمـال            
ومن بني األساليب اليت أبرزهـا املشـاركون        . ديدة لتعزيز كفاءته  اعتمد اجمللس أساليب عمل ج    

زيــادة اعتمــاد اجمللــس علــى أفرقــة اخلــرباء واهليئــات الفرعيــة، والتعــاون األوثــق مــع املنظمــات     
 مثــل االحتـاد األفريقــي بشـأن دارفـور، واجلماعــة الكاريبيـة ومنظمــة     ،اإلقليميـة ودون اإلقليميـة  

 والبعثات اليت يوفـدها اجمللـس إىل املنـاطق املنكوبـة بالصـراعات،              الدول األمريكية بشأن هاييت،   
 حني آلخر على املستوى الوزاري ومستوى القمة، ومواصلة املشـاورات           منوعقد اجتماعات   

مع البلدان املسامهة بقـوات واملنظمـات غـري احلكوميـة مـن خـالل االجتماعـات املعقـودة وفـق                     
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 الشـهرية مـع األمـني العـام         املآدببني أعضاء اجمللس يف     ، واملناقشات غري الرمسية     �أريا�صيغة  
ويتمثــل األثــر الصــايف هلــذه    . ويف املعتكفــات وحلقــات العمــل الــيت مــن قبيــل هــذه احللقــة       

ــاء      املســتحدثات يف توســيع نطــاق اآلراء واملعلومــات والتحلــيالت املتاحــة ألعضــاء اجمللــس أثن
 .مداوالهتم

 الدور التشريعي للمجلس  

 نوعـا مـا مـن الـدور التشـريعي يف            تـوىل اركني إىل أن جملـس األمـن قـد          ذهب عدة مش   
وكان مـن   . )٢٠٠٤ (١٥٤٠و  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣عدد من املناسبات، كما يف حالة القرارين        

رأي البعض أن ذلك كان أمرا متوقعا بالنظر إىل اتسـاع نطـاق مسـؤوليات اجمللـس عـن صـون                     
ذلك ينبغي أال يتم إال بعناية فائقة ويف حـاالت          السالم واألمن الدوليني؛ بينما أكد آخرون أن        

فأعبـاء االمتثـال امللقـاة علـى عـاتق أعضـاء األمـم املتحـدة عمومـا يف مثـل هـذه                 . استثنائية فقـط  
 . عدم االقتصار على اجمللس عند النظر يف هذه التدابري ووضعهاتربراحلاالت 

 
 اجللسة الثانية  

 جلان جملس األمن وأفرقته العاملة  
 
 :ديرامل

 رونالدو موتا ساردنربغالسفري   
 ربازيلاملمثل الدائم لل

 
 :علِّقانامل

 ري ألكساندر كونوزينفالس  
 نائب املمثل الدائم لالحتاد الروسي

 السفري جورجي دوميترو
 نائب املمثل الدائم لرومانيا

 
كـن  أشار مدير املناقشة، يف تقدميه للجلسـة، إىل أن عمـل اللجـان الفرعيـة للمجلـس مي       

 االســتخدام تأكــدت أمهيــة جلــان اجلــزاءات بفضــل وقــد .  املــدىةأن تترتــب عليــه نتــائج بعيــد 
وذهـب  .  من امليثـاق منـذ هنايـة احلـرب البـاردة           ٤١املتزايد هلذه األداة املنصوص عليها يف املادة        

. إىل أن هناك حاجة متزايدة إىل اتباع وسائل أفضل لقياس فعالية اجلـزاءات وآثارهـا اإلنسـانية                
ــام       ــذ إنشــائه يف ع ــاجلزاءات، يعكــف من ــل املعــين ب ــق العام ــى ٢٠٠٠وأشــار إىل أن الفري ، عل

استعراض أساليب عمل نظم اجلزاءات، مثل إجـراءات إدراج األمسـاء يف القـوائم ورفعهـا منـها         
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حـىت  وقـد ثبـت     . واالستثناءات، يف حماولة لوضع جمموعـة مـن التوصـيات وتقـدميها إىل اجمللـس              
ل إىل اتفاق على أسـاليب العمـل املـذكورة أمـرا صـعب املنـال، ومـع ذلـك فـإن                      أن التوص اآلن  

 .اجلهود مستمرة

ن إىل عمل شىت اللجان وأفرقة العمل املعنية مبكافحة اإلرهاب وأسـلحة            اوتطرق املعلق  
الــدمار الشــامل، ومهــا مــن اجملــاالت الــيت طــرأت عليهــا درجــة واضــحة مــن النمــو املؤسســي      

وتنـاول مشـارك آخـر بإسـهاب عمـل الفريـق            . لسـنوات القليلـة املاضـية     واالبتكار علـى مـدى ا     
 .العامل املعين باجلزاءات

 
 هيئات مكافحة اإلرهاب  

ــرار      ذُ  ــيت أنشــئت مبوجــب الق ــة مكافحــة اإلرهــاب، ال  الصــادر يف ١٣٧٣كــر أن جلن
فيذيـة  وبفضـل إنشـاء املديريـة التن   . ، هي أكثر هذه اهليئات الفرعية تطورا  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

للجنة مكافحة اإلرهاب مؤخرا، تعززت كثريا قـدرات األمـم املتحـدة التقنيـة والتحليليـة علـى                  
ومــن املعتــزم أن تتصــدى املديريــة للجوانــب . ١٣٧٣مســاعدة الــدول يف تنفيــذ أحكــام القــرار 

التقنية لعمل جلنة مكافحة اإلرهاب وأن تركز اللجنة علـى االسـتراتيجية واالتصـال بـاألطراف        
، أن جتــري قريبــا )٢٠٠٤ (١٥٦٦ومــن املعتــزم، حســب التكليــف الــوارد يف القــرار  . علــةالفا

الزيــارات األوىل الــيت ســتقوم هبــا جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل الــدول األعضــاء بغــرض حتديــد    
السبل لبناء قدراهتا، وأن يعقد اجتماع آخـر مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف مطلـع        

وعمال بالقرار ذاته، ستحدد جلنة مكافحـة اإلرهـاب أفضـل املمارسـات             . يت يف أملا  ٢٠٠٥عام  
.  املتصــلة بتمويــل اإلرهــاب١٣٧٣الــيت ســتتبع يف مســاعدة الــدول علــى تنفيــذ أحكــام القــرار 

وفضال عن ذلك، سيلزم أن تـويل اللجنـة، وفقـا ملـا ذهـب إليـه الفريـق الرفيـع املسـتوى، عنايـة                         
ة التعامـل مـع البلـدان الـيت تـداوم علـى عـدم االمتثـال ألحكـام                   متجددة للمسألة املتعلقـة بكيفيـ     

 .١٣٧٣القرار 

 بشأن التعـاون الـدويل يف مكافحـة         ١٥٦٦وسيبدأ الفريق العامل املنشأ مبوجب القرار        
اإلرهاب عمله قريبـا، حيـث سـريكز علـى األفـراد واجلماعـات والكيانـات الضـالعة يف أنشـطة                   

وسيضـع الفريـق توصـيات بتـدابري عمليـة لتقـدمي            . اعدة والطالبـان  إرهابية أو املرتبطة هبا غري الق     
مــرتكيب االنتــهاكات للعدالــة وجتميــد أصــوهلم املاليــة ومنــع تنقلــهم عــرب الــدول األعضــاء ومنــع 

كما سـينظر يف إمكانيـة إنشـاء صـندوق          . تزويدهم جبميع أنواع األسلحة واألعتدة ذات الصلة      
 .دويل لتعويض ضحايا األعمال اإلرهابية

 ملراقبـــة ١٩٩٩ يف عـــام ١٢٦٧القـــرار الـــيت أُنشـــئت مبوجـــب لجنـــة الوقـــد كونـــت  
ووفقـا ملـا سـلم بـه        . اجلزاءات املفروضة على القاعـدة والطالبـان قـدرا كـبريا مـن اخلـربة القيِّمـة                
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الفريق الرفيع املستوى، فإن الدروس املسـتفادة مـن التحـديات الـيت تواجههـا اللجنـة يف إعـداد                    
وحتقيقـا  . عهُّدها ميكـن أن تكـون مفيـدة جـدا جلهـود مماثلـة حاليـا ومسـتقبال                 قوائم صحيحة وت  

وتبادل املعلومات بني اللجنة املنشـأة عمـال        الوثيق  هلذه الغاية، جرى التأكيد على قيمة التعاون        
 . وجلنة مكافحة اإلرهاب١٥٦٦ والفريق العامل املنشأ عمال بالقرار ١٢٦٧بالقرار 

 ١٥٤٠ة مبوجب القرار بدء عمل اللجنة املنشأ  

 ١٥٤٠ العراقيل املصادفة يف بدء عمل اللجنة املنشأة مبوجب القـرار            قْينشبَّه أحد املعلِّ   
بشأن منع انتشار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة مـن أجـل اإلبـالغ عـن                   ) ٢٠٠٤(

فقـد  . دا وحساسـة تنفيذ القرار بالعراقيل اليت تواجههـا طـائرة حتـاول اإلقـالع حبمولـة ثقيلـة جـ            
اســتغرقها التوصــل إىل اتفــاق علــى مبــادئ توجيهيــة لتســيري عملــها وإعــداد تقاريرهــا وتعــيني     

 أن الطـائرة هـي اآلن يف حالـة حتليـق            اجلانب اإلجيايب هـو   ومع ذلك فإن    . اخلرباء أسايبع عديدة  
مـن  و. كامل وجاهزة للمضي قدما بعملها األساسي رغم احتمال تعرضها ملطبـات يف الطريـق             

، نظـرا ملـا يتسـم بـه هـدف منـع             ٢٠٠٥وهريـة يف عـام      اجلنتـائج   بعـض ال  املأمول فيه أن تتحقق     
غريهـم مـن اجلماعـات املسـلحة علـى أسـلحة الـدمار الشـامل مـن أمهيـة                    أو  حصول اإلرهابيني   

 . لصون السالم واألمن الدولينيىقصو

 الفريق العامل املعين باجلزاءات  

ين بــاجلزاءات قــد واجــه أيضــا عــددا مــن املســائل الصــعبة أفيــد بــأن الفريــق العامــل املعــ 
ويتصل بعـض هـذه املسـائل مبـدة اجلـزاءات وشـروط رفعهـا وكيفيـة معاجلـة                   . واملثرية لالنقسام 

 أيضــا أن طــابع التقريــر املقــرر أن يقدمــه اجمللــس مثــار تــبنيوقــد . مســألة الســكان املتــأثرين هبــا
. ير شـكال وصـفيا بـدال مـن اختـاذه منحـى شـارعا            وتقرر يف هناية املطاف أن يتخذ التقر      . جدل
 فعـال   أُدرجـت أن كثريا من التوصـيات الـواردة يف التقريـر قـد             هذا القرار    وجاهة   دل على وقد  

وجـرى التسـليم بـأن هنـاك جمموعـة      . برلني - يف أعمال اجمللس، نتيجة لعملييت إنترالكن وبون    
 .ا الفريق معاجلة مفيدةمن املسائل اإلضافية ذات الصلة اليت ميكن أن يعاجله

 العالقة بني اجمللس وهيئاته الفرعية  

جرى خالل املناقشة اليت تلت ذلك اإلعراب عن عدد من جوانب القلـق إزاء إنتاجيـة            
فمــن جهــة، شــدد عــدة مــتكلمني علــى أن . اهليئــات الفرعيــة الثمــاين عشــرة وعالقتــها بــاجمللس

 الفرصة وتلقي علـيهم بعـبء أيضـا، ألن معظمهـا            اللجان واألفرقة العاملة تتيح لألعضاء اجلدد     
ومن جهة أخرى، فإن التقدم قد يكون صعبا يف بعـض األحيـان نظـرا               . يرأسه أعضاء منتخبون  

ورمبــا كانــت هــذه املمارســة جــزءا مــن الســبب يف أن  . ألهنــا تعمــل علــى أســاس توافــق اآلراء 
. يف تقاريرهــا املقدمــة إىل اجمللــساهليئــات الفرعيــة ال تــثري إال يف النــادر مســائل خالفيــة وهامــة  
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عنايـة تـذكر   يف العـادة  وباملثل، فإنه مىت أنشأ اجمللس فريقا جديدا وحـدد واليتـه، فإنـه ال يـويل                
ووفقا ملا قاله أحد املتكلمني، فـإن اهليئـات الفرعيـة غالبـا مـا ينتـهي هبـا              . لكيفية مضيه يف عمله   

مشـارك آخـر عمـا إذا كـان مـن احلكمـة             وتسـاءل   .  اجمللس �يتامى�املطاف إىل أن تصبح من      
 .ألفرقة اخلرباءالظاهرة أن يفوض اجمللس كل هذا القدر من السلطة السياسية 

 أحـد املـتكلمني، يف      وذهـب . ومل يكن هناك إمجاع على هذه املسـائل بـني املشـاركني            
لـس   حاجـة تـذكر لتقـدمي تقـارير أكثـر تفصـيال إىل اجمل      إىل عدم وجود  دفاعه عن النظام احلايل،     

وذكّـر  . ككل، بالنظر إىل أن الدول األعضاء اخلمـس عشـرة ذاهتـا تعمـل علـى كـال املسـتويني                   
 بشأن اجلـزاءات املفروضـة علـى        ٦٦١حلقة العمل بأن مناقشات اللجنة املنشأة مبوجب القرار         

وكـان مـن رأيـه أن األجهـزة         . ني الـدائم  نيتسري بصفة عامة علـى مسـتوى املمـثل        كانت  العراق  
وردا علـى ذلـك، ذكـر منـاقش آخـر      . نبغي أن تكون ذات توجه تقين ومستقلة نسـبيا        الفرعية ي 

أن من الصعب فهـم التفرقـة بـني اجمللـس وهيئاتـه الفرعيـة، نظـرا لوجـوب عـدم وجـود حـدود                         
 . بينهما

 االنتقال من اإلجراءات إىل املوضوع  

 التركيـز علـى   أعرب عدة متكلمني عن خيبة األمل من ميل اللجان واألفرقة العامة إىل     
ــة املهمــة      ــة وبالتــايل عــدم ختصــيص وقــت أو طاقــة تــذكر للمســائل اجلوهري . املســائل اإلجرائي

، علـق أحـد املناقشـني علـى أولـويتني ال ينـاال حظهمـا الكـايف مـن املعاجلـة                      ذلـك وللتدليل على   
دد تزايـد عـ   املتكلم، آخـذا يف اعتبـاره،       وتساءل  . ومها مراقبة حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب     

وتعقيد عمليات حفظ السالم، والتحديات الـيت تكتنـف العمـل مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون        
ــق          ــة إىل حتقي ــظ الســالم، واحلاج ــراد حف ــدريب وتصــرفات بعــض أف ــة، ومشــاكل الت اإلقليمي

من هـو الـذي   : ، فقالالتكامل بني جهود حفظ السالم وجهود بناء السالم بعد انتهاء الصراع         
وتـابع التسـاؤل     تراتيجي على عشـرات مـن العمليـات الـيت قررهـا اجمللـس؟             يوفر اإلشراف االس  

وهـل كـان ذلـك مـع         مـرة واحـدة يف هـذه املسـائل؟        ولـو   املعـين   العامـل   هل نظر الفريـق     : قائال
 أنفيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، أضــاف، وة؟ هــل كــان علــى حــد إدارة عمليــات الســالم؟

إىل التنسيق املناسـب ويبـدو أهنـا منشـغلة بـاإلجراءات            أربع هيئات فرعية تفتقر     قد أنشأ   اجمللس  
 عمومـا وذكر مشارك آخر أن من األمور اليت تـثري قلـق األعضـاء    . باملوضوعأكثر من انشغاهلا    

 علـى التقـارير العديـدة املطلوبـة اآلن مـن      جوهريـا أن اجمللس دأب على الرد بشكل غـري كـاف        
إذا اسـتمر هـذا االجتـاه    أضـاف أنـه   و. رهابالدول األعضاء بشأن مسائل من قبيل مكافحة اإل       

 .فإن من املرجح أن تتدهور نوعية التقارير املقدمة إىل اجمللس
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ورغم هذه الشواغل، فقد أكد عدد من املـتكلمني أمهيـة عمـل اهليئـات الفرعيـة الـذي              
ــه وتقــديره بالشــكل املناســب     وأشــاروا إىل أن اهليئــات . جــرت العــادة علــى عــدم اإلبــالغ عن

ة ينبغي أن تنجز عملها بأقصى قدر ممكن من الشفافية وأن تطلع األعضـاء عمومـا علـى                  الفرعي
ونظرا ألمهية هذا العمل وتويل األعضاء املنتخـبني رئاسـة هـذه اهليئـات يف               . أنشطتها أوال بأول  

 .العادة، فإن األعضاء اجلدد هم األقدر على إحداث تغيري يف هذا اجلانب
 

 اجللسة الثالثة  
 التنسيق بني البعثات الدائمة وداخلها : بعبء العمل املتزايدالنهوض  

 
 :املدير  

 بارنويفو - السفري خوان أنطونيو يانييث
  املمثل الدائم إلسبانيا

 :ناقاملعلِّ  
 أديتشي. السفري جويل و
 املمثل الدائم لبنن
 باخا، االبن. السفري الورو ل

 املمثل الدائم للفلبني
 

أن جملـس األمـن يواجـه منـذ مطلـع التسـعينيات مـن القـرن املاضـي                   ذكر مدير املناقشة     
مـر  األ ،وهـذا يسـتلزم مـن اجمللـس أن حيسـن أسـاليب عملـه             . عبء عمـل متزايـدا وأكثـر تنوعـا        

وأشـار  . سيساعد يف حتقيقه، يف حالة التفـاوض علـى القـرارات، إحيـاء ممارسـات سـابقة                الذي  
كان يتم جزء كبري منه يف مطلع تسعينات القـرن          مدير املناقشة إىل أن التفاوض على القرارات        

وكـان الـرئيس يشـجع بـدوره مشـاركة          . برئاسة رئيس اجمللس  يف مشاورات غري رمسية     املاضي  
أمــا اآلن فمــن عــادة .  املنتخبــون، يف عمليــة التفــاوضالعشــرةمجيــع أعضــاء اجمللــس، مبــن فــيهم 

لـيت تلـي تقدميـه، مقلصـةً بـذلك      الدول األعضاء اليت تقدم مشروع نص أن تترأس املفاوضـات ا     
وفضـال عـن ذلـك، فـإن الـدول الـيت تقـدم مشـروع قـرار تـرتع إىل                     . دور الرئيس يف هذا اجملال    

التشاور يف املقام األول مع الدول اليت ميكنها أن تنقض مشـروع قرارهـا، معطيـة بـذلك صـوتا            
 .أقل للعشرة املنتخبني يف هذه العملية

أن على األعضـاء املنتخـبني حـديثا، بـالنظر إىل تعـدد املسـائل              ن إىل   ْيقْوذهب أحد املعلِّ   
اليت يعاجلها اجمللس، التركيز على بضع مسائل موضع اهتمام خاص إىل جانب املسـائل األكثـر                

ويف حـني أن اجمللـس      . سـيحققوهنا تأثريا على منطقتهم، حيث ميكن تعظيم الفائدة املضافة الـيت           
 قراراتـه للـهيئات احلكوميـة الدوليـة األخـرى، فـإن الطـابع              قد حسَّن اجلهود الـيت يبـذهلا لشـرح        
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املعقــد لكــثري مــن الصــراعات الراهنــة يســتدعي تعزيــز التفاعــل مــع اهليئــات الرئيســية األخــرى    
 يف الـتحفظ وقـال إنـه رغـم تعاطفـه مـع النـداءات الداعيـة إىل        . وأعضـاء األمـم املتحـدة عمومـا    

ني بأن التنسيق سيكون صعبا يف حتديد من سـيتكلم          حتديد قائمة املتكلمني، فإنه يذكر املشارك     
يف موضوع مـا ألن مـن عـادة الوفـود أن تكـون قـد تلقـت مـن عواصـمها تعليمـات ونصوصـا                          

 .جاهزة يف الغالب بشأن كثري من املسائل املعروضة على اجمللس

حلقة عمل السنة املاضية شـهدت طـرح عـدد مـن األفكـار              أن  إىل  اآلخر  وأشار املعلق    
ولكــن املشــكلة، كمــا هــو احلــال دائمــا، هــي   .  بشــأن النــهوض بعــبء العمــل بكفــاءة القيمــة
ونظرا ألن ثلثي بنود جدول األعمال هي بنود ذاتية التولُّد واعتيادية، فإنـه ينبغـي بـذل           . التنفيذ

جهود للحد من البيانات اليت يـتم اإلدالء هبـا بشـأن تقـارير األمـني العـام، والواليـات اجلاريـة،                      
ورغـم أن بوسـع رئـيس اجمللـس أن يفعـل املزيـد        .  الـيت يوجـد بشـأهنا توافـق آراء فعـال           واملسائل

لتشكيل جدول األعمال وإدارته، فقد حـذر املعلـق مـن أن اجللسـات الرمسيـة ميكـن أن تصـبح                     
.  عضوا، وفق مـا أوصـى بـه الفريـق الرفيـع املسـتوى              ٢٤طويلة جدا إذا زيد أعضاء اجمللس إىل        

د أعـرب عـن اتفاقـه مـع الـداعني إىل تعزيـز دور املنسـقني السياسـيني،                   وأيا كانـت السـبيل، فقـ      
الـيت عقـدت حتـت عنـوان        وهو موضوع جرت بشأنه مناقشة متعمقة يف حلقـة العمـل السـابقة              

 .�بدء العمل بسرعة واقتدار�

ومن هذه الزاوية، يبدو اجمللس وكأنه هيئـة سياسـية مؤلفـة مـن حلقـات نفـوذ متحـدة                      
ويبـدو أن األعضـاء الـدائمني      .  الدائمون والدائم األوحد يف دائرهتا الداخلية      املركز يقع اخلمسة  

هم الذين يقدمون معظـم مشـاريع النصـوص، كمـا أهنـم جينحـون إىل إجـراء مـداوالت لتبـادل                      
ــات      ــادل املعلومـ ــاورات تبـ ــا قبـــل مشـ ــون ذلـــك غالبـ ــارين، ويكـ ــاء خمتـ ــع أعضـ املعلومـــات مـ

ــة االجتماعــات�( ــادي للخمســة     .)� املغلقــة غــري الرمسي وأعــرب عــن اعتقــاده أن الوضــع القي
وأشـار إىل أن األمانـة العامـة،        . الدائمني يعـززه عـدم وجـود ذاكـرة مؤسسـية رمسيـة يف اجمللـس               

وإن كانت مصدر عون كبري من الناحية اللوجستية، فإهنا ال تستطيع اإلفصـاح عمـا جـرى يف                  
 اآلخـرون، مصـدر عـون، فإنـه         ، هـم  وإذا كـان اخلمسـة الـدائمون      . جلسات غـري رمسيـة سـابقة      

وجرت بعد ذلك مناقشـة بشـأن   . ميكن اعتبارهم مصادر مستقلة للمعلومات بشأن السوابق   ال
 .كل نقطة من هذه النقاط

 التفاوض على النصوص  

فيما يتعلق مبسألة ما إذا كان ينبغي لرئيس اجمللس أن يترأس بشكل اعتيادي التفـاوض                
ركني مــن أن ذلــك ســيكون أمــرا حمفوفــا بالصــعوبات  علــى النصــوص، فقــد حــذر أحــد املشــا 

القـرار أمـر البـت فيمـا إذا كـان      ) أو مقـدمي (ملقـدم  وأشار إىل أنه ينبغـي أن يكـون       . واملشاكل
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وبصـفة عامـة، ينبغـي للـرئيس أن         . ينبغي األخذ بتوافق اآلراء أو باألغلبية أو بالصـيغة التوفيقيـة          
عمــال أضــافة إىل ذلــك، فــإن اتســاع جــدول  وباإل. يــنظم عمــل اجمللــس ال أن يقــرر موضــوعه 

والواقـع أن  .  القيادة يف كـل مشـروع قـرار أمـرا مسـتحيال            دوراجمللس جيعل تويل رئيس اجمللس      
 .الرتوع إىل إجراء مشاورات غري رمسية بني أعضاء اجمللس قد ساعد يف تبسيط مداوالته

 نظـر اخلمسـة   وأكـد آخـرون، رغـم تسـليمهم هبـذه النقـاط، أن هـذه املسـائل تبـدو يف          
الدائمني خمتلفة متاما عنـها يف نظـر العشـرة املنتخـبني الـذين يكـون صـوهتم أقـوى عنـدما يتـوىل                         

وذهبوا إىل أنه ينبغي تضييق اهلوة بني إسهام اخلمسـة الـدائمني وإسـهام              . الرئيس توجيه العملية  
 يـتم إشـراكهم إال      فاألعضـاء العشـرة املنتخبـون، مـثال، ال        . العشرة املنتخبني يف عملية الصـياغة     

ومـع ذلـك   . يف مفاوضات خمتارة، يف حني أن اخلمسـة الـدائمني يـتم التشـاور معهـم باسـتمرار            
فـإذا كـان اخلمسـة    . فقد وصف مشاركون آخرون العالقـات بـني أعضـاء اجمللـس بأهنـا معقـدة            

 لتأكيــدالــدائمون يتمتعــون مبميــزات مؤسســية كــبرية، فــإن الفرصــة متاحــة للعشــرة املنتخــبني    
ويف حني أن مقدمي القرارات يتطلعون إىل اخلمسة الـدائمني أوال،           . يف أوقات حامسة  اقفهم  مو

ملنتخـبني يف مشـاورات غـري رمسيـة     فإن اخلمسـة الـدائمني بـدورهم يتطلعـون غالبـا إىل العشـرة ا       
وقـد أفـرزت ديناميكيـة اجمللـس نظامـا معقـدا وحيويـا مـن املوازنـات                . طالعهم على مواقفهم  إل

وتعليقــا علــى هــذه  . ة املنتخــبني أن ميارســوا فيــه نفــوذا بأســاليب خالقــة وهادفــة  ميكــن للعشــر
 .كر أن هناك وقتا للمشاركة النشطة ووقتا للصمت البعيد النظرالنقطة، ذُ

  حول اخلمسة الدائمني�اخلرافات�تبديد بعض   

إضافة إىل مـا سـبق، اعتـرض بعـض املـتكلمني علـى الفكـرة املزدوجـة الـيت مؤداهـا أن                        
الــذاكرة املؤسســية األطــول لــدى اخلمســة الــدائمني تكســيهم مزايــا هامــة وأهنــم يعملــون معــا    

وذهب أحد املشاركني إىل أن األمر ال خيرج عن كـون           .  عمل اجمللس وجدول أعماله    لتشكيل
 ويف املناصـب الدبلوماسـية،      بلـداهنم اخلمسة الدائمني لديهم موارد أكرب متاحة هلـم يف عواصـم            

وأيا كان األمر، فـإن تطـور جـدول أعمـال اجمللـس           . شأن أي دولة عضو كبرية    شأهنم يف ذلك    
كما ال يسعى اخلمسة الـدائمون إىل تنسـيق    .جيعل أي ذاكرة مؤسسية طويلة دون فائدة تذكر 

مــواقفهم أو التوفيــق بينــها إال فيمــا قــد يتــراوح بــني مخســة وعشــرة يف املائــة مــن مشــاريع           
تـع هبـا اخلمسـة الـدائمون ترجـع، يف نظـره، إىل كـوهنم كبـار                 وقال إن أي مزايـا يتم     . القرارات

 .احلجم نسبيا أكثر من رجوعها إىل كوهنم أعضاء دائمني

 تفويض عبء العمل وتبسيطه  

أعــرب كــثريون عــن أســفهم ملــا أدى إليــه اتســاع جــدول أعمــال اجمللــس مــن حتميــل     
فـاق واسـع النطـاق علـى أن مـن           وفيما يتعلق هبـذا األمـر، سـاد ات        . السفراء أعباء إضافية مرهقة   
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وقـدر أحـد    . املمكن أن يتصدى املستشارون السياسيون واخلرباء لقدر كبري من أعمال اجمللـس           
اء مــن أعمــال اجمللــس ال تتجــاوز    املشــاركني أن نســبة مــا يلــزم أداؤه علــى مســتوى الســفر      

الف ملناقشـتها   ومن شأن إحالة اإلجراءات األقل إثارة للخ      .  يف املائة  ٢٠ و   ١٥يتراوح بني    ما
على مستوى املستشارين واخلرباء أن تتيح للسـفراء التركيـز علـى القضـايا الرئيسـية والتخطـيط           

ومــع ذلــك فقــد حــذر آخــرون مــن تفــويض مســؤوليات أكثــر مــن الــالزم إىل    . االســتراتيجي
. جرائيــةإعــم للمســائل الــيت تبــدو تقنيــة أو  اخلــرباء، الــذين قــد يتجــاهلون النتــائج السياســية األ 

وأشري يف هذا الصـدد إىل أن إجـراء مناقشـة سياسـية وجيـزة أوالً قـد يـوفر للخـرباء توجيهـات                        
 .سياسية أفضل من اجمللس

كر أن املنسقني السياسيني ميكن أن يكونـوا مـوردا قيِّمـا لألعضـاء اجلـدد، رغـم أن                   وذُ 
ــاهتم   ــال، ميكــن لل  . أعضــاء اجمللــس ال يســتخدموهنم إىل أقصــى إمكان ــى ســبيل املث منســقني فعل

السياســيني، إذا اســُتعني هبــم كجهــة تنســيق للمســائل اإلداريــة، أن يســهموا كــثريا يف ختفيــف    
واالحتفـاظ  وبإمكاهنم أيضا املساعدة يف التحضـري للمشـاورات     . عبء العمل الرمسي للمجلس   

ون والتمييـز بـني املسـائل الـيت ينبغـي أن يعاجلهـا املمثلـون الـدائم                بقوائم للقرارات الـيت مل ُتنفـذ        
 .واملسائل اليت ينبغي إسنادها إىل املستشارين السياسيني واخلرباء

  أكرببدرجةاإلسهام يف توفري أرضية للعمل   

ُترى ما هي املسـاعدة واملـوارد الـيت ميكـن أن يتوقعهـا األعضـاء املنتخبـون مـن األمانـة                       
ة تـوفر مسـاعدة     سلم املشاركون بأن شعبة شؤون جملس األمن بإدارة الشؤون السياسـي          . العامة

من األمانـة العامـة أن جتيـب علـى     أن ُيطلب وميكن .  مع أساليب عمل اجمللس التكيُّفهائلة يف   
معظم األسئلة وأن تساعد يف عالج مشاكل شـىت قـد تنشـأ خـالل السـنتني اللـتني سيمضـيهما                     

ملـورد  وأشـري حتديـدا إىل فـرع ممارسـات جملـس األمـن باعتبـاره ا        . األعضاء املنتخبون يف اجمللـس    
 التوضـيح أن    علـى سـبيل   ومـع ذلـك فقـد ذُكـر         .  األعضـاء املنتخبـون    يستكشفهالذي ينبغي أن    

شعبة شؤون جملس األمن ال ميكن أن تزود الدول األعضاء باملذكرات الداخلية اليت قـد تعـدها                 
وحـث عـدة مـتكلمني األعضـاء املنتخـبني حـديثا علـى االسـتفادة مـن املعلومـات                    . لألمني العام 

، علـى اعتبـار أن   ة من مؤسسات رئيسية وموارد داخل املنظمة وخارجها علـى السـواء      املستمد
ميكــن أن يســهم كــثريا يف ضــمان إملــامهم علــى حنــو ســلس باألنشــطة وأســاليب العمــل     ذلــك

 . املتنوعة للمجلس
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 اجللسة الرابعة  
 النشرالتماس إسهامات من طائفة متنوعة من املصادر وضمان فعالية   

 
 :املدير

 ماري دو ال سابليري - السفري جان
 املمثل الدائم لفرنسا

 :ناقاملعلِّ
 السفري ويغر سترومني

 نائب املمثل الدائم للنرويج

 السيد جورج باكليسانو
 جلنة الصليب األمحر الدولية

 
وهـي،   : اجمللـس جلمـع املعلومـات ونشـرها    يسـتخدمها تناولـت اجللسـة عـدة مسـارات      

املعقـودة  ل مـع املنظمـات غـري احلكوميـة عـن طريـق االجتماعـات         بعثات جملس األمن، والتفاعـ    
 واالجتماعات ذات النسق األقل انتظاما، ووسائط اإلعالم، وأعضاء األمـم           �أريا� صيغة   وفق

وأكـد مـدير املناقشـة فائـدة بعثـات جملـس األمـن، الـيت سـاعدت يف السـنوات             . املتحدة عمومـا  
فقـد  . ستنادا إىل مجع معلومات مـن املوقـع مباشـرة         األخرية على زيادة فهم اجمللس للصراعات ا      

أتاح االتصال املباشر باجلهات الفاعلة يف صـراع مـا للمجلـس أن يعلـل قراراتـه ومواقفـه، وأن                    
.  نوعية املناقشات الـيت جتـري داخـل اجمللـس          ُيحسِّنيساعد املمثلني اخلاصني لألمني العام، وأن       
فهـل ينبغـي أن يشـارك    . ه البعثـات ومـدى تواترهـا   إال أنه يتعني اختاذ قرارات بشأن مكـان هـذ         
وعلى أي مستوى من التمثيل ينبغي أن تكـون هـذه    كل عضو من أعضاء اجمللس يف كل بعثة؟    

وهـل ينبغـي التشـجيع علـى القيـام ببعثـات             ومن هو الذي ينبغي أن يرأس البعثـات؟        املشاركة؟
دما يكون قد مت اختاذ قرار بالقيـام        وتابع قائال إنه عن    مشتركة مع هيئات أخرى لألمم املتحدة؟     

ــة أن يضــمن     ــرئيس البعث ــه ينبغــي ل ــة مــا، فإن وجــود اختصاصــات واضــحة ومناســبة،  ) ١(ببعث
أن يكون برنامج االجتماعات انتقائيا وموجها بشكل جيد، حبيث يـتم التركيـز فيـه علـى                  )٢(

 .إلعالموجود خطة فعالة للتعامل مع وسائط ا) ٣(رؤساء الدول وأطراف الصراعات، 

، فطـرح سـؤاال مـثريا    املنظمـات غـري احلكوميـة   وتطرق مدير املناقشة إىل العالقات مـع    
وأشـار توضـيحا لـذلك إىل أن القلـق يسـاوره ألن      ة؟  صـاحل �أريا�هل ال تزال صيغة  :للجدل

. هذه العمليـة، الـيت كانـت مفيـدة يف بدايتـها، قـد أصـبحت ذات طـابع رمسـي زائـد عـن احلـد                          
عات األكثـر تزويـدا باملعلومـات وإثـارة لالهتمـام تعقـد اآلن يف أجـواء أقـل                   وأصبحت االجتما 
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وفيما يتعلق بوسائط اإلعـالم، فـإن اجلانـب اإلجيـايب هـو أن النجـاح املتزايـد للمجلـس               . تنظيما
أما اجلانب السليب فهو مـا يترتـب علـى ذلـك مـن ضـغوط                . يؤدي إىل جتدد االهتمام اإلعالمي    

وأشار إىل أن رئيس اجمللس ينبغـي أن يكـون مسـتعدا للتفاعـل مـع                 .جديدة على أعضاء اجمللس   
وقـد خيتـار أعضـاء      . املنافذ اإلعالمية كـثريا لكـي ينقـل مواقـف اجمللـس بشـكل صـادق وكامـل                 

آخرون يف جملس األمن أن يكونوا ظاهرين أو خمـتفني عـن األنظـار، ولكـن الـرئيس لـيس لديـه                      
 .إلعالم إىل أقصى حد ممكنخيار آخر سوي العمل بشكل مثمر مع وسائط ا

 بعثات جملس األمن  

. سلم املعلقون بأن بعثات جملـس األمـن تـوفر فرصـة فريـدة جلمـع املعلومـات ونشـرها                    
وأشاروا إىل أهنا تتيح وسيلة للتفاعل املباشر مـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف امليـدان، رغـم أن                     

. اعات إىل أن تفقـد رؤاهـا املسـتقلة     هذه املنظمات تظل يف بعض األحيان داخلة يف إطار الصـر          
وجــرى التأكيــد علــى إيفــاد البعثــات األصــغر حجمــا، الــذي قامــت بــه بنجــاح بعــض اهليئــات  

ومـع ذلـك فقـد ذهـب أحـد اآلراء إىل أن             . بالتنفيـذ الفرعية للمجلـس، باعتبـاره فكـرة جـديرة          
يلتقـي أعضـاء   البعثات ينبغي، بشـكل عـام، أن تـتم علـى مسـتوى السـفراء ألن مـن املتوقـع أن                   

 .اجمللس مع الوجهاء ورؤساء الدول

يراهـا كـذلك بعـض املشـاركني يف املناقشـة       هل بعثات جملس األمن باهظة التكـاليف؟   
. البعثـات عنـدما يكـون ذلـك ممكنـا         يف  الذين كان من رأيهم أنه ينبغي تقليـل عـدد املشـاركني             

ك وسـيلة فعالـة مـن حيـث       ودعا آخرون إىل تقسيمها إىل جمموعات أصغر حجما، باعتبـار ذلـ           
وأبـدى بعـض املـتكلمني      . التكاليف لتحقيق مزيد من النجـاح يف نفـس املـدة املخصصـة للبعثـة              

ــوع مــن         ــات هــي ن ــيص تكــاليف البعث ــرأي ذاهــبني إىل أن مســاعي تقل ــذا ال ــع ه اخــتالفهم م
ووفقـا للعبـارة الـيت اسـتخدمها أحـد املشـاركني، ميثـل جعـل أعضـاء اجمللـس                    . االقتصاد الزائف 

مارا جديرا مبا ينفَق عليه، حـىت       ثعلى اتصال مباشر مع األطراف الذين ميثلون حمور عملهم است         
ولوضـع اخلطـط املناسـبة لبعثـات اجمللـس، اقُتـرح متويلـها مـن ميزانيـة                  . ولو كان بـاهظ التكلفـة     

ر كْـ ذوأتـاح   . دائمة، بدال مـن متويلـها مـن خـالل نـداءات وقتيـة تصـدر يف اللحظـات األخـرية                    
مـن بـني البعثـات قيـد النظـر لعـام            و. حيملـه املسـتقبل   شـيء ممـا      استشعار   املزمع إيفادها ت  البعثا

 . البعثات يف كوسوفو ووسط أفريقيا وغرب أفريقيا٢٠٠٥

ــدخالت          ــزز امل ــن املمكــن أن تع ــه بعــض املشــاركني أن م ــذي أكــد في ــت ال ويف الوق
ء اجمللــس لألبعــاد السياســية   فهــم أعضــاميــدانيا مــن املنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة  املســتمدة

واالجتماعية واإلنسانية للصراع احمللي، فقد حث آخرون علـى االعتمـاد بشـكل رئيسـي علـى             
املعلومــات والتحلــيالت املقدمــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة واألمانــة العامــة وبعثــات حفــظ    
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 باعتبارهــا كمــا اقُتــرح أن يســتخدم أعضــاء اجمللــس هــذه البعثــات. الســالم والبعثــات السياســية
 إلظهـار وميكن استخدام هذه البعثـات      .  السالم يف املنطقة والتحدث معهم     ةفرصة لزيارة حفظ  

املساندة واحلصول على تعليقات مباشرة وصـرحية حـول كيفيـة سـري عمليـة السـالم والعقبـات                   
 . تواجههاقد تكونغري املتوقعة اليت 

 �أريا�املنظمات غري احلكومية وصيغة   

 صـيغة   املعقودة وفـق  املتكلمني على اإلسهامات اليت وفرهتا االجتماعات       علق عدد من     
 علــى مــدى الســنوات االثــنيت عشــرة املاضــية باعتبارهــا طريقــة بنــاءة ومبتكــرة إلثــراء    �أريــا�

ومــع ذلــك أبــدى عــدة مــتكلمني   . مــداوالت اجمللــس مبنظــورات مســتقلة ومعلومــات جديــدة  
وجـرى التأكيـد    .  من وجهـة نظـر اجمللـس       اعاتاالجتممالحظات أيضا على تقلص فائدة هذه       

الرمسـي مـع املنظمـات غـري احلكوميـة والــيت      غـري  علـى أن االجتماعـات األكثـر اتصـافا بالطـابع      
تعقد كـثريا يف الوقـت الـراهن، تعتـرب وسـيلة أبسـط وأكثـر فعاليـة للحصـول علـى اإلسـهامات                        

كلمني، ميثل هذا التفاعل غري الرمسـي       ووفقا ملا ذكره أحد املت    . القيِّمة يف الغالب هلذه املنظمات    
ريــة مــع شــريكاهتا مــن املنظمــات     اجلــزء األكــرب مــن االتصــاالت الــيت جتريهــا البعثــات القط      

  .احلكومية غري

 يف �أريــا�بيــد أن أحــد املــتكلمني حــذر مــن أن الظهــور مبظهــر املتراجــع عــن صــيغة   
ة وبالترحيـب بتنـوع وجهـات    الوقت الراهن سيعطي رسالة خاطئة عـن التـزام اجمللـس بالشـفافي         

وذكـروا، علـى سـبيل    . وكان من رأي آخرين أن هذه االجتماعات ال تـزال هلـا قيمتـها            . النظر
املثال، أنه مع استمرار انتقـال أعمـال اجمللـس إىل اجملـال اإلنسـاين، فـإن بإمكانـه االسـتفادة مـن                       

لــك، ُحــث أعضــاء وفضــال عــن ذ. اخلــربة الغنيــة والتــاريخ الطويــل للمنظمــات غــري احلكوميــة  
اجمللــس علــى االســتفادة علــى أكمــل وجــه ممكــن مــن األفكــار واملعلومــات واملــوارد التحليليــة    

 .املتاحة من مراكز حبثية وجامعات خمتلفة

ويف الوقـــت نفســـه، أكـــد بعـــض املشـــاركني أمهيـــة االســـتفادة الكاملـــة مـــن مصـــادر  
فمـن املمكـن أن تكـون أجـزاء كـثرية            .املعلومات والتحليل املتاحة يف األمم املتحـدة ذاهتـا أوال         

باألمانة العامة ذات فائدة، مثل مكتب األمني العـام وإدارة الشـؤون السياسـية وإدارة عمليـات                 
وميكـن االسـتفادة    . حفظ السالم ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملمثلني اخلاصني وغريهـم         

ومــع ذلــك، . ياغة الواليــاتمــن املستشــار العســكري لألمــني العــام واملستشــار القــانوين يف صــ 
كمـا أن املنظمـات اإلقليميـة       . هناك أوقات ميكن أن تكون فيها األصـوات املسـتقلة قّيمـة جـدا             

ــي         ــياق السياسـ ــأن السـ ــة بشـ ــار ثاقبـ ــان أفكـ ــض األحيـ ــديها يف بعـ ــون لـ ــة يكـ ودون اإلقليميـ
 .واالقتصادي والتارخيي احمللي لرتاع أو صراع ما
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كــر أن اللجنــة، وذُ .نــة الصــليب األمحــر الدوليــةوقُــدم اســتعراض عــام مــوجز لعمــل جل 
. مــن العالقــات مــع جملــس األمــنخاصــة  قــد أقامــت جمموعــة ،باعتبارهــا هيئــة حكوميــة دوليــة

ويتحقق كثري من هذا التفاعل من خـالل جلسـة اإلحاطـة الشـهرية الـيت يقـدمها للجنـة رئـيس                      
ت الدائمــة للــدول األعضــاء يف اجمللــس إىل جانــب االتصــاالت غــري الرمسيــة املتكــررة مــع البعثــا

 .اجمللس

 العمل مع وسائط اإلعالم والدول األعضاء األخرى  

يف الوقت الذي شـدد فيـه أحـد املشـاركني علـى أن وسـائط اإلعـالم ميكـن أن تكـون                        
أداة مفيدة لنشر استنتاجات اجمللس وبياناته، فقد حث على توخي احلذر من االعتمـاد بشـكل                

وبدال من ذلك، جرى التأكيـد علـى ضـرورة    . يت تنقلها وسائط اإلعالم    ال التقاريررئيسي على   
كمـا ال ينبغـي أن      .  األعضاء عن مزيد من املعلومات والتحليـل مـن مصـادر أخـرى أيضـا               حبث

يفتــرض األعضــاء املنتخبــون أن التغطيــة اإلعالميــة ســتبقي الــدول األعضــاء األخــرى مبنطقتــهم  
. لية مجيع أعضاء اجمللس وخباصة العشـرة املنتخـبني        فذلك يظل مسؤو  . على علم بأعمال اجمللس   

ذ كثريا عقد اجتماعـات منتظمـة مـع اجملموعـات اإلقليميـة وغريهـا                من حبَّ  املتكلمنيوكان من   
ويتطلـب ذلـك، وفـق      . من اجملموعات حىت لو كان ذلـك مـرتني أو ثـالث مـرات يف األسـبوع                

نت األيام قد أثبتـت أنـه اسـتثمار مفيـد           ذكره أحد املتكلمني، قدرا كبريا من املوارد وإن كا         ما
 .جدا

 
 اجللسة اخلامسة  

 املسائل والشواغل املتبقية  

 :املدير
 السفري منري أكرم

 املمثل الدائم لباكستان

 :قوناملعلِّ
 السفري زانغ يشان

 نائب املمثل الدائم جلمهورية الصني الشعبية

 الك. الربوفسور إدوارد س
 جامعة كولومبيامدير مركز التنظيم الدويل، 

 جوزيف ستيفانيديس
 مدير شعبة شؤون جملس األمن بإدارة الشؤون السياسية
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ذكر مدير املناقشة أن جملس األمن قد عهد إليه باملسؤولية الرئيسية عن صـون السـالم                 
وتعــالَج . ومــع ذلــك فــإن معظــم وقتــه ينقضــي يف معاجلــة صــراعات داخليــة . واألمــن الــدوليني

 . ن املسائل اليت تعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيمخارج اجمللس كثري م

ومـن هـذه   . وطرح مدير املناقشـة عـددا مـن األسـئلة لكـي جيـري النظـر فيهـا مسـتقبال           
هـل ينبغـي   الوجـوه الواجبـة؟    هل يستخدم اجمللس الفصل السادس على أكمـل         : األسئلة ما يلي  

 ينبغـي للمجلـس أن يسـتطلع بصـورة       هـل  أن يكون اجمللـس أكثـر نشـاطا يف التسـوية السـلمية؟            
هل ستساعد إعادة النظر يف تفاصـيل هـاتني           من امليثاق؟  ٤٢ و   ٤١مبتكرة املسافة بني املادتني     

هـل  ؟ املادتني اجمللس على أن يكـون أقـدر علـى مواجهـة هتديـد انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل          
 سـند أينبغي أن يُ  ؟   وموارده يشكل بناء السالم بعد انتهاء الصراع أفضل استغالل لوقت اجمللس         

اجمللس بعضا من أعماله هليئة فرعية أو للجنة مركبة مؤلفة من اهليئـات الرئيسـية لألمـم املتحـدة        
أيشـكل   إلتاحة مزيد من الوقت ملواجهة التهديـدات األكثـر إحلاحـا للسـالم واألمـن الـدوليني؟      

وعاجلـت املناقشـة   ؟ واالجتماعيذلك جماال لتعاون أوثق مع اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي      
اليت تلت ذلك عددا من البنود بإجياز، منها عدة بنـود الحتمـال النظـر فيهـا يف حلقـات العمـل                    

 .�بدء العمل بسرعة واقتدار�املقبلة املعقودة حتت عنوان 

 تنظيم الوقت  

أكــد أحــد املعلقــني احلاجــة إىل حتســني تنظــيم الوقــت، نظــرا ألن عــدد بنــود جــدول      
ونبـه إىل أنـه إذا أدىل       . ال واالجتماعات والقرارات والبيانات الرئاسـية آخـذ يف االزديـاد          األعم

. أحد الوفود خبطاب مطول، فإنه كثريا ما تشعر وفـود أخـرى باحلاجـة إىل فعـل نفـس الشـيء                    
 .وحث األعضاء على عدم اقتراح مواضيع ال حيتمل أن تسفر عن أي إجراء مباشر

 ستوىتقرير الفريق الرفيع امل  

تسـاءل عـدة مــتكلمني عمـا إذا كانــت سـتتاح للمجلـس الفرصــة للتأمـل يف توصــيات        
، بـالنظر إىل اآلثـار املترتبـة    )وعن كيفية هذا التأمل(الفريق الرفيع املستوى خالل السنة القادمة     

على هذه التوصيات بالنسبة لعمل اجمللس يف جماالت بناء السالم، ومكافحـة اإلرهـاب، وعـدم                
ــدمار الشــامل أســلحة انتشــار  ــك مــن اجملــاالت   ال ــع الصــراعات، وغــري ذل وأكــد أحــد  . ، ومن

 سـيكون عامـا حـافال بالتحـديات للمجلـس، بـالنظر إىل التوصـيات                ٢٠٠٥املشاركني أن عام    
. الشاملة الواردة يف تقرير الفريق الرفيع املستوى واالستعراض اخلمسي لإلعـالن بشـأن األلفيـة              

لــس إىل القيــام بــبعض الــتفكري االســتراتيجي اجلــاد، وهــو أمــر  وجــرى التأكيــد علــى حاجــة اجمل
 .يتوافر لديه عادة وقت يذكر لتحقيقه ال
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 النظام الداخلي  

اســتمرار الصــفة املؤقتــة للنظــام الــداخلي  طــول جــرى أيضــا اإلعــراب عــن القلــق مــن   
ة يف  وتساءل أحـد املشـاركني عـن إمكانيـة وضـع النظـام الـداخلي يف صـيغته النهائيـ                   . للمجلس

ومع ذلك فقـد أشـري إىل أن الديناميكيـة الـيت يتميـز هبـا اجمللـس راجعـة، ولـو                      . املستقبل القريب 
 . جزئيا، إىل املرونة اليت يوفرها نظامه الداخلي

 إعداد األعضاء اجلدد

ن حــديثا عــن القلــق مــن عــدم تــوافر مــا يكفــي مــن الوقــت    وأعــرب األعضــاء املنتخبــ 
يتوافر قدر كبري من التعليقـات العامـة علـى          إذا كان   و.  اجمللس واملعلومات لالستعداد للعمل يف   

ــه أعمــال اجمللــس،   ــه      فإن ــة عــن إجراءات ــدر ضــئيل جــدا مــن املعلومــات اجلوهري ــوافر إال ق ال يت
. وسوابقه وأساليب عملـه، وهـو حتديـدا مـا توجـد لـدى األعضـاء اجلـدد حاجـة ماسـة لفهمـه                       

ومات أساسية، تعـده األمانـة العامـة أو كيـان        واقترح تزويد األعضاء اجلدد بكتيب يتضمن معل      
كما اقترح أن جيـري تبـادل املعلومـات علـى حنـو أكثـر انتظامـا        . مستقل، مثل جامعة كولومبيا   

 .بني األعضاء املنتخبني حديثا باعتبار ذلك وسيلة لتفادي االزدواجية يف اجلهود التحضريية

ديسـمرب  / مطلع كانون األول   ويرى بعض األعضاء اجلدد أن عقد حلقة العمل هذه يف          
كان أمـرا موفقـا، حيـث إهنـم اسـتطاعوا حبلـول ذلـك الوقـت مشـاهدة بعـض املشـاورات غـري                         

بـدء  �ومن املواضيع احملتملة اليت حددت حللقات العمـل املقبلـة املعقـودة حتـت عنـوان                 . الرمسية
 جديدة للتعامـل    ُنُهج) ٢(أساليب عمل اهليئات الفرعية،     ) ١: ( ما يلي  �العمل بسرعة واقتدار  

صــياغة القــرارات ودور رئاســة اجمللــس، ) ٣(مــع املنظمــات غــري احلكوميــة ووســائط اإلعــالم، 
 .كيفية معاجلة مسائل التنفيذ والتقييم واملساءلة) ٤(
 


