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الرئيس:

السيد ماغزن ليكتوفت( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدامنرك)

افتتحت اجللسة الساعة 10/05
البند  112من جدول األعمال
انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية
(أ) انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اجلمعية العامة اآلن
يف انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن ليحلوا
حمل األعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يف  31كانون األول/
ديسمرب .2015
البلدان األعضاء اخلمسة غري الدائمة العضوية املنتهية مدة
عضويتها هي :األردن ،تشاد ،شيلي ،ليتوانيا ،نيجرييا .وهذه
الدول اخلمس ال ميكن إعادة انتخاهبا .ولذلك ،ال جيوز أن ترد
أمساؤها يف بطاقات االقتراع.

فزنويال البوليفارية ،ماليزيا ،نيوزيلندا .ولذلك ،ال جيوز أيضا
أن ترد أمساؤها يف بطاقات االقتراع.
ومن األعضاء اخلمسة غري الدائمني الذين ستستمر
عضويتهم يف املجلس يف عام  ،2016عضوان من دول أفريقيا
ومنطقة آسيا واملحيط اهلادئ ،وعضو واحد من أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب ،وعضوان من دول أوروبا الغربية ودول
أخرى .وتبعًا لذلك ،وعم ً
ال بالفقرة  3من القرار  1991ألف
(د ،)18-املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب  ،1963جيري
انتخاب أعضاء جملس األمن اخلمسة غري الدائمني وفقًا للنمط
التايل :ثالثة من أفريقيا ومنطقة آسيا واملحيط اهلادئ ،وواحد
من أوروبا الشرقية ،وواحد من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب .وينعكس هذا النمط يف بطاقات االقتراع.

وجريًا على املمارسة املتبعة ،مثة تفاهم على أنه فيما يتعلق
إىل جانب األعضاء اخلمسة الدائمني ،سيضم جملس بالدول الثالث اليت ستنتخب من أفريقيا ومنطقة آسيا واملحيط
األمن يف عام  2016الدول التالية :إسبانيا ،أنغوال ،مجهورية اهلادئ ،جيب أن تكون اثنتان من أفريقيا وواحدة من منطقة
آسيا واملحيط اهلادئ.
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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ووفقا للمادة  92من النظام الداخلي ،سنشرع اآلن يف
أود أن أبلغ اجلمعية بأن املرشحني الذين ال يتجاوز عددهم
عدد املقاعد اليت يتعني شغلها ،والذين حيصلون على أكرب عدد االنتخاب باالقتراع السري.
من األصوات وبأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني ،هم
وأود أن أطلب التعاون املعتاد من املمثلني خالل إجراء
وحدهم الذين سيعلن فوزهم يف االنتخابات .وإذا كان عدد
عملية االنتخاب .ولعلكم تذكرون أنه خالل عملية التصويت
املرشحني الذين حصلوا على أصوات ثلثي األعضاء أقل من
ينبغي أن تتوقف كل الدعاية االنتخابية يف قاعة اجلمعية العامة.
عدد األعضاء الذين سيتم انتخاهبم ،ستجرى اقتراعات إضافية
ويعين هذا على وجه اخلصوص أنه مبجرد بدء اجللسة ،ال ميكن
مللء املقاعد املتبقية ،ويقتصر التصويت على املرشحني الذين
حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف بطاقات االقتراع توزيع أية مادة دعائية أخرى داخل القاعة .واملرجو من مجيع
السابقة .وهذا العدد ال جيوز أن يكون أكثر من ضعف عدد املشاركني أيضا أن يبقوا يف مقاعدهم لكي تسري عملية
التصويت بطريقة منظمة .وأشكرهم على تعاوهنم.
املقاعد املتبقي شغلها.
وأود أيضا أن أذكر الصحفيني بعدم تركيز كامرياهتم على
وجريًا على املمارسات السابقة ،أيضًا ،ويف حالة التعادل
يف األصوات ،ما جيعل من الضروري حتديد املرشح الذي الوفود أثناء عملية التصويت ،أخذا يف االعتبار أن هذا االقتراع
جيري انتخابه أو الشروع يف اجلولة التالية من االقتراع املقيد ،سري ،وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة .وأشكرهم على
سيجرى اقتراع مقيد خاص يقتصر على املرشحني الذين تعاوهنم.

حصلوا على عدد متساو من األصوات.
وقبل أن نشرع يف التصويت ،أود أن ّ
أذكر األعضاء
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق على هذه بأنّه ال جيوز هلم ،مبوجب املادة  88من النظام الداخلي،
مقاطعة التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء
اإلجراءات؟
التصويت .وباإلضافة إىل ذلك ،لن تُسلم بطاقات االقتراع إال
تقرر ذلك.
إىل املمثل اجلالس مباشرة وراء اللوحة املدون عليها اسم البلد.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  92من النظام
نبدأ اآلن عملية التصويت .واملرجو من األعضاء أن يبقوا
الداخلي ،يتم االنتخاب باالقتراع السري وال جيوز تقدمي
يف مقاعدهم حىت يتم مجع كل بطاقات االقتراع.
مرشحني.
توزع اآلن بطاقات االقتراع املؤشر عليها “ألف”
وفيما يتعلق بالترشيحات ،أبلغ رؤساء املجموعات
و “باء” و “جيم” .وأطلب من املمثلني أال يستعملوا إال
اإلقليمية املعنية األمانة العامة مبا يلي .بالنسبة للمقاعد الثالثة
بطاقات االقتراع اليت جرى توزيعها.
الشاغرة من بني دول أفريقيا ودول آسيا واملحيط اهلادئ،
وأود أن أطلب إىل املمثلني أن يكتبوا على بطاقات االقتراع
هناك ثالثة مرشحني ،هم :السنغال ومصر واليابان .وبالنسبة
للمقعد الشاغر من بني دول أوروبا الشرقية ،هناك مرشح املؤشر عليها “ألف” ،اخلاصة بالدول األفريقية ودول آسيا
واحد ،هو :أوكرانيا .وبالنسبة للمقعد الشاغر من بني دول واملحيط اهلادئ ،أمساء الدول الثالث اليت يرغبون يف التصويت
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،هناك مرشح تؤيده لصاحلها؛ ويف بطاقة االقتراع املؤشر عليها “باء” ،اخلاصة
بدول أوروبا الشرقية ،اسم الدولة الواحدة اليت يرغبون يف
املجموعة ،وهو :أوروغواي.
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التصويت لصاحلها؛ ويف بطاقة االقتراع املؤشر عليها “جيم”،
اخلاصة بدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،اسم
الدولة الواحدة اليت يرغبون يف التصويت لصاحلها.
وسيعلن بطالن أي بطاقة اقتراع إذا كانت تتضمن عددا
من أمساء الدول األعضاء من املنطقة املعنية يفوق عدد املقاعد
املخصصة هلا .كما ستعترب بطاقة االقتراع الغية إذا مل يكتب
عليها أي اسم من أمساء الدول األعضاء اليت تنتمي إىل املنطقة
املعنية .أما إذا تضمنت بطاقة االقتراع اخلاصة مبنطقة أمساء
دول أعضاء تنتمي إىل تلك املنطقة ودول أعضاء من خارج
تلك املنطقة ،ستبقى البطاقة صحيحة ولكن لن حتسب إال
أمساء الدول األعضاء اليت تنتمي إىل املنطقة املعنية .ولن حتسب
أمساء الدول األعضاء غري املنتمية إىل املنطقة املعنية.
بدعوة من الرئيس ،توىل فرز األصوات السيد سانتا روسا
(أنغوال) والسيد كريلتشوك (األرجنتني) والسيد كوديالس
(اليونان) والسيدة أوبراين (أيرلندا) والسيدة باتشرين (منغوليا)
والسيد ستيفانيك (بولندا) .
جرى التصويت باالقتراع السري.
علقت اجللسة الساعة  10/25واستؤنفت الساعة
.11/15
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اجملموعة جيم  -دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :نتيجة التصويت على النحو الكارييب
التايل:
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عدد األصوات اليت حصلت عليها:
				
أوروغواي

185

مبا أن أوروغواي وأوكرانيا والسنغال ومصر واليابان
حصلت على أغلبية الثلثني املطلوبة وأكرب عدد من األصوات،
فقد مت انتخاهبا أعضاء يف جملس األمن لفترة سنتني تبدأ من 1
كانون الثاين/يناير .2016
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بذلك ،مت انتخاب الدول
اخلمس التالية أعضاء يف جملس األمن لفترة سنتني تبدأ يف 1
كانون الثاين/يناير  :2016أوروغواي وأوكرانيا والسنغال
ومصر واليابان.
أهنئ الدول اليت انتخبت أعضاء يف جملس األمن،
وأشكر فارزي األصوات على املساعدة اليت قدموها يف هذه
االنتخابات.
قبل رفع اجللسة ،أود أن أذكر األعضاء بأنه عمال بالفقرة
 17من القرار  307/68املؤرخ  10أيلول/سبتمرب ،2014
ستجرى انتخابات األعضاء غري الدائمني يف جملس األمن لفترة
السنتني اليت تبدأ يف عام  2017خالل اجلزء املستأنف من
الدورة احلالية ،يف ربيع عام .2016
بذلك ،تكون اجلمعية العامة قد اختتمت هذه املرحلة من
نظرها يف البند الفرعي (أ) من البند  112من جدول األعمال.
رفعت اجللسة الساعة .11/20
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