األمــم املتحـدة

A/70/752–S/2016/166

اجلمعية العامة
جملس األمن

اجلمعية العامة
الدورة السبعون
البند  120من جدول األعمال
تنشيط أعمال اجلمعية العامة

Distr.: General
26 February 2016
Arabic
Original: English

جملس األمن
السنة احلادية والسبعون

رســـالة مةر ـــة  18شـــباربايراي  2016موجهـــة إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة
ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم جلمهورية مولدويا لدى األمم املتحدة
ويقــا للمــادة  97مــن ميثــام األمــم املتحــدة وال ســالة املشــت ة املوجهــة مــن رئــيس
اجلمعيــة العامــة ورئــيس جملــس األمــن املةر ــة  15ــانون األولاديســمر  ،2015يش ـ ي
أن أقدم ت شيح السفرية ناتاليا غريمان ،اليت انت تشغل منصب النائبة األوىل لـ ئيس الـوارا
وواي ة اخلارجية واالندماج األورويب جبمهورية مولدويا ،ملنصب األمني العام لألمم املتحدة.
وأدرج طيه رسالة موجهة من بايل ييليـب ،رئـيس وارا وهوريـة مولـدويا ،تسـتهل
الت شيح ،يضال عن السرية الذاتية للسيدة غريمان (انظ امل يق).
(توقيع) يالد لوبان
السفري
املمثل الدائم
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م يق ال سالة املةر ة  18شباربايراي  2016املوجهة إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة
ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم جلمهورية مولدويا لدى األمم املتحدة
رســالة مةر ــة  18شــباربايراي  2016موجهــة مــن رئــيس وارا وهوريــة
مولدويا إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن
تتش ف حكومة وهورية مولدويا بأن ت شـح السـفرية ناتاليـا غريمـان ملنصـب األمـني
العــام لألمــم املتحــدة .والســيدة غريمــان دبلوماســية بــاراة زظ ـ قيادرــا ومي ارــا بــاالعت اف
والتقدي يف بلدها وعل الصعيد الدويل .وُت يَق طيه سريرا الذاتية (انظ الضميمة).
وتبـــوأل الســـفرية غريمـــان مناتـــب عليـــا متنوعـــة يف حكومـــة وهوريـــة مولـــدويا،
ب ـا يف ذلــم منصــب نائبــة رئــيس الــوارا وواي ـ ة اخلارجيــة واالنــدماج األورويب ،ورئيســة
الـــوارا بالنيابــــة ،وعضــــو ب ملــــان وهوريــــة مولــــدويا .ومثلــــت بلــــدها بك امــــة ســــفرية
لدى و االل األمم املتحدة يف ييينا ،ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا ،ووهوريـة النمسـا،
ومملكة السويد ،ومملكة الن ويج ،ووهورية ينلندا.
وقد تبدى االعت اف بكفا ة السيدة غريمان عل أيضل حنو يف قيادرـا للحـوار العـامل
الذي أج تـه األمـم املتحـدة بشـأن تع يـ القـدرال وبنـا مةسسـال يعالـة لتنفيـذ ـة األمـم
املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  ،2015واعتمــاد البيــان اخلتــام الجتمــاش يشــيناو الـــذي
تــال ذلــم ،والــذي تــبني أنــه يشــكل إســهاما قيّمــا يف ارطــة ال يــق ا اائيــة العامليــة اجلديــدة
للسـنوال الـــ  15املقبلــة .وقــد ر ـ ل الســيدة غريمــان أننــا تنسـيقها اجلهــود الوطنيــة ال اميــة
إىل الويا خب ة التنمية ملا بعد عـام  2015علـ تع يـ يليـال حقـوم ا نسـان ،وملكـني املـ أة
واملساواة بني اجلنسني ،و ذلم تع ي التعـاون بـني مولـدويا واألمـم املتحـدة يف جمـال ال اقـة.
وعالوة عل ذلم ،انت السيدة غريمان ش يكا فةا لألمم املتحدة يف مولـدويا ويف املن قـة
يف ســيام التي يــب النــاجح ألحــد جوانــب إتــالة األمــم املتحــدة  -مفهــوم ”وحــدة العمــل
يف األمم املتحدة“.
وتــنعكس الت ــة ا ةابيــة لنشــاطها املكث ـ علــ وهوريــة مولــدويا يف ملك ـن بلــدها
مــن إبـ ام اتفــام االرتبــارب ومن قــة التيـارة احلـ ة الواســعة والشــاملة مــا االزــاد األورويب ،الــذي
انــت الســفرية غريمــان املفــاوش األول بشــأنه .وةحــت يف قيــادة احلــوار بــني االزــاد األورويب
ومولــدويا بشــأن التأشــريال الــذي أدى إىل ز ي ـ نظــام مــنح التأشــريال للمــواطنني املولــدوييني
املســاي ين إىل االزــاد األورويب .وقــد وضــعت هــذجن ا ةــااال امللحودــة مولــدويا عل ـ ط يــق
ا تالحال حنو مواتلة وضا معايري الدميق اطية واألمن وسيادة القانون والتحديث االقتصادي.
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والســيدة غريمــان مــن اخلــرا والقــادة يف الشــةون األمنيــة عل ـ الصــعيدين ا قليم ـ
والعامل  ،يقد حصلت عل درجة املاجستري يف دراسال احل ب مـن ينغـ وليـدج ،جامعـة
لندن .وه داعية قوية ونش ة لتحقيق السـالم مـن ـالل احلـوار والعدالـة والتنميـة املسـتدامة
واالحت ام العميق لسيادة القانون.
ومــن اجلــدي بالــذ أن تــحيفة الغارديااا الــيت تصــدر يف اململكــة املتحــدة ا تــارل
السيدة غريمـان يف عـام  2014باعتبـار أاـا إحـدى ”سـبا نسـا يقـدن التغـيري يف ويـا أحنـا
العامل وتثري م اقبة أدائهن يف جمال السياسة العاملية“ أشد ا عياب.
وان القا من روة التمثيل اجلغ ايف العادل يف األمم املتحـدة ،وم اعـاة ألن أي م شـح
مـن من قـة أوروبــا الشـ قية مل ذــأ منـذ تأســيس األمـم املتحــدة بشـ ف تقلــد منصـب األمــني
العــــام ،تعتقــــد حكومــــة وهوريــــة مولــــدويا بضــ ـ ورة ا تيــــار الــ ـ ئيس املقبــــل للمنظمــــة
من بني امل شحني املةهلني من هذجن املن قة.
وعالوة عل ذلم ،تةيد حكومة وهورية مولـدويا بقـوة مبـدأ املسـاواة بـني اجلنسـني
يف ا تيــار األمــني العــام لألمــم املتحــدة .وحنــن عل ـ نقــة تامــة بــأن الســفرية غريمــان م شــحة
ممتااة ملنصب األمني العام لألمـم املتحـدة نظـ ا ملهارارـا البـاراة يف ميـداا القيـادة والتفـاوش،
وتفارا املهنية والشخصية اليت تتيل يف ن اهتها األ القية العالية ،وتفانيها يف تع يـ أهـداف
ا نسانية عل النحو املك س يف امليثام .والسفرية غريمان م شحة ممتـااة ملنصـب األمـني العـام
لألمم املتحدة.
وستقدر حكومة وهورية مولدويا أميا تقدي إن أمكن إبال الدول األعضـا وجملـس
األمــن اــذا الت شــيح ويقــا لق ـ اري اجلمعيــة العامــة 51ا 241املــةر  31ملواايوليــه 1997
و 69ا 321املـــةر  11أيلولاســـبتمر  ،2015وت جـــو تعمـــيم هـــذجن ال ســـالة وم يقهـــا
باعتبارمها ونيقة من ونائق اجلمعية العامة وجملس األمن.
(توقيع) بايل ييليب
رئيس الوارا
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الضميمة
سرية ذاتية*
ناتاليا غريمان
شـغلت ناتاليــا غريمــان ـالل الســنوال الــثالن املاضــية منصـب نائبــة رئــيس الــوارا
ووايـــ ة اخلارجيــــة واالنــــدماج األورويب جبمهوريــــة مولــــدويا .ويف ح ي انايونيــــه وملــــواا
يوليه  ،2015شغلت منصب رئيسـة الـوارا بالنيابـة يف وهوريـة مولـدويا .والسـيدة غريمـان
دبلوماسية حمت يـة زمـل رتبـة دبلوماسـية هـ رتبـة سـفري .وزظـ صـايا القياديـة ومهارارـا
التفاوضية املمتااة ببالغ التقدي يف بلدها وعل الصعيد الدويل.
وحصلت السيدة غريمان عل درجة ا جااة من جامعة الدولـة يف وهوريـة مولـدويا
ودرجة ماجستري يف دراسال احل ب من ينغ وليدج ،جامعة لندن.
وبدأل السيدة غريمان حيارا املهنيـة ال ويلـة يف دمـة بلـدها يف عـام  1991بشـغل
وديفة األمني الثاا مث األول دارة املنظمال الدوليـة بـواارة اخلارجيـة يف وهوريـة مولـدويا.
ويف الفت ة مـن عـام  1994إىل عـام  ،1997شـغلت منصـب املستشـارة ونائبـة املمثـل الـدائم
لـــدى و ـــاالل األمـــم املتحـــدة يف ييينـــا ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا .ويف الفتـ ـ ة
من عام  1997إىل عام  ،2001أتبحت السـيدة غريمـان نائبـة رئـيس إدارة األمـن األورويب
والشــةون السياســـية  -العســك ية بـــواارة اخلارجيــة .وشـــغلت منصــب املستشـــارة الـــواي ة
يف ســفارة وهوريــة مولــدويا يف ب و ســل ،و ــذلم نائبــة رئــيس بعثــة مولــدويا إىل منظمــة
حل مشال األطلس يف عام  2001و .2002
وأدى ذلم إىل تعيينال لشغل منصب السـفري ،أوال ،سـفرية لـدى وهوريـة النمسـا
وممثلة دائمة لدى و االل األمم املتحدة يف ييينا ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا .و انـت
السيدة غريمان أننا ملثيل بلدها بك امة لدى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ييينـا إحـدى
املســامهال البــاراال يف اجلهــود الــيت تبــذيا املنظمــة ةــاد حلــول للن ــ اعال غــري اولولــة يف
من قة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،و انت يف الوقـت نفسـه زشـد طاقـال جمتمـا تلـم
املنظمــة مــن أجــل إةــاد تســوية للن ــ اش يف ت انسنيســت يا يف وهوريــة مولــدويا ويقــا ألحكــام
القـانون الـدويل .وهـ ـبرية وقائـدة يف الشــةون األمنيـة ا قليميـة والعامليــة ،حيـث تــدعو إىل
زقيق السالم من الل احلوار والعدالة والتنمية املستدامة واالحت ام العميق لسيادة القانون.
* تصدر السري الذاتية دون ز ي رمس .
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ويف الفتـ ـ ة مـــن عـــام  2006إىل عـــام  ،2009وطـــدل الســـفرية غريمـــان الوجـــود
الدبلوماسـ لبلــدها يف من قــة الشــمال األورويب ،حيــث شــغلت منصــب أول ســفري مولــدويف
مقــيم لــدى مملكــة الســويد ومملكــة النـ ويج ووهوريــة ينلنــدا .ونظـ ا جلــدارة الســيدة غريمــان
يف تع ي العالقال بـني السـويد ومولـدويا ،منحهـا ملـم السـويد وسـام الـنيم الق ـ امللكـ
ململكة السويد من رتبة قائد من الدرجة األوىل.
وبصـــفة نائبـــة وايـــ اخلارجيـــة واالنـــدماج األورويب يف الفتـــ ة مـــن عــــام 2009
إىل عام  ،2013انت السيدة غريمان املفـاوش األول باسـم وهوريـة مولـدويا بشـأن اتفـام
االرتبــارب ومن قــة التيــارة احل ـ ة الواســعة والشــاملة مــا االزــاد األورويب .وةحــت الســفرية
غريمـــان أيضـــا يف قيـــادة احلـــوار بـــني االزـــاد األورويب ومولـــدويا بشـــأن التأشـــريال ،الـــذي
أدى إىل ز ي ـ نظــام مــنح التأشــريال للمــواطنني املولــدوييني املســاي ين إىل االزــاد األورويب.
وقــد وضــعت هــذجن ا ةــااال امللحودــة مولــدويا علــ ط يــق ا تــالحال حنــو مواتــلة
وضــا معــايري الدميق اطيــة واألمــن وســيادة القــانون والتحــديث االقتصــادي .ونظــ ا لنيــاة
التفاوش بشأن هـذجن االتفاقـال البالغـة األمهيـة ،مُنحـت السـيدة غريمـان يف عـام  2014أريـا
تقدي وط هو وسام وهورية مولدويا.
ويف عــام  ،2013تش ـ يت الســيدة غريمــان بــأدا دور م ـ دوج بصــفتها نائبــة رئــيس
الوارا وواي اخلارجيـة واالنـدماج األورويب .وملثـل دورهـا نائبـة رئـيس الـوارا يف تنسـيق
عملية االندماج األورويب بالنسبة جلمهورية مولدويا ،با يف ذلـم عـن ط يـق تنفيـذ االتفاقـال
املعقودة بني االزاد األورويب ومولدويا .وملثلت إحدى املسةوليال ال ئيسـية األ ـ ى للسـيدة
غريمـان يف رئاســة اللينــة الوطنيــة ملكايحـة االشــار بالبشـ  ،حيــث أحلـت علـ تع يـ التعــاون
الدويل يف جمـال التحقيـق يف قضـايا االشـار بالبشـ وعلـ إجـ ا إتـالحال قانونيـة مـن أجـل
تع ي محاية الضحايا ،ال سيما األطفال.
وتض لا السيدة غريمان بدور رئيسـ يف تكييـ سياسـة اييـ ة جلمهوريـة مولـدويا
ما احتياجال التنميـة املسـتدامة للبلـد .وقـد قامـت بتنسـيق تنفيـذ املشـ وش التيـ ي لشـ ا ة
التنقــل بــني االزــاد األورويب ومولــدويا وشــار ت بفعاليــة يف أنش ـ ة اوفــل العــامل للــهي ة
والتنميــة .وســامهت مولــدويا يف دــل قيادرــا يف احلــوار ال ييــا املســتوى بشــأن اييـ ة الدوليــة
والتنمية ،حيث دعت إىل إدماج ايي ة يف ة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام .2015
وانتخبــت عضــوا يف الرملــان يف عــام  2014وشــغلت منصــب عضــو اللينــة الرملانيــة
املعنيــــة بالسياســــة اخلارجيــــة واالنــــدماج األورويب إىل حــ ـني تشــــكيل احلكومــــة اجلديــــدة
يف عام  ،2015حيث استأنفت القيام بدورها بصفتها نائبـة رئـيس الـوارا ووايـ ة اخلارجيـة
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واالندماج األورويب .ويف ح ي انايونيه وملواايوليه  ،2015شـغلت السـيدة غريمـان منصـب
رئيسة الوارا بالنيابة يف وهورية مولدويا.
وانعكســت الت ــة ا ةابيــة لكفــا ة الســيدة غريمــان عل ـ ن ــام عــامل عل ـ أيضــل
حنو يف قيادرا للحوار العامل الذي أج ته األمم املتحدة بشأن تع ي القدرال وبنـا مةسسـال
يعالة لتنفيذ ة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  ،2015واعتمـاد البيـان اخلتـام الجتمـاش
يشــيناو الــذي تــال ذلــم ،والــذي قــدم إســهاما قيمــا يف اعتم ـاد أهــداف التنميــة املســتدامة.
وقــد ر ـ ل الســيدة غريمــان أننــا تنســيقها اجلهــود الوطنيــة ال اميــة إىل الويــا خب ــة التنميــة
ملــا بعــد عــام  2015عل ـ تع ي ـ يليــال حقــوم ا نســان ،وملكــني امل ـ أة وتوطيــد التعــاون
بني مولدويا واألمم املتحدة يف جمال ال اقة.
وابتدا من عام  ،2009نسقت السيدة غريمان جمموعة واسـعة الن ـام مـن املشـاريا
املنفذة بسـاعدة األمـم املتحـدة يف مولـدويا ،ـان مـن بينـها بنـا القـدرال املةسسـية يف إطـار
إتالة ا دارة العامة ،وتدابري بنا الثقة للسكان يف املناطق املتض رة مـن النــ اش غـري اولـول،
والتشــييا علـ ايــادة ملثيــل املـ أة علـ مســتوى اوــاذ الق ـ ارال .و انــت مشــار ة الســيدة
غريمان أساسية يف مولدويا ويف املن قة عل حد سوا ييما يتعلـق بتحقيـق الكفـا ة يف ش يـب
أحد جوانب إتالة األمم املتحدة  -مفهوم ”وحدة العمل يف األمم املتحدة“.
ويف عام  ،2014ا تارل تحيفة الغارديـان الـيت تصـدر يف اململكـة املتحـدة السـيدة
غريمان باعتبار أاا إحدى ” سبا نسا يقدن التغـيري يف ويـا أحنـا العـامل وتـثري م اقبـة أدائهـن
يف جمال السياسة العاملية“ أشد ا عياب.
ولدى السيدة غريمان ابن هو مريسيا غريمان ،وه ابنـة مريسـيا سـنيغور ،أول رئـيس
جلمهورية مولدويا.
وتتكلم السيدة غريمان ال ومانية وا نكلي ية وال وسية واألملانية.
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