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االثنني 27 ،متوز/يوليه  ،2015الساعة 11/00
نيويورك
الرئيس:

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

افتتحت اجللسة الساعة .11/05
تأبني سعادة السيد روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جليبويت لدى
األمم املتحدة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن نبدأ تناول البند
املدرج يف جدول أعمالنا ،حيزنين أن أقوم بواجب تأبني
الراحل املمثل الدائم جليبويت لدى األمم املتحدة ،سعادة السيد
روبله أوهلايه ،الذي وافته املنية يوم األربعاء 22 ،متوز/يوليه.
كان للسفري أوهلايه عمل متميّز كدبلوماسي حيظى باالحترام.
بدأ فترة واليته يف األمم املتحدة يف  18كانون الثاين/يناير
 ،1988و ُعيّن سفريًا لدى الواليات املتحدة يف  2آذار/مارس
من ذلك العام .وشغل منصب عميد السلك الدبلوماسي يف
واشنطن العاصمة .وبالنيابة عن اجلمعية العامة ،أرجو من ممثل
جيبويت أن ينقل تعازينا إىل حكومة جيبويت وشعبها وإىل أسرة
الفقيد سعادة السيد روبله أوهلايه.

التزم أعضاء اجلمعية العامة الصمت ملدة دقيقة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :حنيي اليوم ذكرى السفري
روبله أوهلايه ،ممثل جيبويت ،الذي أحزنت وفاته األسبوع
املاضي جمتمع األمم املتحدة .وبتعيني السفري أوهلايه عام
 ،1988كما قلت ،فإنه أطول ممثل دائم خدمة يف األمم
املتحدة ..وخالل خدمته اليت استمرت  27عاما ،أرسى
السفري أوهلايه إرثا دائما يف نيويورك ويف واشنطن العاصمة،
حيث عمل سفريا لبلده لدى الواليات املتحدة .كما عمل
سفريا غري مقيم جليبويت لدى كندا .أما هنا يف األمم املتحدة،
فقد اضطلع السفري أوهلايه بطائفة واسعة من املهام ،مبا يف
ذلك متثيل بلده يف جملس األمن عام  .1994وشغل منصب
رئيس املجلس يف شباط/فرباير  ،1994وكذلك رئيس جلنة
اجلزاءات املنشأة عمال بالقرار  )1993( 841بشأن هاييت .مث
شغل منصب رئيس اللجنة الثانية عام .1999

قبل جمئيه إىل نيويورك ،عمل السفري أوهلايه ممثال دائما
وأدعو املمثلني اآلن إىل الوقوف مع التزام الصمت ملدة
جليبويت لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة
دقيقة حدادًا على سعادة السيد روبله أوهلايه.
تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار املحاضر َّ
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للمستوطنات البشرية يف نريويب .وكان أيضا القنصل الفخري كرئيس ملجلس األمن ورئيس جلنة اجلزاءات بشأن هاييت عام
جليبويت لدى كينيا يف الفترة من عام  1980إىل عام  ،1994 ،1985وكذلك كرئيس للجنة الثانية عام  .1999وقدرت
كثريا دعمه حينما سافرت إىل جيبويت يف تشرين األول/أكتوبر
وأقيمت خالل هذه الفترة العالقات السياسية بني البلدين.
وخالل أكثر من عقدين ونصف من اخلدمة الدولية ،املاضي .أتذكر كيف ساعد يف أن حتقق زياريت جناحا كبريا.
كان السفري أوهلايه مناصرا متحمسا ألفريقيا ،كان يؤمن
أصبح حضور السفري أوهلايه جزءا ال ميحى من احلياة اليومية يف
األمم املتحدة .وأعلم أنين أتكلم بالنيابة عن العديد منا حينما إميانا قويا بقيمة شراكة القارة مع األمم املتحدة .وبفضل
أقول إننا سنفتقده كثريا .وأود أن أعرب عن خالص تعازينا الدعم الذي قدمه ،قمنا بتعزيز أواصر عالقتنا اهلامة ،األمر
لألسرة املكلومة ،مبن يف ذلك زوجته وأطفاله ،وحلكومة الذي أحدث فرقا يف حياة ماليني الناس.
وشعب جيبويت .تغمده اهلل بواسع رمحته.
وبعيدا عن جناحاته الدبلوماسية العديدة ،نال السفري

أعطى الكلمة اآلن ملعايل األمني العام بان كي  -مون .أوهلايه اإلعجاب على طاقته وتفانيه وإخالصه .وقال ذات مرة
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أرحب هبذه الفرصة إن “عدم نسيان من هم يف أمس احلاجة مطلقا هو السبب يف
لكي أحيي ذكرى الفقيد املمثل الدائم جليبويت ،سعادة السيد وجودنا هنا” يف األمم املتحدة .كما كان السفري أوهلايه يذكر
روبله أوهلايه .أعرب عن عميق التعازي لرئيس جيبويت ،فخامة دائما من يعانون .لنواصل العمل بتلك الروح إحياء لذكراه.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على
الرئيس إمساعيل عمر غيله؛ ووزير خارجيتها ،معايل السيد
حممود علي يوسف؛ والزمالء اآلخرين يف وزارة اخلارجية على بيانه.
خسارهتم .ويف وقت احلداد ،قد يرحينا معرفة أن السفري أوهلايه
أعطي الكلمة اآلن ملمثل جنوب أفريقيا ،الذي سيتكلم
ترك إرثا دائما يقوم على ما يقرب من  30عامًا من املشاركة بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية.
يف األمم املتحدة.
السيد مامابولو (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
قدم السفري أوهلايه أوراق اعتماده إىل األمني العام السيد بداية ،بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية ،أود أن أعرب عن
خافيري برييز دي كوييار يف كانون الثاين/يناير  .1988كما خالص تقديري للسيد سام كوتيسا ،رئيس اجلمعية العامة ،على
مثل بلده يف أمريكا الشمالية .كان يشار إليه بإعزاز بوصفه تنظيم هذه اجللسة اخلاصة للجمعية العامة كجلسة تذكارية
ممثال خالدا فيما بني املمثلني الدائمني .أويت حكمة كبرية .كنا للراحل السفري روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جليبويت لدى األمم
نعتربه قاموسًا رائدا ،نظرًا ألنه كان ملما بالكثري.
املتحدة وسفريها لدى الواليات املتحدة األمريكية وكندا.
خالل حياته املهنية الطويلة يف جمال اخلدمة العامة ،قدم
علمت املجموعة األفريقية ،ببالغ احلزن ،يوم األربعاء
إسهامات هامة بشأن مسائل عرب كامل نطاق جدول أعمال  22متوز/يوليه ،بوفاة زميلنا وأخينا احلبيب ،سعادة السيد
األمم املتحدة ،وساعد يف إحراز تقدم يف مهمتنا األساسية روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جليبويت وسفريها لدى الواليات
املتمثلة يف حتقيق السالم وحقوق اإلنسان والتنمية .أظهر املتحدة .استمر عمل السفري أوهلايه يف األمم املتحدة أكثر من
السفري أوهلايه قيادة قوية يف العديد من املناسبات ،مبا يف ذلك ثالثة عقود ،وترك إرثا ال ميحى .وال ميكن إال لعدد قليل للغاية
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من السفراء اإلدعاء بأهنم عملوا يف األمم املتحدة مع أربعة
من األمناء العامني .وهناك عدد قليل للغاية من السفراء الذين
ميكن أن يدعوا العمل يف ظل مخس رؤساء للواليات املتحدة،
كالسفري أوهلايه.
ميأل احلزن العميق قلوبنا ،إذ رحب مبعظمنا كممثلني
دائمني لدى األمم املتحدة بصفته عميد السلك الدبلوماسي.
حنيي ذكرى أخ كبري وعمالق الدبلوماسية ،وركيزة قوية
ومفاوض ماهر عمل بال كلل للنهوض جبدول األعمال
األفريقي .كما حنيي ذكرى حسن استقباله وتوجيهه كل منا
كممثلني دائمني جدد .إن وفاة السفري أوهلايه خسارة كبرية
ألسرته ولبلده وللمجموعة األفريقية واألمم املتحدة .بل هي
يف الواقع خسارة كبرية للمجتمع الدبلوماسي.
عاش السفري أوهلايه حياة مهنية دبلوماسية متألقة .فقد
خدم بلده بامتياز على مدى ثالثة عقود تقريبا يف األمم
املتحدة .كان السفري الذي عمل أطول فترة لدي األمم املتحدة
والواليات املتحدة األمريكية يف واشنطن العاصمة .ولذا أصبح
عميد السلك الدبلوماسي .وكان السفري أوهلايه متفانيا يف
عمله ولوطنه.
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لقد نفذ مبهنية عالية التزامه القاطع بالدفاع عن املبادئ
اليت تأسست عليها األمم املتحدة ،ووحدة ومتاسك املجموعة
األفريقية .إن إرثه الدائم من القيم واملبادئ األساسية سيظل
حمفورا إىل األبد يف أذهاننا وقلوبنا ،بينما نواصل إجالل ذكرى
شقيقنا الراحل.
بالنيابة عن املجموعة األفريقية ،أرجو أن أتقدم بأحر
التعازي إىل أسرة الفقيد وحلكومة وشعب جيبويت .فليتغمد
اهلل الفقيد برمحته.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بنغالديش ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة بلدان آسيا
واملحيط اهلادئ.
السيد مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :أشعر
بالتواضع إذ أتكلم بالنيابة عن جمموعة بلدان آسيا واملحيط
اهلادئ ،يف هذه املناسبة اجلليلة ألشيد بسعادة السيد روبله
أوهلايه ،السفري واملمثل الدائم جلمهورية جيبويت لدى األمم
املتحدة .لقد علمنا ببالغ األسى واحلزن العميق بوفاة صديقنا
العزيز ،السفري أوهلايه األسبوع املاضي .وبالنيابة عن جمموعة
بلدان آسيا واملحيط اهلادئ ،أود أن أعرب عن خالص تعازينا
ومواساتنا ألسرة الفقيد السفري أوهلايه ،وكذلك حلكومة
وشعب مجهورية جيبويت على مصاهبم اجللل .تشكركم
املجموعة يا سيادة الرئيس ،على الدعوة إىل عقد هذه اجللسة
لتأبني السفري أوهلايه.

وبكل املقاييس ،كان السفري أوهلايه دبلوماسيا خمضرما
واستثنائيا .كان زمالؤه املمثلون الدائمون والدبلوماسيون
اآلخرون يكنون له بالغ االحترام .وبوصفنا املجموعة
األفريقية ،اعتمدنا على فهمه العظيم وحكمته ومعرفته للعملية
الدقيقة لألمم املتحدة .وسنفتقد دائما مهنيته العظيمة وتفانيه
لقد أمضى السفري أوهلايه مسرية دبلوماسية متميزة .ورفع
وإسهاماته الكبرية يف وحدة ومتاسك املجموعة األفريقية.
راية بلده خفاقة يف هيئات األمم املتحدة املختلفة ،مثل برنامج
وسنتذكره لعمله الدؤوب للنهوض جبدول أعمال أفريقيا .األمم املتحدة للبيئة ،ومركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية.
وهلذا نقول يف املجموعة األفريقية إننا فقدنا أخا أكرب وعمالقا وامتد عمله كسفري وممثل دائم يف األمم املتحدة ألكثر من 27
ومؤسسة اعتمدنا عليها خالل الكثري من األوقات الصعبة اليت عاما .وإبان عمله الطويل مع األمم املتحدة أظهر بدرجة رائعة
فكرا ورؤية ومهارة ومحاسا حنو املثل األساسية لألمم املتحدة.
شهدناها يف عمليات املفاوضات.
وقد استفدنا مجيعا للغاية ،من علمه وحكمته وخرباته .فمسامهة
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السفري أوهلايه يف حتقيق السالم واألمن العامليني ،مبا يف ذلك توليه
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
لرئاسة جملس األمن وشغله منصب رئيس جلنة اجلزاءات بشأن رومانيا ،اليت ستتكلم باسم جمموعة دول أوروبا الشرقية.
هاييت ،وعضو يف بعثة جملس األمن إىل موزامبيق ،كله أكسبه
السيدة جركان (رومانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :تعرب
احترام مجيع نظرائه .وقد عمل السفري أوهلايه بال كلل يف عدد الدول األعضاء يف جمموعة دول أوروبا الشرقية ،عن تعازيها
من جلان األمم املتحدة ومكاتبها ،كتوليه منصب رئيس اللجنة لألسرة املكلومة ،وأصدقاء سعادة السفري روبله أوهلايه ،املمثل
الثانية ،وعمله يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم الدائم جلمهورية جيبويت لدى األمم املتحدة ،يف هذه املناسبة
املتحدة للسكان ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،احلزينة لرحيله يف  22متوز/يوليه .لقد عمل خالل وظيفته
على سبيل املثال ال احلصر.
الدبلوماسية اليت استمرت ملا يناهز  30عاما ،ممثال دائما
أما على الصعيد الشخصي ،فكنت أكن له قدرا كبريا من
االحترام .وقد حتمل مسؤوليات بلده يف منصبني مهمني للغاية
يف وقت واحد ،أحدمها يف األمم املتحدة يف نيويورك واآلخر يف
سفارة بلده لدى الواليات املتحدة يف واشنطن العاصمة .ومع
ذلك ،بوصفي زميال له ،مل أشعر أبدا بانقطاع صليت به ،فقد
كان حاضرا على الدوام ،كلما احتجت إليه .وكان متحمسا
أميا محاس لقضية أفريقيا ،ولذلك وصفته ذات مرة بأنه صوت
أفريقيا ،ألنه كان يشرح تطلعات أفريقيا بطريقة بناءة ومقنعة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
للغاية ،ولكنه مل يهمل قط القضايا احلقيقية للمجموعات باراغواي ،الذي سيتكلم باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية
األخرى .وكان عطوفا وودودا وخفيض الصوت ،ولكنه عند ومنطقة البحر الكارييب.
احلاجة كان يقف صامدا كالصخر.
السيد غونزاليث فرانكو (باراغواي) (تكلم باإلسبانية):
هناك قول مأثور“ :إن املوت يترك آالما ال يستطيع أحد بالنيابة عن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
معاجلتها .بينما يترك احلب ذكريات ال ميحوها أحد” .وبينما الكارييب ،أخاطب اجلمعية العامة معربا عن خالص تعازينا
تعتصر قلوبنا لوفاة صديقنا وعميدنا ،السفري روبله أوهلايه ،مبناسبة وفاة السفري روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جليبويت وعميد
فإن احلب واالحترام اللذين حظي هبما خالل عمله يف جمتمع السلك الدبلوماسي.
األمم املتحدة هذا ،وسلوكه الذي كان ينم عن احلنان واملحبة
لقد كان السفري روبله أوهلايه ،شخصا ملتزما جتاه
والود ،سيبقيه دائما حيا بيننا ،وال ميكن ألحد أن ميسح ذكراه
بلده ،وجتاه أهداف ومبادئ املنظمة .ويف مقر األمم املتحدة
من أذهاننا.
الرئيسي ،ميز نفسه بقيامه بأدوار مهمة ،مشلت ،رئاسته للجنة
هبذه املناسبة اجلليلة ،أود بالنيابة عن جمموعة آسيا واملحيط الثانية ورئاسة جملس األمن خالل شهر شباط/فرباير ،1994
اهلادئ ،أن أؤكد جمددا التزامنا مبواصلة عملنا الوثيق مع البعثة وذلك خالل الفترة اليت كان فيها بلده عضوا غري دائم يف تلك
الدائمة جلمهورية جيبويت ،وحكومتها يف األيام املقبلة.
اهليئة .واضطلع أيضا بدور حاسم يف عملية إصالح جملس
جلمهورية جيبويت ،لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤسسة
األمم املتحدة للموئل ،وابتداء من عام  ،1988عمل سفريا
لدى األمم املتحدة والواليات املتحدة وكندا .وقد أسدى
السفري أوهلايه ،عميد السلك الدبلوماسي ،خدمات لبلده
بنشاط ومهنية ،لدى توليه عدد من املناصب اهلامة ،مبا يف ذلك
منصب رئيس جملس األمن خالل شهر شباط/فرباير .1994
وسنفتقده مجيعا بالتأكيد ،مبا يف ذلك دول أوروبا الشرقية.
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األمن؛ ويف الواقع ،كان أحد املمثلني الدائمني الذين كلفوا
بإجراء املفاوضات اليت أدت إىل اعتماد القرار  557/62يف
عام  .2008ومن اجلدير بالذكر أن ذلك القرار كسر ألول
مرة طوق اجلمود الذي كبل تلك املناقشات لفترة استمرت
 14عاما .وسيتم تذكره يف وطنه األم ،بوصفه كان دبلوماسيا
كرس معظم حياته للدفاع عن املصاحل العليا جليبويت.
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البشرية يف نريويب رصيدًا قيمًا يف الدفاع ال عن مصاحل جيبويت
فحسب ،بل عن القارة األفريقية برمتها .وقد اعتمد أيضا
سفريًا لدى كندا والواليات املتحدة األمريكية .قبل أن يصبح
أقدم السفراء لدى الواليات املتحدة األمريكية ،وكان عميدا
للسلك الدبلوماسي.

وباسم جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ،أود أن
حيزننا جدا فقدان السفري أوهلايه ،وبينما نتذكر مكانته أعرب عن بالغ حزننا مرة أخرى لوفاة شخص كان زوجًا
يف املنظمة ،تغتنم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر وأبًا ،وبالنسبة لنا ،كان زمي ً
ال وصديقًا.
الكارييب هذه الفرصة لإلشادة به .وبدون أدىن شك ،فإن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ذكرى السفري أوهلايه ،ستظل عزيزة على قلب كل من ربطته الواليات املتحدة األمريكية ،اليت ستتكلم باسم البلد املضيف.
صداقة أو رفقة به .ونود أن نعرب ألفراد أسرته ،عن خالص
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
مشاعر العزاء واملواساة يف هذا الوقت العصيب جدا.
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم اليوم باسم حكومة الواليات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل املتحدة األمريكية ،البلد الذي يتشرف باستضافة األمم املتحدة.
إسبانيا ،الذي سيتكلم باسم جمموعة دول أوروبا الغربية ودول وأتقدم خبالص تعازينا لشعب وحكومة مجهورية جيبويت يف
أخرى.
وفاة سعادة السفري روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جليبويت لدى
السيد غونزاليس دي ليناريس بالو (إسبانيا) (تكلم األمم املتحدة وسفري جيبويت لدى الواليات املتحدة األمريكية.
باإلسبانية):حيزنين أن يكون من واجيب أن أتكلم اليوم باسم
عندما نأيت للعمل يف بعض األيام ،قد ال نشعر إال بأننا
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى عن زميلنا ،السفري متحدون هنا يف األمم املتحدة .ولكن ،إذا كان هناك أمر واحد
روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جلمهورية جيبويت لدى األمم يُجمع عليه كل ممثلي الدول كافة فهو عمق اخلسارة اليت نشعر
املتحدة ،الذي وافته املنية .ونود أن نعرب عن خالص تعازينا هبا لوفاة روبله .كان عميدنا وقائدنا وشقيقنا الكبري .وحنن
حلكومة جيبويت ولزوجته وأوالده املكلومني ،وكذلك ألسرته لن نفتقد آراءه القوية وحضوره الطاغي فحسب ،بل سنفتقد
وأصدقائه.
كذلك ،ويف املقام األول ،دفء الشخصية والكرم.
كان السفري أوهلايه من أقدم أعضاء املجتمع الدويل
املخضرمني يف هذا البلد ،حيث وضع خربته ومعارفه القيمة يف
القطاعني العام واخلاص يف خدمة بلده الذي أبدى قدرة على
الصمود ومتيز كشريك يف مساعينا املشتركة .وكان للسفري
أوهلايه الفرصة والشرف لتمثيل جيبويت يف األمم املتحدة منذ
عام  ،1988حيث شكلت مهمته السابقة كممثل دائم لدى
برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات
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وقبل أن انتقل إىل نيويورك لتويل منصيب ،سألت سلفي،
السفرية رايس ،ما هي أول األشياء اليت ينبغي أن أقوم هبا لدى
وصويل إىل هنا .وكانت نصيحتها مباشرة كعادهتا “اذهيب
لرؤية سفري جيبويت” ،مضيفة “إنه يعرف اجلميع ويعرف كل
شيء” .وعندما زرته يف أيامي األوىل هنا ،حياين بصندوقي
حلوى كبريين .وقال مبتهجًا “صندوق لك ،واآلخر البنك
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وابنتك ”.ومل تبدأ أي مناقشة جيوسياسية مع روبله إال باحلديث ليس من قبيل املبالغة أن نقول إن األجندة اليت كرس روبله
عن أسرنا وحبنا ألطفالنا .تلك إحدى السجايا اليت جعلت منه حياته من أجلها هي تلك اليت جتسدها تلك األهداف.
دبلوماسيًا دؤوبًا .مل يغب عن باله األشخاص واألسر الذين
كم بلغ روبله من القوة ؟ ليس من العادات اليومية لرئيس
كانوا ،وما زالوا ،يتأثرون بكل املناقشات اليت أجريناها هنا .الواليات املتحدة األمريكية أن ينعى وفاة عضو يف جمتمعنا هنا.
ولكن هذا ما فعله الرئيس أوباما يف األسبوع املاضي ،حيث
امتدح زميلنا احلبيب لدوره الشخصي يف املساعدة يف تأمني
إقرار قانون النمو والفرص يف أفريقيا ،ذلك التشريع الذي
يساعد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،وأثىن على
أسلوبه يف “متثيل بلده وكل أفريقيا بكل فخر” .روبله كان
ينبوع فخر هائل :الفخر جبيبويت ،والفخر بأفريقيا واالعتزاز
بكل ما ميكننا أن نفعله معًا إذا وضعنا إذا صممنا على عمله”

وبالرغم من أن روبله كان وجهًا حاضرًا يف كل
مكان هنا يف األمم املتحدة ،فقد كان دائم التنقل ما بني
نيويورك وواشنطن العاصمة ،حيث كان السفري األقدم لدى
الواليات املتحدة األمريكية .وعندما توىل منصب سفري
جيبويت يف واشنطن العاصمة يف  22آذار/مارس ،1988
قال إن “األمريكيني مل يسمعوا عن جيبويت البتة ”.وحىت
بني الدبلوماسيني ،مل يكن بلده معروفًا بشكل جيد .وجيبويت
مل يكن هلا حىت سفارة يف واشنطن قبل وصوله .غري أن
إننا نرثي وفاة روبله أوهلايه كزميل وكصديق .قلوبنا
روبله أقنع رئيسه بفتح سفارة ،شرع من خالهلا يف بناء الثقة وصلواتنا مع زوجته أمينة فرح أمحد ،وأطفاله اخلمسة وكل
والعالقات اليت كانت ُعملته.
من أحبوه وأحبهم .وصباح أمس ،كان الرئيس غيله الذي بدا
وقال يف وقت الحق “عندما فتحنا السفارة ،كان كثريون عليه التأثر الشديد ومعظم وزراء جيبويت يف املطار يف استقبال
يف هذا البلد يكتبون لنا للحصول على معلومات ،موجهني رفات السفري .وبالنظر إىل كل ما فعله لبلده وشعبه وقارته،
رسائلهم إىل :عزيزي السيد جيبويت” .وغري روبله كل ذلك .كانت عودة روبله مظفرة حقًا .إن األمة املكلومة واملمتنة له
فكان يرسل كتيبات املعلومات حول بالده إىل املدارس الثانوية إىل األبد ترحب بعودته إىل وطنه.
واالبتدائية .وكان يغتنم الفرص للتحدث عن بلده مع اجلمهور
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
األوسع يف املقابالت الصحفية واملنتديات العامة واملؤمترات .جيبويت.
ويف جمتمع السلك الدبلوماسي ،بالطبع ،أقام عالقات مسحت
اآلنسة حسن (جيبويت) (تكلمت بالفرنسية) :لقد تأثرنا
له خبدمة مصاحل جيبويت والقارة اليت ينتمي إليها.
للغاية وبلغ بنا احلزن أشده لسماع نبأ وفاة سعادة السيد
وذلك دليل على أملعية شخصية روبله ،وطاقته غري روبله أوهلايه ،السفري فوق العادة واملفوض جلمهورية جيبويت
املحدودة وسعة طموحه بالنسبة جليبويت وألفريقيا برمتها إىل الواليات املتحدة األمريكية واملمثل الدائم جليبويت لدى
أيضًا ،حىت كان الزمالء واألصدقاء يف كل من نيويورك األمم املتحدة ،يف األسبوع املاضي .وباسم حكومة جيبويت،
وواشنطن يعتربونه حاضرًا بدوام كامل .وأينما كان ،فقد أود أن أشكر رئيس اجلمعية العامة لعقد هذه اجللسة لرثاء
كان مدافعًا دؤوبًا عن جيبويت وداعية للتنمية االقتصادية السيد أوهلايه .وباإلضافة إىل ذلك ،أرحب حبضور األمني العام
والتجارة يف القارة األفريقية .صحيح أنه لن يشهد العامل وهو وممثلي كل الدول األعضاء املوجودين هنا معنا اليوم.
يعتمد أهداف التنمية املستدامة اجلديدة يف أيلول/سبتمرب ،لكن
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وأود أن أشكر كل من أخذوا الكلمة قبلي لتبادل
ذكرياهتم املؤثرة عن السفري أوهلايه .وتأبني اجلمعية العامة
للسفري الراحل يأيت بعد يوم من جنازته الرمسية صباح أمس يف
جيبويت ،حيث مثلت فيها اهليئات التابعة لدولة جيبويت على
أعلى املستويات ،يتقدمها رئيس اجلمهورية ،إىل جانب أعضاء
احلكومة والربملان .وكانت املراسم تكرميًا حبق لتفانيه يف خدمة
دولة جيبويت .لقد ساعدت اخلدمات اليت قدمها روبله أوهلايه
على تعزيز ودعم تأثري دبلوماسية دولتنا على الصعيد الدويل.
وقال رئيس مجهورية جيبويت:
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وال ميكننا تلخيص كل إجنازاته يف بضع دقائق ،ولكن نود
أن نغتنم هذه الفرصة لإلقرار واالحتفاء بكون السفري أوهلايه
 عميد السلك الدبلوماسي يف واشنطن ،ويف األمم املتحدة،كان دبلوماسيًا حمنكًا  -يعتز خبدمة مصاحل بلده يف السراء
والضراء .وخربته املهنية الطويلة تشهد على طابع التميز يف
عمله على الصعيد الثنائي ومعرفته مبنظومة األمم املتحدة،
اليت كانت رصيدًا حقيقيًا لدبلوماسيتنا .كان السفري أوهلايه
يدافع دائمًا عن أمهية تعددية األطراف يف التصدي للتحديات
اجلماعية العاملية ،وكان مقتنعًا بقدرة الدول الصغرية داخل
األمم املتحدة على ممارسة نفوذها واالضطالع بدور بناء.

“لقد فقدت دبلوماسية بلدنا واحدًا من أملع
لقد أتيحت للكثريين هنا فرصة العمل والتفاعل مع السفري
ممثليها ،وإننا نقدر إسهامه يف تقاربنا مع الواليات
أوهلايه وملسوا بصورة مباشرة براعته وحنكته الدبلوماسية يف قضايا
املتحدة وأفريقيا”.
خمتلفة .وكان دائمًا على استعداد لتقدمي املشورة ومناقشة املسائل
كان السفري أوهلايه دبلوماسيًا مفعمًا بالتفاؤل وبالثقة
الراهنة مع كل الدبلوماسيني  -صغارًا وكبارًا على السواء.
الكبرية يف مستقبل أفريقيا .ويف االحتفال السنوي خالل
وحنن نفتقد قيادته الفعالة واحلكيمة بالفعل .وستبقى ذكراه حية
أسبوع إفريقيا يف واشنطن العاصمة  -الذي يتكامل مع يوم
يف البلدان الصديقة اليت عمل فيها وبني من عملوا معه من بيننا.
أفريقيا املعروف للجميع هنا  -وردًا على سؤال “ما الذي
يف هذه الظروف املؤملة ،يود مجيع الدبلوماسيني وموظفي
يستحق االحتفال به؟” كانت إجابته:
البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك وسفارة جيبويت يف
(تكلمت باإلنكليزية)
الواليات املتحدة األمريكية أن يعربوا مرة أخرى عن تعازيهم
“هناك الكثري الذي حيتفل به .الكثري من البلدان القلبية وخالص مواساهتم لزوجة الفقيد وأبنائه اخلمسة ،ولسائر
تبلي بالء حسنًا جدًا  -وهذا أمر جيد للغاية .أفريقيا أعضاء األسرة وأصدقائه وذويه .قلوبنا معهم يف هذا الوقت املؤمل
ليست كما تقرأ عنها غالبًا .هي ليست كما تظن .والصعب ،إذ يعربون عن حزهنم وفقًا للتقاليد يف جيبويت ،ونبتهل
إىل اهلل العلي القدير أن يتغمد السفري أوهلايه بواسع رمحته.
أفريقيا مفتوحة لألعمال”.
وأود أن أختم بعبارة تقال يف مثل هذه الظروف -
(تكلمت بالفرنسية)
ويألفها الكثريون يف اجلمعية“ ،إنا هلل وإنا إليه راجعون”.
وخالل مسريته الدبلوماسية الطويلة يف الواليات املتحدة
ويف األمم املتحدة ،شارك السفري أوهلايه وساهم يف بلورة عدد البند  18من جدول األعمال (تابع)
من العمليات احلكومية الدولية والتفاوض بشأهنا واعتمادها متابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية لعام
يف اجلمعية العامة وجملس األمن ويف املجلس االقتصادي  2002واملؤمتر االستعراضي لعام 2008
واالجتماعي ،حيث تقلد مناصب ومسؤوليات خمتلفة.
مشروع القرار ()A/69/L.82
1523164
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود مرة أخرى أن أهنئ
حكومة إثيوبيا وأثين عليها الستضافتها الناجحة للمؤمتر الدويل
الثالث لتمويل التنمية.
خطة عمل أديس أبابا ،اليت اعتمدها املؤمتر يف  16متوز/
يوليه ،هي إطار شامل لتمويل التنمية املستدامة ،مع خمرجات
وسياسات وإجراءات ملموسة من شأهنا أن تدعم تنفيذ خطة
العمل اإلمنائية ما بعد عام  .2015وموافقة اجلمعية العامة
على خطة عمل أديس أبابا اليوم ستثبت مرة أخرى التزامنا
اجلماعي بالقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة وبناء
مستقبل أفضل للجميع .وينبغي لنا أال ندخر جهدًا للتأكد من
تنفيذ خطة عمل أديس أبابا تنفيذًا كامالً.
أعطي الكلمة اآلن ملعايل األمني العام ،السيد بان كي  -مون.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :اليوم ،ختطو اجلمعية
العامة خطوة كبرية على الطريق حنو التنمية املستدامة والقضاء
على الفقر املدقع جبميع أشكاله .وباملوافقة على الوثيقة اخلتامية
للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،سنطلق حقبة جديدة
من التعاون والشراكة العاملية .وحنن سنضع األساس للنجاح
يف القمة إلقرار خطة العمل اإلمنائية ما بعد عام ،2015
اليت ستعقد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب ،ومؤمتر األطراف يف
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ ،الذي سيعقد
يف باريس يف كانون األول/ديسمرب.
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جديدة لتمويل صحة املرأة والطفل .وخطة عمل أديس أبابا
توفر دلي ً
ال للعمل لكل أصحاب املصلحة .وقد أرست أساسًا
قويًا لدعم تنفيذ خطة العمل اإلمنائية ما بعد عام  ،2015مبا
يف ذلك خطة التنمية املستدامة .وتوفر اخلطة أيضا آلية قوية
للمساءلة.
واملنتدى األول لتمويل التنمية الذي سيعقد يف العام
القادم سيتيح للمجتمع الدويل فرصة هامة لتقييم التقدم املحرز
يف التنفيذ.
ولن نكفل أن تفضي االلتزامات اليت نتعهدها اليوم إىل
إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع ،يف مجيع البلدان وجلميع
الناس ،إالّ باملثابرة على العمل.
وامسحوا يل أن أعرب عن تقديري العميق لكم ،سيدي
الرئيس ،لقيادتكم الرائعة خالل هذه األشهر العديدة .إن
قيادتكم وصربكم ومهارتكم الدبلوماسية أمور مكنتنا من
التوصل إىل نتيجة ناجحة .وامسحوا لنا أيضا أن نشكر رئيس
الوزراء هيالمرمي ديسالغن ،الذي ترأس املؤمتر؛ ووزير اخلارجية
تدروس أدهانوم غيربيسوس ،الذي كان رئيسا للجنة الرئيسية؛
وحكومة إثيوبيا على استضافة هذا املؤمتر التارخيي ،وإيصاله
امليس َرين ،السفري جورج
إىل خامتة ناجحة .فجهودهم وجهود ّ
تالبوت ممثل غيانا والسفري غاير بيدرسن ممثل النرويج ،هي
موضع تقدير كبري .وأشكر الدول األعضاء على املشاركة
واملرونة يف اختاذ هذه اخلطوة احلامسة إىل األمام .فمن خالل
إظهار هذه املرونة ،وضعنا هذه الوثيقة جلميع شعوب العامل.

وخطة عمل أديس أبابا توفر إطارًا عامليًا جديدًا لتمويل
التنمية املستدامة .وهي تقدم حوافز لالستثمار يف مناطق
وأخريا ،أود أن أشكر وكيل األمني العام إلدارة الشؤون
االحتياج عامليًا ،وتوائم بني تدفقات التمويل والسياسات
االقتصادية واﻻجتماعية ،وو هونغبو ،على اجلهود اليت بذهلا
واألولويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وباإلضافة إىل االتفاقات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ،بصفته األمني العام للمؤمتر .لقد عمل هو وموظفوه بتفان
أطلقت مبادرات عديدة ،مبا يف ذلك مبادرة أديس أبابا يف إلحراز خامتة ناجحة .فنحن اآلن نقف بثبات على الطريق
جمال الضرائب ،وزيادة التزامات مصارف التنمية ،وشراكة املفضي إىل عامل أكثر ازدهارا ،وعدال ،واستدامة هلذا اجليل
واألجيال املقبلة.
8/22

1523164

27/07/2015

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على
بيانه.
نشرع اآلن يف النظر يف مشروع القرار .A/69/L.82
أعطي الكلمة ملمثل األمانة العامة.
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اعتمد مشروع القرار ( A/69/L.82القرار .)313/69
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل إعطاء الكلمة للمتكلمة
تعليال للموقف ،أود أن ّ
أذكر الوفود بأن تعليالت التصويت
تقتصر على  10دقائق وينبغي للوفود أن تديل هبا من مقاعدها.

أعطي الكلمة ملمثلة مجهورية فزنويال البوليفارية اليت تود
السيد بوتنارو (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
(تكلم باإلنكليزية) :فيما يتعلق مبشروع القرار  ،A/69/L.82أن تتكلم تعليال للموقف بشأن القرار الذي اختذ للتو.
السيدة إنغلربخت شادتلري (مجهورية فزنويال البوليفارية)
املعنون “خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل
الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا)” ،أود أن (تكلمت باإلنكليزية) :أود بادئ ذي بدء أن أعرب بالنيابة
أسجل يف املحضر البيان التايل عن اآلثار املالية ،باسم األمني عن فزنويال شعبا وحكومة عن خالص تعازينا لشعب جيبويت
العام ،وفقا للمادة  153من النظام الداخلي للجمعية العامة .وحكومتها بوفاة السفري روبله أوهلايه.
إن تنفيذ التوصيات الواردة يف خطة عمل أديس أبابا (تكلمت باإلسبانية)
سوف يؤدي إىل احتياجات إضافية من املوارد يف إطار امليزانية
باسم مجهورية فزنويال البوليفارية ،أود أن أكرر امتناننا
العادية ،ورمبا موارد خارجة عن امليزانية .ومع ذلك ،التوصيات وهتانينا إلثيوبيا شعبا وحكومة على كرم الضيافة والقيادة خالل
الواردة يف برنامج العمل تتطلب مزيدا من التقييم واملشاورات املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية .إن بلدنا يؤيد متام التأييد
مع مجيع أصحاب املصلحة ،بغية حتديد كيفية تنفيذ املقررات البيان الذي ستديل به جنوب أفريقيا يف وقت الحق بوصفها
املقترحة يف برنامج العمل.
رئيسة ملجموعة الـ  77والصني (جمموعة الـ  77والصني).

وبناء على ذلك ،من غري املمكن لألمانة العامة أن حتدد
يف هذه املرحلة املدى الكامل لآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية
على مشروع القرار.
وإذا اعتمدت اجلمعية العامة مشروع القرار ،فسوف
يقدم األمني العام تقريرا مفصال عن التقديرات املنقحة للميزانية
الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  2017-2016إىل اجلمعية
العامة ،كي تنظر فيها خالل دورهتا السبعني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية العامة اآلن يف
مشروع القرار  ،A/69/L.82املعنون “خطة عمل أديس أبابا
الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل
أديس أبابا)” .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف اعتماد
مشروع القرار؟
1523164

فيما يتعلق باعتماد وثيقة أديس أبابا ،يود وفد مجهورية
فزنويال البوليفارية أن يعبّر عن بعض التحفظات بشأن
مضموهنا ،ألننا نعتقد أهنا ال تعكس متاما تنوع اآلراء يف املسائل
املتصلة بالتنمية املستدامة .ومؤمتر أديس أبابا كان جهدا هاما
حنو حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف هتيئة الظروف االقتصادية
واالجتماعية الالزمة للقضاء على الفقر واإلقصاء.
وكما ذكر اخلبري االقتصادي الفرنسي توماس بيكييت ،إن
حتقيق التنمية املستدامة جيب أن يسري جنبا إىل جنب مع عملية
تشمل نشر املعرفة واالستثمار يف بناء القدرات والتدريب.
ومن شأن هذه اآلليات أن تؤدي إىل زيادة أكرب يف اإلنتاجية،
والتقليل من عدم املساواة ،سواء داخل البلدان وفيما بينها.
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وعقب اختاذ القرار  ،313/69املعنون “خطة عمل التجارية على البلدان النامية ،فضال عن اآلثار السلبية للتدابري
أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية القسرية االنفرادية ،اليت هتدد سيادة الشعوب وتقرير مصريها.
(خطة عمل أديس أبابا)” ،نتيجة للمؤمتر ،تود فزنويال أن
أخريا ،نود أن ّ
نذكر مرة أخرى بأن فزنويال ليست
تعرب عن حتفظات بشأن املسائل التالية.
طرفا يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،وحبقيقة أن عدم
أقر يف هذه الوثيقة ال ميكن تفسريه
فيما يتعلق بالفقرة  ،31وكما ذُكر يف مؤمتر األمم اعتراضنا على النص الذي ّ
املتحدة للتنمية املستدامة (ريو ،)20+فإن االشارة إىل إلغاء كتغيري يف موقفنا من هذه االتفاقية.
إعانات الوقود األحفوري هي تدخل يف إطار السياسات
استمعنا إىل املتكلم األخري تعلي ً
ال للموقف.
العامة للدولة .وفزنويال لن تقبل بأي نوع من التقييم والرصد
أعطي الكلمة اآلن لألعضاء الذين يودون اإلدالء ببيانات
واإلبالغ أو املراجعة لسياساتنا الوطنية املتعلقة بالطاقة ،أو
التدابري اليت تؤثر على سيادتنا الوطنية .وهذه الفقرة تبتعد أيضا عقب اختاذ القرار .313/69
عن خطة جوهانسربغ للتنفيذ لعام  ،2002وتع ّدل إىل حد
السيد مامابولو (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
كبري املواقف الواردة فيها واملتفق عليها.
يشرفين اإلدالء هبذا البيان بالنيابة عن جمموعة الـ  77والصني.
وفيما بتصل بالفقرتني  60و  ،69ترفض فزنويال
اإلشارات إىل االقتصادات املنخفضة الكربون ،وإدراج آليات
جديدة ومبتكرة ،ال سيما اإلشارة إىل آليات تسعري الكربون،
لألسباب نفسها اليت ذكرهتا للتو.

إن جمموعة الـ  77والصني يف غاية االمتنان إلثيوبيا على
َّ
استضافتها للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية .عالوة على
ذلك ،نود أن نشكركم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه اجللسة
العامة التاسعة والتسعني للجمعية العامة ،مع والية النظر يف
خطة عمل أديس أبابا للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،
الذي اختتم أعماله يف  16متوز/يوليه .ويف هذا الصدد ،نود
أيضًا أن هننئكم ،سيدي ،على توجيهكم وقيادتكم باقتدار
لألعمال اليومية والشاملة اليت تضطلع هبا الدورة احلالية
للميس َرين،
للجمعية العامة .وأود أيضًا أن أضيف أننا ممتنُّون ِّ
السفريين تالبوت وبيدرسن ،على قيادهتما للعملية.

وحنن نأسف حلذف املرجع يف الفقرة  14الذي أشارت
إليه جمموعة الـ  77والصني بشأن املبادرات الرامية إىل توسيع
نطاق توفري التمويل ،ال سيما من خالل إنشاء مصارف إمنائية
جديدة متعددة األطراف ،مثل مصرف اجلنوب ،ومصرف
ألبا ،وصندوق ألبا ،وذلك استكماال للمؤسسات الدولية
القائمة .وقد مت جتاهل الشواغل املشروعة املتعلقة بتأثري احلواجز

وتو ّد جمموعة الـ  77والصني أن ترحب بالوثيقة اخلتامية
للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،خطة عمل أديس أبابا،
أن
اليت اعتُ ِمدت اآلن يف إطار القرار  .313/69ويف مفهومنا َّ
خطة عمل أديس أبابا متممة لوسائل تنفيذ خطة التنمية ملا
ومكملة هلا .باإلضافة إىل ذلك ،وكما جاء
بعد عام 2015
ِّ
يف الفقرة  19من اخلطة ،ميكن حتقيق خطة التنمية ملا بعد عام
 ،2015مبا يشمل أهداف التنمية املستدامة ،ضمن إطار شراكة

وخبصوص اإلشارة إىل خدمات الطاقة اجلديدة للجميع يف
الفقرة  ،49نكرر حتفظنا يف هذا الصدد ،كما فعلنا يف الوثيقة
اخلتامية ملؤمتر ريو“ ،20+املستقبل الذي نصبو إليه” .وسبب
ذلك ألن الطاقة اجلديدة ،يف رأينا ،تنطوي على استخدام
التكنولوجيات اجلديدة دون التقييم الالزم لتطبيقها يف سياق
وطين ،أو لألولويات يف جمال التنمية التكنولوجية.
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عاملية معاد تنشيطها من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،مدعومة
بسياسات عامة وإجراءات حسبما ورد يف خطة العمل.
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إن جمموعة الـ  77والصني تُ ِق ّر بأنَّه مت إحراز تقدم.
َّ
وتالحظ املجموعة أنه جرى حتقيق نتائج توافقية يف عدد من
املجاالت الرئيسية ،تشمل ،مثال ،املطالبة مبنتدى عاملي للهياكل
األساسية ،ومعاجلة أكثر مشولية ملسألة استدامة الديون ،وتوفري
مكرسة ملتابعة
آلية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ،وآلية َّ
واستعراض االستنتاجات والتوصيات اليت هي موضع اتفاق
على الصعيد احلكومي الدويل.

لقد سعت املجموعة إىل أن تكون بنَّاءة يف متويل
املفاوضات اإلمنائية ،بغية كفالة التوصل من خالل العملية
إىل نتيجة مفيدة وطموحة عرب مداوالت حكومية دولية جتري
حبسن نية .وقد دعمنا مفاوضات صرحية وشفافة حنو حتقيق
نتيجة جمدية .ودأبت املجموعة على املثابرة يف جهودها لتعبئة
ولكن املجموعة تسجل أيضًا موقفها املتمثل يف أنه
مجيع الدول األعضاء والتوصل إىل فهم مشترك يكفل أن يبقى
يبقى هناك عدد من املسائل املبدئية اهلامة اليت حتظى بتأييد
متويل التنمية مالئما الحتياجات البلدان النامية.
ومشاركتنا يف املفاوضات اليت أفضت إىل اعتماد خطة املجموعة تأييدا كامال ،ومل يتضمنها النص احلايل بشكل
ٍ
كاف ،وهي تشمل ،ليس فحسب ،التأكيد الواضح جمددًا
عمل أديس أبابا استندت أيضًا إىل تصميمنا على إنقاذ العامل
من الفقر جبميع أشكاله .وإننا نطالب بإعادة تنشيط وإنعاش على املبدأ الرئيسي للمسؤوليات املشتركة ،ولكنها املختلفة يف
هذه الشراكة العاملية من أجل التنمية ،خاصة فيما منضي قدمًا سياق الشراكة العاملية من أجل التنمية .ويبقى هذا املبدأ هاما
حنو اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام  .2015ولكن جيب أالَّ وصاحلًا ،وهو يف احلقيقة أساس كل تعاون دويل بشأن التنمية
نُغ ِفل العمل غري املنجز من األهداف اإلمنائية لأللفية ،حىت املستدامة .والتأكيد القاطع على هذا املبدأ يف الوثيقة اخلتامية
َ
للمضي ق ُدمًا.
ضروري
2015
عام
بعد
ملا
التنمية
خلطة
ّ
إن العمل على التنفيذ
ال يُترك أحد وراءنا .ويف احلقيقةَّ ،
واملجاالت األخرى اليت مل يتم تناوهلا بشكل ٍ
كاف يف
املاثل أمامنا لن يكون يسريًا .ومن خالل الشراكة العاملية
املعاد تنشيطها وانعاشها من أجل التنمية ،والتعاون بني بلدان النص احلايل تشمل ضرورة احلفاظ على نزاهة املؤمتر الدويل
الشمال واجلنوب وسط ذلك ،نعتقد أنه ميكن القيام باملزيد الثالث لتمويل التنمية وخطة التنمية ملا بعد عام 2015
لتمويل التنمية متوي ً
ال كافيًا .ومن شأن هذا أن يكون له تأثري بوصفهما عمليتني منفصلتني ،مع االعتراف باحلاجة إىل
هائل يف ردم فجوة التباينات والتفاوتات االقتصادية العاملية اليت أوجه تآزر أقوى بينهما؛ وضرورة أن يفي شركاء التنمية
بااللتزامات احلالية ويرتقوا مبستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية
ما برح النظام االقتصادي العاملي احلايل يتَّصف هبا.
إن ما يحتاج إليه إذًا هو التمويل الكايف ،الذي يشكل ضمن جداول زمنية ُملزِمة ،تشمل التأكيد جمددًا على أن تبقى
ُ
جماالً ينبغي فيه للبلدان املتقدمة النمو أن تثبت القيادة وااللتزام املساعدة اإلمنائية الرمسية املصدر الرئيسي للمساعدة اإلمنائية؛
املطلق ،بغية مساعدتنا مجيعًا على دحر الفقر يف هناية املطاف .وضرورة معاجلة االحتياجات اإلمنائية املتنوعة واملحددة للبلدان
منسق ،عرب وضع خطة عمل لألمم
وينبغي للتعاون من جانب القطاع اخلاص وبلدان اجلنوب أن املتوسطة الدخل على حن ٍو َّ
يكمل تلك اجلهود .وبناء على ذلك ،يبقى التمويل الدويل العام املتحدة من أجل حتقيق تلك الغاية ،تأخذ يف االعتبار ،بني
ً
أمور أخرى ،الطابع املتعدد األبعاد للتنمية والفقر؛ وضرورة
ذا أمهية قصوى ،حيث ينبغي للشمال أن يؤدي دورًا بارزًا.
تطوير جلنة الضرائب بالكامل كي تصبح هيئة حكومية دولية؛
1523164
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وضرورة اإلشارة بوضوح إىل البلدان والشعوب اليت تعيش
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
حتت االحتالل األجنيب؛ وضرورة املعاجلة بوضوح ملسألة عن االحتاد األورويب.
رفع التدابري القسرية وإهنائها ،مبا يشمل اجلزاءات االقتصادية
السيد ماير  -هارتينغ (االحتاد األورويب) (تكلم
االنفرادية؛ وضرورة املعاجلة بوضوح حلقيقة َّ
أن متويل تغري بالفرنسية) :مبناسبة فقدان السيد روبلهي أوهلايه ،املمثل الدائم
املناخ أمر جديد ،وهو إضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية جليبويت وعميد السلك الدبلوماسي ،أود أن أبدأ بياين اليوم
وتعازي
 وهلذا فإنه ال يُعتبَر جزءا منها  -وال ميكن مزجه بالتمويل باإلعراب عن أعمق تعازي أعضاء االحتاد األورويبَّ
التقليدي للتنمية .وهذه املبادئ السالفة الذكر املتَّفق عليها الشخصية ألسرته ولشعب جيبويت وحكومتها.
أساسية لسبل معيشة شعوبنا.
(تكلم باإلنكليزية)
ويف سياق املفاوضات احلكومية الدولية احلالية بشأن خطة
بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء ،أود أيضًا
التنمية ملا بعد عام  ،2015تود جمموعة الـ  77والصني أن
أن أشارك يف اإلعراب عن التقدير العميق والتهانئ ملضيفينا
تكرر ما يلي .يف ما يتعلق بالعالقة و/أو الروابط بني وسائل
اإلثيوبيني على التنظيم الناجح للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنفيذ ،وجوانب خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015ونتيجة
التنمية ،الذي ُع ِقد يف أديس أبابا يف الفترة من  13إىل 16
املؤمتر الدويل الثالث لعملية متويل التنمية ،أي خطة عمل أديس
متوز/يوليه .وأود أيضًا أن أغتنم هذه املناسبة لكي أشكركم،
أبابا ،ترى املجموعة أنَّه جيب احترام سالمة خطة التنمية ملا
يا سيادة الرئيس ،على اهتمامكم الشخصي الشديد هبذه
بعد عام  2015ومتويل عملية التنمية ،ألهنما أمران خمتلفان
أنوه باحلضور ِّ
املبكر لألمني العام ومشاركته يف هذه
املسألة.
ِّ
متامًا يف النطاق واملقصد .وتو ّد املجموعة أيضًا أن تشدد على
املسألة كذلك .ونود أن نقدم شكرًا خاصًا للسفريين ِغري
أن وسائل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  2015ال ميكن أن
َّ
ِ
بيدرسن وجورج تالبوت على جهودمها الدؤوبة خالل الشهر
تكون بدي ً
ال من خطة عمل أديس أبابا وال أن حتل حملها .بدال
املاضي .فكل أعماهلما موضع تقدير كبري ،وأعتقد أنه ميكننا
من ذلك ،ينبغي لتمويل التنمية الناتج عن أديس أبابا أن يدعم
إن مؤمتر أديس أبابا كان جناحًا باهرًا.
ويكمل وسائل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  .2015ووسائل مجيعًا القول َّ
َّإن خطة عمل أديس أبابا التارخيية تزودنا بوسيلة لتنفيذ خطة
مكون
التنفيذ املحددة يف كل هدف ويف اهلدف  17هي ِّ
أساسي قائم بذاته خلطة التنمية ملا بعد عام  ،2015وجزء ما بعد عام  2015بأهدافها اإلمنائية املستدامة .وقد اتفقنا معًا
على رؤية طموحة تعاجل النطاق الكامل لوسائل التنفيذ .واتفقنا
أساسي من هذه اخلطة اليت نتفاوض بشأهنا حاليًا.
معًا على أنَّه سيتعني على اجلميع القيام بعمل ما لتحقيق خطة
وتود جمموعة الـ  77والصني أن تكرر أهنا مل َّ
تتخل عن
ما بعد عام  .2015والقيمة والقوة احلقيقيتان خلطة عمل أديس
مواقفها املبدئية اليت تتمثل أهدافها يف مواصلة السعي إىل إجياد
أبابا هي مشوليتها  -جناح ينبغي عدم تعريضه للخطر بأية حماولة
نظام اقتصادي عاملي عادل يتصف بروح تعددية األطراف،
إلعادة التفاوض بشأن مواضيع خمتارة .وبتجميع املوارد املحلية،
ومزودة
وكفالة أن تكون الشراكة العاملية من أجل التنمية حقيقية َّ
االستثمارات والتمويل العام الدويل معًا  -مبا يشمل املساعدة
ٍ
سنوات من التخلف
مبوارد كافية ،واملساعدة يف عكس مسار
اإلمنائية الرمسية  -والسياسات اجليدة ،يتبيَّن َّأن العمل على مجيع
االمنائي والفقر املزمنَني اللذين ما برحا يؤثران على البلدان النامية.
اجلبهات سيكون ضروريًا للنجاح يف مكافحتنا املشتركة للفقر،
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وعدم املساواة واإلقصاء ومن أجل التنمية املستدامة .وإدماج
مهد السبيل
األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة على حنو متوازن ،يُ َّ
حنو إطار عاملي وحيد وجمموعة من األهداف.
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ميس
التفصيلية َّ
ستقدم وفقًا لألحكام املطبَّقة .وبيان اليوم ال ُّ
املقدم من األمني العام إىل اللَّجنة االستشارية لشؤون
بالتقرير َّ
اإلدارة وامليزانية واللجنة اخلامسة املعنية بامليزانية املقترحة لفترة
السنتني  2017-2016واليت ينبغي أن تأخذ يف االعتبار أوالً
الفعالة من حيث التكلفة لتوفري
وقبل كل شيء مجيع الوسائل َّ
املوارد املطلوبة ،إذا ُو ِجدت ،وإمكانية التمويل عبْر توزيع
املوارد املتوافرة .ونعتقد أنه ينبغي لنا أن نسعى جاهدين لزيادة
الشفافية بشأن أرقام امليزانية ،كما ينبغي تزويد الدول األعضاء
سلفًا بأية بيانات شفوية عن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية.

إن االحتاد األورويب سيواصل املسامهة بنصيبه يف ذلك
َّ
اجلهد ،على الصعيدين املحلي واخلارجي ،مع تركيز خاص
على البلدان األشد عوزًا وقارة أفريقيا .فاالحتاد األورويب هو
السوق األكثر انفتاحًا يف العامل أمام البلدان النامية ،وأكرب
مانح يف العامل ،ورائد يف تصميم واستخدام آليات التمويل
ٍ
َ
أن النتيجة الناجحة للمؤمتر ترمز إىل مسامهة
املبتكرة .ويف رأينا َّ
أفريقيا يف التعددية .إهنا تشكل أيضًا اخلطوة األوىل واألساسية
حنو اعتماد خطة ما بعد عام  2015يف أيلول/سبتمرب ومؤمتر
باريس لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ (مؤمتر األطراف احلادي والعشرون) يف كانون األول/
ديسمرب .وترشيد التنمية املستدامة يف خطتنا املشتركة وتعبئة
يزودنا بالزخم الذي
مجيع األطراف الفاعلة لتنفيذها ،فإهنا ِّ
حنتاج إليه لتحقيق النجاح يف مؤمتر قمة أيلول/سبتمرب يف
نيويورك ،وإبرام اتفاق طموح وشامل بشأن املناخ يف مؤمتر
األطراف احلادي والعشرين يف باريس.

ويشرفين اإلدالء هبذا البيان بالنيابة عن  14دولة عضوًا
يف اجلماعة الكاريبية .ونؤيد البيان الذي أدىل به ممثل جنوب
أفريقيا بالنيابة عن جمموعة الـ  77والصني ،والبيان الذي
سيدىل به يف وقت الحق اليوم ممثل ملديف بالنيابة عن حتالف
الدول اجلزرية الصغرية النامية.

لقد تغيَّر العامل يف العقود املاضية تغريًا جذريًا ،مبا يشمل
طبيعة حتدياتنا العاملية ونطاقها ،وسببها وآثارها ،وقدرات
كل منا على معاجلتها .ويتعني على خطة التنمية ملا بعد عام
 2015أن تستجيب لتلك الديناميات املتطورة .وإننا سنواصل
املشاركة على حنو بنَّاء يف التحضريات املقبلة ملؤمتر قمة أيلول/
لكن االتفاق
سبتمرب  .2015وال يزال أمامنا شوط نقطعهَّ ،
قربنا كثريًا.
يف أديس أبابا َّ
ويف ما يتعلق بالبيان الشفوي بشأن اآلثار املترتبة يف
امليزانية الربناجمية الذي تاله ممثل األمانة العامة باالقتران مع
أن التقديرات
التوصيات الواردة يف القرار  ،313/69ندرك َّ

إن نتيجة املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية  -خطة عمل
َّ
أديس أبابا اليت اعتُ ِمدت يف إثيوبيا  -تتويج لعملية حكومية
دولية مل تبدأ إالَّ قبل بضعة أشهر يف تشرين األول/أكتوبر
 .2014وقد مشلت العملية جوالت عديدة من اجللسات غري
الرمسية املوضوعية مع الدول األعضاء ،وجلسات استماع غري
رمسية مع املجتمع املدين وقطاع األعمال التجارية .لقد كانت
جلسات الصياغة واملفاوضات املوضوعية الالحقة مكثَّفة
ومطولة أحيانًا .ويف هذا الصدد ،تو ّد اجلماعة الكاريبية أن
َّ
تسجل يف حمضر اجللسة إشادتنا بامليسرين املشاركني للعملية
ِّ
التحضريية ،سفري غيانا ،جورج تالبوت ،وسفري النرويجِ ،غري
ِ
بيدرسن ،على قيادهتما امللتزمة وثباهتما يف توجيهنا حنو التوصل

تولَّى الرئاسة نائب الرئيس ،السيد منيسي (سوازيلند).
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السيدة رامبايل (سانت لوسيا) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن خالص مشاعر العزاء
واملواساة من اجلماعة الكاريبية على رحيل املمثل الدائم
جليبويت.
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معتمدة .ونو ّد أيضًا اإلشادة حبكومة وشعب
إىل وثيقة ختامية َ
مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية على استضافة مؤمتر ناجح.
ترحب اجلماعة الكاريبية خبطة عمل أديس أبابا ،كما
ُدمت لكي نأخذها يف االعتبار يف القرار  .313/69وتشكل
ق ِّ
معززة أهدافها توطيد االزدهار
النتيجة أساسًا لبناء شراكة عاملية َّ
االقتصادي العاملي والشامل وحتسني رفاه الناس بينما تتم محاية
تفصل خطة مالية ملعاجلة جمموعة واسعة من املسائل،
البيئة .إهنا ِّ
تشمل اإلجحاف االجتماعي ،وتغري املناخ ،والتكنولوجيا،
ومجع البيانات وبناء القدرات .وجماالت العمل امللحوظة يف
الوثيقة ستكون أساسية لتحقيق تنميتنا املستدامة اجلماعية،
كما وردت يف الفقرة  19من الوثيقة اخلتامية املعروضة علينا.
وخطة التنمية ملا بعد عام  ،2015مبا يشمل أهداف التنمية
منشطة من
املستدامة ،وميكن حتقيقها يف إطار شراكة عاملية َّ
أجل التنمية املستدامة ،مدعومة بسياسات وإجراءات حمددة
أن خطة العمل ستدعم وتكمل
مبيَّنة يف خطة العمل .أي َّ
الوسائل الالزمة لتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام .2015
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كما نكرر مناشدتنا للمؤسسات املالية الدولية إنشاء
آليات مناسبة إلدارة املخاطر وتنفيذ هذه اآلليات بغية املعاجلة
الكاملة للضعف املرتبط بالكوارث الطبيعية واخلطر املتصل
باملناخ الذي يعطل عملية التنمية يف البلدان اجلزرية الصغرية
النامية يف منطقة البحر الكارييب .وأخريا ،جندد التأكيد على
دعوتنا إىل النظر العاجل يف االرتفاع الكبري غري املستدام
واملستمر ملستوى الدين الذي ينجم عنه ضيق للحيز املايل
ال يزال يعيق مسار منطقة اجلماعة الكاريبية عن حتقيق التنمية
املستدامة وسيؤدي إىل تقويض بلوغ املنطقة ألهداف التنمية
املستدامة.

لقد وصف األمني العام بان كي  -مون خطة عمل
أديس أبابا بأهنا خطوة رئيسية إىل األمام لبناء عامل لتحقيق
الرخاء والكرامة للجميع .وستتمثل خطوتنا اجلماعية املقبلة
يف إجناح حتقيق تلك اخلطة وهي  -تنفيذ االلتزامات ،وتنقيح
السياسات واالتفاقات الواردة يف اخلطة يف الطريق حنو حتقيق
تنميتنا املستدامة .وجتدد اجلماعة الكاريبية التأكيد على دعمها
تغتنم اجلماعة الكاريبية هذه الفرصة لتؤكد بضع مسائل جلميع اجلهود الرامية إىل التحقيق الكامل خلطة عمل أديس
رئيسية جيب معاجلتها بينما منضي ق ُدمًا لضمان أن يكون بوسع أبابا ،اليت تشكل عنصرا بالغ األمهية خلطة التنمية املستدامة يف
الدول اجلزرية الصغرية النامية الكاريبية حتقيق اإلمكانية الكاملة منطقتنا ويف مجيع الدول األعضاء.
السيد سارير (ملديف) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
واملفيدة من خطة عمل أديس أبابا .وجيب أن نؤكد جمددًا أننا
تعازي العميقة حلكومة جيبويت يف وفاة زميلنا
سنواصل إيالء االعتبار الكامل لالحتياجات اإلمنائية اخلاصة للدول أعرب عن
ّ
اجلزرية الصغرية النامية ،كما ُح ِّددت يف مسار إجراءات العمل العزيز ،املمثل الدائم جليبويت ،السفري روبله أوهلايه .كما أود
املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية ،وأن نكون مدركني حتديد أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تعازينا احلارة حلكومة اهلند
َّ
األدوات واملوارد املالية ،مبا يف ذلك املوارد اجلديدة واإلضافية وشعبها يف الوفاة املفجعة لسري أ .ب .ج .عبد الكالم،
للتصدي للتحديات اإلمنائية الكبرية أمام الدول اجلزرية الصغرية رئيس اهلند السابق.
النامية والنامجة ،من بني أمور أخرى ،عن حترير التجارة ،والتدهور
ويشرفين أن أديل هبذا البيان بالنيابة عن حتالف الدول
البيئي العاملي ،مبا فيه تغري املناخ؛ واألمن العاملي ومسائل أخرى اجلزرية الصغرية .ونعلن تأييدنا للبيان الذي أدىل به املمثل
تستهدف بالتحديد االهتمام خبطة التنمية ملا بعد عام  .2015الدائم جلنوب أفريقيا بالنيابة عن جمموعة الـ  77والصني.
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وال يزال حتالف الدول اجلزرية الصغرية ملتزما بالتحقيق
ونشاطر اآلخرين اإلشادة بامليسرين املشاركني االثنني
واملنسقني واملفاوضني الذين ساعدوا على جعل هذه الوثيقة الكامل خلطة عمل أديس أبابا .وهدفنا هو القضاء على الفقر
واقعا .وأود أن أعرب عن شكري اجلزيل على كرم مضيفينا ،وحتقيق التنمية املستدامة.
شعب إثيوبيا وحكومتها ،اللذين اضطلعا بدور حموري طوال
السيد مينامي (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :ترحب اليابان
تلك العملية .ويرحب حتالف الدول اجلزرية الصغرية خبطة عمل باعتماد اجلمعية خلطة عمل أديس أبابا (القرار ،313/69
أديس أبابا باعتبارها وثيقة داعمة ومكملة لتحقيق خطة التنمية املرفق) .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناننا العميق
ملا بعد عام  ،2015مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة .وإذ لشعب إثيوبيا وحكومتها على سخائهما وحسن ضيافتهما،
ننتظر مجيعا بشغف انعقاد مؤمتر باريس التفاقية األمم املتحدة فضال عن تفانيهما يف النجاح الكبري الذي حققه املؤمتر .كما
اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ ،املقرر عقده يف باريس ،فإن خطة أشكر امليسرين املشاركني االثنني للعملية ،السفري جورج
عمل أديس أبابا تشكل أيضا املزيد من إعادة التأكيد على تالبوت ممثل غيانا والسفري غاير بيدرسن ممثل النرويج ،على
االلتزامات اليت قطعت يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية.
عملهما الدؤوب.

ويشكل العمل الذي أجنزناه هنا اليوم نقطة انطالق أخرى
يف الطريق حنو التصدي ألكرب التحديات اليت يواجهها املجتمع
العاملي .وآمل أن تؤيت البذور اليت غرسناها أكلها يف األشهر
واألعوام املقبلة .ويستهدف اإلطار الذي أنشأناه معاجلة األبعاد
الثالثة للتنمية املستدامة .فهو يسلم بشكل أساسي بأن التنمية
عملية كلية وبأنه ال ميكن التوصل إىل حلول جمدية لتحقيق
التنمية الوطنية إال من خالل إبداء املزيد من اإلرادة السياسية
وتعزيز الشراكات والعمل امللتزم.
إن الدول اجلزرية الصغرية النامية اخنرطت بفعالية طوال
عملية املفاوضات ،وهي ترحب باالعتراف باحلالة اخلاصة
للدول اجلزرية الصغرية النامية يف جمال التنمية وباألحكام
املحددة املتعلقة هبذه احلالة من أجل تنفيذها الذي يستلزمه
هذا االعتراف ،مبا يف ذلك الروابط مع إجراءات العمل املعجل
للدول اجلزرية الصغرية النامية .وبالرغم من أنه ميكن زيادة
تعزيز صياغة الوثيقة ،ال نزال على اقتناع بأنه حان الوقت
للتركيز على الشروع املبكر يف تنفيذ الوثيقة اخلتامية (القرار
 ،313/69املرفق) والتحقيق الكامل لاللتزامات الواردة يف
الوثيقة اخلتامية.
1523164

وتستفيد خطة عمل أديس أبابا من توافق آراء مونتريي
وإعالن الدوحة وتضيف إليهما قيمة .وتشرع اليابان يف
تنفيذ اخلطة حبماس ،وتتوقع من اآلخرين أن حيذوا حذوها.
ومتنحنا خطة عمل أديس أبابا زمخا هائال للمضي قدما على
حنو إجيايب يف بقية مسارات املفاوضات يف هذا العام املهم،
ال سيما يف خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وكما اتفقنا
يف أديس أبابا ،فإن خطة التنمية ملا بعد عام  2015ستدعم
بالسياسات واإلجراءات امللموسة الواردة يف اخلطة .وأناشد
الدول األعضاء الوفاء باالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف أديس
أبابا واالمتناع عن التفاوض يف مسارات أخرى .كما ينبغي
أن نويل العناية الواجبة إلدماج األجزاء ذات الصلة خلطة عمل
أديس أبابا يف املرحلة الالحقة خلطة التنمية ،مثل آلية املتابعة.
وأخريا ،أود أن أؤكد على أمهية اختاد إجراء متسم
بالشفافية ومبين على القواعد بشأن اجلوانب املتعلقة بامليزانية
جلميع اإلجراءات اليت تتخذها اجلمعية .فموضوع مناقشتنا يف
هذا اجلهاز أهم من أن تتعرض خلطر عدم التنفيذ من خالل
األمم املتحدة .ومن هذا املنطلق ،ينبغي إيالء العناية الواجبة
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للجوانب املتعلقة بامليزانية واإلطار الزمين املحدد وفقا قواعد
اجلمعية ذات الصلة.
السيد أنطونيو دي آ ِغيار باتريوتا (الربازيل) (تكلم
تعازي القلبية
باإلنكليزية) :أود أن ابدأ بياين باإلعراب عن
ّ
لشعب جيبويت وحكومتها وألسرة زميلنا العزيز للغاية ،روبله
أوهلايه ،الذي سيفتقده كثريا مجيع من أعجبوا مبزاياه املهنية
والشخصية االستثنائية.
كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ،أوال ،ألعرب عن أصدق
مشاعر التقدير لشعب إثيوبيا وحكومتها ،اللذين استضافا
حبفاوة كبرية املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية يف مدينة
أديس أبابا الرائعة قبل أسبوعني .ونرحب باعتماد اجلمعية
العامة خلطة عمل أديس أبابا .وأعتقد أن علينا أن نسلم
باإلسهام الكبري الذي مل يقدمه السفريان بيدرسن ممثل النرويج
وتالبوت ممثل غيانا وحدمها ،بل قدمه أيضا وبشكل خاص
رئيس اجلمعية العامة ،السيد سام كوتيسا ،الذي اضطلع
بالقيادة وحتلى باحلكمة يف املراحل النهائية لعملية املفاوضات.
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لقد أثبت متويل التنمية أنه عملية قيّمة ومستقلة هلا جماهلا
وحتديها اخلاصني هبا ،وق ّدمت إسهامًا كبريًا يف تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة .وهكذا فإن الوثيقة اخلتامية ها اليت متخض
عنها اجتماع أديس تؤيد اهلدف  17وغريه من وسائل تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة ،على النحو الوارد يف الفقرة  19من
تكمل وسائل التنفيذ اخلاصة لألهداف احلالية
الوثيقة .وهي ّ
املتكاملة ،فض ً
ال عن اهلدف  17القائم بذاته ،وينبغي احلفاظ
عليها كما هي ،بوصفها عناصر أساسية يف إطار األهداف
والغايات خلطتنا العاملية.
املكرسني واملتكاملني
كذلك فإن املتابعة واالستعراض ّ
ملؤمتر أديس مها نتيجة إجيابية أخرى من النتائج اليت متخض
عنها املؤمتر وسوف يسهمان أيضًا يف املتابعة الشاملة والنظر
يف تنفيذ خطة ما بعد عام  2015ككل .إن إنشاء آلية لتيسري
التكنولوجيا ،باإلضافة إىل كوهنا إحدى النتائج امللموسة
ألديس ،يضرب مثال أيضًا على احلوار البنّاء بني الشمال
واجلنوب الذي يساعدنا على إحراز تقدم يف مسألة بالغة
األمهية بالنسبة ملعظمنا وما زالت حساسة بالنسبة للبعض منا.

وتعلن الربازيل تأييدها للبيان الذي أدىل به املمثل الدائم
أو ّد أن أعيد إىل األذهان بأن الدول األعضاء اتفقت على
جلنوب أفريقيا ،زميلنا السفري مامابولو ،بالنيابة عن جمموعة
الـ  77والصني .وأود أن أديل بالتعليقات التالية بصفيت الوطنية .إدراج النص الكامل للفقرة  123من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر
أديس يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015ويتعني الوفاء هبذا
وتشكل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل
االتفاق اآلن .وتطرح نتائج أديس األسئلة الصحيحة .علينا أن
التنمية خطوة أوىل هامة يف طريق تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
نتأكد من أننا قادرون على تقدمي اإلجابات الصحيحة عليها.
وخطة التنمية ملا بعد عام  2015بأكملها .وأدجمت نتائج أديس
ويف هذا الصدد ،نؤكد جمددا أمهية تعبئة موارد جديدة وإضافية
أبابا التنمية املستدامة يف إطار متويل التنمية بإقرارها بالتكامل
من أجل التنمية على النحو الذي ال يعزز فحسب من التزامنا
فيما بني األبعاد الثالثة للخطة  -االجتماعية واالقتصادية والبيئية
بتنفيذ نتائج أديس ،ولكن يشجع أيضًا على مزيد من الطموح
 من أجل جعلها متسقة مع الرؤية املشتركة اليت قدمها رؤساءيف تعبئة وسائل جديدة وإضافية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
دولنا وحكوماتنا يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام
على الرغم من التقدم املحرز يف أديس ،يؤسفنا عدم
 ،2012وهي عملية ستتوج باعتماد خطة التنمية ملا بعد عام
وجود توافق يف اآلراء على رفع مستوى جلنة الضرائب إىل
 2015وأهداف التنمية املستدامة يف أيلول/سبتمرب.
هيئة حكومية دولية ،على النحو الذي اقترحته جمموعة الـسبعة
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والسبعني والصني ،وحظي بدعم واسع من املجتمع املدين ومن
لدن اقتصاديني مرموقني وصانعي السياسات حول العامل،
باإلضافة إىل وسائط اإلعالم .وبينما ننظر إىل خارج أديس وإىل
العمليات اجلارية خالل هذه السنة اهلا ّمة لألمم املتحدة ،يشجعنا
يف اإلعالن السياسي خلطة التنمية ملا بعد عام  2015االعتراف
بالروابط املشتركة مع متويل التنمية ،ونعيد تأكيد تصميمنا القوي
على مواصلة اإلسهام يف بناء “املستقبل الذي نصبو إليه”.

تؤكد نيوزيلندا جمددًا التزامها بتحويل كلمات خطة
عمل أديس أبابا إىل أفعال ملموسة .وسنكفل لسياساتنا
واستثماراتنا وجهودنا املبذولة بأن حتقق نتائج قوية يف البلدان
النامية يف هذا اإلطار اجلديد للتنمية بالتمويل .ونتطلع إىل
العمل يف شراكات فعالة وشفافة وذات أثر حنو هدفنا املشترك
املتمثل يف إهناء الفقر وبناء القدرة على التكيف وحتسني الرخاء
املشترك يف مجيع أحناء العامل.

السيدة ميكلسن (نيوزيلندا) (تكلمت باإلنكليزية):
ترحب حكومة نيوزيلندا بنتائج املؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية .ونشيد جبهود مجيع الذين عملوا بال كلل خالل الشهر
املاضي للتوصل إىل اتفاق بشأن برنامج عمل أنشطة أديس أبابا
(القرار  ،313/69املرفق) .ونشكر حكومة إثيوبيا وامليسرين
املشاركني من النرويج وغيانا على قيادهتما وتنسيقهما لطائفة
واسعة من اآلراء للتوصل إىل اتفاق وتكليل عمل املؤمتر بالنجاح.

السيدة ميخيا فيليس (كولومبيا) (تكلمت باإلسبانية):
تعازي املخلصة إثر وفاة عميد السلك
أود أن أعرب عن
ّ
الدبلوماسي ،السفري واملمثل الدائم جليبويت لدى األمم املتحدة.
وكما قال العديد ممن تكلموا قبلي ،فقد اضطلع بدور هام
جدًا بالنسبة لنا .وكان أول شخص التقى بنا وأسدى لنا
املشورة .أعرب عن مشاعر املواساة القلبية ألسرته وجيبويت
شعبا وحكومة.

إن خطة عمل أديس أبابا التزام عاملي تارخيي .ويضع إطارًا
يسخر جمموعة متنوعة من املصادر وجيعلها متاحة لتمويل التنمية
ّ
والقضاء على الفقر وكفالة أال يتخلف أحد عن الركب .ويرتب
التزامات تارخيية لتمكني الفتيات والنساء من املشاركة على
قدم املساواة يف صنع القرار .وترحب نيوزيلندا باعتراف اخلطة
بالقيود اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف حتقيق
تطلعاهتا اإلمنائية والتزام املجتمع الدويل بالنظر يف هذه القيود.

إين ممنت حلسن توقيت عقد هذه اجللسة للبت يف نتائج
خطة عمل أديس أبابا (القرار  ،313/69املرفق) للمؤمتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية .وأشكر الرئيس سام كوتيسا
على قيادته املثالية يف الوصول بنا إىل اعتماد خطة العمل؛
وبطبيعة احلال ،أعرب عن امتناين لشعب وحكومة إثيوبيا على
حسن الضيافة وتنظيم املؤمتر .وقد اضطلع جورج تالبوت
سفري غيانا ،وغاير بيدرسني سفري النرويج بأدوار رئيسية يف
املفاوضات .وأتق ّدم بالشكر إىل كليهما.

متثّل خطة عمل أديس أبابا التزامًا عامليًا قويًا بالتنمية،
ولكن عملنا ما هو إال بداية الطريق .لقد آن األوان اآلن
لتنحية اخلالفات املتبقية جانبًا ومعاجلة العقبات القائمة منذ
أمد بعيد أمام احلد من الفقر .ومن األمثلة على ذلك إصالح
النظام التجاري الدويل .وميكن لنتيجة ناجحة جلولة مفاوضات
الدوحة ولإلصالحات الرامية إىل حتسني الوصول إىل األسواق
الزراعية وإلغاء إعانات التصدير أن يكون هلا أثر حتويلي على
البلدان النامية.
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نؤيد البيان الذي أدىل به السفري مامابولو ،ممثل جنوب
إفريقيا بالنيابة عن جمموعة السبعة والسبعني والصني.
وترحب كولومبيا بربنامج عمل أديس أبابا ،بوصفه
األساس الذي نبين عليه إطار التمويل الالزم لتقدمي دعم فعال
لتنفيذ خطة العمل اجلديدة هذه .ومن هذا املنطلق ،نرى أن
مبادئ وثيقة أديس أبابا تستكمل مجيع وسائل التنفيذ خلطة
التنمية ملا بعد عام  .2015هذا العنصر التكميلي هام جدًا
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بالنسبة لنا ألننا ،رغم تسليمنا بأن نتائج وثيقة أديس أبابا املناخ ،سريسي األساس لتحقيق التنمية املستدامة ،والرفاه
تتضمن عناصر هامة جدًا ،إال أهنا ال تشمل وال تستنفد مجيع اللذين تستحقهما بلداننا وحتتاجهما إليهما.
األدوات واآلليات الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة اجلديدة.
السيدة رفيلوفا  -بوروفيك (االحتاد الروسي) (تكلمت

أو ّد أن أبرز بعض العناصر اليت تكتسي أمهية كربى للبلدان بالروسية) :نود أوال أن نشارك يف اإلعراب عن مشاعر العزاء
النامية ،مثل الوالية إلنشاء منتدى عاملي للهياكل األساسية واملواساة ألسرة وأصدقاء سفري جيبويت الراحل.
ٍ
سيمكن من سد الثغرات القائمة؛ ووالية إنشاء آلية لتيسري
إن االحتاد الروسي يويل أمهية خاصة للتحدي املتمثل يف
التكنولوجيا؛ وإنشاء منتدى املجلس االقتصادي واالجتماعي
ضمان أن حتظى خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام ،2015
ملتابعة عملية متويل التنمية ،مبشاركة حكومية دولية؛ مناشدة
باملوارد الالزمة لتنفيذها .وقد ساهم الوفد الروسي بنشاط
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية التصدي بشكل مناسب
للتحديات اليت تواجه البلدان متوسطة الدخل؛ واالعتراف يف إعداد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية
باحتياجات البلدان يف حاالت الزناع وما بعده؛ وأيضًا( ،القرار  ،313/69املرفق) ويؤيد تأييدا كامال اعتماد اجلمعية
بطبيعة احلال ،النداء املوجه إىل األمم املتحدة لوضع قياسات العامة هلا اليوم .ومتثل خطة عمل أديس أبابا خطوة مهمة
شفافة للتنمية املستدامة تتجاوز دخل الفرد وتعترف بالفقر يف اجتاه حتسني فعالية تعبئة املوارد لتحقيق أهداف التنمية
بأبعاده الكثرية والثغرات اهليكلية اليت تعيق التنمية املستدامة .املستدامة .ونؤمن بأن تنفيذ الربنامج سوف يساعد على تعزيز
ويرى بلدي أنه جيب علينا أن حنترم عدم جتزئة خطة التنمية ملا الدور املحفز الذي تؤديه املساعدة اإلمنائية الرمسية ،وتنشيط
ال عن عملية متويل التنمية ،ومها عمليتان وتعبئة التمويل املحلي اخلاص والعام ،وإعطاء دفعة لتمويل
بعد عام  ،2015فض ً
االستثمارات يف جمال التنمية ،وحتسني آليات التمويل يف
خمتلفتان متامًا من حيث النطاق والغرض.
إن نتائج املؤمتر الثالث لتمويل التنمية اليت أقررناها للتو ،األجل الطويل.
خطوة رئيسية إىل األمام يف تنشيط وتعزيز التحالف العاملي
من أجل التنمية .ومهما يكن من أمر ،فنحن على اقتناع
أيضًا بأنه جيب علينا االستمرار يف العمل لتحقيق إطار حتويلي
طموح من يتناسب مع حجم التحديات الراهنة وميكننا من
سد الثغرات الرئيسية يف املجاالت التكنولوجية واالقتصادية
واالجتماعية اليت على الرغم من التقدم الذي أحرزناه ،ال تزال
قائمة يف مجيع املستويات.

نعتقد بأنه نتيجة للكم اهلائل من العمل الذي جرى
االضطالع به ،تعد خطة عمل أديس أبابا قوية وطموحة،
وتستحق أن تدرج يف خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وأغتنم
هذه الفرصة ألشكر شعب وحكومة إثيوبيا على كرم الضيافة
والتنظيم الفعال ،وعلى استضافة املؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية.

يف اخلتام ،أؤكد أن وفد بلدنا على استعداد للتعاون
مل تكن تلك عملية سهلة .ورغم اخلالفات واملفاوضات واملشاركة يف تبادل مثمر لوجهات النظر بشأن سائر جوانب
الصعبة ،فإين مقتنع بأن املسار الذي نسري عليه ،والذي تنفيذ خطة عمل أديس أبابا ،من أجل ضمان حتقيق عائد أفضل
سيستمر مع التصديق على خطة التنمية ملا بعد عام  2015من تنفيذها ،ال سيما يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام .2015
ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
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السيد إردمان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أغتنم هذه الفرصة ألشكر مرة أخرى حكومة
وشعب إثيوبيا على استضافتهما الرائعة للمؤمتر الدويل التارخيي
الثالث املهم املعين بتمويل التنمية .ونريد أن نشكر بوجه
خاص رئيس الوزراء دسلغن ووزير اخلارجية غربريوسس على
مساعدهتما شخصيا بقيادهتما لنا اليت أدت إىل إبرام اتفاق هنائي
بشأن النص املهم املعروض علينا (القرار  ،313/69املرفق).
تشكر حكومة بلدي األمني العام ،ووكيل األمني العام ورئيس
اجلمعية العامة ،وأمانة متويل التنمية على دعمهم للمؤمتر.
نريد أيضا أن نعرب عن شكرنا اخلاص للميسرين املشاركني،
السفري بيدرسون والسفري تالبوت ،على قيادهتما القوية خالل
هذه العملية .فقد أدارا باقتدار هذه املفاوضات خالل الثمانية
أشهر املاضية ،وساعدا بذلك على بناء توافق آراء بشأن
إطار طموح سيساعدنا على حتقيق هدفنا املتمثل يف القضاء
على الفقر املدقع ،وحتقيق التنمية املستدامة .اجتمعنا لتعميق
التزامنا اجلماعي بإهناء الفقر املدقع ،وتعزيز النمو الشامل،
وتوفري الوسائل الالزمة لتنفيذ خطتنا الطموحة للتنمية ملا بعد
عام  .2015ويسرنا أن حنتفل هبذا اإلجناز مع اجلميع اليوم،
والعمل جنبا إىل جنب مع مجيع الوفود ،للمضي قدما بالزخم
الذي وفره مؤمتر أديس أبابا ،من أجل الوصول باملفاوضات
إىل نتيجة ناجحة يف مرحلة ما بعد عام .2015
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إن إكوادور بتأييدها للبيان الذي أديل به بالنيابة عن
جمموعة السبعة والسبعني والصني ،وتأكيد التزامنا الكامل جبميع
القضايا اليت تشترك فيها مجيع البلدان النامية ،إمنا تؤكد رفضها
للموقف الذي يعترب الدولة جمرد طرف فاعل آخر يف تعبئة املوارد
والقضاء على الفقر .ونعتقد اعتقادا راسخا أنه على العكس
من ذلك ،فإن الدولة ،نظرا ملسؤوليتها اجلوهرية ،هي الفاعل
الرئيسي يف التحالف العاملي من أجل حتقيق التنمية ،ألهنا متتلك
قدرات مشروعة للتخطيط االستثمارات وإدارهتا واإلشراف
عليها من خالل السياسة العامة لتوليد ديناميكية داعمة للتنمية.
لكن يتعني على مجيع الدول االنضمام إىل التحالف العاملي،
وينبغي ألصحاب املصلحة اآلخرين تأييد اخلطوط التوجيهية
للسياسات اليت تصدرها الدولة والعمل وفقا لتلك اخلطوط.
وعالوة على ذلك ،يود وفد بلدي أن يؤكد جمددا
التحفظات على الفقرة  31واجلملة األوىل من الفقرة 113
من القرار  313/69اليت أعرب عنها يف بيانه اخلتامي يف
املناقشات اليت جرت يف أديس أبابا ،،فضال عن تعليل مواقفنا
الوطنية اليت مت التعبري عنها كتابة ،وإرساهلا إىل أمانة متويل
التنمية قبل إلقاء بياننا يف أديس أبابا .إزاء هذه اخللفية ،نضيف
صوتا آخر إىل توافق اآلراء ،ونرحب باعتماد اجلمعية العامة
خلطةذ عمل أديس أبابا.

يود وفد بلدي أيضا اإلعراب عن قلقه حيال تسجيل
بيان اإلكوادور يف ختام املؤمتر .ويف هذا الصدد ،شرح وفدنا
السيد شربكاوف (إكوادور) (تكلم باإلسبانية) :أود بوضوح عدم موافقته وحتفظاته على الفقرتني املشار إليهما،
أن أعرب عما خياجلين من مشاعر حزن عميقة ،وأعرب عن أي الفقرتني  31و  .113وبعبارة أخرى ،فإن لإلكوادور
خالص مشاعر املواساة إثر وفاة املمثل الدائم جليبويت ،السيد حتفظني على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر أديس أبابا .وهناك 17
فقرة أوضحت اإلكوادور موقفها الوطين بشأن تفسري تلك
روبله أوهلايهيه.
الفقرات أو أجزاء منها.
أشكر شعب وحكومة إثيوبيا على عقد املؤمتر الدويل
الثالث لتمويل التنمية ،وأثين على امليسرين املشاركني( ،تكلم باإلنكليزية)
ذلك يعين بوضوح أن وفدنا أدرج  17تعليل موقف
السفريين تالبوت وبيدرسون ،على قيادهتما وعملهما املضين
وطين ،ولكنه مل يتحفظ على تلك الفقرات ومل يعترض عليها.
طوال العملية.
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نعتقد أن التحفظ خيتلف اختالفا واضحا عن شرح املوقف أبابا .ومع ذلك ،ال بد أن نؤكد جمددًا على بعض اجلوانب
ذات األمهية احليوية بالنسبة لنا ،وخاصة فيما يتعلق بعملية
الوطين.
التفاوض اجلارية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام .2015
(تكلم باإلسبانية)
أوالً ،نود أن نؤكد مرة أخرى على أمهية املسؤوليات
لألسباب املذكورة آنفا ،تعرب اإلكوادور عن قلقها إزاء
جودة الترمجة خالل اجتماعات هامة مثل اجتماع أديس أبابا .املشتركة ولكن املتباينة يف سياق التحالف العاملي من أجل
التنمية .هذا مبدأ وثيق الصلة باملوضوع كأساس لكل أشكال
ولذلك ،ندعو األمانة العامة إىل توخى املزيد من اليقظة
التعاون الدويل الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة .وجيب أن
فيما يتعلق خبربة املترمجني الشفويني يف مثل تلك االجتماعات،
خصوصا عندما يتعلق األمر مبسائل موضوعية قد تكون بالغة يكون ذلك املبدأ جزءًا أساسيًا من خطة التنمية ما بعد عام
احلساسية بالنسبة للدول األعضاء .ونطالب أيضًا بإجراء كافة  .2015جيب أن نُبقي عملية متويل التنمية منفصلة عن خطة
التصويبات الضرورية على البوابات اإللكترونية لألمم املتحدة .التنمية تلك ،ولكن ال بد من تعزيز أوجه التآزر بينهما .وجيب
ال أن تستمر تلك العملية حىت تفي الدول املتقدمة النمو بالتزاماهتا
وسنقدم نسخة خطية من هذا الطلب إىل األمانة العامة ،فض ً
عن البيان األصلي املؤرخ  16متوز/يوليه ،باللغتني اإلسبانية املالية إزاء البلدان النامية.
واإلنكليزية ،وذلك تيسريًا للترمجة الشفوية.
ونود أن نوضح أيضًا أن العديد من الوفود طالبت
السيدة روبياليس دي تشامورو (نيكاراغوا) (تكلمت
باإلسبانية) :أوال ،أود أن أشارك من أعربوا عن التعازي يف
وفاة صديقنا السفري روبله أوهلايه ،املمثل الدائم جليبويت.
ونقدم خالص تعازينا إىل أسرته وأصدقائه وحكومة جيبويت.

وأود أن أشكر معايل السيد سام كوتيسا ،رئيس اجلمعية
العامة،على كل ما بذله من اجلهد والقيادة لتأمني جناح املؤمتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية .ومرة أخرى ،نود أن نشكر
حكومة إثيوبيا وشعبها على كرم الضيافة وكل الدعم الذي
امليسرين.
قدم لنا .وأود أيضًا أن أشكر َ
ونيكاراغوا تؤيد البيان الذي أدىل به ممثل جنوب أفريقيا
يف وقت سابق اليوم باسم جمموعة الـ  77والصني .وبصفتنا
الوطنية ،نود أن نغتنم هذه الفرصة لشرح موقفنا.

لقد أبدى بلدنا مرونة بالغة خالل املفاوضات يف أديس
أبابا .وظل وزيرنا على اتصال دائم بالوزير اإلثيويب .وأعتقد
أننا كنا جزءًا مهمًا جدًا من توافق اآلراء الذي حتقق يف أديس
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بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية من أجل تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة .وقد ووفق على ذلك الطلب يف أديس أبابا .فلو
كانت الدول املتقدمة النمو قد أوفت بااللتزامات اليت قطعتها
يف الفقرتني  43و  44من القرار ( 2626د )25-الصادر يف
 24تشرين األول/أكتوبر  ،1970والذي اختذ بتوافق اآلراء،
مع وضع إطار زمين لالمتثال حبلول تشرين األول/أكتوبر
 ،1975لكانت املساعدات اإلمنائية الرمسية قد زادت مبقدار
أكثر من ضعف مستواها احلايل ،أي من  0.29يف املائة من
الناتج املحلي اإلمجايل حاليًا إىل  0.7يف املائة.
نود أن نوضح أيضًا أن متويل األنشطة املتصلة باملناخ
عمل إضايف .وجيب أال يصنف يف أي وقت من األوقات
على أنه جزء من املساعدات اإلمنائية الرمسية .ونريد أن نؤكد
أيضًاعلى حقيقة أنه ال توجد صيغة واحدة أو جمموعة من
التدابري اليت تنطبق على مجيع البلدان فيما يتعلق بتمويل التنمية.
لذلك ،ينبغي للدول أن حتمي فضاءها السياسي للتشريع
وإنشاء وتطبيق تدابري ومعايري ممكنة أو ضرورية.
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وال بد لنا أن نتجنب اإلجراءات األحادية القسرية
السيدة أوزغور (تركيا) (تكلمت باإلنكليزية) :بداية،
اليت تنتهك القانون الدويل وتشكل عقبة أمام خطط التنمية نود أن نشارك املتكلمني السابقني يف تقدمي تعازينا حلكومة
يف بلداننا ،كاحلصار املفروض على مجهورية كوبا الشقيقة جيبويت وشعبها يف وفاة أستاذ حبق ،هو املمثل الدائم جليبويت.
واملرفوض عامليًا .ونود أن نشري حتديدًا إىل الدول اليت تعيش
ونود أن نعرب مرة أخرى عن امتناننا لشعب إثيوبيا
يف ظل احتالل أراضيها .وبلدنا يتضامن مع نضال الشعب وحكومتها على حسن الضيافة .وبفضل االستقبال احلار
الفلسطيين وقضيته.
والتنظيم املمتاز ،أصبح مؤمتر أديس أبابا حدثًا تارخييًا ،بل
السيد كريبتون (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أود أن أشارك اآلخرين يف اإلعراب عن تعازينا لشعب جيبويت
يف وفاة ممثله الدائم لدى األمم املتحدة الذي شغل أيضا منصب
سفري غري مقيم جليبويت لدى كندا .وقد أحزنتنا وفاته.

واجتماعًا ناجحًا يف هذا العام الذي يكتسي أمهية تارخيية
لتحقيق التنمية املستدامة .ونود حنن أيضًا أن نغتنم هذه
الفرصة لإلعراب مرة أخرى عن تقديرنا مليسرينا ،املمثلني
الدائمني لغيانا والنرويج ،السفري تالبوت والسفري بيدرسن،
على اجلهود الدؤوبة والقيادة ،فض ً
ال عن ما أبدياه من التفاين
والشفافية واإلجيابية خالل املفاوضات يف نيويورك.

ونود أن نعرب عن هتنئتنا لشعب إثيوبيا على إدارته
الناجحة للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية .ونعرب أيضًا
عن خالص تقديرنا للميسرين ،السفري بيدرسن ،ممثل النرويج،
وقد أرست أديس أبابا سابقة مهمة ملؤمتر قمة األمم
والسفري تالبوت ،ممثل غيانا ،جلهودهم الدؤوبة لتمكيننا من املتحدة الذي سيعتمد خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015ويعقد
التوصل إىل توافق يف اآلراء .ونشكر شركاءنا على روح يف نيويورك يف الفترة من  25إىل  27أيلول/سبتمرب ،ومؤمتر
التعاون واملرونة اليت مكنتنا من إجناز خطة عمل أديس أبابا .األمم املتحدة املعين بتغري املناخ لعام  ،2015الذي سيعقد
وتوفر تلك اخلطة إطارًا لتعبئة املوارد من مجيع املصادر يف باريس يف الفترة من  30تشرين الثاين/نوفمرب إىل 11
من أجل حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر املدقع .كانون األول/ديسمرب .وحنن مستمرون يف وضع إطار خطة
وسوف توفر لنا الوسائل الكفيلة بتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عاملية للتنمية على مدى السنوات اخلمس عشرة القادمة ،مبا
عام  2015وأهداف التنمية املستدامة .والتدابري الواردة يف فيها حىت هذا األسبوع ،الذي نأمل أن يوضع خالله مشروع
خطة عمل أديس أبابا قادرة على تغيري حياة الباليني ومتكيننا الوثيقة اخلتامية لقمة التنمية املستدامة يف صورته النهائية.
من حتقيق املستقبل الذي نصبو إليه.
وتركيا يسعدها أن توفر خطة عمل أديس أبابا هنجًا شام ً
ال
بيد أنه ،يف وثيقة من هذا النوع ،ال مفر من وجود بعض وحتوليًا يشمل أبعادًا خمتلفة خلطة التنمية العاملية مع خمرجات
النقاط اليت حتتاج اللغة اليت صيغت هبا إىل قدر أكرب من الدقة .حمددة ،مثل آلية تسيري التكنولوجيا.
ولئن كنت لن أكرر ما ذكر يف ختام مؤمتر أديس أبابا ،فإننا
أخريا ،فإن اإلشارة الواردة يف الوثيقة اخلتامية بشأن
نسترعي انتباه الوفود األخرى إىل شرحنا للموقف ،ال سيما خطة عمل أديس أبابا إىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،
فيما يتعلق بالفقرتني  64و .117
وتركيا ليست طرفًا فيها ،ال ميكن تفسريها على أهنا تغيري يف
ختامًا ،أود أن أكرر التهنئة للشعب اإلثيويب ،الذي أسهم املوقف القانوين والسياسي جلمهورية تركيا فيما يتعلق بذلك
الصك.
يف حتقيق تلك النتيجة التارخيية.
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السيد أليمو (إثيوبيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود وفد بلدي يف أديس أبابا ،وحنن واثقون بأننا سنصل بعملنا بشأن خطة
تعوض .التنمية ملا بعد عام  2015إىل نتائج مثمرة بطريقة مماثلة.
أن يعرب عن أ ّن خسارتنا السفري روبلهي أوهلايه ال ّ
لقد فقدنا معلمًا ومستشارًا وصديقًا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود اآلن أن أعرب مرة
وأود أن أعرب عن ارتياح حكومة بلدي القليب للشرف أخرى عن امتناين حلكومة إثيوبيا على استضافتها بنجاح
واالمتياز اللذين ُمنحا إلثيوبيا باستضافة املؤمتر الدويل الثالث للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية وعلى قيادهتا القديرة
لتمويل التنمية .وأود أن أشكر مجيع الوفود اليت أخذت للمداوالت يف اللجنة الرئيسية ،مما جعل العملية تصل إىل
الكلمة لتعرب عن كلمات طيبة موجهة إىل حكومة بلدي .خامتة ناجحة .وأو ّد أيضًا التعبري عن تقديري اخلالص للسفري
ويود وفد بلدي أن يغتنم هذه الفرصة لكي يشكر معايل جورج ويلفريد تالبوتّ ،
ممثل غيانا ،والسفري غاير بيدرسن،
السيد سام كوتيسا ،رئيس اجلمعية العامة ،ملسامهته حامسة ممثل النرويج ،الضطالعهما بدور امليسرين وإجرائهما باقتدار
األمهية خالل التفاوض للوصول بالعملية إىل هنايتها .إن ما وصرب املناقشات واملفاوضات املعقدة يف املشاورات غري
فعله الرئيس يتجاوز بكل املقاييس نداء الواجب ،وحنن نعرب الرمسية .أسهمت هذه املشاورات إسهامًا هائ ً
ال يف الوثيقة
عن امتناننا الصادق له .ونود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا اخلتامية اإلجيابية للمؤمتر .وأخريًا ،أود أن أشكر مجيع الدول
لألمني العام ولوكيل األمني العام السيد وو هونغبو وزمالئه األعضاء على إسهاماهتا القيمة يف إمتام العملية بنجاح .وأنا
يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية .ويود وفد بلدي على يقني من أن أعضاء اجلمعية ينضمون إيل يف اإلعراب عن
أن يعرب عن تقديره إىل امليسرين ،السفري جورج تالبوت ،تقديرنا اخلالص للحكومة اإلثيوبية وامليسرين.
ممثل غيانا ،والسفري غاير بيدرسن ،ممثل النرويج ،على القيادة
بذلك ختتتم اجلمعية العامة هذه املرحلة من النظر يف البند
املتميزة اليت أبدياها يف توجيه العملية ،ونشكرمها جزيل الشكر  18من جدول األعمال.
على جهودمها الدؤوبة الرامية إىل الوصول بالعملية إىل خامتة
ُرفعت اجللسة الساعة .13/05
ناجحة .ونعرب عن تقديرنا أيضًا ملجموعة الـ  77والصني،
وشركائنا يف التنمية على مشاركتهم البناءة واإلسهامات اليت
قدمت من أجل الوصول إىل نتيجة ناجحة يف أديس أبابا.
ويود وفد بلدي أيضًا أن يشكر األمانة العامة لألمم املتحدة
ومجيع املشاركني يف جعل مؤمتر أديس أبابا ناجحًا .إن حكومة
إثيوبيا وشعبها ممتنّان جدًا وسيظالّن مدينني لذلك الدعم.
ورغم أن املهمة كانت تبدو يف البداية مستحيلة ،إال أن
روح النهج الذي حيقق النجاح للجميع غلبت يف هناية املطاف،
مما جعل من املمكن الذهاب إىل أديس أبابا وجتاوز مونتريي.
وتلك الروح هي اليت ينبغي جتنيدها يف املفاوضات احلكومية
الدولية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  .2015لقد ُحدد املسار
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