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 ٢٠١٨موجه إ ى رئيس مجلس األمن من ا ممث

يشرفين أن أرسل إليكم تقرير حلقة العمل السنوية اخلامسة عشرة ألعضاء جملس األمن املنتخبني
حديثا ،اليت ُعقدت يومي  2و  3تشرين الثاين/نوفمرب  2017يف مؤسسة غرينرتي يف ماهناست ،نيويورك
(انظر املرفق) .وأُعد التقرير النهائي وفقا لقواعد دار تش ـ ــاتا هاوس للسـ ـ ـرية وعلى مس ـ ــؤولية البعثة الدائمة
لفنلندا وحدها.
ونظرا للتعقيبات اإلجيابية جدًّا اليت ما فتئت تصـ ـ ـ ـلُنا س ـ ـ ــنويا من املش ـ ـ ــار ني ،تظل حكومة فنلندا
ملتزمة برعاية عقد حلقة العمل مناسبة سنوية .وتأمل حكومة فنلندا يف أن يسهم التقرير يف حتسني فهم
ما يتسم به عمل اجمللس من تعقيد.
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمن.
(توقيع) اي س و
السـفري
البعثة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة
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 ٢٠١٨ا موجه إ ى رئيس مجلس األمن من
م فق ا س ا ا مؤرخ  ٣٠نيس ا
ا ممث ا دائم فنلندا دى األمم ا متحدة
”دخول معت ك ا عم على تم االس ا ا ااتعداد“ :حلق ا عم ا س ا ا اانو ا خ مسا ا ا ا عشا ا ا ا ة
ألعض ء مجلس األمن ا منتخبين حد ث
 ٢و  ٣تش ن ا ث ني نوفمب ٢٠١7
مؤسس غ نت ي
م نه ست ،نيو ورك
نظمت حكومة فنلندا ،بالتعاون مع لية الش ــؤون الدولية والعامة جبامعة ولومبيا وش ــعبة ش ــؤون
جملس األمن التابعة إلدارة الشؤون السياسية باألمانة العامة ،حلقة العمل السنوية اخلامسة عشرة ألعضاء
جملس األمن املنتخبني حديثا ،وذلك يومي  2و  3تشرين الثاين/نوفمرب .2017
وعلى مدى عقد ونص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العقد من الزمن ،ما فتئت حلقة العمل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية ختد غرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيني .فهذه احللقات ص ـ ـ ــممت منذ إنش ـ ـ ــائها للمس ـ ـ ــاعدة على تعري األعض ـ ـ ــاء املنتخبني حديثا
مبمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جملس األمن وإجراءاته وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي عمله حىت يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هلم ”دخول معرتك العمل على أت
االستعداد“ عندما تبدأ فرتة عضويتهم يف اجمللس يف غضون أقل من شهرين الحقا .ومل يلحق هذا الغرض
مكمل حيث أتاحت حلقات العمل فرصـ ــة ال مثيل
األسـ ــاسـ ــي أي تغيري قط .ومبرور الوقت ،ظهر غرض َّ
هلا لألعض ـ ــاء احلاليني واجلدد للتفكري يف أعمال اجمللس وتبادل اآلراء بش ـ ــأهنا يف إطار غري رمسي وتفاعلي.
وللتش ـ ـ ـ يع على إجراء حماورات صـ ـ ــر ة وثاقبة ،عقدت اجللسـ ـ ــات وفقا لقاعدة دار تشـ ـ ــاتا هاوس لعد
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن املتكلمني الوحيدين الذين ت حتديدهم يف هذا التقرير ،الذي أعدَّه
إدوارد سي .الك من لية الشؤون الدولية والعامة جبامعة ولومبيا ،هم املتكلمون يف العشاء االفتتاحي.
وتض ـ ـ ـ ـ ــمن العش ـ ـ ـ ـ ــاء االفتتاحي الذي أقيم يف  2تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاين/نوفمرب لمة ترحيبية ألقاها اي
س ـ ـ ـ ـ ـاوير ،املمثل الدائم لفنلندا لدى األمم املتحدة ،و لمة رئيس ـ ـ ـ ـ ــية ألقاها أنطونيو غوترييش ،األمني العا
لألمم املتحدة ،و لمة ختامية ألقاها س ــيباس ــتيانو اردي ،رئيس جملس األمن واملمثل الدائم إليطاليا لدى
األمم املتحدة.
وتضـ َّـمن برنامج اليو الكامل ،يف  3تش ـرين الثاين/نوفمرب ،مناقشــات يف إطار اجتماعات املائدة
املستديرة بني مجيع املشار ني بشأن املواضيع الثالثة التالية:
(أ)

حالة جملس األمن يف عا  :2017تقييم الوضع واستشراف املستقبل (اجللسة األوىل)؛

(ب)

أسالي العمل واهليئات الفرعية (اجللسة الثانية)؛

(ج)

الدروس املستفادة :مالحظات املشار ني يف حلقة عا ( 2017اجللسة الثالثة).

ا عش ء االفتت حي
تناول األمني العا بعض التغيريات يف البيئة األمنية الدولية على مدى األشـ ــهر العشـ ــرة منذ توليه
منص ــبه .وبرزت ثالث مس ــائل يف هذا الص ــدد .وتتعلق املس ــألة األوىل بعودة التهديد النووي ،للمرة األوىل
2/32

18-07114

S/2018/404

منذ هناية احلرب الباردة ،إىل ص ـ ـ ــدارة الشـ ـ ـ ـواغل العاملية امللحة .فالتطورات اليت ال ميكن التنبؤ هبا يف ش ـ ـ ــبه
اجلزيرة الكورية ،و ذلك أوجه عد اليقني إزاء مس ـ ـ ــتقبل الرتتيبات املتعلقة بإيران ،تش ـ ـ ــكالن أزمة بالنس ـ ـ ــبة
جمللس األمن .ومن الضـ ــروري أن افظ اجمللس على وحدته بشـ ــأن هذه املسـ ــائل .وإن مل يفعل ،ميكن أن
جند أنفسنا يف مسار خطري للغاية.
وتتصـ ــل املسـ ــألة الثانية مبا أدى إليه الرتابط املتزايد بني األزمات املتعددة يف الشـ ــر األوسـ ــط من
تفاقم لألخطار اليت متثلها على الســال واألمن الدوليني .فالتهديدات املســتمرة لإلرهاب العاملي وعالمات
التفكك يف بعض األما ن تقتض ـ ـ ــي أن يتص ـ ـ ــدى اجمللس هلذه األزمات من منظور عاملي .وجي أن تفهم
أوجه الرتابط بينها يف إطار هنج أ ثر اسرتاتي ية ينته ه اجمللس.
أما املس ـ ـ ــألة الثالثة فلها عالقة مبا أص ـ ـ ــبحت احلرب اإللكرتونية متثله من هتديد من الدرجة األوىل
للس ـ ــال واألمن الدوليني بطر مل تُفهم بعد بالكامل .فاهل مات اإللكرتونية الكاس ـ ــحة ميكن أن تص ـ ــب
اخلطوة األوىل يف احلرب الكربى املقبلة .وال بد من إمعان التفكري يف يفية تطبيق القانون اإلنس ــاين الدويل
على التهديدات اإللكرتونية ،ويف أقرب وقت ،إجياد الطر اليت تتي أن يتحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجمللس هلذا التهديد
العاجل لألمن العاملي وأن مينعه ،وإذا لز األمر ،أن يتصدى له.
وباإلض ـ ـ ـ ــافة إىل ذلك ،ش ـ ـ ـ ــدد األمني العا على التحديات اجلس ـ ـ ـ ــيمة اليت تواجه عمليات األمم
املتحدة حلفظ الس ـ ـ ـ ـ ـ ــال  .وترتاوح هذه التحديات بني محاية القوات ،مبا يف ذلك يف البيئات غري املتناظرة،
وتنفيذ متويل الواليات وتقدمي الدعم للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وإقامة الش ـ ـرا ات معها .وشـ ــدد
على أنه من الواض أن ”العمل لن يسري على النحو املعتاد“ بالنسبة إىل اجمللس يف السنة املقبلة.
وردا على ذلــك ،علق املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ون على طــائفــة من املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل ،من بينهــا اإلرهــاب وتغري املنــا
والتهديدات اإللكرتونية ومنع نش ــوب النزاعات .وجرى الرت يز بوجه خاص على إجياد الس ــبل الكفيلة بأن
س ـن اجمللس عالقات عمله مع األمني العا ويس ــاعد على املض ــي قدما برؤيته ألمم متحدة أ ثر فعالية،
وال س ـ ــيما يف جمال الوقاية .وبالنس ـ ــبة ألعض ـ ــاء اجمللس ،ينبغي التعامل مع هذا األمر على أنه مس ـ ــؤوليتهم
اجلماعية.
ويف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباح اليو التايل ،عند افتتاح جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املائدة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتديرة الثالث حللقة العمل ،أدىل
مبالحظات اس ـ ـ ــتهاللية ل من هامسيك إيغيان ،مديرة ش ـ ـ ــعبة ش ـ ـ ــؤون جملس األمن التابعة إلدارة الش ـ ـ ــؤون
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية باألمانة العامة لألمم املتحدة ،وإدوارد س .الك من لية الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الدولية والعامة جبامعة
ولومبيا.
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ا جلس األو ى
ح مجلس األمن ع م  :٢٠١7تقييم ا وضع واستش اف ا مستقب
مد ا جلس
السفري فرنسوا دوالتر ،املمثل الدائم لفرنسا
ا معلقو
السفري تكيدا أليمو
املمثل الدائم إلثيوبيا
السفرية ميشيل ج .سايسون
نائبة املمثلة الدائمة للواليات املتحدة
السفري بيرت ف .إيليتشي
النائ األول للممثل الدائم لالحتاد الروسي
وتناولت اجللسة األوىل من جدول األعمال األسئلة التالية:
• ي تقيمون أداء اجمللس إىل حد اآلن يف عا  2017من حيث النهوض مبسـ ـ ــؤوليته الرئيسـ ـ ــية
عن ص ــون الس ــال واألمن الدوليني؟ هل يض ــطلع هبا على حنو أفض ــل أ أسـ ـوأ مما دأب عليه يف
السنوات األخرية؟ وملاذا؟
• مــا هي بعض اجلوانـ اإلجيــابيــة واجلوانـ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيــة يف مــا بــذلــه اجمللس من جهود هــذا العــا ؟
وما هي اجملاالت اليت ان التوصل فيها إىل اتفا داخل اجمللس أسهل أ أصع ؟
• ما هي العقبات والظروف اخلارجية اليت ثبت أن التغل عليها صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ؟ وعموما ،هل تتعاظم
التهديدات احملدقة بالسال واألمن والتحديات اليت يواجهها اجمللس أ هل تشهد احنسارا؟ ي
وملاذا؟
• مـا هي املنـاطق واجملـاالت اليت ميكن أن قق فيهـا اجمللس  -جغرافيـا ومواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعيـا  -أ رب فر
إجيايب يف عا 2018؟ هل هناك أهداف يسهل حتقيقها؟ يف أي جمال قدمت أعمال اجمللس يف
عا  2017أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا ميكن ألعض ـ ـ ــاء اجمللس املنتخبني واملنتخبني حديثا االس ـ ـ ــتفادة منه يف عا
2018؟
• يف حلقات العمل األخرية املتعلقة ”بدخول معرتك العمل على أت االســتعداد“ ،علق املشــار ون
يف ثري من األحيان على ض ـ ــرورة القيا بعمل أفض ـ ــل يف جمال منع نش ـ ــوب النزاعات .وقد ان
هذا من األولويات القصوى لألمني العا ذلك.
 هل ينبغي أن يتمثل الدور األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي للم لس يف هذا الص ـ ـ ــدد يف دعم مبادرات األمني العاوالرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية واجملتمع املدين وتيس ــريها أ اختاذ اإلجراءات الوقائية املباش ــرة
يف حد ذاهتا؟ هل ميكن أن يؤدي الدورين معا؟
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 هل اجمللس ،بوصــفه هيئة مجاعية وســياســية ،منظم بطريقة تســم له باختاذ تدابري وقائية مســتمرةومر زة؟ هل أي من اهليئات الفرعية التابعة له منظمة بطريقة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هلا أن تقو بذلك؟ هل
ينبغي تعديل أسالي عمله بطريقة ما تتي له تيسري دوره الوقائي؟
 أي من وسائله العديدة ،مبا يف ذلك مبوج الفصل السادس من ميثا األمم املتحدة ،ميكن أنُميارس صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحياته بفعالية أ رب يف مثل هذه احلاالت؟ هل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفاد بالكامل من الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
والقدرات املتاحة له؟ ملاذا ال تج إال نادرا جدا باملادتني  34و  ٩٩من امليثا ؟ لقد خدمت
بعثات اجمللس إىل خمتل أحناء العامل ،مبا يف ذلك مخس بعثات بالفعل يف عا  ،2017طائفة
من األغراض .فهل ميكن أن تس ــاهم بش ــكل مباش ــر يف انتهاج اجمللس اس ـ ـرتاتي ية أوس ــع وأ ثر
متاسكا ملنع نشوب النزاعات؟
 يف بعض احلاالت ،تعاون اجمللس بفعالية برية مع الش ـ ــر اء اإلقليميني ودون اإلقليميني للمض ـ ــيقدما باجلهود الوقائية .ويف حاالت أخرى ،تبني أن هذا األمر صـ ـ ـ ـ ـ ــع  .واسـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا إىل الدروس
املســتفادة من هذه اخلربات املرتا مة ،هل مثة طر يســتطيع هبا أن يقو اجمللس وشــر اؤه بعملهم
بشكل أفضل وأ ثر اتساقا لتطبيق أحكا الفصل الثامن من امليثا ؟
 أل ثر من عقد من الزمن ،عقد اجمللس مش ــاورات س ــنوية مع جملس الس ــلم واألمن التابع لالحتاداألفريقي ،مبا يف ذلك يف ش ـ ـ ـ ــهر أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمرب املاض ـ ـ ـ ــي .هل متخض ـ ـ ـ ــت عن هذه املش ـ ـ ـ ــاورات
مقرتحات حمددة ميكن أن تعزز اجلهود املشرت ة أو التعاونية ملنع نشوب النزاعات؟
• يبدو أن أعضاء اجمللس قد وجدوا أرضية مشرت ة على حنو أيسر بشأن املسائل املتعلقة مبكافحة
اإلرهاب أ ثر من معظم القضايا األخرى.
 مبا أن تنظيم الدولة اإلســالمية يف العرا والشــا (تنظيم الدولة اإلســالمية ،املعروف أيضــا باســمداعش) أجرب على التنازل عن جزء بري من األراضـ ـ ـ ــي اليت احتلها ،يبدو أن هتديده قد يصـ ـ ـ ــب
أ ثر انتش ـ ـ ـ ـ ــارا ،بطر منها الرت يز على الس ـ ـ ـ ـ ــعي إىل حفز اإلرهاب احمللي .فهل س ـ ـ ـ ـ ــيؤدي هذا
التحول يف األس ـ ـ ـ ــالي إىل اقرتاح تعديالت يف الطريقة اليت حدد هبا اجمللس دوره يف دعم اجلهود
اليت تُبذل على الصعيد العاملي ملكافحة اإلرهاب؟
 ما هي املواطن اليت ثبت فيها أن أعمال اجمللس ملكافحة اإلرهاب أ ثر أو أقل فعالية؟ ما مدىجناح تعهداته املتعلقة بتمويل اإلرهاب وجتنيد اإلرهابيني؟ ما هي التدابري اإلضـ ـ ـ ــافية الالزمة؟ هل
ميكن أن يبذل املزيد من اجلهود لتيسري بناء القدرات أو تبادل املعلومات أو إرساء تعاون إقليمي
أو عابر للحدود الوطنية؟
 أين ميكن أن تظهر ،يف عــا  ،2018فرص جــديــدة للتعــاون يف جمــال مكــافحــة اإلرهــاب؟ هــلينبغي أن ينظر اجمللس يف اخت ــاذ ت ــدابري حم ــددة لتنفي ــذ أحك ــا القرار  )2017( 2347املتعلق
حبماية الرتاث الثقايف؟
• مثة أســباب وجيهة تدعو إىل توقع أن يكون عد االنتشــار مرة أخرى مســألة من املســائل احلامسة
املعروضة على اجمللس يف عا .2018
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 فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله مجهورية وريا الشعبية الدميقراطية من خالل تطويرها لألسلحةالنووية ولنظم إيصـ ـ ــال القذائ التسـ ـ ــيارية ،ي ميكن للم لس أن يعمل على ضـ ـ ــمان التنفيذ
الكامل جلوالت العقوبات اجلديدة اليت فرضها يف األشهر األخرية؟ ي ميكنه أن يعزز مصداقية
الرسـ ـ ـ ـ ـ ــائل اليت يوجهها إىل قادة مجهورية وريا الشـ ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية؟ هل ينبغي أن يبقي اجمللس
اجملال مفتوحا أما حل دبلوماسي ،وإذا ان األمر ذلك ،ي ؟
 إن الوحــدة داخــل اجمللس أمر بــال األمهيــة لتحقيق اتفــاقــات مع إيران .فهــل ميكن للم لس ،يفهذه املرحلة ،أن يقو بدور لضـ ـ ـ ـ ـ ــمان احرتا نص وروح هذه االتفاقات؟ أ هل يرج أن يؤدي
اجمللس دور املتفرج يف هذه املسألة أ ثر من ونه طرفا فاعال يف املستقبل املنظور؟
• إن عمليات األمم املتحدة حلفظ الس ـ ـ ــال تتعرض لض ـ ـ ــغو مالية واسـ ـ ـ ـرتاتي ية وتش ـ ـ ــغيلية .ففي
الس ـ ــنوات األخرية ،قا اجمللس بتحس ـ ــني مش ـ ــاوراته مع البلدان املس ـ ــامهة بقوات عس ـ ــكرية وأفراد
ش ـ ـ ـ ــرطة ،ولكن هل باإلمكان بذل املزيد من اجلهود يف هذا الص ـ ـ ـ ــدد؟ هل ينبغي أن يقو باملزيد
لتحس ـ ـ ـ ـ ــني رقابته ،وإجراء اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض دوري لفعالية فرادى البعثات ،وإعادة تقييم جدوى بعض
العمليات اليت ت نشــرها منذ عقود؟ هل بإمكانه أن يتخذ تدابري إضــافية لضــمان مســاءلة أفراده
العسكريني وأفراده من الشرطة واملوظفني املدنيني عن سلو هم الشخصي يف امليدان؟
• لقد أدرج اجمللس ،بتواتر متزايد ،األحكا املتعلقة حبماية املدنيني يف قراراته ووالياته .ومع ذلك،
يبــدو أن عــد احرتا ــل من احلكومــات واجلمــاعــات املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة غري التــابعــة للــدول للمبــاد
األس ــاس ــية للقانون الدويل اإلنس ــاين ومعايري حقو اإلنس ــان يتنامى ،س ـ ـواء يف اجلمهورية العربية
الس ــورية أ اليمن أ جنوب الس ــودان أ ميامنار .ويف تشـ ـرين األول/أ توبر ،يعك اجمللس على
النظر يف املس ـ ـ ــائل املتص ـ ـ ــلة باملرأة والس ـ ـ ــال واألمن ،واألطفال والنزاعات املس ـ ـ ــلحة ،فض ـ ـ ــال عن
اجملاعات املتصلة بالنزاعات يف اليمن والصومال وجنوب السودان وأما ن أخرى.
 ما الذي ميكن أن يقو به األعضــاء املنتخبون حديثا واملســتمرة واليتهم يف عا  ،2018لعكساجتاه الالمباالة باجلرائم الفظيعة واالنتها ات اجلسيمة حلقو اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؟
 باملثل ،وبالنظر إىل اتســا الف وة بني األقوال واألفعال بشــأن هذه املســائل ،ما هي الطريقة اليتســيتوخاها اجمللس يف عا  2018لبدء اســتعادة مصــداقيته بشــأن جمموعة قضــايا محاية اإلنســان
اليت يتناوهلا بانتظا ؟
 نظرت املناقش ـ ـ ـ ــات الواس ـ ـ ـ ــعة النطا يف اجللس ـ ـ ـ ــة األوىل يف تقييمات خمتلفة ألداء اجمللس يف عا ،2017والتحديات املقبلة يف عا  ،2018والسـ ــبل الكفيلة بشـ ــحذ أدواته من أجل التصـ ــدي
هلا على حنو أفضل.
تقييم داء مجلس األمن في ع م ٢٠١7
الحظ أحد املشـ ــار ني أن عا  2017شـ ــهد نصـ ــيبه من الن احات واإلخفاقات على الس ـ ـواء.
ويُعد إجراء تقييم س ــليم أمرا ض ــروريا بالنظر إىل املس ــؤولية الش ــاقة اليت يتحملها اجمللس عن ص ــون الس ــال
واألمن الدوليني .ووفقا ملتكلم آخر ،فإن األعضاء غري الدائمني مكلَّفون أيضا ويقع عليهم واج احلفاظ
على االتصــاالت مع العضــوية األوســع للمنظمة ،ألهنم انتخبوا من قبل ثلثي الدول األعضــاء .وعلَّق أحد
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احملاورين قائال إن األعضــاء ،عند إجراء تقييم ألداء اجمللس ،ينبغي أن يضــعوا يف اعتبارهم صــعوبة مهمتهم
وأال خيلطوا اآلراء بشأن مدى جناح اجمللس أو إخفاقه يف ثري من األحيان يف ما جيريه من مناقشات بشأن
احلاجة إىل اإلصالح.
ومن الناحية اإلجيابية لدى اسـ ـ ــتعراض ما أجنز ،أبرز أحد املناقشـ ـ ــني أن اجمللس حقق أ رب ثالث
جناحات حىت اآلن يف عا  ،2017وهي دعم عملية السـ ـ ـ ـ ــال يف ولومبيا ،وضـ ـ ـ ـ ــمان مسـ ـ ـ ـ ــاءلة داعش،
وحتقيق الوحدة بش ـ ـ ــأن مل مجهورية وريا الش ـ ـ ــعبية الدميقراطية .وأش ـ ـ ــار متكلم آخر إىل التأييد الواس ـ ـ ــع
النطا داخل اجمللس بش ـ ـ ــأن املس ـ ـ ــائل احلامسة املتعلقة بوق انتش ـ ـ ــار أس ـ ـ ــلحة الدمار الش ـ ـ ــامل ومكافحة
اإلرهاب وتيســري طائفة من عمليات الســال يف مجيع أحناء العامل .وشــكل إهناء عمليات الســال يف هاييت
و وت ديفوار وس ـ ـرياليون عالمة أخرى على ما أُحرز من تقد  .وقدمت الزيارة اليت قا هبا أعض ــاء اجمللس
إىل منطقة الس ـ ـ ـ ـ ــاحل أفكارا قيمة بش ـ ـ ـ ـ ــأن العمل اهلا الذي أجنز هناك .ويف ض ـ ـ ـ ـ ــوء هذه الن احات اليت
حتققت حىت اآلن يف عا  ،2017س ــيكون من املناسـ ـ النظر يف الدروس اليت ميكن اس ــتخالص ــها منها
بالنســبة لعمل اجمللس يف املســتقبل .وشــدَّد أحد احملاورين على أنه ليس ل شــيء أســود قامتا ،ألن أعضــاء
اجمللس ،مبا يف ذلك األعضــاء الدائمون ،أظهروا إحســاســا بريا باملســؤولية يف اعتماد جزاءات إضــافية ضــد
مجهورية وريا الشــعبية الدميقراطية ،ان آخرها من خالل قرار اجمللس  .)2017( 2375وبرز إمجا قوي
داخل اجمللس حول هدف حتقيق نز الس ـ ـ ــالح النووي يف ش ـ ـ ــبه اجلزيرة الكورية .وال جمال للتهاون يف هذه
املسألة ،نظرا ألن الوضع يطرح أخطارا ماحقة للم تمع الدويل بأسره و ذلك للمنطقة.
وفيما يتعلق بتحقيق أهداف عد االنتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أ د أحد املش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ني أنه ينبغي النظر إىل وحدة
الصـ ـ داخل اجمللس بش ــأن التعامل مع التهديدات اليت تش ــكلها مجهورية وريا الش ــعبية الدميقراطية على
أهنا جناح باهر .فاختاذ قرارين واعتماد عقوبات جديدة يف عا  ،2017باإلضــافة إىل اختاذ قرارين ســابقني
يف عــا  ،2016ــل ذلــك ميثـل أمرا حــامسـا إلظهــار مــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتحملــه النظــا يف مجهوريــة وريــا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبيـة
استمر يف مساره احلايل .وتقو الل نة املنشأة عمال بالقرار
الدميقراطية من تكالي اقتصادية وسياسية إذا َّ
 )2006( 1718بعمل جيد يف اإلش ـ ـ ـ ـراف على تنفيذ اجلزاءات اليت فرض ـ ـ ـ ــها جملس األمن على مجهورية
وريا الش ــعبية الدميقراطية .وس ــعيا لتحقيق نز الس ــالح النووي يف ش ــبه اجلزيرة الكورية ،أ د متكلم آخر
ض ــرورة أن يواص ــل اجمللس اتبا هنج ش ــامل ،وليس هن ا انتقائيا ،يش ــمل العقوبات والدبلوماس ــية والتدابري
اإلنسانية .وينبغي أن يتمثل اهلدف يف التوصل إىل حل دبلوماسي قق التنفيذ الكامل لقرارات اجمللس.
رأى أحد املشـ ــار ني أن خطة العمل الشـ ــاملة املشـ ــرت ة هي أفضـ ــل أسـ ــاس ممكن ملعاجلة مسـ ــألة
الطموحات النووية إليران .فقد شـ ــكلت جناحا حققه اجمللس وأظهرت قيمة التعامل مع مثل هذه املسـ ــائل
من خالل العمليات املتعددة األطراف .وأضـ ــاف مناقش آخر أن من الضـ ــروري أن يواصـ ــل اجمللس إظهار
الوحدة يف تنفيذ خطة العمل وقراراته ذات الصلة .وأشار إىل وجود أساس جيد للتعامل مع املسألة النووية
اإليرانية ،وإىل ضــرورة جتن النُهج االنتقائية اليت من شــأهنا أن تقوض الرســالة الرئيســية ومفادها أن اجملتمع
الدويل سـ ـ ـ ــيتوحد على الطريق الطويل املؤدي إىل التنفيذ .وينبغي االعرتاف بأن أعضـ ـ ـ ــاء اجمللس قد أحرزوا
تقدما مهما بشأن مسائل عد االنتشار ،وال بد أن يواصلوا العمل معا.
وقيل إن الدعامة األس ــاس ــية للس ــلم واألمن الدوليني تكمن يف مكافحة اإلرهاب ووق انتش ــار
أسلحة الدمار الشامل .وما دا اجمللس قادرا على احلفاظ على وحدته بشأن هذه املسائل ،فسيتمكن من
تر يز االهتمـا اجلدي على مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل أخرى مهمـة ذلك .وعلق متحـدث آخر قائال إن الوحدة عامل
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أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــي ملكافحة اإلرهاب ،على الص ـ ـ ـ ـ ــعيدين العاملي واإلقليمي ،وإن اجمللس ينبغي له أن يفخر حب م
اإلجنازات اليت حققها يف هذا اجملال .فقد اختذ قرارات قوية هتدف إىل مكافحة اخلطاب اإلرهايب ،وإىل
تعزيز األدوات القضــائية ،وإىل منع اســتخدا اإلنرتنت وغريها من وســائل تكنولوجيا االتصــاالت لألغراض
اإلرهابية ،وإىل منع حيازة األس ـ ــلحة من قبل اإلرهابيني .وينبغي لألعض ـ ــاء اجلدد أن خيططوا لالض ـ ــطال
بدور نشط للغاية يف متابعة هذا املل .
وشدد أحد املشار ني على قيمة قرار اجمللس  )2017( 237٩بشأن مساءلة داعش وعلى قيمة
فريق التحقيق الذي أنشـ ـ ــأه اجمللس آلية يسـ ـ ــتخدمها الشـ ـ ــع العراقي لبدء التوصـ ـ ــل إىل تدبري من تدابري
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة .ويظل نظا اجلزاءات املنش ـ ـ ـ ـ ـ ــأ مبوج القرار  )1٩٩٩( 1267أداة تنفيذية فعالة ،ولقد عقد
اجمللس مناقشــات مفيدة للغاية بشــأن املقاتلني اإلرهابيني األجان  .ورأى متكلم آخر أن اجلهود اإلقليمية
ملكافحة اإلرهاب يف آسـ ـ ـ ــيا الوسـ ـ ـ ــطى ،اليت تُنفذ مبسـ ـ ـ ــاعدة من أعمال مر ز األمم املتحدة للدبلوماسـ ـ ـ ــية
الوقائية ملنطقة آس ـ ــيا الوس ـ ــطى ،أثبتت قيمة النهج اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب .وميكن االقتداء هبذا النهج
يف أما ن أخرى.
وذ ر أحد املناقشـ ـ ــني أن اجمللس حقق الكثري من اإلجنازات يف جمال إصـ ـ ــالح حفظ السـ ـ ــال يف
عا  ،2017وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إىل إغال البعثات اليت أجنزت والياهتا ،وإعادة تنظيم بعض الواليات لتكون أ ثر
واقعية ،وإعادة النظر يف نشر املوارد البشرية واملادية ،والرت يز على يفية تعزيز محاية املدنيني .واتسع نطا
التفاعالت مع البلدان املسـ ـ ـ ـ ــامهة بقوات وبأفراد الشـ ـ ـ ـ ــرطة ،بينما اسـ ـ ـ ـ ــتمرت اجلهود الرامية إىل زيادة فاءة
عمليات حفظ الس ــال وفعاليتها .وينبغي لعمليات الس ــال أن تدعم احللول الس ــياس ــية ،وينبغي ألعض ــاء
اجمللس أن يكفلوا إس ــناد واليات واقعية وإعالن اسـ ـرتاتي يات اخلروج .وقد بُذلت جهود خاص ــة من أجل
تعزيز الطريقة اليت تنته ها بعثة األمم املتحدة يف جنوب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان ألداء واليتها يف جمال محاية املدنيني.
وقد بُذلت أيض ـ ـ ــا جهود لزيادة مس ـ ـ ــتوى املس ـ ـ ــاءلة يف البعثات يف احلاالت املتعلقة باالس ـ ـ ــتغالل واالنتهاك
اجلنسيني .وُ رس االهتما أيضا بتحسني فاءة وفعالية البعثات السياسية اخلاصة.
وأ د أحد املش ـ ــار ني أن عمليات حفظ الس ـ ــال حتقق عادة أ رب قدر من الن اح عندما يكون
هناك شــعور بامللكية الوطنية ،ويظهر البلد املضــي اهتماما عن طريق املشــار ة النشــطة يف دعم األنشــطة
التنفيــذيــة للبعثــة املعنيــة .و ــان هــذا هو احلــال يف وت ديفوار ،و ولومبيــا ،وهــاييت ،ومجيع هــذه البعثــات
س ـ ـ ـ ــارت بش ـ ـ ـ ــكل جيد .وينبغي أن تكون الوقاية أيض ـ ـ ـ ــا حمور جهود اجمللس ،وإن ان قدر بري من عمل
اجمللس يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن حــاالت أخفقــت فيهــا الوقــايــة .ويف بعض األحيــان ،مــا هو احلــال يف ليبيــا ،نـُف ـذت
التدخالت باسم منع األعمال الوحشية ومحاية حقو اإلنسان ،إال أن النتائج انت خمتلفة متاما .وينبغي
ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس أن ينظروا يف األثر األ رب الذي يلحق باملنطقة .واتفق أحد املتحدثني مع الرأي القائل
بأن اجمللس قد حقق نتـائج إجيابيـة يف ولومبيـا ألنه حافظ على روح الوحدة وااللتزا هنـاك .وذ ر حماور
آخر أن اجمللس ،من خالل مش ــار ته والعمل اجليد الذي تقو به بعثة األمم املتحدة لتحقيق االس ــتقرار يف
هاييت ،قد جعل البلد يف وضـ ـ ـ ــع أفضـ ـ ـ ــل مما ان عليه عندما بدأ العمل .وباملثل ،فإن مشـ ـ ـ ــار ة اجمللس يف
عملية السال يف ولومبيا ودعمه هلا ان له أثر إجيايب.
وذ ر أن اجمللس استخد عمليات حفظ السال بن اح بوصفها أداة ملنع نشوب النزاعات .وقد
أوضـ ـ ـ اس ـ ــتعراض والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) الذي أجري هذا العا  -ألول منذ
عا  - 2006هذه النقطة ،حيث أدى إىل اختاذ خطوات استباقية للحيلولة دون مواصلة النشا العدائي
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من جان حزب اهلل وإىل اعتماد نص أقوى ألغراض جتديد الوالية يف املستقبل .واتفق أحد املتكلمني مع
الرأي القـائـل بـأن تقـدمـا قـد أحرز يف جمـال عمليـات إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح عمليـات حفظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  ،غري أن إجراء
االســتعراضــات االس ـرتاتي ية قد أثبت أيضــا أنه مفيد للغاية .ورأى أحد احملاورين أن إجنازات جملس األمن
يف جمال حفظ السال يف عا  2017تضمنت إحراز تقد يف ولومبيا ويف أفريقيا.
وأثى أحد املشار ني على استعداد اجمللس للنظر يف التحديات اجلديدة اليت تواجه السال واألمن
الدوليني ،مثل محاية الرتاث الثقايف .وأتاحت زيادة استخدا طائفة واسعة من الصي استكشاف مواضيع
جديدة وإدخال أص ـ ـ ـوات ومنظورات جديدة .وحتقق أيضـ ـ ــا فهم أفضـ ـ ــل لدور الرتتيبات اإلقليمية يف جمال
حفظ الس ـ ـ ــال  ،ما هو احلال يف حوض حبرية تش ـ ـ ــاد ومنطقة الس ـ ـ ــاحل .وينبغي أن يش ـ ـ ــكل التعاون مع
الشر اء اإلقليميني أولوية يف السنة املقبلة .ووفقا ملا ذ ره مناقش آخر ،حقَّقت املداوالت اليت دارت داخل
اجمللس بش ـ ــأن األطفال والنزا املس ـ ــل وبش ـ ــأن االس ـ ــتغالل واالنتهاك اجلنس ـ ــيني ،نتائج أ رب مما حتقق يف
العامني السابقني.
و ان من بني التطورات املشـ عة يف عا  ،2017زيادة النشــا بني األعضــاء العشــرة املنتخبني،
وفقا ملا أش ـ ــار إليه أحد املتكلمني .وعلى الرغم من عد اتفا هؤالء األعض ـ ــاء على مجيع املس ـ ــائل ،فقد
أقروا بضــرورة الســعي إىل ســر اجلمود الســياســي بني األعضــاء الدائمني .وينبغي لألعضــاء اجلدد أن يدر وا
مدى أمهية دورهم يف ضمان فعالية اجمللس .وباملثل ،ان هناك تعاون أوثق بني األعضاء الثالثة يف اجمللس
من أفريقيا .وس ـ ــعوا إىل تعزيز مص ـ ــاح مجيع البلدان األفريقية ،فض ـ ــال عن مص ـ ــاح العدد األ رب من الدول
األعضــاء يف األمم املتحدة .واتفق أحد احملاورين مع الرأي القائل بأن األعضــاء الثالثة اضــطلعوا بدور بناء
داخل اجمللس وبأن قدرة املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات األفريقية والدول األعض ـ ـ ـ ــاء على منع نش ـ ـ ـ ــوب النزاعات واحتوائها
أخذت يف االزدياد ،حىت مع اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار تقلص اجلزء املخص ـ ـ ـ ـ ـ ــص من جدول أعمال اجمللس للحاالت يف
أفريقيا .ولكن يف بعض األحيان ،مل يكن هناك تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق اف للمبادرات القادمة من أفريقيا ،وهو أمر
ينبغي معاجلته يف املستقبل.
وعلى الرغم من املناقش ـ ـ ـ ـ ــات احملتدمة الكثرية ،أ د أحد املش ـ ـ ـ ـ ــار ني أن هناك بعض املؤشـ ـ ـ ـ ـ ـرات
املش عة بشأن موق جملس األمن إزاء األزمة يف سوريا .فهناك اعرتاف متزايد بضرورة إجياد حل سياسي،
وليس حال عس ـ ـ ـ ـ ــكريا .وأُحرز تقد يف جمال نز األس ـ ـ ـ ـ ــلحة الكيميائية ،ومحاية الرتاث الثقايف ،واملس ـ ـ ـ ـ ــائل
اإلنســانية .ومثة ســبل جديدة إلجراء مناقشــات بشــأن تســوية ســلمية ،ويســتطيع اجمللس أن يقد هلا الدعم
السـياسـي .وعلَّق متكلم آخر قائال إن مما ال شـك فيه أن قوة اجمللس مسـتمدة من مسـتوى وحدته .وجي
أن يكون هذا هو اهلدف دائما.
أما من الناحية الس ـ ــلبية ،فقد جرى التش ـ ــديد على أن البحث عن أرض ـ ــية مش ـ ــرت ة ،خالل عا
 ،2017ان خميبا لآلمال يف ثري من األحيان .فقد حالت االنقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامات دون قيا اجمللس بوق إراقة
الدماء يف ســوريا أو ممارســة املنع الفعال لنشــوب النزا يف ميامنار .ويتعني على اجمللس أن يشـ ع املزيد من
الديناميات اإلجيابية يف أما ن مثل بوروندي وجنوب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان واليمن .ولن قق اجمللس أي إجناز إذا
اس ـ ــتمر الطبي الذي يصـ ـ ـ دواء مس ـ ــكنا ملريض ال يرجى ش ـ ــفاؤه .ورأى مش ـ ــارك آخر أن اجمللس أقل
فعالية مما ان عليه يف هناية القرن العش ـ ـرين ،عندما ان اس ـ ــتخدا األس ـ ــلحة النووية أمرا ال خيطر ببال ومل
تكن الفظائع اجلماعية شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائعة هبذه الدرجة .ويتوافر لدى اجمللس اآلن املزيد من األدوات ،ولكن ما هي
الدروس اليت تعلَّمها أعضاؤه ،وما الذي ميكن لألعضاء املنتخبني حديثا القيا به لتحسني الوضع؟
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وعلَّق أحد املتكلمني قائال إن ارتفا مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى عد الثقة طوال عا  2017بني الدول الكربى
قد أثر على ل ما حاول اجمللس القيا به .وينبغي لألعضـ ـ ـ ـ ــاء اجلدد أن يفهموا أهنم لن يتمكنوا من اختاذ
مواق اســتنادا إىل األســس املوضــوعية للقضــية وحدها .وجي على الدول الكربى أن جتد الســبل الكفيلة
بتعزيز الثقة حىت يتســى للم لس أن يتصــرف على حنو عملي أ ثر اتســاقا .وال تزال االنقســامات العميقة
بشـ ــأن سـ ــوريا قائمة ،وال يلوح يف األفق أي حل سـ ــلمي .وبعد سـ ــت سـ ــنوات من النزا  ،مل رز املسـ ــار
الس ــياس ــي إال تقدما طفيفا ،واحلالة اإلنس ــانية بالغة الس ــوء .ومل يذ ر اجمللس إال النزر اليس ــري للغاية بش ــأن
النزا املدمر يف اليمن ،على الرغم من أن األمم املتحدة قد شـ ــددت على ح م الكارثة اإلنسـ ــانية هناك.
وتبــدو املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة و ــأن ”األدوار قــد انقلبــت“ متــامــا .وممــا يثري احلرية أن اجمللس يق مكتوف األيــدي
وال يس ـ ـ ــتطيع حتقيق الوحدة عند التعامل مع جنوب الس ـ ـ ــودان .فقد ان تعامل اجمللس مع احلالة على مر
األش ـ ــهر العش ـ ــرة املاض ـ ــية مأس ـ ــاويا ،يف حني ان ينبغي التعامل معها على أهنا مس ـ ــألة ”يف املتناول“ من
حيث إمكانيات إبرا تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية فعالة للنزا من جان اجمللس .وحىت فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب ،ان
أداء اجمللس خميبا لآلمال .وتراءى أن هناك قدرا من التنسيق والتعاون بني اجلماعات اإلرهابية أ رب مما هو
موجود بني الدول اليت تتعهد بالتصـ ـ ـ ــدي هلا .وقال إننا نشـ ـ ـ ــهد ذلك ل يو  ،وال يكفي الدول أن تعتمد
على اإلجراءات االنفرادية.
وذ ر أحد املناقش ـ ــني أن هذا اجمللس قد أنش ـ ـ ـ ليكون مبثابة آلية لالس ـ ــت ابة حلاالت الطوار ،
إال أن لديه اآلن عددا بريا للغاية من األزمات مدرجة على جدول أعماله ،باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل طائفة من
املســائل املواضــيعية اليت ترتاوح بني حقو اإلنســان وتغري املنا واملســاواة بني اجلنســني واجملاعات .ويســتلز
ل ذلك الكثري من الوقت واالهتما  ،وإن مل يكن له بالضـ ـ ـ ـ ــرورة أثر بري على أرض الواقع .وفيما يتعلق
بعد االنتشـ ـ ــار ،اتفق األعضـ ـ ــاء على اجلزاءات املفروضـ ـ ــة على مجهورية وريا الشـ ـ ــعبية الدميقراطية ،ولكن
اجمللس مل يول االهتما الكايف لص ـ ـ ــياغة حل دبلوماس ـ ـ ــي وس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي عندما ان من الواضـ ـ ـ ـ أن العمل
العسكري سيشكل ارثة على املنطقة .وباملثل ،أبدى األعضاء موقفا موحدا يف رغبتهم يف احلد من تدفق
الالجئني من ميامنار واحليلولة دون تصــاعد حدة التوترات يف بوروندي .بيد أن أســالي الضــغط ميكن أن
تزيد األمر سوءا يف لتا احلالتني .وستكون املشار ة البناءة هي اخليار األفضل.
وذ ر أن اجمللس مل يقض وقتا افيا لوض ـ ـ ــع هنج مس ـ ـ ــتدا وأ ثر اتس ـ ـ ــاما بالطابع االسـ ـ ـ ـرتاتي ي
للتعامل مع فرادى األزمات بالنظر إىل عدد احلاالت واملس ـ ـ ـ ـ ــائل املواض ـ ـ ـ ـ ــيعية املدرجة على جدول أعماله.
وبصفة عامة ،مل حتظ األسباب اجلذرية باهتما يذ ر يف مداوالت اجمللس .و ثريا ما تستخد أدوات مثل
عمليات الســال واجلزاءات دون التفكري بالقدر الكايف يف اسـرتاتي ية ســياســية أوســع نطاقا أو يف العواق
على املدى الطويل.
وأ د أحد املش ــار ني على ض ــرورة املس ــاءلة عن النكبات اإلنس ــانية يف س ــوريا واليمن .وإذا ان
اجمللس غري راغ يف توفري هذه املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة أو غري قادر على ذلك ،فعلى األجهزة األخرى ،مثل اجلمعية
العامة وجملس حقو اإلنســان ،أن تتدخل لتوفريها .وأشــار متكلم آخر إىل أن املشــكلة األســاســية تتمثل
يف غياب الثقة داخل اجمللس .ويلز تعميق احلوار وتأمني تواص ـ ـ ـ ـ ــله بني األعض ـ ـ ـ ـ ــاء ،ال س ـ ـ ـ ـ ــيما األعض ـ ـ ـ ـ ــاء
الدائمني ،ولعل األعضــاء املنتخبني ميكنهم املســاعدة على تعزيز ذلك .وعلق أحد املناقشــني قائال إن دور
الدبلوماسيني يتمثل يف النظر إىل النص املمتل من الكأس والعمل على التغل على املشكالت النامجة
عن انعدا الثقة.
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تحد ت ا مستقب
جرى التأ يد على أن عد االنتشار سيكون من التحديات احلامسة أما اجمللس يف عا 2018
ومـا بعـده .وهو حتـدي يؤثر على أمن اجلميع ،فكي ميكن لألعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لـه معـا؟ وذ ر أحد
املتكلمني أن املخاطر النامجة عن زيادة االنتشــار ســتكون جســيمة بالنســبة إىل العامل وإىل املنطقة ،وشــدد
على أن اجمللس حباجة إىل مواجهة التهديد خالل الفرتة املتبقية من عا  2017و ذلك يف عا .2018
واقرتح أحد احملاورين أن يش ــكل موض ــو عد انتش ــار أس ــلحة الدمار الش ــامل إىل جان مس ــألة الش ــر
األوســط وأمن الفضــاء اإللكرتوين (وهي املســائل اليت أبرزها األمني العا يف الليلة الفائتة) أولويات بالنســبة
للم لس يف الســنوات املقبلة .وعلى حد قول مشــارك آخر ،ســيظل عد االنتشــار ومجهورية وريا الشــعبية
الدميقراطية من املواضـيع األسـاسـية واحملورية املدرجة على جدول أعمال اجمللس يف عا  .2018وأشـار إىل
أن أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس اجتمعوا يف عا  2017على أقوى جمموعة من اجلزاءات ت التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها ،ولكن
ســيكون من املهم للغاية اآلن حث اجلميع يف ل مكان يف العامل على تنفيذ تلك اجلزاءات تنفيذا امال.
وسـ ـ ـ ـ ــيكون من بني املها األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية إقنا قيادة مجهورية وريا الشـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية أن عواق حقيقية
سترتت على ما تقو به من أعمال استفزازية.
وأ د أحد املتكلمني أن مصداقية اجمللس على احملك عندما يتعلق األمر بعد االنتشار ومجهورية
وريا الش ـ ـ ـ ـ ــعبية الدميقراطية .فقد حص ـ ـ ـ ـ ــل هذا النظا على أس ـ ـ ـ ـ ــلحة نووية ،وتتمثل املهمة اآلن يف تعديل
الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــع الراهن فعليا والعمل على تغيريه وتغيري املس ـ ـ ـ ـ ـ ــار تغيريا حامسا .أما خطر االنتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف إيران فهو
صـص لألغراض السـلمية فقط ،وأهنا ال تسـعى إىل
خمتل  ،حيث إن احلكومة ال تزال تدعي أن برناجمها خم َّ
أن تكون قوة نووية .إال أن احلالتني مرتبطتان يف أن اإلخفا يف أي منهما سـ ـ ـ ــيكون له آثار سـ ـ ـ ــلبية على
األخرى .ففي حالة إيران ،جي على أعضاء اجمللس تفعيل االتفا القائم ،ويف الوقت نفسه إقنا مجهورية
وريا الشعبية الدميقراطية بالتوصل إىل اتفا لعكس اجتاه املسار.
ورأى أحد املشـار ني أن مصـداقية اجمللس قد تضـاءلت بسـب التطورات اليت حدثت يف مجهورية
وريا الشـ ــعبية الدميقراطية وسـ ــوريا ،وتردد األعضـ ــاء يف قبول وقائع هاتني احلالتني .وقال إن املرء ميكنه أن
يتحدث عن نز الس ــالح النووي يف ش ــبه اجلزيرة الكورية وعد قبول األس ــلحة النووية هناك ،ولكن الواقع
أن مجهورية وريا الشــعبية الدميقراطية قد أصــبحت دولة نووية .وباملثل ،على الرغم من أن بعض األعضــاء
يفض ـ ـ ـ ــلون غري ذلك ،فإن نظا األسـ ـ ـ ــد ال يزال يف الس ـ ـ ـ ــلطة ويس ـ ـ ـ ــيطر على جزء بري من البلد .ويف لتا
احلالتني ،س ــيكون من الص ــع الس ــعي إىل إجياد حل دبلوماس ــي وس ــياس ــي دون االعرتاف باحلقائق على
أرض الواقع.
وأش ـ ـ ــار أحد املتكلمني إىل أن حتديات عد االنتش ـ ـ ــار ال تقتص ـ ـ ــر على مجهورية وريا الش ـ ـ ــعبية
الدميقراطية وإيران ،فاهلدف املتمثل يف جعل الشـ ــر األوسـ ــط منطقة خالية من األسـ ــلحة النووية على حنو
مسـ ـ ـ ـ ــتدا مل يتحقق بعد ،ويثري غياب الضـ ـ ـ ـ ــمانات والتأ يدات األمنية على نطا أوسـ ـ ـ ـ ــع قدرا أ رب من
القلق .ويف عا  ،2018س ــيعقد مؤمتر اس ــتعراض ــي آخر ملعاهدة عد انتش ــار األس ــلحة النووية ،وال ميكن
للعــامل أن يتحمــل إخفــاقني متتــاليني .وينبغي جمللس األمن أن جيــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيال للتحــدث والعمــل على دعم
املعاهدة وعملية االسـ ـ ـ ــتعراض .وهذه مسـ ـ ـ ــألة يتعني على األعضـ ـ ـ ــاء التحدث فيها بصـ ـ ـ ــوت موحد .ووفقا
ملا ذ ره أحد املناقشــني ،على الرغم من اخلالفات بشــأن املســائل األخرى ،ينبغي أن تتضــافر جهود الدول
الكربى للحيلولة دون حصول املزيد من البلدان على األسلحة النووية .ويتعني عليها أن تقو بعمل أفضل
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يف التحدث بصوت واحد بشأن هذه املسألة ،لكي ال تفكر بلدان أخرى حىت يف السعي للحصول على
أسـ ــلحة الدمار الشـ ــامل .ورمبا ميكن أن يسـ ــاعد األعضـ ــاء اجلدد وغريهم من األعضـ ــاء غري الدائمني على
بناء قدر أ رب من الثقة أ رب داخل اجمللس بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن هذا التحدي .واختتم مش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك آخر المه قائال إن
هناك جمموعتني من املسائل  -عد االنتشار ومكافحة اإلرهاب  -ستحددان إىل حد بري أعمال اجمللس
يف عا .2018
وأ ــد أحــد املتكلمني ،يف معرض اإلعراب عن تــأييــده للتعليقــات اليت أدىل هبــا األمني العــا يف
الليلة الفائتة ،أمهية التوصـ ــل إىل موق موحد بشـ ــأن التعامل مع أمن الفضـ ــاء اإللكرتوين .ومن الضـ ــروري
اختاذ هنج ش ـ ـ ـ ـ ـ ــامل يأخذ يف االعتبار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبل اليت تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخد فيها التكنولوجيات احلديثة للتحريض على
اإلرهاب والت نيد والتمويل الرتكابه .وبالنظر إىل وجود بعض االختالفات فيما بني أعضــاء اجمللس بشـأن
النهج الصــحي  ،ســيكون من املهم البدء مبناقشــة مســتفيضــة لطريقة تعزيز العمل املشــرتك بشــأن هذا البعد
الذي يزداد أمهية للسال واألمن.
وأفاد أحد احملاورين بأن إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح عمليات حفظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ينبغي أن ظى باألولوية يف عا
 ،2018مع إيالء اهتما خاص على أرض امليدان لتحس ـ ـ ـ ــني األداء فيما يتعلق حبماية املدنيني وإيص ـ ـ ـ ــال
املس ـ ــاعدات اإلنس ـ ــانية ومنع نش ـ ــوب النزاعات .وإن حفظ الس ـ ــال ليس بغاية يف حد ذاته .وأش ـ ــار أحد
املتكلمني إىل أن اجمللس حباجة إىل إيالء املزيد من االهتما لضـ ـ ــع قوات حفظ السـ ـ ــال  ،حيث أنه من
غري املقبول أن تكون ”أهدافا س ـ ــهلة املنال“ يف اهل مات اليت تتعرض هلا .ومع أن احلص ـ ــول على موافقة
احلكومة املضــيفة أمر مهم ،ينبغي للم لس أن ينظر بعني احلذر إىل احلاالت اليت ترتك فيها احلكومات
واجلماعات املس ــلحة العن من جان واحد ض ــد الس ــكان .وأش ــار أحد املش ــار ني إىل أنه من املؤسـ ـ
أال يتمكن اجمللس من االتفا على بيان صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفي بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن العمل الوقائي اهلا الذي قا به مر ز األمم
املتحدة اإلقليمي للدبلوماسـ ــية الوقائية ملنطقة آسـ ــيا الوسـ ــطى على مدى السـ ــنوات الثالث املاضـ ــية .ومن
املأمول تدارك ذلك يف عا .2018
وعلَّق أحد املتكلمني بأن التوص ـ ـ ــل إىل توافق لآلراء بش ـ ـ ــأن األس ـ ـ ــلحة الكيميائية قد َّ
تعذر ،وإن
ذلك س ــيش ــكل حتديا مس ــتمرا يف األس ــابيع واألش ــهر املقبلة .وس ــيواجه اجمللس أيض ــا جمموعة من املس ــائل
املواض ـ ــيعية ،مثل أمن املياه وحقو اإلنس ـ ــان .وهذه املس ـ ــائل أيض ـ ــا مل حتظ دائما بتوافق جاهز يف اآلراء.
ومن الضـ ـ ـ ــروري أن يتناول اجمللس هذه املسـ ـ ـ ــائل الشـ ـ ـ ــاملة ،وإن ان من املهم أن يأخذ يف احلسـ ـ ـ ــبان أهنا
مس ـ ـ ــائل قد هتم أيض ـ ـ ــا ل من اجلمعية العامة واجمللس االقتص ـ ـ ــادي واالجتماعي .وأفاد أحد احملاورين بأن
مس ــائل أمن املياه هي مس ــائل ذات أمهية ُو ُجودية لبلده .وأش ــار مش ــارك آخر إىل الروابط القائمة فيما بني
الغذاء واملاء واألمن باعتبارها بالغة األمهية لعمل اجمللس .ولقد أ دت الرحلة إىل منطقة حوض حبرية تشاد
الص ـ ـ ــالت القائمة بني اجملاعة واإلرهاب .ومن ش ـ ـ ــأن اجملاعات من ص ـ ـ ــنع اإلنس ـ ـ ــان اليت حتدث هناك ويف
جنوب الس ـ ـ ـ ـ ــودان وس ـ ـ ـ ـ ــوريا واليمن أن تؤجج س ـ ـ ـ ـ ــعري اإلرهاب .وتعد ذلك األمراض العابرة للحدود من
التحديات املطروحة .وعلى نطا أوس ـ ـ ـ ـ ــع ،ال بد من فهم أفض ـ ـ ـ ـ ــل لألدوات الالزمة لتحس ـ ـ ـ ـ ــني وص ـ ـ ـ ـ ــول
املساعدات اإلنسانية وللصالت القائمة بني التحديات اإلنسانية واألمنية.
وأعرب أحد املش ـ ــار ني عن األمل يف أن يس ـ ــاهم األعض ـ ــاء اجلدد يف املعارض ـ ــة الواس ـ ــعة النطا
الستخدا األسلحة الكيميائية يف سوريا ،الذي سيكون أحد شواغل اجمللس املستمرة .وجرى التأ يد بأنه
مما ال ش ـ ــك فيه أن املأس ـ ــاة املس ـ ــتمرة يف س ـ ــوريا س ـ ــتحظى بقدر بري من اهتما اجمللس يف عا .2018
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وينبغي أن يكون األعض ـ ــاء املنتخبون حديثا مس ـ ــتعدين لذلك .واقرتح أحد املتكلمني أن تش ـ ــمل أولويات
اجمللس يف سوريا ،باإلضافة إىل ب استخدا األسلحة الكيميائية ،التوصل إىل حل سياسي وهزمية تنظيم
الدولة اإلس ــالمية وحتس ــني إمكانية إيص ــال املس ــاعدات اإلنس ــانية .وأ د أحد املناقش ــني ،يف معرض إبداء
أســفه ألن اجمللس مل يكن يتكلم بصــوت واحد بشــأن اســتخدا األســلحة الكيميائية يف ســوريا ،أنه ينبغي
جمللس األمن أن يقرن على األقل القول بالفعل .ويف هذه احلالة ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتعني أن يتابع قراره الذي نص فيه
تكرر استخدا األسلحة الكيميائية.
على اختاذ تدابري مبوج الفصل السابع إذا ما َّ
ومع أن اجمللس ما زال خيص ـص لألوضــا يف أفريقيا وقتا أطول من ذاك الذي خيص ـصــه لألوضــا
ص ـصــة للشــر األوســط .وينبغي أن يضــع
يف مناطق أخرى ،فقد طرأت زيادة ملحوظة يف قدر العناية املخ َّ
األعضــاء اجلدد هذا األمر يف اعتبارهم وأن خيططوا وفقا لذلك .ما أن مســألة الفصــل بني التطورات اليت
حتدث يف شــبه اجلزيرة العربية وتلك اليت حتدث يف القرن األفريقي وأما ن أخرى يف القارة قد أخذت تزداد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبــة .ويطرح هــذا األمر حتــديــات جــديــدة لالحتــاد األفريقي واهليئــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــالتنميــة
ولفرادى البلدان األفريقية ،و ذلك للم لس.
وقد جرى التأ يد على وجود عدد من األما ن اليت يتعني على اجمللس أن سـ ـ ـ ـن فيها أداءه يف
عا  .2018ففيما يتعلق باليمن ،مثة حاجة لفهم دوافع األطراف الفاعلة على األرض على حنو أفضـ ـ ــل،
و ذلك س ــبل تعزيز العمليتني الس ــياس ــية واإلنس ــانية على السـ ـواء .وفيما يتعلق جبنوب الس ــودان ،يتعني أن
يوجه اجمللس رسالة واضحة مفادها أن اجمللس يتوقع من احلكومة واملعارضة على حد سواء املشار ة بصورة
بناءة يف عملية الس ـ ـ ـ ــال وأنه ما زال مس ـ ـ ـ ــتعدا الختاذ إجراءات حبق أولئك الذين يرفض ـ ـ ـ ــون القيا بذلك.
وفيما يتعلق مبنطقة السـ ـ ـ ــاحل ،يتعني أن يزيد اجمللس توحيد صـ ـ ـ ــوته فيما يتعلق بطريقة سـ ـ ـ ــري املعر ة ضـ ـ ـ ــد
التطرف العني ويف سبيل تعزيز األمن .ومن األمهية احلامسة أن يواصل اجمللس العمل عن ث مع املنطقة
يف عا .2018
ورأى أحد املشـ ــار ني يف املناقشـ ــة أن فعالية اجمللس يف جمال الوقاية وحفظ السـ ــال قد تضـ ــاءلت
بســب االختالفات فيما بني األعضــاء الدائمني وغري الدائمني املتعلقة حباالت حمددة .فعلى ســبيل املثال،
تبـاينـت اآلراء بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن يفيـة منع ارتكـاب العن والفظـائع يف ميـامنار .وبرزت آراء متبـاينـة داخل اجمللس
ذلك بشــأن الســبل الكفيلة بتســيري عمليات حفظ الســال يف جنوب الســودان .وبدون توحيد الصــوت،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيظل اجمللس يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد تراجع فعاليته يف عا  .2018وعالوة على هذا ،فإن اجمللس عندما ين يف
التوصـ ــل إىل موق موحد ،ال بد من املتابعة واملسـ ــاءلة وحتقيق النتائج .وإال فإن مصـ ــداقيته سـ ــتسـ ــتمر يف
التض ـ ــاؤل يف الس ـ ــنة القادمة ،وس ـ ــيص ـ ــب على حنو متزايد جمرد منرب خطايب .وقد علق أحد املش ـ ــار ني بأن
فقدان األمهية واملصــداقية يعد مشــكلة حقيقية ال بالنســبة للم لس فحس ـ  ،بل أيضــا بالنســبة للرتتيبات
املخصصة واإلقليمية.
وذ ر أحد املناقش ــني أن اجمللس ال يزال يتبوأ مكانة رئيس ــية من حيث العمل على حفظ الس ــال
واألمن الدوليني .وليس ذلك بع ء ثقيل فحسـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،ولكنه يثري أيض ـ ـ ـ ـ ــا آماال عريض ـ ـ ـ ـ ــة للغاية بالنظر إىل
الطائفة الواس ـ ـ ــعة من القض ـ ـ ــايا اليت يواجهها اجمللس .فلقد اس ـ ـ ــتغر األمر وقتا حملاولة التوص ـ ـ ــل إىل مواق
مشــرت ة بشــأن العديد من املســائل ،وقد لز التحلي ببعض الصــرب .ورأى مناقش آخر أن اجمللس يكتس ـ
أمهية حامسة لل هود األوســع نطاقا اليت تبذل لتشــكيل نظا عاملي جديد متعدد األقطاب ولصــون السـال
واألمن الدوليني .ومن املهم الرت يز على الوالية األس ـ ــاس ـ ــية للم لس اليت تلقي مبس ـ ــؤولية هائلة على عاتق
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األعضــاء املســتمرة واليتهم واألعضــاء اجلدد على السـواء .وقد ســأل أحد املناقشــني عما إذا ان األعضــاء
اآلخرون يرحبون باجلهود اليت يبذهلا األعضاء املنتخبون ،مبن فيهم األعضاء الوافدون ،لبناء اجلسور عندما
تد التوتر داخل اجمللس بشــأن بعض املســائل .وأجاب أحد املتكلمني بأن هذه مســألة رئيســية س ـواء يف
أوس ـ ـ ــا الدول اخلمس الدائمة العض ـ ـ ــوية أو الدول املنتخبة العش ـ ـ ــر .وأش ـ ـ ــار أحد احملاورين إىل أن توحيد
الكلمة يتطل أيض ـ ـ ــا التخلي عن املواق الوطنية بش ـ ـ ــأن بعض املس ـ ـ ــائل املعروض ـ ـ ــة على اجمللس حبثا عن
مواق مش ـ ـ ـ ــرت ة .وإن ذلك س ـ ـ ـ ــيُعد حتديا لكل عض ـ ـ ـ ــو من األعض ـ ـ ـ ــاء اجلدد يف عا  .2018وأفاد أحد
املش ــار ني بأن الرتا م غري املس ــبو لألزمات املعقَّدة يزيد دور اجمللس ص ــعوبة وأمهية من أي وقت مض ــى.
وستكون الوحدة واملصداقية عامال أساسيا لعا مقبل يتكلَّل بالن اح.
شحذ األدوات
طرح أحد املش ـ ـ ــار ني جمموعة من التس ـ ـ ــاؤالت عن الس ـ ـ ــبل اليت ميكن هبا أن تعزيز أدوات اجمللس
وش ـ ــحذها .وبالنظر إىل ض ـ ــرورة حتس ـ ــني أداء اجمللس يف منع نش ـ ــوب النزاعات ،ما هي األدوات اليت ميكن
حتس ـ ــينها أو اخرتاعها ملس ـ ــاعدته يف ما يبذله من جهود حتقيقا هلذه الغاية؟ وهل ميكن تعزيز الوس ـ ــائل اليت
يستخدمها اجمللس يف مكافحة اإلرهاب من خالل عمليات تبادل للمعلومات االستخباراتية أ ثر ا تماال
ومالءمة من حيث التوقيت أو زيادة توثيق التنس ــيق االسـ ـرتاتي ي؟ وما الذي ميكن عمله ،يف إطار اجلهود
اجلارية لزيادة فعالية حفظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  ،من أجل تعزيز الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ات القائمة بني األمم املتحدة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اء
اإلقليميني؟ وما هي الوسـ ـ ــائل اليت ميكن اسـ ـ ــتكشـ ـ ــافها لتحسـ ـ ــني اضـ ـ ــطال اجمللس باملسـ ـ ــؤولية عن محاية
السكان املدنيني؟
وأفاد أحد املناقشــني بأن يف وســع اجمللس الل وء إىل طائفة من األمور لتعزيز قدراته يف جمال منع
نشــوب النزاعات .وبعض هذه اجلهود املثمرة اليت ترمي إىل تعزيز تلك القدرات تبذل بالفعل .وميكن إيالء
مزيد من التفكري يف اســتخدا اجلزاءات وســيلة لضــمان املســاءلة .ومييل بعض منتهكي املعايري الدولية إىل
االحت اج بالس ـ ــيادة ،ولكن مؤس ـ ـس ـ ــي اهليئة العاملية قدموا س ـ ــببا لتكلي اجمللس بس ـ ــلطات إنفاذ مبوج
الفص ـ ــل الس ـ ــابع من امليثا  .ولكن هذه األدوات هي أس ـ ــهل اس ـ ــتخداما من غريها يف حاالت النزا بني
الدول .وتتطل احلاالت املعقدة اآلن من اجمللس أن ينسق بشكل أوثق مع اهليئات األخرى ،مبا فيها جلنة
بناء الســال والصــناديق والربامج .ومثة حاجة إىل إيالء االهتما لألســباب اجلذرية ،وللعالقة اليت تربط بني
التحديات اإلنس ــانية والتنمية املس ــتدامة والس ــال  .واجمللس يتحرك يف هذا االجتاه ،ولكن بإمكانه أن ين ز
املزيد .وأشــار أحد املتكلمني ،يف معرض التعليق على أن الوقاية تندرج يف صــميم عمل اجمللس ،إىل العمل
وحث على
اجليد الذي يؤديه مر ز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماس ـ ـ ـ ــية الوقائية ملنطقة آس ـ ـ ـ ــيا الوس ـ ـ ـ ــطى َّ
النظر جبدية يف مقرتحات األمني العا لزيادة عدد مرا ز منع نشـ ـ ـ ـ ــوب النزاعات على الصـ ـ ـ ـ ــعيد اإلقليمي.
وأشار أحد املشار ني إىل جدوى البعثات امليدانية اليت يضطلع هبا اجمللس لتعزيز التفاهم ،ولكنه سأل عن
الطريقة اليت ميكن هبا االستفادة من النتائج على أت وجه يف مداوالت اجمللس.
واقرتح عد عزل اس ـ ــتعراض ـ ــات حفظ الس ـ ــال واجلزاءات عن رؤية أوس ـ ــع للس ـ ــبل الكفيلة بتعزيز
اس ـرتاتي يات اجمللس لصــون الســلم واألمن الدوليني .وميكن إغناء هذه االســتعراضــات أيضــا بصــورة جمدية
من خالل رؤية األمني العا اجلديدة لإلصـ ــالح يف جمال السـ ــلم واألمن وعرب اجلهود املبذولة داخل اجمللس
إلص ـ ــالح آليات اجلزاءات .وأفاد أحد املناقش ـ ــني بأن االفتقار إىل الش ـ ــفافية يف عمل جلان اجلزاءات يهدد
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بتقويض فعالية العمل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك الذي يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به اجمللس يف مكافحة اإلرهاب .وأ د متكلم آخر أن
اجلزاءات ليس ــت س ــوى أداة من األدوات العديدة املتاحة للم لس وينبغي عد اس ــتخدمها مطرقة ض ــد
البلدان املضيفة ،فهي ممارسة ميكن أن تولد آثارا غري مقصودة.
وتساءل أحد املشار ني عن جدوى املشاورات العامة سوى وهنا وسيلة إلظهار الشفافية .وينز
مقدمو اإلحاطات إىل التحلي بقدر أقل من الصـ ـ ـ ـ ـ ـراحة يف اجللس ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة ويس ـ ـ ـ ـ ــعى األعض ـ ـ ـ ـ ــاء إىل
”التحدث إىل اجلمهور“ .ولقد أتاحت املش ـ ـ ـ ــاورات على األقل ،على الرغم مما يش ـ ـ ـ ــوهبا من قيود ،بعض
الفرص إلظهار مزيد من الص ـ ـ ـ ـ ـراحة والت اوب .ووافق أحد املشـ ـ ـ ـ ــار ني يف املناقشـ ـ ـ ـ ــة على وجود نزعة حنو
اس ـ ـ ـ ـ ــتخدا الص ـ ـ ـ ـ ــي املفتوحة جلداول األعمال احمللية والوطنية .وميكن أن حتظى املش ـ ـ ـ ـ ــاورات املغلقة بأمهية
خاصة عندما يقد املمثلون واملبعوثون واملستشارون اخلاصون (املمثلون اخلاصون) لألمني العا إحاطة إىل
اجمللس .ويف تلك احلاالت ،قد يلحق التبادل املنفت والصري لآلراء الضرر بالعالقات مع البلدان املضيفة
أو اجملاورة .وتسـ ـ ـ ـ ــاءل أحد احملاورين عن الص ـ ـ ـ ـ ـراحة اليت ينبغي التحلي هبا يف اجللسـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة يف قاعة
اجمللس؟ وما هي الدروس اليت اســتُخلصــت من الت ارب األخرية يف هذا الصــدد؟ وأعرب متكلم آخر عن
اعتقاده أن حتقيق التوازن الصحي بني املناقشات العامة واخلاصة هو مدعاة قلق متواصل ألعضاء اجمللس،
باعتباره ممارسة آخذة يف التطور.
وت التأ يد على أن أفض ـ ـ ــل الس ـ ـ ــبل لتعزيز نفوذ اجمللس وزيادة فعاليته هي دعم روح الوحدة بني
أعضائه .وقد يكون لذلك أمهية على وجه اخلصوص يف املعر ة ضد اإلرهاب .وهي مسألة ينبغي أن حتقق
بش ـ ـ ـ ـ ــأهنا املص ـ ـ ـ ـ ــاح املش ـ ـ ـ ـ ــرت ة لألعض ـ ـ ـ ـ ــاء قدرا من الوحدة يف العمل يفو ما حتقَّق حىت اآلن .وأفاد أحد
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ني بأن حق النقض هو أداة حو مة عاملية وليس جمرد إجراء تقين ،وينبغي للمرء أن يتوخى احلذر
بش ـ ــأن املقرتحات اليت تدعو الدول اخلمس الدائمة العض ـ ــوية إىل االتفا على مس ـ ــائل معينة قبل عرضـ ــها
على اجمللس .وباملثل ،فإن البحث عن أص ـوات بشــأن مشــاريع القرارات اليت يوجد عليها خالف ميكن أن
يؤثر سلبا على آفا التوصل إىل تسوية لتلك احلاالت .وأ د أحد املناقشني أن مجيع األعضاء حاضرون
للسب ذاته أال وهو :مساعدة اجمللس على الوفاء مبسؤولياته احلامسة مبوج امليثا  .ومثة متسع للتحسني
يف الس ـ ـ ــعي لتحقيق الوحدة ،حيث تنش ـ ـ ــأ أحيانا بعض اخلالفات حىت عندما ال تكون املس ـ ـ ــائل املطروحة
ذات أمهية حيوية لألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املعنيني .وينبغي لألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجلدد أن يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوا يف االعتبار أمهية العالقات
الشــخصــية يف متابعة أعمال اجمللس .ويف ظل ترا م العديد من األزمات املعقَّدة املدرجة يف جدول أعمال
اجمللس ،ما زالت هذه املعادلة الشخصية تزداد أمهية.

18-07114

15/32

S/2018/404

ا جلس ا ث ني
س يب ا عم وا هيئ ت ا ف عي
مد ا جلس
السفري ارل سكاو
املمثل املناوب للسويد لدى جملس األمن
ا معلقو
الوزير املستشار بيدرو لويس إينتشاوسيت خوردان
القائم باألعمال بالنيابة لدولة بوليفيا املتعددة القوميات
السفري ماثيو ريكروفت
املمثل الدائم للمملكة املتحدة
وتضمن جدول أعمال اجللسة الثانية املسائل التالية:
• ــان اعتمــاد مــذ رة رئيس جملس األمن املؤرخــة  30آب/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطس ،)S/2017/507( 2017
وهي نسخة منقحة ملذ رة الرئيس الواردة يف الوثيقة  ،S/2010/507إجنازا هاما .وجيسد مضموهنا
الكثري من التقد الذي أحرز يف الس ــنوات األخرية على مس ــتوى حتس ــني أس ــالي عمل اجمللس.
و انت العديد من هذه اخلطوات موضــع مناقشــة مرَّ زة يف حلقات العمل الســابقة املعقودة حتت
عنوان ”دخول معرتك العمــل على أت االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــداد“ .والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال املطروح اآلن ،بــالطبع ،هو
”ماذا بعد“؟
 هل ينبغي أن ينص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ االهتما يف عا  2018على زيادة اتسـ ـ ـ ـ ـ ــا االمتثال للنقا الواردة يفاملذ رة املنقحة ( )S/2017/507أ على حتديد جماالت إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية قد ينظر يف إدخال املزيد من
التحسينات فيها؟
 ي ميكن لألعضــاء املنتخبني حديثا اإلســها بصــورة بناءة للغاية يف دفع هذه العملية قدما يفعا 2018؟ وإىل أي مدى يش ـ ـ ـ ــرتك األعض ـ ـ ـ ــاء الدائمون وغري الدائمني يف وجهات نظر مماثلة
بشأن اختاذ مزيد من اخلطوات لتحسني أسالي عمل اجمللس؟
 ما هي األولويات اليت ينبغي للفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملس ــائل اإلجرائية األخرىالتابع جمللس األمن أن يس ــعى لتحقيقها يف عا 2018؟ وهل مثة مقرتحات بش ــأن املواض ــع اليت
ميكن أن حتدث معظم الفر يف األشهر املقبلة؟
• ــان أح ــد املواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع املتكررة حللق ــات العم ــل األخرية ،و ــذل ــك موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ــذ ري الرئيس
( S/2016/170و  )S/2016/619هو عملية اختيار رؤسـ ـ ــاء اهليئات الفرعية للم لس وما يتلقونه
من دعم وإعداد قبل االنضما إىل اجمللس.
 هل أحرز ما يكفي من التقد حنو تنفيذ هاتني املذ رتني؟ وهل مثة جماالت حتتاج إىل املزيد منالتحسينات؟
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 وفقا للفقرة  113من الوثيقة  ،S/2017/507جتري عملية املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات غري الرمسية هذه بطريقةمتوازنة وعلى حنو يتس ـ ـ ـ ـ ــم بالش ـ ـ ـ ـ ــفافية والكفاءة والش ـ ـ ـ ـ ــمول .فهل اس ـ ـ ـ ـ ــتوفيت هذه املعايري على
حنو متسق؟
 أتاح االنتقال إىل موعد أبكر النتخاب أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس املزيد من الفرص اليت تكفل بأن يكونرؤس ــاء اهليئات الفرعية املقبلني مؤهلني تأهيال جيدا خيوهلم باالض ــطال هبذه املها اليت غالبا ما
تكون ش ـ ـ ــاقة .وهل انت هذه العملية اليت جرى متديدها جمدية يف املمارس ـ ـ ــة العملية؟ وهل من
سبل ميكن باتباعها أن تتحسن؟
• تتناول الفقرات من  78إىل  82من الوثيقة  S/2017/507املمارس ـ ـ ـ ــة غري الرمسية املتبعة اليت يقو
مبوجبها عضو واحد أو أ ثر من أعضاء اجمللس بصفته القائم على الصياغة أو بصفتهم القائمني
على الص ـ ــياغة بتيس ـ ــري ص ـ ــياغة وثائق اجمللس ،وهي موض ـ ــو آخر خض ـ ــع للكثري من النقاش يف
حلقات العمل السابقة.
 ه ــل جتلى الرت يز على املرون ــة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمول على النحو الوارد يف الفقرات من  78إىل  82يفاملمارسة العملية بالقدر الكايف؟
 ما هي الظروف اليت يكون فيها من املنطقي متاما حتقيق أقصــى قدر من املشــار ة يف قيادة عمليةالصياغة ؟ وماهي احلاالت اليت انت فيها هذه املشار ة جمدية بوجه خاص؟
 يف أية مرحلة ينبغي فيها لألعضاء املنتخبني حديثا إبداء اهتما بتحمل مسؤولية العمل بصفتهمقائمني على الصياغة أو مشار ني فيها؟ ي وملن ينبغي اإلعراب عن هذا االهتما ؟
• يبدو أن أعضاء اجمللس قد تقبلوا فكرة استخدا طائفة أوسع من أشكال اجللسات يف السنوات
األخرية .و ما جاء يف الفقرة  21من الوثيقة  ،S/2017/507فإن مؤشرات املرونة  -حيث يعتمد
اختيار الش ـ ـ ـ ـ ــكل على ما جي إجنازه واألصـ ـ ـ ـ ـ ـوات اليت ينبغي مساعها  -انت مثرية لإلع اب،
ولكن رمبا قد حان الوقت إلجراء بعض التقييم.
 هل تطورت املمارس ــة ببس ــاطة يف اجتاه عقد أش ــكال جلس ــات أ ثر تنوعا أ أن هذا مثرة تفكريأ ثر اسـ ـ ـرتاتي ية ومنه ية؟ وهل ينبغي أن يكون هناك تقييم مجاعي لألش ـ ــكال اجملدية حبسـ ـ ـ
الغرض ،يف مسعى يراد يف جزء منه حتسني توجيه األعضاء اجلدد؟
 تضـ ــمنت الوثيقة  S/2017/507مناقشـ ــة مفصـ ــلة عن يفية إجراء مشـ ــاورات غري رمسية للم لسبكامل هيئته ،وهو موضــو آخر من املواضــيع اليت تكررت يف حلقات العمل الســابقة .ومع ل
االهتما الذي أثاره هذا املوض ـ ـ ـ ـ ـ ــو  ،هل أُحرز تقد بري حنو جعل هذه اجللس ـ ـ ـ ـ ـ ــات أقل رمسية
وأ ثر تفاعال وأ ثر فائدة؟ ملاذا أو مل ال؟
 يف السنوات األخرية ،يوحي تزايد استخدا اجللسات الرفيعة املستوى واجللسات بصيغة ”آريا“بأن األعضــاء يرون فائدة يف ال طريف اجملال املمتد بني الرمسي وغري الرمسي .ما هو ســب ذلك،
وماذا ينبغي أن يتوقع األعضاء املنتخبون حديثا يف الفرتة 201٩-2018؟
 إن املناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة ،ما تقر الفقرة  38من الوثيقة  ،S/2017/507تفي بأغراض متعددة،ولكن أس ـ ـ ــئلة حول إجرائها وفائدهتا قد أثريت أيض ـ ـ ــا بوض ـ ـ ــوح يف حلقات العمل األخرية .فهل
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باإلمكان عمل املزيد لتعزيز قيمتها ،س ـ ـ ـواء انت تعاجل ش ـ ـ ـواغل مواضـ ـ ــيعية أو ش ـ ـ ـواغل خاص ـ ــة
حباالت بعينها؟ ومن منظور أ ثر اس ـرتاتي ية ،هل قلل االبتعاد عن اجللســات اخلاصــة من فرص
التبادل الصري لآلراء بني أعضاء اجمللس رغم ما قدمه لفائدة أهداف الشفافية والشمول؟
• توق تكاثر اهليئات الفرعية بعد أن أجنزت عدة أفرقة والياهتا ،ولكن ال تزال هناك تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت
بش ــأن القدرة ،وبش ــأن األس ــباب اليت جتعل بعض اهليئات أ ثر فعالية من غريها ،وبش ــأن قواعد
اإلمجا  ،وبشأن العالقة بني اجمللس كل وهذه األجهزة الفرعية.
 يف الفقرة  101من الوثيقة  ،S/2017/507يشـ ـ ـ ع أعض ـ ــاء اجمللس رؤس ـ ــاء مجيع اهليئات الفرعيةعلى مواص ـ ـ ــلة إبالغ اجمللس بأي مس ـ ـ ــائل معلقة ،ألغراض منها تلقي التوجيه االس ـ ـ ـ ـرتاتي ي من
اجمللس .فهـل جرى من حيـث املمـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العمليـة تطبيق ـل من جـاني هـذه املعـادلـة بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
منتظمة؟
 يف الفقرة  ٩5من الوثيقة  ،S/2017/507يقر أعضاء اجمللس ب ــأمهية مواصلة التواصل مع جلنة بناءالس ـ ـ ــال  .ومع ذلك ،و ما لوحظ يف حلقات العمل الس ـ ـ ــابقة ،فإن العالقة بني اجمللس والل نة،
اليت أُنش ـ ــئت بوص ـ ــفها هيئة فرعية وهيئة اس ـ ــتش ـ ــارية للم لس على حد سـ ـ ـواء (و ذلك اجلمعية
العامة) ،مل تر أبدا إىل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التوقعات .فما الذي ينبغي القيا به حيال ذلك ،إن ان
ينبغي القيا بشيء؟
هداف ”ا عملي  “5٠7ا متعلق أس يب عم ا مجلس وتقييمه
أش ـ ــري إىل ض ـ ــرورة أن تكون أس ـ ــالي عمل اجمللس مرتبطة باحملتوى واألهداف .وينبغي أن يس ـ ــري
الش ــكل واإلجراءات على منوال ما اول األعض ــاء القيا به والكيفية اليت اولون هبا القيا بذلك .و ان
هناك ميل إىل احلديث عن يفية القيا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء ما أ ثر من احلديث عن ما يُراد حتقيقه .ووفقا ملا ذ ره
أحد املش ـ ـ ــار ني ،قد تكون املعرفة باإلجراءات ذات أمهية حامسة للتعبري عن النفوذ داخل اجمللس ،يف حني
أن تفهم أس ـ ــالي عمل اجمللس أمر أس ـ ــاس ـ ــي لدى املنس ـ ــقني الس ـ ــياس ـ ــيني واألعض ـ ــاء املنتخبني .ويف هذا
الص ـ ـ ــدد ،فإن الوثيقة  S/2017/507وثيقة ال تقدر بثمن .وليس ـ ـ ــت اإلجراءات هدفا يف حد ذاهتا ،ولكنها
أدوات هامة متكن األعضــاء املنتخبني من العمل على حنو يتســم بالكفاءة والفعالية يف إطار عمل اجمللس،
باعتبارهم أعض ـ ــاء جدد ورؤس ـ ــاء هليئات فرعية على حد س ـ ـواء .وش ـ ــدد أحد املناقش ـ ــني على قيمة الوثيقة
 S/2017/507بوص ــفها وثيقة موحدة وأداة تس ــهم يف حتقيق الش ــفافية والتكافؤ .ومن املهم للغاية أن يعمل
مجيع األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،الــدائمون وغري الــدائمني ،وفقــا لنفس اجملموعــة من القواعــد واإلجراءات .ورأى أحــد
املتكلمني أن معدي الوثيقة  S/2017/507اس ــتفادوا من البيانات املدىل هبا خالل املناقش ــة املفتوحة بش ــأن
أسـ ــالي العمل .ويكمن نطا قيمتها النهائية يف تنفيذها .ويف هذا الصـ ــدد ،علق أحد احملاورين بقوله إنه
سـيكون هناك تناوب سـلس يف قيادة الفريق العامل غري الرمسي ،وإنه جيري إعداد خطة وبرنامج عمل لعا
 2018وما بعده.
ا جلس ت وا مش ورات
أشـ ــار أحد املناقشـ ــني إىل أن حلقة العمل األخرية ،يف عا  ،2016شـ ــهدت الكثري من النقاش
بش ـ ـ ــأن س ـ ـ ــبل جعل املش ـ ـ ــاورات أ ثر تفاعلية .و انت هناك حماوالت إلدخال قاعدة تس ـ ـ ــم لألعض ـ ـ ــاء
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باملتابعة على الفور حيثما انت نقطة تتعلق مباشــرة مبا قاله املتكلم الســابق وتش ـ يع اإلداء ببيانات أ ثر
إجيازا .وبالنظر إىل املسـ ــؤوليات اهلائلة اليت يضـ ــطلع هبا اجمللس ،جي على األعضـ ــاء إجياد السـ ــبل الكفيلة
جبعل اجمللس أ ثر فعالية وأ ثر قدرة على إحداث التغيري .وجي التحضــري لل لســات بصــورة جيدة ،ما
ينبغي للمش ـ ـ ـ ـ ــار ني يف حلقات العمل أن يتفقوا اليو على أنه ينبغي أن يكون لكل اجتما  ،سـ ـ ـ ـ ـ ـواء ان
رمسيــا أو غري رمسي ،نتي ــة عمليــة ،حىت وإن ــانــت جمرد معلومــات للص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــافــة .وينبغي أن يكون أداء
األعض ــاء أفض ــل يف ما يتعلق بتحديد األولويات يف ض ــوء جدول أعمال اجمللس الواس ــع وقدراته احملدودة.
ويف حال مل يكن ممكنا حتديد أي نتي ة عملية لبند معني ،فلرمبا ينبغي لألعض ـ ـ ـ ــاء أال يبحثوا فيه .وعالوة
على ذلك ،ينبغي أن يص ـ ـ ــب من املمارس ـ ـ ــات املنتظمة االجتما مع األطراف واجلهات األخرى ص ـ ـ ــاحبة
املص ـ ــلحة قبل ل اجتما  .فمن ش ـ ــأن ذلك أن يعزز ش ـ ــرعية اجمللس وفعاليته .وعلق أحد املش ـ ــار ني بأنه
ينبغي تطبيق قاعدة ”عد اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار“ عندما يتعلق األمر باالنفتاح .وعندما تكون هناك اختالفات يف
الرأي ،قد يكون من األجدى معاجلتها يف جلسة خاصة أوال سعيا لسد الثغرات قبل إعالهنا أما العامة.
ورأى أحد املتكلمني أن مباد التفاعل والتوجه حنو املنحى العملي والش ـ ـ ـ ــفافية جي أن يُهتدى
هبا يف عقد مجيع جلسات اجمللس .فالتدخالت القصرية وتقليل االعتماد على مذ رات الكلمات والتيسري
الفعال ميكن أن تس ـ ـ ــهم مجيعها يف تعزيز التفاعل يف املش ـ ـ ــاورات .وقد يكون هناك نو من املفاض ـ ـ ــلة بني
الش ــفافية والتفاعل ،ولكن احلاجة األهم هي زيادة ح م املش ــار ة يف ما بني األعض ــاء .ويف هذا الص ــدد،
قد تكون هناك أوقات يكون من املفيد فيها إش ـ ـ ـراك املمثلني الدائمني يف مرحلة مبكرة يف عملية التفاوض
بشــأن نصــوص القرارات ،يف مســعى يهدف جزئيا إىل حتديد نقا االتفا املمكنة .ويف ما يتعلق بالتوجه
حنو املنحى العملي ،ال ينبغي عقد اجللســات جملرد أن هذا هو ما حدث من قبل .وينبغي الس ـؤال عما إذا
س ـ ـ ـ ــتكون هناك أي نتي ة قابلة للتنفيذ ،والتيقن من أن اجلميع يعرف مس ـ ـ ـ ــبقا ما قد تكون تلك النتي ة.
وينبغي وضــع حدود زمنية صــارمة ملقدمي اإلحاطات اإلعالمية .ومن الضــروري التفكري بصــورة نقدية قبل
عقد اجللس ـ ـ ـ ــة ،والتماس مس ـ ـ ـ ــاعدة الرئيس يف حتديد األولويات ،والس ـ ـ ـ ــعي إىل االتفا بش ـ ـ ـ ــأن املعلومات
املوجهة للص ــحافة حىت بش ــأن املس ــائل اليت هي موض ــع خالف .ويف ما يتعلق بالش ــفافية ،ميثل التكلم يف
قاعة العمو جمرد خطوة من اخلطوات املمكنة .وعندما جترى مناقشــات خاصــة يف غرفة املشــاورات ،ينبغي
إبالغ اآلخرين باالجتما ومبا يؤمل حتقيقه من ذلك االجتما  .وميكن القيا بعمل أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف ما يتعلق
بإبقاء اآلخرين على علم بسري املفاوضات.
وعلق أحد املشــار ني بأن اســتخدا اجمللس طائفة من أشــكال اجللســات قد تطور إىل حد بري.
ُقر
وجرى النظر يف إمكانية املفاض ــلة بني الش ــفافية والفعالية أثناء التفاوض بش ــأن الوثيقة  ،S/2017/507وأ َّ
بأن فرص التفاعل خالل املش ـ ـ ـ ـ ــاورات غري الرمسية أ ثر منها يف اجللس ـ ـ ـ ـ ــات الرمسية .وينبغي إجياد الس ـ ـ ـ ـ ــبل
الكفيلة جبعل املش ـ ـ ـ ـ ــاورات غري الرمسية أ ثر ش ـ ـ ـ ـ ــفافية أما عمو األعض ـ ـ ـ ـ ــاء .وحيثما أمكن ،ينبغي طل
املعلومات املوجهة للص ـ ـ ـ ــحافة من اجللس ـ ـ ـ ــات ،على الرغم من أن االتفا على هذه اجللس ـ ـ ـ ــات ميكن أن
يس ـ ـ ـ ــتغر وقتا طويال ويتعني القيا به بص ـ ـ ـ ــورة أ ثر فاءة .وتتي املناقش ـ ـ ـ ــات املفتوحة لعمو األعض ـ ـ ـ ــاء
املشار ة يف أعمال اجمللس ،ورمبا تبدد االعتقاد بأن اجمللس مييل إىل أن يكون مبعزل عن املناقشات األوسع
اجلارية داخل املنظمة .ويف أشكال اجللسات املفتوحة ،ثريا ما افتُقد التفاعل والكفاءة ،وإن ان ممكنا يف
بعض األحيان احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على إجابة مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة اليت ميكن طرحها يف
جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــات مفتوحة .فاملس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة هي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة توازن بني االنفتاح والتفاعل والفعالية .وقد يكون من املفيد
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ألعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس اإلدالء ببيانات يف املناقشـ ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة ،ولكن رمبا ميكن تعديل إجراءاهتا جلعلها أ ثر
فاءة وأقل استهال ا للوقت.
وعلق أحد املناقشني بأن وفد بلده ان أ ثر محاسا بشأن املناقشات املفتوحة قبل االنضما إىل
اجمللس ،ولكنه أصــب أقل محاســا بكثري منذ ذلك احلني .والس ـؤال املطروح هو ما إذا ان لل لســة العلنية
غرض معني ونتي ة حمتملة .فدورات اإلبالغ ليسـ ـ ـ ــت مربرا افيا لل لسـ ـ ـ ــة .ووفقا ملا ذ ره أحد احملاورين،
فإن اإلميان بالش ـ ــفافية ش ـ ــيء و ’الت ول عاريا‘ ش ـ ــيء آخر .واملناقش ـ ــات املفتوحة تش ـ ــكل إهدارا للوقت
واملال وينبغي إلغاؤها .ولو انت تلك املناقش ــات يف غاية األمهية ،فلماذا ال يبقى الس ــفراء يف القاعة؟ هل
يصــغي حقا أعضــاء اجمللس إىل هذه املناقشــات أو يدرجون أي شــيء منها يف األعمال اجلارية للم لس؟
وينبغي لألعض ــاء أن يتحدثوا بص ـراحة إىل عمو األعض ــاء بش ــأن إجياد ش ــكل أفض ــل لل لس ــات .وينبغي
ملض ــمون اجللس ــات يف القاعة أن يكون مكمال ملض ــمون اجللس ــات يف غرفة املش ــاورات ،وليس تكرارا له،
وأن توفر الثانية منها فرصــة للتحضــري لألوىل ،ولكن ثريا ما يقرأ اجلميع أوراقا صــغرية يف غرفة املشــاورات،
مث يكرر تلــك النقــا يف القــاعــة .وينبغي للم لس أن يــدعو البلــدان املتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررة بوجــه خــاص إىل غرفــة
املشـ ـ ــاورات ،بدال من الكال عنها يف غياهبا .وينبغي لألعضـ ـ ــاء املنتخبني حديثا أيضـ ـ ــا احلذر من التفكري
بأن ل ما يقال يف غرفة املشــاورات يظل سـريا .ومل يتضـ أبدا ملاذا اعتربت بعض املســائل ،مثل الصــحراء
الغربية ولبنان ،حســاســة للغاية حبيث ال ميكن تناوهلا يف جلســات مفتوحة ،يف حني انت مواضــيع أخرى
على نفس القدر من احلساسية جتري مناقشتها علنا بصورة اعتيادية.
وأوض ـ ـ أحد املتكلمني أنه ميكن إدخال حتس ـ ــينات على طريقة إجراء املناقش ـ ــات املفتوحة ،مثل
احلد من أوقات التكلم وتقدمي موجزات سـ ــلفا والرت يز على اقرتاحات حمددة ،ولكن ينبغي إغفال أن هذه
املناقش ـ ـ ــات متثل الوس ـ ـ ــيلة الوحيدة إلنش ـ ـ ــاء عالقة مع اجمللس بالنس ـ ـ ــبة ملعظم الوفود .وقد شـ ـ ـ ـ رص ـ ـ ــد
املشاورات غري الرمسية مدى ضآلة التفاعل فيها ،ولكن رمبا يكون من املفيد أن نعرف سلفا ما هو الغرض
من اجللسـ ــة .ووفقا ملا ذ ره أحد املشـ ــار ني ،ان انعدا التفاعل يف املشـ ــاورات خميبا لآلمال ،إال أنه ليس
صحيحا أن ل ما يقال يف القاعة يُنقل للخارج ،بل معظمه فقط .ويف بعض األحيان ،ميكن للمناقشات
املفتوحة أن تفي بغرض ما عندما يطال هبا عدد من الدول غري األعض ـ ــاء يف اجمللس ،وإن ان مس ـ ــتوى
احلضور مييل إىل ونه منخفضا جدا .و ثريا ما حتظى اجللسات بصيغة ”آريا“ حبضور أفضل ،وهي تتميز
بــإدراج مــدخالت من طــائفــة أوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع من مقــدمي اإلحــاطــات اإلعالميــة من داخــل املنظمــة وخــارجهــا.
وللحصـ ــول على رأي البلد املعين ،ان أحد االحتماالت يتمثل يف اجتما رئيس اجمللس مع املمثل الدائم
للبلد مسبقا.
ويف ما يتعلق بفائدة املناقش ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة ،علق أحد احملاورين بأنه ينبغي التفريق بني الش ـ ـ ـ ـ ــفافية
والسـ ـ ـ ـ ـ ــلوك املسـ ـ ـ ـ ـ ــرحي .فاملناقشـ ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة واإلحاطات اإلعالمية املفتوحة ميكن أن تصـ ـ ـ ـ ـ ــب فرصـ ـ ـ ـ ـ ــا
لالســتعراض .ومثة أشــكال أخرى ،مثل جلســات التحاور غري الرمسية ،ميكن للم لس من خالهلا أن يقد
صــورة أفضــل عنه ويتلقى طائفة أوســع من الردود .وميكن أن تســتخد هذه األشــكال على حنو أ ثر تواترا
وبقدر اس ـ ـ ـ ـرتاتي ي أ رب للتعاون مع األطراف األقرب إىل حافظة من احلافظات .وميكن للمناس ـ ـ ــبات غري
الرمسية ،مثل العش ـ ـ ــاء مع املمثلني اخلاص ـ ـ ــني الرئيس ـ ـ ــيني لألمني العا  ،أن تكون وس ـ ـ ــيلة مفيدة لالس ـ ـ ــتما
وللعمل على الس ـواء .وأ د أحد املشــار ني أن جلوس مخســة عشــر ســفريا حول مائدة عشــاء يكون جمديا
يف العادة ،يف حني أن جلوسـ ـ ــهم حول الطاولة يف غرفة املشـ ـ ــاورات ليس ذلك .ويف أعقاب هذا احلوار،
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لعل األعض ــاء يكونوا أ ثر تفاعال يف مش ــاورات األس ــبو التايل .وينبغي اجمللس أن يس ــرتش ــد يف مداوالته
باالس ـ ـ ـ ــتنتاجات العملية املنش ـ ـ ـ ــودة .واس ـ ـ ـ ــتخدا املش ـ ـ ـ ــاورات مكان للتفاوض بش ـ ـ ـ ــأن املعلومات املوجهة
للصحافة ليس استخداما جيدا للوقت ،لذلك سيكون من األصوب الوثو بالرئاسة يف مثل هذه األمور.
وأشار متكلم آخر إىل أنه جي على األعضاء تذ ري أنفسهم بأن يكونوا يف وضع املتلقي ،وليس فقط يف
وضــع اإلرســال ،يف مجيع أنوا أشــكال اجللســات .وقد انت هناك بعض املناقشــات املفتوحة القيمة ،مثل
تلك املتعلقة باألطفال والص ـرا املســل  ،حيث ان هناك الكثري لالســتما إليه ،ومن املهم احلصــول على
رؤى بديلة ،لكن ينبغي للمنظمني احلرص على انتقاء رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فعالني لتقدمي اإلحاطات اإلعالمية .ويف ما
يتعلق بالسرية يف املشاورات ،فمن احلكمة أن يكون املرء دائما على استعداد للشفافية.
وحث أحد املشـ ـ ــار ني األعضـ ـ ــاء اجلدد على اإلصـ ـ ــغاء والتفاعل .وأشـ ـ ــار إىل أن الناس يدخلون
وخيرجون ليس يف املناقشات املفتوحة فحس  ،بل يف املشاورات أيضا .وإن مما يستحق التقدير الكبري أن
يأخذ املندوبون الوقت الالز لالســتما إىل بعضــهم البعض .ويف الوقت نفســه ،ينبغي التحلي بالش ـ اعة
الالزمة لعد الكال  .فاجلميع يش ـ ـ ـ ـ ــعر بوجوب التكلم يف املش ـ ـ ـ ـ ــاورات ،حىت لو مل يكن لديهم أي جديد
ميكن إض ـ ــافته .وإذا ان على املرء أن يتكلم ،فينبغي أن يكون اهلدف يف االختص ـ ــار ،ال يف الكال الزائد
عن احلاجة .ويف ما يتعلق بتواتر اجللســات ،علق أحد املناقشــني بأنه يف ما عدا اجللســات املطلوبة مبوج
القرارات ،ان هناك ميل إىل عقد جلسـ ـ ـ ــات ثرية جدا بشـ ـ ـ ــأن مواضـ ـ ـ ــيع بعينها ،ما يف حالة موضـ ـ ـ ــو
دارفور .ويف ما يتعلق بعدد املناقشـ ــات املفتوحة ،من املفهو أن مجيع الوفود ،وال سـ ــيما غري الدائمة منها،
تريد أن ترتك أثرها ،ولكن هناك الكثري جدا من املناقش ـ ـ ــات املفتوحة ،وقد تض ـ ـ ــرر األثر العا هلا من جراء
ذلك .ورأى أحد املتكلمني أن هناك تطورا إجيابيا بريا حنو اســتخدا طائفة أوســع من أشــكال اجللســات.
فقد ســاعد اســتخدا جلســات صــيغة ”آريا“ وجلســات التحاور غري الرمسية على مشــار ة اجلهات الفاعلة
ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة يف عدد من احلاالت ،مبا يف ذلك عدة حاالت يف أفريقيا .ومن األمهية مبكان بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
للم لس أن يتفاعل مع األطراف اليت تشكل العمليات السياسية وتديرها على أرض الواقع.
وأشري إىل أن الزوار القادمني من العواصم قد جيدون جلسات اجمللس رمسية أ ثر مما يلز وليست
تفــاعليــة مبــا فيــه الكفــايــة .وميكن جللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التحــاور غري الرمسيــة أن تكون أ ثر جــدوى يف حــالــة هــذه
الزيارات .وطُرح س ـ ـؤال عن يفية تس ـ ـ يل بيان رمسي .وأشـ ــري إىل أن ذلك ال ميكن أن يتم إال يف جلسـ ــة
رمسية .ويف املش ـ ــاورات غري الرمسية ،تعد األمانة مذ رة لألمني العا  ،ولكنها ليس ـ ــت يف وض ـ ــع يس ـ ــم هلا
بإطال أعض ــاء اجمللس على ما جاء يف تلك املذ رات .وأش ــار أحد املش ــار ني إىل أن جلنة األمم املتحدة
التحضريية قد ناقشت هذه املسألة حبدة يف عا .1٩45
ويف ما يتعلق مبا متخض عن املناقش ـ ــة ،أش ـ ــري إىل أن تعزيز التفاعل هو املفتاح للتوص ـ ــل إىل املزيد
من املداوالت املثمرة .وذ ر أحد املش ـ ــار ني أنه لكي املش ـ ــار ون يكون أ ثر واقعية وتفاعلية ،جي عليهم
أوال اإلص ـ ـ ــغاء إىل بعض ـ ـ ــهم البعض .وينبغي قبل عقد االجتما حتديد اهلدف والنتائج املتوقعة :أي ينبغي
حتديد األولويات لتربير الدعوة إىل االجتما  .وميكن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا مآدب اإلفطار الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهري بني املمثلني
الدائمني ،وهو ما شرعت به نيوزيلندا ،من أجل مناقشة جوهر املسائل املقبلة قبل عقد املشاورات بشأهنا.
وينبغي لألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الذين يقرتحون املناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحة أن يتولوا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية إعداد موجز واقرتاح بعض
اإلجراءات املوصى هبا حىت تكون هذه املناقشات ذات قيمة أ رب.
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واضعو ا مسودة األو ى وسي س ا شمول
اقرتح إشـ ـراك مجيع األعض ــاء
حىت يتس ــى جلميع األعض ــاء الش ــعور بأهنم ميس ــكون بزما األمورُ ،
اخلمسة عشر بطريقة ما يف عملية الصياغة املتصلة بنتائج عمل اجمللس .ويف هذا اجلهد الرامي إىل تش يع
سياسة الشمول ،يتحمل واضعو املسودة األوىل مسؤولية خاصة وينبغي لألعضاء العشرة غري الدائمني أن
جيتمعوا للنظر يف ل ناتج قبل اعتماده .ومسـ ــألة حتديد وقت بدء الصـ ــالحيات يف وضـ ــع املسـ ــودة األوىل
وانتهائها ليســت حمددة حتديدا جيدا ،وقد يكون من األفضــل ممارســة هذا الدور على حنو يُقر حبق املبادرة
الذي ميلكه مجيع أعض ـ ــاء اجمللس .ومن ش ـ ــأن ذلك أن يشـ ـ ـ ع روح اإلبدا داخل اجمللس .ووفقا ملا ذ ره
أحد املش ــار ني ،متثل الوثيقة  S/2017/507خطوة هامة على الطريق املؤدي إىل حتقيق مزيد من الش ــمولية،
مبا يف ذلك يف عملية الص ـ ــياغة .وينبغي أن تُع ىقد على األقل جلس ـ ــة واحدة من جلس ـ ــات املش ـ ــاورات غري
الرمسية قبل اعتماد أي نص .ويتعني على اجمللس اآلن أن ينفذ أحكا الوثيقة  ،S/2017/507اليت تعكس
ممارسة آخذة يف التغري واليت ميكن تعديلها يف املستقبل حس استمرار املمارسة يف التغري.
وأش ــار أحد املتكلمني إىل أن اجلميع يدعو إىل ”التحلي باجلرأة“ عندما يتعلق األمر بالص ــياغة،
غري أن الت ــارب ــانــت أ ثر تفــاوتــا من حيــث النتــائج وينبغي لألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجلــدد أن يتعــاملوا مع هــذه
املسؤولية بشيء من احلذر ألهنم قد يالقون بعض املعارضة لألفكار املبتكرة .ويتوق ذلك على الظروف،
ألنه من الطبيعي جدا أن يتوىل األعضـ ـ ــاء املتمتعون مبعرفة خاصـ ـ ــة أو بالقرب اجلغرايف مسـ ـ ــؤولية الصـ ـ ــياغة
يف ما يتعلق حباالت معينة .وقد سـ ـ ــارت األمور على هذا النحو بشـ ـ ــكل جيد بالنسـ ـ ــبة هلم .وأشـ ـ ــار أحد
املناقش ـ ـ ـ ــني إىل أحد البنود الذي تقاس ـ ـ ـ ــم فيه الص ـ ـ ـ ــياغة مؤخرا أحد األعض ـ ـ ـ ــاء الدائمني وأحد األعض ـ ـ ـ ــاء
غري الدائمني .وعلق حماور آخر على جدوى وجود مشــار ني يف الصــياغة يف ما يتعلق باملســائل اليت يكون
فيها ملثل هذا الرتتي مربره املنطقي من الناحية الفنية .ما ســيكون من املفيد إش ـراك املمثلني الدائمني يف
وقت مبكر يف عملية التفاوض والصياغة .وعلق أحد املشار ني بأن أهم شيء هو اهتما واضعي املسودة
األوىل بالعمل على حنو تعاوين وشفاف وشامل لل ميع.
ا بعث ت
قال أحد املناقشــني إنه قد يكون من املفيد جدا ألعضــاء اجمللس أن يقوموا ببعثات لزيارة املناطق
املثرية للقلق ،بيد أن تنفيذ هذه البعثات ليس متسقا .فقد أسفرت البعثة اليت أُوفدت إىل تشاد عن تكوين
أفكار متعمقة ولكنها انت مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنية إىل حد بري .و انت البعثة إىل ولومبيا ممتازة من مجيع النواحي
غري أن بعض التحديات قد نشأت فيما بعد .وميكن لشعبة شؤون جملس األمن أن تقد خدمة عن طريق
حماولة توحيد هذه البعثات يف املسـتقبل .وعلق أحد املتكلمني بأن منسـقني سـياسـيني ،وليس شـعبة شـؤون
جملس األمن ،هم من يقومون بتنظيم هذه البعثات .وهناك مزايا لزيارة بلد واحد ،ألن الوقت الذي ميضــي
يف السفر يكون أقل بينما يزداد الوقت املخصص للقاء ممثلي اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة األخرى على
أرض الواقع .ويف رأي أحد احملاورين ،فإن بعثات اجمللس هذه انت قيمة وش ـ ـ ـ ـ ــكلت عبئا يف الوقت ذاته.
فالبعثتان املوفدتان إىل هاييت وجنوب السـ ـ ـ ــودان انتا ممتازتني وأسـ ـ ـ ــفرتا عن اتصـ ـ ـ ــاالت جيدة مع اجلهات
الفاعلة على أرض الواقع وعن آراء متبصرة جديدة على حد سواء .و انت بعض البعثات األخرى حممومة
للغاية وأقل قيمة .ويتعني على اجمللس أن يضع جمموعة من أفضل املمارسات يف تنظيم مثل هذه البعثات.
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والحظ أحد املشــار ني أن بعثات اجمللس تكتســي عموما قيمة برية .فهي توفر فرصــة لالســتما
إىل طائفة واســعة من األص ـوات ،مبا يف ذلك أص ـوات اجملتمع املدين والقادة الســياســيني احملليني .وميكن أن
تكون مض ـ ــنية وجديرة باالهتما على حد سـ ـ ـواء .ويف بعض األحيان ال يتص ـ ــور األعض ـ ــاء مدى ص ـ ــعوبة
تنظيم هذه البعثات ومدى أمهية القيا هبا على حنو جيد .وعلق أحد املناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني أن بعثات اجمللس قيمة
إال أهنا قابلة للتحس ـ ـ ــني من الناحية الفنية .وأض ـ ـ ــاف مش ـ ـ ــارك آخر أنه إذا أُحسـ ـ ـ ـن اإلعداد هلذه البعثات
وقيادهتا ،فيمكن أن تعود بنفع بري على عمل اجمللس.
اإلسه م وا تواص
ارتُؤي أن اجمللس ســيســتفيد من أي حتليل أ ثر تكامال جتريه األمانة العامة .فمن شــأن ا تســاب
فهم أعمق لألبعاد التنموية والســياســية واالجتماعية واالقتصــادية للنزاعات أن س ـن عملية اختاذ القرارات
يف اجمللس يف ثري من احلاالت .ونظرا إىل عد تفاعل اجمللس بانتظا مع العديد من هيئات منظومة األمم
املتحــدة ،فــإنــه يعتمــد على اإلحــاطــات اليت يتلقــاهــا من هيئــات األمــانــة العــامــة اليت لــديهــا هــذا املنظور
األوسع .وعلى حنو مماثل ،فإن األعضاء يقدرون عموما عندما يكون األمني العا جريئا نسبيا يف تقييماته
ويف تبادل آرائه وأفكاره بش ـ ــأن س ـ ــبيل املض ـ ــي قدما .ووفقا ملتكلم آخر ،يص ـ ــع فهم األس ـ ــباب اجلذرية
دون االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتما إىل اإلحاطات املقدمة من خمتل هيئات منظومة األمم املتحدة .فما الذي ميكن فعله
لض ــمان تلقي اجمللس أ ثر من وجهة نظر واحدة بش ــأن هذه املس ــائل على حنو أ ثر انتظاما؟ وإذ الحظ
أحد املشـ ـ ــار ني االجتاه املتزايد إىل دعوة ممثلي منظمات اجملتمع املدين إىل تقدمي إحاطات إىل اجمللس ،فإنه
تســاءل عما إذا انوا يُعربون عادة عن آراء اجملتمع املدين كل .وتُدعى الشــخصــيات الســياســية واملمثلون
اخلاصون من الرتتيبات اإلقليمية ،مثل االحتاد األفريقي ،إىل اجمللس بوترية أقل .فما هو سب ذلك؟
وحس ـ ــبما ذ ر أحد املناقش ـ ــني ،فإن األمني العا ال ض ـ ــر املش ـ ــاورات غري الرمسية بالقدر الذي
اعتاد عليه ســابقا .فهذه املشــاورات توفر فرصــة طيبة لالســتما آلرائه مباشــرة عن النتائج املســتخلصــة من
الرحالت اليت يقو هبا ولتبادل اآلراء على حنو أ مل مما ميكن القيا به أثناء مآدب الغداء اليت ضـ ـ ـ ـ ـ ــرها
أعضـ ـ ــاء اجمللس معه .فاألعضـ ـ ــاء يف حاجة إليه وهو يف حاجة إليهم .وأشـ ـ ــار أحد املشـ ـ ــار ني إىل أنه دعا
مؤخرا األمني العا لزيارة غرفة املشـ ــاورات يف املسـ ــتقبل القري  .وأ د أحد املتكلمني أنه ان هناك اتفا
واسع النطا يف حلقة العمل بشأن استصواب تلقي إحاطات وتقارير تتضمن جمموعة أوسع من وجهات
النظر وحتتوي مقرتحات جريئة نســبيا وقابلة للتنفيذ .وبغرض إضــفاء الشــفافية وحتقيق الشــمول ،حث أحد
املشار ني على تضمني املوقع الشبكي ألعضاء اجمللس رابطا يوصل إىل موقع شعبة شؤون جملس األمن يف
حد ذاته ،على النحو الذي فعلته بعثتهم.
ورأى أحد املناقش ــني أن تزايد اس ــتخدا اجمللس لص ــيغة آريا يف االجتماعات وجلس ــات التحاور
غري الرمسية قد أتاح له االســتما ليس إىل جمموعة أوســع من اجلهات الفاعلة من خارج املنظمة فحس ـ ،
بل إىل طائفة أ ثر تنوعا من املنظورات واألص ـوات من داخل منظومة األمم املتحدة أيضــا .وو َّس ـعت هذه
املمارســة نطا فهم األعضــاء للحاالت احلرجة املدرجة يف جدول أعماهلم .وأشــار أحد املناقشــني إىل أنه
قد يكون من املفيد أن جيتمع رئيس اجمللس مع ممثلني رفيعي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى عن بلد ما قبل تناول بند جدول
األعمال اخلاص بذلك البلد .وينبغي أن تصــب هذه املمارســة أ ثر شــيوعا .ويف هذا الصــدد ،الحظ أحد
احملاورين أن اجلهات الفاعلة املعنية حبالة معينة قد جتتمع مع اجمللس قبل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات أو بعدها .ويف رأي
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أحد املتكلمني ،قد يود رئيس اجمللس أن يرت لعقد اجتماعات قبل النظر يف حالة ما ليس مع مس ـ ـ ـ ــؤويل
البلد املتض ـ ـ ـ ــرر فحس ـ ـ ـ ـ  ،بل مع األطراف اإلقليمية الفاعلة أيض ـ ـ ـ ــا ،مثل االحتاد األفريقي .لكن ليس من
السهل دوما القيا بذلك.
ووفقا ملا ذ ره أحد املشار ني ،ان من األسهل عموما االتفا على املعلومات املوجهة للصحافة
يف عا  2017مقارنة بالعا الس ـ ـ ـ ـ ــابق ،ولكن هنالك أوقات يص ـ ـ ـ ـ ــع فيها التوص ـ ـ ـ ـ ــل إىل اتفا من هذا
القبيل .ويف مثل هذه احلاالت ،قد يكون من األفضـ ـ ـ ـ ــل ترك الرئيس يتكلم عما دث .وينبغي أن نثق به
لإلدالء بتصر ات يف مجيع احلاالت يف الوقت املناس وعلى حنو منص  .وعلق متحدث آخر قائال إنه
ينبغي التعامل مع املعلومات املوجهة للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة باعتبارها ”أدىن حد ممكن“ من النتائج وينبغي أن يثق
األعض ـ ـ ــاء يف الرئيس لقراءهتا .ويف رأي أحد املش ـ ـ ــار ني ،فإن من املؤس ـ ـ ـ ـ أن بعض البلدان ال تعرف أن
اجمللس يبت يف مس ـ ـ ـ ـ ــألة ما إال من خالل يومية األمم املتحدة .فذلك يدل على أنه يتعني على اجمللس أن
يقو بعمل أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف جمال التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع األطراف املعنية باحلاالت ا ملدرجة يف جدول أعماله .ورأى
أحــد املنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني أن هنــاك جمــاالت ينبغي أن يكون ممكنــا فيهــا للم لس واجلمعيــة العــامــة أن يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا
إعالنات مشرت ة.
ا هيئ ت ا ف عي
شدد أحد املتكلمني على ضرورة أن يقو األعضاء اجلدد بالتخطيط املسبق لتويل مسؤولياهتم يف
رئاســة اهليئات الفرعية .وينبغي أن يتم ذلك على أســاس عامني ألنه ســيكون من الصــع اللحا بالر
يف منتص ـ ـ مدة العضـ ــوية .وعلق أحد املناقشـ ــني بقوله إن أحد السـ ــبل إىل حتقيق ذلك هو عقد اجتما
افتتاحي لوض ــع خطة عمل .وس ــيكون من املفيد بعدئذ االلتزا بذلك .وأش ــار أحد احملاورين إىل أنه ميكن
لل ان اجلزاءات أن تبذل املزيد من اجلهود إلدراج املنظورات اإلقليمية يف عملها ،وال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما يف ما يتعلق
بالتنفيذ .وينبغي إيالء االهتما لعقد اجتماعات مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ة بني األفرقة العاملة املعنية بعمليات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
واألفرقة املعنية مبنع نش ـ ـ ـ ــوب النزاعات يف أفريقيا .ووص ـ ـ ـ ـ ـ أحد املتكلمني العمل اهلا الذي تض ـ ـ ـ ــطلع به
اهليئــات الفرعيــة بوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــه غيض من فيض مــا يقو بــه جملس األمن .وهنــاك حــاجــة إىل حتقيق مزيــد من
التماسـ ـ ـ ــك بني أعمال اهليئات الفرعية وأعمال اجمللس كل .فعلى سـ ـ ـ ــبيل املثال ،ميكن التفكري يف العمل
املشرتك جلميع جلان اجلزاءات وبذل مزيد من اجلهود من أجل ربط الدروس املستخلصة من زيارات اجمللس
إىل املنــاطق املثرية للقلق بــأعمــال اهليئــات الفرعيــة ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة .وعالوة على ذلــك ،ال يوجــد يف بعض
األحيان ما يكفي من املرتمجني الشفويني خلدمة مجيع اجتماعات اهليئات الفرعية.
ورأ ى أحد املتكلمني أنه ينبغي إيالء املزيد من االهتما ملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة العالقات القائمة بني اجمللس
وجلنة بناء الســال  .وأشــار أحد املناقشــني إىل أن اجمللس ال يصــغي عموما إىل نصــائ هيئاته االســتشــارية
وأن هذا األمر يثري القلق بوجه خاص عندما يتعلق األمر بالتش ـ ـ ـ ــكيالت القطرية املخص ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة لل نة بناء
السال  .إذ ميكن ألفكارها املتعمقة أن تضي قيمة إىل مداوالت اجمللس ،وال سيما بالنسبة لألعضاء غري
الدائمني نظرا لقصــر مدة عضــويتهم اليت تســتغر عامني .ووفقا ملا ذ ره أحد املشــار ني ،أُنشـئت جلنة بناء
الس ـ ـ ـ ـ ــال ألغراض منها أن تقد للم لس رؤى ثاقبة جديدة ومنظورات أوس ـ ـ ـ ـ ــع نطاقا ،نظرا لع ء عمله
الكبري وتوجيه جهوده حنو التصـ ـ ـ ـ ــدي لألزمات .وميكن لقدرهتا التحليلية وعالقتها باألعضـ ـ ـ ـ ــاء على نطا
أوســع أن تشــكال أداتني هامتني لعمل اجمللس .وينبغي زيادة تواتر جلســات التحاور مع جلنة بناء الســال ،
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وال س ــيما يف تش ــكيالهتا القطرية املخص ـ ـص ــة ،بدال من االعتماد على جلس ــات اإلحاطة األقل فائدة اليت
يقدمها رئيسها.
دور األعض ء غي ا دائمين
حس ـ ـ ـ ـ افرتاض أحد املتكلمني ،فإنه على الرغم من أن اإلجراءات قد تكون ذات تأثري ،توجد
احلواجز أحيــانــا يف أذهــان األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .وينبغي أن يكون األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املنتخبون حــديثــا على يقني من أن
االفرتاضــات اليت تقودهم إىل فرض قيود على أنفســهم ال تق عائقا أما أخذهم بزما املبادرة .ومن غري
املفيد ،يف هذا الصدد ،وضع األمور يف إطار االعتبارات السلبية املتعلقة بكون األعضاء ”منتخبني أو غري
منتخبني“ .فكل عض ــو من األعض ــاء هو واحد من بني جمموعة قوامها مخس ــة عش ــر عض ـ ـوا .وخيول تويل
الرئاس ــة س ــلطة حقيقية .فقد اس ــتطا األعض ــاء غري الدائمني اقرتاح إص ــالحات هامة يف أس ــالي العمل،
على غرار املبادرة اليت قدمتها نيوزيلندا بشـ ـ ـ ــأن عقد لقاءات شـ ـ ـ ــهرية على وجبة الفطور للممثلني الدائمني
فقط .ورأى أحد املش ـ ــار ني أن لألعض ـ ــاء غري الدائمني دور حاس ـ ــم عليهم أن يؤدونه يف س ـ ــبيل مواص ـ ــلة
حتس ـ ـ ـ ــني أس ـ ـ ـ ــالي عمل اجمللس .لكن ال بد من وجود اختالفات يف وجهات النظر مع بعض األعض ـ ـ ـ ــاء
الدائمني بشــأن مســائل من قبيل إجراءات املوافقة الصــامتة ومدى املرونة اليت ينبغي التحلي هبا يف مســائل
معينة .فهناك نقا وجيهة تُطرح من ال اجلانبني ويتسى عموما إجياد قاسم مشرتك بينهما .والحظ أحد
املشـ ـ ـ ــار ني أنه هناك قرارات تُـتَّخذ يوميا بشـ ـ ـ ــأن وضـ ـ ـ ــع جدول األعمال أو البت يف صـ ـ ـ ــي االجتماعات
أو حتديد األهداف .مما يعين أن هناك فرص ـ ـ ــا متاحة ”إلحداث التغيري“ .وليس األهم يف األمر هو طل
الشيء وإمنا القيا به ،إذ قد ال تكون اإلجابات هي ما يريد املرء مساعه.
وذُ ر أنه ينبغي لألعضـ ـ ــاء غري الدائمني أن يكونوا حريصـ ـ ــني على اإلرث الذي سـ ـ ــيرت ونه ،نظرا
لسرعة انقضاء فرتة السنتني .وهناك قضايا هامة ،مثل املياه والسال واألمن ،اليت ينبغي لألعضاء املنتخبني
حديثا تناوهلا .وأش ـ ـ ـ ــار أحد املش ـ ـ ـ ــار ني إىل أن الوثيقة  S/2017/507تش ـ ـ ـ ــري إىل إمكانية دعوة األعض ـ ـ ـ ــاء
املنتخبني حديثا ،بناء على تقدير الرئيس ،إىل مآدب الغداء اليت تُع ىقد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهريا مع األمني العا  .وينبغي
بالتأ يد اتبا هذه املمارس ـ ــة يف انون األول/ديس ـ ــمرب .ويرى أحد املتكلمني أنه يف وس ـ ــع األعض ـ ــاء غري
الدائمني تقدمي إس ـ ـ ـ ـ ــها أ رب مما قد يتوقعونه .ومص ـ ـ ـ ـ ــدر اإلحبا الوحيد هو جدول أعماهلم الزاخر على
مدار الســاعة طوال أيا األســبو وقصــر مدة عضــويتهم .ومثة فرصــة هائلة أما األعضــاء املنتخبني ليقدموا
مس ـ ـ ـ ـ ــامهاهتم .وللعالقات الش ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ــية أمهيتها ،وهذا من بني األس ـ ـ ـ ـ ــباب اليت جتعل حلقات العمل هذه
ذات فائدة برية.
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ا جلس ا ث ث
ا دروس ا مستخلص  :مالحظ ت ا مش ركين في حلق ع م ٢٠١7
رئيس ا جلس
السفري ماثيو رايكروفت
املمثل الدائم للمملكة املتحدة
ا معلقو
السفري فودي سيك
املمثل الدائم للسنغال
السفري فولودميري يلتشينكو
املمثل الدائم ألو رانيا
السفري إلبيو أوسكار روسيلي فريريي
املمثل الدائم ألوروغواي
السفري إيهاب عوض مصطفى
نائ املمثل الدائم جلمهورية مصر العربية
السفري سباستيانو اردي
املمثل الدائم إليطاليا
السفري ورو بيسهو
املمثل الدائم لليابان
األدوار داخ ا مجلس
جرى التأ يد على أن العض ـ ـ ــوية يف اجمللس ال تقتص ـ ـ ــر فقط على فرتة رئاس ـ ـ ــية واحدة أو فرتتني.
ومع ذلك ،فإهنا متثل فرصا بالغة األمهية ،ال سيما بالنسبة لألعضاء غري الدائمني ،من أجل إحداث تغيري
يف طائفة من املس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل .إذ يتمتع الرؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حبيز وس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة بريين عندما يتعلق األمر بتفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري القواعد
واإلجراءات ،ولكن إذا ـانـت معروفـة لـديهم حق املعرفـة فقط :لـذا أعـدوا جيـدا وال تـدعوا اآلخرين ميلون
عليكم ما هو مســموح وما هو غري مســموح .وتأ دوا من حتديد األولويات ،وال ســيما يف األشــهر احلافلة
بالعمل ،وإال فإن اآلخرين سـ ـ ــيتذمرون من أنكم جتعلوهنم يسـ ـ ــهرون الليايل بال دا  .وال تنظموا الكثري من
االجتماعات وأعدوا بعناية لالجتماعات اليت تنظموهنا .وتش ـ ـ ـ ــكل رئاس ـ ـ ـ ــة اهليئات الفرعية أيض ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــبيال
لألعضــاء املنتخبني لتقدمي إســهامات فريدة .فهي جوهر تعددية األطراف ،وتتطل جتاوز املصــاح الوطنية
وتعلم جماالت عمل جديدة .وتتطل أيضا إعدادا دقيقا هلا.
وأُش ـ ـ ـ ــري إىل أن ل عض ـ ـ ـ ــو يعمل ض ـ ـ ـ ــمن عدد بري من اهليئات الفرعية ،مبا فيها جلان اجلزاءات
واألفرقة العاملة املواضـ ـ ـ ــيعية .ويف بعض األحيان ،تضـ ـ ـ ــطر اهليئات الفرعية التابعة للم لس إىل القيا بدور
مباشـ ــر ومل بقدر أ رب يف التصـ ــدي لألزمات ،مما يسـ ــهم يف حتقيق نتائج ناجحة .وأجرى الفريق العامل
املعين بعمليات الســال مناقشــات مثمرة بشــأن توظي املعلومات االســتخبارية والتكنولوجيات اجلديدة يف
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مايل وغريها من األما ن .وهذا هو أحد اجملاالت األخرى اليت ميكن لألعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجلدد أن دثوا تغيريا
فيها .وش ـ ـ ـ ــدد متكلم آخر على الدور احلاس ـ ـ ـ ــم الذي يقو به الرئيس يف التعامل مع الص ـ ـ ـ ــحافة ويف متثيل
اجمللس أما األوس ــا العامة األوس ــع نطاقا .فقد ثبتت فائدة لقاء الرئيس مع الص ــحفيني يف بداية الش ــهر
إلتاحة فرص ــة التعرف عليهم وتوض ــي برنامج عمل اجمللس خالل الش ــهر املقبل .ويف بعض األحيان ليس
هناك الكثري مما يتعني على املرء قوله ،إال أن من األمهية مبكان إظهار الرغبة يف التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالنفتاح قدر
اإلمكان .وقد يكون من الصع التوصل إىل اتفا بشأن املعلومات املوجهة للصحافة ،بيد أنه تقع على
عاتق الرئيس مسؤولية تقدميها على حنو مقنع حسبما تسم به الظروف .وقد يكون من املستصوب أيضا
عقد جلسة ختامية مع الصحافة يف هناية الشهر.
ا د ن مي ت داخ ا مجلس
وفقا ملا ذ ره أحد املناقش ــني ،هناك جمال بري لألعض ــاء املنتخبني لألخذ بزما املبادرة واإلس ــها
يف عمل اجمللس .إذ يف إمكاهنم أن يقدموا آراءهم حبيث ُ سـ ـ ـ ـ ـ ـ هلا حس ـ ـ ـ ـ ــاب ،وال س ـ ـ ـ ـ ــيما إذا أعدوها
وعرض ــوها بش ــكل جيد .وقبل االنض ــما إىل اجمللس ،مسع أحد املتكلمني حتذيرات عما إذا ان األعض ــاء
تبني أن ذلك الرأي ان
اخلمس ـ ـ ــة الدائمون س ـ ـ ــيتيحون جمال اإلس ـ ـ ــها لألعض ـ ـ ــاء املنتخبني حديثا ،ولكن َّ
ازدواجية زائفة .فقد ُوجد دوما س ـ ـ ـ ــبيل للعمل مع األعض ـ ـ ـ ــاء الدائمني ،حىت عندما انت لديهم وجهات
نظر خمتلفة .وعندما يكون األعضـ ـ ــاء الدائمون منقسـ ـ ــمني ،فإن ذلك قد جيعل من الصـ ـ ــع اإلسـ ـ ــها يف
عمل اجمللس ،غري أن هناك دوما طريقة ما للقيا بذلك ،حىت يف األوقات العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبة .وأهم درس ميكن
استخالصه هو عد الشعور باإلحبا بسهولة .فهي ليست مسألة ”العشرة الضعفاء“ مقابل ”اخلمسة
األقوياء“ ،ألنه ميكن لألعضاء املنتخبني أن يؤدوا دورا أساسيا بوصفهم حلقة الوصل .فعلى سبيل املثال،
قا األعض ـ ـ ـ ـ ــاء غري الدائمني بدور رئيس ـ ـ ـ ـ ــي يف إص ـ ـ ـ ـ ــدار القرار  ،)2016( 2286الذي أدان فيه اجمللس
اهل مات على املستشفيات واملرافق الطبية األخرى.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أحــد املتكلمني إىل أن الوثيقــة  S/2017/507تقــد جوابــا ألولئــك الــذين يتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلون
عما إذا ان يف وس ــع األعض ــاء املنتخبني العش ــرة أن دثوا تغيريا .فبإشـ ـراف اليابان ،أُعدت هذه الوثيقة
إىل حد بري من منظور األعض ـ ـ ــاء غري الدائمني وأص ـ ـ ــب األعض ـ ـ ــاء اخلمس ـ ـ ــة الدائمون ينظرون إليها اآلن
بوصـ ـ ــفها إجنازا مفيدا .ما أخذ األعضـ ـ ــاء املنتخبون بزما املبادرة للمسـ ـ ــاعدة يف رأب الصـ ـ ــد يف ما بني
األعضـ ـ ــاء الدائمني بشـ ـ ــأن مسـ ـ ــألة األسـ ـ ــلحة الكيميائية يف سـ ـ ــورية .وعلى الرغم من أن جمموعة العشـ ـ ــرة
املنتخبني ال تزال تشـ ــكل جمموعة آخذة يف التغري ،فإهنا قد أثبتت أن إسـ ــهامها ها لسـ ــري أعمال اجمللس.
وأخذ األعضاء األفارقة الثالثة يف اجمللس يربزون م موعة هامة أيضا .فهم سنون التنسيق يف ما بينهم
ويتحدثون بصــوت واحد عندما يكون ذلك ممكنا ،ال ســيما بشــأن املســائل املتعلقة بالقارة األفريقية .وهم
يش ـ عون على تعميق العالقة بني جملس األمن وجملس الســلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي ،الذي تكلل
آخر اجتما مشرتك بينهما بالن اح.
وقيل إن األعضـ ـ ـ ــاء الدائمني لديهم الكثري ليتعلموه من األعضـ ـ ـ ــاء املنتخبني أيضـ ـ ـ ــا ،ألن اجلميع
يدخل يف مرحلة تعلم .فما فت األعض ــاء اخلمس ــة يتعلمون من وجهات النظر اجلديدة لألعض ــاء العش ــرة
ومن أس ـ ــاليبهم الش ـ ــخص ـ ــية وس ـ ــعيهم وراء االبتكار ،ألن هؤالء األعض ـ ــاء العش ـ ــرة ليسـ ـ ـوا رهينني للذا رة
والتقليدين املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني .فهنالك حيز إلحداث التغيري .والعمل والروح اجلماعيان مها اللذان يتيحان
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للم لس أفضل الفرص للحفاظ على جدواه بالنسبة لبيئة أمنية دولية آخذة يف التغري .وقد األعضاء غري
الدائمني آراء متبصرة هامة إىل عمليات حفظ السال  ،إذ أن العديد منهم هم بلدان هامة مسامهة بقوات
و/أو بأفراد الشرطة ،وإىل التدابري الوقائية والتعاون مع الرتتيبات اإلقليمية.
وأشــار حماور آخر إىل أن العنصــر احلاســم الذي دد فعالية اجمللس هو وحدة أعضــائه .فبالعمل
معا ،ميكنهم ص ـ ـ ــياغة تص ـ ـ ــورات واس ـ ـ ــعة ومتنوعة ملعاجلة التحديات اليت تواجه اجمللس .وتوجد العديد من
الت معات داخل اجمللس ،مبا يف ذلك البلدان األربعة من االحتاد األورويب ،ويكمن اهلدف يف جعل مجيع
تلك ”اآلليات“ تس ــري يف نفس االجتاه يف اآلن ذاته .ويعول األعض ــاء احلاليون واملس ــتمرة عض ــويتهم على
األعضـاء اجلدد ليأتوا بتصـورات جديدة ويسـهموا هبا يف عمل اجمللس .وأضـاف أحد املشـار ني أن املمثلني
الــدائمني تربطهم ببعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم البعض بــالفعــل عالقــات جيــدة عمومــا حىت خــارج إطــار اجمللس .بيــد أن
االنسـ ـ ـ ا الش ـ ــخصـ ـ ـي ليس إال جزءا من تر يبة جناح اجمللس .فثمة حاجة إىل فهم مش ـ ــرتك أوس ـ ــع نطاقا
وأعمق للتحديات اليت تواجه اجمللس .فهو يعمل يف عامل ال تنظمه إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات املرور أو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطي مرور،
لذا يتعني على األعضاء اجلدد إجياد الطريق السليم للمضي قدما ولو يف غياب ما يكفي من التوجيه.
ا شك ء
متت اإلش ـ ـ ــارة إىل أن اخلدمة يف اجمللس هي حتما جتربة متن إحس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا بالتواض ـ ـ ــع .فبالنظر إىل
توقعات الناس من اجمللس وطبيعة واليته اهلائلة ،قد ال يُدرك العضـ ـ ـ ــو ل ما تتطلبه هذه املهمة أو ال خيترب
ل ما تنطوي عليه .فمعظم األعضاء ليست هلم سفارات يف ل مكان ،ومن الصعوبة مبكان ْفهم وجهة
نظر الناس احملليني يف ل حالة من احلاالت .لذلك ال بد من االستفادة من قاعدة معارف أعضاء اجمللس
اآلخرين وخرباهتم ،فضــال عن معارف وخربات من هم خارج اجمللس .وأشــار أحد املناقشــني إىل ضــرورة أن
يكون األعضـ ـ ــاء اجلدد مسـ ـ ــتعدين للتعامل مع طائفة واسـ ـ ــعة من األوضـ ـ ــا والقضـ ـ ــايا املواضـ ـ ــيعية اليت قد
ال تكون عواص ــم بلداهنم تتابع بعض ــا منها عن ث  .وبناء على ذلك ،ميكن أن تس ــفر اخلدمة يف اجمللس
عن توس ـ ـ ـ ــيع نطا الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات اخلارجية الوطنية .وهذه إحدى الفوائد اليت جينيها اجمللس من زياراته إىل
خمتل أحناء العامل ،ألهنا ممارسات ممتازة للتعلم.
ورأى أحد املشـ ـ ـ ــار ني أنه توجد عدد من احلاالت ثبتت فيها جدوى تعاون اجمللس مع الرتتيبات
دون اإلقليمية العاملة يف إطار الرتتيبات اإلقليمية .ومن األمثلة على ذلك اجلماعة االقتصــادية لدول غرب
أفريقيا ،يف عدة حاالت ،واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،اليت سامهت يف اجلهود املبذولة سعيا إىل
حل النزا الدائر يف جنوب الس ــودان .واس ــتنادا إىل مش ــار ة هذا املتكلم يف بض ــع بعثات يف امليدان ،فهو
يرى أهنــا ــانــت قيمــة للغــايــة ،ولو أن مثــة حــاجــة إىل إدخــال حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينــات عليهــا يف اجلــانبني التنظيمي
واللوجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت .وميكن للم لس أن يبــذل مزيــدا من اجلهود للتفــاعــل مع األجهزة األخرى املعنيــة مبختل
جوان األمن الدويل ،مبا يف ذلك حمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية .ويشـ ـ ــري القراران املوازيان
الصـ ـ ـ ـ ـ ــادران عن ل من جملس األمن واجلمعية العامة بشـ ـ ـ ـ ـ ــأن احلفاظ على السـ ـ ـ ـ ـ ــال  -قرار جملس األمن
 )2016( 2282وقرار اجلمعية العامة  ،262/70تباعا  -إىل إمكانية توثيق التعاون بني هذين اجلهازين
الرئيسيني ،و ذلك قيمة ا تساب فهم أوسع للنطا احملتمل ألنشطة بناء السال .
ووفقا ملا ذه إليه أحد املتكلمني ،يُتوقع من ل ممثل دائم أن يكون على دراية مسـ ـ ـ ـ ـ ــتفيضـ ـ ـ ـ ـ ــة
باملس ــائل املعروض ــة أما اجمللس أ ثر من عاص ــمة بلده أو موظفي بعثته .وحىت لو ان ذلك غري ص ــحي
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مبعى الكلمة ،فمن املهم أن يتصــرف ما لو ان األمر ذلك .وهذا هو الدور املتوقع من زعيم وفد ممثَّل
يف اجمللس .وينبغي أن يش ــعر واض ــعو الس ــياس ــات يف ”البلد“ باحلاجة إىل التش ــاور معك بش ــأن املس ــائل
املعروضة أما اجمللس .وأضاف يقول إن العضو ينبغي أن افظ على مصداقية وفد بلده يف عاصمة بلده،
وإن ان ذلك ال مينع من التشـ ـ ـ ـاور مع الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيات القيادية يف عاص ـ ـ ــمة بلده عند الض ـ ـ ــرورة :قد يقع
ما ليس يف احلسبان ،فينبغي توخي احلذر .وقد يكون صعبا احلفاظ على هذا التوازن بني نيويورك وعواصم
البلدان ،لكنه أمر ال بد منه .ويف بعض األحيان ،قد يتص ـ ـ ــل املس ـ ـ ــؤولون يف األمم املتحدة ،من قبيل قادة
القوات ،بعاصـ ــمة بلدك .فال ينبغي السـ ــماح بذلك ،ألن مهمة هؤالء املسـ ــؤولني هي االضـ ــطال بالوالية
اليت يكلفهم اجمللس هبا ،وليس الضغط على عواصم البلدان.
وأ د أحد احملاورين أن شـ ـ ــعبة شـ ـ ــؤون جملس األمن ميكن أن تكون ش ـ ـ ـريكا قيما .ويت لى ذلك
على وجه اخلصــوص يف األشــهر الســتة األوىل من اخلدمة يف اجمللس ،وعند التحضــري لتويل الرئاســة .ومتلك
هذه الشــعبة ثروة من املعارف واخلربات ،وينبغي أال يرتدد األعضــاء اجلدد يف التماس آرائها بشــأن املســائل
تبني أن هيئة اإلبالغ عن أعمال
املوضــوعية واإلجرائية لما دعت الضــرورة إىل ذلك .وأضــاف أنه باملثلَّ ،
جملس األمن موض ــع أس ــاس ــي لتحقيق الش ــفافية ومص ــدر س ــري وموثو للمعلومات والتحليالت .ولذلك
ينبغي لألعضاء اجلدد أن يظلوا على اتصال وتفاعل مع هاتني اجلهتني بانتظا  ،إذ ميكنهما املساعدة على
تسليط الضوء على اجلوان السياسية واإلجرائية واملوضوعية يف عمل اجمللس.
اجلدد بواليتهم يف اجمللس ما ان ليتحقق دون
وعلق أحد املتكلمني قائال إن اضطال األعضاء ُ
دعم من شــعبة شــؤون جملس األمن .فما تقدمه من آراء ومشــورة ال يقدَّر بثمن .وتؤدي هيئة اإلبالغ عن
أعمال جملس األمن أيض ـ ـ ــا دورا حامسا يف مس ـ ـ ــاعدة األعض ـ ـ ــاء اجلدد ،الذين أص ـ ـ ــبحوا يعتمدون على حنو
متزايد على هذا الفريق املس ـ ــتقل للحص ـ ــول على املعلومات واملش ـ ــورة واإلرش ـ ــادات .ورمبا ان ص ـ ــعبا إدارة
األمور دونه أيض ـ ـ ــا .وأض ـ ـ ــاف أحد احملاورين أن وفد بلده دعا هيئة اإلبالغ عن أعمال جملس األمن لزيارة
عاصمة بلده وتقدمي إحاطة أما اللقاء السنوي للسفراء خالل األسابيع اليت سبقت االنضما إىل اجمللس.
والقت هذه املبادرة جناحا ،وقد يرغ أعضاء آخرون يف أن ذوا حذوهم يف املستقبل.
ا جلس ت
رأى أحد املناقش ــني أن اجللس ــات املفتوحة تتي لألعض ــاء غري الدائمني فرص ــة الربوز .ولكن من
املهم االستما إىل من ُوجهت هلم الدعوة للتكلم و ”استيعاب“ ما يودون قوله .وعند التخطيط ملناقشة
مفتوحة ،ينبغي التفكري يف التوص ـ ـ ــل إىل نتائج متثل إس ـ ـ ــهاما حقيقيا ،حبيث تكون اجلهود جمدية بأ ملها.
وتقد جلس ـ ــات التحاور غري الرمسية فرص ـ ــة إلجراء حتليل أعمق ملوض ـ ــو ما واس ـ ــتقاء جمموعة أوس ـ ــع من
اآلراء .و انت اجللس ــات املنظمة بص ــيغة آريا مفيدة لألس ــباب نفس ــها .بيد أنه يف لتا احلالتني ،من املهم
احلفاظ على جمال اهتما وغرض حمددين جيدا .فالصــي الثالث مجيعها متثل فرصــا ليقد األعضــاء اجلدد
إسهامات فعلية ،إذا ما استُخدمت بفعالية وروية.
ـتخدمت الصــي املختلفة ،ســاعدت على
وأفاد أحد املتكلمني أن ســلســلة من اجللســات ،اليت اسـ ى
إحراز تقد يف مسـائل املياه والسـال واألمن .وحددت جلسـة أولية بصـيغة آريا سـيا ى املوضـو وسـاعدت
على إثارة االهتما به .وبعد ذلك نُظمت مناقش ـ ـ ـ ــة مفتوحة ،اس ـ ـ ـ ــتنادا إىل تلك اجللس ـ ـ ـ ــة األولية ،أتاحت
مشار ة مزيد من الوفود ،واستقطبت مزيدا من االهتما باملوضو  .واستقطبت هذه املناقشة اهتماما أ رب
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على مسـ ــتوى العواصـ ــم واألوسـ ــا العامة .ويُطرح اآلن تسـ ــاؤل حول ما سـ ــيبذله اجمللس من جهود ملتابعة
هذا املوض ــو  .ودعا أحد املناقش ــني إىل زيادة اس ــتخدا اخلرائط يف مداوالت اجمللس ومش ــاوراته .فاخلرائط
أســاســية لفهم ديناميات حالة معينة ومكان متر ز خمتل اجلهات الفاعلة يف أي نزا قائم أو حمتمل .ومع
ذلك ،نادرا ما جند اخلرائط يف غرفة املش ــاورات ،وقليال ما يس ــتخدمها مقدمو اإلحاطات اإلعالمية .فثمة
حاجة إذن إىل خرائط برية ووجيهة وسهلة القراءة.
إسداء ا مشورة إ ى عض ء مجلس األمن ا منتخبين حد ث
أ د أحد املتكلمني أن اهلدف الرئيس ــي جلميع األعض ــاء اجلدد هو تقدمي إس ــهاماهتم .وال توجد
معلومات عن يفية قياس هذه اإلسهامات بعد أربعة وعشرين شهرا ورمبا تتباين من وفد إىل آخر .بيد أن
معيار القياس احلاسم هو شعور العضو جتاه ما حتقق يف تلك املرحلة بالنظر إىل مجيع العوامل اليت ال ميكن
التحكم فيها ورمبا مل تكن متوقعة .ويف هذا الصـ ــدد ،من األمهية مبكان لكل عضـ ــو أن يعرف الفئات اليت
انتخبته والنظر يف مدى خدمة مصــاحلها ،فضــال عن مصــاحله .فبعد ســنتني يف اجمللس ،ســيعود إىل اجلمعية
العامة ويلتمس مساعدة تلك الفئات يف بعض املسائل .وأشار أحد املشار ني إىل أن العمل يف اجمللس قد
يكون خميبا لآلمال ،فمن املهم عد اإلحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس بالتثبيط أو اإلحبا إذا مل تكن النتائج دائما على قدر
الطموحات والتطلعات .وخري مثال على ذلك قرار جملس األمن  ،)2016( 2286الذي يدين اهل مات
على املســتشــفيات واملرافق الطبية األخرى .فبعد عا من صــدوره ،تصــاعدت تلك اهل مات ،إال أنه ان
جمديا أن جملس األمن أمسع رأيه يف تلك املس ـ ـ ـ ــألة ،حىت وإن مل تكن النتائج فورية .فالدرس املس ـ ـ ـ ــتفاد هو
عد اليأس وعد االستسال  .ومن الضروري أن يظل األعضاء اجلدد ملتزمني باملضي قدما.
وأفيد أنه ،يف حلقة عمل ســابقة معنونة ”دخول معرتك العمل على أت االســتعداد“ ،نصـ أحد
املتكلمني األعض ـ ــاءى اجلدد بالرت يز على أربعة عناص ـ ــر :األعض ـ ــاء اآلخرون يف اجمللس؛ والقض ـ ــايا؛ واألمانة
العامة؛ والتعليمات الواردة من عواص ـ ـ ـ ــم بلداهنم .وقد ثبت أن تلك انت نص ـ ـ ـ ــيحة س ـ ـ ـ ــديدة .فينبغي أن
يتحلى األعض ــاء املنتخبون حديثا باجلرأة ،ألن ال منهم فاز بعض ــوية اجمللس ألنه قادر على اإلتيان بقيمة
مض ـ ــافة فيه .وينبغي للم لس أن يواص ـ ــل الس ـ ــعي إىل حتس ـ ــني أس ـ ــالي عمله وميكن جلميع األعض ـ ــاء أن
يســامهوا يف ذلك اجلهد .وهذا أمر جوهري لتعزيز قدرة اجمللس على حل النزاعات والنهوض بالســال  .وقد
حقق اجمللس قص ـ ـ ـ ــص جناح ،ما هو احلال يف ليربيا وغامبيا ،ولكنه حباجة إىل أن يص ـ ـ ـ ــب أ ثر مهارة يف
إيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة .و ق لألعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أن يفخروا بإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهامات اجمللس يف حتقيق نتائج إجيابية يف هذه
احلالة األخرية.
ونبه أحد املش ـ ـ ـ ـ ــار ني إىل أن األعض ـ ـ ـ ـ ــاء اجلدد ينبغي أن ينتبهوا إىل احلواش ـ ـ ـ ـ ــي الواردة يف برنامج
العمل ،و ذلك إىل ما هو ”مكتوب حبرب غري مرئي“ ،إذ يبدو أن مثة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل إجرائية جديدة ل يو .
فكل بلد جيل جمموعة من األولويات واخلربات الفنية إىل اجمللس ،لكن عند انضـ ـ ـ ــمامه إليه يصـ ـ ـ ــب جزءا
ال يت زأ من هيئة أوسـ ـ ـ ــع نطاقا أنيطت هبا مهمة أوسـ ـ ـ ــع هي صـ ـ ـ ــون السـ ـ ـ ــلم واألمن الدوليني .ومن املهم
احلفاظ على احليوية وروح االبتكار .وخيتل مدى مش ـ ــار ة املمثلني الدائمني يف عملية الص ـ ــياغة من بعثة
إىل أخرى ،لذا من الضــروري أن يكون املنســقون الســياســيون واخلرباء على قدر عال من النشــا واملثابرة.
فاجمللس ليس آلية مغلقة ومن األفض ـ ـ ـ ـ ــل أن يظل مفتوحا لكافة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء األمم املتحدة وأن يتواص ـ ـ ـ ـ ــل مع
البلدان اليت جتري معاجلة مسائلها يف داخله.
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والحظ أحد املناقشــني أن األمور تتغري ببطء يف اجمللس وأن العديد من الشـواغل املعرب عنها يف
حلقة العمل احلالية س ــبق وأن أثريت من قبل .فاخليار الوحيد هو مواص ــلة العز وعد االس ــتس ــال  .وس ــر
جناح مدة الوالية هو تنظيم الفريق ،بوجود منســقني ســياســيني حمنكني ونظا دعم جيد .ويضــطلع املمثلون
الدائمون مبها إدارية ومتثيلية إىل جان ختصيص  50ساعة شهريا داخل قاعة اجمللس ،لذا فتنظيم الوقت
مســألة ملحة على الدوا  .ويف البداية ،ميكن للمرء أن اول حضــور مجيع االجتماعات ،لكنه ســيتعلم أن
يتبع أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوبا يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مبزيد من االنتقائية ،حبيث يعطي األولوية للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل ذات أمهية أ رب .وقد تكون
األولويات الس ـ ــياس ـ ــية أ ثر وض ـ ــوحا من أولويات تنظيم الوقت .وبالنظر إىل عدد املوظفني احملدود ،يتعني
على العضو أن يتكي  ،ألن قانون موريف أثبت جناعته (” ل ما ُ تمل أن خيتل ،سيختل حتما“) .وقد
ميرض ال املنسـ ىقني الســياســيني يف الوقت نفســه ،مما يتســب يف تعثر عمل العضــو اجلديد .وينبغي االنتباه
أيض ـ ـ ــا إىل ”متالزمة اهلامس ـ ـ ــرت“ :فهو جيري باس ـ ـ ــتمرار دون أن يربح مكانه .وف أة متض ـ ـ ــي األمور قدما.
لذا يتعني على العضــو اجلديد أن يســتعد وينظم ويتكي ويســتمر بإصـرار .فعليه أن يظل صــامدا .وعندما
يكون لديه شعور قوي جتاه مسألة ما ،فال ينبغي أبدا أن يستسلم.
وقد أحد املتكلمني قائمة تتضـ ـ ــمن  24نصـ ـ ــيحة لألعضـ ـ ــاء اجلدد ،وهي نصـ ـ ــيحة لكل شـ ـ ــهر
من الوالية:
()1

وقت العضو اجلديد حمدود يف اجمللس ،ألن مدة عامني متضي بسرعة الرب ؛

()2

ينبغي حتديد األولويات والسعي إىل تنفيذها دون هوادة؛

()3

ينبغي للعضو أن خيطط مسبقا ،وال ينتظر اللحظة مناسبة ،بل خيلقها بنفسه؛

()4

عد الشعور باخلوف من صعوبة أحد البنود املدرجة يف جدول األعمال؛

( )5ينبغي أن يت ن العضـ ــو التوتر إذا أتيحت له فرصـ ــة تويل الرئاسـ ــة ،ففي عا ،2018
سيتوىل أربعة من األعضاء املنتخبني حديثا منص الرئاسة يف الفرتة من شبا /فرباير إىل أيار/مايو؛
()6
()7
معرفة وفرية؛

عد الرتدد يف طل املشورة قبل تويل الرئاسة؛
يعول عليهم ولديهم
فهم حلفاء َّ
انتقاء النبهاء من موظفي شـ ــعبة شـ ــؤون جملس األمنُ ،

()8

إعداد خمطط لفرتة تويل الرئاسة حنو شهرين مسبقا؛

()٩

ينبغي للعضو اجلديد أن يُطلع عاصمة بلده عن عمل اجمللس ويعمل على إدارة توقعاهتا؛

( )10ينبغي أن ـاول إبقــاء املنــاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املفتوحـة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقــة قـدر اإلمكــان ،مع الرت يز على
ما يعتقد بأمهيته؛
( )11عندما يصب العضو رئيسا ،ينبغي أن يطلع اطالعا تاما على مجيع القضايا اليت تمل
أن تُعرض على اجمللس يف ذلك الشهر؛
( )12والية العضـ ـ ــو اجلديد يف اجمللس أ رب بكثري من جمرد منص ـ ـ ـ الرئاسـ ـ ــة ،فينبغي البحث
عن طر أخرى لإلسها ؛
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( )13ينبغي االطال على النظا الداخلي ،مبا يف ذلك اهليئات الفرعية ،ألن الوقت املستثمر
يف دراستها سيكون جمديا؛
( )14ينبغي أن يعمل العضو على إبقاء وزير بلده على علم بالتطورات ذات الصلة باجمللس،
حبيث يطلع عليها منه مباشرة وليس من نظرائه؛
( )15إذا ترأس العضـ ـ ـ ــو اجلديد أي هيئة فرعية ذات والية قطرية حمددة ،فينبغي أن خيصـ ـ ـ ــص
وقتا لربط الصلة باملمثل الدائم لذلك البلد؛
( )16مراعاة للقدرة على التنبؤ والش ــفافية ،ينبغي جتن إطال مبادرات مفاجئة دون إرس ــاء
األسس السياسية هلا أوال؛
( )17ينبغي للعض ـ ــو العمل على إنش ـ ــاء ش ـ ــبكة واس ـ ــعة قدر اإلمكان واحملافظة عليها ،وعد
اال تفاء مبن يبادرون بالتواصل معه؛
( )18ينبغي أن افظ على اتصال منتظم بأوسا املنظمات غري احلكومية؛
( )1٩ينبغي أن يرى يف خمتل أنوا اجللسات غري الرمسية فرصا لتبادل املعلومات مع زمالئه؛
( )20ممارسات اجمللس ليست متح رة؛ إذ ميكن تغيريها باإلبدا والصرب؛
( )21جتنـ اإلدالء مبالحظــات مطولــة ومنمقــة ،فكلمــا ــانــت ”واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة وموجزة“ لمــا
القت استحسانا يف اجمللس؛
( )22ينبغي للعض ـ ـ ـ ـ ــو اجلديد أن يقدر عمل فريقه يف اجمللس ،الذي يعمل س ـ ـ ـ ـ ــاعات طويلة،
ويعرب عن تقديره له؛
( )23ينبغي أن يفوض العض ــو اجلديد املس ــؤوليات داخل فريقه ،ويس ــتفيد االس ــتفادة الكاملة
من نواب املمثلني الدائمني واملنسقني السياسيني ،ويعرتف بعد قدرته على إجناز ل شيء بنفسه؛
( )24ينبغي قبول التحديات اليت تطرحها العضوية ،فعلى الرغم من أن العمل قد يكون شاقا
ومتطلبا وحمبطا ،فاملكافأة هائلة يف هناية املطاف.
وأضاف أنه ينبغي دائما االنتباه إىل احلواشي الواردة يف استعراض برنامج العمل الشهري.
ويف اخلتا  ،ذ ر أحد املش ــار ني األعض ــاء اجلدد بأن ال أحد يف حلقة العمل حتدث عن ختفيض
مس ــتوى التطلعات أو تقليص اإلجنازات أو تقليل الكال  .فالنص ــائ لها هتدف إىل العكس متاما :ينبغي
للعضو اجلديد أن يكون طموحا ويعمل املزيد ويكون جريئا وبارزا.
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