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الرئيس:

السيد اليتشاك ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .سلوفاكيا)

افتتحت اجللسة الساعة .10/05
البند  4من جدول األعمال
انتخاب رئيس الجمعية العامة
انتخاب رئيس الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أدعو اآلن األعضاء ،وفقا
للمادة  30من النظام الداخلي للجمعية العامة ،إىل الشروع يف
انتخاب رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.

غارسيس ،ممثلة إكوادور ،وسعادة السيدة ماري إليزابيث فلوريس
فليك ،ممثلة ﻫﻨﺪوراس ،ﻤﻫﺎ املرشحتان ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ
دورهتا اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺒﻌﲔ.
وفقا للمادة  92من النظام الداخليُ ،يرى االنتخاب
باالقرتاع السري ولن تكون هناك ترشيحات أخرى .وقبل أن
نبدأ عملية التصويت ،أود أن أذكر األعضاء بأنه عم ً
ال باملادة
 88من النظام الداخلي للجمعية العامة ،ال جيوز ألي ممثل
أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء
التصويت .ويرجى من مجيع احلاضرين البقاء يف مقاعدهم حىت
يتسىن إجراء عملية التصويت بطريقة منظمة.

وأود أن أذكر أنه وفقا للفقرة  1من مرفق القرار ،138/33
املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  ،1978يتعني انتخاب رئيس
اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني من بني دول أمريكا
وفقا للقرار  323/71املؤرخ  8أيلول/سبتمرب ،2017
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
ُطبع امسا املرشحتني على بطاقات االقرتاع ،وأبلغت األمانة
ويف هذا الصدد ،أُبلغت بأن رئيسة جمموعة دول أمريكا العامة هبما ،قبل  48ساعة على األقل من االنتخابات اليوم.
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لشهر حزيران/يونيه  2017قد كذلك ،تُرك سطر فارغ إضايف يقابل عدد املقاعد الشاغرة املراد
أبلغت األمانة العامة بأن سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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شغلها ،ويف هذه احلالة مقعد واحد ،على بطاقات االقرتاع
إلدراج اسم آخر حسب االقتضاء.
يُطلب من املمثلني أن يستخدموا فقط بطاقات االقرتاع
اليت مت توزيعها ،وأن يضعوا عالمة “ ”Xيف املربع اجملاور إلسم
املرشحة اليت يرغبون يف التصويت مؤيدين هلا ،أو كتابة اسم
شخص من بني دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف
السطر الفارغ املرتوك على بطاقة االقرتاع .وستعترب أوراق االقرتاع
اليت تتضمن أكثر من اسم واحد أو حتتوي على اسم البلد فقط،
باطلة .وإذا مت التأشري على خانة املربع اجملاورة إلسم املرشحة،
فال جيب تكرار إسم هذه املرشحة يف السطر الفارغ.
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وجيري اآلن توزيع بطاقات االقرتاع ،ومن مث الشروع يف
التصويتُ .تنح أوراق االقرتاع للشخص الذي جيلس مباشرة
حبصول معايل السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس
خلف لوحة إسم البلد.
(إكوادور) على األغلبية املطلوبة ،يكون قد مت انتخاهبا رئيسة
بناء على دعوة من الرئيس ،توىل فرز األصواتالسيد يافور للجمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.

بيرتوف إيفانوف (بلغاريا) ،والسيدة هيلني ريتس (إستونيا)،
والسيد كريستيان توناتيي غونزاليس خيمينيث (املكسيك)،
والسيد دوروبا راج هباتاراي (نيبال) ،والسيدة ليلى إدريسا تينو
(النيجر) والسيدة فليد مشلسن فيورفيك (النرويج).

أجري التصويت باالقرتاع السري.
علقت اجللسة الساعة  10/20واستؤنفت الساعة
.10/45

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أهنئ من كل قليب معايل
السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس على انتخاهبا ملنصب
الرئيس املقبل للجمعية العامة .وهي رابع امرأة تشغل هذا
املنصب يف تاريخ األمم املتحدة .وبصراحة ،فإن أربعة من بني
 73ليس رقما يدعو إىل الفخار ،ولكن يسعدين أننا نضع
أنفسنا على املسار الصحيح .وستكون األشهر القليلة املقبلة
حامسة مع بدء األعمال التحضريية للدورة الثالثة والسبعني.

وسيكون بايب مفتوحا دائما أمام الرئيسة املنتخبة لتقدمي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل املضي قدما ،أطلب
الدعم واملشورة .وأهنئها مرة أخرى وأشكر مجيع الوفود على
من األعضاء أن يبقوا يف مقاعدهم بعد اإلعالن عن نتائج
املساعدة يف جعل هذه االنتخابات األكثر شفافية ومشوال.
التصويت ليتسىن لنا مواصلة اجللسة .وستتاح الفرصة للممثلني
واآلن ،أدعو معايل السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس،
لتهنئة الرئيس املنتخب يف الصالة اإلندونيسية عقب رفع هذه
ممثلة إكوادور ،اليت انتخبت للتو رئيسة للجمعية العامة يف دورهتا
اجللسة مباشرة.
الثالثة والسبعني ،إىل أخذ الكلمة.
نتيجة التصويت كما يلي:
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السيدة إسبينوسا غارسيس (إكوادور) (تكلمت
باإلسبانية) :يتمثل أحد أهم جوانب ميثاق األمم املتحدة يف
إمكانية اختيار الشخص الذي سيقود أعمال هذا احملفل من
خالل تصويت عام .ولذا ،فإن العملية اليت حنن بصدد اختتامها
اليوم تشكل احتفاال باملبادئ اليت تأسست عليها منظمتنا أكثر
من كوهنا منافسة .وعليه ،فقد كان هذا التصويت عمال يعزز
تعددية األطراف .وهلذا السبب ،فإن مجيع الدول تكسب ألننا
حنرز ،من خالل تعزيز األمم املتحدة ،تقدما يف بناء ركائزها
للسالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان لصاحل شعوبنا وبيتنا
املشرتك ،كوكب األرض.
وأعرب عن تقديري العميق لتصويت الدول األعضاء بالثقة
لصاحل إكوادور اليوم لرتأس اجلمعية العامة .وأُقدر هذا السخاء
الكبري يف اإلعراب عن الدعم والثقة من جانب بلدان منطقيت
احلبيبة ،أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،ومن كل منطقة من
مناطق العامل.
وأهنئكم ،السيد الرئيس ،على قيادتكم للجمعية العامة.
فلقد مكنتمونا ،ألول مرة يف التاريخ ،من التحاور مع املرشحني
لقيادة اجلمعية العامة يف دورهتا املقبلة.
لذلك فإن هذا االنتخاب ميثل خطوة أخرى يف عملية
تنشيط اجلمعية العامة.
وأود أن أعرب عن شكري اخلاص للسفرية إليزابيث فلوريس
على التزامها جتاه املنظمة واجلمعية العامة من خالل مشاركتها يف
هذه العملية االنتخابية.
اليوم ،بدعم اجلمعية العامة ،أصبحت رابع امرأة تنتخب
هلذا املنصب طوال  ٧٣عاما من وجود األمم املتحدة .وسأكون
أول امرأة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ترأس اجلمعية
العامة .وآمل يف أن تواصل هذه املساواة إحراز تقدم وأن حيظى
الرجال والنساء على حد سواء أخريا بفرصة خماطبة هذا املنتدى
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على قدم املساواة ،كما يشرفين أن أفعل ذلك اليوم ،بفضل دعم
اجلمعية العامة .وهلذا السبب ،أود إهداء هذا االنتخاب إىل
مجيع نساء العامل الالئي يعملن يف احلياة السياسية اليوم والالئي
يواجهن هجمات سياسية وإعالمية تشوهبا السيطرة الذكورية
والتمييز .وأود أن أشيد إشادة خاصة باملرأة اليت تكافح يوميا من
أجل احلصول على فرص العمل على قدم املساواة؛ إىل النساء
والفتيات ضحايا العنف؛ إىل الفتيات واملراهقات الالئي يطالنب
باحلصول على املعلومات والتعليم اجليد .وسأكون دائماً ملتزمة
جتاههن.
وأود أن أشكر شعب اإلكوادور ورئيسنا ،فخامة السيد
لينني مورينو غارسيس ،على ثقتهم يف اقرتاح أن متثل وزيرة
خارجيتهم إكوادور يف هذا املنصب املتميز .املكاملات اهلاتفية
اليومية للرئيس مورينو لكي يتمكن من الوقوف شخصيا على
التقدم احملرز يف ترشحي واهتمامه املباشر بالعملية ،إمنا تربهن
على التزامه الكبري وحبه العظيم إلكوادور وتعددية األطراف.
وأتوجه بالشكر اخلاص إىل فريق البعثة الدائمة إلكوادور لدى
األمم املتحدة وممثلها الدائم على ما قاموا به من عمل مكثف
وملتزم؛ ولسفرائنا وموظفينا العاملني يف السلك الدبلوماسي يف
مجيع أحناء العامل ولفريق وزارة اخلارجية يف كيتو ،الذين ما فتئوا
يعملون يف األسابيع القليلة املاضية حلشد الدعم الذي حققناه
اليوم لرتشيحي.
لقد وعدت برئاسة الباب املفتوح ،وسأحافظ على ذلك
الوعد .وإضافة إىل ذلك ،أكرر اليوم التزامي بدور تيسري أعمال
اجلمعية حبياد وموضوعية ونزاهة .وكما يعلم الكثري من احلاضرين
هنا ،إضافة إىل كوين سياسية ،أنا شاعرة أيضا .وهلذا أدرك متاما
أن البصرية ال تفيد إن مل نبصر وال قيمة للكلمات إن مل نستمع.
سأكون مستعدة لالستماع إىل مجيع املمثلني والعمل معهم ومن
أجلهم .وأود أن أؤكد للوفود إنين سأعزز كل اإلجراءات اليت يف
سلطيت حبيث ميكن للجمعية أن تضطلع بدور مركزي يف املضي
قدما حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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أود أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على عملكم ورؤيتكم
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر معايل السيدة ماريا
وجهودكم املستمرة خالل هذه الفرتة .سأضع وقيت وطاقيت فريناندا إسبينوزا غارسيس ،إكوادور ،الرئيسة املنتخبة للجمعية
بشكل كامل رهن إشارتكم للعمل معكم يف هذه الفرتة العامة.
االنتقالية من أجل ضمان استمرارية عملكم املمتاز والنتائج اليت
وأعطي الكلمة اآلن لألمني العام ،معايل السيد أنطونيو
حققتم .ويشرفين أن أواجه التحدي املتمثل يف تويل املنصب غوترييش.
بعدكم سيدي الرئيس ،وحيدوين األمل يف أن أمتكن من التعويل
األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ باإلعراب عن
على خربتكم طوال فرتة والييت.
تقديري العميق ملعايل السيد مريوسالف اليتشاك على خدمته
وكما ذكرت يف احلوار التفاعلي ،هيئات األمم املتحدة املتفانية وقيادته املتميزة رئيسا للجمعية العامة .لقد كانت هذه
جيب أن تعمل كالساعة ،كالرتوس يف آلة وحيدة تدفع املنظمة جلسة مثمرة ،ميزها القرار التارخيي الذي اختذ األسبوع املاضي
حنو حتقيق أهداف امليثاق .وعليه ،فإنين واثقة من أنين سأعمل  279/72بشأن إصالح وإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة
يدا بيد مع األمني العام لتعزيز اإلصالحات والعمليات الالزمة اإلمنائية .وإنين أتطلع إىل مواصلة تعاوننا الوثيق يف األشهر املقبلة
لتعزيز املنظمة .وأود أيضا أن أهنئ األمني العام على إدارته املثالية يف الفرتة املتبقية من الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة.
لألعمال وعلى شجاعته يف السعي إىل حتقيق أفضل النتائج ال
أيسرها .وإنين أتعهد بدعم مبادراته وفقا للوالية املناطة يب من (تكلم باإلسبانية)
ويسرين اآلن أميا سرور هتنئة السيدة ماريا فريناندا إسبينوزا
الدول األعضاء .من أكرب التحديات اليت سأواجه بالتأكيد
تقدمي الدعم إىل الدول يف تنفيذ اإلصالحات يف منظومة غارسيس ،وزيرة خارجية إكوادور .إن خربهتا كوزيرة للخارجية
األمم املتحدة .أمامنا التحدي املتمثل يف بناء منظمة أقوى والعالقات اخلارجية واحلراك البشري ،ووزيرة للدفاع ،ووزيرة تنسيق
وأكثر كفاءة .وتعزيز تعددية األطراف ليس خيارا بل التزاما .الرتاث الثقايف والطبيعي أتاحت هلا فهم أمهية التعاون يف التصدي
ولذلك من امللح أن تظهر األمم املتحدة القدرة على االستجابة للتحديات العاملية اليوم .كانت أول امرأة تعني ممثلة إلكوادور
للتحديات العاملية الرئيسية وأن تقرتب املنظمة من الشعوب يف نيويورك .وقبل ذلك ،عملت أيضا ممثلة دائمة يف جنيف،
وتربط قراراهتا مباشرة باملستفيدين منها ،مواطين العامل .لذلك ،لذلك فهي تعرف املنظمة جيدا .ومعرفتها املباشرة باملفاوضات
وكما ذكرت يف هذه العملية االنتخابية ،فإن كل إجراء من احلكومية الدولية بشأن حقوق اإلنسان واملرأة والشعوب األصلية
اإلجراءات اليت سأختذها سرياعي أن اجلهات الرئيسية املتلقية وتغري املناخ ستساعد اجلمعية العامة يف النهوض جبدول أعمال
األمم املتحدة خالل الدورة الثالثة والسبعني املقبلة.
اللتزاماتنا وقراراتنا هي شعوبنا .إننا نعمل من أجلهم.

مرة أخرى ،أشعر باالمتنان العميق للجمعية العامة على هذا (تكلم باإلنكليزية)
التكليف .وأمام اجلمعية العامة أتعهد بالعمل من أجل الصاحل
وإىل جانب هذه الصفات املهنية والشخصية الرائعة ،أرحب
العام ومبادئ وركائز منظمتنا .وإنين أتعهد بااللتزام مبدونة قواعد هبذا االختيار لسبب آخر .لقد انقضى أكثر من عقد منذ تولت
السلوك لرئيس اجلمعية العامة مبسؤولية كاملة والتقيد الصارم امرأة منصب رئيس اجلمعية العامة حينما تولت الشيخة هيا
مببادئ ميثاق األمم املتحدة والنظام الداخلي للجمعية العامة .راشد آل خليفة ممثلة البحرين رئاسة اجلمعية يف دورهتا احلادية
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والستني .وعلينا أن نعود لعقود لنجد السيدتني األخريني اللتني
شغلتا املنصب  -السيدة فيجايا الكشمي بانديت ،اهلند ،يف
الدورة الثامنة ،والسيدة أجني بروكس ،ليربيا ،يف الدورة الرابعة
والعشرين .وأعتقد ،كما قال الرئيس ،أنه ميكننا بل جيب علينا
أن نفعل ما هو أفضل من سجل أربع سيدات خالل  73عاما
وسيدتني فحسب يف نصف القرن املاضي .مل تتول أي امرأة
من قاريت ،من دول أوروبا الغربية أو الشرقية ،على اإلطالق هذا
املنصب .فليمهد اختيار اليوم الطريق للتعجيل بإحراز التقدم
حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني داخل األمم املتحدة وخارجها.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على بيانه.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل موريشيوس ،الذي سيتكلم
بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية.

السيد كونجول (موريشيوس) (تكلم باإلنكليزية) :إنه
لشرف وامتياز عظيمان يل أن أخاطب اجلمعية بالنيابة عن
جمموعة الدول األفريقية مبناسبة انتخاب رئيس اجلمعية العامة
يف دورهتا الثالثة والسبعني ،وأن أعرب عن هتانينا القلبية ملعايل
السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس ،وزيرة اخلارجية واحلراك
وأنا على يقني من أن قرار اليوم سيؤدي أيضا إىل مسامهات البشري يف إكوادور ،على انتخاهبا الرائع لرئاسة اجلمعية يف
قيمة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،استنادا إىل دورهتا الثالثة والسبعني .كما أتوجه خبالص التهنئة إىل حكومة
السجل القوي لعمل املنطقة يف األمم املتحدة .إن العامل يواجه إكوادور على هذا اإلجناز اهلام.
حتديات ملحة ومعقدة ،من النزاعات احملتدمة إىل تزايد أوجه
إن النتخابات اليوم أمهية تارخيية لسببني رئيسيني .فهذه
عدم املساواة وتفاقم آثار تغري املناخ .وللجمعية العامة ،قاعة هي املرة األوىل خالل  ١٢عاما اليت تتوىل فيها امرأة منصب
االجتماعات العاملية املفتوحة ،دور حيوي يف مناقشة املسائل ،رئيس اجلمعية العامة مرة أخرى .وثانيا ،كان لدينا للمرة األوىل
واألهم يف تقدمي احللول اليت حتدث فرقا جمديا يف حياة الشعوب .مرشحتان يف غاية الكفاءة تتنافسان على شغل هذا املنصب
ويف سياق سعينا إىل حتقيق أهدافنا املشرتكة ،فإننا حباجة
إىل أن ترتقي األمم املتحدة إىل مستوى املهمة املطلوب أداؤها.
ويف هذا الصدد ،أرحب بالعمل اجلاري يف سبيل تنشيط اجلمعية
العامة .واألمانة العامة على استعداد لدعم ومساعدة الدول
األعضاء ،حسب االقتضاء.
وأود أيضا أن أعرب عن تقديري العميق للسيدة ماري
إليزابيث فلوريس فليك.

الرفيع .وأنا أتفق مع ما قلته السيدة إسبينوزا غارسيس للتو
من أن هذا االنتخاب مل يكن منافسة ولكن باألحرى احتفال
جبدول األعمال املتعلق باملرأة .وحيدونا وطيد األمل يف أن يكون
ذلك إيذانا ببدء حقبة حقيقية من التمثيل العادل للجنسني
بوصفه القاعدة ال االستثناء يف منظومة األمم املتحدة ،وال سيما
على هذا املستوى.

ترحب اجملموعة األفريقية بانتخاب السيدة إسبينوزا بوصفه
(تكلم باإلسبانية)
تطورا إجيابيا ،وال سيما يف هذا املنعطف احلاسم يف خطة إصالح
فقد كان ترشيحها إسهاما هاما يف حياة األمم املتحدة األمم املتحدة ،حيث ميثل وجود مجعية عامة قوية وعملية
واجلمعية العامة ،وأود أن أشيد هبا وأن أعرب عن تقديري هلا .املنحى ولديها القدرة على تنفيذ واليتها ضرورة ال غىن عنها
على اإلطالق .وتشجعنا جتربتها الثرية ورؤيتها السليمة ،اليت
(تكلم باإلنكليزية)
تتواءم بوضوح مع األولويات األفريقية .ومشاركتها الشخصية يف
ونتمىن للرئيسة املنتخبة حتقيق أكرب جناح ممكن وكل التوفيق ،املسائل املتعلقة بالتنمية املستدامة وتغري املناخ والسالم واألمن
ونتطلع إىل العمل معها عندما تتسلم مهامها يف أيلول/سبتمرب .على الصعيد املتعدد األطراف ،فضال عن خربهتا اإلضافية
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بصفتها املمثلة الدائمة لبلدها لدى األمم املتحدة ،هي مجيعا بأن من واجبنا القيام بكل ما هو ممكن لصون وتعزيز املؤسسة
رصيد ال يُقدر بثمن سريشدها يف توجيه أعمال هذه اهليئة .ويف اليت جتمع العامل بأسره معا يف حماولة للمحافظة على السالم
الواقع ،فإن الكثري يقع على عاتق رئيس اجلمعية العامة ،وال يزال واألمن وحتقيق التنمية املستدامة للجميع.
هناك الكثري الذي يتعني القيام به إذا ما أُريد للدول األعضاء
وتعرب اجملموعة األفريقية عن تقديرها اللتزام الرئيسة
أن تنجح يف تنفيذ االلتزامات املُتعهد هبا يف إطار خطة التنمية املنتخبة بتقريب األمم املتحدة من الناس وحتسني أوجه التآزر يف
املستدامة لعام  ٢٠٣٠وخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس منظومة األمم املتحدة .ونالحظ كذلك رغبتها يف إبقاء الرئاسة
بشأن تغري املناخ ،على سبيل املثال ال احلصر.
على سياسة الباب املفتوح .وجماالت تركيزها خالل فرتة رئاستها
على اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة ،التعليم اجليد؛
واهلدف  ،8العمل الالئق ومنو االقتصاد؛ واهلدف  ،10احلد من
أوجه عدم املساواة؛ واهلدف  ،13العمل املناخي؛ واهلدف ،16
السالم والعدل واملؤسسات القوية؛ وكذلك اهلدف  ،١٧عقد
الشراكات لتحقيق األهداف ،هي مجيعا مسائل يف غاية األمهية
ويسرنا أهنا متوائمة بدرجة كبرية جدا مع األولويات األفريقية
املبينة يف خطة عام  ،٢٠٦٣اليت تشكل اإلطار االسرتاتيجي
للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف قارتنا.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتنان اجملموعة
األفريقية لكم ،الرئيس اليتشاك ،على عملكم املمتاز بصفتكم
الرئيس احلايل للجمعية العامة .وننوه على وجه اخلصوص
بسلسلة حواراتكم الصباحية بوصفها منربا مفيدا ملناقشة العديد
من القضايا واسعة النطاق .وحيدونا األمل يف أن تستمر هذه
املبادرة ،بينما ننتقل إىل الدورة الثالثة والسبعني .ونشيد أيضا
بالتزامكم الشخصي باملفاوضات اليت أدت إىل االتفاق العاملي
املتعلق باهلجرة ،ونتطلع إىل إبرامه واعتماده يف الشهر املقبل.
وباملثل ،فقد أدى جناح االجتماع الرفيع املستوى بشأن بناء
وعلى نفس املنوال ،ينبغي لنا أن نضاعف جهودنا الرامية
السالم واحلفاظ على السالم وحوار الشباب إىل زيادة تعزيز دور إىل التخفيف من أثر تغري املناخ على البيئة وأن نكفل الوفاء
اجلمعية العامة .وحنن على ثقة بأن التوصيات الصادرة عن تلك بالتزاماتنا بتنفيذ تدابري ملكافحة هذه اآلفة اليت هي من صنع
االجتماعات ستؤدي إىل إجراءات ملموسة يف املستقبل.
اإلنسان .وحنن نتحمل مسؤولية مجاعية عن كفالة أن يشكل
وكان من بني املعامل األخرى لرئاستكم إطالق العقد الكوكب الذي سنخلفه وراءنا موطنا سليما ومستداما لألجيال
الدويل الثاين للعمل يف جمال املياه حتت عنوان املاء من أجل املقبلة.
التنمية املستدامة .وقد أعطت هذه املبادرات زمخا إضافيا لتنفيذ
وحنن نتفق مجيعا على أن هناك الكثري الذي جيب القيام
أهداف التنمية املستدامة من خالل توفري سرد مركز واجتذاب به ،ومن غري احملتمل أن حيدث ذلك ما مل تتم تعبئة موارد
الشراكات وزيادة مستوى الوعي بشأن ما ينبغي القيام به كي إضافية .ونعول على قيادة الرئيسة املنتخبة يف الدفع هبذه املسألة
حتقق البلدان أهدافها.
اهلامة إىل الصدارة خالل فرتة واليتها .ويشجعنا أيضا رغبتها يف
وإذ نتطلع إىل املستقبل ،فإننا ما زلنا متفائلني بأن نداءنا
املستمر من أجل مجعية عامة شاملة للجميع وموجهة حنو حتقيق
النتائج وتتسم بالكفاءة والشفافية لن يذهب سدى .إننا منر
مبرحلة صعبة بالنسبة لتعددية األطراف ،وحنن كمجموعة نشعر
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العمل مع املنظمات اإلقليمية بشأن مسائل خمتلفة ،مبا يف ذلك
السالم واألمن ،فضال عن التزامها بالعمل بطريقة بناءة وشاملة
للجميع ،بوسائل منها تعزيز احلوار والعالقات الودية مع البلدان
على أساس احرتام القانون الدويل ومبدأ املساواة يف احلقوق.
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وحنن على ثقة بأهنا ستستفيد من العمل اجليد الذي قام به من
سبقوها يف املنصب وسرتتقي مبكتب رئيس اجلمعية العامة إىل
ذرى جديدة.
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أحد متخلفا عن الركب .إن خطة عام  ٢٠٣٠والعديد من
االتفاقات والقرارات التارخيية األخرى اليت اعتمدت يف هذه
القاعة شهادة على ما ميكن أن تفعله اجلمعية العامة عندما نضع
جانبا خالفاتنا ونعرب عن رأينا بشكل موحد بغية العمل معا
على حنو حاسم باعتبارنا جمتمعا عامليا.

وميكنها أن تطمئن إىل تعاون اجملموعة األفريقية ودعمها
الكاملني يف هذا املسعى .وأود أن أعرب هلا عن أطيب متنياتنا،
إن رؤساء اجلمعية العامة يضطلعون بواحدة من أهم والياهتا
بالنيابة عن اجملموعة األفريقية وبصفيت الوطنية ،بتحقيق كل
عندما يكفلون معاجلة املسائل العاملية اليت هتم اجملتمع الدويل،
النجاح يف رئاستها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة مبا يف ذلك احلوكمة العاملية ،بصورة مناسبة يف برملان األمم هذا.
اليابان ،اليت ستتكلم بالنيابة عن جمموعة دول آسيا واحمليط ويف ذلك الصدد ،أود أن أعرب عن خالص امتناين للرئيس
اليتشاك على العمل املمتاز الذي قام به يف تعزيز دوره اجلمعية
اهلادئ.
العامة وسلطتها وفعاليتها وكفاءهتا .وباإلضافة إىل ذلك ،أود أن
السيدة اولودونغ (باالو) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
أنوه مببادرات حمددة يف إطار واليته ،بشأن متويل أهداف التنمية
ويسعدين خماطبة اجلمعية العامة اليوم بالنيابة عن جمموعة دول
املستدامة؛ ومسائل الصحة ،مثل السل واألمراض غري املعدية؛
آسيا واحمليط اهلادئ .ونود أن نعرب عن خالص التهاين إىل
واملياه ،والشباب ،من بني أمور أخرى.
السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس على انتخاهبا رئيسة
ويف كل عام منذ أن توىل أول رئيس للجمعية العامة
للجمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
منصبه ،فقد عملنا كأسرة عاملية ،بطريقة شاملة وشفافة ،من
وإذ أفتخر ،باعتباري امرأة تتكلم بالنيابة عن جمموعة آسيا
أجل النهوض بقضية السالم واالزدهار الدوليني ،مع االستماع
واحمليط اهلادئ ،بتهنئتها ،من دواعي سرور على حنو خاص أن
إىل أصوات اجلميع على قدم املساواة ،كبرية أو صغرية .وجيب أن
أرى أن مسألة االعتبارات اجلنسانية مل تكن هذا العام مطروحة
نظل قدوة يقتدى هبا من خالل تعزيز التنوع اجلغرايف والسعي إىل
يف االنتخابات عندما ُطلب منا اختيار الشخص املناسب لشغل
حتقيق بيئة صحية لألجيال املقبلة .وعملية التنشيط جارية على
املنصب .إن منصب رئيس اجلمعية العامة ليس منصبا بارزا
قدم وساق ،ونتطلع إىل إجياد سبل مبتكرة معا بغية دعم وتعزيز
ومرموقا فحسب ،بل يتطلب أيضا قيادة ملتزمة .وال يساورنا أي
مكتب الرئيس .ويف ذلك الصدد ،حنيي تركيز السيدة إسبينوزا
شك يف أن الرئيسة املنتخبة ستوجه هذا املنتدى املتعدد األطراف
على احلوار وتعزيز تعددية األطراف بوصفها حافزا لتحقيق الرفاه
األكثر أمهية بطريقة فريدة وفعالة ملواجهة حتديات العامل احلديث
اجلميع وبناء كوكب مستدام .وحنن على استعداد للعمل معها.
الذي نعيش فيه.
ويف اخلتام ،تقف جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ معا دعما
وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ على أهبة االستعداد لدعمها
للرئيسة املنتخبة وتتمىن هلا مسرية ناجحة يف قيادة الدول األعضاء
لكفالة أن نظل متحدين يف جهودنا الرامية إىل إجياد حلول
ال  193يف األمم املتحدة خالل الدورة الثالثة والسبعني املقبلة.
للتحديات العاملية اليت تنتظرنا ،وال سيما على الطريق حنو التنفيذ
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لإلشارة إىل أن اليوم هو
الكامل خلطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠مع عدم ترك أي
يوم البيئة العاملي .وكما نقول يف بلدنا ،فإن بيئتنا هي مسؤوليتنا.
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وحنن نتطلع إىل العمل مع الرئيسة املنتخبة للنهوض بالتنمية وميكنكم أن تعولوا على الدعم الكامل من األعضاء يف جمموعة
دول أوروبا الشرقية يف األشهر املتبقية من فرتة واليتكم بصفتكم
املستدامة واحلماية البيئية جلميع شعوبنا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل رئيسا ،وأمتىن لكم كل النجاح يف مساعيكم يف املستقبل.
وأود أن أختتم بياين باإلعراب مرة أخرى عن الدعم الكامل
كرواتيا ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الشرقية.
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :إنه لشرف من األعضاء جمموعة دول أوروبا الشرقية للرئيسة املنتخبة ،متمنيا
يل أن أخاطب اجلمعية العامة بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا هلا كل التوفيق يف رئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الشرقية وأقدم أحر هتانينا إىل السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا
غارسيس ممثل إكوادور على انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة يف مجهورية فنزويال البوليفارية ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة
دورهتا الثالثة والسبعني .وأود أن أعرب عن خالص ارتياحي ألنه دول أمريكا الالتينية والكارييب.
للمرة الرابعة يف تاريخ املنظمة فقط ،سيكون للجمعية العامة
السيد سواريث مورينو (مجهورية فنزويال البوليفارية)
رئيسة ،مما يزيد من تعزيز التزامنا املشرتك بتحقيق التكافؤ بني (تكلم باإلسبانية) :يشرف مجهورية فنزويال البوليفارية أن أتكلم
اجلنسني ،داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها.
بالنيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب يف اإلعراب
إن املشوار الدبلوماسي احلافل للرئيسة املقبلة جيعلنا نثق يف عن هتانينا احلارة للسيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس ،مواطنة
قدرهتا على توجيه أعمال اجلمعية العامة خالل دورهتا القادمة .من منطقتنا ،على انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة يف دورهتا
عالوة على منصبها احلايل بصفتها وزيرة الشؤون اخلارجية يف الثالثة والسبعني.
إكوادور ،وقبل ذلك وزيرة الدفاع لديها ،لدى السيدة إسبينوزا
وحنن نعتقد اعتقادا راسخا بأن املهارات الدبلوماسية
غارسيس خربة واسعة يف الساحة املتعددة األطراف ،إذ شغلت للسيدة إسبينوزا وخربهتا الواسعة يف الساحة املتعددة األطراف
منصب املمثلة الدائمة لبلدها لدى األمم املتحدة يف نيويورك ستكون ذات قيمة كبرية وهي توجه أعمال اجلمعية العامة .ويف
وجنيف على حد سواء ،مما أعطاها دون شك فكرة بشأن ذلك الصدد ،نالحظ بسرور وفخر أن السيدة ماريا فرناندا
املسائل األكثر أمهية على جدول أعمال اجلمعية العامة .ونتطلع إسبينوزا غارسيس لن تصبح رابع امرأة تنتخب هلذا املنصب
إىل املشاركة بنشاط مع الرئيسة املنتخبة بشأن طائفة واسعة من يف السنوات  ٧٣املاضية فحسب ،بل أيضا أول امرأة من
املسائل املعروضة علينا وحنن نواصل جهودنا الرامية إىل التنفيذ منطقتنا تتوىل رئاسة املنظمة األكثر دميقراطية ومتثيال .وعالوة
الناجح خلطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠والسعي إىل خمتلف على ذلك ،فإن أعضاء جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة
مبادرات اإلصالح داخل منظومة األمم املتحدة ،ومعاجلة البحر الكارييب يعتربون أن انتخاهبا سيسهم بال شك يف تعزيز
املسائل األخرى ذات األمهية العاملية مثل اهلجرة واملساواة بني دور وسلطة هذه اهليئة الرئيسية ،ال سيما يف تناول بنود جدول
اجلنسني ومحاية البيئة.
األعمال املتصلة بالسالم واألمن الدوليني والتنمية املستدامة،
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن امتنان والتعاون الدويل ،وحقوق اإلنسان ،وفقا مليثاق األمم املتحدة.
أعضاء جمموعة دول أوروبا الشرقية لكم ،سيدي الرئيس ،على فلتطمئن السيدة إسبينوزا أن تطمئن إىل أهنا ميكن أن تعول على
عملكم املمتاز وتفانيكم خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعية .كامل الدعم والتعاون والرغبة من جانب جمموعة بلدان أمريكا
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الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وهي تضطلع بواليتها املقبلة املستدامة .حنن نشعر بالسعادة والفخر ألن امرأة ستقود أخريا
اجلمعية العامة مرة أخرى .ونتمىن للرئيسة املنتخبة كل التوفيق،
خالل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة.
وأخريا ،سيدي الرئيس ،تود جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ونؤكد هلا الدعم الكامل من جانب جمموعة دول أوروبا الغربية
ومنطقة البحر الكارييب أن تعرب عن تقديرها العميق للكفاءة ودول أخرى.
أخريا ،نود أن نعرب لكم ،سيدي الرئيس ،عن تقديرنا
اليت اضطلعتم هبا بواليتكم بصفتكم رئيس اجلمعية العامة يف
العميق للعمل املمتاز الذي أديتموه طوال الدورة احلالية للجمعية
دورهتا الثانية والسبعني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل العامة .إن التزامكم الثابت وقيادتكم ،وال سيما التشديد على
ليختنشتاين ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا احلفاظ على السالم ،اهلجرة الدولية ،حقوق اإلنسان ،تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة وإصالحات األمم املتحدة ،ساعدنا
الغربية ودول أخرى.
على تركيز جهودنا املشرتكة إلحراز تقدم جمد .ونتطلع إىل العمل
السيد فينافيزر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
معكم خالل األشهر املتبقية من فرتة رئاستكم.
أتقدم ،باسم جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ،خبالص
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن ّ
أذكر األعضاء بأنه،
التهنئة إىل معايل السيدة ماريا فريناندا إسبينوزا غارسيا على
وفقا للقرار  ٣٠٥/٧٠املتخذ يف  ١٣أيلول/سبتمرب ،٢٠١٦
انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
سيؤدي الرئيس املنتخب للجمعية العامة اليمني عند تسليم
بصفتها وزيرة اخلارجية واحلراك البشري يف إكوادور حاليا،
املطرقة يف اجللسة العامة اخلتامية للدورة الثانية والسبعني.
فإهنا جتلب إىل املنصب ثروة من اخلربات ذات الصلة بعد حياة
وأود أيضا أن أذكر األعضاء بأنه ستتاح الفرصة للممثلني
مهنية متميزة ومشرفة يف احلكومة والسلك الدبلوماسي .وال شك
يف أهنا ستستفيد استفادة كاملة من مهاراهتا ومعارفها الواسعة لتقدمي التهنئة للرئيس املنتخب يف الصالة اإلندونيسية بعد رفع
لقيادة اجلمعية العامة باقتدار وفعالية .حنن نتطلع إىل العمل حتت هذه اجللسة مباشرة.
هبذا نكون قد اختتمنا نظرنا يف البند  4من جدول
قيادهتا خالل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة ،حيث
سيكون إرساء ثقافة احلفاظ على السالم ،تنفيذ خطة التنمية األعمال.
املستدامة لعام  ،2030استجابتنا اجلماعية لتغري املناخ ،تعزيز
سحب القرعة وترتيبات شغل املقاعد يف قاعة اجلمعية
ومحاية حقوق اإلنسان ،إصالحات األمم املتحدة ،واالتفاقني العامة أثناء الدورة العادية الثالثة والسبعني.
بشأن الالجئني واملهاجرين من بني املواضيع األساسية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :على حنو ما أُعلن يف يومية
كما إن انتخاب اليوم هو تعبري طال انتظاره عن التزامنا األمم املتحدة ،سنشرع اآلن يف سحب القرعة لتحديد الدولة
اجلماعي بتمكني املرأة .مل تشغل منصب رئيس اجلمعية العامة العضو اليت ستشغل املقعد األول يف قاعة اجلمعية العامة خالل
حىت اآلن سوى ثالث نساء .إن املساواة بني اجلنسني واملشاركة الدورة الثالثة والسبعني .ووفقا للممارسة املتبعة ،سيسحب األمني
الكاملة واجملدية للمرأة أمرا أساسيا يف مساعينا املشرتكة لتحقيق العام اسم الدولة العضو من صندوق حيتوي على أمساء الدول
السالم واألمن وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيز التنمية األعضاء يف اجلمعية العامة .وسيشغل وفد البلد الذي يُسحب
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امسه بالقرعة املقعد األول يف قاعة اجلمعية العامة ،مث تشغل
البلدان األخرى مقاعدها وفقا للرتتيب األجبدي اإلنكليزي.
وُيـتّبع الرتتيب نفسه يف اللجان الرئيسية.
واآلن أدعو األمني العام إىل سحب القرعة.
إذ جرى سحب اسم مايل يف القرعة اليت أجراها األمني
العام ،فإهنا ستشغل املقعد األول يف قاعة اجلمعية العامة يف
الدورة الثالثة والسبعني.

05/06/2018

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للفقرتني  2و  3من مرفق
القرار  ،١٣٨/٣٣املؤرخ  19كانون األول/ديسمرب ،1978
ينتخب نواب رئيس اجلمعية العامة الـ  21يف دورهتا الثالثة
والسبعني وفقا للنمط التايل :ستة ممثلني من الدول األفريقية؛
مخسة ممثلني من دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ ممثل واحد من
إحدى دول أوروبا الشرقية؛ ممثالن من دول أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب؛ ممثالن من دول أوروبا الغربية ودول
أخرى؛ ومخسة ممثلني من األعضاء الدائمني يف جملس األمن.

البند  6من جدول األعمال
وفقا للفقرة  16من مقرر اجلمعية العامة ،401/34
انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة
يُستغىن عن إجراء اقرتاع سري النتخاب نواب رئيس اجلمعية
انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة للدورة الثالثة والسبعين حني يتساوى عدد املرشحني مع عدد املقاعد الواجب شغلها.
سنمضي قدما وفقا لذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود اآلن أن أستشري األعضاء

هبدف الشروع يف انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا
الثالثة والسبعني.
ووفقا للمادة  30من النظام الداخلي للجمعية العامة،

أتلو اآلن قائمة بأمساء املرشحني:

الدول األفريقية :اجلزائر ،بوركينا فاسو ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،غامبيا ،نامبيا والسودان.

“جيري انتخاب نواب الرئيس بعد انتخاب رؤساء
دول آسيا واحمليط اهلادئ :كمبوديا ،قربص ،العراق ،اليابان
اللجان الرئيسية الست املشار إليها يف املادة  .98ويُراعى وقطر.
يف انتخاهبم كفالة الطابع التمثيلي للمكتب”.
دول أوروبا الشرقية :أوكرانيا.
أفهم أنه ما دامت انتخابات رؤساء اللجان الرئيسية تتسق
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :غيانا وبنما.
مع املقرر  505/68املتخذ يف  1تشرين األول/أكتوبر 2013
دول أوروبا الغربية ودول أخرى :سان مارينو ،إسبانيا.
بشأن “الرتتيب املؤقت املتعلق بتناوب رؤساء اللجان الرئيسية
يف دورات اجلمعية العامة” ،فهي لن ترتتب عنها آثار على
إذ أن عدد املرشحني يتساوى مع عدد املقاعد الواجب
التوزيع اجلغرايف لنواب رئيس اجلمعية العامة وال على الطابع شغلها من كل منطقة ،أعلن انتخاب أولئك املرشحني ،إضافة
التمثيلي للمكتب.
إىل املمثلني اخلمسة من األعضاء الدائمني يف جملس األمن.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق ،بالتايل ،على
انتخبت اجلمعية العامة الدول األعضاء التالية لنيابة
املضي قدما يف انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة؟
رئاسة اجلمعية يف دورهتا الثالثة والسبعني :االحتاد الروسي
وإسبانيا وأوكرانيا وبنما وبوركينا فاسو واجلزائر ومجهورية الكونغو
تقرر ذلك.
الدميقراطية وسان مارينو والسودان والصني والعراق وغامبيا
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وغيانا وفرنسا وقربص وقطر وكمبوديا واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية وناميبيا والواليات املتحدة األمريكية
واليابان.
أوّد أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئ الدول اليت انتُخبت تواً
ملناصب نواب رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
وأود أن أبلغ األعضاء بأنه عقب رفع هذه اجللسة مباشرة،
ستُعقد جلسات متتالية يف هذه القاعة للجنة األوىل وجلنة
املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)
واللجان الثانية والثالثة واخلامسة والسادسة النتخاب أعضاء
مكاتب كل منها.
كما أود تذكري األعضاء بأنه وبعد انتخاب رؤساء اللجان
الرئيسية الست ،سيكتمل تشكيل مكتب اجلمعية العامة يف
دورهتا الثالثة والسبعني وفقاً للمادة  38من النظام الداخلي.

ُرفعت اجللسة الساعة .11/30
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