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افتتحت اجللسة الساعة .09/35
إقرار جدول األعمال

19/01/2015

للربازيل ورئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غُبوي ،رئيسة
مؤسسة غُبوي للسالم يف أفريقيا ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أقر جدول األعمال.
ّ
أدعو سعادة السيد توماس ماير  -هارتنغ ،رئيس وفد االحتاد
صون السالم واألمن الدوليني
األورويب لدى األمم املتحدة ،وسعادة السيد تييت أنطونيو،
التنمية الشــاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمن املراقب الدائم عن االحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة إىل
الدوليني
املشاركة يف هذه اجللسة.

رسالة مؤرخة  6كانون الثاين/يناير  2015موجهة إىل
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
األمني العام من املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة أعماله.
()S/2015/6
أود أن أسترعي انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أود أن أرحب ترحيبا  ،S/2015/6اليت تتضمن نص رسالة مؤرخة  6كانون الثاين/
حارا باألمني العام والوزراء وغريهم من املمثلني احلاضرين يف يناير  2015موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم لشيلي
القاعة .إن مشاركتهم يف هذه املناقشة تؤكد من جديد على لدى األمم املتحدة ،حييل هبا ورقة مفاهيمية بشأن البند قيد
أمهية املوضوع الذي نتناوله اليوم.
النظر.
وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو
ممثلي إثيوبيا ،وأذربيجان ،واألرجنتني ،وأرمينيا ،وإستونيا،
وإسرائيل ،وإكوادور ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،وأوروغواي،
ومجهورية إيران اإلسالمية ،وأيرلندا ،وإيطاليا ،وباراغواي،
وباكستان ،والربازيل ،وبنما ،وبنن ،وبوتسوانا ،وبولندا،
وبريو ،وتايلند ،وتركيا ،وتيمور  -ليشيت ،واجلبل األسود،
ومجهورية كوريا ،وجنوب أفريقيا ،وجورجيا ،ورواندا،
والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،والسويد ،والصومال،
والعراق ،وغواتيماال ،وفييت نام ،وقربص ،وكازاخستان،
وكرواتيا ،وكمبوديا ،وكندا ،وكوبا ،وكولومبيا ،وكينيا،
ولكسمربغ ،ومصر ،واملغرب ،واملكسيك ،والنمسا،
ونيكاراغوا ،وهاييت ،واهلند ،وهنغاريا ،وهولندا ،واليابان،
واليمن ،واليونان إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

أعطي الكلمة اآلن ملعايل األمني العام بان كي  -مون.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكر شيلي وأشكركم،
السيدة الرئيسة ،على تنظيم املناقشة اجلارية اليوم بشأن
موضوع يكمن يف جوهر مهمة األمم
املتحدة ،أال وهي كيف ميكن للتنمية الشاملة أن تعزز
السالم واألمن.
ومبا أن هذه املرة هي املشاركة األوىل يل يف جملس األمن
هذا العام ،أود أن أمتىن جلميع أعضاء املجلس واملشاركني
اآلخرين اليوم عاما جديدا سعيدا.

وأغتنم هذه الفرصة أيضا ألرحب باألعضاء اجلدد :إسبانيا،
أنغوال ،فزنويال ،ماليزيا ،نيوزيلندا .إنين أعتمد على قيادهتم
والتزامهم جتاه معاجلة السالم واألمن العامليني .وأود كذلك أن
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أشكر األعضاء املنتهية واليتهم  -األرجنتني ،أستراليا ،مجهورية
أدعو سعادة السيد أنطونيو دي آغيار باتريوتا ،املمثل الدائم
كوريا ،رواندا ،لكسمربغ  -على إسهاماهتم.
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وأشكر الرئيسة باتشيليت جرييا أيضا على قيادة املجلس
يف هذه املناقشة ،وعلى التزامها واندفاعها بصفتها أول رئيسة
هليئة األمم املتحدة للمرأة ،حيث أبرزت بنجاح حقوق املرأة
حول العامل .وأشكر حائزة جائزة نوبل للسالم ،ليماه غُبوي،
على مسامهتها يف املناقشة اجلارية اليوم.
إن منظمتنا قائمة على ثالث دعائم :السالم واألمن ،والتنمية،
وحقوق اإلنسان .ولدى التصدي للتحديات الضخمة واملعقدة
اليت تواجه كال منها ،نويل يف بعض األحيان القليل من االهتمام
للترابط القائم بينها .لكن مؤسسي األمم املتحدة أدركوا جيدا
نعرض الدعامتني األخريني
أنه إذا جتاهلنا دعامة واحدة ،فنحن ّ
للخطر .جيب أن خنرج من صوامعنا ونعمل معا يف املجاالت
الثالثة كافة ويف وقت واحد .هلذا السبب ،أرحب كثري الترحيب
بتركيز جملس األمن اليوم على التنمية الشاملة.
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قوية وسريعة االستجابة ،كما ينعكس يف التقرير التجميعي
( )A/69/700الذي ق ّدمته إىل اجلمعية العامة يف الشهر املاضي.
ومع بدء العضوية الكاملة لألمم املتحدة مفاوضاهتا يف وقت
الحق من هذا الصباح ،تسنح لنا اآلن فرصة هامة لتوسيع
نطاق جدول أعمال التنمية ،وتسليط الضوء على األمهية
األساسية للمجتمعات الشمولية يف بناء عامل أكثر سلما.

إن مجيع البلدان ومجيع املجتمعات ميكنها أن تستفيد
من التنمية املستدامة والشاملة ،سواء كانت غنية أو فقرية،
متقدمة النمو أو نامية ،يف حالة نزاع أو سالم .وهناك توافق
متزايد يف اآلراء مفاده أن املستويات العالية اليت شهدناها يف
العقود األخرية من عدم املساواة هي ضارة اجتماعيا ،وسياسيا،
وبيئيا .والتنمية اليت تستثين جزءا من السكان ميكنها أن تكون
مدعاة للتآكل االجتماعي .وبوسعها أن تساهم يف ارتكاب
إن العام  2015هو عام العمل بشأن التنمية املستدامة .اجلرمية وخلق شعور باليأس واالغتراب  -وهي ظروف ميكنها
فنحن نسعى الستكمال العمل املتعلق باألهداف اإلمنائية أن تغذي التطرف .وعدم املساواة ميكنه أن يؤدي إىل تركيز
لأللفية ،وإطالق خطة جديدة للتنمية املستدامة ملا بعد عام السلطة يف أيدي القلّة ،وتقويض الدميقراطية .وميكنه أن يؤدي
إىل االستغالل غري املنظم للموارد الطبيعية ،وزيادة تدهور البيئة.
 ،2015والتوصل إىل اتفاق يتعلق بتغري املناخ.
وعلى الرغم من توافق اآلراء هذا ،ما زال االستبعاد وعدم
ومما يشجعين مالحظة أن الدول األعضاء قد أولت يف
مداوالهتا حىت اآلن اهتماما كبريا للسالم واألمن وحقوق املساواة قائمني .ففي العديد من البلدان ،الفقراء ،واملهاجرون،
اإلنسان .ويف الفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع واملصابون بإعاقات ،ومجاعات السكان األصليني ،وكبار السن
للجمعية العامة واملعين بأهداف التنمية املستدامة ،تشدد الدول حيصلون على القليل من اخلدمات األساسية أو ال يستطيعون
األعضاء على أمهية النمو الشامل والعمل الالئق لبناء مستقبل احلصول عليها ،وال ميكنهم املشاركة يف احلوار السياسي.
أفضل .وهي تدعو إىل احلد من عدم املساواة ،وكفالة وصول
اجلميع إىل اخلدمات األساسية ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية
والتعليم .وهي تربط بوضوح وإىل حد كبري بني السالم
واإلدماج االجتماعي ،ووصول اجلميع إىل العدالة ،وتدعو إىل
صنع القرار بصورة شاملة ومتثيلية.

والتمييز ضد النساء والفتيات ظلم صارخ ،حيرمهن من
فرص احلصول على التعليم ،واخلدمات الصحية وغريها من
اخلدمات ،والوظائف واملناصب القيادية ،وحيول دون تنميتهن
وتنمية جمتمعاهتن املحلية وجمتمعاهتن على نطاق أوسع.

وتوفري الضمان االجتماعي حول العامل غري كاف حبيث
وإسهامي يف هذه املناقشة يؤكد على أمهية العدالة يف يبعث على اليأس .فأكثر من نصف سكان العامل يفتقرون إىل
بناء جمتمعات سلمية وشاملة ،من خالل تعزيز مؤسسات
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أي نوع من احلماية االجتماعية على اإلطالق  -ال معاشات وأن أشيد بكم على اقتراح إجراء مناقشة يف جملس األمن بشأن
تقاعدية ،وال وجود لشبكة أمان يف أوقات املرض أو البطالة .موضوع اليوم احلسن التوقيت للغاية.

إن جمتمعات ما بعد الزناع بشكل خاص جيب أن تويل (تكلم باإلنكليزية)
األولوية لإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي إذا أرادت
وأشكركم على دعويت لالشتراك يف هذه املناقشة اهلامة
أن حتظى بأي أمل يف إعادة بناء الثقة بني املجتمعات املحلية .بصفيت رئيس جلنة بناء السالم .ويرتبط موضوع هذه املناقشة
واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة شرطان رئيسيان إذا كان ارتباطا وثيقا بوالية جلنة بناء السالم وهدفها املتمثل يف بناء
للمرأة أن تساهم يف عمليات املصاحلة وإعادة اإلعمار.
السالم الدائم واملستدام ومنع العودة إىل الزناعات العنيفة.
وحىت يف البلدان اليت تعيش يف سالم ،لن تتحقق التنمية
واإلدماج هو أحد اجلوانب الرئيسية يف عملية بناء
الشاملة للجميع باملصادفة .وجيب على احلكومات والقطاع السالم .إن احلروب والزناعات داخل البلدان متزق النسيج
اخلاص واملجتمع املدين الربهنة على االلتزام بالتعليم والصحة االجتماعي للمجتمع وتؤدي إىل الشقاق العميق والكراهية.
وإجياد فرص العمل ،واختاذ خطوات هامة أخرى .إن مؤسسات وكثريا ما يتطلب إصالح هذه التصدعات حوارا تشارك فيه
احلكم والتمثيل السياسي من بني أهم العوامل احلامسة األمهية األطراف املتحاربة واملجموعات غري املسلحة ،فضال عن
لتحقيق التنمية الشاملة للجميع .فالشعوب حتتاج إىل قنوات آليات للسماح بتوسيع نطاق املشاركة يف العمليات السياسية
فعالة ومتجاوبة لإلعراب عن آرائها ومعاجلة شواغلها ومظاملها .واهلياكل االجتماعية واالستراتيجيات اإلمنائية .وغالبًا ما
ومنظومة األمم املتحدة على استعداد لزيادة دعمها للبلدان يف يكون االستبعاد السياسي عام ً
ال رئيسيا وراء الوقوع من جديد
تعزيز التنمية الشاملة للجميع .وتقدم جلنة بناء السالم الدعم يف دائرة الزناع العنيف .ويكون االستبعاد السياسي بالغ اخلطر
الدويل املنسق املوجه إىل البلدان اخلارجة من نزاعات .ويُنتظر حينما يتزامن مع غريه من أشكال عدم املساواة ،على سبيل
أن يساعد االستعراض احلايل هليكل األمم املتحدة لبناء السالم املثال على أسس اجتماعية أو ثقافية أو قضائية أو اقتصادية.
على جعل ذلك الدعم أكثر قوة ومرونة.
واملظامل املتعلقة بأشكال االستبعاد أو عدم املساواة أو التمييز
إن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام  2015فرصة هامة الصريح  -احلقيقية واملتصورة على السواء  -غالبًا ما تكون
لتعزيز الترابط بني التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان .السبب اجلذري الندالع الزناعات املسلحة.
وقد تبني أن التنافس على السيطرة على املوارد الطبيعية
وأحث مجيع الدول األعضاء يف جملس األمن على االضطالع
بدورها يف ضمان أن تلقى هذه الرسالة آذانا صاغية يف يؤدي إىل تأثري سليب على حنو خاص على احتمال اندالع
الزناعات العنيفة .وهناك حاالت كثرية حيث جيري تقاسم
املفاوضات املستمرة ويف االتفاق النهائي.
الفوائد املتأتية من املوارد الطبيعية على حنو غري متكافئ داخل
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أشكر األمني العام على
املجتمع وال يستفيد منها سوى القلة .وتستغل اجلماعات اليت
البيان الذي أدىل به.
تسعى إىل السيطرة على املوارد الطبيعية هذه التظلمات من
أعطي الكلمة اآلن للسيد باتريوتا.
أجل افتعال اضطرابات سياسية وتأجيج نزاعات مسلحة.
السيد باتريوتا (تكلم باإلسبانية) :أود يف البداية أن أعرب
وتربز هذه التحديات الترابط بني األمن والعدالة
لكم ،سيديت ،عن ترحيبنا احلار واألخوي بكم يف نيويورك واملبادرات اإلمنائية يف تعزيز السالم .والطابع املتعاضد للتنمية
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والسالم واألمن وحقوق اإلنسان معروف للغاية وكان عامال
أساسيا يف التفكري يف إنشاء جلنة بناء السالم وصندوق بناء
السالم ومكتب دعم بناء السالم .وسعى ذلك اإلجراء ،الذي
اختذ يف مؤمتر القمة العاملي لعام  ،2005إىل إعادة تنشيط
وتعزيز اهليكل األوسع نطاقا للسالم واألمن يف األمم املتحدة.
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السياسية واملجتمع املدين .وأسهم تعميق احلوار السياسي الذي
ضم احلكومة واألحزاب السياسية يف اعتماد خارطة طريق
توافقية إلجراء انتخابات حرة وشفافة وسلمية وشاملة للجميع
يف عام  ،2015ومدونة قواعد سلوك لالنتخابات املقبلة ،وقانون
انتخايب جديد ،اعتمده املجلس الوطين يف نيسان/أبريل 2014
قبل أن يصدق عليه الرئيس .وحاليا ،ما زالت العملية االنتخابية
قائمة ،وانتهت مرحلة تسجيل الناخبني بتسجيل حوايل 3.7
مليون ناخب .وتواصل اللجنة تشجيع مجيع أصحاب املصلحة
للمحافظة على البيئة املفضية إىل إجراء انتخابات سلمية ونبذ
العنف كسبيل لتحقيق أهداف سياسية.

وإدراك الترابط بني هذه النُهج املتميزة ال ينبغي أن يدفعنا
إىل اقتراح أن يضطلع املجلس باملسؤوليات اليت تتعلق مبسائل
التنمية .فقد تكون األجهزة األخرى ،مثل اجلمعية العامة،
واملجلس االقتصادي االجتماعي وجلنة بناء السالم ،يف وضع
أفضل الستكشاف تلك املسائل بالتعاون مع املنظمات اإلمنائية
ويف غينيا ،دعمت اللجنة اجلهود اليت بذهلا املمثل اخلاص
الصادر هلا تكليف من األمم املتحدة .بيد أن ذلك يؤكد على
لألمني العام لغرب أفريقيا يف تيسري إجراء حوار بني احلكومة
ضرورة تنسيق نُهجنا والعمل بقدر أكرب من التآزر.
وتتبوأ جلنة بناء السالم مكانة ختوهلا تقدمي املشورة بشأن واألحزاب السياسية .وأسفرت عملية احلوار عن التوصل إىل
املسائل اليت متس شواغل جملس األمن واجلمعية العامة ،مثل اتفاق أرسى أساسا متينا إلجراء انتخابات برملانية ناجحة
السبل اليت تسهم هبا التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة وشاملة للجميع يف عام  .2013وبالرغم من أنه ال تزال هناك
للجميع يف السالم واألمن واحلد من احتماالت اندالع نزاعات حتديات كبرية أمامنا ،فإن الربملان الذي افتتح يف  2014قد
عنيفة أو العودة إىل الوقوع فيها .وينبغي االستفادة بصورة يُعترب شامال للجميع وممثال للمجموعات السياسية يف غينيا.

ويف غينيا  -بيساو ،دعم صندوق بناء السالم ،بالتعاون مع
كاملة من مهمة اللجنة االستشارية لدى اجلمعية العامة وجملس
األمن على السواء حتقيقا هلذه الغاية .ومن شأن االستعراض اللجنة ،إنشاء أول غرفة عمليات للمرأة على اإلطالق  -مركز
املقبل هليكل بناء السالم أن يساعدنا يف زيادة تعزيز هذا الدور رصد االنتخابات  -األمر الذي أسهم إىل حد كبري يف زيادة
متثيل املرأة ومشاركتها يف مراقبة االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
الذي تضطلع به اللجنة.
أود أن أشري إىل بعض احلاالت اليت أسهمت فيها جلنة
بناء السالم يف تعزيز مشول املجتمعات.
يف بوروندي ،عملت جلنة بناء السالم بشكل وثيق يف
العام املاضي مع حكومة بوروندي واملمثل اخلاص لألمني العام
والفريق القطري على تعزيز بيئة سياسية أكثر مشوال .وبالرغم
من خماوف بشأن بعض احلوادث األمنية املعزولة اليت شاركت
فيها األجنحة الشبابية لألحزاب السياسية ،ساعدت هذه اجلهود
املشتركة على زيادة الثقة بني حكومة بوروندي واألحزاب
1501582

أما يف سرياليون ،فقد أثبتت احلكومة واملجتمع الدويل أن
التعايف بسرعة من احلرب أمر ممكن .وحققت سرياليون استقرارا
سياسيا واستعادت األمن األساسي وأعادت تنشيط العمليات
الدميقراطية وبنت مؤسسات وطنية هامة ،وحققت منوا اقتصاديا.
ويف هذه العملية ،ثبت أيضا أن األمم املتحدة ميكنها التصدي
للتحديات املعقدة يف جمايل بناء السالم والتنمية بطريقة منسقة.
وبرهنت العملية على أن االستثمار من جانب الشركاء الدوليني
واإلقليميني يف السالم ميكن أن حيقق نتائج باهرة.
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إىل تطلعات ماليني البشر يف البلدان اخلارجة من الزناعات.
وجيب تقييم أمهية وفعالية األمم املتحدة استنادا إىل قدرهتا
على املساعدة يف هتيئة الظروف الالزمة لتحقيق األمن وحقوق
اإلنسان والعدالة والتنمية االقتصادية بصورة شاملة للجميع.

وأود أن أؤكد أمهية اإلدماج اجلنساين بوصفه عنصرا
رئيسيا يف مجيع جهود بناء السالم يف املجتمعات اليت مزقتها
احلروب .ويف هذا السياق .أود أن أشري إىل أن اللجنة قد دعت
على وجه التحديد إىل إدماج املرأة يف بناء السالم والعمليات
السياسية واالنتعاش االقتصادي ،مبا يف ذلك من خالل اإلعالن
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أشكر السيد باتريوتا على
السياسي الذي اعتمد يف أيلول/سبتمرب  ،2013وحدث إحاطته اإلعالمية.
خاص نُظم يف أيلول/سبتمرب .2014
أعطي الكلمة اآلن للسيدة غبوي.
ويف ليربيا ،دعت اللجنة بقوة إىل عملية مصاحلة شاملة
السيدة غبوي (تكلمت باإلنكليزية) :يشرفين أن أكون
للجميع .وأكد بيان االلتزامات املتبادلة ،الذي توصلت إليه
هنا اليوم .كوين ناشطة يف جمال السالم وكوين شخصًا يستند
اللجنة مع حكومة ليربيا يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2010على
يف هنجه على قاعدة مجاهريية ،يساورين شك يف أنين سأعود
املصاحلة الشاملة للجميع على سبيل األولوية .وعلى هذا األساس،
هنا مرة أخرى على اإلطالق .لذلك امسحوا بأن أقول ما جيول
ساندت اللجنة بنشاط إطالق خارطة طريق املصاحلة الوطنية يف
يف خاطري.
ليربيا يف عام  2013بعد عملية تشاور استمرت عامني.
أود أن أعرب عن تقديري لشيلي على دعويت إىل احلضور
وقد وجهت اللجنة االنتباه إىل اآلثار السياسية املحتملة
هنا اليوم.
لوباء اإليبوال يف غينيا وليربيا وسرياليون ،إذ يهدد املرض
مثة جمموعة من النساء ،والبعض منهن عاىن أشد املعاناة خالل
بتآكل التماسك االجتماعي وتقويض تسيري أعمال مؤسسات
الدولة الرئيسية .وسيكون تنفيذ عملية إنعاش شاملة للجميع أربعة عشر عامًا من احلرب املدنية الليبريية ،اجتمعن لتشكيل محلة
تتناول أوجه عدم املساواة املتصورة بني املجموعات وتعزيز نساء ليربيا للعمل اجلماهريي من أجل السالم .وكان هدفهن
املؤسسات السياسية الرئيسية أمرا هاما حلماية املكاسب اليت النهائي إحالل السالم يف دولة دمرهتا احلرب .وكانت تلك النساء
تنتمي إىل طبقات إثنية وسياسية واقتصادية واجتماعية خمتلفة.
حتققت يف عمليات بناء السالم.
كذلك كان لديهن خمططًا عسكريًا متنوعًا ،ومرد ذلك إىل كون
وأكدت اللجنة ،يف حوارها التفاعلي غري الرمسي الثالث العديد منهن جاء من جمموعات إثنية اشتركت اشتراكًا عميقًا
مع أعضاء جملس األمن يف متوز/يوليه عام  ،2014أمهية تركيز يف احلرب األهلية .وعندما أصبح جليًا بأنه بغض النظر عن أي
االهتمام على العمليات السياسية الشاملة للجميع اليت تعزز امللكية جانب انقسامي كن يؤيدن ،فإن األنانية واجلشع عنصران يطغيان
الوطنية وتعيد بناء نسيج املجتمعات املمزقة وتضع عقدا اجتماعيا باستمرار على احلاجة احلقيقية إىل السالم ،فقد كانت تلك النسوة
جديدا .وينبغي أن يكون هذا حجر الزاوية جلهودنا اجلماعية على استعداد لتقدمي تضحيات كبرية باستخدام أساليب ال تنطوي
الرامية إىل بناء السالم الدائم يف البلدان اخلارجة من الزناعات .على العنف ،بل تقوم على احلوار للتفاوض على تسوية سلمية.
وبينما تعد اجلمعية العامة وجملس األمن إلجراء أما البقية فقد أصبحت تارخيا ،وكلنا نعرف كيف انتهت .غري
أنه توجد بضعة دروس أود بتواضع أن أتشاطرها مع املجلس ،إهنا
االستعراض العشري هليكل بناء السالم يف هذا العام ،ينبغي
دروس تعلمتها بوصفي قائدة لتلك املجموعة.
أن نغتنم الفرصة للتأكد من أن استجابة األمم املتحدة ترقى
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أوال ،بالنسبة لنساء ليبرييا فإن إحالل السالم كان
مسألة رئيسية قبل صونه .والسبب الذي حيملين على إثارة
هذا املوضوع هو أننا جند أنفسنا يف عاملنا اليوم يف مكان
متس فيه احلاجة اليوم إىل السلم الدويل أكثر من أي وقت
مضى يف تاريخ العامل .وبغض النظر عن أصلكم وجنسيتكم،
وعرقكم وأيديولوجيتكم السياسية ،فإننا مجيعًا ،يف هذه القاعة
وخارجها ،نعيش حبس عميق باخلوف .إن مجيع األشياء اليت
تضفي معىن على احلياة بالنسبة لنا تتآكل تدرجييًا بسبب انعدام
األمن .فمتعة ركوب الطائرة قد ولت .وإن حرية العبادة ،اليت
كنا منارسها عندما وأينما وكيفما خنتارها قد ولت .والتعليم،
وال سيما بالنسبة للبنات ،يتعرض لتهديد خطري .وهذا يتوقف
على احليز الذي جتد فيه نفسك ،وكونك امرأة ما من شيء
يضارع االستقالل اجلسدي .كما شهدنا يف باريس فقد
أصبحت أيضًا حرية التعبري وحرية الصحافة من األشياء اليت
عفى عليه الزمن .أصبح ينظر إىل الزنعة العسكرية بوصفها
احلل الرئيسي لكل مشكلة حملية ووطنية ودولية ،بغض النظر
عن طبيعة املشكلة .قبل بضع سنوات ،لو نطقتم بكلميت
“بوكو حرام ” ،لقال الناس“،ماذا؟” .ولكن اليوم إذا قلت
بوكو حرام يف روسيا ،فإن شخصًا ما سيعرف ما هي .إن
األشياء البسيطة واهلامة اليت جعلتنا نشعر بأننا نعيش يف عامل
مسامل وآمن قد ُسلبت منا .لذلك ال بد لنا مجيعًا من أن نعمل
من أجل السلم واألمن الدوليني والتنمية الشاملة.
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عملية إحالل السلم واألمن .بوسعي أن أقضي ساعات هنا
أعرض فيها قضايا تتعلق بشمول املرأة يف بناء السالم .ويف كل
مرة توجد ضغوط والتماسات ،ويف هناية اليوم منسي من دون
حتقيق أي تقدم ،ويف بعض األحيان تُضاف تعليقات يف هذا
الصدد ولكن فقط بعد فوات األوان.
كما قلت آنفا ،فإين قد ال أعود أبدًا إىل جملس األمن مرة
أخرى ،لذلك امسحوا يل بأن أقول ما جيول يف خاطري .لكي
تتحقق التنمية الشاملة يف سبيل صون السلم واألمن الدوليني،
أرجو من هذه اهليئة أن تقوم بعملية تأمل ذايت عميق .قبل
سبعني عاما ،كانت احلكمة وراء تسمية مخسة أعضاء دائمني
ذات داللة ومعىن ،ذلك ألن معظم البلدان املوجودة يف هذه
القاعة إما كانت مستعمرة من قبل األعضاء اخلمسة الدائمني أو
أهنا مل تكن مستقلة .أما اليوم ،وحنن بصدد الكالم عن التنمية
الشاملة ،يداعبين أمل مؤداه أنه ميكننا زيادة عدد األعضاء
الدائمني إىل سبعة ،أي بإضافة عضوين اثنني إىل ذلك العدد.
إن العوامل املحركة يف عاملنا خمتلفة .فاألشياء اليت كنا نفعلها يف
السابق قد تغريت .ولكي حنقق السلم والتنمية الدوليني ،علينا
أن نغري النظم واهلياكل اليت جتعل من املستحيل على اآلخرين
املحاولة يف املجال الذي يفلح فيه اآلخرون .لقد تغري عاملنا
بطرق عديدة وعلى حنو أكثر مما كنا نتصور على اإلطالق .لقد
حان الوقت لكي نغري بعضًا من األنظمة واهلياكل األساسية
اليت جتعل من املستحيل علينا إحالل السلم واألمن الدوليني.
يف هذا االقتباس الذي سأتركه لدى املجلس اليوم خلص
على حنو جيد زميلي احلاصل على جائزة نوبل للسالم،
الدكتور مارتن لوثر كينغ ،االبن ،احلاجة إىل القيام بعمل
موحد ومجاعي وشامل :إذ قال“قد نكون مجيعًا قد أتينا على
منت سفن خمتلفة ،ولكننا مجيعًا اآلن يف نفس القارب”.

أما الدرس الثاين الذي أحضرته معي إىل هذه اهليئة فقد
تعلمته من جمموعة من النساء تعمل انطالقا من روح الوحدة
اليت يضطلعن هبا بواليتهن .نساء عقدن العزم على رص
صفوفهن وخوض غمار كفاح مشترك .إن فكرة الكفاح
ليست غريبة على هذه اهليئة ،فهي متجسدة يف امليثاق الذي
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر السيدة غبوي على
أنشأها .واليوم نرى االنقسام حىت يف الوقت الذي يقتضي
األمر فيه االحتاد .إن احلصرية أصبحت شيئا مألوفا ،حىت يف إحاطتها اإلعالمية.
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معروض على املجلس نص بيان للرئيس يديل به بالنيابة الزناعات وبناء السالم يف العامل .تلك هي األهداف اليت قام
عن املجلس بشأن موضوع جلسة اليوم .أشكر أعضاء املجلس عليها هذا اجلهاز من أجهزة األمم املتحدة.
على مسامهاهتم القيمة يف هذا البيان .ووفقا للتفاهم الذي مت
لذلك ،نعتقد أن املناقشة عن التنمية الشاملة يف سبيل صون
التوصل إليه فيما بني أعضاء املجلس ،أعترب أن أعضاء جملس السالم واألمن الدوليني ينبغي أن تُعقد يف هذا املنتدى ألننا نفهم
األمن يقرون البيان الذي سيصدر بوصفه وثيقة من وثائق أن السالم متطلب أساسي لتعزيز ومحاية احلقوق األساسية،
جملس األمن حتت الرمز .S/PRST/2015/3
وباملقابل فإن اإلدماج االجتماعي والتنمية الشاملة شرطان

تقرر ذلك.

أديل اآلن ببيان بوصفي رئيسًا لشيلي.

إلحالل للسالم .ويف ذلك الصدد ،أبْ ُرز وجهة نظر األمني العام
اليت أتشاطرها حيث قال يف شهر أيلول/سبتمرب املاضي:

“إن قوة القذائف ليست هي التهديد األكرب
لإلرهابيني يف األجل الطويل ،وإمنا سياسة إشراك
اجلميع [ .]...بل إنه التعليم ،وتوفري الوظائف والفرص
احلقيقية ،S/PV.7272( ”.صفحة )3

أود أن أرحب ترحيبا حارا باملشاركني وأن أشكرهم
على وجودهم هنا يف هذا املنتدى لتشاطر التأمل يف الطرق
املفضية إىل الشمولية واألمن ألممنا .وهذا التأمل جيري يف واقع
خمتلف .ال نرى اليوم على الساحة الدولية مواجهات حربية
تلك هي أيضًا أدوات فعالة ملنع وقوع أشكال أخرى
على نطاق واسع بني الدول ،وهي مواجهات كانت شائعة يف
القرن العشرين .ومهما يكن من أمر ،ال يعين ذلك أننا نعيش من الزناع ،وبناء السالم ،وتوطيد الدميقراطية وسيادة القانون،
يف عامل مسامل وآمن .إن الذين تكلموا قبلنا قد أشاروا إىل ومن أجل محاية احلريات الفردية ،ويف هناية املطاف ،من أجل
بناء جمتمعات أكثر إنصافا .إننا ندرك متاما هذا ،لذلك حنن يف
ذلك بوضوح.
إن ما كان يسمى بــ “التهديدات التقليدية لألمن” قد شيلي نبذل جهودا كبرية لتضييق فجوة الفوارق االجتماعية
حلت حملها وبدرجة كبرية “هتديدات جديدة” غري عسكرية واحليلولة دون ترك قطاعات من السكان متخلفة عن
يف طابعها صادرة عن غري الدول .بعبارة أخرى ،من خالل الركب .نعتقد أن سد الفجوات يف الدخل واملركز يف اهليكل
احلروب الدائرة داخل احلدود الوطنية واملخاطر العابرة االجتماعي أمر يعادل يف األمهية النهوض بتكافؤ الفرص .إن
للحدود الوطنية من قبيل اإلرهاب ،واجلرمية املنظمة ،واالجتار ذلك ليس حتمية أخالقية فقط ،بل إنه أيضا متطلب للتنمية
باملخدرات ،وغسل األموال ،واالجتار باألسلحة ،واالجتار املتوسطة األجل والطويلة األجل ،ومتطلب لالستقرار السياسي
بالبشر ،والكوارث الطبيعية ،وتفشي األمراض وتدهور البيئة .وإلحالل السالم .لقد أحرزنا تقدما يف ذلك اإلجتاه ،بيد أنه
ولكي نفهم تلك التحديات اجلديدة ونتصدى هلا ،ال بد لنا من ال يزال يتعني علينا أن نقطع شوطا طويال.
أن نعتمد هنجا متعدد األبعاد يوضح األسباب الكامنة وراء تلك
التهديدات .وتشمل تلك التوترات االجتماعية ،واالقتصادية،
واجلنسانية ،والعرقية ،والقبلية ،والدينية ،واإليديولوجية اليت
قد تكون هلا آثار حملية أو إقليمية أو عاملية .تلك هي الطريقة
الوحيدة اليت ميكننا هبا أن نساهم مسامهة فعالة يف منع نشوب
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ولألسف ،يف العديد من بلدان العامل ،فإن املسافة بني الواقع
واملثل العليا لإلدماج والعدالة مسافة هائلة ،وال يبدو أهنا تتقلص
مبرور الوقت .وهذه احلالة تستدعي قلقا خاصا يف الدول املتعددة
القوميات واملتعددة األعراق واملتعددة الثقافات اليت ال حتترم
فيها حقوق األقليات ويف الدول حيث تضطهد األقليات القوية
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األقليات الضعيفة واملشتتة .ويف كلتا احلالتني ،يهيئ اإلحباط رئيسية ليربيا احلالية ،إيلني جونسون سيليف ،والناشطة اليمنية
واحلقد الظروف املناسبة للزنوع حنو التطرف والعنف املسلح ،توكل كارمان ،جائزة نوبل للسالم لعام .2011
الذي حينما يقع ،فإنه عادة ما يسبب معاناة ال حصر هلا تعرب
وتبني التجربة أن املناقشة اليت نقترح عقدها بشأن التنمية
احلدود الوطنية بل وميكنها زعزعة استقرار مناطق بأكملها.
الشاملة للجميع تتسم بأمهية قصوى ،ال سيما إذا أخذنا بعني

وتقدم األحداث األخرية يف الشرق األوسط وافريقيا مناذج ،االعتبار أن ما نسعى له هو اإلسهام بشكل موضوعي يف بناء
مثل العراق وسوريا واليمن والصومال .ولكن هذه ليست املناطق عامل أكثر سالما وأمانا وعدال للجميع.
الوحيدة يف الكوكب املتأثرة بأعمال العنف وانعدام األمن.
ولذلك أدعوكم إىل مناقشة التجارب واآلراء وتبادهلا مع
فأمريكا الالتينية ،املنطقة اليت تشهد معظم عدم املساواة يف العامل ،أخذ هذه األهداف بعني االعتبار.
هي أيضا املنطقة اليت يوجد فيها أعلى معدل جلرمية القتل وإحدى
استأنف مهامي اآلن بصفيت رئيسة املجلس .أعطي
املناطق األكثر تضررا من االجتار باملخدات واجلرمية املنظمة.
الكلمة ألعضاء املجلس اآلخرين.
وهذه ال تبدو جمرد مصادفة .ويف أوروبا الغربية ،تنشأ أعمال
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
العنف اإلرهايب ،اليت ندينها أشد اإلدانة ،يف سياق شعور متزايد
بالقلق يتكلم فيه معظم املتشائمني عن فشل منوذج التعايش باإلنكليزية) :أشكركم ،الرئيسة باشيليه ،على تويل رئاسة
املتعدد الثقافات وحيث يزداد التعصب وكل أشكال الكراهية .هذه اجللسة البالغة األمهية وعلى قيادة شيلي بشأن هذه املسائل
والعديد من املسائل األخرى يف املجلس ويف مجيع أرجاء العامل.
ولذلك السبب ،كما أكد قرار جملس األمن 1325
وأشكركم أيضا على اجلهود اليت تبذلوهنا طوال حياتكم ،مبا
( )2000وعلى حنو ما أشرنا أليه يف مناسبات أخرى ،نؤكد على
يف ذلك خالل فترة عملكم هنا بصفتكم مديرة هليئة األمم
أن منع نشوب الزناع وبناء السالم وإنشاء املؤسسات الدميقراطية
املتحدة للمرأة وبصفتكم رئيسة شيلي ،للنهوض بقضايا التنمية
وحتقيق التنمية تتطلب مشاركة مجيع أصحاب املصلحة.
والسالم .كما أشكر احلائزة على جائزة نوبل للسالم ،ليماء
وأود أن أخص بالذكر اإلسهام الذي تقدمه النساء .فحن غُبوي .وميكننا مجيعا أن نرى السبب وراء إحداثها الفرق الذي
مطالبون بأن نضطلع بدور رائد يف هتيئة ظروف أفضل للحياة يف أحدثته يف ليربيا وخارجها .وهي حقا هائلة .وأشكر األمني
هذا الكوكب .وحني حيصل استبعاد ذلك اجلزء اهلام للسكان العام والسفري باتريوتا على اإلسهامات اهلامة للغاية اليت قدماها.
فإنه ال جيعل من الصعوبة مبكان حتقيق تلك األهداف فحسب،
ومثلما تطورت التهديدات للسالم واألمن الدوليني،
بل يف الواقع جيعل حتقيقها مستحيال يف أغلب األحيان.
كذلك تطور تصور املجلس هلا .ولننظر يف أكرب أزمتني
ويبني منوذج ليربيا ،يف املقابل ،وكما قالت لنا ليماء ،نواجههما اليوم :ومها وباء فريوس إيبوال والتطرف العنيف.
إنه حينما تكون العمليات شاملة للجميع ،من األرجح أن ومع أن أي واحدة منهما ال متثل نوع اخلطر الذي رمبا كان
تكلل بالنجاح .وحتقق املصاحلة الوطنية وبناء السالم بإنشاء يتخيله مؤسسو األمم املتحدة ،فإهنما هتددان استقرار بلدان
آليات إلدماج مجيع القطاعات املعنية ،اليت اضطلعت فيها عديدة وازدهارها .وكلتامها تربزان الطريقة اليت ميكن هبا
النساء بدور متميز  -ال سيما أعمال ليماء غُبوي ،اليت تشرفنا لتخلف النمو أن ميثل خطرا على السالم واألمن.
بوجودها .واعترافا بأعماهلا ،نالت ليماء غُبوي ،بالترافق مع
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وأحد األسباب الرئيسية النتشار فريوس إيبوال بالسرعة
اليت انتشر هبا يف غرب أفريقيا وقتله تلك النسبة الكبرية من
األشخاص الذين أصيبوا به هو ختلف النمو احلاد لنظم الصحة
العامة يف البلدان املتضررة .وكما قال الرئيس أوباما يف
مالحظاته أمام اجلمعية العامة يف أيلول/سبتمرب ،إن اجلماعات
املتطرفة العنيفة وجدت أخصب مراتع للتجنيد “يف الشرق
األوسط ومشال أفريقيا ،حيث يعيش ربع الشباب بال وظيفة،
وحيث ميكن أن يشح الغذاء واملاء ،وحيث يستشري الفساد
ويصبح من الصعب على حنو متزايد احتواء الزناعات الطائفية”
( ،A/69/PV.6صفحة .)18

19/01/2015

ملدة أسبوع داعية إىل إهناء الزناع .وساعدت حركة النساء
الناشطات يف ممارسة ضغط شعيب على رئيس ليربيا آنذاك
شارلس تايلور بغية االخنراط يف حمادثات السالم مع املتمردين.
وحينما تعثرت تلك املحادثات ،شكلت ليماء و  200امرأة
سلسلة بشرية ملنع احلكومة واملتمردين من مغادرة طاولة
املفاوضات .وبطبيعة احلال كان بوسع احلكومة واملتمردين أن
يشقوا طريقهم عرب تلك السلسلة ،ولكن املطالبة الرمزية هلؤالء
النساء من أجل السالم ،بالترافق مع الضغط الدويل ،ساعدت
على إبقاء كال اجلانبني حول طاولة املفاوضات ،ويف ظرف
أسبوع توصال إىل اتفاق.
وإذا اتفقنا على أن السالم واألمن الدوليني مرتبطان
بالتنمية الشاملة للجميع ،خنلص إىل أن أحد أفضل السبل
أمام املجتمع الدويل لتوطيد السالم واملساعدة يف إهناء الزناع
هو سد الفجوة اإلمنائية الدائمة .ولذلك السبب ،وإضافة إىل
استثمار موارد غري مسبوقة  -مبا يف ذلك جهود أكثر من
 3 000من املهندسني وعلماء األوبئة واألطباء األمريكيني
وغريهم على أرض الواقع ،بشكل رئيسي يف ليربيا  -لوقف
تفشي فريوس إيبوال من مصدره ويف ترك البلدان املتأثرة بنظم
للصحة العامة أقوى مما كان لديها قبل تفشي الفريوس ،فإن
الرئيس أوباما أطلق اخلطة العاملية لألمن الصحي.

إن الصلة بني التنمية والسالم واألمن متتد إىل أبعد من
فريوس إيبوال والتطرف العنيف .فاحلرب األهلية املتوسطة
تؤخر بلدا ناميا متوسط احلجم أكثر من  30عاما فيما يتعلق
بالنمو االقتصادي .وتستغرق مستويات التجارة بعد أعمال
العنف الكربى ما متوسطه  20عاما لكي تتعاىف .وتقدر اآلثار
االقتصادية العاملية الستئصال ذلك العنف مببلغ  9,5ترليونات
دوالر ،أو تقريبا  11يف املائة من الناتج العاملي اإلمجايل.
وتبني هذه األرقام ما ينبغي أن يكون واضحا وهو :إن الصحة
االقتصادية واالجتماعية للبلدان متصلة بصورة متأصلة بقدرهتا
على تأمني السالم واملحافظة عليه .ومن املتوقع أن يعيش أكثر
من  80يف املائة ممن يعانون من الفقر املدقع  -الذين يعيشون
وهتدف اخلطة العاملية لألمن الصحي إىل إعداد البلدان ملنع
على أقل من دوالر واحد يف اليوم  -يف بلدان متأثرة بالزناع عمليات تفشي األمراض واكتشافها والتصدي هلا بسرعة قبل أن
والعنف املزمن حبلول عام  .2025ونعلم أن هذا حتد ال ميكننا تصبح أوبئة .وخالل اجتماع مع الرئيس أوباما يف أيلول/سبتمرب
أن نتجاهله .ويتعني علينا أن نفعل شيئا أكثر من ذلك.
املاضي ،انضم إلينا  43بلدا إلعالن أكثر من  100التزام حمدد
واحد أماكن البداية هو النساء والفتيات .فقصة ليماء بتعزيز األمن الصحي العاملي ،بالترافق مع منظمة الصحة العاملية
تشهد على الدور اجلوهري اليت ميكن أن تضطلع به النساء يف وغريها من املؤسسات الدولية .ولذلك السبب استثمرنا الكثري
النهوض بالسالم واألمن .ويف خضم احلرب األهلية الوحشية من الوقت يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015اليت هتدف إىل
الثانية يف ليربيا ،حشدت ليماء آالف النساء للصالة من أجل حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملنصفة اليت ال ختلف أي حد
السالم وأسست مجاعة نظمت مظاهرات سلمية استمرت وراءنا يف أي بلد ،سواء كان ناميا أو متقدم النمو ،وليس فيما
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يتعلق باملساواة بني اجلنسني والصحة العاملية فحسب ،بل يف ظروف بائسة وأطفال حمرومني من التعليم اجليد؛ وحتدث عن
مجيع املجاالت األخرى مثل التعليم واملياه والصرف الصحي كيف أن غياب املساواة هذا يشكل عقبة دائمة أمام ازدهار
أمريكا ،داعيا مجيع األمريكيني إىل سد هذه الثغرات.
والطاقة املستدامة واحلوكمة الشاملة واملتجاوبة مع اجلميع.
ولذلك السبب ناصرت الواليات املتحدة بقوة اهلدف
 ،16الذي يركز على تعزيز املجتمعات السلمية والشاملة
للجميع ،وتوفري سبل الوصول إىل العدالة للجميع وبناء
املؤسسات املسؤولة والشاملة للجميع على كل املستويات.
وإذا متكنا من حتقيق هذا اهلدف باحلد من الفساد وتعزيز
اهلوية العاملية واحلرة والقانونية وكفالة حصول اجلمهور على
املعلومات ،ميكننا أن نضمن مساعدة خطة األمم املتحدة
االمنائية املقبلة على متكني من هم يف أمس احلاجة ايل اخلطة.

مر ما يقرب من  50عاما على إشارة الدكتور كينغ إىل
ضرورة سد هذه الثغرات يف الواليات املتحدة ،ومع ذلك
ال يزال الكثري جدا منها قائما ،هنا يف الواليات املتحدة ويف
مجيع أحناء العامل .ونداؤه إىل العمل ال يزال مدويا وملحا اليوم
مثلما كان عندما أطلقه ألول مرة .وجيب أن نبذل كل ما يف
وسعنا للقيام بدورنا من أجل تلبيته.
السيد دومينغوس أوغوستو (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية):
أود أن أشكركم ،سيديت ،على ترؤس هذه اجللسة ملجلس
األمن بشأن مسألة هامة تشغل بالنا مجيعا .يف الواقع ،ميثل
اإلدماج ،بكل أشكاله ومظاهره ،موضوعا بالغ األمهية يف
هذا العامل املتسم بالعوملة ،حيث أصبحت جتليات التعصب
والكراهية ،الناجتني عن اإلقصاء ،مسة رئيسية ملجتمعاتنا ،وهي
تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني .وأغتنم هذه الفرصة ألثين
على الرئاسة الشيلية ملجلس األمن لشهر كانون الثاين/يناير على
عملها املمتاز يف تعزيز املهمة اهلامة املوكلة إىل جملس األمن.

ولذلك السبب استثمرنا بقوة يف أفغانستان يف كفالة
املزيد من إدماج النساء والفتيات بصورة كاملة يف املجتمع
األفغاين .ومنذ عام  ،2001ازداد االلتحاق باملدارس هناك
ثالثة اضعاف ،مع التحاق  10ماليني طفل تقريبا يف الوقت
احلايل باملدارس 40 ،يف املائة منهم فتيات .وتقلصت الوفيات
النفاسية من  16يف املائة إىل  3يف املائة .واليوم ،تشغل النساء
 28يف املائة من مقاعد الربملان األفغاين ،وهي نسبة أعلى مما
هي عليه يف بلدي بالذات .وكل هذه االستثمارات ،وكل هذا
التقدم املحرز ال جيعل النساء شركاء على قدم املساواة بصورة
إن املوضوع الذي اقترحته الرئاسة الشيلية هلذه املناقشة ذو
أكرب يف مستقبل أفغانستان فحسب ،بل يفتح ألفغانستان آفاقا أمهية بالغة يف العامل املعاصر ،حيث تتصف اجلوانب املتعددة األبعاد
أكثر إشراقا من أجل حتقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهار.
لإلدماج ،مبا يف ذلك اإلدماج اإلقليمي والسياسي واالقتصادي
واليوم ،كما قيل ،حنتفل بذكرى حياة حائز آخر جلائزة والعرقي والثقايف  -بتعقيد كبري وال ترتبط حصرا بالزناع وبالسالم
نوبل للسالم وأحد أعظم املدافعني عن حقوق اإلنسان يف واألمن الدوليني .وقضية اإلدماج هتم أيضا الدول الراسخة تارخييا
واليت ما زال يتعني عليها ،بعد قرون من وجودها بوصفها دوال،
العامل ،وهو د .مارتن لوثر كينغ ،اإلبن.
وقد حتدث الدكتور كينغ يف واحدة من خطبه األخرية عما أن تتصدى للتحديات اليت ينطوي عليها اإلدماج .ويتجلى وجود
مساه “أمريكا األخرى” ،وهي بلد قارن بينه وبني أمريكا ،بلد قوى طاردة ،وهو أمر ناتج عن مستويات خمتلفة من اإلقصاء يف
الفرص واملساواة .وقال إن أمريكا األخرى تتصف “ببشاعة بعض هذه الدول ،يف نشوء مظاهر انفصالية يف بلدان من غري
يومية حتول هبجة األمل إىل كلل نتيجة اليأس” .وحتدث املحتمل يف األحوال العادية ،من وجهة نظرنا ،أن تنشأ فيها هذه
الدكتور كينغ عن رجال عاطلني عن العمل وأسر تعيش يف املظاهر نظرا للطابع السلمي والدميقراطي هلذه البلدان.
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ويتمثل أحد العناصر اهلامة للتحليل ،على النحو املشار
إليه يف الورقة املفاهيمية هلذه اجللسة ( ،S/2015/6املرفق)،
يف مسألة اإلدماج اإلقليمي .ويف الواقع ،يشكل ذلك نقطة
االنطالق يف ضمان معاملة مجيع املناطق والشعوب اليت يتألف
منها بلد ما على قدم املساواة ،ومن مث تعزيز اهلوية الوطنية
وضمان السالمة اإلقليمية .وبالتايل ،فإن اإلقصاء اإلقليمي هو
نقطة االنطالق للقوى الطاردة اليت ميكن أن تؤدي إىل تفتيت
أراضي الدول .وعلى العكس من ذلك ،فإن اإلدماج الوطين
مينح مجيع املواطنني شعورا باالنتماء ويسهم بشكل حاسم
يف التماسك الوطين والوئام االجتماعي ،وبالتايل يف التعبئة
الفعالة للمواطنني من أجل بلوغ األهداف الوطنية العظيمة
ذات الصلة بالسالم والتنمية املتسقة.

19/01/2015

اجلذري للصراعات االجتماعية اليت كثريا ما تفضي إىل اندالع
أعمال عنف شديد .وعلى النقيض من ذلك ،فإن اإلدماج
االقتصادي ،بوصفه تعبريا عن مشاركة النسيج االجتماعي
بالكامل يف التمتع بالثروة الوطنية ،ال يزال ملموسا وحامسا
لتعزيز الشعور باالنتماء وللمشاركة الفعالة جلميع األفراد يف
العمل ومتتعهم به.
وأخريا ،فإن اإلدماج الثقايف ،ال سيما يف سياق املجتمعات
املتعددة الثقافات ،ذو أمهية حيوية لنمو التالحم االجتماعي
والوطين .وشريطة وجود احترام لالختالفات وللطابع املتأصل
جلميع الثقافات اليت يتألف منها النسيج الثقايف الوطين ،فإن
ذلك ميثل أيضا أصال ذا أمهية وقيمة كبرية.
إن االستقرار السياسي هو األساس الذي تقوم عليه
التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي بلد .ومع ذلك ،ندرك أن
االستقرار السياسي ليس غاية يف حد ذاته .وينبغي أن يستند
إىل نظام مالئم ملشاركة القوى السياسية ومجيع الطبقات
االجتماعية يف احلوكمة .وهذا يعين أن احلوكمة الشاملة
للجميع هي أفضل ضمان لتحقيق فائدة من التمثيل الفعال
من أجل حتقيق التنمية االقتصادية والوئام االجتماعي والتنمية
البشرية الفعالة .كما يكفل احلكم الدميقراطي والتشاركي أنه
حىت عندما تنشأ حاالت قد تتسبب يف الشعور باإلقصاء يف
جمتمع ما ،إمكانية حلها بطريقة سلمية ودميقراطية يف سياق
البحث عن توافق اآلراء لدى صنع القرارات ،ال سيما بشأن
املسائل اهلامة يف احلياة الوطنية.

ويف البلدان املتعددة األعراق ،ثبت أن التحديات اليت
ينطوي عليها اإلدماج أكثر تعقيدا .وهبدف التغلب على
الزنعة الطبيعية إلقصاء اآلخرين على أساس االختالفات ،من
الضروري أن تعاجل الدول املشاكل العرقية باهتمام خاص من
أجل منع إقصاء أي جمموعة عن جمتمعها الوطين وتعزيز التعايش
الكامل والفرص املتكافئة للجميع .واإلدماج االجتماعي
ضروري أيضا لبناء جمتمعات تضم مواطنني أحرارا ومسؤولني
واعني بواجباهتم وحقوقهم .ففيه تكمن ثقافة السالم والتسامح
والقبول التام بالفوارق املتأصلة يف التنوع االجتماعي .واإلدماج
االجتماعي يستتبع ضرورة تعميم مراعاة القضايا اجلنسانية
بصورة كاملة عند وضع السياسات الوطنية .ويف الواقع ،من
الواضح يف عامل اليوم أن املرأة تضطلع بدور رئيسي يف احلياة
وحتديد عالمات اإلقصاء مبجرد ظهورها يف بلد بعينه
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب والبلدان ،وإقصاؤها
واختاذ إجراءات سريعة بشأهنا مها من األهداف الواسعة
يُفقر على حنو ملحوظ حياة املجتمعات اليت تستبعد النساء.
النطاق اليت جيب على األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون
واإلقصاء االقتصادي كثريا ما يستند إىل استغالل طبقات اإلقليمية واجلهات الفاعلة الوطنية املعنية السعي إىل حتقيقها.
اجتماعية ُمحددة جيدا وغالبا ما يكمن يف مفهوم تفوق والواقع أن احلكومات الوطنية واملنظمات الدولية واإلقليمية
فئة معينة على بقية املجتمع .وهو ميثل بصفة عامة السبب ينبغي أن تنشئ آليات لإلنذار املبكر الختاذ إجراءات متكاملة
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على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل من أجل التصدي تلك األولوية يف سياستنا الوطنية ،ومتشيا مع قلق املجتمع
فورا ألسباب التوتر وسوء الفهم قبل حتوهلما إىل صراع .الدويل بشأن دور املرأة يف السالم والتنمية ،فقد أعلن عام
ونعتقد أن منع نشوب الزناعات ،بوصفه أحد جوانب احلياة  2015عام املرأة الريفية.
الدولية ،يشكل عامال هاما يف بناء عامل أكثر سالما ،يستشعر
إن تقييمنا حول دور املرأة يف املجتمع األنغويل إجيايب
بشكل أفضل قيم السالم.
للغاية بشكل عام .ويف الواقع ،أحرز تقدم ملحوظ ،يف جمال

ويف حاالت ما بعد الزناع يف املجتمعات اليت تعاين النهوض باملرأة خالل السنوات األخرية ،واحتلت املرأة مكانة
اختالال وظيفيا بوجه عام ،من الضروري صياغة سياسات هامة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف بلدنا.
لتنسيق وتعزيز اجلوانب السياسية واألمنية واإلمنائية وتلك
ينبغي أن ينعكس النمو االقتصادي الذي حصل خالل
املتعلقة حبقوق اإلنسان وسيادة القانون هبدف حتقيق املصاحلة السنوات األخرية ،يف حتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي
واحلكم الرشيد وتوطيد التماسك االجتماعي .ويف البلدان امللموس جلميع مواطين أنغوال .ووضعت السلطات األنغولية،
اخلارجة من الزناع املسلح ،جيب االضطالع ببناء السالم آخذة ذلك اهلدف بعني االعتبار ،سياسات اقتصادية هتدف
بوصفه جزءا من عملية شاملة للجميع تتغلب على سوء الفهم إىل ضمان مشول املجتمع الوطين باملكاسب اليت حتققت خالل
وتستعيد الثقة وترسي أسس السالم الدائم .ويتطلب ذلك بناء السنوات األخرية.
جمتمعات شاملة للجميع من خالل تنفيذ السياسات املناسبة،
وأخريا ،تؤيد أنغوال متاما البيان الرئاسي ()S/PRST /2015/3
وال سيما يف جماالت التعليم واحلوار االجتماعي واإلدماج
الذي اعتمد بوصفه وثيقة ختامية هلذه املناقشة البناءة للغاية.
االجتماعي واالقتصادي.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
نفذت أنغوال ،اليت هي بلد خارج من الزناع ،عمليتها
وزير خارجية إسبانيا.
اخلاصة ببناء السالم ،يف إطار املعايري اليت تنسجم مع العناصر
السيد إيبانيث (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية) :إنه لشرف يل
الرئيسية اليت أكدنا عليها ،وسعت إلجراء هذه العملية يف
بيئة تشهد حتديات إمنائية هائلة .وأدارت احلكومة منذ عام أن أشارك يف هذه املناقشة الرفيعة املستوى .وهذا هو أول بيان
 ،2002برنامج إعادة إدماج اقتصادي واجتماعي واسع أديل به أمام جملس األمن منذ انضمام إسبانيا للمجلس كعضو
النطاق ،لفئات سكانية ُهمشت خالل الزناع املسلح ،وخاصة غري دائم يف  1كانون الثاين/يناير .ومما يضاعف سروري تزامن
ذلك مع رئاسة أصدقائنا الشيليني ،وحضور الرئيسة باتشيليت
املقاتلني السابقني وأسرهم.
بني ظهرانينا اليوم هنا .وأذكر أن زيارهتا كانت أول زيارة
وسعت أنغوال أيضا لبناء جمتمع يتكون من مواطنني
يقوم هبا رئيس دولة إىل إسبانيا يف عهد فيليب السادس ،مما
أحرار ومسؤولني ،واتباع سياسات اندماج اجتماعي لذلك
يدل على العالقات الوثيقة للغاية اليت تربط بلدينا.
الغرض .ويف هذا الصدد ،شكل تعزيز املساواة بني اجلنسني
وأود أيضا أن أشكرك سيديت الرئيسة ،على عقد مناقشة
عنصرا أساسيا يف صياغة السياسات احلكومية ،فيما يتعلق
باملرأة الريفية ،اليت تضطلع تدرجييا بدور أكثر أمهية ،وبالتايل مفتوحة حول موضوع ال يزال تناوله مالئما من حيث
فإهنا تبوأت مكاهنا الصحيح يف املجتمع الريفي .وبغية إدراج التوقيت .وأرحب أيضا حبضور األمني العام وأشكره ،وبرئيس
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جلنة بناء السالم ،وباحلائزة على جائزة نوبل للسالم غبوي ،مهمة لتحقيق االستقرار الداخلي لبلد من البلدان ،وبالنسبة
للسلم الدويل ،وعلى حنو ال يقل أمهية ،بالنسبة ملنع نشوب
على إحاطتيهما اإلعالميتني الزاخرتني باملعلومات.
إن الركائز الثالث اليت تقوم عليها األمم املتحدة ليست الزناعات يف املستقبل.
إن إسبانيا تتفهم هذه الفكرة بشكل جيد للغاية ،ألهنا دولة
مستقلة عن بعضها البعض .بل على العكس من ذلك ،إذا
فشلت إحداها ،فإهنا هتدد جممل اهليكل الذي نص عليه امليثاق .تعددية حتب التنوع .إننا أمة لديها ثقافات وحساسيات خمتلفة،
كما أشار إىل ذلك األمني العام بان كي  -مون حبق ،ليس أنشئت على تراكمات تارخيية وضعتنا يف مفترق طرق بني أوروبا
مثة سالم بدون تنمية ،وليس مثة سالم دائم أو تنمية مستدامة وأفريقيا واألمريكتني ،ومكانا يلتقي فيه الشرق والغرب ،وبوابة
بدون احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون .ونستطيع أيضا ملنطقة البحر األبيض املتوسط ،وجسرا بني القارتني القدمية
أن نضيف بأنه ال يوجد سالم أو تنمية مستدامة من دون واجلديدة .وأدى ذلك كله إىل خليط من األعراق والثقافات
مشول جبميع جوانبه .وجيب أن يشكل ذلك االستنتاج الرئيسي واهلويات وتعبريات إنسانية متنوعة ما فتئنا جنسدها لعدة قرون.
هلذه املناقشة .وتعد املذكرة املفاهيمية اليت أعدها الرئيس والوحدة يف التنوع هي إحدى مساتنا البارزة.
( ،S/2015/6املرفق) مفيدة جدا يف هذا الصدد.
وشكل يف اآلونة األخرية وصول عدد كبري من املهاجرين

وال أحد جيادل يف أن لدى جملس األمن مسؤولية رئيسية
عن صون السلم واألمن الدوليني .لكن فكرة السالم واألمن،
قد تغريت منذ الفترة اليت اعتمد فيها امليثاق .والسالم ليس
جمرد غياب للحرب ،متاما كما أن األمن ال يقتصر على احلد
من التهديدات .إذ أن كليهما أكثر تعقيدا بكثري.

إسهاما جديدا ومثريا ،لكنه مل خيل من التحديات .لقد كان
مبدأ الشمول أحد املبادئ الذي وجه أعمالنا ،سواء فيما
خيص التعاون مع البلدان األصلية للمهاجرين ،أو فيما يتعلق
بالسياسات االجتماعية املتبعة جتاه املهاجرين.

وفيما يتعلق بتعاوننا الدويل ،فإن ثالثة من املبادئ التوجيهية
اخلمسة الواردة يف اخلطة الرئيسية الرابعة للتعاون اإلسباين،
الصاحلة إىل غاية هناية عام  ،2016مستوحاة من فكرة أن
التنمية الشاملة ضرورية لصون السلم واألمن .إنين أشري إىل
توطيد العمليات الدميقراطية وسيادة القانون ،واحلد من الوقوع
بني براثن الفقر املدقع واألزمات ،وتعزيز حقوق املرأة واملساواة
بني اجلنسني .وهذا يعين أن إسبانيا تعطي األولوية ملشاريع
التعاون املستوحاة من تلك املبادئ التوجيهية الشاملة.

إن السالم واألمن يف عامل اليوم ،عبارة عن جمموعة من
العوامل اليت تتراوح بني توفري األمن الشخصي للمواطنني،
والتغلب على االنقسامات االجتماعية العميقة ،وبني حسن
سري املؤسسات الزنيهة ،وعدم انتشار الفساد على نطاق واسع،
والقضاء على العنف اجلنساين يف مجيع الشرائح االجتماعية
إىل اإلصالحات التعليمية اليت هتدف إىل مكافحة خطاب
الكراهية ،واحلمالت االنتخابية الزنيهة واملنصفة ،إىل احترام
السالمة اإلقليمية للدول .إهنا تشكل مجيعا إطارا وقائيا ،يرتبط
ويشكل على املستوى املحلي ،االندماج االجتماعي
ارتباطا وثيقا بازدهار األمم واحترام حقوق اإلنسان.
واالقتصادي واملساواة بني اجلنسني بالنسبة املهاجرين ،أولوية.
وبعبارة أخرى ،فإن مفهوم السالم واألمن مفهوم شامل ،وقد حتقق ذلك من خالل اتباع سياسات اجتماعية تضمنت
حبيث يعد الشمول جبميع أبعاده ،سواء أكانت إقليمية أو دعم اندماج املهاجرين يف جمتمعنا ،وزيادة الوعي وإعداد
قومية أو عرقية أواجتماعية أواقتصادية أوثقافية أو جنسانية ،املجتمع اإلسباين الستضافتهم .ويتمثل اهلدف النهائي لتلك
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وستبذل إسبانيا قصارى جهدها لكفالة استخدام هذا
السياسات يف منع التسبب يف حاالت إقصاء ،مما قد يؤدي
املركز كامل إمكاناته حتقيقا هلذا الغرض.
بسهولة إىل التهميش ،إىل جانب منع كراهية األجانب.
ومتثل فلسلفة الشمول هذه جذور الدبلوماسية الوقائية
اليت ينص عليها امليثاق يف الفصل السادس ،وجرى بالتأكيد
إحياؤها يف السنوات األخرية .وهو مفهوم صاغه قبل سنوات
عديدة داغ مهرشولد ،ويتجلى بكل معانيه يف احلاالت الدولية
مثل تلك اليت نشهدها حاليا.

وأخريا ،يتطلب صون السلم واألمن الدوليني أدوات
شاملة للمساعدة يف منع نشوب الزناعات؛ ِم َّما يتضح يف سياق
املسؤولية اليت تتحملها كل حكومة عن محاية مواطنيها .وهذه
احلماية يف مواجهة اجلرائم اجلماعية املحتملة تعين أنه جيب علينا
التعجيل باختاذ إجراءات ،ليست التنمية املستدامة أقلها أمهية.
وتعتقد إسبانيا أن صون السلم واألمن الدوليني ليس قضية
ذات طابع عسكري أو مرتبط بالشرطة على حنو حصري.
وإذا كنا قد استفدنا أي درس طيلة حنو  70عاما من وجود
هذه املنظمة ،فهو أنه ال طائل من حتقيق وقف إلطالق النار
أو جتميد نزاع من الزناعات ما مل نقم مبعاجلة أسبابه اجلذرية.
وهذا يتطلب وضع سياسات عامة وقائية يف مجيع املجاالت؛
والتنمية الشاملة جزء ال يتجزأ من هذه السياسات.

إن إسبانيا قد اختارت بوضوح الدبلوماسية الوقائية كأداة
للعالقات الدولية ،وخاصة على املستوى املتعدد األطراف.
وبلدي عضو مؤسس وفعال يف جمموعة أصدقاء الوساطة ،اليت
أنشئت بناء على طلب فنلندا وتركيا ،وأطلقت جنبا إىل جنب
مع املغرب ،والوساطة يف مبادرة البحر األبيض املتوسط ،اليت
هتدف إىل بناء ثقافة الوقاية على جانيب منطقة جغرافية متيزت
بتوترات وصراعات من خمتلف األنواع .كما أطلقنا أيضا يف
ويف هناية املطاف ،جيب علينا أن نضع استراتيجيات
املنطقة ،جنبا إىل جنب مع اجلزائر ،استراتيجية املياه لغرب
البحر األبيض املتوسط ،اليت هتدف إىل نزع فتيل الزناعات إمنائية شاملة لتعزيز دور األمم املتحدة يف صون السلم واألمن
الدوليني .ولكي تكون هذه االستراتيجيات فعالة ،جيب أن
املحتملة يف املنطقة على هذا املورد احليوي.
أيضا ،كبلد مؤسس جنبا إىل جنب مع تركيا ،لتحالف تكون جامع ًة وأن تتناول مجيع جوانب الشمول  -اإلقليمية
احلضارات ،فإننا نعتقد أن احلوار بني الثقافات واألديان املختلفة والوطنية والعرقية واالجتماعية واجلنسيانية واالقتصادية
ميثل أساسا حامسا للجهود املبذولة لزنع فتيل التوترات القائمة ،والثقافية  -وهي تتطلب مشاركة مجيع األجهزة الرئيسية
ومنع التوترات الكامنة من التفاقم ،وفضح األساطري حول ملنظومة األمم املتحدة والتنسيق فيما بينها ،مبا يف ذلك املجلس.

رؤية “اآلخر” يف اخلطاب الوطين أو العرقي أو اإليديولوجي
ملختلف املجتمعات .وتلك املهمة هامة وعاجلة .وإلجنازها،
فإننا حباجة إىل أدوات قوية جتمع بني خمتلف احلساسيات ،مع
هدف واحد يتمثل يف :جتنب نشوب الزناعات والعمل من
أجل إحالل السالم.

وبالتايل ،فإنين أود أن أختتم كلميت بتهنئة الرئاسة
الشيلية على اضطالعها بدور الريادة يف إدراج التنمية الشاملة
كموضوع للمناقشة يف املجلس .وأهنئكم ،سيديت الرئيسة،
ُم َر ِّحبًا بالبيان الرئاسي املعتمد اليوم (،)S/PRST/2015/3
الذي أسهمنا فيه استنادا إىل جتربتنا الوطنية .ومن مسؤوليتنا
اآلن مجيعا أن نقوم مبتابعة هذه املبادرة.

ويعد مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل للحوار
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم باإلنكليزية):
بني األديان والثقافات ،منتدى آخر من املنتظر أن يضطلع
بدور يف جمال تعزيز االنسجام والتسامح واحلوار بني األديان .سيديت الرئيسة ،يسرنا بالغ السرور أن نرحب بكم يف رئاسة
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جملس األمن .ونود أن نعرب عن امتنانا للوفد الشيلي على
عقد جلسة اليوم ،وعلى إعداد البيان الرئاسي الذي اعتُمد
للتو ( .)S/PRST/2015/3كما نشكر األمني العام ،الذي حدد
مسار مناقشة اليوم ،واملمثل الدائم للربازيل ،السيد دي أغويار
باتريوتا ،على بيانه وقيادته الفعالة للجنة بناء السالم يف عام
 .20140كما استمعنا بإمعان للبيان الذي أدلت به احلاصلة
على جائزة نوبل ،السيدة غبويي.

املتحدة للتنمية املستدامة (ريو ،)20+تكتسي أمهية خاصة
للدول اليت متر بفترة إعادة البناء بعد انتهاء الزناع ،تقوم فيها
األمم املتحدة بدور تنسيقي مركزي .واملساعدة على بناء
السالم هنا ينبغي أن تروم تعزيز وضع األولويات من جانب
احلكومات الوطنية ،وتستهدف بناء القدرات الوطنية .ويف
هذا الصدد ،نرى أن هناك جماال إلقامة تعاون وثيق فيما بني
جلنة بناء السالم ،وجملس األمن ،واجلمعية العامة واملجلس
االقتصادي واالجتماعي.

احلدود ،والتهديدات اجلديدة مثل اإلرهاب والتطرف العنيف.

إننا ندعو إىل ضبط النفس واالحتراز يف مناقشة املسائل
اإلمنائية يف إطار اهليئات غري املتخصصة ،ال سيما يف جملس
األمن .وينطبق هذا أيضا على حمافل النشاط املنفردة ،مبا يف
ذلك ما يتعلق باملسائل املتصلة بالعدالة ودعم حقوق اإلنسان.
ويبدو أن إدراج هذه العناصر يف جدول أعمال جملس
األمن سيؤدي حتما إىل ازدواجية العمل املتواصلة فيه فعال،
وسيتسبب يف خالفات سياسية شديدة ومزاعم ُمبَ َّر َرة بأن
جملس األمن يتطاول على صالحيات اهليئات األخرى لألمم
املتحدة .ولذلك ما فتئنا ندعو إىل توزيع فعال للعمل فيما بني
اهليئات الرئيسية لألمم املتحدة ،وإىل قصر املناقشات يف جملس
األمن على احلاالت اليت هلا تأثري مباشر على التهديدات املُحدقة

لقد اعترب االحتاد الروسي األمم املتحدة على الدوام حمفال
وينبغي النظر يف مجيع جوانب اخلطة االقتصادية العاملية،
تداوليا فريدا إلنشاء هيكلية أكثر استدام ًة ودميوم ًة للعالقات
الدولية ،يتحمل فيها جملس األمن املسؤولية الرئيسية عن صون مبا يف ذلك مكافحة أوجه عدم املساواة وكفالة حتقيق النمو
والتنمية االقتصاديني الشاملني ،يف إطار العملية احلكومية الدولية
السلم واألمن الدوليني.
ويف سياق اليوم املتسم بالتغيريات العاملية املتسارعة ،اجلارية حتت إشراف اجلمعية العامة حتضريًا ملؤمتر القمة العاملي
تشهد خمتلف املناطق حتوالت كبرية واسعة النطاق تنطوي ،الذي سيُعقَد يف أيلول/سبتمرب  ،2015عندما سيتم اقتراح
على ازدياد احتمال نشوب الزناعات .وهناك أعداد متزايدة خطة للتنمية العاملية ملا بعد عام  2015بغية اعتمادها .وينبغي
من الزناعات الداخلية ،تُفاقِمها املواجهات املسلحة واألحوال أال يكون هناك أي تسييس للعمل يف سياق االتفاق على هذه
ُ
االجتماعية واالقتصادية الصعبة .وعلى ضوء تلك اخللفية ،اخلطة .وحنن نعارض القيام بتفسري واسع ملفهوم التنمية املستدامة
صارت املسائل القائمة منذ أمد طويل أكثر إحلاحًا ،مبا يف قد يتضمن جوانب جديدة ،مبا يف ذلك ما يسمى بالبعد
ذلك انتشار األسلحة واجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات عرب السياسي ،ال تتماشى مع األفكار الواردة يف مؤمتر ريو.20+
ويف ذلك السياق ،فإننا نؤيد تأييدا تاما تعزيز آليات
احلوار ومنع نشوب الزناعات وحتسني األمم املتحدة ال سيما
أدوات جملس األمن يف جماالت الدبلوماسية الوقائية ،وحفظ
السالم ،وبناء السالم بعد انتهاء الزناعات .وما زلنا على اقتناع
بأن املبادىء التوجيهية الثابتة هلذه األنشطة ال تزال هي القواعد
العاملية للقانون الدويل وأحكام ميثاق األمم املتحدة.
إن املهام املترابطة يف جماالت األمن وحقوق اإلنسان
والتنمية ،املُ َك َّر َسة ،من مجلة أمور ،يف الوثائق اخلتامية للمحافل
الرئيسية املعقودة حتت إشراف األمم املتحدة ،مبا يف ذلك مؤمتر
قمة األلفية ،ومؤمتر القمة العاملي لعام  ،2005ومؤمتر األمم
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من احلقائق املسلم هبا على نطاق واسع أنه ال ميكن
حتقيق التنمية بدون استتباب األمن ،وال ميكن استتباب األمن
بدون حتقيق التنمية .والدروس املستفادة من األهداف اإلمنائية
لأللفية تؤكد بوضوح الصلة بني األمن والتنمية .وملوضوع
هذه املناقشة أصداء أيضا يف سياق اخلطاب العاملي املتواصل
عن خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وبالتايل ،ترى نيجرييا
أن من املجدي أن يعقد املجلس مناقشة بشأن التنمية الشاملة.

ومن الواضح أن يف كل أزمة على حدة هناك حاجة
لتوخي الدقة ،واتباع هنج متوازن وغري متحيز ،والتحلي بسعة
الصدر لدى السعي إىل حل تقبله مجيع األطراف يف الزناع.
وبالنسبة لبعض الدول ،تنطوي األسباب اجلذرية للزناع على
ويؤكد تقرير التنمية البشرية لعام  2014الصادر عن
جوانب اقتصادية واجتماعية خفية .ويف دول أخرى ،فإهنا
تأخذ شكل إقصاء مناطق بكاملها من احلياة العامة على برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن للزناعات والشعور بانعدام
األمن الشخصي أثرا كبريا على التنمية البشرية ،وأهنا تترك
الصعيدين السياسي والثقايف.
وعالوة على ذلك ،إلحالل السالم الدائم ،ال بد من باليني الناس يف ظروف مزرية .وبالتايل ،ينبغي جلهود املجلس
مراعاة املسائل الثقافية والتارخيية واإلقليمية ،فضال عن خصائص أن تركز على تعزيز التنمية اليت ال تستثين أح ًدا ،من خالل
العالقات مع الدول املجاورة .كما أن سياق املجتمعات املستقرة عمليات حفظ السالم لديه ،وجهوده لبناء السالم والدبلوماسية
والعادلة خيتلف من بلد إىل بلد ،لكن القاسم املشترك جيب أن الوقائية.
ولن تكون التنمية هادفة إال إذا كانت مجيع فئات املجتمع
يكون هو مراعاة مجيع الفئات واملجموعات االجتماعية يف
تسهم يف إجياد الفرص ،وتشارك يف اختاذ القرارات وتتشاطر
عملية تنفيذ الدولة للمهام ذات الصلة.
ويف اخلتام ،أود أن أشري إىل أن االحتاد الروسي ،التزامًا منافع التنمية.
إن البيان الرئاسي الذي اعتُمد للتو ()S/PRST/2015/3
منه هبذا النهج ،ال يزال يقوم على الصعيد الوطين بتعزيز
ومواءمة العالقات فيما بني خمتلف فئات املجتمع بغية كفالة يؤكد على أمهية إفساح املجال جلميع األطراف الفاعلة ،بغض
التماسك االجتماعي على املستوى الوطين .وقد كان هذا النظر عن خلفياهتا العرقية أو اإلثنية أو االجتماعية أو اجلنسانية
بالفعل من بني أهداف منتدى موسكو الذي ُعقد يف  15أو الدينية أو الثقافية أو االقتصادية .ولكفالة استتباب األمن
كانون الثاين/يناير بشأن “الدول واملجتمع املدين :التعاون من وحتقيق التنمية ،أقر املجلس ،من خالل تدخله يف حاالت
الزناع وما بعد انتهاء الزناع ،بأمهية توخي الشمول لدى تعزيز
أجل التنمية”.
السيد الرو (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :يشكر الوفد احلوكمة اجليدة ،واملصاحلة الوطنية ،والدميقراطية ،واملساواة
النيجريي شيلي على تنظيمها هلذه املناقشة اهلامة ،وعلى املذكرة اجلنسانية ،والنمو االقتصادي املستدام.

ويشجع املجلس مزيدا من إدماج املرأة يف تسوية الزناعات
املفاهيمية املتاحة لتوجيه مناقشتنا ( ،S/2015/6املرفق) .كما
نشكر األمني العام؛ ورئيس جلنة بناء السالم ،السفري دي وبناء السالم بعد انتهاء الزناع من خالل بند جدول أعماله
أغويار باتريوتا؛ واحلاصلة على جائزة نوبل ،ليماه غبوي ،على بشأن املرأة والسالم واألمن الدوليني .ويف البلدان اخلارجة
وفر إدماج املرأة ومشاركتها يف احلكم والنشاط
إحاطاهتم اإلعالمية.
من الزناعّ ،
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االقتصادي ،فضال عن توفري املهارات وفرص عمل للشباب ،أحد املستجيبني املبكرين الّذين قدموا الدعم إىل مكافحة
تفشي فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا .واستند إجراؤنا إىل
الزخم الالزم لتحقيق لسالم واألمن.
َ
والدروس املستفادة من أنشطة األمم املتحدة حلفظ احلاجة إىل املحافظة على التنمية الت حتققت بالفعل يف البلدان
السالم وبناء السالم تشري إىل أن أنشطة التنمية الشاملة ميكن املتضررة هبدف احلد من خطر االنتكاس إىل الزناع.
ويف اخلتام ،تعتقد نيجرييا أنه ينبغي لألمم املتحدة أن
أن تساعد على منع االنتكاس إىل الزناع .ومن مث ،ينبغي
للمجلس أن يواصل تعزيز مفهوم التنمية الشاملة عندما يأذن تواصل العمل بوصفها عامال من عوامل التنمية الشاملة .كما
بواليات .كما جيب إيالء االهتمام لتعزيز املؤسسات الوطنية نعتقد أنه ينبغي ملجلس األمن أن يدعم اخلطاب القائم على
واملجتمع املدين والقطاع اخلاص يف البلدان اليت متر يف مرحلة الصعيد العاملي الذي يعزز التنمية الشاملة بوصفها عامال حامسا
االنتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم، .ميكن حتقيق ذلك يف تعزيز السالم واألمن والتنمية بشكل مستدام.
من خالل املزيد من التعاضد والتعاون والتنسيق بني املجلس
السيد احلمود (االردن) :السيدة الرئيسة ،امسحو يل يف
وغريه من صناديق األمم املتحدة وبراجمها.
البداية أن أرحب بفخامة رئيسة مجهورية تشيلي السيدة ميشيل
وعلى الصعيد الوطين ،حنن يف نيجرييا نتخذ خطوات باشليت ،وأن اتقدم بالشكر لكافة املتكلمني على إحاطاهتم
ملموسة للتصدي لتحدياتنا األمنية وتعزيز السالم من خالل اإلعالمية القيّمة.
التنمية الشاملة .ويعتمد النهج الليّن الذي نتبعه يف مكافحة
تعددت األمثلة والنماذج يف التاريخ املعاصر اليت تدلل
التطرف العنيف على استراتيجية متعددة األبعاد يف معاجلة على عالقة التنمية باألمن وحتديدا عالقتها بالزناعات املسلحة،
األسباب اجلذرية للتطرف والتطرف العنيف .واهلدف منه وبالرغم من ذلك فلم حتظ هذه العالقة بالتركيز املطلوب ،سواء
عموما هو استخدام تدابري عملية لوقف التطرف العنيف يف يف األدبيات األكادميية ،أو يف التطبيق العملي ،وقد يعزى ذلك
األجل القصري ،ومنع وقوعه يف املستقبل على املدى الطويل .يف نظرنا لعدد من األسباب التقليدية وأبرزها غياب التواصل فيما
وتعكف احلكومة من خالل برناجمها على معاجلة املسائل بني دوائر صنع القرارات التنموية واألمنية ،سواء داخل حكومات
اهلامة االقتصادية واالجتماعية والدينية والسياسية والثقافية الدول ،او داخل املنظمات الدولية املعنية بالتنمية .وكذلك ضعف
اليت تؤجج التطرف الذي يتغذى منه التمرد .وينطوي النهج التواصل بني هذه املنظمات وبني املنظمات األخرى املعنية باألمن
الليّن للحكومة على جمموعة واسعة من اإلصالحات من باإلضافة إىل بروز مفاهيم حديثة كاألمن اإلنساين ،وحتديات
خالل النظام التعليمي لدينا .كما خنلق فرصا اقتصادية ونوفّر أمنية ذات طبيعة جديدة ومعقدة مثل اإلرهاب واألوبئة ،ونشكر
املهارات لألشخاص املعرضني خلطر التطرف.
شيلي على تسليطها الضوء هذا املوضوع اهلام ،ولتركيزها على
أما على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي فتقوم نيجرييا
بدور نشط يف استعادة السالم والدميقراطية للبلدان اخلارجة
من الزناع .ويؤكد ذلك اقتناعنا بأن املؤسسات الدميقراطية
القوية متثل منابر حيوية ملشاركة مجيع الفئات ،مبن فيهم النساء
والشباب ،يف التنمية يف أي بلد من البلدان .كانت نيجرييا
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بعض العناصر اليت نرى بأهنا كانت مفقودة يف املناقشات املتعلقة
مبوضوع التنمية واألمن ،وهذه العناصر هي الشمولية ومرحلة
بناء السالم ومكافحة خطر التطرف ،ونأمل بأن يتم البناء على
مناقشاتنا اليوم ،وعلى البيان الرئاسي (انظر )S/PRST/2015/2
الذي مت اعتماده قبل قليل ،والذي يدعمه األردن بالكامل.
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العالقات اجلنسانية يف املجتمع دورا هاما يف تشكيل األرضية
اليت يقوم عليها السالم ،وبالتايل جيب العمل على ضمان مشول
املرأة يف كافة مراحل بناء السالم وبرامج التنمية والعمل على
متكينها خالل حاالت الزناع وما بعدها.

إن على األمم املتحدة أن تتعامل مع العالقة بني األمن
والتنمية ،من خالل برامج وسياسات تكاملية ،وحتديدا من
خالل عمليات بناء السالم حيث جيب أن تستند مساعدة
الدول يف حاالت ما بعد الزناعات إىل هنج شامل ومتكامل
يعزز الترابط بني األنشطة السياسية واألمنية والتنموية وحقوق
إن التنمية والسالم مترابطان ،وضمان استدامتهما يف
اإلنسان وسيادة القانون.
مرحلة ما بعد الزناع يتطلب معاجلة املسببات الكامنة وجذور
يتفق األردن مع مضمون الورقة املفاهيمية ( )S/2015/6اليت الزناعات الداخلية ،كما تطرق إىل ذلك العديد من املتكلمني
قدمتها شيلي بشأن دور التنمية الشمولية يف احلفاظ على السالم قبلي ،وقد تكون يف كثري من احلاالت ذات طبيعة اجتماعية أو
اقتصادية أو عرقية او دينية أو قبلية ،وضمان استدامة السالم
واالمن الدوليني .وندعم التركيز على أمهية عنصر الشمولية يف
والتنمية ،جيب أن ال يستند فقط على غياب احلرب ،وإمنا
التنمية كعامل للمحافظة على السالم وبنائه .ميثل هذا العنصر
أيضا على استبدال اهلياكل اليت أدت إىل عدم املساواة وانعدام
جزءا أساسيا من موقف األردن جتاه الزناعات املطروحة على
األمن .وجيب مساعدة الدول يف مرحلة ما بعد الزناع على
جدول عمل املجلس ،حيث يرفض األردن هتميش وإقصاء أي
بناء هياكل جديدة أو اعادة تشكيلها ،لتعميق مفهوم العدالة
من مكونات املجتمع ،وحيذر من عواقب ذلك على االستقرار واملساواة ،وخصوصا يف املجتمعات اليت كانت تعاين من
السياسي واألمن والتنمية والسيادة االقليمية للدول.
جرائم احلرب واإلبادة وخمتلف أشكال التمييز والتهميش.
كما يؤكد األردن على ضرورة مراعاة مبدأ امللكية الوطنية
ويف اخلتام ،السيدة الرئيسة ،نرى بأن السياسات التنموية
يف حتقيق السالم املستدام .حيث تقع املسؤولية األساسية على
الناجحة والقائمة على الشمولية ،تساهم يف معاجلة االختالالت
السلطات الوطنية يف حتديد األولويات والسياسات التنموية
االقتصادية واالجتماعية ،وما ينتج عنها من مظامل عميقة قد
يف بناء السالم يف مرحلة ما بعد الزناع .وجيب أن تتسم هذه
تستغلها اجلماعات املتطرفة للتجنيد ،وخصوصا بني صفوف
السياسات باخلصوصية والواقعية ،ويكون ذلك من خالل
الشباب وبالتايل ال بد أن تركز السياسات التنموية على متكني
التخطيط هلا والتشاور بني السلطات الوطنية وكافة أصحاب
املصلحة يف املجتمعات املحلية .ومن خالل تقييم واقعي يأخذ الشباب وبناء مستقبلهم وإطالق طاقاهتم وإجياد فرص عمل هلم.
السيدة مورموكييت (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :من
بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة لتلك املجتمعات اخلارجة
من الزناعات والظروف املحيطة هبا ،كما يأخذ بعني االعتبار دواعي سروري ،سيديت ،ترؤسكم هلذه املناقشة اهلامة اليت
املوارد املتاحة لتنفيذ هذه السياسات .وهنا تقع على اجلهات اجتذبت أيضا ذلك العدد الكبري من املتكلمني اليوم .وأود أن
املاحنة مسؤولية توفري الدعم التنموي الالزم للدول يف بناء السالم أشكر األمني العام بان كي  -مون ،والسفري أنطونيو باتريوتا،
يف مرحلة ما بعد الزناع .مع احلرص على أن ال يفهم ذلك على ممثل الربازيل ،رئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غبوي،
أن اجلهات املاحنة أو املنظمات ذات الصلة ،هي حمركات او احلائزة على جائزة نوبل للسالم ،على إحاطاهتم اإلعالمية.
حمفزات التغيري يف تلك املجتمعات ،إذ ينبغي أن ينبع التغيري من
ويؤيد وفدي البيان الذي سيدىل به يف وقت الحق اليوم
الداخل وأن يأخذ املعرفة املحلية للمجتمعات بعني الإلعتبار ،باسم االحتاد األورويب .وبصفيت الوطنية ،أود أن أسلط الضوء
وعدم جتاهل الديناميكيات الداخلية لتلك املجتمعات .وتؤدي
على النقاط التالية.
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إن القضايا املتعلقة خبطة التنمية تقع بصورة طبيعية يف
نطاق اختصاص اهليئات األخرى لألمم املتحدة ،وخاصة
املجلس االقتصادي واالجتماعي .ولكن ،كما ورد يف
البيان الرئاسي ملجلس األمن الصادر يف شباط/فرباير 2011
( ،)S/PRST/2011/4مثة ارتباط أصيل بني األمن والتنمية،
وكما قال األمني العام يف وقت سابق ،إذا جتاهلنا ركيزة
واحدة ،فإننا نعرض الركيزتني األخريني للخطر .فالفقر
واإلقصاء والتهميش تغذي نزاعات كثرية ،مبا فيها الزناعات
املدرجة يف جدول أعمال املجلس .ولن يتسىن لنا كسر دورة
العنف وبناء السالم الدائم طاملا ظلت أوجه التفاوت الكبرية
سائدة وبقيت القضايا املتعلقة باإلدماج االقتصادي والسياسي
واالجتماعي بدون معاجلة.
ويبدأ الشمول باحترام حقوق اإلنسان األساسية للجميع،
وال ميكن أن يزدهر ذلك ،بدوره ،إال إذا كان هناك إطار متني
مبين على سيادة القانون واحلكم الدميقراطي واملساءلة .وحرية
التعبري واملعلومات تعزز الشفافية واملشاركة وتدعم الضوابط
والتوازنات الضرورية داخل النظام السياسي اليت تشكل
ضمانات ضد الفساد وإساءة استخدام السلطة واملحاباة
والكسب غري املشروع .ولذلك ،فإن تعزيز احلريات األساسية
يف الرأي والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات ،فض ً
ال عن دعم
اإلعالم احلر ،يعترب أساسيًا للتنمية الشاملة والسالم .ويقلقنا
تزايد االعتداءات على مستوى العامل ضد الصحفيني والعاملني
يف وسائط اإلعالم االجتماعية اليت تسعى إىل فضح اإلفالت من
العقاب والفساد وسوء استخدام السلطة وقتلهم .وتقاريرهم
من مناطق الزناع ،بصورة خاصة ،تفضح انتهاكات حقوق
اإلنسان وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،وتساعد على
تعبئة املجتمع الدويل دعمًا حلقوق املهمشني واملستضعفني،
ومن مث محاية أرواح املدنيني .وندعو املجلس إىل توخي اليقظة
واالخنراط بفعالية يف مسألة محاية الصحفيني واملدافعني عن
حقوق اإلنسان ونشطاء املجتمع املدين.
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لقد رأينا مرارًا وتكرارًا أن انتهاكات حقوق اإلنسان
غالبًا ما تكون أوىل عالمات اإلنذار املبكر ظهورًا حني يندلع
الزناع .كما أصبحت انتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة اليت
مل تعاجل عقبة أمام عمليات املصاحلة وبناء السالم ،وبالتايل
فهي تعيق التنمية الشاملة .ولذلك ،يدعم وفدي بقوة مبادرة
احلقوق أوالً ،اليت نرى أهنا ينبغي أن تكون يف صميم كل
جهود الوقاية وبناء السالم والتنمية .والسالم املستدام يتطلب
أال تكون يف املجتمع أي فئة اجتماعية تعاين من التمييز ضدها
أو هتميشها .وعملية املصاحلة الوطنية وبناء السالم ال ميكن
أن تنجح إذا كانت هناك مجاعات أو أقليات معينة تعيش
يف خوف من االضطهاد ،أو حمرومة من احلق يف التعبري عن
مطالبها ومن إمكانية الوصول إىل املوارد األساسية ،أو تستبعد
من ترتيبات تقاسم السلطة واحلكم .فاإلقصاء والتمييز على
أي أساس كان  -نوع اجلنس أو الدين أو العرق أو العنصر أو
السن أو أي سبب آخر  -يضعف املجتمعات ويسلبها قدراهتا
اإلبداعية واإلنتاجية ،ويعزز الشعور بالظلم ويزيد من حدة
املظامل العالقة ويقوض استقرارها وأمنها ،مما يهدد بإشعال أو
إحياء دورات العنف وإحباط جهود التنمية.
إن السالم والتنمية حباجة إىل املشاركة الكاملة للمرأة
وإدراجها يف كل جوانب حياة املجتمع كشريك على قدم
املساواة يف عمليات صنع القرار وبناء الدولة ،من الوساطة يف
الزناعات وحلها إىل املصاحلة وبناء السالم ،والتنمية ما بعد
الزناع .واملشاركة الكاملة غري املقيدة للمرأة يف املجاالت
السياسية واالقتصادية وغريها يف املجتمع قوة دافعة رئيسية
للتحول االجتماعي واالزدهار االقتصادي .والعديد من
الدراسات بينت أن املجتمعات اليت تؤدي فيها املرأة دورًا
فعاالً تتمتع مبستويات أعلى من الرفاه والتنمية .وجملس األمن
قد أنشأ قاعدة معيارية متينة ،بدءًا بالقرار )2000( 1325
بشأن املرأة والسالم واألمن .ويف حني أُحرز تقدم ملحوظ يف
هذا الصدد ،مل يتحقق اهلدف املنشود بعد .واستعراض هذا
1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

العام لتنفيذ القرار  ،)2000( 1325فض ً
ال عن االستعراض
الوشيك لكل من حفظ السالم وبناء السالم ،يتيح فرصًا مهمة
ملزيد من التقدم يف هذا االجتاه ،وخاصة يف جانب التنفيذ.
وعلى املجلس أن يتأكد من أن كل والية مينحها تشتمل على
مكون قوي لتمكني املرأة ،وهذا أمر يفيد بالتأكيد التطلعات
لتحقيق التنمية الشاملة ،وهو حمور مناقشة اليوم.
وال ميكن استدامة السالم والتنمية دون مساءلة .فإساءة
استخدام السلطة ،وعدم معاجلة املظامل العالقة وانعدام القانون
واإلفالت من العقاب كلها تؤدي إىل تآكل عميق وبث عدم الثقة
وإعاقة املصاحلة فض ً
ال عن قدرهتا على إحياء الزناع يف أي حلظة.
ويف عامل اليوم املضطرب ،تفضي تلك املظامل واالنتهاكات أيضا
إىل الشعور باالغتراب وإىل الراديكالية والتطرف العنيف ،مما
يضاعف من املهمة املعقدة املتمثلة يف مكافحة اإلرهاب مبظاهره
العديدة .وعلى العكس من ذلك ،فإن سيادة لقانون ،اليت تكمن
يف صميم احلكم الدميقراطي ،تتيح إطارًا للعدالة وتعزز التمكني
واملساواة ،من خالل توفري جمموعة موحدة من القواعد جلميع
أعضاء املجتمع وضمان املساواة بينهم أمام القانون.
واختاذ إجراءات حازمة ضد اإلفالت من العقاب أمر
أساسي لضمان أن يتسىن لضحايا االعتداء استعادة الثقة يف
جمتمعهم واملضي قدمًا صوب املصاحلة والسالم الدائم ،ومها
ضروريان للغاية من أجل التنمية .وهذا العمل مهم أيضا كأداة
وقائية رادعة ،توجه رسالة إىل اجلناة املحتملني بأن جرائمهم
لن متر دون عقاب .ولذلك ،جيب تقدمي الدعم مبكرًا لبناء
سيادة القانون والقدرات الوطنية للقضاء وإنفاذ القانون ،يف
سياق جهود حفظ السالم وبناء السالم ،وأن يستمر ذلك
بشكل منتظم مع حترك البلدان من الزناع إىل السالم الدائم
والتنمية .ونرحب بتعزيز عنصر سيادة القانون يف واليات
األمم املتحدة حلفظ السالم وبناء السالم ،وندعو املجلس إىل
إيالء اهتمام أكرب للمسائل املتعلقة بسيادة القانون يف مناقشاته.
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السيد الميك (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
شيلي على مبادرهتا باقتراح موضوع مناقشة اليوم ووضع
قضية التنمية الشاملة واالرتباط بني التنمية والسالم واألمن
على جدول أعمال جملس األمن .تلك قضية بالغة األمهية
بالنسبة لنا مجيعا ،ومل تناقش يف املجلس منذ عام 2011
(انظر  .)S/PV.6479وأرحب حبضوركم ،سيديت الرئيسة،
الذي يعد دلي ً
ال على التزام بلدكم هبذا املوضوع .وأود أيضا
أن أشكر األمني العام ،والسيد أنطونيو باتريوتا ،املمثل الدائم
للربازيل ورئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غبوي ،رئيس
مؤسسة غبوي السالم يف أفريقيا.
وفرنسا تؤيد البيان الذي سيدىل به يف وقت الحق باسم
االحتاد األورويب.
إن التنمية الشاملة شرط ضروري لألمن .فالتمرد والزناع
غالبًا ما يغذيهما الشعور باإلقصاء واإلجحاف من جانب
جمموعة اجتماعية أو فئة عرقية أو دينية .وكثري من الزناعات
املدرجة على جدول أعمال املجلس نشأت إثر انتهاكات
حلقوق اإلنسان وعمليات سياسية غري شاملة على حنو ٍ
كاف.
ويف الوقت نفسه ،جيب أن يكون واضحًا أن على الدول يف
املقام األول أن تقوم بتلك العمليات درءًا للزناعات .ومن هذا
املنطلق ،ميكن ملجلس األمن فحسب أن حيث الدول على تبين
هذه القضية ووضع سياسات التنمية الشاملة الرامية إىل منع
نشوب الزناع.
ومنع نشوب الزناع يعين بطبيعة احلال احترام حقوق
مجيع املواطنني ،مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .واملؤسسات اليت متثل التطلعات املشروعة للمواطنني،
واإلدارة الشفافة لألموال العامة ،واستقاللية القضاء وإنفاذ
القانون ،وقوات األمن اليت حتترم القانون ،هي القادرة على
ضمان التنمية املستدامة .وبالتايل ،فإن استقرار الدولة يعتمد
على احترام سيادة القانون .وينبغي أن تركز تلك السياسات،
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بصفة خاصة ،على املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف صنع
القرار .واملساواة بني اجلنسني ليست جمرد واحد من أهم حقوق
اإلنسان األساسية؛ ومكافحة كل أشكال التمييز بني الرجل
واملرأة هو أيضًا أحد عوامل التنمية الذي يساعد على حتقيق
االستقرار يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقال يف طريقها إىل السالم.
ويف هذا الصدد ،سيديت الرئيسة ،أرحب بالعمل
التأسيسي الذي توليتم قيادته يف نيويورك يف السنوات القليلة
املاضية ،كأول مديرة تنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة.
وفرنسا تعمل حاليًا مع تلك اهليئة يف عدد من برامج التعاون
اليت هتدف إىل تعزيز مشاركة املرأة يف التنمية ،ومنها برنامج
للتشغيل والتماسك االجتماعي بني الشباب والشابات يف
املغرب وتونس ومصر .وبصفتنا الوطنية ،أود أن أضيف أنه
من خالل العمل مع املنظمات غري احلكومية الكونغولية،
أنشأنا أيضًا برنامج إلعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي
للنساء املستضعفات جراء أعمال العنف يف شرق مجهورية
الكونغو الدميقراطية.

19/01/2015

سنوات على إنشاء هيكل بناء السالم  -اليت ذكر السفري
باتريوتا دوره وإجنازاته للتو  -فقد أحرز تقدم ال ميكن إنكاره،
أوال ،فيما يتعلق بتحقيق فهم أفضل للتحديات اخلاصة اليت
تواجه البلدان اخلارجة من الزناع ،وثانيا ،من حيث حتسني
تنسيق اجلهود املبذولة يف إطار خمتلف التدخالت الدولية يف
البلدان املعنية .وقد ذكر السفري باتريوتا بعض األمثلة على
املجاالت اليت أسهم فيها هيكل بناء السالم بشكل فعال يف
حتسني احلالة .وجيب أن تستمر هذه اجلهود .ويف هذا الصدد،
تؤيد فرنسا استعراض هيكل بناء السالم الذي سيجرى خالل
عام  2015على حنو مشترك مع االستعراض االستراتيجي
لعمليات السالم .ونرحب بكلتا هاتني املمارستني.

وأود أن أختتم بياين بأن أذكر أن اجلمعية العامة ستعتمد
يف أيلول/سبتمرب  2015برناجما إمنائيا طموحا ومتجددا لفترة
السنوات اخلمس املقبلة ،ومن شأنه توجيه مجيع اإلجراءات
املتخذة حنو حتقيق التنمية املستدامة على أساس هنج شامل.
وسيتضمن ذلك الربنامج أهدافا طموحة فيما يتعلق مبكافحة
وأود أن أؤكد أيضًا على أمهية اتباع هنج شامل يف البلدان عدم املساواة واملساواة بني اجلنسني ،واملجتمعات السلمية
الشاملة للجميع من أجل التنمية املستدامة ،وفيما يتعلق بوصول
اليت تتهيأ للخروج من األزمة.
اجلميع إىل العدالة ،فضال عن املؤسسات اليت تتسم بالشفافية
وكثريا ما تقتضي املصاحلة تقسيم السلطة بطريقة عادلة
واملسؤولية وإشراك اجلميع .وسوف تسهم هذه األدوات يف
بني املجتمعات املحلية يف حاالت الزناع .ويف هذا السياق،
منع نشوب الزناعات.
فإن بوسع املرأة أن تضطلع بدور حاسم .وأرحب يف هذا
ويصادف هذا العام  2015مرور  70عاما على إنشاء
الصدد ،بالتزام السيدة غُبوي وبالدور الذي أدته املرأة يف
عملية االنتقال إىل السالم يف ليربيا .ومن الضروري إشراك األمم املتحدة .ويف هذا السياق ،جيب على خمتلف هيئات
املرأة من اآلن فصاعدا يف مفاوضات السالم يف مايل هبدف األمم املتحدة ،مبا يف ذلك جملس األمن ،أن تزيد أكثر من ذي
منع استبعادها من اتفاقات السالم وضمان إشراكها يف الفترة قبل تعزيز اتساق أنشطتها حنو الوصول إىل هنج وقائي وأكثر
مشوال يف التصدي لألزمات .وال ميكن حتقيق السالم واألمن
االنتقالية بعد انتهاء الزناع.
مطلقا ما دام التمييز ضد اجلماعات أو األفراد قائما.
وأخريا ،أود أن أبدي بعض املالحظات عن دور جلنة
السيد رامرييث كارينيو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
بناء السالم ،ونكرر ما ورد يف مناقشتنا بشأن هذا املوضوع
يف األسبوع املاضي (انظر  .)S/PV.7359وبعد مضي عشر (تكلم باإلسبانية) :أود أن أرحب بكم ،سيديت الرئيسة .ومبا أن
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هذه هي املرة األوىل اليت آخذ فيها الكلمة يف جملس األمن بصفيت
املمثل الدائم جلمهورية فزنويال البوليفارية  -عقب انتخابنا
عضوا غري دائم يف املجلس يف تشرين األول/أكتوبر املاضي -
أود أن أعرب عن صداقتنا واحترامنا لكم ،بصفتكم رئيسة دولة
وحكومة شقيقة إلحدى دول أمريكا اجلنوبية .وباملثل ،أود أن
أعرب عن ارتياحنا لرؤيتكم تترأسون هذه املناقشة املفتوحة
بشأن التنمية الشاملة يف سبيل صون السالم واألمن الدوليني.

ونشارك يف أعمال املجلس  -كما ذكر الرئيس نيكوالس
مادورو موروس  -بتفاؤل متجدد والتزام ثابت بتحقيق السالم
واحترام السيادة والقانون الدويل ،وحتقيق التنمية والعدالة
االجتماعية ،والتعاون والتضامن بني الشعوب ،فضال عن احلوار
والتعايش السلمي بني األمم ،وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة .وتتسم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بكوهنا
منطقة سالم ،حيث متكنّا من بناء هياكل إقليمية لآلليات
الالزمة للتصدي للمسائل ذات االهتمام املشترك عرب التعاون
والتضامن .وعلى مدى العقدين املاضيني ،شهدت املنطقة
حتسنا مطردا يف جماالت السالم واألمن والتنمية.

آثار سلبية على رفاه البلدان ومستقبلها.

وجيب على املجتمع الدويل أن يركز بقدر أكرب على
تعزيز خطة التنمية املستدامة .ويف هذا الصدد ،جيب على
البلدان املتقدمة النمو أن تفي مبسؤولياهتا يف جماالت مثل
املساعدة اإلمنائية الرمسية ونقل التكنولوجيا وتغري املناخ.
وباملثل  -يف امليدان االقتصادي  -جيب أن متُنح البلدان النامية
معاملة تفضيلية ومساعدة أفضل يف حتقيق األهداف اإلمنائية
املتفق عليها دوليا ،دون شروط .وينبغي تعزيز التجارة العادلة،
ومن الضروري التعاون على إعادة هيكلة الديون السيادية.

ونعرب عن شكرنا لألمني العام ،السيد بان كي  -مون
ونرحب بتوصيته ،ونشكر رئيس جلنة بناء السالم ،صديقي
السفري أنطونيو باتريوتا ،واحلائزة على جائزة نوبل للسالم،
وترى فزنويال أنه جيب على املجتمع الدويل اتباع هنج
السيدة ليماه غُبوي .ونرحب أيضا مبمثلي مجيع البلدان
صريح ومنفتح يف التصدي لألسباب اجلذرية ألوجه اخللل
احلاضرين اليوم.
وإذ نرحب مببادرة شيلي الرامية إىل التشجيع على تبادل السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف النظام الدويل احلايل،
اآلراء بشأن هذا املوضوع اهلام ،فإننا نرى أن األمهية البالغة الذي يسبب الزناعات .ومن شأن هذا النهج أن يساعدنا
للموضوع املعروض علينا تقتضي توفري منتدى دميقراطي على إجياد حلول راسخة ودائمة للزناعات وفقا للقانون
ومفتوح للمناقشة  -مثل اجلمعية العامة  -لكفالة املشاركة الدويل .ويف سبيل معاجلة اآلثار السلبية لإلرث الذي خلّفه
الكاملة من قبل الدول األعضاء .وعلى الرغم من أن جملس االستعمار ،ممثلة يف هنب املوارد الطبيعية واهلياكل االجتماعية
األمن ليس اجلهاز املالئم الختاذ القرارات يف جمال التنمية ،واملالية واالقتصادية العاملية غري العادلة ،فإنه جيب تعزيز اجلهود
فإننا نسلّم بأن قراراته يف جمال السلم واألمن الدوليني ذات املتعددة األطراف بغية تغيري السياسات والقواعد االجتماعية
أثر إجيايب على تنمية األمم يف األجل الطويل .ومع ذلك ،فإنه  -االقتصادية املؤدية حنو منوذج اإلنتاج الرأمسايل الذي مل يعد
ميكن يف بعض األحيان ،أن تكون لقراراته بشأن مسائل أخرى حيتمله العامل.
وتتيح لنا هذه املناقشة الفرصة للتأكيد على أمهية التنمية
الشاملة يف بناء جمتمعات عادلة ونزيهة وسلمية ،بوصفها شرطا
أساسيا ملنع نشوب الزناعات والعنف .ومع ذلك ،فإن من املهم
التذكري يف هذا السياق بأن أخطر التهديدات للسالم واألمن
الدوليني ال تأيت من أشد البلدان فقرا وأقلها منوا .ففي الدفع
بذلك تفسري سيء للحالة الراهنة للشؤون العاملية ولالجتاهات
التارخيية والختالل موازين القوى على الصعيد الدويل.
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السيد ليو جياىي (الصني) (تكلم بالصينية) :ترحب الصني
بكم ،سيديت الرئيسة ،يف نيويورك لتويل رئاسة هذه املناقشة
املفتوحة اليوم اليت يعقدها املجلس بشأن التنمية الشاملة
للجميع يف سبيل صون السلم واألمن الدوليني .كما أود أن
أشكر األمني العام بان كي  -مون والسفري باتريوتا ،رئيس
جلنة بناء السالم ،على إحاطتيهما اإلعالميتني .استمع الوفد
الصيين أيضًا باهتمام للبيان الذي أدلت به السيدة غبوي.

وتقتضي حالة هاييت إيالءها اهتماما خاصا بالنظر إىل
أوجه عدم االنتظام يف توفري مبلغ  10باليني دوالر يف شكل
مساعدة دولية مت التعهد هبا يف مؤمتر املاحنني الدويل املعقود 31
آذار/مارس  2010هبدف إعمارها عقب الزلزال املدمر الذي
ضرهبا يف كانون الثاين/يناير من ذلك العام .ويف هذا الصدد،
ندعو البلدان املاحنة إىل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي املعونة
إىل هاييت ،هبدف مساعدة البلد على التغلب على املشاكل
االقتصادية واالجتماعية اليت عاىن منها على مدى العقود،
إن السالم والتنمية موضوعان رئيسيان يف عامل اليوم.
واليت ازدادت سوءا من جراء تلك الكارثة الطبيعية.
واستنادا إىل ميثاق األمم املتحدة ،فإن لدى املنظمة هدفا
إن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مثال واضح يف ساميا متمثال يف صون السالم العاملي وتعزيز التنمية املشتركة.
قوهتا يف روح التعاون والوحدة وتستكشف املناقشة املفتوحة اليوم العالقة بني التنمية الشاملة
نظر العامل على منطقة تكمن ّ
اللتني تشكالن جزءا ال يتجزأ من توافقها السياسي ومبادراهتا وصون السلم واألمن الدوليني .وهذا يدل على انتباه املجلس
التكاملية اليت ّ
تشكل التنمية الشاملة حمورا هلا .وتتجلى رؤيتنا إىل الصلة فيما بني السالم واألمن والتنمية ،وإىل مغزى معاجلة
للتنمية اإلقليمية والشاملة يف منظماتنا ،مثل التحالف البوليفاري األمهية اليت تتسم هبا التنمية يف تعزيز السلم واألمن الدوليني.
لشعوب قارتنا األمريكية ،ومبادرة النفط الكارييب ،واحتاد أمم ويف ذلك الصدد ،أود أن أبدي بعض املالحظات.
أمريكا اجلنوبية ،ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
أوال ،يتعني علينا أن ننظر يف زيادة االستثمار يف جمال
الكارييب.
التنمية من أجل القضاء على األسباب اجلذرية للزناع .فغالبا
وعلى الصعيد الوطين ،فقد أصبح تعزيز التنمية املنصفة
والشاملة حجر الزاوية يف سياسات الثورة البوليفارية من خالل
براجمنا االجتماعية اليت تستثمر فيها اإليرادات النفطية السيادية
يف جمال القضاء على الفقر واالستبعاد االجتماعي واألمية
واجلوع واملرض .وترى احلكومة الفزنويلية أن إشراك مجيع أفراد
املجتمع ،وخاصة املرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة،
ميثّل اهلدف النهائي للتنمية اليت ينبغي أن هتيئ الظروف القانونية
واهليكلية الالزمة لتحقيق إمكاناهتم الكاملة .وإن التنمية الشاملة
حق جلميع املواطنني الفزنويليني .والعدالة االجتماعية هي هدفنا.

ما يكون الفقر والتخلف السببني الرئيسيني للزناعات واألزمات
واإلرهاب .وينبغي للمجتمع الدويل ،واألمم املتحدة على
وجه اخلصوص ،إيالء مزيد من األمهية للنهوض خبطة التنمية
الدولية .وتواجه البلدان النامية ،اليت تقيدها العوامل التارخيية
والظروف اإلمنائية ،حتديات هائلة يف حتقيق التنمية االقتصادية
والتقدم االجتماعي .وينبغي للبلدان املتقدمة النمو أن تعزز
مساعدة البلدان النامية يف املساعدة اإلمنائية الرمسية ،وختفيف
عبء الديون ،وانفتاح األسواق ونقل التكنولوجيا ،ومساعدهتا
على حتقيق هديف القضاء على الفقر وحتقيق التنمية.

وأخريا ،نكرر التأكيد على أننا على أمت االستعداد للعمل
ثانيا ،ينبغي لنا أن نركز على الوساطة واملساعي احلميدة
بشكل بنّاء وبروح من املسؤولية حنو حتقيق أهداف السالم واألمن لكي نوفر األساس للتنمية .ويتعني على األمم املتحدة وجملس
الدوليني ،بوصفها إحدى املسؤوليات األساسية هلذه اهليئة.
األمن دعم ثقافة السالم واملصاحلة والتنفيذ الكامل للوالية
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املسندة يف جمال الوساطة واملساعي احلميدة مبوجب الفصل من املوارد للتعمري يف البلدان اخلارجة من الزناعات ،األمر الذي
السادس من امليثاق ،مبواصلة تعزيز قدرات الوساطة وحتسني ّ
ميكن البيئة اخلارجية ويهيء الظروف الالزمة لتحقيق التنمية.
وسائل الوساطة لكي تضطلع بدور أكرب يف تسوية املنازعات
ويتعلق حنو  70يف املائة من البنود املدرجة يف جدول
بالوسائل السلمية ،وبذلك تُرسي أساسا متينا للتعجيل بإحالل أعمال املجلس بأفريقيا ،ويف الوقت نفسه ينتشر هناك ثلثا
السالم وحتقيق التنمية.
البعثات التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم .وتتضح نواحي

ثالثا ،حنن حباجة إىل التركيز على بناء السالم من أجل
منع االنتكاس إىل الزناعات .ويف البلدان واملناطق اخلارجة من
الزناع ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يعطي األولوية إلعادة اإلعمار
والتنمية يف مجيع املجاالت السياسية واألمنية ،مع إيالء اهتمام
خاص لتعزيز التنسيق يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية.
واألمر اهلام ليس هو تقدمي املساعدة للبلدان اخلارجة من الزناع
فقط ،بل أيضا العمل على تطوير قدرهتا على مساعدة أنفسها.
ويتعني تعزيز القدرات يف جمال احلوكمة للبلدان املعنية بصورة
ف ّعالة ،وحتسني قدرهتا على توفري اخلدمات األساسية لكي يتم
النهوض بالتنمية والتعمري يف مجيع القطاعات .ويف غضون
ذلك ،ينبغي توجيه االهتمام إىل توظيف الشباب ومتكني املرأة
حبيث ميكن للناس التمتع مبكرا مبكاسب السالم .ومن شأن
ذلك أن يُفضي إىل حتقيق االستقرار يف حاالت ما بعد الزناع،
وتعزيز املصاحلة السياسية وتوطيد السالم القائم.

الترابط فيما بني السالم واألمن والتنمية على أفضل وجه يف
القارة األفريقية .وبدون حتقيق السالم والتنمية يف أفريقيا،
سيكون من املستحيل حتقيق االزدهار واالستقرار يف العامل.
ينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم بقوة البلدان األفريقية يف
معاجلة املشاكل األفريقية باستخدام وسائل أفريقية ،وتعزيز
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مثل االحتاد األفريقي ،ويف
القيام بدور أكرب يف النهوض بالسالم واألمن والتنمية.
عالوة على ذلك ،ينبغي لنا أيضا التركيز على مسائل
التخلف وعدم كفاية اهلياكل األساسية اليت تواجهها أفريقيا
من أجل مساعدة القارة بصورة ف ّعالة من أجل حتويل وفرة
املوارد البشرية والطبيعية إىل قوة حمركة للتنمية االقتصادية
ومزايا جوهرية لألفارقة .وبوصف الصني شريكا خملصا ألفريقيا
وميكن االعتماد عليه ،فإهنا تدعم باستمرار التعزيز الذايت للبلدان
األفريقية من خالل الوحدة وحتقيق التنمية املستدامة لديها.
وبروح مفعمة بالصدق واإلخالص واملنحى العملي والنوايا
الطيبة ،ستواصل الصني املشاركة بشكل بناء يف حل املسائل
الساخنة يف أفريقيا ،ومساعدة أفريقيا على حتقيق التوازن بني
السالم واألمن الدوليني .كما أننا سنساعد الشعوب األفريقية
على حتسني قدرهتا على التنمية الذاتية حىت تتمكن من العيش
بسعادة يف القارة األفريقية ،وتزيد معدل التسجيل يف املدارس
وعمالة الشباب من أجل القضاء على األسباب اجلذرية للزناعات
واالضطرابات ،وحتقيق السالم والتنمية الدائمني.

رابعا ،ينبغي أن نكثف التخطيط والتنسيق عموما من أجل
حتقيق أقصى قدر من التآزر .وينبغي هليئات األمم املتحدة املعنية
واملنظمات الدولية املسؤولة عن السالم واألمن والتنمية أن حتشد
قدراهتا اخلاصة وتقوم بالتخطيط والتنسيق من أجل حتقيق التآزر
إىل أقصى حد .ويف الوقت نفسه ،ينبغي هلا زيادة التنسيق،
واحترام الواليات املنوطة هبا ،وتقسيم العمل وجتنب االزدواجية
فيه .إن جملس األمن يتحمل املسؤولية الرئيسية عن صون السلم
واألمن الدوليني ،يف حني ينبغي للجنة بناء السالم أن تضطلع
بدور تنسيقي يف بناء السالم من خالل توسيع نطاق الشراكات
السيد مكالي (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :سيديت
وزيادة التعاون مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ووكاالهتا،
والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،حبيث ميكن تعبئة مزيد الرئيسة ،أرحب بكم يف نيويورك  -رمبا على األصح ،أرحب
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بعودتكم إىل نيويورك مرة أخرى .ومن دواعي السرور أنكم ودعم مشاركتها يف عمليات السالم ،ومحاية النساء والفتيات
تترأسون املجلس .كما أود أن أشكر األمني العام والسفري من العنف اجلنسي.
باتريوتا على إحاطتيهما اإلعالميتني ،وأشكر السيدة غبوي
ثالثًا ،هنالك حاجة إىل املزيد من العمل لفهم الصلة بني
على منظوراهتا املتميزة .وال ميكن أن يساعد املجلس إال أولئك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب ،اليت ميكن ،كما يشري
الذين يريدون بالفعل حتقيق السالم على أرض الواقع؛ وقد البيان ،أن تقوض أمن واستقرار الدول وآفاق التنمية لديها.
كان إسهامها إسهاما قيمًا حقًا.
وعندما تكون مصحوبة جبهود رامية إىل إشراك املجتمعات

ولطاملا اعتقدت نيوزيلندا أن للتنمية الشاملة أمهية حمورية املحلية ووضع استراتيجيات ملكافحة التطرف ،يساعد هذا
للسالم املستدام ،ولذلك كان من دواعي سرورنا أن نؤيد الفهم على التصدي لعناصر متكني الزناع واإلرهاب ،ويقلل
اعتماد البيان الرئاسي  S/PRST/2015/3اليوم ،وأن نرحب من األثر عندما يندلع الزناع.
بتسليطه الضوء على التدابري الرامية إىل معاجلة األسباب
تتابع نيوزيلندا عن كثب وتدعم عمل جلنة بناء
اجلذرية للزناع ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز سيادة القانون السالم ،ودعت يف مناقشة بناء السالم يف األسبوع املاضي
والعدالة االنتقالية ،وتقوية النمو االقتصادي والتنمية املستدامة (انظر  )S/PV.7359إىل تعزيز التفاعل بني املجلس وجلنة بناء
واحلكم الرشيد والدميقراطية واملساواة بني اجلنسني واحترام السالم ،ال سيما يف االستفادة على حنو أفضل من املعرفة
حقوق اإلنسان ومحايتها.
واخلربة والتحليل لرؤساء التشكيالت القطرية للجنة بناء
وتأيت نيوزيلندا إىل املجلس بوصفها نصرية للنُ ُهج واحللول
العملية املنحى .ومن األمثلة على ذلك النهج العملي املنحى
هو أن بعثات األمم املتحدة املغادرة ينبغي أن ختلف وراءها
قوة عاملة كبرية ميكنها أن توجد عمالة طويلة األجل بعد أي
انسحاب للبعثات .ومن هذا املنطلق ،امسحوا يل أن أسلط
الضوء حتديدا على ثالث مسائل تتعلق بالتنمية الشاملة.
أوال ،إذا أريد للسالم املستدام أن يصبح حقيقة واقعة
يف حاالت ما بعد الزناع ،فهناك حاجة إىل عمل فعال ملعاجلة
األسباب اجلذرية للزناع ،األمر الذي يتطلب من املجلس،
واألمم املتحدة ككل ،اعتماد هنج متكامل متعدد األبعاد.
ثانيا ،جيب أن تشمل اتفاقات السالم واملصاحلة مجيع
أصحاب املصلحة يف ذلك السالم ،وخباصة الفئات املهمشة:
املرأة والشباب واملقاتلني السابقني .ولذلك ترحب نيوزيلندا
باملمارسة املتمثلة يف نشر مستشارين للشؤون اجلنسانية يف
بعثات حفظ السالم لكفالة إشراك املرأة يف النظم االنتخابية،
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السالم .وأكرر تلك الدعوة هنا اليوم .شهدت منطقة نيوزيلندا
يف السنوات األخرية بلدانًا خترج من الزناع ،وهي قد قدمت
دروسًا قيّمة عن تقليل الزناع وأبرزت الكيفية اليت تشكل فيها
النُ ُهج الشاملة للجميع جزءًا أساسيًا من أي برنامج للسالم
الدائم والتنمية املستدامة.

وتيمور  -ليشيت إحدى األمثلة على ذلك .يف عام
 ،2006قلل املجتمع الدويل بشكل كبري من شأن الدعم
الدويل املستمر ،مما أدى يف هناية املطاف إىل جتدد األزمة.
وحترك الشركاء اإلمنائيون بسرعة من أجل دعم حكومة
تيمور  -ليشيت ،وهي تعمل على وضع خطة استراتيجية
للتنمية .كان من األولويات املبكرة جدًا ،اليت أيدناها بقوة،
عملية احلوار اليت أعيد من خالهلا إدماج املشردين داخليًا يف
جمتمعاهتم املحلية .عملت نيوزيلندا منذ ذلك احلني يف شراكة
مع تيمور  -ليشيت على تعزيز قطاعها األمين ،مبا يف ذلك عن
طريق إضفاء الطابع املهين على قوات الشرطة .وعملت أيضًا
1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

S/PV.7361

مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان لضمان احترام حقوق عقدها .وإننا ندعم جهود هذا املجلس يف تنفيذ مبادرات
اإلنسان ،وساعدت على تعزيز نشاط القطاع اخلاص من أجل تنموية عملية شاملة.
دعم سبل كسب العيش وخيارات فرص العمل.
السيد شريف (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :أشيد بشيلي

خرجت تيمور  -ليشيت اليوم من كوهنا مستفيدة من على مبادرهتا بعقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن “التنمية
حفظ السالم لتصبح هي نفسها أحد املسامهني يف عمليات الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمن الدوليني”،
األمم املتحدة للسالم .ومن خالل جمموعة الدول اهلشة السبع ،ونرحب بكم ،سيديت الرئيسة ،يف نيويورك.
أصبحت رائدة عامليًا يف مساعدة الدول يف االنتقال من مرحلة
وأشكر األمني العام بان كي  -مون ،والسفري باتريوتا
الضعف  -وهذا مثال جيد على مستفيد ير ّد اجلميل .لقد رئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غبوي ،رئيسة مؤسسة
كانت تدخالت تيمور  -ليشيت يف اآلونة األخرية ذات أمهية غبوي للسالم يف أفريقيا ،على البيانات اليت أدلو هبا.
بالغة يف عودة غينيا  -بيساو إىل الدميقراطية ،كما أوضح
ليس اإلرهاب والتطرف العنيف واجلرمية املنظمة العابرة
السفري باتريوتا يف إحاطته اإلعالمية.
للحدودفحسب هو ما يهيمن على البيئة األمنية العاملية اليوم،
جزر سليمان هي مثال آخر حيث عملت نيوزيلندا وأستراليا ولكن أيضًا ،أوالً وقبل كل شيء ،الزناعات املسلحة العديدة
وجريان آخرون من املحيط اهلادئ ،بعد القالقل اخلطرية يف عام اجلارية داخل حدود الدول .إن حلالة من هذا القبيل أثرًا خطريًا
 ،2003يف شراكة من خالل بعثة املساعدة اإلقليمية إىل جزر على السالم واألمن الدوليني .ويف هذا الصدد ،فإن التحديات
سليمان للمساعدة على استعادة االستقرار واألمن يف األجل الرئيسية اليت تواجه املجتمع الدويل ككل هي احلاجة إىل تسوية
الطويل .عملنا ،على سبيل املثال ،لكفالة دور املرأة يف السالم الزناعات الداخلية قبل أن هتدد السالم واألمن الدوليني وتعزيز
واألمن ،حيث شهدنا قوة الشرطة امللكية جلزر سليمان تصبح املجتمعات املستقرة اخلالية من األصولية والعنف والتطرف من
إحدى وكاالت احلكومة األفضل أدا ًء من حيث متثيل املرأة.
خالل تنمية شاملة ومنسجمة.
إن عدد الدول الصغرية ،وال سيما الدول اجلزرية الصغرية
إن العوامل االجتماعية  -االقتصادية القائمة على أساس
النامية ،بني البلدان اليت هتددها اهلشاشة وعدم االستقرار يزيد نوع اجلنس ،واالنتماء القبلي أو العشائري أو االنتماء العرقي
عن املع ّدل .وهي أيضًا تواجه حتديات العزلة املادية ،ووفورات أو الدين ،إضافة إىل االستبعاد والتمييز وعدم املساواة ،كما
اإلنتاج الكبري ،وقلة املوارد الطبيعية ،وضعف هياكل احلكم ،ورد يف املذكرة املفاهيمية ( ،S/2015/6املرفق) ،تشكل بوضوح
وعدم انتظام اهلياكل األساسية ،كما تتعرض لتهديد تغري بعض األسباب اجلذرية للصراع .وعالوة على ذلك ،وكما أن
املناخ .ومن أجل أن تكون احللول والتدخالت فعالة جيب التنمية والتكامل الشامل ضروريان لبناء السالم وصونه ،فإن
مراعاة الظروف الفريدة للدول اجلزرية الصغرية النامية  -وهي املجتمع الشامل للجميع أمر بالغ األمهية لالستقرار والتنمية.
إحدى األسباب العديدة اليت جعلت نيوزيلندا ،يف عام ،2012
وفيما يتعلق مبنع الزناعات وتسويتها ،نالحظ أن املذكرة
تؤيد اخلطة اجلديدة لالخنراط يف مساعدة الدول اهلشة.
املفاهيمية اليت عممتها الرئاسة الشيلية تقترح استراتيجيات
تؤيد نيوزيلندا منذ أمد بعيد مفهوم التنمية الشاملة ،شاملة ،مثل تلك الواردة يف امليثاق االجتماعي لألمريكتني
وبالتايل نرحب هبذه املناقشة ونشكركم ،سيديت الرئيسة ،على
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التابع ملنظمة الدول األمريكية ،والدراسات اليت جتريها منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،وإعالن ديلي .ومع ذلك ،فإن
من واجب الدول املعنية ،يف املقام األول ،السعي لوضع
استراتيجيات مناسبة هلا لتهيئة الظروف املفضية إىل املشاركة
الشاملة لشعوهبا يف تنمية بلداهنا.

وعالوة على ذلك ،وكما أكد البيان الرئاسي
 S/PRST/2015/3الذي اعتمده املجلس للتو ،هناك صلة وثيقة بني
األمن والتنمية .ويف سياق أفريقيا ،أوصى األمني العام  -وال سيما
يف تقريره املؤرخ  24متوز/يوليه  ،)S/2014/542( 2014عن
“أسباب النــزاع فــي أفريقيا وحتقيق الســالم الدائم والتنميــة
املستدامة فيهــا‘‘ ،بالتركيز على الترابط بينهما.

ميكن للمجلس أيضًا مواصلة االضطالع بدور هام يف
توقيع االتفاقات السياسية الشاملة اليت تسهم يف تسوية الزناع.

وهناك العديد من الدول ،مبا فيها دول يف أفريقيا ،جتد
أنفسها يف حاالت من الزناع الدائم تقريبا ،نظرا ملواردها
الطبيعية وأسباب أخرى خمتلفة .ومن الضروري وقف التدخل
األجنيب حىت تتمكن تلك الدول من التمتع بفوائد مواردها
الطبيعية ومثار السالم والتنمية .وحنث كيانات األمم املتحدة
على إدراج مسألة التدخل األجنيب يف مناقشاهتا املتعلقة مبنع
نشوب الزناعات ،وحفظ السالم ،وبناء السالم ،والتنمية،
بوصفها سببا مهما لنشوب الزناعات.

وعالوة على ذلك ،ويف حني أن املسؤولية الرئيسية عن
ونعتقد أن من األمهية مبكان مكافحة التخلف االمنائي،
منع نشوب الزناعات تقع أوالً وقبل كل شيء على عاتق
الدول ،فإننا نعتقد أن جملس األمن جيب أن يضطلع بدور هام بغية اإلسهام يف صون السالم واألمن.
بالنيابة عن البلدان اليت تواجه حالة ما بعد الزناع.
وكما أكد متكلمون آخرون ،فإن التخلف االمنائي
يف ذلك السياق ،نشري إىل دور املجلس يف إنشاء حكومة والفقر مها السببان اجلذريان للزناعات يف أفريقيا .وإزاء
شاملة للجميع يف العراق ويف تسليط الضوء على أمهية عملية ذلك ،تنتظر تشاد بلهفة ،شأهنا شأن بلدان أخرى يف منطقة
االنتقال الشاملة يف اليمن ،واحلاجة إىل إبرام اتفاق سالم شامل الساحل ،اإلسراع يف تنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية املعنية
للجميع من أجل إهناء األزمة يف مايل ،وإىل إنشاء حكومة باألمن ،واحلكم ،والتنمية ،وحقوق اإلنسان ،واملسائل
وحدة وطنية يف جنوب السودان وعملية تشمل مجيع األطراف اإلنسانية ،وخباصة استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة
يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،يف مجلة أمور.
الساحل .واملهم حفز النمو والقضاء على الفقر يف املنطقة ،من
ويف ليبيا ،اعتُمد قانون ملنع مجيع األطراف اليت تعاونت خالل متويل املشاريع املحددة اليت تضعها الدول املعنية .وتلك
مع النظام السابق من املشاركة يف عملية حكومة ما بعد املشاريع املستوحاة من هذه االستراتيجية ال تعمل على التكامل
الزناع .ونعتقد أن ذلك االستبعاد لن يعزز الوحدة بني مجيع بني األمن والتنمية فحسب ،ولكنها أيضا تسلط الضوء خباصة
على دور املرأة والشباب يف عملية التنمية.
أطراف الزناع للمساعدة يف حلّه.

إن مشاركة النساء والشباب يف العمليات السياسية
واإلمنائية أمر رئيسي يف فترة ما بعد الزناع .ويف ذلك السياق،
حنث بقوة على زيادة االستثمار يف اإلجراءات الرامية إىل تعزيز
متكني املرأة والشباب .فال ميكن لبلد حتقيق السالم والتنمية إال
من خالل مشول اجلميع .هذا هو السبب يف أن من الضروري
أن تنشئ احلكومات مؤسسات ّ
تركز على مكافحة االستبعاد
من أجل بناء السالم وصونه وبالتايل كفالة التنمية.
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ونشجع جملس األمن على مواصلة السعي إىل منع نشوب
الزناعات املسلحة ،حىت ولو كانت هذه املسؤولية تقع أوال
وقبل كل شيء على عاتق الدول .ومبا أن الوقاية خري من
العالج ،حتث تشاد الدول ،واملنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ،واألمم املتحدة على توحيد جهودها من أجل هتيئة
الظروف لتحقيق تنمية شاملة ودائمة ،بغية إنقاذ العامل من
ويالت الزناع .ويف هذا الصدد ،جيب على األمم املتحدة أن
تدعم اجلهود اإلقليمية يف جمال السالم واألمن ،مبا يف ذلك عن
طريق توفري التمويل و/أو املوارد البشرية عند الضرورة.

يف عام  ،2004تقرير التنمية البشرية العربية حذّرنا من
“حدوث قصور حاد يف جمال احلرية واحلكم الرشيد” يف العامل
العريب ،وتوقّع أن يؤدي ذلك إىل عدم االستقرار .بعد ست
سنوات ،أي يف عام  ،2010أضرم بائع متجول يف تونس امسه
حممد بوعزيزي النار يف نفسه ردا على مضايقات الشرطة ،مما
سبب اضطرابات زلزالية يف مجيع أحناء العامل العريب ،وأدى إىل
عواقب ال يزال جملس األمن يعاجلها حىت اليوم .مل يكن فشلنا
اجلماعي أحد التوقعات  -األمر الذي غالبا ما حيدث يف املجلس
 -وإمنا االفتقار إىل اإلرادة السياسية الختاذ إجراءات مبكرة.

السري مارك ليال غرانت (اململكة املتحدة) (تكلم
باإلنكليزية) :شكرا لك ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه
املناقشة اهلامة .إنه ألمر جيد حقا أن نراك هنا مرة أخرى يف
نيويورك .كما أود أن أشكر األمني العام ،والسفري باتريوتا،
والسيدة غُبوي على تعليقاهتم اهلامة وامللهمة صباح هذا اليوم.

ويدأب رئيس وزراء اململكة املتحدة ،دايفيد كامريون،
على القول إن املؤسسات الشاملة ،واملجتمعات واالقتصادات
املفتوحة ،وسيادة القانون  -ما يسميه “بالسلك الذهيب
للتنمية”  -أمور ضرورية كي تزدهر البلدان اقتصاديا
وتتجنب نشوب الزناعات .وال بد للحكومات أن تكون يف
خدمة مواطنيها ،ال يف خدمة أسيادهم أو يف خدمة زمرة ضيقة
وقوية من الناس .لذلك ،ينبغي ملجلس األمن أن ميعن التفكري
يف طريقة دعم البلدان من أجل إنشاء مؤسسات وطنية شاملة.
وأعتقد أن هناك أربعة حتديات رئيسية.

حتتفل اململكة املتحدة هذا العام بالذكرى السنوية الثمامنائة
للتوقيع على املاغنا كارتا يف عام  .1215لقد كانت تلك
اللحظة فتحا جديدا يف تاريخ التنمية الشاملة يف بلدي .إن املاغنا
كارتا أوجدت مفهوم العالقة اليت ختتلف اختالفا أساسيا بني
الدولة واألفراد .ففي اجلوهر ،وافق امللك للمرة األوىل على
عدم ممارسة سلطته بطريقة تعسفية وغري مقيدة ،وعلى أن تكون
الدولة مسؤولة أمام مواطنيها ،وعلى أنه ينبغي اتباع االصول
القانونية .لقد كان ذلك بداية سيادة القانون  -أهم املبادئ اليت
ترتكز عليها املؤسسات الشاملة واحلكومات اخلاضعة للمساءلة.
إن التاريخ يعلمنا أنه حيثما هناك غياب لشمول اجلميع،
وسيادة القانون ،والتعددية السياسية ،فسوف تترتب على ذلك
حتما حاالت من عدم االستقرار ،ورمبا نشوب الزناعات.
والزناعات تندلع ألسباب كثرية ،ولكن هناك أدلة متزايدة
على أن التهميش االجتماعي والسياسي واالقتصادي لفئات
معينة يف املجتمع ميكنه أن يكون حافزا رئيسيا لنشوب الزناع.
1501582

أوال ،حنن حباجة إىل التحلي بالصرب .ال توجد سبل
خمتصرة لبناء املؤسسات الوطنية الشاملة .فوفقا لتقدير البنك
الدويل وألفضل سيناريو ،إن إحداث حتسينات جمدية يف
املؤسسات يستغرق بني  10و  17عاما .لذلك ،من األمهية
مبكان توفري الدعم السياسي واملايل املتواصل لبناء املؤسسات.
وسوف تؤدي اململكة املتحدة الدور املنوط هبا .فمن بني
جمموعة قوامها  20بلدا ،حافظنا بشكل فريد على وعدنا
بإنفاق نسبة  0,7يف املائة من دخلنا القومي اإلمجايل على
املعونة اخلارجية ،وسوف ننفق ما ال يقل عن نسبة  30يف
املائة منها يف الدول املتضررة من الزناعات .وحنن اآلن ثاين
أكرب مساهم مايل يف منظومة األمم املتحدة.
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ثانيا ،عندما ال تكون املؤسسات السياسية الوطنية شاملة
اجلميع ،جيب أن ندرك أن نشوب الزناعات يزداد احتماال.
ففي آب/أغسطس من العام املاضي ،حينما اختذ املجلس
القرار  )2014( 2171بشأن منع نشوب الزناعات ،قلت إن
املجلس قد ُص ّمم كي يكون جهازا لكشف الدخان ،وليس
جمرد جهاز إلطفاء احلريق (انظر  .)S/PV.7247ويف كثري
من األحيان ،حناول إدارة األزمات ونفشل يف تأدية دورنا
بشكل جاد ملنع نشوب الزناعات .حنن حباجة إىل أن نفعل
ما هو أفضل يف جمال رصد احلاالت اليت تؤدي العمليات أو
املؤسسات السياسية إىل إقصاء جمموعات حمددة أو هتميشها.
وحنن حباجة إىل توفر اإلرادة السياسية الختاذ اإلجراءات
املناسبة يف وقت مبكر ،إذا لزم األمر .وإننا نرحب مببادرة
حقوق اإلنسان أوال اليت أطلقها األمني العام ،واليت تسعى إىل
كفالة أن تفعل األمم املتحدة كل ما يف وسعها للمساعدة على
محاية األشخاص املعرضني للخطر ،وأولئك الذين يتعرضون
النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان قبل أن تتصاعد األحداث
وتتحول إىل نزاعات مسلحة وفظائع مجاعية.
ثالثا ،العالقة بني التطرف العنيف وغياب مشول اجلميع
عالقة معقدة .لقد شهدنا فعال هذه السنة هجمات مروعة
وقاتلة يف فرنسا ،واليمن ،ونيجرييا ،والعراق ،وسوريا،
وباكستان .واملتطرفون ،بطبيعتهم ،يعارضون مشول اجلميع.
كالمهم مييل إىل أن يكون ثوريا ،ومتصلبا ،وخنبويا ،وحصريا.
إهنم يعززون الرأي القائم عامليا على “هم” و “حنن” .وإهنم
يسعون غالبا إىل استبعاد املرأة واضطهاد األقليات .ال ميكننا
أن نسمح هلذه األفكار بأن تترسخ .فهي نقيض لقيم األمم
املتحدة األساسية ،وجيب التصدي هلا.
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الضعيفة واهلشة واملتضررة من الزناعات هتيئ بيئة متكينية
متساهلة ميكن للتطرف العنيف أن يزدهر فيها .وبوسع
التدخالت الفعالة لألمم املتحدة يف بناء السالم أن تضطلع
بدور هام يف تعزيز املؤسسات السياسية الشاملة ،والعمليات
الدميقراطية ،واخلدمات األمنية والقضائية اخلاضعة للمساءلة.
وهذا هو أفضل سبيل للرد على كالم املتطرفني.
أخريا ،إن مشول اجلميع ال معىن له دون املشاركة النشطة
للمرأة يف املؤسسات السياسية ،ومفاوضات السالم ،ووضع
السياسات .فمن دون النساء ،لن حنقق سوى السالم غري
املتوازن وغري املستدام الذي يتجاهل احتياجات نصف
السكان.
لقد انقضت اآلن زهاء  15سنة على اختاذ القرار التارخيي
 ،)2000( 1325الذي أقر ألول مرة بالتأثري الفريد للزناع
على املرأة ،فضال عن أمهية إسهام املرأة يف منع نشوب الزناعات
وحلها وبناء السالم.
لقد أحرز بعض التقدم منذ ذلك احلني ،ولكن هناك الكثري
مما ينبغي عمله لكفالة مشاركة املرأة املجدية يف مجيع العمليات
املختلفة الالزمة لدى بناء جمتمع شامل للجميع .وينبغي أن
يشمل ذلك زيادة مشاركة املرأة يف االنتخابات ،وعمليات
بناء السالم وجهود الوساطة .وال بد أن يعين ذلك تعيني املزيد
من النساء يف دوائر الشرطة واألمن ،وتوفري تدريب أفضل
للقوات املسلحة واجلهات الفاعلة يف جمال سيادة القانون بشأن
الشؤون اجلنسانية وحقوق املرأة .يف هذا السياق ،نرحب بقرار
األمم املتحدة بإجراء دراسة عاملية بشأن تنفيذ القرار 1325
( ،)2000اليت سيستفاد منها يف االستعراض الرفيع املستوى
يف تشرين األول/أكتوبر.

ولكن جيب أن ندرك أيضا حوافز التطرف على حنو
السيد حنيف (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أهنئكم،
أفضل .ففي بعض احلاالت ،ميكن للتهميش واالستبعاد أن
سيديت الرئيسة ،وشيلي على عقد هذه املناقشة املفتوحة .ويسر
يؤديا دورا باعثا على التطرف .باإلضافة إىل ذلك ،إن الدول
ماليزيا أن تراكم تترأسون جملس األمن .ونشارك يف الترحيب
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باعتماد البيان الرئاسي  .S/PRST/2015/3إننا ندرك الدور
األساسي الذي اضطلعتم به بصفتكم أول مديرة تنفيذية هليئة
األمم املتحدة للمرأة ،وحضوركم هنا اليوم يعضد الرسالة
بشأن سياسة مشول اجلميع والصالت الوثيقة فيما بني التنمية
والسالم واألمن الدوليني وحقوق اإلنسان ،اليت تشكل معا
الركائز اليت تقوم عليها املنظمة.
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النحو املبني يف عدد من بياناته وقراراته الصادرة بشأن عدد من
احلاالت يف مجيع أرجاء العامل .إضافة إىل ذلك ،كان إنشاء جلنة
بناء السالم مظهرًا ملموسا على التزام املجلس يف ذلك الصدد.
هذا وتعتقد ماليزيا أنه يوجد متس ٌع لنهج أكثر استراتيجية
وأكثر تكامال للتعامل مع التهديدات املألوفة وغري املألوفة اليت
تستهدف األمن والسلم الدوليني .يف ذلك السياق ،نرحب
بإجراء مناقشات مثل مناقشة اليوم ،األمر الذي يتيح لنا نظرة
أعمق يف األسباب األساسية لنشوب العديد من حاالت الزناع.

كما أود أن أشكر األمني العام السيد بان كي  -مون؛
ومعايل السفري أنطونيو باتريوتا ممثل الربازيل ،رئيس جلنة بناء
وترى ماليزيا أن فهم العالقة بني السالم واألمن والتنمية
السالم؛ والسيدة ليماه غبوي ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم
أمر أساسي ،نظرا ألن األمن شرط مسبق للتنمية ،وأن التنمية
لعام  ،2011على ما قدموه من عروض.
جنتمع اليوم يف ظل عامل يزداد اضطرابا .ومن الشرق لن تتحقق إال يف بيئة تتسم بالسلم واالستقرار .وال تزال ماليزيا
األوسط إىل أفريقيا ومن آسيا إىل أوروبا ،يقع املزيد من مقتنعة بضرورة العمل بشكل استباقي على تعزيز جمتمعات
املدنيني ،ويواصلون الوقوع ،يف دوامة ال تبدو هلا هناية من مستقرة وشاملة للجميع يُنبذ فيها التطرف والعنف والتشدد
الزناعات العنيفة والوحشية .ومثة بع ٌد هام للعديد من هذه بشكل تام وكامل .وبغية حتقيق تلك الغاية ،جيب أال تدخر
الزناعات املستمرة هو طابعها الوطين الداخلي أو الداخلي يف الدول وشركاؤها وأصحاب املصلحة جهدا يف حتديد العوامل
الدولة الواحدة وزيادة بروز اجلهات الفاعلة من غري الدول أو الشروط اليت ميكن أن حتبط هدف حتقيق املجتمعات
بوصفها عوامل أساسية لنشوب الزناعات .وحبكم عاملنا الذي املتماسكة والشاملة للجميع والتصدي هلا الحقا .وجيب أن
يصطبغ بطابع العوملة ،واملترابط واملتعاضد على حنو متزايد ،تتوىل ملكية تلك اجلهود بشكل أساسي الدول واحلكومات
وتتبوأ األمم
نواجه اليوم أيضا بصورة مجاعية هتديدات غري مألوفة أخرى الوطنية ،بدعم من الشركاء وأصحاب املصلحةّ .
للسالم واألمن الدوليني ،مثل األوبئة الفريوسية واإلرهاب عرب املتحدة ،مبا يف ذلك املجلس ،مكانة ختوهلا االضطالع بدور
حموري يف دعم تلك اجلهود ،مبا يف ذلك من خالل البعثات
احلدود وتغري املناخ ،من بني مجلة أمور أخرى.
السياسية اخلاصة وبعثات حفظ السالم.
يف ظل تلك التهديدات ،برهن املجلس على قدرته على
وتدرك ماليزيا أنه يف عملية السعي إىل حتقيق السالم
املجاهبة والتكيف بإدراك طابعها املتغري واالستجابة له .فعلى سبيل
املثال ،القراران  )2014( 2177بشأن مكافحة فريوس اإليبوال والتنمية ،يكتسي الدور الذي تضطلع به املرأة بالغ األمهية .يف
و  )2014( 2178بشأن مكافحة املقاتلني اإلرهابيني األجانب ذلك الصدد ،اضطلعت احلكومة باستراتيجيات وبرامج طويلة
مثاالن حيث حفز املجلس وحشد بفاعلية املجتمع الدويل إلدراك األجل لضمان حصول املرأة على حصة منصفة يف حيازة املوارد
واملعلومات والفرص والفوائد املنشودة من التنمية .وتشدد
تلك اآلفات اليت تستهدف اإلنسانية والتصدي هلا.
االستراتيجيات على املساواة والعدالة يف تنفيذ السياسات
وكان املجلس يف طليعة جهود تعزيز مبادئ سياسة الشمول
اإلمنائية حىت يتسىن للمرأة أن تسهم على النحو األمثل يف
للسالم املستدام هبدف منع نشوب الزناعات يف املستقبل ،على
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مجيع القطاعات وحتقق إمكاناهتا ،وفقا لقدراهتا واحتياجاهتا.
كما اختذت احلكومة التدابري الضرورية لتهيئة الفرص الكافية
لتمكني شباب بلدنا من القيام بدور هام يف تشكيل مستقبله.
كما تدرك ماليزيا أن النهوض باحلقوق املدنية والسياسية
يف البلد ينبغي أن يواكب التقدم الكبري املحرز يف جماالت
التنمية .يف هذا الصدد ،اختذت احلكومة تدابري هامة رامية إىل
زيادة تعزيز ممارسة تلك احلقوق والتمتع هبا يف البلد .واتضح
التزام ماليزيا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،من بني مجلة
أمور أخرى ،من خالل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا،
اليت هتدف إىل تعزيز الوعي وتوفري التثقيف املتعلق حبقوق
اإلنسان ،وتقدمي املشورة واملساعدة للحكومة يف صياغة
التشريعات والقيام باإلجراءات بشأن هذه املسائل.

19/01/2015

ويف ظل املواجهات األيديولوجية اليت ميزت حقبة احلرب
الباردة ،كان هناك أيضا ضغوط إضافية يف شكل حرب العصابات
منخفضة الوترية وعمليات اإلرهاب اليت شنها املتمردون
الشيوعيون .واستلزمت تلك التحديات تنفيذ استراتيجيات
جذرية من أجل حتقيق اهلدفني الرئيسيني املتمثلني يف إرساء األمن
والقضاء على الفقر .ومشلت االستراتيجيات اجلديرة بالذكر
إنشاء قرى جديدة ،مجعت املجتمعات املحلية اليت تعيش بالقرب
من حدود الغابات  -حيث كانت مفتوحة للتهديد واإلكراه
من جانب املتمردين  -أقرب إىل املدن ،حيث وفرت احلكومة
خدمات البنية التحتية األساسية ووسائل الراحة ،مبا يف ذلك
اإلسكان ،واملياه ،والكهرباء ،واألهم من ذلك ،األمن.
إن زيادة الشعور باألمن ،إىل جانب الفرص االقتصادية
املكتشفة حديثا لسكان القرى اجلدد جنحت يف كسب قلوب
األهايل وعقوهلم .والضمانات األمنية املقدمة من احلكومة تعين
متتع الشعب باحلرية يف تركيز وقته وطاقته على حتسني حالته
االقتصادية .ولقد أمثر تنفيذ ذلك واخلطط واالستراتيجات
اجلريئة األخرى .وأحد األمثلة على ذلك ،يف وقت االستقالل
عاش  70يف املائة من السكان يف فقر؛ ووفقا آلخر تقرير
لألمم املتحدة للتنمية البشرية عن ماليزيا ،الصادر يف عام
 ،2014فإن معدالت الفقر تبلغ  1.7يف املائة.

ونتشاطر الرأي القائل بضخامة التحديات اليت تواجهها
املجتمعات املتعددة األعراق والعقائد واملتعددة الثقافات،
ال سيما يف العامل النامي  -واليت تتضح من حيث تنفيذ أو
حتقيق مبادئ اإلدماج للجميع .كذلك نتشاطر الرأي القائل
بأن االستبعاد خطري للغاية يف الدول املتعددة الثقافات واألعراق
حيث ختضع عناصر معينة للمجتمع للتهميش أو االستبعاد
من التيار الرئيسي .واملهمة حىت أكثر صعوبة للمجتمعات يف
مرحلة ما بعد الزناع أو اليت تشهد مرحلة انتقالية ،نظرا ألنه
لن يكون بوسعها الشروع يف بناء الدولة وبناء السالم ،ولن
وإذ اتشاطر تلك الرواية القصرية من تاريخ بلدي ،أود أن
يسعها معاجلة األسباب اجلذرية ،مثل التهميش واالستبعاد،
أؤكد أن مفهومي اإلدماج والشمولية جيب تطبيقهما وال بد
اليت تؤدي إىل نشوب الزناعات يف املقام األول.
أن يسفرا عن نتائج ملموسة .كما وجدت ماليزيا أنه من
إن ماليزيا ،بوصفها ذاهتا جمتمعا متعدد األعراق والعقائد أجل تدعيم جهود بناء السالم وبناء الدولة ،جيب أن يقترن
والثقافات ،تدرك متاما تلك التحديات .فعند حتقيق االستقالل مشول اجلميع بالقيم األخرى اليت ال تقل عنه أمهية ،مبا يف ذلك
يف عام  ،1957أدى الشقاق االجتماعي يف االنتماءات العرقية
التسامح واالعتدال.
 حيث أعلن بشكل خاص عن حاالت تطابق العرق مع مهنتلك القيم املتأصلة يف احلياة اليومية لشعبنا مكنت ماليزيا
معينة  -إىل تفاوت كبري يف الدخل والثروة .ونتيجة لذلك،
انتشر انعدام الثقة وحىت العداء فيما بني الطوائف املختلفة على من التمتع بالسالم واالستقرار والتقدم النسيب منذ االستقالل.
كذلك رمبا تكون ماليزيا حمظوظة لكوهنا جزءا من منطقة
نطاق واسع.
32/112

1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

S/PV.7361

أعطي الكلمة اآلن لنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية
رابطة أمم جنوب شرق آسيا اليت ما برحت تسعى ،منذ
يف تايلند.
إنشائها يف عام  ،1967إىل تعزيز وتنفيذ هذه القيم.
السيد باتيمابراغورن (تايلند) (تكلم باإلنكليزية):
يشرف تايلند أن تكون جزءا من مداوالت اليوم .ونرحب
هبذه الفرصة للمسامهة يف تفكرينا بشأن موضوع هام جدًا
نبحثه اليوم.

تلك بعض من دروس تعلمتها ماليزيا عن الشمولية وعن
املنافع احلقيقية جدًا اليت حققتها يف جمال السلم واألمن واالستقرار.
فرص متكافئة،
وندرك بأنه عندما تُضمن جلميع قطاعات املجتمع ٌ
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ،وتُحترم هوياهتا املستقلة ،فإهنا
سوف تصبح منتجة وجزءًا نابضًا باحلياة يف الدولة ،وحتتفي بثراء
منذ إنشاء األمم املتحدة ،ما فتئت الكثري من آمال العامل
تنوعها بينما تعمل على بناء بلد موحد وقوي ومستقر.
وتطلعاته من أجل السلم واألمن تتوقف على الكيفية اليت
أود أيضا أن أبرز بأن مفهوم االعتدال الذي جيري التشجيع يضطلع هبا جملس األمن مبسؤولياته .من الواضح أن املسائل
عليه وممارسته يف ماليزيا ،قد متكن من إنتاج متاسك اجتماعي اليت تؤثر على سلمنا وأمننا املشترك قد أصبحت أكثر تعقيدًا،
فريد ّ
مكن من إقامة جمتمعات متعددة األعراق ،ومتعددة األديان ،سواء أكانت صراعات بني الدول أو داخل الدول ،وتوجد
ومتعددة اإلثنيات يف البلد للعيش معا يف سالم ووئام من خالل زيادة يف التحديات األمنية غري التقليدية .يف ذلك السياق
املفاوضات ،والتوافق واحللول الوسط ،واعتناق السلم ورفض املتغري ال بد لعمل جملس األمن من أن يتجاوز حل الزناعات.
أي شكل من أشكال التطرف والعنف من أجل البقاء املشترك وجيب على املجلس أن يوجه عمله بصورة متزايدة حنو منع
نشوب الزناعات ،وال سيما يف معاجلة األسباب اجلذرية هلا.
يف األجل الطويل ،واالستدامة والقدرة على التكيف.
أود أن أختتم كلميت بالتشديد على أن ماليزيا سوف
تواصل دعم املهمة املتمثلة يف تعزيز قيم الشمولية والرؤية الشاملة
لألمن الدويل القائم على ترابط الركائز الثالث ملنظومة األمم
املتحدة ،أال وهي السلم واألمن ،والتنمية ،وحقوق اإلنسان.

إن العديد من الزناعات اليت نشهدها ،سواء أكانت
داخل الدول أو بني الدول ،تضرب جذورها يف املشاكل
األساسية املتمثلة يف الفقر ،واإلجحاف االجتماعي ،وعدم
املساواة والتباينات داخل البلدان وبينها .تلك املشاكل تبعث
على اإلحباط والتهميش والعزلة وتولد التطرف وتؤدي إىل
الزناع .لذلك ،علينا أن نتصدى لألسباب اجلذرية إذا ما أردنا
وقف التيار املتزايد للتطرف كما شهدنا يف األحداث الصادمة
األخرية.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أود أن ٍ
أذكر مجيع املتكلمني
بأن يقصروا بياناهتم على ما ال يزيد عن أربع دقائق لكي يتسىن
للمجلس إجناز عمله بسرعة .يرجى من الوفود اليت لديها
بيانات طويلة ،توزيع النص املكتوب واإلدالء بنص موجز
عند الكالم يف القاعة .كذلك أناشد املتكلمني اإلدالء ببياناهتم
نعرف أن اجلزاءات والوسائل العسكرية ال تكفي
بسرعة عادية ليتسىن خلدمات الترمجة الشفوية أن تضطلع ملكافحة التطرف واإلرهاب .وعوضًا عن ذلك ،فإن
بعملها على النحو املناسب.
تعزيز رسم السياسات يف املجاالت السياسية واالقتصادية
أود أيضا أن أبلغ املشاركني أن هذه املناقشة املفتوحة واالجتماعية الشاملة جيب أن تكون أيضًا جزءا ال يتجزأ من
سوف تتواصل خالل ساعة الغداء بالنظر إىل العدد الكبري من احلل .تعتقد تايلند أن التنمية الشاملة اليت ال يستبعد منها
املتكلمني ،الذين نعرب هلم عن الشكر.
أحد واليت تتيح احلصول على فرص متكافئة من أجل مستقبل
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أخريا ،أود أن أهنئ أيضًا أعضاء املجلس اجلدد .إين واثق
بأهنم لن يعملوا فقط على إنعاش املجلس ،بل أيضًا سيمدونه
بآراء جديدة وطريقة تفكري جديدة مما سيزيد من تعزيز رسالة
املجلس يف صون السلم واألمن الدوليني.

أفضل سوف تساعد على الدفع قُ ُدمًا هبدفنا املتمثل يف السلم
واألمن املستدامني للجميع .ذلك يصح على الصعيدين الوطين
والدويل .لذلك ال بد للشمولية من أن تكون يف قلب خطة
التنمية ملا بعد عام  .2015وبالتايل فإن السلم واألمن والتنمية
الشاملة جيب أن تكون جزءا ال يتجزأ من منع نشوب الزناعات
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
وبناء السالم.
خارجية أوروغواي .
تعتقد تايلند أن التنمية الشاملة تتمثل يف وضع الناس يف
السيد أملاغرو (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :يسرين
جوهر جهودنا .لذلك ،فإن عمل املجلس يأخذ يف احلسبان أميا سرور أن أراكم يا سيادة الرئيسة تترأسون جلسة جملس
دائمًا العالقة بني التنمية واألمن وما هلا من أثر مباشر على حياة األمن هلذا اليوم .كذلك إنه لشرف كبري يل أن أدعى إىل
الشعوب ُ
وسبل عيشهم .ولتعزيز التنمية الشاملة من أجل السلم املشاركة فيها .أشكركم على الدعوة إىل عقد هذه املناقشة
واألمن ،ال بد جلميع جوانب عمل األمم املتحدة  -حقوق املفتوحة بشأن األمن والتنمية .وأخصكم بالشكر على بيانكم
اإلنسان ،والتنمية والسلم واألمن  -من أن تتكاتف .لذلك ،الرئاسي ( )S/PRST/2015/3الذي يسهم يف ترسيخ التكافل
علينا أن نكفل التماسك بني األجهزة الرئيسية يف منظومة األمم القائم بني الركائز الثالث ملنظومة األمم املتحدة ،وهي حتديدًا:
املتحدة .سوف يساعدنا ذلك على تطوير القدرة على التصرف حقوق اإلنسان ،والسلم واألمن ،والتنمية .أود أيضا أن
يف وقت مبكر ومناسب للتصدي للصراعات يف مهدها.
أعرب عن تقديري للمسامهات اهلامة اليت يقدمها األمني العام

كذلك تنطبق الشمولية على عمل املجلس .نرحب بان كي  -مون ،وصديقي العزيز أنطونيو باتريوتا الذي تشرفت
باجلهود اجلارية إلشراك غري األعضاء ومجيع أصحاب املصاحل باجللوس إىل جانبه مرة أخرى ،وملسامهة السيدة ليماه غبوي.
املعنيني ليتسىن مساع مجيع األصوات وااللتفات إليها يف
وبشكل عام ما من شك يف أن التنمية الشاملة ترتبط
مداوالت جملس األمن ألهنا تؤثر على عملية إحالل السلم خبطة منع نشوب الزناعات وبناء السالم.
واألمن للجميع.
ويشكل حتقيق االستقرار السياسي للدول وحكمها
قبل أن أختتم كلميت ،أود أن أشيد إشادة حارة بالرئيسة الدميقراطي وسالمة أراضيها شروطا لتحقيق التنمية وهي
باتشيليت على التزامها طيلة مجيع هذه السنوات بتعزيز حقوق أيضا ،نتيجة لذلك ،عوامل تسهم يف منع نشوب الزناع.
املرأة ومتكينها .وتؤيد تايلند خطة املرأة والسالم واألمن .وأشدد على هذا املبدأ الذي حنكم ونتعاون به على الصعيد
وتشجع املجلس على أن يفعل املزيد لزيادة أعداد حفظة الدويل .وبالرغم من أن كل دولة مسؤولة عن حتقيق التنمية
السالم من اإلناث ،وتويل النساء مناصب قيادية يف عمليات فيها ،فإن التعاون الدويل يستكمل اجلهود الرامية إىل بناء
السالم ،وزيادة عدد الوسطاء من النساء يف املفاوضات .ووفقًا حقوق أكرب بشكل متزايد ألعداد السكان املتزايدة من أجل
لذلك ،أتعهد بتقدمي الدعم ملبادرة “ ”HeForSheمن أجل تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية هبدف حتقيق التنمية اجلامعة
املساواة بني اجلنسني وبالتزام قوي لفعل املزيد من أجل حتقيق والشاملة للجميع.
ذلك اهلدف.
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وأود أن أشري إىل امليثاق االجتماعي لألمريكتني ،الذي
اتفقت عليه منظمة الدول األمريكية ،وهو يرسي األساس
للتنمية الشاملة للجميع مع حتقيق العدالة يف نصف الكرة
األمريكي ويؤكد على احترام حقوق اإلنسان واإلدماج وعدم
التمييز باعتبارها ركيزة أساسية للنظام .وساعدت تلك الرؤية
املشتركة يف املحافل اإلقليمية األخرى ،مثل السوق املشتركة
لبلدان املخروط اجلنويب واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية ومجاعة
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي ،على املحافظة
على حيزنا اإلقليمي وعلى إبقائه مستقرا وخاليا من الزناع.

S/PV.7361

للحقوق املدنية والسياسية ،وهي ضرورية لتوطيد الدميقراطية
وسيادة القانون .وباملثل ،يتوقف بناء جمتمعات أكثر عدال
وأكثر استقرار على عاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها
للتجزئة وترابطها.
وتعرب أوروغواي ،باعتبارها مرشحا لشغل مقعد غري
دائم يف جملس األمن للفترة  ،2017-2016عن التزامها
بذلك النهج الواسع ،الذي يربط حتقيق التنمية الشاملة للجميع
بصون السالم واألمن الدوليني .وتستلزم تنميتها احلد من الفقر،
والقضاء على الفقر املدقع ،وإدماج اجلميع يف نظام التعليم،
وحصول اجلميع على اخلدمات الصحية ،وإدماج النساء يف
مجيع جماالت املشاركة من خالل متكينهن ،واإلقرار حبقوق
من يرغبون يف الزواج من املثليني ،وإمكانية متكني االشخاص
ذوي اإلعاقة يف عيش حياة كاملة يف مجيع املجاالت ،مبا يف
ذلك جمال التوظيف ،ضمن جماالت أخرى.

إن اإلدماج  -االجتماعي والديين واإلقليمي والوطين
والعرقي واالجتماعي واجلنساين واالقتصادي والثقايف -
يتسم باألمهية حلكم أنفسنا بصورة أفضل .وهو منوذج حتقيق
الدميقراطية ،وهو مهم لبناء االستقرار السياسي واحلكم
الدميقراطي ،ومها بدورمها أساسيان للمحافظة على السالم
ويقوم أفضل جمتمع على أساس مراعاة حقوق مجيع األطفال
وبنائه .ومىت ما استبعدنا اآلخرين أو أخفقنا يف التصدي للتمييز
ضد شخص أو مجاعة أو طبقة اجتماعية ،فإننا نفقر تعايشنا والنساء واألقليات والالجئني وضحايا العنف وامليول اجلنسية
ونعطب جمتمعاتنا .ولكن بشكل أساسي ،حنن غري منصفني .وتعزيز هذه احلقوق .ونرى أن على جملس األمن أن يساعد من
خالل أعماله ،وبالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى
وميثل بناء السالم ،باعتباره هدفا طويل األمد ،مهمة
املوجودة على أرض الواقع ،على حتويل حاالت بعد انتهاء الزناع
شاملة ال بد أن تبدأ باملراحل األوىل لعملية حفظ السالم .ومن
إىل بيئات تشجع حتقيق التنمية واالستقرار الطويل األمد.
األمهية مبكان أن ينظر جملس األمن يف سبل إبراز حتقيق التنمية
ومن األمهية البالغة مبكان أن تقدم أجهزة األمم املتحدة
واحترام حقوق اإلنسان يف واليات بعثات حفظ السالم.
وأوروغواي ،بوصفها أحد البلدان الرئيسية املسامهة يف هذه الرئيسية إسهامات كبرية يف رفاه السكان وأن حتدث آثارا
البعثات ،شهدت على أرض الواقع اآلثار اإلجيابية القوية حقيقة يف احلاالت املدرجة يف جدول األعمال لفترة عقود.
لبناء جمتمعات أقوى وأكثر مشوال للجميع وأكثر قدرة على وال بد من مواصلة رفع مستوى معايرينا الحترام حقوق
الصمود .ونسلم بأمهية وضع رؤية سياسية فيما يتعلق باحلقوق اإلنسان ومراعاهتا.
من أجل تسوية الزناعات.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
ولن تكون جمتمعاتنا أكثر ثراء إال من خالل تعزيز احلقوق اخلارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة يف األرجنتني.
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكاملة ومراعاهتا واإلقرار
السيد تيمرمان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
هبا .وال ميكن زيادة تنمية جمتمعاهتا بدون االحترام الكامل أعرب عن اعتزاز األرجنتني برؤية مجهورية شيلي الشقيقة
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عضوا يف جملس األمن ،ويف هذه املناسبة ،برؤيتكم ،سيديت،
وأنتم تتولون رئاسة املجلس .كما أود أن أغتنم هذه الفرصة
ألهنئ مجهورية فزنويال البوليفارية على انضمامها إىل املجلس،
وصديقي رافائيل رامرييس على حضوره .وأشعر باالمتنان
أيضا على توجيه الدعوة إيل ألشارك يف هذه املناقشة بشأن
موضوع بالغ األمهية للواقع الدويل أال وهو :دور التنمية
الشاملة للجميع يف صون السالم واألمن الدوليني .كما أود
أن أشكر صديقي السفري أنطونيو باتريوتا والسيد ليماء غُبوي
على إحاطتيهما اإلعالميتني ،فضال عن تفانيهما يف خدمة هذا
املوضوع اهلام.
ويف هذه اللحظة ذاهتا جترى مفاوضات يف إطار املنظمة
تشارك فيها مجيع الدول األعضاء بصورة دميقراطية وبالتزام
ومسؤولية لصياغة اتفاق بشأن خطة جديدة للتنمية لألعوام
الـ  15املقبلة ستكون خري خلف لألهداف اإلمنائية لأللفية
وستكلل بالنجاح يف حتقيق اهلدف املتمثل يف القضاء على
الفقر .وال ميكن ملجلس األمن أن يتغاضى عن تلك العملية،
ولذلك السبب نرى أن الوقت مناسب إلجراء حوار مفتوح
يربط املهمة املتميزة لتحقيق التنمية باملسائل األساسية األخرى
املدرجة يف جدول األعمال الدويل ،مثل صون السالم واألمن
الدوليني.
وتؤكد األرجنتني على أن أية خطة للتنمية يف األمم
املتحدة جيب أن تقوم على أساس منظور حقوق اإلنسان،
أي ،ينبغي أن هتدف إىل كفالة حصول مجيع الرجال والنساء
على نطاق العامل على حقوقهم والتمتع حبرياهتم األساسية.
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ودعمها ومتابعتها من أجل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها
الثالثة .ونتيجة لذلك ،متكننا إتاحة فرص مثل الفرصة الراهنة
من حتليل سبل إبقاء قنوات االتصال مفتوحة ومن أن نكون
متأهبني لتجنب التقسيمات املغلقة أو ازدوج املعايري.
إن السياسات اإلمنائية العامة اليت تتضمن اإلدماج
االجتماعي هي طريق إحراز النجاح الذي اخترناه يف
منطقتنا ،ونأمل أن تواصل اخلطة الدولية اجلديدة السري يف
االجتاه املؤدي إىل حتقيق التنمية الشاملة للجميع .وفعال ،يعين
حتقيق التنمية بدون استبعاد أن املجتمعات ستمضي قدما يف
استعادة احلقوق وتوسيعها ويف توطيد دولة وطنية قائمة وفعالة
وتعزيز السياسات العامة ويف الوقت نفسه التعاون املستمر مع
احلكومات املحلية وحكومات املقاطعات فضال عن املنظمات
االجتماعية ،وتطوير وتنفيذ املبادرات اليت تصلح أوجه عدم
املساواة يف املهمة اجلارية املتمثلة يف البحث على اإلدماج.
وهذا يقود بالضرورة إىل تصور األشخاص واألسر
واملجتمعات املحلية باعتبارها صاحبة احلقوق ويتطلب
اإلقرار الفعال جبميع احلقوق األساسية ووضع سياسات فعالة
ومناهضة للتمييز .وذلك يعين أن علينا تعزيز التزام األمم
املتحدة مع املنظور الشامل حلقوق اإلنسان.
وتلك هي األهداف اليت قادت إىل إنشاء األرجنتني إلطار
واسع لإلدماج ،من تشجيع التغيري الثقايف ،وهو ضروري
ملكافحة مصادر التمييز بطريقة هيكلية إىل بناء جمتمع حيظى
باملزيد من التمثيل واالعتراف واملشاركة املدنية .وكل هذا
يتماشى مع اإلدراك بأن التنمية الشاملة للجميع ومكافحة
التمييز يساعدان على حتسني االستقرار وتعزيز الدميقراطية ،مبا
يف ذلك إدارة الشؤون العامة وسيادة القانون والتسوية السلمية
للزناعات ،وبناء على ذلك ،صون السالم واألمن الدوليني.

وبينت الظروف التارخيية يف بلدي واملعتقدات السياسية
يف جمتمعنا أن التنمية وحقوق اإلنسان والسالم واألمن
الدوليني أمور مترابطة بشكل واضح وحبيث ال ميكن معاجلتها
بشكل منفصل .ويف اجلمعية العامة طورنا أدوات وقدرات
وال يسعنا سوى أن نذكر يف هذه اجللسة الصلة الوثيقة
ال غىن عنها لتحديد جهود املجتمع الدويل واالتفاق عليها بني تنمية حقوق اإلنسان والسالم واألمن يف سياق األسباب
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األساسية لإلرهاب الدويل .وحنن مجيعا تأثرنا من اهلجمات التنمية على أن يكون اإلدماج االجتماعي حتديا ذا أولوية يف
املروعة اليت وقعت قبل فترة قصرية ال تتجاوز بضعة أيام سياق حتقيق تقدم ملموس يف التخفيف الفعال من التهديد
يف فرنسا ونيجرييا واليمن ولبنان وأودت حبياة العديد من الذي تشكله اجلرمية عرب الوطنية واإلرهاب الدويل ،وبالتايل
احلد بشكل كبري من الظروف اليت تؤدي إىل انتشارمها.
األشخاص األبرياء.
إن األرجنتني تدين اإلرهاب مجيع أشكاله ومظاهرة.
وعلينا منح األولوية ملنع اإلرهاب ومكافحته يف اإلطار املتعدد
األطراف وإيالء أمهية خاصة الستراتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة قبل
مثاين سنوات ولركائز االستراتيجية األربع .وهنا أود أن أؤكد
على أن االستراتيجية تقر وتشمل ركيزة أوىل تشري إىل اختاذ
تدابري ملعاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب .وتشمل
تلك الظروف انتهاكات حقوق اإلنسان؛ والتمييز العرقي
والوطين والديين؛ واالستبعاد السياسي والتهميش االجتماعي
 االقتصادي.ويف حني أن هذه الظروف ال تربر بأي حال من األحوال
ارتكاب أعمال إرهابية ،فيجب أن ندرك أهنا ميكن أن تؤدي
إىل التطرف والتجنيد لتلك الغاية.
إن األرجنتني مقتنعة بأن أساس الوقاية يتمثل يف السياسات
اليت تعزز االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واإلدماج االجتماعي
للفئات األكثر ضعفا من السكان .والشباب واملهاجرون عرضة
للتطرف والتجنيد ،خاصة إذا كانوا عاطلني عن العمل أو مهمشني.
وال ميكن ملنظمة إجرامية عرب وطنية أو مجاعة إرهابية أن جتد أرضا
خصبة يف املجتمعات اليت تنجح يف الوصول إىل مستويات عالية
من التعايش السلمي عن طريق توفري العدالة االجتماعية وجعل
القضاء على الفقر هدفا رئيسيا لسياستها اإلمنائية.
ووفقا لذلك ،ال بد من موازنة جمرد النظر يف استخدام
القمع يف مكافحة اإلرهاب ببذل جهود لتعزيز املساواة
والقضاء على الفقر وتوفري العمل الالئق والتعليم وحصول
اجلميع على الرعاية الصحية .وبعبارة أخرى ،جيب علينا تعزيز
1501582

وأود أن أختتم باإلشارة إىل الوثيقة اخلتامية للفريق العامل
املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة ،اليت
أقرهتا اجلمعية العامة خالل شهر أيلول/سبتمرب ،واليت اتفقنا
فيها على اإلطار املفاهيمي ألهداف التنمية املستدامة واألهداف
الـ  17لتوجيه جهود املجتمع الدويل املتجددة بشأن التنمية
الشاملة للجميع .وتنص هذه الوثيقة على أن البشر يف صلب
التنمية املستدامة وأن الفقر ميثل املشكلة الرئيسية اليت تواجه
العامل اليوم .ويشكل القضاء على الفقر ،جنبا إىل جنب مع
تعديل األساليب غري املستدامة لإلنتاج واالستهالك وتعزيز
الطرائق املستدامة ومحاية املوارد الطبيعية وإدارهتا ،اليت هي
أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية ،األهداف العاملية للتنمية
املستدامة وشرطا ال غىن عنه لتحقيقها.
والوثيقة اليت جاءت نتيجة لعمل شاق قامت به مجيع
الدول األعضاء طيلة عام ،بدعم من منظومة األمم املتحدة
واملجتمع املدين واخلرباء الدوليني يف إطار عملية تشاورية
واسعة ،تعيد التأكيد على أمهية احلرية والسالم واألمن واحترام
مجيع حقوق اإلنسان ،مبا فيها احلق يف التنمية واحلق يف حتقيق
مستوى معيشي الئق ،وكذلك يف الغذاء واملاء وسيادة القانون
واحلكم الرشيد واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وااللتزام
العام ببناء جمتمعات أكثر عدال ودميقراطية من خالل التنمية.
إننا مقتنعون بأننا لن نتمكن من حتقيق أهداف التنمية
املستدامة والعدالة وحقوق اإلنسان ،وبالتايل اإلسهام يف صون
السلم واألمن الدوليني بطريقة أكثر استدامة وفعالية ،إال من
خالل التنمية الشاملة للجميع والقائمة على أساس املساواة
يف احلقوق واالحترام الكامل للتنوع وتوفري الكرامة للجميع.
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الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
خارجية هاييت.

جنبا إىل جنب .ولكي تكون عمليات حفظ السالم فعالة حقا
على املدى الطويل ،جيب أن تكون جزءا من ترتيب سياسي
شامل يأخذ بعني االعتبار مجيع التهديدات الناشئة لألمن
ومجيع احلاالت اليت قد تشجع التخلف أو حتتوي على بذور
الزناع وتكراره املحتمل .وهلذا السبب ،ما فتئت حكومة هاييت
تؤكد خالل تعاوهنا الطويل األجل مع أعضاء جملس األمن
بشأن والية البعثة رغبتها يف رؤية شركائها يعطون أمهية أكرب
الحتياجات التنمية ،وال سيما أوجه القصور اهليكلية ونقاط
الضعف الكثرية اليت تعيق اإلدماج االقتصادي واالجتماعي
للفئات املحرومة وتقدمي اخلدمات األساسية للسكان.

خربهتا املكتسبة يف حنو  50بعثة حلفظ سالم منتشرة يف مجيع
أحناء العامل ،إطارا معياريا ال غىن عنه ال يشمل على حنو متزايد
املصادر العديدة لعدم االستقرار والزناع وحدها ،ولكن أيضا
التفاعالت الدينامية بني تلك العوامل ،واليت كثريا ما تشكل
يف حاالت ما بعد الزناع عقبات كأداء أمام النمو والتنمية،
وبالتايل ،أمام أي جهد إلحالل سالم دائم.

وفيما يتعلق على وجه اخلصوص باحلالة السياسية الراهنة،
اليت أثارت بعض القلق لدى أعضاء املجتمع الدويل ،أود أن
أطمئن مجيع شركائنا أنه بفضل روح التراضي وتوافق اآلراء
اليت أبداها الرئيس جوزيف مارتيلي والغالبية العظمى من
الطبقة السياسية يف هاييت ،فإن هاييت قد تغلبت بنجاح على
األزمة اليت هددت بتقويض التقدم املحرز يف برنامج االستقرار
الذي نفذ خالل العقد املنقضي .وهذا مثال ال جدال فيه
على النضج السياسي احلقيقي للشعب اهلاييت وإجنازاته الكبرية
اليت حتققت ،يف مجلة أمور ،بدعم من البعثة ،يف جمايل حتقيق
االستقرار والتنمية.

السيد بروتوس (هاييت) (تكلم بالفرنسية) :أود يف البداية
أن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،واألمني العام والسفري باتريوتا
على بياناتكم االفتتاحية .وأود أيضا أن أعرب عن تقديري
ملمثل فزنويال الذي تطرق بيانه إىل احلالة يف هاييت .وأخريا،
أود أن أثين على جملس األمن على توليه زمام املبادرة لعقد
هذه املناقشة املفتوحة ،وهي مهمة للغاية فيما يتعلق بالتنمية
الشاملة وحفظ السالم .ويسرين بشكل خاص املشاركة حيث
استفادت مجهورية هاييت على مدى السنوات الـ  10املاضية
ويف هذا الصدد ،فإننا نرحب بتقارب رؤية حكومة
من وجود بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت ،اليت
تعرب واليتها بوضوح عن الترابط القائم بني السالم والتنمية .هاييت واجلهود اليت تبذهلا مع رؤية البعثة وجهودها فيما
إن أمهية مناقشة املجلس واضحة جبالء .فعمليات حفظ خيص تشكيل وتكييف برنامج حتقيق االستقرار .ومن دواعي
السالم ،بغض النظر عن نطاق املوارد املتاحة هلا من أجل سرورنا أن بعض االحتياجات اإلمنائية ،خاصة تلك اليت تشمل
بناء القدرات يف جمال األمن ،ال تكفي وحدها ويف حد ذاهتا البنية التحتية وإعادة البناء بعد الزلزال ،ومحاية املدنيني قد
إلحالل السالم والتوازن يف املجتمع املعين إذا جتاهلت البعثات أُخذت بعني االعتبار ،مبا يف ذلك يف إطار املشاريع ذات األثر
الصلة بني األمن والتنمية وبني التنمية الشاملة للجميع وحفظ السريع اليت تقدم إسهامات كبرية يف جمال احلفاظ على السالم
السالم ،أو قللت من شأن تلك الصلة .وتثري حتديات التنمية واالستقرار .ويويل الطرفان أمهية متساوية مللكية احلكومة
تساؤالت متعددة .وقد وضعت األمم املتحدة ،بدعم من اهلايتية للمشاريع املشتركة ،وحيث جيب ضمان املتابعة.

وتؤيد حكومة هاييت تأييدا كامال اجلهود احلالية املبذولة
العتماد هنج شامل ومتسق ومتكامل حلفظ السالم واألمن
على أساس منع نشوب الزناعات أو استئنافها .ونعتقد على
وجه اخلصوص أن حفظ السالم واحلاجة إىل التنمية يسريان
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إننا ممتنون للغاية لشركائنا يف املجتمع الدويل على
دعمهم لشعب وحكومة هاييت طوال األزمة غري العادية اليت
شهدها بلدنا .ونأمل أن يستمر جملس األمن ومجيع شركائنا يف
املجتمع الدويل يف دعمهم حلكومة وشعب هاييت يف تعزيزمها
لسيادة القانون والدميقراطية .وبشكل أعم ،فإننا نعتقد أنه ميكن
استخدام مثال بعثة األمم املتحدة يف هاييت ،رغم حمدوديته،
من نواح كثرية كنموذج إلنشاء والية فعالة حلفظ السالم بعد
انتهاء الزناع.
ويتعني أن يسري بناء القدرات يف جمال األمن جنبا إىل
جنب مع شواغل التنمية .وجيب على شركائنا يف املجتمع
الدويل العمل مع البلد املضيف ،ومبا يتوافق مع استراتيجيته
للتنمية الوطنية ،لتهيئة الظروف املواتية لتحقيق التنمية الشاملة
للجميع والدائمة .وبعبارة أخرى ،لتحسني ظروف معيشة
الشعب ،وهو عامل حاسم يف صون السلم.
وعليه ،ففي إطار االستجابات مستقبالً ،وفيما يتعلق
ببعثات حفظ السالم ،من األمهية ملجلس األمن أن يضع ذلك
االرتباط احلاسم بني حفظ السالم والتنمية يف االعتبار ،يف
مرحلة مبكرة .وإنين أري يف ذلك أحد الشروط اهلامة للحفاظ
على سالم دائم على أرض الواقع.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
وزير اخلارجية واحلراك البشري يف إكوادور.
السيد أريساغا (إكوادور) (تكلم باإلسبانية) :أنقل لكم
التحيات األخوية من الرئيس رافائيل كوريا ،ووزير اخلارجية
ريكاردو باتينيو أروكا وثورة مواطنينا .ويود وفدي ،بداية ،أن
يعرب عن ارتياحه لرؤيتكم ،سيديت الرئيسة ،تترأسون جلسة
جملس األمن هذه وامتناننا للعمل الذي تضطلع به شيلي خالل
رئاستها للمجلس .ويسعدين أميا سعادة أن أكون حاضرًا هنا
اليوم ،يوم مارتن لوثر كينغ ،الذي حنتفل فيه بذلك احلائز على
جائزة نوبل للسالم ،الذي كافح بال كلل من أجل التنمية الشاملة.
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يف القرن احلادي والعشرين ،مل يعد السالم يعين غياب
احلرب فحسب .فالسالم من دون الشمول والعدالة ليس
السالم احلق .والتغلب على الفقر هو الواجب األخالقي األكرب
الذي يواجه هذا الكوكب اليوم ،فتلك هي املرة األوىل يف
تاريخ البشرية اليت ال يتأتى الفقر فيها نتيجة شح يف املوارد أو
نقص يف العوامل اليت حتدث بشكل طبيعي ،بل إنه نتاج نظم
جمحفة وإقصائية.
وفيما يتعلق بإكوادور ،جيب أن يكون اإلنسان حمور كل
شيء  -وليس رأس املال .وبالنسبة لبلدي ،فإن العيش الرغد ،يف
وئام مع الطبيعة ،هو األمر األساسي .وإذ نضع ذلك يف االعتبار،
فقد مكنت إكوادور حكومتها على مدى السنوات الثماين
املاضية .وأتاح ذلك ختطيط سياساهتا العامة وتصميمها وتنظيم
ومراقبة الثروات وإعادة توزيعها .وبفضل ذلك اجلهد الكبري،
متكنا من خفض الفقر على الصعيد الوطين من حيث الدخل
بنسبة  15يف املائة .ورفعنا مستويات املساواة مبعدل  8نقاط،
مبقياس ُمعامل جيين .وعممنا التعليم األساسي ،وضاعفنا خدمات
الرعاية الصحية العامة بواقع ثالثة أضعاف وكفلنا جمانية التعليم
العايل ،وعززنا استثماراتنا يف هذا النوع من التعليم للوصول به
إىل أعلى مستوى يف أمريكا الالتينية .وعززنا عرض خدماتنا
العامة ونوعيتها ،واسترعينا االنتباه إىل العمل املزنيل بدون مقابل
مع زيادة خدمات الضمان االجتماعي ألكثر من  1.5مليون
إكوادوري ،أي ما يعادل  10يف املائة من السكان ،وكل ذلك
مع احلفاظ على أعلى معدل لالستثمار العام يف أمريكا الالتينية.
لقد فتحت حكومة إكوادور صفحة عهد جديد ،وبلدنا
اآلن يعج باألفكار اجلديدة ولديه ثقة كبرية بالنفس واعتداد
معزز بالذات والسيادة .وبالرغم من الصعاب النامجة عن
األزمة العاملية واالخنفاض احلايل يف أسعار النفط ،،وهو سلعة
التصدير الرئيسية يف بالدي ،فقد أكدت حكومة إكوادور أهنا
ستفي باعتمادات القطاع االجتماعي يف امليزانية العامة.
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وعلينا أن نقر بأننا ما زلنا نعاين ،دوليًا ،من تداعيات
نظام عاملي غري عادل بل وغري أخالقي أيضًا .وإذ نقترب من
الذكرى السنوية السبعني لتأسيس األمم املتحدة ،يود وفدي
أن يتبادل األفكار التالية بشأن املوضوع قيد املناقشة اليوم.
أوالً ،حنن نعترب أن أصل األزمة العاملية ينبثق من االعتقاد
بأن كل شيء هو من عمل رأس املال ،وبتحديد أكثر رأس
املال النقدي .ومع ذلك ،فإن حل األزمة جيب أن يشمل
استعادة املجتمع لسيطرته على األسواق.
ثانيًا ،جيب أن ننشئ نظامًا اقتصاديًا دوليًا جديدًا على
أساس إطار للتجارة العادلة املتضامنة مع االقتصادات النامية
وهيكل مايل دويل جديد يعطي األولوية للحفاظ على البيئة
ومشاريع اإلدماج االجتماعي ،ويساعدنا على حتقيق السيادة
الغذائية ويضمن استمرار دورات احلياة.
ثالثًا ،إن األزمة اليت نواجهها ،يف حد ذاهتا ،ينبغي أن متثل
نقطة حتول يف تعزيز دور األمم املتحدة يف احلوكمة االقتصادية
العاملية هبدف الشروع يف إصالح شامل للنظام املايل الدويل
وإضفاء صفة الدميقراطية على العالقات الدولية.
رابعًا ،ويف هذا اإلطار ،تعترب إكوادور أن اإلنسان تظل
له األولوية .وكما ذكرت آنفًا ،فمن واجبنا األخالقي ختليص
البشر من براثن الفقر .ولكي نفعل ذلك ،علينا أن نتأكد من
أن مواردنا الطبيعية تستخدم بشكل مسؤول.

19/01/2015

ويف هذا العام بالذات ،فإن قضايا مثل خطة التنمية ما بعد
عام  ،2015والتحديات اليت يفرضها تغري املناخ ،واملشاكل
اجلسيمة اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية والدول غري
الساحلية وتداعيات الكوارث الطبيعية ،كل ذلك جيربنا على
النظر يف كيف أصبحت التنمية الشاملة اآلن حمور التركيز يف
العمل املحلي داخل الدول ،ويف التعاون بني الدول ويف بناء
السالم.
سادسًا ،إن الدافع إىل تكديس الثروة بال حدود وتركيز
السلطة يؤدي إىل مزيد من االنتهاكات حلقوق اإلنسان.
ومن أمثلة ذلك التجاوزات اليت ترتكبها بعض الشركات عرب
الوطنية ،اليت ينبغي أن تنظم أنشطتها مبوجب صك عاملي ملزم
قانونًا .وحنن بصدد مراجعة صك من هذا القبيل والتفاوض
بشأنه يف جنيف حاليًا.
سابعًا ،يشدد بلدي على الضرورة امللحة إلحراز تقدم
بشأن إصالحنا لألمم املتحدة كيما يتسىن هلذه املنظمة أن
تكون أكثر دميقراطية وكفاءة وشفافية .فبعد  70عامًا من
إنشائها ،ال ميكن للمنظمة أن تظل تعكس واقع أربعينيات
القرن املاضي .فاإلصالح ليس ضروريًا فحسب ،بل إنه أمر
بالغ األمهية ملستقبل هذه املنظمة ويتطلب منا مجيعًا أن نلتزم
به .وعلينا أال نفوت هذه الفرصة التارخيية اليت تسنح لنا هذا
العام ،وعلينا أن نضمن الذهاب إىل اجلمعية العامة يف دورهتا
القادمة مبقترحات حمددة وتوافقية.

خامسًا ،ينبغي أن نعمل على النهوض بالتنمية اليت تقوم
ثامنًا ،إنين أؤيد سلفًا البيان الذي سيدىل به بعد قليل
على املهارات البشرية والتعليم واملعرفة واإلبداع ،ولكن تنمية
سيادية وحتترم حقوق اإلنسان أيضًا .وجيب أن يكون احلد من باسم جمموعة الـ  77والصني .وعلى هيئات األمم املتحدة أن
الفقر املدقع والفقر وعدم املساواة املعايري األساسية لقياس تلك تضطلع بوالياهتا ،كل يف جماله.
التنمية .وجيب دعم كل اجلهود املبذولة لتحقيق تلك الرؤية
تاسعًا ،وأخريًا ،أود أن أشدد جمددًا على الدور املهم
املاثلة يف األذهان ،حبيث تكون البشرية ورفاهها يف صميم لإلدماج يف االستقرار السياسي واحلكم الدميقراطي والتنمية
عمل الدول واملنظمات الدولية ،ألن تلك اجلهود ضرورية إن يف بلداننا.
أردنا بناء سالم حقيقي ودائم.
40/112

1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

S/PV.7361

ولنعمل على التصدي ملصادر االستبعاد وإنشاء نظم متسق ،غري أنه ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به .ومن
اإلنذار املبكر حتقيقا لتلك الغاية .وأرى أنه جيب علينا أن املهم التأكيد منذ البداية على أمهية العمل الشامل الذي جيب
نتعلم من املمارسات اجليدة .وبلدي على استعداد لتشاطر أن تضطلع به منظومة األمم املتحدة برمتها هبدف ضمان إجياد
جمتمعات سلمية عادلة ،دميقراطية وشاملة للجميع.
خرباته والتعلم من النماذج الناجحة األخرى.
وأخريا ،أشكر وفد شيلي على عمله واهتمامه مبعاجلة
املسائل الرئيسية املدرجة يف جدول األعمال الدويل .وجيب أن
نكون استباقيني وقادرين على حتديد أهداف واضحة ،عالوة
على العمل حنو حتقيق نتائج حمددة يف هذا املجال .وسيق ّدم
بلدي ،إكوادور ،دعمه الكامل لتحقيق ذلك اهلدف.

وترى املكسيك أنه جيب أن تسترشد املعايري اجلديدة
للتنمية العاملية مببادئ من قبيل اإلدماج االجتماعي واالقتصادي،
كي نتمكن من ضمان تكافؤ الفرص جلميع األشخاص ،مع
التركيز بشكل خاص على املهمشني واملستبعدين والضعفاء.
ويتسق موقفنا يف هذا الصدد متاما مع ما أعربت عنه الرئيسة
باتشيليت ،اليت نؤيدها متاما.

وليست هذه املناقشة ضرورية فحسب ،بل هي حسنة
التوقيت أيضا .وال شك أن عملية املفاوضات احلكومية
الدولية اليت تبدأ اليوم يف اجلمعية العامة وترمي إىل حتديد
أهداف وغايات خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015تتيح فرصة
هامة لتعزيز التنمية الشاملة للجميع بوصفها عامال يف كفالة
حتقيق السلم واألمن الدوليني.

وجيب أن يكون األفراد ورفاههم يف صلب اجلهود
املبذولة على الصعيدين الوطين والدويل .وينبغي أال يكون
هناك جمال لالستبعاد أو انعدام الفرص يف ظل جمتمع دويل
حبق .وتقتضي الوقاية الفعالة من الزناع تعزيز سيادة القانون
على الصعيدين الوطين والدويل .وأود أن أؤكد على أن منع
نشوب الزناعات واجب ملزم وال يقتصر على أعضاء املجلس
اخلمسة عشر فحسب ،وأن ما نتناوله هنا مبثابة مسؤولية
غري مشروطة جلميع الدول األعضاء الدائمني يف هذه املنظمة
العاملية .ويقتضي هذا بذل جهد مجاعي وتوفّر اإلرادة السياسية
يف خمتلف هيئات ووكاالت منظومة األمم املتحدة.

الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
ويف الواقع ،فإننا نواجه حتديات متزايدة التعقيد،
السيدة فانيسا روبيو ،نائبة وزير شؤون أمريكا الالتينية ومنطقة
وتطالب جمتمعاتنا عن حق باستجابات هلا من قبل احلكومات
البحر الكارييب يف وزارة خارجية املكسيك.
السيدة روبيو (املكسيك) (تكلمت باإلسبانية) :يعرب واملؤسسات الدولية .وإن لكل نزاع مساته وأبعاده اخلاصة،
وفد بلدي عن امتنانه حلكومة شيلي على الطريقة اليت شاركت وليس مثة حل واحد يصلح هلا مجيعا ،بيد أن هناك عنصرا
هبا يف أعمال جملس األمن .ونود أن هننئكم ،سيديت الرئيسة ،ثابتا :فالعامل ما زال يطالب بتجديد االلتزام من جانبنا بوضع
على هذه املبادرة االستثنائية بعقد هذه املناقشة بشأن مسألة هنُج جديدة ،وإجياد حلول ترمي إىل إعادة ترميم النسيج
هامة للغاية وهي :التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون االجتماعي وكفالة توفري الظروف الالزمة للتنمية الشاملة
ملواطنينا ،فعال وليس قوال فحسب.
السالم واألمن الدوليني.

وقد سعى املجتمع الدويل منذ وقت طويل إىل أن جيسد يف
ممارساته املعادلة األكيدة واملعقدة :الترابط بني السالم واألمن،
والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان .لقد أحرزنا تقدما حنو
إدراك هذا الواقع الثالثي األطراف ،فضال عن العمل على حنو
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وجيب أن تسهم عمليتا االستعراض املتوازيتان  -اللتان
جيري االضطالع هبما يف عام  2015بشأن هيكل بناء السالم
وعمليات حفظ السالم وتنفيذ القرار  )2000( 1325بشأن
املرأة والسالم واألمن ،بالتزامن مع املفاوضات بشأن خطة
التنمية ملا بعد عام  - 2015إسهاما فعاال يف تعزيز التنمية
الشاملة والتأكيد جمددا على وجود صلة ال تنفصم بني السالم
واألمن والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان.

إن جملس األمن هو اجلهاز الذي تقع عليه املسؤولية
الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني مبوجب ميثاق األمم
املتحدة .وقد تناولت جلسة اليوم على وجه اخلصوص -
مسألة ذات آثار خطرية على السلم واألمن الدوليني .ويتيح
لنا استعراض البيئة الدولية الفرصة لتجديد التزامنا يف مواجهة
التحديات املتغرية باستمرار ،والدعوة إىل رؤية جريئة لتحقيق
السالم واألمن الدوليني.

وحنن يف املكسيك واثقون من أنه جيب أن يبدأ طريق
املضي قدما حنو مستقبل أفضل  -مستقبل من السالم والرخاء
واملزيد من الفرص  -باحترام قانون حقوق اإلنسان ،وتعزيز
الشفافية واملساءلة ،وإجياد اهلياكل األساسية الرئيسية اليت من
شأهنا أن تدعم التنمية وتنفيذ اإلصالحات على حنو فعال،
وبطبيعة احلال ،مكافحة الفقر بطرق تشمل مشول اجلميع
واملشاركة االجتماعية.

وحني نسلط اهتمامنا على الشعوب ،فإننا نرى أن
أكثر األولويات إحلاحا بالنسبة للمتضررين من الزناع املسلح
تتمثل يف حتقيق األمن والتنمية واحترام سيادة القانون وحقوق
اإلنسان يف غالب األحيان .وبعبارة أخرى ،فهذه مسألة
حياة أو موت بالنسبة هلم .ويقينا أن العزم القوي على تويل
املسؤولية العاملية عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة يؤدي
إىل زيادة مصداقية جملس األمن .وإن احلماية الفعالة للسكان
املدنيني أمر أساسي لتحقيق السالم املستدام ،وينبغي أن يؤخذ
تدخل عمليات حفظ السالم.
هبا يف االعتبار عند ّ

الرئيسة (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لنائبة وزير
اخلارجية يف اجلمهورية الدومينيكية.

وإىل جانب السياق الدويل املتغري  -كما مسعنا مرارا
وتكرارا منذ بداية هذه اجللسة  -فإن هناك هتديدات جديدة
ناشئة تؤثر سلبا على األمن .وتشمل هذه التهديدات :التهميش
واإلرهاب وتغري املناخ وانتشار األسلحة والقرصنة واالجتار
باملخدرات واجلرمية املنظمة الدولية بوصفها نتيجة طبيعية له.
وجيعل تعقيد تلك التهديدات والترابط املتبادل للمسائل املتعلقة
مبسائل األمن والتنمية دور جملس األمن أكثر صعوبة ،وخاصة
ما يتعلق بواليات بعثات حفظ السالم اليت تزداد تعقيدا هي
األخرى ،األمر الذي يقلل من فعاليته.

ونكرر التأكيد على امتناننا للبلد الشقيق شيلي الذي
عرض هذه املسائل املترابطة اهلامة على طاولة املناقشة اليوم.

السيدة لرييانو دي ال كروث (اجلمهورية الدومينيكية)
(تكلمت باإلسبانية) :أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لكم ،الرئيسة
ميشيل باتشيليت ،على مبادرتكم بعقد هذه اجللسة اهلامة
للغاية واحلسنة التوقيت .وتدل القيادة اليت أبديتموهنا يف خمتلف
املناصب اليت توليتموهنا على التزامكم بأمسى األهداف الدولية.
وأود أيضا أن أهنئ األمني العام على إحاطته اإلعالمية اليت
اتسمت بالعمق والوضوح .وباملثل ،نرحب باإلحاطتني
ونرى أنه لكي يتمكن جملس األمن من التصدي هلذه
اإلعالميتني اللتني قدمهما السيد دي أغويار باتريوتا ،رئيس
جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غُبوي ،رئيسة مؤسسة غُبوي التحديات اجلديدة ،فإن ذلك يقتضي أن ينظر املجلس مرة
أخرى يف أكثر السبل اليت متكنه من العمل بشكل فعال.
للسالم يف أفريقيا.
وينبغي للمجلس أن حيقق أقصى قدر ممكن من الفعالية،
42/112

1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

وخاصة فيما يتعلق مبسألة الوقاية .ومن األفضل منع نشوب
األزمات والزناعات بدال عن إجياد احللول هلا .ويف ذلك
الصدد ،ينبغي أن يبذل جملس األمن قصارى جهده يف سبيل
حتسني نظام اإلنذار املبكر للمنظمة.
وباإلضافة إىل حمتواها التشغيلي ،فإنه جيب أن حتافظ
عمليات حفظ السالم على طابعها الشامل واملتعدد التخصصات.
نشيد بإدراج عناصر جديدة يف هذه العمليات اليت
تعطي األولوية للمرأة ،واجلنود األطفال ،وضحايا االنتهاكات
اجلنسية ،ومحاية السكان املدنيني كما ذكرنا من قبل .ويف
ذلك الصدد ،أود أن أثين على الرئيسة باتشيليت واألمني
العام على قيادهتما القوية يف تعزيز قضية املرأة يف هذه املواضيع
احلساسة ،اليت كانت مهمشة لألسف يف سياق األمن الدويل
حىت اآلونة األخرية.
إن ضمان السالم واألمن الدوليني مهة جسمية تتطلب
التعاون واملزيد من الدعم من جانب جملس األمن إزاء منظمات
التعاون الدويل واملجتمع الدويل .وستكون املهمة هي تعزيز
القدرات على االضطالع بالفعل ببناء السالم يف البلدان املتأثرة
بطريقة من شأهنا ،إن أمكن ،منع ظهور األزمات من جديد.
وينبغي للبلدان اخلارجة من الزناع أن تتمكن من االعتماد
بصورة متزايدة على برامج املعونة الفعالة الستعادة مؤسساهتا
السياسية والقضائية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية .فإذا
مل تكن لديها رؤية واضحة وإذا مل تعاجل الفقر املدقع واحلرمان
بشكل مالئم ،فمن املؤكد أنه لن يكون هناك سالم دائم.
استمرت فيها عمليات حفظ السالم عدة
هناك حاالت لبلدان
ّ
سنوات مث وصلت إىل هنايتها ،ولكن هذه البلدان اضطرت
ملواجهة املشاكل من جديد .هذا يعين أن الن ُهج املتبعة مل تعاجل
املشاكل األساسية.
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دعمًا جلارتنا هاييت للتغلب على الظروف العصيبة أيًا كان
نوعها .لقد عمل شعبنا يف تضامن لبذل كل ما يف وسعه من
أجل مساعدة البلد املجاور لنا ،ويف هذا الصدد ،من اجلدير
بالذكر اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الثنائية املشتركة بوصفها
شك ً
ال ملموسًا من الدعم ملهام اإلنتعاش .ولذلك نود أن
نعرب عن تقديرنا للجهود اليت تبذهلا البلدان يف منطقتنا من
أمريكا الالتينية وخارجها ،واليت تشارك يف بعثة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف هاييت.
نود االستفادة من هذه املناسبة اهلامة حلث املجتمع
الدويل املمثل يف هذا اجلهد الدويل اهلام على إيالء مزيد من
االهتمام للدول اهلشة والدول اخلارجة من الزناع بغية بناء
قدرات املؤسسات الوطنية على التصدي بكفاءة ملشاكل
التنمية واألمن .إن الوكالء الدوليني ككل ،بدعمهم املايل
وقدراهتم ،مدعوون للعمل معًا من أجل تلبية احتياجات
املجتمعات اهلامشية .ويف عامل اليوم ،الذي يعمل يف بيئة أمنية
سريعة التغري وال ميكن التنبؤ هبا ،جيب أن نتخذ كل اإلجراءات
واالستجابات األكثر إقناعًا واتساقًا .وإذا مل نفعل ذلك ،فإن
األمم املتحدة واملجتمع الدويل سيضيعان فرصة كبرية للسالم.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
باكستان.
السيد مسعود خان (باكستان) (تكلم باإلنكليزية):
يشرفنا أن السيدة ميشلي باتشيليت ،رئيسة شيلي ،تولّت
رئاسة هذه املناقشة ملجلس األمن .ونشكر السفري باتريوتا
والسيدة غبوي على إحاطتيهما اإلعالميتني املتبصرتني.

إن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الركائز
الثالث لألمم املتحدة ونظام األمن اجلماعي .هذه الركائز
مترابطة ويعزز بعضها بعضًا .إن قرار اجلمعية العامة 288/66
إننا نكن احتراما كبريا يف اجلمهورية الدومينيكية للنوايا املعنون ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ ،الذي اختذ مبقتضى
احلسنة من املجتمع الدويل املعرب عنها عن طريق جملس األمن
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مؤمتر ريو ،20+أنشأ من جديد عالقة ترابط قوية بني التنمية
املستدامة والسالم واألمن.
القضاء على الفقر؛ ومناذج االستهالك واإلنتاج املستدامة؛
والنمو االقتصادي املطرد الشامل واملنصف؛ واحلد من أوجه
عدم املساواة؛ وتعزيز التنمية االجتماعية املنصفة؛ وإدراج
وتعزيز اإلدارة املتكاملة واملستدامة للموارد الطبيعية والنظم
اإليكولوجية ،كلها عناصر هتيئ بيئة مواتية للسالم واألمن
الدوليني وتزيل تدرجييًا العوامل املتسببة يف نشوب الزناعات.
إن مشروع اهلدف  16من أهداف التنمية املستدامة ،الذي
اعتمده العام املاضي الفريق العامل املفتوح باب العضوية،
ينص على تعزيز السالم واملجتمعات الشاملة للجميع من أجل
التنمية املستدامة.و يقول األمني العام يف تقريره التجميعي
( ،)A/69/700إن املجتمعات الدميقراطية التشاركية واحلرة
واآلمنة والسلمية هي على حد سواء عوامل مساعدة على
حتقيق التنمية ونتائج هلا.
وتشكل التنمية الشاملة للجميع بيئة مواتية لصون السالم
واألمن الدوليني .إن الغرض من إبراز الترابط بني التنمية الشاملة
والسالم واألمن ليس هو تشجيع جملس األمن على تناول قضايا
التنمية املستدامة أو متويل التنمية ،اليت تعاجلها اجلمعية العامة
واملجلس االقتصادي واالجتماعي ،ولن يكون ملجلس األمن
القدرة على القيام بذلك .فاجلمعية العامة ،واملجلس االقتصادي
واالجتماعي ،واملنتدى السياسي الرفيع املستوى ،واتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملحافل األخرى ذات الصلة
تتص ّدى هلذه املسائل بشكل مالئم .والغرض هو تعزيز التآزر
فيما بني خمتلف هيئات األمم املتحدة.
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والتهميش .ويتسم ذلك بأمهية خاصة يف مرحلة بناء السالم
بعد انتهاء حاالت الزناع بغية وقف العودة إىل الزناع .إن
التركيز على التنمية والتنشيط االقتصادي الطويل األجل
بطريقة شاملة للجميع أمر أساسي لتحقيق هذا اهلدف .وحتتل
املنظمات اإلقليمية وجلنة بناء السالم موقعًا مثاليًا ّ
ميكنها من
بناء وتوطيد الصلة بني األمن والتنمية.
وتتجاوز املذكرة املفاهيمية للرئيس ( ،S/2015/6املرفق)،
واملكتوبة باقتدار ،التنمية الشاملة للجميع .فهي تطرح وجهة نظر
شاملة لألمن الدويل وتوصي بشمول اجلميع كوسيلة للتوصل
على حنو فعال إىل منع نسوب الزناعات الداخلية واحلرب
غري املتناظرة اليت تقوض حوكمة املجتمعات والسالم واألمن
الدوليني .ويظل منع نشوب الزناعات املسؤولية األساسية للدول
األعضاء ،ولكن املنع يف حاالت الزناع يتطلب هنجًا شام ً
ال
ودعمًا مستمرًا من املجتمع الدويل ،وال سيما جملس األمن .لقد
أبرزت املذكرة املفاهيمية ،بطريقة موجزة ،الكيفية اليت ساعد
جملس األمن هبا يف إدارة عمليات االنتقال الشاملة للجميع،
واحلوار السلمي ،والعمليات االنتخابية وهياكل احلوكمة يف
العراق واليمن ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا،
وكيف أن دوالً مثل رواندا وبوروندي وهاييت قد شهدت حتوالً
بالسعي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية والتنمية الشاملة للجميع.

وحنن نؤيد رأي الرئيس يف أن بعثات السالم ،بتوجيه من
جملس األمن ،ينبغي أن تواصل العمل للتوصل إىل عمليات
سالم وتنمية وأمن شاملة للجميع .ويوحي مفهوم مشول
اجلميع ضمنيًا أنه ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تعمل بصورة
مجاعية ،وليس كأجزاء منعزلة عن بعضها البعض .وجيب على
حياول جملس األمن وعمليات السالم والبعثات التابعة له األمم القضاء على االستبعاد والتمييز والتهميش اليت تؤدي إىل
حل الزناعات النامجة عن االفتقار إىل النمو الشامل ،والتوزيع العنف والزناع والزناع.
وبالقدر نفسه من العزم ،ينبغي هلا أن تشجع التماسك
غري العادل للموارد وضعف املؤسسات .لذا ينبغي أن تشمل
االستراتيجيات الرامية إىل حل الزناعات احلرمان االقتصادي واإلدماج على الصعد الوطنية ،واإلقليمية ،والدينية ،واالثنية،
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والعرقية ،واالجتماعية ،والثقافية .وقد ينظر جملس األمن يف
إصدار وثائق عامة تتعلق بالدروس املستفادة وأفضل املمارسات
من خمتلف حاالت الزناع .وميكن هلذه املنشورات أن تساعد
صنّاع القرار والشعوب اليت تواجه حاالت مماثلة.
أخريا ،إن التآزر بني هيئات األمم املتحدة بشأن مسألة
اإلدراج ال يعين أنه ينبغي إلحداها أن تتعدى على والية هيئة
أخرى ،ولكن ينبغي بدال من ذلك تبادل اخلربات ووجهات
النظر بغرض تعزيز فعالية منظومة األمم املتحدة .وجيب احترام
حدود الوالية القضائية لكل منتدى .إن اهلدف يتمثل يف العمل
على حتقيق السالم والتنمية الدائمني خدمة لشعوب العامل.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اهلند.
السيد بيشنوي (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال أن
أهنئكم ،السيد الرئيس ،على تويل شيلي رئاسة جملس األمن
هلذا الشهر.
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مصريهم بأنفسهم ،وعندما ال يستطيعون أن يطمحوا إىل
مستقبل أفضل ألنفسهم وألطفاهلم ،يصبحون عرضة للوقوع
يف دائرة مفرغة من العنف والزناع .فالنمو االقتصادي والتنمية
الشامالن ،ال سيما عندما يتيحان الفرص لألفراد واملجتمعات،
ّ
يشكالن س ّدا منيعا أمام نشوب الزناع .وبالتايل ،فمن خالل
التركيز على التنمية الشاملة ومعاجلة األسباب اجلذرية لعدم
االستقرار والزناع ،وخباصة الفقر واالستبعاد وانعدام التنمية،
ميكننا هتيئة بيئة أكثر مواءمة ملجتمعات سلمية ومستقرة ،بل
ولنظام دويل أكثر استقرارا.
يف الوقت نفسه ،ال ميكن النظر إىل السالم واالستقرار
داخل املجتمعات مبعزل عن سياقهما الدويل :إذ مها يتصالن
ويتأثران مباشرة بظروف عدم االستقرار وانعدام األمن على
الصعيد الدويل .وبالنسبة إىل مسألة اإلدماج السياسي ،من
املهم بالقدر نفسه أن نتذكر القول املأثور ومفاده أن ليس
هناك قياس واحد يناسب اجلميع .وبعبارة أخرى ،إن اجلهود
الرامية إىل كفالة اإلدماج السياسي على نطاق أوسع يف
السياقات الوطنية جيب أن تكون انعكاسا للظروف واحلقائق
الوطنية ،وتتجنب التكرار وتعزيز النموذج القائم املتمثل يف
فرض السياسات والربامج املوضوعة خارجيا على البلدان
اخلارجة من الزناعات .وينبغي أالّ تصبح حتمية االدماج
السياسي وصفة يفرضها جملس األمن على السكان املتضررين.

إن موضوع املناقشة اجلارية اليوم هو موضوع هام.
وليس لدينا حرج إزاء املذكرة املفاهيمة ( ،S/2015/6املرفق)
اليت عممتها الرئاسة عندما تقول إن اإلدماج والتنمية الشاملة
عامالن هلما صلة باحلفاظ على السالم وبناء السالم .والواقع
أن موقفنا الثابت يتمثل يف أنه ال ميكن أن يكون هناك سالم
من دون تنمية .فما من جمتمع أو أمة جنحا حىت اآلن يف حتقيق
إن الرؤية الشاملة لألمن الدويل باالستناد إىل الدعائم
السالم واالستقرار من دون القضاء على الفقر ،وتوفري التنمية
الثالث ملنظومة األمم املتحدة  -أال وهي السالم واألمن،
البشرية األساسية والفرص االقتصادية لشعبيهما.
والتنمية ،وحقوق اإلنسان  -ال تعين حبكم الواقع أن جملس
واملظامل اليت غالبا ما تؤدي إىل الزناع ،سواء داخل البلدان األمن ينبغي أن يعزو مجيع تلك املهام لنفسه .فاألمن بالتأكيد
أو يف ما بينها ،تكون مدفوعة إىل حد كبري بشعور من احلرمان لديه سياق أوسع .ومع ذلك ،وعلى الرغم من أن ملجلس
املرتبط بغياب التنمية .وخلف كل صراع يف العامل تقريبا يكمن األمن العديد من األبعاد ،فإن ذلك ال يعين أنه جيب أن يشغلها
الفقر واجلوع واحلرمان وانعدام الفرص االقتصادية واالندماج كلها .هناك أجهزة منفصلة داخل منظومة األمم املتحدة
االجتماعي .وعندما ال ميتلك الناس الوسائل الالزمة لتقرير مكلّفة بإدارة تلك الدعائم الثالث .إن التآزر والتكامل ينبغي
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أن يكونا شعارنا ،وليس االزدواجية واملشاركة يف اخليار.
وعندما يتعلق األمر مبسائل التنمية الشاملة للجميع ،ينبغي
ملجلس األمن أالّ يتعدى على واليتَي اجلمعية العامة واملجلس
االقتصادي واالجتماعي .وحقيقة أن هناك ما يصل إىل 79
متكلما يف القائمة جللسة اليوم ال توفر املشروعية لعرض هذا
املوضوع على جملس األمن .فجنوب أفريقيا ،بوصفها رئيسة
جمموعة ال  ،77والعديد من اآلخرين ،مبن فيهم حنن ،نؤيد
هذا القول .على أي حال ،ولئن كانت والية جملس األمن
تنص على التصرف بالنيابة عن عموم األعضاء ،فإن طابعها
غري التمثيلي جيعلها تفتقر على حنو فريد إىل الشرعية الالزمة
إلرشاد الدول إزاء سياسة الشمول.
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حتول يف حياة الناس ومحاية كوكب األرض”.
إلحداث ّ
( ،A/69/700الفقرة  .)25ومن شأن ذلك أن يولّد بدوره
الظروف الالزمة كي يضطلع جملس األمن بواليته لكفالة
السالم واألمن الدوليني.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
غواتيماال.

السيدة بوالنيوس برييز (غواتيماال) (تكلمت باإلسبانية):
أود أن أشكر وفدكم ،السيد الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة
يف الوقت املناسب جدا ،وعلى مشاركة السيدة ميشيل
باتشيليت الشخصية بصفتها الرئيسة .ونق ّدر أيضا االحاطات
االعالمية اليت ق ّدمها هنا هذا الصباح كل من األمني العام،
لذلك ،فالسؤال ال يتعلق بكيفية أ ّن جملس األمن ينبغي أن ورئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غُبوي ،رئيسة مؤسسة
يتبىن مفهوم الترابط بني الدعائم الثالث من أجل احلفاظ على غُبوي للسالم يف أفريقيا.
األمن الدويل ،ولكن بكيفية أن منظومة األمم املتحدة ككل
تعترب غواتيماال أن املناقشة املفتوحة اجلارية اليوم تأيت
ينبغي أن تفعل ذلك .ولقد درجت العادة أن تكون دعامة
يف الوقت املناسب جدا ،واجلدير ذكره أهنا تتزامن مع بدء
التنمية لدى املنظومة هي األقل متويال ،وحىت يف احلاالت اليت
املفاوضات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  .2015ويسعدنا أن
ّ
تركز فيها املنظومة على التنمية ،يُصرف انتباهها بشكل متزايد
ًّ
كال من جملس األمن واجلمعية العامة ،ضمن والية كل منهما،
عن املواضيع املركزية املتمثلة يف القضاء على الفقر واجلوع،
يركزان تركيزا أكرب على أمهية التنمية الشاملة لصون السالم
وإقامة التعاون الدويل ملساعدة البلدان النامية على حتقيق مسار
واألمن الدوليني .وحنن نرى أنه مت تدوين الصالت املعقدة بني
التنمية املستدامة .حنن نتكلم عن التنمية يف جملس األمن ،ومن
األمن والتنمية وتوضيحها على مر السنني يف العديد من التقارير
مث نريد جدول أعمال التنمية أن ّ
يركز على السالم واألمن .هذا
الداخلية وقرارات هذه املنظمة ،بدءا بربنامج للسلم ،الذي
النهج ال يسعه أن يؤدي إالّ إىل االرتباك بدال من إحراز النتائج.
وضعه بطرس بطرس غايل عام  ،)S/24111( 1992مرورا
إن املطلوب بالتايل أن نغتنم الفرصة اهلامة جدا اليت بنتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ( 2005قرار اجلمعية العامة
تتيحها خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015بغية صياغة وتنفيذ  ،)1/60وصوال إىل التقرير التجميعي الذي وضعه األمني العام
سياسات التعاون الدويل احلقيقي يف القضاء على الفقر ،وتعزيز احلايل مؤخرا بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 2005
التنمية املستدامة .واألمني العام ،يف تقريره التجميعي األخري ( .)A/69/700وعلى الرغم من ذلك ،ال نزال نستخلص الدروس
بعنوان “الطريق إىل العيش بكرامة حبلول عام  :2030القضاء من كل عملية وبعثة حلفظ السالم وبناء السالم .والتحديات
على الفقر وتغيري حياة اجلميع ومحاية كوكب األرض” ،اليت نشهدها تؤكد بشكل متزايد على الترابط القائم بني األمن،
يقول حبق “لقد آن األوان ألن يقوم العامل بعمل تارخيي والعدالة ،والتنمية بغية تعزيز السالم الدائم واملستدام.
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وهناك الكثري مما ميكن قوله يف هذا املوضوع ،ولكين الكفاءة .وسيسهم كل هذا يف تسوية الزناعات بشكل هنائي
ومنع العودة إىل العنف ،وهو أمر يقوض ،يف معظم احلاالت،
سأقتصر يف مالحظايت على مخس نقاط.
أوال ،جيب أن ندرك أن الفقر والظلم االجتماعي يف حد املكاسب اليت حتققت.
ثالثا ،إننا مقتنعون بأن املرأة تضطلع بدور حموري يف منع
ذاهتما ال يؤديان بالضرورة إىل العنف والزناع .وما جيب علينا
معاجلته ،بالتايل ،هي الظروف املحيطة وغريها من العوامل نشوب الزناعات وتسويتها ،وتعزيز العدالة واملصاحلة ،ودعم
األكثر تعقيدا اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوب الزناعات .وحينما نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ،وبناء املؤسسات
تسود معدالت بطالة مرتفعة ،خاصة فيما بني الشباب ،وينتشر الوطنية ،اليت تشكل مجيعا ركائز أساسية لبناء السالم الدائم.
الفقر على نطاق واسع يف الوقت نفسه الذي تتمتع فيه األقلية واالستعراض ،الذي سيضطلع به الفريق الرفيع املستوى املعين
بنوعية حياة ال يعرفها سوى العامل املتقدم النمو ،تكون هناك بتنفيذ القرار  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن،
على األقل بعض خماطر نشوب الزناعات .وال بد من التخفيف حسن التوقيت للغاية .وميكن للتنمية املستدامة ذات القاعدة
من حدة تلك العوامل ،ال ألسباب أخالقية جوهرية فحسب ،العريضة أن تساعد يف معاجلة األسباب اجلذرية لنشوب
بل  -وبشكل أعم  -بوصفها سبيال ملنع نشوب الزناعات .الزناعات .وهذا يعين بالطبع إدماج املرأة ،اليت ميكنها أن تضطلع
وال بد من تناول املسائل املتعلقة بالسالم والتنمية على حنو بدور رئيسي يف املفاوضات ويف عمليات السالم ،والشباب
شامل ومنسق على مجيع املستويات عرب نطاق منظومة األمم الذين ميتلكون إمكانات هائلة لإلسهام يف تنمية جمتمعاهتم.
املتحدة .ولذلك ،نرحب بأن مشاريع أهداف التنمية املستدامة
رابعا ،أود أن أتطرق بإجياز إىل طائفة واسعة النطاق
تشمل هدفا قائما بذاته بشأن تشجيع إقامة جمتمعات شاملة من أدوات الدبلوماسية الوقائية املتاحة .ونشري إىل أن برنامج
للجميع يسودها السالم من أجل التنمية املستدامة ،األمر الذي العمل اخلمسي لألمني العام يشمل النهوض جبدول أعمال
من شأنه أن ييسر إمكانية الوصول إىل العدالة للجميع وإنشاء املسؤولية عن احلماية .ويؤيد وفد بلدي تلك األولوية ،اليت
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على تسهم بدورها يف إحراز تقدم بشأن موضوع مناقشة اليوم.
املستويات كافة.
واملسؤولية عن احلماية تعين أنه ينبغي جلميع أعضاء املجتمع
الدويل االلتزام مبدونة قواعد سلوك تتعلق مبعاملة شعوهبم.
والدول اليت ال حتترم هذا االلتزام األساسي جيب أن تفهم أهنا
ستواجه عواقب .إن رؤساء دولنا هم الذين وافقوا على هذا
املفهوم بصورة مشتركة يف عام  .2005وأقل ما ميكن أن
نفعله اآلن ،بعد مرور  10سنوات على ذلك ،هو التأكد من
أن جدول األعمال هذا ال يزال يتبلور يف تطبيقها العملي.

ثانيا ،ترى غواتيماال جلنة بناء السالم كحلقة وصل
مؤسسية هامة بني جملس األمن واملجلس االقتصادي
واالجتماعي واجلمعية العامة ومؤسسات بريتون وودز .لذلك،
نعتقد أن عملها يكتسي أمهية من حيث التطوير املؤسسي لألمم
املتحدة .وحنن على ثقة من أن استعراض هذا العام هليكل بناء
السالم سيعززها ويوفر تنسيقا أفضل بني األجهزة اليت أشرت
إليها آنفا .وباملثل ،نعتقد أن استعراض الفريق الرفيع املستوى
وأخريا ،لتحقيق التنمية الشاملة للجميع ،جيب علينا
ملختلف اجلوانب العامة لعمليات حفظ السالم والبعثات أيضا تعزيز سيادة القانون .ويهيئ ذلك البيئة الالزمة للتنمية
السياسية اخلاصة سيساعد يف استخدام هذه األدوات مبزيد من املستدامة واإلدماج والنمو االقتصادي .وكما نعلم ،فإن سيادة
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القانون هلا مكانة خاصة يف جدول أعمال األمم املتحدة .مجيع تلك العوامل ميكن أن جندها مدرجة على جدول أعمال
إن دعم وتعزيز سيادة القانون والعدالة جيب أن يوجها مجيع املجلس.
أنشطتها ،األمر الذي سيضفي الشرعية على عملها وجيعل من
إن التنمية واألمن مترابطان ترابطا وثيقا ويعزز أحدمها
املمكن التنبؤ به.
اآلخر ويشكالن عنصرين أساسيني لتحقيق السالم املستدام.

ونعتقد أنه جيب على جملس األمن مواصلة العمل يف
دعم احلوار السياسي الشامل للجميع ،وأن يواصل التعاون مع
مجيع اجلهات الفاعلة املعنية لتنفيذ الدروس املستفادة واملعارف
املكتسبة لتعزيز السالم والرفاه اإلنساين.

وبناء السالم املستدام مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة
للجميع .ويتطلب السالم املستدام احترام احتياجات الفئات
األشد حرمانا وضعفا وإعمال حقوقها االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .واإلدماج االقتصادي والسياسي للسكان املهمشني
هو أحد العوامل احلامسة لتحقيق السلم واألمن.

اليوغوسالفية سابقا واجلبل األسود وصربيا وألبانيا ،وبلد عملية
حتقيق االستقرار واالنتساب املحتمل ترشيحه لعضوية االحتاد،
البوسنة واهلرسك ،إىل جانب أوكرانيا وجورجيا.

ويتطلب السالم املستدام أن نكفل أال يُحرم أي شخص
من حقوق اإلنسان العاملية والفرص االقتصادية األساسية.
ويتطلب منا تعزيز حرية الدين أو املعتقد ومكافحة التمييز
جبميع أشكاله على أساس العرق أو األصل اإلثين أو العمر
أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي والدفاع عن حقوق األطفال
واألشخاص املنتمني إىل األقليات والشعوب األصلية والالجئني
واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لسعادة
وتستلزم التنمية املستدامة احترام حقوق اإلنسان
السيد توماس ماير  -هارتنغ ،رئيس وفد االحتاد األورويب
واحلريات األساسية ومحايتها والوفاء هبا .وتتطلب تعزيز
لدى األمم املتحدة.
السيد ماير  -هارتنغ (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم حريات التعبري والرأي والتجمع وتكوين اجلمعيات ،سواء
بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء .وتؤيد هذا البيان على شبكة اإلنترنت أو خارجها ،كما ذكرت ممثلة ليتوانيا
البلدان املرشحة لالنضمام لالحتاد ،تركيا ومجهورية مقدونيا ومتكلمون آخرون بالفعل اليوم.

أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل الرئيسة باشيليت ،ولكم،
سيدي ،والرئاسة الشيلية ملجلس األمن على مبادرتكم بعقد
هذه املناقشة احلسنة التوقيت .كما نود أن نشكر األمني العام
والسفري باتريوتا ،ممثل الربازيل ،واحلاصلة على جائزة نوبل
للسالم السيدة غبوي على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.

ويتطلب السالم املستدام املساواة بني اجلنسني ومشاركة
النساء والفتيات ومتكينهن .فاملرأة عنصر فعال يف إحالل
السالم وحتقيق التنمية .وال ينبغي بعد اآلن أن تكون ضحية.
ويف مجيع مراحل عملية بناء السالم وتوقيع اتفاقات السالم
وتنفيذ الربامج اإلمنائية ،حنتاج إىل دور أقوى للمرأة.

لألسف ،تُذكرنا العديد من حاالت الزناع باحلاجة املاسة
إىل معاجلة األسباب اجلذرية للزناع من خالل تعزيز التنمية
املستدامة واإلدماج واملساواة وسيادة القانون واحترام حقوق
اإلنسان والعمليات السياسية الشاملة للجميع اليت ال تستثين
ويتطلب السالم املستدام مكافحة التمييز ومعاجلة األسباب
أحدا .وقد ال يندرج تعزيز مجيع هذه األمور أساسا ضمن
اختصاص جملس األمن؛ بيد أن النتائج املترتبة على غياب اهليكلية للفقر وعدم املساواة والعنف ،مبا يف ذلك من خالل
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وحىت يكون املجلس مستعدا على حنو فعال ،ويف الوقت
املناسب ،لالستجابات الفعالة ،بوسعه أن يستكشف سبال
جديدة ومبتكرة للعمل مع خمتلف اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك
املجتمع املدين .تنبغي االستفادة على حنو أفضل من األدوات
املوجودة ،مثل عقد اجللسات وفقا لصيغة آريا .ال تزال أفضل
وسيلة ملنع نشوب الزناعات تكمن يف دعم احلكم الدميقراطي
واحترام حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية .وتشدد اليوم
سياسة االحتاد األورويب يف التنمية على مشاركتنا القوية يف
أشد البلدان احتياجا ،مبا يف ذلك تلك البلدان الضعيفة.
ويذهب جزء هام من الدعم الذي يقدمه االحتاد األورويب إىل
إصالح قطاع األمن ،وسيادة القانون والعدالة واحلكم.

تعزيز املؤسسات الدميقراطية الفعالة والشاملة للجميع واحلكم
الرشيد وسيادة القانون .ويتطلب السالم الدائم والتنمية
املستدامة بناء جمتمعات شاملة للجميع يسودها السالم،
واحلكم الدميقراطي وسيادة القانون .والتنمية الشاملة للجميع
القائمة على أساس توافق اآلراء واملشاركة والتشاور حتد من
خماطر نشوب الزناعات ومتكن من حتقيق االستقرار الطويل
األجل والسالم املستدام .وتتطلب التنمية قضاء مستقال وقوة
شرطة ميكن االعتماد عليها وقطاعا عاما خاليا من الفساد.
وتعتمد التنمية على وجود قطاع خاص نشط بوصفه شريكا.
ولتحقيق ذلك ،ال بد أن تكون املؤسسات شرعية وخاضعة
للمساءلة وتتسم بالكفاءة .إن إنشاء نظام قانوين مستقر وميكن
التنبؤ به وشفاف يهيئ بيئة مؤاتية لالستثمار واملشاريع والنمو؛
بفضل اعتماد هنج شامل لسياسة االحتاد األورويب يف التنمية
ويكفل املساواة يف الفرص واملساواة يف احلصول على اخلدمات واملرونة يف سياستنا ،مت التشديد أيضًا على ربط أفضل ملختلف
األساسية ،ومها أمران ال غىن عنهما لتحقيق التنمية االجتماعية تدخالت وأدوات االحتاد األورويب لكي يصبح أكثر فعالية
وبناء جمتمعات شاملة للجميع.
وشريكًا أقوى للحكومات واجلهات الفاعلة الدولية األخرى.
كما تربز أمثلة البلدان اخلارجة من الزناع أمهية معاجلة هذه ونقوم حاليًا يف مايل والصومال بنشر طائفة كاملة من األدوات
املسائل .ويف ذلك السياق ،أود أن أشيد بالعمل الذي جرى ابتدا ًء من بعثات السياسات األمنية والدفاعية املشتركة يف
القيام به يف متابعة إعالن ديلي من جانب الدول اهلشة املعنية .برامج التنمية اليت تعاجل من منظور طويل األجل احلكم ،وسيادة
القانون ،وبناء القدرات على حتقيق سبل العيش .وحتسنت أدوات
والتدفقات املالية غري املشروعة العائدة من االجتار أو التنمية لدينا بفضل جعل تدخالت التنمية ترتكز على احلساسية
التهريب أو الفساد أو غسل األموال تعرض السالم والتنمية للزناعات وحقوق اإلنسان .ومثة جزء هام من عملنا يتمثل
للخطر.
يف دعم السلطات الوطنية للتصدي لألخطار العابرة للحدود
وال بد أن نسعى جاهدين إىل معاجلة معظم هذه العوامل الوطنية ،من قبيل اإلرهاب ،واالجتار باملخدرات والقرصنة،
خارج نطاق جملس األمن .إن توفري متطلبات السالم املستدام والعمل مع احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية .كذلك فإن
هي ،أوال وقبل كل شيء ،مسؤوليتنا يف املناطق ويف الدول االحتاد األورويب يعمل على حتسني قدراته يف جمال اإلنذار املبكر
األعضاء .ولكن إذا مل يتم الوفاء هبذه املتطلبات ،غالبًا لتحديد االجتاهات ذات اخلطورة ،ومعاجلة الفجوة بني التحذير
واالستجابة ،وتعزيز هنج شامل وطويل األجل من أجل العمل
ما سيتعني على جملس األمن معاجلة العواقب على حنو فعال
الوقائي قبل اندالع العنف.
وحسن التوقيت.
ينبغي ملجلس األمن أن يتناول بناء السالم يف أقرب وقت
كثريا ما يدرج املجلس اعتبارات التنمية الشاملة للجميع
ممكن ،وأن يعزز من استخدام الدور االستشاري للجنة بناء
والعمليات السياسية هذه يف البيانات والقرارات والواليات.
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السالم .وجيب على سائر االستعراضات اليت جتري هذا العام أن
تأخذ يف احلسبان الصلة بني األمن والتنمية .إن استعراض هذا
العام لعمليات السالم أيضا جيب أن يأخذ يف احلسبان بشكل
خاص الطبيعة املتعددة األبعاد لعمليات حفظ السالم .لقد
ساعد حفظة السالم على تنظيم عمليات سياسية تشاركية ،مبا
يف ذلك االنتخابات ،يف سائر البلدان املتأثرة بالزناعات .إهنم
إذ يقومون بذلك ،يتلقون الدعم من االحتاد األورويب .يف عام
 ،2014تعرضت منجزات بناء السالم للخطر ،ويرجع ذلك
بشكل خاص إىل وباء اإليبوال.

19/01/2015

السيد ساجديك (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
شرفًا كبريًا أن أتكلم بالنيابة عن أعضاء شبكة األمن البشري،
عرب الشبكة اإلقليمية املكونة من شيلي ،وكوستاريكا،
واليونان ،وأيرلندا ،واألردن ،ومايل ،والنرويج ،وبنما،
وسلوفينيا ،وسويسرا ،وتايلند ،وجنوب أفريقيا بصفة مراقب،
وبلدي ،النمسا .إن شبكة األمن البشري جمموعة غري رمسية
من الدول اليت تدعو إىل زيادة استخدام هنج األمن البشري يف
السياسات والربامج على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين.

أود بادئ ذي بدء أن أشكر األمني العام السيد
أخريا ،فإن العالقة بني األمن والتنمية هامة أيضًا يف بان كي  -مون؛ ورئيس جلنة بناء السالم ،السفري أنتونيو
الوقت الذي نسعى فيه إىل التصدي خلطر اإلرهاب .إن االحتاد باتريوتا؛ واحلاصلة على جائزة نوبل للسالم ،السيدة ليماه
األورويب ،يف عمله على مكافحة اإلرهاب ،ويف جماالت أخرى غبوي ،على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.
من العمل ،يسعى إىل اتباع هنج شامل ،مبا يف ذلك دمج تدابري
بالنيابة عن أعضاء الشبكة ،أود أن أعرب عن تقديرنا
بناء القدرات يف املساعدة املقدمة للتنمية الشاملة للجميع ويف الشديد لرئاسة شيلي على الدعوة إىل عقد هذه املناقشة املفتوحة
املساعدة األمنية املقدمة لبلدان ثالثة والتنسيق مع الشركاء اهلامة جدًا .وتنخرط شبكة األمن البشري بصورة تقليدية يف
الرئيسيني .ونقر بأن إحراز تقدم ملموس يف جماالت األمن ،املناقشات املتعلقة باملسائل اهلامة جدًا يف جملس األمن .ويسرنا
والعدالة ،وحقوق اإلنسان وسيادة القانون أمر بالغ األمهية جدًا أن تلك املبادرة اليت جاءت يف أواهنا تربز على حنو مناسب
للتصدي لإلرهاب ولتحقيق التنمية املستدامة.
الصلة بني التنمية الشاملة للجميع وصون السلم واألمن الدوليني.
بالنظر إىل أحداث هامة أخرى جتري هنا يف هذا املبىن
اليوم ،أود أيضًا أن أختتم كلميت بالتشديد على الدعوة إىل جعل
خطة التنمية ملا بعد عام  2015تتمحور حول الناس وترتكز
على حقوق اإلنسان ،ومكافحة التمييز ،مبا يف ذلك املساواة
بني اجلنسني والعنف القائم على نوع اجلنس .وينبغي للخطة أن
تتناول األسباب اهليكلية للفقر واإلجحاف والعنف ،مبا يف ذلك
عن طريق تعزيز املؤسسات الفعالة والشاملة للجميع والدميقراطية،
واحلكم الصاحل ،وسيادة القانون .وال ميكن خلطة العناصر اجلديدة
أن تكون حتولية حقًا إال بتناول مجيع هذه العناصر.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
النمسا.
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نرحب بالبيان الرئاسي الذي اعتُمد يف وقت سابق من
هذا اليوم  S/PRST/2015/3والذي يهيب باألمم املتحدة ودوهلا
األعضاء اعتماد هنج أمشل وأكثر تكامال حنو بناء السالم ،وتعزيز
املشاركة الشاملة جلميع أصحاب املصاحل يف إعادة البناء يف مرحلة
ما بعد انتهاء الزناع ،واعتماد املزيد من اإلجراءات الوقائية.
هذه عناصر جوهرية يف هنج األمن البشري ميكنها أن تساهم
مسامهة كبرية يف مناقشات اليوم بشأن صون السلم واألمن .إن
املجتمعات عندما تواجه حتديات متعددة وتكون عرضة ملخاطر
تؤثر على بلدان وجمتمعات ومجاعات حملية خمتلفة ،يقترح األمن
البشري ردودًا تشمل عناصر السلم واألمن ،والتنمية وحقوق
اإلنسان ،وهي الركائز الثالث املترابطة يف منظومة األمم املتحدة.
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إن هنجها املوجه حنو الوقاية ِّ
ميكن من التخطيط لسياسات
فعالة تتناول األسباب الكامنة للتهديدات اليت قد تعرض للخطر
آفاق السالم واالستقرار والتنمية .إن تلك األسباب الكامنة
للزناعات املحلية والعابرة للحدود تشمل التباينات املتزايدة يف
املجالني االقتصادي واالجتماعي واجلنساين ،والتوترات اإلثنية
أو الدينية ،وعدم احترام حقوق اإلنسان أو إنكارها ،والتمييز
إن التحدي الذي يواجهنا يتمثل يف تطبيق هنج األمن
واالستبعاد بشكل عام.
البشري بصورة أكثر منهجية على الصعيد الوطين من خالل
بتجزئة املؤشرات االجتماعية واالقتصادية على الصعيدين امللكية الوطنية اليت تشمل مجيع األجهزة املحلية واألطراف
الوطين واملحلي ،بوسع هنج األمن البشري كشف العوامل املعنية ،فض ً
ال عن منظومة األمم املتحدة بأسرها.
توفر ُسبل العيش املستدامة ،واخلدمات الصحية والتعليمية
املر َهقَة ،والتوترات املستمرة بني أعضاء املجتمع ،وأعمال
العنف القائمة على أساس نوع اجلنس .ويُكمل هنج األمن
البشري املتكامل سائر اجلهود اليت يقودها جملس األمن يف
حاالت ما بعد انتهاء الزناع.

العديدة لالستبعاد اليت تعرقل النساء ،واألقليات ،واملجموعات
وترى شبكة األمن البشري أن هذا ينبغي أن يسمح
اإلثنية والدينية؛ وهتمش السكان اقتصاديًا .وبإشراك املجتمعات باملزيد من االتساق والفعالية يف استخدام املوارد ويف تبادل
يف التنمية وتنفيذ احللول لتحدياهتا اليومية ،أدى هنج األمن املمارسات اجليدة والدروس املستفادة.
البشري إىل استجابات أكثر فعالية واستدامة تعزز إدماج مجيع
ويف هناية املطاف ،سيضمن هذا النهج استكمال
أصحاب املصاحل املعنيني ،ويعول النهج يف ذلك على القدرات
استراتيجيات احلماية التنازلية ،مبا يف ذلك تعزيز سيادة القانون
املحلية الراهنة؛ ويعزز درجة أكرب من امللكية الوطنية .وهذا
وتشجيع احلكومة الرشيدة ومحاية حقوق اإلنسان ،بالسياسات
النهج ال بد من أن يكون عنصرا أساسيا يف منع ظهور أو انتشار
والربامج اليت متكن املجتمعات املحلية املتأثرة بالزناعات وتبين
التهديدات اخلطرية اليت ميكن أن تشكل عقبات أو حتديات
التماسك االجتماعي .وهي ،بالترافق ،ستشجع على املزيد
رئيسية أمام النهوض بالتنمية واالستقرار والسلم واألمن.
من املشاركة وتضمن متكن فوائد إعادة اإلعمار والتنمية،
يف حاالت الزناع ،تشدد جمموعتنا باستمرار على األمن فضال عن التمتع باحلريات األساسية ،من الوصول إىل مجيع
وكرامة املدنيني املتأثرين بالزناعات املسلحة ،وال سيما الذين أركان املجتمع .ويف اخلتام ،ينبغي أن يعود هذا بالفائدة على
ينتمون إىل أضعف الفئات .إن النهج املتعدد األبعاد الذي هدف صون السالم واألمن الدوليني للجميع ،وأيضا توفري
يتمحور حول الناس ،واملحدد السياق الذي يقترحه األمن إطار تشغيلي خلطة ما بعد عام .2015
البشري هام أيضًا يف دعم جهود املجتمعات يف حاالت ما بعد
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
انتهاء الزناع ويف ضمان مرور أفضل لفترات االنتقال اهلامة إىل
السويد.
درجة أكرب من التطبيع ،واالستقرار والتنمية .وانطالقًا من ذلك،
توريسون (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
السيد
ّ
نرى أمثلة مشجعة على تعزيز املؤسسات ومشاركة الناس.
سيدي ،وأشكر عربكم الرئيسية باشيليه على إتاحة الفرصة يل
يف حاالت مثل حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية ،جيري
ملخاطبة املجلس بالنيابة عن بلدان الشمال األورويب بشأن
تطبيق هنج األمن البشري حاليًا استجابة إىل إعادة إدماج
هذا املوضوع اهلام للغاية .كما تود بلدان الشمال األورويب
املقاتلني السابقني ،والشباب املحرومني واملهمشني ،وإىل عدم
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أن تشكر األمني العام بان كي  -مون ،والسفري باتريوتا ممثل
الربازيل ،واحلائزة جلائزة نوبل للسالم ليماء غُبوي على الرؤى
املعمقة اهلامة للغاية اليت قدموها اليوم.

فعلى سبيل املثال ،إذا كانت اهلوية أو االنتماء اجلماعي
للمرء حيدد حصوله على األمن وعلى العدالة وعلى األرض
وعلى الوظيفة وعلى النفوذ السياسي  -أو بعبارات أخرى،
إذا كانت هويته اجلماعية ختاطر بتعرضه للمضايقة أو العنف
من جانب الشرطة الوطنية والتمييز املنهجي من قبل السلطات
واحلرمان من األرض وانعدام النفوذ  -حينئذ كل اجلهود اإلمنائية
املستهدفة هلذه املجاالت ستحدث تأثريا على الزناع .وسيزيد
بناء الثقة بني الدول واملجتمع ويف إطار اجلماعات التماسك
االجتماعي ،الذي يكمن يف صميم التنمية الشاملة للجميع.

اإلمنائية لأللفية .فالشعوب يف الدول املتأثرة بالزناعات واهلشة
واقعة يف مصيدة الفقر والعنف.

ويف هذا السياق ،نذكر أنفسنا أيضا بأن النساء ميثلن،
يف حاالت عديدة ،أكثر من نصف السكان .وأي مسعى
ال يشركهن حمكوم عليه بالفشل .فمشاركة النساء جوهرية
لصنع السالم وحلفظ السالم ولبناء السالم .ويتحمل جملس
األمن مسؤولية خاصة عن ضمان وجود النساء ومشاركتهن
بفعالية .ونشيد باملجلس على جهوده يف ذلك الصدد،
ونناشده مواصلة التركيز على قضية النساء والسالم واألمن
جبميع جوانبها.

إن التنمية دائما سياسية ،وهي كذلك على وجه اخلصوص
يف سياقات تتسم بالزناعات املسلحة وأعمال العنف .وال يتعلق
حتقيق السالم أو التنمية بعبارات متفق عليها على الورق؛
فكالمها عمليتان سياسيتان تدعمهما الشعوب وتدفعهما إىل
األمام .ومبا أن جملس األمن يبقي قيد نظره التهديدات للسالم
واألمن ،من األمهية مبكان أن ينظر املجلس ،كما نفعل اليوم،
وميكن للتنمية أن تكون شاملة للجميع وبذلك حتد من
يف العوامل واألسباب األساسية للزناع وحاالت العودة إىل
الزناع .فكيف ميكننا أن مننع احلاالت من االنتهاء دائما إىل الفقر وتكسر حلقة العنف ومتنع نشوب نزاعات جديدة أو
العودة إىل الزناعات إن أسهمت مجيع اجلماعات والسكان،
اإلدراج يف جدول أعمال املجلس؟
والتنمية الشاملة للجميع مفتاح اإلجابة عن السؤال .مبن فيهم األكثر هتميشا ،يف إجياد الفرص واشتركوا يف فوائد
وعلى حنو ما تدل عليه هذه املناقشة ،ال ميكن حتقيق السالم أو التنمية وشاركوا يف صنع القرار .وتشكل املشاركة السياسية
التنمية بدون املشاركة الفاعلة للعديد ،مبا يف ذلك بطبيعة احلالة الشاملة للجميع يف عمليات السالم واالنتخابات والعمليات
أكثر املهمشني .فعلى سبيل املثال ،يدفع االستبعاد االقتصادي الدستورية أو جهود الالمركزية سبل تسوية الزناعات ومنع
واالجتماعي املنهجي وأوجه التفاوت الكثرب من الزناعات يف نشوهبا بدون اللجوء إىل العنف .ويضطلع جملس األمن بدور
الوقت احلايل .ويف الوقت نفسه ،فإن السكان يف الدول املتأثرة بالغ األمهية يف صياغة واليات لدعم تلك املشاركة ،وينبغي أن
بالزناعات واهلشة هم الذين يتأخرون كثريا عن بلوغ األهداف يواصل املجلس القيام بذلك العمل بصورة فعالة.

ولذلك جيب أن يوجه الوعي باألسباب والدوافع اجلذرية
للزناع والعنف التعاون اإلمنائي .ويشكل حتليل الزناع  -حتديد
األسباب والدوافع وفهمها  -العامل الرئيسي .وحنن حباجة
إىل فهم العوامل  -على سبيل املثال ،السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتارخيية  -اليت تؤثر بشكل مباشر على أشكال
وديناميكيات الزناع والعنف .وحنن حباجة إىل فهم ما يفصل
بني السكان واجلماعات وما يربط بينها.
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وبعد الكالم عن املجلس ،تود بلدان الشمال األورويب أن
ترى املجلس وهو يشجع األمانة العامة ،مبا يف ذلك املمثلون
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واملبعوثون اخلاصون ،على إيالء املزيد من االهتمام للتنمية
الشاملة للجميع ،وخباصة لعدم حتقيقها ،يف إحاطاهتا اإلعالمية
وتقاريرها .كما نناشد املجلس استخدام املجموعة الكاملة
من الصيغ املتاحة له؛ فكلما تسىن للمجلس أن يتعلم املزيد
من جتارب األطراف الفاعلة األخرى وأعماهلا ،سيكون أفضل
استعدادا لالستجابة بفعالية للحاالت الصعبة.
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وكجزء من بناء السالم املستدام ،ميكن لتضميد جراح
املجتمع أن حيدد ما إذا كان السالم واالستقرار سيستمران يف
املدى الطويل .ومن الضروري التعامل مع املظامل أو الكراهية
بسبب الفظائع املاضية بتحقيق املصاحلة أو العدالة االنتقالية
لكي متضي املجتمعات قدما وتكسر حلقة العنف السابقة.
وال ميكن أن يكون حتقيق التنمية بعد الزناع بسري العمل على
النحو املعتاد ،ولكنه حباجة إىل أن يكون شامال للجميع أيضا
مبعين معاجلة املسائل املحورية لتحقيق السالم املستدام .وملنع
نشوب الزناع وانعدام األمن يف املستقبل ،يلزم اختاذ إجراء
حاسم ملواجهة تغري املناخ .فتغري املناخ مضاعف للتهديد.
ولألسف ،يواجه العامل اليوم زيادة احلرارة بأكثر من درجتني
مئويتني إضافيتني .ولذلك من املتوقع أن ميثل تغري املناخ هتديدا
أمنيا استراتيجيا رئيسيا يف املستقبل.

ونود أن نأخذ حلظة للتمعن يف مشاركة األمم املتحدة
الشاملة يف الصلة بني األمن والتنمية .فنحن مجيعا نتفق على
أن األمم املتحدة حباجة إىل توحيد األداء .ويف قراره 2086
( ،)2013سلم املجلس بأمهية دور بعثات حفظ السالم يف
مساعدة البلدان املضيفة يف وضع األولويات واالستراتيجيات
اجلوهرية لبناء السالم ويف املساعدة على هتيئة بيئة متكينية
لألطراف الفاعلة الوطنية والدولية املعنية ألداء مهام بناء السالم
إن عام  2015عام جترى فيه ثالثة استعراضات :بشأن
ولتنفيذ املهام املبكرة لبناء السالم نفسها.
عمليات السالم وبناء السالم والدراسة العاملية عن النساء
وينبغي زيادة تطوير استخدام وساطة األمم املتحدة والسالم واألمن .ولذلك يتيح لنا هذا العام فرصة لفحص
الشاملة .وينبغي استخدام الوساطة يف مجيع مراحل دورة الزناع .جهودنا الشاملة لبناء السالم املستدام .وتأمل بلدان الشمال
وهبذا املعين ،حيدد املجلس املسار لضمان بناء السالم ،على سبيل األورويب أن تفيدنا مجيع االستعراضات الثالثة فيما يتعلق
املثال بتلبية احلاجة إىل قطاع أمين وجهاز قضائي يتسمان باملهنية بكيفية العمل بصورة أفضل ،لكون حتقيق التنمية الشاملة
والشرعية واملسؤولية واحلياد لبناء الثقة ليس مع السكان من أجل للجميع حلقة هامة من حلقات اللغز.
التسوية السلمية للزناعات فحسب ،بل أيضا مع األطراف الفاعلة
وما فتئت بلدان الشمال األورويب تقوم بتعزيز األهداف
االقتصادية .ومبا أن عمليات السالم غالبا ما تنجز األعمال األوىل املستقلة بشأن بناء جمتمعات سلمية وشاملة للجميع ،واملساواة
لدعم البلد املضيف ،فان من األمهية مبكان أن حتذو حذوها بقية بني اجلنسني ،واحلوكمة الرشيدة يف خطة ما بعد عام ،2015
األمم املتحدة واألطراف الفعالة اإلمنائية األخرى .ويف الوقت وهي بلدان مسامهة رئيسية يف القضاء على الفقر وحتقيق التنمية
احلايل ،تعمل عدة طبقات من األطراف الفعالة يف جماالت التنمية املستدامة .ويقع النهج الشامل للجميع يف تصميم كل هذا.
وبناء السالم وبناء الدولة على الصعد الدولية والوطنية واإلقليمية وستكون خطة ما بعد عام  2015حمورية لتحديد جماالت
واملحلية .ومن أجل تعزيز وحتقيق مبادرات التنمية وبناء السالم توجيه جهودنا يف األعوام املقبلة ،وينبغي أن تعمل اخلطة على
بصورة أكثر فعالية ،يلزم حتقيق املزيد من االتساق والتنسيق .إهلام إجراءات املجلس أيضا.
وينبغي أن تسعى مجيع األطراف الفاعلة لتحقيق األهداف
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
االستراتيجية املشتركة واململوكة واملوجهة وطنيا.
اليابان.
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السيد أوكامورا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
ابدأ بياين باإلعراب عن تقديري الصادق ملبادرة شيلي لعقد
املناقشة املفتوحة اليوم بشأن هذا املوضوع اهلام .كما أشعر
باالمتنان لألمني العام بان كي  -مون؛ وللسفري أنطونيو دي
أغيار باتريوتا ،وللحائزة جلائزة نوبل للسالم السيدة ليماء
غُوي على إحاطاهتم اإلعالمية.
ووفقا لتقرير التنمية العاملي لعام  ،2011الذي يصدره
البنك الدويل ،فإن  90يف املائة من الزناعات اليت بدأت يف
سنوات ما بعد عام  2000كانت حاالت عودة إىل احلروب
األهلية السابقة .وكما بني العديد من الباحثني ،يعزى تكرار
الزناعات جزئيا إىل اإلخفاق يف تعزيز بناء السالم بطريقة
شاملة للجميع.
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ويف التقرير النهائي ،ذكر رئيس الفريق أن من بني
التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان يف مرحلة ما بعد الزناع
احلفاظ على عمليات سياسية شاملة للجميع .فدائما ما يؤدي
انسحاب بعثات األمم املتحدة إىل حمدودية قدرة األمم املتحدة
على دعم العمليات السياسية الشاملة للجميع على أرض الواقع.
وشدد التقرير على أنه ينبغي للجنة بناء السالم أن تقوم بدور،
وذلك بتوفري منرب سياسي للمساعدة على استمرار االهتمام
الدويل والعمل مع البلدان اليت متر بعمليات انتقالية .وعالوة
على ذلك ،يالحظ التقرير أن اللجنة ،بوصفها هيئة استشارية
ملجلس األمن ،هلا دور بالغ األمهية يف منع عودة الزناعات .ويف
أثناء املراحل االنتقالية لبعثات األمم املتحدة ،ميكن للجنة أن
تدعم اجلهود اليت يبذهلا املجلس بتقدمي املشورة إليه بشأن التقدم
املحرز يف بناء السالم على حنو كلي .وميكن أيضا أن توجه
انتباه املجلس إىل املخاطر املحتملة لعودة الزناع عند ظهور
أي أعراض للعودة ،مبا يف ذلك حاالت اإلقصاء اخلطرية ،بعد
انسحاب بعثات األمم املتحدة .ويف هذا الصدد ،نود أن ندعو
املجلس إىل العمل مع جلنة بناء السالم ملواصلة حتسني قيام
املجلس بوظائفه يف جمايل اإلنذار املبكر ومنع نشوب الزناعات.

ويف ضوء صون السالم واألمن الدوليني ،فإن اإلدماج
عامل هام جدا يف عمليات بناء السالم .ولذلك ،فإن جلسة
اليوم مالئم وحسنة التوقيت للغاية .واليابان تويل اهتماما كبريا
هلذا املوضوع .فمنذ عام  ،2013تشارك بعثة بلدي يف تنظيم
حلقات دراسية بشأن “اإلدماج يف إعادة بناء الدول” بالتعاون
والنقطة الثانية اليت سأتناوهلا تتعلق بالتنمية الشاملة للجميع
مع بعثيت تزنانيا وسلوفاكيا .واستنادا إىل تلك املبادرات ،أود
اليت تشكل جزءا أساسيا من األمن البشري وينبغي أيضا أن
أن أناقش نقطتني يف املناقشة املفتوحة اليوم.
تكون أحد املبادئ الرئيسية خلطة التنمية ملا بعد عام 2015
أوال ،بشأن اإلدماج السياسي ،تسهم اليابان بنشاط يف
املقرر اعتمادها يف أيلول/سبتمرب .واليابان تزود البلدان اليت
جلنة بناء السالم منذ إنشائها يف عام  .2005وقد أنشئت
متر مبرحلة ما بعد الزناع مبساعدات سلسة من أجل توطيد
اللجنة ملعاجلة ما يُسمى احللقة الضعيفة يف منظومة األمم
السالم .ويف أفريقيا ،ما فتئت اليابان منذ أكثر من  20عاما
املتحدة ،حيث مل تكن هناك أية مؤسسة ملساعدة البلدان
تدعم بنشاط جهود البلدان األفريقية من أجل توطيد السالم
مساعدة فعالة على االنتقال من احلرب إىل السالم الدائم .ويف
والدفع قدما بالتنمية من خالل عملية مؤمتر طوكيو الدويل
العام املاضي ،ويف سياق الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة
املعين بالتنمية يف أفريقيا .وعن طريق هذه العملية ،تنفذ اليابان
التابع للجنة بناء السالم ،والذي يشرف السفري موتوهيدي
مساعداهتا يف ظل فهم عميق للترابط بني بناء السالم والتنمية،
يوشيكاوا ،املمثل الدائم لليابان ،برئاسته ،أجرينا مناقشات
وتعزز أيضا بناء جمتمع شامل للجميع ،وال سيما من خالل
مستفيضة بشأن املراحل االنتقالية لبعثات األمم املتحدة.
مساعدة النساء والشباب .وعلى سبيل املثال ،يساعد التعاون
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التقين لليابان مع كينيا وتزنانيا على تعزيز دور املرأة يف الزراعة
وعلى حتقيق املساواة بني اجلنسني يف إدارة املزارع .وتؤدي
هذه املساعدة أيضا إىل متكني املرأة وتعزيز اإلدماج االجتماعي.
واليابان مصممة على مواصلة دورها النشط يف تعزيز السالم
وبناء جمتمع شامل للجميع من خالل أنشطة جلنة بناء السالم،
وكذلك من خالل املساعدة الثنائية .ونأمل أن يواصل جملس
األمن املناقشات حول بناء السالم والتنمية الشاملني للجميع
هبدف زيادة تعزيز دوره يف صون السالم واألمن الدوليني،
فضال عن حتسني عالقته التكاملية مع جلنة بناء السالم.
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اندالع الزناع .ويكمن يف صميم الزناعات الداخلية يف خمتلف
أحناء العامل حمنة السكان يف ما يتعلق بتطلعاهتم اإلمنائية .وهتدد
االضطرابات الداخلية العديد من احلكومات اليت مل تف هبذه
التطلعات .وعدم الوفاء باملساعدة اإلمنائية وختفيف أعباء ديون
البلدان النامية وفتح األسواق ونقل التكنولوجيا ،تشكل مجيعا
عوامل تؤثر سلبا على توطيد االستقرار .وهذه هي املسائل
اليت ينبغي النظر فيها يف املحفل املناسب حيث ينبغي لنا ،حنن
الدول األعضاء ،تقدمي التزامات ملموسة يف هذا الصدد.

وتود جمموعة الـ  77والصني أن تشري إىل أن الوالية
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل الرئيسية ملجلس األمن هي صون السالم واألمن الدوليني.
وميثاق األمم املتحدة حيدد بوضوح أدوار ومسؤوليات
جنوب أفريقيا.
األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة .وكما ذكرت املجموعة
السيد ماما بولو (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
يف هذه القاعة من قبل ،فإنه جيب احترام مبدأ الفصل بني
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن جمموعة الـ  77والصني .وأود
الواليات املسندة إىل أجهزة األمم املتحدة.
أن أبدأ بتهنئتكم ،السيد الرئيس ،ومن خاللكم فخامة الرئيسة
وجملس األمن ينظر يف مسألة التنمية من منظور صلتها
ميشيل باشيليت ،على تويل شيلي رئاسة املجلس لشهر كانون
الثاين/يناير .ونود أن نشكر األمني العام على بيانه يف هذا بالسالم واألمن يف وقت حاسم األمهية فيما تبدأ عملية
الصباح .وباملثل ،نود أن نعرب عن امتناننا الصادق للسفري املفاوضات احلكومية الدولية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام
أنطونيو باتريوتا ،ممثل الربازيل ورئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة  .2015ويف الواقع ،فإن العملية احلكومية الدولية ،اليت تبدأ
ليماه غبوي ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم لعام  2011اليوم ،جتري فيما نتكلم .وتؤكد املجموعة رأيها بأن والية
خمتلف أجهزة األمم املتحدة ينبغي احترامها حيث أن اجلمعية
ورئيسة مؤسسة غبوي للسالم يف أفريقيا ،على مداخلتيهما.
العامة ال تزال أعلى هيئة تداولية تكفل جلميع الدول األعضاء
إن جمموعة الـ  77ال تتكلم عادة يف جلسات جملس
فرصة متساوية للمشاركة يف املناقشات املتصلة بالتنمية.
األمن .فواليتنا كمجموعة تتمثل يف التركيز على مسائل
عني رئيس اجلمعية العامة ميسرين مشاركني لقيادة عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية .غري أن مناقشة املجلس اليوم
ملوضوع التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمن التفاوض بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015اليت سيشارك
الدوليني قد حدت بنا إىل طلب الكلمة لكي نسجل آراء أكثر فيها كل أصحاب املصلحة وفقا لقواعد اجلمعية العامة.
وعلى غرار جمموعة الـ  ،77فإننا سننخرط يف حوار بناء
من ثلثي الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
لضمان استمرار األمم املتحدة يف أن تكون حمورية يف التصدي
إن الصلة بني السالم واألمن والتنمية أمر ال ميكن إنكاره.
هلذه التحديات اإلمنائية العاملية .واملقصود من مشاركتنا يف
فتحقيق األهداف اإلمنائية من شأنه أن يقلل من احتماالت
املفاوضات احلكومية الدولية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام
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 2015هو ضمان وضع األمم املتحدة خلطة عاملية للتنمية
تسهم يف التنمية الدولية ،وتؤدي إىل حتقيق االزدهار والسالم
واألمن يف األجل الطويل.
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بشرية وطبيعية ،يواجه حتديات وخماطر هتدد مشروعه الوطين
املتمثل يف بناء نظام سياسي دميقراطي ميثل مجيع مكونات
الشعب العراقي .وحيرص على املشاركة الفاعلة والشاملة
جلميع العراقيني الختيار قيادته عن طريق عملية انتخابية شفافة
ونزيهة .وحنن مؤمنون بأن حتقيق ذلك يعد اخلطوة األوىل على
املسار الصحيح لضمان مستقبل مستقر وآمن للعراق ،لتحقيق
التنمية الشاملة املرجوة.

ويف اخلتام ،أود أن أكرر بأن جمموعة الـ  77والصني
ستواصل حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،فضال
عن الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا البلدان املتقدمة النمو
يف مجيع اهليئات ذات الصلة بالتنمية .وكدول أعضاء ،فإننا
إن األنشطة اإلرهابية تعد من أكرب املخاطر اليت يتعرض
ملزمون بضمان أن يتم تناول هذه املسائل جبميع تعقيداهتا يف
هيئات األمم املتحدة اليت لديها واليات ،لضمان مشاركة هلا األمن يف العراق ،وتقرير مؤشر اإلرهاب العاملي لعام
 ،2014وضع العراق على رأس قائمة الدول األكثر تأثرا به
أوسع من جانب الدول األعضاء.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل ومبختلف أنواعه .وعمد اإلرهاب إىل استهداف البىن التحتية
والتجمعات البشرية املساملة ،مما أثر على األنشطة االقتصادية
العراق.
وأخر عجلة التقدم االقتصادي والتنمية املستدامة بأبعادها
السيد احلكيم (العراق) :يف البداية ،أتقدم باسم وفد
االقتصادية واالجتماعية والبيئية كافة .وإن العراق بوصفه
بلدي بالشكر إىل فخامة الرئيسة الشيلية ميشيل باتشيليت على
دولة نامية حباجة ماسة للتنمية واحلكم الرشيد والدميقراطية
ترؤسها هلذه اجللسة املهمة ،وهننئ شيلي على توليها رئاسة
املستدامة وبيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية ،واالستقرار
املجلس هلذا الشهر ،ونتمىن لكم وملجمل الدول األعضاء عاما
على مستوى السياسات االقتصادية الكلية .ومن املطمئن أن
موفقا يعمه األمن والسالم على اجلميع ،ونشكركم على عقد
املجتمع الدويل أصبح اليوم أكثر إداركا ومتاسكا يف مواجهة
هذه املناقشة املفتوحة واهلامة بشأن التنمية الشاملة ،ودورها يف
اخلطر املتعدد األوجه لإلرهاب العاملي الذي خرجت أنشطته
صيانة األمن والسلم الدوليني.
عن النطاق املحلي إىل نطاق واسع عابر للقارات ،مما يشكل
كما هننئ الدول األعضاء اجلدد يف جملس األمن ،وهي هتديدا لألمن والسلم الدوليني.
ماليزيا وإسبانيا ونيوزيلندا وأنغوال وفزنويال ،ونتمىن هلا فترة
إن اجلهود الدولية املبذولة ملساعدة العراق يف حربه ضد
موفقة ومثمرة من العطاء يف هذا املجلس .كما أود أن أهنئ
اإلرهاب تأيت يف إطار اإلحساس باملسؤولية اجلماعية ملواجهة
تشاد على إدارهتا الفعالة ملجلس األمن خالل الشهر املاضي.
ظاهرة اإلرهاب العاملية .وحنث املجتمع الدويل الذي بذل
إننا نشكر شيلي على اجلهود اليت بذلتها فيما يتعلق بإصدار املزيد من اجلهود يف هذا اإلطار ،حيث أن املنظمات اإلرهابية
البيان الرئاسي املهم  .S/PRST/2015/3ومما ال شك فيه أن تستفيد إىل حد اآلن من هتريب وبيع النفط والغاز وهتريب
شعوب العامل كافة تتطلع إىل حتقيق التنمية يف مجيع املجاالت ،اآلثار واالجتار باألعضاء البشرية لتمويل أنشطتها اإلرهابية.
من أجل التمتع حبياة رغيدة ومزدهرة .ولكن بدون أمن ،إن مسؤولية جملس األمن أن يقف موقفا موحدا ضد هذه
ال وجود للتنمية ،فالعراق بكل ما ميتلكه من موارد وطاقات األعمال ،وأن حيظر على املنظمات واألشخاص وحىت الدول
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التعامل مع كيان تنظيم داعش اإلرهايب .ونؤكد هنا بأن التزام
الدول األعضاء بتنفيذ بنود القرارين  )2014( 2170و
 ،)2014( 2178هو احلل والوسيلة األمثل للحد من خطر
اإلرهاب على شعوب العامل.
ختاما ،إن الدول اليت تعاين من انعدام األمن الداخلي،
واإلرهاب جبميع صوره وأشكاله تعجز عن حتقيق أجزاء من
أهداف األلفية اإلمنائية ،مما يؤشر إىل فشل اإلطار العام للتنمية
املستدامة املعمول به حاليا يف معاجلة املشاكل النامجة عن
العنف املنظم واإلرهاب وانعدام األمن ،وبالتايل فإننا نتطلع
إىل أن تكون خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015أكثر فعالية يف
معاجلة أثر اإلرهاب على التنمية.

S/PV.7361

التنمية املستدامة الدائمة والشاملة أيضا .وبالتايل ،فإننا نواصل
ختصيص  1يف املائة من دخلنا القومي اإلمجايل للتعاون
اإلمنائي ،من خالل دعم برامج التعاون ،وحتديدا يف جماالت
مثل التعليم والصحة والشؤون االجتماعية ،من أجل مساعدة
بلداننا الشريكة على تشجيع التنمية الشاملة يف جمتمعاهتا.

إن املجتمع الدويل على وعي متزايد بضرورة معاجلة
األسباب اجلذرية للزناعات وهي :الفقر ،والتمييز ،واإلقصاء،
وانعدام سيادة القانون ،على سبيل املثال ال احلصر .ونرى
ذلك يف هذه املناقشة اليوم يف جملس األمن مثلما نراه يف
العمل احلكومي الدويل اجلاري يف اجلمعية العامة ،الذي يسعى
إىل وضع برنامج للتنمية املستدامة ملا بعد عام  .2015وحنن
نرحب بذلك .وأود ،بدوري ،أن أركز على جانبني من
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة جوانب هذه املناقشة ومها :بناء السالم بعد انتهاء الزناع وتلبية
لكسمربغ.
االحتياجات املحددة للنساء والشباب.
السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :أود
إن بناء السالم جهد طويل األجل جيب أن حيشد القوى
أن أهنئ شيلي على عقد هذه املناقشة املفتوحة حول موضوع احلية للبلدان واملناطق املعنية ،وحيظى بدعم املجتمع الدويل
التنمية الشاملة للجميع ،اليت تكتسي أمهية أساسية فيما خيص على حنو متسق وطويل األجل .ولن يكون جلهود بناء السالم
صون السلم واألمن الدوليني .وقد أظهر األمني العام ،ورئيس أثر دائم إال إذا أسهمت يف إنشاء عمليات سياسية شاملة
جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غبوي ،احلائزة على جائزة
َ
ومكنت من إنشاء مؤسسات وطنية خمتصة جيب أن ختضع أيضا
نوبل للسالم ،ذلك بشكل جيد يف إحاطاهتم اإلعالمية.
للمساءلة أمام مواطنيها .وقد أثبتت لنا احلالتان يف مجهورية
إنين أؤيد متاما بيان االحتاد األورويب .وأود أن أضيف أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ،من مجلة حاالت أخرى،
أن خطر نشوب الزناعات جمددا يتزايد إن مل نقم هبذه األمور،
عدة مالحظات بصفيت الوطنية.
وحنن نقترب من مؤمتر القمة العاملي لعام  ،2015مل يعد وما مل تُ َعالَج األسباب اجلذرية للزناعات معاجلة كافية.
وكما قال املتكلمون اآلخرون ،ال بد أيضا من كفالة
موضع شك الترابط بني الركائز الثالث لألمم املتحدة ،املتمثلة
يف السالم واألمن والتنمية املستدامة ،وحقوق اإلنسان وسيادة مشاركة النساء والشباب وفئات املجتمع األخرى اليت غالبا
القانون .وخالل فترة عضويتنا مؤخرا يف جملس األمن ،سعينا ما يتم إقصاؤها من عملية اختاذ القرارات ،ليس ألن النساء
لتعزيز هنج متكامل ،يتفق مع اعتقادنا الراسخ بأنه ال ميكن والشباب من عناصر التغيري فحسب ،وإمنا ألهنم أيضا أشد
إحالل السالم واألمن بدون تنمية ،ومحاية حقوق اإلنسان الفئات ضعفا يف حاالت الزناع وما بعد الزناع .ومن املهم
واحلوكمة الدميقراطية .لقد التزم بلدي منذ مدة طويلة بتحقيق فتح آفاق املستقبل للشباب ،الذين يشكلون جزءا متزايدا من
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السكان يف البلدان النامية .فتهميش الشباب وانعدام آفاق بناء اإلنسان والكرامة اإلنسانية .و َعلم العامل أن املجتمعات القوية
مستقبل مهين جيعلهم لقمة سائغة للخطابات املتطرفة املُحرضة ال تستسلم لالنقسام .فهي تُعلم التسامح وحتتضن التنوع.
على الكراهية .وبدال من أن يكونوا من عناصر التغيري والتنمية ،كما علمنا أن نلتزم التزاما صادقا بالقيم اليت نؤمن هبا .وقال:
فإهنم قد يصبحون عناصر النعدام االستقرار والعنف.
“إن املقياس النهائي للرجل ليس هو موقفه يف

ويف اخلتام ،أود أن أعرب جمددا عن دعمنا للمبادرات
الساعية إىل حتسني اإلنذار املبكر ،ال سيما مبادرة األمني
العام “احلقوق أوالً” ،اليت ينبغي أن تدق ناقوس اخلطر كلما
ُرصدت انتهاكات حقوق اإلنسان وحتركات اإلقصاء السلبية.
ونأمل أن متكن هذه املبادرة جملس األمن من أن ينتبه على حنو
أفضل لإلشارات اليت تسبق نشوب الزناعات ويتخذ إجراء
قبل فوات األوان.

السراء ،ولكن موقفه يف الضراء”.

والتحدي الذي نواجهه حتد جبار .ففي العام املقبل،
ستكشف األمم املتحدة عن خطة جديدة للتنمية .ومن واجبنا
أن نكفل أهنا خطة حتويلية حقا وميكنها أن تكون مفتاح بناء
مستقبل أفضل ملاليني الناس يف مجيع أرجاء العامل .وجيب علينا
أن نُوجد بيئة متكينية للمجتمعات الشاملة والسلمية من خالل
تعزيز احلوكمة اجليدة ،ودعم مؤسسات قوية ،والنهوض
إن صون السلم واألمن الدوليني ومنع نشوب الزناعات بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل.
وجهان لعملة واحدة .وسيحكم التاريخ على األمم املتحدة
وقبل  15عاما ،اختذ املجلس القرار ،)2000( 1325
فيما يتعلق بقدرتنا على العمل معا من أجل بناء مستقبل ينعم الذي يُقر بالدور احلاسم الذي ميكن للنساء أن يقمن به يف
فيه اجلميع بالكرامة .وحنن على اقتناع بإمكانية حتقيق ذلك تعزيز وصون املجتمعات السلمية .واحلالة يف امليدان يف العديد
اهلدف ،وبقدرتنا على القضاء على الفقر والعنف واعتماد من الدول ما زالت دون مستوى تطلعات املجلس .ففي
مناذج للتنمية املستدامة ستمكن األجيال القادمة من العيش مجيع أحناء العامل ،ما زالت النساء بأعداد كبرية للغاية تُ َع ُ
امل
حياة أفضل .وسيتطلب منا ذلك مضاعفة جهودنا يف مجيع كمواطنات من الدرجة الثانية .ومن نيجرييا إىل سوريا ،ومن
املحافل ،مبا يف ذلك املجلس ،بغية إهناء اإلقصاء وأوجه عدم باكستان إىل السودان ،تتعرض النساء للعنف والتمييز على حنو
املساواة اليت نشهدها جبميع أشكاهلا.
ال يوصف .ويف العديد من األماكن ،يُمنعن من املشاركة يف
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل احلياة السياسية ،وال ميكنهن العمل أو الذهاب إىل املدرسة،
أو يصبحن ضحايا للعنف اجلنسي الذي كثريا ما تتغاضى عنه
إسرائيل.
السيد بروسور (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :لقد السلطات املحلية.
تشرفنا كثريا حبضور الرئيسة باتشليت هنا يف وقت سابق
اليوم .وأود أن أشكر وأهىنء شيلي على توجيه اهتمام املجلس
إىل هذا املوضوع اهلام.
من املناسب أن تُعقد مناقشة بشأن التنمية الشاملة يف يوم
مارتن لوثر كينغ اإلبن .فقد كان الدكتور كينغ نصريا حلقوق
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إن املجتمعات اليت تضطهد النساء تقترف أذى مزدوجا.
أوال ،تظلم نصف السكان ،وثانيا ،تُعيق التنمية .وحنن نعرف
مش نصف السكان ،يتعرقل مسار التنمية .كما
أنه عندما يُ َه ُ
نعرف أن النساء يعززن السالم واملصاحلة يف هذه املجتمعات.
فعلى سبيل املثال ،كانت النساء يف رواندا القوة الدافعة للتعمري
وبناء السالم بعد انتهاء الزناع .واليوم ،حتتل رواندا املرتبة
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السابعة من حيث املساواة اجلنسانية ،وتشارك النساء مشاركة
كاملة يف القيادة االقتصادية والسياسية للبلد.

من األطفال والشباب هو أكرب جيل يف تاريخ البشرية .فمن
بني  7باليني شخص يعيشون على الكوكب ،تقل أعمار
نصفهم تقريبا عن  25سنة .وهلؤالء الشباب آمال وأحالم.
وعندما يرى الشباب أن املستبقل خال من فرص العمل ،ينتاهبم
الشعور باإلحباط .وإن مل يُعاجل هذا اإلحباط ،فإنه يصري قنبلة
موقوتة ساعتها تدق.

إسرائيل بنوا جمتمعا يقوم على التعاون واملساواة .وأسهمت
النساء يف كل جانب من جوانب جمتمع الكيبوتز ،من احلقول
الزراعية إىل امليدان السياسي.

وقص ُة أوسعيد ليست فريدة .فاجلماعات املتطرفة تزدهر يف
املناطق اليت تعاين من سوء اإلدارة وضعف سيادة القانون ،وتفشي
االستبعاد االجتماعي .وليس من قبيل الصدفة أن العديد من
البلدان اليت هتدد السالم واالستقرار العامليني هي نفسها األماكن
اليت يوجد هبا ماليني من الناس املحرومني من الكرامة واحلريات
األساسية .ويف مجيع أحناء العامل ،يشن إسالميون متطرفون احلرب
على طريقة حياتنا وقيمنا وحرياتنا .ميكن للتنمية إرساء أسس
االستقرار ،ولكنها ليست كافية .إذ جيب علينا أن نواجه املتطرفني
جنتث التطرف وعلينا أن
الذين زرعوا بذور الكراهية .وجيب أن ّ
نستأصل اإلرهابيني الذين يسعون إىل تدمري طريقتنا يف احلياة.

لقد علمنا مارتن لوثر كينغ اإلبن أن “التغيري ال يأيت من
تلقاء نفسه ،وامنا من خالل الكفاح املستمر” .والتحديات
اليت تواجه التنمية  -املعاناة ،واليأس ،والفقر  -قد تبدو
قاهرة .وباملثل ،فإن التحديات األمنية اليت نواجهها حتديات
ولعل األعضاء قد قرؤوا عن الصيب السوري ذي ال 14
جسام .غري أنين متفائل ألنين شهدت بصورة مباشرة كيف أن
سنة املسمى أوسعيد بارهو .على غرار الصبيان يف سنه ،كان
الشمول يثري املجتمع.
ومنذ األيام األوىل لنشأة إسرائيل ،قامت بفتح أبواهبا أوسعيد حيلم أن يكرب وجيد عمال جيعل أسرته تفتخر به .لكن
جلميع األشخاص من مجيع اجلنسيات واألديان يف مجيع أرجاء ال جمال لألحالم البسيطة بالنسبة لصيب يعيش يف سوريا .وقد
العامل .ودافعنا عن نظام تعليمي يلقن التسامح ونظام قضائي ّجند املتطرفون السنة من الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
يضمن حقوق كل فرد .واليوم ،ميكن للمرء أن جيد الناس من أوسعي َد يف العام املاضي ،وهددوا باغتصاب أمه إن مل ينضم
مجيع األلوان واملعتقدات واألديان ينجحون يف مجيع املجاالت إليهم .ولعدم وجود أي بديل تطوع أوسعي ُد ليكون منف َذ
يف املجتمع .كما أن إسرائيل تفهم أن متكني النساء هو أساس تفجري انتحاري .وارتدى سترة ناسفة وشق طريقه إىل مسجد
وعرف عن نفسه إىل احلراس املحليني.
املجتمعات املزدهرة .والرواد الذين أسسوا حركة كيبوتز يف شيعي ّ

إن املساواة اجلنسانية أيضا مكرسة يف إعالن االستقالل
لدينا لعام  .1948فقبل أكثر من  40عاما ،عندما انتُخبت
غولدا مايري رئيسة وزراء ،كانت إسرائيل ثالث بلد يف العامل
ينتخب امرأة يف أعلى منصب لديه .والواقع أن إسرائيل هي
البلد الوحيد يف الشرق األوسط الذي ترأست يف النساء
كل شعبة من الشعب الثالث لنظام احلكم .واليوم ،ما زلنا
نستثمر يف النساء .فاحلكومة اإلسرائيلية متول عددا من برامج
وبالعمل معا سننجح يف القيام مبا أنشئت األمم املتحدة
التكنولوجيا املتطورة لتمكني النساء من العرب والبدو واليهود
للقيام به ،وهو حتسني حياة مئات املاليني من الناس .وحنن
من حتقيق كامل إمكاناهتن.
اجليل األول الذي تتاح له فرصة القضاء على الفقر املدقع.
ويرهتن رفاه املجتمعات واستقرارها أيضا بتمكني الشباب وهناك مثل أفريقي يقول إنه إذا أردت املضي بسرعة فاذهب
من االضطالع بدور مهم يف تشكيل مستقبلهم .واجليل احلايل لوحدك أما إردت قطع مسافة بعيدة فاذهب مجاعة .لقد قطعنا
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شوطا بعيدا وأجنزنا الكثري حبيث ال ميكننا أن نتوقف اآلن.
معا ،جيب أن نكافح من أجل كسر احلواجز اليت تفرق بيننا.
معا ،جيب أن نبين جمتمعات أكثر مساملة؛ ومعا ،جيب أن نكون
متحدين يف حتقيق احللم املشترك جلميع الناس ،أال وهو حتقيق
مستقبل أفضل ألطفالنا ،وإجياد الفرصة للعيش يف سالم وأمن.

ويف كثري من األحيان ،تصاغ واليات عمليات األمم
املتحدة للسالم بطريقة حيث تسند حلفظة السالم مهام يطغى
عليها طابع بناء السالم  -يف مجلة أمور ،تقدمي الدعم من أجل
إعادة البناء االقتصادي والعمليات االنتخابية وبناء املؤسسات
هذا هو السبب يف أن الصلة بني األمن والتنمية ينبغي أن
تتجسد هذا العام يف استعراض عمليات السالم وهيكل بناء
السالم.

السيد وينيد (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
الرئاسة الشيلية على عقد هذه املناقشة املفتوحة اليوم .تؤيد
بولندا البيان الذي أدىل به وفد االحتاد األورويب.

ال تزال هناك أماكن يف العامل حيث يتعني علينا منع الدورة
املتكررة للعنف .ونعتقد أن املجلس ميكنه االستفادة أكثر من
أساليب عمله يف هذا الصدد ،وخاصة من خالل اجتماعات
صيغة آريا بصورة أكثر تواترا مع ممثلي املجتمع املدين .إن األمن
ال يعين انعدام الزناع فحسب ،بل عدم وجود التهديدات اليت
تشكلها الكوارث الطبيعية وتغري املناخ ألمن البشر ورفاههم.
وكما نعلم مجيعا ،فإن تغري املناخ يشكل عامال مضاعفا .وقد
يؤثر ارتفاع مستوى البحر وفقدان األراضي نتيجة لتغري املناخ
تأثريا خطريا على مستقبل العديد من الدول الضعيفة .ومثة
بلدان قد ختتفي وأمم بأسرها قد حتتاج إىل البحث عن مالذ
بعيد عن أوطاهنا .إنه التحدي العاملي أمامنا املتمثل يف التكيف
مع تغري املناخ ،التحدي العاملي إلدارة املخاطر ،التحدي العاملي
لالستخدام املستدام للموارد غري املتجددة.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بولندا.

يوفر العام  2015فرصة خاصة إلجراء مناقشة بشأن
العالقة بني التنمية الشاملة والسالم واألمن الدوليني .ونأمل أن
يؤدي االستعراض القادم هليكل بناء السالم واستعراض عمليات
حفظ السالم ،فضال عن االستعراض الرفيع املستوى لتقييم تنفيذ
القرار  ،)2000( 1325إىل التفكري املتعمق يف هذه املسألة.
كما ستمثل الذكرى السنوية السبعون إلنشاء األمم املتحدة
واإلعداد ملؤمتر القمة من أجل اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام
 2015فرص ًة ساحن ًة ملناقشة التقدم املحرز يف هذا الصدد.
وحنن ندرك أن التنمية ليست املسألة الرئيسية يف نطاق
مداوالت جملس األمن مع ذلك ،تعني على املجلس يف العديد
من املرات يف املاضي التعامل مع آثار التخلف والضعف ويف
كثري من األحيان ،كان على املجتمع الدويل الرد يف اللحظة
األخرية هذا هو السبب يف أننا نق ّدر إدراك أعضاء جملس األمن
بصورة متزايدة يف السنوات األخرية للصالت القائمة فيما بني
السالم واألمن والتنمية.
وهناك تعاون مثمر بني املجلس واللجنة بناء السالم.
الواليات املتعددة األبعاد لعمليات حفظ السالم والبعثات
السياسية تتيح املجال ملزيد من الفعالية.
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ونشعر باالرتياح إزاء اعتماد مؤمتر تغري املناخ املعقود يف
ٍ
قرارات هامة جدا يف هذا الصدد  -آلية
وارسو عام 2013
وارسو الدولية املتعلقة باخلسائر واألضرار ،اليت تقدم املساعدة إىل
املجموعات السكانية الضعيفة ،وإطار وارسو للمبادرة املعززة
خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
امن أجل تعويض ورصد اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية للحد
من االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات.
فال ننسينا العنصر الثالث يف هذا الثالوث ،أي حقوق
اإلنسان.
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إن احترام احلريات األساسية ،مبا يف ذلك حرية التعبري
واإلعالم واجلمعيات ،وإدماج املرأة يف مجيع مناحي احلياة
السياسية واالجتماعية فضال عن سيادة القانون واحلكم الرشيد
هي أمور أساسية للحد من احتمال نشوب الزناعات العنيفة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إيطاليا.
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 700 000شخص .ويف ضوء خربتنا يف التعاون اإلمنائي،
ويف توافق تام مع اإلجراءات اليت اختذت حىت اآلن إلعداد
خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015من دواعي سرورنا البالغ أن
جند مفهوم اإلدماج على مجيع الصعد يف مجيع األهداف اليت
أبرزهتا الوثيقة اخلتامية للفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين
بأهداف التنمية املستدامة (انظر .)A/68/970

واألقليات اليوم من بني أكثر الفئات ضعفا يف ضوء
السيد المبريتيين (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
إيطاليا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب .األزمات العديدة قيد النظر ،اليت كثريا ما تنشب استنادا إىل
أود أن أضيف بعض املالحظات بصفيت الوطنية بشأن بعض العوامل االجتماعية واإلثنية والدينية.
وعلى وجه التحديد ،فإن األفراد الذين ينتمون إىل مجاعات
املسائل املحددة.
حنن نتشاطر متاما املنطق والغرض من مبادرة الرئاسة األقليات هم من بني الضحايا الرئيسيني للعنف .وتزداد أوجه
الشيلية إىل عقد مناقشة مفتوحة ملجلس األمن بشأن التنمية ضعفهم املدنية والسياسية سوءا يف العديد من احلاالت بسبب
التفاوتات االقتصادية واالجتماعية ،اليت هي عائق كبري يف
الشاملة وأمهيتها يف صون السالم واألمن الدوليني.
أمام ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وعلى النحو املبني يف املذكرة املفاهيمية (،S/2015/6
لكل مواطن.
املرفق) ،فإن اتباع هنج شامل إزاء قضايا السالم ،ومحاية
والرد على هذا التحدي املزدوج قد يكمن يف إدماج
حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية لوحده ميكن أن جيعل رؤية
اآلباء املؤسسني للمنظمة  -عامل خال من احلرب  -واقعا .األقليات يف عمليات صنع القرار.
وتدعم إيطاليا منذ وقت طويل آليات اإلنذار املبكر
ومن املهم للغاية أن جتري هذه املناقشة عشية انطالق
العملية احلكومية الدولية من أجل حتديد خطة التنمية املستدامة ملا التابعة لألمم املتحدة الرامية إىل الكشف يف الوقت املناسب
بعد عام  .2015ويتمثل واجبنا األخالقي يف تعزيز املجتمعات عن خماطر وقوع الفظائع اجلماعية.
وتؤيد إيطاليا حتديث “إطار حتليل اجلرائم الفظيعة”
الذي أعده مكتب املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية،
السيد أداما ديانغ ،واملستشار اخلاص املعين باملسؤولية عن
توفري احلماية ،جنيفر ويلز ،والذي مت إطالقه هنا بنيويورك يف
كانون األول/ديسمرب .2014

الشاملة للجميع ،وهو يف حد ذاته استثمار استراتيجي من
حيث تعزيز األمن ،وحتقيق مزيد من التنمية االقتصادية وجعل
املؤسسات أقوى .ومن هذا املنطلق ،أصبحت التنمية الشاملة
حاضرة باستمرار يف اإلجراءات اليت تتخذها إيطاليا ،ويف براجمها
التعاونية منذ إطالق املبادرات الرائدة مثل برنامج التنمية من أجل
املشردين والالجئني والعائدين يف أمريكا الوسطى يف تسعينات
واملجال الذي تنشط فيه إيطاليا كثريا هو التدريب املهين
القرن املاضي  -وهو برنامج إمنائي متعدد التخصصات لالجئني ملسؤويل اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني من البلدان اليت متر
واملشردين والعائدين يف ستة من بلدان أمريكا الوسطى ،يساعد مبرحلة انتقالية.
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ومن بني هذه التدريبات ،الدورات التدريبية للموظفني من مقدميه وامليسر له .ويذكر القرار بوضوح بالقيم املرتبطة
وامللحقني يف احلكومة األفغانية ،اجلاري منذ عام  ،2010اليت بسيادة القانون ،واملفهوم أهنا احترام الشرعية الدولية والوطنية،
توفر تطبيقات عملية للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق وتلك املرتبطة باحترام كرامة اإلنسان ،وخاصة العناصر األكثر
ضعفًا يف املجتمع ،أي القصر والنساء واملهاجرين.
اإلنسان ،مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة.
وبرامج مركز االمتياز لوحدات شرطة حتقيق االستقرار
اليت أطلقت يف عام  2005يف فيتشزنا بقيادة الدرك اإليطايل
لتخريج معلمي وحدات الشرطة املتخصصة ،حترص يف كل
وحداهتا على محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا ،مبا يف ذلك
ما يتعلق باألقليات .وحيضر دورات املركز مسؤولون يأتون
من البلدان األفريقية واآلسيوية أساسًا ،ويشكل هؤالء  70يف
املائة تقريبًا من املشاركني.
وأي نقاش بشأن التنمية الشاملة ،يف رأينا ،جيب أن
يتركز ،بالضرورة ،حول املسائل اجلنسانية .ومنذ طرح القرار
 ،)2000( 1325ما فتئت إيطاليا تدعم اعتماده وتنفيذه.
وهي من البلدان اليت اعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار،
كما اختذت عددًا من اإلجراءات ملكافحة العنف ضد املرأة.
وعالوة على ذلك ،كانت إيطاليا أول دولة عضو تؤكد على
ضرورة إدخال قضايا املرأة والسالم واألمن يف إطار االستعراض
الدوري الشامل .وبنفس الروح ،قمنا ببلورة مشاريع حمددة يف
ما يتعلق بتنفيذ القرار  )2000( 1325يف أفغانستان ولبنان
والصومال ومناطق احلكم الذايت الفلسطينية.
ومن الضروري أن نتابع عن كثب العالقة بني منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية وسيادة القانون من أجل التنمية الشاملة .وهذا
جمال نعتقد أن علينا أن نسعى لتحقيق التوازن بشأنه ،حىت
يف األوقات اليت قد تتعارض فيها املقتضيات األمنية والفعالية
يف التصدي للجرمية مع مبادئ سيادة القانون والفصل بني
السلطات .وهذا االعتقاد مت التعبري عنه ،أوال وقبل كل شيء ،يف
قرار اجلمعية العامة بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية (القرار  ،)25/55الذي كانت إيطاليا
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هلذه الغاية ،ويف ضوء مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ،الذي سيعقد يف الدوحة يف نيسان/
أبريل ،دعت مخسة بلدان ،منها إيطاليا ،إىل إجراء مناقشة يف
 24شباط/فرباير يرأسها رئيس اجلمعية العامة وتركز حتديدًا
على أوجه االرتباط بني العدالة اجلنائية وسيادة القانون والتنمية.
وستنظم إيطاليا وتايلند خالل أيام املؤمتر حدثًا جانبيًا آخر رفيع
املستوى بشأن القضايا اليت تربط بني حقوق اإلنسان وسيادة
القانون والعدالة اجلنائية يف مكافحة اجلرمية عرب الوطنية.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كازاخستان.
السيد عبد الرمحانوف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية):
أشكر شيلي على عقد هذه املناقشة .حنن نرى كيف تغذي
املشاكل االقتصادية احلادة والظلم االجتماعي السخط
واإلرهاب والتطرف والراديكالية يف كثري من أحناء العامل.
لذلك ،فإن التقدم االقتصادي واالجتماعي والتنمية الشاملة
هي الطرق األكثر فعالية للحد من املخاطر والتمكني الستقرار
طويل األمد.
ومن األمهية مبكان أن ننظر يف الكيفية اليت تُحكم هبا
املجتمعات على أساس سيادة القانون ،وكيف توزع املوارد
وكيف يستجاب للمخاطر ومواطن اهلشاشة اجلديدة .ومن
مث ،يف مراحل الوقاية من الزناع وما بعد الزناع يف أفريقيا،
علينا أن نتأكد من تعزيز املؤسسات االقتصادية والسياسية
والتشريعية والقضائية ،وكفالة فعاليتها وإخضاعها للمساءلة
وقدرهتا على االستجابة الحتياجات اجلميع ،مبا يف ذلك
األكثر فقرًا واألكثر ضعفًا ،وخاصة النساء والشباب .وعليه،
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ينبغي لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف أفريقيا القيام مفهوم اخلطة العاملية ملواجهة األزمة ،اليت ميكن لألمم املتحدة
بالعمليات املعقدة واملختلطة على حنو متزايد ،فض ً
ال عن القيام أن تنظر فيها وتطورها.
باملهام املحددة والشاملة إلعادة البناء االجتماعي الرامية إىل
وكرئيس لعدد من املنظمات اإلقليمية  -منظمة األمن
إقامة دول ذات شرعية وتتصف بالشمولية والفعالية.
والتعاون يف أوروبا ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،ومنظمة
وينبغي جتهيز عمل جلنة بناء السالم ومكتب الدعم
التابع هلا على حنو أفضل ،يف تعاون وثيق مع االحتاد األورويب
واالحتاد األفريقي واهلياكل دون اإلقليمية ،من أجل بناء أنظمة
حكم مشولية تصمد يف مواجهة الصدمات ومواطن الضعف،
مع إسناد دور قوي للمرأة يف السالم والتنمية.

معاهدة األمن اجلماعي ،ومنظمة شنغهاي للتعاون ،واملؤمتر
املعين بالتفاعل وتدابري بناء الثقة يف آسيا  -تبذل كازاخستان
قصارى جهدها لضمان األمن واحلفاظ على املنطقة آمنة من
الزناعات واجلرمية عرب الوطنية واإلرهاب .وبلدنا يقترح اآلن
استضافة مركز األمم املتحدة اإلقليمي يف أملايت ،مع التركيز
على التنمية املستدامة واملساعدة اإلنسانية وبناء القدرة على
التكيف .ونرى أن منطقة آسيا الوسطى قوية ومستقرة من
شأهنا أن تسهم يف السالم العاملي .وإذ نقدر أمهية التنمية
الشاملة ،فإن محلة كازاخستان من أجل احلصول على مقعد
غري دائم يف جملس األمن تركز على األمن البشري من خالل
حتقيق األمان النووي واألمن الغذائي واملائي وأمن الطاقة.

ويف سياق خطة التنمية ما بعد عام  ،2015تلتزم
كازاخستان بالتنمية الشاملة اليت حمورها اإلنسان باعتبارها حجر
األساس للسالم واألمن ،من خالل استراتيجية كازاخستان
 2050وبرنامج “السبيل إىل املستقبل” الذي أطلق مؤخرًا.
والغرض من اخلطتني إرساء االستقرار السياسي واالقتصادي،
وهتدفان ،يف نفس الوقت ،إىل توفري احلماية االجتماعية والرعاية
وبلدي سيبقى داعمًا بالكامل ألنشطة جملس األمن
الصحية اجليدة والتعليم واإلسكان والتوظيف .وقد سنت
كازاخستان تشريعات تقدمية لالعتراف مبجموعاهتا العرقية واملجتمع الدويل سعيًا إىل حلول للسالم واألمن العامليني يف
البالغ عددها  130جمموعة وما يقرب من  20طائفة دينية .سياق التنمية الشاملة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وبلدي يلتزم بالتنمية الشاملة على املستوى العاملي أيضًا.
ولضمان االنسجام بني مجيع األعراق على أراضيها ويف املنطقة ،كولومبيا.
بادرت بالدي بتنظيم مؤمتر زعماء األديان العاملية والتقليدية
السيد رويس (كولومبيا) (تكلم باإلسبانية) :يف البداية،
وعقده بشكل منتظم .وتستضيف أستانا املؤمتر اخلامس يف أود أن أشكر وفد شيلي على التزامه بقضايا التنمية وإعداد
حزيران/يونيه من هذا العام حول موضوع “حوار الزعماء املذكرة املفاهيمية ( ،S/2015/6املرفق) اليت نسترشد هبا يف
الدينيني والسياسيني من أجل السالم والتنمية” .وحكومة مناقشتنا.
بالدي تشكر حتالف األمم املتحدة للحضارات على دعمه
مبا أن هذه أول مرة خياطب وفدي جملس األمن يف
املستمر للمؤمتر.
هذا العام ،أود أن أهنئ األعضاء اجلدد غري الدائمني يف
وقد وفر منتدى أستانا االقتصادي الذي تستضيفه املجلس ،إسبانيا وأنغوال ومجهورية فزنويال البوليفارية وماليزيا
كازاخستان ،إىل جانب املؤمتر العاملي ملواجهة األزمة ،خرائط ونيوزيلندا ،متمنيًا هلم كل التوفيق.
طريق جديدة لتحقيق االستقرار االقتصادي .ومن أبرزها
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وأرى أن من املناسب أن ّ
نذكر بعبارات وزير خارجية
وكما مسعنا يف جملس األمن يف عدة مناسبات ،فإن األمن
والتنمية مترابطان ترابطًا وثيقًا ويعزز كل منهما اآلخر ،ويشكالن كولومبيا ،الذي قال أثناء مناقشة مفتوحة ملجلس األمن يف
عنصرين أساسيني لتحقيق السالم املستدام .وقد سلم املجلس عام :2011
أيضا بأن تلك العالقة معقدة ومتعددة اجلوانب وترتبط بكل حالة
“من الواضح أن املجلس ليس هو اهليئة املؤهلة
على حدة .ولذلك ،فإن املجلس ،يف إطار اختصاصاته ويف معاجلة
الختاذ القرارات املتعلقة بالتنمية .ومع ذلك ،جيب علينا
القضايا املطروحة يف جدول أعماله ،له دور واضح للغاية يف تعزيز
أال نتجاهل أن قراراته تؤثر على التنمية الطويلة األجل
القرارات اليت تسهم إسهامًا كبريًا يف التنمية املستدامة والشاملة
للبلدان وأن ذلك عنصر أساسي يف أي سالم مستدام”.
يف تلك البلدان املنغمسة يف نزاع أو اخلارجة منه.
واستطرد الوزير يف القول:
فمن الواضح أن االستراتيجيات العسكرية أو األمنية
“ال بد أن حتدث أنشطة أجهزهتا الرئيسية تغيريا
البحتة ال تكفي ،يف حد ذاهتا ،ملعاجلة حاالت الزناع احلالية.
حقيقيا وأن تسهم إسهاما ذا مغزى يف رفاه الشعوب
وعلى جملس األمن أن ينظر يف كيفية التشجيع على إنشاء وهتيئة
وأن يكون هلا تأثري حقيقي على احلاالت املدرجة يف
الظروف املؤاتية للسالم املستدام ،الذي يعترب الرفاه االقتصادي
جداول أعماهلا منذ عقود ،S/PV.6479( .صفحة ”)13
واالجتماعي عنصرين رئيسيني ميكن أن يسهم فيهما .وقد
وعليه ،ترى كولومبيا أن من الضروري مواصلة العمل
اختذ جملس خطوات يف هذا االجتاه وأدرج بعض مهام إعادة
اإلعمار ذات الصلة يف بعض واليات عمليات حفظ السالم .مبزيد من التعاون بني خمتلف مكونات منظومة األمم املتحدة
إال أن تلك املمارسات ال تزال يف طور النشوء ،وال تزال هناك على تلك املسائل املتعلقة بالتنمية واألمن .وليس اهلدف هنا
قطاعات يتعني علينا تعميق وتعزيز جهودنا بشأهنا .وكما قال حتويل جملس األمن إىل وكالة للتنمية ،بل إن ما ميكنه عمله هو
األمني العام ،فإن املطلوب هو املزيد من الدعم القوي وتعزيز التعاون واالستفادة من اخلربات واملعارف املتخصصة ،فضال
العمل الذي تقوم به جلنة بناء السالم ،وغريها من الوكاالت عن تطوير أوجه التآزر مع سائر مكونات املنظومة املكلفة
والصناديق والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة ،واملؤسسات بالتصدي ملهام التنمية .وال غين عن تقسيم العمل بشكل
واضح ومناسب كي يتسىن حتقيق أفضل النتائج واستخدام
املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
املوارد على حنو فعال .وبوسع املجلس أن يستخدم أساليب
عالوة على ذلك ،وكما ذُكر عدة مرات يف سياق هذه
عمله على أكمل وجه هبدف االستفادة من القيمة املضافة اليت
املناقشة ،فإن العنصر األساسي هو مشاركة املرأة ومتكينها يف
تقدمها وكاالت األمم املتحدة ،وأن يعمل معها بغية إجياد
جهود تسوية الزناعات وبناء السالم .وينبغي أن تشارك املرأة
حلول دائمة هلذه الزناعات.
يف املناقشات وتضطلع بدور رئيسي يف تنفيذ االستراتيجيات
ويف اخلتام ،أود أن أبرز مفهومني رئيسيني يف العالقات
الرامية إىل منع نشوب الزناعات وتسويتها ،ما دام البعد اجلنساين
شرطا ال غىن عنه لوضع استراتيجيات ناجحة لتحقيق السالم .بني التنمية واألمن ودور جملس األمن.
فامللكية الوطنية هي املبدأ األساسي الذي ينبغي االستمرار
عليه وتعزيزه ودعمه من قبل جملس األمن ،مع التسليم بأن
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وتؤيد هنغاريا تأييدا كامال البيان الذي أدىل به االحتاد
الدولة املعنية هي صاحبة املصلحة الرئيسية ،وأنه ينبغي وضع
األولويات والربامج واالستراتيجيات املتكاملة الرامية إىل حل األورويب .وبناء على ذلك ،أود أن أضيف بعض املالحظات
بشأن بعض التحديات اخلاصة.
الزناعات وتعزيز التنمية حتت قيادهتا.
ثانيا ،إن إنشاء القدرات واملؤسسات الوطنية وتعزيزها
مسألة ذات أولوية .ويتطلب تشجيع التنمية الشاملة يف البلدان
املتضررة من الزناعات توفر املعارف والقدرات واهلياكل
املؤسسية الوطنية اليت جتعل ممكنا حتقيق التطلعات املشروعة
للسكان.
وإن ملجلس األمن إمكانات كبرية لتحقيق التنمية يف إطار
واليته ،فضال عن املساعدة على حتقيق ذلك اهلدف.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
هنغاريا.
السيد هيتيسي (هنغاريا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكر شيلي على عقد هذه املناقشة املفتوحة احلسنة التوقيت.
وأود أيضا أن أشكر األمني العام ،والسفري باتريوتا ،ممثل
الربازيل ،واحلائزة على جائزة نوبل للسالم ،السيدة غبوي،
على إحاطاهتم اإلعالمية الغنية باملعلومات هذا الصباح.
لقد عملت هنغاريا  -بصفتها رئيسا مشاركا للفريق
العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة
 مع الدول األعضاء للتأكد من أن مشروع اهلدف 16من الوثيقة اخلتامية يسلّم بصورة صرحية بالصلة بني السالم
واإلدماج والتنمية املستدامة والعدالة واملساءلة .واستنادا إىل
تلك اجلهود املشتركة ،اتفقت الدول األعضاء بتوافق اآلراء على
أن سيادة القانون واملساواة يف الوصول إىل العدالة واملؤسسات
الفعالة ذات الشفافية واخلاضعة للمساءلة ،فضال عن عملية
اختاذ القرارات بطريقة شاملة ومتثيلية وملبية لالحتياجات على
مجيع املستويات ،تكتسي مجيعا أمهية متكافئة يف اجلهود الرامية
إىل إجياد جمتمعات سلمية وشاملة للجميع.
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إن هنغاريا مدركة لقدرة املرأة ومهاراهتا الفريدة وللدور
الذي تضطلع به يف جمايل السالم والتنمية .ويف متكني املرأة
عن طريق االستثمار يف تعليمها وتوفري الفرص االقتصادية هلا
وتعزيز قدراهتا القيادية وإشراكها يف اختاذ القرارات ما حيقق
املصلحة العليا لسائر املجتمعات .ويكتسي ذلك أمهية خاصة
يف األماكن اليت اهنار فيها السالم ومتكن فيها الزناع من حتويل
االنتباه حنو االنقسام والكراهية بدال عن التعاون .ونثين على
األمني العام أيضا الختياره متكني املرأة والطفل بوصفه إحدى
أولوياته للعام .2015
إن املساواة بني اجلنسني هي إحدى املسائل العامة ذات
األمهية يف هنغاريا ،وتتجلى يف القرارات املتعلقة بالسياسات.
وندعم أيضا مشروع اهلدف  5للتنمية املستدامة بشأن
املساواة بني اجلنسني .ويف إطار املساواة بني اجلنسني ،ينبغي
إعطاء اجلوانب املتعلقة باألسرة برمتها ،فضال عن أعضائها،
االعتبار الواجب .ونؤيد بقوة اجلهود اإلمنائية الرامية إىل تعزيز
ومحاية الفئات الضعيفة عرب وضع السياسات العامة ،ال سيما
يف جماالت العمل والضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية
وصون الكرامة والسالمة والتعليم واألمن العام .ويتيح
استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني على مدى 20
عاما فرصة أخرى للتشديد على هذه املسائل.
ويف ذلك اجلزء من العامل ،بل يف هنغاريا على وجه
اخلصوص ،فإن العقبة الرئيسية أمام حتقيق التنمية الشاملة تتمثل
يف حالة الفئات الضعيفة الفقرية ،مبا يف ذلك بني السكان الغجر.
ويف سبيل التغلب على ذلك التحدي ،وضعت االستراتيجية
اهلنغارية الوطنية املعنية باإلدماج االجتماعي هنجا شامال يقترن
مبشاريع حمددة يف جماالت رعاية الطفل والتعليم والعمل والرعاية
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الصحية واإلسكان ومكافحة التمييز .ويف إطار تلك اجلهود،
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
تدعم هنغاريا تعليم أطفال طائفة الغجر عن طريق برنامج للمنح إستونيا.
الدراسية وتشجيع مشاريع العمل الرائدة وتوفري فرص العمل
السيد كولغا (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال وقبل
لنساء الغجر عن طريق مشاريع التمويل الصغري وتنمية املهارات كل شيء ،أود أن أشكركم ،السيد الرئيس ،على عقد
ودعم حصول أسر الغجر على اإلسكان ذي املواصفات ّ
املحسنة .هذه اجللسة بشأن هذا املوضوع اهلام .ومن نفس املنطلق،
وأنشأنا أيضا آليات لضمان املشاركة الفعالة لألقليات ،مبا يف أود أن أشكر األمني العام والسفري باتريوتا والسيدة ليماه
ذلك أقلية الغجر ،يف خمتلف مستويات صنع القرار السياسي ،غبوي ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم ،على البيانات اليت
من مستوى احلكومات املحلية وصوال إىل الربملان.
أدلوا هبا اليوم .كما أود أن أرحب باعتماد البيان الرئاسي

وتدين هنغاريا بشدة مجيع أشكال التمييز واالستبعاد على ( )S/PRST/2015/3يف وقت سابق اليوم.
أساس اجلنس أوالعرق أو الدين أو أي انتماء آخر .وعلى سبيل
يشرفين أن أديل هبذا البيان بالنيابة عن إستونيا والتفيا.
املثال ،أعلنت احلكومة اهلنغارية عدم التسامح إطالقا مع معاداة ويعلن بلدانا تأييدمها للبيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
السامية .وتشري اجلرائم املرتكبة حبق األقليات الدينية والعرقية األورويب يف وقت سابق.
أو الفئات الضعيفة األخرى يف مجيع أحناء العامل إىل أين ميكن
نرحب مبوضوع مناقشة اليوم الذي يربط بدقة بالغة بني
أن يؤدي بنا التطرف والكراهية .ويساعدنا ذلك أيضا على
الركائز الثالث ملنظومة األمم املتحدة :السالم واألمن والتنمية
إدراك أن السبيل الوحيد لتحقيق السالم داخل املجتمعات
وحقوق اإلنسان .وال ميكن أن تكون هناك تنمية بدون سالم
وفيما بينها واملحافظة عليه هو احلوار والتسامح واحترام التنوع
وأمن ،ومن الواضح أنه ال ميكن حتقيق السالم واألمن الدائمني
الثقايف .ويف ذلك السياق ،فإننا ندعو بصورة نشطة إىل احلوار
بدون احترام حقوق اإلنسان .وعالوة على ذلك ،فالتنمية
والتعاون بني األديان والثقافات .وسنبذل قصارى جهدنا يف
ال تكون تنمية حقيقية دون إعمال حقوق اإلنسان.
بناء اجلسور بني خمتلف األديان والتقاليد والثقافات.
صحيح أن هناك عددا أقل من الزناعات وقدرا أقل من
وأخريا ،ترى هنغاريا أن التعليم ميثّل إحدى أقوى الوسائل
العنف ومزيدا من السالم يف البلدان واملناطق الدميقراطية حيث
وأجنعها يف مكافحة التمييز وعدم املساواة .ونرى أن إعمال
تشكل سيادة القانون أساسا متينا للمجتمع ويتمتع مجيع الناس
احلق يف التعليم ميثّل حجر الزاوية يف حتقيق السالم الدائم،ما دام
متتعا كامال حبقوق اإلنسان .كما أن متوسط معدالت الفقر
اجلهل وسوء الفهم وتآكل الثقافة وفقدان اهلويات الثقافية
أقل بكثري يف تلك البلدان .وصحيح أيضا أن الزناعات العنيفة
توفر مجيعا منطلقات للتعصب يف كثري من األحيان.
متثل أكرب عقبة أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
وللتعليم دور هام يف منع نشوب الزناعات وبناء السالم
وأود أن أؤكد على أمهية منع نشوب الزناعات .وكما
عقب انتهاء الزناع .ولذلك السبب ،ترحب هنغاريا بوضع
يوضح عامل اليوم ،فإن من الصعب جدا وضع حد لألزمات
هدف قوي وقائم بذاته من أهداف التنمية املستدامة ،على
اجلارية ،اليت غالبا ما تتحول إىل نزاعات مسلحة .ومع ذلك،
أن يُعىن بالتعليم الشامل للجميع ،وأن يتضمن هدفا متعلقا
فمن األسهل واألقل تكلفة بكل معىن الكلمة أن مننع تصاعد
بالدعوة إىل ثقافة السالم والالعنف وتقدير التنوع الثقايف.
66/112

1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

S/PV.7361

الزناعات العنيفة .وميثل احلكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان
والتنمية االقتصادية أفضل أدوات منع نشوب الزناعات العنيفة.

ويف هذا السياق ،تكتسي جهود بناء السالم أمهية بالغة
ألن بناء السالم يعين احلد من خماطر االنتكاس إىل العنف.
ويتعني ختفيض هذا اخلطر مبعاجلة األسباب اجلذرية للعنف وبناء
مؤسسات قادرة على الصمود وجمتمعات سلمية .وسيؤدي
اتباع هنج واسع النطاق حيال التنمية ،مع التركيز على العدالة
وحقوق اإلنسان وأوجه عدم املساواة وفرص العمل والسياسة
الشاملة للجميع ،إىل احلد من العنف وسيسهم يف بناء السالم.
ولذلك ،ينبغي ملجلس األمن معاجلة بناء السالم بأسرعما ميكن
يف حاالت الزناعات أو األزمات.

“وملا كان من الضروري أن يتوىل القانون محاية
حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد
على االستبداد والظلم” (قرار اجلمعية العامة  217ألف
(د .)3-الديباجة).

وخبصوص مفهوم املجتمعات الشاملة للجميع ،أود أن
أؤكد ،يف مجلة أمور ،على أمهية إشراك كل من نصفي املجتمع
البشري ،أي النساء والفتيات يف عمليات صنع القرار .ويف
الواقع ،فإن السالم يكون أكثر استدامة إذا ما مت إشراك النساء يف
مجيع املراحل ويف مجيع األوقات كأعضاء متساوين يف املجتمع،
سواء كان ذلك يف وقت السلم أو الزناع أو الفترة االنتقالية.

وكما بيّن رئيس جلنة بناء السالم يف املذكرة املفاهيمية
( ،S/2015/6املرفق) ،فإن اإلدماج ،سواء كان على الصعيد
الوطين أو اإلقليمي أو االجتماعي أو اجلنساين أوالقبلي أوالثقايف
 ومن مث التنمية الشاملة للجميع  -مها أهم عاملني من أجلصون السالم واألمن ومنع نشوب الزناعات .واإلدماج يعين
أنه ال ينبغي أن يكون هناك متييز ضد أحد على أي أساس.
وكما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

وهذا يقودين إىل النقطة الثانية :وهي ضرورة أن تُشكل
فعليا جمتمعات شاملة للجميع كضمانات للسالم واألمن ،أي
من خالل سيادة القانون ،وإذا لزم األمر ،من خالل تصميم
سياسات وبرامج خاصة تعزز إدماج اجلميع .ويشجع االلتزام
القوي بسيادة القانون التنمية املستدامة ،حيث أن السبيل األمثل
لضمان التقدم هو احلكم الرشيد والشفافية يف عمليات اختاذ
القرارات وتقليل الفساد إىل أدىن حد .واملؤسسات الفعالة
واخلاضعة للمساءلة هي من عناصر التمكني القوية لتحقيق
التنمية املستدامة والشاملة للجميع.

حنتفل يف هذا العام بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة
الختاذ القرار  )2000( 1325والذكرى السنوية العشرين
العتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني .وجيري حاليا العديد من
االستعراضات ،مبا يف ذلك الدراسة العاملية بشأن القرار املتعلق
باملرأة والسالم واألمن واستعراض عمليات حفظ السالم
وهيكل األمم املتحدة لبناء السالم .وجيب أن نضمن أن تدعم
وتكمل مجيع هذه االستعراضات أهداف كل منها األخر وأن
ّ
تتماشى التوصيات الصادرة عنها مع بعضها بعضا ،مبا يفضي
وتضفي سيادة القانون الشرعية على اإلجراءات اليت
بنا إىل حتقيق نتائج ملموسة على صعيد املساواة بني اجلنسني
تتخذها الدول وجتعلها قابلة للتنبؤ ،وتشكل إطارا أساسيا
ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان بشكل عام.
إلدارة العالقات يف ما بينها ،األمر الذي يساعد ،يف حد ذاته،
وال ميكن ضمان السالم والتنمية املستدامني إال إذا ارتبطت
على منع نشوب الزناعات بني الدول .وسيادة القانون هي
أيضا أداة لتحسني احلق األساسي من حقوق اإلنسان املتمثل التنمية االقتصادية واملزايا االجتماعية بشكل وثيق مع احلكم
يف االحتكام إىل القضاء ،والذي يرتبط بطابعه بتعزيز ثقافة الرشيد يف ظل وجود مؤسسات قوية قابلة للمساءلة وإعمال
حقوق اإلنسان .وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والوصول
املساءلة ال اإلفالت من العقاب.
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إىل وسائط اإلعالم املستقلة ،مبا يف ذلك وسائط التواصل
االجتماعي وشبكة اإلنترنت ،هي جزء ال يتجزأ من احلكم
الرشيد وسيادة القانون .وال ميكن أن يكون هناك مشول حقيقي
يف املجتمعات إذا فُرضت قيود على إعمال تلك احلريات.
وحتقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع أمر ال غىن
عنه لتحقيق االستقرار والسالم املستدام على املدى الطويل.
وجيب علينا العناية مبستقبل كوكب األرض والعمل من أجل
إجياد عامل يعيش فيه كل فرد حياة كرمية ،متحررا من الفقر
والعنف واإلقصاء .وال ميكن أن يتحقق ذلك بدون السالم
واالستقرار .فهناك ترابط وثيق بني التنمية وحقوق اإلنسان
والسالم واألمن ،ويتعيّن معاجلتها بصورة شاملة .ولذلك،
ينبغي أن يكون للمجتمعات السلمية واحلكم الرشيد وسيادة
القانون مكانة مركزية يف خطة التنمية ملا بعد عام .2015
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أملانيا.
السيد تومس (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال أن
أشكر الرئاسة الشيلية على تنظيم مناقشة اليوم وعلى اختيار
هذا املوضوع احلسن التوقيت للمناقشة.

19/01/2015

وستقوض الزناعات،
القانون والتصدي للفقر بشكل فعال.
ّ
من ناحية أخرى ،التنمية االجتماعية واالقتصادية والتماسك
االجتماعي واالحترام ،مما يؤدي إىل مزيد من الزناعات
واالضطرابات االجتماعية األكثر حدةً .ومتثل عمليات التنمية
املستدامة والشاملة للجميع ،اليت تعتمد هنجا قائما على حقوق
اإلنسان وتسترشد بسيادة القانون ،شرطا أساسيا للسالم
واالستقرار .وجيب أن تركز جهود التنمية على البشر وينبغي
أن تشمل بصورة خاصة الناس واجلماعات األكثر ضعفا
وحرمانا ،وهم ،األشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية
واألقليات الدينية أو العرقية واألطفال .وميكن أن تسهم
مبادئ حقوق اإلنسان ،مثل عدم التمييز واحلد من أوجه
عدم املساواة ،واملشاركة والشفافية ،يف تعزيز عمليات التنمية
املستدامة ،وبالتايل ستؤدي إىل نتائج إمنائية إجيابية.
وأود أن أعطي مثاال على ذلك .فعندما نضع حدا للتمييز
ضد املرأة ونشركها يف العمليات اإلمنائية من خالل محاية
وإعمال حقوق اإلنسان اخلاصة هبا ،من املرجح أن حنقق نتائج
تنموية أكثر فعالية .واملساواة بني اجلنسني أساسية لقيام جمتمعات
مستقرة ولتحقيق التنمية املستدامة .وال بد من أن يسهم كل
من النساء والرجال على حد سواء يف رسم مصري بلدهم .ويف
ضوء تلك اخللفية ،فإن متكني املرأة يف مجيع القطاعات أمر
أساسي .ولذلك ،سيكون متكني املرأة يف احلياة االقتصادية،
مثل مباشرة األعمال احلرة والتعليم املهين ،أحد جماالت التركيز
خالل رئاسة أملانيا ملجموعة البلدان السبعة يف عام .2015

حنتفل يف عام  2015بالذكرى السنوية السبعني إلنشاء
األمم املتحدة والذكرى السنوية العتماد منهاج عمل بيجني
واختاذ القرار  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن،
وسوف نستعرض عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وبطبيعة
والسالم واألمن املستدامان يتطلبان أيضا املنع الف ّعال
احلال سيتعني علينا صوغ خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وإذا
نظرنا إىل مجيع هذه العمليات املختلفة ،ال بد وأن نفهم أوجه لنشوب الزناعات وبناء السالم .وترمي جهود بناء السالم إىل
التآزر فيما بينها وكذلك الترابط بني الركائز الثالث لألمم احليلولة دون انتكاس املجتمعات إىل النـزاع .وينبغي ملجلس
األمن أن يشارك يف بناء السالم يف أبكر وقت ممكن ،وينبغي
املتحدة :السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان.
له االستفادة من الدور االستشاري للجنة بناء السالم بشكل
وال ميكن أن يتحقق السال ُم
ُ
واألمن املستدامان إال بقيام أفضل .ونتوقع من جلنة بناء السالم املساعدة يف حتديد سياقات
جمتمعات تتسم بالشمول وتكفل احترام األقليات وسيادة بناء السالم اليت تنشأ فيها حاجة ملموسة إىل املساعدة الدولية.
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ويف هذا الصدد ،هناك حاجة إىل التنسيق على حنو أوثق بني
جملس األمن وجلنة بناء السالم.
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الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة بنما.

السيدة فلوريس هرييرا (بنما) (تكلمت باإلسبانية) :أود
وينبغي أن نستفيد من استعراض هيكل بناء السالم التابع أن أبدأ بتهنئة األعضاء غري الدائمني يف جملس األمن ،متمنية
لألمم املتحدة ،وكذلك استعراض عمليات السالم ،يف مواصلة هلم كل التوفيق يف مداوالهتم.
تطوير وتعزيز أدوات الوقاية وبناء السالم التابعة لألمم املتحدة.
يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل النمسا بصفتها
وينبغي أن ننظر يف منع نشوب الزناعات وبناء السالم وحفظ رئيسة شبكة األمن البشري.
السالم على حنو شامل .وهذا يعين أيضًا إشراك مجيع أصحاب
ونرحب أيضًا باإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها يف هذا
املصلحة ،وال سيما النساء .وال بد أن ندمج أهداف القرار
 )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن يف مجيع جهود الصباح فخامة السيدة ميشيل باشيليت ،رئيسة مجهورية
بناء السالم .ويوفر اإلطار املعياري القائم بالفعل أساسًا سليمًا شيلي؛ واألمني العام؛ ورئيس جلنة بناء السالم؛ والسيدة ليماه
لروابط كتلك .ويف الذكرى السنوية اخلامسة عشرة لذلك القرار غبوي احلائزة على جائزة نوبل ،والذين كانوا مجيعًا مصادر
التارخيي ،ينبغي لنا أن نركز على تنفيذه العاملي يف مجيع املجاالت إهلام لنا يف مناقشة اليوم بشأن هذه املسألة اهلامة املدرجة على
وحتديد الثغرات والتحديات بغية ضمان إدراج أحكامها يف جدول أعمال جملس األمن.
نتيجة ترابط العامل اليوم ،نتأثر باستمرار بالتهديدات
مجيع التدابري الوقائية وعمليات السالم وجهود تسوية الزناعات.
وحنن نثين على األمني العام إلطالقه محلة ‘‘حقوق اإلنسان العاملية اليت ال تعرف احلدود السياسية .إذ أن الزناعات العرقية
أوالً” يف العام املاضي .إن تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان والدينية املنشأ واإلرهاب الدويل والتطرف واملشاكل البيئية
ميثل يف كثري من األحيان أول مؤشر على نزاع وشيك .جيب وندرة املوارد والتنافس عليها واجلرمية املنظمة وعصابات
املافيا واألوبئة وعسكرة العامل ّ
تشكل حتديًا لألمن البشري
على منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك جملس األمن ،أن تعمل
بشكل أكثر استباقية ملنع نشوب الزناعات يف املستقبل .وحنن الذي ميثل شرطا مسبقا ضروريا للتنمية االجتماعية والسياسية
نتطلع إىل رؤية املزيد من النتائج امللموسة حلملة ‘‘حقوق واالقتصادية يف البلدان.

اإلنسان أوالً” ونظل ملتزمني بأهدافها.

وقد تعلمنا من تقارير التنمية البشرية أن الناس حيتاجون
إىل األمن االقتصادي والغذائي والصحي والبيئي والشخصي
واملجتمعي والسياسي إذا ما أريد هلم حتقيق إمكاناهتم وممارسة
حرياهتم واالستفادة من الفرص املتاحة وبالتايل اإلسهام يف
تنمية جمتمعاهتم.

وأكثر األدوات فعالية لضمان السالم واالستقرار ومنع
نشوب الزناعات هي دائمًا احترام حقوق اإلنسان وسيادة
القانون يف جمتمعات شاملة للجميع وحتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية .وستواصل أملانيا ،بصفتها رئيسة جملس حقوق
إن االستبعاد بكل أشكاله ،سواء االجتماعية أو الدينية
اإلنسان وما بعد انتهاء رئاستها ،دعم هذه العناصر األساسية
يف خطة التنمية ملا بعد عام  .2015فنحن لن ننشئ جمتمعات أو العرقية أو اإلقليمية ،هو تعريفًا انتهاك حلقوق اإلنسان
سلمية ونتقدم خطوة حنو حتقيق السالم واألمن يف عاملنا إال وبالتايل يكمن يف جذور الزناعات يف مجيع أحناء العامل.
واملشكلة ليست يف الزناع يف حد ذاته؛ املشكلة هي أنه عندما
إذا حققنا هذا.
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يتحول إىل العنف ،فإنه يؤدي إىل خسائر يف األرواح وانعدام
األمن .والسالم واألمن من أسس الكرامة والتنمية البشرية؛
غري أن انعدام األمن والزناع يشكالن دائمًا خطرًا على التنمية
املستدامة للشعوب والثقافات .وبالتايل ،فالتنمية الشاملة
للجميع عامل أساسي يف منع العنف ويف عملية بناء وتوطيد
السالم.
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والية أي جاهز ،ولكن بدالً من ذلك وضع األساس الالزم
حبرية ،حبيث يتسىن لكل هيئة
لتبادل األفكار وأفضل املمارسات ّ
أن تعزز واليتها .ومن املهم أن ندرك أن هذه املسائل ليست
مترابطة فحسب ،ولكن أيضًا أن بعضها قد غطى يف املاضي على
بعضها اآلخر .وعلى سبيل املثال ،كيف نفسر ألطفالنا اليوم أننا
ننفق على األسلحة أكثر مما ننفق على التنمية وأننا نستثمر يف
احلروب أكثر مما نفعل يف مشاريع اإلدماج االجتماعي؟

نشهد اليوم بدء العملية احلكومية الدولية بشأن خطة
وحنن الدول األعضاء نواجه حتديًا يف الذكرى السنوية
التنمية ملا بعد عام  .2015وال ميكننا أن نتكلم عن التنمية
الشاملة للجميع  -وهي التحدي الرئيسي أمامنا يف هذه املرحلة السبعني إلنشاء األمم املتحدة للتفكري خارج اإلطار التقليدي
اجلديدة  -من دون مساعدة عوامل الفرص :األشخاص ومجيع والتفكري بشكل خالق ،لكي يتسىن لنا استحداث طرق
مبتكرة ملعاجلة هذه املسألة .ويف هذا الصدد ،وفيما حنتفل أيضًا
املواطنني.
وكما ذكر األمني العام حبق يف الفقرة  28من تقريره بالذكرى السنوية العشرين للمؤمتر العاملي املعين باملرأة ،ندعو
جملس األمن إىل كفالة قدر أكرب من القيادة واملشاركة للمرأة
الوارد يف الوثيقة ،S/2014/694
والتدريب املتعلّق بالقضايا اجلنسانية يف بعثات حفظ السالم.
‘‘وحيثما تكون جهود بناء السالم نابعة من
تستضيف بنما يف القريب العاجل مؤمتر قمة األمريكتني
املشاورات املجتمعية الشاملة واجلهود الرامية إىل التقليل
إىل أدىن حد من املمارسات اإلقصائية ،فإهنا تسفر عن التارخيي املعنون “االزدهار مع اإلنصاف” ،الذي سيكون
بث الثقة وإسباغ الشرعية على الدولة ومؤسساهتا ”.األمن أحد املسائل الرئيسية فيه .ونأمل أن نسهم يف إعطاء
دفعة للتحول حنو االلتزام اإلقليمي هبدف حتقيق تنمية أكثر
يف العامل الذي نعيش فيه ،والذي خيضع لتهديدات
مشوالً يف هذه املنطقة اليت تنعم بالسالم.
مستمرة ،نعترب أن األمور اهلامة للغاية الطريقة اليت تتبعها
وأخريًا ،ترحب مجهورية بنما باعتماد البيان الرئاسي
الدول ملعاجلة وتعزيز منع تلك التهديدات من خالل مشول
اجلميع والتماسك االجتماعي واحلوار ،فيما نسعى إىل بناء الذي قدمته شيلي ( ،)S/PRST/2015/3والذي يركز على
جمتمعات قادرة على التكيف ،وهي إحدى أركان املسؤولية الترابط القائم بني التنمية الشاملة للجميع وصون السالم
ّ
عن احلماية .فاملجتمع املتماسك واملتكامل أكثر قدرة على منع واألمن الدوليني ،اليت هي ركائز أساسية هلذه املنظمة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
نشوب الزناعات والعنف.
ويف هذا السياق ،نعتقد أنه جيب علينا يف هذا العام ،مبا كندا.
السيد ريشينسكي (كندا) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
له من أمهية بالغة على صعيد جدول أعمال التنمية ،أن جنري
حتديدًا هذا النوع من املناقشات بني أجهزة األمم املتحدة ،من أشكركم ،سيدي الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل ألخذ
دون أن يشكل ذلك سابقة ،بطبيعة احلال ،ميكن أن تقوض الكلمة.
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العنف ضد النساء والفتيات والتمييز ضد النساء والفتيات،
(تكلم باإلنكليزية)
تدرك كندا أمهية الشمول يف جمال منع نشوب الزناعات مبا يف ذلك إمكانية احلصول على التعليم واخلدمات الصحية
وبناء السالم بعد انتهاء حاالت الزناع .وتعزيز احلرية الدينية والعدالة واملوارد االقتصادية ،أمور غري مقبولة.
إن دور النساء والفتيات هام بشكل خاص إبّان األزمات.
ومشاركة املرأة أمور ذات أمهية بالنسبة جلهود كندا الدولية
ففي حالة أزمة ماّ ،
تشكل النساء والفتيات عادة عاملَي استقرار
يف هذا الصدد.
وترى كندا أنه من األمهية مبكان أن يكون مجيع األفراد وصمود ألسرهن وجمتمعاهتن ،وتكون هلن أصوات هامة تدعو
قادرين على ممارسة شعائر دينهم بسالم وأمن .وحنن نعلم إىل االعتدال والسالم .ومع ذلك ،وكما نرى يف كثري من
أن املجتمعات اليت حتمي احلرية الدينية حتمي على األرجح األحيان ،ومثلما رأينا مؤخرا جدا يف املناطق املتأثرة باجلماعة
مجيع احلريات األساسية األخرى وعادة ما تكون جمتمعات اإلرهابية املعروفة باسم الدولة اإلسالمية ،كثريا ما تتعرض
أكثر استقرارًا وازدهارًا .وكندا نفسها بلد متعدد األعراق النساء والفتيات لالعتداءات الرهيبة ،وال سيما االغتصاب
واألديان ،واليت تتشارك مجيعا يف إنسانية واحدة تتسم باعتباره سالح حرب.

بالتسامح والقبول والسالم.

(تكلم باإلنكليزية)

ويتطلّب السالم واالستقرار الدائمان املشاركة الكاملة
جلميع املواطنني ،وال سيما مشاركة الطوائف الدينية .وكما
يتبني بوضوح من الزناعات يف مجيع أحناء الشرق األوسط
وأفريقيا ،ال ميكن أن يكون هناك سالم أو أمن يف مناطق
ال يوجد فيها تعددية دينية أو حوار وثقة واستقرار بني
الطوائف الدينية نفسها.

والتنمية الشاملة ذات صلة جبهود بناء السالم على حنو
خاص .ومبا أن كندا رئيسة تشكيلة سرياليون التابعة للجنة بناء
السالم ،فهي تؤيد حكومة سرياليون ،وستواصل العمل معها
لكفالة توفري ما يلزم من اهتمام وموارد بغية دعم اجلهود الوطنية
لبناء السالم يف هذا البلد .وسوف يتيح استعراض عام 2015
لبناء السالم الفرصة إلعادة النظر يف إمكانية تغيّر جلنة بناء السالم
بل ووجوب تغيّرها ،بغية النهوض على حنو أفضل بأولويات بناء
السالم يف البلدان املتضررة من الزناعات .وهكذا ،جيب أن
يكون هذا االستعراض متسقا مع استعراضات السياسات العامة
ومكمال هلا بشكل متوازٍ ،مبا يف ذلك استعراض
يف األمم املتحدة ّ
عمليات السالم وخطة التنمية ملا بعد عام .2015

(تكلم بالفرنسية)

تؤمن كندا إميانًا راسخًا بأن املشاركة الكاملة للنساء
والفتيات يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ملجتمعاهتن املحلية وبلداهنن شرط مسبق لتحقيق
السالم والرخاء والتنمية املستدامة .وال ميكن أن يتطور جمتمع
والتنمية الشاملة هي أحد االعتبارات الرئيسية .وهي
أو بلد ما إذا كان غري مسموح لنصف سكانه باملسامهة
أيضا مبدأ أساسي من مبادئ اخلطة اجلديدة لالخنراط يف
الكاملة.
مساعدة الدول اهلشة .فعلى سبيل املثال ،تشدد هذه اخلطة
هلذا السبب ،تدعو كندا إىل القضاء على العوائق القانونية
على التسويات السياسية الداعمة والشاملة .وانطالقا من
واالجتماعية اليت تعترض متكني النساء والفتيات .إن زواج
نقطة البداية هذه ،نؤيد كل مرمى من املرامي املرتبطة باهلدف
األطفال والزواج املبكر والقسري واملواقف املتساهلة إزاء
 16الذي اقترحه الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين
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بأهداف التنمية املستدامة ،بغرض تعزيز املجتمعات السلمية
والشاملة ،وتوفري إمكانية الوصول إىل العدالة ،وبناء مؤسسات
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة .ومع ذلك ،نعتقد اعتقادا
قويا أن أحد العناصر املفقودة يف هذا اهلدف هو إدراج مرمى
لزيادة مشاركة املرأة يف عمليات السالم.

إن سلوفاكيا تؤيد تأييدا راسخا إجراء مناقشة عميقة
تؤدي إىل إرساء روابط قوية بني السالم ،واألمن ،والتنمية،
وحقوق اإلنسان  -وهي الدعائم الرئيسية اليت يقوم عليها
عمل منظمتنا .وقد سلّط األمني العام الضوء مؤخرا على
النهج الشامل صوب حتقيق األمن الدويل ،الذي يأخذ مجيع
أبعاد عملنا يف االعتبار ،وذلك خالل إحاطته االعالمية عن
األولويات لعام  .2015ويف العديد من وثائق األمم املتحدة،
ميكننا قراءة أن عواقب العنف على خمتلف أبعاد التنمية املستدامة
هي عواقب خطرية وطويلة األجل ،وحتدث على املستويني
الكلي والفردي .فالعنف يسبب املوت ،واإلصابات اليت تؤدي
إىل الوهن ،واملرض ،والشدة ،والتشرد ،ويد ّمر فرص العمل
ورأس املال املادي واالجتماعي ،ويضر بالبيئة ،ومينع األجيال
من التحصيل العلمي ،ويعيق االستثمار .وعدد الضحايا غري
املباشرة للزناعات املسلحة هو يف كثري من األحيان أكرب بكثري
من عدد الوفيات املباشرة.

السيد روزيكا (سلوفاكيا) (تكلم باإلنكليزية) :السيد
الرئيس ،امسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئكم على عملكم
املمتاز ،وألمتىن لكم النجاح يف مساعيكم املستقبلية .وامسحوا
يل أيضا أن أهنئكم وأهنئ بلدكم على رئاسة ناجحة هلذه
اهليئة املوقرة .إننا نق ّدر املبادرة اليت اتُخذت لتنظيم هذه املناقشة
بشأن التنمية الشاملة للجميع يف سبيل حتقيق السالم والتنمية،
ونق ّدر البيان الرئاسي اجلامع والشامل  ،S/PRST/2015/3وهو
يتماشى مع املبدأ الذي تلتزم به سلوفاكيا التزاما قويا وحازما
جدا .كما أود أن أشكر األمني العام بان كي  -مون؛ ورئيس
جلنة بناء السالم واملمثل الدائم للربازيل ،السفري أنطونيو دي
أغويار باتريوتا؛ والسيدة ليماه غُبوي ،حائزة جائزة نوبل
للسالم على إحاطاهتم اإلعالمية.

لذلك ،إن السالم والتنمية املستدامني ال ميكن حتقيقهما
دون تلبية احتياجات اجلميع :األطفال ،والفتيان والفتيات،
والنساء ،وضحايا العنف من املعاقني ،والالجئون ،واملشردون.
وينبغي جلميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،مبا يف ذلك
املجتمع املدين ،أن يشاركوا على مجيع املستويات ،ويسامهوا
حتول املجتمعات من حالة احلرب إىل االستقرار ،والتنمية،
يف ّ
واحلكم الدميقراطي .وقبل جمرد بضعة أيام ،عقدنا مؤمترا
ناجحا للحالّقني .وأود أن أهنئ أيسلندا والسويد وسورينام
على مبادرهتا الرائعة .وعندما ناقشنا الشمولية الكاملة كشرط
مسبق ضروري للتوصل إىل سالم مستدام ،مل نستطع أن نفعل
ذلك من دون تناول إشراك املرأة يف مجيع عمليات ما بعد
انتهاء الزناع .فهي غالبا ما تكون املسؤولة الوحيدة عن دعم
أسرهتا .إهنا تواجهه جوانب اخللل يف النظم االجتماعية ،وتوزيع
األغذية ،وخدمات الرعاية الصحية واخلدمات التعليمية .وهي

(تكلم بالفرنسية)
باختصار ،إن ممارسة اإلقصاء شائعة جدا ،مما يلحق
الضرر باألمن .وجيب على الطوائف الدينية ،والنساء والفتيات،
وأصحاب املصلحة املحليني ،واملجتمع املدين ،واحلكومات،
واملجتمع الدويل أن يتعاونوا تعاونا كامال يف السعي إىل فهم
وجهات نظر بعضها البعض ،من أجل التأثري املجدي يف التنمية
الشاملة ،وهو مفهوم بالغ األمهية لتعزيز السالم واألمن.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
سلوفاكيا.

تؤيد سلوفاكيا البيان الذي أدىل به السفري توماس ماير -
هارتنغ بالنيابة عن االحتاد األورويب ،ولكن امسحوا يل أيضا أن
أبدي بعض املالحظات بصفيت الوطنية.
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اليت جيب عليها غالبا أن تتوىل القيادة يف تلك املجاالت.
واستعادة االستقرار ال ميكن أن تتحقق من دون مشاركتها.
إن مشاركة املرأة والشمولية الكاملة مها مبدآن أساسيان
إلصالح قطاع األمن ،األمر الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من
جهد بناء السالم ،وهو ما تنادي به سلوفاكيا بكل فخر.
عالوة على ذلك ،من الواضح ضمن مبادئ األمم املتحدة
إلصالح قطاع األمن أن هنج األمم املتحدة إلصالح قطاع
األمن جيب أن يراعي االعتبارات اجلنسانية يف مجيع عمليات
التخطيط ،والتصميم ،والتنفيذ ،والرصد ،والتقييم.
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ويف ما يتعلق بكفالة تنفيذ اتفاقات السالم ،تؤيد سلوفاكيا
متام التأييد جلنة األمم املتحدة لبناء السالم وصندوق بناء السالم،
فضال عن مبادرة األمني العام ﻻستعراض هيكل بناء السالم
يف األمم املتحدة .ويسرنا أن هذا االستعراض سوف جيري
إىل جانب االستعراض االستراتيجي لعمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم .وحنن نتطلع إىل النتائج اليت سيتوصل إليها كال
الفريقني ،وخاصة بشأن كيفية زيادة تعزيز الروابط بني كل
جمال من هذين املجالني بشأن املسائل اليت يناقشها املجلس.

ويف اخلتام ،امسحوا يل أن أؤكد لكم ،سيدي الرئيس،
وغين عن القول إن هناك صلة بني السالم واألمن والتنمية .أن سلوفاكيا لن تدخر جهدا يف سبيل اإلسهام يف تنفيذ
فالتنمية املستدامة ليست ممكنة إالّ يف بيئة من السالم واألمن ،االلتزامات الواردة يف البيان الرئاسي  ،S/PRST/2015/3الذي
يف حني أن السالم واألمن ال ميكن استدامتهما إالّ يف بيئة يتمتع اعتمد اليوم.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثل مجهورية
الناس فيها بفرص التنمية ،وتكون لديهم آمال وسبل واقعية
للتخلص من الفقر .وكجزء من خطة التنمية ،يتمحور السالم ،إيران اإلسالمية.
وسيادة القانون ،واحلكم حول كفالة اتباع هنج شامل وبناء
السيد صفائي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
املؤسسات اليت تضمن احلد من العنف ،والسالمة ،واملشاركة ،باإلنكليزية) :بادئ ذي بدء ،أود أن أعرب عن تقدير وفدي
واملساءلة ،وتقدمي اخلدمات االجتماعية العادلة ،وإمكانية لكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة ،مع
وصول اجلميع إىل العدالة ،خاصة بالنسبة إىل الفقراء والفئات التركيز على الصالت اهلامة بني السالم ،واألمن ،والتنمية،
األكثر ضعفا .ومسائل السالم ،وسيادة القانون ،واحلكم وعلى قيادة شيلي ملجلس األمن مبهارة يف هذا الشهر ،وتقدميها
مترابطة مجيعها ترابطا وثيقا .ويف كل العمليات املذكورة آنفا ،الورقة املفاهيمية املعروضة علينا ( ،S/2015/6املرفق) .كما
جيب عدم استبعاد أي عضو من أعضاء املجتمع.
أود أن أعرب عن شكر وفدي وتقديره ملقدمي اإلحاطات
خمفي يف االستبعاد .ومن ناحية االعالمية.
إن ّ
شر الزناعات املحتملة ّ
حيسن آفاق السالم املستدام .وبغية تسليط
أخرى ،اإلدراج ّ
إن قرار اجلمعية العامة  ،1/60ونتائج مؤمتر القمة العاملي
الضوء على أمهية التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم لعام  ،2005يربزان توافق اآلراء اهلام والواسع النطاق ومفاده أننا
واألمن الدوليني ،نود أن نشجع الدول األعضاء على عرض نعيش يف عامل مترابط ،وأن األمن اجلماعي يتوقف على التعاون
املسائل اليت نوقشت اليوم بغية أن حتظى باهتمام االجتماع الرفيع الفعال ضد التهديدات عرب الوطنية ،وفقا للقانون الدويل .وحنن
املستوى ملجموعة أصدقاء إصالح قطاع األمن ،املقرر عقده حباجة ماسة إىل بناء توافق يف اآلراء بشأن التهديدات والتحديات
يف  12شباط/فرباير ،وهو االجتماع الذي يشترك يف تنظيمه الكربى ،وملتزمون بترمجة هذا التوافق يف اآلراء إىل إجراءات
الرئيسان املشاركان للمجموعة ،أي سلوفاكيا وجنوب أفريقيا .ملموسة ،مبا يف ذلك عن طريق التصدي ألسباهبا اجلذرية.
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ولقد ّنوهنا مرارا بأن التنمية والسالم واألمن وحقوق والتنمية املستدامة جبوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية جيب
أن تعترب عنصرا أساسيا يف اإلطار الشامل لألنشطة اليت يضطلع
اإلنسان أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا.
وهي تشكل الركائز الرئيسية اليت تقوم عليها منظومة هبا املجتمع الدويل واألمم املتحدة .وبدون األمن ال ميكن أن
األمم املتحدة .وينبغي أن تركز كل ركيزة على واليتها تتحقق التنمية ،وبدون التنمية ال ميكن أن يستتب األمن.
ومن اخلطأ أن ننظر إىل الزناع واالضطرابات والتوتر
املحددة ،ولكن يف الوقت نفسه جيب عليها مجيعا أن تعمل
يف انسجام وتوافق من أجل حتقيق أقصى قدر من الكفاءة بطريقة جمزأة .وإذا مل نقم بالتصدي هلا بشكل شامل جيمع
بني التحديات السياسية واألمنية واإلمنائية ،فيجب حينها أن
والفعالية ملهام األمم املتحدة كمنظومة.
ونتفق مع تشديد الورقة املفاهيمية على سياسة اإلدماج ،نكون مستعدين ملواجهة حاالت مأساوية .وااللتزام السياسي
ولكن يف الوقت نفسه ،نعتقد أنه جيب إرساء ذلك اإلدماج والتصميم ضروريان لتحقيق النمو االقتصادي املستدام والتنمية
واحلفاظ عليه على الصعيدين الوطين والدويل معا إذا أردنا املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع ،واإلحباط ،واليأس
التغلب على الظلم وتوفري فرص متكافئة جلميع البلدان والدول والعجز ،واألسباب الرئيسية النعدام األمن وعدم االستقرار
يف مجيع أرجاء العامل .وبغية تعزيز السالم واألمن الدوليني،
على الصعيد الوطين ،كما يطالب عادة املجتمع الدويل.
ينبغي للمجتمع الدويل االلتزام بالنهوض برفاه اإلنسان وحريته
ومن احلقائق الثابتة أن البلدان اليت تسجل أدىن مؤشر
وتقدمه يف كل مكان وللجميع .وينبغي دعم ذلك املسعى عن
للتنمية البشرية تعاين معظم الزناعات يف العامل .وكما قد
طريق تشجيع التسامح واالحترام واحلوار والتعاون بني خمتلف
يؤجج انعدام التنمية هليب الزناعات ،فإن التقدم االقتصادي
الثقافات واحلضارات والشعوب.
واالجتماعي ميكن أن يساعد يف منع نشوهبا وتأمني إحالل
إن السالم مسمى آخر للتنمية .إهنما مترابطان ومتعاضدان.
السالم .والتنمية املستدامة الواسعة النطاق ميكن أن تساعد يف
التصدي لألسباب اجلذرية للزناع خبطوات منها كفالة تقاسم واألمن شرط مسبق لتحقيق التنمية ،وال ميكن حتقيق التنمية
الثروة بصورة منصفة ،وحتسني فرص الوصول إىل األراضي إال يف بيئة تتسم بالسلم واالستقرار .والتنمية ضمان الستتباب
الزراعية وتعزيز احلوكمة وضمان العدالة للجميع .وتتعرض األمن .وال ميكن إحالل السالم املستدام إال من خالل احلفاظ
البلدان واملناطق اليت تواجه أوجه عدم مساواة صارخة على زخم التنمية .وينبغي ملجلس األمن ،يف إطار واليته ،أن
ومؤسسات ضعيفة خلطر الزناع بصورة متزايدة؛ كما ميكن يويل املزيد من االهتمام للصلة بني األمن والتنمية إذا كان له
أن يؤدي نقص الوظائف والفرص الكافية ،ال سيما للشباب ،أن يضطلع بواليته الرئيسية املتمثلة يف صون السلم واألمن
إىل زيادة خطر انعدام االستقرار .وجيد االجتار باملخدرات الدوليني بطريقة عملية وفعالة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
واجلرمية املنظمة الدولية أرضا خصبة يف األماكن اليت تفتقر إىل
آيرلندا.
اخلدمات األساسية والفرص االقتصادية.
السيد ماو (آيرلندا) (تكلم باإلنكليزية) :تشيد آيرلندا
والتنمية اليت تستند إىل توافق اآلراء واملشاورات رمبا تكون
أكثر الطرق فعالية للحد من خماطر الزناعات وحتقيق السالم بكم على مبادرتكم بعقد هذه املناقشة ،سيدي الرئيس،
واالستقرار املستدامني .والتنمية هدف حموري يف حد ذاهتا ،ونرحب باعتماد البيان الرئاسي اليوم .S/PRST/2015/3
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ونشكر األمني العام ،والسفري باتريوتا ،ممثل الربازيل ،والسيدة واضحة عن منع حاالت من التطور إىل أزمات حادة ،وجيب
ليماه غبوي احلائزة على جائزة نوبل على إحاطاهتم اإلعالمية عليه أن يضطلع باملزيد من أجل تعزيز قدراته الوقائية.
املستنرية اليت قدموها صباح اليوم بشأن هذا املوضوع .وتؤيد
وأود أن أتناول ثالثة جوانب رئيسية ذات أمهية مركزية
ُ
آيرلندا البيان الذي أديل به بالنيابة عن االحتاد األورويب ،وذلك يف موضوع مناقشة اليوم .أوال ،بناء املؤسسات .حينما
الذي أدىل به ممثل النمسا بالنيابة عن شبكة األمن البشري .يتعلق األمر بضمان السالم الدائم ،فإن الروابط القائمة بني
وجاء يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة أن أحد املقاصد
اليت قامت عليها املنظمة هو إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت
احلرب .ويف ظل تصدي األمم املتحدة وشركائها يف املجال
اإلنساين ألربع أزمات إنسانية حادة على نطاق واسع يف
العراق وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى وسوريا
 كل أزمة منها نامجة عن نزاعات وتسببت يف أكرب عدد منالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا على كوكبنا منذ
هناية احلرب العاملية الثانية  -فإن احلكم األخف هو أن سجلنا
اجلماعي يف هذا الصدد متباين .وبالرغم من أن كل نزاع له
مسات فريدة جتسد التنوع والتعقيد يف كل بلد ،هناك مسة
مشتركة بني مجيع تلك الزناعات ،حيث تكمن يف صميم كل
نزاع توترات نامجة عن خالفات طائفية أو عرقية أو اجتماعية
واقتصادية أو أيديولوجية .ومرة تلو األخرى نرى كيف تنشب
الزناعات حيثما يُستبعد البشر ويُهمشون ويُحرمون من حقهم
يف املشاركة املجدية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
يف بلداهنم .حنن حباجة إىل هنج أفضل ملواجهة ذلك.

التسويات السياسية وامتالك مؤسسات دولة قوية وموثوق
هبا مفهومة متاما .ونعلم أن  90يف املائة من مجيع احلروب
األهلية يف السنوات ال  15املاضية اندلعت يف بلدان شهدت
حربا أهلية يف الثالثني عاما السابقة .واألزمتان يف مجهورية
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان تذكرة مؤملة هبشاشة السالم
واحلاجة إىل حتسني فعالية االنتقال من الزناع واهلشاشة إىل
دول وجمتمعات تعيش يف سالم وقادرة على الصمود.

إن كفالة وجود مؤسسات قوية يتطلب ملكية وقيادة
وإرادة سياسية على الصعيد الوطين .ويف جزيرة آيرلندا ،شهدنا
هذا بشكل مباشر يف عام  ،1998متمثال يف االتفاق على إطار
سياسي شامل لتسوية احلالة يف آيرلندا الشمالية ،أو ما يسمى
“اتفاق اجلمعة احلزينة” ،يف عملية تفاوض مل تشمل احلكومتني
اآليرلندية والربيطانية فحسب بل ممثلني سياسيني من مجيع
الطوائف يف آيرلندا الشمالية .وكانت حلظة فاصلة ،إذ وضعت
خارطة طريق للمؤسسات واهلياكل السياسية اجلديدة اليت
تستند إىل هنج اإلدماج والثقة .ومثال جنوب أفريقيا أيضا
إن جملس األمن ،باختاذ القرار  )2014( 2171يف آب /جدير بالذكر ،حيث أفضى االنفتاح السياسي يف عام 1994
أغسطس ،أقر بترابط الركائز الثالث ملنظومة األمم املتحدة إىل بيئة مواتية جعلت تشكيل هوية وطنية جديدة أمرا ممكنا.
واحلاجة إىل معاجلة األسباب اجلذرية للزناع على حنو شامل.
كما يكتسي إرساء إطار جديد وشامل للتنمية ملا بعد
وال ميكن الفصل بني السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان عام  2015أمهية حيوية .وإدراج األهداف والغايات اليت
يف منظومة األمم املتحدة حني نعي مدى ترابطها يف الواقع .ويف تتعلق بإرساء السالم يف هذا اإلطار ميثل فرصة لتمكني بناء
املضي هبذا األمر قدما ،هناك بطبيعة احلال قيود على مستوى جمتمعات سلمية وشاملة للجميع ،والتصدي للقوى املحركة
املشاركة اليت ميكن أن يضطلع هبا جملس األمن ودرجة ترحيب للزناع والعنف واالستبعاد وعدم االستقرار.
الدول األعضاء بذلك .ومع ذلك ،يتحمل املجلس مسؤولية
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واجلانب الثاين الذي أود أن أذكره هو اإلدماج ،وميثل
الدور احلاسم الذي تضطلع به املرأة يف تلك اجلهود جانبا
آخر حاسم األمهية إلرساء السالم الدائم .وكما قالت رئيسة
آيرلندا السابقة السيدة ماري روبنسون،

19/01/2015

على املحك يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
ونشجع منظومة األمم املتحدة ،بآلياهتا الرئيسية لالستعراض
الربع السنوي اإلقليمي وفريق العمل الرفيع املستوى الذي
أنشئ حديثا ،على االستفادة من تلك اجلهود لضمان
استجابات سريعة وحسنة التوقيت إلشارات اإلنذار املبكر
للزناعات.

“إن مشاركة املرأة يف منع نشوب الزناعات
وتسويتها أمر حاسم األمهية لبناء سالم مستدام ألنه
وكما سبق وقيل عدة مرات اليوم ،فإن عام  2015هو
ال ميكن ألي جمتمع أن يشهد تطورا  -سواء اقتصاديا
أو سياسيا أو اجتماعيا  -عندما يكون نصف سكانه سنة حامسة األمهية ملنظومة األمم املتحدة.
مهمشني”.
وبتشكيلنا ألمم متحدة على حنو أكثر فعالية وتأثريا ،جيب
غالبا ما تكون املرأة جهة فاعلة قوية وقادرة يف جمتمعاهتا علينا اغتنام الفرص اليت يتيحها اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام
املحلية ،وميكن للمعارف واملعلومات والرؤية الثاقبة اليت توفرها  ،2015واستعراضات األمم املتحدة حلفظ السالم وهيكل
املجموعات النسائية أن تكون قيمة يف الكشف عن التوترات بناء السالم ،واالستعراض الرفيع املستوى للقرار 1325
وفهمها .ونرحب بزيادة االهتمام بدعم مشاركة املرأة وقيادهتا (.)2000
يف عمليات صنع القرارات املتعلقة بالسالم والسياسة والتنمية
تنضم أيرلندا إىل العديد من الدول األخرى هنا اليوم يف
واالقتصاد على الصعيد الدويل ،ولكن جيب أن نضطلع باملزيد الدعوة إىل تآزر إجيايب مع هذه املبادرات وتتطلع إىل اإلسهام
إلجياد الفرص ،ال سيما للنساء والفئات املهمشة األخرى ،فيها إسهاما فعاال.
على األصعدة اإلقليمية والوطنية واملحلية .وبغية وضع برنامج
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
حتول بشأن املرأة والسالم واألمن للسنوات املقبلة ،جيب أن
سلوفينيا.
نغتنم مجيع الفرص اليت يتيحها االستعراض الرفيع املستوى
السيد لوغار (سلوفينيا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل
والدراسة العاملية للقرار  .)2000( 1325وقد أطلقت
آيرلندا يوم األربعاء خطة عملها الوطنية الثانية بشأن القرار ،أن أبدأ كلميت بتوجيه الشكر لشيلي على مبادرهتا إىل عقد
واليت هتدف إىل تعزيز قيادة املرأة ومشاركتها يف صنع القرار يف هذه اجللسة يف الوقت الذي ستنفذ فيه األمم املتحدة عددا
حاالت الزناع وما بعد الزناع وضمان إدراج املنظور اجلنساين من عمليات االستعراض ،ويف الوقت الذي نتفاوض فيه بشأن
يف مجيع جوانب عمل السياسة اخلارجية آليرلندا من خالل خطة التنمية ملا بعد عام  .2015أعرب أيضا عن تقديري
العميق لألمني العام بان كي  -مون؛ ورئيس جلنة بناء السالم،
هنج حكومي شامل.
السفري أنطونيو باتريوتا؛ والفائزة جبائزة نوبل للسالم السيدة
واجلانب الثالث الذي أود أن أسلط الضوء عليه اليوم هو
ليماه غبوي على بيانيهما الشاملني.
العالقة بني االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والتهديدات
تؤيد سلوفينيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
اليت حتدق بالسلم واألمن الدوليني .وترسم خطة عمل األمني
العام املعنونة “احلقوق أوال” صورة بالغة الوضوح ملا هو األورويب .نود أن نُذ ٍ
َكر باالحتياجات الالزمة للسالم املستدام
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وبالرأي القائل بأن أفضل طريقة ملنع نشوب الزناعات ال تزال
تتمثل يف دعم احلكم الدميقراطي ،واحترام حقوق اإلنسان
وحتقيق التنمية االقتصادية .أود أيضا أن أقول بأن سلوفينيا تؤيد
البيان الذي أدىل به ممثل النمسا بالنيابة عن أعضاء شبكة األمن
البشري .أود أن أديل ببعض املالحظات اإلضافية بصفيت الوطنية.
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حالة حقوق اإلنسان ميكن أن تبعث بإشارات إنذار مبكر ذات
مصداقية تنبه إىل الزناعات الكامنة .ولذلك ليس فقط من املهم
احترام حقوق اإلنسان ،من أجل منع نشوب الزناعات ،بل
أيضا من أجل إحالل السالم الدائم والتنمية الشاملة املستدامة.

أود أن أشري إىل أمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
إن الترابط بني السالم واحلكم الصاحل وسيادة القانون من أجل حتقيق التنمية الشاملة والسالم واألمن الدائمني .إن
والتنمية املستدامة ليس موضوعا جديدا .وقد ال تقع معاجلة مشاركة املرأة على قدم املساواة يف مجيع مناحي احلياة متثل
مجيع هذه املسائل بالكامل على عاتق مسؤولية جملس األمن ،ميزة ستعمل على حتسني حياة اجلميع يف املجاالت كافة.
غري أن نتائج عدم معاجلتها ميكن أن يلمسها املرء يف جدول
فعملية اإلنعاش والتنمية يف مناطق ما بعد الزناع هلا صلة
أعمال املجلس .ونعتقد أنه جيب التركيز بشدة على رفع مباشرة مبسألة األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجرات
اإلجحافات االجتماعية واالقتصادية اليت متثل الدوافع الرئيسية اليت تعوق إعادة التأهيل والتعمري بعد انتهاء الزناع .إن هنج
للزناع واجلرمية املنظمة ،وهي تنبع بشكل عام من االستبعاد األمن البشري هذا حيسن احلياة اليومية للناس ورفاههم وأمنهم
السياسي ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والظلم وثقافة العنف .الشخصي وبيئتهم ،فمعاجلة هذه املسائل تسهم أيضا يف احلد
كل هذه التحديات تتطلب العمل املشترك.
من األسلحة .ومن اجلدير بالذكر هنا أن الصندوق االستئماين
من أجل التصدي بفعالية للقوى الرئيسية املحركة للزناع،
حنتاج أيضا إىل مؤسسات قوية ،ال سيما يف الدول الضعيفة،
وإىل تعزيز الثقة املتبادلة من خالل التعاون واحلوار .هذه
عوامل أساسية لتحقيق التحرر من اخلوف والعنف ،والتحرر
من الفاقة وحرية العيش يف كرامة .ومثة عنصر أساسي آخر
يتمثل يف احلفاظ على السالم الدائم وحتقيق التنمية املستدامة
وسيادة القانون .فالعدالة واملصاحلة جيب أن تكونا من بني
املحاور الرئيسية وجيب حتقيقهما بكل الوسائل الالزمة ،مبا يف
ذلك من خالل املحاكم واهليئات القضائية الدولية ،وينبغي أن
يكون ذلك جهدا مشتركا بني مجيع البلدان.
عند مناقشة جوانب الترابط بني التنمية والسالم واألمن،
ينبغي عدم إغفال الركيزة الثالثة من ركائز األمم املتحدة.
إن انتهاكات حقوق اإلنسان تعوق اجلهود الرامية إىل حتقيق
السالم واألمن والتنمية للمجتمع املحلي املتضرر ،أو البلد أو
املنطقة املتضررة .شهد املجتمع الدويل يف مرات عديدة أن
1501582

الدويل لتعزيز األمن البشري والذي يتخذ من سلوفينيا مقرا له
لديه خربة واسعة وطويلة يف جمال إدارة مشاريع إزالة األلغام
األرضية وخملفات احلرب من املتفجرات ويف مساعدة ضحايا
األلغام ،وتوفري بناء القدرات.

سيظل حل الزناعات ومعاجلة أسباهبا اجلذرية ،واآلثار غري
املباشرة املحتملة هلا يف املناطق اجلغرافية األخرى من بني أهم
التحديات اليت تواجه السالم واألمن خالل السنة املقبلة .إذ أن
منع نشوب الزناعات يقع يف صميم أولويات السياسة اخلارجية
لسلوفينيا ،ونويل اهتماما خاصا الستخدام الوساطة كجزء من
جمموعة أدوات واسعة ملنع نشوب الزناعات وحلها وحتقيق
السالم املستدام .يف هذا السياق ،نعتقد أنه ينبغي أال يُدخر أي
جهد لتعزيز منع نشوب الزناعات وتسوية املنازعات بالوسائل
السلمية ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز جهود الوساطة اليت تقوم
هبا األمم املتحدة ،وزيادة التشجيع على استخدام الوساطة،
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية.
وبناء القدرات على ُ
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يف اخلتام ،جيب أن تظل األمم املتحدة اإلطار الشامل مستقرة .وتعمل أيضا على تعزيز عمليات ومؤسسات شفافة
النهائي لتناول الصلة بني األمن والتنمية ،وجيب حتويل ختضع للمساءلة ،وهي حيوية للسالم والتنمية املستدامني.
التحديات إىل فرص .فكلما أصبحت العملية أكثر مشوال،
أما فيما يتعلق بالتنمية الشاملة للجميع ،موضوع مناقشة
كلما أصبحت األهداف اليت ميكننا بلوغها أكثر توازنا وأكثر اليوم ،فقد واجهت رواندا حتديات هائلة يف أعقاب اإلبادة
قابلية للتحقيق.
اجلماعيةاليت ارتُكبت ضد التوتسي يف عام  ،1994وهذه

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
الدولة املسؤول عن التعاون يف رواندا.
السيد غاسانا (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :سيدي
الرئيس،أود أن أشكركم على عقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة
وعلى املذكرة املفاهيمية املوجزة املقتضبة (،6/2015/S
املرفق) اليت تقامستها معنا يف توجيه مناقشاتنا .إن وجود فخامة
السيدة ميشيل باشيليت ،رئيسة شيلي ،يف هذه القاعة لدليل
على األمهية اليت توليها شيلي هلذا املوضوع.

عملية تنطوي على االلتزام بتناول املرحلة اليت تلت مباشرة
انتهاء أعمال اإلبادة اجلماعية واليت قضى فيه شخص واحد من
كل سبعة أشخاص خالل  100يوم فقط .مثة حاجة إىل هتيئة
بيئة مواتية لتحقيق السلم واألمن للجميع من أجل بناء هياكل
احلكم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية .لقد بدأت هذه
العملية يف بيئة صعبة للغاية وتتطلب من مجيع الروانديني تقدمي
تضحيات كبرية من أجل حتقيق النجاح وحتقيق االنتعاش
الشامل بعد انتهاء الزناع.

تعلمنا من تلك التجربة بأن عملية اختاذ القرارات الشاملة
مبا أن هذه هي املرة األوىل اليت تتكلم فيها رواندا يف
املجلس هذا الشهر ،أود أن أهنئكم ،سيديت ،على توليكم ال تعزز هياكل احلكم فحسب ،ولكنها جوهرية أيضا للنهوض
رئاسة املجلس هلذا الشهر .كما نعرب عن هتانينا لتشاد على باملصاحلة وتعزيز فرص التغيري اإلجيايب حنو السالم.
وباإلضافة إىل ذلك ،يشكل إشراك مجيع الفئات املهمشة
رئاستها املمتازة خالل شهر كانون األول/ديسمرب .2014
أود أيضا أن أنضم إىل املتكلمني السابقني يف توجيه الشكر إىل سابقا ،مثل النساء والشباب ،حجر الزاوية يف استراتيجيتنا
األمني العام بان كي  -مون ،والسفري أنطونيو باتريوتا ،رئيس الرامية إىل بناء توافق يف اآلراء واملصاحلة ،مما قاد الروانديني
جلنة بناء السالم ،والفائزة جبائزة نوبل للسالم ،ليما غبوي على إىل رؤية عامة ومشتركة لبلد مزدهر وسلمي .ولذلك فإننا
نشهد على أمهية سياسة الشمول يف تنسيق املصاحل املتنافسة
إحاطاهتم اإلعالمية.
كما جاء يف الورقة املفاهيمية ،فإن التنمية والسالم واألولويات ملختلف قطاعات املجتمع ،ال سيما يف البلدان
مرتبطان ببعضهما البعض على حنو ال انفكاك منه .يبين تاريخ اخلارجة من الزناع.
َُّ
وشهدت رواندا ،بسبب عمليتنا السياسية الشاملة
رواندا احلديث أن حتقيق هذين املفهومني يتضمن شروطا
مشتركة ،وأنه ينبغي أن تتوفر هلما أسباب القدرة على البقاء .للجميع بعد اإلبادة اجلماعية يف عام  ،1994معدل منو
إن مبادئ اإلنصاف والكفاءة والشفافية ،واملشاركة املدنية ،اقتصادي ثابت واخنفاضا حادا يف مستويات الفقر وعدم
واألمن ،واحلكم الصاحل ،واملشاركة الشاملة للجميع كلها املساواة ،ويعزى ذلك أساسا إىل خمتلف تدخالت احلكومة
تساهم يف توليد القدرة على التكيف وإقامة جمتمعات حملية املوجهة حنو حتقيق النتائج ،مبا يف ذلك التمويل القائم على
األداء للخدمات الصحية ،وعقود األداء بني السلطات املحلية
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واحلكومة املركزية ،وتطبيق التأمني الصحي الشامل ،وزيادة
حصة اإلنفاق احلكومي يف قطاع الصحة ،وتطبيق مدة الـ
 12سنة من التعليم األساسي ،واحلملة املكثفة لتنظيم األسرة
وتعزيز املساواة بني اجلنسني.
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والتقنية للتصدي للتحدي املتمثل يف األمن واحلماية ،فضال عن
ممارسة احلكم القائم على املشاركة واخلاضع للمساءلة لدعم
منع نشوب الزناعات .يف هذا الصدد ،فإن جلنة بناء السالم
بوسعها تقدمب هذا الدعم .وحيدونا األمل يف أن االستعراض
املقبل هليكل بناء السالم سيحدد وينشر أفضل املمارسات
والنماذج للتنمية الشاملة للجميع .وبطبيعة احلال ،فإن رواندا
على أهبة االستعداد للعمل مع الدول األعضاء األخرى من
أجل تقاسم ما لديها من خربات.

ومع ذلك ،فإن حتقيق إدراج املسائل اجلنسانية ومشاركة
مجيع قطاعات املجتمع ليست مسألة بسيطة ،ال سيما حيث
تكون االنقسامات االجتماعية واإلثنية عميقة اجلذور .وبالنسبة
لنا يف رواندا ،تطلب ذلك توفري قيادة قوية ومركزة بفهم
وامسحوا يل أن اقتبس مما قاله الرئيس بول كاغامي،
واضح لتارخينا ،ورؤية للمكانة املنشودة لنا .وهي ببساطة
مل تكن مهمة سهلة؛ ومل تكن عملية يسرية .ونعتقد أنه يتعني متكلما يف الدورة السابعة والستني للجمعية العامة يف 25
على احلكومات أن تضطلع بدور فريد يف ضمان الشمول أيلول/سبتمرب :2012
وأن تظل اجلهات الفاعلة احلامسة يف تعزيز التعاون مع خمتلف
“وعندما نرى القادة يعملون مع الناس بطريقة
أصحاب املصلحة يف اجلهود الرامية إىل حل املسائل اخلالفية
شاملة؛ وعندما متضي التنمية قدما دون أن تعيقها
على حنو بناء.
الزناعات؛ وعندما تتحمل املجموعات اإلقليمية
قدراأكرب من املسؤولية يف معاجلة املسائل اخلاصة
ويف حاالت الزناع ،نعتقد أن عملية السالم واتفاقات
هبا؛ وعندماجيري التعاون الدويل بروح من الشراكة
السالم ميكن أن تتيح فرصة لتحويل التسويات السياسية ،مبا
احلقيقية ،أعتقد أنالنتائج لن حتتاج إىل إثبات”
يف ذلك النظر يف وقت مبكر ومشاركة الفئات املهمشة سابقا.
( ،A/67/PV.7صفحة .)2
ولذلك ينبغي جلميع أصحاب املصلحة يف عملية السالم ،مبا
يف ذلك جملس األمن واألمني العام من خالل مساعيه احلميدة،
أما وقد قيل هذا ،فإن رواندا على أهبة االستعداد للعمل
ضمان أن تكون تلك العمليات شاملة وتتضمن قطاعات مع الدول األعضاء األخرى من أجل تقاسم ما لديها من
عريضة من املجتمع يف املستويات املختلفة من التفاوض .كما خربات متواضعة جدا.
سيتيح ذلك املجال لزيادة احتماالت إحالل السالم واالستقرار
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
على املدى الطويل ،الذي هو أساس التنمية املستدامة .أن
تركيا.
االفتقار إىل هذا االختصاص من شأنه أن يعرض العملية برمتها
السيد إيلر (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :اليوم ،يف حني
إىل ازدياد خماطر االنتكاس إىل الزناع ،كما كان احلال يف
أن عدد وشدة الزناعات العنيفة والتهديدات غري املتكافئة يف
العراق وليبيا.
مجيع أحناء العامل آخذان يف االزدياد ،فإن القيود اإلدارية وقيود
ويف البلدان اخلارجة من الزناع ،يكتسي دور املجتمع
امليزانية ،إىل جانب تزايد حدة االنقسامات داخل املجلس
الدويل أمهية بالغة يف ضمان مشول اجلميع .وكثريًا ما تتطلب
واألمم املتحدة ،يعوق فعالية قدراتنا على االستجابة .فاملدنيون
احلكومات الوطنية الدعم الفين يف تعزيز قدراهتا املؤسسية
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يفقدون حياهتم يوميا يف الزناعات .ويعمل حفظه السالم يف املتحدة االستجابة بشكل أفضل للتحديات األمنية واإلمنائية
خطر كبري ،على غرار ما جتسد يف اهلجوم األخري على بعثة بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف
إن بناء القدرات ،الذي يقع يف صميم عملية إرساء
مايل يوم السبت .وتقترن هذه بتحديات العوملة واألوبئة السالم ،ال يعين جمرد بناء املؤسسات وسن القوانني؛ إنه يعين
واإلرهاب وجرائم الفضاء اإللكتروين وما بعدها .فتزايد أيضا تعزيز ثقافة الدميقراطية والتنمية ،بروح امللكية الوطنية،
كراهية األجانب والتمييز واالعتداءات على املهاجرين وخطر كطريق إىل سالم قابل لالستمرار .إن تشجيع السياسات اليت
التعصب ،يهدد طبيعة املجتمعات السلمية.
تؤدي إىل زيادة املشاركة والشمول والتمكني االقتصادي
ويف ظل تلك الظروف اخلطرية ،فإن املراجعة الذاتية جلميع قطاعات املجتمع  -مبن فيهم النساء األطفال والشباب
بشأن النهج الذي نتبعه يف السالم واألمن الدوليني هو أمر بالغ وكبار السن واألقليات واملهاجرين  -يف عمليات السالم
أساسي .وحنن مسؤولون معا عن بدء السري يف
أمر
األمهية .ويف ذلك الصدد ،فإن خمتلف عمليات االستعراض هذا والتنمية ٌ
ٌ
طريق حيقق االزدهار الشامل واملشترك يف عامل ينعم بالسالم
العام بشأن عمليات السالم ،وبناء السالم املسائل اجلنسانية،
ويصمد يف وجه األخطار وحيث جيري التمسك حبقوق
تأيت يف وقتها متاما .وحنن نعلم أن السالم واالستقرار الدائمني
اإلنسان وسيادة القانون وال يتخلّف أحد عن الركب.
يتطلبان معاجلة األسباب اجلذرية للمشاكل .وحنن نعلم أنه
ومشول اجلميع يولد جمتمعات قادرة على الصمود .ويتطلب
ينبغي أن تكون استجابتنا شاملة ومتعددة األبعاد من أجل
التصدي للطبيعة املترابطة اليت تتسم هبا التهديدات العاملية حتقيق السالم املستدام ديناميات وطنية تعزز القدرة على
الصمود .وأود أن أتطرق إىل أمهية تعزيز التسامح واالحترام،
احلالية ،ومنع االنتكاس إىل الزناع .ولكن هل لدينا الوقت
ويف الوقت نفسه مكافحة التمييز ضد خمتلف اجلماعات الدينية
واإلرادة واملوارد للتصدي لتحديات اليوم مع املحافظة على
والعرقية واألقليات واملهاجرين يف املجتمعات .ويشكل تعزيز
اهتمامنا بالبلدان اخلارجة من الزناع؟ وهل يوفر هيكل بناء
الشعور بأن مجيع قطاعات املجتمع مشمولة يف كافة العمليات
السالم احلايل استجابة واقعية وجمدية حلاالت الزناع وما بعد
السياسية والتنمية االقتصادية ،وأهنا تتمتع حبقوقها وتُحترم،
انتهاء الزناع؟ وهل مت ضبط استراتيجيات اخلروج بشكل جيد خطو ًة حامسة حنو مكافحة التطرف.
ملنع تكرار الزناع؟ تلك هي مجيع األسئلة اليت ينبغي لعمليات
األولويات اليت وردت يف التقرير التجميعي لألمني العام
االستعراض أن تتناوهلا.
املعنون “الطريق إىل العيش بكرامة حبلول عام  :2030القضاء
أداة واحدة تتضمن تعزيز التنسيق بني خمتلف أدوات على الفقر وتغيري حياة اجلميع ومحاية كوكب األرض”
االستجابة يف حاالت الزناع .هناك حاجة إىل بناء املزيد من ( - )A/69/700الكرامة والشعب والعدالة والشراكة والرخاء
أوجه التآزر بني جلنة بناء السالم ومكتب دعم بناء السالم  -ينبغي أن نسترشد هبا يف عملنا من أجل السالم والتنمية يف
وصندوق بناء السالم وجملس األمن وعموم أعضاء األمم املستقبل.
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوكاالت
وتقوم حاجة إىل عقد مناقشة دولية جدية بشأن هذه
الدولية .وينبغي علينا أن نبين شراكات قوية مع املجتمع املدين املسائل لتضييق الشقة بني اآلراء املختلفة بشأن مسائل مثل
والقطاع اخلاص .وبتلك الطريقة ،تستطيع منظومة األمم الوصم والقولبة والتعصب والعنصرية والتمييز وحرية التعبري
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والدين واملعتقد .ويقدم حتالف احلضارات ،الذي أطلقته تركيا
وإسبانيا ،إطارا حيويا للتغلب على االنقسامات املصطنعة
ولبناء اجلسور عرب الثقافات واألديان.

بشأن التنمية الشاملة للجميع وحفظ السالم واألمن الدوليني.
ومما ال شك فيه أن هناك ترابطا وثيقا بني حمور التنمية وحمور
السالم واألمن .فإذا كانت الزناعات أحد أكرب معوقات
التنمية ،فإنه بدون وجود تنمية حقيقية يصعب احلفاظ على
أمن الدول واملجتمعات واستقرارها.

املزيد من التفاعل مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف
جمال الوساطة أداة أخرى لتعزيز الشمولية يف مجيع مراحل
دورة الزناع.

ثانيا ،يشهد العام اجلاري انعقاد ثالثة مسارات تفاوضية
حكومية دولية هامة ،أوهلا املؤمتر الدويل الثالث املعين بتمويل
التنمية ،املقرر عقده يف متوز/يوليه املقبل ،مث املفاوضات
احلكومية الدولية املعنية بصياغة خطة التنمية الدولية ملا بعد
عام  ،2015اليت انطلقت أوىل جلساهتا اليوم .وأخريا ،انعقاد
املؤمتر احلادي والعشرين ألطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
املتعلقة بتغري املناخ ،اليت يتوقع أن تشهد إقرار اتفاق دويل
يف كانون األول/ديسمرب هذا العام .وتشكل تلك املسارات
الثالثة إطار التعاون الدويل خالل األعوام اخلمسة عشر املقبلة
للبناء على ما مت حتقيقه من األهداف اإلمائية لأللفية واالنتقال
إىل تبين خطة حتويلية عاملية للتنمية املستدامة.

واملسألة األخرية هي أمهية الوساطة .والوساطة ليست
جمرد أداة جللب األطراف املتحاربة إىل الطاولة املفاوضات
كما أود أن أشري إىل أن مناقشتنا اليوم تكتسي قيمة
والتوقيع على اتفاقات السالم .والوساطة تتعلق بتعزيز ثقافة
للتوافق والتفاهم والشمولية .وبناء قدرات الوساطة لبلدان إضافية لتزامنها مع عدد من األحداث ذات األمهية .أوال،
الزناع طريقة معقولة التكلفة ملساعدة هذه البلدان على حل انطالق عملية االستعراض مبناسبة مرور عشر سنوات على
إنشاء هيكل بناء السالم التابع لألمم املتحدة ،وكذلك التقييم
مشاكلها باحلوار الشامل واجلامع.
إن فريق أصدقاء الوساطة ،اليت تتوىل رئاسته بصورة الذي جيريه الفريق املستقل الرفيع املستوى لعمليات حفظ
مشتركة فنلندا وتركيا ،يسعى سعيا جديا لزيادة دور الوساطة السالم والبعثات السياسية اخلاصة .وكالمها من أبرز أدوات
يف منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك تشجيع التمويل املناسب األمم املتحدة حلفظ السالم وحتقيق االستقرار يف الدول اخلارجة
ألنشطة الوساطة ودعم القدرات الوطنية للوساطة .ويشكل من الزناعات ومنع انزالق هذه الدول إىل العنف جمددا.

ويف اخلتام ،أود أن أشري إىل أمهية بناء عالقات التآزر بني
خطة التنمية ملا بعد عام  2015وبناء السالم .وال مفر من أن
أية خطة للتنمية الشاملة للجميع واملركزة على مكافحة التمييز
وتعزيز متكني مجيع فئات املجتمع ،بروح امللكية الوطنية،
ستساعد يف التصدي للتحديات اليت يواجهها هيكل األمم
املتحدة لبناء السالم يف الوقت احلايل .وحنن نؤيد مجيع اجلهود
الرامية إىل حتقيق تلك الغاية.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إن التكلفة الفادحة للزناعات وما تؤدي اليه من خسائر
مصر.
يف األرواح وإهدار للموارد والثروات وتدفق موجات الالجئني
السيد أبو العطا (مصر) :بداية أود أن أعرب عن خالص
والنازحني وخلق أوضاع إنسانية مؤسفة ،لتدعونا إىل تبين
الشكر للسيدة ميشيل باشيليه ،رئيسة شيلي ،على رئاستها
استراتيجية للدبلوماسية الوقائية هتدف إىل معاجلة جذور
جللستنا اليوم ،وعن التقدير للمبادرة بعقد هذه املناقشة اهلامة
الزناعات واحليلولة دون اندالعها ،وتقوم على ركائز الوقاية اليت
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من أمهها حتقيق التنمية الشاملة جلميع فئات املجتمع ،وتدعيم
أسس الدميقراطية وسيادة القانون والقضاء على الفقر والتهميش،
اللذين يعدا أهم األسباب اجلذرية للعديد من الزناعات .وامسحوا
يل بان أشري يف هذا اإلطار إىل جمموعة من النقاط.
أوال ،إن املسؤولية الرئيسية عن منع الزناعات ومحاية
املدنيني تقع على عاتق الدول ،وفقا للعهود واملواثيق الدولية
إىل جانب قرار جملس األمن املختلفة ومنها القرار 2171
( .)2014لذا ،فإن مصر تؤكد على ضرورة احترام األولويات
واالحتياجات اليت حتددها السلطات الوطنية وفقا العتبارات
السيادة الوطنية ،مبشاركة األطراف السياسية واملجتمع
املدين ،لصياغة االستراتيجيات الوطنية اليت هتدف إىل حتقيق
التنمية الشاملة للجميع وبناء السالم .وذلك لضمان امللكية
الوطنية لتلك االستراتيجيات ،مبا يفضي إىل حتقيق االستقرار
االجتماعي وإحالل السالم.
ثانيا ،إن السالم والتنمية املستدامني ال ميكن الوصول
اليهما بدون إشراك فئات املجتمع كافة ،ال سيما املرأة
والشباب ،ليس فقط يف عمليات حفظ السالم وبناء السالم،
وإمنا أيضا يف عمليات بناء املؤسسات ،وعمليات التحول
السياسي ،وصياغة استراتيجيات التنمية وتنفيذها .وأود أن
أؤكد يف هذا اإلطار على أمهية استعراض التقدم املحرز يف
تنفيذ قرارات جملس األمن هبذا الشأن ،ومن أمهها القرار
.)2000( 1325
ثالثا ،إن احلديث عن بناء املجتمعات اجلامعة ال يكتمل
بدون احلديث عن قضايا املهاجرين وبصفة خاصة الشباب،
وضرورة تنفيذ برامج واستراتيجيات ملساعدهتم على االندماج،
وتوفري فرص العمل والتعليم والتدريب ،مبا ميكنهم يف االخنراط
يف النسيج االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وال يتيح هلم أن
يسهموا إجيابيا يف تنمية جمتمعاهتم فحسب ،بل أن يصبحوا
جسورا للتواصل مع جمتمعاهتم األصلية.
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رابعا ،إن التنمية الشاملة واجلامعة ليست فقط ضرورة
لتحقيق االستقرار ومنع انزالق املجتمعات إىل العنف ،ولكنها
ضرورية أيضا ملواجهة التهديدات األمنية العابرة للحدود ،اليت
تعد من أبرز التحديات اليت تواجه السلم واألمن الدوليني.
وأود اإلشارة يف هذا السياق إىل أن الفقر والتهميش ،ونقص
التعليم وفرص العمل ،وال سيما بني الشباب ،واستمرار
االحتالل األجنيب ،وتفشي العنصرية وأنشطة اجلرمية املنظمة
تعد من أبرز العوامل اليت تؤدي إىل هتيئة بيئة حاضنة لظاهرة
التطرف واإلرهاب ،اليت يعاين منها العامل كما شهدنا مؤخرا.
وأخريا ،ال ميكن النظر لقضية التنمية مبعزل عن اإلطار
األوسع اإلقليمي والدويل .لذا ،تربز احلاجة إىل دعم املبادرات
اإلقليمية للتعاون والتنمية ،ومنها مبادرة الشراكة اجلديدة
من أجل تنمية أفريقيا ،اليت تعد برنامج عمل قاريا لتعزيز
أسس احلكم الرشيد ،والقضاء على الفقر ،وحتقيق التنمية
يف أفريقيا .وهو برنامج يتميز بامللكية األفريقية اخلالصة
له ،وفقا لرؤى واستراتيجيات أفريقية .ومن ناحية أخرى،
تربز احلاجة إىل إرساء أسس جديدة لنظام اقتصادي عاملي
أكثر عدالة وإصالح هيكل احلوكمة لذلك النظام ،مبا ميكن
الدول النامية من املشاركة يف صياغة السياسات االقتصادية
الدولية ،باإلضافة إىل حتقيقها معدالت أعلى للنمو وزيادة
االنتاجية ،واالستفادة من التقنيات احلديثة وتوطينها ،واملوازنة
بني معدالت استهالك املوارد الطبيعية وبني متطلبات التنمية
املستدامة ،واحلفاظ على البيئة .وكلها مواضيع يتعني حسمها،
وحنن نصوغ خطة التنمية ملا بعد عام .2015
إن العالقة الوثيقة بني املحاور الثالثة ملنظومة األمم
املتحدة :السلم واألمن ،والتنمية ،وحقوق اإلنسان ال ميكن
إغفاهلا .وبالرغم من ذلك فإن كل واحد من هذه املحاور له
طابعه ومقوماته اخلاصة ،اليت تتطلب التعامل معه من منظور
خاص به ومن خالل األطر واآلليات املناسبة ،وفقا ملا نص
عليه ميثاق األمم املتحدة .لذا ،يتوجب علينا احلذر من أن
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نثقل جملس األمن مبهام خترج عن دوره وصالحياته املحددة
مبوجب ميثاق األمم املتحدة ،أو أن يؤدي ذلك إىل تداخل
عمل املجلس مع دور األجهزة األخرى ملنظومة األمم املتحدة
ويؤثر على الواليات املنوطة هبا .ونثق بأن مبادرة جملس األمن
لعقد هذه املناقشة املفتوحة لن تؤدي إىل خلق سابقة تضعف
والية األجهزة املعنية يف تناول قضية التنمية بأبعادها املركبة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الصومال.
السيد كوالين (الصومال) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أغتنم هذه الفرصة ألهنئ وفد شيلي على اختاذه املبادرة لتنظيم
هذه املناقشة بشأن صون السالم واألمن الدوليني بالتركيز على
التنمية الشاملة للجميع.
وأود أيضا أن أشكر األمني العام بان كي  -مون ومقدمي
اإلحاطتني اإلعالميتني صباح اليوم :رئيس جلنة بناء السالم،
السفري أنطونيو دي أغيار باتريوتا ممثل الربازيل ،والسيدة ليماه
غبوي ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم ورئيسة مؤسسة
غبوي للسالم يف أفريقيا.
ونرحب أيضا باعتماد البيان الرئاسي ()S/PRST/2015/3
يف وقت سابق اليوم.
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ووضع الدستور وإعداد البلد لالنتخابات ،مع مراعاة وتشجيع
مشاركة مجيع الفئات ،وخباصة النساء والشباب واألقليات.
وتوفر أهداف امليثاق التوجيه للحكومة االحتادية الصومالية
واملجتمع املدين واملجتمع الدويل يف إرساء اللبنات الالزمة لبناء
الدولة ووضع إطار قانوين وهياكل للحوكمة .وتعمل احلكومة
الصومالية من أجل إعادة توفري خدمات الرعاية الصحية يف
املناطق املحررة من اجلماعات املتطرفة .كما أطلقت احلكومة
محالت توعية لفتح املدارس وخلفض معدالت األمية ،ومن مث
إحلاق  78 000طفل إضايف بالتعليم.
وبينما يستمر النقاش حول بناء السالم يف أفريقيا،
من املهم لواضعي السياسات النظر يف حمنة املرأة يف القارة،
حيث أهنا متثل أغلبية ممثلة متثيال ضعيفا وغالبا ما تعاين بشدة
يف أوقات احلرب .ويف ضوء فهم األثر املدمر للصراعات
املزمنة يف أفريقيا على املرأة ،اختذ جملس األمن القرار 1325
( .)2000ومن خالل هذا القرار ،أقر جملس األمن ،للمرة
األوىل يف التاريخ ،مبحنة النساء اللوايت يعشن يف مناطق احلرب
يف أفريقيا ،وكذلك مبدى استبعادهن من معظم جهود بناء
السالم وحفظ السالم .ويتمثل حل آخر نفذته األمم املتحدة
خبصوص إقصاء املرأة يف التكليف بإجراء دراسة للنظر يف تنفيذ
القرارات األخرى املتعلقة باملرأة واألمن ،مبا فيها القرارات
 )2008( 1820و  )2009( 1888و )2010( 1960
و  .)2013( 2122ومن خالل هذه الدراسة ،ستفهم األمم
املتحدة مدى مساعدة هذه القرارات للنساء يف مناطق الزناع
والسبل األخرى اليت ميكن هبا إشراكهن يف بناء السالم.

حترص حكومة الصومال على التعلم وعلى وضع كل
ما يلزم من استراتيجيات لتعزيز التنمية الشاملة للجميع يف
الصومال .وقد دخل بلدنا حقبة جديدة يف سعيه من أجل
حتقيق السالم واالستقرار والرخاء جلميع الصوماليني .ووضعت
احلكومة الصومالية أساسا وأرست القواعد الالزمة ،ليس
وقد كلف مصرف التنمية األفريقي بإعداد تقرير  -أعده
لتحقيق استقرار الدولة فحسب ولكن أيضا لضمان اإلصالح .فريق رفيع املستوى برئاسة الرئيسة إيلن جونسون  -سريليف
وميثل ميثاق االتفاق اجلديد يف الصومال قوة مهمة للتغيري.
 حتت عنوان “إهناء الزناعات وبناء السالم يف أفريقيا :دعوةويشمل هنج احلكومة الصومالية اهلادف إىل دعم اإلدماج للعمل” .وأشار التقرير إىل أن بطالة الشباب والتحضر مها
يف احلياة السياسية ثالثة جماالت استراتيجية  -بناء الدولة من بني التحديات الرئيسية اليت ستواجه أفريقيا ،واليت سيتعني
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التصدي هلا .وينبغي التركيز بصفة خاصة على متكني املرأة يف اجلديدة سيسمح للصومال باخلروج من احلرب األهلية اليت
استمرت  24عاما ليصبح دولة أقوى مما كان عليه قبل بدء
عمليات بناء السالم وبناء الدولة على مجيع املستويات.
وحنن نرحب بقوة باجلهود اليت يبذهلا القادة والعلماء الزناع.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل بريو.
األفارقة سعيا إىل إجياد حلول للمشاكل املزمنة يف أفريقيا.
وهناك بعض املسائل اليت يتعني النظر فيها .أوال ،إن التغيري
السيد ميسا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :أود
السريع الذي تشهده القارة حاليا جيعل أفريقيا يف وضع غري أن أهنئكم ،السيد الرئيس ،على مبادرتكم بعقد هذه املناقشة
مستقر .وبينما ميثل النمو السكاين والتقدم االقتصادي عاملني املفتوحة اليت تتيح لنا فرصة للنظر يف مسألة بالغة األمهية :التنمية
إجيابيني ،فإهنما قد يزيدان من هشاشة القارة يف حالة عدم الشاملة للجميع وصون السالم واألمن الدوليني .ويف هذا
معاجلة واضعي السياسات هلما على النحو السليم .وإدارة الصدد ،نرحب بإعداد املذكرة املفاهيمية ( ،S/2015/6املرفق)
التغيري الذي متر به القارة عامل أساسي لكفالة أال تصبح اليت توفر لنا معلومات أساسية للمشاركة يف هذه املناقشة .كما
أفريقيا هشة وأن تواصل النمو.
نشكر األمني العام ورئيس جلنة بناء السالم واحلائزة على جائزة

وعمالة الشباب تكفل أن يساهم ماليني الشباب يف القارة نوبل للسالم ليماه غبوي على إحاطاهتم اإلعالمية.
يف منو دوهلم وعدم حرماهنم من حقوقهم .وهبذه الطريقة ،تتحول
يصنف ميثاق األمم املتحدة مهام املنظمة إىل ثالث فئات
مشكلة حمتملة إىل ميزة .وهذا هو احلال بوجه خاص يف البلدان أساسية مترابطة ويعزز بعضها بعضا :كفالة السالم واألمن
اليت يستمر فيها الزناع ،من قبيل الصومال ونيجرييا وليبيا.
الدوليني؛ وحتقيق التنمية اليت نفهمها اآلن باعتبارها تنمية
ويف اخلتام ،فإن جملس األمن قدم على مدى العقد املنقضي مستدامة؛ وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
مساعدة كبرية يف التقدم املطرد حنو السالم يف الصومال ،وهو
للكثري من الزناعات املسلحة اليوم أسباب هيكلية عميقة
أمر يقدره الشعب الصومايل أميا تقدير .ويف املقابل ،فإن البلد اجلذور ،وهي أسباب ظلت يف بعض احلاالت تعتمل على
يعمل جاهدا ألن يصبح عضوا قويا يف املجتمع الدويل لكي مدى فترة طويلة من الزمن .ومثة توافق يف اآلراء لدى املجتمع
يتمكن من اإلسهام بشكل إجيايب يف التنمية العاملية .وبينما الدويل بشأن احلاجة املاسة إىل معاجلة األسباب اجلذرية
ميضي البلد قدما ،فإنه ال يزال يواجه حتديات عديدة ،بعضها للصراعات ،مبا يف ذلك اإلقصاء أو التمييز ألي سبب من
ميكن حلها من خالل التنمية الشاملة للجميع .والواقع أن األسباب ،واليت تولد عدم االستقرار ،وبالتايل ميكن أن تصبح
حكومة الصومال االحتادية تقر باحلاجة إىل اإلدماج السياسي عامال من عوامل املواجهة والعنف.
والعدالة والتقدم االقتصادي لكي ميضي البلد قدما .والتنمية
ويف هذه األوقات اليت تتزايد فيها املطالبات باملشاركة
الشاملة للجميع يف بلد مثل الصومال ستنطوي على تنفيذ
السياسية واالقتصادية من قبل الفئات اليت استُبعدت تارخييا
مشاريع على مستوى القواعد الشعبية ،حبيث ميكن أن تشمل
يف خمتلف املجتمعات ،هناك حاجة ماسة إىل تنفيذ سياسات
املواطن العادي يف الصومال .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي
لإلدماج االقتصادي واالجتماعي لتقليل أوجه عدم املساواة
التركيز بصفة خاصة على متكني املرأة يف عمليات بناء السالم
والتفاوت اليت تولد االستياء ،فضال عن هتيئة الظروف للتنمية
وبناء الدولة على مجيع املستويات .وجناح هذه االستراتيجية
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الشاملة للجميع يف ظل تكافؤ الفرص .ويكتسي هذا األمر األمهية يف والية تلك البعثات ،وهي تشجع تعاون البعثات مع
أمهية خاصة يف املجتمعات املتنوعة عرقيا وثقافيا ،واليت تتزايد وكاالت األمم املتحدة املشاركة بشكل مباشر يف أعمال التنمية.
فيها خماطر التمييز واالستبعاد .والتنوع الثقايف على الصعيدين
كما تدعم األمم املتحدة األعمال املتعلقة بالتنمية الشاملة
الوطين والدويل يتطلب هياكل للحوكمة قائمة على االعتراف للجميع واإلدماج االجتماعي يف عمليات بناء السالم يف
بالفوارق بيننا وبقيمة هذه الفوارق .وعلى أساس ذلك حاالت ما بعد الزناع من أجل كسر حلقة الزناع بصورة
االعتراف ،يصبح احلوار بني الثقافات والتنمية الشاملة للجميع هنائية عن طريق التصدي ألسباهبا اجلذرية على حنو مباشر.
وتعزيز التماسك االجتماعي أمرا ممكنا.
ويف هذا الصدد ،أود أن أشدد على دور جلنة بناء السالم يف

ويف ضوء هذا السيناريو ،تتيح سياسات اإلدماج تقدمي الدعم إىل الدول اليت عانت من الزناع ،على أن تضع
االجتماعي بناء جمتمعات مستقرة ومنصفة تنعم بالسالم يف اعتبارها دائما الترابط بني األمن والتنمية الشاملة للجميع
وتساعد على تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان واحترامها وتُمكن واحترام حقوق اإلنسان.
الناس من خالل متكينهم من املشاركة الفعالة يف احلياة
ويف اخلتام ،أود أن أشدد على التزام بريو ببناء جمتمعات
السياسية واالجتماعية والثقافية يف بلداهنم ،وقبل كل شيء ،شاملة للجميع ،ليس على الصعيد املحلي فحسب ،ولكن
فإهنا تضمن السالم.
أيضا على الصعيد الدويل .وبلدي سيظل شريكا نشطا يف بناء
جمتمع دويل يشجع املشاركة املتساوية دون أي متييز بني مجيع
الدول ،وتقوم فيه العالقات الدولية على أساس احترام السيادة
الوطنية وحسن النية والتعاون الدويل واحترام سيادة القانون
على الصعيد الدويل وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية.

وبريو ملتزمة ببناء جمتمعات شاملة للجميع .ولذا ،قام
بلدي بتشجيع وتيسري قرار اجلمعية العامة  ،122/66املعنون
“تعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدماج االجتماعي”،
الذي يهيب بالدول أن تعزز التنمية املستدامة واملنصفة والشاملة
للجميع وأن تنفذ سياسات لإلدماج االجتماعي ملكافحة عدم
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املساواة يف جمتمعاتنا .وحنن نشجع أيضا موضوع اإلدماج إندونيسيا.
االجتماعي يف إطار خطة ما بعد عام .2015
السيد أنشور (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد
وتعتقد بريو أنه مما يسهم يف حتقيق االستقرار والتماسك بلدي ،على غرار املتكلمني السابقني ،الثناء على الرئاسة
االجتماعي ،األمر الذي يعزز بدوره مناخ السالم ،مكافحة الشيلية على عقدها هذه املناقشة اهلامة .كما نود أن نشكر
التفاوت االقتصادي واإلقصاء االجتماعي وتعزيز االحترام األمني العام ورئيس جلنة بناء السالم ورئيسة مؤسسة غبُوِي
لسيادة القانون وضمان التمتع الكامل والفعلي جبميع حقوق للسالم يف أفريقيا على إحاطاهتم اإلعالمية.
اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األشخاص ومحاية وتعزيز
إن الترابط القائم بني التنمية الشاملة للجميع واألمن
التنوع الثقايف .وتنعكس هذه الرؤية الكلية يف الواليات املتعددة
هو أمر بديهي يف عمل األمم املتحدة .ومن املعترف به على
األبعاد للعديد من عمليات حفظ السالم اليت أنشأها املجلس.
نطاق واسع االرتباط القائم بني السالم واألمن والتنمية؛ بل أن
وللجهود الرامية إىل إعالء واستعادة سيادة القانون دور متزايد
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام ( 2005القرار )1/60
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أكدت أن األمن والتنمية واحترام حقوق اإلنسان وسيادة
القانون هي أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا .وال ميكننا بالتايل
املبالغة يف التشديد على أمهية مراعاة منظورات التنمية الشاملة
للجميع يف عمل املجلس املتعلق بالتصدي للتحديات ذات
الصلة بصون السلم واألمن.
ويف رأينا ،تشري التنمية الشاملة للجميع إىل التنمية اليت
تتقيد باملبادئ الدميقراطية وحتترم حقوق اإلنسان وضرورة
تكافؤ الفرص واملشاركة ،وكذلك عدم التمييز .وتعترف
أيضا بالدور املهم الذي تضطلع به املرأة يف مجيع املجاالت.
وتتمسك إندونيسيا ،بوصفها بلدا متعدد الثقافات واألديان
واألعراق واللغات ،بقوة بقيم التنوع واإلدماج والتسامح
والوئام .كما أن التنمية املتكافئة ،إىل جانب امللكية املحلية
والوطنية للتسوية السلمية للزناعات ،من بني األسباب الرئيسية
الستقرار اندونيسيا وتقدمها.
ومناقشة اليوم بشأن العالقة بني التنمية الشاملة للجميع
والسالم واألمن ،يف سياق املسؤوليات املترتبة يف احلاالت اليت
تقع ضمن اختصاص جملس األمن ،تتيح فرصة مثينة الستكشاف
طرق تعميم مراعاة منظورات التنمية الشاملة للجميع يف
الطائفة العريضة من واليات املجلس ووظائفه املتعلقة بصنع
السالم وحفظه وبنائه والدبلوماسية الوقائية .وأود ،يف هذا
السياق ،تسليط الضوء على النقاط األربع التالية:
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واملنظمات الدولية املسؤولة عن األمن والتنمية .وينبغي ألي
تدابري يتخذها املجلس دعم أو على األقل مراعاة برامج التنمية
الشاملة للجميع اليت تنفذها وكاالت األمم املتحدة واملنظمات
ذات الصلة يف إطار منع نشوب الزناعات.
ثانيا ،جيب على جملس األمن مواءمة عمله مع املسعى
الشامل لكيانات منظومة األمم املتحدة من أجل حتقيق السالم
والرخاء املشتركني خارج مشاركته يف إطار جلنة بناء السالم.
وجيب أن يكون املجلس جزءا من اجلهود اجلماعية الرامية إىل
ضمان عمل األمم املتحدة بوصفها كيانا واحدا عرب طائفة
مسائل األمن/التنمية ،واعتماد هنج موحد على نطاق النظام
املتعدد األطراف .إن االتساق مهم من أجل حتقيق فعالية املنظمة
بوجه عام .ويف هذا الصدد ،فإننا نعتقد بالتايل أن على املجلس
االخنراط يف العملية اجلارية يف األمم املتحدة واإلسهام فيها ،من
خالل اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي ،جنبا
إىل جنب مع وكاالهتا الفرعية ذات الصلة ،لوضع إطار عاملي
لتنفيذ خطة تنمية مستدامة شاملة ال تستثين أحدا.
ثالثا ،يتعني على جملس األمن ،يف إطار واليته ،تفعيل أوجه
الترابط بني التنمية الشاملة والسالم واألمن يف امليدان .وينبغي
للمجلس االستخدام الفعال لإلجراءات واملمارسات واملبادئ
العامة ذات الصلة املوضوعة يف إطار املجلس االقتصادي
واالجتماعي واجلمعية العامة ،فضال عن الدروس املستفادة من
العمل املتطور للجنة بناء السالم .وينبغي جلميع أشكال وجود
األمم املتحدة يف البلدان اليت يوجد فيها يف آن معا فريق قطري
تابع لألمم املتحدة وعملية حفظ سالم متعددة األبعاد أو بعثة
سياسية وضع إطار استراتيجي متكامل لتوجيه عملها يف جمال
تعزيز السالم وتوطيده .لكننا نرى بقوة أنه ينبغي هلا احترام
وضمان ملكية البلد املضيف وقيادته لعملية التنمية ،مبا يف ذلك
فيما خيص حتديد املجاالت ذات األولوية.

أوال ،من شأن إدماج منظورات التنمية الشاملة للجميع
يف جممل أعمال املجلس اإلسهام يف اجلهود املشتركة املبذولة
لوضع إطار قوي وشامل ملنع نشوب الزناعات .وحنن نفهم
أن املجلس ليس هيئة األمم املتحدة املناسبة للتعامل مع مسألة
التنمية .ومع ذلك ،ال ميكننا جتاهل التأثري الكبري لقراراته على
تنمية البلدان يف األجل الطويل ،وهي عنصر أساسي يف أي
رابعا ،جيب علينا أن نستثمر أكثر يف جهودنا املشتركة
سالم مستدام .ولذلك ،ينبغي ملجلس األمن زيادة مشاركته
وتنسيقه وتآزره مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراع وعدم االستقرار بشكل عام،
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وكذلك يف حل الزناعات .وينبغي أن حتتل التنمية الشاملة
للجميع للقضاء على الفقر والتخلف والظلم والتهميش ،جنبا
إىل جنب مع منع نشوب الزناعات سلميا ،املكانة الرئيسية.
ويف حني ال يوجد حل سحري واحد للمجموعة املتنوعة من
الزناعات اليت تدور رحاها يف العامل اليوم ،إال أنه ،من املهم
للغاية وجود هنج شامل مدعوم بشكل جيد ومستدام ماليا
وسياسيا ،ويتفق بشكل كامل مع مبادئ العدالة واإلنصاف
وحقوق اإلنسان ،مع التقيد بالقانون الدويل.

وينبغي لألمم املتحدة ،بوصفها املنظمة الرائدة يف املجتمع
الدويل ،االضطالع بدور قيادي يف جمال منع نشوب الزناعات
ومساعدة الدول األعضاء فيما خيص التعامل مع التحديات عرب
الوطنية والتأثريات اخلارجية السلبية ،اليت متثل بعض العوامل
الرئيسية اليت تغذي الزناعات الداخلية يف كثري من البلدان،
واليت ال توجد دولة واحدة ميكنها معاجلتها لوحدها .وميكن
لتعزيز جمتمعات مستقرة ،ال يوجد فيها مكان للتشدد والعنف
والتطرف ،مؤازرة االحترام العاملي لقواعد ومبادئ القانون
الدويل األساسية واالمتثال هلا؛ وتعزيز سيادة القانون على
الصعيدين الوطين والدويل ميكن أن يوفر حال استراتيجيا طويل
األمد لتلك املشاكل.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
جورجيا.

وألن جورجيا دولة متعددة األعراق والطوائف ،متثل
التنمية الشاملة للجميع أمرا حامسا بوجه خاص لبلدي ،وتلتزم
حكومة بلدي ببذل أقصى اجلهود املمكنة ملنع هتميش جمتمعاهتا
املحلية أيا كانت األسباب ،سواء كانت عرقية أو إثنية أو
اجتماعية أو جنسانية أو دينية أو ثقافية أو اقتصادية .ويظل
بلدي ،الذي خيضع أكثر من  20يف املائة من أراضيه لالحتالل
األجنيب غري القانوين ،ملتزما باملسار السلمي الواقعي واملرن
والبناء هبدف تعزيز سياسة التواصل مع املناطق اجلورجية
يف أخبازيا وتسخينفايل وأوسيتيا اجلنوبية ،وتوفري بيئة مواتية
للمصاحلة والتسوية الشاملة.

يف اخلتام ،فإن إندونيسيا على أهبة االستعداد ملواصلة
مشاركتها يف زيادة دور وإسهام جملس األمن يف تعزيز التنمية
الشاملة للجميع ومنع نشوب الزناعات.

السيد إمنادزه (جورجيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أود أن أشارك اآلخرين توجيه الشكر إىل الرئاسة الشيلية على
توجيه انتباهنا إىل هذه املسألة البالغة األمهية .وأود أيضا أن
أشكر األمني العام بان كي  -مون .ورئيس جلنة بناء السالم
السفري باتريوتا واحلائزة على جائزة نوبل للسالم ليماه غبوي
على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة ،اليت أثرت مناقشاتنا.
إننا نتفق متاما مع الرؤية الشاملة لألمن الدويل ،على النحو
الذي اقترحته الرئاسة الشيلية ،واليت تترابط فيها الركائز الثالث
ملنظومة األمم املتحدة ،واملتمثلة يف السالم واألمن وحقوق
اإلنسان والتنمية ،بشكل وثيق .ويف الواقع ،تكمن التحديات
الرئيسية لشرعية واستقرار الدول القومية وحكم جمتمعاهتا يف
التوترات االجتماعية واالقتصادية واجلنسانية ،والعرقية والقبلية
والدينية واأليديولوجية ،ومن األمهية القصوى مبكان التصدي
هلذه التحديات يف الوقت املناسب على املستوى املحلي ملنع
التهديدات على املستوى الدويل.
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إن التواصل من خالل التعاون ،والذي ميثل استراتيجية
الدولة فيما يتعلق باألراضي املحتلة ،يشمل على وجه اخلصوص
توفري خدمات الرعاية الصحية لسكان األراضي املحتلة؛ وإنشاء
آليات متطورة لتلقي ومتابعة التعليم يف بقية أحناء جورجيا
واخلارج؛ واملحافظة على األدوات الفعالة ،مثل وثيقة السفر
املحايدة جتاه املركز ،ملمارسة حرية التنقل؛ ودعم وتسهيل
تدابري بناء الثقة والتواصل الشخصي من خالل االجتماعات
بني أوساط املهنيني وتدريب اخلرباء واملعلمني والزيارات
87/112

S/PV.7361

لودلا نمألاو مالسلا نوص

الدراسية ،مبا يف ذلك إىل البلدان األجنبية ،واستكمال وثائق
املحفوظات وحتسني املعلومات املتعلقة مبناطق التراث الثقايف.
ويضطلع التعاون ،ويف بعض احلاالت عمليات التكامل
مع املنظمات الدولية ،بدور خاص يف حتقيق املصاحلة وإجياد
تسوية دائمة للزناعات .ويف هذا السياق ،ميثل اتفاق االرتباط
وخطة االرتباط بني االحتاد األورويب وجورجيا عنصرا خاصا.
فجورجيا تبحث عن سبل تشاطر املنافع والفرص النامجة عن
تعاون االحتاد األورويب وجورجيا مع السكان املقيمني يف املناطق
املحتلة .وعلى هذا املنوال ،فإن وضع سياسة عامة منفتحة حمورها
اإلنسان يقع يف صلب عملية بناء السالم .ويف هذا السياق،
يتمثل أحد االجتاهات الرئيسية للعمل الذي تقوم به حكومة
جورجيا يف التخفيف من آثار إقامة القوات املحتلة حلواجز
األسالك الشائكة وغريها من احلواجز املادية يف القرى املتامخة
خلط االحتالل .إن تلبية احتياجات السكان املحليني على جانيب
خط التقسيم ،وحتسني األحوال املعيشية للمجتمعات املحلية اليت
ُم ِّزقَت ،أمران مهمان ليس من املنظور اإلنساين فحسب ،بل
أيضا من منظوري األمن البشري وبناء السالم.
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لقد كان العام املاضي عاما مروعا للغاية يف منطقتنا .وبعد
أن قامت روسيا بضم القرم التابعة ألوكرانيا ،ها هي اليوم تتخذ
خطوات أخرى صوب ضم األراضي املحتلة من جورجيا يف
أخبازيا ومنطقة تسخينفايل يف أوسيتيا اجلنوبية .ومن الواضح أن
ما يسمى باملعاهدات بشأن التحالف والشراكة االستراتيجية
أو االندماج اليت ُوقِّع عليها مع السلطات الفعلية يف أخبازيا
وجيري حتضريها للتوقيع عليها مع منطقة تسخينفايل يف أوسيتيا
اجلنوبيةُ ،موجهة ضد سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية ألهنا
تتوخى مواصلة إدماج املناطق املحتلة ضمن االحتاد الروسي يف
مجيع امليادين .وستتضمن اآلثار املباشرة ملا يسمى باملعاهدات
هاته تعزيز خط االحتالل ،مما سيقوض التواصل املباشر فيما بني
األفراد وحرية التنقل ،وبالتايل ،بناء الثقة بني املجتمعات املحلية.
كما أهنا ستؤثر تأثريا بالغا على حالة األشخاص املشردين
داخليا والالجئني ،إذ ستعيق على حنو دائم متتيعهم حبقهم يف
العودة بصورة آمنة وكرمية .وهذه األمور كلها ستقوض بصورة
خطرية اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية الشاملة للجميع.
إن بلدي ،الذي عاىن مبا فيه الكفاية من هذه اآلفة ،وهو
يواجه اآلثار السلبية لالحتالل األجنيب ،يعتقد اعتقادا راسخا
أن السبيل إىل بناء مستقبل سلمي وآمن هو إرساء احلوكمة
اجليدة وبناء املؤسسات السياسية واالقتصادية والقانونية
الشاملة للجميع والقادرة على الصمود .والزناع املسلح ،عالوة
على ما يتسبب فيه من تدمري النسيج السياسي واالجتماعي
واالقتصادي والثقايف للمجتمعات ،يقوض التنمية على حنو
خطري ولعه أكرب عائق أمام حتقيقها .ويف اخلتام إذن ،أود أن
أؤيد تأييدا تاما البيان الوارد يف الورقة املفاهيمية هلذه املناقشة
( ،S/2015/6املرفق) ،مؤكدًا مرة أخرى أن جورجيا تؤيد
البيان الذي أدىل به رئيس بعثة االحتاد األورويب.

وفيما يتعلق خبطوط التقسيم واحلواجز املصطنعة،
ال يسعين سوى أن أتطرق إىل جانب مهم آخر ،وهو التأثري
األجنيب السليب عندما نقوم مبعاجلة التحديات اليت تواجهها
جهود حتقيق التنمية الشاملة للجميع .ويف عامل اليوم ،ما من بلد
ميكن اعتباره يف معزل عن البلدان األخرى .وكما ذكرت يف
بداية هذا البيان ،يف الكثري من احلاالت ،متثل التحديات العابرة
للحدود الوطنية والتأثريات األجنبية السلبية عوامل هامة يف
اندالع التوترات املحلية ،اليت غالبا ما تؤدي إىل خطوط تقسيم
مثل اخلطوط اليت شهدناها يف جورجيا وأوكرانيا .وخطوط
التقسيم هاته مل تظهر بصورة طبيعية نتيجة للحالة االجتماعية
واالقتصادية أو النسيج الثقايف؛ بل ِ
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
أنشئَ ْت على حنو ُمصطنع
ملمثل املغرب.
مبشاركة خارجية ،مثل االحتالل األجنيب وضم األراضي.
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السيد هالل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
شيلي على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة ملجلس األمن بشأن
موضوع يتسم بأمهيته البالغة وحسن توقيته ،ال سيما أن
 2015تصادف الذكرى السنوية السبعني لتأسيس األمم
املتحدة ،واملجتمع الدويل بصدد إعداد خطة التنمية ملا بعد
عام  .2015إن اتباع هنج شامل ملعاجلة مسألة السالم واألمن
والتنمية وحقوق اإلنسان ضروري على حنو خاص ألننا نعيش
يف عامل متزايد العوملة يتسم بترابط الدول واملجتمعات اليت
تؤثر يف بعضها البعض يف املجاالت السياسية واالقتصادية
واألمنية ،من مجلة أمور ،مما يتطلب بالتايل من املجتمع الدويل
بذل جهود متسقة ومنسقة.
إن األهداف اإلمنائية لن حتقق إال يف إطار جمتمعات
مستقرة وسلمية حتترم حقوق اإلنسان .واملغرب ما زال على
اقتناع بأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،وسيادة القانون،
والتنمية املستدامة ،مسائل ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها
البعض وتتسم باملنفعة املتبادلة .وال ميكن الفصل بني استقرار
الدول وتنميتها واحترامها حلقوق اإلنسان ،ألنه ال ميكن
إحالل السالم بدون حتقيق التنمية ،وبدون حتقيق التنمية ،يظل
السالم الدائم هدفا بعيد املنال إن مل يكن مستحيال.
وما زالت املشاركة الفعالة جلميع املواطنني يف جمتمعاهتم،
ومكافحة التمييز والالمساواة ،وتعزيز املمارسات والقواعد
الدميقراطية والقانونية ،عناصر أساسية لتحقيق التنمية
املستدامة .وعلى وجه التحديد ،يتطلب التمتع حبقوق
اإلنسان ،ال سيما احلق يف التنمية والعيش يف ظروف سلمية،
متكني مجيع األشخاص من خالل النمو الشامل للجميع الذي
يُوجد الوظائف الالئقة ،والسياسات االجتماعية اليت تضمن
الكرامة اإلنسانية جلميع السكان وحتميهم من الفقر والعوز.
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اإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليا .ويف الوقت احلاضر ،معظم
الزناعات تنشب داخل الدول .ويشكل اإلقصاء والتهميش
السياسي واالقتصادي وانعدام آليات فعالة لتعزيز ومحاية
حقوق اإلنسان ،عوامل تؤدي إىل انعدام االستقرار السياسي
داخل الدول وهتدد السلم واألمن اإلقليميني والدوليني.
وبالنسبة للبلدان الفقرية والبلدان اخلارجة من الزناع ،يظل
التعاون الدويل حيويا .وال بد للتعاون الدويل أن يسعى
إىل مساعدة هذه البلدان على إعادة بناء اقتصاداهتا وتعزيز
قدراهتا البشرية واملؤسسية بغية معاجلة األسباب االقتصادية
واالجتماعية للزناعات.
وتكتسي املؤسسات الوطنية القوية لتعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان أمهية بالغة بغية تكملة االستراتيجيات اإلمنائية
على الصعيدين الوطين واملحلي .وبفضل التنمية واحلوكمة
اجليدة على الصعيد املحلي ،اللتني تضمنان املشاركة الكافية
للسكان ،ميكننا أن حنسن استهداف الفقراء واملحرومني .كما
أن السياسات اإلمنائية املحلية تعزز استخدام املوارد واملساءلة
على حنو أفضل .وغالبا ما تعترب بطالة الشباب خطرا حمتمال
قد يؤدي إىل انعدام األمن وعدم االستقرار .فاحلصول على
عمل ال يعين توافر الدخل فحسب ،لكنه ينطوي أيضا،
ويف املقام األول واألخري ،على احترام كرامة الفرد وتعزيز
التماسك االجتماعي .وهلذه األسباب ،نعتقد أن تركيز أي
برنامج إمنائي مقبل ينبغي أن يَنْ َص َّب على إجياد فرص العمل
واالستجابة بفعالية الحتياجات الشباب .كما تقر اململكة
املغربية بضرورة حتقيق املساواة من حيث احلقوق والفرص بني
الرجال والنساء يف جمال اختاذ القرارات السياسية واالقتصادية،
ومتكني النساء يف مجيع ميادين املجتمع بغية إطالق إمكاناهتن
باعتبارهن عناصر حتقق التغيري وحتفز التنمية املستدامة.

وال يشكل اإلرهاب اليوم هتديدا كبريا ومتواصال
ومما ال شك فيه أن البلدان املتضررة بالزناع حتقق أقل قدر
من التقدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف لالستقرار واألمن داخل الدول فحسب ،بل أيضا للسلم
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لتحديات التنمية والسالم واألمن يف املنطقة .وللتعاون اإلقليمي
دوره الكبري يف تنسيق السياسات ،سواء على املستوى السياسي
أو االقتصادي أو األمين أو املستويات األخرى ،بغية حتقيق
نتائج أفضل من حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية واالزدهار
املشترك ،وتعزيز العالقات السلمية بني البلدان ومكافحة
األخطار اليت هتدد السلم واألمن ،وخاصة خطر اإلرهاب.

واألمن اإلقليميني والدوليني .واملغرب يدعو إىل اتباع هنج
متكامل ملكافحة اإلرهاب ،يستند إىل التكامل واالتساق
فيما بني ثالثة أركان :تعزيز إدارة األمن؛ ومكافحة الفقر
واإلقصاء وعدم املساواة االجتماعية؛ وتعزيز قيم التسامح
الديين .وما زال املغرب على اقتناع بأن النهج األمين ،الذي
ميثل عنصرا أساسيا يف مكافحة اإلرهاب ،ال ميكنه مبفرده
أن يعاجل معاجلة فعالة ازدياد التطرف واإلرهاب والظالمية.
ختامًا ،أود أن أؤكد جمددًا على أمهية اتباع هنج شامل
وجيب تعزيزه بالتدابري املناسبة يف جماالت اإلدماج االقتصادي ومترابط لتحقيق أهداف املنظمة من أجل السالم واألمن
واالجتماعي والتربية الدينية والوطنية .كما يكتسي التعاون والتنمية وحقوق اإلنسان ،مع وضع البشر يف صميم شواغلها.
اإلقليمي والدويل على مجيع املستويات أمهية سواء الختاذ
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إجراءات فعالة ضد اإلرهاب أو ملعاجلة أسبابه اجلذرية.
مجهورية كوريا.
وال ميكن أن تنجح التنمية وحقوق اإلنسان إن
السيد أوه جون (مجهورية كوريا) (تكلم باإلنكليزية):
مل تدعمهما حوكمة دولية منصفة ،تراعي أفضل مصاحل
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم مناقشة اليوم .كما
البلدان النامية وحتترم خياراهتا السياسية واالقتصادية ،مادامت
أهنئكم على توليكم رئاسة املجلس لشهر كانون الثاين/يناير.
تلك اخليارات حتقق أفضل مصاحل سكاهنا وتقوم على مبادئ
وإذ نستهل عام  ،2015يأيت اختيار التنمية الشاملة
الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان.
للجميع موضوعًا ملناقشة مفتوحة يف جملس األمن يف الوقت
والتعاون الدويل والتضامن وتنسيق جهود الدول عناصر
املناسب متامًا .فالزناعات يف شىت أحناء العامل تبني مدى
بالغة األمهية لتحقيق أهداف التنمية والسالم واألمن يف مجيع
هشاشة السالم واألمن من دون عملية شاملة يف املجاالت
أحناء العامل .ويف اخلطاب الذي ألقي نيابة عن جاللة امللك
السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ويف واقع األمر ،فإن
حممد السادس ،عاهل اململكة املغربية ،يف اجلمعية العامة يف
التمييز والتهميش كثريًا ما يفسحان جماالً للتطرف العنيف،
دورهتا التاسعة والستني ،قال،
الذي بات يكتسي الطابع العابر للحدود على حنو متزايد.
“إن العامل اليوم عند مفترق طرق .فإما أن يقوم
وعلى مدى العامني املاضيني ،وأثناء عضويتها يف املجلس،
املجتمع الدويل بدعم الدول النامية لدعم تقدمها وضمان
دعمت مجهورية كوريا إيالء األولوية لشمولية السالم والرخاء.
األمن واالستقرار يف مناطقها ،وإما أننا سنتحمل مجيعًا
إال أن النتيجة مل تكن جمزية دائمًا ،ويف بعض األحيان ،كانت
عواقب تزايد نزعات التطرف والعنف واإلرهاب ،اليت
النداءات املتكررة تبدو كلمات جوفاء يف مواجهة الواقع املرير.
يغذيها الشعور بالظلم واإلقصاء ،واليت لن يسلم منها
وما كان التذرع بالسيادة والسالمة اإلقليمية يتم بشكل سليم
أي مكان يف العامل ،A/69/PV.11( ”.صفحة)33 .
دائمًا باعتباره سببًا حقيقيًا .فاالعتبارات السياسية وقفت يف
ولذلك ،يشكل التعاون والتفاهم بني البلدان على الصعيد طريق إجياد حلول معقولة يف بعض األحيان.
اإلقليمي أداة قوية لتوحيد اجلهود من أجل االستجابة األمثل
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ختامًا ،نود أن نؤكد على أمهية التعاون الوثيق بني جلنة
بناء السالم وجملس األمن .فالتنمية الشاملة للجميع للوقاية من
الزناعات هي املجال الذي تتداخل فيه اهتمامات اجلهازين.
وحنن سنواصل القيام بدور بناء يف دفع تلك العملية قدمًا.

ويف البلدان اليت تشهد نزاعات ،كثريًا ما ال تتسق أولويات
أصحاب الشأن الوطنيني بالضرورة مع مصاحل املجتمع الدويل.
ولذلك ،كان تعزيز الوحدة الوطنية مطلبًا مهمًا .فإذا تشتت
أصحاب املصلحة ودب بينهم العداء ،سيتفتت الدعم الدويل
وتظل نتائجه عكسية .وهنا ،يصبح دور الريادة الوطنية ال غىن
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
عنه.
كوبا.
وممارسة الريادة هبدف حتقيق املصاحلة والتالحم االجتماعي
السيد رييس رودريغز (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :ترحب
مهمة تتطلب التضحية بالنفس يف أحيان كثرية .وتقاسم املوارد كوبا برئاسة شيلي ملجلس األمن كبلد صديق من أمريكا
املحدودة مع األعداء السابقني يتطلب التحلي بالشجاعة الالتينية ،وتود أن تسلم بأمهية هذه املناقشة املفتوحة اليت
والرؤية .وهذا شرط أساسي إلحراز تقدم وتنحية الزناعات يعقدها بلدكم ،سيدي .ونرحب أيضا بوجود الرئيسة ميشيل
جانبًا .وال ميكن للمجتمع الدويل أن حيل حمل أولئك الذين باشليت بيننا لترؤس أعمال املجلس .وهي ،بال أدىن شك،
جيب أن يضطلعوا هبذا الدور ،إال أنه ميكن أن يقدم املساعدة ملتزمة بأهداف األمم املتحدة وقضيتها.
حبيث ميكن حتقيق اإلدماج السياسي واالقتصادي واالجتماعي
إن السلم واألمن الدوليني غري قابلني للحياة بدون تنمية
يف إطار عملية صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم برمتها.
مستدامة ومنصفة وشاملة تستفيد منها كل الشعوب .واملقاصد
ويف هذا الصدد ،ميكن استخدام آلية استكشاف اآلفاق ملساعدة
واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
جملس األمن واملجتمع الدويل على توخي اليقظة إزاء عالمات
تُنتهك حني تلجأ بعض الدول إىل استخدام القوة والتهديد
اإلنذار املبكر اليت قد تتطلب استجابات سريعة.
باستخدامها واختاذ إجراءات خطرية ضد سيادة دول أخرى،
يف الوقت نفسه ،ال ميكن أن نغايل باحلديث عن أمهية مبا يف ذلك تطبيق تدابري أحادية قسرية.
املشاركة التفاعلية للكيانات اإلقليمية .وميكن أن تسمع
لقد اتفقت الدول األعضاء يف إعالن األلفية (قرار
أصواهتا بشكل أفضل ،مبا من شأنه ختفيف حدة املخاوف
اجلمعية العامة  )2/55على اعتبار احلرية واملساواة والتضامن
بشأن الشؤون الداخلية .وميكن ملنظومة األمم املتحدة واجلهات
والتسامح واحترام الطبيعة واملسؤولية املشتركة قيمًا أساسية
املاحنة بلورة استراتيجية لتوفري املزيد من الدعم املتواصل والذي
ينبغي أن توجه العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين.
ميكن التنبؤ به للمجتمعات األكثر مشوالً للجميع .ويف هذا
ولكن أنانية العوملة الرأمسالية الليربالية اجلديدة اليت فُرضت على
السياق ،نعتقد أنه ينبغي إدراج مفهوم املجتمعات الشاملة
العالقات االقتصادية والتجارية واملالية الدولية ووحشيتها قد
للجميع يف خطة التنمية ما بعد عام .2015
نالت من تلك القيم.
إن مجهورية كوريا تويل أمهية للشمول االجتماعي -
وإنشاء نظام دويل جديد ،يتصف بالعدالة والدميقراطية
االقتصادي يف مساعدة البلدان األخرى على بناء القدرات.
واإلنصاف حبق ،يبقى حلمًا بعيد املنال .وال بد من إضفاء
وحنن نقدم املساعدة املتكاملة إىل بلدان ما بعد الزناع يف
الطابع الدميقراطي على املجلس من خالل إصالح جذري،
جماالت األمن والتنمية ومتكني املرأة وصحة األم والطفل.
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ولكن ذلك مل يتحقق حىت اآلن .إننا حنتاج إىل أمم متحدة التام على أسلحة الدمار الشامل ،مبا فيها األسلحة النووية ،اليت
أكثر دميقراطية وفعالية ،يف وجود هيئات تنفذ كل منها هتدد بإبادة اإلنسانية .وكان من األفضل ختصيص املخزونات
واليتها ،ويف مركزها مجعية عامة ،بعد تنشيطها وتعزيزها ،احلالية من املوارد ،اليت ال تؤدي إال إىل املعاناة واملوت ،من
أجل اإلعمال الكامل للحق يف التنمية.
متارس الصالحيات اليت اختصها امليثاق هبا بالكامل.
إن العامل لديه املوارد الضرورية للقضاء على الفقر وسوء
التغذية واألمية والكثري من األمراض اليت ال تزال هتلك شعوبًا
بأكملها يف بلدان عديدة .واملطلوب هو إبداء اإلرادة السياسية
لتنفيذ التغيريات الضرورية يف النظام الدويل احلايل ،الذي يوجه
البشرية صوب الدمار الذايت.
وتعزيز السلم واألمن الدوليني وصوهنما يستلزم معاجلة
أسباب الفقر وعدم املساواة.
ال ميكننا القضاء على الزناعات يف العامل مامل نتمكن من
القضاء على األسباب اجلذرية اليت تولدها وتغذّيها.
يؤيد تاريخ البشرية النظرية القائلة بأن القضاء على اجلوع
واملرض والفقر يتطلب أشكاالً من التعاون تبيّن التضامن
واإلنصاف ،وال تنطوي على اللجوء إىل األسلحة .يستهلك
سباق التسلح العديد من املوارد اليت ميكن ختصيصها للنمو
االقتصادي والرفاه االجتماعي .فقد بلغ جمموع اإلنفاق
العسكري العاملي  1 756تريليون دوالر يف عام ،2012
وهو يعادل  2.5يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل العاملي.
ومن الضروري اختاذ تدابري دولية ملموسة إلعادة توجيه مسار
املوارد املخصصة لألنشطة العسكرية حنو أنشطة حتقق التنمية.
ويف عام  ،2014كان اإلنفاق على التسلح يف العامل
أعلى مبقدار  340مرة من ميزانية األمم املتحدة ووكاالهتا
املتخصصة لفترة السنتني .وكان يف وسعنا حتقيق الكثري من
األهداف املتواضعة اليت حددهتا األهداف اإلمنائية لأللفية
باملوارد املخصصة للتسلح ،واليت لألسف لن تتحقق.
ميكن االستفادة من تكلفة سالح نووي واحد يف توفري
الرعاية الطبية لعشرات آالف األشخاص .وتؤيد كوبا القضاء
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لقد أنشأ ميثاق األمم املتحدة املجلس االقتصادي
واالجتماعي واجلمعية العامة بوصفها اهليئات الرئيسية املكلفة
بواليات يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية .وال بد من
تعزيز عمل هذه اهليئات .سيكتسي عمل اجلمعية هذا العام أمهية
خاصة يف سياق اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وينبغي
أن توضع هذه اخلطة استنادًا إىل املبادئ الراسخة ،مع االحترام
الكامل للمبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ،اليت تكفل النمو
االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة ،دون أي استثناء .وينبغي
أن يشكل مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة حجر الزاوية
يف جهودنا من أجل حتقيق التنمية املستدامة والعادلة والشاملة.
إن السالم واألمن وممارسة تقرير املصري لشعوبنا تنهض
باألوضاع اليت تسمح بتحقيق التنمية املستدامة ،مع مشول
اجلميع واإلنصاف والعدالة االجتماعية .وأكرب مسامهة ميكن
أن يقدمها جملس األمن لتعزيز التنمية الشاملة هي مبمارسة
التزامه بأن يكون مبثابة درع منيع ضد االحتالل األجنيب
والعدوان وحروب الغزو ،والعمل كمنارة حقيقية لدعم سيادة
الدول ،الكبرية منها والصغرية ،مبا يضمن االحترام الكامل
للقانون الدويل والتمتع باحلق يف السالم للجميع.
حتتل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مكانًا يف
طليعة تعزيز السالم وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية،
وقد أعلنت نفسها رمسيًا منطقة سالم يف مؤمتر القمة الثاين
جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف العام
املاضي .يدل هذا على روح التكامل يف منطقتنا ،اليت ما زالت
تسعى إىل القضاء املربم على التهديد باستخدام القوة كوسيلة
حلل الزناعات؛ والتفاوت االجتماعي؛ والفقر؛ واألميّة؛ وعدم
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توافر استفادة اجلميع وبشكل حر من اخلدمات األساسية
مثل الصحة والتعليم .وهي منطقة تعطي األولوية للتضامن
والتعاون بني شعوبنا من أجل الرخاء وتعزيز حقوق اإلنسان
للجميع ومحايتها ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية وتقدمي كامل
احلرية والكرامة للمواطنني.

يبذهلا املجلس منذ حنو  70عامًا من وجود األمم املتحدة.
ويف الواقع ،نشهد حتديات أمنية ناشئة جديدة ومعقدة مثل
الراديكالية والتطرف العنيف واملقاتلني اإلرهابيني األجانب.
تقوض جهودنا اجلماعية
ما برحت هذه التحديات الناشئة ّ
لضمان السالم واألمن الدوليني .ومع ذلك ،حيدونا أمل يف أننا
باجلهود املبذولة كما هو احلال اليوم وبالدعوة بعزم إىل العمل
سوف حنقق السالم واألمن وعائدات التنمية.

بشأن التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمن
الدوليني ،يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بصون السالم
واألمن الدوليني.

ثانيًا ،مشول اجلميع هو مفتاح السالم واألمن الدوليني،
كما هي التنمية الواسعة النطاق .هلذا يكون موضوع التنمية
الشاملة للجميع من أجل صون السالم واألمن الدوليني ذا
صلة ومناسبًا جدًا .ومع اقتراب تواريخ االنتهاء من األهداف
اإلمنائية لأللفية ،يف أيلول/سبتمرب ،ويف الوقت الذي نضع فيه
خطة التنمية ملا بعد عام  2015وح ّدها األقصى الذكرى
السبعون إلنشاء األمم املتحدة ،لدينا فرصة فريدة لفتح صفحة
جديدة يف تارخينا اجلماعي .إننا نستطيع إهناء الفقر وعدم
املساواة ونكفل حقًا التنمية الشاملة للجميع إذا أردنا .ومما ال
شك فيه أن هذا سوف يسهم إسهامًا كبريًا يف صون السلم
واألمن الدوليني .ذلك أن املنازعات على املوارد واستغالهلا
من بني األسباب الرئيسية للزناع وانعدام األمن.

وستواصل كوبا اإلسهام ،مبواردها املحدودة ،يف رفاه
السكان وال سيما من خالل دعم من هم يف أشد احلاجة إليها.
يف هذا الصدد ،يود وفد بلدي أن يديل بالنقاط السبع
وما زالت كوبا ملتزمة بدعم التعاون الدويل من أجل حتقيق
التنمية املستدامة مع مشول اجلميع والعدالة االجتماعية .وسوف التالية ،اليت نعتقد أهنا أساسية لصون السلم واألمن الدوليني.
تظل إىل األبد ملتزمة بالدفاع عن السالم واألمن الدوليني.
أوالً ،ال ميكن أن يكون هناك سالم دائم من دون تنمية.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة ونرى صلة وثيقة بني السالم واألمن والتنمية املستدامة .إن
احلكم الرشيد والتقيد بسيادة القانون يؤديان أيضًا دورًا هامًا
كينيا.
السيدة غريغنون (كينيا) (تكلّمت باإلنكليزية) :سيدي يف هذه الصلة .ويف هذا السياق ،كان مؤثرًا بشكل خاص
الرئيس ،أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة يل ألتكلم اليوم استنتاج مؤمتر القمة العاملي لألمم املتحدة يف أيلول/
بالنيابة عن الوفد الكيين .نود يف البداية أن هننئكم على توليكم سبتمرب  2005بأنه ال يوجد سالم من دون تنمية؛ وال توجد
رئاسة جملس األمن هلذا الشهر .يعرب وفد بلدي عن تقديره تنمية من دون سالم؛ وال يوجد سالم دائم وتنمية مستدامة
العميق جلمهورية شيلي على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اهلامة من دون احترام حلقوق اإلنسان.

كما نود أن نعرب عن تقديرنا للمذكرة املفاهيمية حول
املوضوع ( ،S/2015/6املرفق) ،والبيانني اللذين أدىل هبما كل
من األمني العام واحلائزة على جائزة نوبل ،والبيان الذي أدىل
به السفري دي أغويار باتريوتا ،رئيس جلنة بناء السالم .لقد
أسهمت هذه البيانات إسهامًا كبريًا يف هذه املناقشة ،وحنن
نشكرهم على ذلك.
ونسلّم بأن كفالة السالم واألمن الدوليني ال تزال تشكل
حتديًا كبريًا ما زال بعيد املنال على الرغم من اجلهود اليت
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ثالثًا ،املساواة ضمن الدولة الواحدة أمر مركزي يف بناء
السالم والتنمية .ال يزال الفقر والتخلف من األسباب الرئيسية
للزناع يف معظم أحناء العامل .ويتعاظم هذا بعدم املساواة
وعدم النظر حقًا يف مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة
وتطبيقه .لذا ال ميكن حتقيق السالم واألمن والتنمية املستدامة
إال عند إلغاء أوجه عدم املساواة يف مجيع أشكاهلا ومظاهرها،
وال سيما بني الدول األعضاء.
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سادسا ،إن أفريقيا ما زالت يف شراكة مع األمم املتحدة
وغريها من املنظمات احلكومية الدولية القارية واإلقليمية،
واملنظمات املتعددة اجلنسيات ،وأصحاب املصلحة اآلخرين،
يف سبيل تعزيز سيادة القانون ،ومؤسسات احلكم ،وحقوق
اإلنسان ،والتنمية االقتصادية .وبينما نؤكد أن املسؤولية عن
منع نشوب الزناعات والتخفيف من آثارها تقع على عاتق كل
دولة من الدول ،جيب على املجتمع الدويل أن يتصدى مجاعيا
للدوافع عرب الوطنية اليت تسبب الزناعات .وحنن نعتقد أنه من
خالل تعزيز مؤسساتنا املعنية باحلكم ،لن نعزز اإلدارة الشاملة
فحسب ،لكننا نعزز أيضا االدماج االقتصادي واالجتماعي
والتنمية .وسوف يساعد ذلك إىل حد كبري على مكافحة
مجيع أشكال االستبعاد وعدم املساواة ،وإقامة الوحدة والتنوع
على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية.

رابعًا ،إلحالل سالم دائم يف البلدان اخلارجة من حاالت
الزناع ،هناك حاجة إىل ضمان عدم العودة إىل الزناع .ولذلك،
فإن األمم املتحدة وخاصة جملس األمن حتتاج إىل االخنراط
بصورة هادفة يف مجيع مناحي الوقاية واإلنذار املبكر وتسوية
الزناعات وبناء السالم وصون السالم واألمن الدوليني .وجيب
القضاء على التخلف واجلمود والفقر .وينبغي للمجتمع الدويل
سابعا ،يف اخلتام ،أود أن أكرر القول إن وفد بلدي
أن يساعد البلدان اخلارجة من الزناع من خالل التركيز على
األسباب اجلذرية واألعراض على السواء ومعاجلة القضايا يعتقد اعتقادا راسخا أن السالم واألمن شرطان هامان مسبقان
لتحقيق التنمية املستدامة .وسوف تظل كينيا ملتزمة بتحقيق
األساسية االجتماعية  -االقتصادية والثقافية والسياسية.
وينبغي إلعادة اإلعمار والتنمية بعد انتهاء الزناع أن السالم واألمن ،ليس يف أفريقيا فحسب ،ولكن على الصعيد
تركزا على بناء السالم ،واملصاحلة الوطنية ،واحلوار السياسي العاملي ،من خالل تعزيز املمارسات الدميقراطية ،واحلكم
ّ
الرشيد ،وسيادة القانون ،ومحاية حقوق اإلنسان ،واحلل
الشامل ،وتعزيز التالحم والوحدة على الصعيد الوطين.
السلمي للزناعات .ومنع نشوب الزناعات ،واإلنذار املبكر،
خامسا ،بغية مواجهة حتديات اإلرهاب والتطرف
وبناء السالم هي عناصر هامة يف هذا الصدد.
ملحة إىل بناء جمتمعات مستقرة وسلمية
العنيف ،هناك حاجة ّ
ويشرف كينيا عظيم الشرف  -عن طريق ممثلها الدائم،
ّ
وإىل تعزيزها ،من خالل اختاذ تدابري حامسة لوضع حد للفقر،
السفري ماكاريا كاماو ،إىل جانب السفري دايفيد دونوهيو،
وعدم املساواة ،والتهميش ،حيث أن الفقر هو سبب اإلرهاب
املمثل الدائم أليرلندا  -أن تشارك يف تيسري املفاوضات
والتطرف العنيف على حد سواء .والفقر يولّد عدم املساواة،
احلكومية الدولية املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام .2015
يقوض بدوره اجلهود الرامية إىل إجياد جمتمعات
األمر الذي ّ
ونريد أن نؤكد لكم ،سيدي الرئيس ،وجلميع الوفود التزامنا
سلمية وغري عنيفة .ولكي يتم إنشاء جمتمعات قادرة على
الكامل بالعمل مع الوفود األخرى لصياغة خطة التنمية ملا
مواجهة اإلرهاب والتطرف العنيف ،جيب على خطة التنمية ملا بعد عام  2015اليت تكفل املستقبل الذي نريده مجيعا ،أي
بعد عام  2015أن تتصدى النتشار الفقر على نطاق واسع ،قيام نظام اقتصادي عادل ومنصف بعيدا عن الفقر واالستبعاد
وعدم املساواة ،واالستبعاد ،ومؤسسات احلكم الضعيف.
ومعاناة اإلنسان.
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الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الربازيل.
السيد دي أغويار باتريوتا (الربازيل) (تكلم باإلسبانية):
أهنئ شيلي والرئيسة باتشيليت على تويل رئاسة جملس األمن
يف هذا الشهر ،وعلى اقتراح موضوع هلذا النقاش يتصف
بأمهية كبرية .كما أشكر الرئيسة باتشيليت على حضورها هنا
اليوم ،وعلى قيادهتا والتزامها بعمل املنظمة.

(تكلم باإلنكليزية)
وأشكر أيضا األمني العام ،ورئيس جلنة بناء السالم،
والسيدة ليماه غُبوي على إحاطاهتم االعالمية.
لقد اقترحت الربازيل خالل رئاستها األخرية للمجلس،
يف شباط/فرباير  ،2011أن يكون الترابط بني األمن والتنمية
موضوعا ملناقشة مفتوحة (انظر  .)S/PV.6479وثبت أن
املناقشة كانت مثمرة ،وجرى الحقا جتميع نتائجها يف البيان
الرئاسي  .S/PRST/2011/4ويسرنا أن رئاسة شيلي للمجلس
أتاحت الفرصة إللقاء نظرة أخرى على هذا املوضوع ،ال
سيما مسألة التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم
واألمن .ويف السنوات األخرية ،اكتسب النقاش حول الترابط
بني السالم واألمن والتنمية زمخا مع إنشاء هيكلية بناء السالم
يف عام  .2005ودعونا ال ننسى ،مع ذلك ،أن ميثاق األمم
املتحدة أدرج هذا املفهوم ضمن املادة  ،55املتعلقة بالتعاون
الدويل االقتصادي واالجتماعي.
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ويف أمريكا اجلنوبية ،ما فتئنا خنطو خطوات واسعة
حنو مكافحة الفقر وحتقيق االدماج االجتماعي واالقتصادي
للماليني من مواطنينا .وكمثال على التنمية السلمية والشاملة،
تعكف أمريكا اجلنوبية على توضيح الفوائد اليت تعود على
جراء احلكم الدميقراطي ،واالستراتيجيات
املجتمعات ّ
االقتصادية اليت تعزز العدالة االجتماعية .وبشكل أعم ،إن
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هي الوحيدة يف العامل
حيث اخنفض التفاوت باستمرار خالل األزمة االقتصادية
العاملية األخرية ومنذ حدوثها.
وقد ّنوهت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب لدى حتليلها هذا االجتاه بالدور اإلجيايب للدولة،
بوصفه عامال للحفز واالدماج .ووفقا لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،بوسع التنمية أن تكون شاملة وحت ّد من الفقر إذا
سامهت مجيع فئات الناس يف جمتمع ما يف هتيئة الفرص ،وتقاسم
منافع التنمية ،واملشاركة يف صنع القرار .وينبغي للتنمية الشاملة
أن تقوم على املشاركة ،وتكون غري متييزية ،وخاضعة للمساءلة.
واألهم من ذلك كله ،ينبغي هلا أن تتصدى لعدم املساواة.

وينبغي لصناع السياسة أالّ يغفلوا أبدا أولئك الذين
يعانون أشد املعاناة من اإلقصاء االجتماعي ،مثل املهاجرين،
والنازحني ،والنساء واألطفال ،واألقليات العرقية والدينية،
واملسنّني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والسحاقيات ،واملثليني،
ومزدوجي امليل اجلنسي ،ومغايري اهلوية اجلنسانية .وهناك
أيضا حاجة إىل اتباع هنج شامل للحد من أشكال عدم
إن التنمية واألمن مترابطان ترابطا وثيقا ،ويعزز أحدمها املساواة املتعددة ،والتصدي لدوافعها االجتماعية واالقتصادية
اآلخر ،ومها مركزيان بالنسبة إىل حتقيق السالم الدائم .وحنن واملؤسسية ،والتركيز على جيوب الفقر واإلقصاء يف العديد
ال نزال مقتنعني بأن االستراتيجيات العسكرية أو األمنية البحتة من البلدان ،مبا يف ذلك البلدان املتقدمة النمو.
ليست قادرة حبد ذاهتا على حل معظم الزناعات يف العامل
وجيب أن نكون حذرين لتجنب التصور اخلاطئ بأن
املعاصر .واملناقشة احلالية هامة ألن تعزيز السالم املستدام
االفتقار إىل األمن ال حيدث إالّ عندما يكون هناك افتقار إىل
يتطلب اتباع هنج شامل لألمن.
التنمية .وينبغي أن نرفض بوضوح أي فكرة توحي بأن الفقر يف
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حد ذاته ميكنه أن يشكل هتديدا للسالم .وتظل احلقيقة التارخيية الدويل يف مساعدة غينيا  -بيساو على متهيد الطريق أمام حتقيق
قائمة وهي أن عددا أكرب من التهديدات اخلطرية للسالم يف التنمية املستدامة.
العامل ينشأ يف املجتمعات ذات الطابع العسكري واملزدهرة
نود أن نشدد على األمهية االستراتيجية للتعليم من أجل
نسبيا .ومن املهم أن نسأل أنفسنا عما إذا كان االستبعاد نفسه التنمية املستدامة والنمو االقتصادي الشامل ،فضال عن احلاجة
هو مصدر لعدم االستقرار أكرب من ،على سبيل املثال ،الزنعة األساسية إىل إحراز تقدم يف املساواة بني اجلنسني ،ومتكني
العسكرية أو االستخدام املنفرد للقوة .وينبغي للمجلس أيضا املرأة بوصفها من عوامل إحالل السالم .إن محاية احلقوق
أن يدرك مسؤولياته جتاه األمن العاملي ،ويتجنب ضمنيا اتباع الثقافية للجميع ،وتعزيز ثقافة السالم ،واملصاحلة عناصر
خطة ّ
تركز حصرا على الزناعات يف العامل النامي.
أساسية بنفس القدر .خالل العقدين املاضيني ،جعلت الربازيل
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي من بني أولوياهتا العليا .إن
التنمية الشاملة للجميع تعزز التزام البلد بالسالم واالستقرار.
وينبغي أال حييد بصرنا عن ضرورة تعزيز البيئة املواتية للسالم
والتنمية على الصعيد العاملي من خالل حتسني التعاون املتعدد
األطراف القائم على القانون الدويل.

وتعتقد الربازيل أن السالم والتنمية وحقوق اإلنسان أمور
ال ميكن الفصل بينها .ومنذ هناية احلرب الباردة ،مثة إدراك
مشترك بأن حفظ السالم والنهوض بالسياسات االقتصادية
واالجتماعية ألجل طويل ينبغي اجلمع بينهما بغية التصدي
لألسباب اجلذرية للزناع .وجلنة بناء السالم ،اليت كان للربازيل
شرف رئاستها يف العام املاضي ،مهيّأة جيدا بصورة خاصة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ملساعدة جملس األمن يف املسائل املتعلقة بالنهوض بالتنمية نيكاراغوا.
االقتصادية واالجتماعية الشاملة ،ال سيما كأداة ملنع انتكاس
السيد غونزاليس (باراغواي) (تكلم باإلسبانية) :بالنيابة
البلدان اخلارجة من الزناع.
عن وفد باراغواي ،أود أن أهنئكم يا سيادة الرئيسة على تويل
إن أمهية وفائدة إدماج التنمية يف االستراتيجيات األمنية شيلي رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،وأن أشكركم على دعوة
لتحقيق السالم املستدام ظاهرة بوضوح يف حالتَي هاييت وغينيا مجيع الدول األعضاء إىل االشتراك يف هذه املناقشة املفتوحة
 بيساو .فمنذ بداية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف عن التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمنهاييت ،وبدعم حاسم من شيلي وشركائنا من أمريكا الالتينية الدوليني .إن هذا املوضوع ،وهو موضوع هام يف حد ذاته،
ومنطقة البحر الكارييب وغريهم ،تدافع الربازيل عن الواليات قد أصبح أكثر أمهية يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 2015
اليت تشمل إعادة اإلعمار وبناء السالم إىل جانب إجراءات اجلاري صوغها حاليا يف األمم املتحدة .أود أيضا أن أعرب
حفظ السالم.
عن الشكر اخلاص لألمني العام بان كي  -مون ،وللسفري
وهناك بلد آخر يتضح فيه االرتباط بني األمن والتنمية أنطونيو دي باتريوتا ،رئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه
هو غينيا  -بيساو ،األمة الناطقة باللغة الربتغالية اليت عانت من غبوي ،احلائزة على جائزة نوبل للسالم لعام  ،2011على
عدم االستقرار السياسيّ ،
ونظمت بنجاح انتخابات عامة يف إحاطاهتم اإلعالمية يف املجلس صباح اليوم.
العام املاضي .وتأمل الربازيل ،بوصفها رئيسة تشكيلة غينيا -
إن مجهورية باراغواي لديها وجهة نظر شاملة بشأن
بيساو التابعة للجنة بناء السالم ،أن ّ
تعول على دعم املجتمع السلم واألمن الدوليني وعالقتهما بالتنمية الشاملة للجميع.
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فحماية الناس أساس األمن ،وهي مسألة جيب أن تكفلها سيادة
القانون .تعتقد حكوميت أنه ،من أجل ضمان التمتع الكامل
باحلقوق األساسية باالقتران مع السلم واألمن الدوليني ،جيب
على الدول أن تعتمد سياسات عامة تضمن التنمية املستدامة
والشاملة للجميع من دون متييز .ينبغي لألمم املتحدة أيضا
أن تكفل بأن تكون خطة التنمية ملا بعد عام  2015طموحة
وأن تقوم اهليئات الرئيسية فيها بإدماج تلك الرؤية يف أعماهلا.
ينبغي أن تلتزم بإحالل األمن يف مجيع الدول من خالل تصميم
هيكل لتعزيز املؤسسات الدميقراطية يف الدول على أساس
الواليات املنصوص عليها يف الصكوك الدولية .ويف هذا
الصدد ،ينبغي أن تظل الدميقراطية الركيزة األساسية ،ولئن
كان من دوهنا قد يتحقق منو اقتصادي ،فال ميكن أن ينسحب
الشيء ذاته على التنمية االجتماعية أو االقتصادية.
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الفئات الضعيفة واملهمشة ،لكي تصل مجيع فوائد التنمية
املستدامة إىل مجيع قطاعات جمتمعاتنا ،بينما يف الوقت نفسه
نعمل على بناء املؤسسات واحلكم الدميقراطي .لذلك ينبغي
ملجلس األمن إدراج هذا النهج بشكل حاسم يف مجيع
املناقشات والقرارات.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
هولندا.
السيد فان أوستريوم (هولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أشكر شيلي على إدراج هذا املوضوع اهلام يف جدول
أعمال املجلس ،وعلى تنظيم هذه املناقشة بصورة مناسبة جدا
يف االحتفال بيوم مولد مارتن لوثر كينغ االبن.

أؤيد البيان الذي أُ ْدلَي به يف وقت سابق من هذا اليوم
بالنيابة عن االحتاد األورويب .نظرا لضيق الوقت ،سأتلو نسخة
تعلق باراغواي أمهية كبرية على عمل املنظمات اإلقليمية
خمتصرة من بياين ،أما النص الكامل للبيان فسيكون متاحا على
يف تلك املهمة .كذلك جيري العمل على الدميقراطية وسيادة
حسايب يف موقع تويتر.
القانون واإلدماج االجتماعي يف منظومة البلدان األمريكية.
تشيد هولندا بالسيدة ليماه غبوي على بياهنا هذا الصباح
ويف الدورة الرابعة واألربعني للجمعية العامة ملنظمة الدول
األمريكية املعقودة يف حزيران/يونيه ،أكد من جديد إعالن وعلى العمل املمتاز الذي قامت به يف ليربيا ،حيث ركزت
أسونسيون التزامنا بالصكوك الدولية اليت تعزز احلماية ومراعاة على إشراك املرأة يف جهود حفظ السالم وبناء السالم .إن
حقوق اإلنسان ،وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية مشول النساء يف هذه اجلهود يكتسي أمهية حامسة يف حتقيق
والثقافية .ويؤكد اإلعالن أنه يف حني ال يزال أمامنا حتديات السالم املستدام ،وهو من بني األولويات الرئيسية يف مملكة
تتعلق بالفقر والفاقة ،والتعليم ،والرعاية الصحية الشاملة هولندا .وللتأكيد على ذلك ،يف  18شباط/فرباير سوف
والعالية اجلودة ،من بني عوامل أخرى ،جيب علينا أن نكثف نستضيف مؤمترا يف هولندا بشأن القرار ،)2000( 1325
وغدا ،الساعة  ،15/00سوف نستضيف اجتماعا جانبيا بشأن
جهودنا للتغلب على هذه الظروف وجتنب عواقبها.
املوضوع هنا يف األمم املتحدة ،سيحضره وزير خارجية بلدي.
وأخريا ،فإن أمهية العالقة بني اإلدماج واحلاالت اليت
إن منع نشوب الزناعات جانب هام من جوانب والية
تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني واضحة .لذلك ،نعتقد
أنه يتعني علينا أن نكون أكثر طموحا وقوة يف تعزيز املساواة املجلس املتمثلة يف التصدي لألخطار اليت تتهدد السلم واألمن
بني اجلنسني ،وزيادة تكافؤ الفرص ،وحصول اجلميع على الدوليني ،وللوقاية من ذلك ،حنتاج إىل نظام لإلنذار املبكر.
خدمات احلماية االجتماعية ،مع التركيز بوجه خاص على ويف هذا املقام فإن هنج “حقوق اإلنسان أوال” الذي بدأته
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األمم املتحدة يستحق دعمنا الكامل .يف هذا السياق ،أود أن
أبرز جانبا حمددا واحدا أال وهو :منع ارتكاب جرائم الفظائع
اجلماعية .ونشيد باإلطار املمتاز اجلديد لتحليل اجلرائم الفظيعة
الذي أعده املستشارون اخلاصون بشأن منع اإلبادة اجلماعية
ونشيد باملسؤولية عن احلماية .وهي أيضا أداة مفيدة للغاية ملنع
نشوب الزناعات .يضطلع جملس األمن باملهمة اهلامة املتمثلة
يف إرسال هذا النوع من إشارات اإلنذار املبكر ،وتقييم ما
إذا كانت تشكل خطرا على السالم واألمن الدوليني ،والقيام
بالعمل السياسي أو غريه من األعمال إن اقتضى األمر ذلك.
ولكن تشييد املزيد من هياكل منع نشوب الزناعات ال يزال
أكرب حت ٍد لنا ،وهذا ينقلين إىل الصلة بني التنمية ومنع نشوب
الزناعات.

19/01/2015

ميكننا أيضا أن جند مسؤوليات حمددة للدول األعضاء يف
األمم املتحدة .وميكنها أن تسهم بنشاط يف التنمية الشاملة للجميع
يف سبيل صون السلم واألمن الدوليني ،مع العمل بصورة وثيقة مع
األمم املتحدة واختاذ خطوات عملية يف سياساهتا الوطنية .فعلى
سبيل املثال ،ميكنها أن تعمل بشكل مكثف مع إدارة الشؤون
السياسية يف جماالت الوساطة ،ومنع نشوب الزناعات والعمليات
السياسية الشاملة .وقد فعل بلدي ذلك يف اليمن ،على سبيل
املثال .وميكن للدول أيضا أن تعمل بشكل مكثف مع مكتب
منع األزمات والتعمري واالنتعاش التابع لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي يف دعم اجلهود املبذولة يف تونس والعراق .وبوسع الدول
األعضاء أيضا أن تأخذ زمام مبادرات على الصعيد الوطين .لقد
بذلنا جهدا كبريا يف هولندا لتوفري عمليات يف البلدان املتضررة
من الزناعات تشمل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية.

تعتقد مملكة هولندا أن كفالة قيام جمتمعات مستقرة أفضل
وقد حاولنا القيام بذلك ،على سبيل املثال ،يف سوريا
سبيل لضمان منع نشوب الزناعات الداخلية .ذلك يعين أن
ومايل.
اإلدماج والتماسك االجتماعيني ينبغي أن يصبحا من املبادئ
والفكرة األخرية هي أنه ينبغي للدول األعضاء ،عند منع
التوجيهية لالستراتيجيات اإلمنائية .وحىت يستفيد الفقراء من
النمو االقتصادي ،جيب أن يكون النمو شامال ،لذلك يتعني نشوب الزناعات أو معاجلتها ،اجلمع بني الدبلوماسية والدفاع
علينا مجيعا أن جنعل خطة التنمية ملا بعد عام  2015مشولية والتنمية .وينبغي أن يكون هنجا شامال نسميه النهج الثالثي
قدر اإلمكان .ونعتقد أن بوسعها أن تسهم يف التنمية الشاملة األبعاد.
ويف اخلتام ،فإن مملكة هولندا هي شريك من أجل السالم
للجميع من خالل إدماج املفاهيم التالية.
أوال ،ينبغي أن يكون منوا عامليا ليشمل مجيع الشعوب والعدالة والتنمية .ولذلك فإننا ملتزمون بتعزيز جمتمعات
يف مجيع البلدان ،مبا يف ذلك بلدي .ثانيا ،ينبغي أن يكون مستقرة وشاملة للجميع .وحنن نؤيد اجلهود اليت تبذهلا األمم
متعدد األبعاد ويعاجل اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،املتحدة ونعمل بشكل ثنائي من أجل منع نشوب الزناعات
وجوانب التنمية واإلجحاف املتعلقة بالسلم واإلدارة احلكومية .بوصفنا شريكا للبلدان املتأثرة بالزناعات .وال ميكن أن يكون
ثالثا ،ينبغي أن يكون برناجما متعدد العناصر يشمل مجيع هناك سالم حقيقي أو عدالة أو تنمية مستدامة ،من دون
أصحاب املصاحل املعنيني .رابعا ،ينبغي أن يرتكز على قيمنا إشراك مجيع املجموعات اليت يتألف منها املجتمع.
املشتركة ،من قبيل الشمولية وحقوق اإلنسان واإلنصاف.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وإذا استطعنا حتقيق ذلك ،سيكون أفضل أساس للتصدي
اجلبل األسود.
هيكليا ملنع نشوب الزناعات.
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السيد شيبانوفيتش (اجلبل األسود) (تكلم باإلنكليزية):
نشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة
اهلامة وهننئكم على توليكم رئاسة جملس األمن لشهر كانون
الثاين/يناير .كما نشكر األمني العام السيد بان كي  -مون؛
ورئيس جلنة بناء السالم ،السفري باتريوتا ،ممثل الربازيل؛
واحلاصلة على جائزة نوبل للسالم ،السيدة ليماه غبوي ،على
وينبغي أن تتسلح األجيال الشابة بالثقة بالنفس والطموح،
إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.
ليكونوا أعضاء بنائني ومهمني يف املجتمع ،ولكي ينجحوا
يؤيد اجلبل األسود البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد يف هذا االقتصاد املعومل اجلديد ،ولتعزيز السالم والتسامح
األورويب .ومع ذلك ،أود أن أضيف بعض املالحظات بصفيت والتنوع ،من خالل التعليم الشامل للجميع وتنفيذ جمموعة
متنوعة من الربامج واملشاريع الشاملة .وتسهم هذه اجلوانب،
الوطنية.
من الصعب أن نتذكر وقتا كانت فيه األمم املتحدة جمتمعة ،يف اتباع هنج شامل ويف هدفنا املشترك املتمثل يف صون
ووكاالهتا واملجتمع الدويل بنطاقه األوسع تواجه عددا أكرب من السلم واألمن الدوليني .وهذا يف املقام األول هو مسؤولية
األزمات املتزامنة .والفئات األكثر ضعفا هي األشد تضررا نتيجة مجيع الدول األعضاء واملناطق اإلقليمية.
سلمية خالية من الزناع ،أنت تشارك بنشاط السلطات الوطني ُة
واملحلية والربملانات واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين
واألوساط األكادميية واجلماعات النسائية .جيب أيضا التركيز
على الشفافية واملساءلة واإلدارة الفعالة والرقابة ،وذلك سعيا
إىل تعزيز املشروعية والزناهة للمؤسسات األمنية والقضائية.

وحنن يف اجلبل األسود ندرك من واقع التجربة أن الطريقة
الفضلى والوحيدة واملستدامة لتسوية اخلالفات وتصحيح
التوترات وحاالت الزناع ،هي من خالل الوسائل السلمية بروح
من احلوار وااللتزام باجلهود واألدوات الدبلوماسية والسياسية.
يتعني على البلدان أن تبدي التزاما قويا بسيادة القانون واحترام
حقوق اإلنسان واحلريات ،والدميقراطية ،وأن ال تستخدم القوة
يف تسوية املنازعات .وميكن أن تضطلع املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية بدور إجيايب وقيّم يف تيسري احلوار ووضع هلجة توفيقية
جتاه حل الزناعات ،كما رأينا يف كثري من احلاالت يف أفريقيا.

الزناعات ،مما جيعل من املستحيل حتسني حياهتم .من واجبنا
املساعدة يف تسوية الزناعات .جيب علينا تقاسم العبء وإثبات
أننا قادرون على بناء مستقبل سلمي ومنصف وعادل من خالل
إجراءات ملموسة مشتركة واتباع هنج استباقي ،يستند إىل إطار
من العدالة والتقدم والتسامح والكرامة جلميع البشر .ومع ذلك،
فإن احلفاظ على السلم واألمن الدوليني ليس مهمة األمم املتحدة
وغريها من املنظمات الدولية فحسب؛ بل هو عملية حتول فردي
ومجاعي ومؤسسي .وتقع على عاتق مجيع الدول األعضاء
وهيئات املجتمع املدين واألفراد مسؤولية اختاذ اإلجراءات يف
عملية التنمية الشاملة ،استنادًا إىل القيم العاملية الحترام احلياة
ومع ذلك ،إذا أخفقت الدول األعضاء يف التصدي هلذه
والعدالة والتضامن وحقوق اإلنسان واملساواة بني الرجل واملرأة .التحديات ،كما هو احلال غالبا يف السياق احلايل اهلش للسلم
ولذلك فمن املهم اإلشارة إىل أن عدم التمييز وإدماج واألمن الدوليني ،فإن جملس األمن هو الذي ينبغي أن يعاجل هذه
نقر بأننا بعيدون عن وجود نظام فعال حقا.
مجيع الفئات يف ما يقوم به املجتمع من أعمال مها من األصول املسائل .وجيب أن ّ
التصور احليوي للعدالة وبغية ضمان احتفاظ األمم املتحدة مبكاهنا الصحيح بوصفها
اهلائلة اليت تساهم يف رفاه عيشنا وتعزز ُّ
االجتماعية والثقة والشرعية املنهجية .تتطلب البيئة التمكينية اآللية املركزية للحوكمة العاملية ،جيب أن تتخذ منظمتنا شكال
لبناء املؤسسات شاملة للجميع من أجل حتقيق جمتمعات
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حديثا مت إصالحه ويدرك احلقائق اجلغرافية السياسية اجلديدة
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،أود
الناشئة يف العامل والظروف والبيئات املتعددة األوجه.
أن أشكر شيلي ،بصفتها رئيس جملس األمن ،على عقد هذه
وكما أظهرت العديد من األمثلة املعروفة لدينا مجيعا يف املناقشة اهلامة وإعداد املذكرة املفاهيمية املمتازة واحلاثة على
كل أحناء العامل ،فإن الوقاية والتدخل املبكر ميكنهما القيام مبا التفكري ( ،S/2015/6املرفق).
هو مطلوب ويقومان به ،كما أهنما أقل تكلفة .وهلذا السبب
تؤيد كرواتيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
أود أن أؤكد ،كما حدث يف مناسبات سابقة مماثلة ،على أمهية األورويب .وأود أن أديل ببعض املالحظات اإلضافية بصفيت
آليات اإلنذار والكشف املبكر التابعة لألمم املتحدة ،فضال عن الوطنية.
إنشاء عمليات الوساطة بوصفها إحدى املهام األساسية لألمم
أطلق األمني العام ،يف مالحظاته اليت أدىل هبا مؤخرا إىل
املتحدة .ومن املؤكد أنه ينبغي تعزيز تركيزنا على التدابري اجلمعية العامة ،على سنة  2014تسمية “السنة الصعبة”،
الوقائية ملنع األزمات من أن تتطور وتتصاعد ،وللحد من السنة اليت “متثل حتديات خطرية للدبلوماسية ،ويف الواقع،
انعكاساهتا املمكنة.
إلنسانيتنا املشتركة ،حيث احتدم الزناع وازداد التطرف”.

وجيب أن تظل مسؤولية احلماية ومتابعة تفعيلها ،من
األولويات .ويف عصر املساءلة ،ينبغي أال يفلت مرتكبو
اجلرائم ضد اإلنسانية من العقاب .إن الطريقة الوحيدة اليت
ميكن هبا معاجلة األسباب اهليكلية للفقر وعدم املساواة والعنف
هي تعزيز املؤسسات الدميقراطية والشاملة للجميع ،واحلكم
الرشيد وسيادة القانون .وندعو إىل إعطاء هذه املسائل مكانة
بارزة يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015وإىل كفالة محاية
األفراد ومتكينهم.
وامسحوا يل أن أشدد على أنه جيب التصدي للتهديدات
اليت نشهدها اليوم من خالل اجلهود املشتركة وعلى حنو
متكامل ،عرب كامل الصلة فيما بني التنمية وحفظ السالم
وبناء السالم وسيادة القانون وحقوق اإلنسان .وهبذه الطريقة،
ميكن أن يكون لنا جمتمع متوازن ومستدام ينعم بسالم دائم.
وسيظل اجلبل األسود شريكا موثوقا به لألمم املتحدة ،ويعمل
من أجل السالم واألمن الدوليني ،ويفخر بقيمه وإجنازاته،
ويثق يف املستقبل.

ومما ال شك فيه أهنا كانت سنة سيئة أخرى للسالم واألمن
الدوليني ،وال يسعنا إال أن نأمل أن تكون سنة  2015أقل
إحباطا .ومع ذلك ،من املحتمل أن تكون تلك من التمنيات
فقط ،حيث ال يوجد سوى القليل مما يدعو التفاؤل .ووفقا
لبعض الدراسات ،فإن هناك ،يف بداية عام  ،2015حوايل
 65بلدا مشاركا بشكل من األشكال يف نزاع مسلح .إن
عدد امليليشيات واملجموعات شبه العسكرية ومجاعات حرب
العصابات يف مجيع أحناء العامل يفوق الـ  .600وأقل ما ميكن
قوله هو أن احتماالت اخنفاض هذه األرقام خالل العام ضئيلة.

ومن البديهي أن أحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها
املجتمع الدويل يتمثل يف استعادة السالم ومنع نشوب الزناعات
يف املستقبل .وال ميكن فعل ذلك عن طريق الوسائل العسكرية
وصنع السالم وحفظ السالم فحسب؛ إمنا يتعني علينا أيضا معاجلة
مجيع األسباب اليت تؤدي إىل الزناعات العنيفة ،املباشرة وغري
املباشرة على حد سواء .وميكن للفقر وعدم املساواة والتهميش
واستبعاد جمموعات من األشخاص من احلياة االقتصادية
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل واالجتماعية والسياسية على أساس اجلنس أو العرق أو السن
أو امليل اجلنسي أو الدين ،أن تؤدي إىل الزناع العنيف .ولذلك،
كرواتيا.
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فإن أحد مبادئنا التوجيهية يف منع نشوب الزناعات أو حلها
جيب أن يكون اإلدماج السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
وهلذا السبب نعتقد أن مناقشة اليوم اليت تركز على الصلة بني
التنمية الشاملة والسالم واألمن ،تأيت يف وقتها متاما.
احلكم الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون هي عوامل
هامة لتحقيق السالم والتنمية .وحنن نؤمن إميانا راسخا بأن
التنمية واألمن وحقوق اإلنسان تسري جنبا إىل جنب ،وجتب
معاجلتها بطريقة شاملة.
ولذلك أيدت كرواتيا بشدة إجراء حتول قادر على
إحداث التغيري يف التنمية ومن شأنه أال يغفل أحدا ،على النحو
املقترح يف تقرير األمني العام عن خطة التنمية املستدامة ملا بعد
عام .)A/69/700( 2015
ونعترب إدراج حقوق اإلنسان واملساواة االجتماعية
ومتكني النساء لبنات بناء رئيسية لتحقيق االزدهار املستمر
للجميع .وال بد أن تكمن معاجلة أوجه عدم املساواة بني
اجلنسني وإزالة العوائق اليت متنع النساء والفتيات من ممارسة
حقوقهن ومتكني أنفسهن يف صميم جهودنا الرامية إىل إنشاء
جمتمعات مستدامة ومزدهرة وقادرة على الصمود .ولإلسهام
يف حتقيق ذلك اهلدف ،وخالل األسبوعني الوزاريني لدوريت
اجلمعية العامة الثامنة والستني والتاسعة والستني ،نظمت
كرواتيا مناسبتني رفيعيت املستوى مكرستني للتمكني السياسي
واالقتصادي للنساء يف حاالت بعد انتهاء الزناع.
وميكننا ،بتلبية احتياجات الفئات املختلفة يف املجتمعات
املحلية ،أن نتجنب الزناعات اليت قد تنشب يف املستقبل.
وبذلك املعين ،فإن أهداف التنمية املستدامة ،وهي أهم جزء
من خطة األمم املتحدة يف عام  ،2015أكثر من كوهنا خمططا
أساسيا للتنمية وتوفري حياة الئقة ملاليني عديدة؛ فهي أيضا
استثمار يف السالم وحاجز أمام الزنوع إىل التطرف جبميع
أشكاله .واختاذ هنج كلي أمر ضروري ،وهو السبيل الوحيد
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إىل األمام .ولكن قول ذلك أسهل من فعله .فامليدان متعدد
اجلوانب ومعقد بشكل مفرط ،ومؤلف من العديد من املشاكل
االجتماعية والدينية والوطنية والعرقية واجلنسانية وغريها.
وحىت لو بذلت كل اجلهود ،فإهنا ميكن أن تصبح شرارة
بوسعها أن تشعل نريان احلرب .فعلى سبيل املثال ،إذا مل جتر
االنتخابات الدميقراطية بصورة سليمة أو أجريت على أساس
مشكوك فيه أو بقوائم ناخبني غري مكتملة أو كانت تعاين من
أوجه اختالل ،فإهنا ميكن أن تسبب أضرارا أكثر من فوائد.
إن سياساتنا للكشف املبكر للزناعات ومنع نشوهبا وحتقيق
التنمية بعد انتهاء الزناع حباجة إىل أن تعاجل املسائل املحورية
بشكل متزامن ،مبا يف ذلك أوجه عدم املساواة والفقر والفساد
وبطالة الشباب وضعف املؤسسات .وذلك يعين أن منع نشوب
الزناع والتعايف بعد انتهاء الزناع يتطلبان بذل جهود تعاونية
من جمموعة لألطراف الفاعلة ،وتقوم حاجة إىل تركيز متواز
على املسائل السياسية واألمنية ومجيع املسائل املتعلقة بالتنمية.
وال بد أن تكمن امللكية واملسؤولية الوطنيتان وبناء القدرات
الوطنية على أساس االحتياجات الوطنية املحددة يف صميم
أي مسعى لبناء السالم .ويف ذلك السياق ،نعتقد أنه ينبغي
بذل جهود إضافية لتعزيز العالقات بني جملس األمن وجلنة بناء
السالم ،وأيضا مع املجلس االقتصادي واالجتماعي ،هبدف
تشجيع اختاذ هنج متكامل حنو حتقيق السالم والتنمية والتآزر
بني حفظ السالم وبناء السالم.
وسيكون عام  2015عاما حموريا لألمم املتحدة.
وستعتمد يف أيلول/سبتمرب خطة جديدة للتنمية املستدامة.
وجتري على قدم وساق العمليات االستعراضية بشأن هيكل
بناء السالم وعمليات حفظ السالم والتقدم املحرز يف تنفيذ
القرار  .)2000( 1325وينبغي أن تكون مجيع تلك العمليات
جريئة وطموحة يف توصياهتا وأن تقيم صالت قوية بني السالم
واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان .وتتسم وسائل التنفيذ
باألمهية نفسها اليت يتسم هبا تصميمنا على املضي هبا قدما.
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فصون السالم واألمن من خالل حتقيق التنمية الشاملة للجميع يقود إىل نشوب الزناعات يف سوريا والعراق ووسط أفريقيا
واملستدامة ليس جمرد شعار من مفردات األمم املتحدة ،ولكنه وأماكن أخرى .ويؤدي التهميش إىل بروز التطرف ،الذي
السبيل املمكن الوحيد.
يفاقم بدوره الزناعات القائمة واملخاطر املفضية إىل نزوع
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل شبابنا حنو التطرف.
قربص.
وتقدم جهود التجنيد الذي يقوم به تنظيم الدولة اإلسالمية
السيد إميليو (قربص) (تكلم باإلنكليزية) :باسم مجهورية يف العراق والشام منوذجا لكيفية متكن األطراف غري احلكومية
قربص ،أود ،بدوري ،أن أشيد بشيلي وأشكرها على عقد من استغالل االنقسامات الثقافية والدينية لتشجيع الزناعات.
هذه املناقشة اهلامة بشأن التنمية الشاملة للجميع وتأثريها على وبوسع اإلدماج والتسامح أن يكافحا ذلك الزنوع حنو التطرف
وختفيف آثار الزناعات احلالية ،إضافة إىل منع نشوب الزناعات
صون السالم واألمن الدوليني.
يف املستقبل .ولتلك األسباب ،نتفق مع ما قاله األمني العام
وتعلن قربص تأييدها للبيان الذي أُديل به يف وقت سابق
بان كي  -مون بعد اختاذ القرار [“ :)2014( 2178ف]
اليوم بالنيابة عن االحتاد األورويب .وإضافة إىل ذلك ،أود أن
إن قوة القذائف ليست هي التهديد األكرب لإلرهابيني يف
أديل ببعض املالحظات بصفيت الوطنية.
األجل الطويل ،وإمنا سياسة إشراك اجلميع” (،S/PV.7272
لقد سلم جملس األمن ،باختاذه القرار  ،)2014( 2171صفحة  .)3ويشكل االستبعاد والتمييز واحلرمات األسباب
بفعالية العمل الوقائي يف صون السالم واألمن الدوليني .وترى وراء الفقر وعدم املساواة اليت هتدد التماسك االجتماعي.
مجهورية قربص أن اختاذ هنج شامل حنو منع نشوب الزناع ويعين الوفاء مبقتضيات السالم واألمن مد يد العون ألشد
يتطلب الوعي مبعاجلة األسباب اجلذرية للزناع فضال عن تنفيذ الناس عرضة للخطر ،مبن فيهم النساء والفتيات ،واألطفال
سياسات لتحقيق السالم املستدام .وحنن مجيعا ندرك أن التنمية وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون والالجئون
والسالم يتصالن اتصاال وثيقا ويعزز كل واحد منهما اآلخر .واملشردون داخليا والسكان األصليون وجمموعات األقليات.
وال ميكن إحالل السالم بدون حتقيق التنمية ،ويف حالة عدم وينبغي ألي جمتمع شامل للجميع أن يتيح فرصة متساوية
إحالل السالم ،ال ميكن حتقيق أي تنمية .ولذلك السبب نعتقد جلميع املواطنني ،بصرف النظر عن خلفياهتم .فاملساواة يف
أن حتقيق السالم هو الشرط الالزم يف خطة التنمية اجلديدة ملا الفرص والتسامح واحلكم الدميقراطي الرشيد تكفل التعايش
بعد عام  ،2015لكي تكون اخلطة قادرة على إحداث التغيري السلمي والرفاه بأفضل صورة .ويف الوقت نفسه ،يشكل
وإحداث فرق يف العامل من أجل املجتمعات والشعوب.
إنشاء املؤسسات القوية والفعالة اليت تتسم بالشفافية واخلالية
وال شك أن هتميش املجتمعات املحلية أو املجموعات من الفساد وميكن وصول اجلميع اليها واملنتديات الدميقراطية
على أسس عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو جنسانية أو دينية للمشاركة العناصر الضرورية للنمو االقتصادي الشامل للجميع
أو ثقافية و/أو اقتصادية يسهم يف زعزعة استقرار املجتمعات واملستمر من أجل بناء جمتمعات سلمية ومستقرة.
ويكمن يف صميم العديد من الزناعات احلالية .وما انفكت
إن األمم املتحدة عامل أساسي يف تعزيز التنمية الشاملة
االنقسامات االجتماعية والعرقية والدينية تشكل عامال أساسيا للجميع .وتتاح ملجلس األمن على وجه اخلصوص فرصة فريدة
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لتنفيذ السياسات الشاملة للجميع ألن عمليات حفظ السالم
وبناء السالم املنوطة به تضطلع بدور رئيسي يف إعادة بناء
املجتمعات وتنميتها يف أعقاب الزناعات .وتشيد قربص جبهود
جملس األمن لزيادة إشراك النساء يف عمليات حفظ السالم ،مما
يدل على أمهية السياسات الشاملة للجميع .وباملثل ،فإن املجتمع
الشامل للجميع هو املجتمع الذي تشارك فيه النساء على قدم
املساواة وعلى مجيع املستويات ،إذ أنه ال ميكن التشكيك يف
دورهن البالغ األمهية منع نشوب الزناعات وتسويتها.

بأن املسؤولية األساسية عن منع نشوب الزناعات تقع على
عاتق الدول القومية .وقدرة احلكومات الوطنية على الوفاء
مبسؤوليتها والعمل لصاحل منع نشوب الزناع تكمن ،إىل حد
كبري ،يف هنوضها الثابت بسياسات اإلدماج .وهذان اهلدفان
يرتبط أحدمها باآلخر .ولذلك ،نرى أن التحليل واالستعراض
من جانب احلكومات الوطنية لسري السياسات الشاملة للجميع
يوفر معايري ملموسة لتقييم االستقرار والكشف عن عالمات
التحذير اليت تشري إىل تداعيات الفشل.

ويف اخلتام ،يشكل حتقيق السالم واألمن واحترام احلريات
األساسية ومكافحة التمييز ومجيع أشكال العنف شروطا
جوهرية لتحقيق التنمية؛ ولكنها يف الوقت نفسه حترز أيضا
نتائج إمنائية .وتتطلب معاجلة مصادر الزناع اختاذ هنج أساسي
ال بد أن يأخذ بعني االعتبار األبعاد املتداخلة للتنمية وحقوق
اإلنسان والسالم واألمن وسيادة القانون.

وعلى مر السنني ،قام املجتمع الدويل ،وخاصة األمم
املتحدة ،وكذلك املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات
الصلة ،بوضع جمموعة متنوعة من األدوات الستعراض األقران،
ومجع املعلومات وحتليلها ورصد احلاالت .ومع ذلك ،وبدون
تقويض التقدم املحرز يف هذا الصدد ،ينبغي أن نعترف بعدم
وجود تدابري كافية ملعاجلة إخفاقات السياسة يف مرحلة مبكرة
 وكذلك قبل أن يواجه املجتمع الدويل حالة األزمة .وحنننشارك متامًا استنتاج الرئيس بشأن حاالت اإلقصاء والتمييز
باعتبارها األسباب اجلذرية للكثري من الزناعات .ونعترب الرصد
والتقصي والتصرف حبزم يف تلك احلاالت مبثابة وظيفة اإلنذار
املبكر والدبلوماسية الوقائية .وحتقيق التوازن بني تقصي
احلاالت والتصرف بشأهنا ما زال ميثل حتديًا مستمرًا على
الصعيدين الوطين والدويل على السواء .واإلبادة اجلماعية يف
رواندا عام  1994مثال متطرف ومقيت على ذلك.

ونعتقد اعتقادًا راسخًا بأن عام  2015سيتيح لنا فرصة
فريدة إلقامة عامل أكثر سالمًا وعدالً وازدهارًا ال خيذل أحدًا.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أرمينيا.

السيد مناتساكانيان (أرمينيا) (تكلم باإلنكليزية) :أرمينيا
حتيي الرئاسة الشيلية ملجلس األمن وتشكرها على عقد هذه
املناقشة .وحنن نتفق مع استنتاجكم ،سيدي الرئيس ،أن التنمية
الشاملة للجميع تشمل بوضوح الركائز الثالث ملنظومة األمم
وحنن ندرك أن السياسات الشاملة للتنمية مسألة معقدة
املتحدة ،وهي والسالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان .وحنن
يف السياق العام للسياسات الوطنية داخل احلدود ،واليت تتصل
أيضا ندرك أمهية هذه القضية كثريًا يف سياق وظيفة الوقاية.
مباشرة بقدراهتا املؤسسية وبطبيعة احلكم وبناء املؤسسات
ويف هذا الصدد ،فإن منظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية .وبالتايل ،فإن السياسات الشاملة مشتق من حكومة
اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة هلا بالفعل دورًا هامًا شاملة للجميع.
ولديها جمموعة معقولة من األدوات واآلليات املتاحة للتصدي
ونعتقد بقوة أن احلكومات واملؤسسات الوطنية اليت تنهض
ملسألة الوقاية .ومع ذلك ،علينا أن نذكر املرة تلو األخرى
مببادئ وقواعد سيادة القانون واحلكم الرشيد والدميقراطية
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للسكان املعرضني للخطر .وحيفظ التاريخ أمثلة للتنازل عن
املطالبة بشرعية السالمة اإلقليمية لصاحل تقرير املصري عندما
حيدث اهنيار لاللتزام السياسي أو املعنوي أو األخالقي والقدرة
على محاية السكان من اإلبادة الصرحية واملوت .واالدعاء
بوجود تعارض بني هاتني القاعدتني من قواعد القانون الدويل
جيب أن يقاس باستمرار وبدقة يف كل حالة على حدة.

واملساواة وحقوق اإلنسان وتتبعها وتتقيد هبا مهيأة بشكل
كاف للحفاظ على جمتمعات مستقرة .والتنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة ،والقضاء على الفقر ،ومكافحة الفساد
وغريها من سياسات التوزيع العادل للثروة الوطنية تعزز
استدامة املجتمعات املستقرة بدرجة كبرية .ومع ذلك ،فإن
السعي بشكل فعال وراء جمموعة األهداف تلك أمر ميكن
حتقيقه وتلمسه بداية يف إطار من العدالة واملساواة السياسية،
واإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم الشنيعة هي أفظع
واملشاركة الدميقراطية واستيعاب اجلميع.
أشكال اإلقصاء والتمييز وأكثرها إهانة للبشر .واألمني العام
عرف بدقة التوافق الواسع يف أوساط املجتمع الدويل وجمتمع
وعلى وجه الدقة ،ال ميكن افتراض أن التنمية تعقب َّ
الدميقراطية ،ألن تلك األهداف مترابطة بشدة ومتعاضدة .علماء اإلبادة اجلماعية ،الذي مبوجبه ال تعترب اإلبادة اجلماعية
ومع ذلك ،فإن توليد الثروة دون توزيعها بشكل عادل أمر وغريها من اجلرائم الوحشية أحداثًا عفوية ومنعزلة .بل هي
قد تنفرد به املجتمعات ذات املؤسسات الدميقراطية الضعيفة .عمليات هلا تارخيها وسالئفها ودوافعها ،اليت متكن ،جمتمعة،
من ارتكاهبا .ويف هذا الصدد ،نرحب ونثين على اإلطار
وهو مصدر رئيسي لإلقصاء واإلجحاف.
التحليلي للجرائم الفظيعة  -وتلك أداة للوقاية جرى تطويرها
ونعتقد أن خطة التنمية ما بعد  2015وصياغة اجليل بشكل مشترك من قبل املستشارين اخلاصني املعنيني مبنع اإلبادة
التايل من أهداف التنمية املستدامة ينبغي أن تعكس تلك اجلماعية واملسؤولية عن احلماية.
االعتبارات حسب األصول ،مع أخذ اجلانب األمين للتنمية
والدراسة املتأنية وحتليل اإلطار وجمموعة عوامل اخلطر
الشاملة للجميع يف االعتبار ،يف مجلة أمور.
تكشف عن ارتباط قوي وملموس بني أوجه إخفاق السياسات
ويكمن اإلقصاء والتمييز ،نقيض احلكم الشامل للجميع الشاملة ،من جهة ،وتردي األوضاع إىل اجلرائم الوحشية ،من
والتشاركي ،وراء التحدي لشرعية املطالبات بالسيادة جهة أخرى .وضعف هياكل الدولة ،مبا يف ذلك عدم وجود
على السكان واألراضي .وسياسات اإلقصاء والتمييز هلا قضاء مستقل ونزيه ،واملستويات املرتفعة من الفساد وسوء
أشكال متعددة للتعبري .وهي حادة بشكل خاص وقد تؤدي اإلدارة وغياب املساءلة ،فض ً
ال عن عدم وجود املجتمع املدين
لتفجر حاالت الزناع حيث ال يكتفى بالتغاضي عن تلك الوطين التمثيلي ووسائط إعالم وطنية متنوعة ومستقلة ،وكذلك
السياسات ،بل إهنا تدعم باستمرار ويروج هلا على أعلى أعمال التحريض واحلض على الكراهية ،كلها أمثلة لعوامل
مستويات احلكومة .والتحريض على الكراهية وخطاب اخلطر املرتبطة مباشرة بإخفاقات التنمية الشاملة للجميع.
الكراهية ،وكراهية األجانب وغريها من أشكال التمييز كلها
وبالتايل ،فإن هذا اإلطار أداة ال غىن عنها يف حتليل وتقييم
دوافع لإلقصاء على مجيع املستويات .ونعرف حاالت حيث
السياسات الشاملة ،جنبًا إىل جنب مع وظيفة الوقاية .ونشجع
هتدف مثل هذه السياسات يف املقام األول إىل تعزيز قبضة
جملس األمن على االلتفات إىل ذلك اإلطار يف حتليله حلاالت
الديكتاتورية على السلطة .ومثة شرعية يف املقاومة والدفاع
بعينها.
عن النفس عندما يكون هناك هتديد وجودي لألمن املادي
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الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
فييت نام.

شديدة التنوع ،يعيشون يف وئام وسالم كشعب واحد .وفيتنام
تفهم وتؤمن بقيم اإلدماج واملساواة وعدم التمييز واملصاحلة
والتسامح .واستراتيجياتنا وسياساتنا الوطنية تستند إىل تلك
القيم ،مع إيالء اهتمام خاص للفقراء ،واألقليات العرقية
والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة ،حىت يتمكنوا من
املشاركة وتقاسم منافع التنمية.

اليوم بشأن االرتباط الوثيق بني التنمية الشاملة للجميع والسالم
واألمن الدوليني .ومها اثنان من الركائز األساسية لعمل األمم
املتحدة ،جتري معاجلتها بشكل مناسب من قبل أجهزة منفصلة
لألمم املتحدة وفقا لوالية كل منها.

ويف منطقتنا ،جنوب شرق آسيا  -اليت كانت ساحة
للقتال يف وقت ما  -ال تزال الدول األعضاء يف رابطة أمم
جنوب شرق آسيا تسعى إىل إطالق العنان إلمكانات مجيع
الدول يف املنطقة ،هبدف تضييق الفجوة اإلمنائية وتقليص أوجه
الالمساواة داخل بلداننا وفيما بينها ،حتقيقا هلدف الوصول إىل
رابطة سلمية شاملة للجميع وتنعم بالرخاء .وتعمل الرابطة مع
مجيع الشركاء يف املنطقة وخارجها يف مسعى مشترك يرمي
إىل صون السلم واالستقرار واألمن على الصعيد اإلقليمي بغية
تعزيز األداء االقتصادي وإحراز التقدم االجتماعي يف منطقتنا.

السيدة نغوين فونغ نغا (فييت نام) :يشرفين أن أتكلم
يف هذه اجللسة ملجلس األمن نيابة عن معايل السيد فام بينه
مينه ،نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فييت نام .وأود يف
البداية أن أتقدم بالتهنئة إىل شيلي على توليها رئاسة املجلس
وبفضل تلك اجلهود ،متكنت فييت نام من احلد من
هلذا الشهر .وثقتنا كاملة يف قيادتكم ،سيدي الرئيس .وأرجو
الفقر ،واحلفاظ على استقرار البلد ،عالوة على مواصلة السري
أن تتأكدوا من دعم فييت نام لكم.
حنن نشاطر الرأي الذي أعرب عنه العديد من املتكلمني على طريق التنمية.

إن اإلدراج الفعال لكل املجموعات وأصحاب املصلحة
يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لبلد ما ،مع ضمان
أن تؤخذ مجيع املصاحل واألصوات واملخاوف املشروعة بعني
االعتبار ،من شأنه أن مينع التهميش والتطرف املحتمل ،بل
ويعزز املجتمعات املستقرة واملساملة .وهذا صحيح يف أوقات
وأخريا ،تكتسي التنمية الشاملة للجميع على الصعيد
السلم ،وأكثر منه يف أوقات التحديات واألزمات ويف أي
الدويل وحتقيق املساواة بني األمم أمهية مماثلة يف صون السلم
جهد لبناء السالم.
وال ميكن أن يستمر السالم يف غياب التنمية الشاملة واألمن الدوليني .وجيب أن يشمل التصدي لألسباب اجلذرية
للجميع .ولكن السالم هو أيضا عامل متكني حاسم للتنمية ،للزناعات واألزمات تعزيز النمو االقتصادي املستدام والقضاء
وال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة ،كما يسلم بذلك يف على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة وكفالة سيادة القانون على
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو( 20+القرار  ،288/66املرفق) .إن الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك تسوية املنازعات بالوسائل السلمية.
صون السلم واألمن داخل الدول ،وكذلك إقليميا ودوليا ،ويقتضي ذلك تعزيز الشراكة والتعاون الدوليني وإجياد بيئة
دولية مواتية الزدهار مجيع الدول ،وخاصة البلدان النامية.
شرط أساسي للتنمية.
ويف الوقت ذاته ،فال سبيل لتحقيق أي من هذه األهداف دون
وفيتنام أمة من  90مليون نسمة ينتمون إىل  54جمموعة
توفر السلم واألمن الدوليني ،اللذين تقع املسؤولية الرئيسية عن
عرقية خمتلفة وخلفيات اجتماعية واقتصادية وتارخيية ودينية
صوهنما على عاتق جملس األمن.
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وما تزال فييت نام تواصل العمل بشكل وثيق مع الدول  -على استعداده للسعي إىل حتقيق السالم املستدام يف مجيع
األعضاء األخرى سعيا إىل حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة من احلاالت قيد نظره.
أجل صون السلم واألمن الدوليني.
ويقتضي حتقيق السالم املستدام أن نكفل عدم حرمان

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اليونان.
السيد سبينيليس (اليونان) (تكلم باإلنكليزية) :بداية،
ما دامت هذه هي املرة األوىل اليت تتاح يل فيها الفرصة ملخاطبة
املجلس ،أود أن أعرب عن التهاين احلارة لألعضاء املنتخبني
مؤخرا يف جملس األمن  -إسبانيا ،أنغوال ،مجهورية فزنويال
البوليفارية ،ماليزيا ،ونيوزيلندا  -وأمتىن هلم كل النجاح.
وعالوة على ذلك ،أود أن أعرب عن تقديرنا العميق لشيلي
على مبادرهتا بعقد هذه املناقشة اهلامة واحلسنة التوقيت .وأود
أيضا أن أشكر األمني العام بان كي  -مون ،والسفري باتريوتا،
ممثل الربازيل ،واحلائزة على جائزة نوبل للسالم ،السيدة غُبوي
على إحاطاهتم اإلعالمية الوافية.

أي من األشخاص من حقوق اإلنسان والفرص االقتصادية
األساسية الشاملة للجميع ،يف ذات الوقت الذي نضمن فيه
تلبية احتياجات أشد الفئات حرمان وضعفا .وميثّل اإلدماج
االقتصادي والسياسي للسكان املهمشني أحد العوامل احلامسة
لتحقيق السلم واألمن .وجيب احترام احلريات األساسية ومحايتها
والوفاء هبا ،مبا يف ذلك حرية التعبري وتكوين اجلمعيات ووسائط
اإلعالم ،إىل جانب سيادة احلكم الدميقراطي وسيادة القانون.

وعالوة على ذلك ،ترى اليونان ،بوصفها عضوا يف
شبكة األمن البشري ،أن بوسع هنج األمن البشري أن يسهم
إسهاما كبريا يف مناقشات اليوم .وحني يواجه األمن البشري
حتديات متعددة تؤثر على خمتلف البلدان واملجتمعات املحلية،
فإنه يتصدى لتلك التحديات  -عرب رؤيته الشاملة واملتعددة
تؤيد اليونان البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد التخصصات  -وعن طريق عناصر السلم واألمن ،والتنمية،
األورويب ،فضال عن البيان الذي أدىل به ممثل النمسا باسم وحقوق اإلنسان  -بوصفها الركائز الثالث املترابطة يف
شبكة األمن البشري .وأود أن أديل أيضا ببعض النقاط منظومة األمم املتحدة.
وتقلل التنمية الشاملة من خطر نشوب الزناعات ّ
ومتكن
اإلضافية من املنظور الوطين.
إن يف األحداث اليت وقعت مؤخرا يف مجيع أحناء العامل من حتقيق االستقرار الطويل األجل والسالم املستدام ،فضال
تذكرة لنا بضرورة التصدي لألسباب اجلذرية الكامنة للزناعات عن كفالة تكافؤ الفرص واملساواة يف احلصول على اخلدمات
عن طريق التشجيع على حتقيق التنمية املستدامة واإلدماج األساسية ،بوصفها عناصر ال غىن عنها لتحقيق التنمية االجتماعية
واملساواة وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان ،فضال عن وإجياد املجتمعات الشاملة للجميع .وإن لألمم املتحدة دورا
العمليات السياسية الشاملة للجميع .وال شك أن هناك إدراكا رئيسيا يف تعزيز التنمية الشاملة .ولدى جملس األمن على وجه
عاما راسخا للترابط الوثيق بني األمن والتنمية ،وأن كليهما اخلصوص فرصة فريدة لتنفيذ سياسات إمنائية شاملة للجميع
يعزز اآلخر يف حتقيق السالم املستدام .وعالوة على ذلك ،فإن عن طريق عمليات حفظ السالم التابعة له ،واليت تضطلع بدور
بناء السالم املستدام يرتبط على حنو وثيق ال مناص منه بالتنمية رئيسي يف إعادة بناء املجتمعات وتنميتها يف أعقاب الزناع.
وعالوة على ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن الصلة بني األمن
الشاملة للجميع .وقد أكد جملس األمن  -يف مناسبات عديدة
والتنمية هامة أيضا يف سعينا للتصدي خلطر اإلرهاب اجلسيم

106/112

1501582

19/01/2015

لودلا نمألاو مالسلا نوص

S/PV.7361

للغاية .ويف ذلك السياق ،فإننا نسلّم باألمهية البالغة إلحراز تقدم
ملموس يف ميادين األمن والعدالة واحترام حقوق اإلنسان وسيادة
القانون يف التصدي لإلرهاب ،فضال عن حتقيق التنمية املستدامة.

ّ
وتشكل اهلجمات اليت يشنها تنظيم “الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام” ،واهلجمات اليت يشنها تنظيم القاعدة وحركة
الشباب وبوكو حرام ،وقتل أطفال املدارس يف باكستان ،واهلجوم
الوحشي لإلرهابيني على جملة شاريل إبدو الفرنسية يف باريس،
عالوة على اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف نيجرييا ،حتديات
إضافية تواجه املجتمع الدويل فيما يتعلق مبواصلة الوفاء بالتزاماته.
وعليه ،جيب أن تضطلع األمم املتحدة بدور رئيسي يف التصدي
لإلرهاب والتطرف املتناميني اللذين يهددا السالم واألمن.

السيد توي (كمبوديا) (تكلم باإلنكليزية) :بداية ،أود
أن أشاطر املتكلمني السابقني هتنئة مجهورية شيلي ،وأهنئكم،
السيد الرئيس ،على توليكم رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،بل
وفوق ذلك ،تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن التنمية
الشاملة للجميع يف سبيل صون السلم واألمن الدوليني .وأود
أن أشكر أيضا معايل األمني العام السيد بان كي  -مون،
وسعادة السيد أنطونيو دي أغويار باتريوتا ،املمثل الدائم
للربازيل ورئيس جلنة بناء السالم ،والسيدة ليماه غبوي ،احلائزة
على جائزة نوبل للسالم ،ورئيسة مؤسسة غبوي للسالم يف
أفريقيا ،على إحاطاهتم اإلعالمية هذا الصباح.

لقد نشأت الكثري من الزناعات عن التفاوت االجتماعي
واالقتصادي ،مبا يف ذلك ،عدم املساواة بني اجلنسني
واالختالفات اإليديولوجية والدينية ،األمر الذي يتطلب منا
املزيد من التركيز على إجياد حلول أفضل وطويلة األمد.

ونظرا إىل موقع اليونان يف شرقي البحر األبيض املتوسط
 وهي املنطقة اليت شهدت اضطرابات سياسية كبرية يفالسنوات األخرية  -فإهنا من أقوى املدافعني عن التنمية الشاملة
واملستدامة بوصفها عامال مساعدا على حتقيق االستقرار
الطويل األجل والسالم املستدام .وعليه ،فإننا ملتزمون بشدة
وتود كمبوديا أن تغتنم هذه الفرصة لتكرر إدانتها بأشد
مبواصلة تعزيز وضع املجتمعات املساملة يف صلب خطة التنمية
العبارات للهجوم اإلرهايب األخري على جملة شاريل إبدو.
ملا بعد عام .2015
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل وسوف تواصل كمبوديا العمل مع املجتمع الدويل على
مكافحة مجيع أشكال اإلرهاب.
كمبوديا.

ويف سبيل كفالة اإلنصاف والتوزيع املتناسب للموارد،
فإن حتقيق التكامل اإلقليمي والدويل بالنسبة للبلدان اخلارجة
من الزناعات يكتسي أمهية بالغة لضمان عدم انتكاسها إىل
الزناع مرة أخرى .وميكن أن يكون السالم هشا ،وعليه ،ينبغي
صونه عن طريق حتقيق التنمية يف األجل الطويل ،مبا يف ذلك،
سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان ،وترسيخ الدميقراطية
إن العامل الذي نعيش فيه مير مبنعطف حاسم من نواح واملصاحلة الوطنية ،والقضاء على الفقر ،وضمان املساواة بني
عديدة ،وما تزال الصورة احلالية قامتة ،وال يزال املجتمع الدويل اجلنسني ،وحتقيق النمو والتنمية االقتصاديني بطريقة مستدامة،
يساوره قلق شديد إزاء التطورات األمنية اجلغرافية السياسية فضال عن حتقيق العدالة والتسامح بني األديان.
واليت يكمن يف صميمها السعي إىل حتقيق األهداف
نعجل
األخرية اجلارية يف كثري من أحناء العامل .ويف حني ّ
جبهودنا الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،ما يزال اإلمنائية لأللفية ،اليت تتراوح بني التخفيف من وطأة الفقر املدقع
وجود الزناعات الداخلية واخلارجية يعوق حتقيق التنمية إىل تعميم التعليم االبتدائي .ومع ذلك ،ترى كمبوديا أن العديد
من البلدان النامية مل حتقق أهدافها اإلمنائية لأللفية يف املقام األول
الشاملة يف بلداننا.
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بسبب التزامات مل يتم الوفاء هبا واالفتقار إىل املوارد والتفاين
غري الكايف وانعدام األمن الغذائي .وازداد الوضع تفاقمًا من
جراء عدم التيقن املايل يف البلدان املتقدمة النمو ،األمر الذي
كان له تأثري على التزامها باملساعدة اإلمنائية الرمسية .وبالتايل،
هنالك حاجة إىل بذل جهود عاملية أكثر جرأة فيما نقترب من
املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

19/01/2015

السيد إرميدا كاستيو (نيكاراغوا) (تكلم باإلسبانية):
يف البداية ،امسحوا يل أن أرحب حبضور فخامة السيدة ميشيل
باشيليت ،رئيسة مجهورية شيلي هنا صباح اليوم .وهننئ وفد
بلدها على توليه رئاسة جملس األمن .وحنن نعلم أن قيادة دولة
شيلي الشقيقة ،العضو يف مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب ،يبشر باخلري بالنسبة لنجاح عمل املجلس.

وتعلق كمبوديا أيضًا أمهية كبرية على النهوض باملساواة
ونرحب أيضًا بالعرضني اللذين قدمهما السفري أنطونيو
واحلقوق األساسية .ويف هذا الصدد ،ترحب كمبوديا دي أغيار باتريوتا ،املمثل الدائم للربازيل ،والسيدة ليماه غبوي
باالحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمؤمتر العاملي الرابع احلائزة على جائزة نوبل للسالم.
املعين باملرأة ،األمر الذي سيعطي زمخًا أكرب للجهود الرامية إىل
ونرحب باألعضاء اجلدد يف املجلس ،إسبانيا وأنغوال
النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف خطة التنمية ومجهورية فزنويال البوليفارية وماليزيا ونيوزيلندا.
ملا بعد عام  ،2015وهي مستعدة لالنضمام إىل املناقشة
تؤيد نيكاراغوا البيان الذي أدىل به املمثل الدائم جلنوب
املواضيعية الرفيعة املستوى بشأن هذا املوضوع اليت سيعقدها
أفريقيا بالنيابة عن جمموعة الـ  77والصني.
رئيس اجلمعية العامة يف آذار/مارس .2015
جتري هذه املناقشة خالل سنة تارخيية لألمم املتحدة
وفيما خيص اجلهود اإلقليمية ،أود أن أؤيد البيان الذي
سنتفاوض خالهلا بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وينبغي
أدىل به ممثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف اجلمعية العامة
هلذه اخلطة أن حتدد لنا طريقًا قائمًا على توافق اآلراء يوصلنا
يف كانون األول/ديسمرب  ،2014والذي عرض الرؤية القدمية
إىل إهناء مجيع الويالت اليت نواجهها اليوم هنائيًا ،أال وهي الفقر
العهد للرابطة إلدماج أبناء شعوبنا من شىت اخللفيات واألعراق
واجلوع واملرض وتغري املناخ .وباختصار ،حنن حباجة إىل خطة
واللغات واألديان والثقافات من أجل مستقبل مشترك يعمه
إلنقاذ البشرية من الويالت العديدة اليت نواجهها .ويف هذه
السالم واالزدهار فيما نسعى جاهدين إىل حتقيق أهداف مجاعة
املناقشة ،من األمهية مبكان أن ننطلق من وظائف وصالحيات
رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف عام  .2015ويود وفد بلدي
ومسؤوليات كل هيئة من هيئات األمم املتحدة ووالية كل
أيضًا أن ينوه بالتزام الرابطة بالعمل من أجل بلوغ األهداف
منها ،يف امتثال صارم ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
اإلمنائية لأللفية وخطة التنمية ملا بعد عام  ،2015حيث نعتقد
وعندما نتكلم عن التنمية يف جملس األمن ،ال ميكن أن
أن السالم جيب أن يسري جنبًا إىل جنب مع التنمية .ويف غضون
ذلك ،نعمل على حتقيق رؤية مجاعة الرابطة ملا بعد عام  2015نرسي سوابق ،وجيب أن حنافظ على االتفاقات احلكومية
الدولية الرئيسية اليت مت التوصل إليها بتوافق اآلراء وأن حنجم
واليت مت االتفاق عليها يف مؤمتر قمة الرابطة لعام .2014
عن تغيريها ،مبا يف ذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
للتنمية املستدامة (قرار اجلمعية العامة  ،288/66املرفق)
نيكاراغوا.
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وأهداف التنمية املستدامة ،اليت تشكل أساس خطة التنمية
املقبلة ملا بعد عام  2015اليت جيب علينا إقرارها.
وجيب أن منضي قدما يف عملنا بشأن املسائل األمنية
حنو التزام بتعزيز التنمية البشرية ،واليت ينبغي أن تُفهم على
أهنا تنمية مستدامة .والطبيعة املعقدة لعمليات حفظ السالم
تنطوي على احلاجة إىل التركيز بطريقة ختتلف عما عليه احلال
يف الوقت الراهن ،وفقًا الحتياجات كل دولة أو منطقة جيري
نشر قوات حلفظ السالم فيها ،وعدم حماولة تنفيذ سياسة
واحدة حلاالت خمتلفة .إن املوافقة الكاملة للدول املعنية
ومشاركتها واحترام سيادهتا وسالمتها اإلقليمية أمور بالغة
األمهية .وجيب علينا أيضًا أن نواصل تعزيز جلنة بناء السالم
وحتقيق التنسيق الفعال واملتسم بالكفاءة بني الدول ،وال سيما
يف اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي واملنتدى
السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة.

S/PV.7361

بعده .وسيساعد ذلك على وضع استراتيجية تكون برامج التنمية
فيها األدوات األوىل اليت جيب أن نفكر فيها ونستخدمها ،قبل
األسلحة ،لتحقيق األمن .وينبغي عكس ترتيب األولويات يف
كثري من األحيان .إن التنمية املستدامة هي اليت من شأهنا تعزيز
األمن واالستقرار ،وبالتايل السالم يف العامل.
لقد شهدنا حاالت نزاع يقوم النهج املتبع حياهلا على
اعتبارات أمنية خالصة دون أن يسفر عن حتقيق النتائج
املنشودة ،وذلك يف أماكن من املُسلّم عمومًا أهنا تواجه
مشاكل اجتماعية واقتصادية .ومن ناحية أخرى ،يكفي أن
نلقي نظرة على املوارد املخصصة لعمليات حفظ السالم وتلك
املخصصة للتنمية لندرك أن الفرق بني االثنتني شاسع وال ميكن
تفسريه حبق .ولذلك ،فإن اهلدف والنهج الواقعي هو التعلم من
التجارب السابقة والتمكني من تعبئة املوارد ملواجهة األسباب
اجلذرية للمشكلة وحلها .ويف القيام بذلك ،من الضروري أن
تفي البلدان املتقدمة النمو بااللتزامات اليت تعهدت هبا .واألمن
مطلوب بالتأكيد ،ولكنه أمن العمل الالئق واألمن الغذائي
واألمن الذي يصاحب السكن الالئق وأمن األسر العاملة يف
العيش بكرامة وأمن احلياة بال فقر واألمن واملوارد الالزمة
ملكافحة االجتار باملخدرات واألسلحة.

إن التنمية والسالم واألمن أمور يعزز بعضها بعضًا .ولكن
سيتعني علينا اعتبار التنمية الشاملة للجميع واملستدامة أولوية
باعتبارها من املتطلبات األساسية لضمان األمن واالستقرار.
ولإلسهام يف صون السالم واألمن ،جيب أن تركز جهودنا
على التنمية الشاملة للجميع اليت تعزز التزام اجلميع بالقضاء
وإذا مل ِ
نلق باالً هلذه االحتياجات الضرورية لشعوبنا ،أو
على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة اليت تراعي الشواغل البيئية
إذا مل نولِها االهتمام الكايف ،فستؤدي إىل انعدام األمن لدى
واالقتصادية واالجتماعية بطريقة متوازنة.
وبالنسبة إىل نيكاراغوا ،يتضمن االلتزام باألمن التزامًا املواطن وإىل العنف وحاالت ميكن أن تنتهي أمام جملس األمن.
ّ
بتعزيز التنمية البشرية اليت ينبغي أن ينظر إليها على أهنا تنمية وجيب أن حنرص على عدم فرض شروط على جدول أعمال
ُ
مستدامة .وهذه التنمية تركز على اإلنسان ويتم تنفيذها يف التنمية املستدامة مبحاولة فرض مفاهيم تقوض سيادة الشعوب.
بيئة من احلكم الرشيد ،مع مشاركة املواطنني املباشرة وإقامة فلم يتم االتفاق على مثل هذه املفاهيم على الصعيد احلكومي
العدالة االجتماعية .وتلك عناصر الزمة لتحقيق األهداف الدويل ،وهي بالتايل تنتهك االلتزامات االجتماعية واالقتصادية
والبيئية األساسية اليت يتعني علينا معاجلتها على سبيل األولوية.
اإلمنائية لأللفية ،ومن بعدها أهداف التنمية املستدامة.
يف اخلتام ،نتفق مع املقولة الواردة يف املذكرة املفاهيمية
إن الترابط بني األمن والتنمية جيب أن يأخذ يف االعتبار
الواقع االقتصادي واالجتماعي السائد يف حاالت الزناع وما ( ،S/2015/6املرفق) اليت عممتها شيلي ،واليت جاء فيها أن
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للعديد من الزناعات أسبابا جذرية كامنة يف حاالت اإلقصاء أو الدويل ،ال سيما حينما يتعلق األمر بالقواعد اآلمرة ،مثل حظر
التمييز ،مبا يف ذلك اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي .ونظرا لتلك العدوان واإلبادة اجلماعية والتمييز العنصري وااللتزام باحترام
اجلوانب ،جيب بوضوح أال يكون الرد عليها عسكريا يف طابعه ،السالمة اإلقليمية للدول وسيادهتا.
بل باملساعدة على حتقيق التنمية من دون شروط من أي نوع ويف
ثانيا ،أصبح انتهاك حقوق املدنيني ،ال سيما فيما يتعلق
إطار االحترام الصارم لعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول .بالتطهري العرقي ،مشكلة واسعة النطاق يف سياق الزناعات

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أذربيجان.

املسلحة .واحلاجة إىل استحداث أدوات ملواجهة االنتهاكات
السافرة للقانون الدويل ،مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين الدويل ،وجرب أضرار املجىن عليهم على حنو
فعال وكاف وضرورة اختاذ إجراءات على مستوى املؤسسات
للحيلولة دون تكرار ذلك العنف ،تشكل مجيعا أمورا ضرورية
لتسوية الزناعات بطريقة صحيحة.

السيدة مامادوفا (أذربيجان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
أن أشكر الرئاسة الشيلية ملجلس األمن على تنظيم هذه اجللسة
اهلامة واحلسنة التوقيت بشأن موضوع صون السالم واألمن
الدوليني .كما أعرب عن امتناين للسفري أنطونيو باتريوتا،
ثالثا ،ينبغي أن تكون مكافحة اإلفالت من العقاب على
رئيس جلنة بناء السالم ،وللحاصلة على جائزة نوبل للسالم
السيدة ليماه غبوي على إحاطتيهما اإلعالميتني املتبصرتني .اجلرائم املرتكبة يف املاضي يف صميم جدول أعمال إحالل
إن إحالل السالم واألمن أصبح من املسائل املتعلقة السالم وحتقيق املصاحلة.
رابعًا ،متثل عمليات تشريد السكان لفترات طويلة نتيجة
للعدوان واالحتالل األجنيب عقبة أخرى يف طريق حتقيق التنمية
الشاملة للجميع .إن أثر الزناعات على اإلسكان واألرض
واملمتلكات ،فضال عن انتهاك مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق
باألشخاص املشردين داخليا والالجئني ،مبا يف ذلك التغيريات
الدميغرافية القسرية ،يتطلبان اتباع هنج أكثر اتساقا لوضع حد
للممارسات والسياسات غري القانونية وضمان عودة آمنة
وكرمية للمشردين إىل ديارهم .ومن األمهية مبكان أن يعمل
املجتمع الدويل على تيسري الفرص بغية ضمان كفالة حقوق
املشردين قسرا ومحايتها.

بالتنمية على حنو دائم ومتزايد .فالزناعات ختلف خسائر بشرية
مبا يترتب على ذلك من عواقب تتجاوز إىل حد بعيد القتلى
واجلرحى .إن تكلفة الزناعات املسلحة وانعدام األمن يف مجيع
أرجاء العامل باهظة ،سواء من حيث املعاناة البشرية أو فقدان
رأس املال االجتماعي أو اخلسائر االقتصادية .والزناعات
تقوض املؤسسات السياسية واالجتماعية واملالية األساسية
الالزمة لصون االستقرار وتعزيز التنمية الشاملة للجميع .ومن
األمهية مبكان أن يواصل املجلس تعزيز السالم واألمن والتنمية
بوصفها ركائز متعاضدة .وبالنسبة للبلدان األخرى اليت تعاين
من الزناع واالحتالل األجنيب ،نعتقد اعتقادا راسخا ،يف ضوء
الدروس املستفادة من عمل جلنة بناء السالم ،بأن عملييت
خامسا ،يف حالة االحتالل األجنيب ،جيري تصدير املوارد
تسوية الزناعات وبناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الزناع الطبيعية والقيام بغري ذلك من األنشطة غري املشروعة هبدف
تتوقفان على عدد من املبادئ األساسية.
وحيد ،هو توطيد املكاسب العسكرية ومنع السكان املطرودين
أوال ،ال ميكن أن يتسىن إحالل السالم بدون حتقيق من العودة إىل ديارهم وعرقلة اجلهود اجلارية الرامية إىل حتقيق
العدالة .وال ميكن التوصل إىل أي تسوية سلمية منافية للقانون السالم .ومن األمهية احلامسة مبكان أيضا أن يويل املجلس االعتبار
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الواجب ،يف إطار أعماله املواضيعية ،لتأثري املوارد الطبيعية على
الزناعات بني الدول ،ال سيما عمليات التصدير غري القانونية
لتلك املوارد من جانب الدول يف انتهاك للقانون الدويل.
ونؤمن إميانا راسخا بأن عملية بناء السالم الفعالة يف سياق
ما بعد الزناع ميكن أن ترسخ جذورها ويُكتب هلا النجاح
إذا جرى إحالل سالم حقيقي على أرض الواقع ،على أساس
املعايري املقبولة عموما ومبادئ القانون الدويل ،ال سيما تلك
املتعلقة باحترام السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدولة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثل بنن.
السيد زينسو (بنن) (تكلم بالفرنسية) :بادئ ذي بدء،
أود أن أشيد باختيار املوضوع الشيق للغاية هلذه املناقشة اليت
نعقدها يف جملس األمن ،واملعنونة “صون السالم واألمن
الدوليني :التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم
واألمن” .وتبدو هذه املناقشة حسنة التوقيت للغاية ،إذ ندخل
املرحلة األخرية من املفاوضات اليت ستؤدي إىل اعتماد خطة
التنمية ملا بعد عام  2015يف أيلول/سبتمرب .2015
واليوم ،ال حيتاج الترابط بني السالم واألمن والتنمية إىل
املزيد من اإليضاح ،نظرًا ألن األحداث اليت تقع يف شىت
أحناء العامل تدل بشكل متزايد على الروابط املتأصلة بني
تلك األبعاد الثالثة .إن بلدي ،الذي استضاف املؤمتر الدويل
الرابع للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة ،قد تعامل مع هذه
املسألة يف ذلك اإلطار .ولكن مشكلة االستبعاد ،بوصفه أحد
األسباب اجلذرية الرئيسية الهنيار توافق اآلراء الوطين بشأن
العقد االجتماعي ،ال تلقى االهتمام الذي تستحقه.
إن هتميش فئات اجتماعية هامة ،مثل الشباب والنساء،
أو بعض املناطق لصاحل املناطق احلضرية أو حماباة من هم يف
السلطة ،حىت بعض األقليات العرقية أو الدينية ،يشكل عام ً
ال
لزنع الشرعية ،ليس عن أولئك الذين حيكمون فحسب بل
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أيضا عن اهلياكل األساسية للدولة اليت تتغاضى عن ظهور
االنقسامات االجتماعية املزعزعة لالستقرار وتشجعها .وهبوط
مستوى األخالقيات والقتال للحصول على املوارد الطبيعية
يعززان الفساد وحتويل األموال العامة لالستخدام الشخصي
وحيرمان الدولة من الوسائل اليت تكفل اخلدمات العامة احليوية.
واألسوأ من ذلك أن هذه املكاسب غري املشروعة تُستخدم
يف السيطرة على الوعي العام لإلبقاء على نظام أجور يقوض
املؤسسات الوطنية وجيعلها أقل قدرة على االضطالع مبهامها
التنظيمية .وال شك يف أن تلك الشرور متثل عوامل حفازة
إلمكانية نشوب نزاعات تترتب عليها آثار مدمرة.
وعدم مقاضاة مرتكيب اجلرائم املالية يعمل على تعزيز ثقافة
اإلفالت من العقاب واخلروج عن القانون ويهيئ الساحة لوجود
املالذات الضريبية وممارسة احلسابات املصرفية السرية اليت متكن
من حتويل املكاسب اليت حتققت بصورة غري قانونية إىل اخلارج،
ومنح مرتكيب اجلرائم االقتصادية فرصة ذهبية لالستمتاع بالتقاعد
يف اخلارج .وقد يصل يف بعض األحيان الضعف اهليكلي للدولة
إىل ذلك املستوى الذي رمبا يتيح أيضا لألشخاص الذين يشتبه يف
ارتكاهبم جرائم مالية االستمتاع بالفوائد النامجة عن ذلك التقصري
وبالرغم من إدراك اجلميع جلرائمهم ،فإنه ميكنهم أن يعيشوا حياة
مترفة وأن يستمتعوا بالفوائد النامجة عن جرائمهم من دون أي
قيود .واملبالغ غري املشروعة املشار إليها اليت خترج من أفريقيا
ال تتناسب مع املوارد اليت تدخل إىل القارة بالوسائل القانونية.
وأدت تلك احلاالت ،بسبب األزمات اليت شهدناها يف السنوات
األخرية ،إىل ثورات وحروب أهلية يف عدة قارات ،أفضت إىل
تقويض مجيع اجلهود املبذولة يف املاضي وكل التقدم االقتصادي
املحرز على مر السنني.
واستمرار عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية على هذا
النحو اخلطري بني الدول وداخلها ميكن أن يغذي التطرف ،وقبل
كل شيء ،ميكن أن يؤجج الزناعات غري املتناظرة .ومن املمكن
دائما اجلنوح إىل التطرف عند جتاوز مشاعر اإلحباط للمستويات
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اليت ميكن حتملها .والتنمية مسألة مهمة جلميع الطبقات االجتماعية الصباح .وبوسع جلنة بناء السالم أن تسهم أيضا يف حتقيق تلك
اليت تعيش داخل بلد معني ،وال بد أن يشارك فيها مجيع أفراد الغاية عن طريق قراراهتا لوال القيود املفروضة عليها.
املجتمع وأن يتمكنوا من التمتع باملزايا اليت يوفرها بلدهم.
ويف ذلك الصدد ،فإننا نلح بقوة على ضرورة أن يتجاوز

وجيب أن تكون التنمية شاملة للجميع .وجيب إشراك
الشباب والنساء واألقليات الذين غالبا ما يكونون مهمشني
يف بعض البلدان بالرغم من إمكاناهتم اهلائلة اليت ّ
متكنهم من
اإلسهام يف حتقيق التنمية .ومن شأن اإلصالحات اليت تدعم
حتقيق التنمية الشاملة والرخاء املشترك أن يساعدا على منع
نشوب احلرب وضمان توطيد السالم الدائم.
ويف ذلك الصدد ،جيب على املجتمع الدويل أن ّ
يركز
بصورة أكرب على أوجه اخللل اهليكلية داخل الدول ،واليت على
الرغم من أهنا متثّل شاغال حمليا ،إال أن هلا أثرا حقيقيا على السلم
واألمن الدوليني .وقد مت تناول تلك الشواغل يف القرار 1625
( )2005الذي فاوضت عليه بنن خالل آخر فترة عضوية هلا
يف املجلس .وتسعى آلية االحتاد األفريقي الستعراض األقران
أيضا إىل حتقيق تلك الغاية .وال يضري جملس األمن شيئا -
بوصفه اهليئة الرئيسية املسؤولة عن صون السلم واألمن الدوليني
 أن يواصل تشجيع الدول األعضاء يف املنظمة على إجراءاإلصالحات الالزمة للقضاء على أوجه القصور هذه ،اليت ما
تزال ّ
تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني .وعالوة على ذلك،
فإن من شأن هذه املشكلة أن تكون موضوعا لتبادل املعلومات
بني جملس األمن واملجلس االقتصادي واالجتماعي وفقا للمادة
 65من ميثاق األمم املتحدة ،على النحو الذي متت اإلشارة إليه
صراحة يف البيان الرئاسي  S/PRST/2015/3الذي اعتمد هذا

القادة السياسيني  -أيا كانت املجموعة اليت ينتمون إليها
 اخلطابة إىل األخذ يف االعتبار بشكل ملموس بالروابطالقائمة بني األفكار املتعلقة بالتنمية والسالم واألمن .وجيب
تنسيق اإلجراءات اليت اختذهتا األمم املتحدة يف امليدان يف جمال
األمن وتعزيز التنمية املستدامة أكثر من ذي قبل مع األنشطة
احلكومية يف البلدان املستفيدة ،هبدف مواصلة اإلسهام بقدر
كبري وفعال يف استقرار احلالة األمنية وحتسينها ،ومحاية املدنيني
وتعزيز اإلدماج االجتماعي لضحايا االستبعاد االجتماعي.

واليوم ،فإن العنف املسلح املرتبط باالجتار باملخدرات،
والكوارث الطبيعية النامجة عن تغري املناخ ،والفقر وانعدام
احلماية االجتماعية ،هتدد مجيعا األمن البشري وتعوق التنمية.
وجيب أن نأخذ مجيع هذه الشواغل يف االعتبار ،ليس يف خطة
التنمية ملا بعد عام  2015فحسب ،بل أيضا يف اجلهود املبذولة
ملنع نشوب الزناعات .وعليه ،يود وفد بلدي أن يعرب عن تأييده
للبيان الرئاسي الذي اعتمده جملس األمن يف موضوع مناقشة
اليوم ،فضال عن تأييد حمتويات املذكرة املفاهيمية املوجهة إىل
األمني العام من سفري شيلي ،رئيس جملس األمن (.)S/2015/6
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :ال يوجد متكلمون آخرون
مدرجون يف قائمة املتكلمني .وبذلك خيتتم جملس األمن هذه
املرحلة من النظر يف البند املدرج يف جدول أعماله.

رفعت اجللسة الساعة .17/55
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