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اجللسة العامة 50

األربعاء 12 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيد كوتيسا ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أوغندا)

نظرا لغياب الرئيس ،تولت الرئاسة نائبة الرئيس السيدة تانني ،الذي كرس الكثري من طاقته ،للوصول باملفاوضات
بارو (كرييباس)
احلكومية الدولية إىل املرحلة اليت وصلت إليها اليوم.
افتتحت اجللسة الساعة 15/25
البند  119من جدول األعمال (تابع)
مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه
واملسائل ذات الصلة

وأود أن أؤيد البيان الذي ألقاه سفري الربازيل باتريوتا
(انظر  )A/69/PV.49بالنيابة عن جمموعة البلدان األربعة ،وأود
أن أضيف املالحظات التالية بصفيت الوطنية.
يف معرض احلديث عن اجلهود اليت بذلت واإلجنازات اليت
حتققت حىت اآلن ،تعترب أملانيا الورقة غري الرمسية اليت قدمها
الرئيس السابق للجمعية العامة جون آش ،وفريقه االستشاري
وثيقة بالغة األمهية ،ألهنا تلخص املواقف املختلفة ملختلف
املجموعات بشأن هذه املسألة ،وتشكل أساسا ممكنا يقوم
على نص ملفاوضاتنا احلكومية الدولية.

السيد تومس (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :إمسحوا يل أن
أبدأ بالثناء على رئيس اجلمعية العامة ،السفري كوتيسا ،لتعيينه
املمثل الدائم جلامايكا ،السفري كورتيناي راتراي ،ميسرا
جديدا للمفاوضات احلكومية الدولية .وحنن واثقون من أن
اختياره ،الذي متخض بعد مشاورات شاملة ،سوف يؤدي
وبعد تبادل طويل األمد لوجهات النظر واملواقف ،فإن
إىل إحراز تقدم ملموس يف عملية التفاوض .إننا نؤكد للسفري
راتراي استعدادنا للتعاون معه عن كثبُ ،م َو َّح ِدين يف رغبتنا الوقت قد حان أخريا لتحويل اخلطاب إىل مفاوضات فعلية،
يف عملية موجهة حنو حتقيق النتائج من أجل إصالح جملس وإحراز تقدم حقيقي بشأن إصالح جملس األمن .وضرورة
األمن .ويف نفس الوقت ،أود أن أعرب عن امتناين للسفري ذلك واضحة للعيان .ويقر كل واحد منا باحلاجة إىل التغلب
على اجلمود الذي تسبب لنا يف الكثري من اإلحباط ،ومعاناة
تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار املحاضر َّ
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شغل الرئيس مقعد الرئاسة.

الشعوب اليت تتوجه إىل جملس األمن للحصول على املساعدة.
لكن ليس من مسؤوليتنا فقط حتديد املشكلة ،ولكن أيضا
إن الذكرى السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة يف عام
حتليل عناصرها وحلها .وامسحوا يل أن أذكر بعض النقاط  2015ستكون فرصة تارخيية .وتوافق الذكرى السنوية مرور
احلامسة.
 50عاما على اإلصالح األول واألخري ملجلس األمن ،و 20
أوال وقبل كل شيء ،لن يؤدي طلب نص توافق آراء عاما على بداية مناقشات اإلصالح وإنشاء الفريق العامل
مسبق ،قبل حىت بداية املفاوضات ،إىل حتقيق أي نتائج .وال املفتوح باب العضوية املعين مبسألة التمثيل العادل يف عضوية
يتماشى هذا مع أساليب عمل األمم املتحدة املعتادة ،وتسبب جملس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل األخرى املتصلة
مبجلس األمن ،واألهم من ذلك ،مرور  10سنوات على دعوة
يف استمرار مجود عملية اإلصالح حىت اآلن.
وتتطلب مجيع املفاوضات الشفافة واملوجهة حنو النواتج رؤساء الدول واحلكومات املشاركني يف مؤمتر القمة العاملي
نصا تفاوضيا .وحنن منفتحون متاما فيما يتعلق مبحتوى ذلك لعام  2005إىل اإلصالح املبكر ملجلس األمن .ومن واجبنا
النص .وحيدونا أمل صادق يف أن يقدم الرئيس ذلك النص االرتقاء إىل مستوى تلك التوقعات.

وستبذل أملانيا ،إىل جانب شركائها يف جمموعة األربعة،
باعتباره نقطة بداية للمفاوضات احلكومية الدولية املقبلة.
وإذ ننظر بعيدا عن حالة اجلمود بشأن سوريا وأوكرانيا ،قصارى جهدها من أجل تنشيط العملية للتوصل إىل نتائج
نرى أن ضرورة إصالح جملس األمن ال تزال واضحة وأن ملموسة حبلول هناية العام القادم .وندعو مجيع البلدان ذات
اإلصالح أمر طال انتظاره .فاملجلس أبعد ما يكون عن جتسيد التوجه اإلصالحي إىل االنضمام إلينا يف ذلك املسعى.
السيد جا سونغ نام (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية)
وقائع اجلغرافيا السياسية يف القرن احلادي والعشرين.
إن الطلب املشروع ألغلبية الدول لكفالة التوزيع اجلغرايف (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،أود أن أبدأ باإلعراب عن
العادل يف جملس األمن ميثل ركيزة رئيسية يف االقتراح املقدم من تقديرنا لكم ،سيدي ،على عقد هذه اجللسة بشأن هذه املسألة
جمموعة األربعة .وكانت هناك عدة حماوالت من جمموعات اهلامة .ويؤيد وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية البيان
خمتلفة لتحسني عمل املجلس حىت اآلن ،ونرحب ،على سبيل الذي أدىل به ممثل مجهورية إيران اإلسالمية (انظر )A/69/PV.49
املثال ،بالعمل البناء الذي قام به فريق املساءلة واالتساق بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.

والشفافية بغية إصالح أساليب العمل .وإضافة إىل ذلك ،فإن
االقتراح املكسيكي الفرنسي بشأن احلد من استعمال حق
النقض يف حاالت الفظائع اجلماعية قد لقي دعما كبريا على
نطاق املجموعات اإلقليمية ،وأكد الضرورة اليت ال ميكن
إنكارها إلصالح جملس األمن .بيد أن حماولة التغلب على
الشلل احلايل للمجلس مبجرد إصالح أساليب عمله بدون
إصالح هيكلي حقيقي ال ميكن أن تنجح.
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إن مهمة اإلصالح ،من دون مزيد من التأخري ،ملجلس
األمن الذي يضطلع باملهمة األساسية املتمثلة يف ضمان السلم
واألمن الدوليني ملحة .فقد وصل مؤخرا طغيان وتعسف
القوة العظمى يف جملس األمن إىل أقصى مستوياهتما ،مبا يهدد
بشكل مباشر السالم يف دول ذات سيادة وأمنها واستقالهلا.
وتعامل جملس األمن اخلاطئ مع احلالة اخلطرية للغاية يف شبه
اجلزيرة الكورية خري مثال على ذلك.
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ولشبه اجلزيرة الكورية اليوم مكانة بالغة األمهية يف ضمان الكاملة على الواليات املتحدة اليت أجربت مجهورية كوريا
السالم واألمن يف آسيا .وتشهد شبه اجلزيرة الكورية اآلن الشعبية الدميقراطية على اعتماد اخليار الذي ال مناص منه،
حلقة مفرغة من التوترات املتفاقمة ،اليت تعرض السالم للخطر وكذلك على جملس األمن الذي احناز إىل الواليات املتحدة.
بشكل متزايد .بيد أن جملس األمن قد فشل حىت يف حتديد
ويبني واقع اليوم احلاجة امللحة إىل إصالح جملس األمن.
سبب التوتر بصورة سليمة ،إضافة إىل عدم توصله إىل حل ويطالب املجتمع الدويل باإلمجاع بإصالح جملس األمن حىت
مناسب للحالة املتوترة يف شبه اجلزيرة الكورية .واألسباب ميكن أن يكون مبثابة جهاز األمم املتحدة الذي يسهم حقًا يف
الرئيسية للحلقة املفرغة للتوتر يف شبه اجلزيرة الكورية ليست إحالل السالم واألمن الدوليني .وينبغي جلميع الدول األعضاء
سوى السياسة العدائية اليت متارسها الواليات املتحدة ضد إبداء إرادهتا السياسية باختاذ تدابري عملية .أوال ،ينبغي إصالح
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،وكذلك التدريبات جملس األمن من أجل احلفاظ على احلياد واملوضوعية والدميقراطية
العسكرية املشتركة بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية اليت يف أنشطته .وينبغي للمجلس رفض الطغيان والتعسف اللذين
هتدف إىل القيام بأعمال استفزازية مثل احتالل بيونغ يانغ ،ميارسهما عدد قليل من البلدان وضمان االنفتاح والشفافية وعدم
عاصمة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
االنتقائية يف مجيع أنشطته .وينبغي أن ننظر على وجه اخلصوص
ومع ذلك ،فإن جملس األمن يتعمد غض الطرف عن
املناورات احلربية العدوانية والتهديد النووي من جانب
الواليات املتحدة ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
وقرر أن يفتعل قضية من اخليار الذي ال مناص منه أمام
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للتصدي لتلك التهديدات.
وحتديدا ال يزال جملس األمن يتجنب طلب مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية النظر يف مسألة التدريبات العسكرية
املشتركة للواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية باعتبارها بندا
على جدول أعمال جملس األمن .وإذا كان جملس األمن يريد
الوفاء مبهمته املتمثلة يف صون السالم واألمن الدوليني ،جيب
أن يتصدى ملسألة التدريبات العسكرية املشتركة بني الواليات
املتحدة وكوريا اجلنوبية.

يف إنشاء آلية صارمة تقرر اجلمعية العامة من خالهلا ما إذا
كانت قرارات جملس األمن املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني،
مثل اجلزاءات واستخدام القوة ،ينبغي أن تُنفذ .ثانيا ،ينبغي أن
خيضع جملس األمن لإلصالح بغية زيادة متثيل الدول األعضاء
يف حركة عدم االحنياز وغريها من البلدان النامية يف عضويته.

وبالرغم من مرور حوايل  70عامًا منذ تأسيس األمم
املتحدة ،فإن الدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز وغريها
من البلدان النامية ،اليت تشكل األغلبية من بني الدول األعضاء
يف األمم املتحدة البالغ عددها  ،193غري ممثلة متثي ً
ال كافيًا
يف جملس األمن .واحتماالت زيادة عدد األعضاء الدائمني يف
جملس األمن يف الوقت احلاضر ليست مبشرة نتيجة للخالفات
اخلطرية بني فرادى البلدان واملجموعات اإلقليمية .ولذلك،
إن نزاهة جملس األمن وكفاءته ،أي ما إذا كان ميكنه أن فإن احلل الوحيد القابل للتطبيق ملعاجلة اهليكل غري املتوازن
يسهم يف السلم واألمن العامليني أم ال  -سيجري تقييمهما وغري املعقول ملجلس األمن هو املضي قدما يف زيادة املقاعد
على أساس موقفه بشأن مسألة التدريبات العسكرية املشتركة غري الدائمة يف جملس األمن.
بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية .وإذا أصبحت احلالة يف
وفيما يتعلق بالزيادة يف العضوية الدائمة ملجلس األمن،
شبه اجلزيرة الكورية خطرية بشكل غري متوقع ،ستقع املسؤولية يوضح وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية موقفه القائم
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على املبادئ مرة أخرى ،وهو أن اليابان غري مؤهلة باملرة
ألن تكون عضوا دائمًا يف جملس األمن حتت أي ظرف.
فاليابان تواصل إنكار جرائم احلرب غري العادية اليت ارتكبتها
ضد اإلنسانية ،مثل املذابح وعمليات النهب والغزو للبلدان
املجاورة يف القرن املاضي ،األمر الذي وضع اليابان ضمن فئة
“الدولة املعادية” املشينة يف ميثاق األمم املتحدة.
ويثق وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأن الدورة
احلالية للجمعية العامة ستتخذ تدابري عملية بغية إصالح جملس
األمن.
السيد حنيف (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :بداية أود
أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة اهلامة
بشأن مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه
واملسائل ذات الصلة .كما يود وفد بلدي تأييد البيان الذي أدىل
به ممثل إيران بالنيابة عن حركة عدم االحنياز (انظر )A/69/PV.49
يف هذه املرحلة ،تود ماليزيا هتنئة السفري كورتيناي راتراي،
ممثل جامايكا ،على تعيينه مؤخرا رئيسا للمفاوضات احلكومية
الدولية .وحنن على ثقة من أن قيادته احلكيمة وخربته ،كما
يتضح من قيادته للجنة األوىل ،ستمضي بنا قدما يف مفاوضاتنا
حنو جملس أمن أكثر إنصافا ومتثيال .كما يعرب وفد بلدي عن
تقديرنا العميق لسلفه ،السفري ظاهر تانني ،على مثابرته وقيادته
يف رئاسة املفاوضات احلكومية الدولية منذ عام .2008
إن ماليزيا ،بوصفها عضوا غري دائم يف جملس األمن للفترة
 ،2016-2015تويل اهتماما بالغا للجهود الرامية إىل زيادة
كفاءة جملس األمن .وقد انتُخبنا باألغلبية الساحقة من الدول
األعضاء لعضوية هذه اهليئة اهلامة ،ونغتنم هذه الفرصة مرة
أخرى للتقدم بالشكر إىل مجيع الوفود على دعمها.
ويف الوقت نفسه ،ندرك أن مثة حاجة إىل مساع صوهتا
واالعتراف مبصاحلها.
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واستنادا إىل العديد من اآلراء اليت استمعنا إليها خالل
اجلولة العاشرة من املفاوضات احلكومية الدولية ،فإن االهتمام
الوافر لدى الدول األعضاء واضح .وهناك مطالبة جدية بإصالح
جملس األمن .وهذه املطالبة ليست جبديدة وال فريدة .وقد أعيد
التأكيد عليها مرارا وتكرارا ،إال أهنا ما زالت دون إجابة.
ويف هذا الصدد ،مما يثلج صدورنا ،سيدي ،بيانكم
االفتتاحي خالل املناقشة الرفيعة املستوى هلذا العام يف
اجلمعية العامة (انظر  )A/69/PV.6فقد ناديتم عن حق بإحراز
مزيد من التقدم يف إصالح جملس األمن ،وبينتم صلة ذلك
بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي ( 2005القرار .)1/60
كما أعادت رسالتكم املؤرخة  10تشرين الثاين/نوفمرب
تأكيد التزامكم هبذه العملية ،عندما أكدمت ضرورة استئناف
املفاوضات احلكومية الدولية يف وقت مبكر وعينتم السفري
راتراي رئيسا جديدا هلا.
ولذلك ،نتذكر اجلهود اليت بذهلا أحد أسالفكم ،السفري
رزايل إمساعيل ممثل ماليزيا ،الذي ترأس الدورة احلادية واخلمسني
للجمعية العامة .ففي عام  ،1997عرض أول اقتراح شامل
من نوعه إلصالح جملس األمنُ ،عرف باسم “اقتراح رزايل”،
على النحو الوارد يف الوثيقة  .A/AC.247/1997/CRP.1وخالل
الفترة اليت سبقت إجراء املفاوضات احلكومية الدولية وتشكيل
األفرقة االستشارية ،أخذ السفري رزايل على عاتقه اخلروج هبذه
الصياغة بعد التشاور مع أكثر من  165وفدا وجمموعة.
ولئن كانت تلك املحاولة مل تكلل بالنجاح يف النهاية،
فقد اعترف هبا الكثريون بعد ذلك بوصفها املحاولة األقرب
إىل إحراز تقدم يف إصالح جملس األمن .فقد جنح اقتراح
السيد رزايل يف جتسيد خمتلف جوانب إصالح جملس األمن،
وعلى وجه اخلصوص توسيع عضوية املجلس وزيادة الشفافية
يف أساليب عمله .وجنح أيضا يف توفري زاد للفكر والذي لرمبا
كان له أثر على مداوالتنا احلالية .وال تزال تلك املبادرة اجلريئة
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تلهم ماليزيا يف سعيها الدؤوب إىل جعل جملس األمن أكثر
متثيال ودميقراطية وشرعية وشفافية .ومن هذا املنطلق ،نأمل،
سيدي ،أن تكون مصدر إهلام لكم أيضا ،ورمبا نتمكن خالل
فترة رئاستكم من أن نشهد كذلك تقدما جديرا بالذكر.
إن مواقف ماليزيا بشأن مسألة إصالح جملس األمن
متسقة .وأود أن أعرض بإجياز تلك املواقف ،وهو أمر
سنخوض فيه مبزيد من التفصيل خالل اجلولة املقبلة من
املفاوضات احلكومية الدولية .وحنن نؤمن إميانا راسخا بأن
هناك حاجة إىل التوسع يف عضوية املجلس وحتسني التمثيل
اجلغرايف ،وخاصة للمجموعات اإلقليمية املمثلة متثيال ناقصا يف
املجلس .وسيكون توسيع فئيت العضوية ،الدائمة وغري الدائمة،
عامال حامسا يف تعزيز دور املجلس والطابع التمثيلي له .ومن
شأن زيادة املقاعد غري الدائمة أن يتيح انتخاب مزيد من
الدول األعضاء يف املجلس وزيادة تواتر انضمام الدول إىل
عضوية املجلس ،وبالتايل حتقيق املزيد من الشمول يف عملية
اختاذ القرارات يف املجلس.
وبشأن مسألة حق النقض الذي يتمتع به األعضاء اخلمسة
الدائمون ،تؤكد ماليزيا من جديد موقفها املبدئي الرافض
الستخدامه استنادا إىل اهليكل احلايل .فحق النقض ينبغي أن
يُنظم ملنع استخدامه دون وجه حق ومبا يتعارض مع رغبات
األغلبية .ويؤيد وفد بلدي أيضا موقف أولئك الذين يقترحون
ممارسة ضبط النفس يف استخدام حق النقض ،ال سيما يف
قضايا اجلرائم الدولية ،مثل اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية .ونعتقد أنه إذا جرى متثيل مجيع
املناطق بأعضاء دائمني ،فإن األعضاء الدائمني اجلدد ينبغي
أيضا منحهم حق النقض ،وذلك لإلسهام يف إضفاء املزيد من
التوازن على عملية صنع القرار وجعلها أكثر متثيال .ومع ذلك،
قد حنتاج إىل استكشاف اخليار املتمثل يف اشتراط الوصول إىل
عدد معني من أصوات النقض قبل رفض املجلس ألي قرار.
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وتؤيد ماليزيا تأييدا قويا الرأي القائل بأنه ينبغي تعزيز
وحتسني العمل الذي يضطلع به جملس األمن بوجه عام.
وقدمنا عدة مقترحات يف هذا الصدد ،يف مجلة أمور ،لضمان
أن يسمح أي توسيع يف العضوية لألعضاء اجلدد يف املجلس
باالستمرار يف تويل مسؤولية رئاسة جملس األمن مرة واحدة
على األقل خالل فترة عضويتهم وإلضفاء الطابع الرمسي على
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ولزيادة التنسيق بني املجلس
والبلدان املسامهة بقوات وجلعل التفاعالت بني املجلس وجلنة
بناء السالم أكثر هيكلية وزيادة املشاورات الدورية بينهما.
وخبصوص العالقة بني اجلمعية العامة وجملس األمن ،تعتقد
ماليزيا أنه ينبغي التمييز بوضوح بني عمل هذين اجلهازين،
على أساس والية كل منهما .وينبغي أن نعي احلاجة إىل منع
تعدي املجلس على املسائل اليت تندرج يف إطار اختصاص
اجلمعية العامة .ووفد بلدي يدعو أيضا إىل إضفاء الطابع
املؤسسي على املشاورات الشهرية بني رئيس اجلمعية العامة
ورئيس جملس األمن.
ويف املستقبل ،تود ماليزيا أيضا إعادة التأكيد على أمهية
املفاوضات املستندة إىل نص بشأن إصالح جملس األمن .ونؤيد
إعداد الرئيس لوثيقة عمل واملشاركة الكاملة للدول األعضاء.
وال ميكننا حتديد جماالت التعاون واملضي قدما يف املفاوضات إال
من خالل إجراء مناقشات كهذه مبشاركة الدول األعضاء .ويف
هذا الصدد ،يسعدنا تشجيعكم هلذا النهج ،على النحو املبني،
سيدي الرئيس ،يف رسالتكم املؤرخة  10تشرين الثاين/نوفمرب.
وتعتقد ماليزيا أن مجيع الدول األعضاء تتحمل مسؤولية
عن التأكد من قدرة األمم املتحدة ،وبالتبعية جملس األمن،
على التصدي للتحديات السائدة اليوم .ومن أجل إحراز
تقدم ،جيب أن تكون الدول األعضاء مستعدة لتجاوز املواقف
الراسخة على الصعيد الوطين وعلى مستوى املجموعات.
وقد أجرينا مناقشات مطولة وصعبة حول التوافق واملرونة،
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ولكننا مل حنقق نتائج بعد هبذا اخلصوص .وأود أن أؤكد لكم،
سيدي ،دعم وفدي الثابت وتعاونه يف العمل معكم ومع سائر
الدول األعضاء يف هذا املسعى.
السيد خان (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم
على عقد هذه اجللسة .وحنن نقدر أنكم أجريتم ،بصفتكم
رئيس اجلمعية العامة ،مشاورات موسعة قبل عقد هذه
اجللسة .ونرحب أيضا بالبيان اهلام الذي أدليتم به ،سيدي،
هذا الصباح (انظر )A/69/PV.49
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واإلصالح سيتحقق على أساس التوصل إىل اتفاق بني الدول
بشأن املضمون ،وليس عرب طرق خمتصرة أو مناورات إجرائية.
وللخروج باتفاق كهذا ،حنن حباجة إىل كتلة حرجة من
اإلرادة السياسية والعزمية .فعملية املفاوضات احلكومية الدولية
هي عملية يقودها األعضاء وجتري حبسن نية يف ظل االحترام
املتبادل وبطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع ،هبدف
السعي إىل إجياد حل حيظى بأوسع قبول سياسي ممكن.

وفيما يتعلق بإصالح جملس األمن ،فإن رئيس اجلمعية
ونشكر السفري ظاهر تانني على عمله الدؤوب خالل العامة ورئيس املفاوضات احلكومية الدولية يستمدان سلطتهما
السنوات السبع املاضية من أجل الدفع قدما بعملية اإلصالح .من املقرر .557/62
إن النتيجة املستدامة واملعقولة بشأن العضوية ال ميكن
فقد بذل ،بوصفه دبلوماسيا حمنكا ،قصارى جهده إلشراك
مجيع البلدان يف العملية .كما هننئ السفري كورتيناي راتراي حتقيقها من جانب جمموعة استشارية صغرية ،ألن اإلصالح
على تعيينه رئيسا جديدا وميسرا للمفاوضات احلكومية جيب أن يكون نتاجا ملفاوضات فيما بني الدول ،تُجرى يف
الدولية .وحنن سنقدم له كل الدعم الذي حيتاج إليه لتعزيز حمافل مفتوحة .واألمم املتحدة أكثر اهليئات كفاءة إلجراء هذه
جدول أعمالنا املشترك .وهننئ إسبانيا وأنغوال وفزنويال املفاوضات وحتقيق النتائج .وهناك عامل آخر هو أن تصلب
وماليزيا ونيوزيلندا على انتخاهبا أعضاء جددا غري دائمني يف املواقف قد أبطأ التقدم خالل العشرين عاما املاضية .وحنن
ندعو إىل التحلي باملرونة الستكشاف األسس املشتركة .وقد
جملس األمن.
وأود أوال أن أتكلم عن ديناميات التفاوض .قبل سبع قامت جمموعة االحتاد من أجل توافق اآلراء ،من جانبها ،بتنقيح
سنوات ،شرع أعضاء األمم املتحدة يف عملية املفاوضات اقتراحها مرتني ،وهي على استعداد للبدء باحلوار بغية حتسينه.
احلكومية الدولية على أساس املقرر  557/62وقد أصدر ذلك
املقرر تكليفا للجمعية بالعمل من أجل التوصل إىل إصالح
شامل بشأن املسائل الرئيسية اخلمس :فئات العضوية وحق
النقض وحجم وأساليب العمل والتمثيل اإلقليمي والعالقة بني
جملس األمن واجلمعية العامة .وتوسيع املجلس هو أحد عناصر
برنامج اإلصالح الشامل .والعناصر األربعة األخرى ال تقل
أمهية ،والعناصر اخلمسة مجيعا مترابطة بصورة وثيقة.

وهذا العام ،ينبغي أن نعمل على حنو فعال فيما يتعلق
بإصالح جملس األمن ،لكن ينبغي أال يكون هناك أي جدول
زمين اصطناعي .وقد شجعنا رئيس اجلمعية العامة ،يف رسالته
املؤرخة  10تشرين الثاين/نوفمرب ،على االنتقال بالعملية إىل
مرحلة املفاوضات على أساس النص .وحنن نوافق على ذلك.
وما أريد اإلشارة إليه هو أن التنقيح الثاين للنص أساس التفاوض،
الذي مت جتميعه حتت إشراف السفري تانني ،يتضمن مجيع عناصر
النص اليت حنتاج إليها .ويشكل نقطة انطالق جيدة.

وقد أظهرت جتربتنا على مدى العشرين عاما املاضية أن
ولنتحدث اآلن عن اجلوهر .إن باكستان تعارض إنشاء
العالج السريع لن حيقق املراد ،على الرغم من أنه جرى تنفيذ
العديد من املبادرات من وقت آلخر ولكنها مل تُكلل بالنجاح .مقاعد دائمة جديدة ،ليس بسبب املنافسة اإلقليمية أو االعتبارات
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السياسية الواقعية ،ولكن بسبب املبادىء اليت ينبغي أن يستند
إليها إصالح املجلس يف القرن احلادي والعشرين .وقد قال رئيس
وزراء باكستان ،يف خطابه أمام اجلمعية العامة يف  26أيلول/
سبتمرب“ :إننا نريد للمجلس أن يصبح أكثر متثي ًال وإنصافا وقابلية
للمساءلة وشفافية” ،A/69/PV.12( .صفحة  .)47ومعارضتنا
إلنشاء املقاعد الدائمة تقوم على أساس تلك املبادىء.
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جتميع وتعزيز مصاحل وتطلعات كامل أسرة األمم الصغرية
واملتوسطة والكبرية احلجم ،اليت تشكل ُمجتمع ًة األمم
املتحدة .واألمم املتحدة ُملك للجميع وليس لثلة منتقاة.
وينبغي أن جنعل املجلس أكثر مشوال .وهلذا السبب ،تدعو
جمموعة االحتاد من أجل توافق اآلراء إىل إجياد حل وسط .وإذا
كنا نريد اخلروج من املأزق يف املفاوضات احلكومية الدولية،
ينبغي أن نبدأ النظر يف اقتراح تلك املجموعة ،الذي ينص
على فترات واليات أطول من الفترات املتاحة يف املقاعد غري
الدائمة احلالية ،ميكن جتديدها باالنتخابات .وبذلك سيصبح
األعضاء املنتخبون لفترة أطول مسؤولني أمام اجلمعية العامة.
وعلى النقيض من ذلك ،بانتخاب أعضاء دائمني جدد ،فإننا
سنقضي على مبدأ املساءلة ذاته.

إن املقاعد الدائمة القائمة يف املجلس تعود إىل احلرب
العاملية الثانية ،عندما اختذ القرارات املنتصرون الذين استأثروا
أيضا باملقاعد الدائمة .والنظام العاملي ليس بالنظام اجلامد؛
فقد تطور .ومل يعد هناك منتصر ومنهزم .والعامل أصبح أكثر
تعددية وتنوعا .والبلدان األربعة اليت قدمت ترشيحاهتا لنيل
مقاعد دائمة ينبغي أن تفهم أن الكثري من البلدان املتوسطة
كما ينبغي للمجلس أن يوسع مقاعده غري الدائمة .فأكثر
احلجم ،على حنو فردي ومجاعي ،تتنافس معها من حيث
احلجم والسكان واالقتصاد والقدرة العسكرية واملسامهة يف من ثلث أعضاء األمم املتحدة مل تُتَح هلم أبدا فرصة اجللوس
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وااللتزام بالدميقراطية إىل طاولة املجلس ولو مرة واحدة .والتناوب على املقاعد غري
الدائمة اجلديدة سيُ َمكن املزيد من البلدان من أداء دورها يف
وحقوق اإلنسان.
واليوم نتحدث عن الدول الناشئة ،والبعض يورد ذلك صون السلم واألم الدوليني .وستكفل االنتخابات الدورية
املنتخبَة لفترات واليات أطول أو لشغل مقاعد غري
كمعيار للتأهل لنيل مقعد دائم .والواقع هو أن الكثري من الدول بقاء الدول َ
تدعمها وستقوم بدور أكرب يف الشؤون السياسية واالقتصادية دائمة مستجيب ًة ومسؤول ًة وشفاف ًة إزاء األعضاء على حنو عام.
ويف إطار تلك املبادىء ،ما انفكت باكستان حتترم
وتتفهم املوقف األفريقي املشترك ،وتوافق آراء أوزولويين
وإعالن سرت ،باعتبارها مطلبا مجاعيا للقارة برمتها .ونعترب
أن ذلك املوقف يستند إىل التوافق يف اآلراء وإىل املشروعية،
وهو ما خيتلف متاما عن الطموحات الفردية لثلة من البلدان.

العاملية يف األعوام املقبلة .وهناك توقعات بأن تشكيالت القوة
ستتغري يف العقود القادمة .وعندما تبلغ الدول قدرا أكرب من
حيث الكفاءة ،مثال بعد  10أعوام ،هل ينبغي إدراجها أيضا
َب
باعتبارها دوال أعضاء غري دائمة يف جملس األمن؟ وهل سيُطل ُ
خلي مقاعدها
إىل تلك الدول اليت ستفقد مكانتها املرموقة أن تُ َ
الدائمة؟ ما من دولة تظل قوية إىل األبد؛ لذلك ينبغي أال
ومرة أخرى ،أشدد على املرونة واحللول التوفيقية ،اليت
نضفي طابع الدوام على العضوية ،ألن التنقيح القادم لتشكيلة بدوهنا ال فائدة من التفاوض .وقد أبدت جمموعة االحتاد
املجلس قد جيري بعد  70عاما من اآلن؟
من أجل توافق اآلراء تلك الروح من خالل تنقيح اقتراحها
إن الغرض من اإلصالح ليس هو إنشاء مراكز امتياز األصلي وتقدميه بوصفه ورقة إيطاليا  -كولومبيا .وتلك الورقة
جديدة داخل املجلس ،وإمنا إرساء الدميقراطية فيه من خالل مفتوحة أمام املزيد من املفاوضات .وعلى النقيض من ذلك،
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ما زالت جمموعة األربعة متشبثة بطلبها احلصول على مقاعد
دائمة .وهي تتأسف لعدم إحراز التقدم ،دون أن تعترف بأن
موقفها املتصلب هو أكرب عائق أمام إحراز التقدم .وبالنسبة
هلا ،يتمثل املقياس الوحيد للتقدم يف مدى تأقلم املجموعات
األخرى مع طلب االستحقاق لديها .ومل يطرأ أي تغيري
على موقفها .وليس بتلك الطريقة ينبغي إجراء املفاوضات
احلكومية الدولية.
لقد كرست معظم مالحظايت لفئات التوسيع .وأود أن
أديل بإجياز مبا يلي بشأن العناصر األخرى .لقد تتبعنا باهتمام
كبري االقتراح الفرنسي املتعلق بتقييد استخدام حق النقض.
وينبغي أن جنري املزيد من املناقشات لدراسة القيمة املضافة
لتحديد حق النقض على حنو عام ،وحصر استخدامه مبوجب
الفصل السابع فقط ،وإلغائه .وحجم املجلس بعد توسيعه ينبغي
أن يكون واسعا مبا يكفي للمحافظة على جناعته وفعاليته.
وينبغي للفريق العامل غري الرمسي التابع للمجلس املعين بالوثائق
واملسائل اإلجرائية األخرى أن يفسح املجال للمشاركة مع
عموم األعضاء ،بغية حتسني أساليب عمله جلعل عملية اختاذ
القرار فيه أكثر استبصارًا وشفافي ًة وخضوعًا للمساءلة.
وينبغي زيادة تعزيز التمثيل وامللكية اإلقليميني
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السيد كوروسي (هنغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :لقد
أكدت هنغاريا لسنوات على احلاجة إىل التحرك بسرعة من
أجل التوصل إىل اتفاق شامل وحسن التوقيت بشأن مجيع
جوانب إصالح جملس األمن .ويود بلدي اختاذ خطوات
حامسة حنو حتقيق هذا اهلدف حبلول عام  ،2015بعد مرور
نصف قرن على إدخال آخر إصالح على جملس األمن.
كما سيكون عام  ،2015حيث تصادف الذكرى
السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة ،العام الذي تنتهي فيه
الدول األعضاء من أعماهلا التحضريية لتحقيق مزيد من التنمية
املستدامة ،وعندما تعزم على الدخول يف اتفاق ملزم قانونا
بشأن تغري املناخ .ومع ذلك ،يبدو أن إصالح جملس األمن
يشهد مجودا ،أو حىت أسوأ من هذا :يبدو أننا ندور يف حلقة
زمنية أوجدناها بأنفسنا.
ولألسف ،فإن احلالة ليست خياال علميًا أو فيلمًا سي َء
اإلخراج؛ إنه الواقع الذي يبعث على األسى .فنحن ما برحنا
ِ
نكرر مناقشاتنا يف املفاوضات احلكومية الدولية بشأن املسائل
الرئيسية اخلمس املرة تلو األخرى .وحىت أننا أجربنا أنفسنا
على عيش فقدان ذاكرة مصطنع ،ألنه ال ميكن إعداد حماضر
مكتوبة أو موجزة للمقترحات اجلديدة .وباملثل ،فإن بعض
الذين يدعون أن إصالح جملس األمن جيب أن يكون عملية
تقودها الدول قد رفضوا الورقة غري الرمسية اليت أعدها الفريق
االستشاري والوثيقة اليت تتضمن التنقيح الثالث .ولكن كيف
ميكن لعملية أن تتوىل زمامها الدول إذا كانت ترفض تسجيل
أي اقتراح جديد ،على مدى أكثر من أربع سنوات ،مبا يف
ذلك االقتراحات املقدمة من الدول؟ وأود أن أذكركم بأن
الوثيقة اليت تتضمن التنقيح الثاين قد أصدرت يف عام .2010

وأخريا ،تطلب اجلمعية العامة مزيدا من الرأي يف مسائل
السالم واألمن ،وهي حمقة يف ذلك .غري أنه ينبغي أن تستخدم
احليز املتاح هلا االستخدام األجنع  -على سبيل املثال ،من خالل
زيادة فعالية اإلشراف على اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات
حفظ السالم واالستخدام األكثر فعالية آللية متّحدون من
أجل السالم .وينبغي للمجلس ،من جانبه ،استحداث السبل
ملعاجلة املسائل املواضيعية الناشئة ،مثل تغري املناخ ،والعنف
اجلنسي يف الزناعات املسلحة ،وحقوق األطفال واملرأة ،وذلك
وحتتاج كل عملية سياسية إىل ذاكرة مؤسسية مشتركة .إن
يف شراكة وثيقة مع املنظمات واملنتديات احلكومية الدولية لدينا مشكلة أوجدناها جزئيا بأنفسنا ،من خالل اعتماد القرار
ذات الصلة.
ذاته بشأن عملية اإلصالح العملية عاما بعد عام،واالمتثال له
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بوصفه الصيغة املتفق عليها اليت تقتضي حتقيق توافق اآلراء .أود لإلخفاق يف التوصل إىل اتفاق كامل بشأن املسائل اإلجرائية
أن أشدد على أن هنغاريا هي أح ُد املؤيدين الكبار لتوافق اآلراء .أن يستخدم بعد اآلن كذريعة لعدم القيام بأي شيء.
وكما قلنا ،نود أن بناء توافق يف اآلراء بدال من بناء الكتل .ولكن
وبالتايل ،إذا كان هذه االقتراحات غري مقبولة ،فإن
جيب أن يتمخض التوافق يف اآلراء يف النهاية أو نتيجة للعملية اقتراحنا يتمثل يف ختصيص اجللسات األوىل من املفاوضات
املتعلقة باملسائل املوضوعية لإلصالح .وال ميكن لتوافق اآلراء أن احلكومية الدولية فقط إلجراءات املفاوضات احلكومية الدولية
يكون شرطا مسبقا جلميع عناصر العملية ،مبا يف ذلك املسائل واملضي قدما هبا.
اإلجرائية .وملزيد من الدقة ،ميكن أن يكون مطلوبا ،ولكنه لن
ويتعني علينا أن نقرر ما إذا كنا نريد أن جنعل العملية
حيقي سوى النتائج املدمرة اليت نشهدها مجيعا .إننا بتأكيدنا
موجهة حنو حتقيق النتائج ،أو ما إذا كانت النتيجة ليست
على احلاجة إىل توافق اآلراء ،ال ميكننا حىت بدء املفاوضات ،مما
اهتمامنا األساسي .ويف الواقع ،ينبغي لنا أن نتحرك إىل األمام
يفقدها أي فرصة للتوصل إىل توافق يف اآلراء.
ونغري قواعد املشاركة الصارمة اليت غلّت أيدينا ويدي الرئيس
ولذلك فإن املسألة تكمن يف كيفية املضي قدما بعملية السابق ،السفري زاهر تانني ،لسنوات .ولئن كنا نشكره على
املفاوضات احلكومية الدولية .كيف ميكننا اخلروج من مأزق تفانيه يف ظل ظروف صعبة ،فإننا مستعدون لتغيري سرعة
الدورات اليت نكررها أنفسنا؟
أعمالنا بقيادة الرئيس اجلديد ،السفري كورتيناي راتري.
أوال ،حنن نتفق أن تتوىل الدول األعضاء زمام هذه
السيدة ناجميل (بوتان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
العملية .ولذلك ،ينبغي جتميع مجيع املقترحات اجلديدة يف أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة جدًا.
شكل مكتوب .ومن املنطقي متاما أن نعامل املقترحات جديدة إن مسألة إصالح جملس األمن مدرجة على جدول أعمال
على قدم املساواة مع املقترحات اليت سبق أن أدرجت يف لسنوات عديدة ،وأنتم ،سيدي الرئيس ،قد أقررمتوها بوصفها
الوثيقة اليت تتضمن التنقيح الثاين.
أولوية وأنتم حمقون يف ذلك .ويتطلع وفد بلدي إىل حتقيق
ثانيا ،ينبغي أن تكون اخلطوة املنطقية التالية إعدا َد مشروع تقدم حقيقي بشأن هذا املوضوع يف ظل قيادتكم القديرة.
نص ميكن أن يصبح أساسا إلجراء مفاوضات موضوعية ،كما
وأرحب بتعيني السفري كورتيناي راتري ،ممثل جامايكا،
طلب العديد من الوفود قبلي.
رئيسا للجولة احلادية عشرة من املفاوضات احلكومية الدولية،

ثالثا ،جيب أن نعقد االجتماعات على فترات منتظمة،
ونُعد مشاريع النصوص األحدث فاألحدث ،ونقلّص أوجه
اخلالف ونقلل من عدد املسائل املعلقة .من الصحيح أنه
ال اتفاق على شيء إىل حني االتفاق على كل شيء ،ولكن
أقر
لتحقيق ذلك علينا أن نبدأ باالتفاق على شيء ما .وأنا ّ
بأن هذا املنطق قد ال يكون األمثل بالنسبة لبعض الوفود .إذ
ميكن أن تكون هناك سب ٌل أخرى للمضي قدما ،ولكن ال ميكن
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وأؤكد له دعمنا وتعاوننا الكاملني .وليس لدي أدىن شك يف
أن السفري راتري سيضخ زمخا جديدا يف عملية املفاوضات
احلكومية الدولية أثناء الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة.
أود أن أسجل تقديرنا العميق للرئيس السابق ،السفري زاهر
تانني ،ممثل أفغانستان ،على التزامه الثابت وإشرافه على عملية
املفاوضات احلكومية الدولية خالل السنوات القليلة املاضية.
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وتؤيد بوتان البيان الذي أدىل به السفري مينِسا رامبايل ،أساليب عمله أمران الزمان لزيادة دعم وتعزيز شرعية املجلس
املمثل الدائم لسانت لوسيا بالنيابة عن جمموعة مقدمي مشروع وعمله.
القرار ( L.69انظر .)A/69/PV.49
طوال أكثر من  20سنة ،بدءا بالفريق العامل املفتوح باب
وال نبالغ مهما أكدنا على ضرورة إصالح جملس األمن
جلعله أكثر متثيال وشفافية وخضوعا للمساءلة .ومت التسليم
بذلك منذ عام  ،1993عندما بدأت اجلمعية العامة أوال يف
مناقشة إصالح جملس األمن .كما دعا قادتنا يف عام 2005
إىل اإلصالح املبكر ملجلس األمن باعتبار ذلك عنصرا أساسيا
يف جهودنا الشاملة إلصالح األمم املتحدة .والعديد من قادتنا
أكدوا جمددا على تلك الدعوة خالل اجلزء الرفيع املستوى من
الدورة التاسعة والستني للجمعية.

ومنذ عام  ،2009عملت العشر جوالت من املفاوضات
احلكومية الدولية على إبقائنا منهمكني هبذا املوضوع اهلام.
ولكن ،وعلى الرغم من التأييد اجلارف لإلصالح ،فإننا
مل حنرز تقدما كبريا.
خالل املفاوضات احلكومية الدولية ،أيدت غالبية الوفود
التوسع يف كل من فئيت العضوية .وسلط رئيس اجلولة العاشرة
من املفاوضات احلكومية الدولية الضوء ،يف تقييمه ،يف مجلة
أمور ،على أن هناك تشديد مستمر على ضرورة اإلصالح .ويف
حني أحرز قدر من التقدم يف حتسني أساليب عمل املجلس،
فإن عدم وجود وثيقة عمل جيعل من الصعب املشاركة بشكل
بناء يف مفاوضات حقيقية ومعاجلة مجيع املسائل .ولذلك ،فإننا
نتطلع إىل قيادتكم ،سيدي ،وقيادة الرئيس اجلديد للمفاوضات
احلكومية الدولية ،للمضي قدما على أساس مسودة أوىل.
تؤيد بوتان ضرورة إصالح جملس األمن متاشيا مع الواقع
املعاصر ،على أساس مبادئ املساواة يف السيادة ،التوزيع
اجلغرايف العادل ،الشفافية ،املساءلة ،وإضفاء الطابع الدميقراطي
على عملية اختاذ القرارات .حنن نعتقد أن توسيع عضوية جملس
األمن يف كل من فئيت العضوية الدائمة وغري الدائمة وحتسني
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العضوية املعين مبسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة
عدد أعضائه واملسائل األخرى املتصلة مبجلس األمن ،وحىت
اجلولة العاشرة للمفاوضات احلكومية الدولية اليت اختتمت
مؤخرا ،استمعنا وأصغينا إىل مقترحات شىت .وعملنا بصورة
مستفيضة بشأن مجيع القضايا على أساس املقرر .557/62
لدينا اآلن عوائد سنوات من املناقشات واملداوالت ،ونفهم
اآلن مواقف بعضنا البعض بشكل أفضل .وما حنتاجه اآلن
هو وثيقة عمل حبيث ميكن مواصلة مفاوضات حقيقية بشكل
جاد .وعندئذ فقط ميكننا حتقيق تقدم ملموس يف سعينا املشترك
إىل إصالح جملس األمن عن طريق البناء على جماالت التقارب
وإجياد أرضية مشتركة بشأن املجاالت اليت خنتلف بشأهنا.
تتيح الذكرى السنوية السبعون إلنشاء األمم املتحدة يف
عام  2015فرصة ساحنة إلحراز تقدم حقيقي بشأن موضوع
ظل على جدول أعمالنا على مدى أكثر من عقدين ورغم
طابع هذا املوضوع الذي يبدو مستعصيا على احلل ،فقد حان
الوقت ألن نشارك يف مفاوضات تستند إىل نص للمضي
بعملية اإلصالح قدما .ويف حني أن قرارا يتخذ بتوافق اآلراء
هو أنسب طريق إىل األمام ،ال يسعنا أن ندع عدم توفره
يعرقل إحراز تقدم إىل أجل غري مسمى .ويف هذا الصدد ،حنن
على ثقة بأنكم ،سيدي ،ستوفرون زمخا متجددا وقوة دافعة
للعملية وتوجهوهنا حنو خامتة جمدية تركز على حتقيق النتائج.
السيد إيرميدا كاستيو (نيكاراغوا) (تكلم باإلسبانية) :أود
بداية أن أهنئكم ،سيدي ،على انتخابكم لرئاسة اجلمعية العامة
يف دورهتا التاسعة والستني .حنن نقدر األمهية اليت أوليتموها لبند
جدول األعمال اليوم ،املعنون “مسألة التمثيل العادل يف جملس
األمن وزيادة عدد أعضائة واملسائل ذات الصلة”.
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ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن امتناننا العميق لسعادة
السيد زاهر تانني ،املمثل الدائم ألفغانستان ،على تفانيه
وقيادته طوال جوالت املفاوضات ،اليت أعربت خالهلا خمتلف
املجموعات والدول عن مواقفها فيما يتعلق باإلصالحات
امللحة والضرورية.
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لذلك من الضروري ،سيدي الرئيس ،منح والية واضحة
للسفري راتراي ،رئيس العملية احلكومية الدولية ،للقيام فورا
بإجراء مفاوضات حقيقية ،تستند إىل نص حيظى بتأييد كامل،
يف اجلولة التالية من املفاوضات .وحينئذ فقط ستمضي العملية
قدما وسوف نتمكن من تتويج جهودنا بالنجاح وتقدمي نتيجة
ملموسة عندما جيتمع زعماؤنا العام املقبل.

ونرحب بتعيني سعادة السيد كورتيناي راتراي ،املمثل
وال بد يل من اإلشارة إىل أنه ،خالل العشر جوالت
الدائم جلامايكا ،كرئيس للعملية احلكومية الدولية .وحنن على
ثقة بأنه مع دينامية وخربة السفري راتراي وما تتحلون به من السابقة من املناقشات ،أصبح من الواضح متاما أن الغالبية
حكمة ،سيدي الرئيس ،سيمكننا املضي قدما صوب مرحلة العظمى من األعضاء تؤيد التعجيل يف التوسع يف كل من
فئيت العضوية الدائمة وغري الدائمة يف جملس األمن وترغب يف
أكثر تقدما يف املفاوضات.
تؤيد نيكاراغوا البيان الذي أدلت به السفرية مينيسا حتقيقه .بذلك وحده ميكننا أن نعكس حقائق العامل املعاصر،
رامبايل ،املمثلة الدائمة لسانت لوسيا ،باسم جمموعة مقدمي وحتقيق قدر أكرب من املساءلة يف جملس أمن أكثر متثيال وشفافية
مشروع القرار ( L.69انظر  .)A/69/PV.49حتلت جمموعتنا ومصداقية وذا صلة.
أخريا ،يف هذه املرحلة احلامسة األمهية من املفاوضات،
بقدر كاف من املرونة واحلصافة خالل اجلوالت العشرة
السابقة من املفاوضات .كما عملنا بروح من التوافق والتعاون تؤكد نيكاراغوا جمددا كامل دعمها وتتعهد بالتعاون مع
طوال العملية من أجل حتقيق اإلصالحات الشاملة املطلوبة يف السفري راتراي ،ومعكم ،سيدي الرئيس.
جملس األمن.
السيد أبو العطا (مصر) :أود بداية أن أشكركم ،سيدي

وتؤكد نيكاراغوا جمددا أيضا دعمها الكامل للموقف الرئيس ،على العرض الذي قدمتموه (انظر )A/69/PV.49
األفريقي على النحو املنصوص عليه يف توافق آراء إزولويين .والذي يعكس رؤية ثاقبة وإرادة صلبة لتحقيق إصالح وتوسيع
إن ما أحرز من تقدم بشأن اإلصالح على مدى السنوات جملس األمن.
ويود وفد بلدي أن ينضم إىل البيان الذي ألقاه ممثل
العشرة املاضية كان دون املستوى املطلوب .من الضروري
أن نضاعف خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة ،مجهورية إيران اإلسالمية نيابة عن حركة عدم االحنياز ،وممثل
ويف عشية الذكرى السبعني لتأسيس املنظمة ،جهودنا ونكفل سرياليون بالنيابة عن املجموعة األفريقية ،وممثل الكويت نيابة
قدرتنا على االمتثال للوالية اليت أناطها بنا زعماؤنا يف العام عن املجموعة العربية (انظر )A/69/PV.49
 .2005ومن أجل حتقيق ذلك ،كما تدلل على ذلك الدروس
تعتقد مصر بأمهية إجراء إصالح شامل لألمم املتحدة،
املستفادة من جوالت املفاوضات الـ  10السابقة ،علينا أن خاصة جملس األمن ،لدعم مقاصد ومبادئ ميثاق األمم
نعطي دفعة أخرية لعملية التفاوض ،وأن ندخل ،موحدون املتحدة ومتكني املنظمة العاملية من االستجابة للتحديات
بقضيتنا املشتركة ،اإلصالحات الشاملة والدائمة على جملس الدولية اجلديدة واملعاصرة.
األمن.
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وتعلق مصر أمهية كبرية على إصالح املجلس من خالل
عملية شفافة وشاملة مملوكة جلميع الدول األعضاء ،من أجل
التوصل إىل حل متفق عليه وشامل حيظى بأوسع قبول سياسي
ممكن ،يشمل القضايا التفاوضية الرئيسية اخلمس املترابطة ،على
حنو ما هو منصوص عليه يف مقرر اجلمعية العامة .557/62
ونثق يف أن تلك املحددات الواضحة ستشكل املرجعية لعمل
السفري كورتيناي راتراي ،املمثل الدائم جلامايكا ،رئيس
املفاوضات احلكومية الدولية اجلديدة .ونرحب به يف منصبه
اجلديد ونؤكد له استعدادنا الدائم ملواصلة اجلهود البناءة يف
عملية إصالح وتوسيع جملس األمن ،على حنو ما قمنا به مع
سلفه ،السفري زاهر تانني ،املمثل الدائم ألفغانستان ،الذي نعرب
له عن خالص التقدير على اجلهود اليت بذهلا يف هذا الصدد.
تؤكد مصر من جديد التزامها القوي باملوقف األفريقي
املشترك ،على النحو املنصوص عليه يف توافق آراء إيزولويين
وإعالن سرت ،والذي يقدم رؤية شاملة إلصالح جملس األمن
مبا يف ذلك مسألة حق النقض .وتشعر مصر باالرتياح إزاء
تزايد رقعة التأييد للموقف األفريقي املشترك وهو ما نعتربه
دليال على إدراك العامل ألمهية إصالح الظلم التارخيي الواقع
على القارة األفريقية اليت ما زالت تفتقر إىل متثيل دائم مستحق
يف جملس األمن ،يطرح رؤية القارة جتاه أعمال املجلس بشكل
عام والقضايا األفريقية املطروحة على جدول أعمال املجلس
بشكل خاص ،أخذا يف االعتبار أن تلك القضايا حتظى بالقدر
األكرب على جدول األعمال .لذا ،فإن إصالح الظلم التارخيي
الواقع على القارة يكتسب اآلن أمهية إضافية بالنظر إىل جدول
أعمال جملس األمن .إذ أن فعالية املجلس تقتضي أن يتم
االستجابة ملطالب املوقف األفريقي املشترك.
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املتعلقة بعملية اإلصالح .وجيب علينا مجيعا أن نواصل العمل
معا لصون القيم األساسية لألمم املتحدة املتمثلة يف الشمولية
والدميقراطية واملساءلة والشفافية واملساواة ،وهي القيم اليت من
شأهنا أن تضمن أن يُكلل التفاوض احلايل بالتوصل إىل إصالح
شامل ،مبا ميكن جملس األمن من االضطالع بدوره بفعالية يف
احلفاظ على السلم واألمن الدوليني.
ومما الشك فيه أن التحديات املعاصرة للقرن احلادي
والعشرين تتطلب تعزيز العمل متعدد األطراف من خالل
إصالح األمم املتحدة وإعادة تأكيد دورها املركزي وجعل
جملس األمن أكثر فعالية ،وأن يكون تشكيله أكثر متثيال
وإنصافا لطابع العضوية العامة للمنظمة.
وها هو اجتماعنا اليوم ميثل فرصة أخرى للتفاوض هبدف
استكمال مسىيرة إصالح األمم املتحدة من خالل إصالح
جهازها الرئيسي املعين بصون السلم واألمن الدوليني .وهي
فرصة جيب أن نستثمرها جيدا من خالل احلرص على القيم
األساسية مليثاق األمم املتحدة وبذل أقصى اجلهود للتقريب
بني املواقف ولطرح حل يتوافق عليه اجلميع.
السيد اخلياري (تونس) (تكلم بالفرنسية) :أشكركم،
السيد الرئيس ،على عقد هذه املناقشة بشأن مسألة التمثيل
العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات
الصلة ،وعلى االهتمام اخلاص الذي تولونه لعملية إصالح
جملس األمن ،على النحو املبني يف بيانكم يف افتتاح الدورة
التاسعة والستني (انظر  )A/69/PV.6ويف بيانكم االستهاليل
اليوم (انظر .)A/69/PV.49

أود أن أحيي زميلنا املمثل الدائم ألفغانستان ،سعادة
السيد ظاهر تانني ،على عمله املمتاز وعلى الطريقة اليت قاد
إن مصر ملتزمة بالعمل للتوصل إىل إصالح وتوسيع
هبا املفاوضات احلكومية الدولية خالل السنوات القليلة املاضية
جملس األمن ،األمر الذي يتطلب منا مجيعا بذل اجلهد البناء
بالرغم من الصعوبات والعثرات اليت واجهها .كما أود أن
هبدف التوصل إىل حل مقبول على أوسع نطاق جلميع العناصر
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أهنئ املمثل الدائم جلامايكا ،السيد كورتيناي راتراي ،على متنافيا مع روح التوافق ومبدأ الشفافية ،اللذين ميزا عملية
التفاوض حىت اآلن.
تعيينه رئيسا للمفاوضات احلكومية الدولية.
ويؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أدىل هبما ممثل سرياليون
بالنيابة عن املجموعة األفريقية ،وممثل الكويت بالنيابة عن
املجموعة العربية (انظر .)A/69/PV.49
وأرحب باجلهود اليت تبذلوهنا ،السيد الرئيس ،وجبهود
امليسرين املتعاقبني وخمتلف البلدان وجمموعات البلدان اليت
هتدف إىل التغلب على حالة اجلمود املستمرة منذ سنوات يف
عملية املفاوضات احلكومية الدولية .ويف ذلك الصدد ،تعرب
تونس عن استعدادها الكامل ملواصلة دعم هذه العملية اليت
جيب أن تظل قائمة على أساس اقتراحات الدول األعضاء
والشفافية والشمول والسعي إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء.
تولت الرئاسة نائبة الرئيس ،السيدة بارو (كرييباس).
وينبغي أن تظل املفاوضات احلكومية الدولية اإلطار
املؤسسي املناسب الوحيد هلذه العملية ،مبوجب التكليف
الصادر عن اجلمعية العامة ملعاجلة مسألة إصالح جملس األمن
بطريقة مفتوحة وشاملة للجميع هبدف التوصل إىل حل حيظى
بأوسع قبول سياسي ممكن بني الدول األعضاء ،وفقا ملبادئ
ميثاق األمم املتحدة ومقررات اجلمعية العامة ذات الصلة بشأن
هذه املسألة ،وال سيما املقرر .557/62

وجيب أن يتمثل اهلدف الرئيسي لعملية املفاوضات يف
جعل جملس األمن جمسدا للحقائق السياسية واالقتصادية يف
عاملنا اليوم وينبغي أن متنح العملية للمجلس الشرعية واملصداقية
والفعالية الالزمة ليتصرف بالنيابة عن املجتمع الدويل يف
الوفاء بوالية تتسق مع ميثاق األمم املتحدة .إن تعزيز شرعية
املجلس ،ال سيما من خالل تعزيز التمثيل العادل داخل هذا
اجلهاز الرئيسي لألمم املتحدة ،سيؤدي بال شك إىل واليات
أكثر واقعية وقرارات أكثر فعالية واملزيد من االتساق يف تنفيذ
قرارات املجلس.
وبغية توسيع عضوية جملس األمن على حنو يكفل التمثيل
العادل ويعرب عن احلساسيات احلالية واملستمرة ،ينبغي لنا
التركيز على توسيع نطاق عضوية املجلس ،ال سيما بالنسبة
للبلدان النامية .ويف ذلك السياق ،جتدد تونس دعمها ملوقف
االحتاد األفريقي بشأن مسألة إصالح جملس األمن على النحو
املبني يف توافق آراء إيزولويين وإعالن سرت .ونعتقد أن
الوقت قد حان ملعاجلة احلالة الراهنة اليت حترم القارة األفريقية
من وجود دائم يف جملس األمن ،إضافة إىل حتسني الوجود غري
الدائم ألفريقيا.

كما نؤيد املطالب املشروعة للبلدان العربية بتمثيل دائم
وإذ نعرب عن دعمنا الكامل للرغبة اليت تتشاطرها مجيع
يف جملس األمن .واحلالة الراهنة يف املنطقة ،اليت من املحتمل
الدول األعضاء تقريبا يف اخلروج من الوضع الراهن ومنح
بقوة أن تستمر ،تربر ذلك املطلب.
زخم جديد للعملية التفاوضية من أجل حتقيق النتائج امللموسة
وجيب أن يكون إصالح جملس األمن شامال وجامعا.
اليت ما فتئنا ننتظرها ملا يزيد على  20عاما ،تعتقد تونس أن
هذا اهلدف ال ينبغي التعجل يف السعي إىل حتقيقه أو أن يكون وجيب أن يتناول كافة املسائل املوضوعية ذات الصلة ،يف
ذلك على حساب التوصل إىل التوافق الواسع يف اآلراء الالزم مجلة أمور ،بتشكيل املجلس والتمثيل اإلقليمي وأساليب
بني مجيع الدول األعضاء .ونرى أن فرض مواعيد زمنية ومهية العمل وجدول األعمال وعملية صنع القرار ،مبا يف ذلك
أو نص تفاوضي ال يعرب عن مواقف مجيع البلدان سيكون أمرا حق النقض ،هبدف التوصل إىل أكرب توافق سياسي ممكن بني
الدول األعضاء.
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وال يسعنا أن خنتتم بياننا بدون اإلشارة إىل خيار أن
نراعي يف أي حماولة إلصالح جملس األمن العالقة بني املجلس
واألجهزة الرئيسية األخرى يف األمم املتحدة ،واحترام املجلس
الكامل لصالحيات ومهام مجيع تلك األجهزة ،ال سيما
اجلمعية العامة.
السيد توي (كمبوديا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال وقبل
كل شيء ،أود أن أشكر الرئيس على عقد هذه اجللسة اهلامة
بشأن مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه
واملسائل ذات الصلة .كما أود أن أهنئ سعادة السفري كورتيناي
راتراي ،ممثل جامايكا ،على تعيينه رئيسا للمفاوضات احلكومية
الدولية .كما أعرب عن تقديري للرئيس السابق للمفاوضات
احلكومية الدولية ،سعادة السفري ظاهر تانني ،على جهوده
الدؤوبة يف دفع عملية املفاوضات قدما.
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وبينما نثين على تقييم اجلولة العاشرة للمفاوضات
احلكومية الدولية بشأن مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن
وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة ،الذي قدمه السفري
تانني ،يعتقد وفد بلدي اعتقادا راسخا أننا حباجة إىل بناء
الزخم انطالقا من اجلولة األخرية من املشاورات بشأن هذه
املسألة.

لقد استمعنا خالل املناقشة العامة السنوية للجمعية العامة
يف دورهتا التاسعة والستني اليت جرت يف أيلول/سبتمرب إىل
الشواغل بشأن التحديات الناشئة ،بدءا من األمراض املعدية
إىل الصراعات املحتدمة وحاالت عدم االستقرار ،اليت قد
تؤثر على مناطق وأجزاء كثرية من العامل .ومسعنا عن احلاجة
الوشيكة لألمم املتحدة إلجراء تغيريات داخل منظومة األمم
املتحدة ،حيث أن املنظمة اليوم ختتلف متاما عن الكيان الذي
ترحب كمبوديا باعتماد البيان الشفوي الذي ألقاه رئيس أنشئ قبل  70عاما تقريبا عندما كان هناك  51بلدا فقط.
لذلك ،يرى وفد بلدي أن عام  2015سيكون عاما
اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني بشأن مسألة التمثيل
العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة ،حامسا ،حيث ستحتفل األمم املتحدة بالذكرى السنوية السبعني
والذي اعتُمد يف أيلول/سبتمرب ( 2014انظر  ،)A/68/PV.106لتأسيسها والذكرى السنوية العاشرة ملؤمتر القمة العاملي لعام
بغية متهيد الطريق إىل األمام ملواصلة املفاوضات احلكومية  ،2005والذي اتفق قادة العامل خالله على إصالح األمم
الدولية يف اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني .وبينما املتحدة ملواجهة حتديات اليوم اجليوسياسية والعاملية.
تعرب كمبوديا عن دعمها الكامل للمفاوضات احلكومية الدولية
ومن املؤكد أنه ينبغي ملجلس األمن ،بوصفه اهليئة املكلفة
اجلارية يف هذا العام ،فإهنا على استعداد للعمل مع مجيع الدول باملسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني ،أن يعرب
األعضاء يف األمم املتحدة من أجل املضي قدما هبذه العملية .عن احلقائق العاملية القائمة اليوم .ويف هذا الصدد ،يرى وفد
بلدي ضرورة توسيع جملس األمن ليشمل أعضاء دائمني وغري
دائمني على السواء بطريقة منصفة ملواجهة التحديات العاملية.
واألهم من ذلك أنه ينبغي إصالح جملس األمن بطريقة تراعي
التمثيل اجلغرايف العادل جلميع الدول األعضاء ،مبا يف ذلك
البلدان النامية.

ونالحظ أننا قد أجرينا على مر السنني عددا ال بأس به
من املشاورات حول إصالح األمم املتحدة ،وقد وصلنا إىل
إجراء مشاورات بشأن موضوع اليوم .لكننا مل نتوصل حىت
اآلن إىل أي أرضية مشتركة بشأن إطار واضح أو أي وثائق
أساسية للبدء هبا .ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل اختالف
وجهات نظرنا ،كما يرجع جزئيا إىل أننا مل نتجاوب ونرق
ويعتقد وفد بلدي أن مثة حاجة إىل وضع جمموعة من
إىل مستوى االلتزام الذي نص عليه مؤمتر قمة عام  .2005املبادئ التوجيهية لتخصيص مقاعد دائمة يف جملس األمن
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للدول األعضاء اليت متتلك مجيع القدرات وااللتزامات لإلسهام
بشكل كبري يف صون السلم واألمن الدوليني.

وألن وفد بلدي قد أوضح موقفه جتاه قضايا اإلصالح
الرئيسية اخلمس يف عدة مناسبات سابقة ،سأقتصر على تقدمي
بعض املالحظات بشأن جوالت املفاوضات اليت أجريت حىت
اآلن يف املفاوضات احلكومية الدولية غري الرمسية ،وبشأن
وجهة نظرنا فيما خيص الطريق إىل األمام.

فضال عن القدمية ،يزداد وضوح التوقعات العاملية من جملس
األمن أن يتصرف على حنو فعال .ولكن صون السلم واألمن
الدوليني على حنو فعال يف مواجهة حتديات اليوم يتطلب جملسا
جيسد هيكله التعددية يف عامل اليوم ووقائعه ،أي جملس ميكن
أن يثبت بشكل ال لبس أنه هيئة متثيلية ودميقراطية وشفافة
وكفؤة وقابلة للمساءلة ختدم مصاحل املجتمع الدويل بأسره،
وليس قلة بعينها.

إن إصالح جملس األمن ،مبا له من آثار جيواستراتيجية
متأصلة ،ينطوي بوضوح على رهانات كبرية بالنسبة للكثريين.
وبالتأكيد ،فإن لدى الدول األعضاء شواغل وتوقعات
مشروعة .لكن من املشجع أن مجيع البلدان متفقة أيضا على
أننا جيب أن نشارك بشكل بناء يف عملية اإلصالح .ومن أجل
تعزيز التفكري التطلعي الذي يساعد على النهوض بالعملية
بشكل حقيقي ،حنث الدول األعضاء على ممارسة قدر أكرب
من املرونة السياسية للنظر يف خيارات وسيطة قد تؤدي إىل
تقارب حمتمل ،خاصة بشأن توسيع العضوية وحق النقض،
وهي مسائل تنطوي على تداعيات بالنسبة لالختالفات املتعلقة
مبسائل اإلصالح األخرى.

السيد خان (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا
يل أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل الرئيس على عقد هذه املناقشة
اهلامة .وأود أيضا أن أعرب عن عميق تقدير وفد بلدي للسفري
رغم أمهية اجلولة العاشرة وجوالت املناقشات اليت
ظاهر تانني ،املمثل الدائم ألفغانستان ،على إدارته القديرة جدا
للمفاوضات احلكومية الدولية على مدى السنوات املاضية ،وعن سبقتها ،فإهنا مل تؤد إىل تضييق هوة اخلالفات بشأن إصالح
التهنئة للسفري كورتيناي راتراي ،املمثل الدائم جلامايكا ،على املجلس .والتباينات يف وجهات النظر واسعة وعميقة .وعلى
تعيينه رئيسا للجولة املقبلة من املفاوضات احلكومية الدولية .األخص ،هناك وجهات نظر قوية حول قضايا فئيت العضوية
إننا جنتمع هنا يف خضم حتديات أمنية متصاعدة ومعقدة وعملية التوسيع ذات الصلة .ولكن مثة خالف أيضا بشأن حق
يف خمتلف املناطق .وبينما جيري التصدي للتحديات الناشئة ،النقض وغريه من القضايا الرئيسية.

ويف الواقع ،فإنه عندما يتقاعس املجلس عن معاجلة
حاالت ،مثل حاليت فلسطني وسوريا ،ويتركها من دون
حل حقيقي لفترات طويلة ،تثور تساؤالت خطرية حول
مصداقيته .وحيث أن مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
قد عهدت إىل جملس األمن بالتصرف بالنيابة عنها ،فمن
مسؤوليتنا اجلماعية املساعدة على ضمان أن يرتقي املجلس
بشكل كامل إىل مستوى الوفاء بضرورات السالم واألمن،
وكذلك القواعد املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
والقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل .وستظل إندونيسيا
تؤيد بنشاط اجلهود الرامية لتحقيق إصالح شامل ملجلس
األمن بعد إجراء مفاوضات حكومية دولية.
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وقد اقترح عدد من البلدان مناذج بشأن اخليارات الوسيطة
لفئات املقاعد .وجنبا إىل جنب مع قضايا اإلصالح األخرى،
فإننا على استعداد ملناقشتها مبزيد من االنفتاح خالل اجلولة
اجلديدة من املفاوضات.
وفيما يتعلق حبق النقض ،تدعو إندونيسيا إىل إلغاء حق
النقض .وكخطوة حنو ذلك ،ميكننا أن ندعم آلية لتنظيم حق
النقض أو إدارته .وجيب إعطاء االعتبار الواجب للدعوات
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املتجددة لعدم استخدام حق النقض يف احلاالت اليت تتعلق هذه املسألة ،فإننا نرحب أيضا بتعيني املمثل الدائم جلامايكا،
بارتكاب انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل وحاالت السفري كورتيناي راتراي ،رئيسا للعملية هذه خالل الدورة
اإلبادة اجلماعية .ونؤيد الرأي القائل بعدم استخدام حق احلالية للجمعية .وأود أن أؤكد له دعم وفد بلدي.
النقض مبوجب الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة،
وليس مثة أمر أكثر وضوحا خالل تلك العملية الطويلة
وينبغي اشتراط تصويتني سلبيني متزامنني لدولتني من األعضاء من املفاوضات بشأن إصالح جملس األمن ،من اتفاق غالبية
الدائمني ملنع اعتماد املجلس ألي قرار.
األعضاء على الضرورة امللحة لتكييف هيكل املنظمة بصورة
متكنه من عكس التغريات اليت طرأت على املشهد الدويل.
وتود بريو أن تؤكد مدى ضرورة إحراز تقدم حنو حتقيق هدفنا
املتمثل يف إصالح املجلس وجتديده وتوسيع نطاق عضويته،
وجعله أكثر دميقراطية ومتثيال ،ويتسم بالفعالية والكفاءة ،يف
حني تكون أساليب عمله أكثر شفافية .لقد بيّن لنا عجز
املجلس عن وقف الزناعات املسلحة يف سوريا وقطاع غزة
وأوكرانيا ،وغريها من األماكن ،مدى إحلاح احلاجة إىل
إصالحه بطريقة شاملة.

وننوه باالقتراح الداعي إىل إجراء ما يسمى استعراضا
رفيع املستوى للجهود الرامية إىل إصالح جملس األمن يف وقت
مبكر ،وأنه ينبغي أن تضطلع به شخصية سياسية مستقلة سيتم
اختيارها .وعلى الرغم من حسن النوايا وراء ذلك االقتراح،
فإننا نكرر التأكيد على أنه ينبغي إيالء االحترام التام لطابع
املفاوضات غري الرمسية ،بوصفها عملية تقودها العضوية ،فضال
عن احلفاظ عليها .وجيب أن تكون جلميع الدول األعضاء
أصوات متساوية يف إطار عملية إصالح تتسم بالشفافية،
وجيب إشراكها يف مجيع القرارات املتخذة بشأن الطريق حنو
وينبغي أن نتذكر أن والية جملس األمن املتمثلة يف كفالة
املضي قدما .ونشدد أيضا على أنه ينبغي النظر يف مجيع املسائل السلم واألمن الدوليني قد منحته إياها مجيع الدول األعضاء
الرئيسية اخلمس املتعلقة باإلصالح معا ،دون اللجوء إىل احللول يف األمم املتحدة .وعليه ،فإن من واجب اجلمعية العامة تنفيذ
اجلزئية ،عالوة على كفالة اتساق املقرر .577/62
اإلصالحات على حنو يكفل تنفيذ تلك الوالية بطريقة فعالة وفقا
وال يزال حتقيق مكاسب ملموسة فيما يتعلق بإصالح ملقتضياهتا .وعلينا أن نعمل اآلن .وال ميكننا أن نواصل التمسك
جملس األمن أمرا بعيد املنال .ومع ذلك ،فإنه جيب علينا مبواقفنا الوطنية املعروفة فحسب ،بل جيب علينا تقدمي التنازالت
االلتزام بالعمل على إجياد القواسم املشتركة والبناء عليها دون الضرورية اليت متكننا من صياغة نص متفاوض عليه ،ينطوي على
كلل .وتواصل إندونيسيا ،من جانبها ،العمل مع مجيع الوفود بدائل واضحة ،وقادر على جتاوز وصف املواقف فحسب ،ومن
املهتمة للمساعدة يف إجياد سبل عملية مؤدية إىل إصالح جم ٍد .شأنه حتديد اخليارات والعملية اللتني نستطيع من خالهلما إجراء
السيد ميثا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :يرحب مفاوضات حقيقية .ولن يكون أي من ذلك ممكنا ما مل نتخل عن
وفد بلدي بعقد هذه اجللسة للجمعية العامة بشأن االستمرار يف املفاهيم املتعلقة باملواعيد النهائية املصطنعة أو التأخري ،واالستعاضة
مناقشة إحدى املسائل اجلوهرية املتعلقة بإصالح املنظمة :مسألة عنها بالتزام حقيقي بالتوصل إىل نتائج ملموسة متوازنة ،وتستند
التمثيل العادل وزيادة العضوية يف جملس األمن واملسائل ذات متاما على مبدأ وجوب أن تكون العملية شفافة وشاملة للجميع.

وإذ نتطرق بسرعة إىل النقاط الواردة يف املقرر ،557/62
الصلة .وإذ نشيد بالعمل الذي أداه السفري ظاهر تانني خالل
 10من جوالت املفاوضات احلكومية الدولية غري الرمسية بشأن تكرر بريو التأكيد مرة أخرى على رأيها القائل بأنه لكي
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يكون جملس األمن قادرا على التصدي بصورة مناسبة للحقائق
اجلديدة ،فإن من الضروري إضافة أعضاء دائمني وغري دائمني
جدد ،عالوة على زيادة التمثيل اإلقليمي العادل واملنصف
الذي يشري انعدامه إىل الوضع الراهن للمجلس الذي يفتقر إىل
التوازن .ويفهم وفد بلدي أنه ينبغي أن يكون هذا التوسيع مبا
يكفي لزيادة نطاق الطابع التمثيلي للمجلس ،على أال يقلل
ذلك من فعاليته.

وينبغي أن تفضي بنا العملية برمتها إىل اختاذ قرار .وكما
حنول تلك الرغبة إىل التزامات
قلنا هنا باإلمجاع ،فإنه جيب أن ّ
ملموسة إن أردنا إصالح جملس األمن حقا .وأود أن أختتم
بياين بتكرار التأكيد على استعداد بلدي التام ملواصلة املشاركة
بصورة بناءة يف املفاوضات احلكومية الدولية من خالل جلسة
عامة غري رمسية بشأن مسألة التمثيل العادل وزيادة العضوية يف
جملس األمن واملسائل ذات الصلة.

وفيما يتعلق مبسألة حق النقض ،فما تزال بريو على
موقفها املبدئي املؤيد إللغائه يف هناية املطاف .ومع ذلك ،يتخذ
وفد بلدي يف الوقت الراهن موقفا بنّاء يدعو األعضاء الدائمني
إىل االلتزام بالنظر يف اخلطوة األوىل الرامية إىل احلد من
استخدام حق النقض وإلغاء إمكانية تطبيقه يف حاالت اإلبادة
اجلماعية وارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية ،أو استمرار األفعال
اليت تنتهك حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل بشكل
صارخ .وأرحب باالقتراح الذي قدمته فرنسا يف ذلك الصدد،
وحنث الدول الدائمة العضوية األخرى على استكشاف هذه
اإلمكانية بصورة جدية.

السيد وحيد (ملديف) (تكلم باإلنكليزية) :تتشرف
ملديف باملشاركة يف مناقشة هذا البند اهلام من جدول
األعمال .إن مسألة التمثيل العادل وزيادة العضوية يف جملس
األمن هي مسألة هامة وتأيت على رأس أولويات السياسة
اخلارجية مللديف على مدى العقود .يرحب وفد بلدي بتعيني
سعادة السيد كورتيناي راتراي ،رئيسا جديدا للمفاوضات
احلكومية الدولية بشأن إصالح جملس األمن .ونتطلع إىل
رؤية تقدم حقيقي بشأن املفاوضات قبيل االحتفال بالذكرى
السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة العام املقبل.
لقد ظلت مسألة إصالح جملس األمن عالقة منذ وقت
طويل للغاية .ويف جوهر األمر ،فإن األمم املتحدة جتسيد
للمثل األعلى القائل مبساواة مجيع الدول .ونشعر بالقدر ذاته
من املسؤولية عن صون النظام الدويل وتعزيز التنمية العاملية
والنهوض بالقضايا العادلة جلميع الشعوب .ومن املؤسف أال
تتجلى تلك املبادئ يف جملس األمن .وقبل تسعة وستني عاما
أنشأ  51بلدا األمم املتحدة يف عامل يعاين من الفقر املدقع
والقمع االستعماري وآثار ما بعد احلرب العاملية .وبالرغم من
أن العامل قد شهد تغريا هائال اليوم ،واتسعت عضوية األمم
املتحدة لتشمل  193دولة ،فإنه مل جير إصالح جملس األمن
إال مرة واحدة فحسب منذ إنشاء املنظمة.

ومن املهم أيضا السعي إىل إصالح أساليب عمل املجلس
بشكل ملموس ،هبدف زيادة الشرعية والشفافية اللتني تلزمان
عالقاته املتعددة األطراف ،فضال عن تعزيز كفاءة وفعالية
عمله .ولن يتحقق ذلك إال بالتشجيع على زيادة التفاعل بني
املجلس والبلدان غري األعضاء فيه .وعليه ،فإن من الضروري
عقد املزيد من اجللسات العامة بدال عن اجللسات السرية،
إىل جانب املزيد من املناقشات املفتوحة ،وأن يتم التشاور
مع البلدان املسامهة بقوات يف الوقت املناسب عندما يناقش
املجلس جتديد واليات حفظ السالم ،وأن تكون اجللسات
اخلتامية اليت تعقد يف هناية كل شهر بشأن أعمال املجلس
دائمة ،عالوة على استكشاف السبل املبتكرة األخرى اليت من
وحني مت إصالح املجلس قبل  50عاما ،جرى توسيعه
شأهنا زيادة شفافية املجلس.
عن طريق إنشاء أربعة مقاعد جديدة غري دائمة .ومل يقوض
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ذلك التوسيع من كفاءة املجلس أو جيعله أقل فعالية ،بل أصبح
أكثر متثيال وشرعية .ويف عامل اليوم ،فإن الشرعية ال تتأتى
عن إرادة األقلية ،وإمنا عن إرادة األغلبية الساحقة .وإن كان
ملجلس األمن أن حيافظ على شرعيته بوصفه جهازا من أجهزة
األمم املتحدة ُخ ّولت له سلطة اختاذ القرارات اهلامة يف مسائل
السلم واألمن بالنيابة عن املجتمع الدويل بأسره ،فإنه جيب
عليه أن يكون منفتحا على التغيري.
كانت هناك دعوات لإلصالح حىت قبل عقد املجلس
اجتماعه األول ،وتكررت هذه النداءات باستمرار عرب عقود
من الزمن .ومع ذلك ،مل حيرز تقدم يذكر .إن أكرب عائق أمام
إحراز تقدم مل يكن االفتقار الظاهر إىل توافق يف اآلراء ،إمنا هو
عدم وجود عملية منصفة ونزيهة إلجراء اإلصالح .يف ضوء
ذلك ،نرحب مرة أخرى بإنشاء فريق استشاري معين بإصالح
حترك حقيقي منذ نشر
جملس األمن ،لكننا نأسف لعدم حتقق أي ّ
الورقة غري الرمسية يف كانون األول/ديسمرب من العام املاضي.
ونأمل أن حيرز الفريق االستشاري تقدمًا على مدار السنة
مبسطة.
ويقدم مقترحات بناءة من أجل إنشاء عملية إصالح ّ
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الدوليني جيب أن يتصدى هلا جملس األمن .أثارت ملديف تلك
املسألة خالل اجتماع صيغة آريا ملجلس األمن بشأن موضوع
األبعاد األمنية لتغري املناخ يف عام  .2013ولدى ملديف آمال
عريضة يف أن يأيت يوم يتناول جملس األمن رمسيًا فيه التهديدات
األمنية على املدى الطويل اليت تؤثر على الدول املنخفضة ،مثل
بلدنا والعديد من البلدان األخرى ،اليت هي عرضة للتأثر بتغري
املناخ .ذلك اليوم قد ال يأيت قريبًا ،ورمبا ال يأيت بسرعة كافية،
ما مل يتسم جملس األمن بالتمثيل العادل ،مبا يف ذلك متثيل أكثر
الدول تضررًا من تغري املناخ ،وال سيما الدول اجلزرية الصغرية
النامية.
يستند تعيني مقعد خاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية
إىل املوقف املبدئي مللديف بأن توسيع العضوية ينبغي أن يعكس
الطبيعة احلقيقية لألمم املتحدة .وألن جملس األمن يفتقر إىل
املنظورات املختلفة ،فهو غري قادر على تلبية خمتلف احتياجات
املجتمع الدويل ،وال سيما العامل النامي .ولكن ال ميكن حتقيق
التغيري يف العضوية من دون معاجلة التكاليف الباهظة إلدارة
محلة متنع أو تردع الدول الصغرية من ضمان مقعد هلا يف
املجلس .جيب أال تكون مقاعد جملس األمن جائزة يفوز هبا
املتقدم بأعلى عطاء .بدالً من ذلك ،جيب على الدول األعضاء
أن تُنتخب وفق مبدأي املساواة والتمثيل .جيب أن تكون مجيع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة قادرة على التنافس على قدم
املساواة ،وأن تكون هلا فرصة متساوية.

إن عضوية املجلس ما هي إال جتسيد تزداد عيوبه لعامل
اليوم .إن نصف أعضاء األمم املتحدة هم من الدول الصغرية،
ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الدول الصغرية مل يتم
انتخاهبا قط .متثل الدول اجلزرية الصغرية النامية مخس األعضاء
يف األمم املتحدة ،إال أن  78يف املائة منها مل حيصل قط على
يعزز التكوين احلايل ملجلس األمن تركيز القوة العسكرية
مقعد يف جملس األمن .ميكن أن نبدأ بتصحيح هذه الصورة
اخلاطئة خبطوة واحدة بسيطة :إنشاء مقعد خمصص للدول يف أيدي قلة قليلة .حنن ندعو مجيع األعضاء الدائمني لالرتقاء
فوق مستوى املصاحل الوطنية والعمل ،كما تتطلب املادة 24
اجلزرية الصغرية النامية يف املجلس.
إن الدول اجلزرية الصغرية النامية جمموعة راسخة متجانسة من ميثاق األمم املتحدة ،باسم مصاحل مجيع الدول األعضاء
تتقاسم حتديات فريدة من نوعها .فنحن دول صغرية ومعزولة يف األمم املتحدة .وحنث األعضاء الدائمني على عدم مقاومة
ومعرضة بوجه خاص ملواجهة الكوارث الطبيعية وتغري املناخ .الدعوة إىل إصالح عاجل ،واملساعدة على إدخال ذلك اجلهاز
ولكن تغري املناخ هو أساسًا مسألة تتعلق باألمن واالستقرار احليوي من أجهزة األمم املتحدة إىل القرن احلادي والعشرين.
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تؤكد ملديف بأن جملس األمن ،سواء يف شكله احلايل أو احلفاظ على هذا الدور املهم يقتضي تطوير عمل جملس األمن
يف شكله النهائية من خالل عملية اإلصالح ،جيب أن يصبح مبا يتناسب وواقع العامل اليوم ومتطلبات املستقبل الذي خيتلف
أكثر خضوعًا للمساءلة وأكثر اتساقًا وشفافية .من الضروري كليًا عما كان عليه عند التوقيع على ميثاق األمم املتحدة.
تنقيح أداء املجلس وأساليب عمله لضمان املزيد من الكفاءة
لقد عقدت حىت اآلن عشر جوالت للتفاوض ،أوضحت
والشمول .وبوصفها عضوًا يف جمموعة املساءلة واالتساق فيها وفود كل الدول واملجموعات مواقفها .ولكن ،لألسف،
والشفافية عرب اإلقليمية ،تدعو ملديف املجلس احلايل إىل مل حيدث أي تغيري جوهري على هذه املواقف منذ اجلولة
واستمر التباين يف وجهات النظر .ومن مث فإننا حباجة
النهوض مبسؤولياته مبوجب امليثاق بالتمثيل احلقيقي إلرادة األوىل.
ّ
ومصاحل العضوية األوسع.
إىل تبنّي خطوات عملية من شأهنا اخلروج بعملية التفاوض
وكما قالت الغالبية العظمى من الدول هنا اليوم :إن من اجلمود الذي تعانيه حاليًا ،مبا يف ذلك النظر يف إجياد نص
جملس األمن يف حاجة ماسة إىل اإلصالح .ال ينبغي منع الدول توافقي يتم التفاوض عليه.
اجلزرية الصغرية النامية من مكاهنا الصحيح يف النظام العاملي،
إن ليبيا ،بوصفها بلدًا أفريقيا ،ترى أن أهم عناصر
ألن األمن العاملي يؤثر يف األصغر حجمًا بأقصى قدر .ال ينبغي اإلصالح تتمثل يف تصحيح الظلم التارخيي الذي حلق بالقارة
احلكم على األمم حبجم سكاهنا وال بقوة جيوشها ،ولكن من األفريقية بعدم متثيلها يف فئة العضوية الدائمة يف جملس األمن.
خالل قوة عزمها على تعزيز السالم واألمن للجميع.
ومن مث جيب االعتراف هبذا احلق باعتباره غري قابل للتفاوض،

السيد الدباشي (ليبيا) :يف البداية ،أود أن أشكر السفري
زاهر تانني ،امليسر للمفاوضات احلكومية الدولية املتعلقة
بتوسيع وإصالح جملس األمن على اجلهود اليت بذهلا يف سبيل
حتقيق تقدم يف اجلوالت السابقة من املفاوضات .كما أود أن
أتق ّدم بالتهنئة للسيد كورتين راتراي ،املمثل الدائم جلامايكا،
لتسميته ميسرًا جديدًا للمفاوضات .ونتطلع حتت قيادته إىل
الوصول إىل توافق حيفظ مصاحل اجلميع وحيقق اإلصالح الذي
نصبو إليه.

خاصة وأن أكثر من ثلثي القضايا املطروحة على املجلس هي
قضايا أفريقية حبتة ،وأن املجموعة األفريقية ّ
تشكل أكثر من
ربع أعضاء األمم املتحدة .ويتم إصالح هذا الظلم من خالل
منح أفريقيا مقعدين دائمني يف جملس األمن ،بكامل املزايا
اليت يتمتع هبا األعضاء الدائمون احلاليون ،مبا يف ذلك حق
النقض .كما ينبغي أيضًا منحها مقعدين إضافيني يف جملس
املوحد الوارد يف توافق آراء
األمن وفقًا للموقف األفريقي ّ
إيزولويين وإعالن سرت.

ينضم إىل البيان الذي أدىل به
ويود وفد بلدي أن
ّ
املمثل الدائم لسرياليون نيابة عن جمموعة الدول األفريقية
(انظر .)A/69/PV.49

ومن جانب آخرّ ،
نؤكد على أن أي توسيع يف عضوية
جملس األمن جيب أن يشمل منح الدول العربية مقعدًا يف فئة
العضوية الدائمة ،وفقًا ملا ورد يف قرار القمة العربية اليت عقدت
املجمعة اليت
يف سرت بليبيا يف عام  ،2010وما ورد يف الورقة ّ
أعدها رئيس املفاوضات احلكومية السابق.

ال شك يف أن مسألة إصالح جملس األمن تعترب من
املسائل ذات األولوية يف أعمال األمم املتحدة ،ألهنا عملية
إن إصالح جملس األمن ال يتعلّق فقط بزيادة عدد املقاعد
هتدف إىل ضمان مستقبل األمم املتحدة بسبب الدور املحوري
ملجلس األمن يف املحافظة على السالم واألمن الدوليني .وإن أو منح حق النقض.
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وإمنا ميتد إىل جوانب أخرى سبق حبثها .وحنن نؤكد للوصول إىل توافق عام حيقق اهلدف املنشود من عملية
أن مجيع جوانب اإلصالح مترابطة ومتداخلة لتشمل أيضا اإلصالح.
أساليب عمل جملس األمن وعالقته بغريه من األجهزة األخرى
السيد زينسو (بنن) (تكلم بالفرنسية) :إن إصالح
التابعة لألمم املتحدة .ويف هذا اإلطار ،نؤكد على أمهية إجراء منظومة األمم املتحدة ،وخباصة جملس األمن ،شرط أساسي
إصالحات يف أساليب عمل املجلس ذاهتا ،حبيث تضمن إلعطاء فرص حقيقية حلوكمة عاملية أكثر عدالً وإنصافًا.
الشفافية واالنفتاح يف أعماله وأنشطته وإجراءاته .وأن تكون
فالتكوين احلايل ملجلس األمن مل يعد جيسد املجتمع
جلساته علنية وحتاشي املشاورات السرية كلما أمكن.
الدويل املعاصر .وإذا مل يشرك املجلس املزيد من الدول يف
وإىل أن يتم إلغاء حق النقض ،جيب العمل على ضمان أعماله ،لن يتمكن ،بالرغم من حسن نية مجيع أعضائه ،من
تقييد استخدامه يف حاالت جرائم احلرب واجلرائم ضد تقدمي حلول ناجعة للتحديات املتعددة األبعاد للتنمية املستدامة
اإلنسانية واالحتالل األجنيب .كما ينبغي تعزيز مشاركة الدول واملشاكل املعقدة املتصلة بصون السالم واألمن الدوليني.
غري األعضاء يف أعمال جملس األمن ،خاصة الدول املعنية
وأود أن أعرب عن خالص شكري لرئيس اجلمعية العامة،
مباشرة بالقضايا قيد النظر يف املجلس.
معايل السيد سام كوتيسا ،على تشديده يف بيانه خالل املناقشة

وتؤكد ليبيا على ضرورة االتفاق على نظام داخلي ثابت
ودائم ليحل حمل النظام الداخلي املؤقت املعمول به منذ تأسيس
جملس األمن.
أما فيما خيص عالقة جملس األمن بغريه من األجهزة
واملؤسسات ،فإننا نشدد على أمهية تعزيز عالقة جملس األمن
بغريه من األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة وعدم التعدي على
اختصاصاهتا وخاصة اختصاصات اجلمعية العامة ،فضال عن
تعزيز التشاور بني جملس األمن وباقي األجهزة الرئيسية لألمم
املتحدة ،مبا يكفل احترام الوالية املمنوحة لكل جهاز مبوجب
ميثاق األمم املتحدة .ويف هذا الصدد ،نود أن نؤكد على
ضرورة عقد جلسات تشاورية مستمرة بني األجهزة املختلفة،
وزيادة عدد املناقشات وجلسات اإلحاطات املفتوحة للمجلس،
وتقدمي تقارير دورية للجمعية العامة حول أهم القضايا الدولية
اليت متثل هتديدا لألمن والسلم الدوليني ،باعتبار أن اجلمعية
العامة هي اجلهاز األكرب واألكثر متثيال .وجيب أن تكون هذه
التقارير شاملة وشفافة ومدعمة بالتحليالت الالزمة.

العامة للدورة التاسعة والستني (انظر  )A/69/PV.6على األمهية
احليوية بالنسبة للعامل فيما يتعلق بسرعة إجناز إصالح املنظومة،
ال سيما إصالح جملس األمن .لقد جعل سلفه ،سعادة السيد
جون آش ،عن حق ذلك إحدى أولوياته طوال فترة واليته،
وعمل على ضمان مناقشة تلك املسألة بكل ما تستحقه من
اهتمام خالل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة ،يف سياق
املفاوضات اليت أدارها السفري تانني ،املمثل الدائم ألفغانستان.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالسفري تانني جلهوده
الدؤوبة يف حتقيق توافق اآلراء بشأن مسألة اإلصالح طوال
جلسات املشاورات الـ  10اليت يسرها.

وتؤيد بنن البيانني اللذين أدىل هبما املمثل الدائم لسانت
لوسيا ،باسم جمموعة مقدمي مشروع القرار  ،L.69وممثل
سرياليون بالنيابة عن املجموعة األفريقية .ويوضح حمتوى
بيانيهما موقف بلدي وآرائه بصورة كاملة .ونعتقد أنه ،يف
أعقاب العديد من جوالت املفاوضات احلكومية الدولية ،ينبغي
أن تستند اجلولة اليت نشرع فيها اآلن إىل نص موجز يعده
ويف اخلتام ،يود وفد بلدي أن يؤكد على أن ليبيا كانت رئيس اجلمعية العامة وجيمع فيه نقاط اإلصالح اليت يتفق عليها
وال تزال على استعداد تام لالخنراط بإجيابية يف اجلهود اهلادفة عدد كبري من الدول ،وذلك بغية تيسري مداوالتنا إىل حد كبري.
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ويوجد تقارب بشأن بعض النقاط اليت اختذت األغلبية
العظمى من الدول األعضاء مواقف متماثلة بشأهنا باستمرار،
حيث أيدت بوضوح يف املفاوضات احلكومية الدولية السابقة
توسيع عضوية املجلس يف فئيت العضوية  -ومها األعضاء غري
الدائمني واألعضاء الدائمون الذين ميلكون حق النقض .وحق
النقض ،من دون شك ،هو أحد اجلوانب الرئيسية إلصالح
جملس األمن اليت توليها القارة األفريقية أمهية قصوى.
وجيب أن يرفع ذلك اإلصالح الظلم التارخيي الذي
مل تُمثل أفريقيا نتيجة له بني األعضاء الدائمني يف املجلس.
ويف ذلك الصدد ،أود أن أشري إىل توافق آراء إيزولويين
وإعالن سرت ،اللذين حددا بوضوح املوقف اإلمجاعي للقارة
بشأن هذه املسألة .وأود أن أؤكد من جديد التزام بنن بذلك
املوقف ،الذي نرى أنه احلد األدىن من املطالب نظرا ألمهية
أفريقيا يف عمل املجلس ،حيث أن أكثر من  60يف املائة من
البنود املدرجة يف جدول أعماله تتعلق بدول أفريقية.
كما يعتقد وفد بلدي أنه ينبغي ممارسة حق النقض يف
ظل نفس الظروف من جانب مجيع الدول اليت تتمتع بذلك
احلق .وجيب أن تستمر املناقشات اليت جرت خالل الدورة
السابقة بشأن احلد من استخدامه ،إذ سيسمح استكماهلا بأن
يصبح املجلس أكثر دميقراطية.
وترحب بنن بتعيني السفري كورتيناي راتراي ،املمثل
الدائم جلامايكا ،لرئاسة اجلولة احلادية عشرة من املفاوضات
احلكومية الدولية .وقد استلهمنا ثقتنا فيه لقيادة مداوالتنا من
قدراته كدبلوماسي متميز ثبتت مهارته ومهنيته ورباطة جأشه
املرة تلو األخرى .وستسهم مجيع تلك الصفات يف إجراء
مداوالت مثمرة وضمان أن يكون االحتفال بالذكرى السنوية
السبعني لألمم املتحدة يف عام  2015مناسبة التنسى.
السيد شنجريو (بوروندي) (تكلم بالفرنسية) :يود وفد
بلدي يف البداية ،أن يشكر الرئيس على عقد هذه املناقشة
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املناسبة من حيث التوقيت ،حول موضوع مهم هو إصالح
جملس األمن ،وهي مسألة استأثرت باهتمامنا منذ أكثر من
عقدين من الزمن .ويرحب وفد بلدي بتعيني زميلنا اجلامايكي،
السفري راتراي ،رئيسا للدورة املقبلة من املفاوضات بشأن
إصالح جملس األمن ،اليت نأمل كثريا أن تفضي إىل حتقيق نتائج
ملموسة خالل عام  .2015وميكنه التعويل على دعم بوروندي
الثابت طوال فترة واليته .كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد
بالعمل باملمتاز الذي قام به السفري تانني ،ممثل أفغانستان ،خالل
فترة واليته كرئيس ،اليت اختتمها باقتدار كبري.
وعلى الرغم من أننا نؤيد متاما البيان الذي أدىل به يف
وقت سابق اليوم زميلنا ممثل سرياليون بالنيابة عن جمموعة
الدول األفريقية (انظر  ،)A/69/PV.49فإننا نود أن نقدم عدة
مالحظات بصفتنا الوطنية.
وبعد مرور عشرين عاما على إنشاء الفريق املفتوح باب
العضوية املعين بإصالح جملس األمن ،ينبغي للجمعية العامة أن
تضع جانبا االنقسامات اليت ال تزال تقوض االختتام الناجح
للمفاوضات بشأن إصالح هيئة تألفت منذ عام  ،1965من
 15عضوا ،رغم زيادة عضوية األمم املتحدة بـ  76دولة إضافية.
ويتفق اجلميع بأن عدد الدول األعضاء يف جملس األمن مل يواكب
وترية الزيادة الكبرية يف عدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة
اليت شهدناها على مدى نصف القرن املاضي .وتعكس تركيبة
املجلس وعدد الدول األعضاء فيه عامل عام  ،1965وليس عامل
اليوم .وقد حدثت حتوالت عديدة خالل األعوام اليت تلت تلك
الفترة ،حيث ولدت عشرات البلدان اجلديدة .إننا نؤكد ضرورة
اإلسراع بعملية اإلصالح ،وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد املقاعد
الدائمة وغري الدائمة .ومن الضروري أن نضع يف اعتبارنا بأن
الضغط من أجل التحرك يف اجتاه جملس أكثر متثيال وأكثر كفاءة
سيزداد عاما بعد عام ،وأن اإلصالح سيحصل يف هناية املطاف،
مهما طال الزمن ورغم املقاومة اليت قد يواجهها.
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وكما هو معروف ،فقد جرت العديد من دورات لألمم املتحدة ،وهي الشمولية والدميقراطية واملساءلة واملساواة
املفاوضات احلكومية الدولية منذ عام  ،2009وقد عقدت والشفافية.
واقعيا يف فراغ ،من دون نص ويف حتد ملنطق الدبلوماسية
وقد أعاد أكثر من  100رئيس دولة وحكومة ،تأكيد
املتعددة األطراف .وأي شخص يقول إنه من املستحيل التقدم مطالبتهم خالل املناقشة العامة هلذه الدورة من على هذا املنرب
يف اجتاه مفاوضات تستند إىل نص ،هو يف الواقع يقول ال إلحراز بالذات ،بإصالح جملس األمن سريعا .وجيب اإلصغاء هلذا
تقدم .إذ كيف ميكن التفاوض من دون نص أساسي؟ وأين النداء العاجل لقادتنا .وحنن نعتقد أن موقف أفريقيا املشترك
جيب أن نبدأ؟ تلك أسئلة مهمة تستدعي إجابات مناسبة.
قد حظي دائما بدعم غالبية الدول األعضاء ،باعتبار أن ذلك
وسيكون من اخلطأ اعتبار الدعوة إىل إجراء مفاوضات
تستند إىل نص بشكل تلقائي ،حماولة لتمييع املواقف املتباينة
بشأن هذه املسألة .كما ال ينبغي اعتبار النص األساسي وثيقة
هنائية .وميكن دائما اقتراح إضافات وتعديالت وحذف يف
الوقت املناسب لوثيقة ال تزال قيد التفاوض.
إننا نعلم مجيعا أنه سيجري يف هناية املطاف مع موضوع معقد
مثل موضوع إصالح جملس األمن ،تصويت يف اجلمعية العامة،
كما هو منصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة .إننا بوضوح،
مل نصل بعد إىل تلك املرحلة ،ولكن االدعاء بأنه ال ميكن التحرك
من دون توافق آراء كامل هو مبثابة الرجوع بالعملية إىل الوراء،
يف الوقت الذي تؤيد فيه األغلبية الساحقة من الدول األعضاء
توسيع فئيت العضوية الدائمة وغري الدائمة للمجلس.
وال هتدف هذه العملية اجلارية حاليا لتحديد الدولة اليت
سوف تكون أو ال تكون عضوا يف جملس األمن ،وإمنا لتحديد
املعامل اليت سيتشكل منها املجلس يف املستقبل ،وتقدمي خيارات
قابلة للتطبيق ،ردا على األسئلة الرئيسية املحددة يف القرار
 ،557/62الصادر يف  15أيلول/سبتمرب .2008

يعد خيارا قابال للتطبيق من أجل إصالح جملس األمن .وال بد
من معاجلة الظلم التارخيي الذي حلق بأفريقيا دون املزيد من
التأخري .حيث أن أفريقيا هي القارة الوحيدة غري املمثلة يف
فئة األعضاء الدائمني يف املجلس ،وهي أيضا ممثلة متثيال ناقصا
ضمن األعضاء غري الدائمني .وعام  2015هو الوقت املناسب
لرفع ذلك احليف التارخيي.

إن بلدي بوروندي ،ال يزال ملتزما بتوافق آراء إيزولويين
وإعالن سرت ،اللذين يقترحان منح أفريقيا مقعدين دائمني يف
املجلس مع مجيع الصالحيات واالمتيازات ،مبا يف ذلك احلق
يف استخدام حق النقض ،إذا كان ال يزال قائما ،فضال عن
مقعدين إضافيني غري دائمني.
إننا نتطلع إىل إجراء عملية تفاوض شاملة وشفافة
ومفتوحة جتري بروح من املرونة وتسعى إلجياد حلول وسط.
كما تتطلب أساليب إصالح عمل املجلس أيضا اهتماما
مكرسا هلا .ونأمل أن يظهر املجلس قدرا أكرب من الشفافية
واملسؤولية .وتعترف بوروندي بالتقدم املحرز بالفعل ،ولكن
تعتقد بأنه ميكن القيام باملزيد .ونأمل بالطبع يف عالقات أقوى
بني جملس األمن واجلمعية العامة ،وكذلك بني جملس األمن
وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي.

وقد أكد العديد من رؤساء الدول األفريقية منذ عام
 ،2005مرارا وتكرارا ضرورة إصالح جملس األمن ،من أجل
السيد آيسي (بابوا غينيا اجلديدة) (تكلم باإلنكليزية):
جعله أكثر متثيال ودميقراطية وفعالية وشفافية وشرعية وسهولة
يف الوصول إليه .وجيب أن نصل بسرعة إىل اتفاق بشأن أود أن أشكر الرئيس على عقد هذه اجللسة املناسبة من حيث
منوذج لإلصالح من شأنه أن يأخذ يف االعتبار القيم األساسية التوقيت.
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إننا نؤيد تأييدا كامال البيان الذي أدلت به سعادة السفرية
مينيسا رمبلي ،املمثلة الدائمة لسانت لوسيا ،بالنيابة عن جمموعة
البلدان املقدمة ملشروع القرار ( L.69انظر ،)A/69/PV.49
الذي يدعم بشكل أساسي املوقف الذي اختذته بابوا غينيا
اجلديدة ،ال سيما فيما يتعلق بإصالح جملس األمن فيما خيص
فئيت العضوية .وبالتايل ستكون مالحظايت وجيزة .ولكن
امسحوا يل أيضا أن أشيد وأدعم املوقف األفريقي وحججه،
كما جرى تأكيد ذلك يف البيان الذي ألقاه صباح اليوم سعادة
السفري شيدي مينه ،املمثل الدائم لسرياليون (املرجع نفسه).

A/69/PV.50

جلنة بناء السالم ،وجملس حقوق اإلنسان ،وهيئة األمم املتحدة
للمرأة ،إىل جانب اإلصالحات اجلارية يف األمانة العامة .ورمبا
جيادل البعض بأن اإلصالحات كانت بطيئة بعض الشيء ،غري
أهنا ما تزال مستمرة على الرغم من ذلك.

وما يزال إصالح جملس األمن هو املسألة املعلقة اليت
ال تزال يف حاجة إىل إجراء مفاوضات موضوعية بشأهنا.
وتتيح الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة ،املؤدية إىل
انعقاد مؤمتر القمة التارخيي بشأن الذكرى السنوية السبعني
إلنشاء األمم املتحدة يف عام  ،2015فرصة هامة لتقييم حالة
نشكر الرئيس على تسليمه بأمهية هذه املسألة يف خطاب املنظمة وسالمتها .ونسلّم بأنه ينبغي أن يشمل جزء من هذه
قبوله للمنصب (انظر  )A/68/PV.93ومالحظاته اخلتامية العملية إصالح جملس األمن.
يف ختام اجلزء الرفيع املستوى من الدورة التاسعة والستني
لألسف  -وبالرغم من عقد  10جوالت من املفاوضات
للجمعية العامة (انظر  )A/69/PV.20وجعلها إحدى أولوياته احلكومية الدولية  -فما زلنا يف حالة نفتقر فيها إىل نص
القصوى خالل فترة رئاسته.
خطي ّ
ميكننا من بدء مفاوضات موضوعية كي يتسىن لنا

ويف هذا الصدد ،نرحب بتعيني سعادة السفري كورتيناي
راتراي ،املمثل الدائم جلامايكا ،رئيسا جديدا جلوالت املفاوضات
احلكومية الدولية القادمة ،ونتطلع إىل العمل معه خالل فترة قيادته.
ونشكر أيضا سعادة السفري ظاهر تانني ،املمثل الدائم ألفغانستان،
على قيادته  -يف ظل ظروف صعبة أحيانا  -يف توجيه أعمالنا
خالل  10جوالت من املفاوضات احلكومية الدولية.
لقد انقضت عشر سنوات منذ مؤمتر القمة العاملي لعام
 ،2005حيث دعا مجيع قادتنا باإلمجاع ،يف مجلة مسائل هامة
أخرى ،إىل اإلصالح املبكر ملجلس األمن .ويف حني ما نزال
بعيدين عن إصالح مبكر جملس األمن ،فإن هناك أمرا واحدا
ما زال صحيحا :اتفاق العضوية الكاملة لألمم املتحدة على
وجوب إصالح املجلس .ويسرنا أن نالحظ هذا الصباح أن مجيع
األعضاء الدائمني اخلمسة متفقون أيضا على ذلك اإلصالح.

وينبغي أيضا أن نذكر دائما أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر
القمة العاملي لعام ( 2005القرار  )1/60قد مكنتنا من إنشاء
1462339

تنفيذ القرار املتخذ يف مؤمتر القمة العاملي لعام  2005على
وجه السرعة .غري أننا نؤيد البيان الذي أدىل به الرئيس هذا
الصباح“ :واملطلوب اآلن هو االلتزام الثابت بدفع العملية
إىل مفاوضات تستند إىل نصوص بشأن مجيع املجموعات
( ،A/69/PV.49صفحة .”)1
ونسلّم بأنه جيب أن تبدأ اجلولة احلادية عشرة من
املفاوضات احلكومية الدولية على أساس النسخة األولية
ملشروع نص املفاوضات هذه .ونقترح أن يعرض النص حتت
إشراف رئيس اجلمعية العامة .ونرى أن من شأن تقدمي النص
أن جينّبنا ممارسة العمل على الطريقة الدارجة  -اليت ألفناها -
خالل املفاوضات احلكومية الدولية .وسيؤدي إصدار النص
أيضا إىل حالة ّ
متكن مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
 الكبرية والصغرية واملتوسطة منها على حد سواء  -مناملشاركة يف املفاوضات بطريقة فعالة وبناءة.
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ويف سبيل مساعدة رئيس اجلمعية على توفري نص الدولية منذ إطالقها يف عام  .2009وحنن ممتنون له على
للمفاوضني ،فإننا نقترح أن يشري وينظر يف الورقة غري الرمسية عمله الرائد الدؤوب ،ونتمىن له كل التوفيق.
املقدمة من الفريق االستشاري املعين بإصالح جملس األمن
وبفضل حكمته ويف سبيل إطالق هذه العملية ،فقد أناط
الذي عقد حتت رعاية سلفه ،السفري جون آش ،بوصفها الرئيس هبذه املهمة اهلائلة املتمثلة يف دفع املفاوضات إىل مرحلة
مرشدا لعمله .ويف ذلك الصدد ،فإننا نكرر التأكيد على جديدة ،بالسفري كورتيناي راتراي ،ممثل جامايكا .ووفد
أن تلك الورقة غري الرمسية تستند إىل ذات املعايري اخلمسة بلدي على ثقة تامة يف قدرته على قيادة الوفود واملجموعات
املنصوص عليها يف القرار  .577/68وعالوة على ذلك ،فإن اإلقليمية وغريها من اجلهات ذات الصلة يف التخلي عن
جوهر تلك الورقة غري الرمسية يكمن يف وضع مجيع اخليارات مواقفها الراسخة .وحنن على استعداد ألن نستمع إليه ونؤكد
اليت أشارت إليها مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشكل له تعاوننا الكامل يف هذا الصدد.
أو بآخر خالل عملية املفاوضات احلكومية الدولية ،يف إطار
وميسر عملية
العامة
اجلمعية
رئيس
على
يتعني
فإنه
وعليه،
ّ
كل من العناوين الرئيسية اخلمسة اليت نعرفها مجيعا ،،ولكن
املفاوضات ،مواجهة التحدي املتمثل يف التوفيق بني املواقف
أود أن أعيد ذكرها مرة أخرى :فئات العضوية ،ومسألة حق
اليت ما زال يسودها التشتت حىت اآلن ،وأن يتيحا لنا منربا من
النقض ،والتمثيل اإلقليمي ،وتوسيع املجلس وحتسني أساليب
شأنه أن يبعث األمل يف أن تتمكن املفاوضات من بدء العملية
عمله ،والعالقة بني اجلمعية العامة وجملس األمن.
اليت نود هلا مجيعا أن متضي قدما على حنو شامل وشفاف
غري أن من املفارقات على أية حال ،أن نستمع إىل ودميقراطي ،بصورة فعالة.
انتقادات مغزاها أن الورقة غري الرمسية تنحاز إىل حد ما إىل
إن املوقف املشترك للدول األفريقية بشأن إصالح جملس
موقف املجموعة .وعند النظر إليها يف جمملها ،فإن الورقة هذه
األمن معروف للجميع .فأفريقيا هي القارة الوحيدة غري املمثلة
شاملة يف مقاصدها وتوفر جماال للنظر يف مجيع اخليارات يف
يف فئة األعضاء الدائمني ،وهي مل متثّل على حنو كاف أيضا يف
سياق عملية ميكن تعزيزها خالل مفاوضات موضوعية جترى
فئة األعضاء غري الدائمني .وعليه ،فإن من الضروري التركيز
على أساس النص.
على تعويض هذا الظلم التارخيي الذي حاق بالقارة .ويشمل
ونثين مرة أخرى على توفري ورقة غري رمسية لرئيس ذلك توسيع عضوية املجلس يف فئيت األعضاء الدائمني وغري
اجلمعية العامة كي يستخدمها مرشدا يف مداوالته.
الدائمني ،ومنح مجيع الصالحيات واالمتيازات لألعضاء
السيد بايل (الكونغو) (تكلم بالفرنسية) :الكونغو أحد اجلدد ،مبا يف ذلك حق النقض ،يف حال اإلبقاء عليه فحسب.
أعضاء اللجنة املؤلفة من عشرة من رؤساء الدول بشأن
ويرحب وفد بلدي بفهم املطلب املشروع ألفريقيا على
إصالح جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،وتؤيد البيان الذي نطاق واسع ،وبطابع الصدق الذي أمجعت عليه البيانات
أدىل به ممثل سرياليون باسم املجموعة األفريقية يف وقت سابق تقريبا ،فيما يتعلق حباجتنا اآلن إىل االنتقال من جمرد إعالن
(انظر .)A/69/PV.49
النوايا .وبعد أن استمعنا إىل شىت اآلراء املعرب عنها طوال
بداية ،أود أن أشيد إشادة مستحقة متاما ،بالسفري ظاهر املداوالت السابقة ،فإننا نرى أنه قد آن األوان لبناء التحالفات
تانني ،الذي دأب على إجراء عملية املفاوضات احلكومية مبزيد من الشفافية ،بغية استئناف بدء املفاوضات بشأن التوصل

24/33

1462339

12/11/2014

A/69/PV.50

إىل نص أساسي ّ
ميكننا من حتديد املسائل املشتركة ،ويفضي بنا ستكتسب العملية اليت ألزمنا هبا أنفسنا مصداقية ،دون أن
تكون رهينة للموعد النهائي يف أيلول/سبتمرب عام 2015
إىل نتيجة توافقية حقا.
وندرك مجيعا املسؤولية الشاملة عن السالم اليت تقع على أو لنوع ما من االندفاع إىل خط النهاية ،إن استفدنا استفادة
كاملة من األمهية الرمزية ملثل هذا املوعد النهائي.
عاتق مجيع الدول ،كبرية كانت أم صغرية.
ولذلك السبب نؤمن بأن جملس األمن ،بوصفه اهليئة
املكلفة بصون السالم واألمن ،جيب أن يكون أكثر متثي ً
ال
وأن يأخذ بعني االعتبار التشكيلة احلالية لعاملنا والتعقيد الذي
يلف مسائل السالم واألمن الدوليني .ال تشمل رؤية اآلباء
املؤسسني هلذه املؤسسة جتميد األمم املتحدة يف تصلب يشوبه
نوع من املفارقة التارخيية.

ويف هذه العملية ،من الواضح أن اإلرادة السياسية هي
أحد الدوافع الرئيسية اليت لن يتسىن من دوهنا التوصل إىل
احللول التوفيقية الضرورية .إن ظهور جملس أمن يكرس القيم
واألهداف واملثل العليا مليثاق األمم املتحدة يتوقف على ذلك.
وسوف تواصل الكونغو ،من جانبها ،العمل من أجل هذه
الغاية بنفس االلتزام ونفس االنفتاح يف إطار جلنة العشرة
لالحتاد األفريقي.

وكما أعلن رئيس بارز هلذا البلد العظيم ،الواليات
السيدة نغوين فونغ نغا (فييت نام) (تكلّمت باإلنكليزية):
املتحدة ،من هذه املنصة بالذات يف خطابه أمام اجلمعية العامة
أود أن أبدأ باإلعراب عن شكرنا لرئيس اجلمعية العامة على
يف دورهتا الثامنة عشرة يف عام :1963
عقد هذه اجللسة بشأن هذا البند اهلام من جدول األعمال،
“‘ال ميكن لألمم املتحدة أن تبقى على قيد احلياة
املعنون “مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد
بوصفها منظمة جامدة .فالتزاماهتا متزايدة وكذلك
أعضائه واملسائل ذات الصلة”.
حجمها … ومل يقصد واضعو امليثاق أن تكون جممدة
كما نشكر السفري زاهر تانني ممثل أفغانستان على جهوده
إىل األبد ،A/PV.1209( ”.الفقرة )74
يف رئاسة املفاوضات احلكومية الدولية على مدى السنوات
وقد حان الوقت لكسر اجلمود واملضي قدمًا يف جهودنا
املاضية .ونود أن نؤكد للسفري كورتين راتراي ،ممثل جامايكا،
أمن يكون أكثر متثيالً .تأييدنا
الرامية إىل إعطاء العامل جملس ٍ
الذي عني مؤخرًا رئيسًا للمفاوضات احلكومية الدولية ،دعمنا
هلذا اهلدف حمدد ويقوم على أساس املقرر  ،557/62وغريه
الكامل ونتمىن له كل النجاح.
من النصوص اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بشأن هذه املسألة.
إن موقف الوفد الفييتنامي بشأن إصالح األمم املتحدة ،مبا
يف أيلول/سبتمرب  ،2015سوف حتتفل األمم املتحدة
يف ذلك جملس األمن ،قد مت التصريح به يف عدد من املناسبات.
بـ  70عامًا من الوجود .وهذا سيتيح أيضًا فرصة لتقييم تنفيذ
ونرى ،أكثر من أي وقت مضى ،أن األمم املتحدة تواجه
نتائج القمة العاملية لعام ( 2005القرار  )1/60اليت دعت
حتديات متزايدة وتعقيدات غري املسبوقة ،تتراوح من تغري املناخ
إىل اإلسراع بإصالح هذه املؤسسة العاملية .ينبغي لتلك املعامل
واألمراض العابرة للحدود الوطنية إىل الزناعات والتوترات
الرمزية العديدة أن تعيد تركيز اهتمامنا وحنن نشرع يف جولة
اإلقليمية .ويف حماولة للتكيف مع الظروف اجلديدة ،أظهر
جديدة من املفاوضات خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية
تطور هيكلية األمم املتحدة املبني يف امليثاق أوجه القصور يف
العامة ،اليت يعتقد وفد بلدي أهنا ستكون حلظة بالغة األمهية.
1462339

25/33

A/69/PV.50

12/11/2014

وأود أن أؤكد من جديد استعداد وفدنا للعمل عن كثب
خدمة املجتمع الدويل يف جهودنا اجلماعية الرامية إىل معاجلة
مع الرئيس ورئيس املفاوضات احلكومية الدولية حنو إحراز
التحديات املشتركة بشكل مباشر.
ومع اقتراب االحتفال بالذكرى السبعني لألمم املتحدة ،تقدم ملموس يف عملنا املقبل.
السيد ماشاباين (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
حان الوقت ألن تكثف الدول األعضاء عملية إصالح األمم
املتحدة .إن إصالح جملس األمن هو جمال حاسم يف هذا أشكركم ،سيديت نائبة الرئيس ،على إعطائي الكلمة للمشاركة
الصدد .لقد انقضى أكثر من  50عامًا منذ آخر توسيع يف هذه املناقشة بشأن مسألة زيادة عدد أعضاء جملس األمن.
للمجلس ،يف حني أن عدد الدول األعضاء تضاعف تقريبًا نتشرف بأن نكون من بني املتكلمني قرب اختتام اجللسة ،إذ
يف غضون ذلك الوقت .لذا ينبغي بالتايل إيالء اهتمام ٍ
كاف استفدنا من القدرة على التفكري بشأن بعض النقاط املهمة
إلصالح جملس األمن حىت يتسىن للمجلس أن يؤدي وظائفه والبارزة اليت أثريت من قبل املتكلمني الذين تكلموا قبلنا هنا.
مبزيد من الفعالية بوصفه اهليئة الرئيسية املسؤولة عن صون
لقد أُعرب عن آراء تفيد عن أسباب حاجة جملس األمن
السالم واألمن الدوليني.
إىل اإلصالح .قدمت العديد من التوصيفات ،مبا يف ذلك أن
حيتاج املجلس إىل التوسع يف فئيت العضوية ،لكي يضمن
أنه ميثل حقًا مجيع أعضاء األمم املتحدة ،على النحو املنصوص
عليه يف امليثاق .ونعتقد أن الدول النامية ينبغي أن تكون ممثلة
بصورة أوىف يف هذه اهليئة اهلامة.
ينبغي أيضًا حتسني أساليب عمل املجلس لضمان املزيد
من الدميقراطية والشفافية .ولذلك ،نرحب باملمارسة احلديثة
للمجلس بعقد اجللسات اخلتامية واإلحاطات العامة حول
عمله لغري األعضاء يف املجلس على أساس أكثر انتظامًا.
وفيما توشك العديد من كيانات األمم املتحدة على
إجراء عمليات استعراض شامل لعملها يف عام  ،2015فإننا
نتطلع إىل اجلولة املقبلة من املفاوضات احلكومية الدولية بشأن
مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء جملس األمن واملسائل
ذات الصلة .ويف هذا الصدد ،نقدر الرسالة املوجهة من رئيس
اجلمعية العامة املؤرخة  10تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014اليت
يشري فيها إىل ضرورة التعجيل باستئناف عملية املفاوضات
احلكومية الدولية ،ويشجع الدول األعضاء على دفع العملية
إىل املفاوضات القائمة على النص.
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املجلس غري متثيلي وغري دميقراطي وحمصور يف عصر مضى.
ومما ال شك فيه أن هذا هو التوصيف الذي تقدم به هذا
اجلهاز اهلام من أجهزة األمم املتحدة ،أي اجلمعية العامة .بعض
أعضاء جملس األمن ،وال سيما األعضاء الدائمني أنفسهم ،قد
اتفقوا على أن هناك حاجة إىل اإلصالح .يتعلق الفرق بكيفية
التنفيذ الفعلي أو االضطالع بإصالح جملس األمن ،وهو أحد
األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة.

يتفق القرار الذي اختذ يف مؤمتر القمة العاملي لعام 2005
(انظر القرار  )1/60مع الوصف الذي أديل به اليوم بشأن
التشكيل احلايل ملجلس األمن .لكن املهم يف القرار هو الدعوة
إىل اإلصالح املبكر ملجلس األمن .لقد انقضت عشر سنوات
منذ اختذ ذلك القرار .فهل نعتقد ،بوصفنا اجلمعية العامة ،حقًا
أن  10سنوات ال تزال توصف بأهنا مبكرة؟ بالتأكيد ،ال ميكن
ذلك .ذلك يثري أيضًا مسألة السبب يف أننا مل نتقدم منذ ذلك
احلني .أصاب املمثل الدائم لبابوا غينيا اجلديدة عندما أشار إىل
الكيفية اليت نفذت هبا بعض القرارات اليت اختذت عام ،2005
وأنشئت هبا بعض اهلياكل ،ولكن يف ما يتعلق مبجلس األمن،
حترك.
فيما يتعلق بذلك فحسب ،مل يكن هناك أي ّ
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اتفقت أغلبية ساحقة من املتكلمني الذين سبقوين ،مبا يف
ذلك األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن ،على احلاجة
إىل اإلصالح فيما يتعلق بكل من فئيت العضوية .وهذه حقيقة
ال جدال فيها :فأي شخص يتابع ما حيدث ميكنه أن يالحظ
بذلك.

البسيط ،وهو أن الدورة التالية ستوافق االحتفال بالذكرى
السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة .وال يسعنا أن مير 70
عامًا على إنشاء املنظمة فيما ال نزال حنتفظ بالتكوين احلايل
ملجلس األمن بالرغم من مجيع التحديات العاملية للسالم واألمن
اليت نواجهها حاليا.

تكلم كثريون منا عن احلاجة إىل االستفادة من الذكرى
السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة اليت تلوح يف األفق.
وأعتقد أنه من األمهية مبكان أننا مجيعا نتفق على ذلك .وحنن
نسري على خطى قادتنا الذين كانوا هنا قبل أكثر من شهر
بقليل ،يف أيلول/سبتمرب ،والذين حتدثوا بشأن هذه النقطة
حتديدا :وهي حاجتنا إىل اعتماد مقترحات ملموسة تكفل أن
نتمكن عند االحتفال بالذكرى السبعني إلنشاء منظمتنا من
اختاذ تدابري إلصالح ذلك اجلهاز الرئيسي ،جملس األمن.

وقد أثريت آراء بشأن املقرر  .557/62ويف رأينا ،أن
ذلك املقرر مل يكن اهلدف منه إعاقة إحراز تقدم؛ ومل يكن
املفترض استخدامه يف نقض عملية إصالح جملس األمن .بل
كان املقصود به املضي بالعملية قدما .ففي ذلك املقرر ،حتدد
اجلمعية العامة بوضوح وبصورة ال لبس فيها مخسة جماالت
رئيسية جيب تناوهلا هبدف إصالح املجلس .وجيعل ذلك طرح
نص على طاولة املفاوضات يركز على تلك املجاالت أمرا يسريا
للغاية .ونعي القلق حيال أنه ال ينبغي لنا أن نعتمد هنجا يتسم
بالتجزؤ ،وأنه جيب أن نتفق على مجيع تلك املسائل .ومل يكن
ذلك بالضرورة الغرض من ذلك املقرر بعينه .ومع ذلك ،حىت
وإن كانت تلك نقطة خالف ،فليكن لدينا نص حىت يتسىن لنا
البدء يف التفاوض بشأن تلك املجاالت اخلمسة الرئيسية.

ومنذ أن بدأت املفاوضات احلكومية الدولية قبل أكثر
من ست سنوات ،أعربنا عن آرائنا وأعلنا مواقفنا وكررناها
وأكدنا عليها .ويعلم الكثريون منا ،ويعلم مجيعنا هنا ،مواقف
بعضنا بعضا فيما يتعلق باإلصالح .والسؤال هو ،مبا أننا نعرف
مواقف بعضنا بعضا ،ملاذا ال ميكننا املضي قدما؟ وحقيقة األمر
هي أننا طوال السنوات السبع املاضية مل ننخرط يف إجراء
مفاوضات ،بالرغم من أن تلك العملية تسمى املفاوضات
احلكومية الدولية .فما قمنا به هو ببساطة مواصلة املناقشات،
ولكن بشكل خمتلف .ولكننا مل نشرع بالضرورة يف عملية
التفاوض .وقبل بضع سنوات فقط ،وقع حنو  140بلدا على
رسالة تدعو إىل إجراء مفاوضات على أساس نص .ومن
الواضح أن ذلك العدد أكثر من أغلبية ثلثي األعضاء يف اجلمعية
العامة ،وميثل يف حد ذاته التزاما سياسيا كبريا وواضحا باملضي
قدما حنو املفاوضات القائمة على نص.

ومل يتخلف أحد منا هنا عن اإلعراب عن رأيه بشأن
تلك املجاالت اخلمسة .ونقول ذلك ألن الرئيس احلايل
للجمعية التزم بدفع العملية إىل األمام ،ونرحب بتعيينه للممثل
الدائم جلامايكا .وإنه لرأي مدروس بعناية أن اجلولة األوىل
اليت سيعقدها امليسر اجلديد ال بد وأن تتناول بالتأكيد مسألة
النص :كيف ينبغي أن يكون شكله؟ ونود أن هننئ السفري
تانني الذي دفع هذه العملية قدما خالل السنوات السبع
املاضية .فقد أصدر قبل عامني ،كما نعلم مجيعا ،تنقيحا ثالثا
للوثيقةُ ،عرف باسم التنقيح  ،3سعى إىل تقليل مجيع مواقفنا
املختلفة بشأن املجاالت اخلمسة الرئيسية .ونرى أن ذلك
ونرى أن الدورة التاسعة والستني جيب أن تكون نقطة ليس أمرا بالغ الصعوبة؛ بل ينبغي أن يكون من أسهل األمور.
حتول رئيسية فيما يتعلق بإصالح جملس األمن ،لنفس السبب وينبغي للميسر ،من خالل سلطة رئيس اجلمعية العامة ،أن
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يتمكن من التدخل واجلمع بيننا ،كأعضاء اجلمعية ،للتركيز
على تلك املجاالت املحددة.
ال ميكننا أن ندفن رؤوسنا يف الرمال ونتظاهر بأن حق
النقض ليس من املسائل الرئيسية .بل إنه مسألة رئيسية .ويف
خمتلف املناسبات ،أعرب األعضاء اخلمسة الدائمون يف جملس
األمن بوضوح عن رأيهم بشأن هذه املسألة .ومن الواضح
أهنم يواجهون صعوبات يف توسيع نطاق استخدام حق
النقض ليشمل األعضاء اجلدد .وتتخذ املجموعة األفريقية،
اليت تسترشد باملوقف األفريقي املشترك ،موقفا واضحا بشأن
ذلك ،وهو أننا ال نؤمن حبق النقض .ولكن طاملا ظل قائما،
فإنه ينبغي من باب اإلنصاف أن يشمل اجلميع .ونتفهم
املبادرات املتخذة واملقترحات املقدمة من أجل تقييد استخدام
حق النقض .والتحدي املاثل أمامنا هو القيام بذلك مبنأى عن
الشاغل األوسع نطاقا املتعلق باحلاجة إىل إصالح جملس األمن.
ويف رأينا أن هذا جمرد حتوير للتحدي الرئيسي ،الذي ال يتمثل
بالضرورة يف استخدام حق النقض .فالتحدي الرئيسي يتمثل
يف الطابع غري املستدام والتكوين احلايل ملجلس األمن.

12/11/2014

السفري ظاهر تانني ،مممثل أفغانستان الدائم ،يف تيسري وقيادة
وعمل املفاوضات احلكومية الدولية على مدى مخس سنوات
مضت ،أثبت خالهلا اقتداره وحنكته يف إدارة مفاوضات
متعددة األطراف واملواقف يف مهمة شاقة ومعقدة نظرا لتناوهلا
مسألة غاية يف األمهية ،وهي إصالح جملس األمن .ويف هذا
الصدد ،نرحب بتسمية سعادة السفري كورتيناي راتراي ،ممثل
جامايكا الدائم ،رئيسا جديدا للمفاوضات احلكومية الدولية،
مؤكدين له دعمنا ملهمته اجلديدة .ويسرنا أن نعرب عن هتنئتنا
للدول الصديقة ،األعضاء اجلدد غري الدائمني يف املجلس ،على
انتخاهبا لفترة السنتني .2016-2015
كما نؤكد تأييدنا لكلمة ممثل إيران بالنيابة عن بلدان
حركة عدم االحنياز وكلمة املجموعة العربية يف هذا اإلطار
(انظر .)A/69/PV.49

لقد مضى أكثر من  20عاما على املناقشات الرامية إىل
توسعة عضوية جملس األمن وحتسني أساليب وطرق عمله .ومت
طرح العديد من املبادرات واألفكار .إال أن القضية ال تزال
متعثرة ،وحباجة إىل توفر اإلرادة السياسية الالزمة لتقريب
ونرى بعد إمعان النظر أهنا ستكون مهزلة إذا جتاوزنا وجهات النظر وللوصول إىل اهلدف املنشود.
الذكرى السنوية السبعني إلنشاء األمم املتحدة من دون
فالتحديات املتواترة يف الساحة السياسية الدولية تدفعنا
االتفاق على طريقة ملموسة للمضي قدما من شأهنا حتقيق
لبذل مزيد من اجلهد لتحسني مسار املفاوضات والتأكيد على
إصالح جملس األمن .ونؤيد الرأي القائل بأن امليسر اجلديد
العمل اجلماعي .فاهلدف املراد حتقيقه أكثر مسوا ونبال ويشمل
ينبغي أن يبدأ العمل فورا وبدون كلل ،حتت سلطة رئيس
املجتمع الدويل بأكمله .لذلك ،فإن أي مقترحات فيما خيص
اجلمعية العامة ،من أجل التوصل إىل نص ميكننا مجيعا العمل
توسيع وإصالح جملس األمن جيب أن حتظى باتفاق عام أو
على أساسه باعتباره خارطة طريق واضحة .وقد استمعنا إىل
على األقل أكرب قدر من التوافق حوهلا.
الشواغل بشأن املواعيد النهائية املصطنعة .بالتأكيد ،إذا مر
طوال األعوام املاضية ،فإن موقف دولة الكويت من
أكثر من  20عاما منذ أن حددنا احلاجة إىل إصالح جملس
األمن ،فإنه ال ميكن القول بأن االستفادة من الذكرى السنوية عملية إصالح جملس األمن ال يزال ثابتا ويرتكز على الثوابت
الرئيسية التالية:
السبعني تشكل حتديدا ملواعيد هنائية مصطنعة.
أوال ،إن مسألة إصالح جملس األمن جيب أن تكون وفق
السيد أبو احلسن (الكويت) :يطيب لوفد بلدي يف البداية
أن يتقدم جبزيل الشكر والتقدير للجهود املقدرة اليت بذهلا سعادة تصور عام يهدف إىل االستمرار يف عملية إصالح وتطوير
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ونؤكد على أن املفاوضات احلكومية يف إطار اجلمعية
العامة هي املحفل الوحيد للتوصل إىل اتفاق حول توسيع
وإصالح جملس األمن ،وفقا ملقرر اجلمعية العامة 557/62
الذي وضع أسس املفاوضات وملكية الدول األعضاء هلا.

كافة أجهزة األمم املتحدة والتطلع إلضفاء مزيد من التكامل
والتوازن على عمل املنظمة وضرورة التركيز على تطوير عالقة
جملس األمن بأجهزة األمم املتحدة األخرى وال يتم التعدي على
اختصاصاهتا كاجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي
وأن يقتصر دور جملس األمن على أداء املهمة املوكلة إليه مبوجب
إن ما يشهده املجتمع الدويل من حتديات متسارعة
ميثاق األمم املتحدة وهي صون السلم واألمن الدوليني.
وقضايا متداخلة جيعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف
ثانيا ،إن أية أفكار يتم تداوهلا إلصالح جملس األمن جيب اجلهود الرامية إىل تعزيز وتفعيل دور جملس األمن ليصبح أكثر
أن تكون نابعة من حرصنا مجيعا على متكني املجلس من أن قدرة وفعالية ملواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وليتمتع
يصبح أكثر متثيال للدول األعضاء يف املنظمة ويعكس الواقع مبناخ أكثر متثيال وشفافية وحيادا ومصداقية.
الدويل الذي تغري كثريا منذ إنشاء األمم املتحدة يف عام .1945
السيدة بيك (جزر سليمان)( :تكلمت باإلنكليزية):
ثالثا ،من األمهية مبكان مواصلة العمل على حتسني
طرق وأساليب عمل جملس األمن وإضفاء مزيد من الشفافية
والوضوح على أعماله وأن يتم اعتماد نظام داخلي دائم
ورمسي لتحسني وتنظيم طريقة العمل يف جملس األمن.

أود أن أتقدم من خاللكم ،سيديت الرئيسة ،بالشكر والتهنئة
إىل رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني على عقد
هذه اجللسة العامة بشأن البند  119من جدول األعمال،
املعنون “مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد
أعضائه واملسائل ذات الصلة”.

جيب أن تأخذ بعني االعتبار إتاحة فرصة أكرب للدول الصغرية
يف الوصول إىل عضوية املجلس واملسامهة يف أعماله كذلك
جيب عدم إغفال حق الدول العربية واإلسالمية يف التمثيل
الذي يتناسب مع عددها وأمهيتها ومسامهاهتا يف الدفاع عن
مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.

وال يزال إصالح جملس األمن عنصرا أساسيا وجزءا
ال يتجزأ من اجلهد الشامل الذي نبذله إلصالح نظامنا املتعدد
األطراف .وقد تعذر علينا هذا األمر على مر السنني على
الرغم من وفرة األفكار اليت مت جتميعها أثناء تلك الفترة.

رابعا ،إن مسألة حق النقض (الفيتو) جيب أن توضع وفق
تؤيد جزر سليمان البيان الذي أدلت به سعادة السفرية
حدود وضوابط ،تقنن استخدام هذا احلق مثل أن يتم استخدام
الفيتو فقط يف املسائل اليت تندرج حتت الفصل السابع من امليثاق .مينيسا رامبايل ،املمثلة الدائمة لسانت لوسيا ،بالنيابة عن
خامسا ،إن أي زيادة قد تطرأ على مقاعد جملس األمن جمموعة مقدمي مشروع القرار ( L.69انظر )A/69/PV.49

فيما يتصل بتحسني أساليب عمل املجلس مبا يف ذلك
املطالبات الداعية إىل ترشيد استخدام حق النقض ،فإن دولة
الكويت ترحب باملقترح الفرنسي بشأن احلد من استخدام
الفيتو يف حاالت اجلرائم ضد اإلنسانية من خالل امتناع الدول
اخلمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.
1462339

وجزر سليمان تسجل تقديرها للرئيس لقيامه بإلقاء نظرة
جديدة على ما وصلنا إليه اآلن يف املفاوضات وإيالء أولوية
عالية للمسألة يف جدول أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة
والستني .ويقدر وفد بلدي التزامه بإصالح جملس األمن بتعيني
املمثل الدائم جلامايكا ،سعادة السفري كورتيناي راتري ،رئيسا
للمفاوضات احلكومية الدولية للمضي بنا قدما يف هذه العملية
اهلامة.
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وبشأن مسألة حق النقض ،نود أن يتم إلغاؤه .ولكن
يف حالة اإلبقاء عليه ،ينبغي منح ما ينطوي عليه حق النقض
من حقوق وامتيازات جلميع األعضاء اجلدد .وذلك لكفالة
املساواة بني مجيع األعضاء الذين يشغلون مقاعد دائمة.
واستخدام حق النقض يرتبط أيضا بتحسني أساليب العمل
على حنو يقيد استخدام حق النقض.

وهننئ السفري راتري ونؤكد له دعمنا .وحنن على ثقة بأن
قيادته سترشدنا إىل إحراز تقدم ملموس يف إصالح املجلس
ويف جعله ذا أمهية ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين.
ويف هذا الصدد ،حنتاج إىل إحراز تقدم ملموس ،ال سيما
وحنن نقترب من الذكرى السنوية السبعني إلنشاء هذه اهليئة
يف العام املقبل .ويف هذا الصدد أيضا ،نعرب عن تقديرنا
وشكرنا للسفري تانني ،ممثل أفغانستان ،على قيادته وتوجيهه
وخبصوص توسيع الفئتني الدائمة وغري الدائمة ،تؤيد جزر
بشأن إصالح جملس األمن ولعملية التفاوض احلكومية الدولية .سليمان زيادة عدد املقاعد الدائمة وغري الدائمة على السواء.
إن أعمال عملية التفاوض احلكومية الدولية تسترشد ونود أن نرى إضافة مقعد سادس إىل فئة املقاعد غري الدائمة.
مبيثاق األمم املتحدة والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام
وبشأن مسألة التمثيل اإلقليمي ،يف ما يتعلق بالتمثيل
( 2005القرار  )1/60وأحكام النظام الداخلي ذات الصلة اجلغرايف العادل للمقاعد الدائمة ،نود أن يُوىل اهتمام خاص
واملمارسات السابقة .واملقرر  557/62حيدد العناصر اخلمسة للمناطق غري املمثلة واملناطق املمثلة متثيال ناقصا.
الرئيسية القابلة للتفاوض .ويف العام املاضي ،وحتت قيادة
وخبصوص العالقة بني املجلس واجلمعية العامة ،نود أيضا
رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني ،سعادة السفري
أن نرى حدوث حتسن.
آش ،أُعدت ورقة غري رمسية لتجميع كل مواقفنا .ويتعني اآلن
وأخريا ،أختتم بياين بالقول إننا حباجة إىل إصالح جملس
طرحها بوصفها أساسا لصياغة نص قابل للتفاوض.
األمن من أجل مواكبة حقائق القرن احلادي والعشرين.
وحنن نعيش ونعمل يف عامل متغري ميضي خبطى سريعة .وقد
وجزر سليمان ،شأهنا شأن مجيع البلدان األخرى ذات
شهدنا بالفعل اندماجا عميقا يف بعض قطاعات املنظمة واليت
أعدت بالفعل سياسة خارجية مشتركة .وينبغي أن يؤخذ ذلك االجتاهات اإلصالحية ،تقف على أهبة االستعداد للمشاركة
يف االعتبار يف أي وثيقة تتعلق باإلصالح .وجيب علينا أيضا أن يف إصالح جملس األمن .ونأمل أن نرى إحراز تقدم يف
نتجنب القدوم إىل املفاوضات بشروط تفرض قيودا على عملية املفاوضات اليت يتعني أن تُجرى حبسن نية مع االحترام املتبادل
التفاوض .وندعو اجلميع إىل اجللوس إىل طاولة املفاوضات وبطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع.
برؤية هتدف إىل تعزيز دور املجلس يف صون السالم واألمن
السيد هباتاراي (نيبال) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
الدوليني وضمان حدوث تغيري هيكلي يف املجلس.
أود أن أشكر رئيس اجلمعية العامة ،معايل السيد سام كوتيسا،
إن موقف جزر سليمان بشأن العناصر اخلمسة إلصالح
جملس األمن ُمعلن وجرى تكراره على مر السنني .وهذه
العناصر هي مسألة حق النقض والتمثيل اإلقليمي وحجم
املجلس املوسع والعالقة بني املجلس واجلمعية العامة وأساليب
العمل.
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على رسالته املؤرخة  10تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014واليت
تؤكد مرة أخرى احلاجة إىل إحراز تقدم يف إصالح جملس
األمن ،وكذلك على عقد هذه اجللسة اهلامة اليوم .كما نشكره
على تعيني السفري كورتيناي راتراي ،ممثل جامايكا ،رئيسا
للمفاوضات احلكومية الدولية يف سياق الدورة احلالية للجمعية.
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ونيبال تقدر تصميم الرئيس وترحب هبذه اخلطوات اهلامة ،اليت
تتماشى مع مقرر اجلمعية يف الدورة السابقة بأن تواصل على
الفور املفاوضات احلكومية الدولية بشأن إصالح جملس األمن
يف جلسة عامة غري رمسية يف الدورة التاسعة والستني.
ويف هذا الصدد ،أود أن أشيد بالسفري راتراي على تعيينه
وأشكره على تويل املسؤولية يف الفترة السابقة النعقاد مؤمتر
القمة العاملي يف العام القادم مبناسبة الذكرى السنوية السبعني
إلنشاء املنظمة ،وأن أشجعه على توظيف مجيع مهاراته إلحراز
تقدم أكيد .وإنين على ثقة بأن السفري راتراي سيثبت ،بفضل
حكمة الرئيس وثقته وبفضل خرباته ومهاراته الدبلوماسية
اخلاصة ،مدى أمهيته إلحراز تقدم بشأن هذه املسألة احلامسة
اليت طال انتظارها ،واليت تعطلت كثريا أيضا ،يف منظومة األمم
املتحدة .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتعهد بدعم وتعاون
وفدي الكاملني مع رئيس اجلمعية العامة ومع السفري راتراي
يف مجيع جهودمها الصادقة الرامية إىل حتقيق هذه الغاية.
وأرى من املناسب يف هذا املقام أن أشري إىل مدى اجلدية
اليت عمل هبا سعادة السيد ظاهر تانني ،ممثل أفغانستان ،وعلى
حنو يثري اإلعجاب يف رئاسة املفاوضات احلكومية الدولية
خالل السنوات الست املاضية .وخالل الدورة السابقة
للجمعية العامة ،عمل الرئيس آنذاك جون آش والسفري تانني
جاهدين على حنو يستحق منا خالص التقدير.
واليوم ،ال أود أن أكرر األسباب املوجبة إلجراء إصالحات
يف اهليكل احلايل ملجلس األمن الذي يعود إىل عام ،1963
عندما كان عدد أعضاء األمم املتحدة  117دولة فقط ،باملقارنة
مع  193دولة حاليا .فهي معروفة جيدا ومت توضيحها بشكل
جيد يف إطار املواضيع العريضة املتعلقة باهليكل وأساليب العمل.
والكلمات الرئيسية يف املناقشة بشأن اإلصالحات هي التمثيل
والفعالية والشفافية والشرعية والعالقات مع اجلمعية العامة،
وكذلك مع الدول غري األعضاء يف املجلس.
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غري أن احلاجة إىل اإلصالح جلية متاما بسبب غيابه.
ومشلت املداوالت النشطة للجمعية العامة بشأن إصالح جملس
األمن خالل  10جوالت من املفاوضات احلكومية الدولية،
وكذلك عملية الفريق العامل املفتوح باب العضوية السابقة
عليها ،عقد مئات االجتماعات خالل السنوات العشرين
املاضية ،وذلك بتكلفة هائلة من حيث الوقت والطاقة واملوارد
األخرى .وجيب أن نستفيد من الزخم بطريقة تركز على
النتائج لتربير مجيع املوارد اليت استُثمرت حىت اآلن حبثا عن
إحراز تقدم جمد .وال ميكن أن يتحقق ذلك إال إذا ركزنا على
نقاط التالقي وشرعنا يف مفاوضات حقيقية.
وما شاهدناه طوال عملية املفاوضات احلكومية الدولية
يعرب عن وجود إرادة مجاعية لدى الغالبية العظمى من الدول
األعضاء ،واليت صيغت بشكل منفصل أو من خالل خمتلف
جمموعات البلدان ذات التفكري املماثل ،لتوسيع عضوية جملس
األمن يف كلتا الفئتني الدائمة وغري الدائمة .ونيبال تؤيد فكرة
توسيع نطاق العضوية يف الفئتني .وتوسيع فئة العضوية الدائمة
يُنتظر أن ميكننا من تصحيح اخلطأ التارخيي الذي عانت
أفريقيا منه منذ البداية متاما ،وذلك جلعل عضوية املجلس ممثلة
للعضوية الراهنة يف اجلمعية العامة ولتصحيح التمثيل الناقص
للبلدان النامية وإلظهار القدرة احلالية للمجلس على االضطالع
باملسؤولية األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني.
وتعتقد نيبال أن تطلعات اهلند واليابان وأملانيا والربازيل
للحصول على العضوية الدائمة يف جملس األمن تنسجم مع
الواقع الراهن .وبالنسبة للعضوية غري الدائمة ،ترى نيبال أنه
ينبغي اتباع مبدأ التناوب على أساس إقليمي ودون إقليمي
كذلك بطريقة منصفة وحكيمة .ومن بني العديد من املعايري،
ينبغي أخذ املسامهة يف صون السالم واألمن الدوليني يف
االعتبار ،ال سيما عندما تكون البلدان املسامهة صغرية نسبيا
وغري ساحلية .ويف الواقع ،من املهم متثيل البلدان النامية غري
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الساحلية بوصفها دائرة انتخابية خاصة ،بالنظر إىل السمة ونيوزيلندا .وتعتقد نيبال أن وجودهم سيكون له تأثري كبري يف
الدائمة اخلاصة هبا واملتمثلة يف ظروفها الشاقة واليت تنطوي عمل املجلس ،ونتمىن هلم فترة عضوية ناجحة جدا يف املجلس
خالل عامي  2015و .2016
على آثار أمنية خطرية.
ويف ما يتعلق حبق النقض ،تعتقد نيبال أنه مل تعد هناك
فائدة باملرة هلذا احلكم وينبغي إلغاؤه متاما .وما دام حق النقض
قائما ،فإنه ينبغي أال يُستخدم من أجل إجياد مستويات إضافية
من العضوية خبالف األعضاء الدائمني وغري الدائمني كما هو
احلال حاليا ،حىت عندما يتم توسيع نطاق املجلس .وينبغي
كبح التهديد باستخدام حق النقض الذي كان يف مرات عديدة
عامال أساسيا يف تقويض مصداقية املجلس واجلدوى احلقيقية
منه .واقتراح فرنسا بشأن الوقف االختياري حلق النقض من
شأنه أن يكون خطوة جيدة جدا إىل األمام يف ذلك االجتاه.

السيد راتراي (جامايكا) (تكلم باإلنكليزية) :أقدر
هذه الفرصة إلبداء بعض املالحظات املوجزة يف ختام هذه
اجللسة .يف البداية ،أود أن أعرب عن شكري لرئيس اجلمعية
العامة على تعييين رئيسا للمفاوضات احلكومية الدولية بشأن
إصالح جملس األمن .وتغمرين مشاعر التواضع وأتشرف بالثقة
وليت إيامها ،وأؤكد للجمعية التزامي بأداء
واملسؤولية اللتني أُ ُ
هذه املهمة باجتهاد ومثابرة ويف إطار أقصى قدر من االحترام
آلراء الدول األعضاء يف املنظمة.
وأود أن أنوه بالعمل امللتزم الذي قام به سلفي وصديقي
العزيز ،السفري ظاهر تانني ،الذي أبال البالء احلسن للنهوض
بقضية إصالح جملس األمن .وأعضاء اجلمعية يعربون له عن
بالغ امتناهنم على ما بذله من جهود حثيثة وصادقة طيلة
األعوام السابقة.

وخبصوص حجم املجلس املوسع ،ينبغي أال يكون كبريا
جدا بدرجة تعرض فعالية املجلس للخطر ،وينبغي أال يكون
صغريا جدا بدرجة ال تسمح له باكتساب الطابع التمثيلي
الواجب .وسيكون العدد املثايل حوايل  24بلدا ،ألن ذلك
سيضمن أيضا متكن كل عضو ،مبا يف ذلك األعضاء غري
إنين أقدر كثريا عبارات التهاين والدعم اليت أعرب عنها
الدائمني ،من ترؤس عمل املجلس املوسع مرة واحدة على األقل زمالئي ،الذين أعرب هلم عن بالغ امتناين .وأتعهد بأنين أنوي
لفترة شهر واحد خالل عضوية البلد ملدة سنتني يف املجلس .تعزيز بيئة ميكن فيها النظر يف مجيع األفكار واآلراء على قدم
ويفهم وفد بلدي اهتمام رئيس اجلمعية العامة وكذلك املساواة ،يف أجواء بناءة يعززها االحترام املتبادل  -أجواء
الدرجة العالية من التصميم لديه على إحراز تقدم يف عملية مواتية للتفكري االبتكاري ،تتسم باالنفتاح والشفافية واملرونة.
املفاوضات احلكومية الدولية حىت نتمكن مجيعا من أن ننجز
ومما الشك فيه أن مسعانا اجلماعي منذ أمد طويل إلصالح
بصورة مجاعية العمل الذي يتوخى قادتنا قيامنا به حبلول عام جملس األمن يشكل أحدى األولويات القصوى لعضويتنا .ومن
 2015يف إصالح جملس األمن .وتعتقد نيبال أن الرئيس باب املفارقة  -أو رمبا ألن األمر يتعلق مبفارقة فعال  -فإن هذا
ورئيس املفاوضات احلكومية الدولية ينبغي أن يقوما مبا يلزم املسعى جيسد أيضا واحدة من أصعب العمليات اليت قمنا هبا.
للمحافظة على الزخم احلايل ،بإعداد صك ملموس لكي وعلى الرغم من أنين واقعي بشأن آفاق النجاح ،فإنين على
نبدأ به.
وعي بأنه سيكون من املستحيل حتقيق النتائج يف ظل انعدام
وأود أن أختتم بتهنئة األعضاء غري الدائمني املنتخبني األمل بأن تطلعاتنا إىل اإلصالح ستتحقق يف هناية املطاف.
حديثا يف جملس األمن :إسبانيا وأنغوال وفزنويال وماليزيا
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وأملنا أن تأيت مجيع الدول األعضاء إىل طاولة املفاوضات
ُمتشبع ًة بروح النية احلسنة و ُمتيقن ًة بأن ما قد يبدو بعيد املنال
هو يف واقع األمر يف متناولنا متاما.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
األخري يف املناقشة بشأن هذا البند .ومن املستوصب على حنو
خاص أن نستمع إىل الرئيس اجلديد للمفاوضات احلكومية
الدولية بشأن إصالح جملس األمن.
وبذلك تكون اجلمعية العامة قد اختتمت هذه املرحلة من
نظرها يف البند  119من جدول األعمال.
رفعت اجللسة الساعة .15/18
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