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    اجللسات: منع االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  والتصويت القرار
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٠٦    
نيســـــــــان/أبريل  ١٣

٢٠٠٩  

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
 ٢٠٠٩نيسان/أبريل   ٤

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
ــدى   ــان لــ ــدائم لليابــ الــ
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2009/176(  

      S/PRST/2009/7 

٦١٤١    
حزيران/يونيـــــــه  ١٢

٢٠٠٩  

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــايو   ٢٥  ٢٠٠٩أيار/مــ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
ــدى   ــان لــ ــدائم لليابــ الــ
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2009/271(  

مشروع قرار مقدم مـن  
مجهوريــــــــة كوريــــــــا، 
وفرنســـــــا، واململكـــــــة 
ــات  ــدة، والواليـــ املتحـــ
املتحــــــــدة، واليابــــــــان 

)S/2009/301  (  
ــن املمثلـــــة    ــالة مـــ رســـ
ــدى   ــا لـ ــة ملنغوليـ الدائمـ
ــأن    ــدة بشـ ــم املتحـ األمـ
التجربـــة النوويـــة الـــيت   

ريـة كوريـا   أجرا مجهو
ــة يف   ــعبية الدميقراطي الش

 ٢٠٠٩أيار/مــــايو  ٢٥
)S/2009/274.(  

  ٣٧املادة 
  مجهورية كوريا

أعضــــــــاء مجيـــــــع  
الـس، ومجهوريــة  

  كوريا

) ٢٠٠٩( ١٨٧٤القــــــرار 
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

    
    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - ٣٧

  ض عامعر  

ــد االســتعراض، عقــد الــس ثــالث       ــرة قي خــالل الفت
جلسات واعتمد بيانا رئاسيا واحدا يف ما يتعلق بالبند املعنون 

ويف هذه اجللسـات،  “. عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم”
قدم ممثلـو إدارة عمليـات حفـظ السـالم وإدارة الـدعم امليـداين       

األفـــق ”رة إىل الـــس آخـــر املســـتجدات بشـــأن وضـــع مبـــاد
اليت دف إىل تشكيل جدول أعمال فريـد للشـراكة   “ اجلديد

على الصعيد العاملي من أجل حفظ السالم ووضع اسـتراتيجية  
جديدة للدعم امليـداين لبعثـات حفـظ السـالم. ونـاقش الـس       

أيضــا الــدور الــذي تقــوم بــه البلــدان املســامهة بقــوات وبــأفراد  
عمهـا، والشـراكات   شرطة، ومتويل عمليات حفـظ السـالم ود  

ــاد    ــن املنظمـــات، واألبعـ ــا مـ ــة وغريهـ مـــع املنظمـــات اإلقليميـ
  السياسية لعمليات السالم، من بني مواضيع أخرى.  

ــانون الثاين/ينــاير   ٢٣   : التحــديات الــيت  ٢٠٠٩ك
  تواجهها عمليات حفظ السالم

، أوجـــز وكيـــل  ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٣يف   
ــام       ــني الع ــة األم ــظ الســالم ووكيل ــات حف ــام لعملي ــني الع األم
للدعم امليداين واملمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس بعثـة األمـم    



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
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ملقدمــة إىل املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت يف إحاطــام ا
جملـس األمــن التحـديات الرئيســية الــيت تواجـه عمليــات حفــظ    

وأفاد األمني العـام   السالم وتناولوا تفاصيل استراتيجية الدعم.
لعمليــات حفــظ الســالم أنــه مــن اجللــي أن عمليــات األمــم        
املتحــدة حلفــظ الســـالم تتحمــل مــا هـــو فــوق طاقتــها، مـــن       

ويف مـا يتعلـق   . اءالناحيتني التشغيلية والسياسية علـى حـد سـو   
ــات     ــه عنــدما تتعــرض العملي بالــدعم السياســي، شــدد علــى أن
لالختبــار بفعــل الظــروف، يكــون الصــوت املوحــد للمجلــس   
وممارســــة الضــــغط السياســــي وراء الكــــواليس مــــن جانــــب  
األطراف الفاعلة يف الس وبلدان املنطقة أمورا بالغة األمهية. 

أن يســاعد بطــرق وميكــن للــدعم السياســي املقــدم مــن الــس 
ــبيل املثـــال حبشـــد القـــوات واملـــوارد    ــا، علـــى سـ أخـــرى أيضـ

مـــع  األخـــرى مـــن خـــالل االتصـــاالت واملشـــاركات الثنائيـــة
. )٦٩٢(البلــدان الــيت يرتقــب أن تســاهم بقــوات وبــأفراد شــرطة  

والحظت وكيلة األمـني العـام للـدعم امليـداين أن إدارة الـدعم      
مـم املتحـدة، وأن   امليداين هـي اإلدارة األحـدث يف منظومـة األ   

إنشــاءها أدى أيضــا إىل إيضــاح اهلــدف بشــكل أكــرب يف مــا      
يتعلق بالدور الذي يتوقع أن تقوم به. وأعربت عن قلقهـا مـن   
ــن       ــاه ع ــا حيــول االنتب ــة كــثرياً م أن حجــم التحــديات التنفيذي
إجراء تقييم أكثر مشولية لكيفية إجياد ـج اسـتراتيجي بدرجـة    

أنواع وفورات احلجم اليت يتوقعهـا   أكرب للقيام بالعمل وحتقيق
املرء من عمليـة عامليـة. وأشـارت إىل أن اإلدارة تنظـر يف عـدة      
ــيت     ــادة اســتخدام مراكــز الــدعم ال مقترحــات، مبــا يف ذلــك زي
ميكنها تقدمي خدمات الدعم من مواقع أكثر أمانـاً للبعثـات يف   
املنطقة؛ و تفويض املزيد مـن السـلطات اإلداريـة للمـديرين يف     

يدان؛ وإجياد ج متنوع لتدبري البضـائع واخلـدمات؛ ووضـع    امل
ــك مــن خــالل اســتخدام        ــاء للتكنولوجيــا وذل ــج أكثــر ذك 
تطبيقــات خمتلفــة يف إجنــاز مهــام الطــريان واســتخدام املعــدات    

__________ 

)٦٩٢(  S/PV.6075 ٩-٣، الصفحات.   

ــتجابة الســريعة    ــدعم العســكري واالس ــل  )٦٩٣(وال ــني املمث . وب
مبـا  اخلاص لألمني العام التحـديات الـيت تواجـه حفـظ السـالم،      

يف ذلك مسائل مىت ينبغي نشـر البعثـات، ومـا هـي املهـام الـيت       
ينبغي أن تقوم ا، وكيفية جعلـها أكثـر فعاليـة، مسـتفيدا مـن      
ــق االســتقرار يف     ــة األمــم املتحــدة لتحقي ــه اخلاصــة يف بعث خربت

  .  )٦٩٤(هاييت (بعثة هاييت)
ووافــق أعضــاء الــس وغريهــم مــن املــتكلمني علــى أن    

ــق امل  ــر الفري ــذي ترأســه األخضــر     تقري ــات الســالم، ال ــين بعملي ع
، ال يزال مهما كأسـاس ألي مناقشـة عـن حفـظ     )٦٩٥(اإلبراهيمي

السالم. وشددوا على التحديات يف ااالت التالية: متويل ودعم 
حفظ السالم، وشراكات األمم املتحـدة مـع املنظمـات اإلقليميـة     

  .ت السالموغريها، ومحاية املدنيني، واألبعاد السياسية لعمليا
: عالقـــة جملــس األمـــن  ٢٠٠٩حزيران/يونيــه   ٢٩  

  مع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة

، اجتمع الـس ملناقشـة   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٩يف   
ــدم       ــأفراد شــرطة. وق ــوات وب ــدان املســامهة بق ــع البل ــه م عالقت
وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم إحاطــة إعالميــة   
للمجلس عن مبادرة األفـق اجلديـد الـيت أعـدا إدارة عمليـات      
حفـظ السـالم/إدارة الـدعم امليـداين مـن أجـل تشـكيل جــدول        

جديــد للشــراكة مــن أجــل حفــظ الســالم. وقــد تلقــى  أعمــال 
الس بالفعـل مـوجزا لورقـة غفـل سـوف جيـري إصـدارها يف        
متوز/يوليــه وســتركز علــى أربــع نقــاط رئيســة هــي: (أ) املهــام  
والوظــائف احلامســة األمهيــة حلفــظ الســالم الــيت تتطلــب توافقــا 
ــات     ــميم البعثـ ــني تصـ ــدابري لتحسـ ــددا يف اآلراء؛ (ب) تـ متجـ

ــدرات    ومواردهــ ــيم الق ــق بتقي ا ونشــرها؛ (ج) اقتراحــات تتعل
املطلوبــة حلفــظ الســالم يف املســتقبل وبنائهــا؛ (د) اســتراتيجية   

__________ 

  .١٣-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٩٣(
 . ١٧-١٣نفسه، الصفحات  املرجع) ٦٩٤(

  )٦٩٥(  S/2000/809.  
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. )٦٩٦(إلجيـــاد نظـــام للـــدعم يكـــون أشـــد قـــوة وأكثـــر مرونـــة  
ــام للـــدعم امليـــداين العديـــد مـــن    ــة األمـــني العـ وأبـــرزت وكيلـ
 املقترحات اليت تعمل اإلدارة عليها، مبا يف ذلك استخدام ـج 
أكثــر اســتهدافا، مــع تــوفري بعــض عناصــر دعــم البعثــات علــى  
الصـــعيد العـــاملي، وعناصـــر أخـــرى علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي،  
والبقيـــة علـــى صـــعيد كـــل بعثـــة مبفردهـــا. وأشـــارت إىل أنـــه  
ــدعم املقــدم طبقــا للمراحــل املختلفــة مــن      أصــبحت ملعــايرة ال

ضـج  البدايـة واالسـتقرار والن   -دورة حياة البعثة أمهيـة متزايـدة  
ــادة واالنســحاب والتصــفية   ــات خمتلفــة مــن    -والزي مــع أولوي

  .)٦٩٧(حيث النشر يف كل مرحلة من تلك املراحل
ــا       ــيت تواجههــ ــديات الــ ــون بالتحــ ــرف املتكلمــ واعتــ

ــك أوجــه        ــظ الســالم، مبــا يف ذل ــم املتحــدة حلف ــات األم عملي
العجز املايل، ونقص األفراد العسـكريني وغريهـم مـن األفـراد،     

ليـات حفـظ السـالم عمومـا فـوق طاقتـها،       وكذلك حتميل عم
فرحبــوا باملناقشــة كجــزء مــن جهــود اإلصــالح املســتمرة مــن   
ــة هــذه العمليــات. ويف معــرض اإلشــارة إىل    ــادة فعالي أجــل زي
ضــرورة االســتفادة مــن تقريــر الفريــق املعــين بعمليــات الســالم  
وغـري ذلـك مـن مقترحــات اإلصـالح، رحبـت الوفـود مببــادرة       

ــن ا  ــد م ــق اجلدي ــاقتراح وضــع    األف ــة، وال ســيما ب ــة العام ألمان
جدول أعمال جديد للشراكة من أجل تعزيز وحـدة ومتاسـك   
اجلهــات الفاعلــة املختلفــة وضــمان درجــة أكــرب مــن املصــداقية 
ــى أن      ــق املتكلمــون عل ــدراا. واتف ــز ق ــات نفســها وتعزي للبعث
جناح عمليات حفـظ السـالم احلاليـة واملسـتقبلية يتوقـف علـى       

ل الثالثــي بــني الــس واألمانــة العامــة والبلــدان  تعزيــز االتصــا
املسامهة بقوات وبـأفراد شـرطة. ودعـا بعـض املـتكلمني أيضـا       
ــى        ــع الشــركاء عل ــك م ــل تل ــات العم إىل توســيع نطــاق عالق
الصــعيد اإلقليمــي، وال ســيما مــع االحتــاد األفريقــي، وذلــك يف  

__________ 

)٦٩٦ (S/PV.6153 ٧-٣، الصفحات. 

 .  ٩-٧) املرجع نفسه، الصفحات ٦٩٧(

على  إطار الفصل الثامن من امليثاق. واتفق العديد من املتكلمني
أن تنفيــذ عمليــات حفــظ الســالم بســرعة أكــرب ومرونــة أعلــى    
يتطلــب إجــراء إصــالحات مؤسســية وتنفيذيــة يف آليــات األمــم  

  املتحدة للقيادة والرقابة ويف منظوميت املشتريات واإلمداد.
: البيانات الرئاسية بشـأن  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٥  

ــامهة    حفـــظ الســـالم والعالقـــات مـــع البلـــدان املسـ
  اد شرطةبقوات وبأفر

ــطس  ٥يف    ــني   ٢٠٠٩آب/أغسـ ــل األمـ ــار وكيـ ، أشـ
يت قـدمها  العام لعمليات حفظ السالم يف اإلحاطة اإلعالمية الـ 
ــة    ــة املعنون ــة غــري الرمسي جــدول ”إىل الــس إىل صــدور الورق

ــم       ــات األم ــد لعملي ــق جدي ــد للشــراكة: رســم أف أعمــال جدي
ــدة حلفـــظ الســـالم  ــدة   ١٧يف “ املتحـ ــد بعـ ــه. وتعهـ متوز/يوليـ

التزامات يف ما يتعلق بالتخطيط لبعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ     
لـــك تقـــدمي الســـالم ورصـــدها ورفـــع تقـــارير عنـــها، مبـــا يف ذ 

تقييمات شاملة للمجلس للحاالت الـيت قـد تنشـر فيهـا عمليـة      
جديدة حلفظ السـالم، وتقـدمي مقترحـات موعـة كاملـة مـن       
وظــائف الـــدعم الــيت ميكـــن النظـــر فيهــا للمســـاعدة يف نشـــر    
البعثــات، والتشــاور مــع جملــس األمــن والبلــدان املســامهة قبــل   

مـات منـها بشـأن    نشر بعثات التقييم الـتقين واسـتخالص املعلو  
النتــائج الــيت توصــلت إليهــا. وأكــد أيضــا علــى التــزام األمانــة    
العامة بتعزيز حوار هادف مع البلدان املسـامهة بقـوات وأفـراد    
شرطة يف التخطيط لبعثات جديدة وقائمة، وبكفالة أن يتلقـى  
جملس األمن، من خـالل تقـارير األمـني العـام، تقييمـا واضـحا       

من تلك البلدان قبل جتديد والية البعثـة.   لآلراء اليت يتم تلقيها
وذكـر أن إدارة عمليــات حفـظ الســالم وإدارة الـدعم امليــداين    
ستعمالن أيضا على وضع معايري قياس مرجعية مناسـبة وذات  
جـــودة عاليـــة للبعثـــات، وفقـــا لفهـــم شـــامل للظـــروف علـــى  

  .)٦٩٨(األرض، وحبث أفضل املمارسات يف وضع املعايري
__________ 

)٦٩٨ (S/PV.6178 ٦-٣، الصفحات.  
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وأطلعــت وكيلــة األمــني العــام للــدعم امليــداين الــس    
ــع    ــأن التقــــدم احملــــرز يف وضــ ــا علــــى املســــتجدات بشــ أيضــ

م امليداين، مبا يف ذلك إصـدار ورقـة   االستراتيجية اجلديدة للدع
 غـري رمسيـة ملنتصـف الفتـرة عـن اسـتراتيجية الـدعم، وذلـك يف        

أغسطس. وستتوج هـذه العمليـة بتقـدمي تقريـر لألمـني      /آب ٣
العــام إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الرابعــة والســتني، يف ربيــع 

ــه   . ٢٠١٠ عــام ــتمس التوجي وأوضــحت أن اإلدارة ســوف تل
عضاء يف جماالت إنشـاء إطـار جديـد للـدعم مـن      من الدول األ

أجل إيصـال اخلـدمات يف العمليـات امليدانيـة؛ واعتمـاد منـاذج       
موحــدة لــدعم البعثــات ــدف حتســني األطــر الزمنيــة للنشــر،   
وحتقيـــق وفـــورات احلجـــم وتيســـري اإلشـــراف؛ واالضـــطالع   

وقام قائد قـوات  .)٦٩٩(بإدارة املوارد على حنو يليب االحتياجات
العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور       
(العمليـة املختلطـة) بــاإلبالغ عـن التقـدم الــذي أحرزتـه البعثــة      
ــا، مبــا يف     ــات حفــظ الســالم عموم ــدروس املســتفادة لعملي وال

ــة األ  ــك أمهي ــل الطــائرات   ذل ــة االســتراتيجية مث دوات التمكيني
  .)٧٠٠(املروحية
وأكد املتكلمـون جمـددا علـى ضـرورة كفالـة وضـوح         

ومصداقية واليات عمليات حفظ السـالم، وتـوفري مـا يقابلـها     
وأقـر املتكلمـون بـأن أي عمليـة مـن عمليـات       . املوارد املناسـبة 

ا حفظ السالم ليسـت بـديال عـن العمليـة السياسـية بـل عنصـر       
ــة     مواكبــا هلــا، مشــددين علــى احلاجــة إىل عمليــة ســالم موازي

واعترفــوا أيضــا باحلاجــة إىل التماســك . تضــم مجيــع األطــراف
والتكامــل بــني صــنع الســالم وحفــظ الســالم وبنــاء الســالم        
والتنمية من أجل حتقيق استجابة فعالة حلاالت مـا بعـد الـرتاع    

دعمهـم لتوسـيع   وأكد الكثري من املتكلمني جمددا . منذ بدايتها
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٩٩(
  .١١-٨لصفحات املرجع نفسه، ا  )٧٠٠(

. واليات حفظ السالم من أجل مواجهة احلقائق علـى األرض 
وشــدد املتكلمــون علــى أمهيــة التعــاون الوثيــق بــني الــس مــن 
ناحية واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة    
مـــن ناحيـــة أخـــرى فيمـــا يتعلـــق باإلشـــراف اجلمـــاعي علـــى   

إىل حتقيـق املزيـد مـن     ودعا املتكلمـون . عمليات حفظ السالم
ــيم التقــدم     ــة لتقي االتســاق يف اســتخدام معــايري القيــاس املرجعي

وأكـد العديـد   . احملرز يف تنفيذ واليات عمليات حفـظ السـالم  
مــن املــتكلمني جمــددا علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بــني األمــم  

والحظ ممثل االحتاد الروسـي أن  . املتحدة واملنظمات اإلقليمية
ــى دوري      ــدر كــاف عل ــان الرئاســي ال يركــز بق مشــروع البي
اللجنة اخلاصة املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم وجلنـة األركـان       

  .)٧٠١(العسكرية
ــا رئاســيا      ــس بيان ــام اجللســة، اعتمــد ال  )٧٠٢(ويف خت

ــة        ــز الشــراكة العاملي ــها تعزي ــور من ــة أم ــه جبمل ــس في ــزم ال الت
. الفريــدة الــيت متثلــها األمــم املتحــدة يف جمــال حفــظ الســالم       

الس أنه قد سعى إىل حتسـني احلـوار الـذي جيريـه مـع      وأعلن 
األمانة العامة ومع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة فيمـا  
يتعلـــق باإلشـــراف اجلمـــاعي علـــى عمليـــات حفـــظ الســـالم،  
وحدد عدة جماالت تتطلب املزيد من التمعن من أجـل حتسـني   
ــدها       ــا ورصـ ــيط هلـ ــالم والتخطـ ــظ السـ ــات حفـ ــداد عمليـ إعـ

ــا وتقيي ــا وإمتامه ــات     . مه ــا أيضــا بالتقييم ــس علم وأحــاط ال
“ األفــق اجلديــد”والتوصــيات الــواردة يف الورقــة غــري الرمسيــة  

وباستراتيجية الدعم الواردة فيهـا، وأعـرب عـن اعتزامـه النظـر      
  .  فيها بتمعن

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠١(
)٧٠٢(  S/PRST/2009/24   لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات، انظــر .

ــظ     ــات حفـ ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــم األول، فيمـ ــر، القسـ ــزء العاشـ اجلـ
  السالم.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: اجللسات
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٧٥    
ــاين ٢٣ ــانون الثـ  /كـ
    ٢٠٠٩ يناير

  ٣٧ املادة    
    (أ)من الدول األعضاء ٨

  ٣٩ املادة
وكيل األمني العـام لعمليـات   
حفـــــظ الســـــالم، ووكيلـــــة 
األمني العام للـدعم امليـداين،   

لألمـني العـام   واملمثل اخلاص 
هلـــاييت ورئـــيس بعثـــة األمـــم  
املتحــدة لتحقيــق االســتقرار    
يف هــاييت، واملراقــب الـــدائم   
لالحتاد األفريقي لـدى األمـم   

  املتحدة  

ــاء  مجيــــــع أعضــــ
الـــــس، وكـــــل 

  املدعوين

 

٦١٥٣    
ــران ٢٩ ــه/حزيـ  يونيـ

٢٠٠٩    

  ٣٧ املادة    
    (ب)من الدول األعضاء ١٨

  ٣٩ املادة
ــؤون   ــدم للشـ ــار األقـ املستشـ
السياسية يف مكتـب املراقـب   
الدائم لالحتاد األفريقي لـدى  
األمـــــم املتحـــــدة، ووكيـــــل 

مني العام لعمليـات حفـظ   األ
السالم، ووكيلة األمني العام 

  للدعم امليداين  

ــاء  مجيــــــع أعضــــ
الـــــس، وكـــــل 

  املدعوين

 

٦١٧٨    
 أغســـــــــطس/آب ٥

٢٠٠٩    

  ٣٧ املادة    
    (ج)من الدول األعضاء ٢٢

  ٣٩ املادة
وكيل األمني العـام لعمليـات   
حفـــــظ الســـــالم، ووكيلـــــة 
األمني العام للـدعم امليـداين،   
وقائــــــد قــــــوات العمليــــــة   

    املختلطة

ــاء  مجيــــــع أعضــــ
الـــــس، وكـــــل 

  املدعوين

S/PRST/2009/24  

  

    .األردن، وأوروغواي، وباكستان، واجلمهورية التشيكية، وكندا، واملغرب، واهلند، ونيجرييا  (أ)  
 األردن، وإسبانيا، وأملانيـا، وأوروغـواي، وإيطاليـا، وباكسـتان، والربازيـل، وبـنغالديش، واجلمهوريـة التشـيكية (باسـم االحتـاد األورويب)،            (ب)  

  . ومجهورية كوريا، ورواندا، وغانا، وكندا، ومصر، واملغرب (بالنيابة عن حركة عدم االحنياز)، ونيبال، ونيجرييا، واهلند
نتني، وأستراليا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتايلند، وتـونس، وجنـوب أفريقيـا، والسـويد     األرج  (ج)  

ــة    ــاز)،     -(باســم االحتــاد األورويب)، وصــربيا، وغواتيمــاال، وفرتويــال (مجهوري ــدا، واملغــرب (باســم حركــة عــدم االحني ــة)، وكن البوليفاري
  .ونيجرييا، ونيوزيلندا، واهلندوالنرويج، ونيبال، 




