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      )اجلماهريية العربية الليبية(. . . . . . . . . . . . . . . . . .   علي عبد السالم التريكيالسيد  :الرئيس
  .٢٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

ــاء االســتعمار      ــسياسية اخلاصــة وإهن ــسائل ال ــة امل ــارير جلن تق
  )اللجنة الرابعة(

تتنـــاول اجلمعيـــة العامـــة اآلن تقـــارير جلنـــة : الـــرئيس  
) اللجنــة الرابعــة(عمار املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســت 

 مــــن جــــدول ١٣٣ و ١١٨ و ٣٩ إىل ٢٧املتعلقــــة بــــالبنود 
  .األعمال
أرجــو مــن مقــرر اللجنــة، الــسيد خالــد حممــد عثمــان    

 أن يعـرض تقـارير اللجنـة    ، من السودان  ،سيد أمحد حممد علي   
  .واحدبيان يف 

مقرر جلنة املـسائل الـسياسية       ()السودان (السيد علي   
ـــ  ــاء االســ ــة وإهنـــ ــة (تعمار اخلاصـــ ــة الرابعـــ ــم  ())اللجنـــ تكلـــ

إنه ملن دواعـي االمتيـاز والـشرف بالنـسبة يل أن            ): باإلنكليزية
ــسياسية       ــسائل ال ــة امل ــارير جلن ــة تق ــة العام ــى اجلمعي أعــرض عل

ــاء االســتعمار   ــة (اخلاصــة وإهن ــة الرابع ــة يف إطــار  ) اللجن املقدم
  . من جدول األعمال١٣٣ و ١١٨ و ٣٩ إىل ٢٧البنود 

 إىل  A/64/401ارير الواردة يف الوثائق مـن       إن هذه التق    
A/64/415        تتضمن نصوص مشاريع القرارات واملقررات اليت ،

ولتيـــسري عمـــل  .أوصـــت اللجنـــة اجلمعيـــة العامـــة باعتمادهـــا 
الوفـــود، تـــرد قائمـــة مرجعيـــة أعـــدهتا األمانـــة العامـــة لعمليـــة  
التصويت اليت جرت يف جلنة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء             

  .A/C.4/64/INF/3يف الوثيقة ) اللجنة الرابعة(تعمار االس
وخـــالل اجلـــزء األول مـــن الـــدورة الرابعـــة والـــستني    

 جلـسة   ٢٥للجمعية العامة، عقدت اللجنة الرابعة مـا جمموعـه          
وواصلت اللجنة ممارستها املتبعة بإجراء حـوار تفـاعلي         . رمسية

عـة  جام” من جدول األعمـال،      ٢٧ يف إطار البند     بصيغ خمتلفة 
تقـدمي املـساعدة    ”  من جدول األعمال،      ٢٨، والبند   “السالم

 مـــن جـــدول ٣٠، والبنـــد “يف اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام 
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي   التعــاون الــدويل يف  ”األعمــال، 

 مــن جــدول األعمــال،   ٣١، والبنــد “األغــراض الــسلمية  يف
ينيني وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسط           ”

 مــــن جــــدول األعمــــال،    ٣٣، والبنــــد  “يف الــــشرق األدىن
استعراض شامل لكامـل مـسألة عمليـات حفـظ الـسالم مـن              ”



A/64/PV.62
 

2 09-64258 
 

ــات   ــذه العمليـ ــواحي هـ ــع نـ ــد “مجيـ ــدول  ٣٤، والبنـ ــن جـ  مـ
  .“املسائل املتعلقة باإلعالم”األعمال، 
كمــا أن الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية الــذي   

ــد    ــار البنـ ــة يف إطـ ــشأته اللجنـ ــال،  ٣٠أنـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ
التعـاون الـدويل يف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغــراض      ”

  .غري رمسيةاجتماعات ، عقد عدة “السلمية
وقــد اعتمــدت جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء   

 مشروع قـرار وثالثـة مـشاريع        ٢٥) اللجنة الرابعة (االستعمار  
مجيــع  مــن بــني مــشاريع القــرارات و١١مقــررات، واعتمــدت 

  .مشاريع املقررات الثالثة بدون تصويت
 مـن جـدول     ٢٧والتقرير األول، املقدم يف إطار البنـد          

 حيال إىل اللجنـة الرابعـة مـرة كـل           “جامعة السالم ”األعمال،  
 هيوليـ / متـوز  ١ املـؤرخ    ٥٨/٣١٦ثالث سنوات عمـال بـالقرار       

ــة  . ٢٠٠٣ ــر يف الوثيقـ ــرد التقريـ ويف مـــشروع . A/64/401ويـ
ي اعتمد بدون تصويت، ترحب اجلمعية مبا أحرزتـه   القرار الذ 

ــاول        ــة تتن ــرامج منوذجي ــدم يف وضــع ب ــن تق ــسالم م ــة ال جامع
ــة   ويف مــشروع .  بالــسالم واألمــنتتعلــقمواضــيع بالغــة األمهي

أن يواصـل  أيـضا  ، تطلـب اجلمعيـة إىل األمـني العـام           هذا القرار
االستعانة خبـدمات اجلامعـة يف إطـار مـا يبذلـه مـن جهـود مـن                  

  .جل تسوية الرتاعات وبناء السالمأ
 مـن جـدول     ٢٨والتقرير الثاين، املقدم يف إطـار البنـد           

 “تقــدمي املــساعدة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام”األعمــال، 
. A/64/402حيال إىل اللجنة مرة كـل سـنتني، ويـرد يف الوثيقـة          

وقد اعتمـد مـشروع القـرار بـشأن هـذا املوضـوع اهلـام بـدون                 
 تـــسعى اجلمعيـــة العامـــة إىل كفالـــة  ، خاللـــهومـــن. تـــصويت
 التعــــاون مــــن جانــــب منظومــــة األمــــم املتحــــدة،   اســــتمرار

واملنظمات واملؤسسات ذات الصلة األخرى والدول األعـضاء    
  .يف األنشطة املتصلة باإلجراءات املتعلقة باأللغام

 مــــن جــــدول ٢٩والتقريــــر املقــــدم يف إطــــار البنــــد   
. A/64/403 يف الوثيقـة     يـرد  “آثار اإلشعاع الذري  ”األعمال،  

ومشروع القرار املقدم يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال        
دون بـ اعتمـد   قـد    مـن تقريـر اللجنـة الرابعـة و         ٩ يف الفقـرة     يرد

  . تصويت
ويف مشروع القرار، تطلـب اجلمعيـة العامـة، يف مجلـة              

 اإلشـعاع  بآثـار  املعنيـة  العلميـة  املتحـدة  األمـم  جلنـة أمـور، إىل  

السـتعراض  ،  هتا السنوية العادية  ا يف دور  أعماهلا  مواصلة الذري
وحتـث برنـامج األمـم    . املـؤين  اإلشعاعاملشاكل اهلامة يف جمال     

ــة     ــة علــى مواصــلة اســتعراض متويــل اللجن احلــايل املتحــدة للبيئ
ــتمكن   ــزه كـــي تـ ــة وتعزيـ ــسؤوليتها  اللجنـ مـــن االضـــطالع مبـ
  .والوالية املسندة إليها

ــا    ــض  كمـ ــة حبـ ــب اجلمعيـ ــبانيا إورترحـ ــا سـ  وأوكرانيـ
ــيالروس وباكــستان ــة وب ــصفة  ومجهوري ــا، ب  يف مراقــب كوري
ــدورة ــسادسة ال ــة واخلمــسني ال ــة و للجن  يف ســتبتهــي العلمي
ــة، عــضوية مــسألة ــا مت  اللجن ــشأن ختــصيص   حامل ــرار ب اختــاذ ق
الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة العلميـة، ولكـن            بعد  املوارد  

ــدورة  ــة ال ــة  يف موعــد ال يتجــاوز هناي  الرابعــة والــستني للجمعي
وبالنيابة عن اللجنة الرابعة، أوصي بأن تعتمـد اجلمعيـة          . العامة

  .هذا العامة مشروع القرار
 مـن جـدول   ٣٠والتقرير الرابع، املقدم يف إطـار البنـد        

التعـــاون الـــدويل يف اســـتخدام الفـــضاء ”األعمـــال، واملعنـــون 
. A/64/404 ، وارد يف الوثيقـة    “اخلارجي يف األغراض السلمية   

وأثناء نظرها يف هذا البند، عقدت اللجنة الرابعة، برئاسة وفـد       
كولومبيا، عددا من االجتماعات غـري الرمسيـة بـصفتها الفريـق            

وقـام الفريـق العامـل بـصياغة        . العامل اجلامع املفتـوح العـضوية     
  . من التقرير١٣ع القرارات الواردة يف الفقرة يرامش

ــب ا     ــرار، تطل ــشروع الق ــة إىلويف م ــة جلمعي  أن اللجن
 والوســـائل الـــسبل يف األولويـــة، ســـبيل علـــى النظـــر، تواصـــل
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ــلة الكفيلـــة  األغـــراض يف اخلـــارجي الفـــضاء اســـتخدام مبواصـ
ــسلمية ــرا تقــدم وأن ال ــك عــن تقري  يف العامــة اجلمعيــة إىل ذل

  .سة والستنياخلام اتهدور
ــة       ــر اللجن ــة أمــور، تقري ــة العامــة، يف مجل وتقــر اجلمعي
 الدوليـة  املعاهـدات  يف أطرافـا  بعـد  تـصبح  مل اليت ل الدو وحتث
  . أن تفعل ذلكعلى الفضاء اخلارجي  الستخدام املنظمة

ــد      ــار البنـ ــدم يف إطـ ــامس، املقـ ــر اخلـ ــن ٣١والتقريـ  مـ
وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة    ”جــدول األعمــال، واملعنــون   

، )األونـروا  (“وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      
ــرد ــة  يفي ــر   . A/64/405 الوثيق ــة يف تقري ــة العام ونظــرت اللجن

، Add.1 و A/64/13املفوض العـام للوكالـة، الـوارد يف الوثيقـة           
فضال عن تقارير الفريق العامل املعين بتمويل الوكالـة وتقـارير           

  . األمني العام األخرى ذات الصلة
واعتمدت اللجنة، يف إطار هذا البنـد، أربعـة مـشاريع             

وباعتمــاد . ق باجلوانــب املختلفــة لعمــل األونــروا قــرارات تتعلــ
تؤكـد اجلمعيـة أن عمـل وكالـة األمـم           هـذه   مشاريع القرارات   

املتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق  
وترحــب . األدىن ال يــزال ضــروريا يف مجيــع ميــادين العمليــات

 لعامـة ا اجلمعيـة  نظمتـها  الـيت  املـستوى  الرفيعة باملناسبة اجلمعية
  .الوكالة إلنشاء الستني السنوية الذكرى إلحياء

كما تدعو مشاريع القرارات إىل دعم املـاحنني جلهـود            
ــصعوبة    ــدة ال ــة يف ظــروف متزاي ــروا الدؤوب ــا . األون ــدكم  تؤي

 االسـتثنائي  االجتمـاع  تقريـر  يف الـواردة  االسـتنتاجات  اجلمعية
 أن لبـه ط خـاص  وبوجـه  املعين بتمويـل الوكالـة،       العامل للفريق
 اهليئــات إىل تقريــرا ممكــن وقــت أقــرب يف العــام األمــني يقــدم
ــصلة ذات ــة الـ ــة للجمعيـ ــن العامـ ــز عـ ــدرة تعزيـ ــة القـ  اإلداريـ

وتوصـي اللجنـة بـأن تعتمـد اجلمعيـة العامـة مـشاريع        . للوكالـة 
  . هذهالقرارات

ــار البنـــد      مـــن ٣٢والتقريـــر الـــسادس، املقـــدم يف إطـ
صــة املعنيــة بــالتحقيق يف تقريــر اللجنــة اخلا” جــدول األعمــال،

ــشعب       ــسان لل ــوق اإلن ــيت متــس حق ــرائيلية ال املمارســات اإلس
، “الفلــسطيين وغــريه مــن الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة 

ونظــرت اللجنــة الرابعــة يف تقريــر . A/64/406وارد يف الوثيقــة 
فضالً عن تقـارير أخـرى قـدمها األمـني العـام،      اللجنة اخلاصة،  
  .يف إطار هذا البند

واعتمدت اللجنة الرابعـة، يف إطـار هـذا البنـد، مخـسة              
 مـن   ١٦مشاريع قـرارات، ميكـن االضـطالع عليهـا يف الفقـرة             

ــا ــشاريع    . تقريرهـ ــد يف مـ ــن جديـ ــة مـ ــة العامـ ــد اجلمعيـ وتؤكـ
ــرارات ــرائيلية املــــستوطنات أن علــــى القــ  األراضــــي يف اإلســ
، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، غــري قانونيــة، حــسبما   الفلــسطينية

يوليــه /يف متــوزالــصادرة د يف فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة  ور
ــة    . ٢٠٠٤ ــة العام ــأن تعتمــد اجلمعي ــة ب ــة الرابع وتوصــي اللجن

  . ههذ مشاريع القرارات
ــد      ــق بالبنـ ــسابع، املتعلـ ــر الـ ــدول  ٣٣والتقريـ ــن جـ  مـ

اســتعراض شـامل لكامــل مـسألة عمليــات   ” األعمـال، املعنـون  
 وارد يف “تحفــظ الــسالم مــن مجيــع نــواحي هــذه العمليــا      

ــان . A/64/407الوثيقــــة  ــة إىل بيــ ــة الرابعــ  نيواســــتمعت اللجنــ
وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ        استهالليني شاملني ألقامها    

وأجـرت اللجنـة    . السالم ووكيـل األمـني العـام للـدعم امليـداين          
ــد    ــذا البنـ ــار هـ ــة يف إطـ ــشة عامـ ــة    . مناقـ ــرت اللجنـ ــا أجـ كمـ

 األمـني العـام لعمليـات       مناقشات تفاعلية غري رمسية مع وكيليّ     
وسيخـضع العديـد مـن املـسائل        . لدعم امليداين لحفظ السالم و  

 يف املناقشة العامة واملناقشات التفاعليـة للمزيـد مـن            اُثريت اليت
النظر فيهـا مـن جانـب اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ                 

ــة     ــسنة القادم ــع ال ــة يف مطل ــا املقبل ــسالم يف دورهت وســتبت . ال
 قــرار يقــدم يف إطــار هــذا البنــد بعــة يف أي مــشروعاللجنــة الرا

  .دورة مستأنفة يف
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 مـن جـدول     ٣٤والتقرير الثامن، املقدم يف إطار البنـد          
، وارد يف الوثيقــــة “املــــسائل املتــــصلة بــــاإلعالم” األعمــــال،
A/64/408 .           وقد نظرت اللجنة الرابعة يف التقريـر الـذي قّدمتـه

ــة اإلعــالم   ــر األمــني ) A/63/21(جلن ــام وتقري ، )A/63/262( الع
واسـتمعت إىل وكيـل األمـني العــام لالتـصاالت واإلعـالم عــن      
ــيت       ــة التحــديات ال ــه ملواجه ــذهلا إدارت ــيت تب اجلهــود املبتكــرة ال
ظهـــرت يف الـــسنة املاضـــية يف ســـياق التـــرويج لرســـالة األمـــم 

  . املتحدة يف مجيع أرجاء العامل
 الـيت   ويف رد وكيل األمـني العـام علـى املناقـشة العامـة              

الستفـسارات  أجرهتا اللجنـة الرابعـة بـشأن هـذا البنـد، تنـاول ا             
ــأثر خفــض      ــها الوفــود، مبــا فيهــا املــسائل املتعلقــة ب الــيت طرحت

وقـد اعتمـدت اللجنـة      . امليزانية على العمل اإلعالمي للمنظمـة     
دون تصويت، مـشروَعي قـراَرين وتعـديال ومـشروع        بالرابعة،  

 مــن التقريــر ١٣ و ١٢ تــرد يف الفقــرتني هــيمقــرر واحــد، و
  .احلايل

يف ويف مشروع القـرار ألـف، حتـث اجلمعيـة البلـدان،               
 على تعزيز اجلهود اإلقليميـة والتعـاون بـني البلـدان            ،أمورمجلة  

 عن التعاون بني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان     الالنامية، فض 
تدعيم قدرات االتصال وحتسني البنية األساسـية       وعلى   ؛النامية
ئط اإلعالميــة وتكنولوجيــا االتــصال يف البلــدان الناميــة، للوســا

  .وال سيما يف جماالت التدريب ونشر املعلومات
ــة،       ــب اجلمعي ــاء، تطل ــرار ب ــشروع الق ــة ويف م يف مجل

أمور، من إدارة شؤون اإلعالم يف تنفيذ أنشطتها إيالء اهتمـام      
خــاص للــسلم واألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان، وللمــسائل 

 مثــل القــضاء علــى الفقــر واألهــداف اإلمنائيــة املتفــق   الرئيــسية
الــواردة يف إعــالن األلفيــة   األهــداف عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا    

 الــيت  واملــؤمترات الرئيــسية ذات الــصلةةقمــالونتــائج مــؤمترات 
ىل إىل ذلك، تطلـب اجلمعيـة       إضافة  إلبا .تعقدها األمم املتحدة  

ية زيادة التوعيـة    عالمإلعالم وشبكة مراكزها ا   إلدارة شؤون ا  إ
  .العامة بتغري املناخ

 خداممهيــــة االســــتأويــــشدد مــــشروع القــــرار علــــى   
نـشطة  أمـم املتحـدة الرمسيـة يف مجيـع          ألاملناسب جلميـع لغـات ا     

ويرحــب بــاجلهود . دارة، وعلــى كفالــة معاملتــها بالتــساويإلا
ــذهلا ا  ــيت تب ــع   إلال ــات يف مجي ــدد اللغ ــز تع ــشطتها، أدارة لتعزي ن

ــب  ــو إويطل ــا ت ــاملني    ليه ــوظفني الع ــن امل ــدد املناســب م فري الع
ــة ل  يف ــع اللغــات الرمسي ــضا أويالحــظ . مــم املتحــدة ألمجي ن أي

موقــع األمــم املتحــدة علــى تطــور اللغــات املتعــددة وثراءهــا يف 
ــت  ــب   شــبكة اإلنترن ــك إلىل اإ شــهد حتــسنا، ويطل دارة يف ذل

ــادة     الــصدد، بالتنــسيق مــع املكاتــب الــيت تــوفر املعلومــات، زي
جراءات املتخذة لتحقيق املساواة الكاملـة يف مـا بـني      إل ا حتسني

مـــم املتحـــدة علـــى شـــبكة  ألاللغـــات الرمسيـــة الـــست ملوقـــع ا 
  .نترنتإلا

مهيــة شــبكة مراكــز أىل إيــضا أويــشري مــشروع القــرار   
مـم املتحـدة لـدى      ألعالميـة يف تعزيـز صـورة ا       إلمم املتحدة ا  ألا

الــسكان مــم املتحــدة يف صــفوف ألالنــاس ونــشر رســائل عــن ا
ن أدارة إلىل اإســيما يف البلــدان الناميــة، ويطلــب  احمللــيني، وال

ــة مــن مــوظفني     تراجــع مــا خيــصص للمراكــز يف البلــدان النامي
. قـل البلـدان منـوا     أوموارد مالية، مع التشديد على احتياجـات        

مني العـام علـى استكـشاف تعزيـز املراكـز،           ألويشجع كذلك ا  
  .فريقياأسيما يف  وال

تعــني اجلمعيــة ســرياليون عــضوا   املقــرر، ويف مــشروع  
  .١١٣ىل إعضاء ألعالم، لريتفع عدد اإلجلنة ا يف

جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء وتوصــــي   
ن تعتمـــد اجلمعيـــة العامــــة   أبــــ) اللجنـــة الرابعـــة   (االســـتعمار 

  .مشروعي القرارين ومشروع املقرر كال
م ألقــــاليويف مــــا يتعلــــق مبجموعــــة البنــــود املعنيــــة با  

عــالن مــنح االســتقالل للبلــدان إاملتمتعــة بــاحلكم الــذايت و غــري
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ــستعمرة  ــشعوب امل ــود جــدول ا - وال ــن  أل بن ــال م إىل  ٣٥عم
ــا   - ٣٩ ــود مع ــة يف تلــك البن ــة الرابع جــرت أو.  نظــرت اللجن

اللجنة مناقشة عامة واحدة بـشأن جمموعـة البنـود، واسـتمعت            
تعــة قــاليم غــري املتمأل صــاحب التمــاس حــول خمتلــف ا ٧٧ىل إ

باحلكم الـذايت، فـضال عـن رئـيس وزراء جبـل طـارق ورئـيس            
ــدونيا اجلديــدة  ومعــروض علــى اجلمعيــة العامــة مخــسة     . كالي

  .طار تلك البنودإتقارير يف 
 مــــن جــــدول ٣٥طــــار البنــــد إوالتقريــــر املقــــدم يف   

مــن ) هـــ (٧٣املعلومــات املرســلة مبقتــضى املــادة   ”عمــال، ألا
، “ غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت    ميثاق األمم املتحدة من األقاليم    

طــار إومــشروع القــرار املقــدم يف . A/64/409وارد يف الوثيقــة 
وتوصي اللجنـة الرابعـة     .  من التقرير  ٦هذا البند يرد يف الفقرة      
  .اجلمعية العامة باعتماده

عمـــال، أل مـــن جـــدول ا٣٦والتقريـــر املتعلـــق بالبنـــد   
 علــى تــؤثر األنــشطة االقتــصادية وغريهــا مــن األنــشطة الــيت  ”

، يـرد يف    “مصاحل شعوب األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت          
طـــار هـــذا البنـــد، اعتمـــدت اللجنـــة إويف . A/64/410الوثيقـــة 

وتوصــي .  مـن التقريـر  ٦الرابعـة مـشروع قـرار ورد يف الفقــرة    
  .ن تعتمد اجلمعية مشروع القرار هذاأاللجنة الرابعة ب

عمـــال، ألل ا مـــن جـــدو٣٧والتقريـــر املتعلـــق بالبنـــد   
ــة املرتبطــة    ” ــذ الوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات الدولي تنفي

بــاألمم املتحــدة إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب       
طـار هـذا البنـد،      إويف  . A/64/412 يرد يف الوثيقـة      ،“املستعمرة

ن تعتمد اجلمعية مشروع القرار الـوارد  أتوصي اللجنة الرابعة ب  
  .  من التقرير٦يف الفقرة 
عمـــال، أل مـــن جـــدول ا٣٨التقريـــر املتعلـــق بالبنـــد و  

التـــسهيالت الدراســـية والتدريبيـــة املعروضـــة مـــن الـــدول      ”
، “األعضاء لصاحل سكان األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت           

طار هذا البند، توصـي اللجنـة       إويف  . A/64/412يرد يف الوثيقة    

 ٦لفقـرة  ن تعتمد اجلمعية مـشروع القـرار الـوارد يف ا       أالرابعة ب 
  .من التقرير
 مــــن جــــدول ٣٩طــــار البنــــد إوالتقريــــر املقــــدم يف   

تنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب ”عمــال، ألا
لقـد اعتمـدت اللجنـة      . A/64/413، يرد يف الوثيقـة      “املستعمرة

فمـشاريع  . الرابعة ستة مشاريع قرارات ومشروع مقرر واحد      
مـــسألة ” و “ةمـــسألة كاليـــدونيا اجلديـــد  ”القـــرارات عـــن  

قليما إ ١١ـ   ومشروع القرار املوحد اجلامع املتعلق ب      “توكيالو
، فـضال عـن     “مـسألة الـصحراء الغربيـة     ”ومشروع القرار عـن     

. مشروع املقرر، اعتمدهتا كلها اللجنة الرابعـة بـدون تـصويت     
ــة ب      ــات املتعلقـ ــشر املعلومـ ــن نـ ــرار عـ ــشروع القـ ــا مـ ــاء إأمـ هنـ

  إعـالن مـنح االسـتقالل      ذاالستعمار ومشروع القرار عـن تنفيـ      
، فقــد مت اعتمادمهــا بالتــصويت  للبلــدان والــشعوب املــستعمرة 

  .املسجل
 مـن   ٢٢ن مشاريع القرارات الـستة واردة يف الفقـرة          إ  

وتوصـي اللجنـة    . ٢٣التقرير، ومشروع املقرر وارد يف الفقرة       
ن تعتمـد اجلمعيـة العامـة مـشاريع القـرارات تلـك ومـشروع               أب

  .املقرر
تنـشيط  ”عمـال،  أل مـن جـدول ا  ١١٨البند  طار  إويف    

ــة   ــة العام ــشروع   “أعمــال اجلمعي ــة م ــة الرابع ، اعتمــدت اللجن
مقــرر مرفقــا بــه برنــامج عمــل اللجنــة الرابعــة املؤقــت املقتــرح  

  .A/64/414للدورة اخلامسة والستني، مثلما يرد يف الوثيقة 
ن تتنــاول اللجنــة يف هــذه أىل إومل تكــن هنــاك حاجــة   

، حـسبما يـذكر تقريـر       “ختطيط الربامج ”،  ١٣٣املرحلة البند   
  .A/64/415اللجنة الوارد يف الوثيقة 

ذكّر بالتعاون الرفيـع    أن  أود  أختتم كالمي،   أن  أوقبل    
ــاء  املـــستوى القـــائم يف  جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخلاصـــة وإهنـ

ضـافيا،  إسـبوعا   أن عمل اللجنة جرى متديده      أومبا  . االستعمار
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وكلتــها اجلمعيــة ألوفـاء بالواليــة الـيت   ن اللجنــة متكنـت مــن ا إفـ 
  . جناز عملها على حنو فعال وبّناءإليها ومن إ

ــة الرابعــة،      ــة عــن مكتــب اللجن عــرب أن أود أوبالنياب
عن تقديرنا العميق للوفود اليت نسقت اجلهود العتمـاد اللجنـة    

ــضا أود أو. مــشاريع القــرارات  ــود الــيت   أن أي ــع الوف شــكر مجي
ىل توافق اآلراء على العديد مـن      إصل  شاركت يف جهودنا للتو   

  .مشاريع القرارات واملقررات
ــشيد    ــادة خإونــ ــة،   شــ ــة الرابعــ ــرئيس اللجنــ ــة بــ اصــ
دت معرفتـه   أالعزيز النصر، ممثل قطـر، الـذي         ناصر عبد  السيد

طــراف، بتعزيــز مــن مهاراتــه ألوخربتــه يف املنتــديات املتعــددة ا
ــة،  ــية الكاملـ ــة مـــن النىل متكـــني إالدبلوماسـ ــر بعمـــق اللجنـ ظـ

ــود ا  يف ــع بن ــا،    ألمجي ــة هل ــة العام ــيت خصــصتها اجلمعي عمــال ال
ىل حد كبري مداوالتنا بشأن عـدد       إر تركيزه وعزمه    والذي يسّ 

ولقــد كــان ذلــك هامــا بــصفة خاصــة  . مــن املــسائل احلــساسة
نظـــرا للمـــسائل الواســـعة النطـــاق وغالبـــا الـــصعبة املخصـــصة  

يـــداس عـــضاء املكتـــب اآلخـــرون، عنيـــت الـــسيد رأو. للجنـــة
ــروديروس    ــدي شـ ــسيدة هايـ ــا، والـ ــل ليتوانيـ ــوس، ممثـ - بيتكـ

ــل     ــاالداريس، ممثـ ــنريي فـ ــسيد ريـ ــدا، والـ ــة فنلنـ ــوكس، ممثلـ فـ
ىل إيـضا   أسـهموا   أهندوراس، الذين سعدت يف العمـل معهـم،         

  .حد كبري يف االختتام الناجح لعمل اللجنة الرابعة
وال بد يل من تسجيل تقديرنا للمساعدة املمتازة الـيت            
فمــن خــالل جهودهــا مــضت اللجنــة يف . مانــة اللجنــةأا وفرهتــ

وحنن بالتأكيد ممتنون هلا علـى كفالـة        . عملها بسالسة وكفاءة  
  .جناز عملنا بنجاحإ

ــة العامــة توصــيات  إقــدم أن أن آلويــشرفين ا   ىل اجلمعي
اللجنـــة  (جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخلاصـــة وإهنـــاء االســـتعمار 

ــة ــواردة يف  ) الرابعــــ ــا الــــ ــوثيقتني يف تقاريرهــــ  A/64/401الــــ
  . للنظر فيها واعتمادهاA/64/415 و

 ٦٦إن مل يكن هناك اقتـراح مبوجـب املـادة           : الرئيس  
ن اجلمعية العامة تقرر عدم حبـث  أمن النظام الداخلي، سأعترب     

اللجنـة  ( االستعمار   جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء    تقارير  
  .املعروضة على اجلمعية اليوم) الرابعة

  .قرر ذلكت  
ستقتــــصر البيانــــات بــــذلك علــــى تعليــــل : الــــرئيس  
 ةأوضحت الوفود يف جلنة املسائل الـسياسية اخلاصـ        . التصويت

مواقفهـــا فيمـــا يتعلـــق   ) اللجنـــة الرابعـــة (وإهنـــاء االســـتعمار  
  .نة يف احملاضر الرمسية ذات الصلة وهي مبّي،بتوصيات اللجنة

فقــت واد أن أذكــر األعــضاء بــأن اجلمعيــة العامــة  ووأ  
 علــى أن تقتــصر الوفــود  ٣٤/٤٠١ مــن مقررهــا ٧الفقــرة  يف

قدر اإلمكان حينما ينظر يف مـشروع القـرار نفـسه يف إحـدى              
اللجان الرئيسية أو يف جلـسة عامـة علـى تعليـل تـصويتها مـرة                
ــن     ــا مل يكـ ــة، مـ ــسة العامـ ــة أو يف اجللـ ــا يف اللجنـ ــدة، إمـ واحـ

 اجللـسة   تصويت ذلك الوفـد يف اللجنـة خمتلفـا عـن تـصويته يف             
 ٣٤/٤٠١العامــة، وأود أن أذكــر الوفــود أنــه وفقــا للمقــرر      

بيانـات تعليـل التـصويت علـى عـشر دقـائق       مـدة   تقتصر   ،أيضا
  .وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها

ــارير       ــواردة يف تق ــدأ البــت يف التوصــيات ال ــل أن نب قب
اللجنـــة (اسية اخلاصـــة وإهنـــاء االســـتعمار يجلنـــة املـــسائل الـــس

، أود أن أبلغ املمثلني بأننا سنشرع يف اختـاذ القـرارات            )ةالرابع
 ما مل يـتم إخطـار األمانـة      ،بنفس الطريقة اليت اتبعت يف اللجنة     

ويعين هذا أنه إذا أجـري تـصويت        . العامة مسبقا خبالف ذلك   
وأتعشم أيـضا أن نعتمـد بـدون      . مسجل، سنحذو نفس احلذو   

  .ن تصويتتصويت التوصيات اليت اعتمدت يف اللجنة بدو
ه عنايـــــة وقبـــــل أن نواصـــــل العمـــــل، أود أن أوجِّـــــ  

إىل مــــــذكرة مــــــن األمانــــــة  العامــــــة، عنواهنــــــا  األعــــــضاء
مرجعية بتقارير جلنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء             قائمة”

مقدمــة إىل اجلمعيــة العامــة بــشأن ) اللجنــة الرابعــة(االســتعمار 
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، “ل مـن جـدول األعمـا    ١٣٣ و   ١١٨ ، و ٣٩ إىل   ٢٧البنود  
ــة    ــفها الوثيقـ ــا بوصـ ــيت مت تعميمهـ ــد A/C.4/64/INF/3.والـ  وقـ

 علــى مجيــع األعــضاء يف قاعــة اجلمعيــة ذكرةتوزيــع هــذه املــ مت
ــرارات      ــا للبــت يف مــشاريع الق ــيال مرجعي ــا دل ــة باعتباره العام

 جلنــة املــسائل الــسياسية   باعتمادهــاواملقــررات الــيت أوصــت   
ــتعمار    ــاء االسـ ــة وإهنـ ــة (اخلاصـ ــة الرابعـ ــا)اللجنـ .  يف تقاريرهـ
 من اجلـدول الـوارد يف املـذكرة         ٢وسيجد األعضاء يف العمود     

 يقابلـها يف  ،أرقام مشاريع قـرارات أو مقـررات اللجنـة الرابعـة         
 من املذكرة نفسها رمـوز التقـارير الـيت جيـري البـت              ٥العمود  

  .فيها يف اجلمعية العامة بكامل هيئتها
نـه وقـد     أن أذكـر األعـضاء بأ      أود،  وعالوة على ذلـك     

اعتمدت اللجنة مشاريع القـرارات واملقـررات، لـن يقبـل اآلن            
ــرارات   ــافية إىل مقـــدمي مـــشاريع القـ ــدان إضـ  انـــضمام أي بلـ

وأي استفـسارات بـشأن املـشاركة يف تقـدمي        . واملقررات تلـك  
مـشاريع القـرارات واملقـررات الـواردة يف تقريـر اللجنـة ينبغــي       

  .أن توجه إىل أمني اللجنة
  دول األعمال من ج٢٧البند 

  جامعة السالم
تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   

  )A/64/401) (اللجنة الرابعة(االستعمار 
معروض على اجلمعية مشروع قرار أوصـت   : الرئيس  

ــاده ب ــرة  اعتمــ ــة يف الفقــ ــا ٨اللجنــ ــن تقريرهــ نبــــت اآلن .  مــ
اعتمـــدت جلنـــة املـــسائل الـــسياسية لقـــد . مـــشروع القـــرار يف

ــتعمار  اخلاصــة و ــاء االس ــة (إهن ــة الرابع ــرار  ) اللجن ــشروع الق م
ــصويت  ــدون ت ــود أن حتــذو    . ب ــة ت ــرب أن اجلمعي هــل يل أن أعت
  نفس احلذو؟

  .)٦٤/٨٣القرار  (عتمد مشروع القراراُ  

هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة تــود أن : الــرئيس  
   من جدول األعمال؟٢٧ختتتم نظرها يف البند 

  .تقرر ذلك  
   جدول األعمال من٢٨البند 

  تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام
تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   

  )A/64/402(االستعمار 
معروض على اجلمعية مشروع قرار أوصـت   : الرئيس  

ســـنبت اآلن .  مـــن تقريرهـــا ٨فقـــرة اللجنـــة باعتمـــاده يف ال 
سياسية اخلاصــة اعتمــدت جلنــة املــسائل الــ. مــشروع القــرار يف

مـــشروع القـــرار بـــدون ) اللجنـــة الرابعـــة(وإهنـــاء االســـتعمار 
ــصويت ــود أن حتــذو    . ت ــة ت ــة العام ــرب أن اجلمعي هــل يل أن أعت

  نفس احلذو؟
  ).٦٤/٨٤القرار  (عتمد مشروع القراراُ  
طلـب  أعطي الكلمة اآلن ملمثل تركيا الذي       : الرئيس  
  .تو للختذالقرار الذي ابشأن شرح املوقف الكلمة ل
لقــد ): تكلــم باإلنكليزيــة) (تركيــا (الــسيد كوبــانغلو  

تقــدمي ”القــرار املعنــون بــشأن طلبــت الكلمــة ألشــرح موقفنــا  
ــام   ــة باأللغـ ــراءات املتعلقـ ــساعدة يف اإلجـ ــذي ا“املـ ــه ، الـ ختذتـ

  ).٦٤/٨٤القرار (بدون تصويت للتو اجلمعة 
تشارك تركيا يف رؤية عامل خال من األلغـام األرضـية             

ــضادة لأل ــراداملـ ــا   . فـ ــاء بالتزاماتنـ ــا بالوفـ ــون متامـ ــن ملتزمـ وحنـ
وا واالتفاقيـة املتعلقـة بأسـلحة       اتـ والتعاقدية املنبثقة مـن اتفاقيـة أ      

ــة ــة معين ــا نرحــب جبهــود األمــم املتحــدة   . تقليدي ولــذلك، فإنن
ودوهلــا األعــضاء لتعزيــز اإلجــراءات يف البلــدان املتــضررة مــن   

  .األلغام وندعم تلك اجلهود
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نطلـــق، انـــضم وفـــدي إىل توافـــق اآلراء ومـــن هـــذا امل  
غري أننا نود أن نؤكـد مـن جديـد          . بشأن مشروع القرار اليوم   

موقفنا من الفقرة التاسعة من الديباجـة الـيت تـشري إىل اجلهـات              
هــذا الوفــد بقــوة أنــه حينمــا عتقــد وي. الفاعلــة مــن غــري الــدول

جيري التفكري مبشاركة جهـات فاعلـة مـن غـري الـدول، ينبغـي               
 البلـــدان املعنيـــة واحلـــصول علـــى موافقتـــها، حيـــث أن إبـــالغ

وا ويف خطـة عمـل      اتـ واحلقوق والواجبات املكرسة يف اتفاقية أ     
  .فقطنريويب تنطبق على الدول األطراف 

وحنن نرى أيـضا أن مـشاركة جهـات فاعلـة مـن غـري                 
ختــدم أغــراض الّ وا ينبغــي أاتــوالـدول يف نطــاق تنفيــذ اتفاقيــة أ 

ــة  ــذ. منظمــات إرهابي ــني    ،اول ــشكل واضــح ب ــز ب  جيــب التميي
األنشطة اليت ختدم مـصاحل البـشرية مـن ناحيـة، وتـوفري وسـيلة               

، مــــن دعائيــــة ومــــصداقية غــــري مباشــــرة ملنظمــــات إرهابيــــة
  .ثانية ناحية

الــدول أنــه يــتعني علــى    علــى دأخــريا، نــود التــشدي    
 اختـاذ تـدابري فعالـة ملنـع نقـل واسـتخدام األلغـام               كافةاألعضاء  

النقـل  عمليات  من غري الدول وجعل     فاعلة  ات  من جانب جه  
  .ةغري قانونيتلك واالستخدام 

ن أهــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة تــود : الــرئيس  
   من جدول األعمال؟٢٨ختتتم نظرها يف البند 

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٢٩البند 

  آثار اإلشعاع الذري
جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء تقريــــر   

   (A/64/403)) اللجنة الرابعة(االستعمار 
معروض على اجلمعية مشروع قرار أوصت      : الرئيس  
ــة  ــاده اللجنـ ــرة باعتمـ ــا٩يف الفقـ ــن تقريرهـ نبـــت اآلن يف .  مـ

لقـد اعتمدتـه جلنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة        . مشروع القـرار  

هـل يل أن    . بـدون تـصويت   ) اللجنـة الرابعـة   (وإهناء االستعمار   
  معية ترغب يف أن حتذو حذوها؟أعترب أن اجل

  ).٦٤/٨٥القرار (عتمد مشروع القرار اُ  
 بــذلك تكــون اجلمعيــة العامــة قــد اختتمــت  :الــرئيس  
  .  من جدول األعمال٢٩من نظرها يف البند  احلالية املرحلة 
   من جدول األعمال٣٠البند 

ــاون الـــــدويل يف اســـــ   تخدام الفـــــضاء اخلـــــارجي يف  التعـــ
  السلمية األغراض
 جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء تقريــــر  

   (A/64/404)) اللجنة الرابعة(االستعمار 
معروض على اجلمعيـة العامـة مـشروع قـرار          : الرئيس  

نبـت اآلن  .  من تقريرها١٣يف الفقرة   باعتماده  أوصت اللجنة   
ــرار ــه جلنـــة املـــسائل الـــسياسية  . يف مـــشروع القـ لقـــد اعتمدتـ

ــة اللج(اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار   ــة الرابع ــصويت )ن ــدون ت .  ب
  يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟ هل

  ).٦٤/٨٦القرار (تمد مشروع القرار اُع  
هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة ترغــب  : الــرئيس  

   من جدول األعمال؟٣٠يف اختتام نظرها يف البند 
  .تقرر ذلك  

   من جدول األعمال٣١البند 
ة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني      وكالة األمم املتحد  
  يف الشرق األدىن

تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   
   (A/64/405)) اللجنة الرابعة (االستعمار

ــرئيس   ــشاريع    : الـ ــة مـ ــة أربعـ ــى اجلمعيـ ــروض علـ معـ
.  مـن تقريرهـا    ١٦يف الفقرة   باعتمادها  قرارات أوصت اللجنة    
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ــرارات   ــشاريع القـ ــت اآلن يف مـ ــع، نبـ ــاً األول إىل الرابـ . تباعـ
البت فيها مجيعـا، سـتتاح الفرصـة للممـثلني مـرة أخـرى               وبعد

  .لتعليل تصويتهم
تقـدمي  ”ننتقل اآلن إىل مشروع القرار األول، املعنـون       

صويت طلــب إجــراء تــ. “املــساعدة إىل الالجــئني الفلــسطينيني
  .مسجل

  . أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
جلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا  أفغانــستان، ألبانيــا، ا  

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      

ــو، بورو   ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ ــدي، دار الـ نـ
ــا،     ــصني، كولومبي ــرأس األخــضر، شــيلي، ال ــدا، ال كن
جزر القمـر، الكونغـو، كوسـتاريكا، كـوت ديفـوار،           
ــشيكية،    ــة التــ ــربص، اجلمهوريــ ــا، قــ ــا، كوبــ كرواتيــ
مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، الــــدامنرك، 
جيبــــــويت، دومينيكــــــا، اجلمهوريــــــة الدومينيكيــــــة، 

نيا، إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتو
إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،        

بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا
ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ

، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 
ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ

ينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة     كازاخستان، ك 
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 

ــا، موريـــشيوس، املكـــسيك،   مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ
غـرب، موزامبيـق،   موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، امل    

ميامنار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،        
النيجــر، نيجرييــا، النــرويج، عمــان، باكــستان، بنمــا،  
بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        

مولـدوفا،   مجهوريـة الربتغال، قطر، مجهوريـة كوريـا،       
ــا، ا ــيا،   الرومانيــــ ــانت لوســــ ــي، ســــ ــاد الروســــ حتــــ
ــانت ــاموا،    ســــ ــادين، ســــ ــزر غرينــــ ــسنت وجــــ فنــــ

ــسنغال،     ســان ــسعودية، ال ــة ال ــارينو، اململكــة العربي م
صــربيا، ســرياليون، ســنغافورة، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،  

فريقيا، إسبانيا، سـري النكـا،      أجزر سليمان، جنوب    
ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ســورينام، ســوازيلند، ال ال

ــسورية، طاجيكــستان، ت    ــة ال ــة العربي ــد، اجلمهوري ايلن
ــسابقة، تيمــور     ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  -مجهوري

ليـــشيت، توغـــو، تونغـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، تـــونس،  
تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة  
املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

ـــ  ــة تن ــشمالية، مجهوريـ ــواي،  ـالـ ــدة، أوروغـ زانيا املتحـ
، ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (يال زوـأوزبكــــستان، فنــــ

  فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي
  :املعارضون
 إسرائيل  

  :املمتنعون عن التصويت
الكــــامريون، فيجــــي، جــــزر مارشــــال، ميكرونيزيــــا   

ــدة–واليـــات ( ــدة  ) املوحـ ــاورو، الواليـــات املتحـ ، نـ
 األمريكية، فانواتو

ــد مــشروع القــرار األول بأغلبيــة    اُ    صــوتا، ١٦٨عتم
 أعـــضاء عـــن ٧بـــل صـــوت واحـــد، مـــع امتنـــاع  مقا

  ).٦٤/٨٧القرار  (التصويت
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 األمانة العامة أنـه كـان       مبوديابعد ذلك، أبلغ وفد ك    [  
  .]ينوي التصويت مؤيدا

ننتقــــل اآلن إىل مــــشروع القــــرار الثــــاين، : الــــرئيس  
النـــازحون نتيجـــة ألعمـــال القتـــال الـــيت نـــشبت يف ”املعنـــون 
طلـب إجـراء    . “تـال التاليـة    وأعمـال الق   ١٩٦٧  يونيـه   /حزيران

  . تصويت مسجل
  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب

فيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      بولي
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ
الــرأس األخـــضر، شـــيلي، الـــصني، كولومبيـــا، جـــزر  
ــوار،   ــتاريكا، كــــوت ديفــ ــو، كوســ ــر، الكونغــ القمــ
ــشيكية،    ــة التــ ــربص، اجلمهوريــ ــا، قــ ــا، كوبــ كرواتيــ
، مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، الــــدامنرك

جيبــــــويت، دومينيكــــــا، اجلمهوريــــــة الدومينيكيــــــة، 
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 
إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،        

بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا
ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ

، العــراق، ) اإلســالمية-يــة مجهور(إندونيــسيا، إيــران 
ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة      
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      

ديف، لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــ

ــا، موريـــشيوس، املكـــسيك،   مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ
موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـرب، موزامبيـق،       
ميامنار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،        

، النــــرويج، عمــــان، باكــــستان،   النيجــــر، نيجرييــــا 
غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        بابوا

مولـدوفا،  مجهوريـة    قطر، مجهوريـة كوريـا،       الربتغال،
حتـــاد الروســـي، ســـانت لوســـيا، ســـانت  الرومانيـــا، ا

ــارينو،    ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ ــزر غرينـ فنـــسنت وجـ
اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،  
ســـرياليون، ســـنغافورة، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، جـــزر  

فريقيـــا، إســـبانيا، ســـري النكـــا،  أســـليمان، جنـــوب 
ــسودان، ــسرا،   ال ــسويد، سوي  ســورينام، ســوازيلند، ال

ــد،      ــسورية، طاجيكــستان، تايلن ــة ال ــة العربي اجلمهوري
ــسابقة، تيمــور     ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  -مجهوري

ليـــشيت، توغـــو، تونغـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، تـــونس،  
تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة  

ظمــى وأيرلنــدا املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع
ـــ  ــة تن ــشمالية، مجهوريـ ــواي،  ـالـ ــدة، أوروغـ زانيا املتحـ

، ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (زويال ـأوزبكــــستان، فنــــ
  فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي

  :املعارضون
 -واليـــات (إســـرائيل، جـــزر مارشـــال، ميكرونيزيـــا   

ــدة ــاورو)املوحــــ ــات  ، نــــ ــا، الواليــــ ــاالو، بنمــــ ، بــــ
  األمريكية املتحدة

  :ن عن التصويتاملمتنعو
  الكامريون، كندا، فيجي، فانواتو  
 صــوتا مقابــل  ١٦٦لقــرار بأغلبيــة  عتمــد مــشروع ا اُ  
 أعـــضاء عـــن التـــصويت ٤صـــوات، مـــع امتنـــاع أ ٧
  ).٦٤/٨٨القرار (
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 األمانة العامة أنـه كـان       مبوديابعد ذلك، أبلغ وفد ك    [  
  .]ينوي التصويت مؤيدا

ــرئيس   ــرار الث : الـ ــشروع القـ ــل اآلن إىل مـ ــث، ننتقـ الـ
عمليـــات وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغيل   ”املعنـــون 

طلــــب إجــــراء . “الالجــــئني الفلــــسطينيني يف الــــشرق األدىن
  .تصويت مسجل

  أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
ر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، أذربيجــــان، جــــز

ــز، بــنن، بوتــان،       ــيالروس، بلجيكــا، بلي ــادوس، ب برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ
الــرأس األخـــضر، شـــيلي، الـــصني، كولومبيـــا، جـــزر  
ــوار،   ــتاريكا، كــــوت ديفــ ــو، كوســ ــر، الكونغــ القمــ

ــ ــشيكية،   كرواتيــ ــة التــ ــربص، اجلمهوريــ ــا، قــ ا، كوبــ
مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، الــــدامنرك، 
جيبــــــويت، دومينيكــــــا، اجلمهوريــــــة الدومينيكيــــــة، 
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 
إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،        

بيــساو،  - ينيــااليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غ
ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ

، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 
ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة      
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ

ية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،     ليربيا، اجلماهري 
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 

ــا، موريـــشيوس، املكـــسيك،   مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ
موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـرب، موزامبيـق،       
ميامنار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،        

عمــان، باكــستان، بنمــا، النيجــر، نيجرييــا، النــرويج، 
بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        

مولـدوفا،   مجهوريـة الربتغال، قطر، مجهوريـة كوريـا،       
حتـــاد الروســـي، ســـانت لوســـيا، ســـانت  الرومانيـــا، ا

ــارينو،    ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ ــزر غرينـ فنـــسنت وجـ
اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،  

ســـنغافورة، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، جـــزر  ســـرياليون، 
فريقيـــا، إســـبانيا، ســـري النكـــا،  أســـليمان، جنـــوب 

ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ســورينام، ســوازيلند، ال ال
ــد،      ــسورية، طاجيكــستان، تايلن ــة ال ــة العربي اجلمهوري

ــسابقة، تيمــور     ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  -مجهوري
ليـــشيت، توغـــو، تونغـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، تـــونس،  
تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة  
املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

ـــ  ــة تن ــشمالية، مجهوريـ ــواي،  ـالـ ــدة، أوروغـ زانيا املتحـ
، ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (زويال ـأوزبكــــستان، فنــــ

  فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي
  :املعارضون
 -واليـــات (كرونيزيـــا إســـرائيل، جـــزر مارشـــال، مي  

  ، ناورو، باالو، الواليات املتحدة األمريكية)املوحدة
  :املمتنعون عن التصويت

  الكامريون، كندا، فيجي، فانواتو  
ــة    اُ   ــث بأغلبي ــرار الثال ــشروع الق  صــوتا ١٦٧عتمــد م

ــل  ــاع  أ ٦مقابــ ــع امتنــ ــوات، مــ ــن ٤صــ ــضاء عــ  أعــ
  ).٦٤/٨٩القرار (التصويت 
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 األمانة العامة أنـه كـان       مبوديابعد ذلك، أبلغ وفد ك    [  
  .]ينوي التصويت مؤيدا

ننتقـــل اآلن إىل مـــشروع القـــرار الرابـــع،    : الـــرئيس  
ــة   ”املعنــون  ــرادات اآلتي ممتلكــات الالجــئني الفلــسطينيني واإلي

  طلب إجراء تصويت مسجل. “منها
  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ

ــرأس األخــضر، شــيلي، ا   ــدا، ال ــا،  كن ــصني، كولومبي ل
جزر القمـر، الكونغـو، كوسـتاريكا، كـوت ديفـوار،           
ــشيكية،    ــة التــ ــربص، اجلمهوريــ ــا، قــ ــا، كوبــ كرواتيــ
مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، الــــدامنرك، 
جيبــــــويت، دومينيكــــــا، اجلمهوريــــــة الدومينيكيــــــة، 
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 

بيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،     إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غام   
بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا

ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ
، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 

ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
ة كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـ     

ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 
ــا، موريـــشيوس، املكـــسيك،   مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ

موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـرب، موزامبيـق،       
، نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،       ميامنار، ناميبيا 

النيجــر، نيجرييــا، النــرويج، عمــان، باكــستان، بنمــا،  
بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        

مولـدوفا،   مجهوريـة    الربتغال، قطر، مجهوريـة كوريـا،     
حتـــاد الروســـي، ســـانت لوســـيا، ســـانت  الرومانيـــا، ا

ــاموا،  ــادين، سـ ــزر غرينـ ــارينو، فنـــسنت وجـ ــان مـ  سـ
اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،  

ــن  ــرياليون، ســــ ــلوفينيا،  ســــ ــلوفاكيا، ســــ غافورة، ســــ
فريقيــا، إســبانيا، أســليمان، الــصومال، جنــوب   جــزر

ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ
الـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،     

اليوغوسـالفية  طاجيكستان، تايلند، مجهورية مقـدونيا    
ــونس،      ــاغو، ت ــداد وتوب ــا، تريني ــو، تونغ ــسابقة، توغ ال
تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة  
املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

ـــ  ــة تن ــشمالية، مجهوريـ ــواي،  ـالـ ــدة، أوروغـ زانيا املتحـ
، ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (زويال ـأوزبكــــستان، فنــــ

   اليمن، زامبيا، زمبابويفييت نام،
  :املعارضون
 -واليـــات (إســـرائيل، جـــزر مارشـــال، ميكرونيزيـــا   

  ، ناورو، باالو، الواليات املتحدة األمريكية)املوحدة
  :املمتنعون عن التصويت

 الكامريون، فيجي، فانواتو  

 صــوتا  ١٦٨عتمــد مــشروع القــرار الرابــع بأغلبيــة      اُ  
ــل  ــاع  ٦مقابــ ــع امتنــ ــوات، مــ ــ٣ أصــ ــضاء عــ ن  أعــ

  ).٦٤/٩٠القرار (التصويت 

 األمانة العامة أنـه كـان       مبوديابلغ وفد ك  أبعد ذلك،   [  
  ].ينوي التصويت مؤيدا
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هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة ترغــب  : الــرئيس  
   من جدول األعمال؟٣١يف اختتام نظرها يف البند 

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٣٢البند 

التحقيق يف املمارســـات تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــ    
اإلسرائيلية اليت متـس حقـوق اإلنـسان للـشعب الفلـسطيين            

  وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة
تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   

  (A/64/406) )اللجنة الرابعة(االستعمار 
معروض على اجلمعية العامة مخسة مـشاريع       : الرئيس  

 . مـن تقريرهـا    ١٦يف الفقرة   باعتمادها  ة  قرارات أوصت اللجن  
. تباعـا ىل اخلامس،   إول  ألن يف مشاريع القرارات من ا     آلنبت ا 

خــرى أبعــد البــت يف مجيعهــا، ستتــسىن الفرصــة للوفــود مــرة    
  .لتعليل تصويتها

ــل    ــرار ا إوال أننتقـــ ــشروع القـــ ــون ألىل مـــ ول، املعنـــ
ــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائي   ” ــة ب ــة اخلاصــة املعني لية اللجن

الــيت متــس حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين وغــريه مــن        
جــراء تــصويت إطلــب . “الــسكان العــرب يف األراضــي احملتلــة

  .مسجل
  .اُجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانستان، اجلزائر، أنغوال، أنتيغـوا وبربـودا، أرمينيـا،           

ــادوس،    ــنغالديش، بربــــ ــرين، بــــ ــان، البحــــ أذربيجــــ
بوليفيا، الربازيـل، بـروين     بيالروس، بليز، بنن، بوتان،     

دار الــسالم، شــيلي، الــصني، جــزر القمــر، الكونغــو،  
كوبا، مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، جيبـويت،         
دومينيكا، اجلمهورية الدومينيكيـة، إكـوادور، مـصر،        

بيـساو،   - إريتريا، غامبيا، غانا، غرينادا، غينيا، غينيـا      

ــران   ــسيا، إيـــ ــد، إندونيـــ ــا، اهلنـــ ــة مجهو(غيانـــ  -ريـــ
، العــــراق، جامايكــــا، األردن، كينيــــا،   )اإلســــالمية

الكويــــت، قريغيزســــتان، مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة 
الــشعبية، لبنــان، ليــسوتو، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،   
ــا،     ــايل، موريتانيـــ ــديف، مـــ ــا، ملـــ ــالوي، ماليزيـــ مـــ
موريـــشيوس، املغـــرب، موزامبيـــق، ميامنـــار، ناميبيـــا،  

، نيجرييا، عمان، باكـستان،     نيبال، نيكاراغوا، النيجر  
قطر، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينـادين،        
اململكــــة العربيــــة الــــسعودية، الــــسنغال، ســــرياليون، 

فريقيـا،  أسنغافورة، جزر سليمان، الصومال، جنـوب       
ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، طاجيكــستان، توغــو،     

ــا  ــداد وتوبـ ــستان،   ترينيـ ــا، تركمانـ ــونس، تركيـ غو، تـ
زانيا املتحـدة،   ـاإلمارات العربيـة املتحـدة، مجهوريـة تنـ        

، ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (زويال ـأوزبكــــستان، فنــــ
  فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي

  :املعارضون
أستراليا، كندا، إسرائيل، جـزر مارشـال، ميكرونيزيـا           

ا، الواليـات   ، ناورو، باالو، بنمـ    ) املوحدة -واليات  (
  املتحدة األمريكية
  :املمتنعون عن التصويت

ــهاما،        ــسا، جــزر الب ــتني، النم ــدورا، األرجن ــا، أن ألباني
ــسوانا، بلغاريـــا،      ــك، بوتـ ــنة واهلرسـ ــا، البوسـ بلجيكـ
ــتاريكا،   ــا، كوســ ــامريون، كولومبيــ بورونــــدي، الكــ
كـــــوت ديفـــــوار، كرواتيـــــا، قـــــربص، اجلمهوريـــــة  

ســـتونيا، إثيوبيـــا، التـــشيكية، الـــدامنرك، الـــسلفادور، إ
فيجــي، فنلنــدا، فرنــسا، جورجيــا، أملانيــا، اليونــان،       

يـــسلندا، أيرلنـــدا، أغواتيمـــاال، هنـــدوراس، هنغاريـــا، 
إيطاليـــــا، اليابـــــان، كازاخـــــستان، التفيـــــا، ليربيـــــا، 
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ليختنشتاين، ليتوانيـا، لكـسمربغ، مالطـة، املكـسيك،         
موناكو، منغوليا، اجلبـل األسـود، هولنـدا، نيوزيلنـدا،          

ــ ــريو،    النـ ــاراغواي، بـ ــدة، بـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ رويج، بـ
مجهوريـة  الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهوريـة كوريـا،         

حتـــــاد الروســـــي، ســـــاموا، المولـــــدوفا، رومانيـــــا، ا
مــارينو، صــربيا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، إســبانيا،  ســان

الـــــسويد، سويـــــسرا، تايلنـــــد، مجهوريـــــة مقـــــدونيا 
، تونغــــا،  ليـــشيت -اليوغوســـالفية الـــسابقة، تيمــــور   

أوكرانيا، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا          
  الشمالية، أوروغواي، فانواتو

 صوتا مقابـل    ٩٢عتمد مشروع القرار األول بأغلبية      اُ  
ــاع   ٩ ــن التــصويت  ٧٤ أصــوات، مــع امتن   عــضوا ع
  . )٦٤/٩١القرار (
نــه أمانــة العامــة بألبلــغ وفــد كمبوديــا ا أبعــد ذلــك، [  

  ]. يت مؤيداكان ينوي التصو
انطبــــاق  ”عنــون  ممــشروع القــرار الثــاين    : الــرئيس  

اتفاقيــــــة جنيـــــف املتعلقــــة حبمايــــة املدنييــــن وقـــت احلـــرب،  
، علـى األرض الفلـسطينيـة     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢املؤرخة  

ــة     احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس الــشرقية، وعلـــى األراضــي العربي
  .سجلجراء تصويت مإطلب . “األخرى احملتلة

  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب

الربازيل، بروين  بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا،     
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ
ــا،     ــصني، كولومبي ــرأس األخــضر، شــيلي، ال ــدا، ال كن

جزر القمر، الكونغـو، كوسـتاريكا، كرواتيـا، كوبـا،          
قربص، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا الـشعبية       
الدميقراطية، الدامنرك، جيبويت، دومينيكـا، اجلمهوريـة       

كيــة، إكــوادور، مــصر، الــسلفادور، إريتريــا،  الدوميني
ــا،     ــا، جورجي ــسا، غامبي ــدا، فرن ــا، فنلن إســتونيا، إثيوبي

ا، اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا،    ــــأملانيــا، غان
يـسلندا،  أبيساو، غيانـا، هنـدوراس، هنغاريـا،         - غينيا

، ) اإلســـالمية-مجهوريـــة (اهلنـــد، إندونيـــسيا، إيـــران 
طاليــا، جامايكــا، اليابــان، األردن، العــراق، أيرلنــدا، إي

كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة      
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 

ــا، موريـــشيو  س، املكـــسيك، مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ
موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـرب، موزامبيـق،       
ميامنار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،        
النيجــر، نيجرييــا، النــرويج، عمــان، باكــستان، بنمــا،  
بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        

ولـدوفا،  ممجهوريـة   الربتغال، قطر، مجهوريـة كوريـا،       
حتـــاد الروســـي، ســـانت لوســـيا، ســـانت  الرومانيـــا، ا

ــارينو،    ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ ــزر غرينـ فنـــسنت وجـ
اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،  

ــن  ــرياليون، ســــ ــلوفينيا،  ســــ ــلوفاكيا، ســــ غافورة، ســــ
فريقيــا، إســبانيا، أســليمان، الــصومال، جنــوب   جــزر

ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ
لـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،     ا

طاجيكستان، تايلند، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     
 ليــشيت، توغــو، تونغــا، ترينيــداد    -الــسابقة، تيمــور  

وتوبـــاغو، تـــونس، تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا 
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زانيا املتحـدة،   ـ، مجهوريـة تنـ    العظمى وأيرلندا الشمالية  
ـــ  ــستان، فنـ ــواي، أوزبكــ ــة (زويال ـأوروغــ  -مجهوريــ

 ، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي)البوليفارية

  :املعارضون
 -واليـــات (إســـرائيل، جـــزر مارشـــال، ميكرونيزيـــا   

 ، ناورو، باالو، الواليات املتحدة األمريكية)املوحدة

  :املمتنعون عن التصويت
 وت ديفوار، فيجي، فانواتوالكامريون، ك  

 صـــوتا ١٦٨عتمـــد مـــشروع القـــرار الثـــاين بأغلبيـــة اُ  
ــل  ــاع  أ ٦مقابــ ــع امتنــ ــوات، مــ ــن أ ٤صــ ــضاء عــ عــ
  ).٦٤/٩٢القرار  (التصويت

نــه أمانــة العامــة بألبلــغ وفــد كمبوديــا ا أبعــد ذلــك، [  
  ].كان ينوي التصويت مؤيدا

املـستوطنات  ”عنون  ممشروع القرار الثالث    : الرئيس  
ــرا ــا القـــدس   اإلسـ ــا فيهـ ــة، مبـ ئيلية يف األرض الفلـــسطينية احملتلـ

جراء تـصويت   إطلب  . “الشرقية، ويف اجلوالن السوري احملتل    
  .مسجل

  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
اما، البحــــرين، بــــنغالديش، أذربيجــــان، جــــزر البــــه

ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ
ــا،     ــصني، كولومبي ــرأس األخــضر، شــيلي، ال ــدا، ال كن
جزر القمر، الكونغـو، كوسـتاريكا، كرواتيـا، كوبـا،          

ص، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا الـشعبية       قرب
الدميقراطية، الدامنرك، جيبويت، دومينيكـا، اجلمهوريـة       
الدومينيكيــة، إكــوادور، مــصر، الــسلفادور، إريتريــا،  
ــا،    ــدا، فرنـــسا، غامبيـ ــا، فيجـــي، فنلنـ ــتونيا، إثيوبيـ إسـ
جورجيا، أملانيـا، غانـا، اليونـان، غرينـادا، غواتيمـاال،           

ــا  ــا، غيني ــا،    - غيني ــدوراس، هنغاري ــا، هن ــساو، غيان بي
ــران  أ ــسيا، إيــ ــد، إندونيــ ــسلندا، اهلنــ ــة (يــ  -مجهوريــ

ــالمية ــا،    )اإلسـ ــا، جامايكـ ــدا، إيطاليـ ــراق، أيرلنـ ، العـ
ــا، الكويــــت،   ــستان، كينيــ ــان، األردن، كازاخــ اليابــ
ــشعبية،    ــة الــ ــة الو الدميقراطيــ ــتان، مجهوريــ قريغيزســ

عربيـــة التفيـــا، لبنـــان، ليـــسوتو، ليربيـــا، اجلماهرييـــة ال
الليبيــة، ليختنــشتاين، ليتوانيــا، لكــسمربغ، مدغــشقر، 
مــالوي، ماليزيــا، ملــديف، مــايل، مالطــة، موريتانيــا،  
ــا، اجلبـــل   موريـــشيوس، املكـــسيك، مونـــاكو، منغوليـ
األسـود، املغــرب، موزامبيــق، ميامنـار، ناميبيــا، نيبــال،   
ــا،     ــر، نيجرييـ ــاراغوا، النيجـ ــدا، نيكـ ــدا، نيوزيلنـ هولنـ

باكـــستان، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة،  النـــرويج، عمـــان، 
ــاراغواي، بــريو، الفلــبني، بولنــدا، الربتغــال، قطــر،       ب

ــا،   ــة كوريــ ــة مجهوريــ ــا،  مجهوريــ ــدوفا، رومانيــ مولــ
ــادالا ــسنت   الرو حتـ ــانت فنـ ــيا، سـ ــانت لوسـ ــي، سـ سـ

ــزر ــة    وجـ ــارينو، اململكـ ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ غرينـ
العربيــــة الــــسعودية، الــــسنغال، صــــربيا، ســــرياليون، 

ــل  ــنغافورة، سـ ــليمان،   سـ ــزر سـ ــلوفينيا، جـ وفاكيا، سـ
ــوب   ــصومال، جن ــبانيا، ســري النكــا،   إفريقيــا، أال س

ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ســورينام، ســوازيلند، ال ال
ــد،      ــسورية، طاجيكــستان، تايلن ــة ال ــة العربي اجلمهوري

ــسابقة، تيمــور     ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  -مجهوري
ليـــشيت، توغـــو، ترينيـــداد وتوبـــاغو، تـــونس، تركيـــا، 

ــة املتحــدة،    ترك ــارات العربي ــا، اإلم ــستان، أوكراني مان
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،          
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زانيا املتحــدة، أوروغــواي، أوزبكــستان، ـمجهوريــة تنــ
، فييـت نـام، الـيمن،     ) البوليفارية -مجهورية  (زويال  ـفن

  زامبيا، زمبابوي
  :املعارضون
 -واليـــات (إســـرائيل، جـــزر مارشـــال، ميكرونيزيـــا   

، نــاورو، بــاالو، بنمــا، الواليــات املتحــدة     )املوحــدة
  األمريكية

  :املمتنعون عن التصويت
  الكامريون، كوت ديفوار، فانواتو  
ــث ب  اُ   ــرار الثال ــشروع الق ــة أعتمــد م  صــوتا ١٦٧غلبي

ــاع  أ ٧مقابــــل  ــع امتنــ ــوات، مــ ــن أ ٣صــ ــضاء عــ عــ
  ).٦٤/٩٣القرار  (التصويت

نــه أمانــة العامــة بألبلــغ وفــد كمبوديــا ا أبعــد ذلــك، [  
  ].كان ينوي التصويت مؤيدا

املمارسـات  ”عنـون  ممـشروع القـرار الرابـع      : الرئيس  
حقــوق اإلنــسان للــشعب الفلــسطيين     اإلســرائيلية الــيت متــس    

طلـب  . “األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية       يف
  .جراء تصويت مسجلإ

  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
بانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا  أفغانــستان، أل  

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، النمـــسا، أذربيجـــان،  
ــادوس،    ــنغالديش، بربــ ــرين، بــ ــهاما، البحــ ــزر البــ جــ
ــا،      ــان، بوليفيـ ــنن، بوتـ ــز، بـ ــا، بليـ ــيالروس، بلجيكـ بـ

ــنة واهلرســــك  ــروين  البوســ ــل، بــ ــسوانا، الربازيــ ، بوتــ
ر، الـــسالم، بلغاريـــا، بورونـــدي، الـــرأس األخـــض دار

ــر، الكونغــو،       ــا، جــزر القم ــيلي، الــصني، كولومبي ش

ــا، قـــربص، اجلمهوريـــة   ــا، كوبـ كوســـتاريكا، كرواتيـ
ــة،      ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــشيكية، مجهوريـ التـ
الدامنرك، جيبويت، دومينيكا، اجلمهورية الدومينيكية،     
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 

ا، جورجيا، أملانيا، غانـا،     إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبي   
بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا

ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ
، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 

ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة      
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، ليختنـــشتاين، ليتوانيـــا،     
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 
ــا، موريـــشيوس، املكـــسيك،   مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ
موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـرب، موزامبيـق،       

ولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،     ميامنار، ناميبيا، نيبال، ه   
، النــــرويج، عمــــان، باكــــستان،   النيجــــر، نيجرييــــا 

غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        بابوا
مولـدوفا،   مجهوريـة الربتغال، قطر، مجهوريـة كوريـا،       

حتـــاد الروســـي، ســـانت لوســـيا، ســـانت  الرومانيـــا، ا
ــارينو،    ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ ــزر غرينـ فنـــسنت وجـ

ملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،  امل
ــن  ــرياليون، ســــ ــلوفينيا،  ســــ ــلوفاكيا، ســــ غافورة، ســــ

فريقيــا، إســبانيا، أســليمان، الــصومال، جنــوب   جــزر
ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ
الـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،     
طاجيكستان، تايلند، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     

 ليـشيت، توغـو، ترينيـداد وتوبـاغو،         -ابقة، تيمـور    الس
تـــونس، تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، اإلمـــارات 
ــا العظمــى     ــة املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطاني العربي
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ــدة،    ــا املتحـــ ــة ترتانيـــ ــدا الـــــشمالية، مجهوريـــ وأيرلنـــ
ـــ  ــستان، فنـ ــواي، أوزبكــ ــة (زويال ـأوروغــ  -مجهوريــ

 امبيا، زمبابوي، فييت نام، اليمن، ز)البوليفارية

  :املعارضون
أستراليا، كندا، إسرائيل، جـزر مارشـال، ميكرونيزيـا           

، ناورو، باالو، بنمـا، الواليـات       ) املوحدة -واليات  (
  املتحدة األمريكية
  :املمتنعون عن التصويت

 الكامريون، كوت ديفوار، فيجي، ليربيا، فانواتو  

 صــوتا  ١٦٢غلبيــة  أعتمــد مــشروع القــرار الرابــع ب    اُ  
ــل م ــاع  أ ٩قابــ ــع امتنــ ــوات، مــ ــن أ ٥صــ ــضاء عــ عــ

  ).٦٤/٩٤القرار  (التصويت
نــه أمانــة العامــة بألبلــغ وفــد كمبوديــا ا أبعــد ذلــك، [  

  ].كان ينوي التصويت مؤيدا
اجلــوالن ”عنــون ممــشروع القــرار اخلــامس : الــرئيس  

  .جراء تصويت مسجلإطلب . “السوري احملتل
  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
بانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا  أفغانــستان، أل  

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      

ــا فا  ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ ــدي،  دار الـ ــو، بورونـ سـ
ــا،     ــصني، كولومبي ــرأس األخــضر، شــيلي، ال ــدا، ال كن
جزر القمر، الكونغـو، كوسـتاريكا، كرواتيـا، كوبـا،          
قربص، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا الـشعبية       

الدميقراطية، الدامنرك، جيبويت، دومينيكـا، اجلمهوريـة       
الدومينيكيــة، إكــوادور، مــصر، الــسلفادور، إريتريــا،  

ــا،   إســتونيا، ــا، جورجي ــسا، غامبي ــدا، فرن ــا، فنلن  إثيوبي
ا، اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا،    ــــأملانيــا، غان

يـسلندا،  أبيساو، غيانـا، هنـدوراس، هنغاريـا،         - غينيا
، ) اإلســـالمية-مجهوريـــة (اهلنـــد، إندونيـــسيا، إيـــران 

العــراق، أيرلنــدا، إيطاليــا، جامايكــا، اليابــان، األردن، 
يا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة     كازاخستان، كين 

ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 
ــا، موريـــشيوس، املكـــسيك،   مـــايل، مالطـــة، موريتانيـ

رب، موزامبيـق،  موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـ     
ميامنار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا، نيكـاراغوا،        

، النــــرويج، عمــــان، باكــــستان،   النيجــــر، نيجرييــــا 
غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        بابوا

مولـدوفا،  مجهوريـة   الربتغال، قطر، مجهوريـة كوريـا،       
حتـــاد الروســـي، ســـانت لوســـيا، ســـانت  الرومانيـــا، ا

ــس ــارينو،   فنـ ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ ــزر غرينـ نت وجـ
اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،  
ســـرياليون، ســـنغافورة، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، جـــزر  

فريقيــــا، إســــبانيا،  أســــليمان، الــــصومال، جنــــوب   
ــري ــوازيلند،     ســ ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ النكــ

الـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،     
تايلند، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية    طاجيكستان،  

 ليـشيت، توغـو، ترينيـداد وتوبـاغو،         -السابقة، تيمـور    
تـــونس، تركيـــا، تركمانـــستان، أوكرانيـــا، اإلمـــارات 
ــا العظمــى     ــة املتحــدة، اململكــة املتحــدة لربيطاني العربي

زانيا املتحـــــدة، ـوأيرلنـــــدا الـــــشمالية، مجهوريـــــة تنـــــ
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ـــ  ــستان، فنـ ــواي، أوزبكــ ــة مج(زويال ـأوروغــ  -هوريــ
 ، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي)البوليفارية

  :املعارضون
  إسرائيل  

  :املمتنعون عن التصويت
الكــامريون، كــوت ديفــوار، فيجــي، جــزر مارشــال،     

، نـــاورو، بـــاالو، ) املوحـــدة-واليـــات (ميكرونيزيـــا 
 بنما، تونغا، الواليات املتحدة األمريكية، فانواتو

 صــوتا ١٦٦غلبيــة أخلــامس بعتمــد مــشروع القــرار ااُ  
 عــضوا عــن  ١١مقابــل صــوت واحــد، مــع امتنــاع     

  ).٦٤/٩٥القرار  (التصويت
نــه أمانــة العامــة بألبلــغ وفــد كمبوديــا ا أبعــد ذلــك، [  

  ].كان ينوي التصويت مؤيدا
ن اجلمعيــة العامــة ترغــب أعتــرب أن أهــل يل : الــرئيس  

  عمال؟أل من جدول ا٣٢يف اختتام نظرها يف البند 
  .لكتقرر ذ  

  عمالأل من جدول ا٣٣البند 
استعراض شامل لكامل مسألة عمليـات حفـظ الـسالم مـن            

   العمليات مجيع نواحي هذه
هنــــاء إتقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة و  

  )(A/64/407 )اللجنة الرابعة(االستعمار 
ن اجلمعيــة العامــة ترغــب أعتــرب أن أهــل يل : الــرئيس  

هنـاء  إاملـسائل الـسياسية اخلاصـة و       جلنة   حاطة علما بتقرير  إليف ا 
  ؟ A/64/407، الوارد يف الوثيقة )اللجنة الرابعة(االستعمار 

  .تقرر ذلك  

بــذلك تكــون اجلمعيــة العامــة قــد اختتمــت  : الــرئيس  
  .عمالأل من جدول ا٣٣من نظرها يف البند  احلاليةاملرحلة 
  عمالأل من جدول ا٣٤البند 

 املسائل املتصلة باإلعالم

هنــــاء إنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وتقريــــر جل  
  (A/64/408)) اللجنة الرابعة(االستعمار 

وصـت  أمعروض على اجلمعية مشروع قرار  : الرئيس  
 مـن تقريرهـا، ومـشروع مقـرر         ١٢يف الفقـرة    باعتماده  اللجنة  

  . من التقرير نفسه١٣يف الفقرة باعتماده وصت اللجنة أ
نبـت  . قررسنبت اآلن يف مشروع القرار ومشروع امل        

املـسائل  ”يقع مشروع القرار املعنـون      . أوال يف مشروع القرار   
اإلعــالم ”لــف معنــون اجلــزء أ. ينأ يف جــز“املتعلقــة بــاإلعالم

سياسـات وأنـشطة    ”معنـون    اء؛ واجلزء بـ   “خدمة اإلنسانية  يف
وقـد اعتمـدت جلنـة املـسائل        . “األمم املتحدة يف جمال اإلعالم    

مـشروع  ) اللجنـة الرابعـة   (مار  السياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتع      
هل يل أن أعترب أن اجلمعيـة العامـة تـود           . القرار بدون تصويت  
  أن حتذو حذوها؟

  ).٦٤/٩٦القرار (عتمد مشروع القرار اُ  
ــرئيس   ــرر البـــت يف ننتقـــل اآلن إىل : الـ مـــشروع املقـ
وقــد اعتمــدت . “زيــادة عــدد أعــضاء جلنــة اإلعــالم ”املعنــون 

اللجنـــة (اصـــة وإهنـــاء االســـتعمار جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخل
هــل يل أن أعتــرب أن . مــشروع املقــرر بــدون تــصويت) الرابعــة

  احلذو؟نفس اجلمعية تود أن حتذو 
  .عتمد مشروع املقرراُ  
 أعتـــرب أن اجلمعيـــة العامـــة تـــود هـــل يل أن: الـــرئيس  

   من جدول األعمال؟٣٤ختتتم نظرها يف البند  أن
  .تقرر ذلك  



A/64/PV.62  
 

09-64258 19 
 

  مال من جدول األع٣٥البند 
 ميثـــاق مـــن )ـهـــ( ٧٣ املـــادة مبقتـــضى املرســـلة املعلومـــات

 الذايت باحلكم املتمتعة غري من األقاليم املتحدة األمم

ــر   ــة تقريــ ــسائل جلنــ ــسياسية املــ ــة الــ  اءنهوإ اخلاصــ
  )A/64/409 ()الرابعة اللجنة( االستعمار

معروض على اجلمعية مشروع قرار أوصـت   : الرئيس  
ــاده يف ال  ــة باعتمــ ــرة اللجنــ ــا ٦فقــ ــن تقريرهــ نبــــت اآلن .  مــ

  .طلب إجراء تصويت مسجل. مشروع القرار يف
  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 

ــادوس، بــيالروس، بلجيكــ   ــز، بــنن، بوتــان،   برب ا، بلي
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ
الكــامريون، كنــدا، الــرأس األخــضر، شــيلي، الــصني، 
كولومبيــا، الكونغــو، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار،     
ــشيكية،    ــة التــ ــربص، اجلمهوريــ ــا، قــ ــا، كوبــ كرواتيــ

ا الــــشعبية الدميقراطيــــة، الــــدامنرك، مجهوريــــة كوريــــ
جيبــــــويت، دومينيكــــــا، اجلمهوريــــــة الدومينيكيــــــة، 
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 
إثيوبيا، فيجي، فنلندا، غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،        

بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا
ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــسلندا، أغيانـــ ــد، يـــ اهلنـــ

، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 
ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة      
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ

اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، ليختنـــشتاين، ليتوانيـــا،     
قر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، لكـــسمربغ، مدغـــش

مايل، مالطة، جزر مارشـال، موريتانيـا، موريـشيوس،         
ــا  ــدة-واليـــــات (املكـــــسيك، ميكرونيزيـــ ، ) املوحـــ

منغوليا، اجلبـل األسـود، املغـرب، موزامبيـق، ميامنـار،           
ــر،    ــاراغوا، النيجــ ــدا، نيكــ ــدا، نيوزيلنــ ــال، هولنــ نيبــ
ــا،      ــاالو، بنم ــان، باكــستان، ب ــرويج، عم ــا، الن نيجريي

بوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        با
الربتغال، قطـر، مجهوريـة كوريـا، مولـدوفا، رومانيـا،          

ــت  الا ــانت كيــــ ــي، ســــ ــاد الروســــ ــيفس، حتــــ س ونــــ
لوســـيا، ســـانت فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين،   ســـانت

ســـاموا، ســـان مـــارينو، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية،  
اكيا، الــسنغال، صــربيا، ســرياليون، ســنغافورة، ســلوف  

فريقيـا،  أسلوفينيا، جـزر سـليمان، الـصومال، جنـوب          
إسبانيا، سري النكا، السودان، سورينام، سـوازيلند،       
الـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،     
طاجيكستان، تايلند، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     

 ليــشيت، توغــو، تونغــا، ترينيــداد    -الــسابقة، تيمــور  
ــا   ــونس، تركيـ ــاغو، تـ ــدا،  وتوبـ ــستان، أوغنـ ، تركمانـ

زانيا ـأوكرانيا، اإلمارات العربية املتحـدة، مجهوريـة تنـ        
زويال ـاملتحدة، أوروغـواي، أوزبكـستان، فـانواتو، فنـ        

، فييـت نـام، الـيمن، زامبيـا،         ) البوليفاريـة  -مجهورية  (
 زمبابوي

  :املعارضون
  ال أحد  

  :املمتنعون عن التصويت
ربيطانيــا العظمــى فرنــسا، إســرائيل، اململكــة املتحــدة ل  

  وأيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية
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ــة    اُ   ــرار بأغلبي ــشروع الق ــد م ــدا  ١٧١عتم ــضوا مؤي  ع
 أعـضاء عـن التـصويت       ٤، مـع امتنـاع      شيءمقابل ال   

  .)٦٤/٩٧القرار (
أنـه كـان    العامة   أبلغ وفد كمبوديا األمانة      ،بعد ذلك [  

  ].ينوي التصويت مؤيدا
عتــرب أن اجلمعيــة العامــة تــود أن هــل يل أن أ: الــرئيس  

   من جدول األعمال؟٣٥ختتتم نظرها يف البند 
  .تقرر ذلك  

   من جدول األعمال٣٦البند 
 علـى  تـؤثر  الـيت  األنـشطة  مـن  وغريهـا  االقتـصادية  األنشطة
  الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم شعوب مصاحل

ــر   ــة تقريــ ــسائل جلنــ ــسياسية املــ ــة الــ  اءنهوإ اخلاصــ
  )A/64/410) (الرابعة اللجنة(ر االستعما

معروض على اجلمعيـة العامـة مـشروع قـرار          : الرئيس  
نبـت اآلن   .  مـن تقريرهـا    ٦أوصت اللجنة باعتماده يف الفقـرة       

  .طلب إجراء تصويت مسجل. يف مشروع القرار
  أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،     وبربـــودا 
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــيالروس، بلجيكــا، بلي ــادوس، ب برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ

ي، الــصني، الكــامريون، كنــدا، الــرأس األخــضر، شــيل
 الكونغــــو، كوســــتاريكا،  جــــزر القمــــر،كولومبيــــا،

ديفــوار، كرواتيــا، كوبــا، قــربص، اجلمهوريــة   كــوت

ــة،      ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــشيكية، مجهوريـ التـ
الدامنرك، جيبويت، دومينيكا، اجلمهورية الدومينيكية،     
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 

غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،     إثيوبيا، فيجي، فنلندا،    
بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا

ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ
، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 

ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
وريـة  كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجه    

ــسوتو،    ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ  الو الدميقراطيـ
 اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      ليربيا،

لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 
مايل، مالطة، جزر مارشـال، موريتانيـا، موريـشيوس،         

ــا  ــدة-واليـــــات (املكـــــسيك، ميكرونيزيـــ ، ) املوحـــ
ود، املغـرب، موزامبيـق، ميامنـار،       منغوليا، اجلبـل األسـ    

ــر،    ــاراغوا، النيجــ ــدا، نيكــ ــدا، نيوزيلنــ ــال، هولنــ نيبــ
ــا،      ــاالو، بنم ــان، باكــستان، ب ــرويج، عم ــا، الن نيجريي
بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، بريو، الفلبني، بولنـدا،        
الربتغال، قطـر، مجهوريـة كوريـا، مولـدوفا، رومانيـا،          

ــيفس، الا  ســـانت حتـــاد الروســـي، ســـانت كيـــتس ونـ
فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين، ســـاموا، لوســـيا، ســـانت 

ــسنغال،     ســان ــسعودية، ال ــة ال ــارينو، اململكــة العربي م
غافورة، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، صــربيا، ســرياليون، ســن

فريقيــا، إســبانيا، أســليمان، الــصومال، جنــوب   جــزر
ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ

 الـــسورية، الـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة العربيـــة   
ــ ــستان، تايلنــــــ ــدونيا  طاجيكــــــ ــة مقــــــ د، مجهوريــــــ

 ليشيت، توغو، تونغا،    -السابقة، تيمور    اليوغوسالفية
ــستان،     ــا، تركمانـ ــونس، تركيـ ــاغو، تـ ــداد وتوبـ ترينيـ

العربيــــة املتحــــدة،   أوغنــــدا، أوكرانيــــا، اإلمــــارات  
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أوروغــواي، أوزبكــستان،  زانيا املتحــدة،ـتنــ مجهوريــة
ـــ  ــانواتو، فنـــ ــة (زويال ـفــــ ــة-مجهوريــــ ، ) البوليفاريــــ

  نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي فييت
  :املعارضون
  إسرائيل، الواليات املتحدة األمريكية  
  : عن التصويتاملمتنعون
فرنــــــسا، اململكــــــة املتحــــــدة لربيطانيــــــا العظمــــــى    
  الشمالية أيرلنداو
 صــوتا مقابــل  ١٧٣عتمــد مــشروع القــرار بأغلبيــة    اُ  

 مــــع امتنــــاع عــــضوين عــــن التــــصويت     ،صــــوتني
  )٦٤/٩٨ القرار(
أنـه كـان    العامة   أبلغ وفد كمبوديا األمانة      ،بعد ذلك [  

  ].ينوي التصويت مؤيدا
هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة تــود أن : الــرئيس  

   من جدول األعمال؟٣٦ختتتم نظرها يف البند 
  .تقرر ذلك  

   من جدول األعمال٣٧البند 
 ملرتبطــةا الدوليــة واملؤســسات املتخصــصة الوكــاالت تنفيــذ

ــاألمم ــالن املتحـــــدة بـــ ــتقالل مـــــنح إعـــ  للبلـــــدان االســـ
  املستعمرة والشعوب

ــر   ــة تقريــ ــسائل جلنــ ــسياسية املــ ــة الــ  اءنهوإ اخلاصــ
  )A/64/411) (الرابعة اللجنة( االستعمار

معروض على اجلمعية مشروع قرار أوصـت   : الرئيس  
ــاده يف ا  ــة باعتمــ ــرة اللجنــ ــا ٦لفقــ ــن تقريرهــ نبــــت اآلن .  مــ

  .طلب إجراء تصويت مسجل. رمشروع القرا يف
 .أجري تصويت مسجل  

  :املؤيدون
أفغانستان، اجلزائر، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، أسـتراليا،         

أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
روس، بليــــــز، بــــــنن، بوتــــــان،   بربــــــادوس، بــــــيال 

ــا، ــسالم،     بوليفيـ ــروين دار الـ ــل، بـ ــسوانا، الربازيـ بوتـ
ــدي،  ــو، بورونــ ــا فاســ ــرأس  بوركينــ ــامريون، الــ  الكــ

ــر،      ــا، جــزر القم ــصني، كولومبي ــيلي، ال األخــضر، ش
ــا،    ــوار، كوبــ ــوت ديفــ ــتاريكا، كــ ــو، كوســ الكونغــ
ــويت،    ــة، جيبــ ــشعبية الدميقراطيــ ــا الــ ــة كوريــ مجهوريــ

 ورية الدومينيكيـة، إكـوادور، مـصر،      دومينيكا، اجلمه 
ــا،     ــا، غان ــا، فيجــي، غامبي ــا، إثيوبي ــسلفادور، إريتري ال

ــاال،  ــادا، غواتيم ــا غرين ــا، غيني ــا،   -  غيني ــساو، غيان بي
ــران   ــسيا، إيـ ــد، إندونيـ ــدوراس، اهلنـ ــة(هنـ  - مجهوريـ

، العراق، جامايكا، األردن، كازاخـستان،      )اإلسالمية
ــة كين ــتان، مجهوريــــ ــا، الكويــــــت، قريغيزســــ الو  يــــ

ــا،    ــسوتو، ليربيـــ ــان، ليـــ ــشعبية، لبنـــ ــة الـــ الدميقراطيـــ
 اجلماهريية العربية الليبية، مدغشقر، مالوي، ماليزيـا،      

ــا،   ــال، موريتانيــــ ملــــــديف، مــــــايل، جــــــزر مارشــــ
موريشيوس، املكسيك، منغوليـا، املغـرب، موزامبيـق،        
ــر،     ــاراغوا، النيجــ ــدا، نيكــ ــال، نيوزيلنــ ــار، نيبــ ميامنــ

غينيــا  ان، باكــستان، بــاالو، بنمــا، بــابوانيجرييــا، عمــ
اجلديـــدة، بـــاراغواي، بـــريو، الفلـــبني، قطـــر، ســـانت 

اموا، لوســـيا، ســـانت فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين، ســـ
اململكــــة العربيــــة الــــسعودية، الــــسنغال، ســــرياليون، 

فريقيـا،  أسنغافورة، جزر سليمان، الصومال، جنـوب       
ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ
ــد،      ــسورية، طاجيكــستان، تايلن ــة ال ــة العربي اجلمهوري

ــاغو،    -تيمــور  ــداد وتوب ــا، تريني ــو، تونغ ــشيت، توغ  لي
ة املتحـدة، مجهوريـة     تونس، أوغنـدا، اإلمـارات العربيـ      

، أوروغـــــــواي، أوزبكـــــــستان، زانيا املتحـــــــدةـتنـــــــ
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ــانواتو، ــ فــــ ــة (زويال ـفنــــ ــة-مجهوريــــ ، ) البوليفاريــــ
 نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي فييت

  :املعارضون
 ال أحد  

  :املمتنعون عن التصويت
ألبانيا، أندورا، األرجنتني، أرمينيـا، النمـسا، بلجيكـا،          

نـدا، كرواتيـا، قـربص،      البوسنة واهلرسـك، بلغاريـا، ك     
ــدا،     ــتونيا، فنلنـ ــدامنرك، إسـ ــشيكية، الـ ــة التـ اجلمهوريـ

يـسلندا،  أفرنسا، جورجيـا، أملانيـا، اليونـان، هنغاريـا،          
أيرلنــــــدا، إســــــرائيل، إيطاليــــــا، اليابــــــان، التفيــــــا،  
ليختنشتاين، ليتوانيا، لكـسمربغ، مالطـة، ميكرونيزيـا        

ــات ( ــدة-واليـ ــود،   ) املوحـ ــل األسـ ــاكو، اجلبـ ، مونـ
ندا، النرويج، بولندا، الربتغـال، مجهوريـة كوريـا،         هول

ــا، ا  ــدوفا، روماني ــارينو،   المول حتــاد الروســي، ســان م
صــــربيا، ســــلوفاكيا، ســــلوفينيا، إســــبانيا، الــــسويد،  
ــسابقة،    ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال سويــسرا، مجهوري
تركيــا، أوكرانيــا، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  

  يات املتحدة األمريكيةوأيرلندا الشمالية، الوال
مقابــل  صــوتا ١٢٣عتمــد مــشروع القــرار بأغلبيــة    اُ  
ــيء، ال ــاع  شـ ــع امتنـ ــصويت   ٥٣ مـ ــن التـ ــضوا عـ  عـ
  .)٦٤/٩٩ القرار(
بأنـه كـان    العامة  بعد ذلك أبلغ وفد كمبوديا األمانة       [  

  ].ينوي التصويت مؤيدا
د كــــابرال ـــة نائـــب الــــرئيس، الـــسي  ـــــــتـــوىل الرئاس   

  ).بيساو ‐ غينيا(
هـل يل أن أعتـرب      ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس بالنيابة   

 مـــن ٣٧أن اجلمعيـــة العامـــة تـــود أن ختتـــتم نظرهـــا يف البنـــد  
  جدول األعمال؟

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٣٨البند 

ــية والتدريبيـــة املعروضـــة مـــن الـــدول   التـــسهيالت الدراسـ
  األعضاء لصاحل سكان األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   
  )A/64/412) (اللجنة الرابعة(االستعمار 

معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
 ٦اجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت اللجنــة باعتمــاده يف الفقــرة  

ــرار . مــن تقريرهــا  ــة اعتمــدت . نبــت اآلن يف مــشروع الق جلن
) اللجنــة الرابعــة(هنــاء االســتعمار املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإ

هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة . مــشروع القــرار بــدون تــصويت
  تود أن حتذو حذوها؟

  .)٦٤/١٠٠القرار (عتمد مشروع القرار اُ  
هـل يل أن أعتـرب      ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس بالنيابة   

 مـــن ٣٨أن اجلمعيـــة العامـــة تـــود أن ختتـــتم نظرهـــا يف البنـــد  
  ؟جدول األعمال

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٣٩البند 

  تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
تقريرجلنـــــة املـــــسائل الـــــسياسية اخلاصـــــة وإهنـــــاء   

  (A/64/413)) اللجنة الرابعة(االستعمار 
معــروض علــى : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

يف اعتمادهــا باجلمعيــة ســتة مــشاريع قــرارات أوصــت اللجنــة   
ــة   ٢٢الفقـــرة  ــا ومـــشروع مقـــرر أوصـــت اللجنـ  مـــن تقريرهـ

  . من التقرير ذاته٢٣يف الفقرة باعتماده 
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ــسادس       ــرارات األول إىل ال ــشاريع الق ــت اآلن يف م نب
مجيـــع القـــرارات، لبـــت يف وبعـــد ا. تباعـــاًومـــشروع املقـــرر، 

  .ستتاح الفرصة للممثلني مرة أخرى لتعليل تصويتهم
مــسألة ”وع القــرار األول، املعنــون اآلن مــشرنتنــاول   

اعتمــدت جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة . “الــصحراء الغربيــة
مشروع القـرار األول بـدون      ) اللجنة الرابعة (وإهناء االستعمار   

أن أعتـــرب أن اجلمعيـــة ترغـــب يف أن حتـــذو يل هـــل . تـــصويت
  حذوها؟
  ).٦٤/١٠١القرار (عتمد مشروع القرار األول اُ  
 مـشروع القـرار     :)تكلـم باإلنكليزيـة   (يابة  الرئيس بالن   

اعتمدت جلنـة   وقد  . “مسألة كاليدونيا اجلديدة  ” معنونالثاين  
) اللجنــة الرابعــة(املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار  

ــصويت    ــدون ت ــاين ب ــرار الث ــشروع الق ــرب أن يل هــل . م أن أعت
  اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟

  ).٦٤/١٠٢القرار (ثاين ال عتمد مشروع القراراُ  
 مـشروع القـرار     :)تكلـم باإلنكليزيـة   (الرئيس بالنيابة     
اعتمدت جلنة املـسائل    وقد  . “مسألة توكيالو ” معنونالثالث  

مـشروع  ) اللجنـة الرابعـة   (السياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار        
ــدون تــصويت   ــة  يل هــل . القــرار الثالــث ب أن أعتــرب أن اجلمعي
  ترغب يف أن حتذو حذوها؟

  ).٦٤/١٠٣القرار  (الثالث عتمد مشروع القراراُ  
 مـشروع القـرار     :)تكلـم باإلنكليزيـة   (الرئيس بالنيابة     
 وبرمــودا وأنغــيال األمريكيــة ســاموا مــسائل”معنــون الرابــع 
 ومونتــسريات وغــوام كاميــان وجــزر الربيطانيــة فــرجن وجــزر

ــتكرين ــانت وبيــ ــة وســ ــزر هيالنــ ــركس وجــ ــايكوس تــ  وكــ
ويقع مشروع القـرار   . “املتحدة للواليات التابعة فرجن وجزر

؛ واجلـزء  “احلالـة عمومـا   ”معنـون اجلـزء ألـف   . ينأهذا يف جز  
اعتمــدت وقـد   .“حالـة األقـاليم كــل علـى حـدة    ”معنـون  بـاء  

اللجنـــة (جلنـــة املـــسائل الـــسياسية اخلاصـــة وإهنـــاء االســـتعمار  
أن أعتـرب   يل  هل  . مشروع القرار الرابع بدون تصويت    ) الرابعة
  عية ترغب يف أن حتذو حذوها؟أن اجلم

  ).٦٤/١٠٤القرار (عتمد مشروع  القرار الرابع اُ  
مـشروع القـرار    : )تكلـم باإلنكليزيـة   (الرئيس بالنيابة     
طلـب  . “نشر املعلومات عن إهناء االستعمار    ” معنوناخلامس  

  .إجراء تصويت مسجل
  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
را، أنغــوال، أنتيغــوا أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدو   

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
ــز، بــنن، بوتــان،       ــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بلي برب
بوليفيا، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين      
ــدي،    ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــسالم، بلغاريـ دار الـ

ون، كنــدا، الــرأس األخــضر، شــيلي، الــصني، الكــامري
 القمــــر، الكونغــــو، كوســــتاريكا، كولومبيــــا، جــــزر

ديفــوار، كرواتيــا، كوبــا، قــربص، اجلمهوريــة   كــوت
ــة،      ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــشيكية، مجهوريـ التـ
الدامنرك، جيبويت، دومينيكا، اجلمهورية الدومينيكية،     
يا، إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتون

إثيوبيا، فيجي، فنلندا، غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،        
بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا

ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ
، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 

ــان، األردن،    ــا، اليابــــ ــا، جامايكــــ ــدا، إيطاليــــ أيرلنــــ
يا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة     كازاخستان، كين 

ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      
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لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 
مايل، مالطة، جزر مارشـال، موريتانيـا، موريـشيوس،         

األسـود، املغـرب،    املكسيك، موناكو، منغوليا، اجلبل     
موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، نيبـال، هولنـدا، نيوزيلنـدا،         
ــان،    ــرويج، عمــ ــا، النــ ــر، نيجرييــ ــاراغوا، النيجــ نيكــ
ــدة،      ــا اجلديــ ــابوا غينيــ ــا، بــ ــاالو، بنمــ ــستان، بــ باكــ
ــاراغواي، بــريو، الفلــبني، بولنــدا، الربتغــال، قطــر،       ب

ــا،   ــة كوريــ ــة مجهوريــ ــا،  مجهوريــ ــدوفا، رومانيــ مولــ
ــادالا ــيا الر حتـ ــانت لوسـ ــي، سـ ــسنت  وسـ ــانت فنـ ، سـ

دين، ســـــــاموا، ســـــــان مـــــــارينو، غرينـــــــا وجـــــــزر
العربيـــــة الـــــسعودية، الـــــسنغال، صـــــربيا،   اململكـــــة

ــن  ــرياليون، ســــ ــلوفينيا،  ســــ ــلوفاكيا، ســــ غافورة، ســــ
فريقيــا، إســبانيا، أســليمان، الــصومال، جنــوب   جــزر

ــوازيلند،     ــورينام، ســ ــسودان، ســ ــا، الــ ــري النكــ ســ
ربيـــة الـــسورية،  الـــسويد، سويـــسرا، اجلمهوريـــة الع  

طاجيكستان، تايلند، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     
 ليــشيت، توغــو، تونغــا، ترينيــداد    -الــسابقة، تيمــور  

ــدا،     ــستان، أوغنـ ــا، تركمانـ ــونس، تركيـ ــاغو، تـ وتوبـ
زانيا ـأوكرانيا، اإلمارات العربية املتحـدة، مجهوريـة تنـ        
زويال ـاملتحدة، أوروغـواي، أوزبكـستان، فـانواتو، فنـ        

، فييـت نـام، الـيمن، زامبيـا،         ) البوليفاريـة  -رية  مجهو(
 زمبابوي

  :املعارضون
إسرائيل، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا             

 الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية

  :املمتنعون عن التصويت
  فرنسا  

 صــوتا ١٧٣عتمــد مــشروع القــرار اخلــامس بأغلبيــة  اُ  
واحـــد عـــن  أصـــوات، مـــع امتنـــاع عـــضو  ٣مقابـــل 

  ).٦٤/١٠٥القرار (التصويت 
بلغ وفد كمبوديا األمانة العامة أنـه كـان         أ ،بعد ذلك [  

  ].ينوي التصويت مؤيدا
مـشروع القـرار    : )تكلـم باإلنكليزيـة   (الرئيس بالنيابة     

ــسادس  ــون الـ ــدان   ”معنـ ــتقالل للبلـ ــنح االسـ ــالن مـ ــذ إعـ تنفيـ
  .طلب إجراء تصويت مسجل. “ املستعمرةوالشعوب
  . مسجلأجري تصويت  
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، اجلزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا     

وبربـــودا، األرجنـــتني، أرمينيـــا، أســـتراليا، النمـــسا،      
أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحــــرين، بــــنغالديش، 
بربـــادوس، بـــيالروس، بليـــز، بـــنن، بوتـــان، بوليفيـــا، 

ــنة واهلرســــك  ــروين  البوســ ــل، بــ ــسوانا، الربازيــ ، بوتــ
ــسال دار ــدي،   الـ ــو، بورونـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ م، بلغاريـ

الكــامريون، كنــدا، الــرأس األخــضر، شــيلي، الــصني، 
 القمــــر، الكونغــــو، كوســــتاريكا، كولومبيــــا، جــــزر

ديفــوار، كرواتيــا، كوبــا، قــربص، اجلمهوريــة   كــوت
ــة،      ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــشيكية، مجهوريـ التـ

ية، الدامنرك، جيبويت، دومينيكا، اجلمهورية الدومينيك    
إكــــوادور، مــــصر، الــــسلفادور، إريتريــــا، إســــتونيا، 
إثيوبيا، فيجي، فنلندا، غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانـا،        

بيــساو،  - اليونــان، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا
ــا،    ــدوراس، هنغاريـــ ــا، هنـــ ــد،  أغيانـــ ــسلندا، اهلنـــ يـــ

، العــراق، ) اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران 
ـــ  ــدا، إيطاليـــ ــان، األردن،  أيرلنــــ ــا، اليابــــ ا، جامايكــــ

كازاخستان، كينيا، الكويت، قريغيزسـتان، مجهوريـة      
ــسوتو،     ــان، ليـ ــا، لبنـ ــشعبية، التفيـ ــة الـ الو الدميقراطيـ
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ليربيا، اجلماهريية العربية الليبية، ليختنشتاين، ليتوانيا،      
لكـــسمربغ، مدغـــشقر، مـــالوي، ماليزيـــا، ملـــديف، 

 موريـشيوس،   مايل، مالطة، جزر مارشـال، موريتانيـا،      
املكسيك، موناكو، منغوليا، اجلبل األسـود، املغـرب،        
موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، نيبـال، هولنـدا، نيوزيلنـدا،         
ــان،    ــرويج، عمــ ــا، النــ ــر، نيجرييــ ــاراغوا، النيجــ نيكــ
ــدة،      ــا اجلديــ ــابوا غينيــ ــا، بــ ــاالو، بنمــ ــستان، بــ باكــ
ــاراغواي، بــريو، الفلــبني، بولنــدا، الربتغــال، قطــر،       ب

ــة ك ــا، مجهوريــ ــة وريــ ــا،  مجهوريــ ــدوفا، رومانيــ مولــ
ــادالا ــسنت   الرو حتـ ــانت فنـ ــيا، سـ ــانت لوسـ ــي، سـ سـ

ــزر ــة    وجـ ــارينو، اململكـ ــان مـ ــاموا، سـ ــادين، سـ غرينـ
العربيــــة الــــسعودية، الــــسنغال، صــــربيا، ســــرياليون، 
ــليمان،      ــزر سـ ــلوفينيا، جـ ــلوفاكيا، سـ ــنغافورة، سـ سـ

ــوب   ــصومال، جن ــبانيا، ســري النكــا،    أال فريقيــا، إس
ــسودان، ســورين  ــسرا،  ال ــسويد، سوي ام، ســوازيلند، ال

ــد،      ــسورية، طاجيكــستان، تايلن ــة ال ــة العربي اجلمهوري
ــسابقة، تيمــور     ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق  -مجهوري

ليـــشيت، توغـــو، تونغـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، تـــونس،  
ــارات     ــا، اإلم ــدا، أوكراني ــستان، أوغن ــا، تركمان تركي

زانيا املتحــــــدة، ـالعربيــــــة املتحــــــدة، مجهوريــــــة تنــــــ
ــانواتو، فنــــــ   أ ــستان، فــــ ــواي، أوزبكــــ زويال ـوروغــــ
، فييـت نـام، الـيمن، زامبيـا،         ) البوليفاريـة  - مجهورية(

 زمبابوي

  :املعارضون
إسرائيل، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا             

 الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية

  :املمتنعون عن التصويت
 بلجيكا، فرنسا  

 صــوتا ١٧٢سادس بأغلبيــة تمــد مــشروع القــرار الــاُع  
  أصوات، مع امتناع عـضوين عـن التـصويت         ٣مقابل  

  ).٦٤/١٠٦القرار (
بعد ذلك، أبلغ وفد كمبوديا األمانة العامة أنـه كـان           [  

  ].ينوي التصويت مؤيدا
ننتقــل اآلن إىل : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

اعتمـدت جلنـة   . “مسألة جبـل طـارق   ”مشروع املقرر املعنون    
) اللجنــة الرابعــة(املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار  

أن أعتــرب أن اجلمعيــة يل هــل . مــشروع املقــرر بــدون تــصويت
  ترغب يف أن حتذو حذوها؟

  .عتمد مشروع املقرراُ  
عتـرب  أهـل يل أن     : )تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة     

 مــن ٣٩أن اجلمعيــة العامــة ترغــب يف اختتــام نظرهــا يف البنــد  
  جدول األعمال؟

  .تقرر ذلك  
  )تابع( من جدول األعمال ١١٨البند 

  تنشيط أعمال اجلمعية العامة
تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   

   (A/64/414)) اللجنة الرابعة(االستعمار 
معــروض علــى : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

ــة      ــرر أوصــت اللجن ــشروع مق ــة م ــة العام ــاده اجلمعي يف باعتم
  . من تقريرها٥الفقرة 

برنـامج العمـل    ”نبت اآلن يف مشروع املقرر، املعنون         
واجلــدول الــزمين املقترحــان للجنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة   

للــدورة اخلامــسة والــستني ) اللجنــة الرابعــة(وإهنــاء االســتعمار 
ــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة   . “للجمعيــة العامــة اعتمــدت جلن

ــتعمار وإهنـــاء اال مـــشروع املقـــرر بـــدون  ) اللجنـــة الرابعـــة(سـ
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هـــل يل أن أعتـــرب أن اجلمعيـــة ترغـــب يف أن حتـــذو . تـــصويت
  حذوها؟
  .عتمد مشروع املقرراُ  
بــذلك تكــون : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

ــد اختتمــت امل    ــة ق ــة العام ــا يف    اجلمعي ــن نظره ــة م ــة احلالي رحل
  . من جدول األعمال١١٨ البند

   من جدول األعمال١٣٣البند 
  ختطيط الربامج

تقريــــر جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء   
   (A/64/415)) اللجنة الرابعة(االستعمار 

ــة     ــرئيس بالنيابـ ــة (الـ ــم باإلنكليزيـ ــل يل أن  :)تكلـ هـ
أن اجلمعيـــة العامـــة ترغـــب يف أن حتـــيط علمـــا بتقريـــر   أعتـــرب
ر اخلاصــــــة وإهنــــــاء االســــــتعمااملــــــسائل الــــــسياسية  جلنــــــة

  ؟)الرابعة اللجنة(
  .تقرر ذلك  
بــذلك تكــون : )تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

ــد اختتمــت امل    ــة ق ــة العام ــا يف    اجلمعي ــن نظره ــة م ــة احلالي رحل
  . من جدول األعمال١٣٣ البند

ــة، أود أن أشــكر   باســم    ــة العام ــسيد  اجلمعي ســعادة ال
ــد  ــم      ناصــر عب ــدى األم ــدائم لقطــر ل ــل ال ــصر، املمث ــز الن العزي

املتحــــدة ورئــــيس جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإهنــــاء 
، وأعــضاء املكتــب وأمــني اللجنــة  )اللجنــة الرابعــة(االســتعمار 

  . والوفود على أدائهم العمل برباعة
بــذلك تكــون اجلمعيــة العامــة قــد اختتمــت نظرهــا يف   

جلنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار            مجيع تقارير   
  .املعروضة عليها) ةاللجنة الرابع(
  

   من جدول األعمال١٦٣البند 
ــرار جملـــــس األمـــــن  متويـــــل األنـــــشطة  ــئة عـــــن قـــ الناشـــ

٢٠٠٩( ١٨٦٣(  
  (A/64/553) ةتقرير اللجنة اخلامس  
إن مل يكن هناك    ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس بالنيابة   

ــادة    ــراح مبوجــب امل ــداخلي، هــل يل    ٦٦اقت ــام ال ــن النظ ن أ م
مـــة تقـــرر عـــدم مناقـــشة تقريـــر اللجنـــة ن اجلمعيـــة العاأعتـــرب أ

  اخلامسة املعروض على اجلمعية اليوم؟
  .تقرر ذلك  
ســوف تقتــصر ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  

  .البيانات إذاً على تعليالت التصويت
ــل    ــر   أقب ــواردة يف تقري ــدأ بالبــت يف التوصــيات ال ن نب

ع يف العمـل    ننـا سنـشر   أبلّغ املمـثلني ب   أن  أود  أاللجنة اخلامسة،   
  .بالطريقة نفسها اليت اتبعتها اللجنة اخلامسة

وصـت اللجنـة    أمعروض علـى اجلمعيـة مـشروع قـرار            
ــا ٦يف الفقــرة باعتمــاده اخلامــسة  ن يف آلنبــت ا.  مــن تقريره

لقد اعتمدت اللجنة اخلامـسة مـشروع القـرار        . مشروع القرار 
ــصويت  ــدون ت ــل يل . ب ــرب أن أه ــة ترغــب يف  أعت ن أن اجلمعي

  ؟ حذوهاحتذو
  ).٦٤/١٠٧القرار  (عتمد مشروع القراراُ  
 تكــون بــذلك): نكليزيــةإلتكلــم با (الــرئيس بالنيابــة  

 ١٦٣مـن نظرهـا يف البنـد    احلاليـة   اجلمعية قد اختتمت املرحلة     
  .عمالألمن جدول ا

  عمالأل من جدول ا١٢٣البند 
  الصحة العاملية والسياسة اخلارجية

  (A/64/365)مني العام ألمذكرة من ا  
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  (A/64/L.16)قرار المشروع   
ــة    ــرئيس بالنياب ــم با (ال ــةإلتكل ــق  ): نكليزي ــا يتعل يف م
ــد  ــال، معــروض علــى اجلمعيــة    أل مــن جــدول ا ١٢٣بالبن عم

عـد بالتعـاون    أ مـني العـام حييـل هبـا تقريـراً         ألالعامة مذكرة من ا   
مــــع منظمــــة الــــصحة العامليــــة، جــــرى تعميمــــه يف الوثيقــــة   

A/64/365.  
فريقيـا كـي يعـرض      أن ملمثل جنـوب     آلعطي الكلمة ا  أ  

  .A/64/L.16مشروع القرار 
): نكليزيةإلتكلم با ( )فريقياأجنوب   (السيد سانغكو   

ــة عــن ا أ ــادرة  ألتكلــم اليــوم بالنياب عــضاء الــسبعة املؤســسني ملب
عرض مشروع القـرار    أالسياسة اخلارجية والصحة العاملية كي      

A/64/L.16 اخلارجيــةالــصحة العامليــة والــسياسة ”، املعنــون“ ،
  .عمالأل من جدول ا١٢٣طار البند إيف 

ــق ا     ــسبعة للفري ــدان ال ــسياسة   ألوالبل ــادرة ال ساســي ملب
ندونيـــسيا والربازيـــل وتايلنـــد إ -اخلارجيـــة والـــصحة العامليـــة 

 درسـت تقريـر     -فريقيا والسنغال وفرنسا والنـرويج      أوجنوب  
ــة    ألا ــسياسة اخلارجيــ ــة والــ ــام عــــن الــــصحة العامليــ مــــني العــ

(A/64/365)باهتمام وتقدير كبريين .  
ىل معلـم هـام يف اجلمعيـة     إلقد وصلنا مع هـذا التقريـر          
عمـــال أوجـــدت مكانـــا هلـــا يف جـــدول أإن الـــصحة . العامـــة

منـا  إالسياسة اخلارجيـة، لـيس كبنـد ظـريف ذي قطـاع حمـدد، و              
كمسألة ملحة مـن مـسائل الـسياسة اخلارجيـة يف عـصرنا الـيت               

مــني العـــام  ألوتقريــر ا . نيتــستدعي اهتمامــا وعمــال متواصــل    
نه يبين قضية تتعلـق بـسبب       أيؤسس ألرضية جديدة من حيث      

ن تشغل الصحة العامليـة مكانـا عاليـا واسـتراتيجيا يف            أوجوب  
ــدويل ألجــدول ا ــال ال ــأثري    . عم ــة ذات ت ــصحة العاملي ــة ال فحال

  .ممألعميق على مجيع ا
وتأثري الصحة علـى قـرارات الـسياسة اخلارجيـة جيـب              

وعمليــات . فــضلأموضــع فهــم وتفــسري علــى حنــو  ن يكــون أ

ن تتغلــب علــى العقبــات اهليكليــة    أالــسياسة اخلارجيــة جيــب   
وعقبــات الــسياسة العامــة لتحقيــق املرامــي الوطنيــة والعامليــة       

هـــداف املتعلقـــة  ألســـيما ا  لفيـــة، والألمنائيـــة ل إلهـــداف األل
ومثلما نتعقب تدفقات املوارد لالستثمار يف الـصحة        . بالصحة

ثري قــرارات الــسياسة اخلارجيــة علــى الــصحة أن تــإنميــة، فــوالت
  .العاملية والنتائج الصحية جيب حتديده وحتليله ورصده

ن الضعف املشترك بني مجيع الشعوب والبلـدان جتـاه          إ  
صـبح باديـا هـذا العـام       أخطار اليت تواجههـا الـصحة العامليـة         ألا

 الــذي ســبقه خطــر وبــاء ١ إن ١ فوبــاء إتــش. بطريقــة خاصــة
جياد سياسة خارجية اسـتجابية للـصحة       إ تسّبب ب  ١ إن ٥ تشإ

ن نكون مجيعا يف وضـع      أتعزز التضامن والتعاون العامليني بغية      
ن تـــويل علـــى الـــدوام أوينبغـــي لـــسياستنا اخلارجيـــة . مـــأمون

ــاء ا ألاهتمامــا ل ــة مــن وب ــونزا، ولــيس جمــرد  ألخطــار احملتمل نفل
، هبــدف ١ إن ١  و إتــش١ إن ٥ خطــار النامجــة عــن إتــش ألا
وباملثـل، يف   . ن تصبح صحتنا العاملية متوفرة على حنو مجـاعي        أ

خطـــار ألن اإىل مـــؤمتر قمـــة كوبنـــهاغن، فـــإالعمليـــة املفـــضية 
الــصحية املــصاحبة لــتغري املنــاخ جتعــل مــن امللــح زيــادة الــوعي  

ىل محاية الصحة العامليـة يف سـياق اجلهـود الـيت نبـذهلا              إحباجتنا  
  .املي ومواجهتهثر االحترار العأملراقبة 

زمة املاليـة تركيـزا عـاجال علـى كيفيـة           ألولقد سببت ا    
كثر فعاليـة، والتعـاون بـني البلـدان         أنفاق على الصحة    إلجعل ا 

جــل أن التمويــل مــن أويتــضح علــى حنــو متزايــد  . اًؤكثــر تنبــأ
 إذا اقتـرن بـسياسات    ن حيـرز نتـائج فعالـة إالّ       أالصحة ال يسعه    

  .  العامليةدولية ووطنية استجابية للصحة
منائيــة املتعلقــة بالــصحة يف ســياق  إلهــداف األمهيــة اأو  

ــسياسة    ــات يف الــ ــة والعالقــ ــصادية واالجتماعيــ ــة االقتــ التنميــ
يوليه اليت عقـدها اجمللـس      /اخلارجية جتلت مؤخرا يف دورة متوز     

  .عالنه الوزاريإاالقتصادي واالجتماعي ويف 
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 مـن   ومثة فـوارق صـارخة يف مـا بـني البلـدان واملنـاطق               
ــار تتجــاوز       ــصحية، مــع آث ــى اخلــدمات ال حيــث احلــصول عل

وهـذه  . احلدود الوطنية، وذات تأثري علـى العالقـات اخلارجيـة         
مهـات يف   ألرقام عالية من وفيات ا    أالفوارق تظهرها خصوصا    

ــها ويف جمموعــات مــن النــاس داخــل البلــدان، مبــن     بلــدان بعين
ــرون    ــذين يفتقــ ــيهم الــ ــون   إفــ ــسالمة ويتنقلــ ــبكات الــ ىل شــ

يضا يف الوصـول غـري العـادل        أوتظهر هذه الفوارق    . باستمرار
ــزوّ  أىل إ ــرة واملـ ــصحة املهـ ــصائيي الـ ــاخـ ــذين ألدين بـ جهزة، الـ

ــوفري اخلــدمات، ويف احلــصول غــري املتكــاف    ــى ئبوســعهم ت  عل
  .دوية واللقاحاتألا

ــصحة        ــة وال ــسياسة اخلارجي ــادرة ال ــد مت وضــع مب ولق
ــزام يف البحــث عــن ســبل    ــة مــع االلت جديــدة ميكــن مــن  العاملي

ىل إضـافة قيمـة     إخالهلا لـوزراء اخلارجيـة وللـسياسة اخلارجيـة          
مهية الدوليـة عـن طريـق تطبيـق منظـور           ألمسائل الصحة ذات ا   

ــة و   ــسياسة اخلارجي ويف هــذا . جراءاهتــاإصــحي يف عمليــات ال
، قامــت مبــادرة الــسياسة  ٢٠٠٨نــه يف عــام أالــسياق، يــذكر 

ــرض القــ     ــة بع ــصحة العاملي ــة وال ــون ٦٣/٣٣رار اخلارجي ، املعن
، الـذي اختذتـه الـدورة       “الصحة العامليـة والـسياسة اخلارجيـة      ”

يـد القـرار   أولقد . الثالثة والستون للجمعية العامة بتوافق اآلراء    
عـضاء علـى    ألن نشكر الدول ا   أونود  .  مقدما له  ٥٠كثر من   أ

دراج إتأييــد ذلــك القــرار، وعلــى االتفــاق الالحــق القاضــي بــ   
عمـال  ألملية والـسياسة اخلارجيـة يف جـدول ا    مسألة الصحة العا  

  .السنوي للجمعية العامة
زاء هــذه اخللفيــة نعــرض مــن جديــد مــشروع قــرار  إو  

جريـت بـشأنه   أعن الصحة العاملية والسياسة اخلارجيـة، حيـث    
ــشاورات يف تــــــشرين ا  ــدة مــــ ــوبر وتــــــشرين أ/ولألعــــ كتــــ

ــاين ــوفمرب /الث ــرار يف   . ٢٠٠٩ن ــسية ملــشروع الق ــسمة الرئي وال
وال أ القــسم -قــسام أىل إن آلننــا قــسمناه اأالــدورة هــي هــذه 

ــوان  ــسياسة   ”بعنــ ــئة والــ ــة الناشــ ــراض املعِديــ ــة األمــ مكافحــ
ــة ــوان  “اخلارجي ــا بعن املــوارد البــشرية الالزمــة  ”؛ والقــسم ثاني

متابعـة  ”؛ والقـسم ثالثـا بعنـوان        “للصحة والـسياسة اخلارجيـة    
 يـــضا لتيـــسريأ بغيـــة تـــوفري هيكـــل للـــنص، و - “اإلجـــراءات

ــا املوضــوعي يف املــستقبل  ومتثــل هــدفنا يف اختــاذ هنــج  . اخنراطن
ن يوفر توجيهـا سياسـيا      أزاء مشروع القرار، وكفالة     إتدرجيي  

ثري علـى الـصحة     أعاما، خاصة بشأن مسائل غـري صـحية هلـا تـ           
  .ية وصفة طبيةأبدون 

ــي         ــرار ه ــشروع الق ــا م ــيت يظهره ــارزة ال ــة الب والنقط
امـة، وتعزيـز االتـساق والتعـاون        ىل اتساق السياسة الع   إاحلاجة  

ىل إويطلــب . علــى خمتلــف صــعد العمليــات احلكوميــة الدوليــة
مني العام تقدمي توصيات يف هذا الـصدد، مـع مراعـاة مجيـع              ألا

حداث الرئيـسية ذات التـأثري علـى الـصحة          ألنتائج املؤمترات وا  
ن تسهم التوصيات يف اجللـسة العامـة الرفيعـة          أونتوقع  . العاملية
، وتقــدم لنــا نظــرة عامــة عــن ٢٠١٠ى الــيت تعقــد عــام املــستو

لفيـــة املتعلقـــة ألمنائيـــة لإلهـــداف األالتقـــدم احملـــرز يف حتقيـــق ا
بالــصحة، فــضال عــن التحــديات اجلديــدة والناشــئة الــيت تــؤثر   

  .زمة املاليةألعلى الصحة، من قبيل ا
مــني العــام يف تقريــره عــن الــصحة ألننــا نؤيــد دعــوة اإ  

ىل دوائر السياسة اخلارجيـة لتقـدمي       إاخلارجية  العاملية والسياسة   
  الدعم بغية مساعدة

منظمة الصحة العاملية والـدول األعـضاء يف        ”    
ــة     ــصميم إطــار الســتجابة عادل ــة إىل ت جهودهــا الرامي
وقابلـة للتنبــؤ للجـوائح علــى الـصعيد العــاملي، وقــادرة    
علــى متكــني البلــدان ذات الــدخل املــنخفض والــدخل  

ــوفري   ــن تـ ــط مـ ــات   املتوسـ ــة للفئـ ــات واألدويـ  اللقاحـ
  ).٢١ ، الفقرة (A/64/365 “الضعيفة

طـار عـاملي    إنـشاء   إمهية  أويف هذا الصدد، نشدد على        
ــر تنبــ أ ــة حــاالت ا اًؤكث ــة   أل وعــدال ملواجه ــة واملقبل ــة احلالي وبئ

طـار التحـضريي لوبـاء      إلية عناصر متبقية من ا    أجناز  إبفعالية، و 
نفلـونزا واحلـصول علـى      ألنفلونزا بغيـة مـشاطرة فريوسـات ا       ألا
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خـرى، حتـت قيـادة املـدير العـام ملنظمـة            ألاللقاحات والفوائـد ا   
  .عضاءألالصحة العاملية، بالعمل مع الدول ا

ــات     ــات والتكنولوجيـ ــنقص يف املنتجـ ــاالت الـ ويف حـ
على الصعيد العاملي، تـستطيع الـسياسة اخلارجيـة أن          األساسية  

كـافؤ يف فـرص     تقدم الدعم مـن خـالل تعزيـز التركيـز علـى الت            
احلصول علـى اللقاحـات والعقـاقري واإلمـدادات األساسـية إىل            
البلدان النامية يف نفس الوقت كالبلدان املتقدمة النمو، وذلـك          

  .على أساس األخطار على الصحة العامة
ــززة        ــُنهج املع ــدعم ال ــة أن ت ــسياسة اخلارجي ــي لل وينبغ

وجيـات  نتاج املنتجات والتكنول إللحصول على األدوية وقدرة     
ــع     ــية، مبـــا يف ذلـــك توزيـ أفـــضل لقـــدرات التـــصنيع   األساسـ

ــاطق  يف ــةمن ــة خمتلف ــدان النامي ــك،   .  ويف البل ــى ذل ــالوة عل وع
ينبغــي للــسياسة اخلارجيــة أيــضا أن تــدعم جهــود تعزيــز تقيــيم 
األخطــار وقــدرات الــدول األعــضاء علــى االســتجابة لتلــك       

اد العـاملي   األخطار، ال سيما البلدان الناميـة، يف إطـار االسـتعد          
  .نفلونزا الوبائيةملواجهة األ

وبالتعاون مع منظمة الـصحة العامليـة، سـوف نـشارك             
ــة لصــانعي مــع  ــسياسة اخلارجي ــدال  أيــن ميكــن ملــشاركة  تحدي

السياسة اخلارجية أن تضيف قيمة حيوية لتحقيـق إطـار عـاملي            
  .يتسم باإلنصاف والكفاءة ويكون أكثر قابلية للتنبؤ بهدائم 

 أيــضا علــى ألوبئــةلقــدرة علــى التعامــل مــع اوتعتمــد ا  
إن احلاجــة . املــوظفني الــصحيني املهــرة واجملهــزين يف امليــدان    
يــع والــنقص امللحــة للتغلــب علــى الــنقص العــاملي وســوء التوز  

توافر املستخدمني الصحيني لذلك العدد الكبري مـن سـكان           يف
العـــامل متثـــل أمـــرا أساســـيا ســـواء بالنـــسبة لالســـتجابة الفعالـــة 

  . أو لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةألوبئةل
تركيـز اجلهـود علـى طريقـة املـساعدة      ، ال بد من   ولذا  

علــى التــصدي للعقبــات املتبقيــة مــن خــالل متكــني الــسياسات 
الدولية، مبا يف ذلـك مـن خـالل وضـع الـصيغة النهائيـة ملدونـة                 

. منظمــة الــصحة العامليــة املتعلقــة مبمارســات التوظيــف الدوليــة
 إمكانيـــة الوصــــول إىل املـــستخدمني يف امليــــدان الــــصحي   إن

واملعلومات اليت ترشد الـسياسات علـى طريقـة سـد الفجـوات        
ــون   ــائج جيـــب أن تكـ ــق النتـ ــستهدفة  أوحتقيـ ــر املـ ــد العناصـ حـ

  .يف اجملال الصحيالتعاون الدويل  يف
وفيمــا يتعلــق بــالقرارات يف املــستقبل، ســوف نواصــل   

 أســـاس مواضـــيع األولويـــة إرســـاء املـــشاركة اجلوهريـــة علـــى
ــشرة إلعــالن   ــوزاري أوســلو الع  مــسألة :الــصحة العامليــة ”ال

وســوف . “ة مــن مــسائل الــسياسة اخلارجيــة يف زمننــا    ملّحــ
ضـافيني يف الفتـرة بـني       إنتشاور مع املقدمني بـشأن موضـوعني        

هذه الـدورة والـدورة اخلامـسة والـستني يف جنيـف ونيويـورك              
  .خرى لضمان الشموليةأوعواصم 
ــها         ــل هيئت ــة بكام ــة العام ــى اجلمعي ــرض عل أخــريا، نع

 واملوافقـة   بشأنه، الذي مت التفاوض     A/64/L.16مشروع القرار   
وهنيــب بــالوفود أن تــدعم هــذا املــشروع  . عليــة بتوافــق اآلراء

  .اهلام وأن تشارك يف تقدميه
ونـود أن نـشكر الوفــود الـيت شـاركت يف املــشاورات       

. قدمته من مقترحـات مثمـرة  على ما أبدته من روح بناءة وما     
ونــود أن نعــرب عــن تقــديرنا ملقــدمي مــشروع القــرار الــواردة 

البـهاما،   جزر ألبانيا،   :أمساؤهم يف الوثيقة واملقدمني اإلضافيني    
ــرب  ــا، قـــــ ــا، كرواتيـــــ ــادا،  بلغاريـــــ ــسلفادور، غرينـــــ ص، الـــــ

ــا، ــشتاين، لي أ هنغاريـ ــسلندا، ليختنـ ــا، تيـ ــسنت  وانيـ ــانت فنـ سـ
نو، صـربيا، الـصومال، سـورينام،       غرينـادين، سـان مـاري      وجزر

ــداد     ــسابقة، تريني ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــسويد، مجهوري ال
  .وتوباغو، تركيا، أوكرانيا

أعطــي الكلمــة ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
لمواقــف ل اًلألعــضاء الــذين يرغبــون يف اإلدالء ببيانــات شــرح 

  .قبل البت يف مشروع القرار
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ــة) (لـــسويدا (الـــسيد أورنيـــوس   ــم باإلنكليزيـ ): تكلـ
  .يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب

 اوتؤيد هذا البيان تركيـا، كرواتيـا، مجهوريـة مقـدوني            
اليوغوســالفية الــسابقة، اجلبــل األســود، أوكرانيــا، مجهوريــة      

  .  جورجيا،مولدوفا، صربيا، أرمينيا، أذربيجان
ــذا اخل      ــشة ه ــد عاجلــت مناق ــفلق ــصحة ري ــة  لل العاملي

لـصحة  ل، كالتهديـدات    اترووالسياسة اخلارجية خمتلـف املنظـ     
ــشرية، و ــة   إالب ــة لأللفي ــصحة  جنــاز األهــداف اإلمنائي ــة بال املتعلق

. والعالقــة مــع املــسائل التقليديــة للــسياسة اخلارجيــة     حتديــداً 
والـــصحة والـــسياسة اخلارجيـــة يربطـــان بـــني اجملـــالني اللـــذين  

منظومــة األمــم املتحــدة   يرســيان األســاس الــذي تقــوم عليــه     
ــبر ها، وهـــو مكافحـــة الفقـــر ومـــساعي الـــسالم واألمـــن      متـ

  . البشري
وعلينــا أن نكــافح األمــراض واعــتالل الــصحة ألهنــا        

واألمراض . تشكل جزءا من التهديدات العامة للسالم واألمن       
مثال على الـسرعة    ) H1N1(نفلوانزا  أو. حدودأي  ال تعترف ب  

. ا مـــن قـــارة إىل أخـــرىالـــيت ميكـــن لألمـــراض أن تنتـــشر هبـــ 
. لعمــل املــشترك والتــضامنإىل اوتفــشيها يــربهن علــى احلاجــة 

والتعــاون الــدويل علــى املــستوى العــاملي أمــر أساســي للتقليــل   
ــشار ا  /و ــن انت ــف م ــةأو التخفي ــه، حنــن   . ألوبئ ــت ذات ويف الوق

 والثنــائي، نــشجع مجيــع الــدول علــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي 
  .ت وأفضل املمارسات اخلربابادليف ذلك ت مبا

وعلينا أيضا أن نفهم بشكل أفـضل كيـف تـؤثر علـى               
الــصحة جوانــب الــسياسة اخلارجيــة بوجــه عــام، مثــل اجلهــود  

ــوع   ــاخ واجلــ ــتغري املنــ ــصدي لــ ــة للتــ ــى  . الدوليــ ــتعني علــ ويــ
 أن يعـاجلوا  اليـوم  نـا الدبلوماسـيني واملفاوضـني الـدوليني يف عامل   

ــسلِّ يضــاحتــديات ومو ــدة وأن ي ــني   موا متع جدي ــالترابط ب ــا ب ام
  .اجملاالت املختلفة

إن اجلوانـــب املتداخلـــة للـــصحة يف حتقيـــق األهـــداف   
ومـن الـصعب كفالـة      . اإلمنائية لأللفية واضحة متاما بالنسبة لنا     

االستدامة البيئية بدون معاجلـة سـوء التغذيـة النـاجم عـن عـدم               
ــة والـــصاحلة       ــة التكلفـ ــة احملتملـ ــول إىل األغذيـ ــة الوصـ إمكانيـ

ويف الوقــت ذاتــه، يكــاد يكــون مــن املــستحيل تقليــل . للتنــاول
ــأمني الوصــول       ــدون ت ــال، ب ــدى األطف ــيما ل ــات، وال س الوفي

. ة األساسـي  رافـق الـصحية   الدائم إىل املياه الـصاحلة للـشرب وامل       
وبعبارة أخرى، فإن مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية ذات صـلة          

  .بتحسني احلالة الصحية لسكان بلداننا
ن اجملتمــع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة ويف حــني أ  

ــع       ــى مجيـ ــن علـ ــصحة واألمـ ــز الـ ــي يف تعزيـ ــا دور أساسـ هلمـ
فــــرادى املــــستويات، فــــإن مــــن احليــــوي أيــــضا أن تتحمــــل 

ومـن املمكـن أيـضا أن       . احلكومات مـسؤولياهتا يف هـذا اجملـال       
ــائي  يــتم حــل املــشاكل علــى املــ   ستوى اإلقليمــي أو بــشكل ثن

  .بلدين بني
ؤدي إىل اعتالل الصحة، الـذي يـدفع        يلفقر   ا تزايدإن    
وهناك قلـق علـى     .  إىل براثن الفقر   بشر أكرب من ال   اًعددبدوره  

الظـــروف الـــسيئة أصـــال تفـــاقم املـــستوى العـــاملي ألن األزمـــة 
يناهز بليونـا مـن      ر الناس فقرا، وخاصة بالنسبة ملا     بالنسبة ألكث 

ــشرال ــذين   ب ــامل ال ــى نطــاق الع ــوا   عل ــا زال ع اجلــويواجهــون م
ومــن الــضروري معاجلــة الفجــوات اهلائلــة القائمــة يف  . املــزمن

توقــع، ســواء داخــل البلــد الواحــد   الــصحة ومتوســط العمــر امل 
وهـــذا ينطبـــق علـــى االحتـــاد . فيمـــا بـــني البلـــدان واملنـــاطق أو

  .األورويب، وكذلك على صعيد العامل ككل
فتحـسني  . أمـرا أساسـيا   القويـة   ل القيادة السياسية    ومتثِّ  
ــائ ــرأة     النت ــصحي للم ــصحية، وال ســيما حتــسني الوضــع ال ج ال

والتـــصدي لعـــدم املـــساواة بـــني اجلنـــسني، يتطلـــب التزامـــات 
فبالنـــسبة لـــباليني اإلنـــاث، . سياســية علـــى أعلـــى املــستويات  

ــات      ــواء يف أوقــ ــذكور، ســ ــن جانــــب الــ ــؤدي العنــــف مــ يــ
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ــ ــتالل     ـزاعالنـ ــاقم االعـ ــسلم، إىل تفـ ــات الـ ــسلح أو يف أوقـ املـ
سدي، ورمبـا يـشكل العقبـة األكـرب أمـام          الصحي النفسي واجلـ   

  .متكني املرأة
وأود أن أشـــري إىل أمهيـــة الـــشراكات العامليـــة، مبـــا يف   

 مـن خـالل     فـال ميكننـا إالّ    . ذلك الشراكات مع اجملتمـع املـدين      
 البناءة أن نوفر اخلدمات الصحية وأن نساعد علـى          اتالشراك

ــم يف أمــس احلاجــة إليهــ     ــن ه ــات ، ال ســيما يف أوامتكــني م ق
  .األزمات
ــن        ــذا اجملــال، م ــستقبلي يف ه ــق بالعمــل امل ــا يتعل وفيم

املهم التشديد على أن منظمة الصحة العاملية هي وكالـة األمـم     
املتحـــدة املتخصـــصة يف ميـــدان الـــصحة العامليـــة، يف حـــني أن 

 للــسياسة الــساحة العامــةاجلمعيــة العامــة هنــا يف نيويــورك هــي 
 املناقـشات بـشأن الـصحة       وعلى هـذه اخللفيـة، فـإن      . اخلارجية

العاملية والسياسة اخلارجية يف نيويورك جيب أن تقتـرن بـشكل           
  .مثمر باملناقشات اجلوهرية والفنية والعمل اجلاري يف جنيف

يف اخلتــام، أود أن أوضــح أن االحتــاد األورويب يتطلــع   
ــشة   ــة مـــستمرة إىل املـــشاركة النـــشطة يف مناقـ للـــصحة العامليـ

املنطلـــق، يرحـــب االحتـــاد مـــن نفـــس  و.والـــسياسة اخلارجيـــة
ــة،     ــسياسة اخلارجي ــة وال ــصحة العاملي ــادرة ال ــضا مبب األورويب أي
ــا الفرصــة، إىل جانــب األطــراف األخــرى      ــاح لن ونأمــل أن تت
املعنية، للمسامهة يف املناقـشات وتبـادل األفكـار الـيت سيـشرع             

  . هبا يف املستقبل
 ):تكلـــم باإلنكليزيـــة() تايلنـــد (يـالـــسيد سينهاسينـــ  

لعـشر   أن أتكلـم يف هـذه اجللـسة العامـة باسـم الـدول ا           فينيشرِّ
إندونيــسيا،  -األعــضاء يف رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا      

بروين دار السالم، تايلنـد، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية،            
 - ســنغافورة، الفلــبني، فييــت نــام، كمبوديــا، ماليزيــا، ميامنــار 

ــد   ــشأن البن ــن١٢٣ب ــال، امل   م ــون جــدول األعم ــصحة ”عن ال
  . “العاملية والسياسة اخلارجية

بالنسبة للرابطة هناك، أوال، صلة واضحة بني الصحة          
ــزمن     ــن الـ ــذ ردح مـ ــة منـ ــسياسة اخلارجيـ ــة والـ ــد . العامليـ فلقـ

ــدول األعــضاء يف الرابطــة مــسائل صــحية تــشكل     واجهــت ال
ــا      ــة وحــىت ألمنن ــا اإلمنائي ــصادنا، وتطلعاتن ــدا الســتقرار اقت هتدي

بذل الدول األعـضاء يف الرابطـة الكـثري مـن اجلهـود        وت. الوطين
ــة     ــة، احلقيقي ــة املتــضافرة للقــضاء علــى األوبئ ــة والدولي اإلقليمي

ــل    ــسواء، مث ــة علــى ال ــشرية  واحملتمل  /فــريوس نقــص املناعــة الب
نفلونزا الطيـور،   أواملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة، و    اإليدز،  

  . مؤخراً H1N1نفلونزا أو
ابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا بـأن العالقـة            رثانيا، تقر     

الوثيقة بـني الـصحة العامليـة والـسياسة اخلارجيـة متثـل حتـديات               
وفرصــا علــى الــسواء فيمــا يتعلــق بتعزيــز التعــاون بــني اجملــالني   

. لـصحة لوذلك لالستجابة بـصورة فعالـة للتهديـدات اخلطـرية           
 إزاء ولــذلك تــدعو الرابطــة إىل اتبــاع هنــج متعــدد القطاعــات   

وهلذا السبب أيضا برزت املـسائل الـصحية        . زمات الصحية ألا
بصورة أكثر تواترا يف جدول أعمال املنظمـات اإلقليميـة مثـل            

اخلمــس /الــسنوات العــشررابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا يف  
 مثلما ذكر األمني العام يف تقريره املـشترك مـع    عشرة األخرية، 

  ).A/64/365نظر ا(املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
ــراف شــوطا أطــول        ــا، قطعــت الرابطــة هبــذا االعت ثالث

بإضفاء الصبغة املؤسسية على التعاون اإلقليمي بـشأن الـصحة          
 وزراء  هـذا العـام، عقـد     مـن   مـايو   /ففـي أيـار   . يف إطار الرابطـة   

ــصحة يف دول  ــة الـ ــانكوك  ٣+ الرابطـ ــا يف بـ ــا خاصـ  اجتماعـ
ومناقـشة  تنـسيق اجلهـود اإلقليميـة       بغيـة    H1N1نفلـونزا   أبشأن  

ــصلة لكــن األوســع    ــسألة ذات ال ــاً امل ــة  نطاق ــة يف إمكاني املتمثل
ــريوس      ــضادة للفــ ــات والعقــــاقري املــ ــاج اللقاحــ . إقليميــــاإنتــ

وزراء الصحة يف بلـدان الرابطـة      عقد  أواخر الشهر نفسه،     ويف
ــونزاأغــري رمســي ملناقــشة  اجتماعــا  فــريوس نقــص  وH1N1 نفل

 الــصحة العامليــة  لــى هــامش مجعيــة  اإليــدز ع/املناعــة البــشرية 
  .جنيف يف
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رابعا، اسـتفادت رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا مـن                 
االعتراف بالصلة بني الصحة العاملية والسياسة اخلارجيـة ومـن          

ونعتقــد أن ذلــك . لــى هــذا األســاس جــراءات قائمــة عإاختــاذ 
يكــون منوذجــا ميكــن تكــراره يف منــاطق أخــرى وعلــى         قــد 

ل إن الفريوســات لقــد قيــ . مــستوى اجملتمــع الــدويل األوســع   
ــسياسات     ال ــا لل ــيم وزن ــدودا، وال تق ــرف ح ويف أوقــات . تع

األزمات، ينبغي أن تكون الـسياسة يف خدمـة الـصحة العامـة،             
  .على الصعيدين احمللي والدويل

ويف هــذا الــسياق، ترغــب رابطــة أمــم جنــوب شــرق     
آسيا يف التشديد على أمهية املناقشة املكثفـة اجلاريـة يف منظمـة             

ــصحة الع ــائل    ال ــشأن الطــرق والوس ــف ب ــة يف جني ــة املي الكفيل
نتـاج اللقاحـات،   إل  ملـشكلة نقـص القـدرة العامليـة     عاجلة فعالة مب
سيما يف العامل النامي، واملـسألة املتعلقـة بـالفريوس وتـشاطر             ال

املنفعة يف إطـار اسـتجابة منـسقة ملواجهـة التهديـدات واألوبئـة            
وس جائحـــة الناشـــئة واجلديـــدة وغـــري املنظـــورة، مثـــل فـــري     

 وغريمهـا مـن فريوسـات    H5N1 وفـريوس أنفلـونزا   Aاألنفلونزا  
  . األنفلونزا اليت حيتمل أن تتحّول إىل وباء

 أن تتـــــركورغـــــم أن املناقـــــشات املتعمقـــــة ينبغـــــي    
يف جمــال الــصحة، فــإن رابطــة أمــم جنــوب شــرق   للمختــصني 

آسيا تؤمن إميانا قويا بأن الدعم الـسياسي اإلجيـايب ورمبـا حـىت              
فّــاز لــدفع هــذه املناقــشات يف االجتــاه الــصحيح وتــشكيلها   احل

ويف هنايـة   .  أن يـأيت مـن اجلمعيـة العامـة         ببالطريقة املناسبة جيـ   
املطاف، يتعني علـى اجلمعيـة العامـة أن تـساعد يف احلفـز علـى             
إجنــاز أي عناصــر متبقيــة للتأهــب جلائحــة األنفلــونزا مــن أجــل 

صول علـى اللقاحـات     عيِّنات فريوسـات األنفلـونزا واحلـ      تبادل  
والفوائد األخـرى، فـضال عـن التعجيـل يف عمليـة وضـع إطـار                
عمل نزيه وشفاف ومنصف لالستجابة الفعالة حلاالت تفـشي    

  .نفلونزا يف املستقبلألوباء ا

 مــاعيإن االلتــزام الــصارم واجلفــأخــريا ولــيس آخــرا،   
ساسـية لتحقيـق جمتمـع الرابطـة الـذي          أبصحة مواطنينـا مـسألة      

 نتطلـع إىل منظمـة الـصحة العامليـة          ،ولـذلك .  البـشر  يركز على 
 مـىت   ،واجلمعية العامة أيضا أن يدعما جهودنـا يف هـذا الـصدد           

وتقـف الرابطـة أيـضا علـى أهبـة          . أمكن ذلـك وعنـد االقتـضاء      
 دائمــا، للعمــل عــن كثــب مــع شــركائنا  عهــدهااالســتعداد، ك

  .على تعزيز الصحة العامة يف مجيع أحناء العامل
ــا، ا   ــصفيت    وختامـ ــة بـ ــب اجلمعيـ ــوا يل أن أخاطـ مسحـ
إن تايلند، وبصفتها عـضوا يف الفريـق الرئيـسي املعـين            . الوطنية

مـن املـشاركني يف تقـدمي       السياسة اخلارجيـة و   بالصحة العاملية و  
ــا    ــروض علين ــرار املع ــئ  ،(A/64/L.16)مــشروع الق ــود أن هتن  ت

جنوب أفريقيا وتشكرها علـى العمـل املمتـاز الـذي قامـت بـه               
أن يعتمـد بـدون     يف  ونأمـل   . سيق مشروع القرار وعرضه   يف تن 

  .تصويت
ــسيد بـــارت     ــيس  (الـ ــتس ونيفـ ــانت كيـ ــم  ()سـ تكلـ
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن الدول األعـضاء يف         : )باإلنكليزية

 علِّـــقت. اجلماعـــة الكاريبيـــة الـــيت هـــي أعـــضاء يف هـــذه اهليئـــة 
 مــن جــدول ١٢٣لبنــد علــى ااجلماعــة الكاريبيــة أمهيــة كــبرية 

، “الـــصحة العامليــة والـــسياسة اخلارجيـــة ”األعمــال، املعنـــون  
  .اليوم تأييدا تاماعلينا وتؤيد  املبادرة املعروضة 

وتؤيــد اجلماعــة الكاريبيــة الفكــرة املنبثقــة عــن إعــالن    
دراج الــــــصحة إل) ، املرفــــــقA/63/591(أوســــــلو الــــــوزاري 

ــا مـــسألة مـــن مـــسائل    يف جـــدول األعمـــال الـــدويل باعتبارهـ
فهي حقا مفيدة لتعزيز التآزر بني الـسياسة        . خلارجيةالسياسة ا 

  .اخلارجية والصحة العاملية
لقد وجدت اجلماعـة الكاريبيـة، يف إطارهـا اإلقليمـي             

 عنصرا رئيـسيا    صحةلصنع السياسات، أنه من احلكمة جعل ال      
رئــيس فــإن ويف احلقيقــة، . يف تفاعلنــا علــى الــساحة العامليــة   

ــة لع يف بلـــدي هـــو الـــذي يـــضط  ءوزراالـــ باملـــسؤولية الوزاريـ
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املـــسائل النـــهوض بالرئيـــسية داخـــل اجلماعـــة الكاريبيـــة عـــن  
ولـذلك، تـشيد اجلماعـة الكاريبيـة        . الصحية يف اجملتمع الـدويل    

 الـسياسة علـى الـصعيد الـوطين       يعنبواضعي املبادرة لتوعية صا   
واإلقليمي والدويل بشأن الترابط بني الصحة العاملية والـسياسة      

  .اخلارجية
ألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، بالتنـسيق      ال بد ل  و  

ــدول األعــضاء،   أن تبحــث عــن الطــرق والوســائل   مــن مــع ال
ــنظم    ــز الـ ــة املـــشاكل الـــصحية اخلطـــرية وتعزيـ ــة مبعاجلـ الكفيلـ

ىل العديد مـن البلـدان الناميـة    إوبالنسبة  .للتعامل معهاالصحية  
ــوارد إفــ ــشرية علــى حــد ســواء   -ن امل ــة والب ودة،  حمــد- املالي

ن تـوفر   أهنـا ال تـستطيع      ألحتسد عليه    واحلكومات يف وضع ال   
وانطالقــا . ملختلــف القطاعــات الــدعم الكامــل الــذي تــستحقه

عـضاء واملنظمـات    ألمن ذلك يـتعني قيـام شـراكة بـني الـدول ا            
ريد التركيـز علـى الـصحة       أمم املتحدة، إذا    ألالدولية من قبيل ا   
  .بشكل صحيح

ــوســواء كنـّـ    ــى الا نركِّ ــة ز عل ــة أوقاي ــشر أو الرعاي و ن
ن الـــصحة ال ميكـــن إدويـــة، فـــألىل اإو الوصـــول أاملعلومـــات 

ــها  ــتعني  إش، وىل قطــاع مهمـّـ إحتويل ن تكــون يف طليعــة  أمنــا ي
نه عندما تتخـذ قـرارات تتعلـق بالـسياسة          ألسياستنا اخلارجية،   

حــداث دوليــة، يكــون هلــا تــأثري قــوي أاخلارجيــة وعنــدما تقــع 
  .على قطاع الصحة

ــأثري ا   ن إ   ــوا يعــانون مــن ت ــا مــا زال ــدين من زمــة ألالعدي
مــوال وبلــغ تــدفق املــساعدات ألفقــد جفــت ا. العامليــة واملاليــة

. والتــأثري علــى قطــاع الــصحة بــات تــأثريا حــادا . دىنألحــده ا
صــبح حاجــة أســعار مقــدور عليهــا أدويــة بألواحلــصول علــى ا

 ملحة يـتعني تلبيتـها مـن جانـب صـناع القـرار يف كـال اجملـالني                 
ىل مقــدمي الرعايــة إوالوصــول . الــصحي والــسياسة اخلارجيــة

سـباب رئيـسية    أومثـة   . و مـوت  أيضا مسألة حياة    أالصحية هو   
كثـر  أكثرية ملقاربة الصحة العاملية والسياسة اخلارجيـة بطريقـة          

ن يـساعد يف  أوبوسـع اجملتمـع الـدويل    . تنسيقا علـى حنـو وثيـق      
ات عامـة تركـز     كفالة الصحة العامليـة عـن طريـق تعزيـز سياسـ           

ساســـية للـــسكان الـــيت باتـــت ألعلـــى االحتياجـــات الـــصحية ا
  . زمة املالية العامليةألتلبيتها تتعرض لتأثريات حادة بفعل ا

حـد، إذ يـؤثر ذلـك       ألن اعتالل السكان لـيس مفيـدا        إ  
االقتــصادية، ويطــال مجيــع شــرائح  - علــى التنميــة االجتماعيــة

  .البلد، واملنطقة، واجملتمع الدويل
ن البيئــة الــيت تــؤثر فيهــا الــصحة العامليــة علــى       أيــد ب  

جيـال الراهنـة   ألالسياسة اخلارجية هي بيئة ذات مدلول كـبري ل      
ــزا علــــى   . واملقبلــــة ــا تقتــــضي تركيــ ومعاجلــــة الــــصحة عامليــ

ــسانإلساســية لألاالحتياجــات ا ــة تلــك   . ن ــدما جيــري تلبي وعن
ــة     ألاالحتياجــات ا ــا الظــروف الالزم ــد هيأن ساســية، نكــون ق

  . يق التنمية الشاملة والدائمةلتحق
ــا علــى       ــا تركــز حالي وهنــاك وفــود عديــدة مــن وفودن

ــا بـــشأن تغـــري املنـــاخ   ــة فيهـ . كوبنـــهاغن واملفاوضـــات اجلاريـ
ــى     أو ــشات عل ــة يرصــدون تلــك املناق عــضاء اجلماعــة الكاريبي
يضا مـسألة تغـري املنـاخ ضـمن حّيـز           أوثيق جدا، ويضعون     حنو

ن ارتفـاع   إاجلماعـة الكاريبيـة، فـ     ىل  إوبالنـسبة   . الصحة العامليـة  
مستوى سطح البحار والتلـوث يـؤثران علـى مواردنـا الغذائيـة             

وكـل ذلـك يـؤثر      . وبئـة ألومياهنا، ويزيد من احتمال انتـشار ا      
وهــذا املثــال يــدل علــى التــرابط القــائم بـــني       . علــى صــحتنا  

ــة   ــصحة العاملي ــة وال ــسياسة اخلارجي ــشكل ســوى   . ال ــو ال ي فه
عـضاء، علـى دعـم املبـادرة        ألن الدول ا  سبب واحد يوجبنا، حن   

  .اليت جتري مناقشتها هنا اليوم
وتؤيد اجلماعة الكاريبية رأي األمـني العـام القائـل إنـه         
ىل العديد من البلدان حول العامل، من املتعـذر حتـسني           إبالنسبة  

الصحة العاملية بدون مواجهة العبء املتنـامي ملـشاكل الـصحة           
مراض غــري املعديــة هــي ألفــا. ديــةمــراض غــري املعألاملــصاحبة ل

. نـسان يف حتـسني الـصحة العامليـة        إمل كـل    أوبئة صامتة هتدد    أ
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مراض مـسؤولة   ألفهذه ا . نآلن نظل صامتني بعد ا    أوال يسعنا   
  . يف املائة من الوفيات على الصعيد العاملي٦٠عن 

ن تلــك أاالقتــصادي هــو   - ن املــدلول االجتمــاعي إ  
منائيــة إلهــداف األيــسعنا تنــاول اوال . الوفيــات مرتبطــة بــالفقر

ــا   ألل ــدون النظــر يف كلت ــة ب ــة  ألســباب األفي ــراض غــري املعدي م
ألمـــراض وينبغـــي تـــضمني ا. وتأثرياهتـــا علـــى اجملتمـــع الـــدويل

يـضا  أاملعدية يف املناقشات العاملية املتعلقة بالتنمية، وينبغـي          غري
مراض عري املعدية يف جوهر نظـام الرصـد         ألتضمني مؤشرات ا  

  .لفيةألمنائية لإلهداف األقييم لوالت
ــا       ــة املعــين ب ــة الكاريبي ــة اجلماع ــؤمتر قم مراض ألويف م

هـداف  أل، متثلـت ا ٢٠٠٧املزمنة غري املعدية الـذي انعقـد عـام     
ــج  إيف  ــاد هنـ ــن ا إجيـ ــة مـ ــي للوقايـ ــة  ألقليمـ ــري املعديـ ــراض غـ مـ

مــراض الرئيــسية، ألومكافحتــها، وحبــث العــبء النــاجم عــن ا 
ــراح احللـــول الـــيت  ــاواقتـ زاء جنـــاح حبـــث إو.  ينبغـــي اعتمادهـ

ــوان    القــضاء علــى ”املــشكلة يف مــؤمتر القمــة ذلــك، حتــت عن
ــشي ا ــارييب،    ألتفـ ــر الكـ ــة البحـ ــة يف منطقـ ــري املعديـ ــراض غـ مـ

عالن الصادر عـن اجتمـاع رؤسـاء حكومـات الكمنولـث            إلوا
يـد اقتـراح   أالذي انعقـد يف ترينيـداد وتوبـاغو مـؤخرا، والـذي            

ن تعـرض مبـادرة     أمع اجلماعـة الكاريبيـة      اجلماعة الكاريبية، تز  
ــة عـــن ا  ــرارا ملـــؤمتر قمـ ــّد قـ ــة يعقـــد  ألوتعـ مـــراض غـــري املعديـ

جـراء مناقـشة مفيـدة      إىل  إونتطلع  . املستقبل غري البعيد جدا    يف
يــالء االهتمــام الــالزم هلــذه املــسألة إعــضاء بغيــة ألمــع الــدول ا

  .على الصعيد الدويل
مياهنـا  إ مـن جديـد   ويف اخلتام، تؤكد اجلماعة الكاريبية      

فـضل والعمـل علـى مواجهـة        أىل سياسة خارجيـة     إن الدعوة   أب
ن حيـسنا العمـل اجلمــاعي   أاملـشاكل املتعلقـة بالـصحة ميكنـهما     

عــرب عنــه لــذلك نؤيــد الــرأي امل. بــشأن نتــائج الــصحة العامليــة
ن تـشغل   أن الصحة العامليـة ينبغـي       أوسلو الوزاري ب  أعالن  إ يف

مـل  ألوحيـدونا ا  . عمـال الـدويل   ألل ا مكانا استراتيجيا يف جـدو    

ن يويل اجملتمـع الـدويل هـذه املـسألة االهتمـام الـذي تـستحقه                أ
  .دما يف تعزيز الصحة العاملية والسياسة اخلارجيةفيما منضي قُ

يرحـب  ): تكلـم بالـصينية   ( )الـصني  (السيد ليو زمنني    
ــصيين مبــذكرة ا  ــد ال ــام يف  ألالوف ــد مــن   إمــني الع طــار هــذا البن

ونرحــــب كــــذلك مبناقــــشة . (A/64/365)عمــــال ألجــــدول ا
  .اجلمعية للصحة العاملية والسياسة اخلارجية

زمـــة املاليـــة واالقتـــصادية الدوليـــة    أللت القـــد شـــكّ   
ــة   يف ــة العامليـ ــام املاضـــي حتـــديات خطـــرية للـــصحة العامـ . العـ

فــوزارات الــصحة يف خمتلــف البلــدان تواجــه مجيعهــا جمموعــة    
يف امليزانيـة، وتزايـد اخللـل       جراء ختفيضات   إصعوبات من قبيل    

نفلــونزا أيف غــضون ذلــك، مــا زالــت  . بــني العــرض والطلــب 
H1N1         تنتشر حول العامل مشكّلة هتديدا مباشرا للصحة العامة 

ونظـرا هلـذه    . والتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية جلميـع البلـدان        
ن جتــري أمهيــة العمليــة الكــربى مبكــان  ألاحلالــة املعقــدة، مــن ا

خـــرى مناقـــشة حـــول الـــصحة العامليـــة أامـــة مـــرة اجلمعيـــة الع
ن يسلط الضوء علـى     أويود الوفد الصيين    . والسياسة اخلارجية 

  .النقاط التالية
زمــة الــصحة أوال، جيــب تعزيــز التعــاون يف مواجهــة  أ  

ويف عامل يشهد اليوم تزايـد العوملـة االقتـصادية،          . العامة العاملية 
 العامـــة مييـــل للـــصحة اخلطـــرية ئن تـــأثري حـــاالت الطـــوارإفـــ
. ن يواجه ذلك مبفـرده    أوما من بلد يستطيع     . يضاأالعوملة   حنو

ــدويل    ــي للمجتمــع ال ــا   أوينبغ ــوارده ويعمــل مع ــستجمع م ن ي
لتعزيز تشاطر املعلومات والتكنولوجيا واخلربة يف جمال الوقايـة         

الرئيــسية حــول العــامل، وبئــة ألواملراقبــة، بغيــة احتــواء انتــشار ا 
  .H1N1ا نفلونزأيف ذلك  مبا

ثانيــا، جيــب زيــادة دعــم قطــاع الــصحة يف البلــدان         
لفيـة تـرتبط ارتباطـا    ألمنائية لإلهداف ا ألومثة ثالثة من ا   . النامية

والتقــدم الــذي حتــرزه البلــدان الناميــة . مباشــرا بالــصحة العامــة
 تـئ لفيـة املتعلقـة بالـصحة مـا ف        ألهـداف ا  أحاليا صـوب حتقيـق      
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ــا ــة صــحة ا . بطيئ ــال واألوحال ــألطف ــق   مه ــى قل ــث عل ات تبع
ن حتفـظ وتزيـد دعمهـا       أوينبغي للبلدان املتقدمة النمو     . خاص

ن تــساعدها أومــساعدهتا لقطــاع الــصحة يف البلــدان الناميــة، و
فـضل إعـدادا ملواجهـة تـأثري        أ تـصبح ن  أعلى بنـاء القـدرة بغيـة        

  .زمة املاليةألا
. نــشاء نظــام ســليم للــصحة العامــة إثالثــا، ال بــد مــن    

ساســا صــلبا أىل جانــب كونــه إي للــصحة، ووجــود نظــام قــو
 ملـرض   ئو التفـشي املفـاج    أوبئة اجلديـدة    ألمواجهة خمتلف ا   يف

وينبغــي . يــضا لتحــسني رفــاه النــاس أساســي أوبــائي، مطلــب 
ــة  ولوأن تــــويل أللبلــــدان  ــة لتحــــسني نظــــم الــــصحة العامــ يــ

ن تزيـد متويـل     أختطيطها للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة، و       يف
زمـة  ألن تبذل كل جهد للتخفيف من تأثري ا       أقطاع الصحة، و  

وينبغـي بـذل اجلهـود       .ر الفقرية واجلماعات الضعيفة   َسألعلى ا 
من أجل تعزيز تنسيق السياسات فيما بـني الوكـاالت، وتعبئـة            

  .مشاركة اجملتمع املدين وتوسيع تغطية النظام الصحي العام
ــة        ــصحة العام ــوير ال ــبرية لتط ــة ك ــصني أمهي ــويل ال . وت
دار األعـوام الـستني املاضـية، أي منـذ تأسـيس الـصني              وعلى مـ  

ع الــصحة والرعايــة الطبيــة اجلديـدة، حتقــق تقــدم كــبري يف قطـا  
عدد مؤسسات الصحة والرعايـة الطبيـة       إمجايل  وزاد  . بلدنا يف

من  وارتفع متوسط العمر املتـوقع     ٢٧٨ ٠٠٠ إىل   ٣ ٦٧٠من  
 مـــن لنفاســـيةوفيـــات االواخنفـــض معـــدل . ٧٣إىل عامـــا  ٣٥
 ١٠٠ ٠٠٠ يف كــل ٣٤,٢ إىل ١٠٠ ٠٠٠ يف كــل ١ ٥٠٠

 ١٤,٩ إىل   ١ ٠٠٠ يف كـل     ٢٠٠ومعدل وفيات الرضـع مـن       
وتــــستبق الــــصني املوعــــد املقــــرر لبلــــوغ  . ١ ٠٠٠يف كــــل 

ــات الرضــع      ــة بتخفــيض وفي ــة املتعلق ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي
  .واألطفال دون سن اخلامسة وبالوقاية من املالريا ومعاجلتها

اجلة التأثري الـسليب لألزمـة املاليـة العامليـة،          ويف إطار مع    
ــة       ــة الطبيـ ــام الرعايـ ــالح نظـ ــصينية إصـ ــة الـ ــعت احلكومـ وضـ
والـــصحية علـــى رأس األولويـــات بغيـــة زيـــادة الطلـــب علـــى   

يف برنـامج   ُشـرع   وقـد   . الصعيد الوطين وتعزيز الرفـاه للـشعب      
جديــد إلصــالح الرعايــة الــصحية مبيزانيــة متوقعــة تــصل إىل       

ــون يــ ٨٥٠ ــثالث امل او بلي ــسنوات ال ــرة ال ــةقن لفت  مــن أجــل  بل
حبلـــول  و. يلاإلســـراع يف بنـــاء نظـــام التـــأمني الـــصحي األوّ    

مـــن املتوقـــع أن تبلـــغ تغطيـــة الربنـــامج اجلديـــد  ، ٢٠١١ عـــام
لتعاونيات التأمني الصحي يف املناطق الريفية والتـأمني الـصحي          

 ٩٠  نــسبةللعمــال واملقــيمني يف املنــاطق احلــضرية نــسبة تفــوق
وقد رفعت هذه املبادرة توقعات الشعب فيمـا يتعلـق          . املائة يف

باالستهالك، وبالتايل ولدت زمخـا جديـدا للتنميـة االجتماعيـة           
  .واالقتصادية يف الصني

 يف التعــاون الــدويل فعالــةوشــاركت الــصني مــشاركة   
يف جمــال الــصحة وأقامــت اتــصاالت واســعة النطــاق ومتعــددة  

ــدان األ   ــع البل ــوات واألوجــه م ــة   القن خــرى واملنظمــات الدولي
ويف هـــذا العـــام، استـــضافت الـــصني االجتمـــاع . ذات الــصلة 

مــن أجــل نطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ  ملالتحــضريي اإلقليمــي 
ــصادي    ا ــس االقتـــ ــسنوي للمجلـــ ــوزاري الـــ ــتعراض الـــ الســـ

واالجتماعي بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالـصحة،        
ــضافت كــذلك ا  ــدوةواست ــة الــ لن ــشأن   العلمي ــة ب صحية الدولي

وأجـــرى . اخلنـــازيرنفلـــونزا أاالســـتجابة واالســـتعداد جلائحـــة 
املـشاركون يف احلـدثني تبـادل خــربات متعمـق بـشأن مواضــيع      

انتـشار  تعزيز الوعي الصحي وسياسات الـصحة العامـة بـشأن           
  .نفلونزاألأوبئة ا

الطـوعي  ، شـاركت الـصني يف العـرض        هيولي/ويف متوز   
الســــتعراض الــــسنوي للمجلــــس يف االــــذي جــــرى الــــوطين 

االقتصادي واالجتماعي لتنفيذ األهداف وااللتزامـات الدوليـة        
ــاملي    ــصعيد العـ ــى الـ ــة علـ ــصحة العامـ ــدان الـ ــا أن . يف ميـ كمـ

احلكومــة قــدمت أقــصى مــا تــستطيع مــن مــساعدات للبلــدان   
النامية األخرى مـن خـالل تـدريب األفـراد العـاملني يف ميـدان              

يـة، وبنـاء املستـشفيات وتوزيـع        الصحة، وإرسال الطـواقم الطب    
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األدوية اجملانية، وقدمت بذلك مسامهة إجيابيـة لتحـسني احلالـة           
  .الصحية للسكان يف البلدان النامية

ومــة ك، اســتجابت احلاخلنــازيرنفلــونزا أومنــذ انتــشار   
الــصينية اســتجابة جــادة واختــذت سلــسلة مــن التــدابري القويــة    

ــاء و  ــة ملنــع الوب ــهالوقواملنظمــة والفعال ــة من ــواء اي ، وبالتــايل احت
ويف هذه األثنـاء، كثفنـا اجلهـود     . انتشاره إىل أقصى حد ممكن    
ــوير وإنتـــاج اللقاحـــات  ــادي  ومتكّ. لتطـ ــا حـــىت اآلن مـــن تفـ نـ

حدوث عراقيل كبرية لتنميتنا االجتماعية واالقتـصادية بـسبب         
ــاة       ــادي للعمــل واحلي ــنمط االعتي ــى ال ــاء ومــن احملافظــة عل الوب

وقد نالت جهود السيطرة على الوباء والوقايـة        . اليومية لشعبنا 
  .منه تأييدا شعبيا واعترافا دوليا

وظلت الصني خالل هـذه العمليـة علـى اتـصال وثيـق               
مع اجملتمع الدويل، مدخلة يف الوقت املناسب التعديالت علـى          
السياسات والتدابري مبا يتماشى مـع املمارسـة العرفيـة الدوليـة،            

.  اإلمكان، إىل بعض البلدان الناميـة      ومقدمة املساعدات، بقدر  
الوبـــاء لتحـــسني رصـــد وستواصـــل الـــصني جهودهـــا احلثيثـــة 

 ولإلسـراع   ؛والوقاية منه يف املدارس واألحيـاء واملـدن والقـرى         
ــاح إىل ا ــوفري اللقـ ــات يف تـ ــة املعّرلفئـ ــابة ضـ ــضعيفةلإلصـ  ؛والـ

ويف الوقـت   . من عدد احلـاالت اخلطـرية     إىل أدىن حد    والتقليل  
تخذ احلكومة املزيد من اخلطـوات لنـشر الـوعي العـام            ذاته، ست 

بأمهيـة الوقايــة، والختـاذ إجــراءات االسـتعداد املالئمــة ملواجهــة    
أية تغيريات حمتملة يف الوباء، بغية احملافظة على الـصحة العامـة            

  .واالستمرار السلس للتنمية االقتصادية السليمة
أود أن  ): تكلم باإلنكليزيـة  ) (اليابان (السيد أوسوغا   

 أديل ببيــان باســم حكومــة اليابــان بــشأن بنــد جــدول األعمــال
ــة   ” ــسياسة اخلارجي ــة وال ــصحة العام ــة  . “ال ــود حكوم أوال، ت

ــة      ــام املعنون بلــدي أن تعــرب عــن تقــديرها ملــذكرة األمــني الع
ــة   ” ــسياسة اخلارجي ــة وال ــصحة العاملي ــرص والتحــديات  : ال الف

ــتراتيجية ــ)A/64/365 (“االســ ــّديت، الــ ــات أعــ ــع  بالتعــ ون مــ

كمـا تـود حكومـة بلـدي        . العـام ملنظمـة الـصحة العامليـة        املدير
اغتنام الفرصـة للتقـدم بالـشكر للميـسر املعـين مبـشروع القـرار               

)A/64/L.16 (  يف إطار هذا البنـد، الـسيد لفويـو نـدميين،           املقدم
نائب املمثل الدائم جلنوب أفريقيا يف جنيف، على مـا اضـطلع            

  .به من عمل شاق
ة ركنـا هامـا مــن   يـ ملة اليابـان الـصحة العا  تعتـرب حكومـ    

ز مـــؤمتر ، ركّـــ٢٠٠٨ويف عـــام . أركـــان الـــسياسة اخلارجيـــة
أفريقيــا ومــؤمتر قمــة  املعــين بالتنميــة يف طوكيــو الــدويل الرابــع  

 هوكايدو، علـى الـصحة      ،املعقود يف طوياكو  الثمانية،  جمموعة  
الرفيـع  ويف اجلـزء    . إىل أفريقيـا  املقدمـة   العاملية وتعزيز املساعدة    

املستوى لالستعراض الوزاري الـسنوي يف اجمللـس االقتـصادي          
، الــذي كانــت الــصحة   هيوليــ/واالجتمــاعي املعقــود يف متــوز  

العاملية موضوعه الرئيسي، قدم نائـب وزيـر خارجيتنـا، الـسيد            
التقريــر ، وكــان ذلــك تقريرنــا الــوطين الطــوعيشــينتارو إيتــو، 

ة متقدمـة النمـو مـن       دولالوطين الطوعي هو الوحيد املقدم من       
كما أن اليابـان مـن املـاحنني        . تقاريربني البلدان املقدمة لتلك ال    

الرئيسيني للـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا             
  .وستواصل بثبات تنفيذ التزاماهتا يف جمال الصحة العاملية

ومــع أننــا شــهدنا إحــراز تقــدم هــام يف بعــض نــواحي    
لفية املتعلقة بالصحة، فإن تصميم اجملتمـع       األهداف اإلمنائية لأل  

الدويل فيما يتصل بالصحة العامليـة حيتـاج إىل مزيـد مـن القـوة                
من أجل بلوغ مجيع األهداف اإلمنائية املتعلقة بالـصحة حبلـول           

إن العناصـــر األساســـية لتلـــك األهـــداف، مثـــل . ٢٠١٥عـــام 
ــاه والــصرف    صــحة األطفــال والــصحة النفاســية، وحتــسني املي

حي، حباجة إىل املزيد من املعاجلة لكي نـتمكن مـن حتقيـق             الص
  .تقدم حقيقي فيما يتعلق هبذه األهداف

املزيــد مــن البلــدان إن االقتــصادات الناشــئة، وكــذلك   
 تواجه زيادة كبرية يف حاالت انتشار األمراض        املتقدمة النمو، 

غــري املعديــة مثــل أمــراض القلــب والــسكري، باإلضــافة إىل       
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وتتجلــى . مجـة عــن مـشاكل الـسالمة علــى الطـرق    اإلصـابة النا 
ــنظم      ــة والـ ــة االجتماعيـ ــز احلمايـ ــة إىل تعزيـ ــك احلاجـ ــن ذلـ مـ
الــصحية، باإلضــافة إىل التعــاون الــدويل عــرب تبــادل املعلومــات 

وينبغــي للحكومــات واجملتمــع . املــبين علــى الــدروس املــستفادة
الدويل التأكد، مـن منظـور األمـن اإلنـساين، مـن تقليـل اآلثـار         

لسلبية لألزمة املالية واالقتصادية والغذائيـة علـى صـحة ورفـاه            ا
 حـد ممكـن، وذلـك مـن         دىنأضعف اجملموعات الـسكانية إىل أ     

  .خالل االستجابة املالئمة يف الوقت املناسب
ــن اإلصــابات        ــاين م ــو تع ــة النم ــدان املتقدم وحــىت البل
ــازيربفــريوس  ــونزا اخلن ــة   أنفل  وغــري ذلــك مــن األمــراض املعدي
 األمـراض، جيـب   تلـك ومن أجل التعامل مـع      . فة حديثا املكتش

أن يستجيب اجملتمع الدويل بشكل منسق وفقا للقواعـد املتفـق    
 ملنظمـــة الـــصحة دوليـــةة اليالـــصحالـــنظم عليهـــا دوليـــا، مثـــل 

ومــا زال العــامل يواجــه العديــد مــن القــضايا يف جمــال   . العامليــة
مـن جانـب    الصحة العاملية مما يقتضي اختاذ إجراءات متـضافرة         

ــدويل  ــع الـ ــان   . اجملتمـ ــة اليابـ ــل حكومـ ــة، ستواصـ ــذه الغايـ وهلـ
جهودهــا لتعميــق مناقــشة الــصحة العامليــة والــسياسة اخلارجيــة  

  .مع شركائها يف اجلمعية العامة
تكلـم  ( )الواليـات املتحـدة األمريكيـة     (السيد بارتون     

تــــشكر الواليــــات املتحــــدة جنــــوب أفريقيــــا  : )باإلنكليزيــــة
ــشاركني اآلخــ  ــوح      وامل ــن عمــل مفت ــه م ــاموا ب ــا ق ــى م رين عل

ومــــدروس خبــــصوص مــــشروع القــــرار بــــشأن هــــذا البنــــد   
(A/64/L.16) .ونقدر ذلك أّيما تقدير.  

إن حتقيق الصحة العاملية للجميـع أولويـة عليـا بالنـسبة             
ــات املتحــدة  ــيت  مــن رغم علــى الــ و. للوالي ــصة ال اجلهــود املخل

 مـن العمـل الـذي       ، نقر بأنه ال يزال هناك الكثري      كثريونيبذهلا  
ينبغــي القيــام بــه لتلبيــة احتياجــات أكثــر الفئــات ضــعفا وبنــاء   

وهـذه حلظـة    . تعاون دويل حقيقي بـشأن هـذه املـسألة احليويـة          
ــدة  ــا     -فري ــة وإرادتن ــصحية العاملي ــي التحــديات ال ــدما تلتق  عن

وعرض مشروع هذا القرار بـشأن الـصحة        . اجلماعية ملعاجلتها 
مـــة إمنـــا يؤكـــد مركزيـــة التحـــدي  العامليـــة علـــى اجلمعيـــة العا

 مـع   لـشراكة ومن جانبنا، تلتزم الواليـات املتحـدة با       . والفرصة
ــدول األعــضاء لتوســيع الوصــول إىل     أســرة األمــم املتحــدة وال
ــاء عــامل     ــة الــصحية، واحلــد مــن التفاوتــات الــصحية وبن الرعاي

  .أكثر عدال
ــاك : إن احلاجــة واضــحة    ــون  ٢٦ ٠٠٠هن ــل ميوت  طف

وهنـاك  . واألمراض الـيت ميكـن الوقايـة منـها        كل يوم من الفقر     
املاليــني مــن األشــخاص ميوتــون كــل عــام مــن األمــراض الــيت   

ــا  ــزال معــدالت اإلصــابة ب  وال. ميكــن عالجه فــريوس نقــص  ت
 يف الواليــات - ممــا ينبغــيكــثريا اإليــدز أعلــى /املناعــة البــشرية

 وهنــاك عــدد متزايــد مــن النــساء املــصابات -غريهــا املتحــدة و
ذت الواليات املتحدة مبادرات، مثـل خطـة الطـوارئ          واخت. به

سـاعدت  اليت وضعها الرئيس لإلغاثة من مرض اإليـدز، والـيت    
. حياة أكثر مـن مليـون شـخص يف مجيـع أحنـاء العـامل              يف إنقاذ   

نـستطيع  وحـده  لكّن األمريكيني يعرفون أيضا أنه بالعمـل معـا      
  . معاجلة التحديات الرهيبة اليت تواجهنا

ــة   وحنــن ملتز   مــون باإلســهام يف رفــع القــدرات الوطني
وندعم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـيت تعـاجل ثالثـة             . والدولية

منــها بكــل وضــوح املــشاكل الــصحية، والــيت ســتعمل مجيعهــا  
وإذ نتخــذ اخلطـــوات   .علــى حتــسني رفـــاه إخواننــا املـــواطنني   

النهائية للقضاء على الشلل، وبقدر ما تصدرت األمم املتحـدة          
نعتــرب  مــن مــرض اجلــدري، فإننــا  يــاًود ليــصبح عاملنــا خالاجلهــ

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة    
منظمـة  ، وحنن معجبون باتـساق      اعيادإبمنوذجا  اإليدز  /البشرية

 ومنظمـة الـصحة العامليـة       )اليونيـسيف (األمم املتحـدة للطفولـة      
ي شــراكة مــع وخطتنــا هــ. واهليئــات األخــرى لألمــم املتحــدة 

مجيع الـدول األعـضاء، علـى غـرار مـا شـهدناه مـع الـصندوق                 
 هولكــن هــذ. العــاملي ملكافحــة مــرض اإليــدز والــسل واملالريــا

  . جمرد بداية
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دما ، تساعد الواليات املتحـدة علـى املـضي قُـ          مؤخراًو  
يف حقبـــة جديـــدة للـــصحة العامليـــة، حيـــث مل نعـــد نتـــصدى   

ذلـك  مـن    الا نـسعى بـد    ، وإمنـ  بصورة منفردة لألمراض والعلل   
فهــم ومعاجلــة التبــاع هنــج متكامــل للــصحة العامــة مــن شــأنه  

مـوارد  العديد من العوامل اليت ميكـن أن هتـدد حيـاة مواطنينـا و           
ــم ــا    وللمــضي قُــ . رزقه ــرئيس أوبام ــن ال ــة، أعل ــذه الرؤي دما هب

 بليون دوالر يف غضون سـت       ٦٣ معمبادرة جديدة تسعى جل   
وسـيكون هنجـه    . العامليـة سنوات لدعم منـوذج شـامل للـصحة         

املوجه للمرأة عنصرا أساسيا، مع التركيز بـشكل خـاص علـى            
ففي كـل دقيقـة مـن كـل يـوم، متـوت امـرأة               . راألطفال واألسَ 

ولـذا سـتعمل هـذه      . من مـضاعفات تتعلـق باحلمـل أو الـوالدة         
املبــادرة علــى احلــد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال وســتدعم  

ألســرة والــصحة اإلجنابيــة طائفــة كاملــة مــن خــدمات تنظــيم ا 
  . لتفادي املاليني من حاالت احلمل غري املرغوبة

وستعمل مبادرة الرئيس اجلديدة على توسيع جهودنـا          
 وجتـدد تركيزنـا     ،احلالية ملكافحة مرض اإليدز واملالريا والسل     

وسـتركز علـى الوقايـة      . على معاجلة األمـراض املداريـة املهملـة       
تيجيات ليس ملكافحـة املـرض      من األمراض والبحث عن استرا    

ــة الظـــروف الـــيت تـــسمح هلـــذه     ــل أيـــضا ملواجهـ فحـــسب، بـ
ــشار  ــراض باالنتـ ــد   . األمـ ــسني والرصـ ــى التحـ ــشديد علـ وبالتـ

، فضال عـن امللكيـة القطريـة، ستـساعد هـذه            والبحثوالتقييم  
. املبـــادرة علـــى تعزيـــز الـــنظم الـــصحية علـــى مـــستوى العـــامل 

فعالـة مـن    مارات  وسوف تستخدم موارد جديدة للقيـام باسـتث       
ــة   ــة   حيـــث التكلفـ ــرامج حمليـ ــا يف بـ ــالحيتها علميـ وثبتـــت صـ

مستدامة، وحتـسني صـحة اجملتمعـات وضـمان زيـادة الوصـول             
  .إىل الرعاية الصحية للمحتاجني إليها

الوصــول إىل الــدواء مــسألة أساســية بالنــسبة للــصحة     
ــة ــة والعقليـ ــسياسات   . البدنيـ ــن الـ ــبرية مـ ــة كـ ــد جمموعـ وتوجـ
ــه ينبغــي    واإلجــراءات ال كفيلــة بإعمــال هــذا احلــق، ونعتقــد أن

وحنـن  .  املـضمون  ذلـك حيـاول تعريـف     أالّ  هـذا    القرارملشروع  

ــه يــتعني علينــا     ــة، ونــؤمن بأن ملتزمــون بتحــسني الــصحة العاملي
ــشتركة     ــق أهــدافنا امل ــل معــا لتحقي وإذ تقــوم الواليــات  . العم

ــسعى     ــة، سنـ ــدة للـــصحة العامليـ ــادرة جديـ ــذ مبـ ــدة بتنفيـ املتحـ
.  من الدول األعـضاء    ةار للحصول على املشورة واخلرب    باستمر

وســــيكون التعــــاون والتنــــسيق االســــتراتيجيان والــــشراكات  
ــا   ــزة ملبادرتنــ ــشاور الــــسمات املميــ ــاون والتــ ــة والتعــ . الدوليــ

وسنتــصدى معــا للتحــديات القائمــة منــذ عقــود الــيت مــا زال    
يعاين منها كوكبنا وسـنقوم بتنفيـذ اسـتراتيجية جديـدة شـاملة             

  . سني الصحة العامليةلتح
إن الواليـــات املتحـــدة ال تـــستطيع املـــساعدة يف حـــل   

فالوبـاء الـذي يبـدأ يف       . هذه املشاكل بدون مشاركة اآلخـرين     
ــفة    ــة كالعاصـ ــدود حبريـ ــل عـــرب احلـ ــا ميكـــن أن ينتقـ ــة مـ . دولـ

ــة مــن شــأنه أن       ــة املتبادل ــا مــن الثق وســيتطلب التحــسني نظام
العمـل  : الواليـات املتحـدة   لتـزام   اهذا هو   . يرتقي برفاه اجلميع  

مع الـدول األخـرى حلمايـة الفئـات الـضعيفة، وتقـدمي الرعايـة               
  . للمرضى وحتسني صحة اجلميع

يـشكر   :) تكلـم باإلسـبانية   () املكـسيك (السيد هيلر     
أوسلو على تقدمي هـذه املبـادرة، الـيت هـي أول            جمموعة  وفدي  

إجــراء موضـــوعي منــذ إدراج هـــذا البنــد يف جـــدول أعمـــال    
ــسنة  اجل ــة يف ال ــة العام ــا . املاضــية معي ــإن  وكم ــا، ف ــسألة رأين م

الصحة العامـة موضـوع هـام يف عمـل منظومـة األمـم املتحـدة                
  .هذا العام
مـــسائل إن املـــسائل الـــصحية فـــبالنــسبة للمكـــسيك،    

شاملة وتتجاوز نطاق وزارات الـصحة وحـىت منظمـة الـصحة            
انـات   من األساسي أن تقوم هـذه الكي       ،ولذلك. العاملية نفسها 

ــها وأن     ــع وزارات خارجيتـ ــات مـ ــشاطر املعلومـ ــسيق وتـ بالتنـ
ــة يف     ــصحة العام ــسائل ال ــدورها م ــة ب ــدرج وزارات اخلارجي ت

وقد لوحظ يف الفترة األخرية مثـال علـى هـذا           . جدول أعماهلا 
اجتاحــت الــيت ) H1N1 ( ألــفنفلــونزاألالتنــسيق خــالل أزمــة ا
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ــرى     ــدان األخـ ــى البلـ ــؤثر علـ ــل أن تـ ــسيك قبـ ــت . املكـ وكانـ
ــة    الا ــشفافة والفوري ــسؤولة وال ــبالدي ســتجابة امل ــن  ل ــة م ممكن

ــة ووزارة     ــود وزارة اخلارجيــ ــاجح جلهــ ــسيق النــ ــالل التنــ خــ
الــصحة، فــضال عــن االتــصاالت املفتوحــة مــع منظمــة الــصحة 

  .العاملية
وأبــرزت جتربــة املكــسيك يف أعقــاب حالــة الطــوارئ    
زمـة  نفلونزا ألف، يف مجلة أمور، أنه للتغلب على األ        األبسبب  

ة واجلهــات  يــ احلكوماجلهــات  الــصحية العامليــة، يــتعني علــى    
. التنـسيق يف إطـار مـن      االجتماعية الفاعلـة األخـرى أن تعمـال         

ــك،   ــد مــن  وفــضال عــن ذل ــسيق دأالتــصرف وفــق مبــ ال ب  التن
الّ يقتــصر ذلــك مراعــاة أ، مــع سكانالــدويل لــضمان صــحة الــ
  . على حاالت الطوارئ

ى أمهيـــة التعـــاون ومـــن األساســـي أيـــضا التأكيـــد علـــ  
الدويل لتشاطر املعلومات عن ظهور  فريوسات جديدة، ألهنـا          
الطريقة الوحيدة اليت ميكننا هبا التصدي لألخطار احملتملـة الـيت           

بـد   ويف هـذا الـصدد، ال    . هتدد الصحة العامة على نطاق العامل     
لنا من التذكري بأن املكسيك قد تشاطرت مـع اجملتمـع الـدويل             

لقــاح، تطــوير مــن أجــل وذلــك ) H1N1(نــوع فــريوس ألــف  
ــة وتفــادي مــسألة صــحية خطــرية كانــت     ممــا يــسهم يف الوقاي
ــت ــسـ ــشرية، ال ثري املـ ــة البـ ــفوف   شاكل يف التنميـ ــيما يف صـ سـ
 مجـة ويف سـياق األزمـة الـصحية النا       .  الفئـات الـسكانية    ضعفأ

بد لنا مـن االعتـراف بالـدعم والتعـاون       نفلونزا ألف، ال  األعن  
مــة الــصحة العامليــة، الــيت دعــت إىل وضــع  املــستمرين مــن منظ

ــة للتنــسيق هبــدف   اســتجابة اســتراتيجية بلــورة مبــادئ توجيهي
  .للتصدي هلذا الوباء

مـني العـام عـن الـصحة        ألوحييط وفـدي علمـا بتقريـر ا         
، الــذي يبحــث علــى (A/64/365)العامليــة والــسياسة اخلارجيــة 

ــر،        ــن الفق ــصحة، واحلــد م ــني ال ــا ب ــرابط يف م ــامل الت ــو ش  حن

 يف صـــوغ الـــسياسة الـــصحةوالتنميـــة، والـــدور الـــذي تؤديـــه 
  .اخلارجية وتنفيذها

ن التقرير يتناول مسألة    أزاء  إومع ذلك، نشعر بالقلق       
ن اهلجـرة الكثيفـة     أاملهاجرين من وجهة نظر منحازة، مؤكـدا        

خطار الصحية اجلديـدة والعائـدة مـن        ألتزيد من تكرار وعدد ا    
حـدث  أ هـو ) H1N1 (ألفنزا  نفلوألن فريوس وباء ا   أجديد، و 

 ١٢خطـار هـذه، حـسبما يـرد يف الفقـرة            ألخطر من جمموعة ا   
ن يكـون لـه تـأثري سـليب         أوميكـن لـذلك التـصريح       . من التقريـر  

عمـال القائمـة    ألن يعزز مـن تفـاقم ا      أعلى مفهوم املهاجرين، و   
  .جانبألعلى كراهية ا

 تعتـرب هتديـدا للـصحة؛       واهلجرة يف حد ذاهتا ينبغـي أالّ        
ا الظــروف الــيت ينتقــل النــاس يف ظلــها هــي الــيت جتعــل        منــإو

ن جيـري تـصويب هـذه       أونأمل  . مام املرض أاملهاجرين ضعفاء   
التــصرحيات يف تقــارير مــستقبلية عــن مــسألة املهــاجرين، وفقــا 

طـراف  أللآلراء املعتمـدة يف اجلمعيـة العامـة علـى حنـو متعـدد ا              
  .خرىأووكاالت متخصصة 

 (A/64/L.16)علينـا اليـوم     ن مشروع القرار املعروض     إ  
 توجيهيـــة ملموســة مــن اجلمعيـــة العامــة بـــشأن    ئيــوفر مبــاد  

  ألــــفنفلــــونزااألالــــسياسة املتعلقــــة مبواجهــــة مــــسألة وبــــاء 
)H1N1(  نه ما زال هناك الكـثري الـذي يـتعني القيـام            أ؛ ويسلّم ب

مهيــة أنتــاج اللقاحــات؛ ويــشدد علــى إســيما يف جمــال  بــه، وال
وبوســع . للــصحة والــسياسة اخلارجيــةمــسألة املــوارد البــشرية 

ويف . ن يوفر فوائد ملموسـة يف تلـك اجملـاالت   أمشروع القرار  
  .ن يشارك يف تقدمي مشروع القرارأذلك الصدد، قرر وفدي 

نـشيد  ): نكليزيـة إلتكلم با ( )بنغالديش (السيد مؤمن   
مني العام واملدير العـام ملنظمـة الـصحة العامليـة علـى العمـل               ألبا

الـصحة العامليـة والـسياسة    ”اد تقرير شـامل بعنـوان    معا يف إعد  
، يـرد يف الوثيقـة     “الفرص والتحديات االسـتراتيجية   : اخلارجية

A/64/365 .  
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ن التقرير املعروض علينا حيـدد حبـق حتـديات الـصحة            إ  
مهيـة  ألمـن الـوطين والـدويل، وا   ألالعاملية، مـن قبيـل دورهـا يف ا       

فية الـيت تتعلـق بالـصحة،       لألمنائية ل إلهداف ا ألاحلامسة لتحقيق ا  
ىل نظـــام الرعايـــة الـــصحية العـــام املقـــدور عليـــه،  إوالوصـــول 

دماج مـسائل الـصحة يف      إوالدعم الدويل لنظام الصحة هذا، و     
خـــرى متقاطعـــة، مبـــا يف ذلـــك الـــسياسة     أسياســـات عامـــة  

ن الــسياسات اخلارجيــة العامليــة أوحنــن نوافــق علــى . اخلارجيــة
ــا  ــديا بـ ــأثرا جـ ــأثر تـ ســـلحة والـــصراعات، أليـــد امن وحتدألتتـ

زمة االقتصادية واملالية العاملية، والكوارث الطبيعية، وتغـري        ألوا
من الغذائي، واهلجرة عـرب احلـدود، يف مجلـة          ألاملناخ، وانعدام ا  

  .خرىأمور أ
ن نظــام الــصحة العامــة يظــل حمفوفــا  إقــل مــا يقــال أو  

ة مـراض جديـد  أفانتـشار  . باخلطر يف العديد من البلدان الناميـة      
نفلـونزا الطيـور ومـا يالزمهـا        أو. وظاهرة يزيد من تفاقم احلالة    

من صعوبة تـنفس شـديدة تـسفران عـن نتـائج مـدمرة للـصحة                
) H1N1 (ألـف نفلـونزا   األووبـاء   . العامة يف العديـد مـن الـدول       

وبئـة  ألخرى مبدى التصدي العاملي هلذه ا   أاحلديث يذكّرنا مرة    
بيعيـــة املتكـــررة والكـــوارث الط. الواســـعة النطـــاق وهـــشاشته

وتزايـــد اهلجـــرة . ضـــافيا علـــى نظــام الـــصحة إتــشكل خطـــرا  
مكانيــــة ظهــــور إواحلــــضرنة والــــصراعات تــــسهم أيــــضا يف  

سـيما البلـدان     قـل البلـدان منـوا، وال      ألومـن احملتمـل     . مراضألا
ن تتــأثر تــأثرا غــري متناســب  أاملعرضــة خــصوصا لــتغري املنــاخ،  

  .بتلك التحديات
. لفيـة ألمنائيـة ل  إلهـداف ا  ألوالصحة تكمن يف جوهر ا      

. هنا املوضوع احملدد لثالثة منها، وشـرط مـسبق هـام ملعظمهـا            إ
منائيــة إلهــداف األىل حتقيـق ا إلـذلك نــشدد بقـوة علــى احلاجــة   

لفيـــة الـــيت تتعلـــق بالـــصحة، كوســـيلة ضـــرورية للتنميـــة       ألل
ــة ــصادية - االجتماعي ــق   . االقت ــق عمي ــشعر بقل ــدم إون زاء التق

يقهــا، خاصــة بــسبب عــدم تــوفر املــوارد  البطــيء نــسبيا يف حتق
ن تفـرض   أوخنـشى مـن احتمـال       . والقدرات يف البلدان الناميـة    

ــضاعفات ا   ألا ــة ذات امل ــدة والقدمي ــراض اجلدي ــا،  ألم ــر فتك كث
  .تغري الزمن، التزامات إضافية على سكان البلدان الضعيفة مع

عالن الــــــوزاري املعتمــــــد خــــــالل إلونرحــــــب بــــــا  
جـراه اجمللـس االقتـصادي      أ الذي   االستعراض الوزاري السنوي  

تنفيـذ  ”، والذي ركز على موضـوع       ٢٠٠٩واالجتماعي عام   
هداف وااللتزامات املتفق عليها دوليا بـشأن الـصحة العامـة           ألا

نـه  أويـسعدنا بـصورة خاصـة مالحظـة      . “على الصعيد العـاملي   
كــرب ملواجهــة أيــالء اهتمــام إىل إجــرى التــشديد علــى الــدعوة 

ــة علـــى االقتـــصادات،  ألالعـــبء املتزايـــد ل مـــراض غـــري املعديـ
ــنخفض     وال ــدخل املـــ ــدان ذات الـــ ــصادات البلـــ ــيما اقتـــ ســـ

دراج إىل  إمني العـام يتطلـع      ألن ا أويسعدين كذلك   . واملتوسط
ولويـــة يف جـــدول  أمـــسائل الـــصحة العامليـــة كمـــسألة ذات    

ــدول ا . عمــال للعــام املقبــل ألا ــذ  ألوحنــث ال عــضاء علــى التنفي
ــشرين ا٢٧ؤرخ  املــ٥٨/٣الكامــل للقــرارات   ــوبر أ/ولأل ت كت

ــؤرخ ٥٩/٢٧، و ٢٠٠٣ ــاين ٢٣ املـــ ــشرين الثـــ ــوفمرب / تـــ نـــ
ــؤرخ ٦٠/٣٥، و ٢٠٠٤ ــاين ٣٠ املـــ ــشرين الثـــ ــوفمرب / تـــ نـــ
تعزيز بناء القدرات يف جمـال الـصحة        ”، وكلها بعنوان    ٢٠٠٥

  .سيما يف البلدان النامية ، وال“العامة على الصعيد العاملي
ــق     ــق عميـ ــشعر بقلـ ــود  إونـ ــدم وجـ ــصائيأزاء عـ ي ـخـ

ــع      ــدان ويف مجي ــوزيعهم يف البل ــل يف ت ــضال عــن اخلل صــحة، ف
مـر الـذي    ألسيما الـنقص يف البلـدان الناميـة، ا         حناء العامل، وال  أ

مهيـة  أونـشدد بقـوة علـى    . يقوض نظم الصحة يف تلك البلدان    
جراءات الوطنيـة والدوليـة للتـصدي للتحـديات الـيت تواجـه             إلا

مال الـصحة املهـرة، ويف ذلـك        بقاء على ع  إلالبلدان النامية يف ا   
جنـــاز منظمـــة الـــصحة العامليـــة ملدونـــة قواعـــد إالـــصدد، دعـــم 

ي الـصحة علـى الـصعيد       ـخـصائي أاملمارسات املتعلقـة بتوظيـف      
  .الدويل

سـيما الـدول     عضاء، وال ألووفدي حيث بقوة الدول ا      
ــن       ــد م ــدريب املزي ــا بت ــضاعفة التزامه ــى م ــة النمــو، عل املتقدم
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مبـن فـيهم عمـال الـصحة         املـستوى،    ي الـصحة رفيعـي    ـخصائيأ
ــبه    يف ــة، وشـــ ــة، وعمـــــال الـــــصحة العامـــ اجملتمعـــــات احملليـــ
ــرامج  . خــصائينيألا ــدويل يف  أونــشجع علــى ب كــرب للتعــاون ال

ذلك الصدد، مبا فيه التعاون بني اجلنـوب واجلنـوب، والتعـاون      
  .طرافألبني الشمال واجلنوب، والتعاون الثالثي ا

.  رئيـــسيا لبـــنغالديشن الـــصحة العامـــة تظـــل حتـــدياإ  
ولويـة لتنميـة قطـاع الـصحة كجـزء ال يتجـزأ             أوتويل احلكومة   

ــة  ــة االجتماعي ــصادية بــشكل عــام  - مــن التنمي وتــسعى . االقت
مكانيـة  إىل تطبيـق مبـدأ التغطيـة الـصحية الـشاملة و           إبنغالديش  

وجيري التـشديد بـصورة     . احلصول عليها وحتسني نوعية احلياة    
ــراء و  ــى الفق واســتراتيجية . جلماعــات ضــعفا شــد اأخاصــة عل

تــشكل ١٩٩٩قطــاع الــصحة والــسكان الــيت وضــعت يف عــام 
  .ساس سياسة الصحة الوطنية يف بنغالديشأ

يضا ملختلف الكوارث الطبيعيـة،     أضة  وبنغالديش معرّ   
وبغيـة  . خطار شديدة على الـصحة أاليت غالبا ما تنطوي عليها      

ــة حــول      ــة وطني ــنغالديش سياس ــذلك، اعتمــدت ب ــصدي ل  الت
جراءات العمـل املعياريـة     إ، و ئدارة الصحة يف حاالت الطوار    إ
يــتعني  حتــددان مــافهمــا . ئدارة الــصحة يف حــاالت الطــوارإل

فعلـــه ملواجهـــة النتـــائج الـــضارة بالـــصحة العامـــة النامجـــة عـــن 
، مبــا يف ذلــك تلقــي    ئالكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوار    

وقــــدمت حكومــــة بــــنغالديش خطــــة . املــــساعدة اخلارجيــــة
ــ ــة ااسـ ــصحة وا ألتراتيجية طويلـ ــتثمار يف الـ ــد لالسـ ــة ألمـ غذيـ

ــة تــسهم يف   . والــسكان ــسياسات والــربامج الرباغماتي وهــذه ال
 .ساسيةألالتقدم السريع يف مؤشراتنا للتنمية البشرية ا

ربع اسـتراتيجيات سـامهت يف تقـدم        أنه مثة   أويف رأينا     
ــنغالديش  ــشرية لبـــ ــة البـــ ــتراتيجية ا. التنميـــ ــي ألاالســـ وىل هـــ

عــداد الكــبرية مــن ألفا. راكات النــشطة مــع اجملتمــع املــدينالــش
دت دورا حامسـا يف حتـسني الوصـول         أاملنظمات غري احلكومية    

ــدمات اإ ــرامج   ألىل اخلـــ ــق بـــ ــن طريـــ ــية عـــ ــةإساســـ . بداعيـــ

. واالســتراتيجية الثانيــة هــي التحــويالت املــستهدفة للمــوارد      
ذيـة  فالربامج االجتماعية الواسعة النطاق استهدفت حتـسني التغ    

واالستراتيجية الثالثة هـي    . وسع نطاقا للتنمية البشرية   أوحوافز  
برامج الصحة املوسعة من خالل الشراكة بـني القطـاعني العـام     

فــربامج التحــصني يف بــنغالديش جيــري تنفيــذها عــن . واخلـاص 
طريــق الــشراكات مــع الوكــاالت الدوليــة واملنظمــات الوطنيــة 

  .غري احلكومية
جيابيـة لتعلـيم الـسكان      إل الدوائر ا  والركيزة الرابعة هي    
إن حتــــسني وصــــول النــــساء إىل الرعايــــة الــــصحية . اإلنــــاث

ــى      ــادة فــرص التوظيــف واحلــصول عل ــيم، مــصحوبا بزي والتعل
لقـد  . ن املـرأة وسـع االختيـارات ومكّـ   قـد  االئتمانات الـصغرية    

أصبحت املرأة عـامال حـافزا يـزداد قـوة للتنميـة، مطالبـة بقـدر              
ــسيطرة   ــوالدات،    أكــرب مــن ال ــى اخلــصوبة والتباعــد بــني ال عل

  .والتعليم لبناهتا واحلصول على اخلدمات
ــا مــن  متكّلقــد    ــان ن أن التقــدم ال يتحقــق باالعتمــاد  بي

أن الـــدعم الـــدويل مـــن رغم علـــى الـــعلـــى املعونـــة األجنبيـــة، 
 نعتقد أنه عندما تكون دولـة مـا قـادرة علـى             بل إننا . ضروري

بــادرات حمليــة املنــشأ،   انتــشال نفــسها بنفــسها مــن خــالل م    
واسـترعي االنتبـاه إىل     .  كنتيجة منطقية  لموسسيتحقق تقدم م  

االئتمانات الـصغرية والتعلـيم غـري الرمسـي للمـرأة، علـي سـبيل          
املثــال، وهــي مفــاهيم كانــت بــنغالديش رائــدة  الــتفكري فيهــا   

رت متامـا  غّيهذه املفاهيم وكثري غريها،    و. على الصعيد العاملي  
ــا إ ــدابري  . ىل األفــضلشــكل جمتمعن ولــذلك نعتقــد بقــوة أن الت

 الزمــة ملواجهــة مــشاكل مثــل الــصحة العامــة  إلبداعيــةاحملليــة ا
  .على الصعيد العاملي

ــة جــدا       ــم املتحــدة أداة فعال ــنغالديش أن األم ــرى ب وت
 لـيس القـضايا     -وهلذا، تدافع بـنغالديش عـن القـضايا         . للتغيري

ــا     ــة، وغالب ــضايا النبيل ــا الق ــة اخلاســرة وإمن ــضايا اهلادئ داء و. الق
فهـو معتـرف    مثال على ذلك، كان قضية هادئة،       ك ،السكري
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 مليـون   ٢٣٠وعلـى مـستوى العـامل، يعـاين         . به كقاتل صامت  
ونظــرا . ٢٠٣٠شــخص منــه وسيتــضاعف العــدد حبلــول عــام  

لطبيعتـه املزمنـة، فهـو مـرض مكلـف يـؤثر بـشدة علـى األفــراد         
 ٦١/٢٢٥ار ومــن هــذا املنطلــق، طــرح وفــدي القــر  . واألســر

، هبدف زيادة الوعي الـسياسي      ٢٠٠٦بشأن السكري يف عام     
ــشكلة  ــاملي بامل ــق اآلراء اختــذ و. الع ــرار بتواف ــن  . الق ونؤكــد م

، ٢٠٠٦ثلني علـى دعمهـم يف عـام         مجديد شكرنا اجلزيل للم   
يف خطى أخـرى باجتـاه تعزيـز    نعّول على ذلك الدعم   نود أن   و

  .هذه اجلهود يف املستقبل
شاركة بنشاط يف احلوارات واملناقشات     ونتطلع إىل امل    

  .املقبلة بشأن قضايا الصحة على الصعيد العاملي
اســـتمعنا إىل ): نكليزيـــةإلتكلـــم با (الـــرئيس بالنيابـــة  

 مـــن جـــدول  ١٢٣نـــد بآخـــر مـــتكلم يف املناقـــشة بـــشأن ال   
  .األعمال
ــة  أأود أن    ــغ اجلمعيـ ــدمي  بلـ ــد تقـ ــرار  بعـ ــشروع القـ مـ

A/64/L.16مقدميه، انضمت جامايكا إىل .  
ــرار    ــة اآلن يف مـــشروع القـ هـــل يل أن . تبـــت اجلمعيـ

  ؟ A/64/L.16عترب أن اجلمعية تقرر اعتماد مشروع القرار أ
 A/64/L.16عتمــــــــــــــد مــــــــــــــشروع القــــــــــــــرار   اُ  

  ).٦٤/١٠٨ القرار(
هبـــذا تكـــون ): نكليزيـــةإلتكلـــم با (الـــرئيس بالنيابـــة  

ــة احل     ــد اختتمــت املرحل ــة ق ــة العام ــا يف   اجلمعي ــن نظره ــة م الي
  . من جدول األعمال١٢٣ لبندا

   من جدول األعمال١١٧البند 
  تنفيذ قرارات األمم املتحدة

 ،حـسب فهمـي   ): نكليزيـة إلتكلم با  (الرئيس بالنيابة   
. ليس هناك أي طلب للنظر يف هـذا البنـد خـالل هـذه الـدورة         

ــل النظــ   أهــل يل أن  ــة ترغــب يف تأجي ــة العام ــرب أن اجلمعي ر عت

ــدورة ا   يف ــد إىل الـ ــذا البنـ ــستني، و هـ ــسة والـ ــه يف خلامـ إدراجـ
  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني؟

  .تقرر ذلك  
هبذا خنتتم نظرنـا    ): نكليزيةإلتكلم با  (الرئيس بالنيابة   
  . من جدول األعمال١١٧يف البند 
  .الرئيس يف مقعد الرئاسة  

  برنامج العمل
ــرئيس   ــد    : ال ــأن النظــر يف البن ــغ األعــضاء ب أود أن أبل

انتخـاب  ” مـن جـدول األعمـال،        ١١١من البنـد    ) ز(عي  الفر
ــسالم    ــاء الـــ ــة بنـــ ــة للجنـــ ــة التنظيميـــ ــضوين يف اللجنـــ ، “عـــ

ــد ــد  ) ح(الفرعــي  والبن ــن البن ــال،   ١١٢م ــن جــدول األعم  م
تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لـصندوق األمـم املتحـدة           ”

 مـن جـدول     ٣من البند   ) ب(، والبند الفرعي    “اإلمنائي للمرأة 
، الـيت كانـت مقـررة       “تقرير جلنة وثـائق التفـويض     ”،  األعمال

، أرجئـت إىل    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ليوم االثنني،   
  .تاريخ الحق يعلن عنه فيما بعد

  .٥٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   
  


