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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الثالثة والسبعون
اجللسة العامة 11

اخلميس 27 ،أيلول/سبتمرب  ،2018الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيدة إسبينوسا غارسيس ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إكوادور)

ولكن يتحتم علي حبكم واجيب أمام بلدي أن أقول بضع كلمات
افتُتحت اجللسة الساعة 16/05
خطاب السيد بيتر كريستشن ،رئيس ورئيس حكومة واليات لتربير تكاليف سفري إىل نيويورك .أعلم أن اجلميع متعبون ،وأننا
يف وقت الظهرية ،ولكنين ألتمس سعة الصدر من اجلمعية.
ميكرونيزيا الموحدة

إن املنظمة حباجة إىل قيادة جيدة ،وأنا واثق من أنك،
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
سيديت الرئيسة ،ستقودينا يف االجتاه الصحيح .وأتقدم بالتهنئة
خطاب رئيس ورئيس حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة.
إليك وإىل شعب إكوادور على انتخابك لقيادتنا خالل هذه
اصطحب السيد بيرت كريستشن ،رئيس ورئيس حكومة
الدورة للجمعية العامة.
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
وكما قلت من قبل ،لقد تكلمت نيوزيلندا ببالغة عن
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية
مصري بلدان جزر احمليط اهلادئ يف مواجهة التهديد الوشيك
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد بيرت
املتمثل يف تغري املناخ.
كريستشن ،رئيس ورئيس حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة،
عندما انتهت النزاعات املسلحة اليت سادت العامل يف العقود
وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
األربعة األوىل من القرن املاضي ،اجنرف العامل إىل حرب أخرى،
الرئيس كريستشن (تكلم باإلنكليزية) :لقد قال املتكلمان
وهي احلرب الباردة .لقد كانت فرتة سادهتا الريبة واخلداع،
اللذان سبقانا واستمعت إليهما اجلمعية العامة للتو هذه الظهرية
وحقبة من االشتباكات السرية تذكرنا مبا قاله ونسنت تشورشل
كل ما أود أنا وبلدي أن نقوله (انظر  .)A/73/PV.10والواقع
ذات مرة“ :احلقيقة مثينة جدا إىل درجة أنه جيب أن حترسها
أنه ليس لدي ما أقوله هنا ألهنما قاال كل شيء على حنو جيد.
يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
)1830071 (A
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األكاذيب” .ويصدق ذلك القول علينا اليوم ،نظرا للتطبيقات هي احلقائق اليت يشهدها ويعاين منها العديد منا .وستكون
املختلفة هلذا املصطلح .إننا نرى املعركة مستمرة اليوم ،ولكنها اجلزر داخل الواليات املوحدة وجزر مارشال واجلزر يف توفالو
تدور اآلن فيما بني الدول األكرب واألكثر ثراء ،املتسلحة بقوة وكرييباس من أوائل اجلزر اليت ستختفي حرفياً.
الثروة واملسسرتشدة باملبدأ والفكرة القائلة بأن القوة هي احلق.
يف عام  ،2009اقرتحت ميكرونيزيا اسرتاتيجية إجراءات
وأصبحت االقتصادات الصغرية اآلن تابعة ومهمشة ،وصارت سريعة تستخدم بروتوكول مونرتيال لتخفيض االنبعاثات املناخية
مرة أخرى غنائم ملا يعرف اآلن باحلرب االقتصادية اليت تعزز بشكل واضح لتجنب ارتفاع درجة احلرارة مبقدار  1.5درجة
وجود مستعمرات اقتصادية جديدة.
مئوية حبلول هناية هذا القرن .ومع أن ذلك قد يبدورقما صغريا،
كما هو احلال يف كافة احلروب ،يصبح العديد من
الناس ضحايا أبرياء وغالباً ما يتم جتاهلهم ببساطة باعتبارهم
أضرارا تبعية أو غنائم حرب ،يتحولوا إىل ممتلكات للمنتصرين
وحلفائهم.

فإنه أكثر بنسبة  50يف املائة من ارتفاع درجة احلرارة الذي
نشهده اليوم .ولتحقيق هذا اهلدف ،حنث مجيع البلدان اليت
مل تفعل ذلك بعد على التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول
مونرتيال .أطلب من مجيع أصدقائي ،قادة البلدان ،من أعماق
قليب تسريع عملية االنضمام إىل بروتوكول مونرتيال حىت نتمكن
من البدء يف تنفيذ ما جيب القيام به من أجل إنقاذ هذا الكوكب.

ونفتتح دورة أخرى للجمعية العامة مع عامل يواجه سجال
حافال من التحديات اخلطرية .لكننا جرؤنا صباح هذا اليوم
وإن واصلنا مسارنا الراهن ،ستضيع املزيد من اجلزر وتدمر
على أن نتساءل عما إذا كان بلوتو كوكبا .كيف يتعلق ذلك مبا
العديد من املنازل وسيشرد العديد من األشخاص .ولكن ال يزال
نواجهه اليوم يف العامل؟ رمبا ميكن لبلوتو أن ينتظر.
بوسعنا جتنب أسوأ تأثريات املناخ إذا أدركنا احلاجة إىل السرعة
وهدفنا اليوم يتمثل يف حتسني األمم املتحدة باعتبارها
واختاذ إجراءات سريعة .قد يكون التفاق باريس بشأن تغري
احملفل الذي نعمل من خالله على منع كل تلك األمور من
املناخ أوجه قصور ،لكن صدقوين ،إنه أفضل صك لتحقيق
االستمرار .وجيب أن نسعى إىل اختاذ إجراءات عالجية لوقف
هدفنا .نعتقد أنه بغض النظر عن مدى صعوبة أو حساسية
احلرب االقتصادية إن أمكن على أمل حتقيق هدف تسريع بذل املسائل املرتبطة بتغري املناخ ،حنتاج إىل توافق اجلميع عليه .إن
اجلهود الرامية إىل سد الفجوة يف عدم التوازن االقتصادي .وجيب بلدي يشعر خبيبة األمل ألن بعض البلدان تنظر يف االنسحاب
علينا أيضا جتنب املماطلة املتعمدة بدافع اجلشع اجليوسياسي من االتفاق ،وندعو تلك الدول إىل إعادة النظر.
للهيمنة االقتصادية واإلمربيالية .فتلك احلالة ال جتلب إال األمل
إن ميكرونيزيا دولة حميطية كبرية تتمتع مبوارد حبرية وفرية.
والبؤس ملن يكون خطأهم الوحيد أنه تصادف تواجدهم يف
ومن بني الشواغل الرئيسية مليكرونيزيا  -ومجيع الدول اجلزرية
الطريق .وجيب أن نوصي مبا جيب أن حيمله املستقبل لنا.
الصغرية النامية  -الرتكيز حبق على كفالة حميطات سليمة ومنتجة
جيب علينا حنن أعضاء األمم املتحدة أن نتخذ موقفا أكثر وقادرة على التكيف .متثل موارد احمليطات حجر األساس
تقدما جتاه تويل مسئولية شؤوننا اخلاصة والتأكد من أننا نشارك لواليات ميكرونيزيا وسبل كسب العيش فيها .تأيت نسبة كبرية
بشكل مباشر يف األمور اليت تؤثر على حياتنا ومتسها .أصبح من اقتصاداتنا من أنشطتنا يف احمليطات ،سواء كانت صيد
التهديد الوجودي لتغري املناخ أكثر واقعية مع كل إعصار وحرائق األمساك أو السياحة أو النقل البحري.
الغابات وموجة احلر الشديد وارتفاع ملستوى سطح البحر .تلك
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إن ميكرونيزيا ملتزمة بإعالن قادة منتدى جزر احمليط الفظائع اخلطرية .إننا نتساءل إن كانت هذه النزاعات ،رمبا
اهلادئ الذي يهدف إىل محاية احمليط وموارده .وأشارك زمالئي لسبب غري معروف ،مفيدة لتلك الدول القوية ،سواء سياسيا أو
قادة منطقة احمليط اهلادئ التزامنا بإزالة القمامة البحرية ونوصي حىت اقتصاديا  -وعار عليها إن كانت تعتقد ذلك.
بالتنفيذ العاجل خلطة عمل القمامة البحرية يف منطقة احمليط
وينبغي لألمم املتحدة أن تكون ذات صلة وقادرة وعلى
اهلادئ .بالنسبة مليكرونيزيا ،فإن مصائد األمساك تتسم بأمهية استعداد للتصدي للتهديدات الناشئة .ونرى أنه من دواعي القلق
بالغة لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي لشعبنا.
العميق أن جملس األمن مل ينظر يف التهديد الذي ميثله تغري

وبينما نرحب بالقرار الذي اختذته مؤخرا جلنة القانون
الدويل بإدراج موضوع “ارتفاع مستوى سطح البحر من حيث
الصلة بالقانون الدويل” يف برنامج عملها الطويل األجل ،فإنين
أود أن أوصي بشدة بإدراج املوضوع يف برنامج عمل اللجنة،
نظرا لآلثار املباشرة الرتفاع مستوى سطح البحر على خطوط
األساس البحرية واحلدود البحرية.

املناخ على وجودنا .لقد تقدمت الدول اجلزرية الصغرية النامية يف
منطقة احمليط اهلادئ باقرتاح لينظر فيه اجمللس .ومع أن االقرتاح
نفسه لن ينقذ جزرنا على الفور ،فإنه بالرغم من ذلك خطوة
يف االجتاه الصحيح .شعرت أنه إن كانت ميكرونيزيا عضوا يف
جملس األمن ،فسنكون أفضل بكثري من بعض األعضاء احلاليني.
تعتقد ميكرونيزيا أن جملس األمن ،كما هو متصور يف هذا القرن،
حيتاج إىل أن يصبح أكثر كفاءة وأكثر متثيال وأكثر استجابة
وجيب أن يظهر قيادة أكرب يف استجابته لتحديات اليوم.

وندرك ونشجع اجلهود املستمرة الرامية إىل إحالل السالم
واالستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية .إن السالم الدائم يف شبه
اجلزيرة الكورية يعين املزيد من حتقيق األمن واالستقرار يف منطقة
احمليط اهلادئ.

بالنسبة مليكرونيزيا ،جيب عدم جتاهل دور منظومة األمم
املتحدة اإلمنائية  -وخاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -
لدعم وتعزيز قدرة البلدان اجلزرية على تنفيذ خطة عام .2030
لكن ذلك يتطلب تكثيف تواجد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
ال سيما يف مشال احمليط اهلادئ ،حيث ميكن هلذا التواجد أن
حيدث فرقا حقيقيا وأن يكون عامال بالغ األمهية يف جهودنا
اإلمنائية.

إن الرغبة يف إحالل السالم عاملية؛ وجيب أال يكون هلا
أي حدود .وشجع ميكرونيزيا السالم الذي توصلت إليه إريرتيا
ترحب ميكرونيزيا هبدف األمني العام املتمثل يف إعادة
وإثيوبيا ،ونتمىن لشعيب البلدين كل التوفيق .وأعتقد أنه حان
الوقت لنهنئ البلدين على حتقيق تلك النتيجة الرائعة .كما نتمىن تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة التنمية
أن حتقق البلدان األخرى املتورطة يف نزاعات تسويات مماثلة يف املستدامة لعام  .2030إن ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية تأثريا
ونفوذا حينما تكون مركزة .ومن األمهية القصوى مبكان أن
القريب العاجل.
يف منطقتنا من العامل ،لدينا مصلحة يف مفاوضات السالم تراعي أنشطتها التنفيذية من أجل التنمية احلاجة إىل بناء قدرات
اجلارية بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا .البلدان اجلزرية الصغرية النامية وتعزيزها وترسيخها.

ويف أماكن أخرى من العامل ،ال ميكننا أن نتجاهل أمل
ومعاناة العديد من األشخاص العالقني يف جيوب النزاعات
املسلحة .حنن كقادة للعامل ،أخفقنا يف بذل جهودنا الرامية إىل
يف اخلتام ،متثل األمم املتحدة أفضل أمل للبشرية ،وجيب
االضطالع مبسؤولياتنا .إنه ألمر مزعج للغاية أن نرى من يتمتعون
بقوة هائلة يفشلون يف اختاذ إجراءات جريئة وحامسة إلهناء تلك علينا ،حنن الدول األعضاء ،كفالة أن تظل كذلك.
1830071

3/77

A/73/PV.11

26/09/2018

الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،كل دولة من الدول األعضاء إلحالل السالم العاملي ،تعزز
أود أن أشكر الرئيس ورئيس حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة قناعتنا بأن األمم املتحدة ،حتت قيادته ،ستكون أفضل استعدادا
وأكثر قدرة على اإلسهام يف بزوغ عامل أكثر عدال وإنصافا يف
على البيان الذي أدىل به للتو.
اصطحب السيد بيرت كريستيان ،الرئيس ،ورئيس حكومة السنوات املقبلة.
ُ
واليات ميكرونيزيا املوحدة ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
لقد احتفلنا يف  ٢٤أيلول/سبتمرب ،بالذكرى املئوية مليالد
خطاب السيد خوسيه ماريو فاز ،رئيس جمهورية غينيا  -الرئيس نيلسون مانديال  -ماديبا  -وأتيحت لنا فرصة للتفكري يف
حياة وإجنازات ذلك الداعية اإلنساين العظيم (انظر )A/73/PV.5
بيساو
لقد كان الرئيس السابق الراحل جلنوب أفريقيا مثاال للشجاعة
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
والتضحية والتسامح .لقد ناضل مانديال من أجل احلرية والعدالة
خلطاب رئيس مجهورية غينيا  -بيساو.
والدميقراطية ،ومن أجل جمتمع ميكن أن يعيش فيه معا مجيع
ُ
اصطحب السيد خوسيه ماريو فاز ،رئيس مجهورية غينيا -
السكان على قدم املساواة ،يف وئام .إن هذا درس عظيم سيظل
بيساو ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
مصدر إهلام لنا ولألجيال املقبلة.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة،
ويذكرنا األمني العام يف تقريره األخري عن أعمال املنظمة
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد خوسيه
( ،)A/73/1أنه بالنسبة للعديد من الشعوب ،ال يزال السالم
ماريو فاز ،رئيس مجهورية غينيا  -بيساو ،وأن أدعوه إىل خماطبة هدفا صعب املنال .وعلى حد قول الراحل الذي نفتقده كثريا،
اجلمعية.
كويف عنان ،األمني العام السابق ،السالم حلم معلق .إن كثريا
الرئيس فاز (تكلم بالربتغالية؛ وقدم الوفد نصا باإلنكليزية):
بادئ ذي بدء ،أود أن أقول بضع كلمات ملعايل السيدة ماريا
فرناندا إسبينوزا غارسيس ،وأهنئها على انتخاهبا رئيسة للجمعية
العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .وأؤكد لكم ،سيديت الرئيسة،
أنه ميكنكم التعويل على كامل تعاون بلدي ،غينيا  -بيساو،
يف أداء واجباتكم اهلامة .كما أود أن أشكر سلفكم ،السيد
مريوسالف اليتشاك ،على عمله املمتاز خالل فرتة واليته.
وعالوة على ذلك ،أود أن أسلط الضوء على عمل األمني العام
احلايل ،السيد أنطونيو غوترييش ،وخاصة قيادته املبتكرة لألمانة
العامة ،والزخم اجلديد الذي أحدثه يف املنظمة ليتسىن هلا مواجهة
التحديات العاملية وتعزيز تعددية األطراف بشكل أفضل .إن
رؤيته لدور املنظمة التوحيدي يف تأكيد وتطبيق املبادئ املكرسة
يف ميثاق األمم املتحدة ،واملسؤولية اجلماعية اليت تقع على عاتق

4/77

من املنازعات اليت ال تزال قائمة يف مجيع أحناء العامل ،وال يزال
العديد من األشخاص يعانون من الدمار الناجم عن احلرب،
فقد قتل كثريون ،مبن فيهم األطفال .وأجرب املاليني من الناس
على هجر ديارهم ومدهنم ،تاركني وراءهم أسرهم واملمتلكات
اليت اكتسبوها خالل فرتة عملهم ،سعيا من أجل اللجوء.
وال ميكننا أن نظل غري مبالني إزاء معاناة ويأس اآلالف من
الناس ،مبن فيهم األطفال ،الذين يلتمسون احلماية واللجوء،
وال سيما يف أوروبا.

وال تزال احلالة يف فلسطني ،وكذلك يف اليمن وسورية
مصدر قلق شديد للمجتمع الدويل .ويف القارة األفريقية ،ال تزال
التوترات الداخلية مستمرة بسبب أنشطة اجلماعات اإلرهابية،
وال سيما يف منطقة الساحل ،وتنشر اخلوف يف صفوف السكان
وحتول دون تركيز حكوماهتم على التنمية ،وعلى هتيئة أفضل
الظروف املعيشية ملواطنيها.
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وقد سبب تغري املناخ عددا متزايدا من حاالت اجلفاف اإلقليمية ،عمدت إىل تنفيذ التوصيات اليت جنمت عن مؤمتر
والفيضانات الشديدة يف أحناء كثرية من العامل .وبواجه العديد القمة ،أي تعيني رئيس للوزراء بتوافق اآلراء ،وحتديد موعد
من البلدان اجلزرية خطر الزوال بسبب ارتفاع مستوى سطح إلجراء االنتخابات التشريعية ،يف  ١٨تشرين الثاين/نوفمرب.
البحر .وتتطلب هذه التحديات املزيد من اجلهود واملواقف
وقد مت تنفيذ هذه التوصيات بالكامل ،وكانت النتائج كما
اجلديدة والسلوك املسؤول بصورة متزايدة من جانبنا مجيعا .وقبل يلي :تشكيل حكومة جامعة وفقا التفاق كوناكري؛ وإعادة
كل شيء ،جيب علينا أن نليب بدقة االلتزامات املنصوص عليها فتح اجمللس الشعيب الوطين؛ ومتديد فرتة والية أعضاء اجمللس؛
يف اتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
وانتخاب أعضاء اللجنة االنتخابية الوطنية .واملوافقة على برنامج

وأعتقد أن علينا مجيعا التزام مبوجب امليثاق ،الذي نؤيده احلكومة وامليزانية العامة للدولة.
مجيعا ،وجيب أن حنرتمه بصرف النظر عن الظروف ،ألن
وتشهد التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف
املبادئ الواردة فيه تشكل أساس وركائز النظام العاملي القائم اآلونة األخرية على حقيقة أن شعب غينيا  -بيساو ،جنبا إىل
على القواعد .وعلى وجه التحديد ،يعد مبدأ تسوية املنازعات جنب مع القوات املسلحة ،قال “ال” لعدم االستقرار ،وشرعا
بالوسائل السلمية ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،يف مسار السالم والتنمية .إن عملية إجراء انتخاباتنا يف ١٨
وتعددية األطراف ،حجر الزاوية يف بناء السالم واألمن الدوليني .تشرين الثاين/نوفمرب جارية ،وبدأنا تسجيل الناخبني يف ١٩
إننا نعيش يف قرية عاملية ،وحنن فيها مسؤولون مجيعا ،ليس أيلول/سبتمرب ،على الرغم من حدوث تأخريات ألسباب فنية
فقط بشأن ما حيدث داخل أراضينا ،لكن ،وبسبب الرتابط ومالية .ويرجى مالحظة أنه للمرة األوىل يف تاريخ دميقراطيتنا،
بني البلدان ،قد تؤثر السياسات الوطنية ألحد البلدان بشكل استكملت دورة تشريعية دون أي انقطاع بسبب انقالب أو
خطري على العديد من البلدان األخرى .وهذا يتطلب مسؤولية حوادث أخرى .وعليه الحظ جملس األمن (انظر ،)S/PV.8337
مشرتكة .ويف هذا الصدد ،سأكون مقصرا إن مل أتناول مسألة يف  30آب/أغسطس ،التطورات اإلجيابية فيما يتعلق باالستقرار
إصالح جملس األمن ،وال سيما فيما يتعلق بزيادة متثيل القارة السياسي يف بلدنا .وأشري أيضا إىل أنه جرت اإلشادة يف تقرير
األفريقية ،األمر الذي من شأنه أن يعزز شرعية هذا اجلهاز األمني العام ( ،)S/2018/771كما هو احلال يف تقاريره السابقة،
الرئيسي لألمم املتحدة.
مبواقف القوات املسلحة ،اليت أبدت حسا ملحوظا بواجباهتا
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أُطلع اجلمعية بإجياز على
الوضع السياسي احلايل يف غينيا  -بيساو ،والنتائج اليت حتققت.
ففي نيسان/أبريل املاضي ،توصلنا يف لومي ،توغو ،يف إطار
مؤمتر القمة االستثنائي الذي عقده رؤساء دول وحكومات
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،إىل قرارا هام يرمي إىل
التغلب بصورة دائمة على املأزق السياسي والدستوري الذي
ساد يف بلدي ألكثر من ثالث سنوات .وبصفيت رئيس الدولة،
إن السالم أمر أساسي للتنمية الناجحة ،لكن السالم
وسعيا مين لبناء السالم واالستقرار يف بلدي ويف املنطقة دون ليس جمرد عدم وجود نزاع مسلح .وال ميكن أن يكون هناك
املدنية يف السنوات األخرية .وباسم العدالة والوئام الوطين،
أغتنم هذه الفرصة ألناشد اجملتمع الدويل وأعضاء جملس األمن،
واجلزاءات من اختصاصاته احلصرية ،رفع اجلزاءات املفروضة
على مسؤولني من مسؤويل قواتنا املسلحة .من املؤكد أن هذا
القرار املتوقع منذ فرتة طويلة سيساعد على توطيد مؤسساتنا
الدميقراطية وحتقيق السالم الدائم يف البلد.
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سالم عندما ال حيظى جزء كبري ،إن مل تكن غالبية السكان ،خطاب السيد أزالي أسوماني ،رئيس اتحاد جزر القمر
وال سيما النساء والشباب؛ بالتقدير الكايف؛ أو عندما ينظر
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
إىل تعليمهم على أنه أقل أمهية؛ أو عندما ال جيري االعرتاف خطاب رئيس احتاد جزر القمر.
بإسهامهم يف النمو االقتصادي لبلدنا أو يُعوضون بإنصاف؛
ُ
اصطحب السيد أزايل أسوماين ،رئيس احتاد جزر القمر،
أو عندما ال تعامل املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف تويل
إىل قاعة اجلمعية العامة.
مناصب ذات نفوذ ،وجيري جتاهلها كركيزة أساسية يف اجملتمع.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة،
وقد اختذنا يف اآلونة األخرية خطوات هامة يف بلدي صوب
ضمان التمثيل املتساوي للرجال والنساء .لقد اعتمد برملان غينيا يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد أزايل أسوماين،
 بيساو قانونا يضمن حدا أدىن لتمثيل النساء حبصة تبلغ  ٣٦رئيس احتاد جزر القمر ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.يف املائة من املناصب الرفيعة ،وال سيما يف اجمللس الشعيب الوطين
الرئيس أزالي أسوماني (تكلم بالفرنسية) :بداية ،ود
واحلكومة .وبصفيت رئيس اجلمهورية والضامن للوحدة الوطنية اإلعراب عن خالص هتنئيت لكم ،سيديت الرئيسة ،على انتخابكم
واملساواة ،تسعدين جدا تلك التطورات على الصعيد الوطين لرئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .إن انتخابكم
وأشعر باالمتنان لتحققها.
كرابع امرأة لقيادة اجلمعية العامة خطوة أخرى حنو حتسني متثيل
أود أن أختتم مالحظايت بالتأكيد جمددا على التزام غينيا  -املرأة داخل منظمتنا ،وأنا على اقتناع بأن خربتكم الواسعة
بيساو باملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة وبدور املنظمة والراسخة ستفيد عملنا وستزودنا بالطاقة الالزمة للمضي قدما
اهلام واملتميز والذي ال بديل عنه .جيب علينا أن نوحد قوانا مبزيد من الفعالية حنو حتقيق أهدافنا .ويسرين غاية السرور أن
لتحسني إدارة العوملة ،والقضاء على الفقر واجلوع ،ومكافحة حكوميت قد جعلت النهوض باملرأة إحدى أولوياهتا .كما أود أن
األمراض املتوطنة الرئيسية ،فضال عن كفالة التعليم وتوفري أغتنم هذه الفرصة ألشيد بسلفكم وأشكره مبناسبة انتهاء مدة
املياه الصاحلة للشرب للجميع من أجل تنفيذ أهداف التنمية واليته ،وهو يستحق امتنان وفد بلدي على التزامه املتميز خالل
املستدامة حبلول  .٢٠٣٠فلنقف متضامنني ونظهر تعاطفنا مع الدورة السابقة للجمعية العامة.
أولئك الذين يفرون من االضطهاد واحلرب والبؤس ،وال سيما
لقد شهد عام  ٢٠١٨اضطرابات وتغريات وحتوالت
املهاجرين والالجئني الذين هم ضحايا لألزمات السياسية والعديد من حاالت الفوضى ،بأشكال ُمَتـَنـ ّوعه جيب أن نواصل
والكوارث الطبيعية ويطرقون أبوابنا باستماتة .يف عامل يسوده إظهار عزمنا ووحدتنا يف مواجهتها .وسواء كانت أحداث
التضامن واإلخاء ،سنكون يف وضع أفضل ميكننا من بناء مناخية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو صحية أو تتعلق
مستقبل أحسن حاال لألجيال املقبلة.
باهلجرة أو ذات طابع آخر ،جيب أن تزيد هذه األحداث من
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،أود تعبئة اجملتمع الدويل الذي جيب أن يصبح أكثر تضامنا والتزاما
أن أشكر رئيس مجهورية غينيا  -بيساو على البيان الذي أدىل وتصميما من أي وقت مضى .تتزايد مطالب السياق الدويل
الراهن ويقتضي منا رد فعل فوري .لذلك فإن مشاركتنا مجيعا
به للتو.
اصطحب السيد خوسيه ماريو باز ،رئيس مجهورية غينيا  -أساسية ،نظرا ألن مجيع تلك احلاالت ميكن أن تضر بالسالم
واالستقرار .هذا ما مينح األمم املتحدة حقا عامليتها.
بيساو ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
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إن املوضوع املختار للدورة الثالثة والسبعني “ -جعل األمم
املتحدة يف خدمة اجلميع :قيادة عاملية ومسؤوليات مشرتكة من
أجل جمتمعات منصفة ومستدامة يعمها السالم”  -لن يكون
ذا مغزى إال إذا ترمجنا األقوال إىل أفعال .ويف الوقت احلايل
تقوم حاجة إىل حتمل املسؤولية املشرتكة .ومن أجل التصدي
جلميع التحديات اليت نواجهها ،جيب أن نبدأ جبعل املنظمة أكثر
إنصافا وفعالية بتزويدها باملوارد الالزمة إلجناز مهمتها.
وحتقيقا لتلك الغاية ،فإن اإلصالحات املنشودة بشدة،
ال سيما يف إطار األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة ،اليت يؤدي
تأخريها إىل اإلحساس باإلجحاف واإلحباط فيما بني املناطق
اليت تشعر بأهنا أقل متثيال ،جيب أن تكون حمددة لكي تعكس
بأوثق الطرق املمكنة وأكثرها توازنا الواقع اجلغرايف السياسي
احلايل ،وخباصة االعرتاف بالقارة األفريقية .ويف ذلك الصدد،
يؤكد احتاد جزر القمر جمددا على تأييده لتوافق آراء إزولويين،
الذي يدعو إىل ختصيص ما ال يقل عن مقعدين دائمني ألفريقيا
يف جملس األمن ،مع حق النقض (الفيتو).
وبإتاحة فرص متساوية لنا لالستثمار يف جماالت السالم
واألمن والصحة والتعليم ،والدميقراطية وسيادة القانون سنجح
يف ضمان التنمية املتناسقة لبلداننا ويف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وهو اهلدف التأسيسي للعصر اجلديد الذي تدخل
فيه املنظمة.
ويشيد بلدي أيضا بأمهية اقرتاحات األمني العام بوصفها
جزءا من اإلصالحات اليت يضطلع هبا ،األمر الذي سيعكس
بشكل أفضل أولويات البلدان واحتياجاهتا وحيسن أداء املنظمة.
ومن الناحية األخرى ،جيب أال يقلص ذلك األساس املنطقي
بأي حال من األحوال وجود األمم املتحدة على أرض الواقع.
ولذلك من األمهية مبكان التشديد على أنه جيب احلرص على
ضمان أن يكون التمويل ثابتا وأال تتحمل أشد البلدان فقرا،
وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية ،أعباء مالية كبرية للغاية.
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وأود أن أشيد باملبادرة اليت اختذهتا اجلمعية بإيالء أمهية
خاصة للنظر يف املواضيع املتصلة بالسل واألمراض غري املعدية.
فهل يل أن أذكر احلاضرين بأن بعض تلك األمراض مل تعد من
اختصاص أشد البلدان فقرا ،مبعىن أهنا تظهر جمددا يف البلدان
األكثر ثراء؟ وجيب أن نعزز أعمال منظمة الصحة العاملية يف
العامل ،مبا يف ذلك بتقدمي قدر كبري من املوارد للوكالة .وعلى
الصعيد القطري ،علينا أن نويل أمهية لتلك املشاكل وأن نعتمد
اسرتاتيجيات مناسبة وفعالة ملكافحة تلك األمراض.
إن احلالة يف الشرق األوسط تدعو إىل القلق البالغ .فاليمن
وسوريا وفلسطني حباجة إىل الدعم الثابت من املنظمة .ويف ذلك
الصدد ،أود أن أعرب عن بالغ قلق حكومة بلدي وشعب جزر
القمر من زيادة التدابري التعسفية املتخذة يف األشهر األخرية ضد
الشعب الفلسطيين ،اليت ال تؤدي آثارها بقدر كبري إىل تقويض
استقرار املنطقة فحسب بل تضعف أيضا اجلهود اجلماعية من
أجل التوصل إىل حل قائم على وجود دولتني.
ولذلك السبب جيدد احتاد جزر القمر التأكيد على دعمه
الثابت للشعب الفلسطيين ويظل على اقتناع بأن أي حل لذلك
النزاع جيب أن ينطوي على إنشاء كلتا الدولة اإلسرائيلية ودولة
فلسطينية ،تعيشان جنبا إىل جنب ،يف أمن التام ،يف إطار حدود
آمنة ومعرتف هبا دوليا ،على أساس حدود ما قبل  ،1967مع
إعالن القدس الشرقية عاصمة لفلسطني.
ومع ذلك ،يزداد مربر شعورنا بالقلق إذ نشري ،مع األسف،
إىل أن اجملتمع الدويل أصبح تدرجييا متفرجا على تلك العملية
للسالم ،العالقة يف حالة اجلمود املستمرة اليت من املرجح أن
تقلل من احتماالت التوصل إىل حل عادل ودائم .ويف ضوء
احلوادث واملواقف األخرية ،جيب على الدول األعضاء قضاء
بعض الوقت يف التفكري من أجل التوصل إىل توافق آراء على
وضع آلية جديدة للوساطة إلعادة إطالق عملية السالم يف
هناية املطاف.
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ويف ذلك الصدد ،أشيد باختاذ القرار د إ ط ،19/10-يف مكان ما يف العامل ،بسبب جنون بعض الناس الشريرين الذي
بشأن وضع القدس ،يف كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٧فضال يستخدمون أيديولوجيات من مجيع األنواع لبلوغ غاياهتم املتطرفة
عن القرار د إ ط 20/10-بشأن محاية الشعب الفلسطيين ،ويرتكبون أعماال يعجز الوصف عن وحشيتها.
الذي اختذ يف حزيران/يونية بأغلبية الدول األعضاء ويطلب إىل
يقول البعض إهنم يتصرفون باسم اإلسالم .وهذا خطأ
األمني العام أن يقدم اقرتاحات لضمان توفري األمن واحلماية متاما .فأي إسالم يتحدثون عنه؟ إن اإلسالم ،إسالمنا ،هو
والرفاه السكان الفلسطينيني ،باإلضافة إىل توصيات بشأن دين سالم وتسامح .ولذلك ،فإن من املهم العمل معا من أجل
إنشاء آلية محاية دولية للمدنيني الفلسطينيني.
تعزيز جهود التعبئة ،وال سيما من خالل تبادل املعلومات ونقل
ويف ذلك السياق ،أود أن ألفت انتباه أعضاء اجلمعية إىل املهارات ،كي نتمكن من القضاء على ذلك التهديد بصورة
احلالة الصعبة اليت ال تزال تواجهها طائفة الروهينغيا .إن هؤالء فعالة.
السكان األبرياء هدف للهجمات وعمليات االضطهاد اليت
وحتقيقا هلذه الغاية ،جيب االستمرار يف بذل جهود متواصلة
تتعارض مع القيم املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة .وحتقيقا بغية التوصل إىل صياغة مشرتكة بتوافق اآلراء ،تتجاوز تعريف
تلك الغاية ،أود أن أوجه نداء رمسيا إىل اجلمعية لالضطالع خمتلف جوانب ظاهرة اإلرهاب ومتكننا من بدء عمليات تعاون
مبسؤولياهتا من أجل مساعدة هؤالء السكان ،الذي يتعرضون واختاذ إجراءات هبدف احلد من التهديد الذي يشكله اإلرهاب
خلطر كبري.
على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي .ومن مث ،جيب أن ندعم
وفيما يتعلق مبسألة الصحراء الغربية ،ويف حني نرحب باختاذ اجلهود املشرتكة اليت تبذهلا اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
جملس األمن للقرار  ،)٢٠١٨( ٢٤١٤الذي يشدد على ضرورة وقوات األمم املتحدة وعملية بارخان واليت ترمي إىل مكافحة
العمل حنو التوصل إىل حل سياسي عملي وواقعي ودائم ،ويدعو اإلرهاب يف منطقة الساحل.
الدول اجملاورة إىل التعاون التام مع األمم املتحدة ،فإن احتاد جزر
وحيث إنه من الضروري أيضا إجياد حلول فورية وعاجلة
القمر يود أن يعرب عن شكره لألمني العام ومبعوثه اخلاص على حلاالت الظلم العديدة اليت ال تزال مستمرة يف العامل ،جيب أن
النجاح يف استئناف العملية السياسية على أساس املعايري اليت نعطي األولوية لتبادل اآلراء وأن نقوم باملزيد ملنع نشوء مثل هذه
حددها جملس األمن منذ عام  .٢٠٠٧ويرحب احتاد جزر القمر احلاالت .فلماذا ال نشارك بقدر أكرب يف إجياد السبل والوسائل
باجلهود اجلدية واملوثوقة اليت تبذهلا اململكة املغربية إلجياد حل الكفيلة بالتعامل مع املسائل احلساسة ،مثل اهلجرة ،بطريقة
سياسي هنائي للنزاع ،ويؤيد االحتاد املبادرة املغربية للحكم الذايت .إنسانية وعلى حنو سريع؟

ويشكل بناء السالم واألمن الدوليني كفاحا مستمرا ونتيجة
للعديد من التنازالت .ويف السياق احلايل ،فإن خماطر حدوث
تفجري نووي حقيقية للغاية .وعلينا واجب محاية األجيال احلالية
واملقبلة من خطر استعمال األسلحة النووية.
كما أن خطر اإلرهاب ال يزال يزداد يف مجيع أرجاء العامل،
وما من بلد مبنجى منه .ويف الواقع ،ال مير يوم بدون وقوع ضحايا
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ويف هذا الصدد ،أسهم احتاد جزر القمر ،بالتنسيق مع
جمموعة الدول األفريقية ،يف املفاوضات بشأن وثيقة تارخيية،
هي االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية،
وهو أول وثيقة توفر منظورا شامال بشأن إدارة اهلجرة ،كما أنه
ميثل أول إطار معياري وتنظيمي معرتف به دوليا يف جمال إدارة
اهلجرة.
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مؤسسي جديد ،من شأنه متهيد السبيل لظهور جزر القمر يف
حلة جديدة حبلول عام  ،٢٠٣٠مع توطيد الوحدة الوطنية يف
الوقت نفسه .وقد أُجري استفتاء يف  ٣٠متوز/يوليه ،ومت اعتماد
دستور جديد.

ويؤكد االتفاق العاملي من جديد التزامنا بالتصدي
لألسباب االجتماعية واالقتصادية والعوامل احملددة ،مبا يف
ذلك من خالل التعاون الدويل ،وكذلك التزامنا حبماية احلقوق
اإلنسانية للمهاجرين وتعزيز مكافحة مجيع أشكال العنصرية
والتمييز ضدهم .ويناصر االتفاق ،يف مجلة أمور ،اهلجرة
وبدافع من االلتزام الكامل بعملية اإلصالح هذه
االختيارية ويعرتف باملسامهة اإلجيابية للمهاجرين واملغرتبني يف اليت ينشدها شعب جزر القمر ،قررت اختصار مدة والييت
التنمية املستدامة يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد.
والتحضري ،مبوجب الدستور اجلديد واملواعيد النهائية املقررة،
ومن أجل ضمان عامل أكثر أمنا ،جيب علينا أيضا أن نويل إلجراء انتخابات مبكرة على الصعيد الوطين وعلى مستوى
اهتماما وثيقا ملسألة تغري املناخ اليت تزداد تفاقما ،وال سيما يف األقاليم .ويف هذا الصدد ،فإنين أوجه نداء رمسيا إىل شركائنا
الدول اجلزرية الصغرية النامية ومن بينها بلدي ،احتاد جزر القمر .يف التنمية ومجيع البلدان الصديقة جلزر القمر من أجل دعمنا
ويف ظل تفاقم تدمري النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ،من يف مواجهة هذا التحدي املستقبلي اجلديد .وما زلت على ثقة
املرجح أيضا أن يزيد تغري املناخ من الفقر وخمتلف األمراض وأن بأهنم ،كاملعتاد ،لن يتأخروا يف تقدمي دعمهم القيم لضمان
يفضي إىل طفرة يف اهلجرة املرتبطة باملناخ ،مما يهدد مستقبلنا إجراء االنتخابات املقبلة يف أجواء من السالم والوئام والشفافية.
ومستقبل األجيال املقبلة.
وخبصوص جزيرة مايوت القمرية ،فقد دفعت االنتفاضات
وعلى الصعيد الوطين ،فقد شهد هذا العام أحداثا هامة
متثل نقطة حتول حامسة يف التطور االجتماعي والسياسي لبلدي،
وهي أحداث تستحق توجيه انتباه اجلمعية العامة إليها .فكما
أعلنت يف البيان الذي أدليت به يف األمم املتحدة يف العام
املاضي (انظر  ،)A/72/PV.13عقدنا مؤمترا وطنيا يف شباط/فرباير
من هذا العام لتقييم األوضاع يف احتاد جزر القمر بعد  42عاما
من استقالل البلد .ومل تستفد تلك املبادرة اليت يقودها اجملتمع
املدين من دعم احلكومة فحسب ،بل أيضا من الدعم املتعدد
اجلوانب الذي وفره الشركاء يف التنمية والعديد من املنظمات
اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك االحتاد األفريقي وجامعة الدول
العربية واملنظمة الدولية للفرنكوفونية واألمم املتحدة.
وأود أن أكرر اإلعراب عن خالص تقديري لألمني العام
على إيفاد مسؤولني كبار للمشاركة يف فعاليات افتتاح املؤمتر
وختامه .وسلطت االستنتاجات املستخلصة من ذلك املنتدى
الوطين الضوء على احلاجة إىل إعادة حتديد وإعادة تصميم إطار
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الشعبية يف آذار/مارس سلطات األمر الواقع يف تلك اجلزيرة
إىل طرد أبناء جزر القمر من اجلزر الثالث األخرى الذين كانوا
يقيمون يف مايوت منها بشكل مجاعي .ودفعت ظروف طردهم
قسرا حكوميت لالعرتاض على ذلك القرار أحادي اجلانب،
ال سيما وأن العديد من هؤالء املبعدين هم من املراهقني ،الذين
أصبحوا أطفال شوارع بعد طرد أسرهم من مايوت يف ظل نفس
الظروف اليت ندينها اليوم .ومنذ إبعاد آبائهم قسرا من مايوت
دون توفري أي رعاية هلم ،يشكل هؤالء األطفال املُهملون هتديدا
حقيقيا ليس للجزيرة فحسب ،ولكن أيضا لبقية أحناء األرخبيل،
وحىت للمنطقة بأسرها.
وقد نشأ سوء تفاهم بني فرنسا واحتاد جزر القمر بسبب
تلك احلالة ،واليت أدى إىل تفاقمها شعور مواطين جزر القمر يف
اجلزر الثالث األخرى بالصدمة بعد أن رأوا ظروف االحتجاز
الصعبة ملواطنيهم يف مايوت .وأود أن أؤكد يف هذا املقام التزام
احلكومة بالدخول يف حوار مع فرنسا حلل كل أسباب اخلالف
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بيننا ،أو األسباب اليت ُيتمل أن تؤدي إىل حدوث خالف .خطاب السيد ريفو راكوتوفاو ،الرئيس المؤقت لجمهورية
إننا بلد مسامل بطابعه ،على الرغم من العقبات العديدة اليت مدغشقر
صادفناها على مدار تارخينا املشرتك .إن مثة وشائج تارخيية
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
وثقافية تربطنا بفرنسا .وهلذا السبب ،فإننا مصممون على خطاب يلقيه الرئيس املؤقت جلمهورية مدغشقر.
املضي قدما من أجل إجياد هناية سعيدة وعادلة هلذه املشكلة.
اصطحب السيد ريفو راكوتوفاو ،الرئيس املؤقت جلمهورية
ومن على هذا املنرب ،أود أن أشيد إشادة حارة بشعب
مدغشقر ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
جزر القمر ككل على ما أبدوه من إمجاع على موقف احلكومة
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية
وعلى تضامنهم معها يف هذا املنعطف اجلديد بشأن مسألة
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد
مايوت .لقد استخدمنا الدبلوماسية النشطة واملدروسة والفعالة
بغية مراعاة مجيع أبعاد هذه املسألة .وأرحب بالتزام مواطين جزر ريفو راكوتوفاو ،الرئيس املؤقت جلمهورية مدغشقر ،وأدعوه إىل
القمر ،من نساء ورجال ،بالوقوف إىل جانب احلكومة اليت خماطبة اجلمعية.
تبذل كل جهد ممكن لكفالة أن نتمكن ،بالتعاون مع فرنسا،
الرئيس راكوتوفاو (تكلم بالفرنسية) :إذا كان يل شرف
من تسوية هذه احلالة الراهنة املؤسفة على أساس قرارات األمم التحدث اليوم بالنيابة عن الشعب امللغاشي أمام اجلمعية العامة،
املتحدة ذات الصلة.
فذلك ألن مدغشقر مرت بفرتة جناح دميقراطي استثنائي ،حظي
وإلغالق هذا الفصل ،فإنين على ثقة بأنه ميكننا ،بالتعاون برتحيب حار من قبل الكثري من اﻤﻟﺮاﻗﺒﻦﻴ واعتُرب ﺗﻘﺪما دﻤﻳﻘﺮاﻃيا
ﺣﻘﻴﻘيا ،باستخدام العبارات اليت استخدمت يف تلك املناسبة.
مع كبار املسؤولني الفرنسيني ،إجياد حل دائم هلذا النزاع املثري
وسوف أعود إىل ذلك الحقا.
لبالغ القلق بني الشركاء ،والذي طال أمده أكثر من الالزم
أتقدم إليكم سيديت الرئيسة ،بتهنئيت الصادقة على
بالنسبة لبلدين ينبغي أن توحدمها العديد من العوامل ،على حنو
انتخابكم .وإنين على ثقة بأن تصميمكم سيعطي دفعة جديدة
ما أكده الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميرتان.
جلهودنا اجلماعية لتوطيد منظمتنا بغية جعلها أكثر مصداقية
وبشأن هذه املسألة ،وكذلك بشأن املسائل األخرى موضع وأقرب إىل شعوبنا وقادرة على إحداث تغيري حقيقي يف حياتنا
مناقشتنا هنا ،فإن مسؤوليتنا هي تقدمي إجيابات ألن واجبنا يف اليومية ،ألن هذه هي مهمتها .كما استمعنا إىل ندائكم وإىل
احمليط اهلندي ويف أفريقيا ويف مجيع أرجاء العامل هو أن نرتك دعوة األمني العام لتعزيز تعددية األطراف والتعاون الدويل يف
لألجيال القادمة عاملا يسوده السالم واالستقرار وينعم بالتنمية السياق الصعب احلايل الذي يتسم باالنقسام واالستقطاب
املستدامة .وأنا أريد أن أصدق أن بوسعنا القيام بذلك.
وعدم االكرتاث .وتأكدوا من أن مدغشقر ستدعمكم بشكل
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،نشط طوال فرتة واليتكم.
أود أن أشكر رئيس احتاد جزر القمر على البيان الذي أدىل به
إننا ملتزمون بشدة بقيم الوحدة واألخوة والسالم اليت تدعو
للتو.
إليها األمم املتحدة ،وتعتزم مدغشقر ،على غرار احلاضرين هنا
اصطحب السيد غزايل عثماين ،رئيس احتاد جزر القمر ،إىل مجيعا الذين يسعون إىل العمل من أجل رفاهية شعوبنا ،إىل
خارج قاعة اجلمعية العامة.
اإلسهام يف أكرب منرب متثيلي ودميقراطي للحوار العاملي ،وهو
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اجلمعية العامة .لقد وافق مجيع املتحدثني الذين أخذوا الكلمة
تباعا على إبراز التحوالت اليت حتدث يف العامل ،واليت تتميز
بتعدداألقطاب .وهناك حاجة إىل العوملة االقتصادية ،جنبا إىل
جنب مع اعتماد نظام احلوسبة دون ضوابط يف اجملتمع وزيادة
التنوع الثقايف.
لقد أُحرز تقدم كبري لكن ،كما أشار األمني العام مرة
أخرى ،يعاين عاملنا من انعدام الثقة ،وإعادة النظر يف السياسات
وشعور قوي جدا بعدم األمان ،وهي مشاعر تتفاقم جراء عدم
املساواة يف التنمية وتنامي التحديات العاملية اليت مل يتم إجياد
حل هلا بعد ،مثل تغري املناخ واإلرهاب ،ناهيك عن الفقر املدقع
واألمراض .إننا نشهد مجيعاً أزمات إنسانية نامجة عن النزاعات
اليت تؤثر على املاليني من الناس ،مبا يف ذلك أزمات اهلجرة
واهلجمات اإلرهابية والتهديدات األمنية يف مناطق معينة ،على
سبيل املثال ال احلصر.
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وضمان استدامة كوكبنا وقدرته على على البقاءويف هذا السياق،
أرحب مببادرة األمني العام لعقد مؤمتر قمة بشأن تغري املناخ يف
العام القادم ،وآمل أن يتم إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية،
وال سيما أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية ،لكي تتمكن
من تكييف عمليات التنمية االقتصادية لديها مع األخطار
البيئية املتزايدة.

ويف هذا اليوم وهذا العصر ،ال ميكن عدم الدفاع عن النساء
والفتيات .وال ميكننا أن نغض الطرف عن الظروف املؤسفة اليت
تعيش فيها العديد من النساء يف العامل ،ناهيك عن العنف جبميع
أشكاله املرتكب ألسباب جنسانية .وتظل الفتيات والنساء يف
صلب مستقبل البشرية .ولذلك ،هناك حاجة إىل اإلدانة املوحدة
ملظامل الرق احلديث واالجتار باألشخاص وأسوأ أشكال عمل
األطفال ،اليت تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات .فلنمنح
أنفسنا الوسائل الالزمة لتحسني مصري البشرية عن طريق رعاية
مسا
ويقودنا املوضوع املختار هلذه اجللسة إىل صميم القضايا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا الالئي جيب علينا أن مننحهن تقا ً
ً
عادل للمسؤوليات.
الرئيسية اليت تشغل العامل اليوم .إنه حيثنا على التفكري يف دور
ومن الضروري أيضاً العمل يف جمال الصحة العاملية ،اليت هلا
املنظمة يف مواجهة االضطرابات اليت تقوض جمتمعاتنا اليوم.
ويتطلب التحدي املتمثل يف التنمية املستدامة وخطة التنمية تأثري على حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،ال سيما يف أفريقيا.
املستدامة لعام  2030الطموحة وجود منظمة قوية وفعالة تشرك إن مدغشقر ميكن أن تشهد على ذلك .لقد كانت العقبات
عديدة وصعبة ،وأود فقط أن أذكر حتسني الوصول إىل العالج
مجيع الدول األعضاء.
إن العامل يتغري ويتطور .ويتطلب ذلك من املنظمة واألدوية وااللتزام احملدد جلميع اجملتمعات احمللية ،ال سيما فيما
التكيف معه من أجل حتقيق قدر أكرب من التماسك يف هنجها يتعلق بالوقاية واالستثمار .ولكن من الضروري املثابرة ،وبدعم
واستجاباهتا .إن حتقيق أهداف التنمية املستدامة سبيل أكيد من شركائنا ،لتنفيذ نظام شامل للتغطية الصحية .وبدعم من
ليس فقط لتحقيق التنمية ولكن أيضا للتصدي لعدم املساواة أسرة األمم املتحدة بأكملها ،أُعلنت مدغشقر خالية من شلل
وضمان حقوق اإلنسان ،هبدف تعزيز اإلندماج االجتماعي ،األطفال هذا العام.
إن خطة عام  2030برنامج متعدد القطاعات لتحقيق
الذي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السالم الدائم.
وتتطلب التنمية املستدامة ،اليت نطمح إىل حتقيقها ،تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة تسعى إىل عدم استبعاد أي
تتطلب بشكل ال لبس فيه احلفاظ على البيئة ،الذي جيب أن شرحية من السكان .ومع ذلك ،سيظل هذا الربنامج حربا
يكون أولوية إذا أردنا القضاء على الفقر املدقع بفعالية أكرب على ورق إذا مل يتم توفري املوارد املؤسسية واملالية الالزمة
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لتحقيق النتائج املرجوة .ويف هذا الصدد ،تؤيد مدغشقر متاما
اإلصالحات اليت أجراها األمني العام واألمانة العامة .ومن
املؤكد أن تلك اإلصالحات طموحة للغاية ،ولكننا نعتمد على
املشاركة النشطة للدول األعضاء يف تنفيذها.
وفيما يتعلق بالقرار  ،279/72املعنون “إعادة تنظيم
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل
الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت
تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية” ،ترحب
مدغشقر بتوافق اآلراء الذي أدى إىل اعتماد ذلك القرار يف
شهر أيار/مايو .ونرحب أيضا باإلصالحات املضطلع هبا على
مستوى الفريق القطري ودور املنسقني املقيمني يف منظومة
األمم املتحدة .ويشري القرار إىل الطريق إىل األمام حبيث يتسىن
للمنظومة ،بالتشاور التام مع احلكومات واالتفاق املتبادل بني
أطرافها للتأقلم بسرعة أكرب مع خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030وسيكفل ذلك مراعاة أفضل الحتياجات الدول
األعضاء واحتياجاهتا وأولوياهتا حىت يكون تنفيذ خطة عام
 2030مفيدا حقا للسكان.
ويف هذا السياق ،مت حتديد العوامل املسرعة لعملية تنمية
مدغشقر لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بعد تنفيذ اسرتاتيجية
التعميم والتسريع ،ودعم السياسات يف هناية شهر نيسان/أبريل.
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املعتربة واجلديرة بالثناء على التقدم احملرز ،ولكن علينا أن نعرتف
بأنه ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به بالنظر إىل
استمرار التحديات اليت تواجه العامل والتطلعات اليت مل تتحقق.
وال ميكن بناء عامل يسوده السالم عن طريق إجراءات متفرقة
ملنظمة واحدة أو بعض األفراد أو اجملتمعات أو جمموعات من
الدول .فهو يتطلب تنفيذ إجراءات متقاربة وتوافقية حتددها
تطلعات كل طرف.
وعلى الرغم من أن معظم البلدان هي دميقراطيات معرتف
هبا يف مجيع أحناء العامل ،فإن خيار احلكم الدميقراطي ال يزال
ميثل أحد املفاهيم السياسية املعاصرة اليت ال تتمتع دائما بالتأييد
اإلمجاعي بني الدول .وقد ظل الشعب امللغاشي ،من جانبه،
يبدي على الدوام اهتماما خاصا بالعمل املشرتك للحفاظ على
اإلجنازات الدميقراطية .وظل دائما على اقتناع بأن إحراز تقدم يف
اجملال الدميقراطي يضمن االستقرار الضروري للتنمية وبأن ذلك
شرط أساسي للتعاون الدويل .ويتم تذكرينا بذلك عندما ننظر
إىل اخلطوة التارخيية اليت يتخذها بلدنا يف سعيه املستمر لتحقيق
دميقراطية ناضجة .إن مدغشقر اليوم عند مفرتق طرق.
فطبقا لدستورنا ،جيب اختصار مدة الرئيس بواقع بضعة
أشهر إذا كان الرئيس املوجود يف سدة احلكم مرتشحا لفرتة
رئاسية أخرى .وبتلك الروح النقية للجمهورية ،قدم رئيس
مجهورية مدغشقر ،فخامة السيد هريي راجاونارميامبيانينا
راكوتوارميانانا ،املنتخب دميقراطيا يف عام  ،2013استقالته يف
 ٧أيلول/سبتمرب ،ملتزما بشرط دستوري غري عادي بكل تأكيد
ولكنه شرط ارتأى الشعب امللغاشي يف مرحلة معينة من تارخيه
أنه ضروري.

وقد مت االنتهاء من التعداد العام الثالث للسكان واملساكن
يف مدغشقر للتو ،بدعم من منظومة األمم املتحدة والشركاء
اآلخرين ،مثل االحتاد األورويب .وستتيح نتائجه رؤى هامة بشأن
الديناميات السكانية والتنمية ،فضال عن تنفيذ ورصد وتقييم
أهداف التنمية املستدامة .وستؤخذ هذه النتائج يف احلسبان
وجرى ألول مرة تنفيذ األحكام الدستورية اليت تنص على
عندما نبدأ يف صياغة خطتنا اإلمنائية الوطنية املقبلة للفرتة
نقل الصالحيات الرئاسية إىل رئيس جملس الشيوخ من دون
.٢٠٢٤-٢٠٢٠
يتمثل اهلدف النهائي ملنظومة األمم املتحدة يف احلفاظ أي عملية أخرى .وبذلك ،سيكون األخري مسؤوال عن ضمان
على السالم الدائم من أجل التنمية يف العامل .وتشهد اإلجنازات استمرارية الدولة وانتظام أداء اخلدمات العامة إىل حني اختيار
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رئيس جديد للجمهورية ،والذي تقرر تنصيبه بالفعل يف ٢٥
كانون الثاين/يناير  .٢٠١٩وستشمل تلك املهمة ضمان تسيري
العملية االنتخابية اجلارية بصورة سليمة.
ومن املهم اإلشارة يف ذلك الصدد إىل أن مدغشقر
ليست يف مرحلة انتقال سياسي باملعىن املفهوم عادة عندما
تقود االنقسامات السياسية إىل تعليق العمل بالدستور .بل
على العكس من ذلك ،فقد خضعنا ببساطة ،يف احلالة الراهنة،
لإلرادة السيادية للشعب املنصوص عليها يف الدستور .واحلالة
تشكل جزءا من استمرار احلياة السياسية الوطنية ،ومن املؤكد أهنا
متثل مرحلة قصرية ينص عليها القانون السيادي األساسي نفسه.
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وال سيما يف شكل حمطات الطاقة الكهرمائية وحمطات توليد
الطاقة الفولطاضوئية ،وذلك إذا ما اكتفينا بذكر احملطة اليت مت
تسليمها للتو لسكان أمباتوالميب وتلك اليت ُسلمت لسكان
أمبوهيبيهاونانا يف حزيران/يونيه املاضي .وأعتز أميا اعتزاز بأن
أقول بأهنا حمطة توليد الطاقة األكرب من نوعها يف منطقة احمليط
اهلندي ،وإهنا واحدة من أكرب هذه احملطات يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى .وميكن ملدغشقر أن تتوقع بشكل معقول
اخنفاضا يف تكلفة الكهرباء حبلول عام  ٢٠٢٠نتيجة لذلك
النوع من املشاريع ،على الرغم من الزيادة يف أسعار النفط يف
السوق الدولية.

كما إن أداء الصادرات كذلك كان جيدا .وظل سوق
لقد قال األمني العام السابق ،الراحل كويف عنان ،أنه الصرف األجنيب حتت السيطرة ،وقد تنخفض معدالت التضخم
ال توجد دولة تُولد دميقراطية .والفرتة اليت نشهدها يف بلدنا إىل  ٧يف املائة حبلول هناية العام.
حاليا تبني رغبة واضحة يف توطيد التقدم الذي أحرزه البلد على
ويف القطاع االجتماعي ،حتسن التعليم والصحة حتسنا
طريق تعزيز الدميقراطية .وبالتزامن مع تلك املرحلة الرئيسية يف
كبريا .فقد بنينا  24مركزا للتعجيل خبفض وفيات األمهات
نظامنا الدميقراطي ،اليت تستند إىل إرادة تسعى لتحقيق السالم
واألطفال و ٣١٥مركزا للرعاية الصحية األساسية منذ عام
مع احلفاظ على االستقرار السياسي بأي مثن ،متكنا خالل
 .٢٠١٤وسيتم قريبا إكمال املركز الوطين للعالج باألشعة
السنوات األربع املاضية من استعادة توازن االقتصاد الكلي .وقد
لعالج السرطان .وكذلك أنشأنا  ٣٠غرفة عمليات يف املناطق
شهدنا تغريات إجيابية يف مؤشراتنا األساسية .واستعدنا الثقة
اليت يصعب الوصول إليها.
والعالقات بني أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني ،ولذلك
وفيما يتعلق بالتعليم ،متكنا من تعيني  44 000معلم
ميكننا أن نتطلع إىل منو اقتصادي يتوقع أن يتجاوز  ٥يف املائة يف
جديد منذ عام  ،٢٠١٥ما ميثل زيادة بنسبة  ٣٠يف املائة يف
هذا العام ،والذي سيكون أفضل أداء منذ  ١٠سنوات.
العدد اإلمجايل للمعلمني .كما بنينا  1 087فصال مدرسيا
توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد سانتوس مارابر (إسبانيا).
ونوفر الطعام ألكثر من  354 100من الطالب يف الكافيرتيات
ويف القطاع الزراعي ،الذي يشمل  ٨٠يف املائة من املدرسية .وقد ُسجل حتسن مماثل يف قطاع السياحة ،وال سيما
السكان ،شهدنا زيادة يف اإلنتاج واإلنتاجية ،وال سيما يف يف اهلياكل األساسية للمطارات ومباين االستقبال .وحرصا على
األرز ،بفضل االستثمار العام واخلاص يف البنية التحتية املائية  -احلكم الرشيد ،اعتمدنا عدة قوانني ملكافحة الفساد واالجتار غري
الزراعية والبحوث يف البذور احملسنة واملُعدلة ،فضال عن استنباط املشروع مبواردنا .وقطع برنامج اإلصالح اهليكلي شوطا كبريا ،مبا
يف ذلك بتنفيذ برنامج مكافحة الفساد.
ممارسات وتقنيات جديدة.
وباختصار ،فإن مجيع النقاط املرجعية تلك تشكل مؤشرات
وبالنسبة للطاقة ،فإن مدغشقر متر بفرتة انتقالية يف جمال
الطاقة .فقد شهدنا زيادة كبرية يف الطاقة النظيفة واملتجددة ،لالستقرار وتكشف عن منو يستحق الدعم والتعزيز .ولكن على
1830071

13/77

A/73/PV.11

26/09/2018

ُ
اصطحب السيد ريفو راكوتوفاو ،الرئيس املؤقت جلمهورية
مدغشقر ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.

الرغم من كل تلك اجلهود وبرغم إمكانات البلد ،فإن مدغشقر
ال تزال تعاين مصاعب .وحنن ندرك احلاجة إىل االستقرار ،الذي
يشكل ضمانا للتنمية .وال ميكن أن يكون يظل البلد رهينة ألزمة البند  8من جدول األعمال (تابع)
سياسية لفرتة أطول من ذلك .والشعب يفهم ذلك ،بالنظر إىل
مناقشة عامة
حقيقة أن البلد عاىن الكثري.
خطاب السيد محمد يوسف كاال ،نائب رئيس جمهورية
وجيب أن تأيت القدوة من القمة .وذلك هو السبب الذي
إندونيسيا
جعل الرئيس راجاونارميامبيانينا ميتثل مبحض إرادته لألحكام
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
الدستورية بتقدمي استقالته .ومن مث ،فإن مدغشقر تسعى إىل
احلصول على دعم مجيع شركائها يف التنمية من أجل العملية إىل خطاب نائب رئيس مجهورية إندونيسيا.
ُ
اصطحب السيد حممد يوسف كاال ،نائب رئيس مجهورية
االنتخابية اجلارية حاليا ،واليت تشكل نتيجتها مصدر أمل
إندونيسيا ،إىل املنصة.
للشعب امللغاشي .وكذلك أغتنم هذه الفرصة لتكرار دعوة
اجلميع إىل النهوض بالتآزر الفعال داخل املنظمة لتعزيز بناء
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :يسرين أميا سرور أن
مستقبل أفضل ،يوفر جلميع الدول احلق يف األمل.
أرحب بفخامة السيد حممد يوسف كاال ،نائب رئيس مجهورية
وقبل أن أختتم بياين ،أشارك من سبقوين يف اإلشادة إندونيسيا ،وأدعوه ملخاطبة اجلمعية العامة.
بابن قارتنا البار ،أميننا العام السابق ،الراحل كويف عطا عنان.
السيد كاال (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أضم صويت إىل
وانطالقا من قوة قناعاته ،سعى ذلك املدافع املتحمس عن أصوات قادة العامل اآلخرين يف هتنئة معايل السيدة ماريا فرناندا
تعددية األطراف إلعادة التفكري وبناء منظمة أقوى تكون أقدر إسبينوسا غارسيس على انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة يف
على التخفيف من علل بشر كثريين يف مجيع أحناء العامل باسم دورهتا الثالثة والسبعني .وأؤكد هلا أن إندونيسيا ستوفر هلا دعمها
البشرية .وال شك يف أنه سيظل يشكل مصدر إهلام للجميع .الكامل من أجل جناح رئاستها .وأود أيضا أن أهنئ معايل السيد

أخريا ،أود أن أختتم بياين باإلشارة إىل أن هذا العام مريوسالف اليتشاك على جناحه يف قيادة اجلمعية العامة يف
يصادف الذكرى السنوية السبعني العتماد الصك الذي كان دورهتا الثانية والسبعني.
األكثر وفاء للبشرية ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
كما أود أيضا أن أعرب عن خالص تعازينا لوفاة األمني

فليظل هذا الصك مصدر إهلام وتوجيه لنا يف الصراعات العام األسبق كويف أنان .لقد فقد العامل صانعا عظيما للسالم
اليت ما زالت تنتظرنا من أجل إقامة نظام عاملي جديد ال يتخلف وداعية إنسانيا حقا .وسوف ّ
نتذكر إرثه دائما.
فيه أحد أبدا مرة أخرى عن الركب .ونسأل اهلل أن حيفظنا.
إن العامل ال يزال يواجه حتديات عاملية معقدة ،فما زالت
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،تستشري أوجه عدم االستقرار والصراعات .وما زال الفقر املدقع
أود أن أشكر الرئيس املؤقت جلمهورية مدغشقر ،على البيان وعدم املساواة يراوحان مكاهنما .وكثريا ما يسود التفكري القائم
على احملصلة الصفرية والنزعة القومية الضيقة .وعالوة على
الذي أدىل به للتو.
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ذلك ،ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية من
املشاكل اليومية يف حياتنا .ويف مثل هذه األوقات ،كثريا ما ننظر
دون جدوى إىل قيادة تُظهر قوة كبرية ،بل متلك سلطات شبه
خارقة.
غري أن العامل ال حيتاج إىل البحث عن أبطال ذوي قدرات
خارقة؛ إننا ال حنتاج أن نستجمع قوة املنتقم أو عصبة العدالة.
حنن يف هذه القاعة قادة العامل .وبصورة مجاعية ،لدينا قوة
األبطال ذوي القدرات اخلارقة .وما جيب أن نفعله اآلن هو
تسخري اإلرادات الفردية لكل منا ،وشجاعتنا وقوتنا ،ورمحتنا،
وجتردنا من األنانية ،وتواضعنا .هذا هو جوهر األمم املتحدة،
حيث نؤمن مجيعا بقوة وسلطة الشعار الوارد يف ميثاق األمم
املتحدة “حنن شعوب األمم املتحدة”.
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ومن ناحية ثانية ،فإنه فيما نبذله من جهود لبلوغ تلك
الغاية ال نستطيع أن نفعل ذلك وحدنا .وهذا هو السبب يف
أن إندونيسيا اليت ستُنتخب كعضو غري دائم يف جملس األمن،
يف العام القادم ،ستحتاج إىل دعم مستمر من جانب أعضاء
اجمللس .وحنن ممتنون لثقة اجلمعية العامة ،وسنبذل قصارى
جهدنا لنصبح شريكا حقيقيا هلا من أجل السالم.

لقد متتعنا طوال العقود اخلمسة املاضية بفوائد السالم يف
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .ومبا أن املناظر الطبيعية اجلغرافية
السياسية واجلغرافية االسرتاتيجية تتغري بسرعة ،ترى إندونيسيا
الفرصة لتوسيع نطاق فوائد السالم إىل منطقة احمليطني اهلندي
واهلادئ األوسع نطاقا .إننا ،إىل جانب البلدان األخرى األعضاء
يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،نشجع نظرة ترى يف احمليط
وبصفتنا قادة العامل  -شبابا وشيوخا ،نساء ورجاال  -اهلندي واحمليط اهلادئ مسرحا جيوسرتاتيجيا واحدا ومنطقة
جيب علينا أن نعمل معا لتشجيع اآلخرين على حتقيق أهداف تعاون ال تنافس ،بغية دعم نظام إيكولوجي عاملي أكرب للسالم.
إن االلتزام بالسالم واملسؤولية من أجل السالم جيب
ومقاصد األمم املتحدة .إن موضوع املناقشة العامة هذا العام
يتضمن بالتحديد ما جيب أن نقوم به حنن مجيعا كمجتمع من تكرارمها يف مجيع املناطق ،مبا يف ذلك يف الشرق األوسط.
الدول وجمتمع من القادة .إن الرسالة واضحة متاما .فالسعي إىل إن قضية فلسطني الطويلة األمد حمورية للسالم واالستقرار يف
حتقيق السالم واملساواة واالستدامة لشعبنا يتطلب قيادة عاملية الشرق األوسط .وإذا مل نتمكن من حل الصراع الفلسطيين
ومسؤولية مشرتكة .وال توجد قيادة فعالة بدون مسؤولية حقيقية  -اإلسرائيلي ،سيكون التزامنا بالسالم موضع شك .إن
االنتكاسات مستمرة بينما نتكلم ،وتتخذ شكل خطر وشيك
والعكس صحيح.
والنقطة األوىل اليت أود أن أديل هبا اليوم هي أن القيادة على الوضع الراهن للقدس واحلياة اهلشة للماليني من الالجئني
العاملية واملسؤولية ستحددان نتيجة سعينا إىل حتقيق السالم الفلسطينيني اليت تتعرض للخطر ،واحلالة اإلنسانية اليت تزداد
الدائم .فالسالم ليس جمرد انعدام احلرب .إنه أيضا مسألة سوءا كل يوم .إن احلالة الراهنة ال تضر بعملية السالم فحسب،
االلتزام بالسالم .إن جهودنا املتواصلة للحفاظ على االستقرار بل تدمر آمال الشعب الفلسطيين  -آمالنا مجيعا  -يف دولة
ومنع نشوب النزاعات جيب أن تدعم سعينا إىل حتقيق السعادة .فلسطينية مستقلة .واجملتمع الدويل ال ميكن أن يبقى يف حالة
بيد أن هذا جيب أن يبدأ بقيادة حقيقية .فيجب علينا أن نبدأ مجود بشأن هذه القضايا .وجيب علينا أن ندعو إىل إجراء
العمل يف املنزل ويف املناطق احمليطة بنا ويف منطقة كل منا لتهيئة مفاوضات فورية ميكنها أن جتعل حل الدولتني حقيقة واقعة.
نظم إيكولوجية للسالم واالستقرار واالزدهار .إن إندونيسيا وستواصل إندونيسيا الوقوف مع الشعب الفلسطيين حىت اليوم
الذي تصبح فيه فلسطني مستقلة حقا.
ستظل تؤمن دائما هبذه الطريقة يف التفكري.
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وعلى الصعيد العاملي ،تتشرف إندونيسيا مبسامهتها يف
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وحىت اآلن ،أسهمت
إندونيسيا بأكثر من  ٣ ٥٠٠فرد يف تسع من بعثات األمم
املتحدة وهي ثامن أكرب البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة.
ولن نتوقف عند هذا احلد .فنحن على استعداد للمسامهة بعدد
قوامه  ٤ ٠٠٠فرد من حفظة السالم حبلول عام  ،٢٠١٩مع
زيادة نسبة النساء من حفظة السالم .وإىل جانب األرقام،
نعتقد أن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ينبغي أن تظل
املؤسسة الرئيسية للمنظمة .ولكن ذلك ال ميكن أن يتحقق إال
إذا قمنا بتعزيز قدرهتا على تنفيذ واليتها .وهذا هو السبب يف
أننا قد أيدنا إعالن العمل من أجل حفظ السالم.
وسأبدأ نقطيت الثانية بسؤال هو :بعد أن يتحقق السالم،
هل سيكون هذا السالم كافيا؟ إن السالم جيب أال يعترب غاية
يف حد ذاته .فيجب أن يهيئ بيئة مؤاتية للتنمية .فيجب أن
يسري السالم والتنمية جنبا إىل جنب ،إذ يعضد أحدمها اآلخر.
وعندئذ فقط ميكن أن حيقق السالم املنافع لشعوبنا .وهلذا
السبب ،مت االتفاق على األهداف وااللتزامات اإلمنائية .إن
خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠واتفاق باريس بشأن تغري
املناخ مثاالن واضحان لذلك.
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بعد ثالث سنوات من اعتماد خطة العام  ٢٠٣٠أبلغنا،
روي العديد من قصص النجاح .ومع ذلك ،قد ختتلف النتائج
وأوجه التقدم احملرزة يف خمتلف أحناء العامل .وال تزال النزاعات
وعدم االستقرار واحلمائية واآلفاق االقتصادية العاملية املتسمة
بعدم اليقني تعوق جهودنا املشرتكة الرامية إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .غري أن الوقت ليس يف صاحلنا .والبعض منا
متأخر عن املوعد احملدد يف جهودنا الرامية إىل بلوغ أهداف
التنمية املستدامة .وللتغلب على هذا الواقع ،جيب تسريع وترية
التنفيذ .وال بد من اختاذ إجراءات حامسة لتحسني فرص احلصول
على التمويل ،وبناء القدرات ،والتكنولوجيا .وال بد أن تستمر
القيادة والشراكة العامليتني يف املستقبل لتحقيق احللول اجملدية
للجميع.
وكجزء من مسؤوليتنا وقيادتنا العامليتني ،اختذت أندونيسيا
خطوات ملموسة لتنفيذ التزاماتنا .من خالل التعاون فيما بني
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،وفرت إندونيسيا أكثر من ٥٠٠
برنامج يف جمال بناء القدرات ألكثر من  ٦ ٠٠٠مشارك يف
مجيع أحناء العامل ،من آسيا إىل أفريقيا ،ومن منطقة جنوب
احمليط اهلادئ إىل البحر الكارييب .وسنطق قريبا برنامج التنية
مقابل معونة إندونيسيا لتعزيز إيصال مساعدتنا الدولية .عالوة
على ذلك ،ويف وقت سابق من هذا العام ،استضافت إندونيسيا
أول منتدى إندونيسي  -أفريقي ،األمر الذي يقف شاهدا على
التزامنا القوي بتعزيز التعاون املربح جلميع األطراف مع القارة
األفريقية .باإلضافة إىل ذلك ،وعلى سبيل املتابعة ،سنعقد حوار
اهلياكل األساسية اإلندونيسي  -األفريقي يف العام املقبل ،وسريكز
على اهلياكل األساسية ،من أجل التعجيل بالتنمية يف أفريقيا.

كما كان من بني اإلجنازات األخرى الذي مت حتقيقها
يف كانون األول/ديسمرب ،الصك العاملي األول بشأن اهلجرة،
الذي اعتمد يف مراكش .ومتثل هذه االتفاقات القيادة العاملية
واملسؤولية املشرتكة من أجل مستقبل أفضل ال يتخلف فيه أحد
عن الركب .وينطبق ذلك على مجيع البلدان ،كبريها وصغريها،
من الشمال أو اجلنوب ،متقدمة النمو أو نامية .وباختصار ،فإن
تلك االتفاقات إلظهار تعاطفنا اجلماعي وتفانينا ،هي مسات
وبوصفهن أكرب البلدان األرخبيلية يف العامل ،فإننا ندرك
القيادة العاملية يف أهبى صورها .والسؤال التايل هو كيف سنفي
متاما اآلثار السلبية لتغري املناخ ،ألن البلدان اليت يتعني أن تواجه
بتلك االلتزامات .واجلواب هو أن القيادة العاملية حباجة إىل هتيئة
هذه املسألة بأخطر الصور هي الدول اجلزرية الصغرية النامية.
بيئات مؤاتية للوفاء هبذه االلتزامات ،وهو أمر بسيط جدا على
سنعقد مؤمترا للدول األرخبيلية واجلزرية على هامش مؤمتر حميطنا
الورق ولكنه غري واضح املعامل يف املمارسة العملية.
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يف الشهر املقبل كدليل على قيادتنا والتزامنا الراسخ بالتصدي
هلذه املسألة.
ال ميكن حتقيق السالم والتنمية املستدامة ميكن إال إذا
كانت لدينا جمتمع منصف ،وهذا يقودين إىل نقطيت الثالثة
اليوم :أمهية إقامة جمتمع عادل وشامل للجميع ودميقراطي حيرتم
حقوق اإلنسان .ويكتسي اجملتمع املنصف واملتسامح واملعتدل
أمهية يف التصدي للتحديات الرئيسية للتطرف العنيف والتشدد.
وال بد من القضاء على التفرد والظلم والفقر املدقع واألمية
وتفشي البطالة بني الشباب .وجيب حتسني النهج القائمة على
اإلقناع واإلكراه .وهلذا السبب ،عدلنا قانوننا الوطين وعززنا هنجنا
ويبي اهلجوم
القائم على اإلقناع للتكيف مع التحديات املتغريةّ .
اإلرهايب املروع الذي وقع مؤخرا يف سورابايا ،بإندونيسيا ،أن
تطوير العنف من جانب اإلرهابيني ال يعرف احلدود .وال ميكن
مطلقا أن يكون استخدام األطفال كسالح أمرا صائبا .ولكن
هذا اهلجوم لن يؤدي إال إىل تعزيز تصميمنا على العمل على
حنو أوثق مع اجملتمع الدويل.
ومن أجل إقامة جمتمعات سلمية ومستدامة ومنصفة ،جيب
على مجيع البلدان أن حترتم القانون الدويل ومبادئ األمم املتحدة،
مبا يف ذلك احرتام سيادة البلدان األخرى وسالمتها اإلقليمية.
ويف هذا الصدد ،تشجب إندونيسيا بشدة حماوالت أحد البلدان
أو ،األسوأ من ذلك ،أن تصبح جزءا من احلركات االنفصالية.
إن هذه األعمال العدائية ال مكان هلا يف منظومة األمم املتحدة،
ال سيما وأن هذه األعمال هي انتهاك واضح ملبادئ األمم
املتحدة .لطاملا احتارت إندونيسيا إقامة عالقات ودية مع ذلك
البلد املعني ،مبا يف ذلك يف إظهار تضامننا وتعاطفنا خالل
األوقات الصعبة .ولكن عندما تستمر هذه األعمال العدائية
فلن تظل إندونيسيا صامتة .ولن تسمح إندونيسيا ألي بلد
يقوض سالمته اإلقليمية .وستدافع إندونيسيا بقوة ،شأهنا
أن ّ
يف ذلك شأن أي بلد آخر ،عن سالمتها اإلقليمية .وأكرر:
إندونيسيا ستدافع بقوة عن سالمتها اإلقليمية.
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ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد على أن اجملتمعات
السلمية والعادلة واملستدامة تتطلب أن تكون األمم املتحدة
أكثر استجابة ومسؤولية ومصداقية .وجيب علينا ،حنن يف األمم
املتحدة ،أن نُظهر القيادة ،وهذا هو السبب يف إصالح األمم
املتحدة أمر ال مفر منه .وإال فستغدو األمم املتحدة منظمة
فات أواهنا وغري قادر على االستجابة الحتياجات وحتديات
اليوم وغدا.
إن اهلدف من إصالح األمم املتحدة واضح وضوح
الشمس الوضوح .وحتتاج املنظمة إىل أن تكون يف وضع أفضل
ملساعدة البلدان يف احلفاظ على السالم وحتقيق أهداف التنمية
املستدامة .لكل واحد منا دور يؤديه حىت نبقي على أمهية
األمم املتحدة ونكفل أهنا تقوم بوظائفها .وإندونيسيا مستعدة
لإلسهام يف هذا اهلدف النبيل من أجل البشرية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر نائب رئيس مجهورية إندونيسيا على البيان الذي
أدىل به من فوره.

اصطحب السيد حممد يوسف كاال ،نائب رئيس مجهورية
إندونيسيا ،من املنصة.
خطاب فخامة دانييل كابالن دونكان ،نائب رئيس جمهورية
كوت ديفوار
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب نائب رئيس مجهورية كوت ديفوار.

اصطحب السيد دانييل كابالن دونكان ،نائب رئيس
مجهورية كوت ديفوار ،إىل املنصة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :يسرين أميا سرور أن
أرحب بفخامة السيد دانييل كابالن دونكان ،نائب رئيس
مجهورية كوت ديفوا ،وأدعوه ملخاطبة اجلمعية العامة.
السيد دونكان (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :أود أن
أهنئ السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس بانتخاهبا امليمون
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لرئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني ،وأمتىن هلا ،ويشكل دعوة إىل إعادة صياغة عمل األمم املتحدة وأمناط
بالنيابة عن رئيس مجهورية كوت ديفوار ،فخامة السيد احلسن التعاون بني الدول األعضاء فيها.
واتارا ،كل النجاح يف تنفيذ أولويات الوالية املسندة إليها .كما
إن التحديات والشكوك اليت تواجه عاملنا اليوم جيب أن
نتوجه بالتهنئة إىل سلفها ،السيد مريوسالف اليتشاك ،على تقود الدول األعضاء إىل تبين رؤية مشرتكة للدور احملوري لألمم
جودة العمل املنجز خالل فرتة واليته .كما أود أن أشيد إشادة املتحدة وقيمتها يف صياغة استجاباتنا اجلماعية .وبالتايل ،جيب
خاصة باألمني العام ملنظمتنا ،السيد أنطونيو غوترييش ،على أن تكون الدول األعضاء حازمة يف استعادة ملكية منظمتنا
جهوده الدؤوبة لتوطيد عزمنا القوي على تعزيز الدور اهلام لألمم العاملية لكي تظل منظمة جلميع الشعوب ،اتساقا مع املثل العليا
املتحدة.
لآلباء املؤسسني .ولتحقيق ذلك ،مثة أولويات منها استعادة
تفتتح هذه الدورة يف سياق دويل يتسم بالعديد من كل سلطة معنوية لألمم املتحدة ،لكي تتمكن من العمل
تقوض تدرجييا قدرتنا على وإنفاذ قراراهتا بدعم من الدول األعضاء يف مجيع جماالت العمل
التحديات وأوجه عدم اليقني اليت ّ
التصدي بشكل مناسب للمخاطر اليت هتدد السالم واألمن اجلماعي الواسعة النطاق يف خدمة كل الشعوب.
الدوليني .باإلضافة إىل ذلك ،هناك حتديات تتعلق باألزمات
واألمم املتحدة تقف يف مفرتق طرق ،وجيب أن تليب
اإلنسانية والصحية ،والفقر املدقع ،وانتهاكات حقوق اإلنسان التوقعات املختلفة اليت ستشكل مستقبلها وفعاليتها .ويف هذا
والقيم الدميقراطية .ويبدو أن املنظمة اليت نتشاطر وعامل اليوم الصدد ،تعتقد كوت ديفوار ،كما قال الرئيس احلسن واتارا يف
يفقدان املتمثلة يف محاية أضعف الفئات ،وتعزيز حوكمة عاملية أكثر من مناسبة ،أن الوقت قد حان إلصالح جملس األمن حىت
أكثر عدال ومشوال ،وبناء جمتمع مصري حقيقي فيما بني األمم .يكون أكثر فعالية وأكثر متثيال لعامل اليوم .فاجمللس املوحد حقا
وحده هو الذي ميكن منظمتنا من التصدي بفعالية للقضايا
األمنية الرئيسية ،مثل مكافحة االنتشار النووي واإلرهاب
واجلرائم اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية .ويف الوقت نفسه،
جيب أن نتفق على أن مكافحة االحرتار العاملي لن تنجح إال إذا
كنا نقبل متاما أن االحرتار العاملي يشكل هتديدا للسالم العاملي
واألمن الدويل.

وهذه املالحظة تربر وتؤكد ضرورة وجود األمم املتحدة
وتذكرنا بأن التغريات يف الساحة الدولية والتحوالت املتعاقبة
بني األطراف الفاعلة الدولية ينبغي أال تكون على حساب
املنظمة .وبالتايل ،هناك حاجة ملحة إىل التعجيل بتحديث
منظمتنا وتوطيد أسس ميثاق األمم املتحدة .وبناء على هذا
العمل املهم ،نرحب باملوضوع املختار بعناية للمناقشة العامة
لدورة اجلمعية العامة هذه ،أال وهو جعل األمم املتحدة وثيقة
وجيب أال يكون التضامن الذي ندعو إليه حبماس يف تسوية
الصلة باجلميع وقوة عاملية تقوم على نقاسم املسؤوليات وخدمة النزاعات انتقائيا ،وأال يقتصر على إعالنات نوايا ليس إال.
اجملتمعات السلمية واملنصفة واملستدامة.
وجيب أن جند ،يف مجيع الظروف ،توافقا أخالقيا وسياسيا أدىن،
ومل حيرز تقدم يذكر ،لألسف ،يف مكافحة اجلوع والفقر حىت ال تبقى منظمتنا ال مبالية بوجوه شوهتها اآلثار املدمرة
املدقع يف العامل والعدد املتزايد من األزمات واملآسي اإلنسانية ،للنزاعات واحلروب واألمراض املتوطنة اليت نراها يوميا على
وتدفق النازحني والالجئني  -كلها ال تزال مصدر قلق كبري شاشات التليفزيون .وينبغي أيضا هلذا التوافق يف اآلراء أن ميكن
للمجتمع الدويل .ولذلك ،فإن موضوع هذه الدورة يبدو مناسبا املنظمة من االضطالع بدور هام يف تعزيز منع نشوب النزاعات
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وتعزيز املؤسسات الدميقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة ملكافحة من أوجه التفاوت .وخالف ذلكُ ،يشى أن تصبح بعض
النزاعات بني اجلريان ،فضال عن التوترات السياسية والعرقية الدول اليت تواجه تفاوتات كبرية أرضا خصبة أو مالذات آمنة
للجماعات اإلرهابية ومراكز لغسل األموال وحماور للعبور الدويل
والدينية والنزاعات احلدودية.
وينبغي مواصلة توسيع مسؤولية األمم املتحدة عن االلتزام غري املشروع للمخدرات واالجتار هبا.
إن البعد اإلنساين الذي اعتمدته احلكومة اإليفوارية يف
اجلديد بالعمل على أساس مبدأ املسؤولية عن احلماية ،الذي
أصبح معيارا للقانون الدويل العام عندما اعتمدته مجيع الدول وضع سياستها اإلمنائية يتمثل يف اختاذ تدابري لضمان حتسني
األعضاء يف مؤمتر القمة العاملي لعام ( ٢٠٠٥القرار  .)١/٦٠توزيع عوائد النمو االقتصادي القوي ومكافحة الفقر مبزيد
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشيد إشادة مستحقة باألمني من الفعالية .وقد مكنت االستثمارات الكبرية املخصصة للبىن
العام السابق ،كويف عنان ،الذي تويف يف  ١٨آب/أغسطس ،األساسية والقطاعات االجتماعية من حتسني فرص الوصول إىل
على التزامه بنجاح ذلك املؤمتر .ووفدي حيتفي بذكرى ذلك التعليم واملياه والكهرباء والرعاية الصحية ،مما أدى إىل اخنفاض
االبن البار ألفريقيا ،الذي كان أحد أبرز الشخصيات يف تاريخ كبري يف معدل الفقر .وبغية تعزيز هذا الزخم وتسريعه ،وفرت
األمم املتحدة .وقد أسهمت خربته الواسعة والغنية يف القضايا كوت ديفوار لنفسها الوسائل من خالل خطة التنمية الوطنية
الدولية يف تعزيز السلم واألمن الدوليني من خالل مبادراته الثانية للفرتة  2010-2016لتعبئة املوارد الضرورية لتصل إىل
 ٦٠بليون دوالر .واعتمدنا أيضا تدابري أمنية هامة يف مكافحة
وأعماله العديدة.
وجيب أال يغيب عن بالنا أنه ال ميكن ألي نظام لألمن التهديدات العاملية اليت تشرتك فيها مجيع البلدان يف املنطقة.

اجلماعي أن يكتب له البقاء إال إذا سعينا للقضاء على األسباب
الرئيسية لالضطرابات االجتماعية  -السياسية البادية يف العديد
من الدول ،وال سيما الفقر املدقع .وما من شك يف أن األمم
املتحدة تركز أكثر فأكثر على املسائل االقتصادية ،لكن
ال بد أن نكثف العمل على املستوى االجتماعي ،فهو أمر
أساسي .ينبغي أن تكون البشرية يف صميم شواغلنا أكثر ،كما
ينعكس يف تركيز املسائل الرئيسية اليت كانت موضوع املؤمترات
اليت نظمت بشأن قضايا رئيسية ،مثل محاية األطفال ،ومحاية
املرأة ،والسكان والتنمية ،وحقوق اإلنسان .ولألسف ،فإن هذه
املؤمترات مل تسفر إال عن القليل من النتائج امللموسة.
ولذلك ،فإن كوت ديفوار تدعو اجملتمع الدويل إىل تنفيذ
القرارات ذات الصلة اليت اختذت خالل هذه الدورة من املؤمترات
املواضيعية اليت تعرتف باحلاجة إىل رفض الفقر الواسع االنتشار
ومكافحة األمية واألمراض املتوطنة واجلوع وسوء التغذية وغريها
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إن التحديات اليت تفرضها تدفقات اهلجرة غري النظامية
هي مصدر قلق لنا مجيعا ،وحنن ندعو إىل اإلدارة املنسقة هلذه
املسألة اهلامة ،اليت تؤثر بشكل أساسي على الشباب من أفريقيا.
واملوقف الذي اختذته كوت ديفوار يف هذا الشأن ،وتتشاطره
معظم البلدان يف منطقتنا ،كان يتمثل دائما يف ضرورة معاجلة
املشكلة أساسا من زاوية التنمية .ذلك أن فرص العمل والتنمية
اليت تقدم لشبابنا لكي يتمكنوا من صياغة مستقبل هلم على
أرضهم األصلية هو السبيل الوحيد الذي ميكن به حل هذه
املسألة بطريقة مستدامة.
ويدعم موقف احلكومة اإليفوارية هذا كون أن  ٢٦يف
املائة ممن يعيشون يف كوت ديفوار هم من الرعايا األجانب.
وكوت ديفوار تستقبل حصة كبرية من تدفقات اهلجرة اإلقليمية.
وال ينكر أحد أن إدارة أزمة اهلجرة تتطلب التزاما من بلدان
املنشأ والعبور والوصول .وهذا هو السبيل الوحيد الذي ميكننا
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من خالله مكافحة االجتار بالبشر وإجياد احللول املناسبة للهجرة
غري النظامية ،على حنو ما دعا إليه مؤمتر قمة االحتاد األفريقي
واالحتاد األورويب املعقود يف عام  ٢٠١٧يف أبيدجان ،كوت
ديفوار.
ومن خالل اإلسراع بتنفيذ اإلصالحات الرئيسية الواردة
يف خطة عام  ٢٠٦٣ميكن ألفريقيا أن تصبح اجلبهة اجلديدة
للتنمية .وأخرياً ،يف السعي إىل إجياد حلول للتحديات اليت
نواجهها ،يشري علينا ذكاؤنا اجلماعي بالتعاون من خالل منظمة
أكثر متاسكاً وأكثر دميقراطية وكفاءة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر نائب رئيس مجهورية كوت ديفوار على البيان
الذي أدىل به من فوره.

اصطحب السيد دانييل كابالن دونكان ،نائب رئيس
مجهورية كوت ديفوار ،من املنصة.
خطاب السيدة إبسي كامبل بار ،النائبة األولى للرئيس
ووزيرة الخارجية في جمهورية كوستاريكا
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب النائبة األوىل للرئيس ووزيرة اخلارجية يف مجهورية
كوستاريكا.

ُ
اصطحبت السيدة إبسي كامبل بار ،النائبة األوىل للرئيس
ووزيرة اخلارجية يف مجهورية كوستاريكا ،إىل املنصة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :يسرين عظيم السرور
أن أرحب بفخامة السيدة إبسي كامبل بار ،النائبة األوىل
للرئيس ووزيرة اخلارجية يف مجهورية كوستاريكا ،وأن أدعوها إىل
خماطبة اجلمعية.
السيدة كامبل بار (كوستاريكا) (تكلمت باإلسبانية):
إنين ممتنة جداً لتمكين من خماطبة اجلمعية بصفيت مستشارة
ونائبة لرئيس مجهورية كوستاريكا .و ُ
أنقل إىل اجلمعية وإىل ممثلي
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مجيع البلدان حتية حارة من الرئيس كارلوس ألبارادو كيسادا.
إن بلدي مقتنع متاماً بأننا نستطيع معاً بناء مستقبل خمتلف
وتصور املستحيل والسعي إىل حتقيقه .إن
بالشجاعة والتصميم ُّ
حقيقة أن اجلمعية العامة باتت اليوم برئاسة امرأة ،وهي الرابعة
اليت تقود هذا املنتدى خالل  ٧٣عاماً من وجوده ،هو جزء من
حلظة تارخيية جديدة تُبىن فيها املساواة بني الرجل واملرأة على
يرحب بلدي بانتخاهبا ويهنّئها.
أفعال ملموسة .وهلذا السبب ّ
لقد ّ
شكل الرئيس كارلوس ألبارادو كيسادا حكومة متوازنة بني
اجلنسني يف كوستاريكا ألول مرة يف تارخيها .يستفيد البلد اليوم
من املواهب والقدرات واملعرفة والدور القيادي للمرأة يف مواقع
السلطة.
ونشكر األمني العام على الزخم الذي ولّده والرامي إىل
حتقيق املساواة بني اجلنسني داخل منظومة األمم املتحدة ،ونؤكد
من جديد التزامنا مبواصلة دعم التدابري احملددة املقرتحة هلذا
الغرض .كما أن التمكني االقتصادي للمرأة ذو أمهية حيوية
إذا أريد هلا أن تكون مستقلة بذاهتا ،يف حني أن إدماجها يف
سوق العمل يسهم إىل حد كبري وواضح يف االقتصاد واألسر
واجملتمعات احمللية واجملتمع عموماً .إن كوستاريكا مقتنعة بأنه
من الضروري مواصلة إحراز التقدم يف هذا اجملال ،ولذا فهي
تشارك ،مع اململكة املتحدة ،يف رئاسة جمموعة أنصار التمكني
االقتصادي للمرأة.
لقد ختلّى بلدنا عن جيشه منذ  ٧٠سنة مضت ،ومنذ
ذلك احلني تقوم مذاهبنا الدفاعية على احلوار والتفاوض بني
الدول والقانون الدويل .هذا إجناز يعتز به شعب كوستاريكا
وهو إجناز نوّد أن نشاطركم إياه فيما نقرتب من الذكرى املئوية
الثانية الستقاللنا .إن القرارات اليت تواجه قادتنا ال تشمل
جتديد ترساناتنا العسكرية أو االخنراط يف التحالفات العسكرية
االسرتاتيجية .إن كوستاريكا مقتنعة باحلاجة إىل ضمان التنمية
املستدامة جبميع أبعادها الثالثة؛ االجتماعية واالقتصادية
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والبيئية .كما أن كوستاريكا مقتنعة بضرورة تعزيز اإلدماج متواصالً .ونعتقد اعتقاداً راسخاً يف تعزيز ثقافة السالم من خالل
وتعميم احلصول على الفرص ،واالستثمار يف التعليم والصحة تعزيز العدالة ،واملشاركة الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان والتعليم،
ونرفض مجيع أنواع العنف ونعرتف باملهمة اهلامة املتمثلة يف منع
واإلسكان ،مع إيالء اهتمام خاص بالسكان املستضعفني.
وتظل كوستاريكا مقتنعة باحلاجة إىل الدميقراطية ،مع أسباب النزاعات.
ومنذ عام  ،٢٠١٧شكلت كوستاريكا بفخر وبإحساس
وجود نظام انتخايب يضمن بشكل دائم عدم بقاء أحد يف
السلطة إىل األبد .كما أن كوستاريكا مقتنعة بضرورة محاية كبري باملسؤولية جزءاً من جمموعة البلدان اليت تُسهم يف امليدان
حقوق اإلنسان مع نظام قانوين حديث تدعمه االتفاقيات حتت راية األمم املتحدة .ويرحب بلدي مبشاركة الشرطيات
الدولية املتطورة واملستوحاة من احتياجات أولئك الذين عانوا الكوستاريكيات بصفة مراقبني دوليني يف بعثة األمم املتحدة
من التمييز والتحيّز .وعالوة على ذلك ،فإن كوستاريكا مقتنعة للتحقق يف كولومبيا .حنن ندرك اجلهود اليت تبذهلا البعثة إلدماج
باحلاجة إىل احلرية الفردية ،ومحاية احلق يف التعبري واالتصال هنج قائم على املساواة بني اجلنسني .وندعو إىل وضع حد
واملعلومات .وتُعرب كوستاريكا عن تلك االلتزامات باعتبارها لإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم .ويف هذا الصدد،
عضواً يف اجملتمع الدويل ،وتضع ثقتها يف احلماية اليت يوفرها نؤكد من جديد تأييدنا لوالية احملكمة اجلنائية الدولية ،وندعو
القانون الدويل ومعايري التعايش وجتنب أي استفزاز من بلدان أولئك الذين اختذوا قراراً باالنسحاب من احملكمة إىل العودة
لقضية القانون اجلنائي الدويل .حنن نؤيد بقوة احملكمة بوصفها
أخرى.
ولذلك السبب حتتل األمم املتحدة ،بوصفها املنظمة املتعددة أداة شرعية للعدالة الدولية اليت ينبغي تعزيزها ،ألن الضحايا
األطراف بال منازع ،مكانة خاصة يف قلوب الكوستاريكيني .يستحقون العدالة ،ال سيما يف احلاالت اليت ال تقدر أنظمتهم
ال من جانب الوطنية على تقدميها.
حيتجون على ما يسمونه تدخ ً
وهناك أولئك الذين ّ
ومن املهم أيضاً تكرار القول بأن العنف اجلنسي أمر
هيئات األمم املتحدة ،وآخرين يرفضون دفع أنصبتهم املقررة
ومسامهاهتم املالية .وهناك الذين يشككون يف مؤسسات األمم غري مقبول على الدوام .لكن الباعث على القلق حتديداً هو
املتحدة ،وآخرون يتجاهلون اتفاقاهتا .إن كوستاريكا ،من االستخدام الواسع النطاق له كأسلوب من أساليب الرتويع
جانبها ،تؤكد احلاجة إىل أن تكون منظمة األمم املتحدة قوية وكسالح حرب وإرهاب ،حيث يستخدم بوصفه أحد أقسى
وفعالة ومتقشفة وصارمة وتتسم بالشفافية ،وأن تلتزم بالتنمية أنواع اإلكراه االجتماعي؛ وكاسرتاتيجية للسيطرة على جمتمعات
املستدامة واحلوار والسالم وحقوق اإلنسان ومحاية قواعد القانون بأكملها وترويعها ،ما يؤثر بعمق يف كرامة الناس واستقالهلم
الدويل .وذلك ليس ألجل كوستاريكا وحسب ،ولكن من أجل الذايت .إن حلاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني عواقب
العديد من البلدان واجملتمعات احمللية أيضاً ،اليت متثل األمم ال ميكن حموها على األشخاص املتضررين .وحنن نؤيد سياسة
عدم التسامح مطلقاً بشأن االنتهاك يف هذا الصدد .ونكرر
املتحدة هلا بارقة األمل األخرية ،وال ميكننا أن خنذهلا.
تدين كوستاريكا اإلرهاب والتطرف العنيف الذي يفضي إدانتنا لالنتهاكات اليت يرتكبها موظفو هذه املنظمة ،األمر
يضر مبصداقيتها ،ويعوق تنفيذ الواليات ،وخيلق األعذار
إىل اإلرهاب .تعاين النساء والفتيات أشد العواقب ،والعواقب الذي ّ
يف بعض احلاالت ال متحى .جيب أن يكون بناء السالم جهداً ألولئك الذين يريدون تدمري التعددية.
1830071

21/77

A/73/PV.11

26/09/2018

ونرحب بإعالن بامنوجنوم وإعالن بيونغ يانغ ،ونأمل أن والكرامة واألمن للناس .بيد أنه من الواضح أن كوستاريكا
ّ
يؤديا إىل التنفيذ الف ّعال والكامل لنزع السالح النووي من شبه ال ميكنها حتمل هذا العبء وحدها.
اجلزيرة الكورية .ونعرب أيضاً عن دعمنا خلطة العمل الشاملة
احلالة يف نيكاراغوا غري مستدامة .واحلوار معلق ،فيما يبدو
أقرها جملس األمن.
املشرتكة ،اليت ّ
إىل أجل غري مسمى ،وطردت احلكومة وفد مفوضية األمم
وحنتفل أيضا باتفاق السالم التارخيي بني إريرتيا وإثيوبيا.
وننضم مرة أخرى إىل اجملتمع الدويل يف الدعوة إىل رفع احلصار
املفروض على كوبا ،الساري منذ سنوات عديدة ،ويؤثر على
قدرة سكاهنا على حتقيق التنمية واالزدهار.

املتحدة حلقوق اإلنسان .األزمة يف ذلك البلد ميكن أن تتصاعد
مع ما هلا من تأثري مباشر على االستقرار والتنمية يف أمريكا
الوسطى بأسرها .كوستاريكا تكرر اإلعراب عن اقتناعها بأن
حل النزاع الذي يعاين منه هذا البلد الشقيق ال ميكن إال أن
يكون باحلوار امللتزم والفعال بني مجيع األطراف ،مبا يؤدي إىل
اتفاق حقيقي على جدول زمين للتحول الدميقراطي .واليوم ،فإننا
نطلب من اجملتمع الدويل واألمني العام املشاركة يف الدبلوماسية
الوقائية والوساطة يف مواجهة تلك احلالة اخلطرية .عندما يتعلق
األمر حبياة وكرامة الناس وعدم إمكانية العيش حياة ختلو من
اخلوف والبؤس ،فإن الصمت جيعلنا متواطئني .وهلذا السبب
ترفع كوستاريكا صوهتا.

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .القمع والتخويف
والتجرمي على أساس انتقائي يقوض حرية سكاهنا الواحد تلو
اآلخر .وجيب أن نشري إىل أن احلالة اخلطرية يف نيكاراغوا أودت
حبياة املئات .ونتيجة لذلك ،شهد بلدنا زيادة يف تدفقات
املهاجرين وطلبات اللجوء .وقد استجبنا على حنو منظم
ومسؤول وداعم ،مع إعطاء األولوية لتوفري احلماية واالحرتام

ويكتسي هذا العام أمهية خاصة يف بناء توافق اآلراء الذي
سيتيح لنا التوصل إىل إطار تعاون عاملي ،حبيث ميكننا على
األقل حتقيق هجرة آمنة ومنظمة ونظامية مع اعتماد اتفاق عاملي
بشأن اهلجرة واتفاق آخر بشأن الالجئني .وترحب كوستاريكا
حبماس بتلك اإلمكانية .لن نتمكن من إدارة تنقل البشر بطريقة
تعزز آثاره اإلجيابية إال بالتنسيق والتعاون املستمرين ،مبا يف ذلك

حلمت كوستاريكا بأن تكون بلدا بال جيش ،وهذه اآلن
حقيقة واقعة طيلة  70عاما .كما كنا يف الطليعة لدى اعتماد
معاهدة جتارة األسلحة ،واليوم نشجع على تنفيذها .ونسعى
اآلن ،باالشرتاك مع جمموعة من الدول ومنظمات اجملتمع املدين،
إىل إجياد عامل خال من األسلحة النووية .ونرى أن السبيل الوحيد
لضمان أال تستخدم األسلحة النووية أبدا مرة أخرى حتت أي
ظرف من الظروف هو إزالتها التامة .ومع اعتماد معاهدة حظر
ونكرر اإلعراب عن قلقنا إزاء احلالة يف فنزويال ،وعدم
األسلحة النووية ،قرر اجملتمع الدويل أن احلظر امللزم قانونا لتلك
األسلحة إسهاما أساسيا يف حتقيق هذا اهلدف .وانطالقا من احرتام سيادة القانون واملؤسسات الفنزويلية يف ذلك البلد ،فضال
عقيدة راسخة وحس أخالقي ،ندعو اليوم مجيع البلدان إىل عن انتهاكات حقوق اإلنسان هناك .لقد أيدت كوستاريكا
باستمرار جهود اجملتمع الدويل يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك
التوقيع والتصديق على تلك املعاهدة التارخيية.
ال ميكن لكوستاريكا أن تكون ولن تكون غري مبالية باملعاناة ما أثري هذا األسبوع يف جملس حقوق اإلنسان يف جنيف .ونؤكد
وحالة عدم اليقني اليت يعيشها من نعتربهم أخوة وأخوات .منذ من جديد التزامنا باإلسهام يف التغلب على األزمة السياسية
نيسان/أبريل ،أعربنا عن قلقنا إزاء تدهور املؤسسات واالنتقاص واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية اخلطرية يف فنزويال ،من
املنتظم من حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا ،على حنو ما أكدته خالل حل سلمي عن طريق التفاوض ،يف إطار القانون الدويل.
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أجل إجناز خطة  ،٢٠٣٠أن نعرتف على حنو تام مبفهوم الطابع
املتعدد األبعاد للفقر ،على النحو املطلوب عن طريق استجابة
شاملة من اجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة ،حىت يتسىن
للبلدان املتوسطة الدخل االستمرار يف الوصول إىل التمويل،
وضمان سد الثغرات اهليكلية اليت ال تزال مستمرة وتعوق طريقنا
صوب التنمية املستدامة.

مع البلدان اليت تستقبل بشكل مسؤول تدفقات املهاجرين
والالجئني  -خاصة إن كانت من البلدان النامية .من الضروري
تعميق هنجنا إزاء تنقل البشر ،وهو ظاهرة عاملية ومعقدة ذات
أمهية كبرية ،ينبغي أيضا أن تصبح إحدى النقاط الرئيسية على
جدول األعمال الدويل .إننا حباجة إىل رؤية مشرتكة وشاملة
وطويلة األجل للهجرة والتماس اللجوء ،على أساس السيادة
واملسؤولية املشرتكة يف إدارهتا ،وقبل كل شيء ،على أساس من
حنن نعكف حاليا على وضع خطة خلفض انبعاثات
التضامن .دعونا هنيئ عاملا جيري فيه فهم التنوع واهلوية والثقافة الكربون تكون مبتكرة وحامسة وملتزمة ،مع رؤية طويلة األجل
على أهنا مصدرا للثروة والنمو.
وجمموعة من اإلجراءات الفورية اليت تتطلب جهودا حتويلية يف
وتلفت كوستاريكا االنتباه إىل العقد الدويل للمنحدرين من جمتمعنا .وحتدد اخلطة جمموعة من التحوالت التكنولوجية ،مثل
أصل أفريقي ،الذي بدأ يف كانون الثاين/يناير  .٢٠١٥يف عام وسائل النقل العام الفعالة واملتجددة ،وأسطول من املركبات
 ،٢٠٢٠سنجري استعراض منتصف املدة للعقد ،لكننا نعلم اخلفيفة عدمية االنبعاثات ،وإدارة متكاملة للنفايات ،والتخلص
بالفعل أننا مل حنرز تقدما كافيا .حنن حباجة إىل املوارد الالزمة ،من النفايات املنخفضة االنبعاثات ،ونظم األغذية الزراعية
حسب التكليف الصادر عن اجلمعية العامة ،من أجل اختاذ العالية الكفاءة اليت تنتج مواد غذائية منخفضة الكربون،
تدابري ملموسة لالعرتاف بإسهامات أولئك السكان واحرتام ومنوذج لرتبية املاشية يكون قادرا على الصمود وتنافسيا من
حقوقهم األساسية ومحايتها وإعماهلا .كما ترحب كوستاريكا الناحية اإليكولوجية يقوم على الكفاءة اإلنتاجية وزيادة الغطاء
باعتماد عقد الزراعة األسرية ،الذي يهدف إىل حتسني ظروف احلرجي وخدمات النظم البيئية املتجذرة يف احللول القائمة على
عمل ومعيشة األسر العاملة يف الزراعة حبيث ميكنها أن تسهم الطبيعة .إن إزالة الكربون من جمتمعنا أكرب مهمة جليلنا .وتطمح
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ترتبط الزراعة األسرية بإنتاج كوستاريكا إىل أن تصبح خمتربا يف عملية إزالة الكربون من
واستهالك الغذاء على حنو مستدام وباملناسبات الثقافية لسكاننا .االقتصاد العاملي .وكما ألغينا ذات يوم جيشنا ،فإننا اآلن بصدد
وندعو مجيع البلدان إىل اختاذ إجراءات ،على الصعيدين الوطين إلغاء اعتمادنا على الوقود األحفوري .حنن مصممون على القيام
بكل ما هو ضروري ،وبتعاوننا مجيعا ،سيتحقق ذلك.
والدويل ،من أجل حتقيق تطلعات العقد.
ويف هذا الصدد ،تدعو كوستاريكا مجيع الدول األعضاء
إىل املشاركة يف مبادرة جديدة ،هي التحالف من أجل اجلميع.
هذا التحالف يسعى إىل تعزيز إدماج لغة حقوق اإلنسان ونوع
اجلنس يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واآلليات املالية
البيئية بطريقة واضحة ومتسقة.

من املهم ضمان االمتثال خلطة التنمية املستدامة لعام
 .2030تؤكد إدارة الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا التزامها
بامليثاق الوطين من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،الذي
جرى التوقيع عليه يف عام  ٢٠١٦من جانب القطاع العام وقطاع
األعمال التجارية ومنظمات العمال ومنظمات اجملتمع املدين
واملنظمات الدينية واملنظمات االجتماعية واحلكومات احمللية.
يف هذا األسبوع ،وقّعنا أيضاً على اتفاق إيسكازو ،املعروف
وتسلم كوستاريكا بالطبيعة الشاملة والعاملية والتحويلية واملتعددة أيضاً باسم االتفاق اإلقليمي بشأن الوصول إىل املعلومات
األبعاد ألهداف التنمية املستدامة .ونرى أنه من الضروري ،من واملشاركة العامة والعدالة يف املسائل البيئية يف أمريكا الالتينية
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والكارييب .إن ذاك الصك الدويل االبتكاري ،الذي شاركت
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة،
كوستاريكا يف رئاسة عملية التفاوض عليه ،ميثل إسهام منطقتنا أود أن أشكر النائبة األوىل للرئيس ووزيرة اخلارجية يف مجهورية
يف الدميقراطية البيئية وبناء عامل أكثر استدامة وأكثر مشوالً.
كوستاريكا على البيان الذي أدلت به للتو.

ُ
اصطحبت السيدة إبسي كامبل بار ،النائبة األوىل للرئيس
ووزيرة اخلارجية يف مجهورية كوستاريكا ،من املنصة.

ينبغي عدم تأجيل التحوالت الكبرية .وميكننا أن نكون
جزءاً من اجليل اجلديد املستنري املؤلَّف من أشخاص مبتكرين
وملتزمني من ذوي الرؤية امللهمة لقدراتنا كمجتمع والعازمني خطاب السيد شارما أولي ،رئيس وزراء جمهورية نيبال
على تعزيز حتول عاملي إجيايب .لقد حان الوقت لصوغ مستقبل الديمقراطية االتحادية.
أكثر استدامة وعدالً وحرية وأكثر مشوالً .ترى كوستاريكا أن
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
مجيع الدول يف مجيع أرجاء العامل تشاطر تلك التطلعات .وعلى
إىل خطاب رئيس وزراء مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية.
تعول على املساعدة الكاملة من
أية حال ،ميكن للجمعية أن ّ
ُ
اصطحب السيد شارما أويل ،رئيس وزراء مجهورية نيبال
كوستاريكا للعمل يف هذا االجتاه مع كل من يرى بأننا مجيعاً
الدميقراطية االحتادية ،إىل املنصة.
ملزمون بتسليم كوكب أفضل لألجيال القادمة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :يسرين كثريا أن أرحب
وصحيح أننا شهدنا أحداثاً على الصعيدين العاملي والوطين
بدولة السيد شارما أويل ،رئيس وزراء مجهورية نيبال الدميقراطية
تبدو وكأهنا تُسلط الضوء على االنتكاسات يف جمال السالم
االحتادية ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية العامة.
وحقوق اإلنسان وحىت اإلجراءات اليت تبدو خمالفة للتنمية
السيد أولي (نيبال) (تكلّم باإلنكليزية) :بادئ ذي بدء،
املستدامة ،ولكن جيب أال تثبّط هذه احلقيقة عزميتنا .فما أن
متضي حقبة من الزمن حىت حتل أخرى .وهي متضي يف هذه أود أن أتقدم بأحر التهاين إىل الرئيسة على انتخاهبا لرئاسة
ويستحق الرئيس السابق منا
اللحظة من التاريخ .لقد حان الوقت لالحتفال حبقيقة أن القادة اجلمعية العامة يف دورهتا احلالية.
ّ
الشباب من مجيع أحناء العامل يتجهون حنو تعزيز احلقوق وبناء التقدير على النجاح يف توجيه أعمال اجلمعية خالل الدورة
جمتمعات أفضل .واليوم ،بات لدينا شباب ملتزم ومتحمس السابقة .كما نثين على األمني العام ،السيد أنطونيو غوترييش،
ووجداين كثرياً ما يتخلى عن راحته اخلاصة هبا من أجل تعزيز على التفاين وااللتزام والقيادة اليت ما فتئ خيدم هبا املنظمة .وإذ
أمسيت هذا اجليل “جيل النُّور” ،حنيي ذكرى مرور مائة عام على ميالد نيلسون مانديال ،أوّد أن
حقوق اآلخرين ومحايتها .لقد ُ
ألنه يُنقذ أفضل ما يف املاضي وأفضل إجنازات البشرية ،واللتزامه أعرب عن عميق احرتامي هلذا القائد العظيم وللقضية اليت كافح
بالبيئة واجملتمع والسالم والرفاه .إنه جيل يتطلّع إىل املستقبل من أجلها .وهو ،كشخصية بارزة ،كان ميلك روحاً إنسانية
خال من األسلحة عظيمة وال يزال مصدر إهلام للسالم والعدالة والوئام والتسامح
بدون خوف وهو حيشد القوى من أجل عامل ٍ
أو العنف ،ومن أجل البيئة والسالم وحقوق اإلنسان ،ومن أجل واملصاحلة .ويف هذا العام ،خسرنا أيضاً دبلوماسياً بارزاً وملهماً
التنوع اجلنسي ،ومكافحة أي نوع من التمييز ودعم بناء عامل يف شخص األمني العام األسبق ،الراحل كويف عنان .وأود أيضاً
أن أشيد إشادة صادقة باإلسهامات اهلائلة اليت قدمها لتعزيز
سيغي العامل بال شك.
أفضل .إن جيل النُّور ّ
السالم والتنمية وحقوق اإلنسان يف العامل.
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نسبة النساء فيها  ٤١يف املائة .وما زلنا ملتزمني بسد الفجوة
املتبقية اليت تبلغ نسبة  ٩يف املائة لنصل إىل  ٥٠يف املائة.
إن االنتخابات مل تكفل احلقوق الدميقراطية للشعب النيبايل
بأوسع طريقة ممكنة وحسب ،بل أنتجت أقوى حكومة منذ
سنوات عديدة .حتظى احلكومة اليت أقودها بتأييد أكثر من ثالثة
أرباع برملاننا .كما حتظى حكومات املقاطعات بدعم قوي من
األغلبية .وقد حققنا االستقرار السياسي الذي تشتد احلاجة إليه
من خالل تلك االنتخابات التارخيية.

وإنين أمحل التحيات وأطيب التمنيات من أرض بوذا
وساغارماثا ،املعروفة أيضاً باسم جبل إيفرست ،بنجاح هذه
خاطبت اجلمعية من هذا املنرب
الدورة للجمعية العامة .منذ أن
ُ
شهدت نيبال حتوالً
يف عام ( ٢٠٠٦انظر ،)A/61/PV.18
ْ
سياسياً تارخيياً .ومن خالل احلوار واملداوالت واالحرتام املتبادل
وجهنا عملية سالم ناجحة على حنو فريد ومنشأة
والرتاضيّ ،
حملياً وبقيادة وملكية وطنيتني .وكانت تتعلق بالتحول السلمي
لنزاع املسلح .وكانت تتعلق بإعادة هيكلة الدولة وتعزيز الوحدة
يف ظل التنوع .وكانت تتعلق جبعل الشعب النيبايل ذا سيادة
ومع هذه اإلجنازات التارخيية ،وضعنا األسس الالزمة إلنشاء
حقيقية ومصدراً لسلطة الدولة ،وكانت تتعلق بإضفاء الطابع جمتمع قائم على املساواة والعدل يعامل فيه مجيع املواطنني بتسا ٍو
املؤسسي وتوطيد مجيع تلك اإلجنازات يف دستور دميقراطي عن وحيصلون على احلماية والفرص املتاحة بالتساوي .وال تزال
طريق مجعية تأسيسية منتخبة شعبياً.
العدالة االجتماعية يف صميم نظام حكمنا .وقد دعمت األمم
وبالرغم من الصعوبات يف أعقاب الزالزل املدمرة ،ارتقى املتحدة واجملتمع الدويل عملينا للسالم ،وحنن ممتنون على ذلك.
القادة السياسيون إىل مستوى احلدث بعزم مشرتك إلصدار إن حالة نيبال مثال فريد على التحول السلمي والدميقراطي.
الدستور اجلديد يف أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٥وبالتايل حتقيق وهذا شاهد على انتصار احلوار على االختالفات وانتصار
تطلعات الناس خالل سبعة عقود طويلة بكتابة الدستور اخلاص بطاقات االقرتاع على طلقات الرصاص .ونعتقد أن ما حققته
هبم .ال يقوم دستور نيبال برتسيخ نظام احلكم الدميقراطي نيبال من حتويل مسار النزاعات حنو السالم ميكن أن يكون
يف إطار نظام مجهوري احتادي فحسب ،بل إنه جيسد أيضاً قصة جناح ملهمة لكثري من الناس الذين يتطلعون إىل السالم يف
احلقوق واحلريات الواسعة للشعب .إن الفصل بني السلطات ،خمتلف أحناء العامل.
ونظام الضوابط واملوازين ،وسيادة القانون ،واستقالل القضاء،
وحنن على استعداد لتبادل خرباتنا وتقدمي رؤانا.
واالنتخابات الدورية ،والتمثيل الشامل والنسيب من السمات
ومن خالل الدروس الصعبة املستخلصة يف الرحلة الشاقة
املميزة للدستور اجلديد.
لالنتقال الدميقراطي ،برزنا كدولة تتمتع بالثقة وقادرة على
إن رؤيتنا هي لدميقراطية شاملة ُ ّ
ال تكن األفراد سياسياً احلفاظ على املكاسب السياسية فيما تسري على مسار التحول
فحسب ،بل أيضاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً .وقد كان تطبيق االقتصادي .وإذ تدرك حكوميت احلاجة إىل التعجيل بعملية
الدستور مهمة أخرى كربى تنتظرنا .لقد أجنزنا هذه املهمة التنمية ،فقد وضعت رؤية بعنوان “نيبال مزدهرة ونيباليون
التارخيية يف العام املاضي من خالل انتخابات حرة ونزيهة سعداء” .وسنعمل على حتقيق تلك الرؤية من خالل املزج
وحمايدة على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات واملستوى السليم بني االستخدام احلكيم ملواردنا الطبيعية وتعبئة وإدارة
احمللي وبإقبال قياسي ومشاركة للناس من مجيع شرائح جمتمعنا .املوارد البشرية ،اليت ننعم هبا ،على الوجه األمثل .ونعول على
واألهم من ذلك أن نتج عن هذه االنتخابات هيئات منتخبة استمرار إبداء النوايا احلسنة والدعم والتعاون من جانب اجملتمع
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الدويل يف مساعينا اإلمنائية .ونرباس سياستنا اخلارجية هو يف خمتلف أحناء العامل ،مبا يف ذلك سورية واليمن وفلسطني،
احلفاظ على الصداقة مع اجلميع وعدم معاداة أحد .وقد شكل والعديد من األماكن األخرى ،واالستجابة هلم.
ذلك نظرتنا املستقلة فيما خيص القضايا العاملية ،واليت ننظر فيها
وجتسد فلسفة عدم السماح بتخلف أحد عن الركب جيدا
مبوضوعية .ونعتقد أن اجلهود اإلقليمية والعاملية تكمل جهودنا السعي جلعل األمم املتحدة يف خدمة اجلميع .وتبدو اجلهود
اإلمنائية الوطنية .ومتشيا مع إعطاء األولوية يف سياستنا اخلارجية العاملية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030واليت دخلت
للتعاون اإلقليمي ،استضفنا مؤخرا مؤمتر القمة الرابع ملبادرة عامها الثالث ،قليلة للغاية وغري كافية حىت اآلن .وغين عن
خليج البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدد القطاعات .القول إن أقل البلدان منوا هي ساحة القتال اليت ستنتصر فيها
ونود أن جيري تنشيط رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي خطة عام  2030أو تنهزم .وتبدو التنمية يف أقل البلدان منوا
بوصفها منظمة إقليمية هامة.
سيئة على الرغم من األداء القياسي لالقتصاد العاملي .وال حتدث

إن العامل اليوم عند منعطف هام حيث يشهد مزجيا فريدا تدابري الدعم الدويل أثرا كبريا.
من األخطار والوعود .وترتاوح التحديات من الفقر واإلرهاب
ويقل مستوى تنفيذ االلتزامات املتفق عليها دوليا اليت
وتغري املناخ وانعدام األمن الغذائي والنزوح القسري والكوارث مت قطعها من أجل تعزيز تلك االلتزامات كثريا عن توقعاتنا.
الطبيعية إىل سباق التسلح الذي ال يزال يواجه اجملتمع العاملي .والوصول أوال إىل أكثر الفئات ختلفا عن الركب ليس ترفا.
وقد دفع املاليني من البشر مثنا باهظا للنزاعات داخل الدول .كما أنه ليس عمال خرييا .بل إنه التزام دويل وواجب ومسؤولية
وألول مرة منذ عقود ،يتزايد اجلوع يف العامل بعد تراجع دام فرتة اجتماعية .ولن يتحقق األثر الكامل إال عندما حترتم تدابري
طويلة .ويف كثري من املناطق ،ال يزال السالم يكتنفه الغموض .الدعم اخلارجي املسؤولية والقيادة الوطنيتني ،وتتسق مع
ويتزايد عدم املساواة داخل الدول ،وكذلك فيما بينها .ومل تعتمد األولويات الوطنية ويتم تنفيذها من خالل نظام وطين .وجيب
البلدان أمناطا مستدامة لإلنتاج واالستهالك .ويف هذا الصدد ،أن هتدف هذه التدابري إىل بناء القدرات اإلنتاجية وإجياد فرص
فإن موضوع املناقشة العامة ،املعنون “جعل األمم املتحدة العمل وتنمية املوارد البشرية .وما من شيء سيمكن أقل البلدان
يف خدمة اجلميع :قيادة عاملية ومسؤوليات مشرتكة من أجل منوا ،وال سيما البلدان غري الساحلية األقل منوا ،من السري على
جمتمعات منصفة ومستدامة يعمها السالم” ،يتناغم بشكل طريق التنمية املستدامة واالندماج يف سالسل القيمة العاملية
جيد مع مقتضيات عصرنا.
سوى سهولة الوصول إىل األسواق وإزالة احلواجز التجارية وضخ
وتدعم نيبال اجملاالت السبعة ذات األولوية اليت بينتها رئيسة التمويل واالستثمارات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتغلب
اجلمعية العامة ببالغة يف خطاهبا االفتتاحي (انظر  )A/73/PV.1على االختناقات اليت تعانيها اهلياكل األساسية.
أمام اجلمعية العامة يف وقت سابق من هذا األسبوع .وحيدوين
وفيما يتعلق بتغري املناخ ،فإن ساعة احلذر تدق بقوة .إن
األمل يف أن تناقش الدورة احلالية جبدية تلك اجملاالت ذات أثر تغري املناخ يشكل عبئا ثقيال على كاهل البلدان األشد فقرا
األولوية مبا تستحقه من جدية وإحلاح .وهنا تكمن اإلرادة وضعفا ،مثل بلدي ،نيبال ،على الرغم من أن انبعاثات غازات
السياسية والتصميم .وهبذا االلتزام ،جيب أن نكفل مساع أصوات الدفيئة الناجتة عنها تكاد ال تُذكر .وال ميكننا أن نقف متفرجني
من يكافحون من أجل نيل حقوقهم وحتررهم وحريتهم والعدالة عندما تنحسر اجلبال املكسوة بالثلوج ،املعروفة بأبراج ختزين املياه
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يف العامل ،وتتقهقر األهنار اجلليدية وتتسبب أمناط الطقس املتقلبة
يف حدوث فيضانات وإغراق السهول .ومن املفارقات احملزنة أننا
أصبحنا ضحايا لكوارث تسبب فيها آخرون .ويُنظر إىل آثار
تغري املناخ على املناطق اجلبلية والبلدان اجلزرية الصغرية باعتبارها
هتديدا وجوديا .وأصبحت اخلسائر يف األرواح واملمتلكات
والتنوع البيولوجي وانتشار ظاهرة وقوع الكوارث أمرا ال يطاق.
ومثة حاجة لتنفيذ استجابة مالئمة وقوية .وال ميكننا التهرب
من املسؤولية ،ولن يكون هناك أي عذر للتقاعس عن العمل.
وجيب اختاذ إجراءات حامسة لضمان احرتام العدالة املناخية ملبدأ
املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة وتفاوت القدرات .ولتحقيق
ذلك ،فإن التعاون والتآزر على املستوى الدويل لتعزيز التكيف
وختفيف اآلثار شرط ال غىن عنه .وجيب أن يُنفذ اتفاق باريس
بشأن تغري املناخ بالكامل وحبسن نية.
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وجيب علينا هتيئة بيئة ميكن أن تكفل سهولة الوصول إىل
التكنولوجيا بأسعار معقولة والقضاء على احلواجز اليت حتول
دون نقلها .وجيب أن توفر جماال متكافئا جلميع البلدان لكي
تتمكن من االستفادة من النمو االقتصادي ودفعه من خالل
التكنولوجيات اجلديدة.
ويف هذا العام ،اختذت األمم املتحدة مبادرات اإلصالح
األكثر جرأة منذ عقود .وتوفر لنا إعادة هيكلة مجيع ركائز
املنظمة فرصة هامة لتعزيز ركيزة التنمية فيها وإظهار كفاءهتا
يف تقدمي اخلدمات .ونعتقد أن من شأن إعادة تنظيم منظومة
األمم املتحدة اإلمنائية حتسني تنفيذ خطة عام  .2030ومن
املهم أن يتعلم جيل جديد من األفرقة القطرية طرقا جديدة حىت
نتمكن من كفالة بناء منظومة سليمة ،ولكن ال يقل أمهية عن
ذلك نبذ العادات القدمية ،وهو األمر الذي استوجب منا إجراء
هذا اإلصالح .وما يهم أيضا يف اإلصالح هو إحداث حتول
يف الثقافة .وجيب أن تشمل الثقافة اجلديدة املساءلة والشفافية
واملسؤولية الوطنية يف جوهرها .وترحب نيبال باإلصالحات
اجلارية يف هيكل السالم واألمن ،وكذلك يف إدارة املنظمة.
وينبغي لألمم املتحدة أن جتسد فسيفساء عضويتها وحتقق املزيد
من الكفاءة والفعالية .لقد طال انتظار إصالح جملس األمن.
وأي إصالح جيب أن يعكس احلقائق احلالية وأن يكفل العدالة
للبلدان النامية والبلدان املمثلة متثيال ناقصا تارخييا.

إن كفالة صحة أطفالنا وشبابنا ورفاههم هو استثمار يف
املستقبل .وميكن أن يولد توفري التعليم اجليد ،باالقرتان مع نقل
املهارات وحتفيز االبتكار ،قوة موحدة إجيابية لتمكني الشباب
من أن يصبحوا ذوي شأن وقادرين على اإلسهام يف اجملتمع وبناء
الدولة .وجيب أن ندعم التنمية الكاملة إلمكاناهتم وإبداعهم
وطاقتهم لتحقيق االزدهار .وميكن أن يغذي غرس روح املبادرة
وإجياد فرص العمل الالئق للشباب التنمية االقتصادية ،مما
يساعد جمتمعاتنا على التحول اإلجيايب .ويف الوقت نفسه ،جيب
تؤكد نيبال من جديد موقفها املبدئي من أجل نزع السالح
أيضا أن نغرس فيهم القيم األخالقية واملدنية لكي يصبحوا قوة
العام الكامل فيما يتعلق جبميع أسلحة الدمار الشامل .ويف
لتحقيق الوئام والتسامح يف اجملتمع.
إن حدود التكنولوجيا آخذة يف االتساع أكثر من أي ذلك السياق ،نرحب باجلهود اليت بذلتها مؤخرا الواليات
وقت مضى ،وقد أصبحت قوة دافعة رئيسية للتحول اجملتمعي .املتحدة والكوريتان صوب نزع السالح النووي من شبه اجلزيرة
ولكن املكاسب الرقمية موزعة على حنو غري متساو ،والفجوة الكورية وإرساء السالم واالستقرار هناك .وترحب نيبال خبطة
الرقمية آخذة يف االتساع .إن التكنولوجيا عامل قوي للتغيري األمني العام لنزع السالح ،أمال يف جتديد الزخم من أجل نزع
والتحول .ويف الوقت نفسه ،فإن الثورة التكنولوجية تسبب نوعا السالح .وتشيد نيبال ببدء املداوالت يف إطار عملية كامتاندو
من اخللل .وتكافح البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان منوا ،لوضع تدابري مبتكرة لبناء الثقة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
وال توجد منطقة مبنأى عن خطر اإلرهاب .وتدين نيبال بشدة
ملواكبة الطرائق اجلديدة لإلنتاج واالستهالك.
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مجيع أعمال اإلرهاب ،أيا كان مرتكبوها وأيا كانت أغراضها .أن حتقق ما ميكن أن حتققه التسويات اليت جيري التوصل إليها
وتدعو نيبال إىل التعجيل بإبرام اتفاقية شاملة ملكافحة اإلرهاب .عرب مفاوضات سياسية.
مل يسبق مطلقا أن احتلت مسألة التنقل البشري مثل هذه
املكانة البارزة يف جدول أعمال األمم املتحدة .وتتطلع نيبال
إىل عقد املؤمتر احلكومي الدويل العتماد االتفاق العاملي من
أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف كانون األول/ديسمرب.
وال تزال كفالة حقوق اإلنسان ورفاه مجيع العمال املهاجرين
أولويتنا .وتعتقد نيبال أن هذا االتفاق سيخدم ذلك الغرض
وسيجعل اهلجرة تعود بالنفع على اجلميع .وقد استضافت نيبال
آالف الالجئني على مدى عقود على أسس إنسانية .وجيب
على اجملتمع الدويل أن يدعم حق الالجئني يف العودة إىل وطنهم
بأمان وكرامة تامة.

إن التزام نيبال حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها التزام كامل
وثابت .ونلتزم بالتنمية والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان
عضوا
باعتبارها عوامل مرتابطة ويعزز بعضها بعضا .وبصفتنا ً
يف جملس حقوق اإلنسان ،سنواصل االضطالع بدورنا البناء
يف تنفيذ واليات اجمللس .وحترتم عملية العدالة االنتقالية اجلارية
يف نيبال اتفاق السالم الشامل املربم بني حكومة نيبال واحلزب
الشيوعي النيبايل (املاوي) ،وكذلك الواقع يف امليدان يف جهودنا
للحفاظ على السالم وحتقيق العدالة .ولن نسمح باإلفالت من
العقاب يف احلاالت اليت تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوق
اإلنسان والقانون اإلنساين.
إننا نعيش يف عامل خييم عليه عدم اليقني .وعادت فيه
خصومات احلرب الباردة للظهور من جديد .وتتصاعد التوترات
التجارية .وجيري التشكيك يف تعددية األطراف .وجيسد البيان
االفتتاحي لألمني العام إىل حد كبري حقائق العامل املعاصر وآراء
الدول األعضاء يف جماالت السالم واألمن والتنمية املستدامة
وتغري املناخ واهلجرة والتكنولوجيا .ونؤكد على مركزية األمم
املتحدة بوصفها أكثر احملافل املتعددة األطراف شرعية للتداول
بشأن التحديات اليت نواجهها مجيعا على الصعيد العاملي.
ومن واجب مجيع الدول األعضاء احلفاظ على قدسية تعددية
األطراف وتعزيز احرتام القانون الدويل .ولن نتمكن من التغلب
على املشاكل اليت نواجهها اليوم على نطاق عاملي إال من خالل
التعاون والشراكة العامليني بثقة مطلقة .وما زال يتعني علينا
إقامة نظام دويل شامل للجميع حقا ،يعزز اإلنصاف واملساواة
والعدالة جلميع الدول ،الكبرية والصغرية على حد سواء.

وجتعل تعقيدات النزاعات العاملية واستعصائها اجلهود احلالية
الرامية إىل تعزيز منع نشوب النزاعات أكثر أمهية .والوساطة -
وهي أداة غري مستغلة  -ميكن تطبيقها خالل مجيع مراحل
متوالية النزاع .وقد احتفلت نيبال مؤخرا مبرور ستة عقود على
قيام شراكتها من أجل السالم مع األمم املتحدة .واستجابت
نيبال لكل نداء ،حىت يف غضون أقصر مهلة ودون أي حماذير
وطنية .وترحب نيبال مببادرة األمني العام للعمل من أجل حفظ
السالم وقد أيدت إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم .وجيب أن تتاح للبلدان املسامهة
بقوات وأفراد شرطة فرص عادلة للخدمة يف املناصب القيادية،
سواء يف املقر أو يف البعثات امليدانية .وميكن للشراكة املستدامة
لبناء قدرات حفظة السالم وتوفري سالمتهم وأمنهم أن تعزز أداء
عمليات السالم .وتدين نيبال اهلجمات على حفظة السالم.
وإهناء مهانة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني أمر ضروري .ولكن
ال ميكن لبعثات السالم وحدها أن تكون بديال عن التدابري
ختاماً ،أود أن أؤكد جمدداً التزام نيبال العميق باملقاصد
الوقائية وتدابري تسوية النزاعات املتخذة على الصعيد احمللي .واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة .وال نزال ثابتني على
وتبني جتربتنا اخلاصة أن عمليات حفظ السالم وحدها ال ميكن العهد يف هذا الصدد كما كنا طوال فرتة الـ  63عاما املاضية
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منذ انضمامنا إىل املنظمة .ويقع على عاتقنا عبء إرشاد العامل.
وجيب أن هتدف حكمتنا وقيادتنا اجلماعيتان إىل حتقيق تطلعات
اجلميع يف السالم واالزدهار .فلنعقد العزم بشكل مجاعي على
أال يُسطر تاريخ القرن احلادي والعشرين كتاريخ من املواجهات
والصراع والفقر واالستبعاد والتخلف والظلم واالستغالل .بل
جيب أن يكون باألحرى تارخيا من التعاون والوئام واالزدهار
والشمول والتنمية والعدالة واإلنصاف.

وتؤكد توفالو أيضا من جديد التزامها بالقيم واملبادئ النبيلة
لألمم املتحدة ،اليت تعتز هبا توفالو اعتزاز كبريا منذ انضمامها
إىل عضوية اجلمعية العامة يف عام  .٢٠٠٠كما نود أن نعرب
عن خالص التعاطف لوفاة الراحل كويف عنان ،األمني العام
السابق ،ملسامهاته املمتازة يف عمل هذه اهليئة بينما كان يقودنا
من مغرب القرن املاضي إىل فجر القرن احلادي والعشرين ،الذي
مشل النظر يف انضمام بلدي إىل هذه املنظمة العظيمة.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر رئيس وزراء مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية
على البيان الذي أدىل به للتو.

ونرحب باملوضوع البالغ األمهية للمناقشة العامة احلالية
“جعل األمم املتحدة وثيقة الصلة جبميع الناس :القيادة العاملية
واملسؤوليات املشرتكة عن هتيئة جمتمعات سلمية ومنصفة
ومستدامة” .فهو يذكرنا عن حق بأننا حنتاج اآلن إىل قيادة
عاملية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى  -قيادة تقدر التعددية
والثقة ،وتأخذ مأخذ اجلد املسؤولية املعنوية ملساعدة الذين
حيتاجون إىل املساعدة .تلك هي القيادة اليت حيتاجها العامل من
أجل حتقيق النجاح إزاء التحديات العاملية البالغة األمهية اليت
تواجه األمم املتحدة ،وال سيما يف سياق خطة التنمية املستدامة
لعام  ،٢٠٣٠ودور تلك اخلطة يف مكافحة تغري املناخ والتدهور
البيئي.

ُ
اصطحب السيد ك .ب .شارما أويل ،رئيس وزراء مجهورية
نيبال الدميقراطية االحتادية ،من املنصة.
خطاب السيد إنيلي سوسيني سوبواغا ،رئيس الوزراء ووزير
المرافق العامة في توفالو
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب رئيس الوزراء ووزير املرافق العامة يف توفالو.

ُ
اصطحب السيد إنيلي سوسيين سوبواغا ،رئيس الوزراء
ووزير املرافق العامة يف توفالو ،إىل املنصة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :يسرين بالغ السرور أن
أرحب بدولة السيد إنيلي سوسيين سوبواغا ،رئيس الوزراء ووزير
املرافق العامة يف توفالو ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
السيد سوبواغا (توفالو) (تكلم باإلنكليزية) :يسرين،
بالنيابة عن حكومة وشعب توفالو ،أن أخاطب اجلمعية العامة،
وأن أهنئ سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس على
انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .إن
توفالو تثق ثقة تامة يف قيادهتا اليت ،إىل جانب دعم األمني
العام ،ستزيد من النهوض بعملنا يف األمم املتحدة.
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وقد اتسم هذا العام باخلوف من احتمال نشوب حرب
نووية ،كما لو كنا مل نتعلم من أخطاء ماضينا .إن لدينا اآلن
أسلحة نووية أقوى بكثري من تلك اليت أسقطت على هريوشيما
وناغازاكي .وقد تسبب العديد من التجارب النووية يف منطقة
احمليط اهلادئ يف احلاق ضرر ال ميكن تصوره بالبيئة وبصحة
شعبنا .وال تزال بعض جزرنا تعمل على معاجلة آثار اإلشعاع
النووي بعد عقود من تلك التجارب .وقد أكد اجتماع قادة
جزر احمليط اهلادئ مؤخرا يف ناورو ،من جديد ،التزامنا بالسالم
واألمن يف منطقة احمليط اهلادئ .وقد دعونا يف إعالن بو بشأن
األمن اإلقليمي يف منطقة احمليط اهلادئ إىل اختاذ إجراءات
عاجلة ال من أجل مسائل األمن العسكري فحسب ،بل
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ومسائل األمن البشري أيضا .ومن هذا املنطلق ،قامت توفالو
منذ يومني ،بالتوقيع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية ،اليت توفر للمجتمع الدويل الفرصة حلظر هذه األسلحة.
وحنث اجلميع على اختاذ إجراءات ملموسة جلعل عاملنا آمنا.
إن األمراض غري املعدية والسل تضرب الفقراء والفئات
الضعيفة بشدة ،وتدفعها أكثر إىل أعماق الفقر .ونشيد بالنتائج
الناجحة لالجتماعات الرفيعة املستوى للجمعية العامة بشأن
هذه املسائل ،لكن الكالم وحده ال يكفي .فيجب أن يعقب
ذلك إجراء ملموس على أرض الواقع من أجل تعزيز أمناط احلياة
والنظم الغذائية الصحية ،اليت يدعمها التمويل الكايف ،وطرائق
الرصد لضمان التقدم املتكامل .إن معاجلة هذه املسألة على
وجه السرعة أمر بالغ األمهية ،وحتقيقا لتلك الغاية ،استحدثنا يف
توفالو أساليب للحياة الصحية مببادرتنا املتمثلة يف ممارسة الرياضة
بعد ظهر كل يوم مجعة جلميع العمال يف أماكن العمل والقرى
للتشجيع على اختاذ أسلوب حياة أكثر نشاطا وصحة .ومن
ناحية أخرى ،حنن حباجة إىل الدعم العملي ،ولكن يف شكل
متويل وموارد من األمم املتحدة ،وكذلك من اجملتمع الدويل.
إن حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية
الصغرية النامية وأقل البلدان منوا يعتمد بالكامل على الطريقة
اليت ميكننا هبا معاجلة املسائل املتعلقة بتغري املناخ .ويشري االجتاه
احلايل لإلحرتار العاملي إىل مستقبل قامت وبائس جدا للدول
اجلزرية الصغرية النامية ،وال سيما اجلزر املرجانية املنخفضة مثل
توفالو  -وهو مستقبل يتطلب استثمارات ضخمة يف جمايل
التخفيف والتكيف تتجاوز قدراتنا متاما .إن اتفاق باريس بشأن
تغري املناخ يتيح لنا شريان احلياة.
ولكن االلتزامات احلالية الواردة يف اتفاق باريس ال متثل
سوى ثلث ما هو مطلوب من أجل جتنب العواقب الكارثية
لتغري املناخ ،واليت تشكل هتديدا مباشرا لوجودنا وبقائنا .وحبسب
ما قررته اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (،)IPCC
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ما مل يكثف اجملتمع العاملي إجراءاته لتخفيض انبعاثات غازات
االحتباس احلراري بشكل كبري فإن الدول اجلزرية الصغرية مثل
توفالو ستختفي متاما يف غضون  ٣٠إىل  ٥٠عاما  -ستختفي
متاما .أكرر مرة أخرى ما قلته يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر
األطراف يف باريس“ :تصور فقط لو أنك يف مكاين ماذا
سيكون شعورك .وما الذي ستفعله؟”
إن تغري املناخ سالح من أسلحة الدمار الشامل .إنه ذبح
للبشر يف مجيع أحناء العامل .وال ميكن لألمم املتحدة ،وال جيب
أن تسمح ألكرب مصادر انبعاثات غازات االحتباس احلراري
أن تنأى بنفسها عن واجبها األخالقي ومسؤوليتها فيما يتعلق
باإلسراع بتخفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري وإنقاذ
الدول اجلزرية الصغرية النامية مثل توفالو بتقدمي الدعم املناسب
املتعلق باملوارد والتكيف .وسيكون من العار أن يسمح البشر
مجيعهم باختفاء توفالو .إن كل عام يُبدد هباء دون اختاذ
إجراءات بشأن تغري املناخ يقرب توفالو أكثر من زواهلا بالكامل
من على األرض.
ولكن توفالو لن يهدأ هلا بال .سوف نكافح حلماية وإنقاذ
جزرنا وشعبنا وثقافتنا ومستقبلنا .ونناشد اجلمعية السامية أال
تسمح حبدوث تلك العواقب .إن توفالو اليت استخدمت القوات
األمريكية جزرها وحبرياهتا ،يف احلرب العاملية الثانية لقهر العدو
يف منطقة احمليط اهلادئ ،حتث الرئيس ترامب والواليات املتحدة
األمريكية على االنضمام إىل اتفاق باريس لكي ميكننا مجيعا أن
جندف معا إلنقاذ العامل من عدو واحد هو من أكثر األعداء
هتديدا لنا ،وهو تغري املناخ .وإذا تعذر ذلك ،تقرتح توفالو أن
نعود إىل باريس ،بسرعة حنن الذين وقعنا على اتفاق باريس،
كي نعيد تقييم تعهداتنا املتعلقة بالتخفيف ،بصورة حامسة وعلى
وجه السرعة ،ونزيد بشكل كبري من جهودنا للحد من التلوث
بغازات االحتباس احلراري .وال ميكننا أن نسمح ألحد البلدان
بنبذ العملية وعرقلة جهودنا اجلماعية.
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نرحب باالختتام الناجح للمفاوضات احلكومية الدولية
بشأن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية،
ونشيد بروح القيادة املسؤولة والتعاون املتعدد األطراف يف إطار
اجلهود الرامية إىل دعم السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار
ويتأثرون بالنزاعات واألزمات البيئية .ونعتقد ،مع ذلك ،أنه
ينبغي محاية مجيع حقوق اإلنسان لألشخاص املشردين نتيجة
لتغري املناخ مبوجب اتفاق قانوين دويل .ولذلك ،نكرر اقرتاح
توفالو الداعي إىل استصدار قرار من األمم املتحدة بشأن إنشاء
عملية قانونية حلماية حقوق اإلنسان لألشخاص املشردين
بسبب تغري املناخ.

إن مؤمتر األطراف القادم يف بولندا يعد معلما بالغ األمهية
بالنسبة لإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ .وجيب علينا أن نضمن
حتقيق املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس .وجيب أن نضمن
أيضا أن تؤدي عملية تاالنوا للحوار إىل إعالن وقرار سياسيني
قويني يستجيبان على النحو الواجب لتقرير اهليئة احلكومية
الدولية ( ،)IPCC 1.5°Cوحتديد مسار العمل إلجراء معزز بشأن
تغري املناخ .ويف هذا الصدد ،نسعى إىل احلصول على التزام من
كل دولة بتعزيز جهودها الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات
الدفيئة على وجه االستعجال .ويف توفالو ،حنن ملتزمون متاما
بالتحول إىل ما نسبته  ١٠٠يف املائة من الطاقة املتجددة حبلول
عام ٢٠٢٠بالرغم من ضآلة انبعاثاتنا من غازات االحتباس
يف هذا العام ،اقرتحت توفالو أن تظل يف فئة أقل البلدان
احلراري.
منوا ألن قدرهتا على حتقيق التنمية املستدامة تواجه هتديدا خطريا
وأود أن أعرب عن عميق تقديرنا حلكوميت اهلند وفرنسا بسبب قابليتها للتأثر بتغري املناخ .ونالحظ مع التقدير الدعم
على مبادرهتما بشأن تنمية الطاقة الشمسية كجزء من التحالف الذي تلقيناه من األصدقاء والشركاء يف التنمية للمضي قدما
الدويل للطاقة الشمسية ،ولالحتاد األورويب ونيوزيلندا وتايوان هبذا االقرتاح .ومع ذلك ،نعتقد اعتقادا جازما بوجوب اعتبار
وإيطاليا والنمسا واليابان والبنك الدويل على دعمهم لكفاءة أوجه الضعف الشديد اليت تنفرد هبا الدول اجلزرية الصغرية النامية
استخدام الطاقة وتطوير الطاقة الشمسية يف بلدي ،توفالو .وأود معيارا أساسيا للخروج من القائمة.
أن أنوه باجلهود اليت يبذهلا أعضاء جملس األمن املوقرون جلعل
وال ميكن جتاهل الشواغل اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية
تغري املناخ يف صدارة جدول أعماله املتعلق بالسالم واألمن .النامية شديدة الضعف مثل توفالو .وتعرتف اسرتاتيجيتنا الوطنية
وهذا ميثل التزاما حقيقيا بالتصدي ألهم حتد يف عصرنا وأكرب للتنمية املستدامة  -يت كاكيغا  -حبالة ضعفنا الفريدة بوصفها
هتديد منفرد للبشرية .وحيدونا األمل بكل تواضع يف أن يوافق العدو رقم واحد الذي يعوق جهودنا الرامية إىل حتقيق أهداف
أعضاء جملس األمن بالكامل على إدراج تغري املناخ كبند دائم التنمية املستدامة .ويف هذا الصدد ،ندعو اجمللس االقتصادي
يف جدول األعمال.
واالجتماعي إىل إنشاء فئة خاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية

ونعتقد أن الصلة أساسية بني تغري املناخ واألمن .وبالنسبة
لدولة مثل توفالو ،يتوقف األمن واملستقبل على اختاذ إجراءات
عاجلة للتصدي لتغري املناخ .ولذلك ،فإننا نكرر دعوتنا إىل أن
يعني األمني العام ممثال خاصا معنيا بتغري املناخ واألمن .كما
ندعو جملس األمن إىل تعيني مقرر خاص إلجراء استعراض
منتظم بشأن التهديدات األمنية العاملية واإلقليمية والوطنية اليت
يسببها تغري املناخ.
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مبا يتيح إيالء اعتبارات خاصة لنا بطريقة مماثلة لتلك املمنوحة
ألقل البلدان منوا .وحنيط علماً بتقرير األمني العام الذي صدر
مؤخرا عن التقييم الناجم عن الواليات الناشئة لوحديت الدول
اجلزرية الصغرية النامية التابعتني لألمانة العامة ( .)A/73/345إن
تنامي مسؤوليات وحدة الدول اجلزرية الصغرية النامية يف إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومكتب املمثل السامي ألقل
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االنفرادي الطويل األمد املفروض على التجارة مع كوبا حيد
بشكل مباشر من تطلعات شعب ذلك البلد إىل التنمية .وهو
يتجاهل حقوق اإلنسان وروح التعاون اليت تتبناها خطة التنمية
املستدامة لعام  .٢٠٣٠وباملثل ،فإننا نعتقد أنه جيب على األمم
املتحدة أيضا إجراء حوار مع شعب بابوا الغربية إلجياد حلول
دائمة لنزاعاهتم.

البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية
النامية ينبغي أن يقرتن بزيادة املوارد .كما نرحب باستعراض
املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار
إجراءات العمل َّ
ساموا) ونأمل أن يتناول ذلك االستعراض حقا الظروف الفريدة
اليت تؤثر على تلك الدول وأوجه ضعفها االقتصادي والبيئي
واالجتماعي الفريدة ،وأن يستجيب هلا .ويف منطقة جنوب
احمليط اهلادئ ،نتخذ خطوات صغرية ملعاجلة هذا الضعف.
يف آب/أغسطس  ،٢٠١٩ستستضيف توفالو املنتدى
وحنن بصدد إنشاء مرفق للتأمني ضد تغري املناخ يف جزر احمليط اخلمسني لقادة جزر احمليط اهلادئ .وأوجه دعوتنا املتواضعة
اهلادئ .ونلتمس الدعم على نطاق منظومة األمم املتحدة جلميع قادة منتدى جزر احمليط اهلادئ ،وأصدقائنا ،وخاصة
ملساعدتنا على إنشاء ذلك املرفق.
شركاءنا يف التنمية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف ،إىل
يرتبط اقتصاد دولتنا اجلزرية الصغرية يرتبط ارتباطا وثيقا االنضمام إلينا يف توفالو .وآمل أن تظل توفالو موجودة .ونود
باحمليطات .فاحمليطات تشكل هويتنا وثقافتنا وحياتنا وبقاءنا ،أن نسجل رمسيا تقديرنا العميق حلكومة تايوان ملا قدمته من
ولكنها تتعرض لضرر بالغ بسبب االحرتار العاملي وحتمض دعم سخي يف مساعدتنا على اإلعداد لذلك احلدث اإلقليمي
احمليطات وابيضاض الشعاب املرجانية والنفايات الصلبة والتلوث اهلام والواسع النطاق .وباملثل ،أود أن أنوه بدعم مماثل قدمته
البالستيكي وتناقص أرصدة مصائد األمساك الشاطئية وتلك حكومات اهلند وتايوان ومجهورية كوريا ملساعدتنا على استضافة
املوجودة يف عرض البحر ،واليت تعتمد عليها االقتصادات املنتدى يف العام املقبل.
الوطنية .وجيب على األمم املتحدة أن تطلق أقوى محلة ممكنة
يف  ١تشرين األول/أكتوبر ،يوم اإلثنني املقبل ،ستحتفل
للدفع باجتاه بناء شراكات حقيقية ملعاجلة تلك املسائل.
توفالو بالذكرى السنوية األربعني الستقالهلا .وبينما نتمسك
إن استبعاد تايوان من منظومة األمم املتحدة حيرم سكاهنا
البالغ تعدادهم  ٢٣مليون نسمة من التمتع حبقوقهم األساسية
للمشاركة يف األمم املتحدة واالستفادة منها .وتايوان هي بالفعل
شريك مسؤول ومقتدر لتوفالو وللعديد من البلدان األخرى
يف الكثري من مناطق العامل ،وميكنها أن تفعل املزيد إذا ُسح
هلا بتبوؤ مكاهنا الصحيح والقيام بدورها يف جهودنا العاملية
الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة .وترى توفالو أنه جيب على
األمم املتحدة اختاذ الرتتيبات الالزمة لتمكني تايوان من املشاركة
يف االجتماعات واألنشطة واآلليات يف إطار عمليات األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك يف الوكاالت املتخصصة ذات الصلة التابعة
لألمم املتحدة .وعلى نفس املنوال ،نعتقد أن احلظر االقتصادي
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باعتزازنا الوطين كدولة مستقلة ،فإننا نقر متاما بأن توفالو مل تكن
لتستطيع مطلقا أن حتقق هذا املركز دون االعتبار الواجب الذي
أواله األعضاء يف هذه اهليئة ،والذين أعرب هلم اآلن ،بالنيابة
عن شعب توفالو ،عن خالص امتنانا .ويف مسريتنا إىل األمام،
نشيد مع عميق التقدير بسخاء كل شركائنا يف التنمية ،وال سيما
شركائنا التقليديني :مجهورية الصني وتايوان واهلند ومجهورية كوريا
وأسرتاليا ونيوزيلندا واالحتاد األورويب واليابان واململكة املتحدة
والبنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي وغريهم كثريون .وإذ
نواصل مسريتنا لفرتة السنوات األربعني القادمة ،فإننا نسعى
الستمرار النوايا احلسنة ألسرة األمم املتحدة من أجل مواصلة
تعزيز اإلجنازات اليت حققناها استنادا إىل شراكات حقيقية
ودائمة.
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وأهنئ أيضا األمني العام أنطونيو غوترييش على قيادته
يف اخلتام ،تؤمن توفالو إميانا راسخا بأن جهودها اجلماعية
الرامية إىل حتقيق التطلعات املنصوص عليها يف خطة التنمية الصارمة والشجاعة يف تعزيز السالم واألمن العامليني والتنمية
املستدامة لعام  ٢٠٣٠وضمان السالم واألمن واالزدهار على املستدامة.
الصعيد العاملي ،ستواجه هتديدا خطريا ما مل نتحرك مجيعا معا،
إن املوضوع املختار لدورة هذا العام يعيد إيل بعض
كأسرة واحدة ،من أجل التصدي بصورة عاجلة لتغري املناخ الذكريات الشخصية .فقبل أربعني عاما ،وقف والدي ،أب
وإنقاذ توفالو والعامل .فليبارك اهلل توفالو .وليبارك اهلل األمم األمة ،بانغاباندو شيخ جميب الرمحن ،على هذه املنصة وقال إن:
املتحدة.
“السالم الزم لبقاء البشر .وميثل أعمق أماين الرجل
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية
واملرأة يف مجيع أحناء العامل ،A/PV.2243( ”.الفقرة )15
العامة ،أود أن أشكر السيد إنيلي سوسيين سوبواغا ،رئيس
وال تزال األمم املتحدة مركز األمل ملستقبل مجيع الناس
الوزراء ووزير املرافق العامة يف توفالو ،على البيان الذي أدىل به
يف هذا العامل الزاخر باحلزن والبؤس والنزاع .وكرس والدي،
للتو.
بانغاباندو شيخ جميب الرمحن ،حياته لتحقيق التنمية االجتماعية
اصطحب السيد إنيلي سوسيين سوبواغا ،رئيس الوزراء
 االقتصادية لشعب بنغالديش .وقام بذلك يف وقت كان٩٠ووزير املرافق العامة يف توفالو ،من املنصة.
يف املائة من السكان يعيشون حتت خط الفقر .وبعد  24عاما
خطاب الشيخة حسينة ،رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش من الكفاح الذي توج بانتصار حربنا للتحرير ،نالت بنغالديش
الشعبية
استقالهلا يف ظل قيادته يف عام  .١٩٧١وخالل تلك الفرتة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن الطويلة من الكفاح ،قضى  ١٤عاما تقريبا يف السجن .ووضعت
خمططات الغتياله مرارا وتكرارا.
خلطاب رئيسة وزراء مجهورية بنغالديش الشعبية.

اصطحبت الشيخة حسينة ،رئيسة وزراء مجهورية بنغالديش
الشعبية ،إىل املنصة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :يسرين كثريا أن أرحب
بدولة الشيخة حسينة ،رئيسة وزراء مجهورية بنغالديش الشعبية،
وأن أدعوها إىل خماطبة اجلمعية العامة.

الشيخة حسينة (بنغالديش) (تكلمت باللغة البنغالية؛
وقدم الوفد ترمجة شفوية باإلنكليزية) :أود أن أهنئ الرئيسة على
انتخاهبا بصفتها الرئيسة الرابعة للجمعية العامة خالل األعوام
الـ  73لتاريخ اجلمعية .وأود أن أؤكد هلا على دعم وفد بلدي
الكامل هلا يف احلفاظ على التزامها حنو األمم املتحدة.
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وعقب االستقالل ،وجه بانغاباندو قوته حنو إعادة بناء بلد
دمرته احلرب مع اقتصاد مدمر .وكان الشعب حباجة كبرية إىل
اإلغاثة .وشرعت بنغالديش يف مسريهتا كأحد أقل البلدان منوا.
بيد أن سوء الطالع أصاب شعبنا .فقد كان بانغاباندو سيتوىل
قيادة البلد لفرتة ال تزيد عن ثالث سنوات ونصف السنة.
وسقط قتيال بالرصاص وبصورة وحشية على يد قتلة يف ١٥
آب/أغسطس  .١٩٧٥وكان إىل جانبه  ١٨من أفراد أسريت،
ومن ضمنهم أمي بيغوم فازيالتوننيسا وثالثة أشقاء أصغرهم
مل يتجاوز عمره  10أعوام ،وقتل أيضا زوجتا شقيقي اللتان
كانتا قد تزوجتا حديثا .وتصادف أن كانت أخيت الشيخة
رحيانا وأنا يف اخلارج يف ذلك الوقت وجنونا من املذحبة .ولكننا
منعنا من العودة إىل البلد .فالدكتاتور العسكري الذي استوىل
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على السلطة يف ذلك الوقت أصدر مرسوم العفو ،الذي عطل هبدف التوصل إىل حل دائم وسلمي ملعاناة السكان الروهينغيا
إمكانية تقدمي القتلة إىل العدالة .لقد حرمنا من حقنا يف السعي املشردين قسرا واملغلوبني على أمرهم .ونشعر خبيبة األمل ألننا،
بالرغم من جهودنا اجلدية ،مل نتمكن من بدء إعادة الروهينغيا
لتحقيق العدالة يف عمليات القتل البشعة.
إنين أشعر بأمل عدد ال حيصى من الناس ومعاناهتم يف إىل وطنهم بصورة دائمة ومستدامة.
إن ميامنار إحدى جاراتنا .ومن البداية ،ظللنا حناول إجياد
مجيع أرجاء العامل ،مثل الروهينغيا ،الذين اضطهدوا وطردوا من
ديارهم .ومن املستحيل بناء جمتمعات سلمية وعادلة ومستدامة حل سلمي ألزمة الروهينغيا من خالل املشاورات الثنائية .وحىت
بتجاهل تلك احلاالت .إن حالة ميامنار تذكرنا مرارا وتكرارا اآلن ،أُبرمت ثالثة ترتيبات ثنائية بني بنغالديش وميامنار من
باإلبادة اجلماعية اليت ارتكبتها قوات االحتالل الباكستانية ضد أجل إعادة الروهينغيا إىل وطنهم .وبالرغم من التزام سلطات
شعبنا يف عام  .١٩٧١فخالل األشهر التسعة حلربنا للتحرير ،ميامنار الشفوي باسرتجاع الروهينغيا ،فإهنا يف الواقع مل تقبل
قتل الباكستانيون  3ماليني من البنغاليني األبرياء .وكان على عودهتم .إن السكان الروهينغيا البالغ عددهم  1.1ماليني
مائيت ألف امرأة أن تعاين من التعذيب وسوء املعاملة البشعة .شخص املستضافني يف بنغالديش يعيشون يف حالة غري مستقرة.
واضطر عشرة ماليني شخص للفرار من ديارهم والتماس اللجوء وبقدر استطاعتنا ،وضعنا ترتيبات لغذائهم وملبسهم ورعايتهم
يف اهلند .وألقي القبض على والدي واقتيد إىل باكستان .كما الصحية ورعاية أطفاهلم وتوفري األمن هلم .وأبدى العديد من
أُودت السجن إىل جانب والديت وأخوين وأخت أصغر سنا .البلدان واملنظمات ،مبا يف ذلك األمم املتحدة ،والكومنولث،
وكنت أتوقع ميالد طفلي األول يف ذلك الوقت .لقد ولد يف ومنظمة التعاون اإلسالمي ،تضامنها مع الروهينغيا وقدمت هلم
األسر .وكان علينا أن نقضي أيامنا يف بيئة رطبة وغري صحية .الدعم واملساعدة .وأعرب عن تقديري وشكري للمجتمع الدويل
إننا نشعر باجلزع مما شهدناه يف تقارير األمم املتحدة عن الفظائع
وما دام الروهينغيا غري قادرين على العودة إىل ديارهم،
اليت ارتكبت ضد طائفة الروهينغيا ،اليت اختذت اآلن مأوى هلا فإنه ينبغي ،كرتتيب مؤقت ،أن يتمكنوا من العيش يف ظروف
يف بنغالديش .فتلك األعمال الفظيعة ترقى إىل مستوى اإلبادة جيدة وصحية .ومن هذا املنطلق ،بدأنا العمل على توفري مرفق
اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية .ونتوقع من اجملتمع سكين جديد هلم مع مجيع الرتتيبات الالزمة حلصوهلم على
الدويل ،وال سيما األمم املتحدة ،أن تويل األمهية الواجبة للفظائع التعليم والرعاية الصحية واالحتياجات األخرى .إنين أدعو
والظلم الذي يعاين منه السكان الروهينغيا يف ميامنار.
املنظمات الدولية إىل التكاتف معنا يف تلك املبادرة .وأسعى
أيضا للحصول على مساعدة لنقل الروهينغيا إىل املرفق السكين.
إن أصول أزمة الروهينغيا تكمن يف ميامنار .وهبذه الصفة ،يتعني
إجياد حلها يف ميامنار .ونود أيضا أن نشهد التنفيذ الفوري
والفعال لالتفاق املربم بني ميامنار واألمم املتحدة .ونريد التوصل
إىل حل مبكر وسلمي ألزمة الروهينغيا.

وبوصف الروهينغيا إخواننا من بين البشر ،ال ميكننا أن
نتجاهلهم وال أن نلتزم الصمت إزاء حمنتهم .وحينما قتل
والدي وأفراد األسرة ،مل يسمحوا يل بالعودة إىل املنزل ملدة
ست سنوات .واضطررنا أخيت وأنا للعيش يف اخلارج كالجئتني.
وميكنين أن أشعر بالبؤس الناجم عن فقدان األحباء أو عن
العيش الجئا يف أرض خمتلفة .ولذلك ،قدمت اقرتاحا من مخس
وعلى مدى األعوام الـ  ٣٠املاضية ،قدمت بنغالديش
نقاط يف اجلمعية العامة يف العام املاضي (انظر  ،)A/72/PV.14مسامهتها يف صون السالم الدويل بنشر أكثر من ١٥٨ ٠٠٠
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من حفظة السالم يف  54بعثة .لقد جاد  ١٤٥من حفظة
السالم من بنغالديش بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم .ويف الوقت
احلايل ،ينتشر أكثر من  ٧ ٠٠٠من حفظة السالم ،مبا يف
ذلك  144امرأة ،يف  10بعثات خمتلفة .وحيظى حفظة السالم
التابعون لنا بالثناء على روحهم املهنية وشجاعتهم وجناحهم.
لقد تعهدنا بتقدمي  ٢٣وحدة يف إطار نظام تأهب قدرات حفظ
السالم.

منو يف الناتج احمللي اإلمجايل بلغ  7.86يف املائة .وقد اخنفض
التضخم بنسبة  5.4يف املائة .واخنفض معدل الفقر من 41.5
يف املائة يف عام  2006إىل  21.4يف املائة يف عام .2018
وخالل الفرتة نفسها ،إخنفضت نسبة الفقر املدقع من  24يف
املائة إىل  11.3يف املائة .وبلغ جمموع احتياطياتنا من النقد
األجنيب  7.5مليارات دوالر يف السنة املالية 2009/2008
وزادت لتبلغ  32.2مليار دوالر يف عام  .2018وبلغ االستثمار
العام  4.3يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2009
وارتفع إىل  8.2يف املائة يف عام .2018

الشامل لكامل اجملتمع يف منع التطرف املصحوب بالعنف،
واإلجتار بالبشر وتدفق أنواع املخدرات غري املشروعة .وأيدت
بنغالديش النداء العاملي للعمل على مواجهة مشكلة املخدرات
العاملية الذي أطلقته الواليات املتحدة.

ومن املسلم به اآلن أن بنغالديش تعد منوذجا للتنمية يف
العامل .وقد بدأنا رحلتنا من كوننا إحدى أقل البلدان منواً لكي
حنصل على وضع بلد نا ٍم .ويرتبط مسار جناحنا اإلمنائي ارتبا ًطا
وثيقًا باسرتاتيجية التنفيذ اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة اليت
مت دجمها يف خطتنا اخلماسية السابعة .وال نزال ملتزمني بالكامل
بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

وكانت بنغالديش ،بوصفها أحد املؤيدين األصليني ،تأمل
أن تشهد التوصل إىل اتفاق عاملي أكثر قوة وارتكازا على حقوق
وقد زادت قدرة توليد الطاقة إىل  20 000ميغاوات بعد
اإلنسان بشأن اهلجرة اآلمنة والنظامية واملنظمة .ويف السياق
العاملي املعاصر ،ينبغي أن يعترب اتفاق اهلجرة خطوة إجيابية أن كانت  3 000ميغاوات فقط يف عام  .2009ونقوم ببناء
حمطات توليد الطاقة باستخدام الفحم ،لضمان إمدادات الطاقة
وينبغي أن يكون وثيقة حية حلماية حقوق املهاجرين.
إن بنغالديش تعارض بشدة اإلرهاب ومجيع أنواع اجلرمية املستدامة .ويف املناطق النائية اليت ال يوجد هبا خطوط نقل،
املنظمة .ولن نسمح باستخدام أراضينا الرتكاب أية أعمال يتم توليد الطاقة باستخدام  5.5ماليني لوح مشسي .وحيصل
إرهابية ضد جرياننا أو أي نشاط يلحق الضرر مبصاحلهم .ولن تسعون يف املائة من سكاننا اآلن على الكهرباء .ومع إطالق
نرتاجع بتاتا عن سياستنا اليت ال تتسامح إطالقا مع اإلرهاب العمل يف حمطة الطاقة النووية ربور ،إنتقلنا خطوة إىل األمام يف
وستظل غري منقوصة .لقد استفدنا بشكل جيد من هنجنا االستخدام السلمي للطاقة النووية.

ودأبنا منذ عام  ،2009على تطبيق سياسات التنمية
الشاملة واملركزة على الناس .ويف طريقنا لتحقيق أو البنغال
الذهبية ،كما تصورها أب األمة بانغاباندو الشيخ جميب الرمحن،
فإننا نظل ملتزمني بتحقيق طموحات شعبنا .لقد اعرتف البنك
الدويل ببنغالدش كدولة متوسطة الدخل يف عام  .2015وتعد
بنغالديش ثالث أكرب اقتصاد يف العامل من حيث الناتج احمللي
اإلمجايل اإلمسي .وقد ارتفع دخل الفرد من  543دوالرا يف عام
 2006إىل  1 752دوالرا يف عام  .2018وحققنا معدل
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وبالنظر إىل النمو االقتصادي احلايل ،هناك اآلن فرص
عمل هائلة وواسعة النطاق يف بنغالديش .ويتم تقدمي حوافز
مالية متعددة للمستثمرين األجانب مثل اإلعفاءات الضريبية
واتفاقيات االزدواج الضرييب واإلعفاء من الرسوم اجلمركية .ونقوم
بإنشاء  100منطقة اقتصادية خاصة للمساعدة يف إجياد 10
ماليني فرصة عمل يف بنغالديش.
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وكمتابعة لدوري بصفيت عضوا يف الفريق الرفيع املستوى حساباهتم الفردية تقابله احلكومة مببلغ معادل له .وجيري تنفيذ
املعين باملياه ،فإننا نظل ملتزمني بتنفيذ النتائج اليت توصل إليها مشروع املأوى هبدف ضمان عدم تشرد أحد يف بنغالديش،
الفريق ،الذي مت تشكيله يف إطار املبادرة املشرتكة لألمني العام ونعمل على تزويد كل قرية من قرانا باملرافق احلضرية.
ورئيس البنك الدويل .وأحث قادة العامل على اختاذ إجراءات
وقد شكل متكني املرأة ومشاركتها عام ً
ال رئيسياً يف التنمية
عاجلة بشأن التقييم السليم واإلدارة واإلستثمار يف جمال املياه .املمتازة لبنغالديش .وشجعنا متكني النساء من خالل تعزيز
وسنكون مسؤولني أمام األجيال القادمة إذا فشلنا يف القيام فرصهن التعليمية وتسهيل حتررهن السياسي واالقتصادي .وأحتنا
بذلك .وال تزال حكوميت ملتزمة بكفالة توفري مياه الشرب
فرصا للفتيات ملتابعة تعليمهن جمانًا حىت الصف الثاين عشر يف
ً
املأمونة واملرافق الصحية للجميع من خالل حتقيق اهلدف  6من املؤسسات التعليمية العامة .ويف املستوى الثانوي ،تبلغ نسبة
أهداف التنمية املستدامة .وحىت اآلن ،حيصل  99يف املائة من البنات مقارنة باألوالد  53إىل  .47ويف أوائل عام ،2009
شعبنا على خدمات الصرف الصحي و  88يف املائة على مياه بلغت النسبة بني  35و  56يف املائة ،وقد تكون بنغالديش
الشرب املأمونة.
الدولة الوحيدة يف العامل اليت لديها برملان ،فيه رئيسة جمللس
النواب ،ونائبة رئيس جملس النواب وزعيمة للمعارضة ،كلهن
نساء .ويف الربملان احلايل ،هناك  72امرأة منتخبة .ومت ختصيص
ثالثة وثالثني يف املائة من املقاعد للنساء يف اهليئات احلكومية
احمللية من أجل تعزيز التمكني السياسي للمرأة على مستوى
القاعدة الشعبية .ويعمل حوايل  20مليون امرأة يف القطاعات
الزراعية واخلدمية والصناعية .وتشكل النساء نسبة  80يف
املائة من العاملني البالغ عددهم  4.5ماليني عامل يف قطاع
املالبس ،الذي يعد أكرب مصدر للدخل .وتقدم قروض مصرفية
لصاحبات املشاريع بدون ضمانات مع رسوم خدمة نسبتها 5
يف املائة .وختصص نسبة  10يف املائة من صندوق أصحاب
املشاريع الصغرية و  10يف املائة من قطع األراضي الصناعية
ألصحاب املشاريع من النساء.

ويف إطار براجمنا لشبكات األمان االجتماعي ،حيصل
 6.5ماليني من الرجال والنساء املسنني واألرامل والنساء
املعوزات واألشخاص ذوي اإلعاقة على منح منتظمة .ومنذ
عام  ،2010تلقى الطالب الكتب املدرسية باجملان من مرحلة
ما قبل اإلبتدائي إىل املستويات الثانوية يف املدرسة .وجرى توزيع
ما جمموعه  354.92مليون كتاب على  43.76مليون طالب
هذا العام .ويتلقى الطالب فاقدي البصر كتبًا مطبوعة بطريقة
برايل .وحيصل األطفال من األقليات العرقية على الكتب بلغاهتم
األم .كما يتلقى منحا  20.03مليون طالب من املستوى
األساسي إىل مستوى الدراسات العليا .ويتم إرسال األموال
لـ  14مليون طالب مباشرة إىل أمهاهتم من خالل اهلواتف
احملمولة .وحققنا نسبة  100يف املائة من التسجيل يف املرحلة
االبتدائية .وزاد معدل معرفة القراءة والكتابة من  45يف املائة إىل
وتعد بنغالديش إحدى أكثر الدول اكتظاظا بالسكان
 72.9يف املائة على مدى السنوات التسع والنصف املاضية .يف العامل .حيث يعيش أكثر من  160مليون شخص اآلن
لقد اكتسبت مناذجنا احمللية االبتكارية للتنمية اإلقتصادية يف مساحة ال تزيد عن  147 570كيلومرت مربع .وبالرغم من
 اإلجتماعية املبتكرة ًقبول واسع النطاق .ومت تطبيق برامج مواردنا احملدودة ،فقد قطعنا خطوات كبرية فيما خيص جمموعة
ادخار صغرية للمجتمعات الريفية واملهمشة من خالل مشروع من املؤشرات االجتماعية .وقد اخنفض معدل الوفيات النفاسية
البيت الواحد واملزرعة الواحدة .واملبلغ الذي يوفره املستفيدون يف إىل  170حالة يف كل  ،100 000واخنفض معدل وفيات
36/77

1830071

26/09/2018

األطفال دون سن اخلامسة إىل  28لكل  .1000وزاد متوسط
العمر املتوقع إىل  72سنة من  64سنة يف عام  .2009ويف
السنة املالية املاضية ،أنفقنا  5.9يف املائة من ميزانيتنا الوطنية يف
قطاع الصحة العامة .وزاد هذا العام اإلستثمار يف قطاع الصحة
بنسبة  17يف املائة .مع وجود ما يقرب من  18000عيادة
صحية جمتمعية حملية ،ومراكز صحية للنقابات ،وصلت الرعاية
الصحية إىل أفراد شعبنا .ويتم توزيع ثالثني نو ًعا خمتل ًفا من
األدوية جمانًا .مت تكثيف جهود الوقاية من داء السل ومكافحته
للوصول إىل غاية أهداف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
ونتيجة لذلك ،إخنفض معدل الوفيات جراء داء السل بنسبة
 19يف املائة ،خالل العامني املاضيني.
كما تقوم بنغالديش بدور رائد يف زيادة الوعي باحتياجات
األطفال املصابني مبرض التوحد وغريه من اضطرابات النمو
العصيب.
وجيري حاليا إنشاء وحدة متخصصة يف وزارة الصحة
ورعاية األسرة ،من أجل زيادة تعزيز جهودنا يف ذلك الصدد.
وقد مت تكوين جلنة توجيه وطنية وجلنة استشارية وطنية .وقد
متت تسمية صائمة واجد حسني ،رئيسة اللجنة االستشارية
وعضو فريق اخلرباء االستشاري املعين بالصحة العقلية التابع
ملنظمة الصحة العاملية ،سفرية للنوايا احلسنة جلنوب آسيا بشأن
تلك املسألة.
ونرحب بتشكيل األمني العام الفريق الرفيع املستوى املعين
بالتعاون الرقمي .إن الفرضية األساسية لرؤيتنا لبنغالديش رقمية
هو النهوض برفاه الشعب .وقد أدى تقدمي اخلدمات العامة على
اإلنرتنت على نطاق واسع إىل منو يف هتيئة فرص العمل على
املستوى الشعيب .وقد تبلورت فكرة رقمية بنغالديش .وقد قمنا
بغزونا لعامل تكنولوجيا الفضاء بإطالق أول أقمارنا الصناعية،
بانغاباندو  ،1مما جيعل بنغالديش البلد السابع واخلمسني يف
العامل الذي يفعل ذلك .وهو يف الواقع من أحالم األب املؤسس
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لدولتنا ،بأننا سنصل يف يوم من األيام إىل الفضاء اخلارجي .وقد
ساعدنا إطالق ذلك القمر الصناعي على حتقيق التطلع الذي
زرعه فينا ،عندما أنشأ أول حمطة أرضية لألقمار الصناعية يف
 ١٤حزيران/يونيه .١٩٧٥
وبنغالديش هي إحدى البلدان ال ١٠األكثر عرضة
للتضرر من تغري املناخ يف العامل .فقد جعلت تضاريس البلد،
باالقرتان مع كثافته السكانية العالية ،أكثر تعرضا ملخاطر تغري
املناخ .وتظل بنغالديش ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري
املناخ .إننا ننفق أكثر من  ١يف املائة من ناجتنا احمللي اإلمجايل
على معاجلة آثار تغري املناخ .إننا نروج لزراعة قادرة على التكيف
مع تغري املناخ .وقد مت القيام مببادرات لزيادة الغطاء الشجري،
من  ٢٢يف املائة إىل  ٢٤يف املائة يف السنوات اخلمس املقبلة.
وجيري تنفيذ مشروع قيمته  ٥٠مليون دوالر للحفاظ على
السونداربانس ،أكرب غابات املانغروف وموقع تراث عاملي
لليونسكو .وقد أدجمنا براجمنا اإلمنائية وجهودنا لبناء القدرات
للتصدي لتغري املناخ يف مشروع ضخم بعنوان خطة دلتا
بنغالديش لعام  .2100وهي خطة ترتكز إىل املياه ،ومتعددة
القطاعات وتقنية  -اقتصادية بإطار زمين الطويل األجل .وقد
وضعت مع مراعاة اجليومورفولوجيا احمللية وأثر تغري املناخ العاملي.
وبنغالديش هي البلد الوحيد يف العامل الذي اعتمد خطة إمنائية
طويلة األجل كهذه  -فمدهتا  ٨٢سنة.
وقد صدمنا االنتهاك املستمر حلقوق الشعب الفلسطيين
الشقيق .وجيب أن ينتهي ذلك .وسنواصل العمل مع اجملتمع
الدويل ،بوصفنا رئيسا جمللس وزراء اخلارجية منظمة التعاون
اإلسالمي ،حلل القضية الفلسطينية .فهناك ثالثة عناصر
تضطلع باألجزاء األكثر أمهية للنهوض باحلضارة اإلنسانية:
السالم واإلنسانية والتنمية .وجيب علينا أن نواصل السعي من
أجل البشرية ،من أجل حتقيق رفاه اجملتمعات البشرية .وجيب
أن يكون هدفنا الرئيسي هو خدمة الشعب وضمان رفاهه .إن
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اإلنسانية والنوايا احلسنة هي اليت ميكن أن تقودنا إىل األمام على
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية
طريق التنمية املستدامة .وأفضل رهان لنا للحفاظ على احلضارة العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بدولة السيد بيدرو
اإلنسانية ،يف عامل يواجه العديد من التحديات ،هو مصلحتنا سانشيث برييث كاستيخون ،رئيس حكومة مملكة إسبانيا ،وأن
املشرتكة وتقامسنا املسؤولية وشراكتنا املستدامة.
أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.

السيد سانشيث بيريث  -كاستيخون (إسبانيا) (تكلم
باإلسبانية) :يشرفين أن أخاطب اجلمعية العامة بصفيت رئيس
حكومة مملكة إسبانيا .وإين أفعل ذلك بالعواطف اليت تلهمين هبا
هذه القاعة مع احرتام القيم اليت أدت إىل العمل اليومي للمنظمة
وتوجهه .أبدأ بتسليط الضوء على أن هذه هي املرة األوىل يف
التاريخ اليت ترتأس فيها امرأة من أمريكا الالتينية اجلمعية العامة.
ويشكل هذا مثاال آخر على أنه ال ميكن تصور رمز احلكم
العاملي يف القرن احلادي والعشرين بدون قيادة املرأة .وأنا أعترب
نفسي نصريا للمرأة ،وال شك يف أن هذا هو زمان املرأة.

وقد ظللت أعمل من أجل إحداث فرق يف حياة شعيب .وقد
حققت بنغالديش ،يف السنوات التسع ونصف املاضية ،جناحا
ملحوظا يف قطاعات اجتماعية واقتصادية خمتلفة .وبنغالديش
اليت يعرفها العامل كأرض منكوبة بالكوارث والفيضانات واجلفاف
واجلوع حققت عجائب يف صون السلم العاملي وإدارة الكوارث
ومتكني املرأة وتوطيد املكاسب اإلمنائية .وقد جتاوزت بنغالديش
اآلن جاراهتا يف جنوب آسيا يف عدد من املؤشرات .غري أن
مسريتنا مل تبلغ بعد هنايتها .وستستمر إىل اليوم الذي ميكننا فيه
بناء بنغالديش خالية من اجلوع والفقر واألمية واالستغالل -
شونار بنغالديش ألبينا املؤسس للدولة بانغاباندو الشيخ جميب
وظللت أؤمن على الدوام بأن تعددية األطراف متكن من
الرمحن .فليسعد البنغال ،وليسعد بانغاباندو ،ولتحيا بنغالديش حتقيق أعلى األهداف اليت ال ميكن حتقيقها بأعمال الدول
إىل األبد!
منفردة .وأود التأكيد ،يف ذلك الصدد ،على قيمة االتفاق
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية واحلوار يف مواجهة التحديات اليت يواجهها اجملتمع الدويل.
العامة ،أشكر رئيسة وزراء مجهورية بنغالديش الشعبية على فتلك حتديات يتصدى هلا بلدي ،إسبانيا ،بروح من األمل يف
البيان الذي أدلت به من فورها.
عمل مجاعي ضد الذين يزرعون اخلوف وعدم اليقني .وينبع
اصطحبت الشيخة حسينة ،رئيسة وزراء مجهورية بنغالديش التزامنا باألمم املتحدة من القيم املشرتكة والقناعات املشرتكة؛ إنه
ُ
السعي إىل حتقيق العدالة جبميع أشكاهلا باحرتام كرامة اإلنسان
الشعبية ،من املنصة.
والدميقراطية واحلرية واملساواة وحقوق اإلنسان؛ وهي يف املقام
خطاب السيد بيدرو سانشيز بيريث كاستيخون ،رئيس
األول اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،جعل النهوض بالسالم
حكومة مملكة إسبانيا
ورفاه الشعوب هدفينا.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
ومل تولد األمم املتحدة ،مثلها يف ذلك مثل املشروع
إىل خطاب يلقيه دولة السيد بيدرو سانشيث برييث كاستيخون،
األورويب الذي تؤمن به حكوميت إميانا راسخا ،من يوتوبيا مثالية
رئيس حكومة مملكة إسبانيا.
كما يصورها البعض بازدراء .إمنا ولدت من االنتصار على قوى
ُ
اصطحب السيد بيدرو سانشيث برييث  -كاستيخون،
الكراهية والعنصرية واالستبداد .إن العامل اليوم يواجه حتديات
رئيس حكومة مملكة إسبانيا ،إىل املنصة.
عاملية كبرية ،ناقشنا العديد منها هنا يف اجلمعية العامة .وقد
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نتجاوز ما يبدو أهنا مقتضيات هذه األوقات املتسارعة الوترية -
اليت يبدو فيها أن كل شيء يتغري من دقيقة إىل أخري .وعلينا أن
نتجاوز العقد الضائع يف األزمة االقتصادية والتفاوتات املتزايدة
اليت تعاين منها جمتمعاتنا .والتزامنا له اسم وموعد وأهداف -
أي خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠اليت تلتزم هبا حكومة
إسبانيا التزاما كامال.

طلب منا التصرف نيابة عن شعب كل بلد من بلداننا .وطلب
منا وألزمنا بإعداد برامج تغيري حقيقية .وعصرنا ال يتطلب
خطابا قوميا أو غري مشويل .ألعيد صياغة املالحظات اليت أدىل
هبا األمني العام يف افتتاح املناقشة العامة (انظر ،)A/73/PV.6
فقد آن األوان للتوصل إىل قيادة تعاونية جديدة ،تكون على
استعداد ال لالستماع إىل اآلخرين فحسب ،وهو أمر مهم
بالطبع ،بل كذلك لفهم ما حيفز مواقفهم .لقد جاءت اللحظة
لقد علمنا الراحل السيد كويف عنان ،الذي أذكره بكل
اليت نتقبل فيها ،مع شعور عميق بالتعاطف ،أن ال أحد حيتكر إجالل ،أشياء كثرية .وأود أن أتشاطر إحداها مع اجلمعية.
احلقيقة لوحده؛ وإننا حباجة إىل القيادة اليت ميكن أن تبين توافق علمنا أن حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية
اآلراء ،وتربم اتفاقات وجتد احللول اليت تستفيد من أوجه التآزر .واألمن كلها مرتابطة .وأود أن أذكر هذه الركائز ،مصحوبة بفكر
وجيب أال نقلل من قيمة كل ما حققناه من خالل العمل إضايف  -جيب أن تكون كرامة اإلنسان يف صميم جهودنا العامة
املشرتك ،وهو أمر بالغ األمهية .لقد أصبح العامل اليوم مكانا وعملنا السياسي .واملبادئ اليت قادتنا إىل هذه املرحلة من تارخينا
أفضل مما كان عليه من قبل .وهو أفضل بكثري مما كان ميكن ال ولن ترتاجع أبدا .بل إهنا ،يف الواقع ،أكثر أمهية من ذي قبل.
أن يكون عليه إن مل تكن األمم املتحدة قد أسست من ولذلك ،ستواصل إسبانيا الدفاع عن تلك القيم .فبدون الكرامة
األساس .ولكنين أرى أن قوة املنظمة احلقيقية ال تكمن يف واملساواة بني املرأة والرجل ،وبدون احرتام حقوق اإلنسان ،لن
إجنازاهتا السابقة ،على الرغم من أن هناك الكثري منها؛ بل إهنا يكون هناك سالم وال تنمية يف عاملنا.
تكمن يف كل ما نتمكن من بنائه من أجل كسب املستقبل.
وكعضو يف جملس حقوق اإلنسان حىت عام  ،٢٠٢٠تؤيد
وقد حان الوقت اآلن .فنحن اجليل األخري الذي لديه الفرصة إسبانيا املبادرات اليت تعزز قدرة اجمللس واملفوض السامي حلقوق
للحد من آثار تغري املناخ واجليل األول الذي ميتلك األدوات اإلنسان .ومن حسن الطالع أن ترتأس املفوضية السامية السيدة
الالزمة للقضاء على الفقر يف العامل .ولذلك ،فإهنا ليست مسألة ميشيل باشيليت (شيلي) ،ذات املكانة السياسية والشخصية.
رؤية العقبات ،بل هي مسألة رؤية الفرص .فاألمر يتعلق بتحويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الذي حنتفل هذا العام بالذكرى
التغيري إىل حمفز لتحقيق التنمية املستدامة.
السنوية السبعني العتماده ،يوفر اإلطار األمثل للمضي قدما.
وهذا ليس باألمر املثايل .بل هو ضرورة حقيقية ،كما
أوضح ذلك العديد من املتكلمني السابقني.
ويواجه كثري من البلدان معضلة االستمرار كمجتمعات
مفتوحة أو التحول إىل جمتمعات منغلقة على نفسها .كما لو
أن العودة إىل هدوء احلدود الومهية والتخلي عن العمل اجلماعي
هو السبيل الوحيد ملعاجلة أوجه عدم اليقني يف هذه األوقات.
وحنن نعرف بالفعل إىل أين تؤدي هذه األفكار .واآلن ،علينا أن
1830071

ما من ظلم أكرب من أن ُيدد مصري إنسان على أساس
ما إذا كان قد ولد ذكرا أو أنثى .كيف نقيس ما ضيعته أجيال
عديدة يف جمتمعاتنا بقبول التمييز بني الرجل واملرأة؟ جيب إال
تتسامح البشرية مع ذلك الظلم .جيب أن نضع خريطة طريق
عاملية حقا يف القرن احلادي والعشرين للقضاء على مجيع أشكال
التمييز ،اليت ال تزال املرأة تعاين منها جملرد كوهنا امرأة  -سواء
كان العنف قائما على نوع اجلنس أو االجتار بالنساء أو ختان
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اإلناث .ويف إطار هذا املسعى ،ميكن لألمم املتحدة أن تعتمد
على التزام إسبانيا.

الالجئني وملتمسي اللجوء يف العامل يرتكزون يف البلدان النامية.
وحتتاج تلك الدول إىل تعاطفنا والتزامنا ،ويف املقام األول ،العدالة
والتوزيع العادل لتلك املسؤولية اليت نلتزم مجيعا باملساعدة يف
حتملها .وإسبانيا عانت من كوارث األزمة االقتصادية أكثر من
غريها من بلدان أوروبا الغربية .ومع ذلك ،فإن الغالبية العظمى من
اجملتمع اإلسباين مل تُ ِدر ظهرها قط للحالة املأساوية للمهاجرين.

شراكة مع تلك املنظمة .وانضمت حكوميت أيضا إىل دائرة
القيادة اليت دعا إليها األمني العام ملكافحة االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني يف عمليات األمم املتحدة .وال بد أن نعزز ثقافة عدم
التسامح إطالقا يف هذا اجملال.

وإسبانيا ترحب باالتفاق العاملي الوشيك للهجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية ،الذي من املقرر اعتماده يف مراكش يف
كانون األول/ديسمرب .عندما تكون اهلجرة آمنة ومنظمة
ونظامية ،ميكن االستفادة من إجيابياهتا .وعوضا عن صورة
البلدان كحصون متوج خبطاب اإلقصاء وكراهية األجانب ،فإن
حكومة إسبانيا تناصر مفاهيم التضامن واإلنسانية واالحرتام.

وجملس الوزراء الذي أترأسه يضم  ٦٠يف املائة من أعضائه
من النساء ،ألن هدفنا أن نكون قدوة .وجيري خوض املعركة يف
الشركات ويف التعليم ويف اجملتمع نفسه ويف املناصب القيادية،
حيث ال تزال األسقف الزجاجية قائمة ببساطة بسبب التقدم
ويف هذا السياق ،فإنين فخور مبجتمعنا الذي مل ينساق
البطيء .وأود أن أهنئ األمني العام على حتقيق التكافؤ الكامل
بني اجلنسني يف فريق اإلدارة العليا ألول مرة يف تاريخ األمم وراء احلمى الراديكالية خلطاب كراهية األجانب انطالقا من
ثقافة اخلوف من اآلخر .ولعلنا نفعل ذلك ألننا نتذكر تاريخ
املتحدة.
وإسبانيا ستواصل تعزيز خطة املرأة والسالم واألمن .فمن بلدنا حنن .فقد كنا بلدا من املهاجرين والالجئني أيضا .وبالتايل،
األمهية مبكان أن تشارك املرأة كوسيط للسالم يف مجيع مراحل لن نتخلى عن التزاماتنا الدولية .فعندما نقبل سفينة جاحنة يف
النزاعات وأن تسهم يف تسويتها .وسنواصل دعم عمل هيئة مياه البحر األبيض املتوسط وعلى متنها  ٦٣٠شخصا ،مل يكن
األمم املتحدة للمرأة اليت ال تشوهبا شائبة ،واليت شاركت إسبانيا ذلك ألن القانون الدويل يقتضيه فحسب ،بل ألنه واجب
يف إنشائها بشكل فعال وكانت أول اجلهات املاحنة بإنشاء إطار أخالقي أيضا.

ما من طرق خمتصرة أو حلول سريعة للتحديات الرئيسية يف
عصرنا ،مثل األزمات اليت تؤثر بشكل مباشر على بلدان مثل
وإسبانيا تدرك متاما ما ينطوي عليه هذا التحدي .فنحن
إسبانيا ،وخاصة أزمات الالجئني واهلجرة .وال ميكن للبشرية
ببساطة أن تقبل حبتمية وجود  ٦٨مليون شخص نزحوا قسرا يف يف هناية املطاف بلد منشأ وعبور ومقصد وعودة .وحنن ندافع
مجيع أحناء العامل ،منهم أكثر من  ٢٥مليون الجئ ،وأكثر من عن سياسة اهلجرة اليت يتمثل هدفها األساسي يف معاجلة
األسباب اجلذرية للهجرة ،مثل الفقر أو التدهور البيئي أو غياب
 ٣ماليني من طاليب اللجوء.
ويف هذه الدورة ،ستعتمد اجلمعية العامة االتفاق العاملي الفرص املتاحة للكثري من الشباب يف العامل .ويف هناية املطاف،
بشأن الالجئني .وهذه خطوة كبرية إىل األمام .جيب أن نعمل جيب أن نطمح إىل أن تكون اهلجرة اختيارا حرا وليس ضرورة.
بشكل وثيق مع املفوض السامي لشؤون الالجئني وأن نعرتف وتتطلب هذه السياسة احلوار والتعاون مع بلدان املنشأ والعبور،
باحلالة اليت تسببها اضطرابات الالجئني يف البلدان املضيفة .ال سيما مع البلدان األفريقية ،وحنن نعمل مع االحتاد األورويب
وينبغي أال يغيب عن بالنا بوجه خاص أن  ٨٥يف املائة من ويف احلكومة على تكريس موارد كبرية هلذه املسألة.
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املستدامة .وعالوة على ذلك ،أنشأت إسبانيا أيضا صندوق
التعاون يف جمال املياه واملرافق الصحية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب قبل بضع سنوات ،واستثمرنا فيه أكثر من ٨٠٠
مليون يورو.

هناك العديد من أشكال الفقر .وامسحوا يل أن أشدد على
رجس فقر الطفولة والفقر الذي ينال من النساء .فأكثر من ١٥
مليون فتاة لن حيصلن أبدا على فرصة لتعلم القراءة أو الكتابة يف
املدارس االبتدائية ،وتعيش  ٣٣٠مليون امرأة بأقل من دوالرين
يف اليوم .وملكافحة ذلك وأشكال الفقر األخرى ،أؤكد على
بيد أن أيا من هذه اجلهود ليس له أي معىن ما مل نعاجل
احلاجة إىل منظور عاملي وإىل نزعة إنسانية جديدة يف القرن أكرب هتديد يواجه جيلنا :أثر تغري املناخ .وأنا أنتمي إىل بلد
احلادي والعشرين استنادا إىل القيم اليت جلبت أعظم ازدهار حيث  ٤٠يف املائة من مساحته مهددة بالتصحر .جيب علينا
عرفته البشرية على اإلطالق.
أن حنارب يف تلك املعركة على مجيع املستويات ،األمر الذي
وخطة عام  ٢٠٣٠وأهداف التنمية املستدامة الـ  ١٧املنبثقة ال يعين معاجلة أشد اآلثار املباشرة فحسب ،لكن أيضا معاجلة
عنها مها التجسيد احلايل لتلك الروح ،اليت حتتل فيها البشرية األسباب اهليكلية الكامنة اليت تزيد من التغريات يف املناخ اليت
والكوكب مكانة مركزية .وجيب أن نعتمد جدول األعمال كعقد نشهدها .وهذا هو السبب يف أننا ندرك متاما احلاجة إىل إجراء
اجتماعي عاملي جديد ،يلزمنا مجيعا ،ويربطنا بأجيال املستقبل .إزالة الكربون من اقتصادنا تكون خاضعة للمراقبة.
وستعمل إسبانيا بعزم إلحداث هذا التغيري .لقد وافقنا على
وباألمس ،أعلنت أن إسبانيا سوف تنضم إىل حتالف حتييد
خطة عمل لتنفيذ خطة  ،٢٠٣٠وسنطلق اسرتاتيجيتنا الوطنية أثر انبعاثات الكربون ،وتعميق التزامنا بتنفيذ االسرتاتيجيات
اخلاصة للتنمية املستدامة.
الطويلة األجل الطموحة للحد من ثاين أكسيد الكربون
وانبعاثات غازات االحتباس احلراري .وسيمكننا ذلك من الوفاء
التام باتفاق باريس بشأن تغري املناخ .إننا حباجة ماسة إىل إجراء
حتول إيكولوجي عادل ،وإرساء األسس لنموذج إنتاج تلتزم به
احلكومة اإلسبانية بصورة تامة .إن مستقبلنا يعتمد على الطاقة
املتجددة والتكنولوجيات النظيفة .ولن نتمكن من اجلمع بني
الرفاه املادي والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية إال من نقطة
االنطالق تلك.

والواقع أن العديد من التدابري اليت اختذهتا حكومة بلدي
ترتبط ارتباطا مباشرا بالتزامنا بتحقيق أهداف خطة التنمية
املستدامة لعام  ،٢٠٣٠وهي مكافحة العنف القائم على نوع
اجلنس ،واختاذ تدابري ملكافحة فقر األطفال وضد االفتقار إىل
الطاقة ،واستعادة العاملية جلميع مفاصل نظام الرعاية الصحية
يف بلدنا ،ووضع السياسات املتعلقة بتقدمي املنح من أجل تعزيز
تكافؤ الفرص فيما بني الشباب ،وحتسني حقوق العمال .إن
هذه األعمال ،باختصار تتماشى وتتسق متاما مع خطة العام
أود أيضا أن أشاطركم حقيقة أن إسبانيا سوف تشارك
.٢٠٣٠
مشاركة بناءة يف الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
ولذلك فإن إسبانيا متضي قدما على الطريق الذي رمسته األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،اليت ستعقد يف بولندا
األمم املتحدة يف خطة العام  .٢٠٣٠وقد فعلت إسبانيا ذلك هذا العام ،ومؤمتر قمة تغري املناخ الذي سيعقده األمني العام
من قبل ،يف الواقع ،عندما أيدت األهداف اإلمنائية لأللفية ،يف عام  .٢٠١٩وحيدونا األمل يف أن يكون هذان االجتماعان
بتقدمي أكرب مسامهة من أي جهة ماحنة وحيدة يف منظومة األمم ناجحني ،وستسهم إسبانيا ،بطبيعة احلال ،بشكل بناء وفعال
املتحدة ،فضال عن كوهنا أول إسهام يف مشروع ألهداف التنمية يف تنفيذمها السلس .ويف هناية املطاف ،ال بد لنا أن نكون
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قادرين على املضي قدما واالمتثال التفاق باريس  -ونعتقد أن
هذين االجتماعني سيتيحان فرصة للتقدم وحتقيق أهدافنا.
كما علينا أن حنرز تقدما يف جمال األمن ،ولكن جيب أن
يكون األمن الذي حموره البشر .وقد استغرقنا وقتا طويال ،يف
رأيي ،لنجد أن األمن هو أكثر من مفهوم مرتبط بالدفاع ،مبا
يعنيه املصطلح من ناحية عسكرية .واألمن جيد علة وجوده ليس
يف غياب النزاع فحسب ،ولكن يف ضمان احلرية.

26/09/2018

باألدوات الالزمة ملكافحة خطاب الكراهية  -وهي حاضرة
باستمرار يف املناقشات العامة على الصعيد العاملي  -ومكافحة
القوالب النمطية ،هي بال شك جماالت أساسية للعمل .تلك
هي بالتحديد اجملاالت اليت تقع ضمن اختصاص حتالف األمم
املتحدة للحضارات ،وهو أداة للحوار فيما بني الثقافات
واألديان ،اليت تدعمها حكومة إسبانيا.
كما أن تزايد التوتر بشأن انتشار األسلحة النووية وأسلحة
الدمار الشامل يبعث على نفس القدر من القلق .وال ميلك
العامل ترف سباق تسلح آخر .وجيب أن نبذل اجلهود الرامية
إىل استعادة توافق اآلراء الذي فُقد وتعزيز نظام عدم االنتشار.
إسبانيا ،بطبيعة احلال ،ميكن التعويل عليها يف املشاركة وااللتزام.
كما يتطلب اهتمامنا انتشار النزاعات املسلحة وطابعها املتغري
 الذي يتزايد اختالطا وتعقيدا .وإسبانيا ملتزمة التزاما راسخابتعزيز دور األمم املتحدة يف صون السالم واألمن الدوليني.

وال يزال اإلرهاب يشكل أحد أخطر التهديدات الرئيسية
اليت تتعرض هلا حريتنا .ومل تولد هذه الظاهرة من رحم الصدام
املفرتض بني احلضارات ،كما ادعى البعض على مدى عقود من
الزمن .وهناك بضعة جماالت حيث ميكن للتعاون ،إىل جانب
تعددية األطراف اليت مورست هنا يف اجلمعية العامة والقيادة
التعاونية والتَ َكاتُ ِفيّة  -اليت أشار إليها األمني العام يف مالحظاته
 ميكن أن حيقق هذه الثمار الوافرة واملفيدة .وتتسم مكافحةشبكات متويل اإلرهاب بأمهية بالغة ،وكذلك شبكات الشرطة
ولذلك ،فإننا نؤيد التدابري اليت دعا إليها األمني العام
الدولية والتعاون القضائي وتبادل املعلومات واالستخبارات .وأنا
القاضية بإدراج منع نشوب النزاعات وبناء السالم يف صميم
على يقني من أننا نتفق مجيعا على أن تلك اجلوانب هامة.
عمل األمم املتحدة .كما نؤيد اجلهود الرامية إىل إصالح هيكل
ومع ذلك ،فمن الضروري أيضا مكافحة الكراهية والعنف األمم املتحدة وإدارة عمليات حفظ السالم ،اليت كانت إسبانيا
اللذين يعرب عنهما يف العديد من احملافل .وجيب علينا أن نفعل أحد أنشط املسامهني فيها على مدى عقود من الزمن .وعلى مر
كل ما يف وسعنا ملنع الشباب من الوقوع فريسة خلطاب التطرف السنني ،خدم أكثر من  ١٦٠ ٠٠٠فرد من القوات اإلسبانية يف
والراديكالية االستبعادية .وينبغي للحكومات واملؤسسات
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،مما يدل على اإلخالص
التجارية واجملتمع املدين أن يعزز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
وااللتزام ،واالستمتاع باملشاركة والتعاطف مع الكثري من الشعوب
هبدف احليلولة جون سيطرة شبكات التجنيد على ذلك احليز.
الذين خيدموهنا خارج حدودنا .ونتيجة لذلك ،تؤيد إسبانيا
وهنا ،يف هذا احليز اخلايل من التوقعات للتنمية الشخصية ،هو
إجراءات األمني العام للعمل من أجل حفظ السالم وإعالن
املكان حيث علينا أن نكسب املعركة ضد اإلرهاب .وباملثل،
جيب أن نتمكن من التغلب على أي تلميح إىل االنقسام االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ومع ذلك ،فإن منع نشوب النزاعات واحلفاظ على السالم
واالستياء ،بينما نصيغ خطاب تضامن وذكرى يشمل أصوات
ضحايا اإلرهاب ويعزز متاسك جمتمعاتنا.
وتوطيده ال تكفي؛ إذ جيب أن نتصرف حيثما تندلع النزاعات.
إن االستثمار يف التعليم والشباب؛ والنظر بصورة مناسبة وتؤيد إسبانيا احرتام وإنفاذ القانون الدويل اإلنساين ،حىت ال مير
وشاملة ملسائل اهلجرة ،من خالل تزويد وسائل اإلعالم أي انتهاد بال عقاب .وأدعو النظام القضائي إىل مالحقة
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وحماكمة مرتكيب جرائم احلرب واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد أولئك الذين ينشرون ظالل عدم اليقني ،ولديهم هدف
ضد اإلنسانية .ويف هذا الصدد ،نرى أنه ال ميكن االستغناء عن واحد ،أال وهو إلقاء ظالل من الشك على دور املنظمات
الدولية مثل األمم املتحدة.
اجلهود اليت تبذهلا احملكمة اجلنائية الدولية.
إن إسبانيا حليف قوي يف تلك املهمة.

وأدعو كذلك قادة الدول واجملتمع الدويل إىل محاية سكاهنم
املدنيني .وأعتقد أن من املهم التأكيد على هذه النقطة أمام
وهناك نوعان من املسائل اليت أود ،يف إطار األمم املتحدة،
اجلمعية .وتؤيد إسبانيا بشدة املبادرة الفرنسية  -املكسيكية أن ألفت انتباه اجلمعية إليها قبل أن أختتم بياين.
للحد من استخدام حق النقض يف حاالت الفظائع اجلماعية.
أوالً ،مسألة جبل طارق ،اليت إلسبانيا فيها موقف معروف
والكوارث اإلنسانية من قبيل تلك املوجودة يف سورية العراق
جيدا  -مبا يف ذلك من جانب اجلمعية  -ويتماشى مع مبادئ
تذكرنا بالثمن الباهظ للتقاعس عن العمل يف الوقت املناسب.
األمم املتحدة .إن قرار اململكة املتحدة باخلروج من االحتاد
ولكي يتسىن للنظام املتعدد األطراف أن يكون فعاال ،األورويب يعين أن جبل طارق سيخرج أيضا من االحتاد األورويب.
جيب علينا جتديده وتدعيمه  -وهو أحد املواضيع املتكررة
وأود أن تغتنم احلكومة اإلسبانية هذه املناسبة التارخيية إلقامة
يف صميم اجلمعية العامة .وعند القيام بذلك ،سنكون ندافع
عالقة جديدة بني اململكة املتحدة واالحتاد األورويب  -األمر
عن كل ما نؤمن به ،أال وهو تعددية األطراف .ولذلك تؤيد
الذي سيشمل حتماً إسبانيا  -لتحقيق الرخاء والفائدة للمنطقة
إسبانيا بقوة إصالح منظومة األمم املتحدة اليت يدعو إليه األمني
بأسرها .ويشمل ذلك سكان جبل طارق ،فض ً
ال عن أولئك
العام .ويوجد أمامنا التحدي املتمثل يف اإلدماج الواضح لركائز
السالم والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان ،وتفادي االزدواجية املوجودين يف املنطقة األوسع اليت تشمل كامبو جبل طارق.
والتداخل اللذين ال يعمالن سوى على إغراق هذه املؤسسة.

وجيب أن نستعيد كسب الرأي العام احليوي  -وهو شيء
أود أن أتأمله هنا  -وصاحل مواطين العامل الذي نضج يف جو
من التشكيك املتزايد يف املنظمة اليت مل تعد ترتكز إىل العديد
من إجنازاهتا السابقة ،بالرغم من كوهنا هامة وتستحق التذكر.
وجيب علينا اآلن أن استخدام طموحنا يف مهمة كسب األجيال
اجلديدة .ويكمن املصدر الوحيد لقوتنا يف قدرة األمم املتحدة
على نقل تلك الرسالة إىل العامل .لذلك أعتقد أن من األمهية
مبكان أن نكون قدوة جديرة باملثال الذي ضربه الذين ميثلون
خري األمم املتحدة  -املوظفون الذين يعرضون حياهتم للخطر
يف مناطق النزاع .وأود أن أعرب عن خالص التقدير إىل مجيع
الرجال والنساء الذين يعملون بشجاعة يف امليدان كل يوم.

ويساورنا القلق أيضاً ،منطقياً ،من استمرار األزمة يف
الصحراء الغربية .تدافع إسبانيا عن الدور املركزي لألمم املتحدة
وتود أن تسهم يف اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه اخلاص
للتوصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفني ينص
على تقرير املصري لشعب الصحراء الغربية .وينبغي القيام بذلك
يف سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق األمم
املتحدة.

إن إسبانيا دميقراطية كاملة وهي حتتفل ،هذا العام ،بالذكرى
السنوية األربعني لدستورنا ،الذي حقق الدميقراطية يف بلدنا.
كما أهنا ّ
حتتل مرتبة عالية ضمن املؤشرات العاملية اليت تقيس
جودة الدميقراطية ملؤسسات بلداننا .وعالوة على ذلك ،دافعت
إسبانيا عن التزامها بتعددية األطراف ،وهي من السمات املميزة
نلوح هبا حبماسة واقتناع حينما نغادر إىل خارج
إن التحدي املتمثل يف غرق السياسة يف الذل هو أيضا على هلويتنا ،وهي راية ّ
احملك يف الساحة املتعددة األطراف .وجيب أن نكسب املعركة حدودنا.
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ُ
اصطحبت السيدة آنا برنابيتش ،رئيسة وزراء مجهورية
صربيا ،إىل املنصة.

اليوم ،يواجه العامل هتديدات كربى ،متاماً كما حدث قبل
مثانية عقود مضت  -وهو ما قد أشار إليه العديد من املتكلمني.
إن القيادة التعاونية ،اليت تؤيدها إسبانيا ،تتطلب جتديد االلتزام
أرحب
يسرين جداً أن ّ
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية)ّ :
بتعددية األطراف .ال ميكن إجياد احللول للمشاكل العاملية إال بدولة السيدة آنا برنابيتش ،رئيسة وزراء مجهورية صربيا ،وأن
من خالل التعاون بني الدول  -وهذا هو االعتقاد الراسخ أدعوها إىل خماطبة اجلمعية العامة.
حلكومة إسبانيا واجملتمع اإلسباين ككل .فلنكفل أن ميثل العقد
السيدة برنابيتش (صربيا) (تكلمت باإلنكليزية) :باديء
القادم انتصاراً للتوصل إىل توافق اآلراء وهزمية ألولئك الذين
ذي بدء ،إنه لشرف عظيم يل أن أخاطب اجلمعية العامة اليوم
ال يسعون إال إىل االستماع إىل صدى أصواهتم.
باسم مجهورية صربيا .وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أهنئ
إنين أخاطب اجلمعية العامة اليوم يف نيويورك ،املدينة سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس مبناسبة توليها
اليت شهدت وصول املاليني من البشر الفارين من الفقر ومن رئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .وأوّد أن أؤكد
االضطهاد السياسي والعرقي والديين .وكان غالبيتهم من للرئيسة أن صربيا ملتزمة التزاماً راسخاً باملضي قدماً ،يف املمارسة
األوروبيني .جيري اليوم ،على ضفيت مشال احمليط األطلسي ،العملية ،باملواضيع املدرجة يف جدول أعمال هذه الدورة ،وهي
إسدال ستار من النسيان على ذكرى ما كنا وما حنن عليه ،أي اجملتمعات السلمية والعادلة واملستدامة .أما بعد ،ال ب ّد يل من
التنوع احملض.
القول إنه ملن دواعي سروري حقاً أن أرى سياسية بارزة زميلة يل
وكما كتب الشاعر اإلسباين الكبري املنفي ليون فيلييب ترأس هذه املؤسسة اهلامة.
قائالً“ :ال تتعلّق املسألة بأن تصل هناك أوالً ،ولكن بالوصول
كما أن التهاين مستحقة أيضاً إىل سعادة السيد مريوسالف
معاً ،يف الوقت املناسب” .ال شيء حيدد أهداف األمم املتحدة اليتشاك على قيادته للجمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعني،
أفضل من حيوية خطة عام  .٢٠٣٠هذا ميثّل أفق األمل يف هذا
ولسعادة السيد أنطونيو غوترييش ،األمني العام ،على عمله
العقد  -إنه أفق جيب علينا أن نسعى جاهدين للوصول إليه،
والتزامه بتشجيع عمليات اإلصالح اهلامة داخل منظومة األمم
حسب قول الشاعر ،معاً ويف الوقت املناسب ،وعدم ترك أحد
املتحدة.
يتخلف عن الركب.
إنين ال أقول شيئاً جديداً أو مبتكراً إذا قلت إن العامل اليوم
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية
 سواء يف أوروبا أو األمريكتني أو يف آسيا أو أفريقيا أو أسرتالياالعامة ،أود أن أشكر رئيس حكومة مملكة إسبانيا على البيان
 يواجه حتديات كبرية ومتزايدة .لقد سبق أن رأينا النتائجالذي أدىل به للتو.
اخلطرية املرتتبة على تغري املناخ ،واهلجرة ،واإلرهاب ،وتصاعد
ُ
اصطحب السيد بيدرو سانشيس برييس  -كاستيخون ،الشعبوية واالنقسامات بيننا يف الوقت الذي حنتاج فيه إىل قدر
رئيس حكومة مملكة إسبانيا ،من املنصة.
أكرب من التقارب .لقد مسعنا مجيعاً ذلك طوال مناقشاتنا ومن
خطاب السيدة آنا برنابيتش ،رئيسة وزراء جمهورية صربيا أكثر من زعيم خالل مناقشة اجلمعية العامة.
بيد أين سأقول هذا .تطلعاً للخروج من هذه احلالة املضطربة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن
وسعياً إىل بناء عامل أفضل لنا مجيعاً ،حنن مجيعاً حباجة إىل أن
إىل خطاب رئيسة وزراء مجهورية صربيا.
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نبدأ بأنفسنا وباألشياء اليت جيب أن نقوم هبا بأنفسنا ،أوالً وقبل إحدى البلدان اليت تشهد أعلى معدالت النمو االقتصادي يف
كل شيء كأفراد ،مث يف بلداننا ومناطقنا وقاراتنا مث يف العامل أوروبا ،الذي يتسم بتدفق كبري ومتزايد لالستثمارات األجنبية.
املتحد الذي ّ
نشكله .جيب علينا البدء مرة أخرى يف مجع دول
وقد شرعنا يف عملية إصالح شامل لإلدارة العامة هبدف
العامل معاً ،كما فعلنا قبل حوايل ٧٠عاماً.
واحد بسيط يتمثل يف زيادة الرتكيز على املواطنني .ونذكر
إن صربيا يف طريقها إىل إعادة التفكري يف ذاهتا كمجتمع
منفتح ينعم بالرخاء والدينامية واإلبداع واالبتكار داخل أوروبا
يوج ُه إ ّ
يل السؤال  -يف
موحدة وحرة وتنعم بالسالم .كثرياً ما َّ
وقت يرتك فيه آخرون االحتاد األورويب ،ويف حني يُعرب العديد
فيه عن الشكوك بشأن آفاق أوروبا متحدة  -ملاذا يكون
االنضمام إىل االحتاد األورويب اهلدف االسرتاتيجي الرئيسي؟

سألت نفسي نفس السؤال .يف احلياة ،أعتقد
وكثرياً ما ُ
أننا عندما ال نكون متأكدين من اإلجابة ،جيب أن نعود إىل
األساسيات ،وأن ننقّي أذهاننا من ضوضاء احلياة اليومية،
وأن ننسى التصورات السياسية اخلاطئة ،وأن نُفكر يف القيم
األساسية .هذا ،يف اعتقادي ،هو املكان الذي سنجد فيه
األجوبة .إن القيمة األساسية لالحتاد األورويب ،على غرار القيمة
األساسية لألمم املتحدة ،هي السالم .وهي ليست االقتصاد
وال التجارة وال سوقاً أكرب .إهنا السالم .فقد أتت مجيع األشياء
األخرى وغريها كثري ،وستأيت ،كفائدة عرضية للسالم.

حكومتنا  -مجيعا  -يوميا بأننا موجودون لتقدمي اخلدمة وليس
للحصول عليها .كما نعمل على تعزيز سيادة القانون من خالل
اإلصالحات القضائية والعمل مع وسائط اإلعالم وإقامة حوار
صادق مع منظمات اجملتمع املدين وبناء املؤسسات من أجل
مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد وضمان اإلنصاف والعدالة
للجميع .وما نفعله ليس باألمر اهلني ،وال بد يل أن أقول إننا
أبعد ما نكون عن حتقيق النجاح على الدوام ،ولكنه مسار نلتزم
به التزاما كامال.

وعند احلديث عن أشياء ال يسهل التعامل معها ،ولكن
على املرء حتمل املسؤولية عنها من أجل بناء السالم واالزدهار
يف املنطقة والقارة والعامل ،ال يسعين التشديد مبا فيه الكفاية
على مدى أمهية التعاون واالستقرار اإلقليميني بالنسبة لصربيا.
ونتحدث هنا عن منطقة مل تكن قط مستقرة أو ميكن التنبؤ هبا
على اإلطالق .وال هي جزء من العامل املعروف بالسالم والعقل
والواقعية ،بل على العكس من ذلك .فلطاملا كنا معروفني -
لقد كان االحتاد األورويب مشروع سالم ،وهو مشروع ولكننا كنا دائما فخورين بذلك  -مبشاعرنا املفرطة وتضحياتنا
ناجح .إننا نريد وحنن حباجة إىل أن نكون جزءاً منه ،حبيث ومغالباتنا الشعرية وعداواتنا التقليدية.
توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد ألني (اململكة املتحدة).
يكون هناك سالم مستدام ،وبالتايل استقرار وازدهار ،يف البلقان
 تلك املنطقة املضطربة من العامل اليت كانت تعرف باسمواليوم ،تسعى صربيا جاهدة ألن ترتك ذلك وراءها وحتقق
“برميل بارود” أوروبا.
النمو وتصبح أكثر عقالنية ،بدال من أن تكون أكثر عاطفية؛

إنين فخورة للغاية مبا ّ
متكنت صربيا من حتقيقه يف السنوات
األربع املاضية .لقد بنينا استقراراً لالقتصاد الكلي وأثبتنا أننا
شريك مسؤول ويعول عليه .لقد تكثّف نشاطنا االقتصادي،
وتراجعت البطالة بأكثر من النصف مقارنة مع ما قبل أربع
سنوات فقط ،وحنن نشهد تعافياً سريعا .اليوم ،باتت صربيا
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أكثر واقعية ،بدال من االنغماس يف األساطري ،وأن تصبح بلدا
يفخر بانتصاراته ،ال خبسائره ،بلدا يقيم صداقات غري متوقعة
بدال من العداوات التقليدية .ومن دواعي الفخر أن أقول إن
رئيس بلدنا يقود املسرية يف نضالنا الداخلي هذا لتحقيق النمو
والنضج وترك املاضي وراءنا والتطلع إىل مستقبل خمتلف بشدة.
45/77

A/73/PV.11

وسأتناول هنا ،أوال وقبل كل شيء ،مسألة مقاطعة
كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت التابعة لنا ،واليت تؤدي
حىت إىل انقسام األمم املتحدة .لقد اعرتف أقل من نصف
الدول األعضاء يف األمم املتحدة بإعالن استقالل كوسوفو من
جانب واحد ،يف حني أن أكثر من النصف  -أي أكثر من
مخسة باليني شخص يف مجيع أحناء العامل  -يرفضون االعرتاف
باالنفصال غري القانوين لكوسوفو.
وما كانت صربيا حتاول القيام به خالل العام املنقضي هو
أساسا إغالق باب الشرور ،وليس إعادة فتحه ،يف أعقاب
األحداث اليت وقعت قبل  10سنوات عندما أعلنت السلطات
يف بريشتينا االستقالل من جانب واحد .وسارع عدد من البلدان
يف العامل باالعرتاف بإعالن االستقالل األحادي اجلانب هذا
بغض النظر عن القانون الدويل واملعايري الدولية وبغض النظر
عن حقيقة أن اإلعالن صدر بعد مرور أربع سنوات فقط على
تعرض الكنائس واألديرة الصربية  -وأُذكر اجلمعية بأن هذه
مواقع للرتاث العاملي  -للنهب واحلرق ،وبصرف النظر عن أن
اجملتمع الدويل ما برح يؤكد دائما على أن “املعايري قبل املركز”
باعتباره شعارا له .وعندما رأى اجلميع عدم وجود تلك املعايري
على جدول أعمال بريشتينا ،قرروا التخلي عن شعارهم واختاذ
قرار ببساطة بشأن مركزها.
إن صربيا احلالية ملتزمة بتحقيق السالم ،وإن جاز يل
القول ،بالتصرف كالراشدين .وقد وقعنا على اتفاق بروكسل
منذ أكثر من مخس سنوات ووضعناه موضع التنفيذ .ووقعت
بريشتينا عليه ولكنها ،حىت بعد مرور مخس سنوات ،مل تنفذ منه
كلمة واحدة .وسنواصل اإلصرار على التنفيذ الكامل التفاق
بروكسل وإنشاء رابطة البلديات الصربية ،ولكننا سنستمر يف
التحلي بالتسامح والصرب.
وعلى الرغم من أن احلوار مع بريشتينا صعب وحمفوف
بالتحديات ،وأحيانا ميؤوس منه ودون جدوى ،فسنظل ملتزمني
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بالتوصل إىل حل توفيقي من شأنه كفالة حتقيق السالم املستدام
واالزدهار وإجياد مستقبل أكثر إشراقا جلميع شعوب املنطقة.
وستواصل صربيا الربهنة على استعدادها للتوصل إىل حل
توفيقي ،وهو أبعد ما يكون عن السهولة حيث إننا حباجة إىل
نظري مسؤول وملتزم وجدير بالثقة ويتحلى بالشجاعة السياسية.
غري أن ذلك مل حيدث حىت اآلن .ولذلك ،فإنين ألتمس من
اجملتمع الدويل مواصلة دعم اجلهود اليت بدأهتا صربيا .وإلحراز
تقدم يف احلوار ،فإننا حباجة إىل دعم ثابت ومتسق من جانب
اجملتمع الدويل.
إن صربيا ملتزمة بالعمل مع الدول األخرى يف مجيع أحناء
العامل لتويل املسؤولية عن مصرينا املشرتك ،على حنو ما أشار
إليه الكثريون يف األمم املتحدة .وحنن نريد أن خنضع للمساءلة
أمام األجيال املقبلة .ونريدهم أن حياسبونا .وهلذا السبب ،فإننا
نستثمر كثريا يف حتقيق السالم والتفاهم واملصاحلة يف املنطقة.
ومن ناحية أخرى ،نقوم باالستثمار يف املستقبل بنفس القدر.
وتتمثل األولويات الرئيسية حلكومة بلدي يف الشباب والتعليم.
وحنن حباجة للبدء يف تعليم شبابنا كيفية التفكري ،وليس فيما
يفكرون.
إننا مجيعا ،وليس صربيا وحدها ،حباجة لبدء االستثمار
يف التعليم أكثر من أي وقت مضى لتنشئة أفراد أكثر ابتكارا
وشجاعة وحرية يف التفكري ،والذين سيقومون عندئذ ،بدورهم،
بإجياد عامل أكثر حرية وعدال  -وبصراحة  -أكثر مرحا ،عامل
حيدد قيمة الناس بناء على شخصهم وما يدافعون عنه من قيم
ومعتقدات وليس بناء على منشأهم أو لون بشرهتم أو من
حيبون .وصربيا حمظوظة للغاية ألن لديها الكثري من األشخاص
 وخاصة الشباب  -الذين هم من بني األفضل يف العامل يفجماالت التفكري اإلبداعي وتصميم ألعاب الفيديو واألحباث
اجلينية والزراعة الرقمية والرسوم املتحركة والفيزياء وهندسة اآلالت
والرياضيات وسلسلة السجالت املغلقة والذكاء االصطناعي
وحتليل البيانات الضخمة والبيولوجيا وتطوير الربجميات والربجمة.
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وتتمثل أولويتنا الرئيسية على اإلطالق يف تقدمي الدعم هلم
والتأكد من إنشاء نظام ومؤسسات قادرة على ضمان أن يتمكن
املزيد منهم من حتقيق إمكاناهتم الكاملة .ولن يقتصر األمر على
أن يكون ذلك هو األساس الذي يقوم عليه منو صربيا مستقبال،
بل ،ورمبا األهم من ذلك ،نأمل أن نتمكن من متكينهم حبيث
يبنون ،جنبا إىل جنب مع آخرين من مجيع أحناء العامل ،عاملا
أفضل لنا مجيعا .ومما ال شك فيه أن مستقبلنا رقمي .وعلى حنو
ما ذكره األمني العام غوترييش يف افتتاح املناقشة العامة“ ،فإن
التطور التكنولوجي هو حليفنا” ( ،A/73/PV.6صفحة .)4

A/73/PV.11

اصطحب السيد روهاكانا روغوندا ،رئيس وزراء مجهورية
أوغندا ،إىل املنصة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :يسرين عظيم السرور
أن أرحب بدولة السيد روهاكانا روغوندا ،رئيس وزراء مجهورية
أوغندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية العامة.

السيد روغوندا (أوغندا) (تكلم باإلنكليزية) :أهنئ السيدة
ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس على انتخاهبا رئيسة للجمعية
العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني ،وأؤكد هلا دعم أوغندا الكامل.
حنن على ثقة من أهنا ستقود اجلمعية العامة بفعالية وجناح.
وعلى الرغم من صغر حجمها ،أعتقد أن صربيا ميكنها
وأود أيضا أن أعرب عن امتناننا للسيد مريوسالف اليتشاك
أن تؤدي دورا هاما يف تطوير التكنولوجيا الرقمية يف املستقبل،
على قيادته اجلمعية خالل الدورة الثانية والسبعني .كما أود أن
وستؤديه.
أشيد مبعايل األمني العام السيد أنطونيو غوترييش على تفانيه
وسيساعدنا ذلك يف التصدي آلثار تغري املناخ اليت متثل الشخصي والتزامه بأعمال األمم املتحدة.
أكرب حتد أمامنا .وجيب علينا أيضا التخفيف من حدة اجلوع
إن موضوع الدورة الثالثة والسبعني “ -جعل األمم املتحدة
من خالل زيادة الكفاءة وجعل الزراعة أكثر ذكاء واحلد من
الفقر عن طريق ضمان يسر الوصول إىل التمويل ،حىت بالنسبة يف خدمة اجلميع :قيادة عاملية ومسؤوليات مشرتكة من أجل
للفئات األشد فقرا واألكثر حرمانا الذين ال ميكننا أن نرتكهم جمتمعات منصفة ومستدامة يعمها السالم” يكتسي أمهية
خاصة .اعتمدنا قبل ثالث سنوات يف هذه القاعة خطة التنمية
خلف الركب.
املستدامة لعام  ٢٠٣٠العاملية والتحولية (القرار  )1/70لتوجيه
هكذا ترى صربيا طريقها صوب إقامة جمتمعات أكثر
جهودنا على مدى  ١٥عاما .يف صميم خطة عام  2030كان
سالما وإنصافا واستدامة يف عاملنا .حنن  -صربيا  -نقوم بدورنا
التعهد بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب .وهذا يعين أنه جيب
من أجل عامل أفضل.
الوفاء بأهداف التنمية املستدامة الـ  17وغاياهتا للجميع ،مع
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية الرتكيز بشكل خاص على الفئات األشد فقرا واألكثر ضعفا ومن
العامة ،أود أن أشكر رئيسة وزراء مجهورية صربيا على البيان هم أشد ختلفا عن الركب  -وهم يف الواقع غالبا ما يستبعدون.
الذي أدلت به من فورها.
لقد خصصنا يف أوغندا قدرا معقوال من الوقت واملوارد
اصطحبت السيدة آنا برنابيتش ،رئيسة وزراء مجهورية
ملتابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وإقامة روابط
صربيا ،من املنصة.
بني أهداف التنمية املستدامة وأولوياتنا الوطنية .إننا نعمل على
خطاب السيد روهاكانا روغوندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا حنو دؤوب لضمان تنفيذ أهداف التنمية املستدامة بطريقة فعالة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن ويف الوقت املناسب لتحقيق التحول االجتماعي  -االقتصادي
وحتسني سبل عيش شعبنا .ولتحقيق ذلك ،أدجمنا  76يف املائة
إىل خطاب يلقيه دولة رئيس وزراء مجهورية أوغندا.
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من أهداف التنمية املستدامة يف خطتنا اإلمنائية الوطنية للفرتة روابط بني اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .هذه
التحديات تتخطى احلدود الوطنية وتتطلب استجابات مجاعية.
 ،2020-2015كجزء من رؤية أوغندا لعام .2040
تظل أوغندا ملتزمة بتعددية األطراف باعتبارها سبيال
لتحقيق احللول الشاملة والعادلة للمشاكل والتحديات العاملية.
ومن أجل التصدي بنجاح لألزمات والتهديدات والتحديات
على الصعيد العاملي ،حيتاج اجملتمع الدويل إىل نظام فعال متعدد
األطراف .وهلذا السبب ،واصلت أوغندا تعزيز مسألة هتيئة
منظومة أمم متحدة فعالة مت إصالحها وتنشيطها .هذا أمر بالغ
األمهية إذا أردنا جعل األمم املتحدة أكثر استجابة وأكثر كفاءة
وفعالية يف دعمها جلهود الدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة.

ومن واقع اخنراطنا يف العمل حىت اآلن ،من الواضح أن
التحدي األكرب ال يزال يتمثل يف احلصول على التمويل الكايف
لتنفيذ خطة عام  - 2030وهي مسألة برزت بوضوح يف املنتدى
السياسي الرفيع املستوى الذي عقد يف نيويورك يف حزيران/يونيه.
حنن يف أوغندا نبذل قصارى جهدنا حلشد املوارد ،سواء احمللية أو
اخلارجية ،لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة .حنن ملتزمون حبشد
الدعم للمجاالت اإلنتاج ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ،الذي
بإمكانه تعزيز اقتصادنا ،وبالتايل املسامهة مبوارد إضافية جيري
توليدها داخليا للمساعدة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
وندعو الشركاء يف التنمية إىل الوفاء بالتزاماهتم وتوسيع نطاق
وأوغندا تؤيد اإلصالح الشامل جمللس األمن ،ويتسق هنجنا
دعمهم من حيث التوقيت املناسب والوسائل الكافية لتنفيذ مع املوقف املشرتك للقارة األفريقية ،على النحو املبني يف توافق
أهداف التنمية املستدامة وكذلك حتديد أولويات االحتياجات آراء إيزولويين.
اخلاصة ألضعف البلدان وتعزيز الشراكات معها.
فأوال ،هتيمن القضايا األفريقية على جدول أعمال جملس
ال ميكن حدوث التنمية والتحول لدينا من دون السالم األمن ،ومن مث فإن الغالبية العظمى من القرارات الصادرة عن
واألمن ،ومها شرطان أساسيان للتحول االقتصادي واالجتماعي .جملس األمن تؤثر على البلدان األفريقية .ثانيا ،خالل السنوات
علينا أن نكرس اهتمامنا لدعم بيئة سلمية ،األمر الذي ميكننا القليلة املاضية ،أظهرت أفريقيا التزامها مبنع نشوب النزاعات
من الرتكيز على النمو والتنمية .واليوم تتجاوز التحديات والوساطة والتسوية ،كما يتضح من دورها القيادي ،واالستجابة
احلدود ،وال ميكن ألي بلد مبفرده أن يتحمل أعباء العامل .جيب حلاالت الصراع اليت نشأت يف القارة على مدى السنوات القليلة
علينا مضاعفة جهودنا اجلماعية للسعي إىل إجياد حلول مشرتكة املاضية.
للتحديات اإلقليمية والعاملية امللحة ،مبا يف ذلك النزاعات يف
ونعتقد أنه ينبغي أن تتمتع أفريقيا ،القارة اليت تصم ٥٤
أحناء خمتلفة من العامل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب
بلدا ويبلغ عدد سكاهنا أكثر من بليون شخص ،وتبدي التزاما
والتطرف العنيف.
سياسيا واضحا ،بصوت أكرب يف النقاش السياسي العاملي ،األمر
جيب أن نتحلى باإلصرار يف تصميمنا على مكافحة الذي من شأنه أن يزيد من مشروعية قرارات جملس األمن ويعزز
اإلرهاب والتطرف الديين واإلرهاب من جانب مجاعات فعاليتها .ومن الضروري أن تكون عضوية جملس األمن ،يف
مثل حركة الشباب وبوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية يف كل من الفئتني الدائمة وغري الدائمة ،منصفة وتعكس احلقائق
العراق والشام والقاعدة ،وهي ما تشكل هتديدا ألمننا وتنميتنا اجلغرافية السياسية اليوم .ولذلك ،فإننا نؤيد اجلهود اليت تبذهلا
املشرتكني .يتفاقم ذلك التهديد اليوم ،بالنظر إىل إمكانية وجود الدول األعضاء لدفع عملية املفاوضات احلكومية الدولية قدما،
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بشأن إصالح جملس األمن .وندعو إىل التحلي بالروح البناءة
الرامية إىل حتقيق اإلصالح الذي طال انتظاره.
إن تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أمر بالغ األمهية
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وخالل  ٤٠عاما من وجود
هذا التعاون ،أثبت أنه وسيلة قيمة لبناء القدرات وتعزيز التنمية
يف البلدان النامية .ويسر هذا التعاون أيضا ،كما يتجلى يف
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي .وحنن نرغب يف
توسيع نطاق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب حبيث يشمل ،يف
مجلة عناصر أخرى ،التجارة ،واالستثمار ،واهلياكل األساسية،
والسياحة ،وبناء السالم ،وغري ذلك من اجملاالت ذات االهتمام
املشرتك .وحنن نتطلع إىل مؤمتر األمم املتحدة الوزاري املقبل،
بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،الذي سيعقد يف بوينس
آيرس والذي ،نأمل أن خيصص بعض الوقت للنظر يف كيفية
تعزيز وزيادة تنشيط هذا التعاون يف إطار الشراكة العاملية من
أجل التنمية املستدامة.
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فاحلكومة الصومالية ،اليت كان مقرها خارج البلد ،أصبح
مقرها يف مقديشو منذ عام  .٢٠٠٧وانتقلت املنظمات الدولية،
مبا يف ذلك األمم املتحدة والبعثات الدبلوماسية ،إىل مقديشو.
وحرر أكثر من  ٨٠يف املائة من املناطق اليت كانت تسيطر
ُ
عليها حركة الشباب .ويف جمال القرصنة أُوقف اخلطر الذي متثله
تلك األعمال يف عرض البحر ،وهتدد املالحة الدولية والتجارة.
وتشهد األعمال التجارية ازدهارا ،وهناك العديد من أنشطة
اإلعمار يف أحناء عديدة من البلد .وهبذه املناسبةُ ،عقدت أيضا
انتخابات عادية.
لقد كان من الصعب حتقيق هذه التطورات اإلجيابية
واالستقرار النسيب يف الصومال دون مسامهة وتضحية بعثة
االحتاد األفريقي وقوات األمن الصومالية .وتقدر أوغندا الدعم
الذي قدمه االحتاد األفريقي والشركاء الدوليون إىل بعثة االحتاد
األفريقي ،اليت مل يراد هلا أن تكون يف الصومال إىل األبد .وهلذا
السبب من الضروري تقدمي الدعم إىل الصومال من أجل توفري
األمن لشعبه .ومن األمهية مبكان أن يتناسب أي ختفيض يف عدد
قوات بعثة االحتاد األفريقي مع تعزيز قوات األمن الصومالية.
إن عدم إدارة هذه العملية بدقة قد تعرض للخطر املكاسب
السياسية واألمنية اليت حتققت بالفعل يف الصومال.

وتقع على عاتق األمم املتحدة املسؤولية الرئيسية عن السلم
واألمن الدوليني .ومن ناحية أخرى ،فمن الضروري للمنظمة
يف اضطالعها هبذا الدور أن تدعم املبادرات اليت تضطلع
هبا املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .وينبغي أن تقوم هذه
ويف جنوب السودان ،شاركت أوغندا بنشاط يف العملية
الشراكة على أساس تقسيم العمل وتقاسم األعباء والتكامل،
اليت أُطلقت يف حزيران/يونيه  ٢٠١٧بقيادة اهليئة احلكومية
فضال عن االحرتام املتبادل.
ويف أفريقيا ،يتوفر الدليل على أنه عند حدوث مثل ذلك الدولية املعنية بالتنمية .ونرحب بالتوقيع مؤخرا على اتفاق حل
التعاون كانت النتائج إجيابية .ومثة مثال لذلك التعاون بني األمم النـزاع يف مجهورية جنوب السودان ،وتنشيطه .وحيدد االتفاق
املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن احلالة يف الصومال حيث قدمت املبادئ التوجيهية بشأن تقاسم السلطة ،واحلوكمة ،والرتتيبات
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال الدعم للجهود اليت تبذهلا األمنية ،مبا يف ذلك تسوية املنازعات احلدودية اليت ستسرتشد
احلكومة الصومالية لتحقيق االستقرار يف البلد .وقامت أوغندا بلجنة ترسيم احلدود .وندعو اجملتمع الدويل إىل دعم تنفيذ اتفاق
بدور نشط يف تلك املبادرات اإلقليمية .ومنذ مرور  ١١عاما السالم.
على نشر البعثة شهدنا تقدما كبريا يف الصومال.
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وال يزال تغري املناخ أحد التحديات الكربى ،ويهدد اجلهود
اليت نبذهلا لتحقيق التنمية املستدامة .وقد دعمت أوغندا اجلهود
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الرامية إىل التوصل ،يف كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٥إىل اتفاق
باريس اجلديد امللزم عامليا ،بشأن تغري املناخ .وكانت أوغندا
من بني أوائل البلدان اليت وقعت وصدقت على اتفاق باريس
يف العام املاضي .وال بد لنا من مواصلة حشد اإلرادة السياسية
الالزمة لتنفيذ االتفاق بالكامل .وتدعو احلاجة إىل تعزيز تقدمي
التمويل إىل أضعف البلدان ،بغية دعم ما تتخذه من تدابري
للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.

26/09/2018

اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية ملعاجلة أسباب التشرد
واللجوء .وحنن ممتنون للمجتمع الدويل على ما أبداه من تضامن
وما قدمه من دعم إىل أوغندا حىت اآلن .ونتوقع أن ميكن
االتفاق العاملي اجلديد بشأن تقاسم املسؤولية عن الالجئني من
تقاسم األعباء واملسؤوليات بني مجيع الدول األعضاء تقامسا
عادال وبطريقة ميكن التنبؤ هبا ،وهو ما متس احلاجة إليه.

أخريا ،ال تزال أوغندا مستعدة للعمل مع األمني العام
وحسبما أبرزته خطة التنمية لعام  2030ميكننا أن نكون ومجيع الدول األعضاء جلعل األمم املتحدة أكثر مشوال وفعالية
أول جيل ينجح يف استئصال شأفة الفقر ،كما قد نكون آخر وأقدر على التجاوب مع احتياجات شعوب العامل.
جيل تتاح له الفرصة إلنقاذ كوكب األرض .فلنلتزم مجيعا مبنع
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
نشوب احلروب وبتعزيز السالم .ولنبين عالقات دولية جديدة .أود أن أشكر رئيس وزراء مجهورية أوغندا على البيان الذي أدىل
ولنحد من أوجه الالمساواة؛ ولنضمن عدم ختلف أحد عن به من فوره.
الركب .ولندعم الدور الرئيسي لألمم املتحدة بوصفها املنظمة
ُ
اصطحب السيد روهاكانا روغوندا ،رئيس وزراء مجهورية
الرئيسية للتصدي للتحديات العاملية.
أوغندا ،من املنصة.

لقد تزامن اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠مع خطاب السيد ليونبو تشيرينغ وانغتشوك ،كبير مستشاري
بداية ما أضحى أكرب تدفق لالجئني يف تاريخ أوغندا .وحنن ،الحكومة المؤقتة ،وزير خارجية مملكة بوتان.
كبلد ،تستضيف اآلن  1.4مليون الجئ ،وهو أكرب عدد يف
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
القارة األفريقية ،وحيتل مركزا عاليا جدا على الصعيد العاملي.
إىل خطاب كبري مستشاري احلكومة املؤقتة ،وزير خارجية مملكة
ويضخم وجود أعداد كبرية من الالجئني ،الذين يصل بوتان.
معظمهم بصورة غري متوقعة وبسرعة ،من الضعف احلايل
اصطحب السيد ليونبو تشريينغ وانغتشوك ،كبري مستشاري
للمجتمعات احمللية املضيفة.
احلكومة املؤقتة ،وزير خارجية مملكة بوتان ،إىل املنصة.

كما يوجد طلب هائل على القدرات واملوارد الوطنية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أميا سرور أن
املنهكة أصال.
أرحب بدولة السيد ليونبو تشريينغ وانغتشوك ،كبري مستشاري
وتظل أوغندا ملتزمة باحلفاظ على احليز املتاح إليواء احلكومة املؤقتة ،وزير خارجية مملكة بوتان ،وأن أدعوه إىل خماطبة
الالجئني ومنوذجها اخلاص بقبول الالجئني وتعزيزمها ،مبا اجلمعية.
يتماشى مع إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين لعام
السيد وانغتشوك (بوتان) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
 .2016وحنن نفعل ذلك ألننا نعلم أنه ما من أحد خيتار
أنقل حتيات صاحب اجلاللة ملك بوتان إىل اجلمعية العامة،
أن يكون الجئا .ونفهم أيضا األمهية احلامسة ملعاملة الالجئني
وأطيب متنياته بنجاح الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة.
معاملة إنسانية وباحرتام وكرامة .وما زلنا ملتزمني بالعمل مع
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كما أود أن أهنئ سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا
غارسيس على انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة يف دورهتا الثالثة
والسبعني ،وأن أؤكد هلا تعاون بوتان الكامل .وتثين مملكة بوتان
أيضا على معايل السيد مريوسالف اليتشاك على اختتام الدورة
الثانية والسبعني للجمعية العامة بنجاح.
ألتمس من اجلمعية السماح يل بأن أشاطركم مالحظات
بوتان بشأن بعض املسائل الرئيسية املعروضة علينا اليوم .إن
بوتان ترحب باخلطة الطموحة وحسنة التوقيت لألمني العام
أنطونيو غوترييش الرامية إىل إصالح منظومة األمم املتحدة
اإلمنائية من أجل ضمان تناغمها مع خطة التنمية املستدامة
لعام  ٢٠٣٠وجعل األمم املتحدة أكثر أمهية وأقدر على حتقيق
الغرض املنشود ،كما نؤيد هذه اخلطة .ونرحب أيضا مبشروع
خطة التنفيذ الذي قدمته نائبة األمني العام إلنشاء نظام جديد
للمنسقني املقيمني .وحنيط علما بالنداء املوجه إىل الدول األعضاء
لتقدمي تربعات تُدفع مقدما للصندوق االستئماين اخلاص لتغطية
الفجوة املباشرة يف تكاليف تنشيط نظام املنسقني املقيمني .ويف
هذا الصدد ،ستساهم بوتان بتربع رمزي للصندوق االستئماين.
جيب أن يسري إصالح جملس األمن جنبا إىل جنب مع
اإلصالحات األوسع نطاقا ملنظومة األمم املتحدة .وجيب
أن يراعي مصاحل مجيع وشواغل الدول األعضاء ،وال سيما
تلك اليت تعاين من نقص التمثيل ،بغية جتسيد حقائق البيئة
العاملية اليت تغريت تغريا كبريا .فقد زادت عضوية األمم املتحدة
أربعة أضعاف على مدى السنوات ،وأصبحت التحديات اليت
نواجهها اليوم أكثر تعقيدا بكثري .ولذلك ،جيب أن تتكيف
املؤسسة وتتطور وتكفل استمرار أمهيتها وقدرهتا على التصدي
للتحديات املتزايدة يف عصرنا وحتقيق تطلعاتنا املشرتكة من أجل
عامل أكثر إنصافا ومشوال واستدامة.
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يف اجملاالت اليت تبني أهنا تعاين من خلل حىت نتمكن من حتقيق
الغايات واألهداف املتوخاة ضمن اإلطار الزمين احملدد  -أي
حبلول عام  .٢٠٣٠ويسرين أن أبلغ اجلمعية بأن بوتان تسري
على الطريق الصحيح صوب حتقيق النجاح يف تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة .ومنوذج بوتان اإلمنائي املسمى إمجايل السعادة
الوطنية ،والذي يضع سعادة شعبنا ورفاهه يف صميم جهودنا
اإلمنائية ،يتماشى جيدا مع أهداف خطة عام  .٢٠٣٠كما أن
إعادة تنظيم التنمية املستدامة ،اليت تكمن يف صميم مبدأ األمم
املتحدة املتمثل يف ضمان عدم ختلف أحد عن الركب ،تسري
جنبا إىل جنب مع أولويات بوتان اإلمنائية الوطنية.
وقد قدمت بوتان استعراضها الطوعي الوطين بشأن
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة خالل املنتدى السياسي الرفيع
املستوى املعقود يف نيويورك يف متوز/يوليه من هذا العام .ومكننا
االستعراض من تقييم التقدم احملرز يف مساعينا من أجل تنفيذ
األهداف واإلجنازات .وأشكر الدول األعضاء على االهتمام
الشديد وعلى مالحظاهتا القيمة.
إن بوتان ،وهي بلد صغري غري ساحلي يف جبال اهليمااليا،
مل يبدأ خططه للتنمية إال يف عام  .١٩٦١ويف ظل القيادة
احلكيمة مللوكنا ومثابرة شعبنا واملساعدة السخية من شركائنا يف
التنمية ،تستعد بوتان اليوم للخروج من فئة أقل البلدان منوا .وقد
انتهينا بنجاح يف آذار/مارس من اجلولة الثانية لالستعراض الذي
جتريه كل ثالث سنوات جلنة السياسات اإلمنائية ،وصدرت
توصية برفع اسم بلدنا من هذه الفئة يف عام  .٢٠٢٣وباسم
احلكومة امللكية ،أود أن أعرب عن خالص االمتنان والتقدير
جلميع شركائنا اإلمنائيني على صداقتهم وسخائهم ودعمهم على
مر السنني.

وعلى الرغم من أننا حققنا اثنتني من العتبات الثالث
وجيب أن توفر إصالحات األمم املتحدة املوجهة حنو تنفيذ الالزمة كي نكون مستحقني للخروج من فئة أقل البلدان منوا،
خطة عام  ٢٠٣٠الزخم اهلام الالزم حلشد الدعم إلحراز تقدم مل نتمكن من حتقيق عتبة مؤشر الضعف االقتصادي على مدى
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فرتتني متتاليتني ،مدة كل منهما ثالث سنوات .وال تزال بوتان الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية ملكافحة هذا اخلطر .وتؤثر
تواجه حتديات خطرية فيما يتعلق بضيق قاعدهتا االقتصادية تداعيات تغري املناخ على البلدان والشعوب األفقر بصورة غري
والضعف يف مواجهة الكوارث الطبيعية .كما ترد إشارة إىل متناسبة ،ألهنا غري قادرة على التكيف مع آثاره أو التعامل معها.
العقبات االقتصادية واهليكلية اليت تعرتض النمو يف بيان مواطن
ونظرا ألن التخفيف من آثار تغري املناخ يعين احلد من
الضعف لدى بوتان الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة انبعاثات غازات الدفيئة ،اليت يسببها استهالك الطاقة يف مجيع
والتنمية.
األنشطة االقتصادية واملنزلية ،فإنه يؤثر على اجلميع ويرتبط

وتتطلع بوتان إىل رفع امسها على حنو مستدام من فئة أقل
البلدان منوا عن طريق بناء القدرة اإلنتاجية واملرونة االقتصادية مبا
يكفل عدم إهدار املكاسب اإلمنائية اليت حتققت بشق األنفس.
وجيب أن تكون وترية اخلروج من فئة أقل البلدان منوا قادرة على
استيعاب انسحاب تدابري الدعم الدويل .ولذلك ،فإن االنتقال
السلس أمر بالغ األمهية لضمان أن يكون رفع اسم بلدنا من
تلك الفئة مستداما وأال خيل باخلطط والعمليات اإلمنائية اجلارية.
وتكتسي خطة التنمية الوطنية اخلمسية الثانية عشرة املقبلة،
وهي اخلطة اليت تغطي الفرتة من  ٢٠١٨إىل ،٢٠٢٣أمهية
بالغة ألهنا خطة بوتان األخرية بوصفها أحد أقل البلدان منوا
وستكون مبثابة اسرتاتيجيتنا االنتقالية لرفع امسنا من القائمة.
وسرتكز اجلهود املبذولة خالل تلك الفرتة على توطيد التقدم
احملرز يف املاضي والتصدي للتحديات املتبقية يف الشوط األخري،
كي يتسىن إرساء أساس قوي القتصاد مرن ومستدام ومفعم
باحليوية هبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وقد أكد تقرير
األمني العام ( )E/2018/64لعام  ٢٠١٨عن التقدم احملرز حنو
حتقيق أهداف التنمية املستدامة أن أقل البلدان منوا ال تزال بعيدة
جدا عن حتقيق كثري من الغايات احملددة يف تلك األهداف.
ويف هناية املطاف ،فإن جناح خطة عام  ،٢٠٣٠اليت تعد بعدم
ختلف أحد عن الركب ،يتوقف على أداء أقل البلدان منوا.

باملسائل االقتصادية واملسائل املتعلقة بأمن الطاقة .إن للضغوط
البيئية املتزايدة لتغري املناخ ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وندرة
املياه ،وتدهور الرتبة ،وتلوث اهلواء واملياه ،ضمن أمور أخرى،
عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة املدى تسهم يف الفقر وزيادة
أوجه عدم املساواة االجتماعية .إن خطة التنمية املستدامة لعام
 ٢٠٣٠تتيح عن حق فرصة فريدة لضمان أن تستند التنمية
املستدامة إىل سيادة القانون ،مع الرتكيز على سيادة القانون
البيئي بوصفه عنصرا مركزيا للتنمية املستدامة.

وال ميكن أن يصبح كوكب األرض وجيب أال يصبح احتكارا
لإلنسان .فهو املسكن جلميع الكائنات ذات اإلحساس.
وسيظل املبدأ البوذي املرتبط حبفظ العناصر اخلمسة لكوكبنا
ومحايتها أملنا الوحيد للبقاء واملالذ لألجيال املقبلة .إن الكوارث
الطبيعية ،مثل األعاصري واألعاصري املدارية األخرية اليت عصفت
بالواليات املتحدة والفلبني الصني واليابان والفيضانات املدمرة
يف كرياال ،ليست حوادث معزولة .فكم عدد الكوارث األخرى
مثلها اليت سيلزمنا وقوعها؟ وكم عدد اخلرباء اآلخرين الذين يلزم
أن يقنعونا بأن تفاقم الكوارث الطبيعية ناجم عن تغري املناخ؟
وأعتقد أن الدمار والتدمري النامجني عن الظروف اجلوية القاسية
وحدها كلفا العامل مبلغ  ٣٣٠دوالرا بليون دوالر تقريبا يف عام
 .٢٠١٧كما أن تغري املناخ يهدد بدفع  ١٠٠مليون شخص إىل
براثن الفقر املدقع حبلول عام  .٢٠٣٠ومن املؤكد أن الالجئني
إن تغري املناخ ،الناجم عن االحرتار العاملي واألنشطة بسبب تغري املناخ على نطاق واسع سيصبحون حقيقة واقعة.
البشرية ،ال يشكل هتديدا خطريا للبشرية فحسب ،ولكن أيضا ولذلك علينا أن نتصرف اآلن وأن نضمن بأي مثن أال يرتاجع
للتنمية املستدامة .ومن الضروري اختاذ إجراءات على الصعد الدعم الدويل املقدم للتصدي لتغري املناخ ،الذي حيشد من
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خالل اتفاق باريس التارخيي .وهذا من مسؤولية اجملتمع الدويل
األخالقية حنو املاليني من الناس يف مجيع أرجاء العامل ،وخباصة
الناس يف العامل النامي الذين يتأثرون بشكل غري متناسب.
وتأثرت بوتان أيضا بالظواهر اجلوية البالغة الشدة ،مع
تزايد تواتر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات املتفجرة من
البحريات اجلليدية والفيضانات السريعة والعواصف الرحيية
واالهنيارات األرضية .فقد كان هلا تأثري خطري على األصول
وسبل كسب العيش لشعبنا وعلى مكاسبنا اإلمنائية اليت حتققت
بشق األنفس .وظلت قيادة بوتان يف جمايل التنمية املستدامة
واإلشراف البيئي معرتفا هبا على الصعيد العاملي .وحنن حمظوظون
ألن االستثمارات السابقة يف جماالت حفظ البيئة جتين مثارها
فيما يتعلق باملناخ .إن نسبة  72.6يف املائة من غطائنا احلرجي
ال ميثل بالوعة كربون النبعاثات غازات االحتباس احلراري
فحسب ،بل يوفر أيضا خدمات نظم بيئية قيمة مثل مياه
الشرب النظيفة ،والزراعة ،وتوليد الطاقة الكهرمائية .وال تزال
بوتان ملتزمة بالتمسك بالتزامها لعام  2009بأن تبقى متعادلة
من حيث األثر الكربوين ،وهي تعيد تأكيد تعهدها بالوفاء
بالتزاماهتا حنو اتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
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مشاركتها وتعميقها بشكل تدرجيي يف عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم .ويسرين أن أبلغ اجلمعية بأن بوتان أصبحت
البلد األول الذي يوقع على اتفاق مستوى االنتشار السريع مع
إدارة عمليات حفظ السالم يف كانون األول/ديسمرب .٢٠١٧
كما تعهدنا بتوفري وحدة شرطة مشكلة متكاملة ،ونقف على
أهبة االستعداد لنشر وحدة مىت طلبت منا األمم املتحدة القيام
بذلك.

ويف عام  ،٢٠٠٨انتقلت بوتان من ملكية مطلقة خرية إىل
ملكية دستورية دميقراطية من خالل تطور ذي مغزى ومتعمد
وهادف .وتطورت التغيريات الدميقراطية يف بوتان من خالل
عملية داخلية ،بدون الضغط اخلارجي أو الثورة .ومع اعتماد
الدستور يف عام  ،٢٠٠٨نقل ملوكنا املسؤوليات عن محاية
سيادة بلدنا وأمنه إىل الشعب البوتاين .ومنذ ذلك احلني ،شهدنا
اثنتني من احلكومات املنتخبة .وانتهت فرتة والية احلكومة الثانية
يف آب/أغسطس وجيري حاليا على قدم وساق عقد اجملموعة
الثالثة من االنتخابات الربملانية .واختتمت اجلولة االنتخابية
األولية يف  ١٥أيلول/سبتمرب ،وستعقد اجلولة العامة يف ١٨
تشرين األول/أكتوبر .ونتوقع أن ننتهي من تشكيل احلكومة
وبالرغم من أن بوتان بلد نام صغري ،بعدد سكان يزيد املقبلة يف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب.
قليال على نصف مليون ،فإننا منذ أن أصبحنا عضوا يف عام
ويف العقد املاضي ،أرسى ملوكنا وشعب بلدنا أساسا
 ١٩٧١عملنا دائما بشكل بناء مع الدول األعضاء األخرى قويا لقيام دميقراطية قادرة على أداء وظائفها وحيوية وذكية يف
على حتقيق األهداف النبيلة لألمم املتحدة .وضمن أمور أخرى ،إطار نسيج النظام الدستوري وسيادة القانون .وإذ نتطلع إىل
ال تزال بوتان ملتزمة التزاما تاما بقضية السالم واألمن الدوليني ،املستقبل ،فإن بوتان ستواصل العمل مع مجيع الدول األعضاء
وهي إحدى الواليات واألهداف الرئيسية لألمم املتحدة .لقد على ضمان استمرار اضطالع األمم املتحدة بدور رئيسي يف
انضمت بوتان إىل أخوة البلدان املسامهة بقوات عسكرية تعزيز السالم واألمن التضامن .ويف ذلك الصدد ،أود أن أختتم
واملسامهة بوحدات شرطة يف عام  ٢٠١٤لكي تكون قادرة بياين باقتباس من ملكنا احملبوب ،صاحب اجلاللة جيغمي
على االضطالع بدور هادف يف صون السالم واألمن الدوليني ،كيسار ناجميل وانغتشوك.
دليال على التزامنا بتقاسم ذلك العبء مع الدول األعضاء
“ال ميكن أن يكون هناك سالم دائم ورخاء
األخرى .ومنذ ذلك احلني ،دأبت بوتان على العمل على توسيع
ومساواة وأخوة يف العامل إذا كانت أهدافنا منفصلة
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ومتباينة للغاية؛ وإذا كنا ال نقبل ذلك فإننا ،يف النهاية،
بشر ،كلنا متشاهبون ،نقتسم األرض فيما بيننا وأيضا
مع سائر الكائنات ذات اإلحساس ،وهي مجيعا على
قدم املساواة تضطلع بدور ولديها مصلحة يف حالة هذا
الكوكب واجلهات الفاعلة فيه”.
وأمتىن للجمعية العامةكل النجاح يف دورهتا الثالثة والسبعني.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر كبري مستشاري احلكومة املؤقتة ووزير خارجية
مملكة بوتان ،على البيان الذي أدىل به للتو.
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يف الوقت الذي جنتمع فيه اليوم حتت هذا السقف الواحد،
تتطلع شعوبنا إيل احلصول علي حقوقها العادلة واملشروعة يف
السالم والتنمية والعيش الكرمي وبناء منظومة دولية متماسكة
ومتكاملة وقادرة علي الصمود يف وجه التحديات اليت هتدد
وجود واستقرار احلياة البشرية ،كاجلوع واألمراض واألوبئة
واإلرهاب واحلروب والفقر وشح املوارد وغياب حمفزات النمو
والكوارث الطبيعية .إن موريتانيا على يقني من أن القيم النبيلة
اليت تأسست عليها هذه املنظمة ال تزال قادرة على بناء عامل
مزدهر يسوده التفاهم وتنعم شعوبه بالسالم والرفاهية.

لقد سعت اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية من خالل تنظيم
اصطحب السيد ليونبو تشريينغ وانغتشوك ،كبري مستشاري
القمة احلادية والثالثني لإلحتاد اإلفريقي بنواكشوط يف الفرتة من
احلكومة املؤقتة ووزير خارجية مملكة بوتان ،من املنصة.
 2إىل  3متوز/يوليه  2018حتت شعار “كسب معركة الفساد:
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن مسار مستدام على درب حتول أفريقيا” إىل اإلسهام يف وضع
ملعايل السيد إمساعيل ولد الشيخ أمحد ،وزير الشؤون اخلارجية رؤية شاملة ملواجهة التحديات اليت متثلها ظاهرة الفساد سبيال
والتعاون يف مجهورية موريتانيا اإلسالمية.
إيل حترير شعوبنا األفريقية من هذه املمارسة البشعة.
السيد أحمد (موريتانيا) :يسعدين يف البداية أن أتقدم
وقطعت موريتانيا أشواطا ال يستهان هبا ،حيث قامت
بالتهنئة إىل السيد الرئيسة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس
باختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات أسهمت يف احلد من هذه
على توليها رئاسة الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة لألمم
الظاهرة إذ مت تفعيل دور املؤسسات الرقابية واعتماد الشفافية
املتحدة ،متمنيا هلا كل التوفيق والنجاح يف مهامها.
يف مجيع التعامالت املالية ،وكذلك عصرنة النظام اجلبائي للدولة
كما أود أن أعرب عن عميق التقدير للسيد مريوسالف وتطويره إضافة إىل حتديث نظم الدفع ووسائلها عن طريق برنامج
اليتشاك على الكفاءة واملهنية العالية اليت أدار هبا الدورة السابقة إصالح نقدي هذه السنة ،مت مبوجبه تغيري قاعدة العملة الوطنية.
للجمعية العامة .ويف هذا املقام ،ال ميكن إال أن أشيد باجلهود
وحتت قيادة فخامة الرئيس حممد ولد عبد العزيز ،إعتمد
الكبرية واملساعي النبيلة اليت يبذهلا األمني العام لألمم املتحدة،
السيد أنطونيو غوترييش ،يف إصالح وقيادة منظمتنا خدمة بلدنا سياسة اقتصادية متكاملة تضمن الرخاء والرفاهية
للمواطنني ،فشيدت الطرق واملطارات واملوانئ ووفر بلدنا
للسلم واألمن الدوليني.
اخلدمات األساسية من ماء الشرب والكهرباء؛ وقام بإصالحات
وال يفوتين هنا أن أقدم أصدق التعازي النبيلة وأخلص
هتدف إىل حتقيق النمو املتسارع يف شىت القطاعات االقتصادية
املواساة على وفاة األمني العام السابق لألمم املتحدة ،السيد
كويف عنان ،الذي عرف بصدقه وإنسانيته ونبل أخالقه ،وكان واملنجمية والنفطية؛ كما أصدر مدونة تشجع اإلستثمار وأنشأ
يل شرف العمل معه عن قرب على ملفات عدة ،وبصفة خاصة منطقة اقتصادية حرة مبدينة نواديبو؛ ويُتوقع أن يصل النمو
اإلقتصادي للبلد إىل نسبة تزيد على  %4هذه السنة.
على امللف السوري.
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وللحد من التأثريات السلبية النامجة عن التغريات املناخية
على النمو اإلقتصادي واحلياة العامة ،بادرت موريتانيا إىل تبين
سياسة وطنية هتدف إىل استخدام مصادر الطاقة املتجددة
والعمل على التصدي لظاهرة زحف الرمال واالهتمام بالوسط
البيئي واحملميات الطبيعية .وصادق بلدنا على جممل اإلتفاقيات
الدولية ذات الصلة بالتغريات املناخية .وحتتضن نواكشوط كما
تعلمون مقر الوكالة األفريقية للسور األخضر الكبري.
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األغلبية وبعض أحزاب املعارضة ،وأطياف واسعة من اجملتمع
املدين والشخصيات املستقلة ،يف الفرتة ما بني  29أيلول/
سبتمرب إىل  20تشرين األول/أكتوبر  ،2016متخضت عنه
خمرجات أفضت إىل تعديالت دستورية مبوجب استفتاء نظم
يف اخلامس من شهر آب/أغسطس  ،2017سامهت يف تعزيز
الدميقراطية وترسيخ دولة القانون وترشيد املوارد العمومية.
وقد مثلت انتخابات الفاتح و  15من شهر أيلول/سبتمرب
اجلاري ،فرصة للشعب املوريتاين الختيار ممثليه يف اهليئات
التشريعية والبلدية واجملالس اجلهوية .وتكريسا لنهج الالمركزية،
شهد البلد ألول مرة يف تارخيه انتخاب جمالس جهوية تعىن
بتنمية وتطوير اجلهات واألقاليم املختلفة ،ترسيخا إلشراك
اجملموعات احمللية يف تسيري شؤوهنا .وقد جرت هذه االنتخابات
حتت إشراف جلنة انتخابية مستقلة ،يف جو من السلم واألمن
ويف ظروف طبعتها الشفافية والنزاهة بشهادة الفرقاء السياسيني
ومراقبني دوليني من اإلحتاد األفريقي وممثلي اجملتمع املدين.
وشارك فيها خمتلف الطيف السياسي واحتلت فيها املرأة مكانة
مميزة على مستوى الرتشيحات وإحراز نتائج معتربة منها رئاسة
اجمللس اجلهوي لدائرة نواكشوط .وتعكس النتائج احملرزة من قبل
النساء يف االستحقاقات االنتخابية األخرية املكانة اليت متنحها
السياسة الوطنية إلشراك املرأة يف كافة مستويات اختاذ القرار
ومتكينها من ولوج كل املناصب السياسية والعسكرية والقضائية،
فضال عن منحها حصة إلزامية يف كل املناصب اإلنتخابية.

ووعيا من اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية بأن حتقيق العدالة
واملساواة بني كافة أفراد اجملتمع والتوزيع العادل للثروة من أهم
ركائز بناء الدولة احلديثة ،فقد أدخلت إصالحات جذرية يف
مسطرهتا القانونية بغية تكريس مبدأ استقالل القضاء وتقريبه
من املتقاضني .وراهن بلدنا على حرية الصحافة باعتبارها خيارا
اسرتاتيجيا بغية تكريس الدميقراطية وتعزيز ممارستها .وخالل
الفرتة املاضية مت إنشا ٌء صندوق عمومي لدعم الصحافة اخلاصة؛
وتقنني الصحافة اإللكرتونية؛ واستحداث شركة للبث اإلذاعي
والتلفزيوين؛ وإلغاء عقوبة السجن يف قضايا اإلعالم؛ وفتح
وسائل اإلعالم العمومي أمام كافة الفاعلني السياسيني .لقد
حتققت هذه املكاسب نتيجة لإلرادة السياسية الصادقة الرامية
إىل إشاعة احلرية والدميقراطية ،الشيء الذي مكن بلدنا من
احملافظة على مكانته املتقدمة يف ترتيب حرية الصحافة على
املستوى الدويل .فحسب منظمة “مراسلون بال حدود” ،حتتل
موريتانيا منذ سنوات متتالية املرتبة األوىل عربيا على مستوى
حرية التعبري والصحافة حسب آخر تقرير لربنامج األمم املتحدة
كما تويل القيادة الوطنية أمهية خاصة للشباب ،فوضعت
اإلمنائي.
اسرتاتيجية متعددة األبعاد تتبىن مقاربات شاملة متس خمتلف
لقد عملت موريتانيا على تشجيع التوافق الوطين وانتهاج جوانب اهتمامات الشباب يف اجملال السياسي والفكري
سياسة اإلنفتاح الدائم .ويف هذا اإلطار ُعقدت العديد من وجماالت التعليم والتكوين املهين والتشغيل .كما مت استحداث
اللقاءات التمهيدية واملشاورات مع خمتلف أطياف املعارضة جملس أعلى للشباب ووكالة وطنية للتشغيل.
سعيا للتوافق ،توجت بتنظيم حوار سياسي مفتوح بني األغلبية
إن املكانة املهمة اليت حيتلها ملف حقوق اإلنسان يف
واملعارضة عام  2011تبعه حوار آخر شامل بني أحزاب السياسات الوطنية تتجلي من بني أمور أخرى يف مواصلة بذل
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اجلهود الرامية إىل ترسيخ حقوق اإلنسان؛ فضال عن حتسني
ظروف السجون والوقاية من التعذيب؛ وحماربة املمارسات
الضارة باملرأة والطفل .ومن جهة أخرى تتواصل تلك السياسة
اهلادفة إىل القضاء بصفة هنائية على خملفات الرق .ويف هذا
املضمار صنًفت التشريعات الوطنية العبودية ضمن اجلرائم
ضد اإلنسانية يف التعديالت الدستورية لسنة  .2012وتعززت
املنظومة القانونية جبملة من القوانني والنظم تعتمد مقاربات
جديدة من بينها إنشاء حماكم خمتصة بقضايا خملفات الرق على
امتداد الرتاب الوطين .كما مت استصدار خارطة طريق تتضمن
تطبيق تسع وعشرين توصية خاصة مبحاربة الرق وخملفاته يف
شهر آذار/مارس  ،2014وأشادت هبا املقررة اخلاصة لألمم
املتحدة .كما استحدثت احلكومة وكالة للتضامن اإلجتماعي
تعمل على حماربة الفقر وخملفات العبودية ومن مهامها مساعدة
الطبقات األكثر هشاشة عن طريق توفري اخلدمات الصحية
والتعليمية ومتويل املشاريع املدرة للدخل.
إن بلدنا الذي دعم نضال الشعب اجلنوب األفريقي ضد
سياسات التمييز العنصري ،يعرب عن ارتياحه لعقد األمم املتحدة
مؤمتر قمة السالم هذه السنة (انظر  A/73/PV.4و )A/73/PV.5
تثمينا للدور النضايل للراحل نيلسون مانديال .ويف هذا اإلطار،
نذكر أن بلدنا كرم املناضل والزعيم الراحل ماديبا ،بتسمية
شارع من أكرب شوارع العاصمة بامسه .كما خصص مؤمتر القمة
األفريقي ،الذي عقد مؤخرا بنواكشوط ،فعاليات خاصة إلحياء
ذكراه املئوية ،استحضارا للقيم واملثل اليت كافح من أجلها.
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يف املنطقة .وتعمل موريتانيا ،من هذا املنطلق ،على أن يسود
االنسجام والوئام يف املنطقة دون اإلقليمية من خالل سياسة
ثابتة حلسن اجلوار والنأي بالبلد عن النزاعات .ويتابع بلدنا
باهتمام قضية الصحراء الغربية ،ويدعم جهود األمم املتحدة
إلجياد تسوية ترضي األطراف املعنية وتسهم يف ترسيخ االندماج
والتكامل االقتصادي لدول احتاد املغرب العريب.
وحتظى القضية الفلسطينية بأمهية قصوى يف اهتمامات
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،وهذا ما يعكسه تشبث بلدنا
باملوقف الثابت يف هذا اجملال ،حيث دعونا يف كل املناسبات
إىل البحث عن حل منصف وقابل لالستمرار استنادا إىل
املرجعيات العربية والدولية ذات الصلة ،يفضي إىل إقامة الدولة
الفلسطينية ،وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما خيص املوضوع اللييب ،فإننا ندعم مسار األمم املتحدة
واملسارات األخرى املكملة ،ومن بينها عمل اللجنة املخصصة
الرفيعة املستوى املعنية بليبيا واللجنة الرباعية ودول اجلوار اللييب.
وخبصوص الوضع يف سورية ،فإننا نؤكد على ضرورة السعي
اجلاد للوصول إىل حل سياسي عرب حوار وطين شامل ،يصون
وحدة سورية واستقالهلا وكرامة شعبها يف العيش يف أمن وسالم.
وفيما يعين اليمن الشقيق ،جندد دعمنا للشرعية بقيادة الرئيس
عبد ربه منصور هادي .وندعو إىل وضع حد ملظاهر االنقسام
وانتهاج سبل احلل السلمي ،وفقا للمرجعيات الثالث .وندعم
جهود األمم املتحدة اهلادفة إىل إجياد حل سياسي هلذه األزمة.
ونؤكد دعمنا حلكومة الصومال يف استعادة األمن واالستقرار يف
ربوع هذا البلد الشقيق ،وجندد إدانتنا لكل األعمال اإلرهابية
اليت تستهدف املراكز احليوية لدولة الصومال.

إن موقع موريتانيا اجلغرايف املتميز ،وانتمائها العريب األفريقي،
يضعان عليها مسؤولية بارزة بشأن املنظومة األمنية واالقتصادية
والبشرية يف املنطقة دون اإلقليمية .وإدراكا منها هلذه املسؤولية،
وخبصوص مسلمي الروهينغيا ،جندد شجبنا وإدانتنا القوية
اضطلعت بدور حموري يف إنشاء اجملموعة اخلماسية ملنطقة
ملا تتعرض له هذه األقلية من قتل وتشريد ،وندعو اجملتمع الدويل
الساحل .واخنرطت بشكل عملي يف تشكيل القوة املشرتكة
إىل حتمل مسؤولياته إلهناء مأساة هذا الشعب املظلوم.
هلذه اجملموعة ،اليت تتصدى اليوم بقوة للجماعات اإلرهابية
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يف اخلتام ،ال يسعين إال أن أؤكد جمددا على احرتام
موريتانيا اللتزاماهتا الدولية كافة ،ومتسكها بالنظام الدويل
املتعدد األطراف ومببادئ األمم املتحدة الرامية إىل إجياد عامل
يسوده األمن واالستقرار وتعيش شعوبه يف رفاه وسالم ،وعلى
استعدادها الدائم للعمل مع شركائها من أجل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيدة أوريليا فريك ،وزيرة اخلارجية والعدل والثقافة يف
إمارة ليختنشتاين.
السيدة فريك (ليختنشتاين) (تكلمت باإلنكليزية) :من
دواعي سروري العظيم وارتياحي الشخصي أن أرى امرأة ترتأس
اجلمعية العامة .فهذه هي املرة العاشرة اليت أتشرف فيها بالتكلم
يف هذه القاعة التارخيية ،وهي املرة األوىل يف كل تلك األعوام
اليت تتقلد فيها امرأة املنصب األعلى هنا يف اجلمعية العامة .إنين
أحيي قيادهتا ،وسندعمها .غري أنه من املخيب لآلمال كذلك
أن نرى أن األمم املتحدة ،اليت ينبغي أن تكون رائدة على طريق
متكني املرأة ،كثريا ما تضيع الفرص املتاحة للتعيني يف مواقع يرتدد
صداها خارج هذا املبىن .ولذلك ،فإنين ممتنة أميا امتنان لألمني
العام غوترييش على التزامه بتحقيق املساواة بني اجلنسني .فقد
برهن تصميمه على أنه ميكن حتقيق ذلك اهلدف بسرعة نسبيا.
إننا مل حنقق بعد املساواة الكاملة بني اجلنسني يف وطننا يف
ليختنشتاين ،وسنواصل التطلع إىل األمم املتحدة لكي تكون
القدوة اليت هنتدي هبا يف طريقنا.
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إن السنوات األوىل من عمل األمم املتحدة توضح احلماسة
اليت اغتنمت هبا الدول الفرصة اليت كانت قد هيأهتا لنفسها.
وكان هناك تركيز قوي على اجلراح املفتوحة األكثر إيالما
اليت سببتها احلرب العاملية الثانية .وتدرجييا أصبحت األبعاد
احلقيقية ألهوال احملرقة معروفة لعامة الناس ،وال سيما من خالل
حماكمات نورمربغ ،وقد أبرمت وفقا لذلك اتفاقية منع جرمية
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .وقد وضعت اجلمعية العامة
هدف إزالة مجيع األسلحة النووية يف أول قرار هلا (القرار ( ١د-
 ،))1متأثرة باالنطباعات احلية عن أهوال هريوشيما وناغازاكي.
إننا ما زلنا بعيدين عن حتقيقه ،وقد كان الطريق وعرا وال يزال
كذلك .غري أننا رمسنا أخريا طريقا للمضي قدما باعتماد معاهدة
حظر األسلحة النووية يف العام املاضي .وأنا أهنئ البلدان الـ ١٩
اليت صدقت فعال على املعاهدة ،وسنبذل قصارى جهدنا ألن
حنذو حذوها.
وقد كانت األمم املتحدة كذلك املكان الذي وضعنا فيه
معايري حقوق اإلنسان ،وهي القواعد اليت توجه العالقة بني
الدولة والشخص البشري ،فرديا ومجاعيا .وقد بدأ اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ذلك املسار امللهم .وقد أسهمت إلينور
روزفلت ،إحدى القدوات بالنسبة يل شخصيا ،إسهاما حامسا
يف اعتماده .وبعد سبعني عاما ،ال ميكن أن يكون مثة شك
يف أن لكل فرد على ظهر هذا الكوكب احلق يف التمتع جبميع
احلقوق الواردة يف اإلعالن .وقد بين عدد كبري من املعاهدات
الرائدة على أسسه ،وذلك سجل مشرف جدا .ويعكس جمال
حقوق اإلنسان ،أكثر من غريه ،روح ميثاق األمم املتحدة،
املكتوب نيابة عن الشعوب ،ال حكوماهتا.

متثل األمم املتحدة أهم مشروع سالم يشهده العامل على
وقد أصبحت التنمية مسألة رئيسية أخرى يف هذا املبىن.
اإلطالق .فقد شكلت الطريقة اليت نعيش هبا معا منذ أكثر من
فاألمم املتحدة متثل بالفعل ،املنرب األكثر أمهية يف العامل يف ذلك
سبعة عقود .وقد أنشئت نتيجة لإلميان بأنه ال ميكن للعامل أن
الصدد ،بالنسبة للعديد من أعضائها.
يتحمل مواجهة مسلحة بني دوله األقوى ،مبا هلا من آثار مدمرة
وهذه أيضا مهمة أخرى نعمل عليها معاً .وقد اتفقنا على
على اجلميع .وقد أنشئت على أساس نظام مجاعي لصون السلم
احلق يف التنمية ،وأوضحنا أن التنمية وحقوق اإلنسان والسالم
واألمن الدوليني ،استنادا إىل قيم مشرتكة وأهداف مشرتكة.
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واألمن يرتبط بعضها ببعض .وقد توج هذا اجلهد بأهداف
التنمية املستدامة ،اليت ستوجه عملنا حىت عام  .٢٠٣٠وهي
تتيح فرصة تارخيية ،وحنن مدينون ألطفالنا بعدم تفويتها.

واليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،نواجه حتديا يف عزمنا
على جمرد القيام بذلك .اليوم ،مل يعد بوسعنا أن نعترب وجود
تلك الظروف من املسلمات .والتشكيك يف االتفاقات واملعايري
الدولية يف جماالت التجارة وتغري املناخ ونزع السالح واهلجرة
وحقوق اإلنسان له قاسم مشرتك واحد .فهو ال يقوض مضمون
تلك االتفاقات فحسب ،بل إنه هجوم على النظام القائم على
القواعد يف حد ذاته .وهو خيالف التعهد الذي نلتزم به مجيعا
مبوجب امليثاق ،أي احرتام التزاماتنا مبوجب القانون الدويل.

وجتاهل الوقائع وإنكار احلقائق واستدعاء اخلوف والسخط
كلها وصفات للكوارث .وقد شهدنا ترديا يف هذا احلوار .وكان
االحندار سريعا أدى بنا اليوم إىل نقطة تتعرض عندها أسس
ما أنشأناه معا للهجوم.

ومن هذه املؤسسات اآللية الدولية احملايدة واملستقلة
للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني
عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة
يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس  .2011وحنن نعتز
بأنه كان لنا قصب السبق يف إنشائها قبل عامني .وقد ولدت
تلك اآللية من رحم اإلحباط إزاء اجلمود يف جملس األمن،
وسرعان ما أصبحت رمزا ملا ميكن للجمعية أن حتققه وبصيص
أمل لسورية .ويف هذه اللحظة احلامسة يف النزاع السوري ،فإن
تصميمنا على كفالة املساءلة عن اجلرائم املرتكبة سيشكل
مستقبل البلد.

إن حتدي تغري املناخ هو خري مثال على أن األمم املتحدة
ال غىن عنها .حنن أنفسنا قد أوجدنا هتديدا ألمننا ذاته كجنس
بشري وكأفراد .إنه هتديد ال يعرف احلدود الوطنية وال ُييز.
ومجيعنا متساوون يف تكبد الضرر ،وال يسعنا أن نتغلب عليه إال
جبهودنا معا .إن بقاءنا ذاته على احملك ،ومع ذلك فقد ختلفنا
ويف سياق هذه املناقشة ،أعرب املتكلمون عن تأييدهم
كثريا عن الركب فيما يتعلق مبا ينبغي القيام به .واألمني العام
حمق يف دق ناقوس اخلطر .فهذا أحد مسؤولياته .واألمر مرتوك الساحق للنظام الدويل القائم على القواعد .وهذا يعطينا األمل
واإلهلام للتصدي للتحديات اليت نواجهها .فلنكن واضحني.
لنا مجيعا للعمل.
وكل ذلك ميكن أن يؤدي إىل استنتاج واحد فقط .حنن علينا أن نعمل على جعل األمم املتحدة وافية بالغرض .وأكثر
حباجة إىل مزيد من األمم املتحدة ،وليس أقل .حنتاج إىل أمم ما يقلقنا ،أنه ال يزال لدينا جملس أمن يكون أقل فاعلية عندما
متحدة أكثر فعالية وتعاونية ودينامية ،وأكثر تناغما مع العصر تكون احلاجة ماسة إليه .وبينما نعاجل نقاط ضعفنا ،جيب
الذي نعيش فيه ،ومع ذلك ،فقد تشتت جهودنا .إننا نرى أن نستفيد بشكل أفضل من مواطن قوتنا ،وال سيما سلطة
توجهات للعودة إىل منوذج أدى إىل معاناة هائلة يف املاضي ،اجلمعية .فلديها السلطة القانونية والسياسية لبناء املؤسسات
ومن املؤكد أن عواقبه ستكون وخيمة اليوم .فالتعامي عن قصد ووضع السياسات اليت تغري قواعد اللعب.

إن امليثاق هو مرجعيتنا الرئيسية وحنن بصدد التعامل مع
التحديات األكثر إحلاحا يف عاملنا اليوم .وتربز الفقرة التالية من
الديباجة هذا العام:
“حنن شعوب األمم املتحدة ...وقد آلينا على
أنفسنا ..أن نبني األحوال اليت ميكن يف ظلها حتقيق
العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها
من مصادر القانون الدويل”.
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إننا نواجه حالة خمتلفة متاما ،مع حتد كبري مماثل للمساءلة
عن الفظائع اليت ارتكبتها السلطات يف ميامنار ضد السكان من
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يف القطاع املايل من املساعدة يف القضاء على الرق املعاصر
وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة .وأنا أعتز بأن أكون املنظم
املشارك هلذه اللجنة ،إىل جانب حممد يونس ،احلائز على جائزة
نوبل للسالم .وال تراودنا أي أوهام إزاء جسامة املهمة ،ولكن
يشجعنا أن خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠أوجدت هذه
الدفعة القوية للقضاء على الرق يف هناية املطاف ،وحنن على
استعداد الغتنام هذه الفرصة ،جنبا إىل جنب مع اجلميع هنا.

الروهينغا ،وهي صادمة لنا مجيعا .وال ميكن أن تكون هناك عودة
طوعية ملئات اآلالف من النازحني قسرا إىل بنغالديش ما مل
نتمكن من ضمان عملية للمساءلة ذات املصداقية .ولدينا اآلن
طريق مباشر إىل العدالة ،فاحملكمة اجلنائية الدولية قضت بأن
بإمكاهنا ممارسة واليتها القضائية على جرمية الرتحيل القسري.
وهذا يهيئ خيارا جديدا وسريعا لسياسات الدول الـ  ١٢٣بيننا
اليت انضمت إىل نظام روما األساسي ،حيث ميكننا اآلن أن
نتكاتف وأن حنيل احلالة يف كوكس بازار إىل احملكمة اجلنائية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة
الدولية .وحيدوين األمل يف أن تعقد حمادثة هنا يف نيويورك خالل اآلن ملعايل السيد ليجيون مبيال مبيال ،وزير خارجية مجهورية
األسابيع القليلة املقبلة.
الكامريون.
من سوريا إىل ميامنار إىل فنزويال ،فإن احملكمة اجلنائية
السيد مبيال مبيال (الكامريون) (تكلم بالفرنسية) :باسم
الدولية هي حمور اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلفالت من فخامة السيد بول بيا ،رئيس مجهورية الكامريون ،أود يف البداية
العقاب .ولعل إنشاء هذه احملكمة قبل  20عاما هو التقدم أن أقدم خالص هتانينا احلارة للرئيسة على انتخاهبا لقيادة
األهم يف التاريخ احلديث للقانون الدويل .لقد حققت الرؤية اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .هذه حلظة تارخيية،
اليت ظلت تراوغنا قرنا .واليوم ،ها هي مؤسسة منقوصة ،ولكن بالنظر إىل أهنا ليست إال رابع امرأة ترتأس اجلمعية يف غضون
األهم من ذلك ،ال غىن عنها .ومن احلقائق الواضحة أنه يف  ٧٣عاما من عمر األمم املتحدة .وأنا على يقني من أن خربهتا
الوقت الذي قد يبدو أن هناك استجوابا عاما للنظام القائم على الدبلوماسية ومعرفتها مبنظومة األمم املتحدة ستكفل هلا النجاح
القواعد ،فإن احملكمة اجلنائية الدولية جتد نفسها هدفا هلجوم يف أداء مهامها.
معني من خمتلف اجلوانب .حنن حباجة إىل هذه احملكمة أكثر من
وأود أيضا أن أعرب عن امتناين لسلفها ،السيد مريوسالف
ذي قبل ،وجيب أن نكون على استعداد للدفاع عنها أكثر من
اليتشاك ،الذي أسهم إسهاما متميزا يف تعزيز قيم املنظمة اليت
أي وقت مضى.
نتشاطرها .وأود أيضا أن أهنئ األمني العام أنطونيو غوترييش
إن مسألة الرق احلديث واالجتار بالبشر تقلق حكومة على التزامه بالوفاء باملهام احلساسة املوكلة إليه مبوجب ميثاق
ليختنشتاين يشكل خاص .وقبل سبعني عاما ،اتفقنا يف اإلعالن األمم املتحدة ،وعلى جهوده الرامية إىل تنفيذ اإلصالحات
العاملي حلقوق اإلنسان على أنه ال جيوز اسرتقاق أو استعباد الرامية إىل زيادة فعالية األمم املتحدة على حنو يركز على السكان
أحد .واليوم ،يعيش أكثر من  ٤٠مليون شخص ،معظمهم من والتنمية.
النساء والفتيات ،يف مثل هذه الظروف .وهذا أمر غري مقبول.
ويرحب وفد بلدي باملوضوع الذي اختاره الرئيس هلذه
وقد تضافرت جهودنا مع شركائنا من أسرتاليا وجامعة األمم
الدورة“ :جعل األمم املتحدة يف خدمة اجلميع :قيادة عاملية
املتحدة ،وأنشأنا جلنة القطاع املايل املعنية بالرق املعاصر واالجتار
ومسؤوليات مشرتكة من أجل جمتمعات منصفة ومستدامة
بالبشر .وتتمثل مهمتها يف وضع استجابة متكن اجلهات الفاعلة
يعمها السالم” .وال تزال بؤر التوتر املستمرة ،ال سيما يف
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السكان باعتبارمها أضمن وسيلة لتحقيق السالم الدائم وتوفري
احلماية الكافية لألفراد والدميقراطية الفعالة .وكما ذكر الرئيس
بول بيا منذ عدة سنوات ،فإن الدميقراطية يف غياب التنمية
ليست سوى وهم يؤدي إىل خيبة أمل بالغة.

أفريقيا والشرق األدىن واألوسط ،وكذلك ظهور مسائل جديدة
من بينها اإلرهاب والتطرف العنيف واهلجرة والكوارث الطبيعية
وتغري املناخ ،على سبيل املثال ال احلصر ،هتدد أسس حضارتنا
وتثري مسألة قدرة األمم املتحدة على التصدي بصورة كافية
للمشاكل املعاصرة ،باعتبارها مسألة قصوى .وجيعل اتساع
وخالل األشهر األخرية هذه ،طغت على األنباء على وجه
نطاق املنافع العامة العاملية من الضروري اآلن أن تكون منظمة اخلصوص الصور احملزنة للرجال والنساء واألطفال الذين فقدوا
األمم املتحدة ،كما ورد نصا يف امليثاق ،حمورا لتنسيق اإلجرءات أرواحهم أثناء حماولة عبور احلدود والبحار حبثا عن مستقبل
اليت تتخذها األمم لتحقيق تلك الغايات املشرتكة.
أفضل .وال ميكننا أن نستمر يف جتاهل هذه املسألة .وجيب
ويتطلب التعقيد املتزايد ملشاكل عصرنا ،فضال عن الرتابط علينا  -يف إطار االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة
غري املسبوق بني األمم والشعوب أن نعمل بشكل مجاعي وجند والنظامية ،الذي سيعتمد خالل املؤمتر احلكومي الدويل املقرر
حلوال عاملية هلا .وتُ ُّ
عد األمم املتحدة اليوم أفضل جتسيد لتعددية عقده يف كانون األول/ديسمرب يف املغرب  -أن نسلّم بأن الفقر
األطراف ،وهي أنسب طريقة للتصدي للتحديات اليت تواجه والبطالة وضعف القوة الشرائية ،أوباختصار ،عدم اليقني يف
البشرية قياسا إىل ما كانت عليه يف املاضي .وذلك هو جوهر املستقبل ،تشكل مجيعا انتهاكات عديدة للكرامة اإلنسانية،
منظمتنا الذي ينبغي القول أهنا أنشئت إلنقاذ األجيال املقبلة وبالتايل كثريا من اإلخالل بالسلم وأسباب عدم االستقرار
من احلرب وتعزيز التقدم االجتماعي وهتيئة ظروف معيشية السياسي والعوامل الدافعة على اهلجرة اليت لن تكون آمنة وال
منظمة وال منتظمة إذا مل نفعل شيئا إزاءها .وعليه ،ينبغي أن
أفضل جلميع الشعوب.
حتقيقا لتلك الغاية ،يرى بلدي أن دور األمم املتحدة تلفت مسألة تدفقات اهلجرة هذه انتباه ضمرينا اجلماعي وتذكرنا
ومستقبلها ال يزاالن يعتمدان على رغبة الدول األعضاء يف تعزيز بأمهية التضامن الفعال وحتقيق الرخاء املشرتك.
شرعيتها وطابعها التمثيلي الدميقراطي حىت ال يتخلف أحد عن
الركب .وينطوي ذلك بالضرورة على إصالح أجهزهتا ،مبا جملس
األمن .ويف ذلك الصدد ،ال ميكننا االستمرار يف هتميش أفريقيا،
اليت ال تزال القارة الوحيدة اليت ليس هلا مقعد دائم يف اهليئة
الرئيسية املسؤولة عن صون السلم واألمن الدوليني.

ويعتمد دور األمم املتحدة ومستقبلها أيضا على املساواة
يف التعامل مع ركائزها الثالث :السالم واألمن الدوليني والتنمية
وحقوق اإلنسان .وجيب أال يغيب عن بالنا أن البشر الذين
تعتمد تنميتهم على ظروفهم املعيشية ،هم من صميم أهداف
املنظمة .و ّ
متكننا الصلة املعقدة بني السالم والتنمية وحقوق
اإلنسان من النظر إىل القضاء على الفقر وحتسني ظروف معيشة
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وفيما يتعلق باألمن اجلماعي ،فما زلنا على اقتناع بأنه
جيب تسوية املنازعات الدولية أو احمللية وفقا ملبادئ ميثاق
األمم املتحدة .وباإلضافة إىل ذلك ،جيب علينا أن نضاعف
جهودنا لتحقيق هدف نزع السالح .بيد أن الكامريون ترى
يف ذلك الصدد ،أنه جيب أال يقلل االهتمام واملوارد املكرسة
ملسألة األسلحة النووية والكيميائية من أمهية املشكلة احملورية اليت
تسببها األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة املدرجة يف جدول
األعمال الدويل .وجتدر اإلشارة وفقا لإلحصاءات املتاحة حاليا،
إىل أن ما يزيد على  ٩٠يف املائة من ضحايا احلرب يف مجيع
أحناء العامل ،وخاصة يف أفريقيا ،هم من ضحايا هذه األسلحة.
وباإلضافة إىل ذلك ،يزداد حتويل األسلحة الصغرية واألسلحة
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اخلفيفة إىل اجلماعات اإلرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية أو
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وبوكو حرام وغريها.
ويسر الكامريون استضافتها ،يف ياوندي ،خالل الفرتة من
 ١١إىل  ١٣حزيران/يونيه أول مؤمتر معين باتفاقية وسط أفريقيا
ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع
القطع واملكونات اليت ميكن أن تستخدم يف صنع هذه األسلحة
وتصليحها وتركيبها .وحتت قيادة بلدي ،الذي يتوىل رئاسة املؤمتر
األول هذا لفرتة السنتني ،أعربت دول وسط أفريقيا بال حتفظ
عن التزامها مبكافحة انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
يف مجيع الدول األطراف يف اتفاقية كينشاسا عن طريق تعبئة
املوارد العملياتية املناسبة على الصعيدين املؤسسي واللوجسيت.
وتعتزم دول وسط أفريقيا تعزيز التعاون والتنسيق والربط الشبكي
وقابلية التشغيل املتبادل فيما بينها ومع الشركاء اآلخرين ،مبا يف
ذلك األمم املتحدة ،من أجل التنفيذ الفعال التفاقية كينشاسا
ملكافحة التداول غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة.
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وهنا ،أود أن أشدد على احلاجة إىل تغيري البنية االقتصادية
ملعظم االقتصادات األفريقية ،اليت تُرّكز النشاط االقتصادي على
الصناعات االستخراجية وقطاعات إنتاج السلع األساسية.
وبالنظر إىل األثر احملدود للقطاعات األخرى ،تولّد أمناط
اإلنتاج هذه فرص عمل قليلة وتعزز عدم املساواة ،فيما تنثر
يكمن احلل يف حتويل
بذور االضطراب االجتماعي .وبالتايلُ ،
االقتصادات األفريقية ،وال سيما من خالل التصنيع والتنويع
االقتصادي .ولذلك ،فمن املناسب اآلن أكثر من أي وقت
مضى تقدميُ املزيد من الدعم إىل البلدان األفريقية ملساعدهتا على
تقليل أعباء ديوهنا وحتسني قدراهتا اإلنتاجية ،وأخرياً مساعدة
منتجاهتا على الوصول إىل األسواق العاملية يف ظل ظروف أكثر
مالءمة.

وفيما يتعلق حبالة التجارة الدولية على وجه التحديد،
ال تزال أفريقيا تواجه هتديدا بسبب النزعة احلمائية اليت نرى أن
احلل األنسب هلا هو إقامة نظام جتاري عاملي متعدد األطراف،
يقوم على االنفتاح والشفافية والقابلية للتنبؤ والشمول وعدم
التمييز ويستند إىل قواعد عادلة ،متشياً مع أهداف التنمية
وتعلم الكامريون أهنا ميكنها التعويل على دعم األمم املستدامة .وتدرك الكامريون مسؤولياهتا يف السياق احلايل.
ويقتضي التحدي املتمثل يف حتقيق الرفاه اجلماعي يف بلدي
املتحدة واألمني العام.
اعتماد سياسات وبرامج إمنائية طموحة وواقعية وغرس القيم
وفيما يتعلق باحلالة االقتصادية العاملية ،وعلى الرغم من
الدميقراطية يف حياتنا االجتماعية والسياسية ،إضافة إىل إدراج
بوادر االنتعاش ،ال يزال النمو يف العديد من املناطق دون احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف أولويات جدول أعمالنا.
املستويات الالزمة إلحراز تقدم سريع حنو حتقيق أهداف التنمية
وعلى اجلبهة االقتصادية وعلى وجه أكثر حتديداً ،يسعى
املستدامة .ولذلك ،من الضروري زيادة صايف التدفقات املالية
الدولية إىل البلدان النامية ،واليت كانت قد اخنفضت يف السنوات بلدي بعزم إىل بناء قطاعات إنتاجية وهيكلية واعدة ،واليت
نتصور حتسني الظروف املعيشية للسكان.
األخرية .ومع ذلك ،ينبغي أال خندع أنفسنا .إن الوفاء بالتزامات ال ميكننا من دوهنا أن ّ
املساعدة اإلمنائية الرمسية وحده لن ميكننا من تلبية مجيع وهذا هو اهلدف من رؤيتنا الطويلة األمد اليت ترمي ،متشياً مع
احتياجات التمويل الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .جدول األعمال السياسي للرئيس بيا ،إىل جعل الكامريون بلداً
ولذلك ،ينبغي حشد سبل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام صاعداً حبلول عام .٢٠٣٥
وعلى اجلبهة البيئية ،ال يزال بلدي ،الذي كان من بني
 2030وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل
أوائل الدول اليت صدقت على اتفاق باريس ،ملتزما التزاماً راسخاً
الثالث لتمويل التنمية بصورة كاملة على كل املستويات.
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باحلفاظ على التنوع البيولوجي .ولذلك ،ومن أجل محاية التوازن
املناخي للكوكب ،اختذت الكامريون ،اليت تقع يف حوض هنر
الكونغو وهي ثاين أكرب بلد من حيث املساحات احلراجية يف
أفريقيا ،قراراً شجاعاً بعدم االستخدام الكامل لغاباهتا .ويف هذا
الصدد ،من الضروري إجياد حلول عاجلة ومناسبة بغية التوفيق
بني مبادرات احلماية البيئية اليت اعتمدهتا الكامريون ملصلحة
اجلميع وبني التطلعات املشروعة لشعبها ورفاهه.

وفيما يتعلق باحلالة االجتماعية والسياسية يف املنطقتني
الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية ،فإن حكومة بلدي ال تزال
مصممة على حتقيق االستقرار فيهما .وال تزال مطالب نقابيت
احملامني واملعلمني اليت تعرب عن مصاحل خاصة ،وهي السبب
اجلذري هلذه احلالة ،موضوع مفاوضات مع هاتني الفئتني
جدت حلول تتجاوز أحياناً
من املهنيني االجتماعيني .وقد ُو ْ
املشاكل املثارة.

ويف السياق نفسه ،تود الكامريون أن تؤكد من جديد
ضرورة اختاذ عدد من اإلجراءات العاجلة للحفاظ على حبرية
تشاد ،اليت اخنفضت مساحة سطحها حاليا بأكثر من  ٩٠يف
املائة مقارنة مبساحتها األصلية .إهنا مسألة بقاء للمجتمعات
احمللية ،اليت تعتمد يف أسباب معيشتها على احلفاظ على ذلك
اجلسم املائي .وتود الكامريون أن تغتنم هذه الفرصة لإلعراب
عن خالص امتناهنا للجهات املاحنة الدولية اليت تع ّهدت ،بروح
من التضامن ،بتقدمي ما جمموعه  1.5بليون يورو من أجل تلك
القضية يف مؤمتر املاحنني املعقود يف أوائل أيلول/سبتمرب.

ولألسف  -وتود الكامريون أن تذكر ذلك من على هذا
املنرب  -ارتأى أفراد ال يقيمون اعتباراً إلميان أو قانون أن من
الضروري حتويل تلك الشواغل املهنية  -االجتماعية إىل مطالب
انفصالية هتدف إىل تفتيت الدولة ،وذلك يف خروج عن اآلليات
الدستورية والدميقراطية .وقد اختاروا ارتكاب األعمال اإلرهابية
أسلوباً لعملهم ،حيث أحرقت عصابات مسلحة املدارس
واملستشفيات وانتهكت حق األطفال يف التعليم مبنعهم من
الذهاب إىل املدارس وباختطاف وقتل مسؤويل اإلدارة وضباط
الدفاع واألمن وسلطات الشعوب األصلية ،وكذلك أي مواطن
ال يؤيّد أيديولوجيتهم اهل ّدامة .وحىت اآلن ،جاد قرابة  ١٠٠من
أفراد القوات املسلحة يف بلدنا بأرواحهم ،ناهيكم عن األسر
الكثرية اليت أثقلت تلك األعمال الوحشية كاهلها.

وفيما يتعلق بالعملية الدميقراطية يف بلدي ،فقد حسنا نظامنا
االنتخايب ،ال من خالل تعزيز اآلليات االنتخابية فحسب ولكن
أيضاً عرب تدابري تشريعية وتنظيمية ترمي إىل كفالة ارتفاع معدل
وأ ّدت احلالة الراهنة إىل تدهور النسيج االقتصادي ونُ ُظم
اإلقبال على الصناديق يف املنافسات االنتخابية املقبلة ،وأوهلا
االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف  ٧تشرين األول/أكتوبر التعليم والصحة يف هاتني املنطقتني .ومما يزيد من تفاقم هذه
من هذا العام .إن تعزيز الثقافة الدميقراطية يف الكامريون عملية الصورة حقيقة أن أشخاصا قد شردوا داخل اإلقليم الوطين
وباجتاه نيجرييا ،البلد الصديق اجملاور .ويف ضوء كل ذلك ،تعمل
ال مفر منها على الرغم من التحديات األمنية اليت نواجهها.
وبفضل تضحيات األمة الكامريونية بأكملها ،إىل جانب احلكومة على استعادة السالم واألمن يف املنطقتني ،مع احرتام
اجلهود املنسقة مع جرياننا يف منطقة حوض حبرية تشاد والدعم حقوق اإلنسان وقوانني اجلمهورية ولوائحها.

وإضافة إىل ذلك ،ومراعاة من فخامة رئيس اجلمهورية،
املق ّدم من شركائنا الدوليني ،تراجعت بشكل كبري قدرة مجاعة
بوكو حرام اإلرهابية على إحلاق الضرر ،ولكن من الضروري أن السيد بول بيا،ه حملنة السكان املعنيني ،فقد قرر يف  21حزيران/
يونيه ،تنفيذ خطة للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ
حنافظ على احتشادنا حىت إمتام القضاء عليها.
لسكان املنطقتني مبيزانية مؤقتة قيمتها  12.7بليون فرنك
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اجلماعة املالية األفريقية .وجيري استكمال املبالغ املخصصة
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
للخطة بتمويل من تدفق سخي بدافع التضامن والكرم من مجيع ملعايل السيد أوغسطني فيليب ماهيغا ،وزير اخلارجية وشؤون
املناطق والشرائح السكانية الكامريونية األخرى.
شرق أفريقيا والتعاون اإلقليمي والدويل جلمهورية تنزانيا املتحدة.
السيد ماهيغا (مجهورية تنزانيا املتحدة) (تكلم باإلنكليزية):
أود أن أهنئ الرئيسة على انتخاهبا عن جدارة لرئاسة أعمال
اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .إن انتخاهبا هلذا
املنصب املرموق باعتبارها رابع امرأة يف ذلك املنصب يف تاريخ
املنظمة واألوىل من أمريكا الالتينية ليس وساما فريدا لشخصها
فحسب ،بل وشهادة متنحها هلا الدول األعضاء يف األمم
املتحدة .ويف هذا الصدد ،تتعهد تنزانيا بتقدمي الدعم الكامل هلا
وملكتبها بأكمله.

وتدعو الكامريون  -وقد كانت إقليما خاضعا لوصاية
األمم املتحدة  -اجلمعية العامة ومجيع الدول والشعوب الصديقة
للكامريون وامللتزمة بالسالم والعدالة أن تدعمها يف تعبئة املوارد
وتنفيذ تلك اخلطة اإلنسانية بغية حتسني املساعدة املقدمة
ألولئك السكان .وتود احلكومة أن تعرب عن امتناهنا لشركائنا
الذين دعمونا طوعا منذ إطالق تلك اخلطة .وعلى أي حال،
فإن حكومة الكامريون تود أن تؤكد جمددا على التزامها بالسالم
واالستقرار وعزمها على مراعاة شواغل السكان .وقد أوضحنا
يف عدة مناسبات ،ونكرر التأكيد على ذلك اليوم ،استعدادنا
وأود أيضا أن أشيد إشادة خاصة بسلفها ،معايل السيد
للحوار ،مع االحرتام الصارم ملؤسسات اجلمهورية وقوانينها.
مريوسالف اليتشاك ،على قيادته الناجحة والتزامه جتاه اجلمعية
وقد اختذت بالفعل تدابري قوية للتصدي للحالة اليت ذكرهتا .العامة خالل رئاسته للدورة السابقة .ونتمىن له التوفيق يف
وأود أن أذكر ،على سبيل املثال ،إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز مساعيه املقبلة .وباملثل ،أثين على األمني العام أنطونيو غوترييش
ثنائية اللغة والتعددية الثقافية ووزارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن على جهوده الدؤوبة لتوجيه عمل منظمتنا ،وال سيما يف تنفيذ
الالمركزية .ويتمثل اهلدف من ذلك يف تسريع التحول حنو إدارة اإلصالحات الصعبة اجلارية حتت قيادته.
الشؤون احمللية من جانب السكان املعنيني أنفسهم.
يشرفين عظيم الشرف أن أخاطب اجلمعية بالنيابة عن

تولت الرئاسة نائبة الرئيس ،السيدة إيوانو (قربص).

وتود الكامريون أن تؤكد جمددا على التزامها الراسخ
بضمان أمن األشخاص واملمتلكات ،فضال عن محاية وحدهتا
الوطنية وسالمتها .ويف هذا الصدد ،ترحب احلكومة برفض
سكان الكامريون ،وخاصة سكان هاتني املنطقتني ،أي حماولة
لالنفصال.

رئيس بلدي ،فخامة السيد جون بوميب جوزيف ماغوفويل،
الذي مل يتمكن من االنضمام إىل زمالئه يف اجلمعية بسبب
حادث العبارة املأساوي الذي أودى حبياة أكثر من  200تنزاين
وإصابة كثريين آخرين جبراح .ونقدر دعم اجملتمع الدويل خالل
هذه األوقات العصيبة .رمحهم اهلل.

وقبل أن أواصل كلميت ،أود أن أعرب عن تعازي حكومة
ويف اخلتام ،تود الكامريون  -وهي بلد نال استقالله بقيادة تنزانيا إىل جمتمع األمم املتحدة والعامل بأسره لوفاة السيد كويف
األمم املتحدة وحتت إشرافها  -أن تؤكد من جديد يف هذه عنان ،وهو أحد العاملني البارزين يف جمال األنشطة اإلنسانية
القاعة ال على إمياهنا باملنظمة فحسب ،ولكن أيضا على التزامها ومدافع عن تعددية األطراف وداع إليها .وقلوبنا مع أفراد أسرته
بالسالم واالستقرار ،الذين بدوهنما ال ميكن حتقيق أي تنمية .وأصدقائه ونتضرع هلم بالدعاءَ .طيّ َب اللّ ُه َثـ َرا ُه ،آمني.
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إن موضوع هذا العام“ :جعل األمم املتحدة يف خدمة
اجلميع :قيادة عاملية ومسؤوليات مشرتكة من أجل جمتمعات
منصفة ومستدامة يعمها السالم” جذاب وحسن التوقيت
للغاية يف تعزيز احلوكمة العاملية لكفالة تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  .2030ويأيت هذا الزخم من األمم املتحدة يف
وقت تتآكل فيه تعددية األطراف ،وال بد من بذل جهود مجاعية
ودؤوبة إلنقاذها.

ومن احلقائق اليت ال ميكن إنكارها أن كل دولة ذات سيادة
يف النظام الدويل تسعى إىل حتقيق أقصى قدر من مصاحلها
الوطنية ورفاه مواطنيها .لكن العمل مبفردها ومبعزل يقلل إىل احلد
األدىن من إمكانية حتقيق النتائج املثلى املرجوة .العوملة والشبكة
املعقدة من العالقات اليت ظهرت الحقا على الصعيد العاملي
جتعل النهج املتعدد األطراف إزاء املسائل ذات االهتمام الوطين
واإلقليمي والدويل أمرا أساسيا وال مفر منه.

إننا نعيش اليوم يف عامل معظم جمتمعاته ليست سلمية وال
منصفة وال مستدامة .وال يزال العامل يواجه العديد من النزاعات
العنيفة واحلروب مما يؤدي إىل خسائر هائلة يف األرواح ،وخطر
اإلرهاب ،وتدمري البيئة ،وتدفق الالجئني واملشردين وال تزال
اهلجرة العاملية واجلوع والفقر مستمرين يف كثري من أحناء العامل.
ويتطلب التصدي لتلك التحديات حوكمة وقيادة مجاعية
وحكيمة.

لألسف ،يشهد العامل وضع مؤسسات ومبادئ متعددة
األطرافتحت االختبار .فعلى سبيل املثال ،منظمة التجارة العاملية،
اليت كانت ركيزة ومعيار النظام العاملي للتجارة العادلة والقائمة
على القواعد ،جيري اآلن تقويضها .وتغري املناخ واالحرتار العاملي
اللذان يعصفان بالفعل باألرواح واملمتلكات يف مجيع املناطق
بصرف النظر عن احلدود الوطنية ،ال ميكن التصدي هلما بفعالية
إال من خالل النهج املتعددة األطراف .واألهم من ذلك ،إن
البنيان واملؤسسات املتعددة األطراف اليت أنشئت عقب احلرب
العاملية الثانية هي اليت أتاحت لنا السالم الذي نشهده اليوم،
وإن كان يفتقر إىل الكمال .ينبغي لنا السعي إىل حتسني أوجه
القصور يف النظام املتعدد األطراف الذي أنشأناه ألنفسنا ولعامل
أفضل بدالً من التخلي عنه.

ولألسف ،فإن مجيع هذه املآسي يف املقام األول من صنع
اإلنسان وميكن منعها إذا عقدنا العزم على اختاذ تدابري مجاعية.
ويعد التعاون اجملدي واملستمر بني الدول األعضاء شرطا أساسيا
يف التصدي جلميع التحديات اليت تواجه العامل .ومن خالل هذا
املنرب ،ميكننا أن نربز أمهية هذه اهليئة جلميع األمم والشعوب.
وعالوة على ذلك ،ميكننا صياغة السياسات واملعايري العاملية
لالستجابة ملختلف االحتياجات اخلاصة بثقافاتنا وجمتمعاتنا
املتنوعة .ولذلك ،فإن الوقت مناسب للدعوة ألن تكون األمم
املتحدة وثيقة الصلة جبميع الناس؛ وهذا ،يف الواقع ،يتفق مع
مقاصد املنظمة ومبادئها املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة.

إن تنزانيا ملتزمة بتعددية األطراف بال حتفظ سعيا إىل حتقيق
مصاحلها الوطنية .ومن خالل تعددية األطراف املطلقة أيضا،
سنتمكن من التصدي للتحديات العاملية امللحة ،مثل اإلرهاب
والتطرف والراديكالية وتغري املناخ والسياسات التجارية التقييدية
واالجتار باألشخاص وتعاطي املخدرات واألمراض الوبائية
ويف مواجهة تلك التحديات العاملية فإن تعددية األطراف والفقر املطلق واملدقع وحركات اهلجرة وأسلحة الدمار الشامل،
يف مجيع مراحل االستجابة ،ال سيما من خالل األمم املتحدة على سبيل املثال ال احلصر .وشجعتنا األصوات املوحدة من
ومؤسساهتا ،تصبح أمرا ضروريا لكفالة إجياد جمتمعات سلمية اجلمعية العامة دفاعا عن تعددية األطراف ودفاعا عن مقاصد
ومبادئ األمم املتحدة ،اليت تربطنا معا مجيعا.
ومنصفة ومستدامة.
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لقد شهدنا حتقيق االخنراط الدبلوماسي للنجاح يف الدفع
باخلصوم إىل مفاوضات مائدة مستديرة وتسوية خالفاهتم بالطرق
السلمية .وتود تنزانيا أن تؤيد االستخدام املستمر للوسائل
الدبلوماسية ومفاوضات املائدة املستديرة لتسوية النزاعات
فيما بني الدول .ويف ذلك الصدد ،ساعدت تنزانيا ،بوصفها
بلدا مساملا ومستقرا ،يف الوساطة من أجل السالم وعاونت يف
إحالله .وترحب تنزانيا باحملادثات األخرية بني الواليات املتحدة
وكوريا الشمالية بشأن االتفاق النووي الكوري ،الذي مهد
الطريق للتوقيع مؤخرا على اتفاق بني كوريا الشمالية ومجهورية
كوريا .ونأمل يف أن يسفر ذلك االتفاق واالتفاقات األخرى
اليت اتبعت نفس النمط عن نتائج إجيابية متوقعة عاجال وليس
آجال ،مبا يف ذلك إىل تسوية املسائل اإلنسانية املعلقة منذ فرتة
طويلة يف شبه اجلزيرة الكورية .تلك هي بعض األمثلة اجليدة
على النتائج الناجحة للجهود الدبلوماسية يف مجيع أحناء العامل.
وقد أكدت كافة تلك اجلهود قيمة احلوار يف حل النزاعات ومنع
نشوهبا.
إن اإلصالحات ضرورية لالستمرارية والتغيري .على مدى
العقود املاضية ،ما فتئت اجلمعية العامة تناقش إصالحات
األمم املتحدة ومؤسساهتا حىت تتمكن من االستجابة بفعالية
للديناميات االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية املتغرية
العاملية احلالية .ذلك هو السبيل جلعل منظمتنا ذات صلة وبث
الروح فيها .تركز اإلصالحات حاليا على منظومة األمم املتحدة
اإلمنائية واإلدارة والسالم واألمن .ويعتقد وفد بلدي اعتقادا
راسخا أن اإلصالحات ستكون موضوعية ومتوازنة.
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الفقرية والغنية ،مشاركة متساوية ،وجيب أن تُسمع أصواهتا
ومواقفها وتؤخذ جبدية .بعد سنوات عديدة من املفاوضات
املتعثرة بشأن إصالحات جملس األمن ،من الضروري املضي
قدما بالعملية ،لكن بطريقة حتافظ على مصاحل ومواقف مجيع
األطراف املعنية بطريقة تشاورية شفافة.
يتعني علينا أن نذكر أنفسنا بأن مصداقية األمم املتحدة
تعتمد على جملس أمن يتمتع بتمثيل كامل ويستجيب بشكل
مناسب .يعاين اجمللس من احلالة اليت عليها اليوم وال حترز
اإلصالحات تقدما بشكل جيد بسبب حق النقض .إذا أردنا
إجراء إصالحات جمدية ،ينبغي لنا ،يف املقام األول وقبل كل
شيء ،أن نتحلى مبا يكفي من اجلرأة الختاذ قرار بشأن استخدام
حق النقض يف املستقبل .ويف ذلك الصدد ،يود وفد بلدي أن
يؤكد على أن املسائل املتعلقة حبق النقض وتوسيع العضوية
وفئتيها جيب تناوهلا كحزمة ال بشكل منفرد مبعزل عن بعضها
البعض.
على مر السنني ،وبتأييد من اجملتمع الدويل وشركاء التنمية،
جنحت تنزانيا يف تنفيذ العديد من خطط التنمية الوطنية اليت
سامهت بشكل كبري يف احلد من الفقر .عالوة على ذلك ،نفتخر
بإدراج أهداف التنمية املستدامة يف خططنا الوطنية للتنمية من
أجل تسريع النمو االقتصادي والقضاء على الفقر .واستنادا
إىل اخلربات املكتسبة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ،من
الواضح أن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يتطلب التمويل الكايف
واملستدام والقابل للتنبؤ به ،وال سيما ملساعدة أقل البلدان منوا،
مثل بلدي .بالتايل ،فإن حشد التمويل العام واخلاص املبتكر
طويل األجل أمر أساسي لتحقيق تلك األهداف.

وتؤيد تنزانيا إصالحات األمم املتحدة ،ال سيما تلك
املتعلقة مبجلس األمن ،وتكرر التأكيد على موقف أفريقيا الوارد
ولقد شرعت تنزانيا يف إصالحات قانونية وإدارية منهجية
يف توافق آراء إيزولويين وإعالن سرت اللذين نؤيدمها .إضافة لآلليات اليت تعرقل حشد املوارد واملساءلة .وشرعت احلكومة
إىل ذلك ،حتض تنزانيا اجملتمع الدويل على جعل العملية شفافة بال هوادة يف مكافحة الفساد وعدم كفاءة جهاز اخلدمة العامة
وشاملة للجميع ودميقراطية .جيب أن تشارك مجيع البلدان ،من أجل زيادة املساءلة والشفافية .وقد اختذت احلكومة تدابري
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صارمة ملكافحة االجتار باملخدرات والبشر واالجتار غري املشروع عن تعازيهم لتنزانيا ،وألسر املتوفني وأصدقائهم وأقربائهم .لقد
خفف الذين وقفوا مع تنزانيا خالل تلك األيام العصيبة من
بالعاج والتطرف العنيف.
كما هو متوقع ،أدت تلك التدابري إىل مقاومة شديدة حدة اآلالم .فلرتقد أرواح الراحلني يف سالم أبدي.
ونرحب بدعم األمم املتحدة ،ونثين على األمني العام
من جانب أصحاب املصاحل االقتصادية املكتسبة والعناصر
اإلجرامية .وردا على ذلك ،اقتضى األمر من احلكومة اختاذ لتشكيله على وجه السرعة فريق حتقيق خاص حدد أسباب
التدابري املضادة املناسبة اليت أسئ فهمها أحيانا على أهنا تقييدية اهلجوم واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها ملنع تلك احلوادث
أكثر من الالزم .وعلى الرغم من هذه التحديات ،ستواصل العدائية واخلسيسة يف املستقبل .كما نشعر باالمتنان أيضا ألن
تنزانيا احرتام سيادة القانون واحلكم الرشيد والدميقراطية وحقوق التوصيات الواردة يف تقرير التحقيق سوف حتتل مكانا بارزا يف
إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات حفظ السالم ،اليت
اإلنسان ،على النحو املكرس يف دستورنا.
وبرغم اجلهود اجلارية لتعبئة املوارد احمللية ،فإن البلدان النامية تؤيدها تنزانيا .وتتطلع تنزانيا إىل تنفيذ تلك التوصيات.
ال تزال تعاين من مسائل عامة عاملية تتعلق بالنظم الضريبية غري
العادلة والتدفقات املالية غري املشروعة ،اليت تساهم يف هروب
رأس املال ،وحرمان تلك البلدان من إيراداهتا املستحقة .وندعو
اجملتمع الدويل إىل مضاعفة اجلهود الرامية إىل التصدي لتلك
املسائل العامة ،وذلك من بني مجلة أمور ،بإنشاء هيئة حكومية
دولية للضرائب تابعة لألمم املتحدة ملعاجلة التهرب من الضرائب
وجتنبها .وسيؤدي ذلك بدوره إىل وضع مزيد من املوارد حتت
تصرفنا من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

وأود أن أذكر اجلمعية العامة بالدور التارخيي الذي قامت به
تنزانيا يف استضافة الالجئني من وسط أفريقيا واجلنوب األفريقي
وتوفري املالذ اآلمن واحلماية هلم على مدى عقود من الزمن .وقد
فعلنا ذلك ألسباب إنسانية ،ولكن أيضا بسبب املبادئ املتفق
عليها دوليا ،واليت وقعنا عليها فيما يتعلق بقبول ملتمسي اللجوء
ومحاية الالجئني .وحنن اآلن نستضيف أكثر من ٣٣٠ ٠٠٠
الجئ ،معظمهم من بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية.
وعلى مر عقود من استضافة الالجئني ،وفرت تنزانيا االندماج
احمللي واملواطنة ألكثر من  ١٥٠ ٠٠٠الجئ.

إن تنزانيا من بني أكرب البلدان املسامهة بقوات يف بعثات
وإىل جانب توفري املالذ اآلمن لالجئني ،شاركنا أيضا
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،وقد أسهمنا إسهاما كبريا
يف استعادة السالم واالستقرار العامليني يف كثري من أحناء العامل .يف املبادرات الرامية إىل تسوية الصراعات اإلقليمية يف منطقة
ولدينا حاليا  ٢ ٦٨٧من القوات العاملة حتت راية األمم املتحدة البحريات الكربى ،اليت ميكن أن تزيد من تدفق الالجئني إىل
بلدنا .وإضافة إىل ذلك ،واعتبارا من أيلول/سبتمرب ،قدمت تنزانيا
يف ستة بلدان خمتلفة.
ومما يؤسف له أن مشاركة تنزانيا يف عمليات حفظ السالم أيضا املساعدة يف جمال العودة الطوعية ألكثر من  ٤٦ ٠٠٠من
مل تتم دون وقوع حوادث .فقد تعرض بعض حفظة السالم الالجئني البورونديني .وأجريت عملية اإلعادة إىل الوطن بشكل
التابعني لنا للهجمات بل وللقتل .وقد كان اهلجوم الذي وقع شفاف وشامل ،بالتعاون مع السلطات البوروندية ،ومفوضية
يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٧يف مجهورية الكونغو الدميقراطية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وسائر شركاء التنمية
هو األسوأ منذ الـ  ٢٥عاما املاضية يف تاريخ األمم املتحدة حلفظ ذوي الصلة .ومع ذلك ،فإن بعض البورونديني املنفيني املضللني
السالم .ونشكر األمني العام ومجيع الدول األعضاء الذين أعربوا انتقدوا العملية بوصفها غري طوعية .واحلقيقة هي أن العقبات
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والقيود اليت تواجه تنفيذ االتفاق الثالثي ،تعزى إىل االفتقار إىل
املوارد وتفاوت التقدم يف احلالة السياسية واألمنية يف بوروندي.
ويف هذا الصدد ،تناشد تنزانيا اجملتمع الدويل من أجل
تيسري ودعم العملية اجلارية للعودة الطوعية ملن بقى من
الالجئني البورونديني يف تنزانيا ،بينما تتواصل املشاورات بني
تنزانيا وبوروندي واملفوضية .ومن املهم بنفس القدر تقدمي تقييم
واقعي لتطور احلالة السياسية واألمنية داخل بوروندي لتمكني
الالجئني من اختاذ قرارات مستنرية وموضوعية بشأن العودة إىل
أجزاء خمتلفة من البلد.
إن شعب مجهورية الكونغو الدميقراطية ال يزال يواجه حتديات
تتعلق بالسالم واألمن واالستقرار .وما برح البلد يتعرض لزعزعة
االستقرار بشكل مستمر من جانب الفصائل املتحاربة وأمراء
احلرب ،الذين عاثوا فسادا ،مما أدي إىل عدم االستقرار السياسي
يف بعض أحناء البلد ،ال سيما يف اجلزء الشرقي من البلد .إن
تلك احلالة مل حترم مجهورية الكونغو الدميقراطية من فرصة تطوير
البلد والسكان فحسب ،بل أدت أيضا إىل تقويض السالم
واألمن اإلقليميني وهتديدمها .بيد أن اجلهود اجلارية ملعاجلة حالة
اجلمود اليت طال أمدها تشهد بعض التقدم فيما يتعلق بالتزام
احلكومة بإجراء االنتخابات العامة اليت طال انتظارها يف وقت
الحق من هذا العام .إن استقرار مجهورية الكونغو الدميقراطية
لن يسهم يف معاجلة مشكلة الالجئني فحسب ،ولكن من
شأنه أيضا أن ُيسن آفاق التجارة اإلقليمية واالستثمار ،فضال
عن االزدهار االقتصادي يف املنطقة .وال ميكن ضمان مستقبل
أفضل ،جلمهورية الكونغو الدميقراطية وتقدم احلالة السياسية
ووضعها ،من البيان الذي أديل به قبل يومني من هذه املنصة
الرئيس جوزيف كابيال كابانغي (انظر  )A/73/PV.7وحتقيقا
هلذه الغاية ،من الضروري أن تستمر بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ولواء التدخل
التابع للقوة ،الذي تشارك فيه تنزانيا ،يف اجلزء الشرقي من البلد،
إىل حني اختتام االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
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ويف عام  ،2015رحب العديد من زعماء العامل أثناء
اجتماعهم هنا بالقرار اهلام والتارخيي الذي اختذته الواليات
املتحدة األمريكية ومجهورية كوبا بإعادة العالقات الدبلوماسية.
وكان ذلك ،بالنسبة ملعظمنا ،بداية تعايش متناغم يف ظل آمال
وتوقعات عالية .غري أنه ومبرور الوقت ،نشعر ونرى أنه جرى
بذل احلد األدىن من اجلهود لتحقيق هذه اآلمال والتوقعات،
اليت ينبغي أن تؤدي يف هناية املطاف إىل رفع احلصار الذي
أثقل كاهل شعب كوبا على مدار سنوات طويلة .ونأمل أن يتم
رفع احلصار املفروض على كوبا بالكامل من خالل قوة املنطق
والوسائل الدبلوماسية اليت أفضت إىل إعادة العالقات ،وأن يلي
ذلك بزوغ فجر جديد من التعاون ،ليس بني البلدين وحدمها بل
يف منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب برمتها.
اختذت مسألة تقرير املصري للصحراء الغربية منحى جديداً
بعودة املغرب إىل االحتاد األفريقي ،حيث انضم إىل عضوية
جملس السلم واألمن .وهناك فرصة متجددة أمام األمم املتحدة
واملبعوث اخلاص لألمني العام للعمل مع اآللية الثالثية اليت
أنشأها االحتاد األفريقي حديثا بشأن الصحراء الغربية ملعاجلة
مسألة تلك املنطقة .وتؤيد تنزانيا تلك املبادرة وتأمل أن تكتسب
هذه العملية زمخاً وأن يتم التوصل إىل وضع جديد قريبا.
وفيما يتعلق بقضية فلسطني ،تؤكد تنزانيا من جديد على
موقفها بشأن تسوية النزاع بني إسرائيل وفلسطني من خالل
حل الدولتني .ونعتقد أن لفلسطني احلق يف التمتع باالستقالل
والسالم ،متاماً كما حيق إلسرائيل العيش يف سالم وأمن ،وفقاً
ألحكام ميثاق األمم املتحدة .ونعتقد أن التوصل إىل حل سلمي
سيتيح اجملال إلسرائيل وفلسطني للتعايش يف سالم وأمن هو
أمر يف مستطاع إسرائيل بقدرهتا الفعالة واخلالّقة ويف مستطاع
الشعب الفلسطيين بتصميمه.
يف اخلتام ،أؤكد جمددا التزام تنزانيا مبقاصد ومبادئ األمم
املتحدة وبتعددية األطراف .وتقف حكومة فخامة السيد جون
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ماغوفويل على أهبة االستعداد للمشاركة بشكل بناء يف البحث
عن حلول سلمية للنزاعات ولإلسهام يف والية األمم املتحدة
املتعلقة مبنع نشوب النزاعات وحفظ السالم .ونتطلع ،قبل كل
شيء ،إىل أن تواصل هذه املنظمة مناصرة تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة ودعم اجلهود اليت تبذهلا تنزانيا لتحقيق تلك األهداف،
إذ تتجه حنو تصنيفها كبلد متوسط الدخل وتسعى إىل حتقيق
طموحها يف التصنيع .فليباركنا اهلل مجيعا وليبارك األمم املتحدة.

يف اجلمعية العامة (انظر  )A/72/PV.19ال تزال صحيحة .فحىت
وإن كانت بعض أجزاء العامل تشهد منوا ،إال أن خماطر تضاؤل
الفرص تلوح يف األفق بقوة .وتؤدي آفاق التوسع االقتصادي
إىل تفاقم خطر تزايد التوترات واملنازعات التجارية .وال يزال
التفاوت الصارخ قائما ،فيما تؤدي االضطرابات اجليوسياسية
اخلطرية اجلارية إىل تنامي الشعور بعدم اليقني .وباملثل ،يشكل
استمرار بعض النزاعات وزيادة تعقيدها شاغال رئيسيا.

الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملعايل السيد حممد علي يوسف ،وزير اخلارجية والتعاون الدويل
يف مجهورية جيبويت.

ويزداد عدد األشخاص الذين يغادرون بلداهنم بسبب
تعرض حياهتم للخطر .ويغادر املزيد من الناس حبثا عن حياه
أفضل ويركبون البحار ،خماطرين يف بعض األحيان حبياهتم يف
أثناء هذه العملية .وأسهم تدفق اهلجرة هذا دون قصد يف إثارة
نقاش سياسي مرير يف العديد من بلدان الشمال .وميكن هلذه
املناقشات احلادة ،إذا مت النظر إليها دون احلفاظ على البعد
الالزم ،أن تقوض الشعور باالنتماء إىل إنسانية مشرتكة تربطها
املسؤولية املشرتكة عن بناء عامل أفضل معا.

السيد يوسف (جيبويت) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
أود أن أتقدم بتهانينا احلارة إىل رئيسة اجلمعية العامة يف دورهتا
الثالثة والسبعني .إن صفاهتا االستثنائية العديدة تعزز قناعتنا
الراسخة بأهنا ستقوم مبهمتها يف خدمة دول العامل بنجاح.
وترحب جيبويت بانتخاهبا رئيسة للجمعية يف هذه الدورة من
وتتمثل عواقب هذه األيديولوجية الناشئة يف أزمة
أوجه شىت .فهي رابع امرأة تشغل هذا املنصب خالل  73عاماً.
تعددية األطراف اليت نشهدها واالجتاهات احلمائية اليت نراها
وحنن نؤكد هلا دعم بلدي يف تنفيذ واليتها.
وأود أيضا أن أشيد بدينامية سلفها ،السيد مريوسالف واإلغراءات امللحوظة للنكوص إىل النزعة القومية ،بل أحيانا
اليتشاك ،وأمانته والتزامه .وأهنئ أيضا األمني العام أنطونيو إىل االنعزالية .وهي تفرتض أنه جيب أن نعتمد على أنفسنا
غوترييش على مبادراته العديدة الرامية إىل النهوض جبدول أعمال فحسب وأنه ال ميكننا االعتماد إال على أنفسنا ،مما يتعارض
املنظمة وعلى اخلطة الطموحة إلصالح األمم املتحدة اليت جرى مع احلكمة الفلسفية للشاعر رامبو“ :أنا اآلخر” .ومن هنا،
تصميمها وإعدادها بدعم من الدول األعضاء .ولئن كان هناك تنبع أمهية موضوع هذه الدورة “جعل األمم املتحدة يف خدمة
توافق يف اآلراء على وجود ضرورة إلجراء إصالحات جلعل اجلميع :قيادة عاملية ومسؤوليات مشرتكة من أجل جمتمعات
منظمتنا أكثر فعالية ،فليس من السهل دائما إقناع األعضاء منصفة ومستدامة يعمها السالم” ،بوصفه أداة لتوجيه تفكرينا
والتغلب على املقاومة واألعباء اليت غالبا ما يواجهها مسعى اجلماعي .وميكن أن يكون جتميع كل مقرتحاتنا وإسهاماتنا مبثابة
بيان يهدف إىل جتديد واستعادة ثقة وإميان شعوبنا يف منظومة
كبري من هذا القبيل.
األمم املتحدة وقدرهتا على االستجابة ملشاكلهم.
وعلى الرغم من التحسن يف عدد من املؤشرات ،مثل متوسط
وترحب جيبويت بقيام اجملتمع الدويل حبشد جهوده ووضع
العمر املتوقع ومستويات املعيشة واالخنفاض الشديد يف املعدل
العاملي للفقر املدقع ،فإن املالحظة اليت أبديناها يف العام املاضي استجابات وإعداد خطط عمل يف إطار عمليات حكومية دولية
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جرت بصورة حسنة للغاية ،وذلك يف سياق التصدي لكل خطر التمويل االبتكاري الرامية إىل ضمان زيادة االستثمار املباشر
من املخاطر املذكورة أعاله .ومن بني تلك النجاحات ،أشري إىل األجنيب والوفاء بااللتزامات املتعلقة بتقدمي املساعدة اإلمنائية.
اعتماد اإلصالحات اليت يقودها األمني العام يف بعض اجملاالت
وال شك أن أكرب خطر يهدد تنفيذ برنامج التحول املتمثل
الرئيسية مثل إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف جمال يف خطة عام  ٢٠٣٠هو النزاع والعنف .وال تزال النزاعات
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠؛ واإلصالح اإلداري؛ يف أحناء عديدة من العامل تزيد عدد القتلى ،وسيتطلب طابع
وإصالح هيكل السالم واألمن.
التحديات احملددة اليت متثلها هذه النزاعات اهتماما مستمرا من

وننوه أيضا بوضع الصيغة النهائية لالتفاق العاملي من أجل
اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية من خالل عملية مفتوحة وشفافة
وشاملة للجميع .ومن املقرر أن يعتمد االتفاق يف مراكش يف
كانون األول/ديسمرب.
وباملثل ،يشكل وضع الصيغة النهائية لالتفاق العاملي بشأن
الالجئني ،الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة لتنظر فيه خالل
هذه الدورة ،تطورا رئيسيا .إن الالجئني معرضون للخطر بشكل
خاص .ومبا أن األمم املتحدة غري قادرة على التصدي ،بشكل
مستدام ،ألسباب نشوب النزاعات اليت أدت إىل بقائهم يف
املنفى ،فإن عليها أن تقدم استجابة كافية الحتياجاهتم.

اجملتمع الدويل .ويؤدي توسع نطاق اإلرهاب واجلرمية املنظمة
الدولية إىل زيادة تعقيد احلاالت اهلشة بالفعل ويتطلب استجابات
خمتلفة عن االستجابات اليت تقرتحها عمليات السالم التقليدية.
وهو أيضا خيضع إلختبار عسري أدوات املفاوضات الدبلوماسية
املتاحة لنا ،اليت ال بد لنا من استعراضها بشكل عاجل وشامل.

وعلى نقيض تلك الصورة القامتة ،فإن القرن األفريقي شهد
سلسلة من التطورات اإلجيابية التارخيية اليت حيتمل أن حتقق
فوائد السالم وتؤدي إىل حتقيق املصاحلة والتنمية االقتصادية.
إننا نرحب بالتقارب بني إثيوبيا وإريرتيا ،الذي أهنى عقدين من
حالة أال حرب وال سالم وبدأ عهدا جديدا للسالم والصداقة
إن اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام والتعاون بني البلدين .لقد كانت اآلثار اإلجيابية على النزاعات
 ٢٠٣٠تدعونا إىل التشجيع وحتفزنا .وينبغي للزخم احلايل الدولية األخرى يف بلدان املنطقة سريعة ،ونأمل أن تكون كبرية.
ويف ذلك الصدد ،أود أن أبلغ اجلمعية بأن رئيسي جيبويت
العتماد أهداف التنمية املستدامة وإدماجها يف التخطيط الوطين
واملبادرات املؤسسية أن يستمر بطاقة متجددة .وينبغي أن يتمثل وإريرتيا اجتمعا يف  ١٧أيلول/سبتمرب يف جدة ،برعاية جاللة
اهلدف يف تعميق التفكري وتبادل اآلراء ،وإنشاء أطر تشاركية امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل اململكة العربية
ومناذج جديدة للشراكة .وجيب أن نعيد توجيه االستثمارات السعودية ،واتفقا على فتح صفحة جديدة يف العالقات بني
بغية حتسني عملية مجع البيانات بشأن التنمية املستدامة البلدين الشقيقني .ويف هناية االجتماع وبفضل اجلهود الدؤوبة
واإلحصاءات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والصحة والتعليم اليت يبذهلا عاهل اململكة العربية السعودية ورئيس وزراء إثيوبيا،
والبيئة .ويسر جيبويت كوهنا ستتمكن قريبا من تقدمي استعراضها السيد أيب أمحد ،اتفق الرئيسان على مواصلة احلوار هبدف إجياد
حل سلمي للمسائل املعلقة ،مبا يف ذلك النزاع احلدودي وأسرى
الطوعي األول وتعترب هذه الفرصة للتبصر مفيدة.
ونرحب أيضا باسرتاتيجية األمني العام لتعبئة املزيد من املوارد احلرب.
ونرحب أيضا بالتوقيع على اتفاق السالم بني سلفا كري
لتمويل خطة عام  .٢٠٣٠ويف ذلك الصدد ،أود أن أشدد مرة
أخرى على أن ذلك سيكون ضروريا للتفكري يف اسرتاتيجيات رئيس جنوب السودان ورئيس التمرد يف  ١٢أيلول/سبتمرب يف
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وجيبويت على استعداد للعمل إىل جانب دول العامل األخرى
أديس أبابا حتت رعاية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
وحيدونا األمل يف أن يتسىن تنفيذ االتفاق بشكل كامل وغري من أجل بناء عامل أكثر أمانا وأكثر وحدة وأكثر ازدهارا .إن
مشروط .إن شعب جنوب السودان عاىن كثريا .وهو يستحق املخاطر كبرية ،والدعوة ملحة .عاشت أمم العامل! وعاشت
األمم املتحدة!
السالم وإتاحة فرصة له لبناء مستقبل أفضل.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ونشعر بالتشجيع من التقدم اهلائل الذي أحرزه الصومال
يف بناء مؤسسات قوية واستعادة السالم واالستقرار والنمو ملعايل السيد وركينة غيبيهو نيغيو ،وزير خارجية مجهورية إثيوبيا
االقتصادي .وبالرغم من أننا نسلم بالتقدم الكبري احملرز ،فإن الدميقراطية االحتادية.
علينا أن نعمل معا لتحديد اجلهات الفاعلة اليت تسعى لعرقلة
السيد نيغيو (إثيوبيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
التطبيع السياسي ومكافحة هذه اجلهات ،وال سيما مجاعات بياين باإلعراب عن أحر التهاين لرئيسة اجلمعية العامة يف دورهتا
حركة الشباب اإلرهابية ،وللقيام بكل ما بوسعنا لبناء قدر أكرب الثالثة والسبعني .وميكنين أن أؤكد هلا على دعم وفد بلدي
من االتساق ووحدة العمل بني احلكومة االحتادية والوحدات الكامل وتعاونه يف االضطالع مبسؤولياهتا بفعالية .وأود أيضا أن
االحتادية األخرى .ونغتنم هذه الفرصة لإلشادة بقوات بعثة أعرب عن خالص تقديري لسلفها على قيادته املقتدرة للجمعية
املراقبني العسكريني التابعني لالحتاد األفريقي يف الصومال ،اليت خالل العام املاضي.
جتلى دورها البالغ األمهية بوضوح على أرض الواقع .ويكتسي
وهذا العام ،فقدت األمم املتحدة إحدى أيقوناهتا ،وهو
الدعم الذي تقدمه بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال للقوات
شخص تدرج يف الرتب ليقود املنظمة وكان ،كما قال األمني
الصومالية أمهية بالغة لضمان التمكن من تنفيذ نقل املسؤوليات
العام عن حق ،ميثل حقا كل ما تعنيه األمم املتحدة .ونشعر
األمنية يف ظل أفضل الظروف املمكنة.
باحلزن خلسارة هذا االبن املبجل ألفريقيا ،الذي ترك بصمة
إن القضية الفلسطينية جيب أن تواصل تعبئة اجملتمع الدويل .دائمة على املسرح العاملي ،السيد كويف عنان.
وال بديل للحل القائم على وجود دولتني .وعالوة على ذلك،
إننا جنتمع يف وقت تواجه تعددية األطراف حتديات
جيب أن تكون مسألة الالجئني الفلسطينيني أيضا مصدر قلق
خطرية ،بيد أنه مل يكن هناك إطالقا وقت كنا فيه حباجة أكرب
لنا مجيعا.
إىل تعددية األطراف .ولذلك السبب يكتسي هذا التجمع
وسأكون مقصرا إن مل أتطرق ملعاناة السكان الروهينغيا ،حتت مظلة األمم املتحدة أمهية كبرية .وهي تظل املنظمة العاملية
الذين يتعرضون حاليا للتهديد بالتطهري العرقي ،على حنو الوحيدة اليت ال تزال مثلها العليا للحرية واملساواة والعدالة صاحلة
ما شهده اجملتمع الدويل .وجيب أن منارس الضغط على حكومة اليوم كما كانت عند إنشاء املنظمة .وكما ذكر إمرباطور إثيوبيا
ميامنار لكي تسمح بعودة الالجئني الروهينغيا.
الراحل هيال سيالسي األول يف خطابه للجمعية العامة يف تشرين
لقد ق ّدمت األمم املتحدة إسهاما كبريا يف جهود صون األول/أكتوبر :١٩٦٣
السالم واألمن الدوليني .واضطلعت بدور بالغ األمهية يف تعزيز
“إن ميثاق األمم املتحدة يعرب عن أمسى تطلعات
التعاون الدويل فيما بني الدول .ومن مسؤوليتنا مجيعا تعزيز دور
اإلنسان :نبذ استخدام القوة يف تسوية املنازعات بني
املنظمة وجعلها قوة عاملية.
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الدول؛ وضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
للجميع ،بدون متييز على أساس العرق أو اجلنس أو
اللغة أو الدين؛ وصون السالم واألمن الدوليني”.
( ،A/PV.1229الفقرة )5

A/73/PV.11

هناك حتديات ال نزال نواجهها يف العمل لضمان تقاسم فوائد
النمو االقتصادي والتنمية على نطاق واسع بني مجيع أفراد شعبنا.
وحنن نعمل اليوم على توسيع وتعميق اإلصالحات الضرورية من
أجل تعزيز احلوكمة الدميقراطية وسيادة القانون ،وتعزيز اإلنصاف
والعدالة وحتسني اإلدارة املالية واالقتصادية ،وضمان الشفافية
واملساءلة يف حوكمتنا ،وتعزيز املشاركة يف دميقراطية فعالة.

وال يزال ذلك حقيقيا إىل أبعد حد .وأود أن أغتنم هذه
الفرصة اليوم ألؤكد للجمعية على أن إثيوبيا ،بوصفها عضوا
وبذلنا خالل األشهر الستة املاضية،كل جهد ممكن لضمان
مؤسسا يف األمم املتحدة ،ستواصل التقيد بتلك املثل العليا
ومببادئ تعددية األطراف فيما نواجه حتديات وهتديدات حتقيق كل ذلك ،الذي ،يعزز جنبا إىل جنب مع رسالة الصفح
واملصاحلة ،وحدة وتضامن شعبنا .وتتخذ احلكومة اجلديدة،
مل يسبق هلا مثيل يتعرض هلا اجملتمع الدويل.
إن إسهام إثيوبيا يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بقيادة رئيس الوزراء أيب أمحد ،سلسلة من التدابري تتجلى يف فتح
يعلو وال يعلى عليه .وال نزال ملتزمني متاما هبذا املسعى النبيل اجملال الدميقراطي أمام كل االجتاهات السياسية ،وفتح االقتصاد
وحنن نقوم باإلصالح والتكيف مع واقع حفظ السالم اجلديد ورفع العقبات اليت تعرتض طريق التنمية ،مثل الفساد وانتهاكات
والصعب .إننا نؤيد تأييدا كامال مبادرة األمني العام للعمل من حقوق اإلنسان ،وإخفاقات اإلدارة واحلوكمة .وبعبارة أخرى،
أجل إحالل السالم وإعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات فإننا نواصل االستجابة آلمال وتطلعات شعبنا .وقد مت الرتحيب
األمم املتحدة حلفظ السالم ،من أجل التصدي للتحديات اليت هبذه اإلصالحات يف مجيع أحناء البلد وخارجه.
تواجهها عمليات حفظ السالم اليوم.

ومل حنصر جهودنا يف إثيوبيا ،فهناك تطور تارخيي مهم
آخر يف منطقتنا .حيث شرع رئيس وزرائنا خالل األشهر الثالثة
األخرية ،يف مبادرة مصاحلة مهمة عرب القرن األفريقي .إهنا بداية
تطبيع حقيقي بني بلدان منطقة القرن األفريقي .وفتحت إثيوبيا
وإريرتيا فصال جديدا يف عالقتهما ،وأهنيتا بذلك عقدين من
النزاع .إننا نعمل على تطبيع العالقات ورسم املستقبل الذي
ستنعكس فيه عالقتنا القائمة منذ زمن طويل بني شعوبنا .لقد
حل الصومال وإريرتيا خالفاهتما وأعادا العالقات الدبلوماسية
بينهما.

قبل ستة أشهر ،حدث انتقال سلمي للسلطة يف
إثيوبيا ،فتح فص ً
ال جديداً يف التاريخ السياسي واالجتماعي
لبلدنا ،أتاح إمكانيات واقعية وحقيقية للتغيري من شأهنا أن
حتقق آمال وتوقعات شبابنا .إن هذه التغيريات تتماشى مع
رحب هبا
احلقائق السياسية والدميقراطية اجلديدة اليت ننفذها وقد ّ
اإلثيوبيون يف مجيع أحناء البلد .إن حتقيق جمتمع عادل وسلمي
ومستدام ،ميثل الرؤية اليت ندعمها وحنن نبين جمتمعاً جديداً على
أسس وإجنازات املاضي .وأعتقد أن هذه الرؤية مناسبة ومالئمة
وقد عقدنا يف أوائل هذا الشهر ،مؤمتر قمة ثالثي ضم
ملناقشتنا هنا يف دورة اجلمعية العامة هذه ،وللموضوع املختار
إريرتيا وإثيوبيا والصومال يف أمسرة .وبعد ذلك ،زارنا وزير خارجية
هلذه املناقشة العامة.
جيبويت ،وفتحنا مرحلة جديدة يف العالقات بني جيبويت وإريرتيا.
لقد أظهرت إثيوبيا وشعبها مراراً وتكراراً صمودمها وقوهتما وقد وصف رئيس مفوضية االحتاد األفريقي هذا اجلهد حبق
يف أوقات الشدائد .وحنن على ثقة تامة بأننا سنواصل القيام بأنه دليل واضح على قيمة وفعالية البحث عن حلول أفريقية
بذلك .وال توجد صعوبات ال ميكن التغلب عليها .وبالطبع ،للمشاكل األفريقية.
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ومؤخرا ،وقّع رئيس وزرائنا ورئيس إريرتيا على اتفاق السالم تنمية حقيقية .وحنن جنين بالفعل فوائد من مشاريع التكامل
بناء على
والصداقة والتعاون الشامل يف جدة .وتصافح رئيسا أريرتيا اإلقليمي .وحنن نعمل اآلن على تسريع هذه اجلهودً ،
وجيبويت يف جدة ،وبذلك أهنيا عقدا من النزاع .ويف ضوء هذه ما حققناه بالفعل.
التطورات اهلامة واإلجيابية ،من املالئم ومن املناسب من حيث
أخريا ،امسحوا يل أن أؤكد أن إثيوبيا ستظل دائما ملتزمة
التوقيت ،أن ينظر جملس األمن اآلن ،وبدون إبطاء جبدية يف رفع بثبات ببذل كل جهد ممكن إلقامة جمتمعات سلمية ومنصفة
اجلزاءات املفروضة على إريرتيا .وقبل بضعة أيام ،وقّع الطرفان ومستدامة يف منطقتنا دون اإلقليمية ويف قارتنا أفريقيا .وبوصفنا
السودانيان اجلنوبيان على االتفاقية املف ّعلة بشأن حل النزاع عضوا غري دائم يف جملس األمن ،فإننا نقوم بكل ما يف وسعنا
يف مجهورية جنوب السودان يف مؤمتر القمة االستثنائي للهيئة لدعم تلك القضية اهلامة والنبيلة ،وسنواصل القيام بذلك بروح
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية لرؤساء الدول واحلكومات يف من اإللتزام لرعاية السالم واألمن واالستقرار على حنو يصب يف
أديس أبابا .وتتيح االتفاقية فرصة حقيقية إلحالل السالم يف مصلحة بلداننا.
جنوب السودان بعد مخس سنوات من احلرب األهلية.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
وتعد هذه بالفعل تطورات رئيسية يف منطقة القرن األفريقي .ملعايل السيد روبرت دوسي ،وزير الدولة ووزير الشؤون اخلارجية
وكما قال األمني العام“ ،هتب رياح أمل قوية على منطقة القرن والتعاون والتكامل اإلقليمي جلمهورية توغو.
األفريقي” .إهنا رياح تبشر ببداية عملية تنهي سنوات من النزاع
السيد دوسي (توغو) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أنقل
والشك يف منطقة كانت األكثر معاناة من النزاعات يف أفريقيا.
التهاين احلارة من فخامة السيد فاوري إيسوزمنا غناسنغيب رئيس
لقد أصبحت منطقة القرن اإلفريقي تشكل بالفعل أمال ألفريقيا.
مجهورية توغو ،إىل رئيسة اجلمعية العامة بعد انتخاهبا عن جدارة
ويف الوقت الذي تتخذ فيه مجيع اخلطوات الرئيسية رئيسة للجمعية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ دورهتا اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺒﻌﲔ .كما أؤكد هلا
إلسكات دوي املدافع يف منطقتنا ،من املهم بنفس القدر دعم بلدي ،توغو.
توسيع العملية لتشجيع إطار للتكامل االقتصادي اإلقليمي
وأود أن أشيد ،يف الوقت نفسه ،إشادة مستحقة بالسيد
ملكافحة الفقر .وعالوة على ذلك ،سيسهم التعاون االقتصادي
مريوسالف التشاك على القيادة القديرة اليت أظهرها خالل فرتة
اإلقليمي ،إسهاما حقيقيا يف املساعدة على التخلص من العنف
توليه منصب رئيس اجلمعية العامة يف الدورة السابقة .كما يسرين
واحلرب ،فضال عن تعزيز التكامل اإلقليمي والقاري األعمق
بصفة خاصة أن أشيد بالروح اإلنسانية واحلكمة العملية لألمني
متشيا مع خطة االحتاد األفريقي لعام .2063
العام أنطونيو غوترييش .إننا نقدر تعبريه الواضح عن التزامه
ويف ضوء التحديات اليت نواجهها معا كإقليم ،فإن اخليار وعمله اليومي دعما ملبادئ وقيم املنظمة ،اليت نتشاطرها.
املتاح لنا واضح للغاية ،وهو أن نعمل معا من أجل حتسني املصري
وأود أن أرحب بأمهية اختيار موضوع هذه الدورة ،الذي
اجلماعي لشعبنا .وتشكل الروابط التارخيية والثقافية واالجتماعية
يلفت انتباهنا مجيعا إىل حتد جوهري ،ألنه أساسي :تطبيق
واللغوية اليت تربط شعوبنا أساساً مناسباً لتحقيق االزدهار
الالمركزية على ممارسة املسؤوليات على مستوى األمم املتحدة
املشرتك .ونعتقد أن التكامل اإلقليمي ،الذي يفيد مجيع بلدان
جلعل املؤسسة متماشية مع واقع العامل .فالعامل تعددي ومتعدد
القرن األفريقي ،يشكل خيارنا الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق
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األقطاب .وال شك يف أنه من شأن أخذ ذلك األمر يف االعتبار
أن يوسع أساس شرعية وفعالية األمم املتحدة يف العامل.

جيب على األمم املتحدة أن تفعل املزيد من أجل املساعدة
على معاجلة افتقار العامل إىل التنمية .ومثة خطوة أخرى يف احلرب
على القصور يف التنمية ستساعد عاملنا على انتشال شرائح
كاملة من سكان العامل من بؤس وضعها وحالتها وعلى استعادة
استقالهلا الذايت وقدرهتا على السيطرة على حياهتا .وجيب أن
يستوعب النظام اإلمنائي اجلديد للمنظمة احلاجة إىل بناء عامل
يتمتع فيه كل بلد بنمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام.
فاهلدف من ذلك هو إعادة توجيه النظام معإجراء تعديالت
كبرية تركز على املهارات والقيادة وآليات التنسيق واملساءلة.

اإلداري .تركز مبادرة اإلصالح على إعادة هيكلة ركيزة السالم
واألمن ،األمر الذي سيساعد على جعل املؤسسة تتسم أكثر
بالطابع العملي والفعال.

وفيما يتعلق بركيزة اإلدارة يف اإلصالح اجلاري ،يسرنا أن
نالحظ أن التغريات الكبرية املتوخاة تتماشى مع احلاجة إىل
حتسني أساليب اإلدارة الداخلية للمنظمة من خالل تبسيط
اإلجراءات ،وإضفاء الطابع الالمركزي على العمل واالستثمار يف
املوارد البشرية من أجل حتسني تلبية احتياجات التنمية املستدامة
وبناء عامل يسوده السالم .واالستثمار يف املوارد البشرية يعين
دعم التنمية والسالم يف العامل .باختصار ،فإن اإلصالح الذي
نتكلم عنه اليوم يهدف إىل جعل األمم املتحدة أكثر دينامية
وقدرة .فالتحديات العاملية الراهنة تدعو إىل تعزيز القدرات
التشغيلية لألمم املتحدة.

إن إصالح األمم املتحدة ضرورة منطقية أكثر منه أمنية.
فقد تطور العامل؛ وظهرت مشاكل وجهات فاعلة جديدة؛
والكوكب ذاته يعاين اآلن؛ فالتطرف العنيف واإلرهاب يهددان
العامل؛ وظهرت أشكال جديدة من املسؤولية .وجيب على األمم
املتحدة ،بوصفها مركزا ملمارسة املسؤولية اجلماعية على الصعيد
العاملي ،حتديث طريقة تنظيمها وعملها ،إذا أريد هلا أن تؤدي
دورها بفعالية كمؤسسة يف خدمة اجملتمع البشري .وقد حان
وجيب أن هتدف إعادة هيكلة آليات التنمية كذلك إىل
الوقت ،كما قال فيلسوف العلم توماس كون ،إلحداث نقلة
تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ .إن حتديات تغري املناخ
نوعية.
وأود أن أعيد تأكيد دعم بلدي والتزامه جتاه مبادرة األمني أمر حيوي ،وجيب أال تنتظر استجابتنا .من الواضح أنه جيب
العام إلجراء إصالح شامل ،يتميز بكونه يستند إىل عملية إعطاء مكانة هامة ،يف استجابتنا لتحديات تغري املناخ ،لتعزيز
مفتوحة وجامعة تأخذ يف االعتبار الركائز املؤسسية الرئيسية الشراكات واآلليات املبتكرة لتمويل التنمية ،متشيا مع خطة
الثالث ملنظومة األمم املتحدة :السالم واألمن والتنمية واهليكل عمل أديس أبابا.

إن الصلة بني السالم واألمن والتنمية راسخة .فمن
دون السالم واألمن الدوليني ،ال ميكن أن تكون هناك تنمية
مستدامة ،وال تنمية من أي نوع وال بناء جمتمعات مستدامة
وقادرة على الصمود .ولذلك جيب أن يكون هليكل األمم
املتحدة اجلديد للسالم واألمن عالقة جوهرية بركيزة التنمية
األوسع نطاقا ،اليت تشمل احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان وتعزيز
العمل اإلنساين .وينبغي لإلصالحات اجلارية أن تعيد تنظيم
والتحديات اليت تواجه أفريقيا اليوم هائلة .فقارتنا ال تزال
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لتتكيف مع املتطلبات اجلديدة
املرتبطة بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠من أجل تواجه أشكال جديدة من األزمات واملصاعب .ولألسف ،فإن
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،يف هناية املطاف ،والدفع حبدود أفريقيا أصبحت اآلن موطنا لبؤر اإلرهاب يف بعض مناطقها
وبلداهنا ،حيث تواجه الشعوب ،اليت تتطلع بشكل مشروع إىل
الفقر املوضوعي وعدم املساواة احمللية والعاملية إىل الوراء.
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وما زالت اجلهود مستمرة لتعبئة الدول للتوقيع على هذا
راحة البال ،يوميا أعماال وحشية تتغذى على التطرف العنيف
التعهد الرمسي ،هبدف إنشاء هذه السوق.
واجلهل والتعصب الدينيني والتعصب األيديولوجي.
وفيما يتعلق مبسألة السلم واألمن الدوليني ،فإن أولويتنا اليوم
هي تعزيز التعاون الدويل يف عمليات حفظ السالم ومكافحة
اإلرهاب .وعلينا أن نضاعف جهودنا إلهناء النزاعات ،خاصة يف
أفريقيا ويف أجزاء عديدة أخرى من العامل .وهذه فرصة لإلشادة
واالعرتاف بالقيمة احلقيقية للدور الريادي الذي ما فتئت األمم
املتحدة تضطلع به يف العامل من خالل بعثاهتا املختلفة حلفظ
السالم ،ومعظمها ،لألسف ،معين بالقارة األفريقية.

ويستمر الفقر يف أفريقيا ،ويسعى السكان األفارقة إىل
حتقيق رفاههم .وآثار تغري املناخ رهيبة ،واهلجرة تقضي على جزء
كبري من الشباب األفريقي ،وتعرضهم للخطر .إن التحديات
الراهنة املتعلقة مبسألة اهلجرة الصعبة واملآسي اإلنسانية اليت
حتدثها تناشد ضمرينا وشعورنا باملسؤولية اجلماعية وتدعو إىل
استجابات مالئمة ومستدامة .وحتض حكومة توغو ،يف ذلك
الصدد ،مجيع أصحاب املصلحة على إيالء األولوية للنهج
التشاركي وملنطق التوافق يف اآلراء يف عملية التفاوض اجلارية
ومن دواعي سروري أن أرحب بإقرار اتفاق السالم الذي
والعمل بعزم من أجل اعتماد اتفاق عاملي من أجل اهلجرة مت التوصل إليه بني أطراف األزمة يف جنوب السودان وأن ندعو
اآلمنة واملنظمة والنظامية ،يف مؤمتر مراكش يف  ١٠و  ١١كانون إىل تنفيذ االلتزامات املتعهد هبا للتوصل إىل حل سياسي وهنائي
األول/ديسمرب .٢٠١٨
للصراع الدائر يف ذلك البلد .وكعضو يف جملس السلم واألمن
من املؤكد أن اجلمعية العامة ستتفق معي على أن ظهور التابع لالحتاد األفريقي ،نعتقد أن زيادة التعاون بني هياكل
جمتمعات مستدامة يسودها السالم واإلنصاف ال ميكن أن األمم املتحدة حلفظ السالم واآلليات التنفيذية لالحتاد األفريقي
يصبح واقعا ملموسا ما مل تعط األولوية آلليات شراكة فعالة واملناطق دون اإلقليمية باتت ضرورة ملحة.
ومبتكرة وذات منفعة متبادلة .وحتقيقا هلذه الغاية ،ينبغي لألمم
إن القرار الذي اختذته اجلمعية العامة يف حزيران/يونيه املاضي
املتحدة أن تعتمد بقدر أكرب ،من أجل االضطالع بدورها أثناء االستعراض الذي جيرى مرة كل سنتني لالسرتاتيجية العاملية
التنسيقي الكامل ،على املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف ملكافحة اإلرهاب يذكرنا بتلك احلتمية (القرار  .)٢٨٤/٧٢ويف
جماالت السالم واألمن الدوليني والتنمية.
هذا اإلطار ،ترحب حكومة توغو بانعقاد أول مؤمتر قمة مشرتك
ويف حالة أفريقيا ،حيث املشاكل اإلمنائية حادة ،أصبحت
احلكومات تدرك احلاجة إىل تسريع عملية التكامل اإلقليمي من
أجل حشد اجلهود اإلمنائية واسرتاتيجيات احلد من الفقر ،على
النحو املوصى به يف إطار خطة االحتاد األفريقي لعام 2063
وأهداف التنمية املستدامة .وهناك عدة مبادرات جارية حاليا
لزيادة تعزيز ذلك التكامل .وترحب توغو ،يف هذا الصدد ،بتعيني
رئيسها ،فخامة السيد فور إيسوزمينا غناسينغيب ،من قبل أقرانه،
لإلشراف على مشروع إنشاء السوق األفريقية املوحدة للنقل
اجلوي ،الذي يشكل أداة هامة للتكامل االقتصادي يف القارة.
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لرؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن السالم واألمن
واالستقرار ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ،يف لومي
يف  30متوز/يوليه ،خالل والية توغو كرئيس مؤقت جلمعية
رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وهذا االجتماع ،األول من نوعه يف القارة ،واملنظم مببادرة من
املنطقتني دون اإلقليميتني ،أتاح إنشاء إطار لتبادل اآلراء بشأن
الظروف الوقائية والعملياتية حلفظ وصون السالم الدائم يف
الفضاء املشرتك للجماعتني.
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ولكي تؤكد األمم املتحدة ريادهتا والقيام بدورها بصورة
فعالة وبالكامل كضامن للسالم واالستقرار الدوليني ،ال بد
من مواصلة عملية إصالح جملس األمن وإجنازها .ولن يكتمل
إصالح املنظمة إال إذا مشل إصالح جملس األمن أيضا .ويستند
النهج اجلديد إىل رؤية مشرتكة للمسؤوليات ،ويوصي بأن تكون
احللول ملشاكل السالم واألمن الدوليني من حق مجيع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة .وهبذه الطريقة ،سيسهم جملس األمن
املوسع ،من أجل التمثيل العادل ومشاركة مجيع مناطق العامل،
يف جعل اجمللس أكثر فعالية يف أداء مهمته اهلامة .ولئن كان
بلدي يرحب باملشاورات اليت عقدت خالل هذا العام ،األمر
الذي مكن الدول األعضاء واجملموعات من تقدمي اقرتاحات
وإثراء املناقشات ،مثة ما يدعو إىل التساؤل عن نتيجة عملية
التفاوض ،اليت تعثرت بوضوح طوال  ٢٨سنة.
وعلى املستوى الوطين ،يشكل عمل توغو جزءا من االلتزام
املشرتك للدول األعضاء يف األمم املتحدة بتحقيق أهداف
التنمية املستدامة .واهلدف الرئيسي للحكومة هو جعل توغو
بلدا متوسط الدخل مستقرا اقتصاديا واجتماعيا ودميقراطيا
ومنفتحا على مطالب العامل .وبرنامج التنمية الوطنية املعتمد
مؤخرا ،والذي يتماشى مع خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠
ورؤية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لعام  2020وخطة
االحتاد األفريقي لعام  ،٢٠٦٣يهدف إىل حتويل االقتصاد
الوطين هيكليا لتحقيق النمو املستدام والشامل واملرن .وتوغو
تعمل على حتسني نوعية حياة مواطنيها واإلسهام ،إىل جانب
األمم املتحدة ،يف احلد من جيوب انعدام األمن يف عاملنا املتغري.
ويف هذا الصدد ،أود أن أعرب عن امتناين لشركاء التنمية الذين
عادوا بالفعل إىل دعم بلدي يف هذه املهمة الطموحة واملرهقة.
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الدستوري واملؤسسي بغية توطيد املكتسبات الدميقراطية وكفالة
احلقوق واحلريات للجميع .ومن هذا املنظور ،شرعت احلكومة يف
بذل اجلهود إلجياد حل هنائي ودائم حلاالت سوء الفهم السياسي
اليت شهدناها يف األشهر األخرية ،عن طريق مواصلة تقريب
الطبقة السياسية واجملتمع املدين لتبادل اآلراء بشأن التحديات
واألهداف املشرتكة للسالم والتقدم االجتماعي واإلنساين.
وبروح التضامن اإلقليمي ،تساعد اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا توغو للتغلب على صعوباهتا السياسية .وقد
ساعدت هذه املنظمة اإلقليمية النبيلة ،بتيسري من غانا وغينيا،
الطبقة السياسية التوغولية لالتفاق على التكوين املشرتك للجنة
االنتخابية الوطنية املستقلة هبدف عقد االنتخابات التشريعية يف
 ٢٠كانون األول/ديسمرب .٢٠١٨
يف  ٢٤أيلول/سبتمرب  ،٢٠٠١قال الراحل كويف عنان،
األمني العام السابق لألمم املتحدة ،الذي وافته املنية يف الشهر
املاضي ،والذي نعرب عن امتناننا وتقديرنا عن جدارة اللتزامه
الرائع خبدمة السالم يف العامل“ :إن اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﺬي ﻳﻮﻓــﺮ
أي أﻣــﻞ ﰲ ﻣﺴ ــﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀـﻞ ﻟﻠﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻛﻠـﻬﺎ ﻫ ــﻮ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻌــﺎون
واﻟﺸ ـﺮاﻛﺔ” ( ،A/56/PV.7الصفحة  .)3معا سنتمكن من بناء
العامل الذي نريد أن نرتكه لألجيال القادمة.
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
األخري يف املناقشة العامة هلذه اجللسة.
أعطي الكلمة اآلن للممثلني الذين يرغبون يف أخذ الكلمة
ممارسة حلق الرد .أود أن ِّ
أذكر األعضاء بأن البيانات اليت يدىل هبا
ممارسة حلق الرد تقتصر مدهتا على  10دقائق للبيان األول و 5
دقائق للبيان الثاين ،وينبغي أن تُديل هبا الوفود من مقاعدها.

السيد ممدوحي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
والتنمية املستدامة تنهض أيضا بتنمية حقوق اإلنسان.
وإرساء جمتمع عادل وحر يتوقف على بناء عامل سلمي وآمن .باإلنكليزية) :يف ممارسة حقه يف الرد ،يود وفدي أن يرد على
ويف هذا الصدد ،فإن توغو متضي قدما بعزم يف عملية اإلصالح البيان الذي أدىل به اليوم ممثل النظام اإلسرائيلي.
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جرهم العامل إىل هاوية
مزاعم مماثلة استخدمها النازيون قبل ّ
الدمار .وليست تلك الدميقراطية العنصرية واالستعالئية اليت
تسلب الفلسطينيني ،أصحاب فلسطني احلقيقيني ،حلمهم يف
تقرير املصري ،سوى مسخ واستهزاء بالدميقراطية ،بل إهنا طغيان
العنصريني يف واقع األمر.

إن النظام اإلسرائيلي له تاريخ طويل يف انتهاج سياسات
انتهازية هبدف تضليل اآلخرين .والقصد من هذا السلوك،
الذي ينطوي على اإلسقاط النفسي ،هو صرف األنظار عن
اإلجراءات الوحشية والالإنسانية اليت يتخذها النظام ضد
الفلسطينيني والدول العربية األخرى .وقد بذرت هذه األعمال
بذور عدم االستقرار والغضب يف املنطقة ،وتسببت يف العديد
واحلقيقة أن إسرائيل هي عدو الدميقراطية يف الشرق
من األزمات وأحدثت الكثري من املعاناة .وال يزال النظام األوسط .فهي تبغض الدميقراطية أساسا .ولئن كان للدميقراطية
اإلسرائيلي هو املخرب الرئيسي للسالم واالستقرار يف املنطقة أن تسود ،فلن يكون هناك مكان إلسرائيل يف الشرق األوسط.
املضطربة ،أي الشرق األوسط.
فالنظام اإلسرائيلي يرفض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها
وال يغفل البهلوان اإلسرائيلي أبدا عن أي فرصة إلطالق مبمارساته وسياساته ،ويواصل حتدى مجيع قرارات األمم املتحدة
االهتامات حبق إيران على وجه اخلصوص .وتؤكد املغالطات تقريبا ،ويسيء استخدام اجلمعية لتضليل اآلخرين .فعلى سبيل
الواردة يف بيانه نزعته املريضة وفطرته على األكاذيب الفادحة املثال ،ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا:كم عدد قرارات جملس األمن
وتشويه احلقيقة .فهو يريد صرف االنتباه عن القسوة والوحشية اليت انتهكتها إسرائيل؟ واإلجابة أهنا انتهكت  300قرار تناولت
املتأصلني يف نظامه ضد الفلسطينيني ،ويريد التسرت أيضا على مواضيع ترتاوح من أسلحة الدمار الشامل إىل إنشاء منطقة
قتل الع ّزل من النساء واألطفال األبرياء .ويريد إخفاء حقيقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط.
أخذ املاليني من الفلسطينيني رهائن لدى إسرائيل على مدى
ويف املسائل اإلسرائيلية  -الفلسطينية وحدها انتهكت
عقود من الزمن ،ويريد إخفاء وجه إسرائيل بوصفها آخر نظام إسرائيل  ٢٢٥قرارا صادرا عن جملس األمن .وآخرها القرار
للفصل العنصري يف العامل ،كما يريد إخفاء حقيقة أن نظامه  )٢٠١٦( ٢٣٣٤الذي دعا إىل وضع حد لبناء املستوطنات
هو الوحيد يف العامل الذي ميارس العنصرية صراحة ،بل سن هلا اإلسرائيلية .ويف جلسة اجمللس املعقودة يف  ٢٠أيلول/سبتمرب
قانونا مؤخرا.
حث مجيع أعضائه تقريبا  -باستثناء الواليات املتحدة بطبيعة
ّ
وقد جترأت إلسرائيل ،رئيس حراس غزة  -بوصفها أكرب
سجن مفتوح يف العامل  -على الوقوف هنا مرة أخرى لإلدالء
تغص باألكاذيب الدنيئة .ومهما كانت االفرتاءات
ببيانات ُّ
واألكاذيب والتلفيقات اليت يتفوه هبا ،فلن ميكنها إخفاء الطابع
اإلجرامي إلسرائيل .فذلك نظام قهري وغري دميقراطي بقيادة
زعيم فاسد يدعي أنه تقدمي ودميقراطي.
وهناك أوجه تشابه كثرية بني األوهام العرقية الدينية لرئيس
الوزراء اإلسرائيلي وأوهام اجلماعات املتطرفة ،وال سيما تنظيم
داعش .وتردد مزاعم إسرائيل العبثية بأهنا دميقراطية أصداء
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احلال ،بوصفها راعي إسرائيل األكرب  -إسرائيل على االمتناع
عن أي من االنتهاكات اليت حددها القرار (انظر .)S/PV.8358
ُّ
وتعد إسرائيل صاحبة الرقم القياسي يف انتهاك قرارات جملس
األمن باملقارنة بأي بلد آخر ،األمر الذي جيعلها رمزا للدولة
اخلارجة على القانون على نطاق العامل بأسره .ولكي يتسىن هلا
ذلك ،فهي تعتمد أساسا على الواليات املتحدة اليت استخدمت
حق النقض يف ما جمموعه  ٤٤مرة حلماية إسرائيل من مشاريع
قرارات جملس األمن املعارضة ملمارساهتا.
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وبعرضه بعض الصور من تطبيق حمرك غوغل لعرض صور
الشوارع اليوم ،ادعى البهلوان اإلسرائيلي اكتشاف مرافق نووية
جديدة يف إيران .وليس هذا سوى تلفيق آخر ال يثري دهشة
أحد ما دام الكذب يسري يف محضه النووي .وينبغي له بدال من
هذه التلفيقات ،أن ميتنع عن هتديد إيران باإلبادة النووية ،كما
فعل مؤخراّ .
ويشكل مثل هذا البيان التحريضي ضد دولة طرف
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية انتهاكا خطريا للقانون
الدويل ومليثاق األمم املتحدة .وبالنظر إىل أن النظام اإلسرائيلي
قد هاجم مرفقني من املرافق النووية السلمية يف منطقتنا يف
املاضي ،فيجب على جملس األمن أن يدين بشدة هتديدات
ذلك النظام باستخدام األسلحة النووية ضد إيران.
وجيب أيضا إرغام إسرائيل على التخلي عن أسلحتها
النووية واالنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
دون تأخري أو شروط مسبقة ،فضال عن إخضاع مجيع مرافقها
النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية .وجيب
على هذا النظام االمتناع عن تصرفاته املزعزعة لالستقرار ،وعن
حتريضاته املتكررة املوجهة ضد بلدان املنطقة ،عالوة على وقف
انتهاكاته املنتظمة لألجواء اللبنانية والسورية .وجيب عليه أيضا
االمتناع عن توجيه الضربات اجلوية إىل خمتلف األهداف يف
سورية .وتقدم تلك الغارات اجلوية دعما جويا فعاال للجماعات
اإلرهابية.
ولنكن واضحني متاما :فنحن نراقب السلوك اإلجرامي
إلسرائيل أينما وحيثما كانت .وقد مضى الوقت الذي توجه فيه
إسرائيل الضربات إىل جرياهنا يف إفالت من العقاب.

رفعت اجللسة الساعة 23/10
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