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رسالة مؤرخة  ٢٦أيار/مايو  ٢٠١٦موجهة إىل رئـسس جملـس األمـن مـن املثلـ
الدائم لفنلندا لدى األمم املتحدة
يشرفين أن أرس إلسكم تقرير حلقة العث السنوية اللاللة عشرة ألعضاء جملـس األمـن
املنتخبني حديلا ،اليت عُقدت يومي  5و  ٦تشرين اللـا//ووفث  ٢٠١5يف مؤسسـة ررينتـر
يف ماهناست ،وسويورك (اوظر املرفق) .وأُعدّ التقرير النهائي وفقا لقاعـدة تشـاماه وـاوع وعلـ
مسؤولسة البعلة الدائثة لفنلندا.
وبناء عل األصداء اإلجيابسة جدا اليت ما برحـت ترُُوـا سـنويا مـن املشـارتني ،سـتظ
حكومة فنلندا ملتزمة برعاية عقد حلقة العث تثناسـبة سـنوية .وتلمـ حكومـة فنلنـدا يف أن
يسهم وذا التقرير يف حتسني فهم ما يتسم به عث جملس األمن من تعقسد.
وأرجو ممتنا تعثسم وذه الرسالة ومرفقها بوصفهثا ومسقة من ومائق جملس األمن.
(توقيع) تا ساور
السفري
البعلة الدائثة لفنلندا لدى األمم املتحدة
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مرفــق الرســالة املؤرخــة  ٢٦أيار/مــايو  ٢٠١٦املوجهــة إىل رئــسس جملــس األمــن
من املثل الدائم لفنلندا لدى األمم املتحدة
” ُخول معترك العث عل أمتّ االستعداُ“ :حلقـة العثـ السـنوية اللاللـة عشـرة
ألعضاء جملس األمن املنتخبني حديلا
 5و  ٦تشرين اللا//ووفث ٢٠١5
مؤسسة ررينتر
ماهناست ،وسويورك
وظثت حكومة فنلندا ،بالتعاون مع تلسـة الشـؤون الدولسـة والعامـة ،عامعـة تولومبسـا
وشــعبة شــؤون جملــس األمــن التابعــة إلُارة الشــؤون السساســسة باألماوــة العامــة ،حلقــة العث ـ
السنوية اللاللة عشرة ألعضاء جملس األمن املنتخبني حديلا وذلك يوم ْي  5و  ٦تشرين اللـا//
ووفث .٢٠١5
وختــده حلقــات العثـ الســنوية رر ــني أساســسني .أوهلثــا أوّهــا تســاعد علـ تعريـ
األعضاء املنتخبني حديلا مبثارسـات جملـس األمـن وإجراءاتـه وأسـالسه عثلـه حـهل يتسـ هلـم
عند اوضثامهم إىل عضوية اجمللس يف تاوون اللا//يناير التايل ”ُخول معتـرك العثـ علـ أ ّمت
االستعداُ“ .وقد استرشدت حلقات العث بالوالية التلسسسسة وظلت تستند إلسها علـ مـدى
األعواه اللالمة عشر املا سة .ووناك ررض مان ما برح يتضـ مبـرور الوقـت وـو إتاحـة فرصـة
قسثة جـدا لععضـاء الـالسني واجلـدُ لسثعنـوا النظـر يف أعثـال اجمللـس ُاخـ إ ـار رـري ر ـي
لتباُل وجهات النظر .وحتقسقا هلذه الغاية ،جيرى حتاوروم املستثر وفقا لقاعدة تشـاماه وـاوع
لعده النسه.
وخالل ملُبة العشاء االفتتاحسة الـيت وظثـت يف  5تشـرين اللـا//ووفث  ،أُىل السـفري
تــا ســاور ،املثلـ الــدائم لفنلنــدا لــدى األمــم املتحــدة ،مبالحظــات ترحسبســة وألقــت رئسســة
الديوان تلثة رئسسسة ورُت عل األسئلة والتعلسقات اليت أبداوا املشارتون.
ويف  ٦تشرين اللا//ووفث  ،تضثن ال وامج الـذ لـ يومـا تـامال جلسـات مائـدة
مستديرة بشلن املوا سع اللالمة التالسة:
(أ)
(اجللسة األوىل)؛
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(ب) أسالسه العث واهلسئات الفرعسة (اجللسة اللاوسة)؛
(ج)
(اجللسة اللاللة)

الـــــدروع املســـــتفاُة :مالحظـــــات املشـــــارتني يف حلقـــــة عـــــاه ٢٠١5

ملُبة العشاء االفتتاحسة
أتدت رئسسة الديوان ،يف تلثتها الرئسسسة ،أن عثـ وواليـة جملـس األمـن ال يـزاالن
بنفس األمهسة اليت تاوا علسها وقت تلسسسه قب سبعني عاما .ولكن زياُة تـراب العـا الناةجـة
عــن التقــده التكنولــوجي تتيلــه مزيــدا مــن الــتفكري االبتكــار يف تسفســة معاجلــة ائفــة مــن
التهديدات عـ الو نسـة اقدقـة بالسـاله واألمـن الـدولسني .وينبغـي للثسـائ املتعلقـة بالسـساُة
الو نسة أن تلخذ يف االعتبار األبعاُ اإلقلسثسة والعاملسة ملشات من قبسـ تغـري املنـا ،،واهلرـرة،
واألوبئــة الــيت تضــر بال ــحة تترــاوز الــدوُ اجلغرافســة للــدول وتكش ـ مــوا ن الضــع يف
جمتثعاتنــا .وتثـــا يتضــ مـــن اجلهـــوُ الرامســة إىل تـــدمري أو إزالـــة األســلحة الكسثسائســـة مـــن
اجلثهورية العربسة السورية ،فإن جملس األمـن قـاُر علـ اتبـاه وُهـج جديـدة واختـاذ إجـراءات
موحدة حهل يف حاالت وجوُ اوقساه حاُ بني آراء أعضائه.
وأعربت عن اعتقاُوا بلن السلسلة املتزامنة من عثلسات االستعراض اهلامة بشلن بنـاء
الساله وعثلسات الساله واملـرأة والسـاله واألمـن تتـس فرصـة فريـدة جلعـ السـنتني القـاُمتني
فترة اسـتنبا لعفكـار واللـول التكسفسـة ،وتشـك التزامـا بتحقسـق ذلـك .وأ ـافت أن ونـاك
مقترحات جديدة من أج متوي التنثسة واملساعدة اإلوساوسة .ومن خالل وـذه االستعرا ـات
الواسعة النياق ،برزت بعض املوا سع املشـترتة .فهنـاك اعتـرا متزايـد بـلن مسـائ الـ اه،
وتغري املنا ،،واهلررة ،واجلرمية املنظثة مترابية ترابيا عضويا وتؤجج بشـك مباشـر الشـدائد
وال دمات اليت ميكن أن تتسبه بـدوروا يف اوـداله األزمـات السساسـسة واإلوسـاوسة الـيت تـؤمر
عل األمن واالستقرار والتنثسة املستدامة .وقـد أتـدت االستعرا ـات أيضـا الاجـة إىل جعـ
األمم املتحدة أقدر عل حتقسق الغرض املنشوُ.
وتابعت قائلة إوه ما برح يتض  ،يف وء وـذه التحـديات ،أن جمثوعـة أُوات حتقسـق
الساله واألمن عفا علسها الزمن .ويف تلري من األحسان ،يُنظر إىل حفظ السـاله علـ أوـه حـ
سحر بـدال مـن العثـ الدبلوماسـي السساسـي األتلـر ااعـة والـذ ميكـن أن يعـا أسـباب
ال اه .فاملفاوسم التقلسدية لفظ الساله رري مناسبة للتعام مع اجلثاعات املسلحة رـري التابعـة
للدولة ومع الرب رري املتنـاظرة .وقـد حـدُ الفريـق املسـتق الرفسـع املسـتوى املعـين بعثلسـات
الســاله الــذ يقــوُه خوســسه رامــوع  -وورتــا ،رئــسس تسثــور  -لسشــيت الســابق ،حتــديني
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متالزمني مها :الفش يف اتقـاء وشـوب وزاعـات جديـدة والفشـ يف تسـوية تلـك الـيت ال تـزال
قائثــة ،ووــذا جع ـ األمــم املتحــدة تعث ـ باســتثرار وفــق أســلوب إُارة األزمــات .ولــذلك،
ُعا الفريق إىل حتول من أسلوب إلُارة األزمـات قـائم علـ رُ الفعـ ورـري قابـ لالسـتثرار
إىل هنج أتلر اسـتباقسة .وعلـ وجـه التحديـد ،حـدُ أربـع خيـوات متداعثـة مـن أجـ تعزيـز
فعالسة عثلسات الساله وي:
• رورة أن تبكـر األمـم املتحـدة بـاال،را  ،وذلـك بوسـائ منـها ختويـ األمـني العـاه
واليــة للتخيــس لليــوارمي وتقــد خســارات يف مرحلــة مبكــرة مــن أ أزمــة واشــئة.
ولسقــوه التخيــس علـ أســاع مســتنري أتلــر ،علسهــا أن تســتلثر يف التوص ـ إىل فهــم
أعثق للحالة املعنسة واألسـباب الـيت تكثـن وراء الـ اه الناشـيت والـيت تـؤجج العنـ .
وعلسهــا أن تُحســن االســتفاُة مــن املعــار املوجــوُة لــدى منظومــة األمــم املتحــدة
والشــرتاء العــاملني يف املســدان بالفع ـ  .ووــذا مــن شــلوه أن يــوفر األســاع للتحلس ـ
الســلسم ،بــدال مــن االةجــاه الــايل إىل اعتثــاُ ”حلــول“ تفتقــر إىل التخيــس واملــوارُ
والترهسز يف وقت تكون فسه املنظثة حتت غ وائ للتحرك.
• الاجة للترتسـز بقـدر أتـ علـ منـع وشـوب ال اعـات وعلـ الدبلوماسـسة الوقائسـة.
ووذا يستتبع استنبا استراتسرسات واقعسة لترمجة اإلوذار املبكر إىل إجـراءات مبكـرة.
وميكن أن يستفسد ةجديد الترتسـز علـ منـع وشـوب ال اعـات مـن فهـم ألـ لتبعـات
اوتــهاتات حقــوق اإلوســان علـ صــون الســاله واألمــن الــدولسني .ويف وــذا ال ــدُ،
تضع مبـاُرة األمـني العـاه املعنووـة ”حقـوق اإلوسـان أوال“ الشـوار املتعلقـة وقـوق
اإلوسان يف صثسم عث األماوـة العامـة .فهـ ميكـن إُراج اعتبـارات حقـوق اإلوسـان
بفعالسة أت يف مداوالت جملس األمـن أيضـا ووـذا وـو أحـد اجملـاالت الـيت ميكـن أن
تتعاون فسها األماوة العامة مع اجمللس لستس إجراء مناقشة بناءة هلذه املسائ يف سـساق
منع حدوث األزمات والتخفس من حدهتا.
• رورة وجوُ استراتسرسات سساسسة سلسثة يف صثسم اجلهوُ الرامسـة إىل منـع وشـوب
ال اعات والت د هلا .وينبغي أال يعتثد اجمللس عل األُوات التشغسلسة ،مبا يف ذلـك
عثلســات الســاله ،مــن أج ـ إاــاز التســويات السساســسة لل اعــات .فاالســتراتسرسات
السساســسة والــوافز وامللبيــات الالزمــة لتحقســق النتــائج تظ ـ أمــرا موتــوال للــدول
األعضـــاء .وقـــد أمبتـــت الترربـــة أن صـــوت جملـــس أمـــن تســـوُه الوحـــدة وي ـــدر
رسالة سساسسة قوية ومتثاسكة إىل أ را ال اه له تلمري أت من أ عدُ مـن ألويـة
اخلوذ الزرق.
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• شدُ الفريـق املسـتق الرفسـع املسـتوى علـ أن عثلسـات السـاله تكـون يف أشـد قوهتـا
عنــدما تعث ـ تشــراتة حقسقســة بــني اجلهــات الفاعلــة الرئسســسة .وهلــذا الغــرض ،مــن
الضرور أن يعث اجمللس والبلـدان املسـامهة بقـوات بشـك ومسـق مـن أجـ الفـا
عل رؤية مشترتة للوالية وللبعلـة .وينبغـي أن تضـيلع األماوـة العامـة بـدور يف ذلـك
وجيه تسسري إقامـة شـراتة مالمسـة أمـ بـني البلـدان املسـامهة بقـوات وبـلفراُ شـر ة،
وجملس األمن ،واألماوة العامة ،وسستم ذلك.
وحذرت من أن الاالت ال عبة اليت تفتقر إىل حلـول سـهلة لـن يقـ عـدُوا يف عـاه
 .٢٠١٦وســسكون مــن الضــرور العثـ معــا إلجيــاُ ســب لتيبســق وــذه القواعــد اهلامــة علـ
اجلهوُ املشترتة الرامسة إىل حتسني فعالسة األمم املتحدة.
وتيرقــت إىل مســللة تسفســة تعزيــز فعالســة املنظثــة يف صــون الســاله ،فســليت الضــوء
عل استنتاجات فريق اخل اء االستشار املعـين باسـتعراض وسكـ بنـاء السـاله ،الـذ يقـوُه
رريت روزوتال ،وزير اخلارجسة السابق واملثل الدائم لغواتسثاال لدى األمم املتحدة .وقد ُعـا
الفريق إىل اتباه هنج أل يعتر بلن بناء الساله ينبغي أن يكون وـو الغايـة يف مجسـع مراحـ
ُورة ال ـ اه .والحظــت أن وــذا يؤتــد مــا شــوود عل ـ أرض الواقــع ،أ أن هنــج املراح ـ
املتسلســة لــسس واجعــا ألن االوتقــال مــن حالــة ال ـ اه إىل حالــة مــا بعــد ال ـ اه لــسس عثلســة
تسلسلسة .وعندم ا تعتثد تدخالت بناء السـاله املناسـبة ترـزء مـن اسـتراتسرسة التقـاء وشـوب
ال اه ولسس ترُ فع بعد وقوعه ،فإهنا ميكن أن تساعد عل منع وشوب ال اعات.
وارتلت أن بناء الساله يندرج متاما ـثن اخت ـاا اجمللـس املتعلـق بالسـاله واألمـن
عل الررم من أوه تلريا ما يعت من الناحسـة املفاوسثسـة منـدرجا يف جمـال التنثسـة ،وال يعتـر
به تثسللة سساسـسة وـي جـزء ال يترـزأ مـن مسـائ السـاله واألمـن .واعتـ ت أن الترـزؤ يف
جمال بناء الساله يعزى إىل وذا الف بني الساله واألمن والتنثسة ،أ إىل إوكار التـراب بـني
الرتائز األساسسة للثنظثـة .وباإل ـافة إىل ذلـك ،فـإن وـذا االةجـاه ُفـع املنظثـة إىل العثـ يف
عزلــة ،وجعلــها رــري قــاُرة علـ االســتفاُة مــن أوجــه التــ،زر بــني وــذه الرتــائز ،واوســك عــن
التعاون مع الشرتاء الالزه لبناء السـاله بفعالسـة .ووـذا يسـتتبع أيضـا تعزيـز التعـاون مـع سـائر
الشــرتاء اإلقلسثــسني واملتعــدُ األ ــرا وحــذق القســاه بــدور متكــسين ينيلــق مــن ال ــفو
اخللفسة ،ففي بناء الساله جيه أن تكون اجلهات الو نسة واقلسة وي اليت متسـك بزمـاه األمـور
يف املقاه األول.
بعد ذلك اوتقلت للحديث عن اسـتعراض تنفسـذ قـرار جملـس األمـن )٢٠٠٠( ١3٢5
بشلن املرأة والساله واألمن الذ وصفته بلوـه معلـم بـارز وقـرار ح ـس مـن اجمللـس يعتـر
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فسه بال لة اليت ال تنف م بني املساواة بني اجلنسني وصون السـاله واألمـن الـدولسني .وأعربـت
عن أسفها ألوه عل الررم من تدوين القواعد املعساريـة ،تبلـا املنظثـة ،مـن حسـث املثارسـة
العثلسة ،ود إُراج املرأة أو املنظورات النسـائسة بالكامـ يف عثلـها .وإذا أريـد للثنظثـة أن
تتكسـ وتتيــور ملواجهــة التحــديات يف املســتقب  ،فإوــه جيــه علسهــا أن تراعــي بشــك أفضـ
شوار املرأة عند و ع السساسات وتنفسـذوا .وبامللـ  ،جيـه أن تـوفر الفـرا القساُيـة للثـرأة
إذا أريد هلا أن تظ منظثة ذات جدوى وشرعسة.
مث اوتقلــت للحــديث عــن مو ــوه مــن املوا ــسع الــيت ذترهتــا يف تلثتــها االفتتاحســة،
أال ووو رورة بناء شراتات إقلسثسة أقـوى ملعاجلـة مشـات ةجتـاز الـدوُ وتتحـدى املفـاوسم
التقلسديــة للســساُة يف ع ــر يتنــام فســه التــراب  ،فقالــت إن الكــلري مــن وــذه املشــات يتيلــه
اســترابات علــ مســتوى املنيقــة برمتــها ،وذلــك ألســباب عثلســة وأخــرى ميلسهــا متعلقــة
بالشرعسة .ولتسخري قدرات وشبكات املنظثات اإلقلسثسة ،ستكون وناك حاجـة إىل االحتكـاه
بقــدر أت ـ يف املســتقب إىل أحكــاه الف ـ اللــامن مــن املسلــاق .وأحــد وــذه التحــديات الــيت
تتيله استرابات عل املستوى املنيقة وو تنـامي التيـر العنسـ وظهـور وزاعـات حترتهـا
جهات رري تابعة للدول .وللتغله عل وذا التحد  ،سستعني عل املنظثـة توسـسع اسـتلثاروا
يف قـدرات اجلهـات الفاعلــة اإلقلسثسـة تاالحتــاُ األفريقـي وجامعــة الـدول العربســة .فقـد قامــت
واتـان املنظثتـان اإلقلسثستـان بـدور أساسـي يف تعزيـز السـاله بـني أعضـائهثا ويف إجيـاُ حلــول
تفاو سة ل اعات عنسفة مل ال اعني يف السوُان ومجهورية الكووغو الدميقرا سة.
وشدُت عل أن األمم املتحدة ال ميكنها وال ينبغي هلا أن تعث مبفرُوـا .وقالـت إوـه
ال بــد مــن إقامــة شــراتات إقلسثســة تكفـ يف آن معــا اجتســاز األزمــات املعقــدة واقافظــة علـ
مقومات االسـتثرار والشـرعسة .فقـد أمبتـت عالقـة العثـ املسـتثرة بـني جملـس األمـن وجملـس
السلم واألمن التابع لالحتاُ األفريقي ما لوارمها املتواص حـول قضـايا االوتثـاه املشـترك مـن
فوائــد بالنســبة لكلسهثــا .ووا ـ  ،عل ـ ســبس امللــال ،أن الاجــة تقتضــي أن تعثـ عثلســات
األمم املتحدة للساله يف املستقب املنظـور قبـ بعلـات السـاله اإلقلسثسـة وبعـدوا ومعهـا .ووـو
ما يؤتد رورة إقامة شراتات استراتسرسة معها ملواجهة وذا الواقع اجلديـد تكـون شـراتات
تستند إىل مباُمي.
وأشــارت إىل أن اجمللــس ا ــير أيضــا إىل الت ــد ل ـبعض التهديــدات رــري التقلسديــة
للساله واألمن الدولسني .وتان أحدوا وباء إيبوال يف ررب أفريقسا الذ تـاُ ،ووـو يف أوجـه
باالستقرار السساسي يف رسنسـا ولسبرييـا وسـريالسون .وتـان
عاه  ،٢٠١4أن يع
يف منت
السترابة جملس األمن الا ة ،مبـا يف ذلـك إعالوـه اجلـر ء يف أيلـول/سـبتث عـاه  ٢٠١4أن
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وذا الوباء يشك ”هتديدا للساله واألمـن“ُ ،ور فعـال يف حتفسـز االسـترابة الدولسـة .وأصـب
وذا االعترا بتقا ع جمال ال حة مع جمال الساله واألمن أتلر و وحا السـوه مـن أ وقـت
آخر ،حسث زاُت أعثال العنـ الـيت ـال أمـدوا يف الـدول اهلشـة ومنـا ق الـ اه مـن سـوء
األزمات ال حسة اليت تنيو عل خما ر هتدُ الساله واألمـن العـاملسني .فباإل ـافة إىل ارتفـاه
عـدُ القتلـ يف جنـوب الســوُان واجلثهوريـة العربسـة السـورية ،أُى وــزوح أعـداُ تـبرية مــن
الالجئني إىل البلدان اجملاورة وأخرى أبعـد إىل اوتقـال خمـا ر خبسلـة تـالكولريا وشـل األ فـال
واملالريا إىل منا ق سبق أن متت السسيرة فسها عل وذه األمراض منذ أمد بعسد.
ووناك حتد مان أقرب إىل التحديات رري التقلسدية وـو اهلرـرة .فقـد ترتـت ال اعـات
اليويلــة األمــد اجملتثعــات فريســة للتيــر ووق ـ التنثســة املــزمن ،وونــاك مئــات اآلال مــن
املهــاجرين والالجــئني الــذين حــاولوا الوصــول إىل أوروبــا عــن ريــق ال ـ أو البحــر وولــك
اآلال منهم ووم حياولون العبور إلسها .ووذا و ع يعد باإلمكان أن يستثر .فقـد تشـ
أوجه الق ور الكامنة يف حماوالت الت د ألزمات من وذا الرـم بتقـد حلـول خم وصـة،
تتــلمني الــدوُ ،بــدال مــن الت ــد لعســباب اجلذريــة والترتســز عل ـ إجيــاُ حلــول سساســسة
مستدامة .ووـذه األزمـة تغـذ التيـر  ،وميكـن أن تترتـه علسهـا تبعـات سساسـسة واقت ـاُية
وصحسة وأمنسة وإوساوسة خثة .ووي أتـ أزمـة الجـئني حتـدث منـذ تلسـسس األمـم املتحـدة
قب سبعني عاما ،وإن تان مثة شبَه خمس بسنها وبني األزمة اليت وقعت آوذاك.
ويف اخلتــاه ،أتــدت أن األمــم املتحــدة لسســت تتلــة متراصــة .فهــي حــهل وإن تاوــت
تتكس وتوسـع وشـا ها ملواجهـة حتـديات الغـد ،تظـ ال ـن الـذ يبعـث األمـ لـدى تـ
الــذين يعسشــون ظروفــا صــعبة يف مجســع أحنــاء العــا  .وجيــه أن حيــتفظ جملــس األمــن بشــرعسته
وسليته ووحدته إذا أراُ أن يفي مبا يتضثنه جدول أعثال الساله واألمن السوه مـن متيلبـات
متعدُة القياعات ومعقدة تـلريا مـا تكـون رـري متنـاظرة .وتـررت التلتسـد علـ أوـه سـستعني
عل اجمللس أن يتكس ويتيور .ففي وذه الفترة الا ة ،عل اجمللـس أن يـدرك مـهل جيـه أن
تلخـــذ األمـــم املتحـــدة بزمـــاه املبـــاُرة ومـــهل جيـــه أال تفعـ ـ ذلـــك .ومـــن خـــالل عثلســـات
االستعراض ،تسع األماوة العامـة إىل تكـوين وظـرة أبعـد مـدى وأتلـر لـوال واالسـتفاُة مـن
الشــراتات عل ـ حنــو أتلــر فعالســة وتعزيــز اتقــاء وشــوب ال اعــات مــن خــالل تفالــة حقــوق
اإلوسان ،وبس سساُة القـاوون ،وحتقسـق التنثسـة .واهلـد وـو ُعـم أعثـال اجمللـس وقراراتـه،
بسب منها معاجلـة وقـا الضـع قبـ أن ت ـب بنـوُا مدرجـة يف جـدول أعثالـه .ومـا بـرح
اجمللس جيد وفسه وـو الوحسـد الـذ لديـه شـرعسة الت ـد ملـا أصـب يسـوُ السـاحة اآلن مـن
هتديــدات عــابرة للحــدوُ الو نســة .وقالــت إهنــا تاوــت أمنــاء خدمتــها يف املنظثــة عل ـ مــدى
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الســنوات اإلحــدى عشــرة املا ــسة شــاودة عل ـ تعــاون األماوــة العامــة واجمللــس تعاووــا ومسقــا
الستنبا حلول خالقة وحتقسق ااح أُاء النظاه يف االسترابة لتحديات رري مسبوقة .ويتحـتم
اآلن أن يكون وذا لـسس اسـتلناء وإمنـا وـو القاعـدة السـارية .فلـم يسـبق أن تـان اجمللـس علـ
ما وو علسه اآلن من أمهسة ومـا تاوـت الاجـة متـس إلسـه تثـا وـو الـال اآلن .وتتثلـ املهثـة
امليروحة علسه اآلن يف ترمجة وتيبسق الدروع املستفاُة من ت االستعرا ات :القسـاه بعثلسـة
تلم وتفكري تكف بقاء الاجة إىل املنظثة قائثة يف السنوات ال عبة املقبلة.
اجللسة األوىل
حالة جملس األمن عاه  :٢٠١5تقسسم الو ع واستشرا

املستقب

رئسس اجللسة
السفري رمالن بن إبراوسم
املثل الدائم ملالسزيا
املعلقون
السفري بستر إلستشس
النائه األول للثثل الدائم لالحتاُ الروسي
السفري رومان أويارزون مارتشسسي
املثل الدائم إلسباوسا
السفرية مسشس ج .سسسون
وائبة املثل الدائم للواليات املتحدة
تضثن جدول أعثال اجللسة األوىل األسئلة التالسة:
• تس تقسثون أُاء اجمللس يف اآلووة األخرية يف النهوض مبسؤولسته الرئسسسة عن صـون
الساله واألمن الدولسني وتس تقسثون سرله يف عاه  ٢٠١5مقاروـة مـع سـرله يف
عــاه  ٢٠١4أو يف الســنوات الســابقة ووـ لكــم أن تــذتروا بعــض النقــا اإلجيابســة
والنقــا الســلبسة يف أُائــه منــذ أن وظثــت حلقــة العث ـ األخــرية يف تشــرين اللــا//
ووفث  ٢٠١4وو االةجاوات القائثة يف وذا ال دُ تبعث عل التشرسع أه ال
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• يف حلقة عث عاه  ،٢٠١4حذر بعض املشارتني من التوقعات املفر ـة يف التفـاؤل،
بسنثا أشار آخـرون إىل فرـوة امل ـداقسة بـني امليالـه امليروحـة علـ اجمللـس وقدرتـه
عل حتقسقها .وتساءل البعض عثـا إذا تاوـت ونـاك عالقـة مباشـرة بـني وتـرية العثـ
املكل للثرلس وبني فعالسته يف منع وشوب ال اعات ومحاية السـكان علـ األرض.
فثــا وــي املقــايسس الــيت ينبغــي اعتثاُوــا يف تقســسم أُاء اجمللــس وو ـ توجــد أوــدا
أو رايات حمدُة ينبغي ألعضائه االف اح عنها بالنسبة للعاه املقب وبالنسبة لـاالت
حمدُة ،ما وي املوا ن اليت بإمكاوه حتسني أُائه فسها يف عاه ٢٠١٦
• يف عـــاه  ،٢٠١5خالفـــا ملـــا حـــدث يف عـــاه  ،٢٠١4ظهـــر عـــدُ قلســ وســـبسا مـــن
التهديدات رري املتوقعة للساله واألمـن الـدولسني .رـري أوـه مبـت أن مـن ال ـعه حـ
عــدُ مــن ال اعــات املســلحة اجلاريــة املــدمرة واخليــرية ،ويبــدو أن بعضــها يشــهد
ت عسدا .وسسُيرح عل اجمللس يف العاه املقب تم تبري مـن األعثـال الـيت تنرـز يف
جدول أعثاله .فه يعين وذا ،تثا يزعم منتقدوه ،أن أُاء اجمللـس يف إُارة ال اعـات
أفض من أُائه يف منعها أو حلـها ووـ ونـاك مـن بـني وـذه الـاالت مـا يـرج أن
األوان قــد حــان للــه يف عــاه  ٢٠١٦وو ـ ســستعني أن يُثــن بعضــها األولويــة يف
األعثال اليت سسنرزوا اجمللس عل امتداُ العاه املقب
• يف وذه املرحلة ،ما وي أشد التهديدات اقدقة بالساله واألمن الدولسني إمـارة للقلـق،
سواء من منظور استراتسري وسساسـي ،أو إوسـا /وأيهـا ميكـن معاجلتـه بنراعـة عـن
ريق إجراءات يتخذوا اجمللس وما الذ ينبغـي أن يفعلـه أعضـاء اجمللـس ومـا الـذ
ينبغي أال يفعلوه لترنه ت عسدوا
• و وناك اوتخابات قاُمة ميكن أن تترافق مـع حالـة مـن عـده االسـتقرار أو هتديـدات
ينبغي أن تكون وـدفا إلجـراءات وقائسـة يتخـذوا اجمللـس يف األشـهر املقبلـة ومـا وـي
األُوات الوقائسة من الف لني الساُع واللامن من املسلـاق الـيت ميكـن االسـتعاوة هبـا يف
وذه الاالت وو مثة من بني تلك األُوات ما فقد جدواه بسـبه اإلمهـال أو سـوء
االستخداه وو مثة منها ما وو يف حاجة للشـحذ وملـا تاوـت الدبلوماسـسة الوقائسـة
الفعالة تلريا ما تتيله شرتاء ،ما وـو مـدى اـاح اجمللـس يف التعـاون مـع الترتسبـات
اإلقلسثســة وُون اإلقلسثســة ،وجمثوعــات األصــدقاء ،واألمــني العــاه واألماوــة العامــة،
واجملتثــع املــد /يف ح ـ وزاعــات حمــدُة خــالل العــاه املا ــي وو ـ ونــاك حــاالت
بإمكاهنا أن تستفسد من هنج أو مباُرات جديدة تتخذ يف عاه ٢٠١٦
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• ُأب اجمللس عل امتداُ العاه املا ي عل الت د بقوة للتهديد الذ يشـكله تنظـسم
الدولة اإلسالمسة يف العراق والشاه ،وحرتة الشـباب ،وحرتـة بوتـو حـراه ،ورريوـا
من اجلثاعات املسلحة اليت لديها خي ذات وزعة ائفسة إىل حد تـبري والـيت متـارع
التير العنس وةجند املقاتلني األجاوه ،وتسـتهد السـكان املـدوسني .فهـ حتـدث
التـــدابري الـــيت أذن هبـــا اجمللـــس فرقـــا علـ ـ أرض الواقـــع مـــن حســـث الت ـــد هلـ ـذه
التهديــدات أه وـ مــن الضــرور اختــاذ خيــوات أخــرى ووـ تــان ونــاك تعــاون
تــا بــني اجلهــوُ العاملســة واإلقلسثســة والو نســة ملواجهــة وــذه اجملثوعــات ورســائلها
اخلبسلة وما وو الدور الذ أُاه اجمللس يف تلك اجلهوُ ،ومـا وـو الـدور الـذ ينبغـي
أن يؤُيه فه جيه أن تندرج ثن محاية البشر أه ثن مكافحـة اإلروـاب ،أه يف
تـال اإل ـارين ووـ بإمكــان اجمللـس بـذل مزيـد مــن اجلهـد للثسـاعدة علـ ــثان
احتــراه حقــوق اإلوســان يف التــدابري املتخــذة لــدحر اجلثاعــات الــيت تت ـ يف املقــاه
األول بلهنا ال تقسم وزوا لقوق اإلوسان واملعايري اإلوساوسة
• مما يبعث عل التشاؤه وينذر بوقوه مـ،ع أن عـدُ املشـرُين قسـرا بسـبه ال اعـات
الــدائرة يف اجلثهوريــة العربســة الســورية والــسثن وجنــوب الســوُان وُارفــور ولسبســا
وأماتن أخرى قد ارتفع مرة أخرى إىل مستويات قساسـسة .وقـد شـره اجمللـس بقسـاُة
أعضاء رري ُائثني يف معاجلـة وـذه امللسـاة اإلوسـاوسة اهلائلـة يف حـاالت فرُيـة .ولكـن
وـ باإلمكــان بــذل املزيــد يف عــاه  ٢٠١٦ملعاجلــة العوامـ الكامنــة وراء وــذا االةجــاه
معاجلــة مو ــوعسة أو شـــاملة ومــا وــي اآلمـــار املترتبــة علــ وـــذا التيــور بالنســـبة
ملثارسات الوقاية وحفظ السـاله وبنـاء السـاله والعقسـدة املتعلقـة هبـا فهـ ينبغـي أن
يبــدأ اجمللــس النظــر يف اآلمــار املترتبــة علــ املــدى اليويــ بالنســبة للســاله واألمــن
إذا تواص تشرُ وذه األعداُ الكبرية من الناع لسنوات عديدة قاُمة
• ســتح قريبــا جــدا الــذترى الســنوية الســبعون جللســة اجمللــس األوىل الــيت عقــدت يف
لندن يف تاوون اللا//يناير  .١94٦وقد أوتج وذا العـاه التـذتار منـذ اآلن جمثوعـة
متنوعة ورري اعتساُية من اإلعالوات والتعلسقات والتقارير حول خمتل جواوـه عثـ
اجمللــس؛ مــن بسنــها تقريــر الفريــق املســتق الرفســع املســتوى املعــين بعثلســات الســاله
( ،)S/2015/446واإلعــالن الــذ اعتُثــد يف مــؤمتر قثــة القــاُة بشــلن حفــظ الســاله،
وخالصة االستعراض الرفسع املسـتوى جلـزاءات األمـم املتحـدة ،والدراسـة العاملسـة عـن
تنفســذ القــرار  )٢٠٠٠( ١3٢5واجتثــاه قــاُة العــا املعــين باملســاواة بــني اجلنســني
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ومتكــني املــرأة :التــزاه بالعثـ  ،وتقريــر فريــق اخلـ اء االستشــار الســتعراض ٢٠١5
هلسك األمم املتحدة لبناء الساله:

16-08998

-

فه استُثدت من وذه الدراسات واألحداث موا سع شـاملة أو اسـتنتاجات
جيه أن يلخذوا اجمللـس بعـني االعتبـار عنـدما ينظـر يف أعثالـه لعـاه ٢٠١٦
فرثســع التقــارير تــدعو ،علــ ســبس امللــال ،إىل إُراج منظــور جنســا /يف
جمــاالت صــنع السساســات .وتشــدُ التقــارير املتعلقــة بعثلســات حفــظ الســاله
وبناء الساله عل رورة تومسق الشراتة مع املؤسسـات اإلقلسثسـة ،وتـذلك
علــ زيـــاُة التثاســـك بـــني أجهـــزة األمـــم املتحـــدة وعلــ ويـــاق منظومـــة
األمم املتحدة.

-

تدعو وذه التقـارير أيضـا إىل زيـاُة املـوارُ وزيـاُة االوتثـاه السساسـي باتقـاء
وشـوب ال اعــات .ووفقــا للفريــق املســتق ”ينبغــي جمللــس األمــن ،بــدعم مــن
األماوة العامة ،أن يعث علـ اال ـياله بـدور مبكـر يف الت ـد لل اعـات
الناشـــئة وجيـــه أن يفعـ ـ ذلـــك يف ظـ ـ الســـاُ“ ( .)S/2015/446وتـــدعو
الدراسة العاملسة املتعلقة بتنفسذ القرار  )٢٠٠٠( ١3٢5إىل توخي الوقاية منـذ
املراح األوىل.

-

و وناك توصسات حمدُة صدرت عن أ من وذه التقـارير جيـه أن ينفـذوا
اجمللـــس يف عـــاه  ٢٠١٦فقـــد أورُ القـــرار  ،)٢٠١5( ٢٢4٢علـ ـ وجـــه
اخل ــوا ،عــدُا مــن التــدابري الــيت تتيلــه أن يتخــذوا اجمللــس تتــراوح بــني
إشـــراك عـــدُ أتــ مـــن النســـاء يف عثلســـات الســـاله ،ومراعـــاة املنظـــورات
اجلنســاوسة يف مداوالتــه بشــلن مجســع حــاالت ال ـ اه ،والت ــثسم عل ـ عــده
التســام إ القــا مــع االعتــداء واالســتغالل اجلنســسني واقاســبة عنــها حماســبة
تامة ،وإوشاء فريق خ اء رري ر ـي يعـ بـاملرأة والسـاله واألمـن ،مـن مجلـة
خيوات أخرى.

-

ُعا الفريق املستق الرفسع املستوى إىل إعاُة النظـر يف عـدة أبعـاُ مـن عقسـدة
حفظ الساله .وارتـلى أن ونـاك حاجـة إىل ”واليـات أتلـر تسلسـال ومرتبـة
حســه األولويــة“ للتخفس ـ مــن ”الفــروق الوا ــحة بــني عثلســات حفــظ
الساله والبعلـات السساسـسة اخلاصـة“ ،والسـثاح بـلن تكـون ونـاك ”سلسـلة
متواصلة من االسترابات واالوتقال السـلس بـني املراحـ املختلفـة للبعلـات“
( .)S/2015/446وبـــالررم مـــن أن محايـــة املـــدوسني وـــي وـــد أساســـي مـــن
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أوــدا األمــم املتحـــدةُ ،عــا إىل قـــدر أتــ مــن التقـــارب بــني التوقعـــات
والقدرات يف وذا اجملال .وشدُ الفريـق أيضـا علـ الاجـة إىل تو ـس املبـدأ
وتيــوير قــدرات البعلــات املنشــورة يف أمــاتن حســث ”يكــون فسهــا الســاله
املتوخ الفا علسه منعـدما“ (املرجـع وفسـه) ،ووـي حالـة توقَّـع الفريـق أن
تزُاُ شسوعا عل مدى السـنوات املقبلـة .فهـ ينبغـي أن حتظـ وـذه النقـا
بعنايـــة أتــ عنـــد رســـم وصـــسارة واليـــات حفـــظ الســـاله يف عـــاه ٢٠١٦
ومـــا بعـــده ووـ ـ وـــذه مســـللة إجرائســـة أه مضـــثووسة أه تالمهـــا ووـ ـ
الستنتاجات الفريق آمار علـ تفـاعالت اجمللـس مـع البلـدان املسـامهة بقـوات
وبلفراُ شر ة و/أو عل عث األماوة العامة
-

ذتـر فريــق اخلـ اء االستشــار  ،يف تقريــره ( ،)S/2015/490أوـه ينبغــي جمللــس
األمــن ،بوصــفه ”اجلهــة الكومســة الدولســة الفاعلــة الرئسســسة يف جمــال بنــاء
الساله“ ،أن ييله املشورة من جلنة بنـاء السـاله بشـك أتلـر اوتظامـا عنـد
رسم ”األبعاُ املت لة ببناء الساله يف الواليات“ .وينبغي للرنـة بنـاء السـاله
بدوروا ،إذ تتـوخ وـد صـون السـاله ،أن تكـون ”اجلسـر“ االستشـار
بــني اجمللــس واجلثعســة العامــة ”الــذ أُريــد هلــا ُائثــا أن تَكوْوَــه“ .فلثــاذا
يــنر وــذا اهلسك ـ املؤسســي عل ـ اإل ــالق يف املثارســة العثلســة وو ـ
ستكون الظرو قد تغريت مبا يكفي يف عاه  ٢٠١٦جلعله ينر

-

اســتناُا إىل ســنوات مــن اجلهــوُ الدولســة الرامســة إىل حتســني توجســه اجلــزاءات
وتنفسذوا ورصدواُ ،عا االستعراض الرفسع املسـتوى جلـزاءات األمـم املتحـدة
إىل سلســلة مــن اخليــوات مــن أج ـ تعزيــز التكام ـ املؤسســي ُاخ ـ األمــم
املتحـــدة ،وحتســـني عثــ أفرقـــة اخلــ اء ،والتلتـــد مـــن الشـــرتاء اقـــتثلني،
ومعاجلــة الشــوار املتعلقــة مبراعــاة األصــول القاوووســة وحقــوق اإلوســان ،يف
مجلة أمور .وبالررم من الاجة إىل حتسني التنفسذ يف وذه اجملاالت ،فهـ مـن
سبه للشك يف أن اجمللس سسواص االعتثـاُ بشـدة علـ اجلـزاءات تتـدابري
إوفاذ ميكن تكسسفها وسبسا ويف أ ٍ من وذه اجملاالت ينبغي السـعي إىل حتقسـق
املزيد من التحسسنات يف عاه ٢٠١٦

• عل ـ مــدى العــاه املا ــي ،أيــن ومــهل تــان التعــاون مــع الترتسبــات اإلقلسثســة وُون
اإلقلسثسة أتلـر/أقـ فعالسـة وتسـ تسـري العالقـة اخلاصـة بـني اجمللـس وجملـس السـلم
واألمن التابع لالحتاُ األفريقي وو تـدعو الاجـة إىل خيـوات إ ـافسة ووـ يـوفر
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االجتثاه التشاور املشترك العاشـر يف عـاه  ٢٠١٦فرصـة السـتعراض وصـق وـذه
العالقة اهلامة
• منذ حلقة العث األخرية ،اتتسبت جهوُ الدول األعضـاء وجمثوعـات اجملتثـع املـد/
الرامسة إىل تشرسع اختـاذ اإلجـراءات يف الوقـت املناسـه مـن قِبَـ اجمللـس يف الـاالت
اليت تُرتكه فسها فظاعات مجاعسة عناية متزايدة .وقد رعت فروسا واملكسسك إحـدى
وذه املباُرات ،بسنثـا رعـ مبـاُرة أخـرى فريـق املسـاءلة واالتسـاق والشـفافسة .فهـ
ينبغي للثرلـس أو ألعضـائه الـدائثني النظـر يف اختـاذ أ خيـوات يف وـذا االةجـاه يف
عاه ٢٠١٦
• و أقاه اجمللس توازوا قابال للتيبسق وملثرا بني مقدار مـا يكرسـه مـن عنايـة للثسـائ
املتعلقــة وــاالت بعسنــها باملقاروــة باملســائ املوا ــسعسة أو الشــاملة وو ـ مثــة حاجــة
إلجراء أ تعديالت وو اآلراء املتب رة املستقاة من مداوالتـه املوا ـسعسة والشـاملة
أُخذت يف االعتبار بالقدر الكايف عند وظره يف حاالت بعسنها
تقسسم أُاء جملس األمن يف عاه ٢٠١5
قده العديد من املشارتني تعلسقات بشلن مدى جوُة أُاء جملـس األمـن .ومـن حسـث
اجلاوــه اإلجيــاي مــن ال ــورة ،أشــار أحــد املــتكلثني إىل القــرارين  )٢٠١3( ٢١١8بشــلن
األسلحة الكسثسائسة يف اجلثهوريـة العربسـة السـورية و  )٢٠١5( ٢١99بشـلن خيـوات تـب
الدعم املاُ للرثاعات اليت تستخده اإلرواب ،وتذلك إىل الوحـدة الـيت أظهروـا اجمللـس يف
التعام مع أوشـية إيـران النوويـة .ووفقـا هلـذا املـتكلم ،حـدث تقـارب واسـع يف اآلراء بشـلن
مكافحة اإلرواب ،ووي إحدى املسائ اليت يعيسها اجمللس أولوية علسـا .واختـذ األعضـاء أيضـا
هنرا موحدا إزاء بعـض الـاالت ،ملـ بورتسنـا فاسـو ورسنسـا  -بسسـاو ،الـيت تكـن تت ـدر
جدول أعثال اجمللـس .وبسـب واُئـة ،اسـتياعوا التشـرسع علـ التوصـ إىل وتـائج إجيابسـة يف
وذه الاالت .واتفق حماور آخر مع الرأ القائ بلن إزالة األسلحة الكسثسائسة مـن اجلثهوريـة
العربسة السورية شكَّلت ااحا واما يسرته آلسة التفتسش املشـترتة املبتكـرة الـيت و ـعتها األمـم
املتحدة ومنظثة حظر األسلحة الكسثسائسة .ومن شلن ذلك أن يفـت مسـارا صـوب املزيـد مـن
املساءلة ،فضال عن منع وقوه اوتهاتات باألسلحة الكسثسائسة يف املستقب  .وأُحـرز تقـده تـبري
بشــلن بعــض املســائ املوا ــسعسة أيضــا .وحتــت بنــد املــرأة والســاله واألمــن ،اســتياه اجمللــس
االجتثاه بنساء تنَّ يُحدمن فرقا من خالل املشارتة يف عثلسات سـاله فعلسـة .وأُحـرز بعـض
التقده بشلن متابعة القرار  ،)٢٠٠٠( ١3٢5لكن املنظور اجلنسا /يُدمج بالكامـ بعـد يف
مداوالت اجمللس وقراراته بشلن عثلسات حفظ الساله ،وال يف تفاعالته مـع املثـللني اخلاصـني
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لعمــني العــاه يف تلــك الــاالت .وأُى تالقــي اآلراء بشــلن تنظــسم الدولــة اإلســالمسة إىل عــدة
قرارات وبساوات ،بشلن مسائ للت التثوي واختيا أو ةجنسد الشـباب ،لكـن يبقـ ونـاك
الكلري مما يتعني القساه به عل وذه اجلبهة.
وتعلسقا عل جدوى جملس األمن ،ذوه أحد املشارتني إىل أن الالة أسوأ ممـا يعتقـد
املشارتون ،لكن إمكاوسات فع شيء إزاء ذلك أت ممـا يـدرتون .والحـظ مشـارك مـان أوـه
يف حني قد ينشل جدل بشلن مـا إذا تـان الكـلع و ـ مـنن أو و ـ فـار  ،فـإن أعضـاء
اجمللس يبدون يف موق ُفاعي ،تثا لو أن يف خلدوم شعورا بلهنم خيفقون .ويُشكِّ ت ـاعد
العن يف اجلثهورية العربسة السورية ُلسال علـ اإلخفـاق اآل ،/بسنثـا تعـ الالـة يف فلسـيني
عن إخفاق أ ول مدىً .ويف تلتا الالتني ،مثة م ر للشك يف جدوى اجمللـس .ووافـق مـتكلم
مالــث علــ أوـــه جيـــر أ حتــرك مـــن أجــ إهنـــاء الــ اه يف اجلثهوريـــة العربســـة الســـورية،
بسنثا اوقضت عقوُ بدون حدوث تقده بشلن فلسيني .وأشـار منـاقش آخـر إىل أن م ـداقسة
األمم املتحدة قد تضاءلت بفع اوعداه اإلجـراءات الفعالـة مـن قِبَـ اجمللـس يف تلـك الـاالت.
وعلق مشارك آخر قائال إن الواقع وو أن مشـات الشـرق األوسـ امللحـة ةجـر معاجلتـها يف
حمف آخر بسبه اجلثوُ ُاخ جملس األمن.
وســرُ مــتكلم سلســلة مــن ال اعــات حســث أُاء اجمللــس لــسس جســدا .فــالسثن متلــ
إحراجا .ويف ُارفور وقعت عثلسة الساله حتت ال ار الفعلي بسبه اوعداه التعـاون مـن قِبَـ
الكومة .وبوروود حمبِية جزئسا بسبه صـعوبة التسلسـ وتـلمني التعـاون اإلقلسثـي الـالزه.
وبالررم من أوه من املشرع أن مثـة عثلسـة سساسـسة خارجسـة تبـدأ يف التيلـع إىل سـبس للثضـي
قدما يف اجلثهورية العربسة السورية ،فإن اجمللس منف عنها إىل حـد تـبري .وال يُعـر بعـ ُد،
أيضا ،ما إذا تان اجمللس سسرد شسئا مفسدا يقوله عن الالة يف الشـرق األوسـ  .وأشـار أحـد
املناقشني إىل أن بعض اقاورين خالل حلقـة العثـ لعـاه  ٢٠١4قـد أُرجـوا الـسثن ولسبسـا يف
قوائثهم بشلن ااحات اجمللس .ووافق متحدث آخر علـ وقـوه اوتكاسـات خيـرية يف تلتـا
الالتني .ووفقا ملشارتني آخرين ،أخفق اجمللس عثوما يف الت د لعسباب اجلذريـة للـ اه،
ويف حتديــد خــرائ ريــق للخــروج مــن ال ـ اه ،واتتســاب منظــور ُينــامي بشــلن الســثات
املثسزة لك حالة ،وال ول عل وتائج عل األرض بعد قراراته ،وممارسة مسـؤولسته الرئسسـسة
مبوجه املسلاق عن حفـظ السـاله واألمـن الـدولسني عو ـا عـن التيلـع إىل األمـني العـاه لسقـده
اإلجابات عن تلك األسئلة الرجة.
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وعلــق مشــارتون عديــدون علــ املعــايري أو املواصــفات أو املرجعســات الــيت ينبغــي
استخدامها يف قساع أُاء اجمللس .واقترح أحدوم أال تكون وـواتج اجمللـس وـي القسـاع الوحسـد
ألُائه .وعل سبس امللال ،فثررُ اجلهد املبذول ل سارة قرار قد يكون لـه بعـض التـلمري علـ
الــذين يفكــرون يف اســتخداه ال امس ـ املتفرــرة يف اجلثهوريــة العربســة الســورية ،يف حــني أن
العث املتثل يف صسارة قرار يكون أفض من ال شـيء فسثـا يت ـ بالشـرق األوسـ  .وأشـار
حماور مان إىل أن مفتاح املزيد من الكفاءة والفعالسة يكثن أحساوـا خـارج اجمللـس ذاتـه ،بـالنظر
إىل مدى حسوية العثلسات املوازية يف حتقسق النتائج املرجوة يف بعض الاالت .ولذا فثـن املهـم
التيلع إىل أوجه الت،زر عو ا عن النظر إىل اجملثوعات األخرى ترهات منافسة.
وأشار عدة متكلثني إىل أن اجمللس ينبغي الكم علسه من خـالل الفـرق الـذ يُحدمـه
عل األرض يف ح ال اعات وإُارهتا .وينبغي أن يكون وـذا وـو املعسـار الرئسسـي .وأشـري إىل
وجــوُ مــا يزيــد عــن  3٠وزاعــا ُائــرا ،وإىل أوــه ينبغــي تقســسم اجمللــس اســتناُا إىل مــدى جــوُة
معاجلته هلا أتلر من مقدار التوسع يف إصالح أسالسه عثلـه .واقتـرح مـتكلم اسـتخداه تـدابري
تقسسم بسسية ،مل حرم ال اعات أو عدُ اخلسائر اليت أوترتها .ومللثا ذتـر أحـد اقـاورين،
فإن التلمري القسقي الذ حيدمه اجمللس عل األرض وو املقساع األفض  ،ويستتبع ذلـك التلتـد
مــن أن قراراتــه قــد وُفــذت .ولــذا ينبغــي للثرلــس أن يكــون عثلــي املنحـ  ،ولــسس جمــرُ وــاٍُ
للثداوالت .ووافـق متكثـ آخـر علـ أن العـا يتوقـع مـن اجمللـس أن يكـون عثلـي املنحـ ،
لكــن ســرله تــان خمتليــا يف وــذا ال ــدُ .ويقتضــي ذلــك بوصــلة أخالقســة وممارســة القســاُة
األخالقسة ،مع املزيد من الترتسز عل ح املشات بدل اإلفـرا يف التثوقـع السساسـي .وأتـد
أحد املشارتني أوه ينبغي تقسسم اجمللس من حسث وتائج أعثاله ،مل حـ ال اعـات أو إُارهتـا.
ومع ذلك فقد تُرِّع وقـت للثسـائ املت ـلة بالكفـاءة الداخلسـة يفـوق مـا تُـرِّع ألُائـه علـ
األرض.
وأشار أحد املتكلثني إىل أوه من أج الوفاء بوالية اجمللـس مبوجـه املسلـاق ،ينبغـي لـه
منع وشوب ال اعات وتذلك إُارهتا أو تسويتها .ومللثا ذتـر مشـارك مـان ،ينبغـي لععضـاء
عثـ املزيـد جلعـ اجمللـس مكاوـا الختـاذ املبـاُرات االسـتباقسة ولت ـحس أوجـه اخللـ  .ووافــق
مناقش مالث عل أن اجمللس أصب يفر يف االتتفاء بـرُ الفعـ  ،ووـذا وـو مسـار اإلخفـاق.
وال يكفــي أن ينتظــر األعضــاء اوفرــار األو ــاه مث حيــاولون التعامـ مــع النتــائج .وعلــسهم أن
يتحلــوا مبزيــد مــن االبتكــار يف اســتخداه تقنســات ملـ استكشــا اآلفــاق مــن شــلهنا أن تبــسن
الفــرا الختــاذ اإلجــراءات الوقائســة .ووافــق مــتكلم آخــر علــ ــرورة أن يقــوه األعضــاء
بـ ”ترمجة األقوال إىل أفعال“ حسنثا يتعلق األمر بالوقاية.
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وذوه مشارك إىل القول بلن مثة منظثتَان لعمم املتحدة :واحدة تـتكلم عـن املسـائ
واألخرى تُحدث التغسري عن ريق فع شيء بشـلهنا .وحسـث أن اجمللـس ميسـ وـو عـاُة جـزء
من األوىل ،فإوه حيتاج إىل بذل جهد أت إلقامة صالت ملثوسـة بـني قراراتـه وتنفسـذوا علـ
األرض .ومــع ذلــك ،ووفقــا ألحــد املشــارتني ،فقــد بــات مــن األصــعه قســاع النتــائج ،إذ أن
مهـاه اجمللــس قـد تغــريت مـع هنايــة الـرب البــارُة ووـي قســد الـتغري مــرة أخـرى .ويُيلــه مــن
عثلسات الساله أُاء ائفة متنامسة من الواليات ،ولذا بات من األصعه تقسسم أُائهـا .ويـزُاُ
التقسسم تعقسـدا ،وفقـا ملـتكلم آخـر ،ألن جـزءا تـبريا مـن جهـوُ تسـوية ال اعـات يف األزمـات
الك ى ،مل تلك املتعلقة عثهوريـة إيـران اإلسـالمسة وأوتراوسـا والشـرق األوسـ  ،جيـر يف
صفو جمثوعات أصغر وأتلر مرووة خارج اجمللس .ووذا أمـر مفهـوه ،لكـن مـن رـري اجلسـد
أن يو ع اجمللس بشك ُائم عل اهلامش بالنظر إىل الدور الذ يتعني علسـه يف أحـوال تـلرية
اال ياله به تثحية القيار األخرية خالل الشو الديبلوماسي األخري.
وأتد أحد املشارتني أن من رري الواقعي أن يُنتظر من اجمللس الت د جلثسع مسـائ
الساله واألمن يف مجسع أحناء العا  ،أو مجسع م اُر عده االستقرار .وال ينبغي أيضـا توقُّـع أن
يكــون اجمللــس قــاُرا عل ـ الت ــر عل ـ أســاع توافــق اآلراء بشــلن مجســع املســائ يف ت ـ
األوقات ،بالررم من اجلهوُ الرامسـة إىل إجيـاُ أر ـسة مشـترتة .ووافـق مـتكلم آخـر علـ أوـه
توقــع أن يكـون اجمللــس قــاُرا علـ عثـ تـ شــيء يف تـ مكــان ،مــن األفضـ
عو ـا عــن ُّ
الترتسز عل ما يكون بوسعه فعله يف حاالت حمدُة جلع األمور أفض مما وـي علسـه .وينبغـي
أن يكون اهلد وو جعـ اجمللـس أتلـر تـلمريا يف العـا القسقـي .وبـالررم مـن أوـه رمبـا تـان
صــحسحا أن مجســع األمــور مترابيــة وأن أجنحــة الفراشــة يف جاوــه مــن العــا قــد تفضــي إىل
إع ار يف اجلاوه املقاب  ،فإن ذلك ال يعين أوه يـتعني علـ اجمللـس تعقُّـه تـ فراشـة .ووفقـا
ملــتكلم مالــث ،مــن الســه توجســه النقــد إىل اجمللــس أو الســخرية منــه لكــن ،يف ظ ـ حــدوث
 3٠وزاعــا أو أتلــر بشــك متــزامن ،فإوــه املهثــة امليروحــة أمامــه ــخثة .فثــا وــو مقــدار
ما ينبغي توقعه منه يف وقت معني
وتكلَّم عدة مشارتني عن الشعور بالغبية واالمتسـاز الـذ سـاوروم ألهنـم أعضـاء يف
اجمللس .فهو مكان فريد يستيسع املرء فسه أن خيده امل احل الو نسة والدولسة معا .وأورُ مـتكلم
أن أبــا قــال البنــه إن مــب األمــم املتحــدة مكــرَّع لوق ـ الــروب ،وحتــدَّث آخــر عــن لوحــة
وورمـان روتويـ لشـعوب العـا واقفـة خلـ ممللسهـا يف جملـس األمـن .وال ينبغـي أن يقت ــر
العث عل جمرُ تسرس وقـا أو ال ـول علـ صـدى جسـد يف العواصـم ،وذلـك ألن حسـاة
الكلري من الناع ،مللثا شدُت رئسسة الديوان يف اللسلة السابقة ،تتوقـ علـ قـرارات اجمللـس
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وإجراءاته .ورُ مشارك آخر بلوه بالررم من ت امللالسة القائثة ،فإن اجمللس قـد أخفـق بشـك
متكرر يف أن يرق إىل مستوى واليته مبوجه املسلاق .وتلريا ما يعكـس اجمللـس عاملـا منقسـثا
حسث تتقده مداوالته بب ء ويضع املثللون امل احل الو نسة فوق امل احل العاملسة.
حتديات املستقب
تثا تان الال يف حلقات العث السابقة ،توقع املشارتون اسـتثرار التحـديات الـيت
تواجــه صــون الســاله واألمــن الــدولسني يف أفريقســا .والحــظ أحــد املــتكلثني أن مــا ي ـ إىل
 7٠يف املائــة مــن اوتث ـاه اجمللــس ين ــه عل ـ وــذه املســائ  ،وأعــرب عــن أســفه ألن اجمللــس
يتلــق معلومــات تافســة و يســثع مــا يكفــي عــن وجهــات النظــر األفريقســة بشــلن تلــك
الاالت .وقال إوه ينبغي لععضاء زياُة اإلصغاء إىل األصوات األفريقسة .وذوه مـتكلم آخـر
إىل أو ـه مــن ال ــعه أحساوــا متلس ـ م ــاحل أفريقســا ُاخ ـ اجمللــس وظــرا لالختالفــات اجلغرافســة
السساسسة العاملسة واالوقسامات بني أعضاء اجمللس .وعندما يتعلـق األمـر بتنـاول مسـائ حقـوق
اإلوسان والعدالة واجلـزاءات يف منـا ق خمتلفـة ،تـلريا مـا يكسـ اجمللـس مبكسـالني .فقـد وقعـت
فظائع مجاعسة يف مجسع أحناء العا واملباُمي الـيت حتكـم وـذه الوقـائع مبـاُمي عاملسـة ،ومـع ذلـك
فإن لغة اجمللس خمتلفة بالنسبة للشرق األوس  ،الـذ يقـال إوـه ”معقـد“ ،وبالنسـبة ألفريقسـا،
اليت يعاملها اجمللس بلهرة آمرة ”افع وذا وافع ذاك“ .فلفريقسا مستقلة ولـن تقبـ التسـل .
وتاوـت االجتثاعــات بـني اجمللــس وجملـس الســلم واألمـن التــابع لالحتـاُ األفريقــي اجتثاعــات
شكلسة إىل حد تبري ،حسث ت ا اإلعالوات ال اُرة عنها قب اوعقاُوا .رري أن هنج االحتـاُ
األفريقي إزاء ال ومال ولسبسا ،تاوت واعدة أتلر من النهج اليت يتبعها جملس األمن .وال يـزال
إقلسم ُارفور ميل حتديا مستثرا ،وال بد من زياُة التفكري بشلن ما جير إاازه ونـاك ومـا إذا
تان ينبغي ةجديد والية العثلسة املختليـة لالحتـاُ األفريقـي واألمـم املتحـدة يف ُارفـور .ولـسس
من الوا مـاذا تنرـزه العثلسـة املختليـة ونـاك ،ألن االقتتـال بـني الف ـائ واهلرثـات علـ
الســكان املــدوسني خت ـ حــدهتا بعــد عقــد مــن الوجــوُ الــدويل .وب ــفة أعــم ،أشــار أحــد
املتكلثني إىل أن اجمللس واجة إىل معرفة تسفسة إهناء وظـم اجلـزاءات وعثلسـات حفـظ السـاله.
وي ذلك بوجه خاا يف أفريقسا ،حسث أوفق  5٢بلسون ُوالر مـن مبلـا  7٢بلسـون ُوالر
الذ أوفـق علـ وشـا األمـم املتحـدة لفـظ السـاله منـذ عـاه  ،٢٠٠٦وحسـث وشـر  8٠يف
املائة من حفظة الساله التابعني لعمم املتحدة .ويتيله ذلك إُراتا أفض للظـرو السـائدة
يف املسدان يف تلك الاالت.
وال يــزال اجمللــس يواجــه حتــديات وائلــة يف الشــرق األوس ـ تــذلك .وأش ـري إىل أوــه
تاوت وناك عدة مباُرات بناءة ُاخ اجمللس بشلن اجلثهورية العربسـة السـورية ،إال أوـه تعـني
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و عها عل الر حسنثا بدأت اجلهوُ الدبلوماسسة يف فسسنـا .وبـالنظر إىل االوقسـامات ُاخـ
اجمللس ،يسوُ االعتقاُ بلن من األفض مباشرة العث يف مسارات متوازية .وقـد حـان الوقـت
للتفكري خارج اإل ار التقلسد بشـلن الشـرق األوسـ  ،حسـث أ اتفـاق يف وـذا ال ـدُ مـن
املرج أن يتم التوص إلسه خارج اجمللس .وتساءل متكلم آخـر عثـا إذا تـان اجمللـس قـد فقـد
بوصــلته األخالقســة عنــدما يتعلــق األمــر بالشــرق األوس ـ  .وفسثــا يتعلــق باجلثهوريــة العربســة
السورية ،ملاذا تلار ُائثا الشوار بشلن سساُة اجلا /ولـسس بشـلن سـساُة السـكان أو البلـدان
اجملاورة ،مل األرُن ولبنان ،الـيت تواجـه موجـات مـن الالجـئني وتواجـه أعبـاء وائلـة ،مللثـا
مــا تواجهــه البلــدان األوروبســة .ولكــن الق ـاُة الــذين تســببوا يف وــذه الالــة حيظــون بالثايــة
مبوجـه حــق الـنقض يف اجمللــس .وقـد ا ــيرت عـدة ُول أعضــاء يف اجمللـس إىل الكفــاح مــن
أج ال ول علـ سـساُهتا ،فهـي إذن تـدرك ـرورة محايـة تلـك السـساُة ،ولكـن امليالبـات
بالسساُة يف وذه الالة تُستغ ملنع اقاسبة.
ويتثل التحد املسـتثر اللالـث يف اجلثاعـات املسـلحة رـري التابعـة للدولـة ،ال سـسثا
ــد السـكان .وحـث أحــد املشـارتني األعضـاء علـ
تلـك الـيت تســتخده أسـالسه التخويـ
تكريس جهوُ للتفكري بيريقة جديدة ،ب خارج اإل ار التقلسد  ،يف تسفسة التعام مـع وـذا
التهديد .فاجمللس قد أعد جمثوعة مـن الوسـائ ملكافحـة تنظـسم الدولـة اإلسـالمسة ،منـها فـرض
جزاءات عل النف الـذ ينترـه ،وتـب جهـوُه الرامسـة إىل اختيـا األشـخاا للح ـول
عل ـ فديــة ،وفــرض قســوُ عل ـ تــدفق املقــاتلني اإلروــابسني .وحققــت وــذه الوســائ بعــض
النراحــات امللحوظـة ،ولكــن التهديــد الــذ تشــكله وــذه اجلثاعــات ورريوــا ال يـزال مــامال.
وتشك اجلهوُ الرامسة إىل إجياُ سب أتلر فعالسة ملكافحة أوشـية التنظـسم املالسـة حتـديا وـائال.
ومــن الضــرور  ،ب ــفه عامــة ،إجيــاُ ســب أتلــر فعالســة إلوفــاذ أحكــاه مكافحــة اإلروــاب
املوجــوُة بالفعـ  .وشــدُ مــتكلم مــان علـ أن الــتفكري بشــلن اإلروــاب قــد تيــور تــلريا منــذ
ورثات  ١١أيلول/سبتث واختـاذ القـرارين  )١999( ١٢٦7و  .)٢٠٠١( ١373و يبـدأ
اجمللس يتناول مسـللة و ـع تعريـ ممكـن لإلروـاب إال يف القـرار  .)٢٠٠4( ١5٦٦وتتعلـق
املسللة ،يف جاوه منها ،مب ا إذا تان ينبغـي اعتبـار مجاعـة مـا إروابسـة بسـبه أفعاهلـا أو بسـبه
وويتــها .وممــا ال شــك فســه أن تنظــسم الدولــة اإلســالمسة وتنظــسم القاعــدة مجاعتــان إروابستــان،
ولكن اجمللس تان يعتثد عل املعايري السساسسة أتلـر منـه علـ املعـايري القاوووسـة لتقريـر ذلـك.
و ــرح ذلــك بعــض املشــات بالنســبة للرهــات الــيت تقــده املســاعدة اإلوســاوسة يف اجلثهوريــة
العربســة الســورية ،ألن عــده اإلشــارة إىل القــاوون الــدويل اإلوســا /يف قــرارات اجمللــس زاُ مــن
صعوبة حتديد ما إذا تان ميكن أن تتعامـ مباشـرة مـع بعـض اجلثاعـات املوجـوُة يف املسـدان.
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ومبا أن مكافحة اإلرواب أصبحت أحد الشـوار الرئسسـسة للثرلـس ،فقـد حـان وقـت إيـالء
مزيد من التفكري لعبعاُ القاوووسة هلذه املسائ .
وذوه أحد املشارتني إىل أوه ينبغي التعام مع بعض املسائ املوا ـسعسة ،ملـ املـرأة
والساله واألمن ،باعتباروا حتديات ملحة مدرجـة يف جـدول أعثـال اجمللـس .وين ـه ترتسـز
اجمللــس عــاُة عل ـ البــؤر الســاخنة املباشــرة ُون إيــالء اوتثــاه تــا لســساق الســاله واألمــن
األوسع وياقا .فع ل سبس امللال ،مـا اوفـك تنظـسم الدولـة اإلسـالمسة حيـاول اسـتهدا النسـاء
الشابات ،اللوايت يبدو أن بعضـهن ينرـذبن خليابـه .ومـن املهـم التوصـ إىل فهـم أفضـ هلـذه
العالقـة وتسفسـة التغلـه علـ الضـساه الـذ يبـدو أوـه يشـرعها .ومـن الشـوار الـيت هلـا آمـار
ويلــة األجـ يف وــذا ال ــدُ تـدريه األ فــال وتلقسنــهم العقائــد يف األرا ــي الــيت يســسير
علسها تنظسم الدولة اإلسالمسة .وأفاُ مشارك آخر بلوه يكن وناك وق يف جلسـات اجمللـس
املكرسة للثرأة والساله واألمن ،لكن يتثخض عن وذا الديث تقده يُـذتر .وال تـزال مثـة
حاجة ملحة إىل إُراج املوا سع واملنظورات املتعلقة باملرأة والسـاله واألمـن يف أعثـال اجمللـس
يف مجسع اجملاالت .وال يشارك سوى عدُ قلس مـن النسـاء يف مـداوالت اجمللـس وعـدُ أقـ يف
املفاو ات الرئسسسة خارج اجمللس .ولسس الـ عقـد مزيـد مـن االجتثاعـات املوا ـسعسة ُون
متابعـــة فعالـــة .وقـــد حـــان الوقـــت للثرلـــس أن ينتقــ مـــن القـــول إىل الفعــ بشـــلن املـــرأة
والساله واألمن.
وتثا أشار العديد من املشارتني ،ال يـزال ال ـول علـ معلومـات تاملـة وموموقـة
ويف وقــت مبكــر عــن التيــورات الدينامســة يف املســدان يشــك حتــديا أمــاه اإلجــراءات الوقائســة
الفعالة .بسد أوه ،تثا أشار أحـد املشـارتني ،ينـهال علـ أعضـاء اجمللـس وابـ مـن املعلومـات
االفترا سة من م اُر متنوعة .وأصب حرم التقارير والرسائ وال قسات وال يـد اإللكتـرو/
وائال ،لكن ما زال أعضاء اجمللس ييلبون املزيد مـن اإلحا ـات والتقـارير املقدمـة مـن األماوـة
العامة .وقب حلول الع ر الرقثي وتوسـسع جـدول أعثـال اجمللـس ،تـان مـن األسـه ترتسـز
االوتباه علـ جمثوعـة حمـدوُة مـن البنـوُ .ويف السـنوات األخـرية ،ررـم أن أعضـاء اجمللـس قـد
متكنوا من ال ول عل مزيد من املعلومات ،فقد تناق التفاع يف حمـاوراهتم وازُاُ ابعهـا
الر ي .وأفاُ متكلم مان بلن إُارة الشؤون السساسسة يف األماوة قامت بعثـ جسـد وـو توجسـه
اوتبــاه اجمللــس إىل ال اعــات الناشــئة ،مل ـ ال عــة اليائفســة والقالق ـ يف بورووــد وملــدي
ووسبال ،والتهديد الذ تشكله مجاعة بوتو حراه ،واحتثال وقـوه أعثـال عنـ مـع اقتـراب
موعــد االوتخابـــات يف مسامنــار .وعلـــق مــتكلم مالـــث بقولــه إن أعضـــاء اجمللــس ،مـــع ذلــك،
حي لوا بعـد علـ معلومـات حديلـة تافسـة بشـلن مـا حيـدث يف املسـدان يف بعـض األمـاتن.
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وما زالت وناك فروة يف وذا ال دُ .بسد أن مشارتا آخـر أشـار إىل أن وـذه الفرـوة تاوـت
أوسع من ذلك يف التسعسنات ،عنـدما تاوـت مناقشـات اجمللـس بشـلن تثبوُيـا ويوروسـالفسا
السابقة ال متت ب لة تذتر إىل ما تان ما حيدث بالفع عل أرض الواقع.
وملنع ت اعد ال اه ومحاية السكان املـدوسني ،اقتُـرح أن يعثـ اجمللـس علـ حنـو أومـق
مع املنظثات اإلقلسثسة وُون اإلقلسثسة .ويف وذا ال ـدُ ،ميكـن أن يتـوخ مزيـدا مـن املبـاُرة
يف إعياء اإلذن بنشر القوات اإلقلسثسة وُون اإلقلسثسة وبتوفري التثوي الالزه لـدعثها يف ملـ
وذه الظرو  .وعلق متكلم آخر بقوله إن املثللني اخلاصني لعمـني العـاه ،ميكـن أن يضـيلعوا
بدور مفسد جدا يف توفري املعلومـات يف الوقـت املناسـه ملـداوالت اجمللـس ويف حتويـ قـرارات
اجمللس إىل إجـراءات فعلسـة يف املسـدان .إال أهنـم يواجهـون صـعوبات يف بعـض الـاالت عنـدما
حياولون الفا عل موافقة الكومة املعنسة عل عثلهم أمناء تعاملهم بالقدر الالزه مـع قضـسة
اجلثاعات املسلحة رري التابعة للدولة .وارتلى مشارك ما /أوه ال بد أن يكـون أعضـاء اجمللـس
أتلر تب را بشلن أسالسه العث وبشلن اإلوذار املبكر أيضا .فال يكفـي التحـدث عـن حقـوق
اإلوسان ،وزياُة تواتر تناوهلـا يف مـداوالت اجمللـس .وجيـه االعتـرا علـ ويـاق أوسـع بـلن
االوتـهاتات اجلســسثة لقــوق اإلوســان رالبــا مــا تنـذر بنشــوب الـ اه وجيــه أال تُتــرك جمللــس
حقوق اإلوسان وحده .ويف اآلووة األخرية ،يبدو أن جملس األمن ينخر ب ـورة أقـ اوتظامـا
فسثــا يتعلــق مبســائ حقــوق اإلوســان .وأشــار مشــارك آخــر إىل أن املسلــاق ،حــهل يف الف ـ
الساُع ،لسس ُقسقا جدا بشلن األُوات اليت ينبغي استخدامها ملنـع وشـوب ال اعـات ،وتـرك
اجمللــس جيــرب تــدابري وأســالسه خمتلفــة علـ مــر الــزمن .إال أن ســر ااحــه يف منــع وش ـوب
ال اعات تان حمدوُا عل مر السنني.
وأُشري إىل أوه ال يزال من ال عه التوص إىل توافـق يف اآلراء ُاخـ اجمللـس ،بسـبه
اختال آراء األعضاء بشـلن ُوره ومهامـه حتديـدا .وينبغـي أال يسـتخده لعرـراض السساسـسة
الداخلسة أو تثكان للدعاية .ومع ذلك ،ال ميكـن للثرلـس أن يتراوـ االعتبـارات اجلغرافسـة
السساســسة الدولســة .فعــده االســتقرار ييــال أحنــاء خمتلفــة مــن العــا ومبــاُمي القــاوون الــدويل
تُحتره ُائثا .وعل الررم من أن مجسع األعضاء يفضلون توافق اآلراء ،فـإن حتقسقـه يتيلـه
منهم أحساوا تضحسات حقسقسة وإجياُ حلول توفسقسة .وال بـد مـن زيـاُة تنسـسق اجلهـوُ إلبقـاء
املشاورات السرية بعسدة عن أعني اجلثهور ،عل ررار ما يفعـ اجلثهـور يف الفاتسكـان حسـث
يتنظر ظهـور الـدخان األبـسض عنـدما خيتـار بابـا جديـد .وينبغـي أن يـدرك األعضـاء اجلـدُ أن
السعي إىل توافق يف اآلراء ُاخ اجمللس سسكون يف م ـلحة مجسـع أعضـاء اجمللـس تثؤسسـة.
وذتَّـ ـر حمـــاور مـــان املشـــارتني بـــلن املـــاُة  )4( ١تـــن علـ ـ أن اهلسئـــة العاملســـة جيـــه أن
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تكون ”مرجعا لتنسسق أعثال الدول“ من أجـ بلـو املقاصـد املشـترتة ،وسـث جيـه و ـع
بعـض الــدوُ للســساُة مـن أجـ النــهوض بالعثـ اجلثــاعي عــن ريـق اجمللــس .ويبــدو األمــر
أحساوا تثا لو تان األعضـاء قـد وسـوا وـذا الكـم األساسـي ،وسـسكون مـن ال ـعوبة مبكـان
استعاُة األمهسة اقورية هلذا املق د األساسي.
شحذ األُوات
لــوحظ أن مالمــا مــن األُوات الرئسســسة املتاحــة للثرلــس ،ووــي اجلــزاءات وحفــظ
الساله وبناء الساله ،ختضع لتثحس متزايد .وعل حد تعبري أحد املتكلثني ،ينبغـي أن يُنظـر
إىل اجلزاءات باعتباروا أُاة ،ال باعتباروا راية يف حد ذاهتا .وقد تاوت أاـع مـا يكـون عنـدما
ساودوا تعاون إقلسثي قو  .وأشار مشارك آخـر إىل أوـه حـهل عنـدما يكـن اجمللـس يف قلـه
املفاو ـــات الدولســـة ،مللثـــا حـــدث يف حالـــة مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمسة ،فـــإن اســـتخدامه
للرزاءات أحـدث فرقـا حا ـا يف الوصـول باملفاو ـات إىل هنايـة واجحـة .والسـؤال املناسـه
ونا لسس ما إذا تاوت اجلزاءات تـؤيت أمروـا ،وإمنـا تسـ ميكـن اسـتخدامها إىل جاوـت تـدابري
أخــرى ،تالوســا ة والــوار وحفــظ الســاله ،إلررــاه أ ــرا أو تقسســدوا أو إقناعهــا بالعث ـ
بيرائـق تسـاعد علـ تنفسـذ قـرارات اجمللـس .وونــاك حاجـة إىل قسـاع اليريقـة الـيت ميكـن مــن
خالهلا أن يؤُ وذا اجلثـع بـني التـدابري ،مبـا يف ذلـك الـوافز وامللبيـات ،إىل إحـداث فـرق.
وعقّه مشارك آخر بالقول إوه مـن الضـرور أال ينظـر فحسـه إىل جمثوعـة أُوات اجمللـس،
وإمنا أيضا إىل اليريقة اليت استخدمت هبا فراُى األُوات وما إذا تاوت تـ منـها وـي األُاة
املناسبة لك ظر  .فاجلزاءات علـ سـبس امللـال ميكـن أن تفسـد يف حتقسـق النتـائج املرجـوة يف
بعـض الـاالت ،ولكنـها يف بعــض األحسـان ترفـع حـهل عنــدما تغـريت الظـرو علـ أرض
الواقع .وقـد مبـت يف عـدُ مـن الـاالت أن فـرض اجلـزاءات أسـه مـن رفعهـا .وبوجـه عـاه،
حيتاج اجمللس إىل صق أُواته و ريقة استخدامها وتوقست ذلك االستخداه.
وفسثــا يتعلــق بعثلســات حفــظ الســاله ،حــث عــدة مــتكلثني علــ ترشــسد ُورات
اإلبــال  .وعلـ حــد تعــبري أحــدوم ،فــإن إعــداُ تقــارير تشــث فتــرات  9٠يومــا و  ٦٠يومــا
وحهل  3٠يوما يف واليـات حفـظ السـاله وـو مضـسعة للوقـت .والحـظ مشـارتون أن إعـداُ
التقارير يهـسثن يف بعـض األوقـات علـ جـدول األعثـال الشـهر للثرلـس .وميكـن أن متـع
تقــارير حفــظ الســاله بروــامج عث ـ شــهر  ،ممــا يتــرك للــرئسس جمــاال حمــدوُا لعــرض عناصــر
جديدة .وعلـق أحـد املـتكلثني قـائال إن ذلـك تـان ينبغـي أن يكـون إصـالحا سـريعا ،فلثـاذا
حيدث وباملل  ،أو حماور آخـر أوـه تاوـت ونـاك ُعـوات يف حلقـات عثـ ما ـسة إىل
إشراك رؤساء التشكسالت القُيْرية التابعة للرنة بناء الساله يف مـداوالت اجمللـس ذات ال ـلة،
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إال أن ذلك حيدث .وشدُ أحد املشـارتني علـ األمهسـة الـيت تنيـو علسهـا جهـوُ التنثسـة
االقت اُية واالجتثاعسة ،ال سسثا يف وء الق ـور املـزمن يف الوفـاء بالتعهـدات الـذ شـوود
يف الكــلري جــدا مــن حــاالت األزمــات .وقــال مــتكلم آخــر إن فعالســة عثلســات حفــظ الســاله
ووفقاهتـا زاُت بتـواتر أتـ ألن بعـض البعلـات تســتثر إىل األبـد فسثـا يبــدو .ففـي أجـزاء مــن
أفريقسا ،له إلسها أن تتوىل جزءا تبري من عثلسات صـساوة وإصـالح اهلساتـ األساسـسة ،الـيت
ترتب عاُة ببناء الساله .وذلك مـن األسـباب الـيت تـدعو إىل تكامـ سساسـات حفـظ السـاله
وبناء الساله ب ورة أوىف .وأشـار مشـارك آخـر إىل أن عشـرات الـباليني مـن الـدوالرات الـيت
أوفقت عل حفظ الساله ،وال سسثا يف أفريقسا ،رمبا تان مـن األجـدى أن تنفـق علـ جهـوُ
التنثســة .وعلــ أقــ تقــدير ،يــتعني علــ اجمللــس زيــاُة إشــراك البلــدان املســامهة بقــوات يف
مداوالته .ففي أحسان تلرية جدا يـتم إعـاله األعضـاء ب ـورة وافسـة بشـلن مـا حيـدث علـ
أرض الواقع ،ولذا توجد فروة خيرية يف املعار يتعني سدوا.
وارتئي أوه ينبغي للثرلس أن يسع إىل التعاون باوتظاه أت مع الترتسبـات اإلقلسثسـة،
وظرا ألن اتباه مسارات موازية قد أتاح مزيدا من املرووة وأفض يف بعض األحسان إىل حتقسـق
وتــائج أفضـ  .فـاختال اجلهــات الفاعلــة بــالا األمهســة يف الــاالت املختلفــة .وصــون الســاله
واألمن الدولسني تيلـه ب ـورة متزايـدة إشـراك االحتـاُ األفريقـي واالحتـاُ األوروي .وبامللـ ،
مبت أن املساعي اليت يقوه هبا اجمللـس ،سـواء مـن خـالل املنظثـات اإلقلسثسـة أو رئـسس اجمللـس
أو أعضائه من املنيقة املعنسة ،فعالة للغاية يف عـدُ مـن الـاالت ،ملـ الـسثن وُارفـور .وذتـر
متكلم آخر أن الالة يف بورووـد تؤتـد الاجـة إىل التعـاون امللثـر ويف الوقـت املناسـه مـع
الترتسبات اإلقلسثسة ،إال أن السؤال وو تس ميكن حتقسق ذلك .ورالبا ما تكـون االجتثاعـات
بني اجمللس وجملس الساله واألمن التابع لالحتاُ األفريقـي مفر ـة يف شـكلستها وتواجـه اهلسئتـان
إحبا ا بسبه اخليوات املؤسسسة اقدُة سلفا اليت يتعني علسهثا اتباعها.
وُعا مشارتان إىل زياُة تواتر الرحالت املسداوسـة الـيت يقـوه هبـا أعضـاء اجمللـس لكـي
تتــس هلــم فكــرة أوىف وأقــرب إىل الواقــع بشــلن الالــة يف املســدان وتســث هلــم بالتواص ـ مــع
األ را واجلهات الفاعلة اقلسـة .ومـا تكـن ونـاك زيـارات بـني الـني واآلخـر ،يسـه أن
تضسع عن األوظار اليريقة اليت تتغري هبا األو ـاه يف الـاالت رـري اللابتـة ،تالالـة يف الـسثن،
اليت ينبغي أن خيي اجمللس للقساه بزيارة إلسها .وأو مشارك آخر أوـه قـد اقتُـرح إيفـاُ بعلـة
إىل الـسثن إال أن بعـض األعضـاء اعتر ـوا .ومـع ذلـك ،فثـن املهـم االبتعـاُ عـن حالـة األمـان
واملسافة اليت توفروا وسويورك والوقو عل حقسقة األو ـاه علـ أرض الواقـع .ومـن حسـث
املبدأ ،ينبغي أن يتحث املتسـببون يف املشـات تكـالس تلـك الزيـارات الـيت يقـوه هبـا اجمللـس.
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والحظ حماور رابع أن اجمللس قاه بزيارة إىل بوروود ومجهورية أفريقسا الوسـي  ،ولكـن مـن
رري الوا أن تغريا تبريا قد حـدث وتسرـة لـذلك .وررـم أوـه ميكـن النظـر يف إيفـاُ بعلـة إىل
السثن ،فرمبا حان الوقت للتخيس للقساه برحلة إىل فلسيني بدال من ذلك.
ورأى أحد املشارتني أن عدُ التقـارير الـيت ييلبـها اجمللـس مـن األمـني العـاه ’’يفـوق
املعقول‘‘ .فلسس مبقدور أحد أن يقرأوا تلها .ويتعني أن يبد األعضاء قدرا أت مـن ـب
النفس يف وذا ال ـدُ .وينبغـي أن تكـون جلسـات اإلحا ـة املقدمـة مـن األماوـة العامـة أق ـر
وأتلر ترتسزا .والحظ متكلم آخر أوه من الضرور عده السثاح لك وذه البساوـات الزائـدة
بلن تشك أعبـاء علـ األعضـاء .وينبغـي اسـتسعاب املعلومـات اإل ـافسة واسـتخدامها ب ـورة
مفسدة يف عث اجمللس .وأشار متكلم إىل أوه سـسكون مـن املفسـد أن يـدرج األمـني العـاه ،علـ
أســاع أتلــر اوتظام ـا خســارات سساســاتسة يف تقــاريره ،بــدال مــن أن يتــرك لععضــاء وحــدوم
استخالا ما ميكن أن تكون علسه تلك اخلسارات يف ـوء البساوـات والتحلـسالت الـيت قـدمها.
وأتـد أحـد املشـارتني أن جلسـات اإلحا ـة املتعلقـة وقـوق اإلوسـان واملسـائ اإلوسـاوسة قــد
بلــت روحــا جديــدة يف مــداوالت اجمللــس ،إذ عر ــت رؤى مهثــة عــن التكــالس البشــرية
لل اعات وأمارت قضايا ،مـن قبسـ التعلـسم وال ـحة ،تـان سـستم ةجاولـها لـوال ذلـك .ووافـق
متكلم آخر عل أوه تاوت توجـد يف بعـض األوقـات حاجـة تـبرية إىل وـذه الـروح اجلديـدة،
وظرا ألن اجمللس ينبغي أال يتراو املعاواة اإلوساوسة واوتهاتات حقوق اإلوسان الـيت تـرتب يف
تلري من األحسان بال اعات.
ورأى أحد اقاورين أن املناقشات املفتوحة مـن أسـالسه القـرن اللـامن عشـر .وينبغـي
أال يُنتظـر مـن أحـد اجللـوع لالسـتثاه إىل أتلـر مـن مائـة مملـ يتكلثـون علـ مـدى يـومني.
وونــاك وســائ أفضـ للتواص ـ يف الع ــر الرقثــي .وقــد آن الوقــت للعــوُة إىل األساســسات.
فاملشاورات رـري الر سـة تتسـم عثـوُ مفـر  .وونـاك صـعوبة بالغـة يف إشـراك جهـات فاعلـة
خارجسة ،ملـ رؤسـاء التشـكسالت القيريـة التابعـة للرنـة بنـاء السـاله ،يف مـداوالت اجمللـس.
ورالبا ما يكون ت شيء قد جُهز مسبقا يف املشاورات رري الر سـة .وتشـبه وـذه املشـاورات
يف مــذاقها الوجبــات اجلــاوزة ،ووــي تفتقــر إىل اإلبــداه وال تقــرر شــسئا .وال يســتخده اجمللــس
وقتــه بكفــاءة وإوتاجســة .وميكــن أن يبقــي قضــسة مهثــة قســد وظــره لســنوات ُون أن يفعــ
أ شـيء .ويف بعــض األحســان ،يبــدو األمــر وتــلن اجللســة تعقــد لغــرض اجللســة وفســها ،ألن
خبريا ما قـرر أن ونـاك مسـللة معسنـة ينبغـي تناوهلـا يف يـوه معـني ،أو ألن شخ ـا مـا يريـد أن
يقــده إحا ــة إىل اجمللــس .وينبغــي أن يرتــز اجمللــس بدرجــة أتــ علــ العثــ  ،وال ســسثا
فسثا يتعلق باليريقة اليت خي ـ هبـا وقتـه .وتـان الضـور يف اللقـاءات ال ـحفسة ـعسفا ،يف
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األرله .ويعـر تـ شـخ أن أفضـ اجللسـات وـي لقـاءات الفيـور يف بدايـة تـ شـهر
واجللســات املتعلقــة مبناقشــة ’’أيــة مســائ أخــرى‘‘ ،ألوــه ال يوجــد هلــا جــدول أعثــال حمــدُ
وال ورقات أو ماُة مكتوبـة مُعـدة مسـبقا .تثـا أوـه رالبـا مـا تكـون اجللسـات املعقـوُة وفـق
صسغة ”آريا“ أتلر إوتاجسة ،وظرا ألهنا تتسم بيابع أق ر سة وأتلر مرووـة .واق ـلة النهائسـة
وي أن اجمللس واجة إىل أن يكون أتلـر اسـتنارة ،وأقـ ر سـة ،وأتلـر مرووـة ،وأتلـر ترتسـزا
عل النتائج ،وأتلر متسكا بقساع النتائج .وخبال ذلك ،يـرج أن تتضـرر عـة اجمللـس وأن
يلبت أن العثلسات املوازية أتلر ااحا يف أُاء مهاه اجمللس األساسسة.
وأقر أحد اقاورين بلن الروتني السومي لعث اجمللس ميكن أن يضع بسبه مـا يتسـم
به من أوجه عده الكفاءة وإحبا ات وحماورات شكلسة .ويتعني أن تتسم وـذه األخـرية بيـابع
أق ـ ر ســة وأتلــر تفاعلســة ،وإن تاوــت الاجــة إىل مراعــاة التعلسثــات الــوارُة مــن العواصــم
ستقسد حتثا املرووة إىل حد ما .ويف املقاب  ،فإن اجللسات الـيت تعقـد وفـق صـسغة ”آريـا“ قـد
بلت روحا جديدة يف مداوالت اجمللس ،بتـوفري معلومـات جديـدة ووسـائ جديـدة للنظـر إىل
املعلومات املوجوُ ة .ومـا بـرح اسـتخداه اجللسـات املعقـوُة وفـق صـسغة ”آريـا“ يتزايـد علـ
مدى السنوات بشلن قضايا من قبس الالة يف اجلثهورية العربسة السـورية ،وحقـوق اإلوسـان،
واستهدا تنظسم الدولة اإلسالمسة للثللسات واملللسني ومزُوجي املس اجلنسي ومغاير اهلويـة
اجلنساوسة ،واألسلحة الكسثسائسة .ويؤمـ أن ةجـد بعـض جواوـه وـذه الـروح اجلديـدة ريقهـا
إىل مش ـاورات اجمللــس .ورأى مشــارك آخــر أن الترتسبــات املتعلقــة بعث ـ جملــس األمــن الــيت
تراتثــت عل ـ مــدار أعــواه تــلرية تبحــت اإلبــداه .وينبغــي للثرلــس أن يــدرع أ مــن
إجراءاته املعثول هبا يكب حتقسق أودافه املتثللة يف أن ي ب أتلر تلتسدا لذاته وأتلـر إوتاجسـة
يف السعي إىل حتقسق الساله واألمن الدولسني .وذتر متكلم مالث أن اهلـد وـو جعـ اجمللـس
أقـ مجـوُا وأتلـر مرووـة وأقـ ر سـة وأتلـر تفـاعال وأتلـر شـفافسة وأ ـول أجـال مـن حسـث
آفاقه .وعالوة عل ذلك ،فثع تراجع عدُ املثلالت الـدائثات ،يـتعني علـ اجمللـس أن ي ـب
أتلر تنوعا ،وظرا ألن التنوه رالبـا مـا جي عـ املنظثـات أقـوى .فهـ توجـد ريقـة يعـوض هبـا
اجمللــس عــن وق ـ التنــوه ومــن حســث اتبــاه خيــوات حمــدُة ،ينبغــي إجيــاُ ريقــة لتعثــسم
البساوات بدال من قراءهتـا .فثـن السـخ أن جيلـس املـرء يف مناقشـة مفتوحـة ألتلـر مـن يـوه.
وينبغي أن يكون وناك جهد لذ البنوُ رري الضرورية من جـدول األعثـال ،مـع االسـتفاُة
بشـك أوىف مـن مناقشـات ’’أيــة مسـائ أخـرى‘‘ واجللسـات املعقــوُة وفـق صـسغة ’’آريــا‘‘.
وينبغي أن تظ معايري إ افة بنوُ إىل جـدول األعثـال عالسـة للغايـة ،وينبغـي أن حتـذر الوفـوُ
من إ افة اجتثاعات لن حيضروا عدُ تبري من املثللني الدائثني.
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وقال أحد املشارتني إوه يتعني التوق عـن بـث التغريـدات عـ موقـع ’’تـويتر‘‘ مـن
ُاخ ـ ررفــة املشــاورات .ففــي بعــض املناســبات وــوجم فسهــا أحــد الوفــوُ بشــلن مــا قس ـ يف
مشاورات رري ر سة حهل قب أن يغاُر الغرفـة .ووافـق مشـارك آخـر علـ أوـه يـتعني التوقـ
عــن بــث التغريــدات ع ـ موقــع ’’تــويتر‘‘ وأن ونــاك حاجــة إىل إجيــاُ وســائ للتفاع ـ أتلــر
إبداعا .وميكن إوشاء وظاه تغلق فسه اهلوات اخللويـة وييلـه فسـه إىل املسـاعدين مغـاُرة ررفـة
املشاورات لفترة متفق علسهـا تتـراوح مـن  3٠إىل ُ 45قسقـة .وميكـن أن تـؤُ وـذه اخليـوة
إىل تعزيز اللقة وزياُة التفاع .
وأعلن أحـد املشـارتني أن عـدُ املناقشـات املفتوحـة يف اجمللـس مفـر  .ويـلري عـدُوا
املتزايـد ،ال ســسثا بشــلن املســائ املوا ــسعسة ،تسـاؤالت حــول األولويــات واســتخداه الوقــت.
وبعض املسائ املوا ـسعسة ،مـن قبسـ تيـور املعـايري الدولسـة ،هلـا أمهستـها االسـتراتسرسة اليويلـة
األج  ،ولكن قدرا وائال من الوقـت قـد أُوفـق يف املناقشـات املفتوحـة ُاخـ اجمللـس .وينبغـي
النظـر للقسثـة املضــافة هلـذه املناقشــات مـن منظـور عثلــي .وباإل ـافة إىل ذلــك ،تاوـت ونــاك
أيضا مشات تتعلق باليريقـة الـيت أجريـت هبـا املشـاورات رـري الر سـة؛ إذ ينبغـي اسـتخدامها
ل ـ املشــات  ،ولــسس لتقــد البساوــات واإلعالوــات املــؤمرة .ووفقــا ملــتكلم آخــر ،فــإن العــدُ
املتزايد من اجللسات املفتوحة ُلس عل إحـراز تقـده .وتـذلك الـال فسثـا يتعلـق بالزيـاُة يف
عدُ القرارات املتخذة باإلمجاه .ويف الوقـت وفسـه ،ينبغـي أن يو ـع يف االعتبـار أن االتفـاق
عل القرارات والبساوـات ال ـحفسة لـن يـؤُ بالضـرورة إىل وقـ أعثـال القتـ يف األزمـات
الــاُة .والحــظ أحــد املشــارتني االتفــاق الواســع النيــاق يف حلقــة العث ـ بشــلن ائفــة مــن
التدابري الرامسة إىل حتسني ريقة ت ري اجمللس ألعثاله ،مـن قبسـ زيـاُة اليـابع رـري الر ـي
والتفاعلي للثشاورات ،واستعراض ُورات اإلبال  ،وإبعاُ اهلوات اخللوية أمنـاء املشـاورات،
وسلل عثا مينع أعضاء اجمللس من تنفسذ تلك اخليوات اليت تبدو بسسية.
وعلق أحد اقاورين أوه قب امين عشر عاما تقريبـا ،تاوـت أُوار املنسـقني السساسـسني
ووا عي املسوُة األوىل ال وجوُ هلا .وتاوت وـذه األُوار ابتكـارات جديـدة وسـبسا ،ووامـة
جـدا يف حسـاة اجمللـس .وأُاء وا ـعي املسـوُة األوىل أُاء رائــع :فهـم علـ ُرجـة مـن الدرايــة
واالوتباه إىل ُينامسات الالة ،ويتثسزون باالستباقسة ،واالستعداُ الختاذ املبـاُرة عنـد االقتضـاء.
ولكنــهم تــاووا يف بعــض األحســان أيضــا يلبيــون اآلخــرين عــن الــتفكري اخلــالق أو عــن اختــاذ
مباُرات ،وينبغي هلم أن يبسنوا بشك أو من البداية املسارات اليت يزمعون اختاذوـا .وُعـا
مــتكلم آخــر إىل اســتعراض وظــاه وا ــعي املســوُة األوىل ،تثهثــة ميكــن أن ت ــب روتسنســة
عندما تـؤُى لفتـرة ويلـة جـدا .ويف بعـض الـاالت ،سـسكون مـن املفسـد أن يقـوه شخ ـان
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بو ع املسوُة األوىل ،أحدمها من املنيقة اليت وي قسد النظر .وميكن أيضا النظـر يف أن تكـون
وناك جلنة مالمسة بدال مـن عضـو واحـد للعثـ ب ـفة رئـسس اجمللـس لكـ شـهر .وأشـار أحـد
املتكلثني إىل أن التلخريات يف إجـراءات اجمللـس ميكـن أن تكلـ فقـدان أرواح علـ األرض.
ووذا سـبه تـا للثضـي قـدما يف اخليـوات الرامسـة إىل جعـ اجمللـس أتلـر تفـاءة وأفضـ
استرابة .وحسه تعبري مشارك آخر ،فإن عرقلة األمور يف اجمللس أسـه بكـلري مـن حتقسقهـا.
واألعضاء واجة إىل النظر يف تسفسة حتقسق الوحدة واقافظـة علسهـا وتسفسـة ةجنـه اإلجـراءات
اليت من شلهنا أن حتول ُون التوص إىل توافق يف اآلراء .ورأى مشارك آخر أن اجمللـس يعثـ
باعتباره وسئة تتلل من فئتني من األعضاء ،أ  5زائد  ،١٠عل أسـاع أن األعضـاء العشـرة
يعثلـون بوصـفهم مسـاعدين .وقـد حـان الوقـت لـسغري األعضـاء رائـق تفكريوـم وعثلـهم يف
اجمللس .وعلق متكلم آخر عل القدر املدوش من املوُة بني املندوبني العاملني يف اجمللس.
اجللسة اللاوسة
أسالسه العث واهلسئات الفرعسة
رئسس اجللسة
السفري إ اعس أ .راسبار مارتس
املثل الدائم ألوغوال
املع لّقون
السفري فراوسوا ُوالتر
املثل الدائم لفروسا
السفري جريارُ فان بووسثن
املثل الدائم لنسوزيلندا
تضثن جدول أعثال اجللسة اللاوسة األسئلة التالسة:
• فسثا يتعلق بلسالسه العث  ،ال شك أن أبرز املسائ وأتلروا خالفسـة يف عـاه ٢٠١٦
سـتكون العثلســة الــيت يقــرر اجمللـس مــن خالهلــا مــن يوصـي بــه اجلثعســة العامــة لسكــون
األمني العاه املقبـ  .ويف مناقشـة اجمللـس األخـرية بشـلن أسـالسه العثـ  ،لفـت رئـسس
اجلثعســة العامــة االوتبــاه إىل عناصــر قــرار اجلثعســة العامــة  3٢١/٦9الــذ يــدعو إىل
عثلســة للتعــاون أومــق بكــلري ممــا تاوــت علســه يف املا ــي بــني رؤســاء اجلثعســة العامــة
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واجمللــس يف لــه تقــد املرشــحني للثن ــه ،ويف تعثــسم اســم تـ مرشـ وســريته
الذاتسة عل مجسع الدول األعضاء ،ويف تنظسم حـوارات أو اجتثاعـات رـري ر سـة مـع
املرشحني ،وت ذلك بغسة زياُة شفافسة العثلسة ولوهلا.
 ستكون وذه اخليوات حتوال تبريا عن املثارسـة السـابقة .فهـ سـتكون متثاشـسةمع املاُة  97من املسلاق ومع العالقات املؤسسسة بني اجمللس واجلثعسة الـيت أرسـاوا
املسلاق وتيورت عل مر السنني
 تتخــذ اجلثعســة العامــة إجــراء لتنقــس أو إلغــاء القــرار  )١-ُ( ١١لعــاه ١94٦الذ يعكس توصسات اللرنة التحضـريية .ووفقـا للفقـرة  )ُ( 4مـن ذلـك القـرار،
” يستحسن أن يتقـده جملـس األمـن مبرشـ واحـد فقـ لتنظـر فسـه اجلثعسـة العامـة
وةجنــه الــدخول يف مناقشــة يف اجلثعســة العامــة فسثــا يتعلــق بتســثسة املرشــحني.
وينبغـــي مناقشـــة تـ ـ مـــن الترشـــس والتعـــسني يف جلســـات خاصـــة ،وأن يكـــون
الت ـــويت يف جملـــس األمـــن أو اجلثعســـة العامـــة ،إذا أجـــر  ،مـــن خـــالل اقتـــراه
سر “ .و سسكون مـن املثكـن صـسارة عثلسـة تعـسني منقحـة تكـون متسـقة مـع
توصسات القرارين  )١-ُ( ١١و 3٢١/٦9
 بـــالنظر إىل التنـــاوب الشـــهر علـ ـ رئاســـة اجمللـــس ،تسـ ـ ميكـــن أن تتحقـــقاالســتثرارية يف العثلســة التعاووســة املوص ـ هبــا يف القــرار  3٢١/٦9فف ـي املناقشــة
األخرية بشـلن أسـالسه العثـ  ،أشـار بعـض أعضـاء اجمللـس إىل أوـه تـان بيسئـا يف
تناول التفاع الالزه بني رئسس اجلثعسة العامة ورئسس جملس األمن.
 يقترح القرار  3٢١/٦9بعـض ال ـفات الـيت ينبغـي البحـث عنـها يف األمـني العـاهاملقب  .و وذه مسللة ينبغي أن يناقشها أعضاء اجمللس وإذا تـان األمـر تـذلك،
تس ميكن تنظسم وذه املناقشة
 ُعت بعض الدول األعضاء وتذلك فريق املساءلة واالتساق والشـفافسة إىل تقـدجداول زمنسة حمـدُة للترشـسحات وإمتـاه عثلسـة التعـسني لضـثان أن تتـراوح الفتـرة
االوتقالسة بني مالمة و ستة أشهر .و ميكن أن يكون ذلك من الكثة والواقعسة
• ألتلر من امين عشر عاما ،أتاحت حلقات العث املعنووة ”ُخول معترك العث علـ
أمتّ االستعداُ“ فرصة ألعضاء اجمللس الـالسني واجلـدُ ليـرح أفكـار جديـدة لتحسـني
أسالسه عث اجمللس ،وتذلك لتقسسم التقده اقرز يف تنفسذ اخليوات املتفـق علسهـا يف
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حلقات العث السابقة .ومن بني التدابري اليت حظست بتليسـد واسـع يف حلقـات العثـ
األخرية ما يلي:
 زياُة اليابع رري الر ـي والتشـاور والتفـاعلي للثشـاورات رـري الر سـة ،وذلـكعلـ ســبس امللــال مــن خــالل ــرح األســئلة علـ مقــدمي اإلحا ــات عــن ريــق
ةجثسـع املــداخالت ،مــن مجلــة أمــور أخـرى .فكسـ ميكــن هلــذه اجلهــوُ أن تكــون
أتلر استدامة وو يكون إصدار مذترة من الرئسس مفسدا يف وذا ال دُ
 فت وظاه وا عي املسوُة األوىل لستس توسـسع مشـارتة األعضـاء رـري الـدائثني،رمبــا بــلن يقــوه شخ ــان بو ــع املســوُة األوىل بالنســبة ل ـبعض املســائ  .وتبــدو
مــذترة الــرئسس املؤرخــة  ١4وسســان/أبري  )S/2014/268( ٢٠١4واعــدة جــدا يف
وذا ال دُ .ومع ذلك ،فإن مقاروـة قـوائم وا ـعي املسـوُة األوىل لعـامي ٢٠١4
و  ٢٠١5تشري إىل أن التقده اقرز يف وذا اجملال تان حمدوُا .فه وـذا صـحس ،
وإذا تان األمر تذلك ،مـا وـو السـبه ومـا وـي اخليـوات اإل ـافسة الـيت ميكـن
اختاذوــا لتشــرسع املزيــد مــن التنــوه بــني وا ــعي املســوُة األوىل وو ـ ميكــن أن
يكــون أ م ـن األعضــاء املنتخــبني حــديلا مهتثــا بتقاســم وــذه املســؤولسات مــع
عضو آخر
 جع عثلسة حتديد رؤسـاء اهلسئـات الفرعسـة أتلـر شـفافسة وتفـاعال وأفضـ توقستـا.لقـد أورُت مـذترة مــن الـرئسس مؤرخـة  5حزيران/يووســه )S/2014/393( ٢٠١4
وص فا لعثلسـة أسـبق وأتلـر اوتظامـا وأتلـر تفـاعال لتعـسني رؤسـاء اهلسئـات الفرعسـة
ولنق املسؤولسات من الـرئسس املغـاُر إىل الـرئسس املقبـ  .فهـ يعثـ وـذا النظـاه
املنق ب ورة مر سة وو وناك حاجة إىل املزيد من التنقسحات أو اخليوات
 يف  4آب/أرســــيس  ،٢٠١4أعلنــــت مــــذترة مــــن الــــرئسس ( )S/2014/565أناألعضــاء اتفقــوا عل ـ ”مواصــلة تعزيــز الــوار فسثــا بــني مجســع أعضــاء اجمللــس،
وال سسثا يف حاالت األزمات أو الاالت السـريعة التيـور ،تـي يتسـ للثرلـس
االسترابة مبزيد من الكفـاءة ،وبالتـايل الوفـاء بشـك أفضـ مبسـؤولسته عـن صـون
السلم واألمن الدولسني“ .و أُى وذا إىل حتسني االت االت بني أعضاء اجمللـس،
الدائثني ورـري الـدائثني ،عنـدما تنشـل هتديـدات خيـرية للسـلم واألمـن الـدولسني
وو وناك خيوات إ افسة الزمة
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 بشــك أعــم ،وــ وُفــذت بالكامــ التــدابري املبسنــة يف مــذترة الــرئسس املؤرخــة ٢٦متوز/يولســـه  (S/2010/507) ٢٠١٠ووــ ونـــاك خيـــوات مت االتفـــاق علسهـــا
لكنها تنفذ حهل اآلن باستثرار يف املثارسة العثلسة
• يف املناقشة األخرية بشلن أسـالسه العثـ  ،ذتـر أحـد أعضـاء اجمللـس أوـه ”قـد عززوـا
زياُة الوار فسثا بني املثللني الدائثني بشلن أسالسه عث اجمللـس ،مبـا يف ذلـك عقـد
اجتثاه شهر ملناقشة تسفسة عثلنا معا بشلن املسـائ الـيت تنتظروـا“ ،وـ أصـبحت
وــذا ممارســة منتظثــة وو ـ ميكــن أن تــوفر وــذه االجتثاعــات مكاوــا إلجــراء حــوار
مســـتداه بشـــلن تسفســـة املضـــي قـــدما هبـــذه اإلصـــالحات ورريوـــا مـــن إصـــالحات
أسالسه العث
• يف تلك املناقشة ،وتذلك يف حلقـات العثـ املا ـسة ،تـان ونـاك الكـلري مـن النقـا
بشلن سب تعزيـز عالقـات اجمللـس وات ـاالته مـع اهلسئـات الكومسـة الدولسـة األخـرى
وعثوه أعضاء األمم املتحدة .وعلـ مـدى العقـدين املا ـسني ،اختـذت عـدة خيـوات
لتحسني الشفافسة ،وبدرجة أق  ،حتسني الشثول ،ولكن يبدو أن وناك ت ـورا سـائدا
عل وياق واسع بلن اجمللس ال يزال مغلقا إىل حد تبري .وـ وـذا الت ـور وـو جمـرُ
أمر متعلق حتديدا هبسك اجمللس و بسعة عثله ،أه و ميكن اختـاذ مزيـد مـن اخليـوات
حنــو زيــاُة الشــفافسة والشــثول ومــن املفارقــات أن الــدفع صــوب جع ـ املناقشــات
املفتوحة أتلر تواترا قد أُى إىل وتـائج رـري مق ـوُة ،ععلـها إجـراءات أتلـر شـكلسة
مــع قلــة تلمريوــا عل ـ عثلســات صــنع القــرار الرئسســسة يف اجمللــس ،الــيت ال منــاا مــن
إجرائها يف جلسات خاصة
• يف املناقشــة أيضــا ،تســاءل بعــض األعضــاء عثــا إذا تــان ينبغــي للــهسئات الفرعســة أن
تعث ُائثا بتوافـق اآلراء .ف هـ ينبغـي اسـتعراض وـذه املثارسـة وب ـفة عامـة ،وـ
تعث وسئات اجمللس الفرعسة جسدا
• وناك اعترا عل وياق واسع بنقيتني مها( :أ) أن اجمللس قد أمبت أوه أتلر اهلسئـات
الكومسة الدولسة يف األمم املتحدة قدرة عل التكسـ (ب) أوـه ال يـزال يـتعني حتقسـق
املزيد من التقده بشلن حتسني أسالسه العث  .وتنبـع النقيـة اللاوسـة جزئسـا مـن اليـابع
الــدينامي لعث ـ اجمللــس ،الــذ أصــب أتلــر تعقســدا وتعــدُا يف املســتويات وتباينــا يف
االسترابة لليابع املتغري لتهديدات السلم واألمن الدولسني .ويلري وذا األمـر عـدُا مـن
األسئلة بشـلن املسـار املسـتقبلي إلصـالح أسـالسه العثـ يف اجمللـس .فثـاذا ينبغـي أن
يكون اهلد النهائي هلذه اجلهوُ اإلصـالحسة ووـ توجـد قسـوُ عثلسـة أو ُسـتورية
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عل ـ املــدى الــذ ينبغــي أن تبلغــه وــذه اإلصــالحات وتس ـ ينبغــي موازوــة فوائــد
اإلصــالح مــع اآلمــار اقتثلــة علـ فعالســة وتفــاءة عثـ اجمللــس وإىل أ مــدى أُى
وق ـ التقــده يف اإلصــالحات املوازيــة يف األجهــزة الرئسســسة األخــرى إىل تقسســد أمــر
واستدامة اإلصالحات اليت ا يلع هبا اجمللس
تقسسم وأودا

عثلسة إصالح أسالسه العث

أتــد أحــد املشــارتني أن اجمللــس أمبــت أوــه أتلــر اهلسئــات الكومســة الدولســة قابلســة
َّ
للتكس يف منظومة األمم املتحدة؛ ووذا أمر حمثوُ .ومن وم خارج اجمللس ال يقـدِّرون ُائثـا
أن أعضاء اجمللس يعثلون جاودين ،وقد أصبحوا مدمنني عل العث تقريبـا .ولكـن لـسس مـن
املؤتد بالقدر ذاته ما إذا تاوـت زيـاُة االجتـهاُ يف العثـ تسـاو زيـاُة تفاءتـه .ووـذا وـو
التحــد الــذ يواجــه عثلســة إصــالح أســالسه العث ـ  .ومــع مــرور الوقــت ،تــان مثــة بعــض
أن أفكـارا تـلرية
العناصر اإلجيابسة وعناصر أخرى تستوجه التحسني .وأشار مـتكلم مـان إىل َّ
واعدة ُرِحت يف مذترات متعدُة صـاُرة عـن الـرئسس ،إال أوـه ال بـد مـن إجـراء اسـتعراض
متثعِّن ملعرفة أ من اخليوات املتفق علسها مت تنفسذه عل حنو تام ومستثر .فثا وـو مقـدار
التغري الفعلي الذ رأ عل أسالسه العث وعلـ أيـة حـال ،فـإن املناقشـة املفتوحـة األخـرية
اليت ُارت بشلن أسالسه عث اجمللس تاوت ملثرة للغاية .ووفقا ملا ذتـره حمـاور آخـر ،قيـع
اجمللس شو ا ويال يف إصالح أسالسه عثله .فقد حدمت بعض التحسسنات القسقسة ،ولكـن
التحسن يي ت شيء ،وبعض اخليوات التقدمسة ترسخ بعد .وارتلى مشارك آخـر أن
اجمللــس مــن اهلسئــات األتلــر وزوع ـا للثحافظــة يف منظومــة األمــم املتحــدة ،بنظامــه الــداخلي
املؤقت ،الذ اعتُثد منذ قرابة  7٠عاما .ورَ ُّ آخر قائال إن اجمللـس حمـافظ يف بعـض النـواحي
ولكنــه مكــان يشــرع االبتكــار يف وــواح أخــرى .وينبغــي لععضــاء اجلــدُ أن يُقــدموا عل ـ
االبتكـــار عنـــدما تســـن الفرصـ ـة .فقـــد تكـــون حماولـــة حتـــديث مـــذترة الـــرئسس املؤرخـــة
 ٢٦متوز/يولسه  (S/2010/507) ٢٠١٠أمرا معقوال ،ولكن ميكن إااز املزيـد باسـتخداه مـا وـو
موجوُ أو بدون تتابة و ما عل اإل الق.
وأُشريَ إىل أن السؤال اجلوور وو معرفـة تسفسـة إصـالح جملـس األمـن .فهـذه مسـللة
ال ميكن سوى ألعضائه حتقسقها ،ووـي مسـؤولستهم .وتـان الفريـق العامـ رـري الر ـي املعـين
بالومــائق واملســائ اإلجرائســة األخــرى يتنــاول وــذه املســللة حتديــدا ،واجتثــع ســتة أعضــاء مــن
اجمللــس معــا لتقــد بســان مشــترك يف املناقشــة املفتوحــة األخــرية بشــلن أســالسه عثـ اجمللــس.
وتان ذلك ابتكارا مهثا .فقد زاُت املناقشـة املفتوحـة اجمللـس شـفافسة ولـوال ،ألهنـا أتاحـت
اجملال ملسامهات مهثة مـن رـري أعضـائه .ومبـت مـع مـرور الوقـت أن إصـالح أسـالسه العثـ
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سن أُاء اجمللـس .ومـن مث ينبغـي أن يكـون اهلـد مـن حتسـني أسـالسه العثـ وـو
ميكن أن حي ِّ
زياُة قدرة اجمللس عل ح ال اعـات ،ولـسس إُارهتـا فحسـه .و ريقـة عثـ اجمللـس تاوـت
موجَّهــة يف معظــم األحســان حنــو اهلــد اللــا /ولــسس األول .وعــالوة عل ـ ذلــك ،ينبغــي أن
ينخر اجمللس بدرجة أت يف منع وشـوب ال اعـات وجعـ ذلـك إحـدى األُوات األساسـسة
يف عثله.
وعل حد تعبري متكلم آخر ،يشك العث يف اجمللـس شـرفا ،ووـو ُور ينيـو علـ
حتث ت عضـو مسـؤولسة جسـسثة .ويتيلـه عثلـه التحلـي بالرصـاوة ،فحالـة العـا وتبعـات
اإلجــراءات ال ـيت يتخــذوا اجمللــس تقتضــي أتلــر مــن جمــرُ هنــج ”العث ـ املعتــاُ“ .ويتحث ـ
األعضاء املسؤولسة عن خدمة امل احل العاملسة والتوص إىل وحدة اهلد  ،مـهل أمكـن .ويتحـتم
أن يكون القاسم املشترك بني جهوُ اإلصالح وو القسثة املضـافة ،واألمـر ،واللـول املسـتدامة
للتحـديات املشـترتة .وتاوــت حلقـة العثـ الـيت وظثتـها حكومــة فنلنـدا مفســدة جـدا يف ُفــع
العثلســة إىل األمــاه ،و ــرح تقريــر جملــس األمــن أفكــارا جديــدة قسِّثــة ــوال عقــد مــن الــزمن،
وا ـــيلعت شـــعبة شـــؤون جملـــس األمـــن بـــدور مهـــم يف مســـاعدة األعضـــاء علـ ـ ةجـــاوز
االوقسامات .وبسنثا متضي عثلسة اإلصالح قدما ،ينبغـي و ـع وـدفني يف االعتبـار :األول وـو
تعزيز قدرة اجمللس عل املسامهة يف منـع وشـوب ال اعـات وعلـ إُمـاج املنـع بشـك أوىف يف
أسالسه عثله .ويف السنة املقبلة ،ستشك بورووـد حتـديا يف وـذا ال ـدُ .أمـا اهلـد اللـا/
فهو حتقسق مستوى أعل من الكفاءة ،وظرا لضرورة اختاذ قـرارات سـريعة عنـدما تكـون حسـاة
األشـخاا معر ــة للخيـر .والكفــاءة ال تنبلـق مـن النظـاه الــداخلي املؤقـت ،وإمنــا مـن مــدى
توظسفــه مبرووــة وبيريقــة عثلســة .فاملباُرتــان املعنستــان بتقسســد اســتخداه حــق الــنقض يف حالــة
الفظائع اجلثاعسة أتدتا وجوُ فهم متزايـد لكـون حـق الـنقض مسـؤولسة ولـسس امتسـازا .فثنـع
الفظائع اجلثاعسة مسللة تقـع يف صـثسم واليـة اجمللـس ومقاصـده .وجـوور اإلصـالح وـو هتسئـة
أر سة مشترتة والوفاء باملسؤولسات اليت تستتبعها عضوية اجمللس.
واعت أحد املشارتني أن تغسري اللقافة السائدة ُاخـ اجمللـس ال يقـ أمهسـة عـن تغـسري
القواعـد .فبثــرور الوقــت ،مـا فتــيت يتضـ وجـوُ حــدوُ ملــدى فعالسـة اجمللــس يف منــع وشــوب
ال اعات .ويف أتلر األحسان ،تكون األماوة العامـة وجل نـة بنـاء السـاله أقـدر علـ منـع وشـوب
ال اعات ،ومن مث جيدر عهوُ اإلصالح أن ترتز عل الفعالسة عو ا عـن ال ـالحسات وعلـ
تسفسة العث مع منظومـة األمـم املتحـدة تكـ  .ورأى حمـاور آخـر أن أوـدا عثلسـة إصـالح
أســالسه العثـ ينبغــي أن تتثلـ يف زيــاُة تفــاءة اجمللــس وفعالستــه وُوره االســتباقي .واقتــرح
مـتكلم مالـث أوـه ينبغـي بــذل جهـوُ متضـافرة مـن أجـ ترشــسد وـواتج اجمللـس ،ملـ البساوــات
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الرئاسسة والبساوات ال حفسة ،وسث تبدو أتلـر ةجاوسـا وأسـه اسـتخداما .واهلـد مـن ذلـك
وــو أن يكــون اجمللــس ذا جــدوى ولــس ذا ــابع تقــين مفــر  ،حــهل ال جيــد مــن وــم خارجــه
صــعوبة يف فهــم القضــايا امليروحــة .ووفقــا ملــا ذتــره مشــارك آخــر ،تــان األعضــاء العشــرة
املنتخبون أتلر من حث علـ إصـالح أسـالسه العثـ وظـرا لوجـوُوم يف اجمللـس ملـدة سـنتني
فق ورربتهم يف أن يكون اجمللس وشيا وفعاال قدر اإلمكان خالل فترة عضـويتهم .ويف وـذا
ال ــدُ ،تاوــت مــذترة الــرئسس املؤرخــة  ٢٦متوز/يولســه  (S/2010/507) ٢٠١٠مفســدة جــدا،
وإن تان ينبغي بذل جهوُ قاولة حتسسنها.
اجللسا ت
أشري إىل أن عدُ املشاورات آخذ يف التزايد ،وذلك جزئسا بسبه تزايد اسـتخداه بنـد
”أية مسائ أخرى“ يف جدول األعثـال .تثـا أن اسـتخداه املناقشـات املفتوحـة واملناقشـات
املوا سعسة يف ازُياُ أيضا ،وتذلك الشلن بالنسبة لعدُ املـتكلثني يف تلـك املناقشـات الـيت قـد
تكــون مكــررة يف بعــض األحســان .ويشــك العــدُ الكــبري مــن الرســائ والتقــارير الــيت ييلبــها
اجمللس من األمني العاه تكلفة تبرية ،وتذلك الشلن بالنسبة للزيارات اليت يقوه هبـا اجمللـس أو
جلان اجلزاءات التابعـة لـه .وال توجـد خم ـات يف املسزاوسـة للبعلـات الـيت يضـيلع هبـا اجمللـس
وفسه ،وإمنا للران اجلزاءات فحسـه .وينبغـي لععضـاء أن يضـعوا يف االعتبـار التكلفـة املالسـة
لعوشــية الــيت يضــيلع هبــا اجمللــس .ورأى مشــارك آخــر أنَّ بعلــات جملــس األمــن واملــذترات
املخ ــة ال ـيت تعثثهــا األماوــة تاوــت مفســدة جــدا يف تــلري مــن األحســان مــن حســث تــوفري
معلومــات واويباعــات تترــاوز بكــلري مــا ميكــن اســتقاؤه مــن التقــارير الر ســة .فــبعض تلــك
التقارير قد يكون أتلر إجيازا.
ورأى أحد املتكلثني أن جعـ املشـاورات رـري الر سـة تفضـي إىل وـواتج رـري ر سـة،
من قبس اللقاءات مع وسائ اإلعـاله والبساوـات ال ـحفسة ،تـان ممارسـة جسـدة برونـت علـ
وحدة اجمللس يف رُ الفع إزاء األحـداث وقـت وقوعهـا .وتاوـت املناقشـات املفتوحـة مفسـدة
عنــدما تاوــت مدروســة بعنايــة ،ملـ املناقشــات املتعلقــة بلســالسه عثـ اجمللــس أو اســتعراض
التقده اقرز يف تنفسذ القرار )٢٠٠٠( ١3٢5؛ إال أوه ينبغـي عـده اإلفـرا فسهـا .ويف املعتـاُ،
تاوت املناقشات حتت بند ”أية مسائ أخرى“ أتلر ترتسـزا وفعالسـة مـن املشـاورات .وذُتـر
أن املثارسة الناشـئة املتثللـة يف تنظـسم فيـور يف بدايـة الشـهر للثثـللني الـدائثني فقـ ممارسـة
واعــدة إىل حــد تــبري ،ألهنــا تتــس فرصــة ممســزة للثناقشــات التفاعلســة .تثــا عقــدت جلســات
ختامســة وأخــرى وفــق صــسغة آريــا جســدة جــدا .وأ ــافت وــذه األخــرية أمهســة ووفــرت جســرا
تواص مع العا اخلارجي.
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وعلــق أحــد املشــارتني بقولــه إن املشــاورات ال تــزال تنيــو علـ قــراءة الكــلري مــن
الن وا ،واملندوبون واُرا ما يستثع بعضهم إىل بعـض .وأحساوـا يـليت منـدوب جملـرُ أن يقـرأ
و ا مث يغاُر .فإذا يستثع بعضهم إىل بعض ،لن يكون مثـة أسـاع للتعـاون .ووفـس اليـابع
الشــكلي واوعــداه الــوار أصــبحا ميســزان االجتثاعــات الــيت تعقــد مــع البلــدان املســامهة بقــوات
عسكرية وبوحدات ال شر ة ،وقـاُة القـوات ومفو ـي الشـر ة ،وممللـي املنظثـات اإلقلسثسـة.
فلسس مثة حوار حقسقي بشلن القضايا اليت تقلقهم.
وفسثا يتعلق باجللسات املعقوُة وفق صسغة آريا ،ذُتر أوه ينبغـي االسـتزاُة منـها ألهنـا
توفر وسسلة جلله أصوات وخ ات إ افسة ،ولكنها يف معظم الاالت تاوت تُـنظَّم ألرـراض
سساسسة .فالقضايا املهثة ،مل ُارفور وجنوب السـوُان واجلثهوريـة العربسـة السـورية ،ينبغـي
تناوهلا من قِب اجمللس تك ولسس فق من وجهة وظر و نسة .ووفقـا ملـا ذتـره مـتكلم آخـر،
تـان الغـرض مـن عقـد جلسـات وفـق صـسغة آريـا وـو تقـد معلومـات إ ـافسة إىل مــداوالت
اجمللس ،ولكن اآللسة يسـاء اسـتخدامها .ووـذه اجللسـات اإل ـافسة مكلِّفـة ،وينبغـي أن يو ـع
ذلك يف االعتبار عند اختاذ قرار بشلن عقدوا.
وذتر املتكلم وفسه أن بعض التسـاؤالت رحـت أيضـا بشـلن الكسفسـة الـيت اسـتُخدِه
هبا بند ”أية مسائ أخرى“ .فلحساوا تان جدول األعثال يُلق ب ـورة مفر ـة وظـرا إللـاح
بعض األعضاء عل رئسس اجمللس لكي يضس مناقشات حتـت بنـد ”أيـة مسـائ أخـرى“ إىل
جدول أعثال مـزُحم أصـال .ويف إحـدى الـاالت ،ا ـير الـرئسس إىل رفـض عقـد اجتثـاه
عاجـ مــع قائــد إحــدى القــوات بســبه ـسق الوقــت .ويف أحســان أخــرى ،أُعـرِب أيضــا عــن
شــوار تتعلــق بكسفســة متلســ الــرئسس للثرلــس يف اللقــاءات مــع وســائ اإلعــاله وأُمــريت
تساؤالت عثا إذا تاوت بعض البساوـات ال ـحفسة أحـدمت أ فـرق .ورأى مشـارك آخـر أن
استخداه بند ”أية مسائ أخرى“ .تـان تيـورا إجيابسـا .وإذا شـعرت بعـض الوفـوُ بلهنـا رـري
مستعدة وتريد إخيارا قب فترة أ ول ،فعندئذ ميكن إرجاء املناقشة يف بعض الـاالت .إال أن
إحدى املزايا اقتثلة ملناقشة بشلن ”أية مسائ أخرى“ وي إتاحـة الفرصـة إلجـراء مزيـد مـن
الوارات عل البديهة.
وأشــري إىل أن املثارســة املبتكــرة املتثللــة يف تنظــسم فيــور للثثــللني الــدائثني فق ـ يف
بداية الشهر لقست استحساوا ،ويبدو أهنـا سـو تسـتثر .فقـد أتاحـت تبـاُل اآلراء يف سـساق
مفتوح ورري ر ـي وسـبسا يتيلَّـع إلسـه أعضـاء اجمللـس .وقـال مشـارك آخـر إن الق ـد يكـن
االستعا ة عن املشاورات اللنائسة ،وإمنـا مـن املفسـد للرثسـع أن يسـتثعوا إىل الـرئسس يف وقـت
واحد .ووفس اإل ار ميكن استخدامه ألرراض أخرى ،عنـدما تنشـل حاجـة إىل زيـاُة التفـاوم
بني األعضاء وزياُة اإلُراك ملسار األمور.
16-08998

33/47

S/2016/506

العثلسات واإلجراء ات واملثارسات
تان لـدى العديـد مـن املشـارتني أسـئلة أو تعلسقـات بشـلن عثلسـات اختسـار وا ـعي
املسوُة األوىل ورؤساء اهلسئات الفرعسة .وأشري إىل أن وظاه وا عي املسوُة األوىل وو ابتكـار
حــديث وســبسا .ويســهم األعضــاء الــدائثون ،بعثلــهم توا ــعي مســوُة أوىل بشــلن معظــم
املسائ  ،يف ختفس العهء عن األعضـاء رـري الـدائثني .رـري أوـه لـسس مـن صـاحل أ عضـو أن
يتعام مع مسللة ما باعتباروا جزءا من جماله اخلاا الذ ميكن أن يـروج مـن خاللـه لوجهـة
وظر و نسة بشلهنا .وينبغي معاجلة املسـائ املعرو ـة علـ اجمللـس بلسـلوب عثلـي يرتـز علـ
ح املشـات مـن وجهـة وظـر واسـعة قـدر اإلمكـانُ ،ون أن تقسـده أ مـن امتسـازات وا ـع
املسوُة األوىل .وعل حنو ما أعرب عنه متكلم آخر ،فـإن وا ـعي املسـوُة األوىل ال ميلكـون
املسللة ،وإمنا ميلكها اجمللس تك  .وينبغي أن يكون اهلـد وـو إشـراك أتـ عـدُ ممكـن مـن
األعضــاء يف الســعي إىل إجيــاُ حلــول للتحــديات الــيت تواجــه اجمللــس .ووفقــا ملــا ذتــره مــتكلم
مالث ،مـن املفهـوه أن يكـون لـدى وا ـعي املسـوُة األوىل بعـض الشـعور بامللكسـة .وإمجـاال،
فهــم يــؤُون مهثــة تــبرية ،ويقــدمون خدمــة وامــة للثرلــس ورســالته ،ولكــن ســسكون مــن
املنيقي تشرسع فكرة اشتراك شخ ني يف و ع املسوُة األوىل حسلثـا تاوـت وـذه الترتسبـات
ممكنة .فعل سبس امللال ،حقـق اسـتخداه شخ ـني يف و ـع املسـوُة األوىل يف عـدة حـاالت
يف أفريقســا وبشــلن املســائ اإلوســاوسة املت ــلة بــالرب يف اجلثهوريــة العربســة الســورية وتــائج
جسدة .ومن اقتم أن إمكاوسة التعاون مع أعضاء إ افسني يف اجمللس وال ـول علـ مسـامهات
منهم بشلن مسللة معسنة وو أمر مفسد.
وأشــار أحــد املشــارتني إىل أن شخ ــا علــق ،يف آخــر حلقــة عث ـ  ،أوــه إذا تنفــذ
مسـؤولسات الشـريكني يف و ــع املسـوُة األوىل علـ حنــو سـلسم ،قـد يكــون ذلـك ترــراحَني
يؤُيان عثلسة جراحسة ب ورة متزامنة .وعلـق أحـد املتحـدمني بقولـه إن املسـللة لسسـت مسـللة
من يضع املسوُة األوىل بقدر ما وي مسللة تسفسة قساه العضو هبـذه املهثـة .فـإذا تاوـت ونـاك
شفافسة ومشارتة من جاوه األعضاء ،فإن وناك جمـاال لالبتكـار واملرووـة بشـلن وـذه األمـور.
وصحس أوه تاوت وناك حاالتٌ عث فسهـا الشـريكان يف و ـع املسـوُة األوىل بشـك جسـد
معا ،ولكن إذا تباينت م الهثا ،فإن وذا الترتسه من املستبعد أن ينر  .وينبغـي أن يُـدرع
وذا األمر بعنايـة علـ أسـاع تـ حالـة علـ حـدة .ووافـق أحـد املشـارتني علـ أن املسـللة
تتعلق بالكسفسة ولسس بالشخ  .بسنثا أتد حمـاور آخـر أمهسـة مـن يضـع املسـوُة األوىل ،وظـرا
لوجوُ وزعة إىل إسناُ مهثة و ع املسوُة األوىل بشلن املسائ األفريقسـة إىل أعضـاء سـرلهم
الســابق بشــلن القــارة لــسس جســدا ،ووــذا أمــر مؤسـ  .فثــن املهــم جــدا أن يقــوه أعضــاء مــن
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أفريقســا بو ــع املســوُة األوىل بشــلن املســائ األفريقســة أو أن يشــارتوا يف و ــعها ،وإال فــإن
وا ع املسوُة األوىل قد لن يراعي املنظور األفريقي بشلن بعض تلك املسائ  .ووافق مشـارك
آخر عل أن امللكسة واملنظورات األفريقسة مهثة بالفع  ،وأن فكرة تشارك شخ ـني يف و ـع
املســوُة األوىل وــي فكــرة منيقســة ،ويرجــع ذلــك جزئســا إىل توهنــا وســسلة لتــدارك األخيــاء.
وأعرب متكلم عن تليسده للرأ القائ بلن من املثارسات اجلسـدة البحـث عـن حلـول أفريقسـة
للثشات األفريقسـة ،واقتـرح أن يو ـ أعضـاء اجمللـس مـن أفريقسـا لععضـاء اآلخـرين عنـدما
يريد أحدوم أن يتوىل و ع املسوُة األوىل أو يشارك يف و ـعها .وعلـق مشـارك آخـر بقولـه
إن اهلد النهائي وو جع عث وا عي املسوُة األوىل فعاال بقدر اإلمكان.
ومن حسث املبـدأ ،أشـري إىل أن فكـرة السـعي إىل تشـارك شخ ـني يف و ـع املسـوُة
األوىل وي فكرة جسدة وجديرة باالستكشا  .بسد أوه سسكون من اخليل أن يقب عضـو تلـك
املســؤولسة توســسلة للنــهوض مب ــاله الو نســة بشــلن مســللة معسنــة .ويف الواقــع ،جيــد وا ــعو
املسوُة األوىل أن الترويج ملنظوراهتم الو نسة ي ب أصعه عند ا ـيالعهم بتلـك املسـؤولسة.
فقد ال يكون عضو من أفريقسا لديه م لحة و نسة قويـة يف مسـللة معسنـة مرشـحا جسـدا لتـويل
ُور وا ــع املســوُة األوىل بشــلن تلــك املســللة .ووافــق مــتكلم آخــر عل ـ ذلــك ،وظــرا ألن
األعضاء الذين لديهم م لحة مابتة قوية يف حالـة مـا لسسـوا يف و ـع جسـد لتـويل مهثـة و ـع
املســوُة األوىل بشــلهنا .بســد أن اجمللــس ،مــن واحســة أخــرى ،واجــة إىل ةجــاوز من ـ مــا بعــد
االســتعثار املتبــع يف اختســار وا ــعي املســوُة األوىل للثســائ األفريقســة الــذ ال يبشــر بــاخلري
بالنسبة لفعالسة اجمللس أو عته.
ومن بني املسائ املتعلقة بلسالسه العث املعرو ة عل اجمللس يف ذلك الوقـت ،ذتـر
أحد املشارتني مسللة اختسار رؤساء اهلسئات الفرعسة .وقال إوه ينبغي إااز ذلـك بسـرعة أتـ
يف املستقب لترنه تعيس األعثال اهلامة اجلارية يف تلك اهلسئـات .وعلـق مشـارك آخـر بقولـه
إن اإلبقاء عل استثرارية أعثال وذه اهلسئات أمر مهم ،وبالتايل يلزه أن تسري عثلسـة االختسـار
ب ورة أتلر سالسة .ووفقا ملا قاله حماور آخر ،فـإن ونـاك حاجـة إىل عثلسـة جديـدة الختسـار
رؤسـاء اهلسئــات الفرعسـة ،وال ســسثا جلـان اجلــزاءات .فلــسس ونـاك أمــر يعتـرض علســه األعضــاء
املنتخبـون حــديلا أتلــر مـن اعترا ــهم علـ إبالرهـم بـلهنم سريأســون وسئـة فرعســة معسنــة ُون
التشاور املسبق معهم .وينبغي أن يتس اجلدول الزمين املنق الوتخاب أعضـاء جـدُ يف اجمللـس
إُخال حتسـسنات تـبرية يف النظـاه الـايل ،وذلـك مـلال عـن ريـق السـثاح للـرئسس بـلن يبـدأ
مشاورات رري ر سة مع األعضـاء اجلـدُ قبـ عـدة أشـهر مـن هنايـة السـنة بشـلن مـا يفضـلووه
وما يتيلبه ت من ه من املناصه الرئاسسة .وينبغي أن يكون ونـاك متسـع مـن الوقـت لـ
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وذه املسائ عل حنو مرض وبيريقة مفتوحة وتفاعلسة .ورئاسة جلنة جزاءات وي عث شـاق
ويستغرق وقتا ويال ولسس اجلثسع قاُرا عل القساه به .وونـاك حاجـة إىل مزيـد مـن الـديث
ال ــري ُاخـ اجمللــس ومــع األعضــاء املنتخــبني حــديلا عــن متيلبــات تلــك املهــاه مــن حســث
الوقت والتوظس .
وعلق أحد املشارتني بلن ونـاك افتقـارا إىل الشـفافسة بشـلن تسفسـة خت ـس وظـائ
رؤساء اللران وينبغـي أن يُسـثع صـوت األعضـاء املنتخـبني .وينبغـي أن تكـون ونـاك مناقشـة
متباُلة حقسقسة لتلك املسائ  ،وتلثا بدأت وذه املناقشة مبكرا تان ذلك أفض  .وذلـك مهـم
ب فة خاصة بالنسبة لإلشرا عل جلان اجلزاءات .وعلق مشارك آخر بقوله إن تـرؤع تلـك
األفرقــة ميكــن أن يكــون صــعبا وحمبيــا ،لكنــه أيضــا يتــس فرصــا للــتعلم وإحــداث فــرق .ومــن
املهـــم ،أيـــا تاوـــت اهلسئـــات الفرعســـة املســـندة إىل وفـــد املـــرء ،أن يعيسهـــا فرصـــة وأال يـــده
اإلحبا ات األولسة حتدُ وذه الترربة.
وأعلــن مــتكلم أوــه جيــه أن تكــون ونــاك ريقــة أفض ـ لتخ ــس مناصــه رئاســة
اهلسئات الفرعسة .فالنظـاه الـايل املتثلـ يف قسـاه أحـد األعضـاء الـدائثني بتسسـري العثلسـة باسـم
األربعــة اآلخــرين ال ميــن أ فرصــة لععضــاء املنتخــبني حــديلا لتقــد مــدخالت وال يتســم
بالشفافسة .ففي إحدى الاالت ،علم العضـو املنتخـه حـديلا بالنتـائج مـن موقـع شـبكي ،و
يقب املهاه ،و ةجتثع تلك اللرنة ملدة سنة .وبدال من ذلـك ،ينبغـي عقـد اجتثـاه مـع مجسـع
األعضــاء املنتخــبني حــديلا وينبغــي البــت يف املســللة قب ـ مالمــة أشــهر .وإعيــاء أ مــن املهــاه
أولويــة أعل ـ أو أُىن ينبغــي أال يســتند إىل املســائ الــيت حتظ ـ باوتثــاه األعضــاء الــدائثني.
وإذا ُله إىل األعضاء ترؤع أفرقة حتظـ باوتثـامهم ،فـإن ُوافعهـم للنرـاح سـتكون أقـوى
بكلري .ورُ متكلم قائال إوه من املستحس عاُة أن حي ـ تـ عضـو جديـد علـ مجسـع املهـاه
املفضلة لديه ،ويف الالة املذتورة ،فإن العضـو املنتخـه حـديلا قـد ح ـ علـ خسـاره األول
لفريق عام .
وأشار أحد املشارتني إىل أن وناك حاجة إىل عثلسة أتلر شـفافسة مـن شـلهنا أن تتـس
التشاور الكام وتسترشد مبرثوعـة أتلـر و ـوحا مـن املعـايري واملـؤوالت .وينبغـي أن يقـوه
أولئك الذين يسعون لرئاسة وسئـة معسنـة بـإُراج مـؤوالهتم وعـرض مـا خيييووـه لتلـك اهلسئـة،
وينبغي أن يقده األعضاء الـالسون فكـرة أفضـ عـن توقعـاهتم بالنسـبة للرنـة ورئسسـها .وقـال
متكلم آخر إوه يبدو أن مذترة الرئسس بشلن وذه العثلسة ،اليت أتدت عل إجـراء العثلسـة يف
وقــت أبكــر وب ــورة أتلــر اوفتاحــا ،ال جيــر اتباعهــا .وقــد وــوقش اختســار رؤســاء اهلسئــات
ح ـدُت بوصــفها مكاوــا للثســاعدة يف تسســري وــذه
الفرعســة يف حلقــات العث ـ الســابقة الــيت ُ
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العثلســة ،ولكــن يُســثع شــيء يف حلقــة العث ـ وــذه عــن خيــوات حمــدُة للثضــي قــدما.
وسسكون من املهم أن تتاح الفرصة لضور اجتثاعات اللرـان قبـ بـدء فتـرة العضـوية .ومـن
اقــري ،عــالوة عل ـ ذلــك ،أن أيــا مــن اهلسئــات الفرعســة ال يرأســها أ مــن األعضــاء الــدائثني
اخلثســـة .وتشـــك رئاســـة وسئـــة فرعســـة عبئـــا وـــائال ينبغـــي تقا ـــه بـــني األعضـــاء الـــدائثني
ورري الدائثني.
وأشــري إىل أوــه يف وقــت مــا تــان األعضــاء ال ـدائثون يترأســون بعــض تلــك اهلسئــات.
رري أن بعض املتكلثني أشاروا إىل أن األعضـاء رـري الـدائثني قـد اعتر ـوا علـ ذلـك .وفسثـا
يتعلق باملشـارتة يف اجتثاعـات اللرـان ،سـسدع األعضـاء املنتخبـون حـديلا إىل حضـور تـ
منها للفترة املتبقسة من السنة .وعلق مـتكلم آخـر قـائال إن مـن امللفـت للنظـر أن األعضـاء رـري
الدائثني حاولوا يف البداية إبعـاُ األعضـاء الـدائثني عـن تلـك املناصـه ووـم يريـدون اآلن أن
يدفعووم للعوُة إلسها .وأيا تان األمر يف املا ي ،فإن عثلسة التخ ـس حتتـاج إىل اسـتعراض
جاُ من قِب مجسـع أعضـاء اجمللـس .ومـن اخليـل إسـناُ مسـؤولسات اللرـان إىل أعضـاء لسسـت
لديهم الرربة فسها ،ال سسثا وأوه مـن الوا ـ أن الرؤسـاء ميكـن أن حيـدموا فرقـا إجيابسـا عنـدما
تكون لديهم ُوافع سلسثة .ووناك أمللة عديدة عل ذلك.
وأشــري إىل أن تعــسني األمــني العــاه يف إ ــار عثلســة معدلــة ســسكون أحــد االختبــارات
الا ة ألسالسه عث اجمللس يف السنة املقبلة .ووو قرار سسكون مهثـا بالنسـبة جلثسـع أعضـاء
اجمللــس وســستيله عثــال شــاقا مــن ت ـ منــهم .وســسكون مــن الضــرور إجــراء مشــاورات
منتظثة قب إجراء أ استياله رأ مبدئي .وأشـار أحـد املشـارتني إىل أن ورقـة املعلومـات
األساسسة للقة العث ذترت أن وذا الترشس وو أحد أتـ القـرارات الـيت سـستخذوا اجمللـس
يف السنة املقبلة ،وواقش اخليوات التالسة يف وذه العثلسة ،وأشار إىل أن مكتـه رئـسس اجلثعسـة
العامــة قيــع شــو ا ــويال مــن جاوبــه يف وــذه العثلســة .وحيتــاج اجمللــس إىل اللحــاق بالرتــه،
وسو يكون وناك جهد حقسقي للتواص مـع األعضـاء اجلـدُ .وسـتكون مهثـة اجمللـس وـي
إجراء الترشس عل النحو ال حس  ،ومهثة اجلثعسة العامة وي اختاذ القرار ال ـحس  .وينبغـي
للثرلس أن ينظر ،يف وقت مبكر ،يف ما ينبغي أن تكون علسه مواصفات الوظسفـة ومـا سـسلزه
من صفات لتلبستها .وعلق أحد اقاورين بقوله إوه سسكون من املهم حماولـة اختـاذ ذلـك القـرار
يف أقرب وقت ممكن .والحظ حماور آخر أن العثلسـة سـتكون خمتلفـة إىل حـد تـبري وـذه املـرة
عن املرة اليت عُني فسها األمني العاه بان تي  -مون للثرة األوىل يف عاه .٢٠٠٦
وأشــري إىل أوــه ينبغــي إيــالء اوتثــاه مجــاعي آلمــار عثلســة اوتخــاب األعضــاء اجلــدُ يف
اجمللس اليت جرت مبكـرا يف عـاه  .٢٠١٦ووـذا مـن شـلوه أن يتـس هلـم فتـرة أ ـول للتحضـري
16-08998

37/47

S/2016/506

لعضويتهم يف اجمللس .وينبغي ُعوهتم إىل املشاورات وتذلك إىل اجتثاعات اهلسئـات الفرعسـة.
واقتــرح مشــارك آخــر أن يُعي ـ األعضــاء املنتخبــون حــديلا مــدة  9٠يومــا تاملــة  -تشــرين
األول/أتتوبر وتشرين اللـا//وـوفث وتـاوون األولُ/يسـث  -للثشـارتة يف أوشـية اجمللـس
قب االوضثاه إلسه .ومن شلن ذلك أن يتس هلم فرصة تافسة ”لـدخول معتـرك العثـ علـ أمتّ
االستعداُ“ يف تاوون اللا//يناير ،ال سسثا إذا جـرى اختـاذ القـرارات بشـلن مـن سـريأع مـاذا
من اهلسئات الفرعسة يف وقت مبكر .ووافق متكلم آخر عل تون وذا الوقـت اإل ـايف سـو
يتــس مراتثــة املعلومــات وتعلــم اإلجــراءات بفتــرة قب ـ حلــول تــاوون اللــا//ينــاير ،ولكــن
التعسسنات املبكرة املتعلقة باللران سو تكـون هلـا أمهسـة بالغـة .ووافـق مشـارك آخـر علـ أن
ذلك سو يكون أتلر األبعاُ ذات األمر بالنسبة ملقترح التسعني يوما.
وذُتــر أن القــرارات والبساوــات الرئاســسة وــي عــاُة مفر ــة يف وهلــا و ابعهــا الــتقين
ولسست مرتزة مبا فسه الكفاية .وعل الررم من أوه قد اتضـ أن ت ـحس تلـك العسـوب لـسس
باألمر اهلسّن ،فإن ت عضو يف اجمللس يتحث مسؤولسة حماولـة إحـراز تقـده يف وـذا االةجـاه يف
الســنة املقبلــة .وينبغــي ةجنــه مــا يســث قــرارات ”شــررة عســد املــسالُ“ ،ألهنــا تتضــثن عــدُ
مفر ا من الواليات اليت تفتقر إىل األولويات أو التسلس  ،وتلريا مـا تكـون رـري واقعسـة .ويف
وذا ال دُ ،ينبغي للثرلس أن يويل االوتثاه إىل التعلسقات الوارُة من املسـدان .وارتـلى أحـد
املتكلثني أن األعضاء رري الدائثني مـن اقتثـ ب ـفة خاصـة أن يسـهثوا يف أمـر شـررة عسـد
املسالُ .ويتثل جزء من املشكلة ،بالنسـبة لععضـاء الـدائثني ورـري الـدائثني علـ السـواء ،يف
تون املثللني الدائثني واُرا مـا يشـارتون يف املفاو ـات بشـلن الن ـوا حـهل وقـت متـلخر
مــن العثلســة ،تــارتني وــذه املهثــة للخ ـ اء .وينبغــي للســفراء أن يتعلثــوا التســاؤل عــن ســبه
إُراج أحكاه معسنة ،من قبس الديباجات املستفسضة للقرارات املتعلقة باجلزاءات .فـذلك جـزء
من مسؤولساهتم.
ووافق مشارك آخر عل أن قرارات شررة عسد املسالُ تشك بالفع مشـكلة تـبرية.
فهي مفر ة يف ابعها التقين وقاصـرة مـن حسـث ابعهـا السساسـي .ورالبـا مـا تتضـثن صـسغة
متفقا علسها من قرارات سابقة ،ألن اقـررين جيـدون سـهولة يف إ ـافتها .ولكـن ،بالنسـبة ملـن
وم من خارج اجمللس ،فإن الغرض من وذه اللغة املستفسضة واملعقدة ال يكـون ُائثـا وا ـحا.
وأشار أحد اقاورين إىل أوه ال يوجد ُلس إرشـاُات بشـلن تسفسـة صـسارة قـرار جسـد ،ولكـن
من الضرور تلقني اخل اء تسفسة القساه بذلك .فلحساوا يكـون مـن ال ـعه تشـذيه و ـوا
املشاريع ،ألن خمتل األعضاء سو يدافعون بقوة عن فقراهتم املفضلة.
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ووافق أحد املتكلثني علـ أن عثلسـة صـسارة القـرارات والبساوـات الرئاسـسة حتتـاج إىل
حتسني ،وذلك راجع جزئسـا إىل تـون العثلسـة الالسـة ترسـخ املسـول اقافظـة يف عثـ اجمللـس.
فحني يرره أحد اخلـ اء يف رفـض صـسغة جديـدة ،فـإن العبـارة الشـائعة الـيت يسـتخدمها وـي
”وذه صسغة رري متفق علسها“ .ووذا النهج خينق اإلبداه والقدرة علـ التكسـ مـع الـاالت
املتيورة .وينبغي لععضاء أن يعسدوا النظر بعناية يف جمث عثلسة ال سارة.
ووفقا ألحد املشارتني ،فإن معظم ممارسات اجمللس حيدُوا العر  ،ولـسس القواعـد،
مما يتس قدرا من النشا رري الر ي يف اليريقة اليت يوجه هبا اجمللـس أعثالـه ،ولكـن السـوابق
وال بغة الر سة تيغ يف قاعة اجمللس .ومبرور الوقت ،اعتثدت جلان اجلـزاءات وظامـا ُاخلسـا
مفر ا يف ال رامة ،مما جيع األمور اليت ينبغي أن تكـون بسـسية ،ملـ توجسـه الـرئسس رسـالة،
يف إ ار إجراء عده االعتراض .وارتلى أحد اقاورين إن أاع اجتثاعات اهلسئات الفرعسة وـي
أتلروا اوتهاجا لليابع رري الر ي ،ورمبا يف مقر بعلة الرئسس ،حسث ميكن جلثسـع األعضـاء أن
يقارووا مالحظاهتم بشـلن تسفسـة تيـور األمـور واالةجـاه الـذ يرربـون يف أن يسـلكه الفريـق.
ولتسهس االوتقال من رئسس إىل آخـر ،اقتـرح أحـد املشـارتني النظـر يف إمكاوسـة اعتثـاُ وظـاه
اهلسئة اللالمسة.
الشرتاء والتواص
لقد حان الوقت ،يف رأ أحد املتكلثني ،لترمجة مبدأ التعاون مع الترتسبـات اإلقلسثسـة
وُون اإلقلسثسة إىل مزيد من اخليوات العثلسة والقابلة للتنفسذ .وتان اجمللـس قـد أصـدر عـدُا
من البساوات التيلعسة بشلن املو وهُ ،ون أن يتم ةجسسدوا يف الغاله .ووذا ينبغـي أن يـتغري،
بدءا بعالقة اجمللس مع االحتاُ األفريقي ،بالنظر إىل أن أرلبسة أعثاله تترتـز حـول األو ـاه يف
أفريقسا .ومن املشرع أن أحدث بسان صدر عن اجمللـس بشـلن الالـة يف بورووـد تـان ممـامال
للبسان الذ أصدره االحتاُ األفريقي .ووفقا ملشارك آخر ،حتتاج مداوالت اجمللـس إىل التفاعـ
عل حنو أتث مع وجهات النظر األفريقسة بشلن القضايا األفريقسـة ،ال سـسثا بشـلن املوا ـسع
املتعلقــة مبنــع وشــوب ال اعــات يف أفريقســا .وينبغــي عقــد اجتثاعــات أتلــر تــواترا بــني اجمللــس
وجملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاُ األفريقــي بشــلن مســللة منــع وشــوب ال اعــات ،وتنظــسم
املزيد من الزيارات لال اله عل الو ع عل أرض الواقع.
وعل الررم من أن املبـاُرات الدبلوماسـسة للـرئسس ال تعـد أُاة جديـدة ،قسـ إهنـا قـد
اسـتُخدمت عــدة مــرات خــالل الســنة املا ــسة وحققـت بعــض النرــاح .فهــي ريقــة إلرســال
إشارات متحفظة ُون إمارة قدر تبري من االوتثاه العـاه .وينبغـي النظـر يف إمكاوسـة اسـتخداه
وذه اليريقـة يف مناسـبات أتلـر .وعلّـق مـتكلم آخـر بقولـه إوـه ،عـوض اإلفـرا يف اسـتخداه
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البساوات الرئاسسة والبساوات ال حفسة ،سسكون مـن األفضـ تعزيـز املبـاُرات الدبلوماسـسة الـيت
يقوه هبا الرئسس و/أو الوفـوُ املهتثـة .وأعلـن مشـارك مالـث أوـه مـن اجلسـد أن وـذه املبـاُرات
الدبلوماســسة أصــبحت تُســتخده عل ـ حنــو متزايــد تــلُاة ُبلوماســسة وتــلُاة لنق ـ الرســائ .
ويف بعـــض األحســــان ،اســـتُخدمت وــــذه املبـــاُرات علـــ أســـاع منــــائي .وتاوـــت ونــــاك
حــاالت أخــرى اســتخده فسهــا عــدُ مــن أعضــاء اجمللــس مبــاُرة ُبلوماســسة إلقنــاه حكومــة
ما بالت ر مبسؤولسة.
وحتدث أحد املشارتني عن وجـوُ تضـخم يف عـدُ البساوـات ال ـحفسة وعـن الوقـت
الذ ينفق عل مدار السـاعة ويف عيـالت هنايـة األسـبوه مـن أجـ التفـاوض بشـلهنا .وعلـ
الــررم مــن تلــك اجلهــوُ ،يــول العديــد مــن وــذه البساوــات أ اوتثــاه يف العــا القسقــي
وال حــهل يف الــدوائر الدبلوماســسة .وبالتــايل ،فــإن اإلفــرا يف إصــدار بساوــات صــحفسة ،يكــون
م ريوا التراو  ،يشك خيرا عل عـة اجمللـس وم ـداقسته .وينبغـي بـذل جهـوُ متضـافرة
من أج إصدار وذه البساوات فق عندما يكون للثرلس شيء يقوله فعـال .وميكـن اسـتخداه
اللقاءات ال حفسة يف مناسـبات أتلـر توسـسلة إلصـدار بساوـات موازيـة إىل ال ـحافة مـن قِبـ
عـدة أعضــاء يف اجمللــس .واقتــرح حمــاور يتفــق مـع وجــوُ تضــخم يف البساوــات ال ــحفسة إعــاُة
النظر يف النهج املتبع إزاءوا إذا مبت فعال أهنا تقوض م داقسة اجمللس.
والحظ أحد املشارتني أن بعلات اجمللس إىل املسدان قد تكـون مفسـدة جـدا ،ال سـسثا
حني تعيي األعضاء فرصة رؤية بعض أوجه الق ور اليت تواجههـا وحـدات حفـظ السـاله يف
املســدان ،ووــي معلومــات رالبــا مــا تُحــذ مــن التقــارير املنقحــة الــيت يتلقاوــا األعضــاء يف
وسويورك .فثن ال عه استسعاب التحـديات الـيت يواجههـا حفظـة السـاله مـن ُون أن وسـثع
من امل در عن مشات وقـ الوقـوُ وتفشـي املالريـا .والحـظ مشـارك آخـر أن القسـاه هبـذه
البعلات يعد عثوما أفض من اجللوع يف وسويورك واوتظار ال ـول علـ تقـارير بشـلن حالـة
مــا ،وتســاءل عــن تسفســة متوي ـ وــذه الزيــارات بــالنظر إىل عــده وجــوُ مسزاوســة ر ســة هلــذه
املباُرات .وتان اجلواب وو أن وناك ُائثا رقـا مبتكـرة ميكـن إجياُوـا لـدعم وـذه اجلهـوُ،
وبلوـه ال توجـد بعلـة تعـذر القسـاه هبـا وظــرا لالفتقـار إىل املـوارُ .وأشـار مـتكلم آخـر إىل قسثــة
البعلات اجلسدة التخيـس  ،وأيضـا إىل األمـ يف أن تُرـرى يف ميلـع السـنة القاُمـة الزيـارة إىل
السثن اليت تاوت قد أُرجئت .وفسثا يتعلق بالتواص  ،ذُتر أوه ينبغي إيـالء مزيـد مـن االوتثـاه
لكسفسة إعداُ التقرير السنو للثرلس وتكلفتـه .وميكـن هلـذه األمـوال أن تُسـتخده علـ حنـو
أفض يف أرراض أخرى.

40/47

16-08998

S/2016/506

اجللسة اللاللة
الدروع املستفاُة :مالحظات املشارتني يف حلقة عاه ٢٠١5
رئسس اجللسة
السفري لسو جسي
املثل الدائم جلثهورية ال ني الشعبسة لدى األمم املتحدة
املعلقون
السسد تشويل رومبو
املنسق السساسي للبعلة الدائثة لتشاُ لدى األمم املتحدة
السفري حمثوُ الثوُ
وائه املثل الدائم لعرُن لدى األمم املتحدة
السفرية رميوودا مرموتاييت
املثللة الدائثة للستواوسا لدى األمم املتحدة
السسد تايوُ الرو
وزير يف البعلة الدائثة لنسررييا لدى األمم املتحدة
السفري تارلوع أولغوين سسغاروا
وائه املثل الدائم لشسلي لدى األمم املتحدة
التحديات
لــوحظ أوــه ،علـ مــدى الســنتني املا ــستني ،واجــه املشــارتون يف حلقــة عــاه ٢٠١5
ائفة واسعة من األزمات املتسـارعة .وتـان اجمللـس قـاُرا علـ الت ـد للعنـ يف تـ مـن
مجهوريــة أفريقســا الوســي وجنــوب الســوُان ولس يــا ،ولــو أن اســترابته تاوــت بيسئــة جــدا.
يسـبق لـه ملسـ  ،وحتـديات تـ ى
واويوى ذلك عل معاجلة آمار وباء فريوع إيبـوال الـذ
متعلقة وثاية املدوسني ،وعثلسات حفظ السـاله الـيت حتتـاج إىل تعزيـز ،وفـرض وظـم اجلـزاءات
أو تعديلــها ،والتعام ـ مــع األ ــرا الــيت تفتقــر إىل االلتــزاه بعثلســات الســاله والــيت يف بعــض
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الاالت رمبا تاوت تساوروا ووايا الشروه يف إباُة مجاعسة .وت واحدة مـن وـذه الـاالت،
وتــلري رريوــا ،ســتتيله مــن اجمللــس تفــاعال متواصــال مــع الكومــات واأل ــرا يف الســنة
القاُمة .وتستتبع جهوُ إعاُة تشكس بعلـة األمـم املتحـدة لتحقسـق االسـتقرار يف وـاييت ،لـسس
فق عالقة عث تعاووسة مع الكومة ،ب أيضا التعـاون مـع اجملتثـع املـد /والسـليات اقلسـة،
واألوم من ذلك مع جمثوعة أصدقاء واييت .والتعـاون مـع جمثوعـة األصـدقاء أساسـي للثضـي
قــدما هبــذه الالــة ،وميكــن أن يســفر عــن ُروع ميكــن تكراروــا يف أمــاتن أخــرى .ومــن بــني
التحــديات املســتثرة الــيت واجههــا اجمللــس عل ـ مــدى العــامني املا ــسني ،ونــاك منــع وشــوب
ال اعات وبناء الساله بعد اوتهاء ال اه ،مبا يف ذلك إجياُ سـب للتعـاون الفعـال مـع جلنـة بنـاء
الساله ،ومع منظومة األمم املتحدة ب ـورة أعـم .وميكـن زيـاُة تيـوير املسـاعي الثسـدة الـيت
يبذهلا الرئسس ،ولرؤساء جلان اجلزاءات ُور واه يتعني أن يضيلعوا بـه ،وتتـس االستعرا ـات
األخرية لعثلسـات السـاله ووسكـ بنـاء السـاله وتنفسـذ القـرار  )٢٠٠٠( ١3٢5فرصـا لتعزيـز
قدرات اجمللس خالل السنة املقبلة وما بعـدوا .ووسـل إوشـاء مكتـه أمـني املظـا فرصـة لتعزيـز
مراعــاة األصــول القاوووســة ،ويف وفــس الوقــت زيــاُة حتســني حتديــد أوــدا اجلــزاءات ،الــيت
ال تزال متل أُاة أساسسة من أُوات جمللس.
ووجـه مشـارك آخـر االوتبـاه إىل التحــديات اجلسـسثة الـيت تعتـرض السـاله واألمــن يف
الشـــرق األوســ  ،والـــيت شـــكلت امتحاوـــا ع ـــسبا بالنســـبة للثرلـــس علــ مـــدى الســـنتني
السابقتني .ففي أعقاب الربسع العري ،حاول اجمللس التعامـ مـع الـرب يف اجلثهوريـة العربسـة
السورية وأزمة الالجئني اهلائلة اليت أسفرت عنـها ،واسـتثرار العنـ يف لسبسـا والـسثن ،وبعـض
القضايا السساسسة واألمنسة املتعلقة بدولة فلسيني .وأصبحت مواجهة التهديدات الـيت تشـكلها
اجلثاعات املسلحة رري التابعـة للـدول ،املوجـوُة يف املنيقـة ،متلـ أولويـة بالنسـبة للعديـد مـن
أعضاء اجمللس .وأمبـت التـاريخ أن اجمللـس وجـد صـعوبات يف إحـداث فـرق تـبري فسثـا يتعلـق
بدولة فلسيني أو فسثا يتعلـق بالتحـديات األمنسـة يف منيقـة الشـرق األوسـ بوجـه أعـم .ويف
وذا السساق ،يشك االتفاق الذ مت التوص إلسه بعد سنوات عديدة بشـلن أول بسـان رئاسـي
مت بدولة فلسيني خيوة إجيابسة إىل األماه .ويبدو أن البسان ال حفي الذ أصدره اجمللـس
بشلن القدع قد ساعد عل وزه فتس التوترات وتب أعثال العن ونـاك .ولكـن يسـتيع
اجمللــس ومبعومــو األمــني العــاه اتبــاه هنــج متســق يف معاجلــة األزمــة يف الــسثن .فقــد زاُت
االستراتسرسات والتقسسثات املتغرية من صعوبة حالة وي صعبة أصال ،ررم التيورات اإلجيابسـة
الــيت اســتردت يف اآلووــة األخــرية .وقــد حــاول اجمللــس اقافظــة علــ وصــول املســاعدات
اإلوساوسة إىل السكان املعر ني للخير يف السثن حهل ووـو يف خضـم مسـاعسه مـن أجـ و ـع
حــد ألعثــال العن ـ  .وُُعــي مــؤخرا إىل عقــد اجتثــاه ب ــسغة آريــا لتوجســه االوتبــاه إىل حمنــة
السكان املدوسني والتثاع وجهات وظر جديدة بشلن تسفسة حـ وـذه األزمـة .رـري أن الـزخم
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السساسي ُاخ اجمللس ،الذ
اودلعت حول أوتراوسا.

يكن من السه حشده أساسا ،شـهد فتـورا بعـد األزمـة الـيت

وعلق أحد املشارتني بقولـه إن وـامش التحـرك املتـاح أمـاه األعضـاء املنتخـبني ـسق
حقا ،رري أوه ميكنهم تدبر حلول يف وياق وذه الدوُ .وينبغـي أال يُنظـر إىل وـذا األمـر علـ
أوه عـائق ميـنعهم مـن أن يهتثـوا ُاخـ اجمللـس بالقضـايا وامل ـاحل الـيت تعنـسهم .وسـسكون مـن
األفض  ،فسثا يتعلـق بإحـداث وـذا الفـرق ،لـو متتـد فتـرة عضـويتهم لـلالث سـنوات بـدال مـن
سنتني .ووافق متكلم مان عل أن الوقت ميضي فعـال بسـرعة ُاخـ اجمللـس واألفضـ أن متتـد
فترة العضوية للالث سنوات بدال من سنتني .وقال مـتكلم مالـث إن باإلمكـان أن ت ـب مـدة
العضوية مالث سنوات إذا عُدل املسلاق إل افة مخسة أعضاء آخرين رري ُائثني وأصب مجسـع
األعضاء اخلثسة عشـر رـري الـدائثني ينتخبـون ملـدة مـالث سـنوات قابلـة للترديـد .وسـتكون
وذه إحدى اليـرق لزيـاُة تـلمري األعضـاء رـري الـدائثني .وعلـق مشـارك آخـر بقولـه إوـه ررـم
مشاعر اإلحبا القسقسة اليت تنتاب العضو رري الدائم يف اجمللس ،فإوه مـن ُواعـي السـرور أوـه
توجد ُائثا بلدان أعضاء يف األمـم املتحـدة تسـع للح ـول علـ العضـوية يف اجمللـس .وقـال
حماور آخر إن مشار العث يف اجمللس تلرية جدا وسـث ال تـده متسـعا للتـذمر مـن التعـرض
ملعاملة رري عاُلة .فكلريا ما متتد سـاعات العثـ السـومي بـني  ١4و  ١5سـاعة .وتكلـم مالمـة
مشـــارتني عـــن ةجربتـــهم توا ـــعي مســـوُة أوىل ،علـ ـ التـــوايل ،بشـــلن منيقـــة الســـاح
واألزمة اإلوساوسة يف اجلثهورية العربسة السورية وأحـد القـرارات املتعلقـة بلسبسـا ،وبشـلن مالمـة
مسائ موا سعسة.
التقسسم
أُشــري إىل أن عــدُ املناقشــات العامــة واجللســات املفتوحــة قــد ارتفــع تــلريا ،رــري أن
ازُياُه يقابله عل أرض الواقع حتسن يف النتائج .فقد تاوت ونـاك اجتثاعـات تـلرية جـدا
تسفر عن أ وتائج وتاوت وناك وتائج تلرية ال ائ من ورائها .وازُاُ أيضا تـواتر عقـد
اجتثاعات البلـدان املسـامهة بقـوات وبـلفراُ شـر ة ،رـري أن ظـرو القـوات وأفـراُ الشـر ة
عل أرض الواقع تتحسن .وأفضت وـذه االجتثاعـات يف بعـض األحسـان إىل جعـ البلـدان
املســامهة بقــوات تضــع شــرو ا وقســوُا لنشــر قواهتــا أ ــعفت القــدرة علــ محايــة املــدوسني
أو الت ـــد هلرثـــات اجلثاعـــات املســـلحة رـــري التابعـــة للدولـ ـة .وقلثـــا يوجـــد تشـــاور يف
املشــاورات رــري الر ســة ،حســث إهنــا تســتخده يف املقــاه األول تثكــان تتل ـ فســه البساوــات.
واألعضاء يتثسكون عثوما مبواقفهم الو نسة .أما االجتثاعات اليت تعقـد ب ـسغة آريـا فـسثكن
أن يكون فسها تفاع حقسقي ووي من مث ،عاُة ما تكـون ملثـرة بقـدر أتـ  .رـري أن اختاذوـا
16-08998

43/47

S/2016/506

بديال لسس مـ را لعـده حتسـني املشـاورات .وقـال مـتكلم آخـر إوـه مت عقـد اجتثاعـات ملثـرة
ب ــسغة آريــا تناولــت جمثوعــة مــن القضــايا املوا ــسعسة والشــاملة ،مــن قبس ـ املشــرُين ُاخلســا
وتسفسة محاية حقوق اإلوسان للثرثوعات املعر ة للخير.
والحــظ أحــد املشــارتني أن اجلهــوُ الــيت بــذهلا اجمللــس لعخــذ بلســباب منــع وشــوب
ال اعـات ت ـه ااحــا تـبريا إمجـاال ،بــالررم مـن النوايـا الســنة ،وتاوـت ح ـسلتها خمسبــة
لنمال .وتاوت املناقشة املفتوحة اليت أجريت بشـلن التنثسـة الشـاملة للرثسـع فرصـة عر ـت
فسها منظورات أوسع وياقا بشلن وذا املنع ،ولكن تلريا ما تان وناك عل مسـتوى املثارسـة
عــده التــزاه مــن بعــض األ ــرا أو رفــض مــن الكومــات املعنســة .وفسثــا يتعلــق مبنــع وشــوب
ال اعاتُُ ،عي إىل إيالء اوتثاه خاا واليت بوروود والسثن .ويف تلتـا الـالتني ،ينبغـي أن
يكون اجمللس مستعدا لتذتري الكومات مبسـؤولستها عـن محايـة سـكاهنا مـن اجلـرائم الوحشـسة
اجلثاعسة .ففي بوروود  ،تثا حدث يف أماتن أخرى تلرية ،اقترن العن خبيـاب حـاُ يـنم
عن وزعات ائفسة قوية .وتان اجمللـس أوىل يف السـنوات األخـرية عنايـة متزايـدة جملثوعـة مـن
األودا اليت يـراُ هبـا تقـد قـدر مـن الثايـة للسـكان املعر ـني للخيـر تالنسـاء واأل فـال
واملشرُين ُاخلسا .وجيـه أن تسـتثر وـذه اجلهـوُ يف العـاه املقبـ  .ويف وـذا ال ـدُ ،ال يـزال
اختالل توازن القوى ُاخ اجمللس مبعـث قلـق مسـتثر ،تثـا يـدل علـ ذلـك اسـتخداه حـق
النقض خب وا مشروه القرار املتعلق مبذوة سربرينتشـا .وتـان اهلـد املتـوخ مـن مدووـة
قواعــد الســلوك املقترحــة الــيت أ لقهــا فريــق املســاءلة واالتســاق والشــفافسة ومبــاُرة فروســا
واملكسسك الداعسـة إىل االمتنـاه عـن اسـتخداه حـق الـنقض مـهل تعلـق األمـر بارتكـاب فظـائع
مجاعسة وو تاليف تبعات وذا االختالل يف توازن القوى منعا هلذه اجلرائم الوحشسة اجلثاعسة.
وارتلى مشارك آخر أن مثة أسبابا تدعو إىل التفاؤل بشلن إمكاوسة إُخـال إصـالحات
أخرى عل أسالسه عث اجمللس .فالعثلسة املنقحة الختسار األمني العاه املقبـ خيـوة مشـرعة
إىل األمـاه اســتغرق ااازوـا ســنوات عديـدة .ويقــده التقريـر املتعلــق هبسكـ بنــاء السـاله إ ــارا
جديدا للتفكري يف سب تعزيز التعاون بني اجمللس وجلنة بنـاء السـاله .وجـاء يف حـديث مـتكلم
مـــان أن اجمللـــس واجـــة إىل أن يكتســـه مزيـــدا مـــن التفاعـ ـ والشـــفافسة واملنحـ ـ العثلـــي.
ومما سسساعد عل حتقسق وـذا التفاعـ زيـاُة اسـتخداه بنـد ”أيـة مسـائ أخـرى“ يف جـدول
األعثــال ،واعتثــاُ أشــكال جديــدة مــن االجتثاعــات مــن قبس ـ لقــاءات الفيــور املخ ــة
للثثللني الدائثني فق اليت تعيي لعث اجمللس وفسا جديدا ،والد من االعتثاُ عل أشـكال
مـن قبسـ املناقشـات املفتوحــة اليويلـة الــيت ال تتـس فرصــة تُـذتر للتفاعـ  .ولتعزيـز الشــفافسة،
ينبغــي النظــر يف إمكاوســة اعتثــاُ توزيــع جديــد ملســؤولسات وا ــعي املســوُة األوىل وةجنــه
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قرارات شـررة عسـد املـسالُ ،وينبغـي التـبكري باوتخـاب األعضـاء اجلـدُ إل العهـم علـ عثـ
اجمللس وإجراءاته يف وقت مبكر ،وينبغي ةجديد ريقة تعسني رؤساء اهلسئات الفرعسـة ،رمبـا عـن
ريق األخذ مبباُمي توجسهسة جديدة .وميكن أن تستفسد تفاءة فعالسـة اجمللـس ومنحـاه العثلـي
من زياُة استخداه املسـاعي ،واعتثـاُ ُورات مروـة لتقـد التقـارير وبـذل املزيـد مـن اجلهـوُ
املتضافرة ملتابعة املناقشات وتنفسذ ما مت االستقرار علسه من أفكار يف وـذه اللقـة ويف اللقـات
اليت سبقتها.
الدروع املستفاُة
تلق األعضاء اجلدُ من األعضاء املنتهسة والياهتم واألعضاء املستثرة والياهتم و ـائ
بشلن ائفة واسعة من املوا سع .وللت و ائحهم النقا التالسة:
• ينبغــي لععضــاء اجلــدُ ــخ ُمــاء جديــدة و ــرح رؤى جديــدة يف عث ـ اجمللــس،
بسنثا يترك املغاُرون إرما يستثر بعدوم.
• بــــاُِروا بلخــــذ زمــــاه األمــــور .فرــــوُة األفكــــار ال تتوقـــ
أو مدى خ ته.

علــ ـ حرــــم الوفــــد

• حه اال اله يعوض عن قلة اخل ة.
• ا رحــوا أفكــارا جديــدة .ف ـاجمللس واجــة إىل تفكــري جديــد .وأق ـدِموا عل ـ االبتكــار
عندما يتعلق األمر بلسالسه العث .
• توووا مستعدين لتكبد بعض اهلزائم ،ومستعدين بعدوا للنهوض وخوض املعرتة التالسة.
• توووا مدرتني ملا تريدون إاازه .وسارعوا باإلااز .وال تغفلوا عن ودفكم.
• استثتعوا بشغ من ه رئاسة مبكرا .فذلك سسرع ”ُخول معترك العثـ علـ أمتّ
االستعداُ “ أمرا روريا.
• تعلثوا امل يلحات واملخت رات .وتابعوا بروامج العث  ،فهو يتغري بسرعة.
• واظبــوا عل ـ موافــاة عواصــم بلــداوكم باملعلومــات ،وإال فــإن رريتــم ســستوىل ذلــك.
و ــعوا ألوفســكم وظامــا لإلوــذار مبكــر لتقــد معلومــات أولويــة عنــدما تــزور ُول
أعضاء أخرى عواصم بلداوكم بشلن قضايا معرو ة عل اجمللس.
• حاولوا أن تكسبوا ا،را وزراء بلداوكم ،وا ـثنوا أهنـم يسـاودووكم .وتلتـدوا مـن
أن لديكم موارُ املسزاوسة اليت تكف تنفسذ خييكم.
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• اختاروا أعضاء أفرقتكم بعناية فائقة ،وخباصة املنسق السساسي.
• ا لبــوا مــن األماوــة العامــة مســاعدة يقــدمها إلــسكم خ اؤوــا ،وخباصــة فسثــا يتعلــق
باإلجراءات الـيت قـد تُهلككـم إن تفعلـوا .إن وـؤالء ذوو ُرايـة ،ولكـن ال تتوقعـوا
منهم أن حيلوا لكم مشاتلكم السساسسة ،أو أن خيا بوا الوزراء يف عواصم بلداوكم.
• اســتعسنوا بتقريــر اجمللــس ،فهــو مــورُ رئسســي يريــد لكــم النرــاح .واســتعسنوا مبوقع ـه
اإللكتــرو /املتثســز ،وســاعدوا القــائثني علســه يف ال ــول علــ مــا حيتاجووــه مــن
معلومات ،يف اإلبان وعل حنو ُقسق.
• تواصــلوا يف مجســع االةجاوــات مــع الــدول األعضــاء األخــرى واجملثوعــات اإلقلسثســة
واملنظثـــات رـــري الكومســـة .وتبـــاُلوا مـــع اآلخـــرين املعلومـــات وتعلثـــوا منـــها.
فستحتاجون إىل حلفاء.
• ال تغفلوا األبعاُ األربعة :األعضاء والقضايا واألماوة العامة وعواصم بلداوكم.
• حققـوا التــوازن بــني مســؤولساتكم إزاء اجمللــس واجلثعســة العامــة .واســتعدوا يف الوقــت
وفسه إلااز عث اجمللس عل مدار الساعة .فهو ال يتوق من ال باح إىل املساء.
• اوظروا يف إمكاوسة االجتثاه باوتظاه يف وجبات الغداء مع جمثوعة صغرية من املثـللني
الدائثني للح ول عل مالحظاهتم باستثرار.
• عوا املسوُات األوىل ،وال تنتظروا أن جير تكلسفكم بذلك ،وإال تفـ تـذمرا مـن
أن رريتم وو ُائثا من يضعها .وتقبلوا العث الذ يترته عل ذلـك وال تسـتعثلوا
املسوُة األوىل ملقاصد و نسة سقة.
• اعقدوا مناقشات مفتوحة  -فك رئـسس يريـد ذلـك علـ مـا يبـدو  -ولكـن حـاولوا
حتديد موا سع أق شسوعا مـن شـلهنا أن تقـده قسثـة مضـافة أتـ  ،تالقضـايا الشـاملة
املتعلقـــة بالشـــؤون اإلوســـاوسة ،وحقـــوق اإلوســـان ،ومحايـــة البشـــر .وال تتور ـ ـوا يف
اخلالفات ،فهي ال مفر منها ،ولكن ميكنها أن تلخذ من الوقت أتلر مما تستحق.
• عنــدما يعقــد اآلخــرون مناقشــات مفتوحــة ،حــاولوا أن تكووــوا حا ــرين يف القاعــة
أل ول وقت ممكن ،حهل ولو تان ذلك جملرُ اظهـار االحتـراه للـوزراء ،ورريوـم مـن
املتكلثني الرفسعي املستوى واملثللني الدائثني اآلخـرين .وعلـسكم ،مـن واحسـة أخـرى،
أن تتحلوا بضب النفس فسثا يتعلق بتنظسم مناقشات مفتوحة تبدو بال هناية وحيضـروا
 ١٠٠متحدث أو أتلر .فهذه املناسبات الكبرية تترك ،بوجه عاه ،للرثعسة العامة.
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• ال تضسعوا الفرصة لترؤع اهلسئات الفرعسة عديـة تـبرية .وحضـروا أعثـالكم .وقومـوا
بزيارة البلدان املعنسة .وحاولوا تقد املساعدة.
• راجعوا و وا القرارات والبساوات الرئاسـسة والبساوـات ال ـحفسة بعنايـة .وال تترتـوا
وذه املهثة تلسا للخ اء.
• سافروا يف بعلـات وقـابلوا اجلهـات املعنسـة وعـاينوا بلوفسـكم مـا الـذ حيـدث بالفعـ
عل أرض الواقع.
• توووا من املباُرين وال تكوووا من املنتظرين.
• تذتروا أن قدر اجمللس أن ينر  ،ال أن يكتفي ببذل أق

جهوُه.

• اولوا عن الفرا ،وُعوا عنكم األعذار.
• ال تنسفوا عث أ من األعضاء اخلثسة عشر .فستحتاجون إىل تـ عضـو منـهم إن
عــاجال أه آجــال .وأُاء اجمللــس يكــون يف أفضــ حاالتــه عنــدما يســع اجلثســع إىل
العث معا .والتوافق يف اآلراء وو ُائثا اخلسار املفض .
• ومّقوا عالقاتكم مـع األعضـاء اآلخـرين رـري الـدائثني .فـلوتم العشـرة بوسـعكم التـلمري
أتلر ملا تكووون جمتثعني .فكروا يف إمكاوسـة إعـداُ ”تـراع لعـاه  “٢٠١7ةجثعـون
فسه ةجاربكم املشترتة.
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