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األمـم املتحـدة

A/69/PV.72

اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة التاسعة والستون

اجللسة العامة 72

االثنني 15 ،كانون األول/ديسمرب  ،2014الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد كوتيسا ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أوغندا)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة السيد مورا (الربتغال)،
السيد مؤمن (بنغالديش) رئيس جلنة وثائق التفويض
نائب الرئيس.
(تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أعرض تقرير جلنة وثائق
التفويض بشأن وثائق تفويض ممثلي الدول األعضاء يف الدورة
افتتحت اجللسة الساعة .10/05
التاسعة والستني للجمعية العامة ،الوارد يف الوثيقة .A/69/617
البند  3من جدول األعمال (تابع)
إن اللجنة ،وقد نظرت يف وثائق تفويض املمثلني يف
وثائق تفويض املمثلني يف الدورة التاسعة والستني للجمعية
اجتماعها املعقود يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014شعرت
العامة.
باالرتياح العتماد مشروع قرار بقبول وثائق تفويضهم بدون
(ب) تقرير جلنة وثائق التفويض ()A/69/617
تصويت .أود أن أشري إىل أنه منذ عقد جلنة وثائق التفويض
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجتماعها ،قدمت الدول األعضاء التالية وثائق تفويض رمسية
اجلمعية مشروع القرار الذي أوصت به جلنة وثائق التفويض بالشكل الذي تقضيه املادة  27من النظام الداخلي للجمعية
يف الفقرة  11من تقريرها .وينص مشروع القرار على ما يلي :العامة :اجلزائر ،واهلند ،ونيجرييا ،وتونس وتركيا.
ويسرين اآلن أن أشيد مبراعاة اجلمعية العامة توصية
“إن اجلمعية العامة ،وقد نظرت يف تقرير جلنة
وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه ،توافق على تقرير اللجنة ،الواردة يف الفقرة  11من تقريرها ،بأن تعتمد اجلمعية
العامة مشروع القرار باملوافقة على تقرير جلنة وثائق التفويض.
جلنة وثائق التفويض”.
وأخريا ،أود أن أسجل تقديري الصادق ألعضاء اللجنة
أعطي الكلمة اآلن لرئيس جلنة وثائق التفويض ليعرض
ولألمانة العامة على تيسري عملنا إىل حد كبري.
تقرير اللجنة ومشروع القرار الوارد يف التقرير.
تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار املحاضر َّ
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن السنوي السابع للممثل السامي لتحالف احلضارات ،املعمم
يف مشروع القرار املعنون “وثائق تفويض املمثلني يف دورة يف الوثيقة .A/69/382
اجلمعية العامة التاسعة والستني” ،الذي أوصت جلنة وثائق
أعطي الكلمة ملمثل بنغالديش ليعرض مشروع
التفويض باعتماده يف الفقرة  11من تقريرها .وقد اعتمدته القرار .A/69/L.34
اللجنة بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف
السيد مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
أن حتذو حذوها؟
أن أعرض ،بالنيابة عن مقدمي مشروع القرار ،مشروع القرار
اعتمد مشروع القرار (القرار .)138/69
ُ
املعنون “متابعة تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة ملمثل السالم” ( .)A/69/L.34ومن دواعي فخر بنغالديش عرضها
مجهورية إيران اإلسالمية شرحا للموقف بشأن القرار الذي ملشروع القرار بشأن هذا البند يف اجلمعية منذ عام .2001
وحنن سعداء بأن النص قد حظي بتأييد واسع النطاق من
اعتُمد للتو.
السيد دبائي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم جانب الدول األعضاء ،وبأنه قد جرى اعتماده يف كل عام
باإلنكليزية) :شارك وفد بلدي يف اعتماد القرار  138/69بتوافق اآلراء.

بتوافق اآلراء ،ومع ذلك ،فإنين أود أن أعرب عن حتفظ وفد
بلدي على أجزاء من التقرير واردة يف الوثيقة  ،A/69/617ميكن
أن تفسر بأهنا اعتراف بالنظام اإلسرائيلي.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف أن ختتتم نظرها يف البند الفرعي (ب)
من البند  3من جدول األعمال؟
تقرر ذلك.
البند  14من جدول األعمال
ثقافة السالم
(أ) تقرير األمني العام ()A/69/413

إن ثقافة السالم حمببة لنا مجيعا .وإىل ثقافة السالم تتطلع
البشرية مجعاء ،وهي أيضا جوهر ميثاق األمم املتحدة .ويقع
تعزيز وإذكاء عقلية ثقافة السالم يف صلب اإلدارة اإلبداعية
للخالفات واالنقسامات .ويواجه العامل اليوم مشاكل كثرية
جدا من االنقسام واالنغالق اليت تعطل وتعرقل هدفنا املشترك
املتمثل يف حتقيق السالم واالستقرار والتقدم بشكل مستدام.
ويولد انعدام املساواة والتمييز وسوء الفهم والتعصب والكراهية
يف مجيع أحناء العامل أبعادا جديدة للصراع .ومثة بال شك حاجة
ملحة لبناء وتعزيز ثقافة السالم يف مجيع أحناء العامل ،ونشر عقلية
التسامح واالحترام واحلب لآلخرين واحترام التنوع ،بغض النظر
عن الطائفة أو العقيدة أو اللون أو اجلنس أو العرق أو الدين.

إذا أردنا أن يبتعد النظام العاملي عن ظروفه احلالية املتسمة
(ب) مشروعا القرارين ( A/69/L.34و )A/69/L.41
بالفوضى واالضطراب والعنف ،فيجب علينا بناء ثقافة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أوجه انتباه السالم .ورغم أننا شهدنا االنتهاء من العقد الدويل لثقافة
األعضاء إىل رسالة مؤرخة  12أيلول/سبتمرب  2014موجهة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل ،فإننا حباجة الستدامة
من األمني العام إىل رئيس اجلمعية العامة ،حييل هبا التقرير وتعزيز عزمنا اآلن أكثر مما قمنا به خالل األعوام املاضية.
ولدينا أطر مثرية لإلعجاب على الورق ،ولكن ترمجتها إىل
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أفعال ال تزال تشكل مهمة صعبة .ولذلك ،فإننا ال نزال حباجة
إىل دعم والتزام قويني من لدن اجلميع.
ويف ظل هذه اخللفية ،عرض وفد بلدي مشروع
القرار السنوي هذا .إننا نشكر الدول األعضاء ووفودها
على مشاركتها الفعالة يف عملية التفاوض .ونشكرها على
مشاركتها وتعاوهنا القيمني ،اللذين أثريا مشروع القرار .وقد
مت خالل هذا العام تعزيز مشروع القرار من خالل دمج بعض
اإلشارات والعناصر اهلامة يف جمال تعزيز ثقافة السالم.
أوال ،على سبيل املثال ،فإنه يرحب بعقد املنتدى الرفيع
املستوى للجمعية العامة بشأن ثقافة السالم يف  9أيلول/
سبتمرب ،بنجاح ،بدعوة من رئيس اجلمعية ومبشاركة رفيعة
املستوى وشراكة واسعة النطاق وتعاون شامل بني الدول
األعضاء واملنظمات الدولية واملجتمع الدويل ،كما جتلى
ذلك يف املنتدى .ويرحب أيضا مع التقدير باحتفال املنتدى
بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة العتماد اإلعالن وبرنامج
العمل املتعلقني بثقافة السالم.
ثانيا ،يعترف مشروع القرار بدور املرأة والشباب يف
تعزيز ثقافة السالم ،وال سيما بأمهية زيادة مشاركة املرأة يف
منع نشوب الزناعات وحلها ويف األنشطة اليت تعزز ثقافة
السالم ،مبا يف ذلك يف حاالت ما بعد الزناع.
ثالثا ،ينوه مشروع القرار أيضا باملبادرات اليت اختذها
املجتمع املدين ،بالتعاون مع احلكومات ،لتعزيز القدرات املدنية
املتعلقة بتعزيز السالمة البدنية للسكان الضعفاء املعرضني خلطر
العنف وبالعمل على تسوية املنازعات بالطرق السلمية.
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القائمة ،تقريرا عن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء
تنفيذا هلذا القرار ،يستند فيه إىل املعلومات اليت تقدمها تلك
الدول ،واإلجراءات اليت اختذت لذلك الغرض على مستوى
املنظومة من جانب مجيع الكيانات املعنية يف األمم املتحدة،
وعن األنشطة املكثفة اليت اضطلعت هبا املنظمة والوكاالت
املنتسبة إليها لتنفيذ برنامج العمل وللترويج لثقافة قوامها
السالم والالعنف.
لقد أتاح لنا املنتدى الرفيع املستوى بشأن ثقافة السالم،
الذي عقده رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني
يف  9أيلول/سبتمرب ،فرصة فريدة للجمع بني الدول األعضاء
وأصحاب املصلحة ،وتنشيط مسعانا املشترك لتعزيز ثقافة
السالم .واكتسى املنتدى أمهية خاصة حيث أنه احتفل
بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل
ثقافة السالم ،وركز بشكل خاص على دور املرأة والشباب،
فضال عن أمهية املواطنة العاملية يف جمال النهوض بثقافة السالم.
وقد أهلم احلماس الذي ساد خالل االجتماع الرفيع
املستوى ،الدول األعضاء من أجل مواصلة عقد املنتدى .إن
عقد مثل هذه االجتماعات كل عام ،ال تترتب عليه بالضرورة
تكاليف إضافية يف ميزانية األمم املتحدة ،لكنه سوف ينقل
رسالة قوية إىل العامل ،وخاصة للشباب ،مفادها أن األمم
املتحدة ملتزمة حقا بتعزيز ثقافة السالم من أجل املساعدة على
نشر عقلية االحترام واحلب لبين البشر ،والتخلص من عقلية
الكراهية والتعصب وسوء الفهم واحلروب والعنف.

إننا نتطلع إىل عقد رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة
والستني للمنتدى الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن ثقافة
رابعا ،يشري مشروع القرار إىل أمهية إيالء االعتبار الواجب
السالم ،ونأمل أن يقدم إسهاما حقيقيا يف تعزيز ثقافة السالم
لثقافة السالم يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام .2015
من أجل عامل مستدام وشامل للجميع ويسوده السالم ويرعى
خامسا ،يطلب مشروع القرار إىل األمني العام أن مصاحل الشعوب وخيدم مصلحة كوكبنا األرض.
يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني ،يف حدود املوارد

1469513

3/30

A/69/PV.72

15/12/2014

ويف السطر األول من الفقرة السادسة عشرة من الديباجة
حيظى مشروع القرار يف كل عام بتأييد عدد كبري من
الدول األعضاء .ويسرين اإلشارة إىل مشاركة ما يناهز  100احلالية ،يستعاض عن عبارة “حتيط علما” بعبارة “ترحب”.
بلد يف تقدمي مشروع القرار اهلام هذا يف هذا العام .ويتمثل
ويف السطر األخري من الفقرة  ،11حتذف عبارة “تدعو
تطور كبري هذا العام يف أن املشروع اجتذب مشاركني لتقدميه الدول األعضاء إىل إجياد الظروف املالئمة لسماع أصوات
على نطاق واسع وأقاليمي .إننا نعرب عن خالص الشكر والثناء االعتدال” ويستعاض عنها بعبارة “تشجع اجلهود املبذولة،
جلميع مقدمي مشروع القرار على دعمهم والتزامهم ،وخاصة حسب االقتضاء ،الرامية لسماع أصوات االعتدال”.
البلدان اليت تشارك يف تقدمي مشروع النص للمرة األوىل.
إنين أوجه شكري جلميع الدول األعضاء اليت شاركت
ويف اعتقادي ولدي أمل ليس يف أن تتقدم مجيع الوفود بنشاط يف املفاوضات بشأن مشروع القرار هذا العام ،وأثرت
للمشاركة يف تقدمي مشروع القرار يوما ما فحسب ،ولكن حمتواه باقتراحاهتا البناءة .وأود أيضا أن أشكر األمني العام
األهم من ذلك ،أن تتحلى كل دولة وكل جمتمع وكل أسرة على تقدميه تقريره الشامل عن هذا البند من جدول األعمال
بروح وعقلية ثقافة السالم لبلوغ هدفنا املنشود املتمثل يف ( ،)A/69/413الذي حيدد التقدم املحرز يف تنفيذ القرار
حتقيق السالم واالستقرار واالزدهار على حنو مستدامة يف مجيع  ،126/68الذي اعتمد بتوافق اآلراء يف العام املاضي.
الدول .واستنادا إىل هذا الطموح ،آمل أن نتمكن ،على غرار
إننا نقدر الدور الريادي لليونسكو واإلسهام القيم
السنوات املاضية ،من اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.
لتحالف األمم املتحدة للحضارات يف تعزيز احلوار بني األديان
الرئيس بالنيابة (تكلم بالنيابة) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل والثقافات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية .ونرحب
باكستان لعرض مشروع القرار .A/69/L.41
على وجه اخلصوص باعتماد املجلس التنفيذي لليونسكو خلطة
السيد مسعود خان (باكستان) (تكلم باإلنكليزية) :إنه العمل املتعلقة بالعقد الدويل للتقارب بني الثقافات .وتقدم
لشرف عظيم يل االنضمام إىل املمثل الدائم للفلبني ،السيد اخلطة فرصة مواتية الختاذ خطوات عملية لتعزيز احلوار بني
ليربان كاباكتوالن ،يف عرض مشروع القرار املعنون “تشجيع األديان والثقافات من خالل التعليم والثقافة واإلعالم ،مع
احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل التركيز على إشراك الشباب والشابات يف عملية احلوار.
ونأمل أن تنفذ الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة ذات
السالم”(. (A/69/L.41
وبعد مشاورات اللحظة األخرية مع الدول األعضاء الصلة الربامج واألنشطة املناسبة لدعم خطة العمل.
املشاركة يف املفاوضات ،وافق امليسران على إدخال التنقيحات
التالية على نص مشروع القرار:

سيتم إدراج فقرة جديدة يف الديباجة بعد الفقرة اخلامسة
من الديباجة ،بالصيغة التالية “وإذ تشري أيضا إىل قرارها
127/68املؤرخ  18كانون األول/ديسمرب  2013بشأن
عامل ينبذ العنف والتطرف العنيف”.
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يعاين العامل اليوم من صراعات مدمرة ،قدمية وجديدة،
تغذيها الشكوك اليت طال أمدها وانعدام الثقة بني أتباع األديان
واحلضارات املختلفة .وال تتسبب تلك الصراعات فحسب
يف معاناة بشرية وخسائر اقتصادية هائلة ،ولكنها تعرقل أيضا
التفاعل الودي والتعاون االجتماعي واالقتصادي بني خمتلف
املناطق والدول يف العامل .وحنن نشهد أيضا اجتاها متزايدا
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حنو كراهية األجانب والتعصب الديين وظهور أيديولوجيات
متطرفة جديدة يف أجزاء خمتلفة من العامل.
وميكن جتنب الصدام الوشيك بني احلضارات يف العامل
املعومل وعكس اجتاهه على حد سواء .ويُعزى ذلك األمر يف
جانب كبري منه إىل اتساع الفجوة يف الفهم والثقة والتسامح
بني خمتلف األديان واحلضارات يف العامل .وتستغل اجلماعات
اإلرهابية واملتطرفة هذه الفجوة لنشر جدول أعماهلا املُسمم.
ولذلك ،ينبغي لنا مجيعا تعزيز آليات وإجراءات لتشجيع
احلوار والتفاهم بني مجيع األديان واحلضارات هبدف استعادة
الوئام وتعزيز التعاون لتحقيق السالم والتنمية.
ورغم اختالف األديان والثقافات ،فإن لديها الكثري من
القواسم املشتركة اليت ميكن أن توحدنا .إننا حباجة إىل البناء
على تلك القيم املشتركة .وميكن حتويل التنوع الثقايف إىل
قوة إجيابية لتعزيز التعاون والتنمية االقتصادية واالجتماعية
واالنسجام الدويل .ولكي حيدث ذلك ،سيتعني علينا أن
نتكاتف من أجل القضاء على األحكام املسبقة وأشكال التحيز
والقوالب النمطية والدخول يف حوار حقيقي وبناء على مجيع
املستويات مبا يتجاوز االنقسامات الثقافية والدينية .كما ينبغي
مواصلة احلوار بشكل منظم ومتعدد اجلوانب وشامل للجميع.
وينبغي أن يشمل القيادات الدينية واملجتمعية املحلية واملجتمع
املدين واملؤسسات األكادميية.
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السيد كاباكتوالن (الفلبني) (تكلم باإلنكليزية) :تنضم
الفلبني إىل امليسر املشارك ،باكستان ،لعرض مشروع القرار
املتعلق بتعزيز احلوار بني األديان والثقافات والتفاهم والتعاون
من أجل السالم ،الوارد يف الوثيقة  ،A/69/L.41يف إطار البند
 14من جدول األعمال “ثقافة السالم” ،مع التنقيحات اليت
أُدخلت عليه ،مبا يف ذلك الفقرة اجلديدة اخلامسة من الديباجة
وبعض التغيريات يف الفقرة  ،11كما عرضها شفويا سفري
باكستان بعد إجراء مشاورات اللحظة األخرية مع الدول
األعضاء املشاركة يف املفاوضات.
إننا حنتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة للقرار.
ومن املناسب أن نقوم بذلك مع اعتماد اليونسكو يف آذار/
مارس خلطة العمل املتعلقة بالعقد الدويل للتقارب بني الثقافات.
وبالتايل ،يشجع مشروع القرار الدول األعضاء واملنظمات
احلكومية الدولية وغري احلكومية ذات الصلة على االضطالع
بأنشطة لدعم خطة العمل.

وبصرف النظر عن استمرار اعترافه بالدور القيِّم ملكتب
دعم املجلس االقتصادي واالجتماعي والتنسيق يف إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،بصفته جهة التنسيق داخل
يعزز دعمه
األمانة العامة بشأن املسألة ،فإ ّن مشروع القرار ِّ
ألعمال وأنشطة اليونسكو ،الوكالة الرائدة لتنفيذ مشروع
القرار وخطة العمل .وهو يرحب ترحيبا خاصا ببوابة احلوار
وينبغي أن يتمثل اهلدف النهائي للحوار يف منع نشوب والسالم اإللكترونية التابعة لليونسكو بصفتها وسيلة لتعزيز
الصراعات وتعزيز السالم والوئام من خالل الفهم األفضل احلوار بني األديان والثقافات عبْر تكنولوجيا املعلومات ،وهي
والوسطية وإرساء ثقافة عاملية للسالم .ويف اعتقادنا أنه مع أداة ذات أمهية خاصة يف الوصول إىل الشباب.
تعزيز احلوار وحتسني الفهم ،سيتسىن لنا حتقيق هدف إجياد
ويواصل مشروع القرار الترحيب أيضا باملشاركة
ويرحب بإعالن
عامل متنوع ،ولكنه متناغم ويسوده السالم ويستند بقوة إىل املتزايدة لتحالف األمم املتحدة للحضاراتِّ ،
ركيزيت التعايش السلمي والوحدة يف إطار التنوع .ونأمل أن بايل الذي اعتُ ِمد يف املنتدى العاملي السادس هلذا التحالف،
تقدم اجلمعية ،مرة أخرى ،دعمها باإلمجاع ملشروع القرار .مبوضوع “الوحدة يف التنوع :االحتفال بالتنوع من أجل القيم
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العامة املشتركة” الذي ُع ِقد يف بايل ،إندونيسيا ،من  28إىل القرار ودعمته تقليديا ،وأن نرحب ونشكر الدول األعضاء
قدمه للمرة األوىل.
 30آب/أغسطس.
اليت تُ ِّ
أخريا ،نو ّد أن نشكر مجيع الوفود اليت أسهمت بفعالية يف
املناقشات ومارست الزناهة واملرونة والروحية البناءة والتعاون.
ومقدمني آخرين ،يُثين على
ووفد الفلبني ،إىل جانب باكستان ِّ
االعتماد بتوافق اآلراء من قِبَل اجلمعية.

وال ميكنين املغاالة يف تأكيد قيمة جهودنا املتواصلة يف
تعزيز احلوار بني األديان والثقافات ،ومثل هذا احلوار بصفته
أساسا لسالم عادل ودائم .ومع اقترابنا من عام  2015املتميِّز،
يعترف مشروع القرار بأمهية إيالء االعتبار الالزم للثقافة يف
املناقشات اجلارية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام .2015
السيدة كنغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين) (تكلمت
فبدون السالم ،ال ميكن أن تكون هناك تنمية مستدامة.
باإلنكليزية) :إنه لشرف يل أن أخاطب اجلمعية العامة بشأن
لقد شهدنا ذلك يف الفلبني ،يف جزيرة مينداناو ،حيث البند  14من جدول األعمال“ ،ثقافة السالم” بالنيابة عن
مل تنجح مفاوضات السالم يف تسوية سنوات من الزناع إالَّ الدول األعضاء الـ  14يف اجلماعة الكاريبية .واجلماعة تغتنم
عد
حني أدرك مجيع أصحاب املصلحة َّ
أن السالم جيب أن يسري يدا هذه الفرصة لتشكر األمني العام على التقرير ( )A/69/413املُ َّ
واملقدم لتوجيه نظرنا يف بند جدول األعمال .وتود اجلماعة
بيد مع التنمية ،وأنه لن يأيت إالَّ بعد أن يكون لدينا حوار بني
َّ
األديان والثقافات .وهذا هو جوهر اخلالصة الناجعة لالتفاق الكاريبية أن تشكر أيضا اليونسكو وخمتلف كيانات األمم
الشامل بشأن بانغسامورو ،الذي وقَّعته احلكومة وجبهة املتحدة امللتزمة بتعزيز قيم ثقافة السالم.
مورو اإلسالمية للتحرير يف آذار/مارس .وقد دفعته ق ُدما ،بني
إننا نعيش يف عصر من العوملة املتزايدة والتداعم املتنامي.
أن اجلماعة الكاريبية نفسها هي جوهر التنوع الثقايف،
أشياء أخرى ،سلسلة من مؤمترات القساوسة والعلماء ،اليت ومبا َّ
ُع ِقد بعضها يف باكستان ،واليت نأمل أن تستطيع دول أخرى فإننا ندرك أمهية تعزيز احلوار بني األديان والثقافات .واجلماعة
استخدامها منوذجا للحوار بني األديان.
أن احلل السلمي للزناعات واالختالفات
الكاريبية تعتقد َّ
إن السعي إىل السالم الشامل ليس سهال يف ضوء حتديات أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
َّ
وتعقيدات العامل احلديث واملضاعفات األخرية يف احلقيقة .وهو
وتبقى التفاوتات بني البلدان وداخلها هاجسا عامليا .وقد
أن تأكيد
أيضا ليس مسألة أو هدفا قصري األجل .لذا ،نعتقد َّ
استمر الفقر والتفاوت يف احلالة االجتماعية ومستوى الدخل،
َّ
احلاجة إىل فهم متبادل ُّ
أن
لتنوعنا يف األديان ،فضال عن الثقافات مسببا االستياء وعدم التسامح .وتعتقد اجلماعة الكاريبية َّ
وحوار احلضارات على أساس سنوي ،جوهري لثقافة السالم .خطة التنمية ملا بعد عام  2015ستحتاج إىل معاجلة الفوارق

أن احلوار بني األديان والثقافات مسألة
وحنن نعتقد أيضا َّ
ال ميكن معاجلتها منعزلة أو منفردة .واملبادرات والقرارات
األخرى الواردة حتت بند جدول األعمال  -مبا يشمل مشروع
القرار املتعلق بثقافة السالم  -يُك ِمل أحدها اآلخر ويستفيد
منه ،حيث تعاجل األبعاد املختلفة للمسألة .وامسحوا لنا يف
قدمت مشروع
هذه النقطة أن نشكر الدول األعضاء اليت َّ
6/30

املتزايدة بني الدول وضمان أن تفيد العوملة مجيع البلدان،
جمرد قلة خمتارة منها .وانسجاما من األمم املتحدة مع
وليس َّ
واجباهتا مبقتضى ميثاقها ،جيب أن تكون قوة من أجل املساواة
واإلنصاف يف سياق نظام غري عادل من العوملة .وعلى األمم
املتحدة أن تعمل لضمان تطبيق األحكام بني مجيع األطراف
الفاعلة يف أسرتنا العاملية مبساواة وفعالية وثبات.
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أن االختالفات الثقافية
إن تقرير األمني العام يذكر َّ
َّ
تتبوأ الصدارة يف املجتمعات املتنوعة واملترابطة على
والدينية َّ
جمهزين بالقدرات الالزمة
حنو متزايد .وينبغي أن يكون الناس َّ
حتدي النماذج النمطية وتعزيز
للتصدي خلطاب الكراهيةِّ ،
التنوع .كما ينبغي أن يكونوا على
التعايش السلمي يف ظل ُّ
علم باملبادئ األساسية للسالم ،التسامح ،التعاون ،احلوار
السلمي واالحترام املتبادل للجميع .وتعتقد اجلماعة الكاريبية
أي مكان أكثر أمهية لتعزيز هذه القيم ممَّا بني
أنه ليس هناك ِّ
شبابنا .وقد أعلن األمني العام بان كي  -مون أنه من خالل
التربية نعلِّم أبناءنا أالَّ يكرهوا .ومن خالل التربية نُ ِع ُّد قادتنا
الذين يتصرفون حبكمة ورمحة .ومن خالهلا نُرسي ثقافة سالم
حقيقية ودائمة.
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“جيب علينا أن نعمل ،ال أن ننتظر .وحنن مجيعا،
وليس السياسيني وقادة العامل فحسب ،مطالَبون
باملسامهة .أنا ،أنت ،حنن .إنه واجبنا”
وتأمل اجلماعة الكاريبية بأن نستطيع إجياد عقلية التسامح
والتعاون ،ونبين ثقافة دائمة للسالم عبْر التربية من أجل السالم.
السيد إمساعيل (بروين دار السالم) (تكلّم باإلنكليزية):
يشرفين أن أديل هبذا البيان بالنيابة عن الدول العشر األعضاء
يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا ،بروين دار
السالم ،تايلند ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،سنغافورة،
الفلبني ،فييت نام ،كمبوديا ،ماليزيا وميامنار.

يف البداية ،أود أن أشكر األمني العام على تقريره الشامل
ُمشيدًا بالفلبني وباكستان وبنغالديش على جهودها يف تيسري
واجلماعة الكاريبية تعتقد بقوة أن التربية ،اليت تؤدي
القرارين  A/69/L.41بشأن احلوار بني األديان واملعتقدات و
قوي ضد
حتول أساسي يف كيفية رؤيتنا للواقع ،سالح ٌ
إىل ُّ
 A/69/L.34بشأن ثقافة السالم.
االضطهاد .فالتربية ِّ
متكن .ومالال يوسفزاي ،الناشطة التربوية
كما نود أن نغتنم الفرصة لإلعراب عن دعمنا حلكومة
الباكستانية البالغة  17سنة من العمر ،اليت ُمنِحت جائزة نوبل
مؤخرا ،مثال ساطع على ذلك .وقد قالت مالال يف حماضرهتا أستراليا وشعبها بشأن أزمة احتجاز الرهائن يف سيدين اليت
وقعت باألمس .إننا نرفض التطرف والراديكالية ،ونقف على
املتعلقة جبائزة نوبل للسالم:
أهبة االستعداد متحدين مع املجتمع الدويل ،وندين بشدة
سميها قوية أكثر قدرة على
“ملاذا الدول اليت نُ ِّ
األعمال اإلرهابية العنيفة .ويف الوقت نفسه ،نعرب عن
إثارة احلروب لكنها أكثر ضعفا يف إحالل السالم؟
خالص تعاطفنا وتعازينا أيضًا إلندونيسيا زميلتنا يف رابطة أمم
وملاذا إعطاء السالح سهل جدا ولكن إعطاء الكتب
جنوب شرق آسيا ،اليت تأثرت باالهنيارات األرضية يف جاوا
صعب جدا؟ وملاذا صنع الدبابات سهل جدا بينما بناء
الوسطى يوم اجلمعة 12 ،كانون األول/ديسمرب ،مما أسفر عن
املدارس صعب جدا؟
مقتل عدد من األشخاص.
“إننا نعيش يف عصر حديث ونعتقد أنه ليس هناك
وتؤيّد رابطة أمم جنوب شرق آسيا بقوة ثقافة السالم
شيء مستحيل .لقد وصلنا إىل القمر قبل  45عاما،
اليت جرى ترسيخها يف دوهلا األعضاء منذ إنشاء رابطتنا.
وقد هنبط على سطح املريخ قريبا .لذا ،يتعيَّن علينا يف
وعلى النحو الوارد يف الفقرة  2من إعالن بانكوك الصادر
هذا القرن احلادي والعشرين أن َّ
نتمكن من تزويِد كل
عام  ،1967من أهداف وغايات تشكيل رابطة أمم جنوب
طفل بتعليم نوعي.
شرق آسيا:
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“تعزيز السالم واالستقرار اإلقليميني من خالل
االحترام الراسخ للعدالة وسيادة القانون يف العالقات
بني بلدان املنطقة وااللتزام مببادئ ميثاق األمم املتحدة”.
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بينها يف إطار الشراكة يف التنمية الفعالة ،ويف مجاعة من
املجتمعات املتماسكة”.
وحنن نرى أن الفجوة احلقيقية يف عامل اليوم مل تعد بني
الشرق والغرب ،أو بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،
أو بني األغنياء والفقراء ،وبالتأكيد ليس بني األديان املختلفة.
وبدالً من ذلك ،صارت يف التباين بني املعتدلني واملتطرفني
الذين سببوا خمتلف املشاكل والتحديات اليت تؤثر علينا اليوم.

وترى رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن ثقافة السالم
جيب أن ترسخ يف األذهان بدءًا من سن مبكرة .ويف ذلك
الصدد ،وضعنا برناجمًا إقليميًا باسم فيلق املتطوعني املحترفني
الشباب لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،الذي يق ّدم املساعدة
إىل املشاريع اليت تشمل جماالت التنمية الريفية ،والقضاء على
وحنن نفهم أن السالم ال ميكن حتقيقه من خالل جهود
الفقر ،والتعليم والزراعة والصحة واملسائل البيئية .ويهدف الرابطة وحدها ،والتعاون بني اجلميع ضروري جدًا .وبالتايل،
الربنامج إىل تعزيز قيم املساواة واالحترام املتبادل وتعزيز سوف تواصل الرابطة إجراء احلوار مع الشركاء اخلارجيني من
التفاهم املتبادل من خالل تعزيز احلوار والتفاعل بني الشباب .خالل اآلليات اليت تقودها ،مبا يف ذلك من خالل الدبلوماسية
إن رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف خضم العمل من أجل الوقائية وتدابري بناء الثقة يف إطار املنتدى اإلقليمي لرابطة
بناء مجاعة للرابطة حبلول عام  2015تتميز بوجود أناس من أمم جنوب شرق آسيا؛ والتسوية السلمية للمنازعات عن
خلفيات وأصول عرقية ولغوية ودينية وثقافية متباينة يعيشون طريق مبادرات مثل احلركة العاملية للمعتدلني ،اليت تعزز قيمة
يف وئام ويبنون مستقب ً
ال مشتركًا ينعم بالسالم واالزدهار .االعتدال؛ وأنشطة أخرى يف إطار جماالت غري تقليدية لألمن
وكما تنص الفقرة  6من خطة دول اجلماعة االجتماعية  -والدفاع وإدارة الكوارث.
الثقافية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،سوف تتسم مجاعة
كما أن الدول األعضاء يف الرابطة كانت تساهم أيضًا
الرابطة مبا يلي:
على خمتلف املستويات الوطنية يف عمل املنظمات اإلقليمية
‘‘ثقافة املرونة اإلقليمية ،والتقيد باملبادئ املتفق
عليها ،وروح التعاون واملسؤولية اجلماعية ،وتعزيز
التنمية البشرية واالجتماعية ،واحترام احلريات األساسية،
واملساواة بني اجلنسني ،وتعزيز حقوق اإلنسان وتعزيز
العدالة االجتماعية’’.

[هامش] وقد مت تأكيد ذلك يف رؤية رابطة أمم جنوب
شرق آسيا آسيان لعام  ،2020اليت تعترب الرابطة:
“حمف ً
ال ألمم جنوب شرق آسيا ،االستشرافية،
واليت تعيش يف سالم واستقرار وازدهار ،مرتبط ًة فيما
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والدولية األخرى .ونرحب ،من بني أمور أخرى ،مببادرة
احلوار بني األديان يف إطار االجتماع اآلسيوي األورويب،
وإعالن مؤمتر االجتماع اآلسيوي  -األورويب الرفيع املستوى
بشأن احلوار بني الثقافات واألديان ،يف إطار موضوع “الوئام
بني احلضارات :شرط ضروري للتنمية املستدامة’’ ،الذي عقد
يف سانت بترسربغ ،االحتاد الروسي ،يف متوز/يوليه .ونواصل
أيضًا دعم البوابة اإللكترونية للحوار بني األديان اليت أنشأها
االجتماع الوزاري االستثنائي حلركة عدم االحنياز بشأن
احلوار والتعاون بني األديان من أجل السالم والتنمية ،املعقود
يف مانيال عام  .2010وعلى وجه اخلصوص ،نرحب أيضًا
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وحنن أيضًا على استعداد للعمل جنبًا إىل جنب مع مجيع
باملبادرات العملية الرامية إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
الشركاء اإلقليميني والدوليني وإكمال عمل األمم املتحدة
واالتصاالت لتوعية الشباب ومجيع أفراد املجتمع املدين.
كما تشدد الرابطة على أمهية إيالء االعتبار الواجب لتحقيق هذه الغاية.
السيدة لوسانانون (تايلند) (تكلمت باإلنكليزية) :تؤيد
لثقافة السالم من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وخطة
التنمية ملا بعد عام  ،2015إذ عندما ال يكون هناك سالم فلن تايلند البيان الذي أدىل به املمثل الدائم لربوين دار السالم باسم
تكون هناك تنمية .وعالوة على ذلك ،وقع قادتنا يف ميامنار رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).
الشهر املاضي إعالن ناي بيي تاو بشأن رؤية مجاعة الرابطة
وتود تايلند أن تشكر األمني العام على تقريره الشامل عن
ملا بعد عام  ،2015واليت تشكل أساس خارطة طريق شاملة تشجيع ثقافة السالم واحلوار والتفاهم والتعاون بني األديان
للرابطة ملا بعد عام .2015
والثقافات من أجل السالم ( .)A/69/413ونشيد بااللتزام
ولذلك نؤيد متامًا اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف والدور النشط لكيانات األمم املتحدة ،ال سيما منظمة األمم
إقامة ثقافة السالم ،وال سيما من خالل خطة العمل للعقد املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،يف تعزيز ثقافة
الدويل للتقارب بني الثقافات  ،2022-2013الذي صاغته السالم وبإسهاماهتا القيمة.
اليونسكو بالتشاور مع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية
إننا نعيش يف عامل يتميز بالتنوع الكبري والترابط املتزايد
الدولية واملنظمات غري احلكومية ،والذي يشدد على مشاركة بني املجتمعات .ولذلك ،من الضروري جدًا بالنسبة لنا مجيعًا
الشباب والنساء يف تعزيز التفاهم والتسامح املتبادلني؛ وبوابة أن نقدر اجلمال الكامن يف هذا التنوع ونعتز به من أجل العيش
اليونسكو اإللكترونية للسالم واحلوار يف عملها للتوعية؛ يف سالم ووئام .ومع ذلك ،فإن العامل الذي نعيش فيه هو يف
وعمل حتالف األمم املتحدة للحضارات يف تعزيز التفاهم فيما أمس احلاجة إىل السالمّ .
التعصب والتمييز واالستبعاد
ويشكل ّ
بني خمتلف احلضارات والثقافات واألديان واملعتقدات.
وعدم املساواة والكراهية ،على سبيل املثال ال احلصر،

كما أن الدول األعضاء يف الرابطة ملتزمة أيضًا بتعزيز هتديدات كبرية للسالم والوئام .وما من بلد ميكنه التغلب
ثقافة السالم ،وتشارك بفعالية يف حمافل من قبيل االجتماع على هذه التهديدات مبفرده .وجيب على املجتمع الدويل أن
السنوي للمنتدى العاملي لتحالف احلضارات ،الذي عقد يعمل معًا لتعزيز ثقافة السالم املستدام على املستويات الوطنية
واإلقليمية والعاملية.
املنتدى السادس له يف بايل ،إندونيسيا ،يف آب/أغسطس.
ويف اخلتام ،تغتنم الرابطة هذه الفرصة لتؤكد جمددًا
التزامنا بدعم ثقافة السالم ،على النحو املكرس يف امليثاق
واملبادئ األساسية لدينا ،وسوف تواصل القيام بدور فعال يف
السعي إىل حتقيق هذا املسار .وحنن أيضًا على استعداد للعمل
جنبًا إىل جنب مع مجيع الشركاء اإلقليميني والدوليني وأن
نكمل عمل األمم املتحدة لتحقيق هذه الغاية.
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وتعطي تايلند األولوية يف سياستها الداخلية واخلارجية
لتعزيز قيمة االعتدال بغية العمل على حتسني التفاهم واالحترام
املتبادل بني خمتلف الثقافات واألديان والعقائد واملعتقدات.
وجيب أن يتمتع كل فرد يف املجتمع باملهارات لتحديد ووقف
خطاب الكراهية والقوالب النمطية والتمييز .وحنن نعتقد بقوة
أن حرية التعبري وحقوق اإلنسان وسيادة القانون متثل أرضا
خصبة لغرس السالم والوئام يف املجتمعات املتعددة الثقافات.
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حتترم تايلند التزاماهتا الدولية املتعلقة باحلوار من أجل
الدبلوماسية الوقائية ضمن خمتلف األطر ،مبا فيها رابطة آسيان
واالجتماع اآلسيوي األورويب ،واحلوار بني آسيا والشرق
األوسط واحلوار اإلقليمي بني األديان ملنقطة آسيا واملحيط
اهلادئ .وقد ُعقد يف تايلند احلدث اخلامس لرابطة آسيان
املعنون “جسور  -حوارات حنو ثقافة السالم’’ يف أيلول/
سبتمرب  .2014وكان ذلك احلدث جزءًا من سلسلة
“جسور” ،اليت تستضيفها مؤسسة السالم الدولية ،واليت
تشمل عدة أحداث عامة كربى ستجري يف تايلند باستمرار
حىت آذار/مارس  .2015ويشمل احلدث جمموعة واسعة
النطاق من املسائل يف السياسة واالقتصاد والعلوم والثقافة
واإلعالم هبدف تضييق هوة اخلالفات وبناء ثقافة سالم وتنمية
يف عصر العوملة.
إننا نشارك بنشاط يف خمتلف أطر احلوار والتعاون
الدوليني ،فض ً
ال عن تقدمي التعاون والدعم التا ّمني ،أينما
وحيثما كانا ضروريني ،من أجل تعزيز الوئام العاملي قدر
استطاعتنا .ويف هذا الصدد ،تثين تايلند على حكومة إندونيسيا
الستضافتها املنتدى العاملي السادس لتحالف األمم املتحدة
للحضارات حتت عنوان “الوحدة يف إطار التنوع” .وتقدم
تايلند ،بوصفها عضوًا يف جمموعة أصدقاء حتالف األمم
املتحدة للحضارات ،الدعم بصورة استباقية للترويج لثقافة
السالم واحلوار بني األديان واملعتقدات والثقافات.
ويتطلب تعزيز ثقافة مستدامة للسالم اتباع هنج كلي.
وأود أن أتشاطر مع اجلمعية بعضًا من آرائنا يف هذا الصدد.
أوالً ،ال بد من إشراك الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة
ذات الصلة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني .وتؤيد تايلند
األدوار البنّاءة ملختلف اجلهات الفاعلة ،سواء من القطاع العام
أو اخلاص ،واملجتمع املدين ،ووسائط اإلعالم ،واألوساط
األكادميية ،والقادة املحليني ،والشخصيات الدينية والنساء
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والشباب .ونؤكد بشكل خاص على دور املرأة بوصفها
عنصرا فاعال للسالم وتسوية الزناعات .كما أن دور وسائط
اإلعالم ،بوصفها رسوال للسالم ،يف الدفاع عن ثقافة السالم
أمر ال غىن عنه.
ثانيًا ،تقر تايلند باحلاجة إىل نشر رسالة السالم والتسامح،
وتعزيز االحترام املتبادل لالختالفات .إننا نشعر باهللع ألن
األديان اليت حتمل رسالة صنع السالم وحفظ السالم قد أسيء
تفسريها وتشويهها وأصبحت القوة الدافعة الرئيسية للعنف
ماسة إىل تعزيز الفهم احلقيقي
واإلرهاب .ولذلك ،فإننا حباجة ّ
جلوهر األديان والعقائد واملعتقدات ومكافحة األيديولوجيات
اليت يرتكز عليها العنف .وميكن أن تسهم األدوار البناءة
للزعماء الدينيني واألوساط األكادميية ووسائط اإلعالم إسهامًا
كبريًا يف حتسني الفهم ورأب الصدع.
ثالثًا ،ميكن تعزيز ثقافة السالم من خالل بناء القدرات
والتعليم .لقد اجتمع يف بانكوك مؤرخون خرباء يف أيلول/
سبتمرب  2014ملناقشة السبل الكفيلة بزيادة الوعي بشأن
التاريخ املشترك جلنوب شرق آسيا ،وحتسني نوعية مناهج
التاريخ من أجل تشجيع التفاهم واالحترام املتبادلني بني
الشعوب يف املنطقة وتعزيز العالقات بني البلدان املتجاورة.
وباإلضافة إىل ذلك ،عقد يف بانكوك أيضًا منتدى اليونسكو
األول حول التعليم من أجل حتقيق املواطنة العاملية يف كانون
األول/ديسمرب .2013
رابعًا ،حنتاج إىل زيادة التركيز على الشباب .فالترويج
لفكرة السالم كجزء من ثقافة الشباب سيسهم بال شك يف
حتقيق أهدافنا .وحتقيقًا هلذه الغاية ،كانت تايلند وال تزال
تضطلع بدور نشط للغاية يف تعزيز ثقافة السالم بني الشباب
ليس من خالل املراحل األوىل للتعليم فحسب ،بل أيضًا من
خالل عدة أنشطة تنظمها الوكاالت احلكومية واألوساط
األكادميية واملنظمات غري احلكومية فض ً
ال عن املجتمعات
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املحلية .وحنن نعلق آماالً كبرية على تسخري جيل جديد من
العقول التقدمية الفكر والنابضة باحلياة ،واليت ال مكان يف
ثقافتها للتعصب والتحريض على الكراهية.
وأخريًا وليس آخرًا ،فإننا نشهد سرعة انتشار خطاب
الكراهية والتحريض يف مجيع أحناء العامل من خالل شبكة
اإلنترنت .وحنن حباجة إىل صياغة سياسات أكثر فعالية
واستكشاف أدوات وآليات جديدة ملنع هذه األفعال الكيدية
ومكافحتها.
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اإلنسان ،كما يؤكد برنامج األمم املتحدة لتعزيز ثقافة السالم.
إن دولة قطر تدرك أن التأكيد على السالم وبناء السالم وصنع
السالم يتطلّب االلتزام بطائفة واسعة من اإلجراءات العملية
يف خمتلف املجاالت .ويتجلّى التزام دولة قطر بذلك يف عدد
من ركائز سياستها اخلارجية ،وأو ّد أن أذكر بعضًا منها يف
عجالة .بذلت دولة قطر جهودًا كبرية ومتميزة حلل الزناعات
بالطرق السلمية استنادًا إىل ميثاق األمم املتحدة مبا يف ذلك
عن طريق الوساطة ،وقد سامهت تلك املساعي بالتخفيف
من حدة التوترات يف حاالت عديدة شكلت هتديدًا للسلم
واألمن يف العامل ،والقت إشادة من خمتلف اجلهات مبا فيها
األمم املتحدة.

ويف اخلتام ،تؤيد تايلند مجيع القرارات يف إطار هذا البند
من جدول األعمال وتشارك يف تقدميها إلظهار عزمنا يف هذا
الصدد .وامسحوا يل أن أؤكد جمددًا على التزام تايلند بالعمل
وقد كان من أسس السياسة احلكومية تعزيز التنمية
عن كثب مع املجتمع الدويل لتعزيز ثقافة السالم والتفاهم بني
نب السالم بالسالم .االقتصادية واالجتماعية والبشرية يف إطار سياسة حمورها
الثقافات .فلنتصد للعنف بالالعنف .ولن ِ
اإلنسان وكفالة حقوق اإلنسان للجميع وإرساء الدميقراطية
يسرين أن أخاطب اجلمعية العامة
السيد العلي (قطر)ّ :
وسيادة القانون واحلكم الرشيد واملساواة بني اجلنسني وحماربة
بشأن بند على قدر من األمهية .ونشكر معايل األمني العام على
اإلرهاب ومكافحة اجلرمية والفساد .كما أولت الدولة أمهية
تقريره (، )A/69/413كما نشكر سعادة السيد ناصر بن عبد
لتعزيز مشاركة مجيع مكونات املجتمع يف عملية التنمية
العزيز النصر ،املمثل السامي لألمم املتحدة لتحالف احلضارات،
الوطنية ،وال سيما جيل الشباب الذي يقع على عاتقه ضمان
على تقريره وعلى ما يقوم به من جهود ومسامهات قيمة يف
مستقبل السلم واالزدهار.
ترسيخ السالم وثقافة السالم.
وأصبح لدولة قطر باع طويل يف جمال احلوار بني الثقافات
وقد اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير املديرة العامة ملنظمة
واحلوار بني األديان ،وأنشأت مركز الدوحة الدويل حلوار
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة عن متابعة تنفيذ اإلعالن
األديان ،الذي عقد مؤمتره احلادي عشر بتاريخ  26-25آذار/
وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم .ونشيد باملشاريع
مارس عام  2014حتت عنوان “الشباب ودوره يف تعزيز قيم
واألنشطة اليت تقوم هبا املنظمة لنشر ثقافة السالم والالعنف يف
احلوار” مبشاركة أكثر من  350مشاركا ومشاركة ميثلون
خمتلف املجاالت اليت تضطلع هبا املنظمة.
أتباع خمتلف األديان السماوية والثقافات .ويف العام املاضي،
يترسخ بدون الذي صادف الذكرى السنوية العاشرة إلقامة أول مؤمتر حلوار
ال شك يف أن السالم ال يأيت من العدم وال ّ
البيئة والظروف املواتية له واليت حتافظ عليه .وتتشكل ثقافة األديان يف دولة قطر ،عقد مؤمتر الدوحة العاشر حلوار األديان
السالم من جمموعة القيم واملواقف والسلوك اإلنساين املستند يف الفترة من  23إىل  25نيسان/أبريل عام  2013حتت
إىل نبذ استخدام العنف ،ويرتبط مبحاور التنمية وحقوق عنوان “جتارب ناجحة يف حوار األديان” ومنحت فيه ألول
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مرة جائزة الدوحة العاملية حلوار األديان ،وهي جائزة سنوية ثقافة السالم واحلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات
من أجل السالم” الوارد يف الوثيقة (.)A/69/413
ألفضل مشروع ناجح يف ذلك املجال.
تؤيد ماليزيا البيان الذي أدىل به ممثل بروين دار السالم
وقد كانت دولة قطر من أوائل الدول اليت سامهت يف
دعم وتطوير حتالف احلضارات الذي يؤدي دورا فاعال من أجل باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
مكافحة االستقطاب والتطرف عن طريق تعزيز التسامح والتنوع
يود وفد بلدي أن يؤكد جمددا على أمهية االمتثال للمبادئ
الثقايف .وقد استضافت الدوحة املنتدى العاملي الرابع للتحالف ،األساسية إلعالن األمم املتحدة وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة
يف الفترة من  13-11كانون األول ديسمرب عام .2011
السالم اللذين اعتمدهتما اجلمعية العامة يف عام ( 1999القرار
فيعد من أهم العوامل املسامهة يف تنشئة جيل  .)243/53ويف ذلك الصدد ،ينبغي أن يعزز املجتمع الدويل
وأما التعليم ُّ
يدرك قيم السالم ويتحلى بتلك القيم .وعليه فقد كان تطوير جهوده املستمرة الرامية إىل نشر ثقافة السالم وتنفيذ برنامج
التعليم من أولويات دولة قطر على املستوى الوطين ،حيث العمل بصورة فعالة.
يتم إدماج ثقافة السالم يف املناهج الدراسية ،وحيث توضح
ونود أن نشاطر الدول األعضاء األخرى يف اإلشادة
املؤشرات اإلجيابية التقدم املحرز يف تطوير القطاع التعليمي ،بعمل ومبادرات (اليونسكو) وحتالف األمم املتحدة
وكذلك على املستوى الدويل حيث تقوم دولة قطر بعدة للحضارات وغريمها من كيانات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك
مبادرات ملساعدة األطفال على احلصول على تعليم كاف املبادرات اإلقليمية مثل منتدى آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ
والتغلب على اآلثار السلبية للزناعات ،مبا فيها مبادرة “التعليم للحوار بني األديان ،ومنتدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا
فوق اجلميع” ومبادرة “علِّم طفال” اليت أطلقتها صاحبة للحوار بني األديان .وأود أن أعرب عن تقديرنا للمدير العام
السمو الشيخة موزا بنت ناصر ،اليت هتدف إىل توفري تعليم لليونسكو على جناح املنظمة يف إطالق العقد الدويل للتقارب
ابتدائي عايل اجلودة ملاليني األطفال يف الدول اليت تعاين من بني الثقافات ( .)2022-2013وقد شعرنا باالرتياح خلطة
الصراعات واحلروب.
العمل اجلديدة ،ونرى أهنا توفر فرصا عدة لكفالة التركيز
أخريا نود أن نشري إىل أننا نتفق مع األمني العام على أن جمددا على احلوار بني الثقافات وثقافة السالم.
السالم ينبغي أن يعترب واحدا من األبعاد االستراتيجية خلطة
وحنيط علما بنتائج املنتدى الرفيع املستوى بشأن ثقافة
التنمية ملا بعد عام  ،2015ومع توصية املدير العام ملنظمة السالم املعقود يف مقر األمم املتحدة يف  9أيلول/سبتمرب.
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يف ذلك ونود أن ننوه أيضا بدور وإسهامات املرأة والشباب ،فضال
الصدد بشأن اعتبار أن السالم ال ميكن أن يقتصر على جمرد عن املنظمات غري احلكومية ،يف ثقافة السالم واملواطنة العاملية،
غياب الزناع ،بل يتطلب احترام وكفالة احلقوق املشروعة بوصفهما الطريق حنو ثقافة السالم تلك .وستواصل ماليزيا
للشعوب والكرامة والتنوع واحلوار بني الثقافات.
مشاركتها يف تعزيز ثقافة السالم واحلوار والتفاهم بني األديان

السيد حنيف (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود بداية ،والثقافات ،والتعاون من أجل السالم ،فضال عن تقدمي الدعم
أن أتوجه بالشكر إىل األمني العام ،على تقريره عن “تشجيع النشط لتلك اجلهود.
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وأود أن ّ
أذكر باقتراح رئيس وزراء ماليزيا إىل اجلمعية أن يساعد على حتقيق هدف احلفاظ على السلم واالستقرار
العامة يف دورهتا اخلامسة والستني بشأن إنشاء احلركة العامليني وتعزيزمها بوصفهما شرطني أساسيني ال مناص منهما
العاملية للمعتدلني ،الذي يدعو الشعوب من مجيع املعتقدات لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة.
الدينية ،مبا يف ذلك مجيع اجلوانب املشتركة بني األديان
يسر ماليزيا أن تكون من مقدمي مشروع
ويف اخلتامُّ ،
والثقافات ،إىل العمل معا من أجل التصدي ملشكلة التطرف القرار  A/69/L.34بشأن متابعة تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل
(انظر  ،A/65/PV.19صفحة  .)26وتؤمن ماليزيا إميانا راسخا املتعلقني بثقافة السالم ،ومشروع القرار A/69/L.41املتعلق
بأن اجلوانب املتعلقة باالعتدال وتعزيز ثقافة السالم ستحد بتشجيع احلوار والتفاهم بني األديان والثقافات والتعاون من
من التطرف والراديكالية يف هناية املطاف .وحيدونا األمل يف أجل السالم .نود مجيعا أن نقيم عاملا خال من العنف واحلرب،
أن تتمكن جهودنا النبيلة من التصدي ألصوات املتطرفني وأن نعيش يف سالم ووئام .ويف سبيل حتقيق ذلك ،جيب علينا
واملتعصبني وإسكاهتا يف هناية املطاف .وحتقيقا لذلك اهلدف ،أن نعمل بال كلل لبناء عامل أكثر أمنا وسالما ألطفالنا وأجيالنا
حنث الدول األعضاء على العمل معا على حتقيق ثقافة السالم املقبلة.
واالعتدال بني الشعوب على الصعيدين املحلي والدويل.
السيد رمحة اهلل (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية) :يؤيد
ويسلّم وفد بلدي بأمهية صون السالم والوئام هبدف وفد بلدي كال مشروعي القرارين املقدمني اليوم يف إطار بند
تفادي عدم االستقرار وانعدام الثقة اللذين يعوقان اجلهود جدول األعمال “ثقافة السالم” ( A/69/L.41و )،A/69/L.34
اإلمنائية للبلدان .وأود أن أتشاطر معكم بإجياز بعض خربات ما داما يعطيان زمخا للعديد من اإلجراءات املتخذة بالفعل
ماليزيا يف تعزيز ثقافة السالم .إن ماليزيا بلد متعدد األعراق لتعزيز التفاهم والتسامح والتضامن داخل الدول وفيما بينها.
والثقافات واألديان .ويف سبيل احلفاظ على السالم والوئام وهي أمور تزداد احلاجة إليها بشدة يف عامل اليوم الذي مزقته
بني خمتلف اجلماعات العرقية واإلثنية بني السكان استحدثت الزناعات واملواجهات واإلرهاب والتعصب الديين .ولكي
ماليزيا مفهوم “ماليزيا الواحدة” الذي يركز على التوازن يكونا فعالني ،جيب تعزيز مشروعي القرارين هذين بإعالن
والتنمية الشاملة وتعزيز الثقافة واملبادئ األخالقية ،استنادا إىل املبادئ بشأن التسامح ،وحتالف احلضارات  -يف إطار املحفل
القيم اإلجيابية املنشودة.
العام لألمم املتحدة املعين باحلوار بني احلضارات  -ومجيع
ونرى أن جهودنا املتواصلة لتعزيز ثقافة السالم واحلوار الصكوك واألطر القانونية األخرى ذات الصلة بالثقافة والسالم.
وتبادل األفكار إمنا هي بني أفضل السبل إىل ترسيخ التفاهم
ويقتضي تنفيذ مشروعي القرارين ،العمل بصورة حسنة
والقبول بني خمتلف املجموعات واملعتقدات واألديان .وينبغي التنسيق من جانب منظومة األمم املتحدة  -بقيادة اليونسكو -
أيضا أن نواصل تبادل األفكار واملعارف ،فضال عن اكتشاف والدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية وسائر أصحاب املصلحة
ّ
احليز املشترك الذي ميكن من حتقيق مزيد من التقارب بني اآلخرين ،هبدف احلد من الفقر  -الذي يؤدي إىل الزناع -
املجموعات املتباينة .ولدينا إميان راسخ بأنه ينبغي أن يكون وتعزيز متاسك النسيج االجتماعي ،ومشول اجلميع والتعددية
تعزيز ثقافة السالم عملية شاملة للجميع .وعليه ،فإن من شأن واملشاركة الدميقراطية ،فضال عن حتقيق التنمية املستدامة جلميع
التفاعل اإلجيايب بني الشعوب ذات الثقافات والقيم املتنوعة قطاعات املجتمع ،مبن يف ذلك النساء والشباب واألطفال.
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وجيب التركيز أيضا على الشعوب األصلية والالجئني
واملشردين واملهاجرين.
وأمامنا فرصة اليوم للحد من انتشار التطرف والتحيز
والتعصب عن طريق التثقيف واحلث على القيم واالستخدام
املناسب للتكنولوجيات اجلديدة ،فضال عن نشر املعلومات
وتدفقها بطريقة حرة .وجيب أن نبذل جهودا على نطاق أوسع
بغية حتقيق السلم واألمن الدوليني على حنو مستدام ،عن طريق
نزع السالح العام والكامل وحتديد مجيع أسلحة الدمار الشامل
بطريقة فعالة ،مبا يف ذلك األسلحة الصغرية .وتكتسي تدابري بناء
الثقة واجلهود الرامية إىل منع نشوب الزناعات والتفاوض بشأن
التسويات السلمية أمهية بالغة أيضا .وجيب التصدي للمشاكل
الناشئة عن حاالت ما بعد الزناع عن طريق اختاذ التدابري من
قبيل تسريح وإعادة إدماج املقاتلني السابقني يف املجتمع ،وبرامج
مجع األسلحة ،وتبادل املعلومات وجلان احلقيقة واملصاحلة.

15/12/2014

عام  ،2015سريكز االجتماع اخلامس للمؤمتر على إجراء
حوار أوثق بني الزعماء الدينيني والسياسيني .ونتطلع إىل
تعزيز التعاون بني مؤمتر الزعماء الدينيني وحتالف األمم املتحدة
للحضارات هبدف زيادة توطيد السالم واالستقرار من خالل
احلوار بني الثقافات واألديان.

وبوصفها أول دولة من املنطقة األوروبية اآلسيوية تتوىل
رئاسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام ،2010
فضال عن رئاسة منظمة التعاون اإلسالمي يف الفترة -2011
 2012فقد واصلت كازاخستان تعزيز احلوار بني األديان
وسن بلدي أيضا تشريعات
على الصعيدين اإلقليمي والعامليّ .
جديدة ،عالوة على إنشاء وكاالت وآليات حكومية جديدة.
وكازاخستان ملتزمة متاما بتوفري التعليم األخالقي والروحي
لألطفال والشباب ،بغرض مساعدهتم على التغلب على اخلواء
الروحي للقيم اإلنسانية ،فضال عن تعزيز النسيج األخالقي
وميكن إحراز التقدم على الصعيد العاملي من خالل ملجتمعاهتم .وقد ساعد ذلك على محاية السكان من أخطار
اجلهود اليت تبذهلا فرادى الدول األعضاء .وقد كانت اجلهود التدمري الذايت والتدهور املعنويني.
وأطلقت كازاخستان أيضا السنة الدولية للتقارب بني
اليت تبذهلا كازاخستان يف هذا الصدد ملحوظة يف العديد من
األبعاد .وبوصفها دولة تعيش فيها  130جمموعة عرقية وما الثقافات ،مث أطلقت يف وقت الحق ،العقد الدويل للتقارب
يقرب من  20طائفة دينية خمتلفة ،فقد أنشأت كازاخستان بني الثقافات  ،2022-2013الذي اعتمد أثناء الدورة
آلية فريدة يف نوعها للحوار بني األعراق واألديان  -أال وهي السادسة والثالثني للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية
مجعية الشعب الكازاخستاين  -وهي هيئة تضطلع بدور هام والعلم والثقافة (اليونسكو) املنعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب
يف تنمية الدولة وعملية صنع القرار ،مبا يف ذلك من خالل  .2011وقد أتاح ذلك جماال لعقد من األحداث واألنشطة
الرامية إىل تعزيز التقدم بشأن مسائل بدءا من التسامح إىل بناء
املشاركة املباشرة يف العمليات التشريعية لربملان بلدي.
ويف سبيل تعزيز السالم واالستقرار عن طريق احلوار بني ثقافة السالم حقا.
األديان والثقافات املختلفة ،أطلق رئيس كازاخستان يف عام
 2003مؤمتر زعماء الديانات العاملية والتقليدية ،الذي يعقد
كل ثالث سنوات .ويف ختام املؤمتر الرابع ،أنشئ يف أيار/مايو
 2012جملس الزعماء الدينيني بغرض التركيز على التعاون مع
املحافل واملنظمات الدولية األخرى مثل األمم املتحدة .ويف
14/30

وتعهدت كازاخستان باالنضمام إىل اجلهود املتعددة
األطراف الرامية إىل دعم الوئام والتعاون على الصعيد العاملي،
فضال عن تعزيز السالم على أساس يومي ،يف ذات الوقت
الذي تركز فيه على بناء القدرات البشرية ومتكني الشعوب يف
مرحلة التنمية ملا بعد عام .2015
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يشرف وفد
السيد لعسل (املغرب) (تكلم بالفرنسية)ّ :
بلدي أن يشارك يف مناقشة اليوم بشأن ثقافة السالم .ونغتنم
هذه الفرصة لنشكر السيدة إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة ملنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والسيد
جورج سامبايو ،املمثل السامي السابق لتحالف األمم املتحدة
للحضارات ،والسيد ناصر عبد العزيز النصر ،ممثل األمم
املتحدة السامي لتحالف احلضارات ،على جهودهم الرامية إىل
نشر ثقافة السالم واحلوار واحترام التباينات .ونرحب جبميع
اجلهود اهلادفة إىل إدماج تلك القيم ،مع التركيز بشكل خاص
على التثقيف ومشاركة الشباب .وأحطنا علما أيضا بتقرير
األمني العام ( )A/69/413عن األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت
هبا منظمات األمم املتحدة خالل العام املاضي ،هبدف تعزيز
احلوار بني الثقافات واحلضارات واألديان.
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 بغرض مكافحة االجنذاب حنو التطرف واإلرهابوالزنعات االنفصالية واالنشقاق واملذاهب الظالمية .وميكننا
حتقيق أهدافنا العاملية هذه عن طريق بقائنا يف إطار التحالف،
ومواصلة التركيز على أهدافنا األساسية املتمثلة يف حتقيق
التقارب بني الثقافات ،وتعزيز التفاهم املتبادل ومكافحة
احتجاز األشخاص واملعتقدات الدينية رهينة من قبل األقليات
ذات األيديولوجيات املتطرفة.

ويف هذه األوقات العصيبة ،اليت يعقد فيها البعض العزم
على تأليب األيديولوجيات واجلماعات على بعضها بعضا،
فإن من مسؤولية أصدقاء حتالف احلضارات مواصلة العمل مبا
يقتضي من وضوح وحكمة وعزم ،وبطريقة فعالة أكثر من
ذي قبل .وقد أدرك املغرب منذ وقت مبكر ضرورة تعزيز
اجلهود الرامية إىل منع اإلرهاب والتطرف الديين عن طريق
ويواجه العامل اليوم مشاكل رئيسية بسبب االنقسامات اتباع استراتيجية وقائية .وتقوم تلك االستراتيجية الرامية
اليت تصرفنا عن أهدافنا املشتركة املتمثلة يف السلم واألمن إىل نزع التطرف على ثالثية األمن الديين ،واألمن الوقائي،
العامليني .وبالرغم من العديد من اجلهود املبذولة الرامية إىل والتنمية البشرية.
تعزيز تلك األهداف املشتركة ،فإنه من املؤسف أن نالحظ
ويف ذلك اإلطار ،يوفر املغرب التدريب التقين على
تزايد شدة التعصب والتمييز العنصري وكره األجانب وكره مكافحة اإلرهاب .وافتُتح الربنامج بتدريب  500من األئمة
اإلسالم ،عالوة التوترات فيما بني الدول واألعراق واألديان ،املاليني يف املغرب .وطلبت بلدان أخرى ،مثل كوت ديفوار
يف حني ال يزال السالم بعيد املنال .وال يزال أمام العامل طريق والنيجر وتونس وغينيا مساعدة اململكة املغربية يف متكني أئمتها
طويل لكي يكفل قدرة الدول وشعوهبا على تعلُّم التعايش من االستفادة من هذا التدريب .وتعتزم وزارة األوقاف اليت
يف ظل التنوع وأن تكون مصدرا للثروة الروحية والثقافية تتوىل اإلشراف على الربنامج تشييد معهد للتدريب يف فاس ،يف
واحلضارية .ومن الضروري أيضا أن تصبح األمم املتحدة عامال استجابة منها لتزايد الطلب يف هذا املجال .عالوة على ذلك،
حافزا إلجياد أشكال جديدة للتعاون والتضامن واملشاركة من واستنادا إىل خربته وتقاليده وإرادته السياسية ،ما زال املغرب
أجل رفاه البشرية وتقدمها ،فضال عن صون السالم والكرامة حيافظ دائما على إجياد حيز للسالم والرخاء يف املغرب العريب
جلميع الشعوب أينما وجدت.
وأفريقيا واملنطقة األوروبية  -املتوسطية والشرق األوسط عامة.
لقد أصبحنا مجيعا اآلن أمام نقطة حتول تارخيي على
وما يزال املغرب يعمل بشكل بنّاء على إقامة عالقات حسن
الصعيد العاملي من الناحيتني السياسية واالقتصادية .ومن اجلوار وبناء الثقة بني مجيع الساحات الثقافية .ويعتزم املغرب -
الضروري أن حنافظ على حمافل احلوار  -كتحالف احلضارات بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف الرباط  -اختاذ عدة إجراءات
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ترمي إىل حتسني محاية التنوع الثقايف وتعزيز التعددية واحلوار بني اليت شاركت يف املفاوضات بشأن مشروعي القرارين على
الثقافات واألديان .وباملثل ،لطاملا دعا املغرب إىل تعزيز الثقافة مرونتها وإسهاماهتا القيمة يف الصياغة.
من خالل احلوار ،وظل دائما بلدا يرحب بالتسامح والتعايش
وتعتقد اليابان أن النساء يشكلن عناصر فعالة إلحالل
املنفتحني على احلضارات والثقافات واألديان األخرى .وكما السالم وميكن أن يسهمن بقدر كبري يف منع نشوب الزناعات
قال جاللة امللك حممد السادس ،يف خطاب تاله يف مؤمتر املنظمة وحلها .ووفقا لقرار جملس األمن  )2000( 1325بشأن
اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة لعام :2001
املرأة والسالم واألمن ،ما فتئت اليابان تعزز بنشاط دور املرأة
“ما يزال املغرب ،مثلما كان منذ أمد طويل،
ملتقى للتسامح والتعايش ،ومالذا للتفاهم والتعايش،
ومنطلقا إلقامة اجلسور بني احلضارات والثقافات وبني
شىت املجتمعات ،بغض النظر عن أصوهلا الدينية والعرقية
ومعتقداهتا املتنوعة”.

ومن ذلك املنطلق ،حيدونا األمل يف أن يسهم التقارب بني
الثقافات إسهاما كبريا يف ظهور ثقافة حقة للتسامح واحلوار
والتفاهم بني مجيع الدول األعضاء ،فضال عن هتيئة أرض
خصبة لالنفتاح على اآلخرين وقبول خصائصهم املحددة.
يسر اململكة املغربية أن تقدم مشروعي القرارين
وأخرياُّ ،
 A/69/L.34و  A/69/L.41املعنونني “متابعة تنفيذ اإلعالن
وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم” و “تشجيع احلوار
والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم”
على التوايل ،وحتث على اعتمادمها بتوافق اآلراء.

يف هذه املجاالت .وعالوة على ذلك ،نتشاطر رأي العديد
من الوفود األخرى بأن إحالل السالم يقع على عاتق األجيال
املقبلة .ولذلك ،نويل أمهية كبرية إلشاعة ثقافة السالم فيما بني
الشباب من خالل التثقيف باملواضيع ذات الصلة .وكما ذكر
رئيس الوزراء الياباين السيد شيزنو آيب أمام اجلمعية العامة يف
أيلول/سبتمرب،
“اليابان أمة ما فتئت تعمل الجتثاث ثقافة احلرب
من أفئدة الناس ،وهي لن تدخر جهدًا يف مواصلة القيام
بذلك” ( ،A/69/PV.9صفحة .)30

ويف السياق نفسه ،دعمت اليابان املنتدى الرفيع املستوى
بشأن ثقافة السالم ،الذي عقد يف أيلول/سبتمرب ،وتركيزه
على دور املرأة والشباب يف النهوض بثقافة السالم .ويف ذلك
الصدد ،وفيما يتعلق مبشروع القرار بشأن متابعة اإلعالن
وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم ،تود اليابان توجيه
اهتمام خاص إىل الفقرة السابعة عشرة من الديباجة اليت تنص
على ما يلي:

السيد سومي (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :تود اليابان أن
تعرب عن خالص امتناهنا لألمني العام على تقريره عن تشجيع
“وإذ تعترف بدور املرأة والشباب يف تعزيز ثقافة
ثقافة السالم واحلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات
السالم ،وال سيما بأمهية زيادة مشاركة املرأة يف منع
من أجل السالم ( .)A/69/413كما نود أن نعرب عن شكرنا
نشوب الزناعات وحلها ويف األنشطة اليت تعزز ثقافة
ملمثل بنغالديش على عرض مشروع القرار بشأن متابعة تنفيذ
السالم ،مبا يف ذلك يف حاالت ما بعد الزناع”.
اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم (،)A/69/L.34
وملمثلي باكستان والفلبني على عرضهما ملشروع القرار املتعلق
وتؤمن اليابان إميانا راسخا بأن دور املرأة والشباب
بتشجيع احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من وإسهاماهتم يف ثقافة السالم يكتسيان أمهية ال ألن النساء
أجل السالم ( .)A/69/L.41وتود اليابان كذلك شكر الوفود
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والشباب ميثلون جزءا هاما من سكان العامل فحسب ،بل ألهنم
عناصر رئيسية لنوع تغيري العقليات واملؤسسات والثقافات
الذي نسعى إليه.
السيد اخلياري (تونس) :أود يف البداية أن أتوجه بالشكر
إىل األمني العام على اجلهود اليت بذهلا من أجل إعداد تقريره
املوحد حول “تشجيع ثقافة السالم واحلوار والتفاهم والتعاون
بني األديان والثقافات من أجل السالم” (.)A/69/413
والذي مجع فيه ألول مرة األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ،وحتالف
احلضارات وبقية كيانات وأجهزة األمم املتحدة املعنية ،لدعم
ثقافة السالم واحلوار والتعاون خدمة ألهداف السالم ومتابعة
وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل األمم املتحدة من أجل السالم.
كما ال يفوتين أن أشيد جبهود املمثل السامي لألمم املتحدة
حلوار احلضارات السيد ناصر عبد العزيز النصر ،خاصة يف
إطار تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة .2018-2014
لقد نصت ديباجة ميثاق منظمة األمم املتحدة أنه ،يف
سبيل تنفيذ األهداف السامية للمنظمة ،وأقتبس:
“اعتزمنا حنن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا على
أنفسنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا يف
سالم وحسن جوار ،وأن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم
واألمن الدوليني”.
وباملثل ،ينص امليثاق التأسيسي لليونيسكو يف ديباجته
على ما يلي “ملا كانت احلروب تتولد يف عقول البشر ،ففي
عقوهلم جيب أن تبىن حصون السالم”.

A/69/PV.72

الثقافات واألديان ،عالوة على الدور اهلام الذي اضطلعت
به وال تزال يف حتفيز التقارب والتواصل والتعايش السلمي
بني األمم والشعوب ،بفضل موقعها االستراتيجي بني املنطقة
العربية والقارتني األفريقية واألوروبية .ومن منطلق إمياهنا بأمهية
مزيد تفعيل احلوار احلضاري ،والعمل على تعميق مفاهيم
السالم والتسامح واحلوار بني احلضارات املختلفة ،وزيادة
الفهم املتبادل بني الشعوب ،وإيالء االهتمام للدور الفاعل
الذي تلعبه العوامل اإلنسانية يف تعزيز التنمية االقتصادية
واالستقرار االجتماعي.
ومن هذا املنطلق ،ندعو كافة مكونات املجموعة الدولية
من دول ومنظمات دولية وجمتمع مدين وقطاع خاص وإعالم
إىل ضرورة مضاعفة اجلهود وتضافرها من أجل نشر ثقافة
التقارب واحلوار والتعاون والتضامن بني الشعوب واألمم
واحلضارات والثقافات واألديان ،واالستفادة من األطر
واآلليات املتاحة ،خاصة تلك اليت توفرها منظمة األمم املتحدة
وأجهزهتا وبراجمها املختلفة .إن احلاجة هلذه اجلهود تبدو اليوم
أكيدة أكثر من أي وقت مضى حبكم ما يشهده العامل اليوم
من تنام حمري ومقلق للفكر األيديولوجي اإلقصائي وللتطرف
وللمخاطر اإلرهابية اليت أضحت متثل هتديدا حمدقا باستقرار
والمة شعوبنا وجمتمعاتنا ولألمن والسالم الدوليني بصفة عامة.
لقد دعمت تونس اجلهود والدور املحوري ملنظمة اليونيسكو
يف الترويج لثقافة السالم والتقارب بني الثقافات واحلضارات
من خالل براجمها املختلفة ،وال سيما يف إطار برنامج عملها
املتعلق بثقافة السالم والالعنف ،وكذلك خطة عمل العقد
الدويل للتقارب بني الثقافات للعشرية (.)2022-2013
اللذين ميثالن إطارين هامني ملزيد التركيز ،صلب منظمة
اليونيسكو ،على احلوار بني الثقافات وثقافة السالم.

ويف هذا اإلطار ،أود أن أجدد دعم بلدي تونس
ومساندهتا الكاملة هلذا اهلدف السامي .وهي اليت طاملا مثلت
عرب تارخيها املمتد على ما يزيد عن  3 000سنة .حاضنة
كما تشيد تونس بإدراج حمور الثقافة يف خطة التنمية
العديد من احلضارات املتعاقبة ،ومركزا للتفاعل اإلجيايب بني ملا بعد سنة  .2015ويف نفس السياق ،جتدد تونس
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دعمها للخطة االستراتيجية اجلديدة لتحالف األمم املتحدة
للحضارات للفترة  ،2018-2013اليت تعكس رؤية جديدة
لتوسيع جمال أنشطة هذه املنظمة وتطوير طرق وأساليب برجمة
وتنفيذ املشاريع يف املجاالت األساسية اليت يعىن هبا التحالف
وهي التعليم ،والشباب ،واإلعالم ،واهلجرة .كما تثمن تونس
شروع حتالف األمم املتحدة للحضارات يف تنفيذ مشاريع
فعلية تترجم أهداف وغايات التحالف مبا يف ذلك ضمن آلييت
االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية ،على غرار االستراتيجية
اإلقليمية ملنطقة البحر األبيض املتوسط .كما نشيد بربامج
التعاون والشراكة اليت ينفذها التحالف مع العديد من الشركاء
من القطاعني العام واخلاص ،عالوة على توسيع نطاق برامج
وأنشطة التحالف املوجهة إىل الشباب.

15/12/2014

يليها “العمل” و “أرض اآلباء”  -وهو ما يشكل رؤية
وبرنامج كاملني؟ هل حنن حباجة ألن نُذكر مرة أخرى بأن
بلدنا يشارك منذ سنوات عديدة يف عمليات األمم املتحدة يف
مناطق عدة من العامل من أجل الدفاع عن السالم؟

نود أن نشكر األمني العام على تقريره عن هذه املسألة،
الوارد يف الوثيقة  .A/69/413عقب مرور أربع سنوات على
هناية العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال
العامل ،2010-2001 ،أرحب بأن ثقافة السالم ال تزال
تشكل أحد شواغل املجتمع .وتتشاطر الكامريون موقف
األمني العام القائل بأنه ال بد من أخذ السالم يف االعتبار
لدى صياغة خطة التنمية ملا بعد عام  .2015ويدرك بلدي
أمهية إعالن وبرنامج العمل ثقافة السالم من أجل خري البشرية
وال يفوتين أن أتطرق ،يف نفس السياق ،إىل اجلهود اليت مجعاء ،وخاصة األجيال املقبلة.
قامت هبا بقية أجهزة وبرامج األمم املتحدة لدعم ثقافة السالم،
ونعتقد اعتقادا راسخا ،مثل منظمة األمم املتحدة للتربية
ويف مقدمتها جلنة بناء السالم اليت تضطلع بدور حموري يف والعلم والثقافة (اليونسكو) ،أنه جيب علينا غرس الدفاع عن
تعزيز جهود بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الزناع.
السالم يف أذهان الناس .ونشارك بنشاط يف برنامج العمل.

ويف اخلتام ،أود أن أعبّر عن تقديري لكافة اجلهود الرامية
إىل نشر رسالة التسامح واحلوار يف عاملنا اليوم ،وأجدد التأكيد
على التزام تونس باملشاركة يف تلك اجلهود ،انطالقا من دورها
التارخيي وامتدادا جلهودها لنشر األمن والسالم.
السيد تومو مونيت (الكامريون) (تكلم بالفرنسية) :إن
السالم مثل األوكسجني الذي نتنفسه ،وال ندرك مدى أمهيته
يف معظم األحيان حينما يكون متاحا .وهنمله أحيانا وال نعريه
اهتماما .وحينما ال نتمتع به ،ندرك مدى أمهيته بوصفه عامال
حفازا يف كل جمال من جماالت النشاط اإلنساين ويف مجيع
مساعينا ،الفردية أو اجلماعية ،لتحقيق التقدم االقتصادي
واالجتماعي والثقايف.

لذلك ،نؤيد مبادرة “التعليم أوال” العاملية .ويف ذلك الصدد،
أدرجنا التربية املدنية يف املناهج الدراسية الرمسية ،بدءا بقسم
تعليم اللغات يف املرحلة االبتدائية  -وهو ،باملناسبة ،إلزامي
وجماين للجميع  -حىت السنة األخرية من التعليم الثانوي .وينقل
الربنامج قيما عدة مثل فهم اآلخرين والتسامح واملعرفة واحترام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وقبول االختالفات بوصفها
مصادر لإلثراء .ويساعد هذا على تعزيز السالم واالستقرار
االجتماعي واحترام التنوع وتوخي االحترام املتبادل وهتيئة أجواء
مواتية للسالم والتفاهم .وال يفوتين التأكيد على أمهية أندية
اليونسكو ،اليت تتكون من طالب يف املدارس الثانوية وهتدف إىل
تعزيز الدعوة إىل القيم اليت تعمل املنظمة على نشرها.

وأود أن أؤكد احتفال الكامريون يف يوم  21أيلول/
هل حنن حباجة ألن نشدد مرة أخرى على أننا نويل األمر
أمهيته الكاملة ،حيث أن شعار بلدنا يبدأ بكلمة “السالم” ،سبتمرب من كل عام ،إىل جانب بقية املجتمع الدويل ،باليوم
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الدويل للسالم ،وباليوم الدويل لالعنف يف  2تشرين األول /لتناوله مبوجب واليتها املتمثلة يف اإلسهام يف صون السلم
أكتوبر .واليومان فرصة إلعادة التأكيد على القيم العزيزة على واألمن الدوليني.
منظمتنا ،اليت بدوهنا ستمسي البشرية يف خطر .وأنا أتكلم عن
كما أن هذا املوضوع ميثل إحدى القضايا الرئيسية حلاضر
معركتنا املشتركة ،دفاعا عن القيم املشتركة التمثلة يف صون شعوبنا ومستقبلها ،وهي قضية جديرة دائما بأن نعيد النظر
وبناء السالم ومنع نشوب الزناعات ونزع السالح وحتقيق فيها وأن نركز عليها وننظر فيها بعمق ،وقبل كل شيء ،أن
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة وتعزيز كرامة اإلنسان نعمل معا بشأهنا.
وحقوقه والدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الرشيد والتسامح
ويرحب وفد بلدي باجلهود املتعددة اجلوانب اليت تبذهلا
واملساواة بني اجلنسني والالعنف والتسوية السلمية للخالفات.
األمم املتحدة ،بالنيابة عن املجمع الدويل ،بغرض وضع واعتماد
وإذا أُريد للسالم أن يكون مستداما ،جيب أن يكون املبادئ والقيم اليت ينبغي أن يقوم عليها التعايش بني الشعوب
شامال للجميع .وهلذا ،من األمهية مبكان تعزيز التعايش السلمي من أجل السالم .وقد اختذت اجلمعية العامة العديد من
فيما بني خمتلف الثقافات واألديان .ويسهم احلوار بني مجيع القرارات يف هذا الصدد ،وما برح بلدي يدعم هذه القرارات
املعتقدات واألديان والثقافات إسهاما قيّما يف حتقيق التماسك من خالل املشاركة يف تقدميها .ويسرين أن أنوه على وجه
والوئام االجتماعيني فضال عن احلوار النشط يف الكامريون ،اخلصوص بالقرارين  243/53ألف و  243/53باء ،ويف
بوصفها قارة أفريقية مصغرةّ .
وميكننا ذلك من التصدي ملظاهر املقام األول ،بالقرار  104/67بشأن تعزيز احلوار والتفاهم
التحامل وحتسني التفاهم .ويف ذلك الصدد ،ينبغي أن نؤكد والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم ،الذي اختذته
على أمهية دور التثقيف وزيادة الوعي عرب وسائط اإلعالم اجلمعية يف كانون األول/ديسمرب  ،2012وباعتماد العقد
الدويل للتقارب بني الثقافات  2022-2013الذي يتيح لنا
وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
اإلطار والفرصة للعمل معا من أجل بناء ثقافة سالم حقيقية،
ويف اخلتام ،فإن السالم يُغرس يف عقول الناس أثناء تستلهم روح إعالن ياموسوكرو لعام .1989
ممارستهم حلياهتم اليومية .ويف سبيل حتقيقه ،يتعني علينا مضاعفة
ويود وفد بلدي أن يثين على العمل املمتاز الذي أجنزته
أنشطتنا على مجيع املستويات كي نتمكن من إحراز تقدم على
أساس يومي يف تعزيز السالم والتمتع به .وأدعو اجلميع هنا إىل وكاالت وهيئات األمم املتحدة الرئيسية يف امليدان ،على الرغم
مواصلة العمل معا من أجل حتقيق ذلك اهلدف .فعليه يعتمد من الصعوبات اليت تواجهها ،والذي يرمي إىل تفعيل املثل واملعايري
مستقبلنا املشترك .ويف ضوء هذه االعتبارات مجيعا ،انضمت اليت تنص عليها القرارات السالفة الذكر .ويتبادر إىل ذهين بصفة
الكامريون ،كما كان احلال يف السنوات السابقة ،إىل مقدمي خاصة الدور احليوي الذي تقوم به اليونسكو يف هذا الشأن ودور
مشروعي قراري اليوم ( )A/69/L.34و  ،)A/69/L.41واللذين حتالف احلضارات الذي أثبت ،منذ إنشائه ،أمهيته وفائدته يف
منظومة األمم املتحدة.
نود أن نطلب إىل اجلمعية العامة تأييدمها باإلمجاع.
كما نؤيد مجيع املبادرات اليت اختذهتا منظمة التعاون
السيد أغبانغال (بنن) (تكلم بالفرنسية) :أثين على عقد
جلسة اليوم اليت تتيح لنا فرصة سارة لتناول موضوع بالغ اإلسالمي لتعزيز احلوار بني األديان وثقافة السالم .وتقدر
األمهية ،متثل منظمتنا املشتركة أفضل مكان وإطار ممكنني بنن أيضا أميا تقدير اإلسهام املتميز لبعض هياكل املجتمع
ّ
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املدين ،وال سيما مركز احلوار بني األديان والثقافات الذي
أنشأه جاللة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ،والكائن
مقره يف فيينا ،ومؤسسة فيليكس هوفويه  -بوانيي للسعي إىل
السالم ،ومقرها يف ياموسوكرو.
وأود أن أشدد على وجه اخلصوص على احلوار ،مبا يف
ذلك احلوار بني األديان والثقافات ،والذي ما فتئ بلدي،
بنن ،يعلق أمهية خاصة عليه .وحيث أننا منلك خربة واسعة
يف هذا الشأن ،نرى بكل تواضع أن هذه احلقيقة متكننا اليوم
من أن نوجه رسالة إىل البلدان األخرى ،ال سيما يف أفريقيا.
وكما هو معلوم ،فإن مكانة األديان ودورها يف احلياة العامة،
سواء يف أفريقيا أو يف أي مكان من العامل ،ليسا بسيطني.
وعالقة جمتمعاتنا املعاصرة باألديان ،سواء كانت ديانات حملية
أو ديانات أهل كتاب ،من جهة وبني أتباع هذه األديان ،من
جهة أخرى تتسم بالتعقيد يف الكثري من األحيان .حيث ينشأ
باستمرار التحامل والكراهية وسوء الفهم.
غري أننا عندما ندقق النظر ،سنجد أن اجلسور ونقاط
التالقي موجودة بالفعل بني األديان وميكن تنميتها .وحنن
نكتشف هذه احلقيقة من خالل فتح جماالت للحوار ،مما
يسمح للسلطات الدينية املختلفة وأتباع األديان على اختالفها
باحلديث للتعرف على بعضهم بعضا بشكل أفضل ،مع احترام
اهلويات اخلاصة بكل منهم ،وملناقشة آرائهم وإلزالة حاالت
سوء التفاهم وتيسري الفهم املتبادل ولالعتراف بضرورة العيش
معا يف املجتمع .وال يسعنا تعزيز احلوار إال بتثقيف الشباب
بشأن التسامح واالنفتاح والتفاعل الثقايف وبتدريس تاريخ
األديان يف املدارس .كما أن مثة دورا لوسائط اإلعالم ،وال
سيما الشبكات االجتماعية ،بوصفها ناقال حمتمال للتعصب
والكراهية أو ،وعلى العكس من ذلك ،بوصفها عامال يعزز
التقارب الثقايف من أجل السالم.
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ويرى وفد بلدي أننا إذا أردنا أن نبين ثقافة السالم ،وال
سيما يف أفريقيا ،جيب علينا أن نتعاون للتفكري والعمل بصورة
منهجية من خالل مبادرات جديدة وذات طابع خمتلف متاما.
وال بد أن تتجاوز هذه املبادرات االستجابة األمنية املشروعة
الالزمة ملكافحة مجيع أنواع التطرف العنيف ،وال سيما أشكال
التطرف ذي الدالالت الدينية .واحلوار املنهجي والصادق بني
األديان والثقافات هو السبيل الوحيد الذي ميكن أن يساعدنا
يف التغلب على الكارثة يف هذا املجال.
وهذا هو هدف ونطاق املبادرة األفريقية للتثقيف يف
جمايل السالم والتنمية من خالل احلوار بني األديان والثقافات
اليت اختذهتا حكومة مجهورية بنن .وسيجري إطالقها رمسيا
يف كوتونو خالل الفترة من  26إىل  29أيار/مايو 2015
يف ندوة دولية ،سنقوم بدور امليسر هلا .وحتظى تلك املبادرة
بالفعل بدعم العديد من الشركاء الذين أود أن أنوه ،من بينهم،
بتحالف احلضارات واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،وأن أشكرهم .وهي
متثل أحد الشواغل الرئيسية يف أفريقيا اليوم وستكون موضوعا
للقرارات اليت ستُتخذ يف مؤمتر القمة املقبل لرؤساء دول
وحكومات االحتاد األفريقي يف كانون الثاين/يناير .2015
وهتدف هذه املبادرة إىل مكافحة تصاعد التطرف الديين يف
أفريقيا من خالل معاجلة جذوره.
وجيري االضطالع هبذه املبادرة بالتوازي مع مبادرتني
أخريني ،ومها ،الندوة الدولية بشأن احلوار بني األديان املحلية
واملسيحية واإلسالم يف خدمة السالم ،اليت عقدت يف كوتونو
يومي  20و  21آب/أغسطس  2007حتت رعاية اليونسكو،
ويف اآلونة األخرية ،الندوة الدولية بشأن احلوار بني األديان
اليت عقدت يف كوتونو يف الفترة من  3إىل  5آذار/مارس
 2014برئاسة الكاردينال جان  -لوي توران ،رئيس املجلس
البابوي للحوار بني األديان.
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وعلى سبيل التمهيد لندوة كوتونو ،أود أن أبلغ اجلمعية
بأن وفد بنن سينظم حدثا جانبيا بعد قليل بشأن هذه املبادرة يف
قاعة جملس الوصاية من الساعة  13/15إىل الساعة .14/15
وسيجري خالل احلدث عرض املبادرة جبميع جوانبها
بالتفصيل على األعضاء .والدعوة عامة جلميع األعضاء الذين
يعون الوعود اهلائلة اليت تنطوي عليها هذه املبادرة النبيلة.
وحنن حباجة إىل دعمهم وإسهاماهتم من أجل إجناح املبادرة.
السيد ليون غونزاليس (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :تويل
كوبا أمهية كبرية هلذه املناقشة .إن نشر ثقافة السالم هو
جوهر األمم املتحدة .وقد أعرب مؤسسو املنظمة يف امليثاق
عن تطلعات شعوهبم إىل إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت
احلرب وعن إمياهنم بكرامة اإلنسان وقيمته واحلاجة إىل تعزيز
التقدم االجتماعي وحتسني مستويات املعيشة يف جو من احلرية
أفسح .ويف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين ،ال تزال
تلك األهداف التأسيسية هي القوة الدافعة وراء عمل األمم
املتحدة.
وتؤكد كوبا من جديد التزامها الكامل بالوفاء مبيثاق
األمم املتحدة ،مبا يف ذلك املقاصد واملبادئ املنصوص عليها
فيه ،وتؤكد أن عملها على صعيد العالقات الدولية يستلهم
ضرورة تعزيز ثقافة السالم يف مجيع املجاالت.
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العنف وتعزيز الالعنف وممارسة ذلك عن طريق التعليم واحلوار
والتعاون واالحترام الكامل ملبادئ سيادة الدول وسالمتها
اإلقليمية واستقالهلا السياسي ،وعدم التدخل يف املسائل اليت
تقع أساسا يف إطار الوالية املحلية للدول ،وفقا مليثاق األمم
املتحدة والقانون الدويل ،فضال عن االلتزام بالتسوية السلمية
للزناعات ،وبذل اجلهود الرامية إىل تلبية احتياجات األجيال
احلالية واملقبلة فيما يتعلق بالتنمية ومحاية البيئة ،واحترام احلق
يف التنمية ودعمه.
ويتطلب تعزيز ثقافة السالم تثقيق األفراد من سن مبكرة
جدا .وعلى الصعيد الوطين ،تتحمل املدرسة واألسرة واملجتمع
بأسره املسؤولية عن غرس القيم واملواقف وأمناط السلوك
الالزمة لثقافة السالم .وجيب أن تقترن تلك اجلهود باختاذ
إجراءات تكميلية مماثلة على الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وتقع على عاتق الدول األعضاء املسؤولية عن االمتثال مبيثاق
األمم املتحدة وسائر املعاهدات الدولية اليت هي طرف فيها،
واليت ّ
تشكل جزءا من القانون الدويل.
وال ميكن حتقيق ثقافة السالم عن طريق التهديد باستخدام
القوة أو استخدامها يف العالقات الدولية .وال ميكن حتقيق ثقافة
السالم عن طريق اإلجراءات الرامية إىل اإلطاحة باحلكومات
اليت مت تشكيلها بصورة شرعية عن طريق تطبيق القانون
املحلي املنشأ مبوجب قرار سيادي اختذته شعوب تلك البلدان.
وال ميكن حتقيق ثقافة السالم مع وجود األسلحة النووية اليت
ما زالت هتدد بإبادة البشرية والبيئة بقوة أكرب حىت بعد مضي
 70عاما تقريبا على قصف مدينيت هريوشيما وناغازاكي.
وال يتوافق أي من أسلحة الدمار الشامل مع ثقافة السالم.

ويكتسي اهلدف من زيادة تعزيز احلركة العاملية ألجل
ثقافة السالم ،كما لوحظ يف الوثائق ،أمهية كبرية ،على
النحو الذي أكدت عليه اجلمعية العامة يف قرارها .125/68
وقد تكرر ذلك التأكيد أيضا يف مشروع القرار A/69/L.34
املقترح العتماده اليوم .لقد أُحرز التقدم حنو التنمية الكاملة
إن فرض الربامج الوطنية على الشعوب األخرى عن
لثقافة السالم عرب جمموعة من القيم واملواقف والتقاليد وأمناط
السلوك وأساليب احلياة اليت حددهتا الدول األعضاء يف األمم طريق احلصار االقتصادي والتجاري واملايل أو العسكري
املتحدة ،بوصفها جزءا من مفهوم ثقافة السالم اليت يأيت بني عمل إجرامي وطريقة ال أخالقية إلعاقة التقدم حنو ثقافة
عناصرها األساسية ،من بني أمور أخرى ،احترام احلياة وإهناء السالم .وتتطلب تنمية ثقافة السالم اإلدانة القاطعة جلميع
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أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته ،فضال عن اختاذ إجراءات
ملموسة للتصدي هلا ،بصرف النظر عن أشكاهلا ومظاهرها،
وأينما وأيا كان مرتكبوها ،مبا يف ذلك إرهاب الدولة.
وال ميكن تصور إمكانية بناء ثقافة حقيقية للسالم بالنسبة
للشعوب املضطهدة حتت نري االستعمار واملحرومة من ممارسة
حقها يف تقرير املصري واالستقالل.
وتأيت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف طليعة
البلدان اليت تعمل على تطبيق التدابري اليت تسهم يف تعزيز ثقافة
السالم .وكما هو معروف ،على سبيل املثال ،فقد أنشأت هذه
املنطقة أول منطقة مكتظة بالسكان خالية من األسلحة النووية
مبوجب معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب (معاهدة تالتيلولكو) .ومجيع الدول
األعضاء يف املنطقة هي دول أطراف أيضا يف اتفاقية األسلحة
البيولوجية .وقد أثبتت شعوب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب التزامها بالسالم وأكدت جمددا على ضرورة احللول
التفاوضية للزناعات عن طريق إعالن املنطقة ،منطقة للسالم.
وهي إحدى نتائج مؤمتر القمة الثاين جلماعة أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب ،املعقود يف كانون الثاين/يناير يف
هافانا .ومتثّل اجلماعة نفسها ،فضال عن إعالن منطقة دول
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب منطقة للسالم ،إسهامني
حقيقيني يف ثقافة السالم ،ومثالني ملموسني على كيفية التغلب
 عند توفر اإلرادة السياسية  -على العقبات اليت تقف يفطريق التعايش السلمي والتضامن بني شعوبنا.
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احلرب والزناعات يف غضون أيام فحسب يف حني يستغرق
حتقيق السالم سنوات عديدة .ولألسف ،ما زلنا نشهد احتدام
الزناعات املسلحة اليت حتصد أرواح املقاتلني واملدنيني على
السواء ،مبن يف ذلك األطفال ،يف بعض أحناء العامل .وال يزال
التطرف العنيف يهدد السالم والتنمية.
وما برحت األمم املتحدة تضطلع بدور هام يف احتواء
الزناعات عن طريق خمتلف األنشطة والتدخالت يف مناطق
الزناع ،يف ذات الوقت الذي تواصل فيه تعزيز خطتها
اإلمنائية اليت اتفق عليها قادتنا .ويرى بلدي أن السلم والتنمية
مترابطان .وعليه ،فقد اتفقنا مجيعا على اعتماد خطة التنمية ملا
بعد عام  2015بوصفها موضوعا ملناقشاتنا خالل السنوات
املقبلة ،وخاصة لالحتفال بالذكرى السنوية السبعني إلنشاء
األمم املتحدة.

وبوصفها بلدا خارجا من الزناع ودمرته آفة احلرب يف العقود
األخرية ،يف ذات الوقت الذي يواصل فيه عملية اإلصالح الذايت،
ترى كمبوديا أن ثقافة السالم متثّل قيمة أساسية بالنسبة هلا،
وهي ملتزمة مببادئ ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا وميثاق
األمم املتحدة .وميثّل حتقيق السالم واالستقرار هدفا للرابطة يف
األجل الطويل .وتويل كمبوديا أيضا أمهية كبرية العتماد تدابري
بناء الثقة والدبلوماسية الوقائية على الصعيد اإلقليمي عرب خمتلف
االجتماعات السنوية مع مجيع شركائنا يف احلوار يف إطار الرابطة،
واملنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وتنظيم احللقات
الدراسية وحلقات العمل اإلقليمية .لقد أصبحت معاهدة الصداقة
السيد توي (كمبوديا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،أود أن والتعاون يف جنوب شرق آسيا ،اليت هي أداة قانونية ترمي إىل
أؤيد البيان الذي أدىل به املمثل الدائم لربوين دار السالم باسم تعزيز السالم والصداقة والتعاون يف املنطقة ،أكثر رواجا بانضمام
رابطة أمم جنوب شرق آسيا .وأود أيضا أن أؤكد على بعض  32بلدا إليها بصفتها أطرافا متعاقدة سامية ،يف حني تتطلع
البلدان األخرى إىل االنضمام إليها.
النقاط بصفيت الوطنية.
وترحب كمبوديا بقرار اجلمعية العامة  282/55الذي
تشدد كمبوديا على أمهية ثقافة السالم ،وترى أنه جيب
غرسها يف قلوب شعوب العامل ،ما دمنا نسلّم بإمكانية اندالع اعتمدته يف دورهتا اخلامسة واخلمسني إلعالن اليوم الدويل
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للسالم .ويف  21أيلول/سبتمرب من هذا العام ،ويف سياق
تشاطر املجتمع الدويل هذه املناسبة ،خاطب رئيس وزراء
كمبوديا األمة بشأن أمهية هذا اليوم ،وبيّن إجنازات كمبوديا
والتزاماهتا الرامية إىل احلد من الزناعات املسلحة واحلروب
وإهنائها يف مجيع أحناء العامل.
األهم من ذلك ،إن كمبوديا رحبت أيضا بالقرار
 ،271/61الذي أعلن  2تشرين األول/أكتوبر باعتباره اليوم
الدويل لالعنف  -ويوافق ذلك اليوم عيد ميالد املهامتا غاندي،
األب الروحي حلمالت الالعنف ،والذي كافح لتحقيق
االستقالل الوطين للهند يف عام .1947
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(القرار  )131/69واملكرس لتعزيز صحة الشعوب يف مجيع
أحناء العامل ،والذي شارك يف تقدميه عدد كبري من البلدان ،مبا
يف ذلك بلدي ،واعتمدته اجلمعية العامة يف األسبوع املاضي
بدون تصويت.
السيد دهقاين (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
باإلنكليزية) :اكتسب بند جدول األعمال الذي نناقشه اليوم،
ومشروعا القرارين اللذان سنبت فيهما بعد قليل (A/69/L.34
و  ،)A/69/L.41أمهية متزايدة يف األشهر والسنوات القليلة
املاضية .وكان من األمهية البدء هبما لتركيزمها على السالم،
أهم الركائز اليت تأسست عليها منظمتنا ،ولتأكيدمها على
احلاجة إىل تأسيس ثقافة مناسبة لبناء السالم ،األساس الرئيسي
الذي جيب أن يُبىن عليه السالم الدائم والعادل .ويرجع السبب
يف اكتساهبما املزيد من األمهية إىل النشاط املتزايد ،ال سيما
يف منطقتنا ،للعناصر اخلبيثة اليت تعارض مبدئيا السالم وتعادي
ثقافة السالم .ويف هذا السياق ،ندرك مجيعا حمنة شعيب العراق
وسوريا نتيجة أعمال قوى العنف األعمى واألسود.

ويف حني تؤدي احلروب إىل هشاشة الدول وال ميكن
أن تكون خيارًا ،جيب صون السالم من خالل اختاذ تدابري
لبناء الثقة واحترام القواعد الدولية وسيادة القانون .ولذلك،
فإن وفد بلدي أحاط علما مع التقدير بتقرير األمني العام
( ،)A/69/413الذي يسلط الضوء على العمل الذي تضطلع
به وكاالت األمم املتحدة ،وال سيما منظمة األمم املتحدة
وألن ثقافة السالم ،كما نص عليها قرارات اجلمعية
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،بغية تعزيز التعليم واحلوار
واملصاحلة واحلوار بني األديان والنهج القائم على احلقوق .العامة ،تؤثر أساسا على األفراد واملجتمعات ،نتوقع أن تساعد
وخيتتم التقرير بالدعوة إىل تبين كيانات األمم املتحدة لنهج املثل السامية والنبيلة املدرجة يف مشروعي القرارين اليوم يف
احلد من الدعم الذي حتصل عليه املجموعات اإلرهابية يف
متكامل على حنو متزايد.
وبينما ندرك أمهية مجيع األديان يف اإلسهام يف تعزيز سوريا والعراق من أجزاء خمتلفة من املنطقة وخارجها ،مبا
ثقافة السالم ،يعتقد وفد بلدي أنه من األمهية احليوية مبكان يف ذلك من بعض األفراد واملجتمعات ،ويف القضاء على هذا
أن نغرس يف نفوس األجيال الشابة نزعة الركون إىل السالم الدعم يف هناية املطاف .وباملثل ،ينبغي لنا أن نضاعف جهودنا
والعيش يف وئام .وحتقيقا هلذه الغاية ،تشارك كمبوديا يف لتنفيذ مشروعي القرارين ،وبالتايل مكافحة ثقافة العنف
تقدمي مشروع القرار بشأن تشجيع احلوار والتفاهم والتعاون والتطرف املضادة اليت تفسد عقول بعض الشباب.
وتويل مجهورية إيران اإلسالمية أمهية كبرية للجهود
بني األديان والثقافات من أجل السالم ( ،)A/69/L.41الذي
الرامية إىل تعزيز السالم واالعتدال واحلوار والتفاهم بني
سيُعتمد بتوافق اآلراء اليوم يف اجلمعية العامة.
وأخريا ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر اهلند على الثقافات واألديان واحلضارات .وأخذت حكومة بلدي يف
املبادرة باقتراح مشروع القرار املتعلق بإعالن يوم دويل لليوغا العام املاضي زمام املبادرة باقتراح القرار املتعلق بعامل ينبذ
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العنف والتطرف العنيف ( )127/68الذي اختذته اجلمعية
العامة بتوافق اآلراء .وجاءت املبادرة من فخامة السيد حسن
روحاين ،رئيس مجهورية إيران اإلسالمية ،يف اخلطاب الذي
ألقاه يف املناقشة العامة للجمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني
(انظر  ،A/68/PV.6صفحة  .)21وبني التأييد الواسع النطاق
الذي حظي به القرار أمهية املسألة يف أعني العامل ،فضال عن
احلاجة امللحة إىل العمل املنسق احلازم من قبل املجتمع الدويل
الذي يهدف إىل التصدي لتنامي ظاهرة التطرف العنيف.
وتشهد التطورات اليت وقعت منذ اختاذ القرار على أمهية
الدعوة وعلى مدى ضرورة عمل مجيع الدول لكبح التطرف
العنيف .ويسرنا أن نرى تنامي الوعي يف كل منطقة وحمفل
دويل ،وكذلك يف األوساط األكادميية ووسائط اإلعالم
واملجتمع املدين ،بضرورة اعتماد سياسات واختاذ إجراءات
ملكافحة التطرف العنيف .وقد ُعقد ،يف األسبوع املاضي،
املؤمتر الدويل األول بشأن موضوع عامل يبنذ العنف والتطرف
العنيف يف طهران ،جبمهورية إيران اإلسالمية ،والذي شارك
فيه ممثلون للحكومات واألوساط األكادميية واملجتمع املدين
من أكثر من  50بلدا .وتوج املؤمتر باعتماد إعالن وخطة
عمل جيري تعميمهما يف اجلمعية العامة باعتبارمها وثيقة يف
إطار بند جدول األعمال اليوم .ويشدد اإلعالن وخطة العمل
على القواعد واملبادئ الرامية إىل تعزيز السالم والتسامح داخل
املجتمعات وفيما بني الشعوب واملجتمعات املحلية ،ويعدد
اإلجراءات امللموسة اليت ينبغي اختاذها لتنفيذ تلك القواعد
واملبادئ.
ويف عاملنا الذي يتسم بالعوملة ،ال ميكن احتواء جذور
الشر يف منطقة واحدة .إن أعمال العنف والتطرف العنيف
والثقافات اليت تغذيها معدية مثل فريوس اإليبوال وفريوس
اإلنفلونزا  ،H1N1وتؤثر على العامل بأسره بنفس الطريقة
اليت يؤثر هبا ثاين أكسيد الكربون ،بغض النظر عن املكان
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الذي تنشأ منه .والثقافة اليت تغذي هذا النوع اجلديد من
العنف منشرة بالفعل وتصيب املجتمعات القريبة والبعيدة
على حد سواء .واملتطرفون الذين ميارسون العنف وغريهم
من أعداء السالم ينتمون اليوم إىل الكثري من البلدان واألعراق
واجلنسيات .ومبا أن التحديات اليت تواجه السالم قد أصبحت
ذات نطاق عاملي ،بات علينا اختاذ خمتلف اإلجراءات للتصدي
هلا .ومن مث ،فإن حشد السكان على الصعيد العاملي ضد
أعداء السالم بات اآلن ضرورة .وإجراء حوار عاملي هو نقطة
االنطالق للتصدي لتلك الضرورة.
وتعلن ديباجة ميثاق اليونسكو أنه “ملا كانت احلروب
تتولد يف عقول البشر ،ففي عقوهلم جيب أن تُبين حصون
السالم” .إذا أردنا أن نكسب املعركة بني التطرف واالعتدال
وبني التسامح والتعصب األعمى ،ينبغي لنا أن نبدأ بتغيري
العقول .إن املتطرفني الذين يضطلعون بأعمال العنف والذين
يفترضون أهنم وحدهم الذين يستحقون العيش مهيأون عقليا
لرفض السالم .وال يوجد دين يعلم أتباعه أهنم وحدهم
يستحقون العيش .فقتل األبرياء باسم الدين هو تشويه مطلق
للدين .وينبغي أن تتعاون أصوات احلكمة من مجيع األديان
وأن تؤكد من جديد على والئها املطلق للسالم والتسامح.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :وفقا لقرار اجلمعية
العامة  2/49املؤرخ  19أكتوبر  ،1994أعطى الكلمة اآلن
للمراقب عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل
األمحر.
السيد لوبري  -بوالجنيه (االحتاد الدويل جلمعيات
الصليب األمحر واهلالل األمحر) (تكلم باإلنكليزية) :يرحب
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر بتقرير
األمني العام عن تشجيع ثقافة السالم واحلوار والتفاهم والتعاون
بني األديان والثقافات من أجل السالم ( )A/69/413وبالتقدم
املوصوف يف التقرير الذي قادته منظمة األمم املتحدة للتربية
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والعلم والثقافة (اليونسكو) وحتالف األمم املتحدة للحضارات
وجلنة بناء السالم ومتطوعو األمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة
للمرأة والعديد من كيانات األمم املتحدة األخرى .وعلى وجه
التحديد ،يتفق االحتاد مع تركيز األمني العام على الترابط بني
ثقافة السالم واحلوار بني األديان والثقافات ودعوته إىل:
“أن تتخذ هنجًا يزداد تكام ً
ال يف تناوهلا هلذه
املشاكل ،وال سيما يف األنشطة اليت تن ّفذها يف امليدان”
( ،A/69/413الفقرة .)95
[هامش] حسبما يتبني من التقرير املفرد املقدم هذا العام.
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ما برحت املرأة تعاين من أثر األزمة االقتصادية واملالية.
فهي ضعيفة بشكل غري متناسب وتتأثر بالتحديات اإلنسانية
األخرى أيضًا ،مثل الفقر ،وتغري املناخ ،وانعدام األمن الغذائي،
واهلجرة ،والتشرد الداخلي والصراعات ،األمر الذي يؤدي إىل
مواطن ضعف إضافية .ومع ذلك ،تتأثر املرأة أيضًا بشكل
غري متناسب بآثار الكوارث الطبيعية ،وشح املوارد ونقص
أو عدم اإلنصاف يف احلصول على خدمات ومرافق الئقة يف
جمايل الصحة والتعليم .ولألسف ،نعلم أيضًا أن املرأة ما زالت
تتعرض ملستويات غري مقبولة من العنف.
وبناء على ذلك ،يكفل االحتاد يف حال االستجابة
حلاالت الطوارئ أن يدمج يف براجمه استراتيجيات مناسبة ملنع
العنف والتخفيف من آثاره واالستجابة له ،مبا يف ذلك إسداء
املشورة للناجيات من العنف .وباإلضافة إىل ذلك ،يضمن
االحتاد إدماج االعتبارات اجلنسانية يف مجيع جماالت عملنا،
مبا يف ذلك املياه والنظافة الصحية والرعاية الصحية واملأوى.
ويتماشى كل هذا مع إطارنا االستراتيجي بشأن مسائل
التنوع اجلنساين .وبعبارة أخرى ،نقوم بتحديد االحتياجات
والقدرات املتمايزة للنساء والفتيات والفتيان والرجال من
مجيع األعمار وإمكاناهتم ونتعامل مع ذلك كله.

يلتزم االحتاد التزامًا قويًا بتعزيز ثقافة عاملية تقوم على
احترام السالم والالعنف واحلوار بني الثقافات واإلدماج
االجتماعي ،حتتفي حقًا بالقيم والكرامة اإلنسانية .ويف الواقع،
إن تعزيز اإلدماج االجتماعي وثقافة الالعنف والسالم هو
واحد من أهدافنا االستراتيجية الثالثة للعقد احلايل .ويذكر
التقرير أن حتويل ثقافة العنف إىل ثقافة سالم يتطلب حتوالً يف
العقلية والسلوك على الصعيد العاملي عن الطريقة اليت ّ
نفكر
ونتفاعل هبا حاليًا  -من أن نكون حمصورين يف االختالفات
إىل تقدير التنوع والتعددية؛ ومن رد فعل سليب إىل استجابة
مشتركة ووقاية استباقية؛ ومن االستبعاد القائم على اخلوف
ونشجع أيضًا على زيادة يف برامج املتطوعني وتعزيزها
إىل التواصل املبين على اإلنسانية املشتركة؛ ومن اللجوء إىل
العنف اللفظي واجلسدي عند الشعور بالتهديد إىل احلوار البناء ملواجهة األسباب الكامنة وراء مواطن الضعف وتعزيز
ّ
املجتمعات املحلية اآلمنة والقادرة على التكيف .وبتعزيز العمل
والثقة.
التطوعي ،نكون قادرين على طرح هنج مزدوج لدعم املرأة.
ويف هذا اإلطار ،نعتقد أن النساء والشباب واألطفال
أوالً ،إن املتطوعات من النساء ،الشابات منهن واملسنّات،
مصادر قوية للتغيري ،وهناك حاجة إىل تسخري طاقاهتم
هن األقدر على تقدمي املساعدة اإلنسانية ملجتمعاهتن املحلية،
ّ
ومهاراهتم عند السعي إىل حتقيق حتول اجتماعي يفضي إىل
وعلى وجه التحديد للنساء األخريات .ثانيًا ،أظهرت التجربة
ثقافة الالعنف والسالم .وعالوة على ذلك ،نؤمن بأن التعليم
أن املرأة عندما تشارك فهي جتد بسهولة أكرب نظم الدعم اليت
والعمل التطوعي ركيزتان يف غاية األمهية عند السعي إىل
تساعدها على بناء الثقة الالزمة ملواجهة مشاكلها اليومية.
إحداث حتول جمتمعي يفضي إىل ثقافة الالعنف والسالم.
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وكما أكد األمني العام يف مبادرة ‘‘التعليم أوالً‘‘ العاملية،
فإن أمهية كفالة احلصول على التعليم اجليد للجميع أمر متفق
عليه على نطاق واسع .واملسائل األساسية املتبقية هي :ما نوع
التعليم الذي نريد أن نقدمه؟ وماذا ينبغي أن يكون الغرض
منه ،وبالتايل ،املحتوى من حيث القيم اإلنسانية الشاملة اليت
نريد للتعليم أن يغرسها؟ ويعتقد االحتاد اعتقادًا راسخًا أن
التعليم يف املدارس أو السياقات غري الرمسية ال يقتصر على
تنمية اإلدراك أو املعرفة ،ولكنه يتعلّق أيضًا بغرس القيم
اإلنسانية وتعزيزها ،فض ً
ال عن املهارات االجتماعية واحلياتية
اليت متكن األفراد من العمل والتفاعل بشكل متناغم وبناء.
ويرى االحتاد أننا إذا أردنا العمل من أجل عامل ٍ
خال من التمييز
واالستبعاد والعنف ،فيجب أن يغرس التعليم مهارات مثل
املشاركة الوجدانية والتفكري الذي ال حيكم على اآلخرين،
واالستماع الف ّعال ،والتفكري النقدي ،والتواصل اخلايل من
العنف ،والتفاوض والوساطة اجلماعيني.

15/12/2014

املوثقة توثيقًا جيدًا الناجتة عن العنف ،وبتهيئة جمتمعات حملية
أكثر أمانًا وأكثر مشوالً .وتشكل احلياة األسرية واملدارس
ووسائط اإلعالم والتفاعالت املجتمعية مجيعها منابر تعليمية
حمتملة للترويج لثقافة الالعنف والسالم.
أخريًا ،باإلضافة إىل التعليم القائم على القيم واملهارات
بغرض معاجلة األسباب الكامنة للعنف ،فإننا نشجع بقوة على
زيادة فرص العمل التطوعي وتعزيزها .إن العمل التطوعي،
الذي نعتربه تعليمًا غري رمسي ،يقع يف صميم بناء املجتمعات
املحلية وهو حافز على التماسك االجتماعي .وهو طريقة ممتازة
لألفراد من أجل املسامهة يف جمتمعاهتم املحلية من خالل العمل
جنبًا إىل جنب مع أشخاص من خمتلف اخللفيات والثقافات
واألديان وذلك باإلضافة إىل فوائده بالنسبة للنساء والفتيات
واليت سبق وأن أشرت إليها .إنه يعزز نظم الدعم املجتمعي،
وبالتايل يزيد القدرة على التحمل ويقلل من الضعف يف
مواجهة أعمال العنف.

إن التعليم عندما يالمس القلب فهو يعزز التقدير احلقيقي
للتنوع واحترامه .ولذلك ،فإن التعليم يهدف أساسًا وإىل حد
كبري إىل تعلم الوجود والعيش معًا .ومع ذلك ،فكيف ميكن
للمرء أال يكون عنيفا يف حاالت العنف ،أو ال يلجأ إىل العنف
يف البيئات اهلشة؟ ونعتقد أن الردود تبدأ من اكتساب القدرة
على “الشعور بأنفسنا” -أي حتليل احلاالت من املنظور
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
اإلنساين ومن مث الشروع يف اختاذ إجراءات بناءة .ومن املوثق
األخري يف مناقشة البند  14من جدول األعمال.
جيدًا أن تطبيق هذه املهارات حي ّد يف الواقع من احتمال اللجوء
نشرع اآلن يف النظر يف مشروعي القرارين A/69/L.34
إىل العنف ردًا على السلوك العنيف لآلخرين.
و  ،A/69/L.41بصيغتيهما املنقحتني شفويا .فيما يتعلق
التنوع يقلل
إن القدرة على الدخول يف حوار بناء واحترام ّ
مبشروع القرار  ،A/69/L.34املعنون “متابعة تنفيذ اإلعالن
من فرص اخنراط األطفال والشباب يف سلوكيات متييزية .كما
وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم” ،أعطي الكلمة ملمثلة
حيد من احتمال اللجوء إىل العنف للتعامل مع االختالفات أو
األمانة العامة.
احلد من التوترات .وهذا األثر التراكمي يؤثّر بشكل إجيايب
يف املجتمع ككل باحلد من التكاليف االجتماعية واالقتصادية
ويف اخلتام ،نعتقد أن األثر املتراكم للنهج غري املعرفية
يف التعليم القائم على املهارات والقيم ،باالقتران مع العمل
التطوعي ،يؤثر تأثريا إجيابا على املجتمع ككل من خالل احلد
من آثار العنف االجتماعية واالقتصادية املؤكدة ،ومن خالل
إنشاء جمتمعات أكثر أمنا وأكثر مشوال للجميع.
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السيدة إليوت (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات) نام ،كازاخستان ،لكسمربغ ،املغرب ،النمسا ،هنغاريا،
(تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع اليابان.
القرار ،وباإلضافة إىل الوفود املذكورة يف الوثيقة ،أصبحت
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
البلدان التالية أيضا من مقدمي مشروع القرار  :A/69/L.34اجلمعية العامة ترغب يف اعتماد مشروع القرار ،A/69/L.41
إريتريا ،إيطاليا ،باالو ،بلغاريا ،بنن ،بوركينا فاسو ،توغو ،بصيغته املنقحة شفويا؟
تونس ،اجلبل األسود ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية
اعتمد مشروع القرار  A/69/L.41بصيغته املنقحة شفويا
كوريا ،جورجيا ،جيبويت ،دومينيكا ،زمبابوي ،ساموا،
(القرار .)140/69
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت لوسيا ،السنغال،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
سوازيلند ،سورينام ،سيشيل ،الصومال ،غيانا ،غينيا ،فييت
نام ،قريغيزستان ،الكامريون ،كوت ديفوار ،الكونغو ،للمتكلمني شرحا للموقف ،أود أن أذكر الوفود بأن البيانات
كرييباس ،كينيا ،ليسوتو ،مايل ،اململكة العربية السعودية ،تعليال للتصويت أو شرحا للموقف حتدد مدهتا بعشر دقائق
منغوليا ،موزامبيق ،نيكاراغوا ،هاييت ،هندوراس ،هولندا ،وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
اليمن.
السيد مسفيليان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :تدرك أرمينيا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن اجلمعية
العامة ترغب يف اعتماد مشروع القرار A/69/L.34؟

وتؤيد تأييدا كامال أمهية القرار  ،140/69املعنون “تشجيع
احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم”،
وتثين على جهود مقدميه الرئيسيني على أساس اعتقادها القوي
بأن هذه احلوارات ميكن أن تعزز السالم واالستقرار االجتماعي،
واحترام التنوع على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية
واملحلية ،والبيئة املواتية للسالم والتفاهم املتبادل .ونعتقد أن
احلوار بني األديان والثقافات ينبغي أن يهدف إىل تعزيز التماسك
االجتماعي والسالم والتنمية ،وأن يدين بشدة كراهية األجانب
والعنصرية والتمييز جبميع أشكاله ومظاهره.

السيدة إليوت (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع
القرار ،وباإلضافة إىل الوفود املذكورة يف الوثيقة ،أصبحت
البلدان التالية أيضا من مقدمي مشروع القرار :A/69/L.41
االحتاد الروسي ،إيطاليا ،بروين دار السالم ،البوسنة واهلرسك،
بولندا ،تركيا ،توغو ،تونس ،سلوفينيا ،شيلي ،الصني ،فييت

وبناء على ذلك ،تأمل أرمينيا يف أن فرصة أذربيجان
يف استضافة املنتدى العاملي يف عام  ،2016املذكورة يف
الفقرة  10من القرار الذي يشري على وجه اخلصوص إىل
تعزيز التفاهم املتبادل فيما بني خمتلف احلضارات والثقافات
واألديان واملعتقدات ،سوف تثبط بشدة من عزمية حكومة
أذربيجان على مواصلة اتباع السياسة اليت ترعاها احلكومة
املتمثلة يف رهاب أرمينيا وكراهية األرمن ،وتقنع أذربيجان

اعتمد مشروع القرار ( A/68/L.34القرار .)139/69
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية اآلن يف
مشروع القرار  ،A/69/L.41املعنون “تشجيع احلوار والتفاهم
والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم” ،بصيغته
املنقحة شفويا.
أعطي الكلمة ملمثلة األمانة العامة.
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مبراجعة سياستها العدائية جتاه بلد جماور وإعادة النظر فيها،
مع اإلسهام يف حتقيق الصداقة والتفاهم املتبادل كأداة هامة يف
اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار على الصعيدين
اإلقليمي والعاملي.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا للمتكلم
الوحيد شرحا للموقف.
أعطي الكلمة ملمثلة إيطاليا لتديل ببيان بعد اعتماد
مشروع القرار.

15/12/2014

يعتقد أن احلوار ال ميكن أن يكون ناجحا إال يف بيئة حيث
ميكن االستماع لكل األصوات ،واحترام حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ،وحيث يوجد مشهد إعالمي حر ومفتوح.
ويعتقد االحتاد األورويب أيضا أن من املهم أن نفكر مليا يف
دور كل من احلكومات واملجتمع املدين .ومن املهم كثريا
أن تتخذ احلكومات نفسها إجراءات إجيابية لتهيئة الظروف
حبيث ال يتم التغاضي عن اضطهاد األفراد على أساس الدين
أو املعتقدات ،بدال من انتظار املجتمع املدين أو اهليئات الدولية
لكي تتخذ وحدها اإلجراءات الالزمة.

السيدة غاتو (إيطاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :يشرفين أن
وأخري ،فإننا على ثقة بأن مقدمي مشروع القرار سوف
أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب بشأن القرار ،140/69
ينظرون يف هذا االقتراح على حنو إجيايب جلعل هذا القرار
املعنون “تشجيع احلوار والتفاهم بني األديان والثقافات
مبادرة تقدم كل سنتني.
والتعاون من أجل السالم” .يود االحتاد األورويب أن يتقدم
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية
وفدي باكستان والفلبني على الروح البناءة جدا
بالشكر إىل ّ
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند  14من جدول
اليت قادا هبا عملية التشاور.
األعمال.
ويقدر االحتاد األورويب اجلهود اليت يبذهلا مقدمو مشروع
القرار الرئيسيون للنظر يف الشواغل املتبقية اليت أثريت يف البند  128من جدول األعمال
السنوات السابقة ،ويسلم بأن النص قد استمر يف التحسن التحقيق يف الظروف واملالبسات املؤدية إىل الوفاة املأساوية
على مر السنني .ونقدر على حنو خاص التغيريات اليت أدخلت لداغ مهرشولد ومرافقيه
على الفقرة الثالثة عشر من الديباجة والفقرات  10و 12
مشروع القرار ()A/69/L.42
و  18من منطوق مشروع القرار .ومع ذلك ،مل تتجسد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
مجيع شواغلنا يف النص .ويود االحتاد األورويب ،على وجه
ملمثل السويد لعرض مشروع القرار .A/69/L.42
اخلصوص ،أن يشدد على أنه ما زال يويل أمهية كبرية لإلشارة
توريسون (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :طلبت
السيد
دائما إىل الدين أو املعتقد باقتران أحدمها مع اآلخر ،وحلقيقة أن
ّ
حرية الدين أو املعتقد تنطبق على األفراد كأصحاب حقوق قد الكلمة اليوم لعرض مشروع القرار املتعلق بالتحقيق يف
ميارسون هذا احلق سواء داخل املجتمع ،مبا يف ذلك األقليات الظروف واملالبسات املؤدية إىل الوفاة املأساوية لداغ مهرشولد
ومرافقيه .ويسرين أن أعرض مشروع القرار ،على النحو الوارد
الدينية ،مع اآلخرين أو بشكل فردي.
يف الوثيقة  ،A/69/L.42نيابة عن مقدميه العشرين األصليني.
وإذ يعرب االحتاد األورويب عن بالغ تقديره ملسامهة
ونشكر كل الذين انضموا إىل قائمة مقدمي مشروع القرار
املجتمع املدين يف تعزيز احلوار بني الثقافات واألديان ،فإنه
اليوم ،وبالطبع نرحب ترحيبا حارا بأي مقدمني إضافيني.
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إن أقوال وأفعال داغ مهرشولد ،ثاين أمني العام لألمم
املتحدة ،سعيا لتحقيق السالم معروفة جيدا لدى اجلمعية
العامة .وكان تأثريه على دور املنظمة ووظيفتها عميقا حىت
يف حياته .ولكن فترة واليته ،اليت اتسمت بالرؤية والواقعية،
مهدت الطريق أيضًا للسياسات واملمارسات اليت مت تعميمها
وتوطيدها على حنو جيعلنا نعتربها اآلن من املسلمات .لقد عمل
مهرشولد على تعزيز نزاهة األمم املتحدة ومنصب األمني العام
واستقالهلما  -ومها من املثل العليا اليت نادرًا ما تكون مثار
تساؤل يف أيامنا هذه واليت تتسم بأمهية حامسة ،فيما توسعت
األمم املتحدة لتصبح عضويتها شبه عاملية .كما وضع مفهوما
للدبلوماسية الوقائية وضرب أمثلة رائدة ملشاركة األمني العام
الدبلوماسية املباشرة .عالوة على ذلك ،فقد أرسى األساس
إلحدى األدوات اليت ال تزال األهم واألبرز يف جمموعة أدوات
األمم املتحدة ،وذلك بإنشائه يف عام  1956ألول بعثة حفظ
سالم مسلحة تابعة لألمم املتحدة ،وهي قوة الطوارئ التابعة
لألمم املتحدة .وبذلك ،ظل تراث داغ مهرشولد مهما طوال
نصف القرن الذي انقضى منذ ذلك اليوم املشؤوم يف أيلول/
سبتمرب  1961عندما وافته املنية .ولكن يف حني أننا نعرف
الكثري عن حياته ومسامهاته ،ال تزال بعض مالبسات احلادث،
الذي وضع هناية مفاجئة وعنيفة حلياته ،غري واضحة.
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وقد نظرت اجلمعية العامة ،من خالل قرارها 1759
(د )17-املؤرخ  26تشرين األول/أكتوبر  ،1962يف
التقرير املتعلق بتحقيق األمم املتحدة بشأن احلادث ()A/5069
ُ
ِ
وطلبت إىل األمني العام أن يُعلمها بأي أدلة جديدة تتصل
هبذه الكارثة .وأحال األمني العام إىل اجلمعية العامة تقرير جلنة
مهرشولد املستقلة ( A/68/800املرفق) يف مذكرة مؤرخة 21
آذار/مارس  .2014وق ّدر األمني العام يف املذكرة أن التقرير
يتضمن أدلة جديدة ،واقترح أن تنظر اجلمعية العامة يف ثالثة
خيارات خمتلفة لدراسة املعلومات اجلديدة .وأكدت املذكرة
أن ما قدمه داغ مهرشولد من خدمات وتضحيات ال نظري
هلا وما تركه من إرث يفرض علينا السعي لكشف احلقيقة
كامل ًة فيما يتعلق بالظروف اليت أفضت إىل وفاته املأساوية
مع مرافقيه.
وترحب السويد بتقرير جلنة مهرشولد وبطلب األمني
العام بأن تنظر اجلمعية العامة فيه .وحنن ننضم إليه يف تشجيع
الدول األعضاء على اإلفراج عن أي مستندات حبوزهتا هلا
صلة باملوضوع واليت ميكن أن تقدم معلومات جديدة فيما
يتعلق حبادث حتطم الطائرة ،ونرحب بكل ما ميكن القيام به
لزيادة توضيح هذه املسألة .وينبغي تنفيذ تلك التدابري مع إيالء
االعتبار الواجب لكرامة داغ مهرشولد واآلخرين الذين لقوا
مصرعهم ،وكذلك كرامة أفراد أسرهم الذين حيضر بعضهم
هنا اليوم .وحنن بالتايل نستجيب لدعوة األمني العام بعرض
مشروع القرار يف اجلمعية العامة .ويف هذه املرحلة ،نرى أن
من املناسب ،ومتاشيا مع اقتراح جلنة مهرشولد ،عدم استئناف
حتقيق األمم املتحدة بالكامل ،ولكن بدال من ذلك الشروع يف
استئنافه على حنو مركز ومدروس.

ما نعرفه هو أنه يف ليلة  18-17أيلول/سبتمرب ،1961
حتطمت طائرةٌ سويدية كانت تقل  16شخصا منهم داغ
مهرشولد بالقرب من مدينة نْدوال ،فيما كان يُطلق عليها
آنذاك روديسيا الشمالية واليت تُسمى اآلن زامبيا .،وقد لقي
ّ
كل من كان على منت الطائرة حتفه .وصدر على مر السنني
عد ٌد من االدراسات اليت توفر معلومات أساسية عن حادث
حتطم الطائرة وتتناول أسبابه ومالبساته .ومع ذلك ،مل تتوصل
وقد صاغت السويد مشروع قرار ذا ثالثة عناصر تنفيذية
أي منها إىل تفسري أكيد حلادث حتطم الطائرة .وهذا ينطبق يف أعقاب مشاورات غري رمسية على مدى األسابيع القليلة
أيضا على التحقيقات اليت أجرهتا األمم املتحدة ذاهتا.
املاضية .وتطلب الفقرة  1إىل األمني العام أن يعني فريقا
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بذلك ،تكون اجلمعية العامة قد اختتمت هذه املرحلة من
مستقال من اخلرباء لدراسة املعلومات اجلديدة وتقدير قيمتها
اإلثباتية .وتشجع الفقرة  2الدول األعضاء على اإلفراج النظر يف البند  128من جدول األعمال.
عن أي مستندات حبوزهتا ذات صلة باملوضوع وأن تقدم
ُرفعت اجللسة الساعة .12/35
إىل األمني العام املعلومات ذات الصلة بوفاة داغ مهرشولد
ومرافقيه .وأخريا ،تطلب الفقرة  3إىل األمني العام أن يقدم
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني تقريرا عن التقدم املحرز.
وستنظر اللجنة اخلامسة يف اآلثار املالية املترتبة على مشروع
القرار يف وقت الحق من هذا األسبوع.
وتعرب السويد عن امتناهنا للدعم الذي تلقيناه بالفعل
هلذه املبادرة ،وال سيما التعاون من قبل زامبيا .وحنن ممتنون
أيضا للنرويج والنمسا وميامنار وبريو ومصر وغانا ومجهورية
كوريا ،وهي الدول األعضاء اليت لديها أو كان لديها مواطنون
خدموا يف منصب األمني العام لألمم املتحدة .والسويد أيضا
يف غاية االمتنان لروح التعاون واملرونة اليت أبدهتا مجيع الوفود
اليت ساعدتنا يف هذه املبادرة.
إن اهلدف من مشروع القرار هو املساعدة يف تسليط
ضوء جديد على الظروف اليت أحاطت بوفاة داغ مهرشولد
والذين كانوا معه على منت الطائرة ،ليس عن طريق تقدمي
الوثائق املوجودة فحسب ،ولكن أيضا بتهيئة الظروف الالزمة
لكي يتسىن يف هناية املطاف االستماع إىل الشهود الذين مل يتم
إيالء االهتمام الواجب إلفاداهتم حىت اآلن .وحيدو حكومة
بلدي أمل صادق يف أن نتمكن بذلك من بدء السري يف الطريق
النهائي إلغالق ملف هذه املسألة ،احتراما لذكرى وكرامة
داغ مهرشولد والذين لقوا حتفهم معه وغريهم من املعنيني
باألمر .ولذلك ،نلتمس من اجلمعية تأييد القرار.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبلغ األعضاء
بأنه سيُنظر يف مشروع القرار  ،A/69/L.42املعنون “التحقيق
يف الظروف واملالبسات املؤدية إىل الوفاة املأساوية لداغ
مهرشولد ومرافقيه” ،يف موعد الحق سيُعلن عنه.
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