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رسااة م مخر اام  ٣٠أاير/مااة  ٢٠١٧م جهاام ر رساالس جملااس األماان ماان املمثااا ا ا اس
فنلن ا ى األم املتح ة
يشرفين أن أرسل إليكم تقرير حلقة العمل السنوية الرابعـة ششـرة ألشءـجمل لـم األمـت املنت ـ
حـ ــدياجميت الـ ــو شقـ ــد يـ ــوم  3و  4تش ـ ـريت الاـ ــجم وفم  2016يف مؤسسـ ــة رت ـ ـرينست يف مجم جمس ـ ـ يت
يويورك (ا ظر املرفق) .وأش ّد التقرير النهجمئ وفقجم لقجمشـدة اار تشـجم ه وـجمول للسـرية وشلـو مسـؤولية ال عاـة
الدائمة لفنلندا وحدوجم.
و ظـرا للتعقي ــجم ايةجمبيــة لـداا الــو مــجم فتوـ تاــلنجم ســنو مــت املشــجمر يت تظـ ّـل حكومــة فنلنــدا
ملتزمــة برشجميــة شقــد حلقــة العمــل منجمس ـ ة ســنوية .وأتمــل حكومــة فنلنــدا يف أن يســهم التقريــر يف س ـ
فهم مجم يتسم به شمل اجمللم مت تعقيد.
وأرلو ممتنجميت ابلتجميليت تعميم وذه الرسجملة ومرفقهجم ابشت جمرمهجم وثيقة مت واثئق لم األمت.
(توقيع) جمت سةور
السـفري
ال عاة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة
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مرفق ا رسة م املخر م  ٣٠أاير/ماة  ٢٠١٧امل جهام ر رسالس جملاس األمان مان املمثاا
ا اس فنلن ا ى األم املتح ة
”د ل معرتك ا عما على أمتّ االساتع اد“ :حلقام ا عماا ا وان م ا را عام عألارة ألع اة
جملس األمن املنتخبني ح ثة
 ٣و  ٤تألر ن ا ثةين/ن فمرب ٢٠١٦
مخسوم غر نرتي
مةهنةست ،نل رك
ظم حكومة فنلندايت ابلتعجمون مع لية الشؤون الدوليـة والعجممـة مجممعـة ولوم يـجم و ـع ة ـؤون
لم األمت التجمبعة ياارة الشـؤون السيجمسـية ابألمجم ـة العجممـةيت حلقـة العمـل السـنوية الرابعـة ششـرة ألشءـجمل
حدياجميت وذلك يوم ْ  3و  4تشريت الاجم وفم .2016
لم األمت املنت

وشلــو مــر الســن يت مــجم فتوـ حلقــجم العمــل الســنوية ــده رتر ـ أسجمســي  .ومــجم بــر ال ــر
الذت أتسس شليه حلقجم العمـل والـذت فـجمفل شلـو ارسـتمرار يف تنظيمهـجم يتماـل يف إشضـجمل األشءـجمل
املنت ـ حــدياجم فهمــجم أشمــق لــدينجمميجم لــم األمــت وممجمرســجمته وإلرالاتــه وأســجمليل شملــه ح ـ يكو ـوا
قجماريت شلـو ”اخـو معـسك العمـل شلـو أالّ ارسـتعداا“ شنـدمجم ت ـدأ فـسة شءـويتهم يف اجمللـم يف ـجم ون
الاجم ينــجمير التــجميل .وغهــر رتــر مكمــل اثن ــرور الوقـ وــو إ حــة فرءــة ر مايــل ــجم ل شءــجمل ا ــجملي
واجلدا للتفكري يف أشمجم اجمللم يف إطجمر رتري ريم وتفجمشل  .ولتعزيـز تلـك األوـداجيت ألريـ ا ـجمااث
وفق ــجم لقجمش ــدة اار تش ــجم ه لع ــده ايس ــنجما .وابلت ــجميليت ر ــدا يف و ــذا التقري ــر ووي ــة املتكلم ـ ـ ابس ــتانجمل
املتكلم يف العشجمل ارفتتجمح .
ويف  3تشـريت الاـجم وفم يت تءـمت العشـجمل ارفتتـجمح لمــة ترحي يـة ألقجموـجم ـجمت سـويريت املماــل
الدائم لفنلندا لدى األمم املتحدةيت و لمة رئيسية ألقجموجم يف روايت رئيم معهد السيجمسجم التـجمبع جلمعيـة
آســيجم ورئــيم و رال أس ـساليجم الســجمبقيت و لمــة ألقجموــجم ابن ـ  -مــونيت األم ـ العــجمه ل مــم املتحــدةيت و لمــة
ختجممية ألقجموجم فوات سيكيت رئيم لم األمت واملمال الدائم للسن جم لدى األمم املتحدة.
وتءــمت بــرامي اليــوه الكجممــليت يف  4تش ـريت الاــجم
اآلرال ب مجيع املشجمر بشأن املوا يع الاالثة التجملية:

وفم يت التمجمشــجم مجمئــدة مســتديرة لت ــجما

(أ)

حجملة لم األمت يف شجمه  :2016تقييم الو ع واستشراج املستق ل (اجللسة األوىل)؛

(ب)

أسجمليل العمل وا يوجم الفرشية (اجللسة الاجم ية)؛

(ج)

الدرول املستفجماة :مالحظجم املشجمر

يف حلقة شجمه ( 2016اجللسة الاجملاة).

ا عألة االفتتةحي
وءف السيد روا يف لمته الرئيسية شمـل اللننـة املسـتقلة املعنيـة بتعدايـة األطـراج الـو يرأسـهجم
والنتــجمئي الــو توءــل إليهــجم .وقــجم إن اللننــة تســعو إىل اراســة أاال منظومــة األمــم املتحــدة وتقيــيم مــدى
جتهيزوــجم ملوالهــة ــد ا و مــة العجممليــة يف القــرن ا ــجمات والعش ـريت .وأ ــجمج قــجمئال إن اللننــة تتنــجمو
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طجمئفة واسعة مت اجملجمر املوا يعية لعمل املنظمة وجترت مشجمورا واسعة النضجمق مع أءحجمب املاـلحة
الرئيسي يت وتقده يف جمية املضجمج ال مت تقرير الرئيميت ”األمم املتحدة شجمه  :2030إشـجماة بنـجمل النظـجمه
يف شجممل زأ“يت وتقرير اللننةيت ”التكجمتف :النظجمه املتعـدا األطـراج ومسـتق له“ .ويتسـم شمـل اللننـة ـه
تش يا وتوليه يف آن معجميت حيث فدا التحد الكلية و ذلك امل جمائ التنظيمية.
وأبر السيد روا سلسلة مت التحد

الكلية الو تواله النظجمه الدويليت شلو النحو التجميل:

أوريت ونــجمك توافــق آرال شــجممل قــوت بشــأن ا جملــة إىل أن تكــون األمــم املتحــدة أقــوىيت
(أ)
ولـيم أ ـعف .ووـذا التوافــق وـو تـجمج اينجمميــجم القـوى اجل رافيـة السيجمســية واجل رافيـة ارقتاـجماية ا جمليــةيت
و ــد العومل ــةيت وتك ــجمثر اجله ــجم الفجمشل ــة رت ــري الريمي ــةيت ال ــو تعه ــد بعء ــهجم بت ــدمري املنظوم ــة املش ــس ة
ب الدو يت وا تشجمر التكنولوليجم اجلديدة الو ميكت أن تكون مدمرة؛
(ب) اث يجميت ونجمك توافق آرال يتسم بنفم القدر مت القوة شلو أن األمم املتحـدةيت وإن جم ـ
مل تنه ـ ــر بع ـ ــديت توال ـ ــه و ـ ــعجم حرل ـ ــجم ويتعـ ـ ـ اشمه ـ ــجم شل ـ ــو مس ـ ــتو متع ـ ــداة .وون ـ ــجمك أال ـ ــة متزاي ـ ــدة
شلــو أن الــدو ”تتا ــرج خــجمرج إط ــجمر“ منظومــة األم ــم املتحــدة ملعجمجل ـة موشــة م ــت املشــجم ل ا رل ــة.
ومجم بر التشكيك يتزايد يف الفعجملية الوغيفية لو جمر رئيسية بعة ل مم املتحدة؛
(ج) اثلاــجميت مــت منظــور رلـ أطــو مــدىيت لــيم ــة سـ ل قــوت لتوقــع أن األمــم املتحــدةيت
أو أت مؤسســة أخــرىيت ســوج تســتمر إىل األبــد .وابتســجمه الكاــري مــت التــجمري اي ســجم ابلفو ــويت اــل
األمم املتحدة خضجم أ رقجم رفيعجم ب ا ءجمرة وا منية وب النظجمه والفو و شلو ءعيد العجممل؛
رابعــجميت ســوج تــدشو ا جملــة إىل بــذ له ــوا شــضة واسوبــة يشــجماة تنشــي املؤسس ــة
(ا)
وإشجماة تكوينهجم هبدج جتهيز األمم املتحدة للتادت لقجمئمة متزايدة مت التحد واملعءال العجمملية؛
(ه) خجممســجميت يتع ـ شل ــو ال ــدو األشء ــجمليت الك ــرية منهــجم والا ـ ريةيت ــجم فيه ــجميت شل ــو ول ــه
األمهيــةيت األشءــجمل الــدائمون ورتــري الــدائم يف لــم األمــتيت أن تقــرر مــجم إذا جم ـ تريــد ظجممــجم متعــدا
األطـ ـراج ي ــؤات شمل ــه با ــورة ء ــحيحة جمم ــجم ويتس ــم ابلفعجملي ــة .وإذا ــجمن األم ــر ــذلكيت ة ــل شليه ــجم
أن تعسج بهيت وتدافع شنهيت وت دت استعدااوجم يشجماة تنشيضه وإشجماة تكوينه؛
(و) سجماسجميت يضر املسـجمر الـذت أتخـذه سيجمسـجم قـوى ـ ى أسـولة حـو مسـتق ل التولـه
املؤسس للي الية اجلديدة والتحد اجل رافية السيجمسية الو تتنجمو ضجمق سيضرة األم العجمه.
وشــر الســيد روا بعدئــذ  10م ــجمائ حـ ّدا يف ســيجمق شمليــة اللننــة املســتقلة املعنيــة بتعدايــة
األطراجيت شلو النحو التجميل:
املب ا أ  - ١يتع ـ ءــيجمرتة وتنفيــذ شقيــدة ــجمملة يف ــجم الوقجميــة شلــو ضــجمق منظومــة
(أ)
األمم املتحدة سروجم .وين أن تتوسع وذه العقيدة لتشمل الساله واألمتيت والتنمية املستدامةيت وحقوق
اي سـجمنيت واجملــجمر اي سـجم ية .وســيكون ــذا التحـو آاثر ــرية فيمـجم يتعلــق ابلسـ ل الـو أتخــذوجم األمجم ــة
العجممة ل مم املتحدة يف جميل ضي السيجمسجم والشؤون السيجمسية؛
(ب) املبا ا أ  - ٢ت ــجمج األم ــم املتح ــدة إىل شقي ــدة ــجمملة ولدي ــدة يف ــجم ايق ــجم ق ــل
أن ت ــرق يف ــر مــت التقــجمرير الــو تنتنهــجم موشــة متنوشــة مــت األفرقــة الرفيعــة املســتوى واللنــجمن املســتقلة.
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و تجمبة التقجمرير ةل أر تاـ بـديال شـت العمـل وايقـجم الفعـجمل والقـجمبل للقيـجمل وامجم ـع للمسـجمللة
يف امليدان؛
(ج) املب ا ا أ  - ٣قيق ــجم ــذه ال جمي ــةيت يتع ـ ـ إي ــالل األولوي ــة إىل العملي ــجم امليدا ي ــة شل ــو
حســجمب املر ــز باــورة اائمــة .وبنــجمل شلــو م ــجمارة وحــدة العمــل يف األمــم املتحــدةيت يتعـ ات ــجمهن ــي ”فريــق
األمم املتحدة“ املتكجممل جممجم واملتعدا الت ااجم لإلقجم يف مجيع أحنجمل العجممل؛
(ا) املب ا ا أ  - ٤شل ــو س ـ ـ يل األولوي ــة الفوري ــةيت يتع ـ ـ ط ـ ـر مش ــكلة الا ـ ـوامع املؤسس ــية
يف ــل مــت املقــر وامليــدان .وتقــس شمليــة اللننــة املســتقلة املعنيــة بتعدايــة األطـراج إشــجماة تشــكيل واســعة
النضجمق شلو مستوى القيجماة العليجم يف األمجم ة العجممة قيقجم لذاك ال ر ؛
(ه) املب أ  - 5سيتضلل قيق األوداج وال جم الضموحة مضـة التنميـة املسـتدامة لعـجمه
 2030لهـدا مر ـزا شلـو أشلــو املسـتو يت سـوال يف الــدو األشءـجمل أو يف األمــم املتحـدة .ومــرة أخــرىيت
ح ّدا اللننة سلسلة مت امضوا الو ميكت أن تت ذوجم ا يوة العجمملية لتعزيز تلك األوداج املشس ة؛

(و) املب ا أ  - ٦بــدر مــت ةجمولــة القيـجمه بكــل ـ ليت ين ـ ل مــم املتحــدة أن تءــع اتفجمقــجم
شجممليــجم أ اــر ريميــة ب ـ قضــجمش التنميــة العــجمه وامــجمت لتيســري إل ـرال التقييمــجم املشــس ة و ديــد أولــو
اجلهوا اجلمجمشية؛
( ) املبا أ  - ٧يلــزه و ـع ”خضــة للســاله واألمــت والتنميــة“ مــت لديــد لتحقيــق التكجممــل
يف شمل األمم املتحدة القيّم يف مجيع القضجمشجم ؛
( ) املبا أ  - 8ين ـ إامــجمج املـرأة يف مجيــع أحنــجمل منظومــة األمــم املتحــدة وين ـ أن تتــوىل
اف مجيع وغجمئف اياارة يف األمم املتحدةيت يف املقر ويف امليدانيت لو شجمه 2030؛

(ط) املب أ  - 9ين معجمجلـة ال ضجملـة ا يكليـة للشـ جمب ابشت جمروـجم أولويـة شليـجميت ـجم يف ذلـك
م ـ ــت خ ـ ــال إ ش ـ ــجمل اجلمعي ـ ــة العجمم ـ ــة ل م ـ ــم املتح ـ ــدة األم ـ ــم املتح ـ ــدة ويو ـ ــة فرشي ـ ــة تس ـ ــمو ”ويو ـ ــة األم ـ ــم
املتحدة للش جمب“؛
(ت) املب أ  - ١٠ابلنظر إىل القيوا الشديدة شلو امليزا يةيت ين
امجممسة للنمعية العجممة مسألة ذا أولوية شجملية.

أن يكون إءال اللننة

وشقــل الكلمــة الــو ألقجموــجم الســيد روايت أاىل األم ـ العــجمه ابن ـ  -مــون ب ـ عال املالحظــجم
رتري الريمية .و ّدا شلو أمهية العالقة ب لم األمت واألم العجمه والقيمة الو ملهجم خمتلـف اآلليـجم يت
ماــل مــااب ال ــدال الشــهريةيت واملعتكــف الســنوتيت والفــرت املتجمحــة لتقــد ايحجمطــجم يت فيمــجم يتعلــق بتعزيــز
العمل املشسك.
ويف رأت األم ـ ـ الع ــجمهيت أح ــر تق ــده يف ء ــون الس ــاله واألم ــت ال ــدولي خ ــال العق ــد املجم ـ ـ .
فقد ا تمل شملية حفل الساله يف تيمور  -ليشو بننجم وأ ي شمليتجم حفـل السـاله يف ـو ايفـوار
ولي ـ  .وبس ـ ل التــدخال يف الوق ـ املنجمســليت حــدي ا تقــجم ســلم للســلضة يف ــل مــت بور ينــجم فجمســو
ورتينيــجم .وق ــد أس ــفر قمتــجم حف ــل الس ــاله ورسس ــجمل الشــرطة ش ــت تعه ــدا وجممــة قضعته ــجم ال ــدو األشء ــجمل.
وشّز الشرا جم مع املنظمجم ايقليمية .ويف شدا مـت السـ ليت تولـ املـرأة أاوارا أ ـ يف مسـجمئل السـاله
واألمت .وأ جمج قجمئال إن ة خضوا تت ذ حجمليجم لتنفيذ استنتجملجم وتوءيجم استعرا جم حفل السـاله
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وبنــجمل الســاله وقـرار لــم األمــت  .)2000( 1325ومــت خــال معجمجلــة اآلاثر األمنيــة لت ــري املنــجم والتــأثري
وســع اجمللــم ضــجمق التفجممهــجم التقليديــة فيمــجم يتعلــق ابلســاله
امل تلــف للن ـزاهن املســل يف النســجمل واألطفــجم يت ّ
واألمت بضرق إةجمبية ومفيدة.
ومءو األم العجمه يقو إ ه ر تزا ونـجمك ـد خضـرية ابلـررتم مـت ذلـك .فعمليـجم السـاله
يف مجهوري ــة الكو ــو الدميقراطي ــة ولن ــوب الس ــواان والس ــواان والا ــحرال ال ربي ــة توال ــه ”أ م ــة ق ــو “.
ويتع ـ شل ــو اجملل ــم إغه ــجمر ال ــدشم الق ــوت والاجمب ـ مل ــجم ينش ــره م ــت بعا ــجم وأف ـراا .ور ي ـزا من ــع ايي ــذال
وارست ال اجلنسي ومحجميـة املـد ي مـت التحـد الرئيسـية .وتسـتحق شمليـجم حفـل السـاله األاوا
واملوارا والور الال مة لتحقيق الننجم  .وأ جمر إىل أن قراره ابرستعجم ة شـت قجمئـد قـوة ال عاـة يف لنـوب
السواان جمن خالفيجم و رور شلو السوال.
وأ ـ ــجمر األم ـ ـ ـ الع ـ ــجمه إىل أن ار تق ـ ــجم م ـ ــت إاارة النزاش ـ ــجم إىل من ـ ــع ش ـ ــوهبجم س ـ ــيتضلل اة
ارســتامجمرا الك ــرية وا ــداة األوــداج يف ــجم الدبلومجمســية الوقجمئيــة .وسيتســم ذلــك ابلفعجمليــة الك ــرية
لــدا مــت حيــث التكلفــة .وي عــث التأييــد ايمجــجمش الــذت حظـ بــه قـرار لــم األمــت )2016( 2282
املتعل ــق ب ن ــجمل الس ــاله ومن ــع تكـ ـرار الن ـ ـزاهن شل ــو األم ــليت لك ــت ارختالف ــجم ال ــو ب ــر يف أحي ــجمن ا ــرية
لدا ااخل اجمللم بشأن اجلمهورية العربية السورية واليمت امتـد إىل مسـجمئل أخـرىيت موقعـة آاثرا تاـيل
ابلشلل يف بعال األحيجمن .وتتنجمو خضـة التنميـة املسـتدامة لعـجمه 2030يت ور سـيمجم ا ـدج 16يت لوا ـل
وجممة للوقجميةيت أ جم أن اتفـجمق ابريـم املعتمـد ولـل اتفجمقيـة األمـم املتحـدة ايطجمريـة بشـأن ت ـري املنـجم .
ومهــجم يظه ـران ــذلك أن ال ش ـرية ر ت ـزا ق ــجمارة شلــو العم ــل معــجم ابل ـررتم مــت املنظ ــورا املت جمينــة .وت ــدشو
ا جملـة إىل تلــك الــرو ي ــجمه شمــل اجمللــميت الــذت يسـتضيع أن يقــوه ابلكاــري ملســجمشدة األمـ العــجمه املق ــل
شلو قيق أودافه يف جم الوقجمية.
وإذ ا د األم العجمه أشءجمل لـم األمـت أر يـدشوا ارختالفـجم يف ـجم مـجم تـد إىل ـجمر
أخــرىيت ح ـ ّذر مــت تــرك الســع إىل ايمجــجمهن يعرقــل العمــل الــذت تشــتد ا جملــة إليــه يف الوق ـ املنجمســل.
وين شده املسجمواة ب توافق اآلرال وايمججمهنيت ر سيمجم يف حجمر ا يجمة واملو  .ولوت ـجمن ميكـت شرقلـة
الق ـرارا املتعلق ــة ابملس ــجمئل رت ــري ايلرائي ــة ابس ــت داه حــق ال ــنقاليت تتضل ــل ال ي ــجما الر س ــية وال ي ــجما
الاــحفية إمججمشــجم مضلقــجم .ومــت رتــري املعقــو أن تقـ ّـر الق ـرارا بتســعة أء ـوا موافقــةيت يف ح ـ أ ــه ميكــت
شرقلــة ال يــجما الاــحفية عجمر ــة أت شءــو .وب يــة جتنــل الاــم بشــأن املســجمئل ال جمل ــة األمهيــةيت ين ـ
ألشءجمل اجمللم أن ينظروا يف إلرال إءالحجم يف تلك املسألة.
وخــال فــسة املنجمقشــة الــو تل ـ ذلــكيت ألــجمب ــل مــت األم ـ العــجمه والســيد روا شلــو األســولة
والتعليقجم  .وحدي ت جما لآلرال بشأن الس ل الكفيلة بز اة شدا النسجمل يف وغجمئف األمم املتحدة سوال
يف املقر أو يف امليدانيت وسـ ل تعزيـز املسـجمللة ااخـل منظومـة األمـم املتحـدةيت و يفيـة سـ وشيـة وتـدريل
الوح ــدا املـ ــوفرة للمش ــجمر ة يف شمليـ ــجم حف ــل السـ ــالهيت و يفيـ ــة تعزي ــز أمهيـ ــة األم ــم املتحـ ــدة واسـ ــتعجماة
رأل مجم ــجم السيجمسـ يت و يفيــة إشجمقــة لدولــة شــدا ــري لــدا مـت املنجمسـ جم اجلجم يــة خــال األسـ وهن الرفيــع
املستوى شند افتتجم اجلمعية العجممةيت ي حة املزيد مت الس يز شلو املسجمئل ذا األولوية العجملية.
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ويف ء ـ جم اليــوه التــجميليت شنــد افتتــجم للســجم املجمئــدة املســتديرة لقــة العمــليت أاىل الحظــجم
اســتهاللية ــل مــت وجميميــك إي يــجمنيت مــديرة ــع ة ــؤون لــم األمــت ؤاارة الشــؤون السيجمســية ابألمجم ــة
العجممةيت وإاوارا ل .رك مت لية الشؤون الدولية والعجممة مجممعة ولوم يجم.
اجللوم األور
حة م جملس األمن عةم  : ٢٠١٦تقلل ا ضع واستألراف املوتقبا
م ر اجللوم
السفري مجمثيو رايكروف
املمال الدائم للمملكة املتحدة ل يضجم يجم العظمو وأيرلندا الشمجملية
املعلّق ن
السفري شمرو أبو العضجم
املمال الدائم ملار
السفري فرا سوا اورتر
املمال الدائم لفر سجم
السفري وجميتجمو وو
ائل املمال الدائم للا
تءمت لدو أشمجم اجللسة األوىل األسولة التجملية:
• مــجم وــو مــدى حســت ا ــضالهن اجمللــم ســؤوليته الرئيســية شــت ءــون الســاله واألمــت الــدولي
و ي ــف تقيّم ــون أااله يف ش ــجمه  2016يف و ــذا الا ــدا مقجمر ــة بع ــجمه  2015واألش ـواه الس ــجمبقة
ومجم و ا جمر الو يؤات فيهجم أاال ليدا س يجم أو سيوجم س يجم .وملجمذا
• ومجم و أسم القيجمل الو ين أن تسـت ده لقيـجمل مـدى قـجم اجمللـم أو شـده قجمحـه خـال
الع ـ ــجمه املجم ـ ـ ـ وو ـ ــل تش ـ ــعرون ابلتف ـ ــجمس أه ابيح ـ ــجمط إ ال التوقع ـ ــجم بش ـ ــأ ه لع ـ ــجمه 201٧
ويف أت ا جمر واملسجمئل املوا يعية فتمل إحداي أ فرق إةجميب ممكت يف العجمه املق ل
• ويف وــذه املرحلــةيت يضلــل إىل اجمللــم معجمجلـة موشــة مــت التحــد الــو توالــه الســاله واألمــت
أوسع مت أت وق مءـو شلـو مـدى العقـوا السـ عة املجم ـية .فـأت مـت التحـد التجمليـة أث ـ
أ ــه األ اــر مشــقة أو شس ـرا شلــو التنــجمو خــال العــجمه املجم ـ  :منــع شــوب النزاشــجم يت وءــنع
الساله وحل النزاشجم يت وحفل السالهيت وبنجمل الساله بعد ا تهـجمل النـزاهنيت والرقجمبـة شلـو اجلـزالا يت
ومكجمفح ـ ــة ايرو ـ ــجمبيت واملس ـ ــجمشدة اي س ـ ــجم يةيت ومن ـ ــع ارتك ـ ــجمب الفظ ـ ــجمئعيت و أو محجمي ـ ــة امل ـ ــد ي
فسـ ـ ـ ـ ــت اجمللـ ـ ـ ـ ــم أااله يف شـ ـ ـ ـ ــجمه  201٧وبعـ ـ ـ ـ ــده
ويف أت مـ ـ ـ ـ ــت وـ ـ ـ ـ ــذه اجملـ ـ ـ ـ ــجمر ميكـ ـ ـ ـ ــت أن ّ
ومجم و امضوا ا داة الو ميكت ا جمذوجم لتعزيز قدرته وفعجمليته يف بعال وذه اجملجمر
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• ويف حلقـ ــجم العمـ ــل الـ ــو ظم ـ ـ مـ ــؤخرا يف سلس ـ ــلة حلقـ ــجم ”اخـ ــو معـ ــسك العمـ ــل شل ـ ــو
أالّ ارس ــتعداا“يت أ ـ ــري إىل أن أشءـ ــجمل اجملل ــم ر يزالـ ــون يولـ ــون اروتم ــجمه وياـ ــلون إىل تـ ــجمئي
فيمــجم يتعلــق ســجمئل شديــدة ابل ـررتم مــت أن خالفــجم حــجماة جم ـ وا ــحة فيمــجم يتعلــق ســجمئل
أخــرى .ومــع ذلــكيت وــل ــة مــجم يــدشو إىل القلــق مــت إمكجم يــة أن خــذ التــوتر املتزايــد يف بعــال
أحنجمل العجممليت مال منضقة الشرق األوس يت يف التـأثري يف فعجمليـة اجمللـم ويمعتـهيت وأن يع ّقـد حـجمر
وقءــجم أخ ــرى يف الوق ـ فس ــه و ي ــف ميكــت أن يس ــجمشد األشء ــجمل رت ــري ال ــدائم يف ال ح ــث
ش ــت أر ــية مش ــس ة ااخ ــل اجملل ــم يف األوق ــجم العا ــي ة املش ــجمر إليه ــجم وو ــل ي ــرل أن يوال ــه
األشءجمل املنت ون حدياجم د خجمءة يف وذا الادا يف شجمه 201٧
• ومنذ شدة سنوا يت تشري القيجمسجم الكمية إىل أن اجمللم مجم فتئ يزيد مت حاة وقتـه واوتمجممـه
امل اا ــة للش ــرق األوسـ ـ يت يف حـ ـ أن ا ا ــة النس ـ ية امل اا ــة ألفريقي ــجم ت ــن فال با ــورة
معتدلة .ولكت اجلزل املتعلق فريقيجم مت قراراتـه و تـجمئي شملـه ر يـزا مرتفعـجم سـ يجم .فهـل تعكـم
وذه ارجتجموجم شمق وسعة التحد الو تواله الساله واألمت يف املنضقت يت أو ارلة ءعوبة
التوءــل إىل توافــق آرال بش ــأن املســجمئل املضروح ــةيت أو شوامــل أخــرى و ــمت وــجمت املنضقت ـ يت
قاـر اجلهـوا
أيت ت دو أ الفرت ألن يقده اجمللم مسجممهجم إةجمبية يف شجمه  201٧وأيت ّ
الو بذ جم يف شجمه 2016
• ويف حلق ــجم العم ــل الس ــجمبقةيت اـ ـريا م ــجم أ ــد املش ــجمر ون أمهي ــة من ــع ش ــوب النزاش ــجم يت معـ ـرب
يف الوق ـ فس ــه ش ــت األس ــف لك ــون اجملل ــم رت ــري مهي ــأ أو رت ــري مس ــتعد يف ا ــري م ــت األحي ــجمن
للــدخو يف شمليــة منــع ويكلـ أو شملـ فعجملــة .فهــل يشــكل وــذا األمــر ــعفجم مســتوطنجم يعــوا
فس ــت
إىل شوامــل مؤسس ــية أو ــعفجم ميكــت أن يع ــجمال وو ــو يف ط ــور العــالج و ي ــف ميك ــت أن ّ
اجملل ــم اجله ــوا ال ــو ي ــذ جم يف ــجم الوقجمي ــة يف ش ــجمه  201٧وبعـ ـده وو ــل وفّــر شم ــل اجملل ــم
يف ا جملة يف بورو دت أت ارول للنهوا امل ذولة ملنع شوب النزاشجم يف أمجم ت أخرى
• وابملا ــليت ة ــرت التأ ي ــد اب تظ ــجمه يف حلق ــجم العم ــل شل ــو قيم ــة العم ــل التع ــجمو م ــع الستي ــجم
ايقليمية واون ايقليميةيت ابلررتم مت أن التاورا املتعلقة ابملمجمرسة الفعلية تتسم ابرختالج.

17-08907

-

شل ـ ــو سـ ـ ـ يل املا ـ ــجم يت يف حلق ـ ــة العم ـ ــل ال ـ ــو شق ـ ــد ش ـ ــجمه 2015يت ل ـ ــرى التأ ي ـ ــد
شلـو أن تفـجمشال اجمللــم مـع لـم الســلم واألمـت التـجمبع لال ــجما األفريقـ تتسـم ــجم
ريمية و تجمبية أ ار ممجم ين  .فهل ر يزا الو ع شلو فـم ا ـجم يت ابلنظـر إىل املـرا
العديدة ا لو تواءـل فيهـجم اجمللـم مـع لـم السـلم واألمـتيت وقـجمه بـز رة أفريقيـجميت وتنـجمو
التعجمون مـع ار ـجما األفريقـ يف شـجمه  2016ومـجم وـو مقـدار التقـده ا ـر فيمـجم يتعلـق
مــدو أشمــجم التعــجمون الضمــو الـوارا يف ال يــجمن الر سـ املــؤر  24أ ر مــجميو 2016
()S/PRST/2016/8

-

يف شــجمه 2016يت شقــد أشءــجمل لــم األمــت وأشءــجمل لجممعــة الــدو العربيــة التمــجمشهم
ارستشجمرت األو يت يف القجمورة .و جمن ونجمك أيءجم إحجمطـة إشالميـة قـدمهجم الـرئيم ا ـجميل
ملنظمــة األمــت والتعــجمون يف أورواب والتمجمشــجم ريميــة ورتــري ريميــة بشــأن تعزيــز التعــجمون
مـ ــع ار ـ ــجما األورويب .فمـ ــجم و ـ ـ خض ـ ـوا املتجمبعـ ــةيت إن ولـ ــد يت الـ ــو ميكـ ــت توقعهـ ــجم
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يف شــجمه  201٧ووــل ونــجمك سـ ل ميكــت أن يــدشم هبــجم اجمللــم اجلهــوا امليدا يــة ملنظمــة
األمت والتعجمون يف أورواب املتعلقة اب جملة ذا الالة و را يجم
-

إىل لجم ـل وــذه امل ـجمارا الفرايــةيت وـل ين ـ أن ينظـر أشءــجمل لـم األمــت يف إلـرال
استعرا أ ار اسساتينية وشمومية لتفجمشالتـه مـع الستي ـجم ايقليميـة واون ايقليميـة
وم ـ وأيــت تــؤات أ ــكجم التعــجمون وــذه إىل إ ــجمفة قيمــة و يــف وملــجمذا وأيــت تقاــر
يف أاائهجم

-

وفق ــجم لوثيق ــة ــة شجمم ــة ش ــت ممجمرس ــجم ل ــم األم ــت لع ــجمه 2015يت ”واء ــل اجملل ــم
يف شــجمه  2015ممجمرســته املتمالــة يف إاراج أحكــجمه بشــأن املســجمئل الشــجمملةيت أت محجميــة
املــد ي يت واملـرأة والســاله واألمــتيت واألطفــجم والنـزاهن املســل يت يف قراراتــه املتعلقــة ــجمر
قضري ـ ــة ةـ ـ ــداة أو إقليميـ ـ ــة .ويف شـ ـ ــجمه 2015يت تء ـ ــمت  ٧٩يف املجمئـ ـ ــة مـ ـ ــت الق ـ ـ ـرارا
وال يجما الر سية املتعلقة جمر قضرية ةداة أو إقليمية حكمجم أو أ ار بشأن محجمية
املـ ـ ــد ي يت و  5٩يف املجمئـ ـ ــة منهـ ـ ــجم حكمـ ـ ــجم أو أ اـ ـ ــر بشـ ـ ــأن امل ـ ـ ـرأة والسـ ـ ــاله واألمـ ـ ــتيت
و  48يف املجمئــة منه ــجم حكم ــجم أو أ ا ــر بش ــأن األطف ــجم والن ـزاهن املس ــل “ .وم ــت احي ــة
معيجمريــةيت تش ــري و ــذه األرقــجمه إىل اس ــتعداا متزاي ــد ياراج ءــي ة بش ــأن محجمي ــة اي س ــجمن
يف ق ـرارا اجمللــم .وممــجم يقــل و ــوحجم شــت ذلــكيت ور ســيمجم شنــدمجم تشـ ّـرا أشــداا ــرية
لــدا مــت النــجمل قسـرايت وــو مــجم إذا جم ـ وــذه الشـوارتل الشــجمملة قــد ترمجـ إىل تــجمئي
شمليــة يف امليــدان .و يــف ميكــت أن ي ــدأ اجمللــم يف تءــييق وــذه الفنــوة بـ التوقعــجم
واألاال خال األشواه القجمامة وشلو وله التحديديت مـجم وـ ايلـرالا اي ـجمفية الـو
ميكت القيجمه هبجم لتحقيق مجم وشد به القرار )2000( 1325

• مــجم و ـ ايل ـرالا اي ــجمفية ال ــو ميك ــت القي ــجمه هب ــجم ملعجمجل ــة ح ــجمر الض ـوارئ اي س ــجم ية ا ــجماة
يف اجلمهورية العربية السوريةيت ولنـوب السـواانيت والسـواانيت والعـراقيت والـيمت ومـجم وـ الـدرول
الـ ــو ميكـ ــت است الءـ ــهجم مـ ــت جتربـ ــة اجمللـ ــم يف مجهوريـ ــة أفريقيـ ــجم الوسـ ــضو ٬ومجهوريـ ــة الكو ـ ــو
الدميقراطي ــةيت والا ــومجم يت وم ــجميل وم ــجم ال ــذت ل ــرى تعلم ــه يف و ــذا الا ــدا م ــت بعا ــجم اجملل ــم
الــاالي إىل أفريقيــجم يف شــجمه  2016ومــجم وـ امضـوا الــو ميكــت أن يت ــذوجم اجمللــم لتحسـ
توقعه لفظجمئع مججمشية و يكة واستنجمبته للعالمجم الو تن ئ بوقوشهجم
• يتمال أحد اجملجمر الو يظهر فيهجم أشءـجمل اجمللـم تعـجموا ـريا ومسـتمرا يف مكجمفحـة ايروـجمب.
ومع است مرار تقده ا مال الرامية إىل حرمجمن تنظيم الدولة ايسـالمية يف العـراق والشـجمه وحر ـة
الش ـ ـ جمب ومججمش ـ ــة بو ـ ــو حـ ـ ـراه ورتريو ـ ــجم م ـ ــت اجلمجمش ـ ــجم املس ـ ــلحة م ـ ــت الس ـ ــيضرة شل ـ ــو األر يت
مت املمكت أن تا األخضجمر الو الهـجم تلـك التنظيمـجم أ اـر ا تشـجمرا وأقـل قجمبليـة للتن ـؤ هبـجم.
ويف غل تلك الظروجيت مجم وو الشكل الذت يرل أن خذه اور اجمللم يف مكجمفحة ايروـجمب
والتضرج املاحوب ابلعنف وأيت ستكمت مزا ه النس ية ومجم و التدابري اجلديدة ا داة الو
ين أن ينظر فيهجم يف شجمه  201٧وبعده
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• مــع بــرو أمــت الفءــجمل ايلكــسو ابشت ــجمره ــجمرتال أمنيــجم شجممليــجميت و ـل ــة اور معيــجمرت أو شمل ـ
يتع أن يقوه به اجمللم يف معجمجلة آاثره فيمجم يتعلق اب كومجم والقضجمهن امـجمت واجملتمـع املـد
شلو السوال
• مـع ارتفــجمهن حــدة التــوترا املتاــلة ممهوريــة ـور الشــع ية الدميقراطيــةيت وــل ونــجمك تــدابري إ ــجمفية
ميك ــت أن يء ــضلع هب ــجم اجملل ــم يف الع ــجمه املق ــل وو ــل ميك ــت تش ــديد تنفي ــذ اجلـ ـزالا القجمئم ــة
وول ين النظر يف ات جمهن ي لديدة إ ال الدبلومجمسية وتسوية النزاشجم
• تء ـ ــمن موش ـ ــة ايش ـ ــالا وارستعرا ـ ــجم والتق ـ ــجمرير املع ـ ــدة يف ش ـ ــجمه  2015فيم ـ ــجم يتعل ـ ــق
بعملي ــجم حف ــل الس ــالهيت و ــديث حف ــل الس ــالهيت واجلـ ـزالا يت وبن ــجمل الس ــالهيت وتنفي ــذ القـ ـرار
 )2000( 1325طجمئفــة واســعة مــت التوءــيجم وارلتزامــجم بشــأن يفيــة تعزيــز وــذه اجلوا ــل
مت شمل اجمللم .فهل ة خضوا للتنفيذ ين أن تعت أولو فيمجم يتعلق ابلعجمه املق ل
تقلل أدا جملس األمن يف عةم ٢٠١٦
أشـ ـ ــرب املشـ ـ ــجمر ون شـ ـ ــت طجمئفـ ـ ــة مـ ـ ــت اآلرال بشـ ـ ــأن مـ ـ ــدى لـ ـ ــواة أاال لـ ـ ــم األمـ ـ ــت .وأ ـ ـ ــري
إىل أن أشءجمل اجمللم ل ّدوا يف شملهم يف شجمه 2016يت حيـث تنـجمولوا ضجمقـجم واسـعجم مـت املسـجمئل وا ـجمر
ايقليمية .وأءدروا قرارا جتجمو شداوجم مجم أءدر يف السنوا األخريةيت ـجم يف ذلـك العديـد مـت القـرارا
ذا ا توى املو وش القـوت .فـجملقرار املتعلـق بوريـة العمليـة يف مـجميليت شلـو سـ يل املاـجم يت تءـمت العديـد
مت العنجمءر وقده نجم جممال إ ال املسجمئل يف ذلك ال لد .وقد رفع اجلزالا شت ـو ايفـوار وليـ يت
ممجم يعكم التقده ا ر يف لتجم ا جملت  .وأبدى اجمللم وحدة الاف يف اشم شملية الساله يف ولوم يـجميت
و ـذلك يف اختيــجمر األمـ العــجمه .وش ّـز تعجمو ــه مـع الستي ــجم ايقليميـة واون ايقليميــة يف لنـوب الســواان
والس ــواان ويف أم ــجم ت أخ ــرى .واخت ــتم امل ــتكلم لمت ــه ق ــجمئال إن م ــل الق ــو يتما ــل يف أن اجملل ــم أو
ابلتزامجمته يف شجمه .2016
وشلق أحد ا جموريت ابلقـو إ ـه ابلـررتم مـت شـده ولـوا أت مـ را للساخـ يت فـجمن أشءـجمل لـم
األمت أبدوا مرو ة يف التادت ل خضجمر النجم وةيت مت ق يل أمت الضريانيت و ويل ايروجمبيت وشـواة املقـجمتل
األلجم ــل إىل بل ــدا م األء ــلية .وأب ــدى اجملل ــم وح ــدة الا ــف يف دي ــد س ـ ل مكجمفح ــة تل ــك األخض ــجمر
املشس ةيت ويتع اآلن أن يعمل أشءجمسه معجم لتنفيذ وفر امضوا الو اتفق شليهجم.
ووفقــجم ملــجم قجملــه مشــجمرك آخــريت ونــجمك ميــل لــدى بعــال امل ـراق إىل رســم ءــورة قجم ــة لل جميــة ألاال
ل ــم األم ــت .فق ــد ش ــز اجله ــوا ال ــو ي ــذ جم اجملل ــم وأشء ــجمسه ال ــدائمون ارس ــتقرار يف آس ــيجم الوس ــضو
واملنضق ــة األوروبي ــة اآلس ــيويةيت شل ــو سـ ـ يل املا ــجم  .وميك ــت ش ــزو بع ــال الا ــعواب ا جملي ــة ااخ ــل اجملل ــم
إىل ط ــرق التفك ــري املرت ض ــة بف ــسة م ــجم بع ــد ا ــرب ال ــجمراة أو م ــجم بع ــد ارس ــتعمجمر .وس ــوج يس ــت رق األم ــر
بعال الوق للتكيّف مع الظروج املت رية يف العجممليت ولكت شقلية أشءجمل اجمللم بدأ ابلتكيف.

وأ جمر أحـد املتكلمـ إىل سـؤا مسـتقو مـت ورقـة املعلومـجم األسجمسـية الـو أشـدوجم السـيد ركيت
فســأ شــت س ـ ل ت ــد مكجم ــة لــم األم ــت يف أش ـ اجلمهــور .فجملقيــجمه ابملزي ــد والقيــجمه ابألفءــل أم ـران
خمتلف ـ ــجمن .وتش ـ ــري ايحاـ ـ ــجملا إىل أن حن ـ ــم العمـ ـ ــل ال ـ ـ ـذت يء ـ ــضلع بـ ـ ــه اجملل ـ ــم أ ـ ـ ـ مم ـ ــجم ا ـ ـ ــضلع
بـه يف أت وقـ مءـويت ولـيم إىل أ ـه يتنـجمو التحـد العديـدة بقـدر أ ـ مـت ارقتـدار .وونـجمك حجملــة
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إىل ديد مجم ينن ومجم يعس س يل إحرا املزيد مت التقدهيت فءال شـت يفيـة إيـالل األولويـة رسـت داه
الوق ـ و يفيــة التعجممــل مــع أءــعل ا ــجمر  .ووفقــجم ملــجم ذ ــره مشــجمرك اثنيت ونــجمك مشــكلة مزاولــة :أوريت
فجمو اجمللم أن يفعل أ ار ممجم تتيحه قدراته اون إقجم مجم تشتد ا جملـة إليـه يف الوقـ املنجمسـليت واث يـجميت
ةــرت ال ـ يف شــدا ــري لل جميــة مــت املســجمئل األسجمســية يف ــجم الســاله واألمــت خــجمرج اجمللــم .ويتع ـ
شلو األشءجمل إشجم اة التأ يد شلو أن اجمللم وو اجلهجم الرئيس لاون الساله واألمت الدولي والتاـرج
وفقجم لذلك أو ار تقجم إىل أمور أخرى.
وافع أحد املتكلم قجمئال إن التاورا العجممة شت لم األمت سل ية جممجم بس ل شده فعجمليته
يف التعجممــل مــع اجلمهوريــة العربيــة الســورية واولــة فلســض و زاشــجم أخــرى يف الشــرق األوس ـ  .وأ ــجمج
قــجمئال إن أااله أءــيل ابلءــعف بس ـ ل املاــجما الوطنيــة ل ـ عال األشءــجمليت حيــث ترالــع اح ـساه م ــجمائ
ومقجمءد املياجمقيت والقـجم ون الـدويل اي سـجم يت والقـجم ون الـدويل بشـكل شـجمه إىل ارلـة مقلقـة .ومـت الاـعل
مسجمللة اجمللميت ويعوا ذلك لزئيجم إىل أ ه ر يويل سوى القليل مـت اروتمـجمه آلرال أطـراج النـزاهن ورحـساه
قواشــد الســلوك الدوليــة .ووفقــجم ملــجم ذ ــره مشــجمرك آخــريت أبــر املنجمقشــة بعــال الننجمحــجم الك ــريةيت ابل ـررتم
فســت اجمللــم أااله فيهــجم
مــت أن ت ــجما اآلرال يس ــز إىل حــد ــري يف معظمــه شلــو اجملــجمر الــو ميكــت أن ّ
يف العجمه املق ل.
ورأى أحــد املتكلم ـ أن لــم األمــت يوالــه أ مــة أمهيــة أل ــه مــجم فتــئ يعمــل يف إشــداا الورقــجم
والواثئــق وإءــدار الءو ــجمل بــدر مــت إحــداي ت يــري فيمــجم يتعلــق ابملســجمئل ال جمل ــة ا جممــة املعرو ــة شليــه.
ومــجم يقــوه بــه وــو التظــجمور ابلفعــل ولــيم الفعــل .ووــو يتعجممــل مــع النتــجمئي ابشت جمروــجم رتــجم يف حــد ذا ــجم.
و تين ــة ل ــذلكيت تا ـ أمهي ــة اجملل ــم يف ة ــل ــك شن ــدمجم ة ــرت تن ــجمو أ م ــجم وجمم ــة م ــت ق ي ــل ا ــرب
يف اجلمهورية العربية السورية وارتفجمق النـووت مـع مجهوريـة إيـران ايسـالمية يف أمـجم ت أخـرى .ومل يـر ذلـك
ارتفجمق إر شدا قليل مت األشءجمل ق ل أن يضلـل إلـيهم التاـوي شليـه .وأ ـد أحـد ا ـجموريت أن اجمللـم
يــتكلم أ اــر ممــجم يلــزه وينفــذ أقــل ممــجم ين ـ  .بيــد أن مشــجمر جم آخــر أ ــجمر إىل أن العديــد مــت ارتفجمقــجم الــو
تو ع خـجمرج إطـجمر اجمللـم تقـده إليـه بعدئـذ لتنفيـذوجم و أو إشضجمئهـجم الشـرشية .ويتـي ذلـك بعـال املشـجمر ة
التفجمشلية ويؤ د األمهية املستمرة للمنلم.
وقيــل إن ماــداقية لــم األمــت يف خضــر ابلنظــر إىل التاــورا الــو فملهــجم اجلمهــور والــدو
األشءجمل األخرى شت أاائه .وقيل أيءجم إن أمهيته تا شلو ا ك شندمجم لفق يف منع ارتكجمب الفظـجمئع
اجلمجمشية يف اجلمهورية العربية السـورية ويف أمـجم ت أخـرىيت ماـل لنـوب السـواان والسـواان والـيمت .وذلـك
الشــعور ابيح ــجمط ملمــول ااخــل اجمللــم ذاتــه .ورا مــتكلم اثن قــجمئال إن النــجمل ليس ـوا ســذلجم وتوقعــجم م
مــت اجمللــم ليسـ شجمليــة بشــكل مفــرط .بيــد أ ــم يتوقعــون أن يســعو األشءــجمل إىل قيــق ماــجما اجملتمــع
الدويل األشم ولـيم فقـ ماـجم هم الوطنيـة .وأ ـجمر ةـجمور اثلـث إىل أن ال لـدان رتـري األشءـجمل يف اجمللـميت
ور سيمجم ال لدان النجمميةيت أءي خبي ة أمل مت أن اجمللم مل يتنجمو م جمارا م ومقسحـجم م .وينتـجمهبم ـعور
ن ءو م ر يسك أت ءدى.
ولقي مسـألة وحـدة الاـف ااخـل لـم األمـت اوتمجممـجم ـريايت أتـو بعءـه اسـتنجمبة للتعليقـجم
الــو ق ـدمهجم األم ـ العــجمه يف العشــجمل ارفتتــجمح  .ولــرى التأ يــد شلــو أن ونــجمك فرءــة ل نــجمل الوحــدة الــو
قق فيمـجم يتعلـق بعمليـة اختيـجمر األمـ العـجمهيت و ـذلك فيمـجم يتعلـق بعمليـة السـاله يف ولوم يـجميت ول نـجمنيت
ومكجمفح ــة ايرو ــجمب .ويف و ــذا الا ــدايت يش ــكل ال ح ــث ش ــت موق ــف مش ــسك بش ــأن التح ــد يف ــجم
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شده ار تشجمر فيمجم يتعلق ابألسلحة الكيميجمئية يف اجلمهورية العربية السورية وابألسلحة النووية يف مجهورية
ور الشع ية الدميقراطية د مسـتمرايت ولكـت اجمللـم ميكـت أن ي ـين شلـو الوحـدة الـو حققهـجم يف سـيجمق
التعجممـ ــل مـ ــع مجهوريـ ــة إي ـ ـران ايسـ ــالمية .وأ ـ ــجمر مشـ ــجمرك آخـ ــر إىل أن ق ـ ـرارا اجمللـ ــم مـ ــل و ا أ ـ ـ
مت النجمحية السيجمسية شندمجم يكون موحدا .وي دو اجمللم يف حجملة أ عف شندمجم يكون منقسمجم.
وقــجمرن أحــد املتكلم ـ لــم األمــت ســرة ر يتفــق أفرااوــجم شلــو ــل ـ ل .ويف ســيجمق الســع
إىل قي ــق تواف ــق اآلراليت فت ــجمج اجملل ــم إىل الق ــو ؤمكجم ي ــة ول ــوا اختالف ــجم مش ــروشة يف ال ـ ـرأت يل ــزه
ايشـ ـراب شنه ــجم وتس ــويتهجم .وين ـ ـ أر تك ــون الوح ــدة ا ــدج النه ــجمئ شل ــو ال ــدواه .ويف و ــذا الا ــدايت
ذ ّ ر أحد املشجمر جم قجمله األم العجمه يف العشجمليت ووو أن قواشد شمـل اجمللـم الـو تتضلـل توافـق اآلرال
أث ـ ــر أتث ـ ـ ـريا س ـ ــل يجم يف قدرت ـ ــه شل ـ ــو العم ـ ــل ا جمس ـ ــم والفع ـ ــجم  .وأب ـ ــدى أح ـ ــد ا ـ ــجموريت موافقت ـ ــه شل ـ ــو
أن ارختالفجم ااخل اجمللـم ميكـت أن تكـون مشـروشة وأن األمـ العـجمه ـجمن ةقـجم بشـأن اجلجم ـل السـل
ر ساط توافق اآلرال فيمجم يتعلق بكل بيجمن ءحف .
وأ ـ ــري إىل أن الوح ـ ــدة ااخ ـ ــل ل ـ ــم األم ـ ــت ميك ـ ــتيت م ـ ــت منظ ـ ــور سيجمس ـ ـ يت أن ـ ــدي ت ي ـ ـريا
شند التكلم إىل بلد آخر أو طرج يف زاهن مجميت ولكت ذلك لـيم مضلـواب ولـل املياـجمق ور ين ـ امل ـجمرة
يف التشــديد شليــه .وشلــق أحــد املشــجمر قــجمئال إن األم ـ العــجمه ق ـ ّده رأ وليهــجم إ ال ا ـساط توافــق اآلرال
الكجممـ ــل بشـ ــأن ال يـ ــجما الر سـ ــية وال يـ ــجما الاـ ــحفيةيت ولكـ ــت يتع ـ ـ أن يـ ــدرك مجيـ ــع أشءـ ــجمل اجمللـ ــم
أن أت قرار يادره اجمللم ملزه ب ال النظر شت آرائهم خال شملية املفجمو جم أو الضريقـة الـو ياـوتون
هبجم .ولت يؤات التارج بضريقة أخرى إر إىل التقليل مت رشية اجمللم وتقويال يمعته.
وأيـّـد أحــد املتكلم ـ الـرأت الــذت أشــرب شنــه األم ـ العــجمه بشــأن اآلاثر الســل ية أحيــجما ملمجمرســة
مجيـع األشءـجمل ـق الـنقال فيمـجم يتعلـق ابل يـجما الر سـية وال يـجما الاـحفيةيت فأ ـجمر إىل أن ذلـك يــد
شلو أمهية ايص املزيد مت الوق أثنجمل اجللسجم رتري الريمية للايجمرتة ووقتجم أقل لالستمجمهن إىل ال يجما
اجلــجموزة جلميــع ال لــدان األشءــجمل .وإذ وافــق أحــد املشــجمر أيءــجم شلــو مالحظــة األمـ العــجمهيت رحــل أ ــجم
تؤ ــد ا جملــة إىل إءــال أوســع ضجمقــجم لعمليــة ا ــجمذ الق ـرارا ااخــل اجمللــميت ور ســيمجم ابلنظــر إىل ت ـواتر
القرارا الو تت ذ ولل الفاـل السـجمبع مـت املياـجمق وامليـل إىل إءـدار قـرارا يتنـجمو شـداوجم مـجم ميكـت
أن ينفذ شمليجم.
ووفقجم ملجم ذ ره مشجمرك آخـريت أتثـر الوحـدة ااخـل لـم األمـت سـل جم يف شـدة منجمسـ جم بسـ ل
تاـرفجم القـجمئم ابلاـيجمرتة .وميلـك القـجمئمون ابلاـيجمرتة القـدرة شلـو تعزيـز الوحـدة أو ار قسـجمه بـ أشءــجمل
اجمللـميت ســل مــجم إذا ـجم وا خــذون اب سـ جمن مقسحـجم الاــيجمرتة املقدمــة مـت أشءــجمل اجمللــم اآلخـريت.
وقد حدي ار قسجمه يف حجملة القـرار  )2016( 22٧2بشـأن ارسـت ال وار تهـجمك اجلنسـي فيمـجم يتعلـق
بعملي ـ ــجم الس ـ ــاله والقـ ـ ـرار  )2016( 2310بش ـ ــأن ش ـ ــده ا تش ـ ــجمر األس ـ ــلحة النووي ـ ــة .وأ ـ ــجمر ة ـ ــجموران
إىل أن القــجمئم ابلاــيجمرتة يوالهــون أحيــجما مســجمئل ءــع ة مــت ق يــل التوقي ـ وأفءــل س ـ ل املء ـ قــدمجم
بعملية الايجمرتة.
وشل ــق ش ــدا م ــت ا ــجموريت شل ــو ــرورة ا جمفظ ــة شل ــو ح ــجملز بـ ـ أ ا ــر املس ــجمئل إاثرة لل ــالج
واملس ــجمئل األخ ــرى ال ــو تنض ــوت شل ــو ش ــدا أق ــل م ــت امالف ــجم  .ول ــرى التأ ي ــد شل ــو أن امالف ــجم بش ــأن
اجلمهورية العربية السوريةيت الو أحدث ا قسجممجم شميقجم يف لم األمتيت بدأ ابلتأثري يف املـداور املتعلقـة
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س ـ ـ ــجمئل أخ ـ ـ ــرى .وق ـ ـ ــد اشتم ـ ـ ــد الق ـ ـ ـ ـراران املتعلق ـ ـ ــجمن ب ورو ـ ـ ــدت ( ))2016( 2303ولن ـ ـ ــوب الس ـ ـ ــواان
( ))2016( 2304رتل يت ء ريت يت و جمن التفجمو شلو ال يجم املتعلق ممهورية الكو و الدميقراطية
ومــجميل أ اــر ءــعوبةيت و ــجمن مــت الاــعل ا فــجم شلــو توافــق اآلرال بشــأن ال وســنة وا رســك .وشلــو ال ـررتم
مـت أن اجلمهوريــة العربيـة الســورية وـ املســألة ا جميمــة يف شاـرايت يوالــه اجمللـم مســجمئل ءـع ة أخــرى أيءــجميت
ماــل لنــوب الســواان ولي يــجم والــيمت وشمليــة الســاله يف الشــرق األوس ـ  .ولــذلك مــت الءــرورت شــده تــرك
املش ــجم ل املتعلق ــة ابجلمهوري ــة العربي ــة الس ــورية تعك ــر العم ــل اجلي ــد ال ــذت أق ــز يف ــجمر أخ ــرى .وواف ــق
أحد املشجمر شلو وذا الرأتيت مشريا إىل أن تعزيز ا جملز أمر رورت يكون أاال اجمللم منتنجم.
ولـ ــرى التأ يـ ــد شلـ ــو أ ـ ــه ين ـ ـ يت بض يعـ ــة ا ـ ــجم يت القيـ ــجمه حـ ــجمور ملنـ ــع امالفـ ــجم املتعلقـ ــة
ابجلمهوريــة العربيــة الســورية مــت ارمتــداا إىل ــجمر أخــرىيت ولكــت ت ـ ّ أن القيــجمه بــذلك ءــعل لــدا.
ويف بع ـ ــال ا ـ ــجمر يت م ـ ــت ق ي ـ ــل ا ـ ــجملت املتعلقت ـ ـ ب ورو ـ ــدت ولن ـ ــوب الس ـ ــواانيت ـ ــجمن اجملل ـ ــم قري ـ ــجم
مــت الوءــو إىل توافــق اآلرال إىل أن فــر ال لــد القــجمئم ابلاــيجمرتة مشــروشجم وطرحــه قس ـرا شلــو التاــوي .
وقــد ــجمن ميكــت أن يـؤات املزيــد مــت املفجمو ــجم إىل لســر امالفــجم املت قيــة .وشلّــق أحــد املتكلمـ قــجمئال
إن ا ــجملز يعمــليت يف الواقــعيت بشــكل ليــد سـ يجم .بيــد أن بعــال املســجمئل يـساب مو ــوشيجم ور بــد مــت أن
يــؤثر بعءــهجم يف بعءــهجم اآلخــر .وأ ــجمر مــتكلم آخــر إىل أن أفءــل طريقــة للحفــجم شلــو ا ــجملز تتماــل
يف التقيد ابلقواشد.
وقيــل إن لــم األمــت يكــون أ اــر فعجمليــة شن ــدمجم يعمــل بنشــجمط يف امليــدان ســعيجم ملنــع ش ــوب
النزاشــجم أو تاــعيدوجم .فعلــو سـ يل املاــجم يت جم ـ لهــوا الوســجمطة يف رتينيــجم  -بيســجمو فعجملــة جممــجم .ووافــق
ـث شلــو أن يســت ده اجمللــم أاوا املنــع والوســجمطة
أحــد املشــجمر شلــو أمهيــة الدبلومجمســية الوقجمئيــة وحـ ّ
بضريق ــة أ ا ــر ل ــور .وشل ــق م ــتكلم آخ ــر ق ــجمئال إن اجملل ــم ر يتواء ــل با ــورة جمفي ــة م ــع ال ل ــدان املعني ــة
يف ا ــجمر ال ــو يتنجمو ــجميت ما ــل حكوم ــة مجهوري ــة الكو ــو الدميقراطي ــة .وابملا ــليت م ــت الوا ـ ـ أن بع ــال
األ ــيجمل الــو وقع ـ يف لنــوب الســواان ــجمن ميكــت أن نــع لــو ــجمن ونــجمك شمــل أ اــر فعجمليــة للمنلــم
يف امليــدان .وشلــق أح ــد املتكلم ـ ق ــجمئال إن شــدا املمال ـ ال ــدائم الــذيت اس ــتمعوا إىل ايحجمطــجم ال ــو
قـدمهجم ممالــو املنظمــجم ايقليميـة يف املنجمقشــة املفتوحــة حـو التعــجمون معهــجم ـجمن قلــياليت يف حـ أن مشــجمر جم
آخر را ابلقو إن األمـر ميكـت أن يكـون قـد حـدي ألن أشءـجمل مـت اجمللـم ر يـرون أن تلـك اجملموشـجم
تءيف شلو الدواه قيمة إىل لهوا الوقجمية .ووم مسؤولون لزئيجم شت املشكلة.
وذ ــر أ ــه يتعـ إشــاله ــل مــت اجلمهــور ومجيــع الــدو األشءــجمل يف األمــم املتحــدة بضريقــة أ اــر
فعجملية ابلننجمحجم ا ققة يف شمليجم الساله والعمل اجليد الـذت يقـوه بـه حفظـة السـاله .وونـجمك العديـد
مت القاص اجلديرة ابيخ جمر شنهجم يف أفريقيجميت مال اجلهوا النجملحة يف و ايفوار وليـ والعمـل اجليـد
اجلجمرت يف مجهوريـة أفريقيـجم الوسـضو ومجهوريـة الكو ـو الدميقراطيـة ومـجميل .وقـد سـجمشد الـز را املتعـداة
ال ــو ق ــجمه هب ــجم اجملل ــم إىل أفريقي ــجم يف ش ــجمه  2016ال ــدو األشء ــجمل يف ارط ــالهن شل ــو اجله ــوا والعملي ــجم
األوســع ضجمقــجم الــو تءــضلع هبــجم األمــم املتح ــدة و يفيــة اشمهــجم حســل ا جملــة .رتــري أن أحــد املتكلم ـ
شل ــق ق ــجمئال إن ايح ــجمطت املتعلقت ـ ـ من ــوب الس ــواان وم ــجميل أب ــر أيء ــجم التح ــد ال ــو توالههم ــجم.
ومــت الوا ـ باــفة خجمءــة أن ال عاــة يف لنــوب الســواان تفتقــر إىل القــدرة شلــو تــوفري ا مجميــة الكجمفيــة
للمد ي والوفجمل بوريتهجم .وتاري وذه التنجمرب مسألة مجم إذا جمن أاال األمم املتحدة ليدا جم فيه الكفجمية.
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وأ ــجمر ةــجمور آخــر إىل أن اجمللــم مل ةــر منجمقشــة ســليمة بشــأن التقريــر املقــده مــت الفريــق املســتقل الرفيــع
املستوى املعين بعمليجم السالهيت ومل يتارج أيءجم بنجمل شلو توءيجمته.
وشلو الررتم مت أن شمليـة اختيـجمر األمـ العـجمه تـرى شمومـجم ابشت جمروـجم خضـوة الحـة إىل األمـجمهيت
أ ــري أيءــجم إىل ــجمر ملواءــلة التقــده يف س ـ تلــك العمليــة .وشلــق أحــد ا ــجموريت قــجمئال إن النتينــة
ليدةيت لكت ة مشجم ل تتعلق ابلضريقة الو تعلت هبجم تجمئي استضالشجم الرأت امل دئية ولـيم مـت الوا ـ
م ــجم إذا جم ـ ـ تل ــك ارس ــتضالشجم ا ــل ابلء ــرورة الس ـ ـ يل األما ــل رختي ــجمر قجمئ ــد بتل ــك األمهي ــةيت ظ ـ ـرا
ألن املنظمــجم األخــرى اشتمــد شمليــجم أ اــر ــفجمفية .ويتع ـ اســت الت الــدرول مــت ألــل جتنــل
املشــجم ل املمجمثلــة يف املســتق ل .وأشــرب مشــجمرك آخــر شــت موافقتــه مؤ ــدا أ ــه ين ـ جمللــم األمــت أن فــرج
مــت ا عــداه الشــفجمفية .ففـ رتءــون  5أو  10ســنوا يت مــت الـوارا لــدا أن ياــدر قـرار أخــر شــت اجلمعيــة
العجممة يضجملل ابلشفجمفية الكجمملة.
ورأى أح ــد املتكلم ـ أن ل ــم األم ــت ب ــدأ يف معجمجل ــة مس ــجمئل رت ــري ةوري ــة فيم ــجم يتعل ــق با ــون
السـ ــاله واألمـ ــت الـ ــدولي وميكـ ــت أن تـ ــرى ابشت جمروـ ــجم تعـ ــد شلـ ــو ور ا يوـ ــجم ا كوميـ ــة الدوليـ ــة
األخرى .وقد أاى ذلك إىل ءرج ار ت جمه شـت املسـجمئل األسجمسـية وأاثر يف بعـال األحيـجمن ـوارتل بشـأن
يفية تفسري املجماة  ) ٧( 2مت املياجمق .ور يتسم شمل اجمللم اائمجم ه قجمبل للتكيف مـع األ منـة املت ـرية
مــجم ين ـ لــهيت ابلنظــر إىل الس يــز شلــو الس ـوابق ح ـ مــع ت ــري الظــروج .وأ ــجمر مشــجمرك آخــر إىل أ ــه
ر تـزا ونــجمك خالفــجم ااخــل اجمللــم بشــأن مــدى العموميــة الــو ين ـ هبــجم تاــنيف األخضــجمر الــو ــدا
السلم واألمت الدولي وبشأن الكيفية الو ين هبجم فهم السيجماة وأحكجمه املجماة  )٧( 2مت املياجمق.
حت ايت املوتقبا
رأى شــدا مــت املشــجمر يف ار تقــجم إىل أم ـ شــجمه لديــد يتــي فرءــة للح ـوار ورخت ــجمر أفكــجمر
و ي لديدة .وأ جمر أحدوم إىل املقسحجم الـو قـدمهجم يف وـذا الاـدا السـيد روا يف العشـجمل ارفتتـجمح .
ــجممل
ـث اثن شلــو شقــد التمــجمهن رتــري ريمـ يف وقـ م كــر مــع األمـ العــجمه املق ــل يلـرال اســتعرا
وحـ ّ
ل خضجمر الو دا الساله واألمت الدولي ويلرال ت ـجما لـآلرال بشـأن املءـ قـدمجم .واقـس اثلـث إلـرال
حوار رتري ريم يت مت ق يل ا وار الذت ةرى يف حلقجم العمليت مع األم العجمه اجلديديت ر ـجم شلـو مجمئـدة
إفضــجمر .وثـ ّـل مــتكلم رابــع شلــو الفكــرةيت يف ح ـ أن متكلمــجم خجممســجم اقــس أن يشــجمرك األم ـ العــجمه مــرة
ل هر يف أحد ارلتمجمشـجم رتـري الريميـة للمنلـم .وسيفءـل ذلـك اـريا شلـو مـااب ال ـدال الشـهرية
الشديدة اجلموا مع األم العجمه .ووفقجم ملشجمرك آخـريت ونـجمك حجملـة إىل شقـد للسـة م كـرة ق ـل أن يتقلـد
األمـ العــجمه مناـ هيت و ــذلك إىل التمجمشــجم رتــري ريميــة منتظمــة معــهيت ر ــجم مـرت يف الشــهر .ويف ال دايــةيت
ســيكون مــت املهــم معرفــة املزيــد شــت رسيتــهيت و ــذلك مــجم يتوقعــه مــت اجمللــم .وســتوفر أيءــجم شمليــجم ت ــجما
اآلرال تلك فرءة لضر أسولة شلو األم العجمه شت خضضه يشجماة ويكلة األمجم ة العجممة.
وابلنظر إىل أن لم األمـت يعمـل يف إطـجمر منظومـة األمـم املتحـدة األ ـ يت اشـجم أحـد املتكلمـ
إىل خــم لديــد مــت األمـ العــجمه لكســر حجملــة التقوقــع وإةــجما تعــجمون أفءــل فيمــجم بـ اياارا  .ويف اــري
لدا مت األحيجمنيت يف جم الساله واألمتيت ر تعرج اليد اليمل مجم تفعلـه اليـد اليسـرى .وأيّـد ذلـك ةـجمور
آخ ــر ق ــجمئال إن األم ـ ـ الع ــجمه اجلدي ــد س ــيحظو ابلفرء ــة ل ــز اة الاق ــة وخف ــال ش ــدا العوائ ــق .وإذ واف ــق
ـث شلــو ال ــدل ؤل ـرال ح ـوار
أحــد املشــجمر شلــو ــرورة ســر حجملــة التقوقــع ااخ ـل األمجم ــة العجممــةيت حـ ّ
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ب ـ األم ـ العــجمه اجلديــد واجمللــم بشــأن يفيــة ا فــجم شلــو الســاله بضريقــة تتنــجمو الفــروق ب ـ حفــل
الس ــاله وبن ــجمل الس ــاله .وو ــذا ــجم يتضل ــل طرق ــجم لدي ــدة يف التفك ــري والتحلي ــل .و ـ ّدا أح ــد املتكلم ـ
شلـو أن الوقجميـة الفعجملـة تتضلـل ارلــة شجمليـة مـت الاقـة بـ اجمللــم واألمـ العـجمه .وميكـت أن ةلـل األمـ
العجمه طجمقة لديدة إىل وذا املسعويت يف ح أن حوارا م كرا بينه وبـ اجمللـم ميكـت أن يسـفر شـت ديـد
ــي لدي ــدة وأن يس ــجمشد شل ــو إرس ــجمل تل ــك الاق ــة الء ــرورية يف ف ــم الوق ـ  .واش ــجم ة ــجمور آخ ــر اجملل ــم
إىل ارس ــتعجم ة شل ــو حن ــو أل ــل ش ــضة الوقجمي ــة وا ـوار والوس ــجمطةيت مم ــجم يس ــتت ع ارل ــة أشل ــو م ــت التع ــجمون
مع ا يوجم الرئيسية األخرىيت جم يف ذلك مع األم العجمه واألمجم ة العجممة.
ويف رأت أحــد املشــجمر يت ونــجمك فنــوة وجمئلــة ب ـ ور حفــل الســاله والقــدرة شلــو إقجم وــجم.
وأ ــجمج قــجمئال إن وــذه املسـألة ين ـ أن تاــجمر يف وقـ م كــر مــع األمـ العــجمه اجلديــد وإن املقــس الــذت
قـ ّده يف وقـ ســجمبق يف حلقــة العمـل ن يتنــجمو اجمللــم التقريــر املقــده مـت الفريــق املســتقل الرفيــع املســتوى
ـث ةــجمور آخــر شلــو إيــالل مزيــد
املعــين بعمليــجم حفــل الســاله بقــدر أ ـ مــت العنجميــة مرحــل بــه .وحـ ّ
مـت اروتمــجمه للاــلة بـ حفــل السـاله وبنــجمل الســالهيت ــجم يف ذلــك للتعـجمون األوثــق مــع جلنــة بنــجمل الســاله.
ووفقجم ملجم ذ ره متكلم آخريت يتع شلو اجمللـم إةـجما سـ ل لتحسـ وشيـة القـوا املقدمـة فـل السـالهيت
واشم العمل السيجمسـ للممالـ امجمءـ ل مـ العـجمهيت والتنسـيق مـع الو ـجمر ايمنجمئيـة يف ا ـجمر الـو
يتنجمو جم اجمللم.
ول ــرى التش ــديد شل ــو أن أو ــم التض ــورا الك ــرية يف الس ــنوا األخ ــرية يتما ــل يف ار ارال الت ــجمه
للقجم ون الدويل اي سجم  .فلـم تعـد املـدارل واملستشـفيجم تعتـ مـالذا آمنـة .ومل يعـد لـم األمـت قـجمارا
شل ـ ــو ـ ــمجمن املس ـ ــجمللة يف تل ـ ــك ا ـ ــجمر يت مم ـ ــجم لع ـ ــل ما ـ ــداقيته يف مو ـ ــع التش ـ ــكيك .وشل ـ ــو الـ ـ ـررتم
مت أن سلوك اجلمجمشجم املسلحة رتري التجمبعة الدو يشكل لزلا ريا مت املشكلةيت فهـ ليسـ الوحيـدة
ال ــو ترتك ــل اجلـ ـرائم .وين ـ ـ أن يش ــكل شك ــم و ــذا ارجت ــجمه أولوي ــة شلي ــجم للمنل ــم .ورح ــل مش ــجمرك
آخر أن وذا ارجتجمه ميال د أسجمسيجم لسيجماة القجم ونيت ويتع أن يكون أاال اجمللم أفءـل شنـدمجم يتعلـق
األمر بتنفيذ الور ذا الالة مجمية املد ي .
وأ ـري إىل أ ــه شلــو الـررتم مــت أن ونــجمك حـدواا ملقــدار مــجم ميكـت جمللــم األمــت أن يوليـه مــت اوتمــجمه
للمسجمئل الشجمملةيت مت الءرورت أن ينظر اجمللم يف وذه املسجمئل مديةيت ظرا إىل أ جم ستا أخضجمر ال د.
ويتع ـ أن يتكيــف تفكــري أشءــجمل اجمللــم مــع األخضــجمر النجم ــوة الــو ــدا ءــون الســاله واألمــت الــدولي .
وأ ـجمر أحــد املتكلمـ إىل أن الضريقــة الـو يتاــدى هبــجم العـجممل لتحــد ت ـري املنــجم والتنميـة املســتدامة ميكــت
أن ت ـ ــؤثر يف الس ـ ــاله واألم ـ ــت ال ـ ــدولي  .وشل ـ ــق مش ـ ــجمرك آخ ـ ــر ق ـ ــجمئال إن بع ـ ــال أشء ـ ــجمل اجملل ـ ــم يعتق ـ ــدون
شلو مجم ي دو أن اجمللم ين أن يتنجمو طجمئفة أوسع مت املسجمئل يف ح أن آخريت يرون العكم.
وذ ــر ش ــدة مس ــجمئل أخ ــرى ابشت جمرو ــجم أول ــو مو ــوشية لع ــجمه  .201٧ويتع ـ شل ــو ل ــم
األمت ا فجم شلو وحدته يف الت عجممـل مـع خضـر ايروـجمبيت ـجم يف ذلـك شنـدمجم تاـجمر مسـجمئل اييديولوليـة.
واشــجم أحــد ا ــجموريت إىل مزيــد مــت الشــفجمفية يف ا ــجمذ الق ـرارا املتعلقــة ابجل ـزالا يت ابلنظــر إىل التحــد
القجم و ية والسيجمسية .ورأى أحد املشجمر أن األ مة يف اليمت تستحق اوتمجممجم ذا أولوية أشلو مت اجمللم.
وإذا مل ةــر التا ــدت للحجملــة شل ــو حنــو أ ا ــر فعجمليــةيت فه ـ ميكــت أن تش ــكل توطوــة لتح ــو ليوسيجمس ـ
رئيس ـ ـ ميك ـ ــت أن ي ـ ــؤثر يف الق ـ ــرن األفريق ـ ـ  .وفيم ـ ــجم ل ـ ــص مجهوري ـ ــة ـ ــور الش ـ ــع ية الدميقراطي ـ ــةيت س ـ ــأ
أحــد ا ــجموريت شمــجم إذا ــجمن ين ـ إيــالل املزيــد مــت التفكــري يحيــجمل شمليــة سيجمســية ــل ةــل ا ــجمااث
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السداسية األطراج املعلقة .فجمجلزالا وحدوجم قـد ر تشـكل أسـلوب شمـل مالئـم .وراا شلـو ذلـكيت أ ـري
إىل أن مجهورية ور الشع ية الدميقراطيـة رفءـ ا ـديث شـت ـزهن السـال النـووت يف ـ ه اجلزيـرة وي ـدو
أ ــجم ر تررت ــل إر يف التح ــدي إىل ال ــور املتح ــدة األمريكي ــة شل ــو ء ــعيد ثن ــجمئ  .وا ا ــل الس ي ــزيت
ل سفيت شلو األمد القارييت يف وق يتع التفكري فيه يف املستق ل األبعد مدى للشعوب ونجمك.
وقيل إن سـ التعـجمون مـع الستي ـجم ايقليميـة سيشـكل ـد ـريا يف شـجمه 201٧يت ـأ ه ـأن
و ع تقسيم فعجم للعمل مع سجمئر ويوـجم األمـم املتحـدة .ووفقـجم ملـجم ذ ـره أحـد املشـجمر يت ونـجمك حجملـة إىل
مزيد مت التفكري بشأن يفية ا ضالهن األمم املتحدة و لم األمت التجمبع جم بدور يف شملية ءـنع القـرارا
السيجمسية الدولية األوسع ضجمقجم .وفيمجم يتعلـق ابجمللـميت تتماـل املسـألة يف ـل مـت العالقـة ابلاـيي والعمليـجم
األخــرى والتفجمشــل م ـع املنظمــجم ايقليميــةيت ماــل ار ــجما األفريق ـ وار ــجما األورويبيت شلــو أســجمل مســتمر.
وشلق متكلم آخر قجمئال إن اجمللم سيكون مستعدا لالستمجمهن إىل أفكجمر لديدة بشأن تلك املسجمئل.
وشلــو رت ـرار حلقــجم العم ــل الســجمبقةيت لــر منجمقشــة مستفيء ــة للعالقــجم ب ـ أشءــجمل ل ــم
األمــت .وافــس أ ـه ين ـ ل شءــجمل ال ـ ـ  5الــدائم أن يتواء ــلوا أ اــر مــع األشء ــجمل الـ ـ  10املنت ـ يت
يف حـ أ ــه ين ـ ل شءــجمل ال ـ  10املنت ـ أن يتواءــلوا أ اــر مــع اوائــروم ار ت جمبيــة ايقليميــةيت ووــذا
مـت ـأ ه أن يعــز فعجمليـة شملهـم يف اجمللــم .ورا أحـد املتكلمـ قـجمئال إن امالفـجم حــو معظـم املســجمئل
ر تا ـ ــنف هب ـ ــذا الش ـ ــكل يف املمجمرس ـ ــة العملي ـ ــة أل ـ ــه ش ـ ــجماة م ـ ــجم تك ـ ــون ون ـ ــجمك طجمئف ـ ــة م ـ ــت اآلرال ـ ــمت
ــل م ــت موش ــة األشء ــجمل ال ــدائم و موش ــة األشء ــجمل ال ـ ـ  10املنت ـ ـ  .وشل ــق مش ــجمرك آخ ــر ق ــجمئال
إن ا ــدج و ــو الوء ــو إىل تواف ــق اآلرال ب ـ مجي ــع األشء ــجمل .وواف ــق أح ــد ا ــجموريت شل ــو أ ــه ر تول ــد
ا قســجممجم جمئيــة ب ـ األشءــجمل الــدائم ورتــري الــدائم فيمــجم يتعلــق عظــم املســجمئليت ولكــت ونــجمك ســقف
م ــت الا ــلليت ول ــيم م ــت الزل ــجمجيت بينهم ــجم شن ــدمجم يتعل ــق األم ــر ابل ــنقال ورت ــريه م ــت ارمتي ــجم ا ال ــو أت
مع املر ز الدائم ااخل اجمللم.
وأ ـ ــري إىل أ ـ ــه شنـ ــدمجم يـ ــرفال األشءـ ــجمل الـ ــدائمون اربتكـ ــجمريت يـ ــؤاى ذلـ ــك إىل وحـ ــدة الاـ ــف
ب ـ األشءــجمل املنت ـ يت ممــجم ةعلهــم يتاــرفون فريــق جمولــة معجمجلــة أولــه القاــور يف طريقــة أاال لــم
األمــت .ووفقــجم ملــتكلم آخــريت لــيم ونــجمك فــرت جمفيــة لعمليــجم ت ــجما اآلرال فيمــجم بـ مجيــع أشءــجمل اجمللــم
شلو أسجمل أ اـر
الـ  .15وين أن ي ذ األشءجمل الدائمون لهدا أ للتواءل مع األشءجمل املنت
ا تظجممـجم .وســأ أحـد ا ــجموريت شمـجم ين ـ أن يقـوه بــه األشءـجمل املنت ــون شنـدمجم يكــون األشءـجمل اممســة
الدائمون منقسمون باورة شميقة و يف ميكنهم أن فدثوا ت يريا
ـد يوالـه لـم األمـت باـفة شجممـة يف العـجمه القـجماه سـيكون التنفيـذ .وشلـق
وأ ري إىل أن أ
مشـ ــجمرك آخ ـ ــر قـ ــجمئال إن م ـ ــت ب ـ ـ اجمل ـ ــجمر الـ ــو فت ـ ــجمج اجمللـ ــم إىل القي ـ ــجمه بعمـ ــل أفء ـ ــل فيهـ ــجم س ـ ـ
اور القجمئم ابلايجمرتةيت و قيق املزيد مت وحدة الافيت و س التنفيذ واي فـجمذيت وتعزيـز حفـل السـالهيت
وا او شلو املزيد مت الز را إىل امليدانيت و مجمن املسجمللةيت والعمل مع األم العجمه اجلديد.
شحذ األدوات
اقــس أن ةــرت لــم األمــت منجمقشــة لــجماة بشــأن يفيــة اســت داه أاواتــه باــورة أ اــر فعجمليــة
وإ تجملــجم .فجمرفتقــجمر إىل اس ـساتينيجم امــروج فيمــجم يتعلــق بعمليــجم حفــل الســاله أو إىل بنــوا ار قءــجمل
املوق ــو ل ــنظم اجلـ ـزالا ةع ــل تل ــك العملي ــجم وال ــنظم أق ــل اس ــتنجمبة للظ ــروج وارحتيجمل ــجم املت ــرية.
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ويف ا ــري ل ــدا م ــت األحي ــجمنيت ة ــدا اجملل ــم ال ــور اون أخ ــذ ارشت ــجمر الك ــجميف للظ ــروج يف املي ــدان.
وتعجمم ــل ال ــور املزر ش ــة ورت ــري الواقعي ــة ابشت جمرو ــجم من ــجمذج وتض ــق شل ــو ح ــجمر لدي ـدة اون ارش ـساج
ابختالج الظروج .وأ د أحد املشجمر أ ه ة عور متزايد ابيروجمق فيمجم يتعلق فل السالهيت بسـ ل
شــده إيــالل اروتمــجمه الكــجميف لتنديــد الــور  .فعلــو س ـ يل املاــجم يت شــر األمــم املتحــدة أف ـرااا فــل
الساله يف مجهورية الكو و الدميقراطية طوا شقوايت لكت اجمللم مل يقـيّم مـجم إذا ـجمن أت ـ ل قـد قـق.
وونــجمك حجملــة إىل املزيــد مــت لهــوا بنــجمل الســاله ونــجمك ويف أمــجم ت أخــرىيت وةــل أن تؤخــذ آرال الســكجمن
ا لي يف ارشت جمر شلو حنو أ مـل .ويتعـ شلـو األشءـجمل التواءـل مـع األمـ العـجمه اجلديـد بشـأن ال ـدل
بعملية تفكري لديد بشأن وذه املسجمئل.
ووافـ ــق أحـ ــد ا ـ ــجموريت شلـ ــو أن شمليـ ــجم التنديـ ــد فـ ــل السـ ــاله أء ـ ـ ح روتينيـ ــةيت مشـ ــداا
شلو أن التضورا يف لنوب السواان تؤ د رورة إيالل أولويـة أشلـو للمشـجمورا املتعلقـة فـل السـاله.
وقلمــجم فءــر الســفرال ارلتمجمشــجم مــع ال لــدان املســجممهة بقـوا أو اورا الفريــق العجممــل املعــين بعمليــجم
حف ــل الس ــاله .ور ت ـزا املس ــجمئل األسجمس ــيةيت ما ــل الت ــدريل والق ــدرا يت تش ــكل ــد مل توال ــه بع ــد.
ور يكف ـ ــرا تــرك وــذه املســجمئل يف أيــدت إاارة شمليــجم حفــل الســاله .وألــجمب مــتكلم آخــر ابلقــو
إن حفل الساله ميال أفءل اخساهن ل مم املتحدةيت لكنه يواله مشجم ل وفتجمج إىل جتديد.
ولــوحل أن اجل ـزالا ا ــداة األوــداج ميكــت أن تكــون أااة قيمــة للوقجميــة إذا ط ق ـ يف الوق ـ
املنجمســل وبضريق ــة فعجمل ــة واس ــتهدف األف ـراا املنجمس ـ  .وأ ــجمج أح ــد املشــجمر ق ــجمئال إن تعزي ــز التع ــجمون
م ــع الستي ــجم ايقليمي ــة ميك ــت أيء ــجم أن فس ــت س ــنل ل ــم األم ــت يف ــجم من ــع ش ــوب النزاش ــجم .
بيد أن اجمللم ولد ءعوبة يف ارتفجمق شلـو بيـجمن ءـحف شـت مر ـز األمـم املتحـدة ايقليمـ للدبلومجمسـية
الوقجمئية ملنضقة آسـيجم الوسـضو .وشلـق ةـجمور آخـر ابلقـو إن الوقجميـة وـ يف حـد ذا ـجم مسـألة ـجمملة ميكـت
أن تست لص األفكجمر شلو أفءل حنو مت موشة متنوشـة مـت املنظـورا والت ااـجم الـو يقـع بعءـهجم
خجمرج ضجمق املفجمويم التقليدية ل مت .وفيمجم يتعلق بتعزيز اجلهـوا يف ـجم الدبلومجمسـية الوقجمئيـةيت اشـجم أحـد
املتكلم إىل أن يتواءل اجمللم شلو حنو أوثق مع املنظمجم ايقليمية وجلنة بنجمل الساله.
وأ ــد أح ــد املش ــجمر أن را ل ــم األم ــت إىل املن ــجمطق املا ــرية للقل ــق ميك ــت أن تش ــكل أااة
فعجمل ــة للدبلومجمس ــية الوقجمئي ــة .وم ــت األمال ــة شل ــو ذل ــك ال ــز رة املق ل ــة إىل مجهوري ــة الكو ــو الدميقراطي ــة.
وأ جمج أحد ا جموريت قجمئال إن را اجمللـم إىل لنـوب السـواان والاـومجم ومـجميل جم ـ مفيـدة لل جميـة
يف توفري فرءة لرسية مجم فدي شلو أر الواقع باورة م جم رة .بيد أن التحـدت يتماـل يف املتجمبعـة األ اـر
منهنيــة شنــدمجم يعــوا األشءــجمل إىل يويــورك .وإذ أ ــجمر أحــد ا ــجموريت إىل أن اجمللــم شلــو و ــك القيــجمه
بز رتــه امجممســة مــت وــذا الق يــل يف شــجمه 2016يت أيـّـد التأ يــد شلــو قيمــة الــز را فيمــجم يتعلــق ابلتوشيــة
والدبلومجمسية الوقجمئية .لكنه قجم إن ة أسولة بشأن تكجمليفهجم و يفية قيق أقاـو قـدر مـت الفجمئـدة منهـجم.
وتشــكل املتجمبعــة مشــكلةيت مــجم يتءـ مــت الــز رة الكجم ــفة إىل لنــوب الســواان الــو ســجمشد شلــو إةــجما
فهم مشسك للمشجم ل ونجمك لكنهجم مل تضر يف أت للسجم متجمبعة للمنلم بكجممل ويوته.
واتفق أحد املتكلم مع مـت أشربـوا شـت قلقهـم إ ال السالـع يف احـساه القـجم ون الـدويل اي سـجم .
وونــجمك حجملــة إىل مكجمفحــة ايفــال مــت العقــجمب يف تلــك ا ــجمر وســيكون مــت املفيــد أن يع ـ ّد مكتــل
الشــؤون القجم و يــة ابألمجم ــة العجممــة ورقــة بشــأن يفيــة الــتمكت مــت القيــجمه بــذلك .وشلــق مشــجمرك آخــر قــجمئال
إن حجملــة اجلمــوا يف لــم األمــت يف موالهــة اررتكــجمب املتكــرر للفظــجمئع اجلمجمشيــة يف اجلمهوريــة العربيــة
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الســورية أاى إىل إح ــجمط اجلمهــور والــدو األشءــجمل شلــو السـوال .وقــد أاى شــده ارتفــجمق شلــو إلـرالا
فعجملـة إىل و ـع ارلتـزاه الـذت قضعـه اجملتمــع الـدويل ب ـ ”شــده تكـرر ذلـك أبــدا“ مو ـع التشـكيك وأشضــو
النفم يف است داه حق النقال يف ماـل تلـك ا ـجمر  .ووفقـجم
مخجم للنهوا الرامية إىل الوءو إىل
ملــجم ذ ــره أحــد ا ــجموريتيت ر ميكــت أن تكــون ونــجمك مســجمللة مــجم مل فــر اجمللــم تقــدمجم فيمــجم يتعلــق ؤ ــجمل
ايفال مت العقجمب.
وقيــل إن ظــجمه القــجمئم ابلاــيجمرتة ر ــز العمــل األسجمس ـ جمللــم األمــت يف أيــد قليلــة لــدا .وفــدا
الق ــجمئمون ابلا ــيجمرتة شموم ــجم م ــجم س ــيفعله أو يقول ــه اجملل ــم .وأ ــجمر أح ــد املتكلم ـ ـ إىل أن ظ ــجمه الق ــجمئم
ابلايجمرتة ميكت أن يع ّد يت مت خال إامجمج شءو مت أفريقيجم بافة مشـجمرك ابلاـيجمرتة فيمـجم يتعلـق اب ـجمر
يف أفريقيجميت شلو س يل املاجم  .وميكت أن يكون مت املفيد استكشجمج وـذه امضـوا يف شـجمه  .201٧ووفقـجم
شت بعال ايءالحجم املتوا عة يف يفية اختيـجمر رسسـجمل
ملجم ذ ره ةجمور آخريت أسفر را ل شءجمل املنت
ا يوــجم الفرشيــةيت ولكــت مل فــر ســوى القليــل مــت التقــده فيمــجم يتعلــق ابملســألة األوــم املتعلقــة بكيفيــة اختيــجمر
القــجمئم ابلاــيجمرتة وأاائهــم لعملهــم .ويف اــري لــدا مــت األحيــجمن يتاــرج القــجمئمون ابلاــيجمرتة بضريقــة س ـرية
لل جمية ور يرى معظم األشءجمل مشجمريع القرارا يف وق منجمسل.
ولــرى التأ يــد شلــو أن املمال ـ الــدائم ر يشــجمر ون باــورة جمفيــة يف أشمــجم لــم األمــتيت
حيــث يعتمــدون أ اــر ممــجم ين ـ شلــو املنســق السيجمســي يت ــجم يف ذلــك فيمــجم يتعلــق باــيجمرتة الق ـرارا
والتفــجمو شليهــجم .فجمملنســقون املقيمــون ليس ـوا يف و ــع ميكــنهم مــت جتــجمو م ـواقفهم الوطنيــة إىل ح ـد بعيــد
بش ــأن و ــذه املس ــجمئل ذا الا ـ ة السيجمس ــية الش ــديدةيت يف ح ـ أن املمال ـ ال ــدائم ميك ــت أن يتمتعـ ـوا
هب ــجممرب أ ـ ـ م ــت ا ري ــة .ويف ا يو ــجم الفرشي ــةيت قلم ــجم يش ــجمرك الس ــفرال م ــجم مل يكو ـ ـوا يف موق ــع الر س ــة.
ورا أحــد املتكلم ـ قــجمئال إ ــه شنــدمجم يتعلــق األمــر بــز اة مشــجمر ة املمال ـ الــدائم يف الاــيجمرتةيت فلــيم
مت الوا مجم إذا جم النتجمئي ستكون أفءـل أو أسـوأ .وشلـق أحـد ا ـجموريت قـجمئال إن املمالـ الـدائم
اارا مــجم ةتمعــون يف يويــورك يلـرال ت ــجما لــآلرال املو ــوشية شلــو رتـرار مــجم يقومــون بــه يف حلقــة العمــل.
وســيكون مــت الاــعل شلــيهم أن يكرسـوا الوقـ الــال ه يلـرال مفجمو ــجم تفاــيلية بشــأن ل ــة املشــجمريعيت
الـو اـريا مـجم تتوقـف شلـو اـوت سـجمبقة .ورأى أحـد املشـجمر أ ـه سـيكون مـت املفيـد أن يقـده املمالـون
الدائمون منظورا أطو ألال وأ ار اتسجممجم ابلضجمبع ارسساتين للمفجمو جم املتعلقة ابلايجمرتة .وميكت
أن تسك املسجمئل التفايلية لل ال.
اجللوم ا ثةنلم
أسة لب ا عما واهللئةت ا فرعلم
م ر اجللوم
السفري ورو بيسهو
املمال الدائم لليجمابن
املعلّق ن
بيس إيليتشيف
املمال الدائم ابلنيجمبة لال جما الروس
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السفرية ميشيل سيسون
ائ ة املمالة الدائمة للور

املتحدة

السـفري فولواميري يلتشنكو
املمال الدائم ألو را يجم
تءمت لدو أشمجم اجللسة الاجم ية األسولة التجملية:
• سجمر شملية اختيجمر األم العجمه اجلديد ليدا شلو حنو لدير ابملالحظةيت حيث حال اختيجمر
بتوافــق اآلرال يف لــم األمــت باــورة أيســر ممــجم توقعــه العديــد مــت املـراق  .فهــل تيســر العمليــة
أو تعق ــد م ــت لـ ـرال اربتك ــجمرا ال ــو أخ ــذ هب ــجم يف ش ــجمه  2016يف ــل م ــت ط يع ــة التع ــجمون
مــع اجلمعيــة العجمم ــة والتــدقيق العلــين واأل ا ــر ء ـرامة يف املر ــح وو ــل ــجمن ميكــت أن يك ــون
ارختيجمر خمتلفجم فيمجم لو ات ع ايلرالا األ ار سرية الو جمن يؤخذ هبجم يف املجم ـ ويف جميـة
املضــجمجيت ي ــدو أن ارشت ــجمرا اجلنســجم ية واجل رافيــة مل تكــت مســيضرة .فلمــجمذا ومــجم و ـ الــدرول
ال ـ ــو ين ـ ـ ـ است الء ـ ــهجم م ـ ــت س ـ ــري العملي ـ ــة يف ش ـ ــجمه  2016وو ـ ــل ين ـ ـ النظ ـ ــر يف إلـ ـ ـرال
إءالحجم إ جمفية يف العملية يف املستق ل
• يــويل املياــجمق ل م ـ العــجمه مس ــؤوليجم وجممــة م ــت حيــث مس ــجمشدة وتيســري شم ــل لــم األم ــتيت
ومجم فتو وذه املسؤوليجم تتوسع بفعل املمجمرسة شلو مر الزمت .ومع تقلّـد األمـ العـجمه اجلديـد
منا ـ ـ ه يف فـ ــم الوق ـ ـ الـ ــذت تـ ــدخل فيهـ ــجم افعـ ــة شـ ــجمه  2018اجمللـ ــميت وـ ــل ين ـ ـ النظـ ــر
يف أت تعديال لضريقـة تفجمشـل اجمللـم واألمـ العـجمه واشـم أحـدمهجم اآلخـر فعلـو سـ يل املاـجم يت
ة وارتل أشرب شنهجم يف حلقـجم العمـل األخـرية بشـأن طريقـة إلـرال مأابـة ال ـدال الـو يقيمهـجم
األمـ ـ الع ــجمه ــهر ألشء ــجمل اجملل ــم .فه ــل ت ــدشو ا جمل ــة إىل تع ــديال جلع ــل و ــذه الف ــرت
ذا ء ة ريمية أخف وطجمبع تفجمشل أ وإ تجملية أ ار
• يف شــجمه 2016يت ألــرت ا ت ــجمب األشءــجمل اجلــدا يف لــم األمــت يف وقـ أبكــر مــت ذت ق ــليت
وذلك لزئيجم ي حة فسة أطو م لالستعداا ملسؤوليجم م اجلديدة .فهل يرى األشءجمل املنت ون
ح ــدياجم أن وـ ــذه الف ــسة ار تقجمليـ ــة األط ــو تعضـ ــيهم يف الواقـ ــع مزي ــدا مـ ــت الف ــرت ملراق ـ ــة يفيـ ــة
شمل اجمللم ومعرفة مجم يستل شلو شءويتهم وول يلزه بذ لهوا إ جمفية يف وذا الادا
• يف السـنوا األخـريةيت ـجمن اثنـجمن مـت أبـر الشـوارتل الـو أشـرب شنهـجم يف حلقـجم العمـل يتعلقــجمن
ابلكيفي ـ ــة ال ـ ــو ة ـ ــرت هب ـ ــجم اختي ـ ــجمر رسس ـ ــجمل ا يو ـ ــجم الفرشي ـ ــة والكيفي ـ ــة ال ـ ــو يق ـ ــده هب ـ ــجم ال ـ ــدشم
ـ ـ ــم م ـ ـ ــت حي ـ ـ ــث اس ـ ـ ــتعدااا م لال ـ ـ ــضالهن هب ـ ـ ــذه املس ـ ـ ــؤوليجم اجلدي ـ ـ ــدة .ويف ش ـ ـ ــجمه 2016يت
س ـ ــع م ـ ــذ ر ن م ـ ــت رئ ـ ــيم ل ـ ــم األم ـ ــت ( S/2016/170املؤرخ ـ ــة  22ـ ـ جمط ف اير 2016
و  S/2016/619املؤرخـة  15و يوليـه  )2016إىل معجمجلـة وــذه املسـجمئل .فهـل ـ ّفـذ التــدابري
والعمليجم امل ينة يف وجمت املذ رت شلـو حنـو جممـل ومسـتمر ووـل أسـفر شـت شمليـة تتحلـو
بق ــدر أ ـ ـ م ــت التفجمش ــل والتش ــجمور والش ــفجمفيةيت ور س ــيمجم فيم ــجم يتعل ــق ابختي ــجمر رسس ــجمل ا يو ــجم
الفرشية وول تدشو ا جملة إىل إلرال سينجم أخرى
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• ا ــل مو ــوهن آخ ــر حظ ـ ابوتم ــجمه واس ــع يف حلق ــجم العم ــل األخ ــرية يف يفي ــة ش ــول وتض ي ــق
املمجمرســة رتــري الريميــة ملمجمرســة بعــال األشءــجمل اور القــجمئم ابلاــيجمرتة فيمــجم يتعلــق ســجمئل معينــة.
وأثين شلو العمل ال جملي األمهية الذت يءـضلع بـه القـجمئمون ابلاـيجمرتة وشلـو الـدشوا إىل توسـيع
ض ــجمق املش ــجمر ة يف و ــذه العملي ــة ليش ــمل أشء ــجمل إ ــجمفي  .وأث ــري إمكجم ي ــة أن يك ــون ون ــجمك
مشجمر ون يف الايجمرتة فيمجم يتعلق ب عال املسجمئليت ور سيمجم يف املسجمئل الو ميكت أن تكـون فيهـجم
ام ـ ة ايقليميــة اي ــجمفية مفيــدة .ويف شــجمه 2016يت أخــذ األشءــجمل رتــري الــدائم مــجمه امل ــجمارة
فيمــجم يتعلــق ب ـ عال املســجمئل .فمــجم و ـ املشــورة الــو ين ـ أن يتلقجموــجم األشءــجمل املنت ــون حــدياجم
بشــأن وــذه املســألة ووــل ين ـ أن تــوىل وــذه املســألة مزيــدا مــت اروتمــجمه يف املنجمقشــجم بشــأن
إءال أسجمليل العمل ااخـل اجمللـم أو وـل تفـ املمجمرسـجم ا جمليـة ابل ـر منهـجم شلـو أفءـل
حنو ميكت توقعه وبافة شجممةيت وـل ونـجمك تعـجمون ـجمج بـ القـجمئم ابلاـيجمرتة ورسسـجمل ا يوـجم
الفرشية ذا الالة
• أ ــري يف رســجملة مؤرخــة  1و يوليــه  2016مولهــة مــت املماــل الــدائم لليــجمابنيت تءــمن شر ــجم
للمنجمقش ــة املفتوح ــة بش ــأن أس ــجمليل العم ــليت إىل أن املنجمقش ــة ستش ــكل فرء ــة للمنل ــم ليق ــوهيت
شــجمر ة الوفــوا املهتمــة ابألمــر مــت بـ شمــوه األشءــجمليت ابلنظــر يف تنفيــذ مــذ رة ال ـرئيم ال ـواراة
يف الوثيق ــة  S/2010/507وس ــجمئر امل ــذ را ذا الا ــلة م ــت أل ــل دي ــد املمجمرس ــجم النجملح ــة
وأولــه القاــور ا تملــةيت والنظــر يف إلـرال التعــديال الال مــة .ويف وــذا الاــدايت مــجم وـ النقــجمط
الو ت مت املنجمقشة املفتوحة ومجم و خضوا املتجمبعة الو ميكت النظر فيهجم
• لقد سلّم شلو ضجمق واسع يف حلقجم العمـل السـجمبقة ن اجمللـم مـت بـ أ اـر ألهـزة منظومـة
األم ــم املتح ــدة تكيّف ــجم م ــت حي ــث اشتم ــجما التحس ــينجم يف أس ــجمليل شمل ــه .ويف و ــذه املرحل ــةيت
م ــجم وـ ـ خضـ ـوا التنفي ــذ أو اجمل ــجمر اي ــجمفية ال ــو ين ـ ـ أن ظ ــو ابروتم ــجمه شل ــو سـ ـ يل
األولويــة فعلــو س ـ يل املاــجم يت شلــو ال ـررتم مــت ايش ـراب بشــكل متكــرر شــت القلــق يف حلقــجم
العمــل الســجمبقةيت يقــجم إن الضــجمبع الريمـ والتفــجمشل للمشــجمورا ر يـزا شلــو ارلــة رتــري جمفيــة.
فلمجمذا ياعل إلرال سينجم يف وذا اجملجم وول ميكت ا جمذ خضوا إ جمفية يف وذا ارجتجمه
• يف الســنوا األخ ــريةيت ي ــدو أن ء ــيي ارلتم ــجمهن اجلديــدة أو املع ّدل ــة ت ــوفر للمنل ــم ق ــدرا أ ـ
مت املرو ة فيمجم يتعلق ابلنظر يف طجمئفة واسعة مت املسجمئل وا او شلو مدخال أوسـع ضجمقـجم
رس ـ ــت دامهجم يف م ـ ــداور اجملل ـ ــم .فه ـ ــل ة ـ ــرت اس ـ ــت داه ا ـ ـ ـوارا التفجمشلي ـ ــة رت ـ ــري الريمي ـ ــة
وارلتمجمشجم باي ة آر باورة منجمس ة وفعجملـة ووـل تسـت ده املشـجمورا مـع ال لـدان املسـجممهة
قدر ممكت مت الفعجملية
بقوا و فراا رطة
• مت احية أخرىيت أبدت العديد مت التعليقجم يف حلقجم العمل األخرية بشـأن الفجمئـدة ا ـدواة
للمنجمقشجم املفتوحة ومقدار الوق الذت تسـتهلكهيت ور سـيمجم فيمـجم يتعلـق ابملسـجمئل املوا ـيعيةيت
شن ــدمجم ر تك ــون ون ــجمك متجمبع ــة جمفي ــة .فه ــل ميك ــت أن تك ــون ون ــجمك سـ ـ ل لتنظيمه ــجم وإلرائه ــجم
مت أ جم أن تكون أ ار فجملة وفعجملية
• وفقجم ملجم ذ ر يف وثيقة ” ة شجممة شت ممجمرسجم لم األمت“ لعجمه 2015يت شقد  12التمجمشـجم
رفيــع املســتوىيت أت التمــجمهن واحــد يف الشــهر وســضيجم .فهــل ين ـ أن يســعو اجمللــم إىل ا جمفظــة
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شلو تلك الوترية وشلو أت أ واهن املوا يع يعوا وذا اروتمجمه الرفيع املستوى للمنلم ابلفجمئدة
وأت منهجم ميكت أن يعجمال بشكل أفءل ابست داه ءيي أخرى
• يف حلقــة العمــل األخــريةيت لــر منجمقشــة للفجمئــدة املمكنــة لتوســيع ضــجمق اســت داه بنــد لــدو
األشمــجم املعنــون ”أت مســجمئل أخــرى“ .ومنــذ ذلــك ا ـ يت أءـ ذلــك يف الواقــع ممجمرســة أ اــر
ـيوشجم .فمـجم وـ آاثر وـذه املمجمرسـة املتضــورة وأيـت ــدي ت يـريا إةجمبيـجم ووــل ونـجمك أت لوا ــل
سل ية ةتملة
• اقس يف املذ رة  S/2016/170املؤرخة  22ـ جمط ف اير  2016شـدا مـت التـدابري لتعزيـز الشـفجمفية
يف ا يوــجم الفرشيــة للمنلــم .فــجمىل أت مــدى ةــرت تنفيــذ وــذه امضـوا وأيــت يلــزه إحـرا املزيــد
مــت التقــده و ــنع املــذ رة أيءــجم امض ـوا الراميــة إىل س ـ التفجمشــل والتنســيق ب ـ ا يوــجم
الفرشية وفيمجم بينهجم وب اجمللم كل .فهل يلزه ا جمذ خضوا أخرى يف وذا اجملجم
• يف بعــال حلقــجم العمــل األخــريةيت لــرى ايشـراب شــت القلــق إ ال الاــعوبة الــو يوالههــجم اجمللــم
أحي ــجما يف ةجمول ــة ممجمرس ــة الرقجمب ــة الفعجمل ــة شل ــو تنفي ــذ شملي ــجم حف ــل الس ــاله و ظ ــم اجلـ ـزالا
وشمليــجم اي فــجمذ الــو ذن هبــجم .فهــل يــؤات ايبــالب املعــز مــت لجم ــل قــجماة الق ـوا واملمال ـ
امجمء ل م العجمه و اة تواتر بعاجم اجمللـم إىل امليـدان و سـ ايلـرالا امجمءـة بلنـجمن
اجل ـ ـزالا إىل الت فيـ ــف مـ ــت حـ ــدة وـ ــذا الشـ ــجمرتل ووـ ــل يلـ ــزه ا ـ ــجمذ خض ـ ـوا أخـ ــرى لتعزيـ ــز
ارستعرا جم الدورية للعمليجم اجلجمرية و ظم اجلزالا القجمئمة
تقلل ا تغلري وآفةقه
قيــل إن جتربــة إاخــجم ت يـريا يف أســجمليل شمــل لــم األمــت الـ يف أن الكاــري ممكــت نــرا
أن خــذ األشءــجمل امل ــجمارةيت ظـرا ألن أ مــت ذلــك ر يتضلــل تعــديل املياــجمق .وذ ــر أمالــة شلــو ” ــرا
القيــجمه بــذلك“ تءــمن ول ــجم ايفضــجمر الشــهرية ب ـ املمال ـ الــدائم يت واجللســجم امتجمميــة التفجمشليــةيت
والتكلم يف القجمشة ق ل ار تقجم إىل املشجمورا يت وارست داه املوسع ل ند ”مسجمئل أخرى“ (املعروج أيءجم
ابســم ”أت مســجمئل أخــرى“) يف لــدو األشمــجم  .ووفقــجم ملــجم ذ ــره شــدة متكلمـ يت جم ـ حلقــجم العمــل
السـ ـ ــنوية املعنو ـ ـ ــة ”اخـ ـ ــو معـ ـ ــسك العمـ ـ ــل شلـ ـ ــو أالّ ارسـ ـ ــتعداا“ مفيـ ـ ــدة يف ديـ ـ ــد ـ ـ ــجمر الت يـ ـ ــري
ويف استعرا مدى مجم استضجمش قيقه جمار جم امجمءة .ورأى أحد املتكلمـ أن اجلميـع خـجمرج اجمللـم
ينتقــد أســجمليل شملــهيت ولكــت شنــد ار ءــمجمه إىل اجمللــم ورسيتــه مــت الــداخليت ت ــدو األمــور خمتلفــة ويــدرك
مقدار مجم أقز يف وذا الادا .ويا ار ض جمهن أ ار إةجمبية.
وابلـررتم مــت أن ورقــة املعلومــجم األسجمســية الــو قــدمهجم الســيد رك أ ــد أن األشءــجمل الــدائم
مييل ــون إىل أن يكو ـ ـوا أقـ ــل محجمسـ ــجم بشـ ــأن ت يـ ــري أس ــجمليل العمـ ــل مـ ــت األشءـ ــجمل رتـ ــري الـ ــدائم يت ألـ ــجمب
أحــد املشــجمر ن األمــر مل يكــت ــذلك اائمــجم .و ــجمن ونــجمك شــدا مــت التحســينجم يف أســجمليل العمــل
يف السنوا األخريةيت اقس بعءهجم أشءجمل اائمون وبعءهجم اآلخر أشءجمل رتري اائم  .ويقوه رسسجمل جلجمن
اجلـ ـزالا ب ــز را تو ـ ـ التا ــورا والتوقع ــجم  .وي ــدشو أء ــحجمب املا ــلحة ايقليمي ــون إىل ارلتم ــجمهن
شءــجمل جلــجمن اجل ـزالا يت ممــجم يســجمشد شلــو التنفيــذ .وتعــز الشــفجمفية ابلعــدا املتزايــد مــت اجللســجم العلنيــة
وال يجما الاحفية الو تادر شقل للسجم اللنجمنيت إر أ ه مـت املهـم ايبقـجمل شلـو ـكل مـت أ ـكجم
التوا ن يف وذا الادا .ويلزه شقد للسجم اللنجمن نلسجم خجمءة.
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وأ ــد أحــد املشــجمر أن مــت الاــحي أن األشءــجمل الــدائم مييلــون إىل أن يكو ـوا أ اــر تفــجمسر
بشأن التقـده الـذت أحـر بشـأن إءـال أسـجمليل العمـليت يف حـ أن األشءـجمل رتـري الـدائم أقـل إةجمبيـة
إ ال مــجم أقــز .ورأى مــتكلم آخــر أن ونــجمك الكاــري مــت الضقــول يف ممجمرســجم لــم األمــتيت الــو ياــعل
شل ــو األشء ــجمل اجل ــدا فهمه ــجم أو ت يريو ــجم .ووفق ــجم مل ــجم ذ ــره أح ــد ا ــجموريتيت جم ـ ـ ون ــجمك مقجموم ــة لفك ــرة
و ـع بنــد لديـد يف لــدو األشمـجم اقسحهــجم وفــد بلـده ويتضلــل األمـر شقــد التمـجمهن باــي ة آر لتاقيــف
أشءجمل اجمللم والت لل شلـو املقجمومـة .وراا شلـو ذلـكيت وافـق أحـد املتكلمـ شلـو أ ـه يتعـ شلـو اجمللـم
أن يكــون أ اــر ا فتجمحــجم إ ال األفكــجمر اجلديــدةيت س ـوال جم ـ تتعلــق مــدو أشمــجم أو ســجمليل العمــل.
وارجتجمه يتحرك يف وذا ارجتجمهيت شلو أت حجم .
وشل ــق مش ــجمر جمن ابلق ــو إن ار ت ــجمب امل ك ــر ل شء ــجمل اجل ــدا ــجمن خض ــوة مام ــرة إىل األم ــجمهيت
ظرا أل ه يتي م املزيد مت الوق لالستعداا بشكل سليم ق ل ا ءمجممهم إىل لم األمت .وذ ـر ةـجمور
آخر أ ه جمن مت املفيد أن يفس اجملجم م ءور اجللسجم للحاو شلو فكرة أفءل شت يفية شمـل
اجمللم ووي وجمته الفرشية .ووفقجم ملجم ذ ـره أحـد ا ـجموريتيت حـجمن الوقـ لتـدويت بعـال اربتكـجمرا يف أسـجمليل
العمل يف إطجمر اجلهوا اجلجمرية لس ـيد ممجمرسـجم اجمللـم .واقـس أحـد املتكلمـ أن و ـع اسـتكمجم ملـذ رة
الرئيم املؤرخة  26و يوليه  )S/2010/507( 2010قد يكون منجمس جم وأن اجمللـم ميكـت أن خـذ بعـ
ارشت ــجمر اآلرال املع ــرب شنه ــجم يف املنجمقش ــة املفتوح ــة بش ــأن أس ــجمليل العم ــل .وأ ــري إىل أن الفري ــق العجمم ــل
رتري الريم املعين ابلواثئق واملسجمئل ايلرائية األخرى يواءل تنجمو وذه املسجمئل شلو أسجمل مستمر.
وح ّدا أحد املتكلم التعديال الو أاخل شلو شملية اختيـجمر األمـ العـجمه اجلديـد ابشت جمروـجم
ابتكــجمرا وجممــجم آخــر .وإن ــجمن مــت املهــم احـساه أحكــجمه املياــجمق يف وــذا الاــدايت فقــد أاى إطــالق حـوارا
رتري ريمية إىل إ تجمج بعال ا ـجمااث ا جممـة مـع املر ـح  .بيـد أن مسـألة يفيـة إبـالب تـجمئي اسـتضالشجم
الـ ـرأت الش ــكلية تتضل ــل مزي ــدا م ــت التفك ــرييت م ــجم ل ــوحل يف اجللس ــة األوىل .وأي ــد أح ــد ا ــجموريت فك ــرة
أن ا وار رتري الريم مع املر ح جمن مفيدايت فأ جمر إىل أن املمجمرسة ين أن تدرج يف النظـجمه الـداخل
املؤق ـ ـ للمنلـ ــم .ولكـ ــت اجلهـ ــد امل ـ ــذو يبقـ ــجمل تـ ــجمئي اسـ ــتضالشجم ال ـ ـرأت الشـ ــكلية س ـ ـرية يتنـ ــجموب
مـ ــع التفءـ ــيل الفضـ ــرت ألشءـ ــجمل اجمللـ ــم للس ـ ـرية .وقـ ــد أ ـ ــر ذلـ ــك كجم ـ ــة اجمللـ ــم وقـ ــو ماـ ــداقيته.
وقـد حـجمن الوقـ ي ــفجمل الضـجمبع الريمـ شلـو العمليــة اجلديـدة مـت خـال قـرار يت ـذه اجمللـم شلـو الـررتم
مـت شـده موافقـة اجلميـع شلـو ذلـك .ورأى أحــد املشـجمر أن اختيـجمر األمـ العـجمه اجلديـد وشمليـة الســاله
الكولوم ية جما حدث ابر يت يف شجمه 2016يت لكت الكاري ممـجم ت قـو أفسـد بسـ ل املوالهـجم السيجمسـية.
ورأى أح ــد ا ــجموريت أن أس ــجمليل شم ــل اجملل ــم ين ـ أن تو ــع شل ــو حن ــو ييس ــر من ــع ش ــوب النزاش ــجم
بوءفه مقادا أسجمسيجم لعمل اجمللم.
اجللوةت واملألةورات
قيل إن اجللسجم أ ار وأطو ممجم ين يت ووـ ممجمرسـة رتـري مسـتدامة يف القضـجمهن امـجمت .ويتعـ
أن يكـ ــون لـ ــم األمـ ــت أ اـ ــر فـ ــجملة وأن يسـ ــت ده الوق ـ ـ شلـ ــو حنـ ــو أفءـ ــل .واشـ ــجم أحـ ــد املتكلم ـ ـ
إىل أن تك ــون ارلتمجمش ــجم أقا ــر ي ــث يك ــون مق ــدمو ايحجمط ــجم أفء ــل .وإذ واف ــق أح ــد املشـ ـجمر
شلو ـرورة أن تكـون ارلتمجمشـجم أقـل اسـتهال جم للوقـ وشلـو أن وشيـة مقـدم ايحجمطـجم ايشالميـة
مل تكــت متكجمفوــةيت اشــجم إىل للســجم شمليــة املنحــو ر تعقــد إر شنــد الءــرورة .وين ـ أر ةتمــع اجمللــم
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إر شنـدمجم يتعـ شليـه ذلـك .ويف رأت أحـد ا ـجموريتيت سـيكون فـر حـدوا منيـة شلـو املـداخال مفيـدا
وين ـ أر يك ــرر املتكلم ــون اآلرال ال ــو ي ــديهجم مق ــدمو ايحجمط ــجم ق ـ لهم .وين ـ أن تك ــون التعليق ــجم
مو ــوشية ومر ــزة شلــو النتــجمئي املمكنــة .وأ ــجمر أحــد املشــجمر إىل أن األمــر ر يســت رق اـريا مــت الوق ـ
ح يـدرك العءـو اجلديـد أن اجمللـم رتـري فعـجم يف طريقـة إلـرال اجللسـجم  .وأ ـد مـتكلم آخـر أن ا ـدج
وو لعل اجمللم أ ار فجملة وأ ار فجمفية شلو السوال.
وأ ــري إىل أن مســألة الوقـ ســتكون أ اــر حــدة إذا و ّســع لــم األمــتيت وين ـ ابلتــجميل معجمجلــة
أوله القاور يف وذه املرحلة .ولعل األفرقة العجمملـة أو أفرقـة الاـيجمرتة تسـتضيع أن تسـجمشد يف تيسـري إحـرا
تقــده بشــأن مســجمئل ةــداة .ووافــق أحــد املشــجمر شلــو ولــوا ــرورة ملزيــد مــت الكفــجملة والت ســي يت مــاال
شــت طريــق اجلمــع ب ـ منجمقشــة اجل ـزالا واملنجمقش ــة امجمءــة ب لــدان بعينهــجميت وإبقــجمل ارلتمجمشــجم قا ــريةيت
واستعرا اورا ايبالبيت وشده شقد للسـجم إر إذا حـدي أمـر مـجم .وأ ـجمر مـتكلم آخـر إىل أ ـه لمـجم
جم اجللسجم أقار جمن األمر أفءليت لكت األشءجمل مييلون إىل امل جمل ة يف تقدير قوة الكلمة املنضوقة.
ولرى التأ يد شلو أن ونجمك الكاري لدا مـت املنجمقشـجم املفتوحـة الـو تـدىل فيهـجم بيـجما مفرطـة
الضــو  .وشنــدمجم يتــوىل األشءــجمل رتــري الــدائم مناــل الر ســةيت مــت املفهــوه أن يــروا األمــر ابشت ــجمره مســألة
متوارثــةيت لكــت ذلــك يــؤات إىل شقــد منجمقشــجم مفتوحــة بت ـواتر مفــرط .وســأ أحــد املشــجمر شــت قيمــة
املنجمقش ــجم املفتوح ــةيت ظـ ـرا ألن املفجمو ــجم ااخ ــل ل ــم األم ــت ش ــجماة م ــجم جت ــرى مسـ ـ قجم اون أن أتخ ــذ
يف ارشت ــجمر اآلرال الــو ســينرت ايش ـراب شنهــجم رحقــجم يف املنجمقشــجم املفتوحــة .و ــكك أحــد املتكلم ـ
يف فجمئــدة املنجمقشــجم املفتوحــةيت فأ ــجمر إىل أن املمال ـ الــدائم ألشءــجمل اجمللــم قلمــجم فءــروايت ور يــؤاى
ابلت ــجميل رت ــر إيا ــجم الرس ــجمئل بضريق ــة حس ــنة .وش ــالوة شل ــو ذل ــكيت ون ــجمك ش ــدا ــري لل جمي ــة م ــت تل ــك
املنجمقشــجم يت ياــل إىل اثتنـ أحيــجما يف ــهر واحــد .وشلــو الـررتم مــت وــذه الشـوارتليت أ ــجمر أحــد ا ــجموريت
إىل أن املنجمقشجم املفتوحة تست ده وسيلة يقجممة رواب ب اجمللم واجلمعية العجممة.
وذ ــر أحــد املشــجمر شــدة سـ ل ميكــت سـ املشــجمورا مــت خال ــجم .وين ـ تشــنيع مقــدم
ايحجمطــجم شلــو أن يكو ـوا مــولزيت وأن يرّ ــزوا شلــو املســجمئل الرئيســيةيت ووــو مــجم ين ـ أن يضلــل الـرئيم
إل ـ ــيهم مس ـ ـ قجم القي ـ ــجمه ب ـ ــه .ويف شملي ـ ــة اختي ـ ــجمر مق ـ ــدم ايحجمط ـ ــجم يت ين ـ ـ أر يـتّ ـ ــع ال وتو ـ ــو اائم ـ ــجم
إذا ــجمن ونــجمك مســؤولون أات مرت ــة يتمتعــون خب ـ ة ألاــق وأ ســل شلــو أر الواقــع .مــجم أن اســت داه
قجمشـدة ايءـ ع يــؤثر معـل املشــجمورا أ اـر تفــجمشال وإ تجملـجم .وأ ـجمر أحــد املتكلمـ قــجمئال إن ونـجمك مــيال
باــفة شجممــة إىل الكاــرة املفرطــة يف شــدا مقــدم ايحجمطــجم ووــم مييلــون إىل ايطجملــة املفرطــة يف الكــاله.
رتــري أن ةــجمورا آخــر اشــس ابلقــو إ ــه ر يولــد شــدا ــجمج مــت مقــدم ايحجمطــجم مــت ذوت املنظــورا
املستقلةيت مت ق يل مت ميالون األوسجمط األ جماميية أو اجملتمع املد .
ورحل أحد املتكلم أن املشـجمورا أءـ ح تتنسـد إىل حـد بعيـد يف تـالوة ل يـجما خضيـةيت
تكـ ّـرر يف اــري مــت األحيــجمن مــجم سـ ق أن قجملــه مقــدمو ايحجمطــجم  .ور تســت ده قجمشــدة ايءـ ع يف اــري
مت األحيجمنيت لكنهجم توفر األمل يف لعل املشجمورا أ ار تفجمشال وأ اـر مو ـوشية .وميكـت تعزيـز الشـفجمفية
إذا مكــث األشءــجمل يف القجمشــة بعــد أن تقــده إلــيهم ايحجمطــجم بــدر مــت ار ســحجمب إىل رترفــة املشــجمورا
األءـ ر .وأ ــد أحــد املشــجمر أن مشــجمورا لــم األمــت ين ـ أر تعتـ قجمشــة ةكمــة يــدىل فيهـجم ب يــجمن
مث ي ـ ــجمار الش ـ ــجمود .ومم ـ ــجم يا ـ ــري الش ـ ــعور ابلا ـ ــدمة أر ي ق ـ ــو املتكلم ـ ــون لالس ـ ــتمجمهن إىل اآلخـ ـ ـريتيت ظـ ـ ـرا
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ألن املشــجمورا يف ــس أن تك ــون تفجمشليــة .ووفق ــجم مل ــجم ذ ــره ة ــجمور آخ ــريت شــأ تل ــك املمجمرس ــة املؤس ــفة
ألن ال يجما الو تقده يف املشجمورا تكون مكررة يف اري مت األحيجمن.
وأ ــري إىل أ ــه ســيكون مــت املفيــد لــو ــجمن بوســع مقــدم ايحجمطــجم مــت األمجم ــة العجممــة ــديث
امل ـواا الــو يقــدمو جم وإذا ــجمن بوســعهم تقــد م ـواا با ـرية لــدشم شرو ــهم الشــفويةيت حســل ارقتءــجمل.
وإذ رحل أحد املشجمر أن ال يجما الو تقده يف املشجمورا يل إىل أن تكـون مكـررةيت اقـس اسـت داه
”ءــي ة توليــدو“ الــو ةتمــع ول هــجم ـواب املمال ـ الــدائم يف بدايــة ــل ــهر لفــر الوفــوا الــو تريــد
أن تــتكلم حســل املوا ــيع والنظــر مــت مث يف تقســيم للعمــل ميكــت أن ينضــوت شلــو بيــجما مشــس ة يــث
ورا أحـد ا ـجموريت قـجمئال إ ـه سـيكون مـت املفيـد اسـت داه
ر يءضر ل وفد إىل أن يتكلم بشأن ل بنـدّ .
ءي ة توليدو شلو حنـو أ اـر تـواترايت إر أ ـه ين ـ التسـليم ن الوفـوا اـريا مـجم تءـضر إىل ايارل ب يـجما
بشأن مسجمئل معينة ح لو س ق أن قجم آخرون أ يجمل ممجمثلة.
وأ ـ ــري إىل أن أحـ ــد الس ـ ـ ل الكفيلـ ــة ابلتشـ ــنيع شل ـ ــو مزيـ ــد مـ ــت التفجمش ـ ــل يف املشـ ــجمورا يتما ـ ــل
يف أن يضلــل إىل الـرئيم و ــع لــدو أشمــجم مشــرو يت ر ــجم مــع ديــد املســجمئل الــاالي األ اــر إ جمحــجم الــو
يتع معجمجلتهجم .ويف رأت أحد املتكلمـ يت سـيتضلل سـ املشـجمورا ات ـجمهن األشءـجمل نـجم أ اـر ا ءـ جمطجميت
وش ـ ــده ار تف ـ ــجمل ؤلـ ـ ـرال ت ي ـ ـ ـريا يف أس ـ ــجمليل العم ـ ــل .وم ـ ــت الء ـ ــرورت ا جمفظ ـ ــة شل ـ ــو منح ـ ــو شمل ـ ـ ـ يت
بـدر مــت الس يـز شلــو التحليــل الشـيق والعــرو الوءــفية .وأ ـجمر أحــد املشــجمر إىل أن ا ـدج العــجمه ين ـ
أن يتماــل يف اة الضــجمبع رتــري الريم ـ للمشــجمورا و اة التفجمشــل فيهــجم .وأ ــد أحــد املتكلم ـ أن خالءــة
القـو تتماــل يف أ ــه يتعـ شلــو األشءــجمل بــذ مزيـد مــت اجلهــد لالســتمجمهن إىل بعءــهم بعءــجم .و لمــجم اســتمع
املـ ــرل أ اـ ــر تعلـ ــم أ اـ ــر وأء ـ ـ ح املـ ــداور أ اـ ــر إاثرة لالوتمـ ــجمه .و لمـ ــجم ا ااا مقـ ــدار مـ ــجم يقدمـ ــه املـ ــرل
يف املشـجمورا ا ااا مقــدار مــجم فاــل شليــه منهــجم .وأيـّـد ذلـك أحــد ا ــجموريت قــجمئاليت عــميت ر يســتمع األشءــجمل
بعءهم إىل بعال جم فيه الكفجمية .ووذا وو السـ ل يف أن حلقـة العمـل قيمـة لـدا :وـ أحـد األوقـجم الـو
يستمع فيهجم األشءجمل بعءهم إىل بعال بشكل فعل  .ووافق مشجمرك آخر شلو رورة ارستمجمهن أ ار.
وقيل إن للسجم استكشجمج اآلفجمق تا لدواوجم شندمجم تعقـد يف األوقـجم الـو تشـتد ا جملـة
إليهـجم .ولكـت إذا مـ جم أارلـ باـورة تلقجمئيـة يف لـدو األشمـجم ـل ـهريت ستاـ روتينيـة ورتي ـةيت يـث
يءيع ال ر منهجم يف جمية املضجمج .وشلق أحد املشجمر قجمئال إ ـه مـت املفيـد شقـد للسـجم استكشـجمج
اآلفجمق باورة أ اـر تـواترايت رتـري أ ـه ميكـت تعزيزوـجم ابسـت داه شـدا أ ـ مـت وسـجمئل الـدشم ال اـرية .ووفقـجم
ملجم ذ ره أحد ا جموريتيت ين ا فـجم شلـو الـزخم ورال شقـد للسـجم استكشـجمج اآلفـجمق .ووفقـجم ملـجم ذ ـره
أحد املتكلم يت ميكت أن تكون للسجم استكشجمج اآلفجمق مفيدة لدا يف تلمم مجم يلو يف األفق.
وأ جمر أحـد املتكلمـ إىل أن ورقـة املعلومـجم األسجمسـية الـو قـدمهجم السـيد رك ذ ـر أ ـه اتفـق
يف حلقــة العمــل الــو شقــد العــجمه املجم ـ شلــو اســت داه بنــد ’’أت مســجمئل أخــرى‘‘ باــورة أ اــر ت ـواترا
مم ــجم سـ ـ ق وي ــدو أن ذل ــك يتحق ــق .وق ــد ألريـ ـ يت شل ــو سـ ـ يل املا ــجم يت منجمقش ــة بش ــأن التض ــورا الراون ــة
يف العراق أا إىل اتفجمق سريع شلو بيجمن ءـحف اون تعليمـجم مـت العواءـم .وإذ وافـق أحـد املشـجمر
شلــو أن املنجمقشــة بشــأن الع ـراق جم ـ مفيــدة وأن اســت داه بنــد ”أت مســجمئل أخــرى“ ميكــت أن يكــون
مامرايت أ جمر أيءـجم إىل أن إلـرال ارسـتعجم ة ب نـد ”أت مسـجمئل أخـرى“ اسـت ده ؤفـراط يف حـجمر أخـرى
ملواءـ ــلة ال ـ ــتكلم بش ـ ــأن ف ـ ــم ال ن ـ ــد اون و ـ ــعه شل ـ ــو ل ـ ــدو األشم ـ ــجم  .وشل ـ ــق أح ـ ــد ا ـ ــجموريت ق ـ ــجمئال
إن املنجمقشــجم يف إطــجمر بنــد ”أت مســجمئل أخــرى“يت سـوال أسـ ّـر أحــد األشءــجمل أو مل يســر مــت رسيــة املســألة
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تضــر للنقــجمديت و ـ اائمــجم ت ــجمار فعجملــة و ــيقة لــآلرال .ويف رأت أحــد املتكلم ـ يت ــجمن توســيع ضــجمق
اســت داه بنــد ”أت مســجمئل أخــرى“ يف شــجمه  2016تضــورا مفيــدا مــت حيــث تيســري شمــل لــم األمــت
و جمن تينة م جم رة لقة العمل الو شقد يف شجمه .2015
ا عمللم واإلجرا واملمةرسم
م أن يكو وا أ ار مرو ة ولـور مـت بدايـة
فيمجم يتعلق سألة القجمئم ابلايجمرتةيت قيل إ ه ين
العملية .وين ـ جتنـل الـنم ا ـجميليت الـذت تـتمكت فيـه موشـة ةـدواة لـدا مـت األشءـجمل مـت ارطـالهن
شلــو املشــجمريع األوىل الــو تتــجم بعدئــذ جملموشــة أ ـ وشــجم مــجم ق ــل أن يضلــع شليهــجم مجيــع أشءــجمل اجمللــم.
ويفءل أن يكون ونجمك ظجمه أقل اتسجممجم ابلضجمبع الريم  .ووافق أحد ا جموريت شلو أ ه سيكون مت املفيـد
لـدا أن تعمــم املشــجمريع شلــو ضــجمق أوســع يف مرحلــة م كـرة مــت العمليــة .وشنــدمجم يســم الوقـ يت ســيكون
م ــت املفي ــد إل ـ ـرال مش ــجمورا رت ــري ريمي ــة بش ــأن مش ــجمريع املق ــررا  .وأ ــجمر أح ــد املتكلم ـ ـ إىل أن اة
اس ــت داه ظـ ــجمه للمشـ ــجمر يف الا ــيجمرتة ستشـ ــكل خضـ ــوة إىل األمـ ــجمهيت ر س ــيمجم فيمـ ــجم يتعلـ ــق اب ـ ــجمر
يف أفريقيـ ــجم ورتريوـ ــجم مـ ــت األمـ ــجم ت الـ ــو ميكـ ــت أن تكـ ــون ام ـ ـ ة ايقليميـ ــة مفيـ ــدة فيهـ ــجم .ورحـ ــل مشـ ــجمرك
آخــر أن وــذه القجمشــدة ميكــت أن تنض ــق أيءــجم شلــو الشــرق األوس ـ  .وفكــرة املشــجمر يف الاــيجمرتة ــيقة
لدا وتستحق املزيد مت املتجمبعة.
وقيل إ ه ليم ونجمك مـجم مينـع األشءـجمل مـت امل ـجمارة إىل الاـيجمرتة بشـأن أت مو ـوهن ـجمن .وفـجمو
القــجمئمون ابلاــيجمرتة شمومــجم إ ـراك اجلميــعيت ألن تنـوهن اآلرال ميكــت أن يعضـ رسى لديــدة و تينــة أفءــل.
و ــجمن ــة ش ــدا م ــت ا ــجمر يف اآلو ــة األخ ــرية ق ـ فيه ــجم أشء ــجمل رت ــري اائم ـ ب ــدور الق ــجمئم ابلا ــيجمرتة.
وتس ـ ــجمل أح ـ ــد املش ـ ــجمر شم ـ ــجم إذا ـ ــجمن م ـ ــت الا ـ ــحي اائم ـ ــجم أن الق ـ ــجمئم ابلا ـ ــيجمرتة يرح ـ ــون اائم ـ ــجم
إمـجم ابملشـجمر يف الاــيجمرتة أو شءـجمل آخـريت يقــدمون ءـي ة مــجم يف أت وقـ  .وإذا ـجمن األمــر شلـو وــذا
النحـويت فهـذا مياــل خضـوة وجممــة لـدا يف الضريــق الاـحي  .ووفقــجم ملـجم ذ ــره أحـد ا ــجموريتيت ميكـت أن يكــون
ظجمه القجمئم ابلايجمرتة أ ار إ اجمفجم واميقراطيـة .وقـد قحـ ممجمرسـة تعيـ مشـجمر ابلاـيجمرتة يف بعـال
ا ــجمر وين ـ ـ تش ــنيعهجم .وتكل ــم أح ــد املتكلم ـ ـ ش ــت جترب ــة إةجمبي ــة م ــع أح ــد املش ــجمر ابلا ــيجمرتة
يف شــجمه  2016فيمــجم يتعلــق شــروهن ق ـرار ابر يت ابل ـررتم مــت أن املســعو مل يــنن يف جميــة املضــجمج .وشلــق
أحــد ا ــجموريت قــجمئال إن مســألة القــجمئم ابلاــيجمرتة حسجمســة لــدايت وأ ــد أن ولــوا قــجمئم واحــد ابلاــيجمرتة
ةعل شمل اجمللم أ اـر فـجملةيت وإن ـجمن أقـل ـرشية يف أشـ الـ عال .ومـت ـأن ا ـساط ولـوا مشـجمرك
يف الا ــيجمرتة با ــورة اائم ــة أن ةع ــل اجملل ــم أق ــل فعجملي ــةيت وإن ــجمن أ ا ــر ا ــيال .وشموم ــجميت يكم ــت الس ــر
قدر ممكت.
ابلنس ة لكل قجمئم ابلايجمرتة يف ممجمرسة وذا الدور بضريقة تشمل اجلميع
وإذ رحــل أحــد املشــجمر أن مســألة اختيــجمر رسســجمل ا يوــجم الفرشيــة ذ ــر يف مـواا املعلومــجم
األسجمس ـ ــية لق ـ ــة العم ـ ــل بوء ـ ــفهجم أح ـ ــد الش ـ ـ ـوارتل املس ـ ــتمرة وأن م ـ ــذ رت م ـ ــت رئ ـ ــيم ل ـ ــم األم ـ ــت
( S/2016/170و  ) S/2016/619تنجمولت ــجم املس ــألةيت أ ــجمر إىل أن بع ــال التق ــده ق ــد أح ــر يف تنفي ــذ تل ــك
امل ــجمائ التوليهي ــةيت إر أن ــة حجمل ــة إىل مزي ــد م ــت العم ــل .ومل ي ــف اجملل ــم هبدف ــه املتما ــل يف ا ــيص
الر ســجم لــو أوائــل تشـريت األو أ تــوبريت ولكــت العمليــة ارستشــجمرية جم ـ ذا طــجمبع تفــجمشل أ ـ
مم ــجم جم ـ ـ شلي ــه يف املجم ـ ـ  .وس ــيكون م ــت املفي ــد ا ا ــو شل ــو إيء ــجمحجم م ــت الـ ـرئيم ش ــت أسـ ـ جمب
اميجمرا  .وأ جمر أحد املتكلم إىل أن إقرار ر سة بلده ألحـد األفرقـة العجمملـة مل ياـدر حـ جميـة ـجم ون
24/32

17-08907

S/2017/468

األو ايســم  .و ــجم أن ا ت ــجماب اجمللــم قل ـ إىل حزيران يو يــهيت تســجمل أحــد ا ــجموريت شــت الس ـ ل
يف أن ايبالب بشأن الر سجم است رق ح جميـة تشـريت األو أ تـوبر .ومـع ذلـكيت يسـلّم ن وـذا مياـل
سنجم ريا مقجمر ة ابلسنوا السجمبقة وأن امليسريت بـذلوا لهـدا حقيقيـجم لتحسـ العمليـة يف شـجمه .2016
وشلــق أحــد املشــجمر قــجمئال إ ــه ابلـررتم مــت أن ونــجمك ــجمر للتحسـ يت وفّــر التعيـ الســجمبق فرءــة للتعــرج
شلــو شمــل ا يوــجم الفرشيــة بشــكل أفءــل .وبفءــل العمــل اجليــد الــذت قــجمه بــه امليســرونيت جم ـ شمليــة
ارختيجمر تفجمشلية .وأشرب ةجمور آخر شت تقديره جلهوا امليسريتيت قجمئال إن العملية جم مر ية.
واق ـ ــس إي ـ ــالل املزي ـ ــد م ـ ــت اروتم ـ ــجمه لكيفي ـ ــة تنظ ـ ــيم التمجمش ـ ــجم ا يو ـ ــجم الفرشي ـ ــة .وت ـ ـ ـ ّ أ ـ ــه
م ـ ــت الء ـ ــرورت تنظ ـ ــيم طجمئف ـ ــة واس ـ ــعة م ـ ــت أ ـ ــكجم ارلتمجمش ـ ــجم يت ـ ــجم يف ذل ـ ــك ارلتمجمش ـ ــجم الريمي ـ ــة
وارلتمجمشــجم رت ــري الريمي ــة واملش ــجمورا رتــري الريمي ــة اجلجم ي ــة .وي ــوفر الشــكل األخ ــري فرء ــة ل ــدشوة خ ـ ال
مت اجملتمع املد واألوسجمط األ جماميية ميلكون معلومـجم ومنظـورا ـم األشءـجمل .وأ ـجمر أحـد املشـجمر
إىل أن ابتك ــجمر شق ــد التم ــجمهن مش ــسك بـ ـ فري ــق شجمم ــل موا ــيع وإح ــدى جل ــجمن اجلـ ـزالا ــجمن مامـ ـرايت
شل ــو الـ ـررتم م ــت أن بع ــال األشء ــجمل أاثر اشسا ــجم م دئي ــة .ووالهـ ـ لت ــجم ا يوتـ ـ ـ ـوارتل ممجمثل ــة إ ال
اجلهجم الو فتمل إخءجمشهجم للنزالا .
وقيــل إ ــه يتع ـ شلــو األشءــجمل الــذيت يتولــون ر ســة جلــجمن اجل ـزالا أن يهتم ـوا للتــأثري اي ســجم
للنـزالا وأن التقــجمرير والتحلــيال الاــجمارة شــت األمجم ــة العجممــة والو ــجمر بشــأن تلــك املســجمئل ســتكون
مو ع ترحيل .وسيكون مت املفيد أيءجم إلرال املزيد مـت املشـجمورا مـع القـجمئم ابلاـيجمرتة ذوت الاـلة.
ووفقجم ملجم ذ ره أحد املشجمر يت قو ـ قجمشـدة توافـق اآلرال قـدرة جلـجمن اجلـزالا يت فءـال شـت ويوـجم فرشيـة
أخ ــرىيت شل ــو إح ـ ـرا تق ــده .و ا ـ ـريا م ــجم ـ ـ ّكل املس ــجمئل السيجمس ــية شق ــجم يف ول ــه شمله ــجم .واملش ــجمر ة
يف أشمجم ــجميت خبــالج مشــجمر ة الرسســجمليت ــجمن مقتا ـرا إىل حــد بعيــد شلــو ام ـ اليت ممــجم لعــل تلــك األشمــجم
رتــري متكجمملــة ابلقــدر الكــجميف مــع شمــل لــم األمــت األوســع ضجمقــجم .وشلــو ال ـررتم مــت ا جملــة إىل الس ـرية
يف بع ــال األحي ــجمنيت ميك ــت أن تت ــذ جل ــجمن اجل ـ ـزالا خضـ ـوا حن ــو اة الش ــفجمفيةيت شل ــو س ـ ـ يل املا ــجم
مت خال للسجم ايحجمطة املفتوحةيت واملشجمورا مع ال لدان املعنيةيت و شر بعال الواثئق .وبشكل أشـميت
أ د أحد املتكلم شلو أ ه جم ونجمك منجمس جم يت ماال فيمجم يتعلق ابلاحرال ال ربيةيت لرى فيهـجم إ حـة
الواثئق ل شءجمل الدائم ولكت ليم لسجمئر األشءجمل .ووذه املمجمرسة تؤات إىل تجمئي شكسية.
وأ ــجمر أحــد املتكلمـ إىل ال يــجمن الــذت أاىل بــه األمـ العــجمه يف العشــجمل ارفتتــجمح بشــأن ــرط
أن يعكم ل بيجمن ءحف وبيجمن ر س توافق آرال جممليت فأشرب شت إقراره لولوا وذا الشـجمرتل .و يـل
ال يـجما الاـحفية إىل أن تكــون طويلـة بشـكل مفــرط ووـ تاـدر بتـواتر أ ـ ممـجم ين ـ  .ووفقـجم ملـجم ذ ــره
أحــد ا ــجموريتيت يــل ال يــجما الر ســية وال يــجما الاــحفية إىل لــذب القليــل مــت اروتمــجمهيت وذلــك لزئيــجم
بس ـ ل العمليــة املروقــة لكســل ايمجــجمهن الكجممــل الــو تفء ـ إىل لعــل الاــي ة معقــدة والتوقي ـ متــأخرا
لل جمية .ومت ألل س ظجمه الساسل الذت يعتمده اجمللميت حظ الرأت الذت أبداه األم العـجمه بق ـو
حس ــت .ورأى م ــتكلم آخ ــر أن املش ــكلة ر تتعل ــق هب ــدج تواف ــق اآلرال شل ــو ال ي ــجما الر س ــية وال ي ــجما
الاــحفيةيت ولكــت بواقــع أ ــه يلــزه اــيص قــدر أ ـ مــت الوق ـ ي تــجمج بيــجمن منهــجم .ومــع مــرور الوق ـ يت
ســتزااا فــرت أن تكــون تلــك ال يــجما ذا منحــو شمل ـ  .ووافــق أحــد ا ــجموريت شلــو وــدج التوءــل
إىل توافق اآلرال يف معظم ا جمر يت شلو الررتم مت أ ه جمن مشكلة يف سيجمق تنجمو الاحرال ال ربية.
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وشلـو الـررتم مــت أن الـز را الــو يقـوه هبــجم لـم األمـت إىل املنــجمطق املاـرية للقلــق ميكـت أن تعــوا
بفوائـد وجممــةيت أ ـري إىل أ ــه مل يكــت مـت الســهل اومــجم الشـروهن هبــجم ظـرا لعــده توافــق اآلرال فيمـجم بـ أشءــجمل
اجمللـ ــم أو تـ ــراا ال لـ ــدان املءـ ــيفة .فهـ ــل ـ ــجمن ق ـ ـرار املء ـ ـ قـ ــدمجم بـ ــز رة مـ ــت وـ ــذا الق يـ ــل ق ـ ـرارا إلرائيـ ــجم
أه رتري إلرائ وول جمن ة رورة يلرال تاوي ويف رأت أحد املتكلم يت فجمن وـذه الـز را مفيـدة
باــورة خجمءــة ق ــل ا ــجمذ ق ـرارا رئيســية بشــأن ا جملــةيت ابلنظــر إىل أن األشءــجمل ســيكو ون أ اــر اســتنجمرة
بعــد القيــجمه هبــجم .وشنــدمجم يســجمفر األشءــجمل معــجم ويتوءــلوا بعدئــذ إىل قـرار مشــسكيت سيســفر ذلــك شــت تعزيــز
ــعوروم اب ــدج املش ــسك وفهمه ــم املت ــجما للحجمل ــة .وأ ــد مش ــجمرك آخ ــر قيم ــة تل ــك ال ــز را وأش ــرب
شــت أســفه لعــده القيــجمه ب عءــهجم بسـ ل رتيــجمب ايمجــجمهن .وقــجم إن وــذه املســجمئل ين ـ أن تعجممــل ابشت جمروــجم
مسجمئل إلرائية ر تشسط ايمججمهن.
وأ ـ ــري إىل أن مجيـ ــع األشءـ ــجمل ين ـ ـ أن يكو ـ ـوا معني ـ ـ ابلعالقـ ــجم ب ـ ـ العواءـ ــميت واملمال ـ ـ
الدائم يت و واب املمال الدائم يت واملنسق السيجمسي يت وام ال .فمجم وو تقسيم العمل األماـل يف حجملـة
ــل شء ــو م ــت األشء ــجمل ويف رأت أح ــد املش ــجمر يت ميك ــت أن يك ــون ال ــنهي الاالثـ ـ املس ــجمر املس ــت ده
يف ار جما األورويب يف برو سل مفيدا يف األمم املتحـدة أيءـجم .ويف إطـجمر ذلـك الـنهييت ـ ّدا الوفـوا مسـ قجم
املسـ ــجمئل الـ ــو ين ـ ـ متجمبعتهـ ــجم وشلـ ــو أت مسـ ــتوى :املماـ ــل الـ ــدائم؛ أو ائـ ــل املماـ ــل الـ ــدائم؛ أو املنسـ ــق
السيجمس ام ري .وأشرب أحد املشجمر شت أتييده لذلك النهي شلو النحـو املمـجمرل يف ار ـجما األورويب.
و مــجم ذ ــر ةــجمور آخــريت يت ــري تقســيم العمــل مــت بعاــة إىل أخــرى ســل أولو ــجم املو ــوشيةيت لكنــه فكــرة
ليــدة مــت حيــث امل ــدأ .وين ـ أن فءــر املمالــون الــدائمون ارلتمجمشــجم الــو ــدج إىل ت يــري التولــه
بشــأن مســألة مــجم أو اشتمــجما اسـساتينية لديــدةيت وقــد أث تـ التمجمشــجم م ا اـرية الــو تعقــد شلــو مــااب
إفضـجمر أ ــجم مامــرة لــدا وين ـ ارسـتمرار هبــجم .ووءــف أحــد ا ــجموريت وــذا الــنهي الاالثـ املســجمر ــه ماــري
لالوتمــجمه .واقــس أحــد املتكلمـ أن يتــوىل املمالــون الــدائمون قــدرا أ ـ مــت أشمــجم الاــيجمرتة وأن يقومـوا
بـ ــذلك أثنـ ــجمل املشـ ــجمورا  .ويف رأى مشـ ــجمرك آخـ ــريت ين ـ ـ أن يشـ ــجمرك املمالـ ــون الـ ــدائمون مشـ ــجمر ة أ ـ ـ
شلو الاعي د ارسساتين يت ر سـيمجم شنـدمجم يتعلـق األمـر ابلنتـجمئييت ابلـررتم مـت أن ذلـك ر ين ـ ابلءـرورة
أن ميتد ليشمل الايجمرتة .وي دو أن املنسق السيجمسي وام ال يستمتعون أ ار.
وطلــل أح ــد املش ــجمر أن تتء ــمت اي ــجمرا إىل ق ـرارا ل ــم األم ــت وواثئ ــق األمجم ــة العجمم ــة
تنويهجم ابملو وهن وشده ار تفجمل بذ ر رقم وثيقة األمم املتحدة .ووفقجم ملجم ذ ـره أحـد املتكلمـ يت فـجمن بعـال
الضقوليت مال تقد ا دا شندمجم يتوىل رئيم لديد للمنلم مهجممه أو إشالن أن مأابة ال ـدال الشـهرية
تق ــجمه تكرمي ــجم ل م ـ ـ الع ــجمهيت ابت ـ ـ ابلي ــة وأت بنت ــجمئي شكس ــية يف وق ـ ـ ين ـ ـ أن ينظ ــر في ــه إىل تل ــك
املنجمس ـ جم ابشت جمرو ــجم ــرا ل ــزل م ــت أس ــجمليل شم ــل اجملل ــم العجماي ــة .وأ ــجمر أح ــد ا ــجموريت إىل أ ــه ي ــدو
أن ونــجمك اتفجمقــجم بشــأن وــذه النقــجمط .وين ـ ار تفــجمل ن يســمو ال ــدال رتــدال العمــل الشــهرت .ور ت ـزا
ونــجمك بعــال املســجمئل املعلقــة املتاــلة ابلقواشــد وايل ـرالا يت ماــل قواشــد ا ــجمذ الق ـرارا املتعلقــة ابل يــجما
الر ســية والقيــجمه ابلــز را  .ومــع ذلــكيت ونــجمك اتفــجمق شــجمه بشــأن العديــد مــت النقــجمط األخــرىيت ور ين ـ
ل شءجمل سوى ا جمذ تلك امضوا اون التمجمل موافقة إ جمفية.
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ا ألركة وا ت اصا
لرى التأ يـد شلـو ـرورة بـذ لهـد أ ـ للتواءـل مـع اجلمعيـة العجممـة واجملموشـجم السيجمسـيةيت
ما ــل موش ــة ال ـ ـ  ٧٧واجملموش ــجم ايقليمي ــة .وميك ــت أن يس ــجمشد ذل ــك شل ــو س ـ ـ العالق ــجم يت فء ــال
شت جتنل تاورا التعدت .و كك أحد املتكلم يف فجمئـدة التقييمـجم الشـهرية ألشمـجم لـم األمـتيت
متس ــجمئال شم ــجم إذا ــجمن ون ــجمك م ــت يقرسو ــجم .فه ــل تس ــتحق الوقـ ـ واجله ــد الل ــذيت ينفق ــجمن يف إش ــدااوجم
بيد أ ه جم ونجمك سينجم رية يف التقرير السنوت املقده إىل اجلمعية العجممةيت الذت ينص املياجمق شلو
تقدميه .و ّدا أحـد ا ـجموريت شلـو أن اجمللـم لـيم اا يت وين ـ أن يكـون ونـجمك قـدر أ ـ مـت ار فتـجم
شلــو العمــل مــع اجلمعيــة واألطـراج املهتمــة األخــرىيت ظـرا ألن ــل ويوــة تتمتــع نموشــة مــت الكفــجملا .
وأ ــجمر أحــد املتكلمـ إىل ــرورة قيــق التـوا ن بـ ماــجما ــل مــت اجمللــم واجلمعيــة والــدوائر ار ت جمبيــة
الــو ا ت ـ األشءــجمل .وميكــت اســت داه ارلتمجمشــجم باــي ة آر ملعجمجلــة تلــك املســجمئل الكـ ى .وأ ــجمر
أحــد املشــجم ر إىل أ ــه قــد يكــون مــت املفيــد اشــوة ممال ـ املنظمــجم ايقليميــة أو املمال ـ الــدائم الــذيت
يعملــون باــفة رسســجمل للتشــكيال القضريــة يف جلنــة بنــجمل الســاله إىل املشــجمر ة يف املشــجمورا ذا الاــلة
مت وق آلخر.
وذ ر أحد املشجمر أن أحد أس جمب العمل مع املنظمـجم ايقليميـة يتماـل يف تفـجمات التـداخل.
ويف بعـال األحيــجمنيت ي ـدو و ــأن أشءـجمل لــم األمـت لــجمولون جممـجم ابأل شــضة الـو تءــضلع هبـجم منظمــجم
أخــرى .وأ ــد أحــد املشــجمر أن اجمللــم ميكــت أن ميء ـ إىل أبعــد مــت ذلــك يــث يعمــل مــع الستي ــجم
ايقليميـةيت ــجم يف ذلــك يف تقــد الـدشم ملــجم ت ذلــه مــت لهـوا ملنــع شــوب النزاشــجم وحلهـجم .ووفقــجم ملــجم ذ ــره
أحـ ــد املشـ ــجمر يت ميكـ ــت قيـ ــق التنسـ ــيق املنـ ــتي مـ ــع ار ـ ــجما األورويب مـ ــت خـ ــال اة اجلهـ ــد املت ـ ــجما .
ويف رأت أحـد ا ـجموريتيت ميكـت إةـجما سـ ل أ اـر إبـداشجم وأ اـر ابتعـجماا شـت الضـجمبع الريمـ يياـجم الرســجمئل
إىل اجله ــجم الفجمشل ــة ايقليمي ــةيت شلـ ـو سـ ـ يل املا ــجم م ــت خ ــال ةجماث ــة ةريه ــجم الـ ـرئيم م ــع أح ــد املمالـ ـ
ال ــدائم الرئيس ــي يت أو القي ــجمه ــجمارة ابلومجمس ــيةيت أو شق ــد للس ــة ــجمور .ور يتعـ ـ أن ينض ــوت األم ــر
شلــو اســتدشجمل بلــد مــجم إىل اجمللــم .وروى أحــد املتكلم ـ يــف تواءــل فريــق شجممــل مــع بلــدان متءــررةيت
جم املشجمر ة يف بعال اجللسجم والتعليق شلو بعال املشجمريع.
ممجم أ
وقيـ ـ ــل إن اشـ ـ ــوة األط ـ ـ ـراج إىل القيـ ـ ــجمه مـ ـ ــر مـ ـ ــجم اون أن يضلـ ـ ــل مـ ـ ــنهم ا ءـ ـ ــور إىل القجمشـ ـ ــة
أو اون ول ــوا أت آلي ــة متجمبع ــة وـ ـ ــرا إمي ــجمل إىل النـ ـوا  .ويتعـ ـ أن يق ــوه ل ــم األم ــت بعم ــل أفء ــل
يف ــجم التنســيق يف ماــل وــذه ا ــجمر يت يــث يو ـ مــت و ـ اجلهــجم الــو ســتقوه ت مــت خض ـوا
املتجمبعـ ــةيت مـ ــت ق يـ ــل القيـ ــجمه ـ ــجمارا ابلومجمسـ ــية ابسـ ــم اجمللـ ــم .ووفقـ ــجم ملـ ــجم ذ ـ ــره أحـ ــد ا ـ ــجموريتيت يتع ـ ـ
شلو اجمللم التكلم مع ال لدان املشس ة يف ا جمر املارية للقلق وارستمجمهن إليهـجم .وين ـ أن يـدشو رئـيم
اجمللم بعءجم مت أولوك املمال الدائم إىل قل وارتل اجمللـم وإفسـجم اجملـجم ـميت يف بعـال ا ـجمر يت
للمشجمر ة يف املشجمورا  .ووافق أحد املشجمر شلو ذلك ابلقو يت عميت يتع شلو اجمللم أن يتكلم أ اـر
ويتواءــل أ اــر مــع ال لــدان املدرلــة يف لــدو أشمجملــه .وأ ــجمر مــتكلم آخــر إىل أمهيــة تشــنيع ال لــدان الــو
تواله اجلزالا شلو التفجمشل مع أشءجمل اجمللم.
ولـ ــرى التأ يـ ــد شلـ ــو أن األمجم ـ ــة العجممـ ــة ين ـ ـ أن تكـ ــون قـ ــجمارة شلـ ــو التواءـ ــل مـ ــع ال ـ ـرئيم
يف أت مرحلة ترى فيهجم أن ة مسألة ذا أمهية تمر .وةل السحيل بز اة التواءـل مـع األمـ العـجمه.
وســيكون مــت املفيــد تقــد شــدا أ ـ مــت الكتــل ال يءــجمل مــت لجم ــل إاارة الشــؤون السيجمســية أو إاارة
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شمليجم حفل السالهيت ر سيمجم فيمجم يتعلق ابألمجم ت الو ليم للنميع سفجمرة فيهجم .وأ د أحد ا جموريت
شلــو أ ــه ين ـ إةــجما الوقـ يلـرال منجمقشــة منجمسـ ة للتقريــر الــذت يقدمــه الفريــق املســتقل الرفيــع املســتوى
املعــين بعمليـ جم حفــل الســاله بشــأن مســتق ل شمليــجم الســاله .وأ ــجمر أحــد املشــجمر إىل أ ــه قــد يكــون
مت اجملدت إلرال ت جما تفجمشل ورتري ريم لآلرال مع األمـ العـجمه ابن ـ  -مـون ق ـل أن يـسك مناـ هيت
مت ألل ارستفجماة مت خ ته وجتربتهيت جم يف ذلك يف التعجممل مع اجمللم.
ورأى أح ــد املتكلمـ ـ أن ل ــم األم ــت يشـ ـ ه ا يو ــة التشـ ـريعية ل م ــم املتح ــدة واألمجم ــة العجمم ــة
و ـ الف ـرهن التنفي ــذت .وابلتــجميليت ين ـ أن تك ــون األمجم ــة العجمم ــة شمليــة املنحــو وأن تر ــز شلــو املس ــجمشدة
يف تنفيذ قرارا اجمللم .ومت املفيد اائمجم يف وذا الاـدا أن تاـري األمجم ـة العجممـة مسـجمئل مـع اجمللـم شمـال
برو املجماة  ٩٩مت املياجمق .ووافـق أحـد ا ـجموريت شلـو ذلـك قـجمئال إن األمـ العـجمه ين ـ أن يكـون اائمـجم
ةــل ترحيــل للتفجمشــل مــع اجمللــم .وين ـ أن فــدي ذلــك شلــو أســجمل أ اــر ا تظجممــجم .وين ـ أر تــساا
األمجم ــة العجمم ــة يف إخ ــجمر األشء ــجمل ــجم فت ــجملون إىل ارس ــتمجمهن إلي ــهيت ح ـ وإن ــجمن خمتلف ــجم شم ــجم يري ــدون
يمجمشــه .وشنــدمجم يتنــجمو اجمللــم شمليــجم حفــل الســالهيت ين ـ أر ــيمت إاارة شمليــجم حفــل الســاله
شل ــو ايحجمط ــجم شل ــو ال ــدواهيت ابلنظ ــر إىل أن ون ــجمك لوا ــل أخ ــرى لتل ــك ا ــجمر يت ما ــل بن ــجمل الس ــاله
أو ارشت ــجمرا السيجمســيةيت تشــمل املنظمــة برمتهــجم .وشلــق أحــد املتكلم ـ قــجمئال إن تواءــل اجمللــم امل جم ــر
م ــع املمالـ ـ امجمءـ ـ ل مـ ـ الع ــجمه خمي ــل لآلم ــجم يف بع ــال األحي ــجمنيت وابلت ــجميل م ــت الء ــرورت أحي ــجما
و ــع ترتي ــجم يل ـرال تفــجمشال أقــل اتس ــجممجم ابلضــجمبع الريم ـ يف ال عا ــجم الوطنيــةيت ابلنظــر إىل أن مجي ــع
أشءجمل اجمللم ر ي دون فم القدر مت اروتمجمه ابلءرورة يف مجيع ا جمر .
اجللوم ا ثة ثم
ا روس املوتفةدة :مالحظةت املألةركني يف حلقم عةم ٢٠١٦
م ر اجللوم
السفري إل يو روسيل
املمال الدائم ألورورتوات
املعلّق ن
سو حنجمر شدان
ائ ة املمال الدائم ملجمليز
السفري إيمجمشيل أبراو رتجمس جمر مجمرتينز
املمال الدائم أل ور
السفري رومجمن أو ر ون مجمرتشيس
املمال الدائم يس جم يجم
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فيلمري ألفو زو مينديز رتراتريو
املنسق السيجمس جلمهورية فنزويال ال وليفجمرية
السفري فيليل تور
ائل املمال الدائم لنيو يلندا
ا تح ايت وا فرص
فيم ــجم يتعل ــق ؤح ــدى ال ــدو األشء ــجمليت تتما ــل األسـ ـ جمب الرئيس ــية لال ء ــمجمه إىل ل ــم األم ــت
يف إغه ـ ــجمر اس ـ ــتعدااوجم للمس ـ ــجممهة يف املس ـ ــؤولية اجلمجمشي ـ ــة ش ـ ــت ء ـ ــون الس ـ ــاله واألم ـ ــت ال ـ ــدولي يت وإب ـ ـرا
املســجممهجم الــو ميكــت أن يقــدمهجم اقتاــجما ا ــئ يف طجمئفــة واســعة مــت أوــداج األمــم املتحــدةيت والســع
إىل قيق موشة ةداة مت األولو وامل جمائ يف جم السيجمسجم  .ومت ب األوداج املتعلقة ابلساله
واألمــت الــو تســعو تلــك الدولــة إىل قيقهــجم ونــجمك إةــجما ا لــو رتــري العســكرية لسلســلة مــت النزاش ــجم
يف الشـ ــرق األوس ـ ـ وأفريقيـ ــجميت ومعجمجل ـ ــة التهديـ ــدا ايروجمبي ـ ــةيت والتمـ ــجمل ـ ــي لديـ ــدة إ ال ت ـ ــري املن ـ ــجم
والتهديدا ا لو توالههجم ال لدان اجلزرية الا رية النجمميةيت والنهو بعده ار تشجمر و زهن السال .
و ـ ّدا أحــد املتكلم ـ شلــو أن األشءــجمل رتــري الــدائم ميلكــون ســلضجم ةــدواة ااخــل لــم
األمــتيت املــنظم بضريقــة فــجمفل فيهــجم شلــو الو ــع الـراوت .ور ســة إحــدى جلــجمن اجلـزالا شمــل ةـ لكنــه
وــجمه .وتتــي ءــيي اجللســجم رتــري الريميــة فرءــجم يبقــجمل اروتمــجمه منا ـ جم شلــو مســجمئل معينــة يررتــل بعــال
القـوى الكـ ى يف إبقجمئهــجم خـجمرج لــدو األشمـجم مــت ق يـل املســجمئل املتعلقـة ابلشــرق األوسـ أو الاــحرال
ال ربية .وابلررتم ممجم يس ه اجمللم مت إح جمطجم يت يشكل العمل فيه جتربة ماريةيت ويف ا الةيت ممتعة.
وشلـ ــق أحـ ــد املتكلم ـ ـ قـ ــجمئال إن تعـ ــجمط لـ ــم األمـ ــت مـ ــع املسـ ــجمئل مييـ ــل إىل أن يكـ ــون اور
وســضحيجم ولــيم منتظمــجم .ويف اــري مــت األحيــجمنيت ر تولــد اس ـساتينية أ ـ لتــوفري التوليــه ورســم معــجممل
الضريق .وشمومجميت فجمن املدخال الفنية والتحليال الو تقدمهجم األمجم ة العجممة رتري جمفية .و اـريا مـجم يفتقـر
إىل تفكري لديد .ووفقجم ملجم ذ ره أحد املشجمر يت يتع إيالل املزيـد مـت اروتمـجمه للتفـجمو شلـو الـور
املتعلقة بعمليجم الساله .ويتع جتنل مجم يسمو أثر نرة شيد امليالا .ووذا جم يدشو فيه إىل تفكري
اس ـساتين لديــد .ويــدشو ا قســجمه األشء ـجمل اممســة الــدائم إىل القلــقيت ولكــت وــذه ا ــجمر قــدم
يف بعــال األحيــجمن أيءــجم فرءــجم رتــري متوقعــة ل شءــجمل رتــري الــدائم جمولــة إحــداي ت يــري .ولكــت شنــدمجم
للتأثري يف النتجمئي.
يكون األشءجمل اممسة متحديتيت ر يتجم شجماة سوى جم ويل ل شءجمل املنت
ورحـ ــل أحـ ــد املشـ ــجمر أن ا يـ ــجمة يف لـ ــم األمـ ــت ميكـ ــت أن تكـ ــون ة ضـ ــة لـ ــدا ل شءـ ــجمل
لتنمــع حر ــة بلــدان
املنت ـ يت وتســجمل شمــجم ميكــنهم القيــجمه بــه ليكو ـوا أ اــر فعجمليــة .ووــل ونــجمك مكــجمن ّ
شـده ارحنيــجم ااخــل اجمللــم و يــف ميكــت سـ العالقــجم بـ األشءــجمل الــدائم واألشءــجمل املنت ـ
وأ ري إىل أن معظم املسجمئليت ابستانجمل شدا قليل يتعلق سجمليل العمليت ر يانف وفقجم لتقسيم األشءجمل
إىل اائم ورتري اائم  .فهنجمك تنوهن ب ل مت األشءـجمل ال ـ  10واألشءـجمل ال ـ  5بشـأن معظـم املسـجمئل.
ويف رأت أحد املتكلم يت ين أن يتمال ا دج األسجمسـ جلميـع األشءـجمل يف السـع إىل الوحـدة ااخـل
اجملل ــم والء ـ م ــت أل ــل قيقه ــجم .و قيق ــجم ــذه ال جمي ــةيت ميك ــت أن يء ــضلع األشء ــجمل املنت ــون ب ــدور
أسجمس يف مسجمشدة األشءجمل الدائم شلو الت لل شلو خالفجم م.
17-08907

29/32

S/2017/468

وأ ــجمر أحــد املتكلم ـ إىل أن ويوــة ايبــالب شــت أشمــجم لــم األمــت أ شــو مــت ألــل تعزيــز
الشــفجمفية واملســجمللة يف شمــل اجمللــم ومســجمشدة مجيــع األشءــجمل الـ ـ  15شلــو أن يكو ـوا فعــجمل ومنتن ـ
قدر ايمكجمن شلو السوال .ويستع أشءجمل اجمللم اجلدايت فءال شـت ا ـجملي يت خبـدمجم جم شلـو حنـو منـتظم
ومكاــف .ولــرى التشــديد شلــو أن ــع ة ــؤون لــم األمــت تــوفر طجمئفــة واســعة مــت املعلومــجم واملشــورة
التقنية إىل مجيع األشءجمل ال ـ  15بشـكل منـتظم ومسـتمر .وأورا شـدة إ ـجمرا إىل أحـداي مق لـة ترمـ
إىل مسجمشدة األشءجمل اجلدا يف ارستعداا لال ءمجمه إىل اجمللم.
وأ ــجمر أحــد املتكلم ـ إىل أن أحــد ايقــجم ا الرئيســية خــال فــسة ولــوا بلــده يف لــم األمــت
ال يف اة اروتمجمه املوىل إىل بنجمل اجلسور وتعزيز قدرا األمم املتحدة يف جم الوسجمطة .ويتعلق ـجم
اثن م ــت ــجمر التح ــرك حن ــو األم ــجمه ؤء ــال أس ــجمليل شم ــل اجملل ــميت م ــجم يتنل ــو يف اجله ــوا الرامي ــة
إىل استعرا واستكمجم مـذ رة الـرئيم S/2010/507يت ويف العمليـة اجملـداة رختيـجمر األمـ العـجمه اجلديـديت
ويف اجلهــوا املســتمرة الراميــة إىل تعزيــز الشــفجمفية واســتيعجمب اجلميــع .ووفقــجم ملــجم ذ ــره أحــد املشــجمر يت جم ـ
إ ــجمفة مــااب ايفضــجمر الشــهرية لتســهيل ا جماثــة رتــري الريميــة بـ املمالـ الــدائم ال ـ  15ابتكــجمرا مفيــدا.
مجم نع بعال األشءجمل الدائم بعال األشءجمل رتري الدائم شلو تويل الاـيجمرتة يف مسـألة حسجمسـة.
وحظيـ إ حــة تلــك الفرءــة بتقــدير ــرييت وإن جم ـ تنضــوت شلــو مســؤوليجم وجممــة وشمــل ــري .ووفقــجم
ملجم ذ ره أحد ا جموريتيت جم ونجمك سلسلة مت امل جمارا بشأن أسجمليل العمل خال السنت املجم يت .
و اــل تلــك امل ــجمارا تقــدمجم ح ـ جملــرا أ ــجم ت ـ مــدى ا جملــة إىل مزيــد مــت العمــل .وقــد ح ـ ّدا العديــد
مــت امض ـوا الــو تتضلــل املزيــد مــت الدراســة يف حلقــة العمــل ا جمليــةيت إ ــجمفة إىل شــدا قليــل منهــجم ميكــت
تنفيذه شلو الفور.
ا روس املوتفةدة
قــده املشــجمر ون العدي ــد مــت الناــجمئ إىل األشء ــجمل املنت ـ حــدياجم اس ــتنجماا إىل الــدرول ال ــو
است لاووجم مت فسة شملهم يف لم األمتيت جم يف ذلك مجم يل :
• رّ ـ ـ ــزوا م ـ ـ ــت ال داي ـ ـ ــة شل ـ ـ ــو ارس ـ ـ ــتعداا والتمجمس ـ ـ ــك ال ـ ـ ــداخل  .وين ـ ـ ـ ـ ل شء ـ ـ ــجمل املنت ـ ـ ـ ـ
اس ــت داه الوقـ ـ اي ــجميف ال ــذت يت ــجم ــم اآلن لتنظ ــيم ــؤو م واخت ــجمر خمتل ــف التش ــكيال
والسينجمريووجم وال وتو ور .
• ق ل ار ءمجمه إىل اجمللميت تواءلوا شلو ءعيد ثنجمئ قدر ايمكجمن مع أشءـجمل اجمللـم العـجممل .
فهنجمك الكاري ممجم ميكت تعلمه منهم.
• حـ ــجمفظوا شلـ ــو ءـ ــال وثيقـ ــة مـ ــع العواءـ ــم والـ ــو رال .واحاـ ــلوا شلـ ــو م ـ ـوافقتهم وقوم ـ ـوا ؤاارة
التوقعــجم وتو ــي األولــو  .وابن ـوا ف ـريقكم؛ فس ــوج تــجملون إلي ــه .وأشض ـوا أشء ــجمل الفري ــق
بعـ ــال ايلـ ــجم ا  .واسـ ــتعينوا شلـ ــو أفءـ ــل حنـ ــو ممكـ ــت بن ـ ـواب املمال ـ ـ الـ ــدائم يف ف ـ ـريقكم.
وإذا أحست فريقكم ءنعجميت فأ تم ستحسنون ءنعجم.
• فيم ــجم يتعل ــق بنظ ــجمه الق ــجمئم ابلا ــيجمرتةيت ر يتعل ــق األم ــر ــت يق ــوه ابلا ــيجمرتة ب ــل بكيفي ــة قيجمم ــه
بــذلك .وي ــدو أن الس يــز يناــل اائمــجم شلــو ارحتفــجم ابلاــي ة املتفــق شليهــجميت ومــت مث شلــيكم
ابل حث شت فرت لدشم ءيي لديدة قد توفر إمكجم يجم لديدة للتعجممل مع حجمر اجلموا.
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• تولـوا الاــيجمرتة شنــدمجم تتــجم لكــم الفرءــة للمءـ قــدمجم ســألة مــجم .واألمــر ينضــوت شلــو مســؤولية
رية وقدر ري مت العمليت لكنه ينضوت أيءجم شلو فرءة يحداي ت يري.
• شندمجم يكون األشءجمل الدائمون منقسم يت قد تكون ونجمك فرت لضر بعال املواقف الوسضية.
فجم اوا شت تلك الفرت.
• ال لدان الا رية تستضيعيت بل وين يت أن جمفل شلو أءوا جم املستقلة.
• يعـرب اجمللــم شـت التعــجمطف املنجمســل شنـدمجم يتعلــق األمــر ابلوقجميـةيت لكنــه مــساا أ اـر ممــجم ين ـ يت
أن يسجمشدوا يف افعه يف ارجتجمه الاحي .
ومت مث ين ل شءجمل املنت
• ر تنسوا مسؤولية العءو أمجمه مجيع أشءجمل األمم املتحدةيت شلو س يل املاجم مـت خـال ايءـرار
شلــو أن تقــده ايحجمطــجم املتعلقــة ــذ رة ال ـرئيم  S/2010/507باــي ة للســجم اختتــجمه ريميــة
تدون ةجم ر للسجم جم بدر مت أن تكون التمجمشجم إشالمية رتري ريمية.
• اجملل ـ ــم و ـ ــو أس ـ ــرة ـ ــريةيت وم ـ ــت مث توقع ـ ـ ـوايت شن ـ ــدمجم يق ـ ــسب موش ـ ــد م ـ ــجمارة اجملل ـ ــميت فق ـ ـ ـدان
تلك العالقجم الوثيقة الو ت ل خال سنت مت النشجمط املشسك الكايف.
• يتعـ ـ شل ــو األشء ــجمل رت ــري ال ــدائم النء ــجم ية ــجما سـ ـ ل جلع ــل أءـ ـوا م مس ــموشة .ف ــجمرتتنموا
الفرءــة الــو تتيحهــجم الر ســةيت وخجمءــة يل ـرال منجمقشــجم تســل شليهــجم األ ـوال بشــأن موا ــيع
خمتجمرة .وأيءجميت اسـت لوا شلـو أفءـل حنـو ممكـت الاـيي رتـري الريميـةيت ماـل ارلتمجمشـجم الـو تعقـد
يف إطــجمر ءــي ة آر يت وا ـوارا التفجمشليــة رتــري الريميــةيت واجللســجم الــو يولــد بنــد ”أت مســجمئل
أخرى“ يف لدو أشمجم جم.
• واءلوا اربتكجمر؛ فت يري أسجمليل شمل اجمللم

ب ليت لكت ميكت القيجمه به تدرةيجم.

• تتضلل شءوية اجمللم شمال جمقجميت لكنهجم خ ة مهنية قيّمة لدا .فجمبقوا فيه.

• ر تلوموا اجمللم شلو مجيع شلل العجممل .وبدر مت ذلكيت ر زوا شلو إحداي ت يري.
• ا اـوا شــت سـ ل اة مشــجمر ة املمالـ الــدائم يف العمــل اليــوم للمنلــم .وميكــت أن تســجمشد
ارلتمجمشجم امل ااة الو تعقد خجمرج املوقع يف افـع لـداو األشمـجم قـدمجم وبنـجمل تـل مؤيـدة
ااخل اجمللم وخجمرله.
• ــنعوا شلــو شقــد للســجم التوشيــة اب جملــة الســجمئدة .وحا ـوا األمجم ــة العجممــة شلــو تقــد املزيــد
مـ ــت املعلومـ ــجم املتكجمملـ ــة و سـ ــر الا ـ ـوامع املؤسسـ ــية .وا ا ـ ـوا شـ ــت فـ ــرت رتـ ــري ةءـ ــرة مس ـ ـ قجم
لمجم أمكت ذلك.
• تواءلوا مع ال لدان املسجممهة بقوا و فراا رطة واجلهجم الفجمشلة ايقليميـةيت واقتاـروا يف ذلـك
شلو حجمر بعينهجميت ظرا لءيق الوق .
• و وا ء وريت شند الدشوة إىل أفكجمر لديدة .فه تست رق وقتجم يمجم تنءي .فال تس ووجم.
• اشلموا أن األمر يتضلل  15شءوا فعجمر جلعل اجمللم فعجمر .واشملوا معجم لتحقيق أفءل النتجمئي
مت ل شءو .فكل شءو بش ل مجم ويسهم به.
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يــل التحجملفــجم ااخــل اجمللــم إىل الت ــري بـ مســألة وأخــرىيت ووـ شــجماة ر تتضــجمبق مــع تقســيم
األشءجمل إىل اائم ورتري اائم  .فجم اوا شت الدشم لدى مجيع أشءجمل اجمللم.
اطل ـ ـ ـوا اير ـ ــجما واملش ـ ــورة م ـ ــت األشء ـ ــجمل ا ـ ــجملي واألشء ـ ــجمل ال ـ ــذيت تو ـ ــك م ـ ــدة شء ـ ــويتهم
شلو ار تهجمليت وخجمءة بشأن س ل إقجم العمـل .ف ـ م ر تقـدر بـامت .وتعلمـوا مـت املشـجمر
يف حلقة شجمه .2016
وشر أحد املشجمر قجمئمة اية تتءمت  10ارول ل شءجمل اجلدايت شلو النحو التجميل:
األو يت ر تضل ـ ـ ـوا تعليم ـ ــجم أب ـ ــدا بش ـ ــأن يفي ـ ــة ايش ـ ــداا لاللتمجمش ـ ــجم رت ـ ــري الريمي ـ ــة .ف ـ ــأ تم
ر تجملون إىل التقيد بضريقة شمل شءو آخر.
الاــجم يت ــعوا أولــو تكم ملــدة الســنت الــو تســت رقهجم شءــويتكم .وحءــروا لر ســتكم ق ــل ثالثــة
أ ـ ــهر مـ ــت موشـ ــدوجميت لكـ ــت ر تراون ـ ـوا بكـ ــل ـ ـ ل شلـ ــو ذلـ ــكيت وإر سيشـ ــعر ف ـ ـريقكم ابمللـ ــل
يف مجم ت قو مت السنة .حققوا توا ا منجمس جم يف وذا الادا.
الاجملــثيت تنجمسـوا ـ ل م .ففـ اــري مــت األحيــجمن يكــون خ ــري م وــو مــت يتعـ شليــه أن فــجمفل
شلو ارتاجمر ا جممة شلو أر الواقع.

 الرابعيت توقفوا شت ار دفجمهن وفكروا .فف بعال األحيجمنيت يشكل التأمل والتفكـري رتـري ارشتيـجماتأ ار املزا قيمة.
-

-

امجممميت اسعوا إىل ا فجم شلو الكتل ايقليمية املؤيدة لكم .وحجمولوا مواءلة العنجمية ءدقجمئكم.
الس ــجماليت ح ــجمفظوا شل ــو ء ــحة منس ــقيكم السيجمس ــي وح ــداوا ب ــديال ل ــجموزا شن ــد ارقتء ــجمل.
فهم يكدون يف شملهميت أ م أن ام اليت ور يست ل شنهم.
السجمبعيت حجمولوا تفـجمات أن تاـ حوا روينـة للننـة اجلـزالا الـو تنتمـون إىل شءـويتهجم ومـ ائكميت
ال ـ ــذيت س ـ ــيقدمون إل ـ ــيكم تق ـ ــجمرير تقني ـ ــة مفا ـ ــلة لتق ـ ــدميهجم إىل اجملل ـ ــم ر تس ـ ــتضيعون فهمه ـ ــجم.
وبدر مت ذلكيت قدموا تقريرا خضيجم وأشضوا اجمللم آرال م امجمءة فو .
الاجممتيت ابتكروايت شلو س يل املاجم مت خال إقجممة مااب إفضجمر للوفـوا الـو لـديهجم تولـه للعمـل
اي سجم سوال جم يف اجمللم أو مل تكت.
التجمســعيت أقيمـوا شالقــة شمــل وثيقــة مــع ــع ة ــؤون لــم األمــتيت ابلنظــر إىل أ ــجم تــؤات شملهــجم
باورة ليدة لدا وأ تم ستحتجملون إىل مسجمشد جم يف ارستعداا لر ستكم.

 العجم ريت ر لعوا .استعينوا بض يل فس .ويف أشقــجمب اختتــجمه اجللســة الاجملاــةيت أاىل بكلمــة ختجمميــة ــل مــت الســفري فــوات ســيكيت رئــيم
لم األمتيت والسفري جمت سجموريت املمال الدائم لفنلندايت وإاوارا ل .رك مت لجممعة ولوم يجم.
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