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جملس األمن
السنة الثانية والسبعون

رسائل متطابقةة مؤرخةة  ٥تشةينن األول/أكتةوبي  ٢٠١٧موجهةة إىل األمةن العةا ورئةيس
اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم إلستونيا لدى األمم املتحدة
يشرفين أن أحيل طيه مذكرة ،ابسم األعضاء اخلمسة والعشرين( )1يف جمموعة املساءلة واالتسـا
والشــفافية املعنيـة بعمليــة اختيــا األمــن العــا التاسـ لألمــم املتحــدة يف  2015و ( 2016انظــر املرفــ).
وقــد قام ـت اجملموعــة األقاليمي ـة بــدو ائــد يف املفاوضــا بش ـ ن تنشــي أعمــال اجلمعيــة العامــة مــن أجــل
زايدة الشفافية والشمول واملساءلة يف عملية اختيا األمن العا التاس  ،وإننا أنمل أن تكون هذه املـذكرة
مبثابة مرج لعمليا االختيا يف املستقبل
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن واثئـ .اجلمعيـة العامـة،
يف إطا البند  121من جدول أعمال الدو ة الثانية والسبعن للجمعية ،ومن واثئ .جملس األمن
(توقي ) سفن نورغنسن
السفري
املمثل الدائم

__________
( )1األ دن ،إســتونيا ،أو وا ـوا  ،أيرلنــدا ،ابب ـوا اينيــا اجلديــدة ،الغتلــال ،بــريو ،الــدااري ،ومانيــا ،ســلوفينيا ،الســويد ،سويس ـرا،
شــيل  ،اــابون ،اــان ،فنلنــدا ،كوســتا يكا ،لكســمغن ،ليدتنشــتاين ،ملــدية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،النــروي  ،النمســا،
نيوزيلندا ،هنلا اي
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ميفق اليسائل املتطابقة املؤرخة  ٥تشينن األول/أكتوبي  ٢٠١٧املوجهة إىل األمن العا
ورئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم إلستونيا لدى األمم املتحدة
الةةدرو املسةةتدا ة بشة ن اختيةةار وتعيةةن األمةةن العةةا التاسة لألمةةم املتحةةدة يف ٢٠١٥
و ٢٠١6
يف عا  ،201٤بدأ جمموعة املساءلة واالتسا والشـفافية( )1عملهـا مـن أجـل زايدة الشـفافية
والشــمول واملســاءلة يف عمليــة اختيــا األمــن العــا املقبــل واعتــغ الكثــريون عمليــة االختيــا  ،ال ـ كانــت
مل تتلــري طيلــة الســنوا الســبعن الســابقة ،عمليــة عتيقــة وال تفـ ابللــر وقالــت دول أعضــاء وبرملــانيون
ومنظما من اجملتم املدين من مجي أحناء العامل إن العمليـة الـ أجراهـا سـرا جملـس األمـن مل تعـد مناسـبة
ولن تضمن اختيا أفضل مرشح ممكن
وتعتق ــد جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية أن ــه حي ــ .للجمعي ــة العام ــة ،وفق ــا مليث ــا األم ــم
املتح ــدة ،والق ـرا ين  ٣21/6٩و  ٣05/٧0واريمه ــا م ــن املق ــر ا ذا الص ــلة ،أن تض ـ ل ب ــدو أكث ــر
فعاليــة يف عمليــة االختيــا ويف عــام  2015و  2016عمل ـت اجملموعــة مــن أجــل املســاعدة يف متكــن
اجلمعيــة و ؤســائها مــن التعامــل مباشــرة م ـ املرشــحن وحــدد أيضــا التوقعــا بش ـ ن معــايري االختيــا ،
وشجعت جملس األمن على اعتماد هن أكثر مشوال وشفافية
وقامـت جمموعــة املســاءلة واالتســا والشــفافية بــدو ائــد يف مفاوضــا تنشــي أعمــال اجلمعيــة
العامة وأصبحت األهـدا الرئيسـية احملـددة يف و قـ املوقـة املـر ختن آذا /مـا  2015وشـبا//فغاير
 - )2(2016منــذ إعـ ن الرتشــيحا إىل عقــد جلســا االســتما املفتوحــة  -جــاءا ال يتجـاأ مــن قـرا
اجلمعية  ٣21/6٩و ٣05/٧0
وأع ــر أعض ــاء جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية ع ــن االقتن ــا أبن املع ــايري الـ ـ حتقق ــت
واملبــاد املنصــو عليهــا يف الق ـرا ين املتعلقــن بتنشــي أعمــال اجلمعيــة العامــة ينبل ـ أن تُ بــ .وتُعــاز يف
مجي ـ عمليــا االختيــا يف املســتقبل وحتقيقــا هلــذه اللايــة ،تقــد جمموعــة املســاءلة واالتســا والشــفافية
املقرتحا التالية:
اجلمعية العامة ورئيس اجلمعية العامة
• جيب أن تواصل اجلمعية العامـة مـن خـ ل دوهلـا األعضـاء و ئيسـها القيـا بـدو ئيسـ يف مجيـ
عمليا االختيا املقبلة وتذكر جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية أبن اجلمعيـة هـ املسـرولة
 بنــاء علــى توصــية جملــس األمــن  -عــن تعيــن األمــن العــا ومــن الضــرو أن حيظــى األمــنالعا أبكغ دعم ممكن من األعضاء
__________
( )1فري ــ .املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية ه ــو فري ــ .أق ــاليم مكـ ـون م ــن  25دول ــة هـ ـ  :األ دن ،إس ــتونيا ،أو واـ ـوا  ،أيرلن ــدا،
اببـ ـوا اينيـ ــا اجلديـ ــدة ،الغتلـ ــال ،بـ ــريو ،الـ ــدااري ،ومانيـ ــا ،سـ ــلوفينيا ،السـ ــويد ،سويسـ ـرا ،شـ ــيل  ،اـ ــابون ،اـ ــان ،فنلنـ ــدا،
كوستا يكا ،لكسمغن ،ليدتنشتاين ،ملدية ،اململكة العربية السعودية ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هنلا اي
( )2انظر http://www.un.estemb.org/news/aid-1348 and http://www.un.estemb.org/news/aid-1349
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• ومن املهم لللاية ابلنسبة جملموعة املساءلة واالتسا والشفافية أن يتم تـدعيم دو اجلمعيـة العامـة
يف عملية االختيا كذلك ،فإن دو ئيس اجلمعية العامة يف هذه العملية يتسم أبمهيـة حامسـة
وتشج اجملموعة ئيس اجلمعية العامة على أن يشا ي استباقيا يف كامل دو ة االختيا
• وتــر جمموعــة املســاءلة واالتســا والشــفافية أن املفاوضــا بشـ ن املســائل العالقــة املتعلقــة بــدو
اجلمعيــة العام ــة جي ــب أن تنف ــذ دون أتخ ــري يف الفري ــ .العام ــل املدص ـ املع ــين بتنش ــي أعم ــال
اجلمعية العامة بصر النظر عن دو ة االختيا الفعلية
اجلدول الزمين الختيار امليشحن وتقدمي أمسائهم
• تع ــاز كث ـ ـريا عملي ــة االختي ــا يف  2015و  2016نتيج ــة حتدي ــد إط ــا زم ــين م ــنظم لعملي ــة
االختي ـ ــا وتعتق ـ ــد جمموع ـ ــة املس ـ ــاءلة واالتس ـ ــا والش ـ ــفافية أن حتدي ـ ــد موع ـ ــد هن ـ ــائ لتق ـ ــدم
الرتشــيحا  ،فض ـ عــن إطــا زمــين للعمليــة ككــل علــى النحــو املبــن أدنه ،ينبل ـ أن تُـتب ـ يف
العمليا املقبلة ،م األخذ يف االعتبا أنه ينبل يف هناية امل ا تعين أفضل مرشح ممكن
• وتق ــرت جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية ج ــدوال زمني ــا إ ش ــاداي لتعي ــن األم ــن الع ــا يف
املستقبل على النحو التايل:
• يف تشـرين األول/أكتــوبر مــن الســنة الســابقة للتعيــن :يوجــه ئــيس اجلمعيــة العامــة و ئــيس
جملــس األمــن ســالة مشــرتكة إىل مجيـ الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يشــجعاهنا فيهــا
على تسمية مرشحن مرهلن
•  1نيسان/أبريل من سنة التعين  -املوعد النهائ لتقدم الرتشيحا
• هنايــة حايران/يونيــه مــن ســنة التعيــن  -املوعــد النهــائ إلكمــال جلســا االســتما ال ـ
تعقدها اجلمعية العامة م مجي املرشحن
•  1تش ـرين األول/أكتــوبر  -املوعــد النهــائ لصــدو توصــية جملــس األمــن وق ـرا اجلمعيــة
العامة املتعلقن بتعين األمن العا
• وتشج جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية تقـدم املرشـحن املـرهلن يف وقـت مبكـر نظـرا ألن
تقدم الرتشيحا يف وقت مت خر قد ال يتيح الوقت الكايف إلجراء تقييم كامل
• وترح ــب جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية ابلقيم ــة املض ــافة ال ـ تق ــدمها خمتل ــة اجله ــا
صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك اجملتم املدين ،يف البحث عن املرشحن املناسبن كمسامهة تباد
هبا من تلقاء نفسها لتنظر فيها الدول األعضاء
• وت ــدعو جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية مجي ـ املرش ــحن إىل املش ــاكة الكامل ــة يف عملي ــة
االختيا ككل
عملية االختيار واالجتماعات غري اليمسية م امليشحن
• ينبلـ ـ أن تق ــو اجلمعي ــة العام ــة ب ــدو نشـ ـ يف عملي ــة االختي ــا  ،وفق ــا مليث ــا األم ــم املتح ــدة،
والقرا ين  ٣21/6٩و  ،٣05/٧0واملقر ا األخر ذا الصلة
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• وتعتغ جمموعة املساءلة واالتسـا والشـفافية أن إجـراء حـوا ا وعقـد اجتماعـا اـري مسيـة مـ
املرشحن جاء ئيس من عملية االختيـا وتتوقـ أن يشـا ي مجيـ املرشـحن يف االجتماعـا ،
وأن يعمموا وثيقـة حيـددون فيهـا أولـوايمم يف جمـال السياسـة العامـة مسـبقا وأصـر ئـيس اجلمعيـة
العامـة يف آخـر عمليـة الختيـا األمـن العـا علـى اتبـا اإلجـراء نفسـه ابلنسـبة جلميـ املرشــحن،
مما حال دون أ حماوال الختيا مرشحن من خا ج القائمة
• وت ــر جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية أن م ــن املمك ــن مواص ــلة حتس ــن ش ــكل احلـ ـوا ا
اري الرمسية جبعلها أكثر تفاعلية ،وذلك مث إباتحة املايد من الوقـت للمرشـحن لتقـدم الـردود،
وبقيا ئيس اجلمعية العامة بدو نش بوصفه ميسرا ،مبا يف ذلك من خـ ل السـع إىل جتنـب
ازدواجية األسئلة
• وتدعو جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية إىل الت كد من أن إبمكان اجملتم املـدين أن يواصـل
املشــاكة بنشــا /يف احل ـوا ا اــري الرمسيــة واالجتماعــا م ـ املرشــحن ،كمــا تشــج املرشــحن
أنفسهم على التفاعـل مـ منظمـا اجملتمـ املـدين وعـ وة علـى ذلـك ،تشـج اجملموعـة اجملتمـ
املدين على أن يواصـل العمـل مـن أجـل حتسـن عمليـة اختيـا األمـن العـا وأن يبـذل جهـوده يف
سبيل ضمان أن يتم تعين أفضل مرشح ممكن ،وذلـك مـن خـ ل النظـر ،علـى سـبيل املثـال ،يف
مما سـ ــة األفرقـ ــة القائمـ ــة املكونـ ــة مـ ــن أف ـ ـراد حيظـ ــون بتقـ ــدير كبـ ــري يتولـ ــون اسـ ــتعرا املرشـ ــحن
ومره مم لشلل مناصب عليا مماثلة ،من أجل مساعدة الدول األعضاء يف التقييما
• وتشج جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية على النظـر يف السـبل املمكنـة لتقيـيم مسـتو دعـم
اجلمعية العامة للمرشحن يف مجي مراحل العملية
التداعل بن جملس األمن واجلمعية العامة
• حتــي جمموعــة املســاءلة واالتســا والشــفافية علمــا ابلتعــاون القــائم بــن اجلمعيــة العامــة وجملــس
األمــن يف بــدء عمليــة تعمــيم املعلومــا عــن املرشــحن الــذين متــت تســميتهم وترحــب اجملموعــة
أيضا بعقد اجتماعا شهرية بن ئيس اجلمعية العامة وجملس األمن ويعر عن تقديره لقيمـة
املوجاا ال عمماها على مجي الدول األعضاء
• وم ـ ذلــك ،تعتقــد اجملموعــة أنــه ينبل ـ حتســن التفاعــل بــن جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة حــى
يكون يف مستو توقعا األعضاء واملعيا اجلديد معيا االنفتا والشفافية
• ويف ه ــذا الص ــدد ،تش ــج جمموع ــة املس ــاءلة واالتس ــا والش ــفافية جمل ــس األم ــن عل ــى مراجع ــة
أســاليب عملــه بنــاء علــى املناقشــا ال ـ جــر بــن أعضــاء اجمللــس أثنــاء آخــر عمليــة اختيــا
فعلــى ســبيل املثــال ،تعتقــد اجملموعــة أن املناقشــا اجلماعيــة داخــل اجمللــس بش ـ ن أهليــة ف ـراد
املرشحن أو مها امم أو خغامم من ش هنا أن تعاز عملية صن القرا داخل اجمللس
• وتذكر اجملموعة مبسرولية جملس األمن اجلماعية يف التوصـل إىل توافـ .يف اآل اء بشـ ن أ توصـية
يق ــدمها إىل اجلمعي ــة العام ــة بتعي ــن مرش ــح يف منص ــب األم ــن الع ــا ويف ه ــذا الص ــدد ،تعتق ــد
جمموعة املسـاءلة واالتسـا والشـفافية أنـه ينبلـ الرتاجـ عـن اسـتددا الب اقـا املرمـاة ابأللـوان
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خ ـ ل اق ـرتا ســغ اآل اء األويل ،وينبل ـ دعــم املســاواة بــن مجي ـ أعضــاء اجمللــس يف احلقــو ويف
الدو الذ يض لعون به يف هذه العملية
• وتــدعو اجملموعــة إىل أن يقــد جملــس األمــن إحاطــا إع ميــة علنيــة منتظمــة بش ـ ن الت ــو ا
الرأ األويل
احلاصلة يف عملية الرتشيح وإىل فتح قنوا االتصال ملعرفة نتائ است
حتدند امليشحن وتعيينهم وإعا ة تعيينهم
• يف حتديد أفضل املرشـحن للتعيـن ،تُعـد املـره الشدصـية أهـم معيـا مـن معـايري التعيـن ،يف
حــن أنــه ينبل ـ إي ـ ء االعتبــا الواجــب للتوزي ـ اجلل ـرايف العــادل مــن خ ـ ل التنــاو  ،وللت ـوازن
بن اجلنسن
• وتذكر جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية أبن مـن اختصـا اجلمعيـة العامـة أن تقـو بصـيااة
مشــرو القـرا املتعلــ .بتعيــن األمــن العــا وتقــرت وضـ الصــيلة النهائيــة ملشــرو القـرا يف أقــر
وقت ممكن للت كد من أن العملية ال ترتب أب مرشح مبفرده
• وترحب جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية ابالجتما اري الرمس الذ عقدته اجلمعية العامـة
مـ األمــن العــا املعــن ،الــذ دعــا إليــه ئــيس اجلمعيــة العامــة يف تشـرين الثــاين/نوفمغ ،2016
هب ــد مس ــاعدته يف التحض ــري لت ــويل مهام ــه ،ويش ــج عل ــى عق ــد اجتماع ــا مماثل ــة يف إط ــا
عمليا تعين األمناء العامن يف املستقبل
• وتعتقد اجملموعة أن مجي األحكـا الـوا دة يف هـذه الوثيقـة واملتعلقـة ابختيـا وتعيـن األمـن العـا
ينبلـ ـ ـ أن تن ب ـ ــ .يف حال ـ ــة طل ـ ــب ش ـ ــاال وظيف ـ ــة األم ـ ــن الع ـ ــا إع ـ ــادة تعيين ـ ــه أو إذا اق ـ ـ ُـرت
إعادة تعيينه
• ومتشــيا مـ أحكــا امليثــا واليمــن الـ يرديهــا األمــن العــا  ،تعتقــد جمموعــة املســاءلة واالتســا
والشفافية أن األمن العا ينبل أن يتمت ابستق لية كاملة يف اختيـا كبـا املـوظفن مـ إيـ ء
االعتب ــا الواج ــب للتـ ـوازن اجللـ ـرايف واجلنس ــاين وابإلش ــا ة إىل قـ ـرا اجلمعي ــة العام ــة ،٣05/٧0
ينبلـ أن تكــون عمليـة تعيــن الرؤسـاء التنفيــذين وفريـ .اإلدا ة العليــا يف املنظمـة شــاملة للجميـ
وشفافة ،وينبل أال تكون الوظائة العليا حكرا على مواطين أ دولة أو جمموعة من الدول
• ويف هــذا الصــدد ،تقــرت اجملموعــة أن يــتم مسيــا إ ســاء املبــاد الـ ينبلـ أن حتكــم عمليــة تعيــن
الرؤساء التنفيذين وفري .اإلدا ة العليا يف املنظمة
• وتعتقد جمموعة املساءلة واالتسا والشفافية أنه ينبل حتديث اليمن ال يرديها األمن العا
مدة شغل املنصب
• تــود جمموعــة املســاءلة واالتســا والشــفافية أن تواصــل النقــا  ،وأن تتوصــل مجي ـ الــدول ضــمن
الفريــ .العامــل املعــين بتنشــي أعمــال اجلمعيــة العامــة إىل ق ـرا مســتنري بش ـ ن مــدة واليــة األمــن
العا  ،مبا يف ذلك اقرتا حتديد والية واحدة اري قابلة للتجديد لألمناء العامن يف املستقبل
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