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اجلمعة 2 ،تشرين األول/اكتوبر  ،2015الساعة 18/00
نيويورك
الرئيس:

السيد ماغزن ليكتوفت( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدامنرك)

نظرًا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد واألمر اهلام أننا سنحتفل يف  24تشرين األول/أكتوبر بذكرى
فورنيل (إكوادور).
بدء نفاذ ميثاق األمم املتحدة.
افتتحت اجللسة الساعة .18/10
البند  8من جدول األعمال (تابع)
املناقشة العامة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
لغبطة كبري األساقفة بول ريتشارد غاالغر ،أمني العالقات مع
الدول يف الكرسي الرسويل.

وقد اعتمد مؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكومات ،الذي
اختتم مؤخرا ،خطة عمل من أجل حتقيق الرخاء للشعوب
والكوكب ،وتعزيز السالم يف جو من احلرية أفسح .إن اجلمعية
العامة باعتمادها خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار
 ،)1/70إمنا تضطلع مبهمة اقتراح وترية مستقرة ومستدامة
لالقتصاد العاملي .وال ميكن للكرسي الرسويل إال أن يعرب
عن ارتياحه ،وكذلك جيب أن تفعل احلكومات اليت شاركت
يف عملية وضع اخلطة اجلديدة ملواطنيها .ويف هذا الصدد،
أود أن أشري إىل أن البابا فرانسيس قد ذكر ،حىت قبل انتهاء
املفاوضات ،أن اخلطة اجلديدة للتنمية املستدامة لعام 2030
هي داللة هامة على األمل بالنسبة للبشرية.

رئيس األساقفة غاالغر (تكلم باإلنكليزية) :إذ أردد
املشاعر اليت أعرب عنها البابا فرانسيس الذي زار األمم
املتحدة مؤخرا ،أود أن أجدد هتاين الكرسي الرسويل إىل السيد
ليكتوفت على انتخابه رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا السبعني.
كما أود أن أحيي كل املشاركني يف جلسة اليوم ،وأن أعرب
وعلى النقيض من اآلمال الواعدة اليت تبعثها خطة عام
عن أملي يف أن يكون عملها مثمرا وأن يعطي زمخا جديدا  2030وخطة عمل أديس أبابا (القرار  ،313/69املرفق) اليت
لاللتزام بإجياد عامل يسوده السلم واألمن ،واحترام حقوق اعتمدها املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،فإن هناك مشهدا
اإلنسان وتعزيز الظروف الالزمة للتنمية البشرية املتكاملة.
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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حمزنا من احلرب .ومن الواضح أنه مامل يتم إجياد حل مالئم
للصراعات ،فستفشل مجيع اجلهود الرامية إىل التغلب على
الفقر .وبالتايل ،يساور الكرسي الرسويل بالغ القلق إزاء اآلثار
املترتبة على الصراعات؛ وقبل كل شيء ،فإهنا تعرب عن أسفها
الشديد إزاء األعداد الغفرية من ضحايا تلك احلروب ،وتضم
صوهتا إىل النداء الصادر عن كل األشخاص الذين يعانون.
وجيب أن نقر بأنه ،على مدى الـ  70عاما املاضية ،جنحت
األمم املتحدة يف جتنب اندالع صراعات عاملية كبرية ،وتفادي
نشوب العديد من احلروب بني الدول األعضاء .ويف نفس
الوقت ،عملت أيضا على وقف أو حل العديد من الصراعات
اإلقليمية واحلاالت املعقدة للحروب األهلية .ومع ذلك،
هناك يف الوقت احلاضر ما ال يقل عن  50صراعا أو حالة
صراع كامن ،ناهيك عن أعمال اإلرهاب الدويل واملنظمات
اإلجرامية اليت أنشئت كأشباه دول وكنوع من املجتمع الدويل
البديل .وتواجهنا لألسف ،املأساة اهلائلة للحرب يف سورية وما
نتج عنها من آالف القتلى واملاليني من األشخاص املشردين
وما هلا من عواقب هائلة على استقرار املنطقة.
وباملثل ،جيب أن تظل االضطرابات يف ليبيا ،ويف أفريقيا
الوسطى ،ومنطقة البحريات الكربى وجنوب السودان ،يف
صميم اهتمام املجتمع الدويل .وال ميكن التغاضي عن احلالة
املأساوية يف أوكرانيا أو العديد من الصراعات األخرى
األصغر حجمًا ،أو الصراعات الكامنة ،أواالنتهاكات للقانون
اإلنساين ،أو احلروب غري املألوفة اليت خيوضها جتار املخدرات
وغريهم من اجلماعات اإلجرامية .مث هناك الصراع اخلطري
يف الشرق األوسط ،الذي جيري منذ السنوات األوىل إلنشاء
األمم املتحدة .وتغرق تلك املنطقة ،اليت هي مهد احلضارات،
يف حالة جتمع بني كل شكل من أشكال الصراع وكل موضوع
ممكن  -املقاتلني من الدول ومن غري الدول ،واجلماعات
العرقية والثقافية ،واإلرهاب واإلجرام وما إىل ذلك.
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إن االنتهاكات الفظيعة اليت ال توصف حلقوق اإلنسان،
واليت تتسم هبا صراعات اليوم ،يتم نقلها بشكل مباشر عرب
وسائط اإلعالم على نطاق واسع ،وينطوي تكرارها ونشرها
على خطر توليد حالة من التبلد وعدم االكتراث .وجيب على
املجتمع الدويل ،من جانبه ،أن يشعر باملسؤولية اجلسيمة
عن التصرف حبزم ،وأن يعمل على جتديد هياكله السياسية
والقانونية،كي حيد ،بسرعة وفعالية ،من اآلثار املترتبة على
األزمات احلالية املرتبطة باحلرب ،ويتغلب عليها.
ومن املفارقات املريرة أن يصاحب مرور الذكرى السنوية
السبعني لألمم املتحدة ،هجرة الشعوب اليت تعد اهلجرة األكرب
اليت نشهدها منذ تلك النامجة عن احلرب العاملية الثانية.
وجيري تشريد شعوب بأكملها ،حيث يفرون من احلروب
واالضطهاد واالستغالل والفقر .غري أنه ولألسف ،ينظر إىل
هذه املوجات من املهاجرين بشكل أكرب من حيث العبء
اإلضايف الذي تسببه املشاكل غري املتوقعة ،لبلدان املقصد أو
بلدان العبور ،وليس من حيث التكلفة يف األرواح البشرية اليت
يتكبدها املاليني من األبرياء .وعالوة على ذلك ،وكاستجابة
هلذه اهلجرات اجلماعية ،واخلوف من اإلرهاب ،وغريه من
املشاكل املحلية ،فإن هناك عودة إىل املمارسة املتمثلة يف بناء
اجلدران واحلواجز بني الشعوب .وهذا من األمثلة املؤسفة على
الالإنسانية ،وهو حل متسرع وغري فعال لقضايا األمن؛ وكنا
نظن أن االحداث اليت جرت يف أواخر الثمانينات قد وضعته
طي النسيان بشكل هنائي.
ويف نفس الوقت ،يوجه الكرسي الرسويل ندا ًء عاجال
إىل الدول للسمو على أي شكل من أشكال املصلحة الذاتية
القومية ،وقبل كل شيء االعتراف بوحدة أسرتنا البشرية،
ووضع ثقتها يف الفرد .ويعلمنا التاريخ البعيد والتاريخ احلديث
أن املهاجرين ،حىت يف أشد حاالت التشرد مأساوية ،قدموا
دائما مسامهات إجيابية للبلدان اليت تستضيفهم .بيد أن األهم
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من ذلك هو أن املهاجرين هم نساء ورجال من حقهم ،حبكم أن ينتهي األمر بتجاوز مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول
األعضاء يف األمم املتحدة ،املنصوص عليه يف الفقرة  2من
إنسانيتهم ،التمتع باحلياة وبالكرامة.
وتتطلب احلالة املأساوية الراهنة ،باإلضافة إىل تقدمي املادة  2من ميثاق األمم املتحدة.
مع ذلك ،ونظرًا للتكاليف البشرية غري املقبولة للتقاعس،
الضيافة ،االلتزام على وجه السرعة ،مبعاجلة األسباب اليت جترب
الشعوب على الفرار ،ومن مث اختاذ قرارات حقيقية وفعالة جيب أن يكون البحث عن الوسائل القانونية الفعالة للتطبيق
وسخية لصاحل السالم والتنمية البشرية املتكاملة .إن االلتزام العملي ملبدأ املسؤولية عن احلماية ،أحد األولويات الرئيسية
الرمسي بتنفيذ خطة عام  2030يأيت يف الوقت املناسب متاما ،األكثر إحلاحا بالنسبة لألمم املتحدة .وحتقيقا هلذه الغاية،
وجيب النهوض به بشجاعة .ويف الوقت نفسه ،جيب علينا أن سيكون من املفيد جدا أن تتمكن الدول األعضاء من حتديد
ندرك أنه بدون حتقيق السالم بني الشعوب واألمم ،سيكون معايري واضحة وفعالة لتطبيق املبدأ وما يقابله من إدماج للفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة .وعالوة على ذلك ،واستنادا
من املستحيل تنفيذ تلك اخلطة.
ويود الكرسي الرسويل ،حتقيقا هلذه الغاية ،أن يقترح إىل اخلربة الكبرية لدى األمم املتحدة وخمتلف الوكاالت التابعة
أربعة جماالت للتفكري ،ينبغي وضعها يف احلسبان عند النظر يف هلا يف جمال حفظ السالم وبناء السالم وغريمها من األنشطة
أفضل السبل املمكنة .وهي :املسؤولية عن احلماية ،واحترام اإلنسانية ،ينبغي إجياد وسائل سريعة وفعالة لتنفيذ القرارات
القانون الدويل ،ونزع السالح ،ومحاية البيئة .وينبغي بالنسبة النهائية املتصلة باملسؤولية عن احلماية.
للمجالني األولني ،املسؤولية عن احلماية والتقيد بالقانون
الدويل ،أن يتم النظر يف األدوات الالزمة لالضطالع بااللتزام
الفوري بالترحيب باملنفيني ،دون وضع حواجز غري عادلة عند
تنفيذ خطة عام  ،2030وكذلك يف جمال محاية البيئة.

إن املقاصد واملبادئ املعرب عنها يف الديباجة ويف املادة
 1من ميثاق األمم املتحدة هي مبثابة دليل قاطع على تفسري
وتطبيق مجيع أحكام امليثاق املتعاقبة .وبالتايل ،فإن الواجبات
املنصوص عليها يف الديباجة “أن ننقذ األجيال املقبلة من
ويالت احلرب” و “أن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق
األساسية لإلنسان ،وبكرامة الفرد” ،ويف الفقرة  3من
املادة “ ،1أن نعزز ونشجع احترام حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية للناس مجيعا” ال تربر تنفيذ املسؤولية عن احلماية
فحسب ،بل تلزم للمجتمع الدويل بالعمل على إجياد الوسائل
املناسبة للقيام بذلك .وخبالف ذلك ،سيتم اختزال الصرح
العظيم املتمثل يف ميثاق األمم املتحدة إىل جمرد أداة للمحافظة
على التوازن العاملي وتسوية اخلالفات.

واليوم ،فإن مبدأ املسؤولية عن محاية مجيع الشعوب من
الفظائع اجلماعية ،وحاالت اإلبادة مجاعية ،وجرائم احلرب،
والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،يعترف به
اجلميع ويقبله .وتلزم هذه املسؤولية ،كما ذكر ،احلكومات
الوطنية أوال ،ومن مث املجتمع الدويل واملجموعات اإلقليمية
للدول ،بالتصرف وفقا للقانون الدويل .ومع ذلك ليس من
السهل دائما االضطالع هبذا العمل يف املمارسة العملية،
ألسباب ليس أقلها أن التقيد به غالبا ما يتعارض مع التفسري
ذلك لن يكون خيانة للذين صاغوا امليثاق فحسب ،بل
احلريف الصارم ملبدأ عدم التدخل ،على النحو الذي تنص عليه
الفقرة  7من املادة  2من ميثاق األمم املتحدة .ومن الناحية أيضا ملاليني الضحايا الذين أُريقت دماؤهم يف حروب كربى
التارخيية ،هناك شكوك أيضا ،وبذريعة التدخل اإلنساين ،يف يف القرن املاضي.
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أما العنصر الثاين الذي تتسبب به الصراعات واألزمات بعض التدخالت األحادية اجلانب يف األزمة اإلنسانية اليت ي
اإلنسانية الراهنة ،فريغمنا على النظر يف املسألة اليت ميكن تتسبب بالكثري من األذى يف عاملنا املعاصر .وكما قال البابا
أن نسميها مسؤولية احترام القانون الساري عند استجابتنا فرانسيس مؤخرا،
لألزمات العاملية واإلقليمية .ذلك يتطلب يف املقام األول تطبيقا
“ال تنقصنا األدلّة الدامغة على العواقب السلبية
أمينا وشفافا للمادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة .أما مبدأ
املترتبة عن التدخالت العسكرية والسياسية اليت يتم
عدم التدخل ،املنصوص عليه يف الفقرة  7من هذه املادة ،فإنه
القيام هبا بدون تنسيق بني أعضاء املجتمع الدويل”.
باإلضافة إىل الفقرتني  3و  ،4فيحظر أي استخدام أحادي
( ،A/70/PV.3صفحة )7
للقوة ضد عضو آخر يف األمم املتحدة ويطالب باالحترام
لذلك تتطلب منا األزمة الراهنة جتديد اجلهود لتطبيق
الكامل للحكومات املشكلة بصورة شرعية واملعترف هبا قانونا.
القانون الساري ووضع قواعد جديدة هتدف أيضا إىل مكافحة
ومهما يكن من أمر ،ال ميكن أن تصبح املادة الثانية من ظاهرة اإلرهاب الدويل يف إطار االحترام الكامل للقانون.
امليثاق ذريعة للصفح عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
ميكن النهوض بفعالية بالعمل املتعدد األطراف من أجل
إن خربة  70عامًا لدى األمم املتحدة توضح جبالء أنه ميكن
السلم واألمن اجلماعي باالستعانة بصك آخر يقره امليثاق،
للحكومات تصويب االنتهاكات اجلسيمة لكرامة اإلنسان
وغالبًا ما جيري حبثه يف اجلمعية العامة ،وبالتحديد يف هيئة نزع
وحلها سلميا بالشجب واإلقناع من جانب املجتمع املدين
السالح .هنا ،أيضا ،جند أنفسنا يف منطقة بني الضوء والظالل،
واحلكومات نفسها .وحيثما تتواصل االنتهاكات اجلسيمة
ولألسف فإن اآلخر هو الذي يسود .هناك مثال صارخ على
حلقوق اإلنسان ،يعترب التدخل ضروريا أيضا ،ويظل السبيل
الفشل الذي حصل يف املؤمتر االستعراضي لألطراف يف
الوحيد تطبيق التدابري املنصوص عليها يف الفصلني السادس
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الذي انعقد يف أيار/مايو.
والسابع من امليثاق .باﻹضافة إىل التقيد بأحكام امليثاق ،وباملبدأ
ويف ضوء ذلك املأزق ،من املهم جدا للمجتمع الدويل وفرادى
األساسي للقانون الدويل ،وبالتحديد مبدأ ،العقد شريعة
الدول األكثر اخنراطا أن تعرب بوضوح عن رغبتها احلقيقية
املتعاقدين ،وهو ليس من قبيل حشو العبارات ،بل باألحرى
يف السعي إىل اهلدف املشترك من أجل إقامة عاملٍ ٍ
خال من
تأكيد على سيادة القانون نفسه ،وهذا املبدأ حيظر هنائيًا مفاهيم
األسلحة النووية ،والتطبيق الكامل للمعاهدة ،نصًا وروحا،
من قبيل احلرب الوقائية ،بل حىت أكثر من ذلك ،املحاوالت
مع اهلدف املتمثل يف احلظر الكامل هلذه األسلحة.
الرامية إىل إعادة تصميم مناطق جغرافية بأكملها وإعادة توزيع
كما ذكر البابا فرانسيس يف منتديات خمتلفة ،فإن خطر
السكان حتت ذريعة مبدأ األمن .ويف الوقت نفسه ،فإن الفهم
الواضح واملنطقي جدا للفقرة  4من املادة الثانية من امليثاق الردع النووي املضمون على حنو متبادل يتعارض مع أخالقيات
األخوة والتعايش السلمي بني الشعوب وبني الدول .يف
يستبعد أي تدخل من جانب دول أطراف ثالثة لصاحل طرف
ّ
التحليل النهائي ،فإن سباق التسلح النووي ،بل وسباق التسلح
أو آخر يف أي حالة من حاالت الصراع املدين.
بشكل عام ،مبا ينطوي عليه من نفقات يف املوارد البشرية
مثة حاجة جادة إىل سرب غور النفس البشرية واالعتراف
واالقتصادية ،يرتكز على احلرمان من الكرامة اإلنسانية ألعداء
باخلطيئة حىت ميكننا أن نتقبل املسؤولية عن الدور الذي أدته
حمتملني ،بل حىت حرمان الفرد ذاته من كرامته وبقائه .إهنا
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عملية هتدف إىل فهم أعمق لآلثار اإلنسانية اخلطرية املترتبة العامل الذي نريد أن نتركه للذين سيأتون من بعدنا ،وإىل
على استخدام أسلحة الدمار الشامل ،واألسلحة النووية بوجه األطفال الذين هم يف مرحلة النمو اآلن.
اخلصوص ،لذلك ال ينبغي التشجيع على ذلك فحسب بل
ميثل مؤمتر باريس مرحلة هامة يف عملية إعادة التوازن بني
ينبغي أنه يعترب ضرورة.
انبعاثات غازات االحتباس احلراري على الصعيد العاملي وقدرة

أما فيما يتعلق بالبعد اإلنساين ،فأود أن أذكر أيضا بأن
اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،واتفاقية الذخائر العنقودية،
أداتان لزنع السالح وتكيف القانون اإلنساين مع التعقيدات
القائمة يف عامل اليوم .أهنا تستهدف وصم وحظر تلك الذخائر
املروعة املدمرة والعشوائي ألثر على السكان املدنيني .ينضم
الكرسي الرسويل إىل مجيع الذين يعملون من أجل التنفيذ
الف ّعال لالتفاقية معربا عن األمل يف أن تقوم تلك الدول اليت
مل توقع بعد على تلك االتفاقية أن تفعل ذلك.

األرض على استيعاهبا .وحتقيقا لتلك الغاية ،حنن حباجة ماسة إىل
اعتماد اتفاق عاملي عادل وحتويل وملزم قانونا .فذلك من شأنه
أن يبعث بإشارة هادفة للمجتمع الدويل بأسره للتشجيع على
انتقال سريع إىل التنمية يتسم باخنفاض نسبة الكربون ويوفر
دفعة قوية لتعزيز الصلة اجلوهرية بني هدفني ،والقضاء على
الفقر والتخفيف من آثار تغري املناخ .تبني تلك الصلة أن تصدينا
خلطر تغري املناخ ميكن أن ميثل فرصة واعدة لتحسني الصحة،
والنقل ،وأمن الطاقة ويوفر فرص عمالة جديدة .إن التوصل إىل
اتفاق ف ّعال بشأن تلك املسائل ،باإلضافة إىل القيمة اهلامة اليت
حتتويها هي ذاهتا ،ال ميكن له إال أن يسهم يف مناخ الوئام العام
بني الدول فيما يتعلق بالتنمية البشرية املتكاملة ،واملسؤولية عن
احلماية ،والسلم ،ونزع السالح واحترام القانون الدويل.

إن التقيد الف ّعال والكامل مببادئ ميثاق األمم املتحدة
يتطلب االستعاضة عن عقلية الرفض وعدم الثقة واخلوف لدى
اآلخرين ،بأخالقيات تنم عن الشعور باملسؤولية .ويقتضي
منا أيضا أن نفكر مليا يف معىن مفهوم األمن اجلماعي الذي
إن االعتراف بالقيود اليت يتضمنها ميثاق األمم املتحدة
ال يتصل فقط باحلرب واألعمال العسكرية بل أيضا باألبعاد
االقتصادية ،واملالية ،واألخالقية واالجتماعية واإلنسانية فيما يتعلق بأزمات جديدة ،أو لألسف ،إزاء البينة على عدم
االلتزام بأحكامه ،ليست كالتحسر على فشل املنظمة نفسها.
األوسع نطاقا.
إننا إذ نستشرف املستقبل ،نرى مثة مسؤولية جسيمة وهذه القيود هي عبارة عن ظالل ال مفر منها تظلل اإلطار
أخرى ،تتعلق بالتنفيذ الفعال خلطة التنمية لعام  2030الكبري ألول مشروع عاملي للسالم والتعاون الدويل ،وهو إطار
ّ
وللسلم نفسه .ذلك هو االتفاق املعقود عليه األمل بشأن تغري حلسن الطالع دام ملدة  70عامًا ،وحافز على حتقيق االحترام
املناخ اليت سيعتمد يف مؤمتر باريس املزمع عقده يف كانون الكامل للقانون املعمول به ،ويشجع على قدر أكرب من الثقة
األول/ديسمرب .فاملناخ مسألة تصب يف الصاحل العام العاملي ،والتعاون .وهكذا يعرب الكرسي الرسويل عن األمل يف أن
ومسؤولية تقع على كاهلنا كافة ،ال سيما حنو أضعف الفئات تقترن هذه الذكرى السنوية السبعني باعتماد رمسي خلطة عام
يف األجيال احلاضرة واملقبلة .أهنا مسؤولية شاملة ال ميكن  ،2030ولعلها متثل بداية تعاون متسق وكامل أكثر من أي
التنصل منها وتتطلب من األفراد تعاونا فعاال متعدد األطراف وقت مضى لصاحل البشرية مجعاء.
ّ
لقد أشار البابا بينيديكت السادس عشر ،يف عام ،2008
ومتعدد التخصصات ،استنادًا إىل قدراهتم اخلاصة واخلصائص،
بل أن يكونوا متحدين يف مواجهة مسألة صعبة تتعلق بنوع وأيضا البابا بولس السادس أثناء زيارته للمنظمة قبل  50عامًا
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مبناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها إىل أنه كثريا
ما يُطلب إىل األمم املتحدة أن تكون داللة على الوحدة بني
الدول وأداة خلدمة األسرة البشرية مجعاء ،ومن مث متثل املنظمة
املسار اإللزامي للحضارة احلديثة ،والسلم العاملي .لذلك
ال بد من أن تصبح األمم املتحدة املكان الذي ميكن أن جتتمع
وتزدهر فيه حقا أسرة األمم والشعوب ،واملكان الذي جيري
فيه حظر مجيع أشكال احلرب والتدخل األحادي إىل األبد،
ليس بالكلمات فقط ،بل قبل كل شيء انطالقا من روح
ونوايا كل سلطة حكومية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
ملمثلة مجهورية فييت نام االشتراكية.
السيدة نغوين فونغ نغا (فييت نام) (تكلمت باإلنكليزية):
باسم وفد فييت نام ،أود أن أهنئ حبرارة السيد ليكتوفت على
انتخابه لرئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني .وأعتقد أنه،
حبكمته وخربته ،سيوجه دورتنا صوب إحراز نتائج ناجحة
جدا .ويشيد وفدي أيضا باملسامهات اهلامة اليت قدمها السيد
سام كوتيسا ،رئيس الدورة التاسعة والستني ،واألمني العام
بان كي  -مون ،خالل السنة املاضية.
إن األمم املتحدة اليت ولدت من رماد احلرب العاملية
الثانية منت خالل العقود السبعة املاضية حيث باتت حتتضن
 193دولة ،وأصبحت املنظمة العاملية األكثر متثيال ،واملركز
احلقيقي لتنسيق اجلهود العاملية بغية التصدي للتحديات
املشتركة .واألمم املتحدة ،بوصفها منارة لألمل ،ساعدت
حقا يف جعل العامل مكانا أفضل ،من خالل تأدية دور متزايد
األمهية يف احلفاظ على السالم واألمن ،ويف محاية حقوق
اإلنسان وتعزيزها ،ويف النهوض بالتنمية والتقدم.

02/10/2015

عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات بني
الدول ،وتق ّدم إرشادات بشأن إقامة عالقات سلمية وودية بني
األمم ،مع التأكيد بشكل خاص على أمهية االحترام املتبادل،
وحسن النية ،وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية .ومن هذا
املنطلق ،نرحب بالتقدم املحرز مؤخرا يف معاجلة املسألة النووية
اإليرانية ،وهو خطوة أوىل حنو حل طويل األجل ميكنه أن
جيلب السالم واألمن واالستقرار إىل املنطقة بنطاقها األوسع.
كما نرحب بتطبيع العالقات بني الواليات املتحدة وكوبا،
وندعو إىل رفع احلظر املفروض حاليا على الشعب الكويب
الشقيق يف الوقت املناسب.
وميكننا مجيعا أن ننظر إىل السنوات السبعني املاضية
واإلجنازات اليت حققتها األمم املتحدة بكل فخر ،ولكن جيب
أن نعترف أيضا مبا مل تستطع املنظمة القيام به ،وبالتحديات
املاثلة أمامنا .فاحلروب والصراعات مل تكن غري شائعة خالل
العقود املاضية ،وهي ال تزال مندلعة اليوم .واإلرهاب،
والتطرف العنيف ،والتعصب الديين والعرقي أمور تشكل
هتديدا خطريا للسلم واألمن اإلقليميني والدوليني .والزناعات
اإلقليمية والبحريّة هتدد السالم واالستقرار يف العديد من
املناطق .واألخطار اليت هتدد بقاء اجلنس البشري ما زالت
قائمة .وترسانات األسلحة النووية ،على الرغم من تراجعها،
ال تزال قادرة على تدمري كوكبنا مرات عديدة .ويهدد تغيّر
املناخ سبل معيشة الباليني من الناس ،وحىت وجود عدد كبري
من البلدان .والفقر يظل واحدا من أكرب التحديات اليت تواجه
التنمية املستدامة .والعنف والتمييز ،والظلم االجتماعي،
واألزمات اإلنسانية أمور تشكل وباء للجميع حتول دون
متتعهم حبقوق اإلنسان.

إن التحديات اهلائلة تتطلب كذلك بذل جهود هائلة،
وتعمل األمم املتحدة ،هبدي من ميثاقها ،على تعزيز
وجيب أن تواصل األمم املتحدة تأدية دورها املركزي يف هذه
مبادئ احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية ،وعدم
املساعي .وترحب فييت نام باعتماد خطة التنمية املستدامة
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى .وتعزز املنظمة
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لعام ( 2030القرار  ،)1/70اليت حتدد الرؤية وتنشئ اإلطار
جلميع األمم يف سعيها للقضاء على اجلوع والفقر ،وتطوير
أمناط أكثر استدامة لإلنتاج واالستهالك ،والعمل لتحسني
احلفاظ على كوكبنا املشترك ،الذي يواجه هتديدات تغيّر
املناخ واإلفراط يف االستهالك .والتنفيذ الكامل والفعال للخطة
اجلديدة ،اليت تكمن الشراكة العاملية يف جوهرها ،سوف يعاجل
األسباب اجلذرية ملشاكلنا احلالية ،ويوجه العامل حنو مستقبل
أكثر استدامة.
حتول
وبغية حتويل عاملنا ،يتعني على األمم املتحدة أن ّ
نفسها .فأعمال اجلمعية العامة حباجة إىل تنشيط جلعلها أكثر
تركيزا وكفاءة وجدوى .وحيتاج جملس األمن إىل أن يكون
أكثر متثيال ،ودميقراطية ،وشفافية ،وفعالية .ويتعني تعزيز نظام
األمم املتحدة اإلمنائي .وجيب أن تترافق اإلصالحات املؤسسية
مع االبتكارات املوضوعية ،فيما جيري العمل على كفالة التوازن
بني خمتلف جوانب عمل األمم املتحدة .وقد أظهرت جتربتنا مع
تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية أن السالم واالستقرار شرطان
مسبقان للتنمية املستدامة .وقد جاء يف خطة عام ،2030
“وال ميكن أن تتحقق التنمية املستدامة يف منأى
عن السالم واألمن؛ كما أن انعدام التنمية املستدامة
يعرض للخطر استتباب السالم واألمن” (القرار ،1/70
ّ
الفقرة .)35
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مستقبل خال من العنف ،والتهديد بالقوة أو استخدامها،
والتخويف ،واإلكراه ،والظلم ،إالّ من خالل قيامنا بذلك،
مما يهيئ بيئة مواتية للتنمية املشتركة .ويف الوقت نفسه ،ولكي
حنرز النجاح ،جيب أن تكون التنمية املستدامة حقا للشعب،
ومن الشعب ،ولصاحل الشعب .بعبارة أخرى ،جيب أن يكون
الناس يف صميم اخلطة اجلديدة ،بوصفهم املالكني جلميع جهود
واملحركني هلا ،واملستفيدين منها.
التنمية،
ّ

وال تستطيع أي خطة أن تنجح من دون شراكة عاملية
قوية لتحقيق التنمية املستدامة .وتعتقد فييت دائما أن املوارد
املحلية تؤدي دورا حامسا يف تنمية أي بلد ،ولكننا نعتقد
أيضا أن ما من بلد يستطيع أن يفعل ذلك مبفرده .وندعو
البلدان املتقدمة النمو إىل االضطالع بالدور القيادي يف
مساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطة عام  ،2030ال سيما
يف ميادين التمويل ،ونقل التكنولوجيا ،وتنمية املوارد البشرية.
كما ندعم ونشارك يف أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب،
حيث توفر ،على ما نعتقد ،قناة فعالة لتبادل اخلربات ،والدعم
التقين ،وبناء القدرات.

وعلى غرار األمم املتحدة ،حتتفل فييت نام هذا العام
بالذكرى السنوية السبعني لتأسيسها .وعقب استعادة استقالهلا
بعد ما يقرب من قرن من االستعمار ،أيدت فييت نام على
ووجه
الفور املبادئ والقيم اليت يتضمنها ميثاق األمم املتحدةّ .
رئيسنا الراحل هو شي منه ،مؤسس فييت نام احلديثة ،رسائل
إىل زعماء العامل يف عدة مناسبات يطلب فيها االعتراف بفييت
نام اجلديدة وانضمامها إىل األمم املتحدة .ومنذ أصبحت فييت
نام عضوا يف األمم املتحدة عام  ،1977فهي تبذل دائما ما يف
وسعها لتعزيز مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة ،واملسامهة
يف أعمال املنظمة على حنو بنّاء ومسؤول.

لذلك ،يتحتم على كل دولة من الدول وعلى األمم املتحدة
بذل قصارى اجلهود لكفالة السالم واألمن على الصعد الوطنية
واإلقليمية والدولية .ويلزم لكل دولة أن تتصرف مبسؤولية وفقا
للمبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل .وحتتاج
املنظمات اإلقليمية والدولية أيضا ،مع وجود األمم املتحدة
يف الطليعة ،إىل التصرف على هذا النحو ،ومساعدة الدول
إن فييت نام تضع على الدوام الناس يف صلب مجيع
املعنية إلجياد حلول ودية للخالفات والزناعات بينها بالوسائل
السلمية ،حسبما ينص عليه امليثاق .وال يسعنا أن نأمل يف االستراتيجيات اإلمنائية .فالتنمية البشرية الشاملة تشمل الرفاه
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البدين والعقلي ،مبا يف ذلك حقوق اإلنسان .وقد اعتمدت فييت لإلعالن املتعلق بسلوك األطراف يف منطقة حبر الصني اجلنويب
نام قوانني وسياسات عامة لكفالة أن تكون مجيع حقوق اإلنسان ويف العمل على اإلبرام املبكر ملدونة لقواعد السلوك.
املتعلقة بشعبها ،مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية ،واالجتماعية،
وعلى الصعيد الدويل ،فإن فييت نام على استعداد لزيادة
واملدنية ،والسياسية ،موضع احترام ومحاية وتشجيع.
إسهاماهتا الفعالة يف صون السالم واألمن العامليني وحتقيق رفاه

وفييت نام يف الوقت احلايل طرف يف سبع من املعاهدات
الدولية األساسية التسع حلقوق اإلنسان .وانضمت قبل وقت
قصري إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
إن فييت نام ملتزمة بقوة بالتنفيذ الناجح خلطة التنمية
املستدامة لعام  .2030وعلى الصعيد الوطين ،سنحشد كل
املوارد املتاحة ونشرك مجيع الوكاالت احلكومية وغريها من
أصحاب املصلحة ونشرك السكان وجمتمعاهتم املحلية يف ذلك
اإلجناز الكبري .وتتعهد فييت نام بدعم إبرام اتفاق ذي مغزى
يف االجتماع املقبل ملؤمتر باريس لألطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ .وفييت تام ،من جانبها،
قدمت مؤخرا مسامهاهتا املقررة املحددة وطنيا.

اجلميع .ولذلك السبب نزيد مشاركتنا يف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم وقدمنا طلبات ترشحنا لعضوية املجلس
االقتصادي واالجتماعي للفترة  ،2018-2016واملجلس
التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة للفترة
 2019-2015وملجلس األمن للفترة .2021-2020
ونتطلع إىل تلقي دعم الدول األعضاء املستمر.
ولتحرير شعبنا من اخلوف والعوز وعدم إغفال أي أحد،
لنوحد أعمالنا يف هذا املسار حنو بناء مستقبل أفضل وأكثر
استدامة .ولنجعل ميثاق األمم املتحدة مصدر إهلامنا ولنسترشد
خبطة عام  2030يف بناء عامل ينعم بالسالم واألمن واالزدهار
لشعوبنا ولألجيال املقبلة.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
وعلى الصعيد اإلقليمي ،انضممنا إىل جهود أشقائنا
وشقيقاتنا يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا بغية العمل صوب ملمثلة تركمانستان.
تعزيز جمتمع الرابطة .وكجزء ال يتجزأ من منطقة آسيا واملحيط
السيدة أتائيفا (تركمانستان) (تكلمت بالروسية) .يسرين
اهلادئ املتنامية بصورة ديناميكية ،تضطلع رابطة أمم جنوب كثريا أن أشارك املتكلمني السابقني تقدمي التهنئة احلارة للسيد
شرق آسيا بدور بالغ األمهية يف التنمية اإلقليمية .ولكن لكي ماغزن ليكتوفت على انتخابه لتويل رئاسة اجلمعية العامة يف
تزدهر منطقتنا ،جيب أن يأيت إحالل السالم واالستقرار أوال .دورهتا السبعني وأمتىن كل النجاح له .كما أود أن أعرب عن
ولذلك يكتسي أمهية حيوية صون السالم واالستقرار وتأمني تقديري للسيد سام كوتيسا على األعمال اهلائلة اليت اضطلع
السالمة واألمن البحريني وحرية املالحة والتحليق يف حبر هبا بصفته رئيس اجلمعية يف دورهتا التاسعة والستني .وأهنئ
الصني اجلنويب .وتعمل فييت نام بشكل دؤوب مع األعضاء أيضا األمم املتحدة ومجيع الوفود بالذكرى السنوية السبعني
اآلخرين يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومجيع األطراف وأمتىن للمنظمة دوام النجاح واالعتراف العاملي واالحترام.
املعنية لتحقيق تلك الغاية ،مبا يف ذلك مناشدة مجيع األطراف
إن تركمانستان ،يف تناوهلا ملواضيع الدورة احلالية
االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا وتسوية
الرئيسية ،ترى أنه تقوم حاجة إىل اختاذ تدابري ملموسة وحمددة
مجيع الزناعات بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدويل ،مبا
اهلدف ترمي إىل دعم الدول واملناطق اليت ،ألسباب شىت،
يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام .1982
تتسم فيها مسائل التنمية املستدامة حبدة خاصة.
كما أننا ننخرط مع األطراف لضمان التنفيذ الكامل والفعال
8/23

1529938

02/10/2015

وفيما يتعلق بآسيا الوسطى ،تدور حاليا مناقشة بشأن
هتيئة الظروف اليت متكن من إدماج املنطقة يف العمليات العاملية
احلديثة وإعادة ميالدها كمنطقة توفر صلة مستقرة وقوية يف
الشراكات العابرة للقارات .وأنا على اقتناع بأن ذلك هدف
ميكن حتقيقه ،إذا متكنا من ضمان السالم واهلدوء واألمن،
وهي عوامل رئيسية لتحقيق التنمية والتقدم واالزدهار لدول
آسيا الوسطى .وكان ذلك حمور تركيز جهود تركمانستان
الرئيسية واملشاريع واملبادرات اليت تقوم بتنفيذها ،وهي تدعو
املجتمع الدويل ،ممثال باألمم املتحدة ،إىل االنضمام إليها.
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من املجتمع الدويل .كما أهنما حباجة إىل املساعدة االقتصادية
امللموسة واحلقيقية .وثبت مبرور الوقت أنه ال ميكن تسوية
احلالة يف أفغانستان إال بالوسائل السياسية السلمية وعلى
أساس إجراء حوار وطين واسع مبشاركة مجيع القوى املسؤولية
والبناءة اليت متثل الشعب األفغاين .وعالوة على ذلك ،حنن
على اقتناع بأنه ال بد أن يرافق علمية املصاحلة تقدمي مساعدة
اقتصادية دولية فعالة ،واختاذ تدابري حمددة اهلدف ترمي إىل
إنشاء البنية التحتية االجتماعية وتقدمي املساعدة اإلنسانية.
ونرى أن العامل األهم يف حتقيق االستقرار والتقدم
واالزدهار يف أفغانستان هو إدماج البلد يف املشاريع اإلقليمية
والدولية للطاقة والنقل .فمشاريع مثل خط األنابيب الرابط
بني تركمانستان وأفغانستان وباكستان واهلند وخط السكك
احلديدية بني تركمانستان وأفغانستان هتدف إىل كفالة النمو
االقتصادي وإجياد وظائف جديدة يف أفغانستان وهتيئة الظروف
املواتية لالستثمار األجنيب .ومما ال يقل أمهية أن تنفيذ هذه
املشاريع سيحدث تأثريا هاما يف حتقيق االستقرار على املناخ
السياسي يف أفغانستان نفسها ،فضال عن املناطق املحيطة .كما
أنه سيعيد ثقة الشعب األفغاين بقوته بالذات وقدرته على بناء
دولة حديثة ومستقرة وديناميكية ،دولة تشكل شريكا على
قدم املساواة ومتفقا يف الرأي مع البلدان املجاورة واملجتمع
الدويل برمته .وتركمانستان ،باعتبارها مبادرة ومشاركة
يف تلك املشاريع الدولية ،ستواصل تقدمي املساعدة إىل
أفغانستان على الصعيد الثنائي من أجل بناء املرافق االقتصادية
واالجتماعية ،فضال عن اإلمداد بالطاقة بأسعار خمفضة وتقدمي
التدريب للمهنيني األفغان يف مؤسساتنا التعليمية.

وأحد املشاريع فكرة إنشاء مركز إقليمي لألمم املتحدة
يف آسيا الوسطى للتكنولوجيا املتصلة بتغري املناخ .وأعتقد أن
املشاكل البيئية الواسعة النطاق اليت توجد يف املنطقة معروفة
جيدا .فهي تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على اجلو
العام يف املنطقة ،فضال عن مستوى معيشة السكان ونوعية
حياهتم ،ويف بعض األحيان حتدث آثارا سلبية على العالقات
بني الدول .ويف ظل تلك الظروف ،يصبح من الواضح أن
هناك حاجة إىل إنشاء هيئة دولة متخصصة تكون قادرة،
مع والية مسندة من األمم املتحدة ،على االضطالع بالرصد
وإجراء حتليل موضوعي للعمليات واالجتاهات البيئية احلاصلة
هناك ،وعلى ذلك األساس ،قادرة على تقدمي التوصيات
ذات الصلة حلكومات دول آسيا الوسطى .فالرؤية لوظائف
مثل ذلك املركز واجتاهاته قائمة بالفعل .وتركمانستان على
استعداد لتوفري كل اهلياكل األساسية الالزمة لقيام املركز يف
تركمانستان ولضمان هتيئة أفضل الظروف املواتية ملوظفيه.
ولذلك أدعو إىل إيالء اعتبار معمق القتراحنا بشأن إنشاء
مركز إقليمي لألمم املتحدة للتكنولوجيا املتصلة بتغري املناخ
ويف سياق إعادة أفغانستان إىل سابق عهدها ،فإن الدعم
يف آسيا الوسطى.
املقدم للبلدان النامية وأقل البلدان منوًا ،والذي تتوقف عليه
وال ميكن حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة بدون فعالية كامل منظومة العالقات الدولية يف عاملنا اليوم ،يكتسي
مشاركة جارتنا األقرب ،أفغانستان .فالشعب األفغاين الشقيق أمهية فائقة .وعليه ،فإن تركمانستان ترى أن اهلدف الرئيسي
وحكومته اليوم حباجة خاصة إىل الدعم السياسي واملعنوي للتنمية املستدامة ما بعد عام  2015وجوهرها ينبغي أن
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يف التعامل مع التحديات والتهديدات وتقدمي احللول للعديد
من املشاكل العاملية ،تثبت أن عملنا معًا وتضافر جهودنا هو
السبيل الوحيد الذي ميكننا من خالله حتقيق أهدافنا املحددة،
مهما كانت صعوبتها.

يتمثل يف التغلب على اختالل التوازن اخلطري  -بل رمبا البالغ
اخلطورة  -بني دول ومناطق وقارات بأكملها ،من حيث
الصناعة واالقتصاد والتكنولوجيا والبيئة ،وكذلك فيما يتعلق
بنوعية حياة السكان ويف جماالت الرعاية الصحية والتعليم
ومعايري النظم الغذائية وهياكلها .ومن الواضح أن املساعدة
واليوم ،ترى تركمانستان ،يف هذا اإلطار ،أن زمخًا كبريًا
اإلنسانية وحدها ،فض ً
ال عن اإلمدادات من األدوية واملؤن ،سيتولد لدفع حركتنا إىل األمام ،وأيضًا للنظام العاملي اجلديد
إىل جانب ضخ األموال ملرة واحدة من قبل األمم املتحدة األكثر إنسانية وعدالً .وحنن مستعدون للمشاركة يف ذلك
وفرادى الدول ،كل ذلك على أمهيته البالغة لن حيل املشكلة .العمل .جنبًا إىل جنب مع األسرة الدولية.
حنتاج اليوم إىل استراتيجية طويلة األجل ومتعمقة ومدروسة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
جيدًا لدعم البلدان النامية وأقل البلدان منوًا ،حبيث تشمل ملمثل بريو.
جمموعة واسعة من التدابري السياسية والقانونية واالقتصادية
السيد ميثا كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :يشرفين أن
واالجتماعية وتدابري االستثمار .وهنا ،ينبغي أن تقوم األمم
أخاطب اجلمعية العامة وأن أنقل التهنئة للرئيس ليكتوفت على
املتحدة ،وال سيما جملسها االقتصادي واالجتماعي وبرنامج
انتخابه .وبريو مستعدة لإلسهام يف جناح واليته.
األمم املتحدة اإلمنائي ،والوكاالت املتخصصة األخرى ،بدور
قبل سبعني عاما ،أنشأنا األمم املتحدة لصون السلم
تنسيقي عملي املنحي .والعامل األكثر أمهية لذلك الدعم،
يف رأينا ،هو مشاركة تلك البلدان يف املشاريع االقتصادية واألمن الدوليني ،والنهوض حبقوق اإلنسان والدفاع عنها،
ال والتعاون على املستوى الدويل من أجل تنمية شعوبنا .واليوم،
الدولية ،خاصة يف جمال نقل الطاقة إىل األسواق العاملية ،فض ً
جندد التزامنا مبقاصدها ومبادئها ونؤكد على ضرورة مواصلة
عن إنشاء ممرات للنقل بني املناطق وعرب القارات.
العمل لضمان أن تصبح رؤيتها واقعًا ملموسًا للجميع وأن
ومبادرات تركمانستان لتنمية تلك القطاعات من
نترك لألجيال القادمة كوكبًا مستدامًا.
االقتصاد العاملي قد حظيت مبوافقة مجاعية من اجلمعية العامة
وبلدي يفخر بشكل خاص أنه كان عضوًا مؤسسًا
من خالل اختاذ القرارات ذات الصلة .ونتوقع متابعة فعالة
لتنفيذها .وأود أن أؤكد استعداد بلدنا ملواصلة وتعزيز التعاون للمنظمة وأنه يلتزم بثبات مبيثاقها وبتعددية األطراف .ونود
مع منظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم اآلن أن نستحضر ذكرى ثالثة من مواطين بريو املرموقني الذين
املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان والكيانات األخرى .تولوا ثالثة مناصب رفيعة :السفري خافيري برييز دي كويار،
الذي كان أمينًا عامًا؛ والرئيس السابق لبريو ،خوسيه لويس
وينبغي للدورة احلالية أن توفر لنا مبادئ توجيهية واضحة
بوستامانيت ريفريو ،وكان رئيسًا ملحكمة العدل الدولية؛ والسيد
للمستقبل .فمن الطبيعي واملناسب أن تتوىل األمم املتحدة،
فيكتور أندريس بيالوندى ،وكان رئيسًا للجمعية العامة.
الكيان الدويل ذو الوالية العاملية ،القيادة يف النهوض بأهداف
ما من شك يف أن منظومة األمم املتحدة قد أسهمت،
التنمية املستدامة وحتقيقها .وإمكانات األمم املتحدة اهلائلة ،اليت
اكتسبتها على مدار سبعة عقود من التجربة الفريدة من نوعها وال تزال تسهم ،يف تقدم البشرية بشكل كبري .وال بد لنا أن
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ندرك أنه ،ألكثر من  70عامًا ،مل نشهد حربًا كربى أخرى
كاحلربني اللتني ختبط فيهما العامل يف النصف األول من القرن
العشرين ،ومل تكن هناك أزمة اقتصادية حبجم الكساد الكبري.
ولكن ،ال شك أن إجنازات األمم املتحدة مل تصل إىل اجلميع
بنفس القدر .والعامل يدفعنا إىل إعادة النظر يف نوعية املنظمة
اليت حنتاج إليها ،وإىل مضاعفة جهودنا لضمان العاملية احلقة
للسلم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة.
وبريو تعلق أمهية كربى على خطة التنمية املستدامة لعام
( 2030القرار  .)1/70لقد اتفقنا على حتويل العامل يف غضون
جيل واحد يف عملية يسمع خالهلا صوت شعوبنا ويُعترف
بتنوعنا الثقايف كمحفز للتنمية .وألول مرة يف التاريخ ،يصبح
لدى البشرية صك عاملي تعهدنا من خالله بالقضاء على الفقر
جبميع أشكاله وأبعاده ،وحتقيق التنمية املستدامة على مدى
السنوات اخلمسة عشر القادمة دون أن ندع أحدًا يتخلف عن
الركب .ويف واقع األمر ،فقد قررنا تعزيز الشراكة العاملية من
أجل التنمية املستدامة وجتديدها .واتساقًا مع أولويات بريو
لإلدماج االجتماعي ،يسعدنا أن نرى خطة التنمية املستدامة
لعام  2030تعكس نفس الطابع التحويل طول الوقت .وعلينا
أن ندمج اجلميع لكي يتسىن لنا النمو ،وجيب أن نعطي أولوية
للمجموعات االقتصادية واالجتماعية اليت ختلفت عن الركب
وتلك األكثر هشاشة ،واليت غالبًا ما تشمل الشعوب األصلية
واملسنني وذوي اإلعاقة واملهاجرين.
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احلايل للمؤمتر ،ال تدخر جهدًا من أجل حتقيق ذلك اهلدف،
وفقا لنداء ليما للعمل املناخي .فتغري املناخ والتحديات البيئية
ال هناية هلما .ويقول اخلرباء إننا سنواجه وضعًا خطريًا خاصة
فيما يتعلق بظاهرة النينيو خالل السنوات القليلة القادمة .جيب
أن نستثمر أكثر يف الوقاية من الكوارث واحلد من املخاطر
كجزء من خططنا للتنمية .وبريو ،بلد التنوع البيولوجي
اهلائل ،تود أيضا أن تسترعي االنتباه إىل اإلمكانات الكبرية اليت
يوفرها التنوع البيولوجي للتنمية .ويف هذا الصدد ،فإننا هنتم
بشكل خاص باحلفاظ على النظم اإليكولوجية الربية والبحرية
واستخدامها على حنو مستدام .وكما هو احلال مع التنمية
املستدامة ،يتعني على األمم املتحدة أن تتخذ خطوات واسعة
يف جمال السلم واألمن الدوليني لضمان احترام حقوق اإلنسان
والنهوض هبا .وتشيد بريو بالتقدم الكبري املحرز صوب حتقيق
السالم يف مجهورية كولومبيا الشقيقة .ونرحب أيضًا بإعادة
العالقات بني مجهورية كوبا والواليات املتحدة ،ونتوجه بالنداء
مرة أخرى من أجل إهناء احلصار االقتصادي واملايل.

وفيما يتعلق بقضية فلسطني ،جيب أن يكون جملس األمن
استباقيًا يف تعزيز حوار يؤدي إىل مفاوضات مباشرة .وجيب
أن يعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون معًا يف سالم وأن حيققا
االزدهار يف دولتني داخل حدود آمنة ومعترف هبا دوليًا.
فالوضع الراهن غري قابل لالستدامة .وبريو تؤكد التزامها
بالدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها ،وبسيادة القانون
وبغية تنفيذ اخلطة اجلديدة ،ال بد من ختصيص موارد
وتسوية الزناعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب الزناع.
كافية .حنتاج إىل زيادة ميزانيات الربامج اليت تشمل اإلدماج
ونرى أنه ينبغي االعتراف بالوالية القضائية ملحكمة
االجتماعي ،وخاصة يف جمايل الصحة والتعليم ،وإيالء األولوية
لرعاية أطفالنا واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وبريو ترى العدل الدولية واملحكمة اجلنائية الدولية عامليًا .ولذلك ،حنث
من األمهية مبكان أن يعتمد يف االجتماع احلادي والعشرين ملؤمتر الدول اليت مل تنضم بعد إىل نظاميهما األساسيني على أن تفعل
ُ
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ ،ذلك بالكامل.
الذي يعقد يف باريس يف كانون األول/ديسمرب ،اتفاق ملزم
ويتعيَّن علينا تعزيز قدرتنا على االستجابة لألزمات
عامليا وطموح ومتوازن ملعاجلة تغري املناخ .وبريو ،نائب الرئيس اإلنسانية ومنع اإلفالت من العقاب على الفظائع .وال ميكن
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ألي بلد أن يتجاهل املسؤولية عن محاية اإلنسان .وبريو تُدين
سمى الدولة
احلالة اليت َّ
الشر ملا يُ َّ
تطورت يف سورية وجرائم ِّ
اإلسالمية.

02/10/2015

ونعترب أنه من املهم جدًا أيضًا مواصلة تعزيز بيئة مؤاتية،
على كل مستوى ،لتحديد األسلحة بفعالية ،مبا يشمل حتديد
األسلحة التقليدية وإنفاذ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل .وإننا
نؤكد جمددًا التزامنا مبعاهدة جتارة األسلحة ومبادئ نزع السالح
حبق مجيع الدول غري القابل
وعدم االنتشار النووي ،دون املساس ِّ
للتصرف يف البحث وإنتاج الطاقة النووية ألغراض سلمية.

وجيب أن نضمن املشروعية املستمرة ملجلس األمن .ومن
احليوي أن نعمل لكي حنقق إصالحه الشامل ،على صعي َدي
حق النقض ،إذا
تركيبته وأساليب عمله ،وتقييد استخدام ِّ
ِّ
مستهل بياين ،يتولَّى املجتمع الدويل
ذكرت يف
وكما
أردنا ضمان متثيله وفعاليته .ويف هذا الصدد ،دأبت بريو على
ُ
العمل يف إطار فريق املساءلة ،االتساق والشفافية املعين مبدونة املهمة الطموحة املتمثلة يف حتويل العامل بالقضاء على الفقر
قواعد السلوك ،اليت ميكنها توجيه عمل جملس األمن حني وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تنفيذه خطة عام .2030
ولتحقيق أهداف اخلطة اجلديدة ،سيتعيَّن على الدول أن تزيد
املروعة.
يتعلق األمر باجلرائم ِّ
تكرسها لتنفيذ األهداف ،وتعزز التعاون
املهام اجلديدة املشمولة يف واليات بقدر كبري املوارد اليت ِّ
وإذ تُدرك بريو
َّ
عمليات حفظ السالم ،فإهنا سترسل سرية هندسة إىل بعثة الدويل بكل وسيلة .وينبغي أيضًا لشراك ٍة عاملية جديدة أن
ُ
وترسخ
االنتشار،
وعدم
السالح
نزع
جمال
يف
التعاون
تعزز
ِّ
األمم املتحدة املتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،وهي املرة األوىل اليت تنتشر فيها تدابري بناء الثقة اهلادفة إىل منع نشوب الزناعات ،سباقات
التسلح واألزمات اإلنسانية ،ألنه بدون السالم لن تكون هناك
سرية من بريو خارج منطقتنا.
أية تنمية .وبعد سبعني سنة على إجياد هذه املنظمة ،فإهنا
لقد ثابرت بريو على السعي إىل التعامل حبزم وفعالية
تستطيع ،وينبغي هلا ،أن تُسهم يف ج ْعل املستقبل الذي نصبو
ننفذ
مع مشكلة املخدرات العاملية .ويف هذا الصدد ،كنَّا ِّ
إليه واقعًا.
استراتيجية ناجحة بنهج شامل يتضمن اإلجراءات اهلادفة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن
إىل الوقاية واملكافحة واالعتراض ،فض ً
ال عن برامج التنمية
البديلة املستدامة للمزارعني .ففي السنة املاضية ،ونتيجة ملمثلة هندوراس.
سجلنا اخنفاضًا صافيًا يف املحاصيل غري
لتلك االستراتيجيةَّ ،
السيدة فلوريس (هندوراس) (تكلمت باإلسبانية) :إننا
املشروعة ،قدره أكرب بنسبة  14يف املائة تقريبًا ،وكميات نتكلم يف اجلمعية اليوم بعد تفكري ،كما قال قداسة البابا
حمجوزة من الكوكايني أكرب من أرقام عام  2013بنسبة
إن رئيس هندوراس ،خوان أورالندو هرينانديث
فرانسيسَّ .
وسعنا برامج تنميتنا
 40يف املائة .ويف السنة املاضية وحدهاَّ ،
ألبارادو ،حضر يف هذه القاعة قبل بضعة أيام ،خماطبًا مؤمتر
البديلة لتغطي أكثر من  50 000هكتار ،وأعدنا حتريج حنو
قمة التنمية املستدامة (انظر  .)A/70/PV.5ويف هذه املرحلة
 15 000هكتار ،كانت قد تضررت من املحاصيل غري
األخرية من املناقشة ،لن نُغرق اجلمعية خبطابات طويلة ،بينما
ستكرسها اجلمعية العامة
املشروعة .والدورة االستثنائية اليت
ِّ
يف عام  2016آلفة املخدرات ،ينبغي أن تؤكد جمددًا اإلنفاذ العديدون جدًا من القادة املعروفني ،املتكلمني بالنيابة عن
قدموا فعليًا أفكارًا أكثر استنارة بشأن املسائل
الكامل لالتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات ،وااللتزام مبعاجلة دوهلم ،قد َّ
اِ
خلالفية اليت تعنينا.
املشكلة من خالل استراتيجيات وطنية.
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املحركة اليت ميكن
البقاء ،الناجم عن ُش ِّح املوارد مها القوى ِّ
أن تدفع أيًَّا كانوا إىل ترك بيوهتم ُّ
وتنكب رحلة رهيبة إىل
املجهول .فالظروف اخلطرية واليائسة تُرغم الناس على ترك
أعز ما لديهم .فالزنعة إىل البقاء والتعلُّق باحلرية ال حدود هلما.
ِّ
عارض ملشاكل أخرى حادة
واهلجرات اجلماعية ليست سوى ٍ
جيب معاجلتها .وعلينا مجيعًا مسؤولية معاجلة تلك املشاكل،
جمرد
ولكن يتعيَّن علينا ،أوالً وقبل كل شيء ،تقدمي نتائج بدل َّ
ألن اليأس يستزنف حىت الصرب األكثر معاناة.
وعودَّ ،

إننا مجيعًا ،الذين حنظى بالشرف املتميز باستخدام هذا
املنصة الفريدة يف هذا املنتدى الفريد ،حيث نناقش املشاعر،
األفكار ،االنتقادات والتأمالت املتعلقة بأهم مسائل العامل،
متأثرون باألماكن اليت جئنا منها ،ومبنظوراتنا اخلاصة بشأن
العامل .وال ميكن أن يكون األمر غري ذلك ،ألننا نِتاج أماكن
نشأتنا وبيئتنا .ومن الطبيعي ملن يأتون بيننا من أماكن احلرمان
املاسة واإلقصاء املأساوي ،أن يروا األشياء
الشديد واالحتياجات َّ
بصورة خمتلفة عن أولئك القادمني من مناطق الثروة ،والوفرة،
والتفوق .إننا خنتلف أيضًا يف كيفية فهمنا للمصطلحات
والنفوذ ُّ
والرد على هذا املأزق اخلطري ليس شيئًا علينا اختراعه .إنه
ُّ
العاملية للقانون والعدالة واإلنصاف .وصحيح أنه ميكننا التشكيك يكمن يف أساس القيم الطبيعية للحضارة ،يف املبادئ السماوية
يف ماهية احلقيقة نفسها ،إذا مل نكن على دراية ُّ
بتصور آخر هلا .للروحانية ،حيث تتقارب مجيع األديان ،يف مبادئ ميثاق األمم
إن ردود أفعالنا تكون وفقًا لواقعنا الذايت .فكيف ميكن املتحدة اليت أهلمت جوهر وجودها  -التعايش املتناغم والقائم
َّ
للضحايا الذين يضطرون ملغادرة بيوهتم ،والشروع يف هجرات على االحترام بني أخوة وأخوات األسرة العاملية ذاهتا ،حيث
مروعة ألسباب الفقر املدقع أو حاالت العنف الساحق ،حبثًا حنن مجيعًا مواطنو وطن مشترك ،بصرف النظر عن العرق،
ِّ
عن حياة أفضل ومستقبل مشرق ألحبائهم ،أن يُدركوا مفهوم اجلنس ،املذهب أو املنشأ؛ وحيث هناك ،طبعًا ،تضامن عاملي،
القانون والعدالة مثلما يدركهما أولئك الذين يتمتعون جبميع حىت ال يُسيء أحد استخدام املوارد اليت يفتقدها اآلخرون،
الضمانات والفرص املمكنة ،والذين ال يريدون أن ِّ
األخوة عند احلاجة.
يعكر وم ّد يد َّ
صفوهم الغرباء غري املرحيني؟ وقد يكون ما ال نراه يف هذه
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطى الكلمة اآلن
الثنائية املزيَّفة يف تفسري القيم اإلنسانية األساسية ،هو أنه ليس ملمثل مجهورية كرييباس.
هناك سالم أو أمن ألحد إالَّ إذا توافر السالم والرفاه للجميع.
السيد بارو (كرييباس) (تكلم باإلنكليزية) :من دواعي
فما من جدار حجري وال قانون إنساين وال عقبة مادية ميكن
الشرف واالعتزاز أن أخاطب هذه الدورة السبعني للجمعية
أن حتتوي تنقل بين البشر املدفوعني باحلق يف احلياة.
العامة ،باسم رئيس وحكومة وشعب كرييباس .يف كرييباس
َّ
إن أوطاننا طبعًا هي األماكن اليت ننتمي إليها وهتفو إليها نبدأ مجيع األنشطة الرمسية مثل هذه اجللسة بالدعاء بأن يعم
أفئدتنا ،إهنا أراضينا غري القابلة للتصرف ،بدموعها وابتساماهتا ،اخلري على اجلميع .ولذلك ،أود أن أبدأ مبشاطرة اجلمعية العامة
انتكاساهتا واحتفاالهتا ،ضائقتها ورخائها ،حدودها وامتداداهتا ،دعاءنا التقليدي الكرييباسي لينعم اجلميع بالصحة والسالم،
ُّ
حتفظاهتا وأحالمها ،ثغراهتا وفرصها .فنحن مجيعًا نريد أن نولَد “( ،”Kam na bane ni Mauriفلتعم عليكم مجيعا بركات
ومنوت يف أوطاننا .ولكن للكثريين ،ميكن للمهد أيضًا أن األمن والسالم).
حيدنا ويقيِّد توقنا إىل املمكن.
يكون أحيانًا السياج الذي ُّ
وإنين أكرر املشاعر اليت نقلها املتكلمون السابقون يف هتنئة
وظالل اخلوف اليت يُلقيها انعدام األمن ،والنضال من أجل
رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني على انتخابه ،وعلى
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ترؤس مؤمتر القمة التارخيي الذي اختتم أعماله مؤخرا باعتماد ضعفا ،وضمان استمرار استجابة املنظمة العاملية الرئيسية هلم.
خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015وعقد يف الفترة من  25وسيكون هذا مبثابة اختبار حقيقي ألمهيتها.
إىل  27أيلول/سبتمرب .ومبناسبة توليه الرئاسة يف السنة األوىل
وإذا ما تقاعسنا ،حنن أسرة األمم عن العمل ،وإذا
لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  ،)1/70مل نتمكن من التركيز على التحديات اليت تواجه العاملني يف
أود أن أؤكد له على كامل دعم وتعاون كرييباس .أود أيضا اخلطوط األمامية ،أيا كانت هذه التحديات ،فسوف خنيب
أن أغتنم هذه الفرصة لكي أنوه مع التقدير بالقيادة اجلديرة آمال املاليني الذين يتطلعون إىل تويل األمم املتحدة لزمام
بالثناء لسلفه ،معايل السيد سام كوتيسا ،على توليه دفة األمور القيادة .وأود أن أكرر عميق تقديرنا لألمني العام على ما أبداه
خالل العام املاضي ،بوصفه رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا من التزام ثابت ودور قيادي يف تركيز اهتمام األمم املتحدة
التاسعة والستني ،وعلى توجيه املهمة الضخمة لصياغة اخلطة والعامل على قضايا من قبيل التخفيف من حمنة األكثر احتياجا
اليت اعتمدت مؤخرا.
وختفيف حدة الفقر ،والتصدي لوباء اإليبوال ،واالستماع

كما أود أن أشيد بااللتزام الثابت والعمل الشاق لألمني إىل وجهات نظر الشباب والنساء ومتكينهم من املشاركة يف
العام بان كي  -مون ،الذي كان مبثابة مالح قدير لسفينة التنمية ،ووضع حد للعنف القائم على نوع اجلنس ،وحتقيق
أسرتنا ،وعمل على تسيري دفة األمم املتحدة عرب الواقع املعقد السالم واألمن ،والتعامل مع مسألة تغري املناخ.
واملتنوع والتحديات الضخمة اليت تواجه الشعوب والدول
ورمبا تكون التحديات اليت تواجهنا ،بينما جنتمع مرة
يف خمتلف أحناء العامل .وأود ،على وجه اخلصوص ،أن أثين أخرى يف نيويورك من أجل هذه الدورة التارخيية ،أكرب مما
على قيادته املمتازة يف توجيه وضع خطة التنمية املستدامة كانت عليه قبل عام .والتحديات األمنية اليت يفرضها تغري
لعام  ،2030اليت اعتمدها األعضاء مؤخرا ،وعلى التزامه املناخ ،والزناعات ،واإلرهاب ،وجرائم الفضاء اإللكتروين،
الشخصي الراسخ بتركيز اهتمام العامل على الفئات األكثر واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،والزنوح اجلماعي لالجئني الذي
ضعفا ،الذين تستهدفهم العديد من التحديات الرئيسية اليت نراه اآلن يف أوروبا ،كلها من بني التحديات اليت ما زالت
تواجهنا اليوم كمجتمع عاملي.
تقوض اجلهود اليت نبذهلا كأسرة عاملية من أجل حتقيق التنمية

إننا جنتمع يف وقت حاسم يف تاريخ تعددية األطراف .وقد املستدامة والسالم واألمن ملجتمعاتنا.
أقر املجتمع العاملي يف اآلونة األخرية خطة التنمية اجلديدة ملا بعد
وإذا ما سألنا عن األسباب اجلذرية الرئيسية لتلك
عام  ،2015املعنونة“ ،حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام التحديات ،فقد نتمكن من العثور على العديد من اإلجابات
 ”2030وحنن حنتفل أيضا بالذكرى السنوية السبعني إلنشاء
وجه إال قدر قليل جدًا من االهتمام للمشاكل
اليت تفيد بأنه مل يُ َّ
األمم املتحدة .وسوف جيتمع القادة من مجيع أحناء العامل بعد اليت تتناوهلا األهداف اليت أقرت مؤخرا يف خطة التنمية
شهرين بباريس يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف املستدامة لعام  .2030واألهداف ليست جديدة .ومعظمها
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،من أجل وضع ،أن مل يكن كلها ،موجوديف خطط واستراتيجيات التنمية
الصيغة النهائية التفاق بشأن تغري املناخ .وبينما حنتفل ،ينبغي الوطنية اخلاصة بنا .أما اجلديد فهو الدعوة العاملية املوجهة إىل
لنا التفكري أيضا يف احتياجات الشعوب األكثر هشاشة واألشد املجتمع الدويل للعمل معا من أجل القيام بالعمل بطريقة خمتلفة
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من أجل إحداث التغيريات التحويلية الالزمة لتحقيق جمتمعات الفئات ضعفا هي ضعيفة أصال  -وهم النساء واألطفال
مزدهرة وسلمية وعادلة ومنصفة من شأهنا أن تعود بالفائدة واملعوقون واملرضى واملسنون.
على اجلميع .وهذا أمر بالغ األمهية يف عامل مترابط بشكل
وتضغط مجيع هذه األحداث على نظمنا الوطنية ومواردنا
متزايد ،حيث سيترتب على القرارات واإلجراءات املتخذة يف الوطنية املنهكة أصال ،وستواصل القيام بذلك.
بلد ما ،آثار عميقة يف أماكن أخرى من العامل.
وكرييباس وبلدان مرجانية منخفضة أخرى ،مثل توفالو،
ولكننا إذ نقر اخلطة اجلديدة ،جيب إال نترك األعمال جزر مارشال ،ملديف وتوكيالو ،فض ً
ال عن ماليني األشخاص
غري املنجزة وغري املكتملة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية .الذين يعيشون يف املناطق الساحلية يف املحيط اهلادئ ومجيع
والعديد من البلدان ،ومن ضمنها كرييباس ،ال متلك سجال أحناء العامل ،يتعيَّن عليهم أوالً التصدي للتحديات املباشرة
قويا فيما يتعلق بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية ،لسبب قاهر .والفورية اجلسيمة واملُلِ َّحة الناجتة عن تغيُّر املناخ ،حىت قبل أن
وحنن نواجه ،مثل مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية ،حتديات نبدأ التكلُّم عن تنمية مستدامة أو خطة تنمية جديدة.
كبرية يف جهودنا اإلمنائية ،حتديات مت توثيقها جيدا ولن
َّإن أول اختبار حقيقي اللتزامنا خبطة التنمية اجلديدة اليت
أكررها هنا .وازداد تفاقم هذه التحديات بسبب تغري املناخ.
اعتمدها املجتمع الدويل ،سيكون مؤمتر القمة بشأن املناخ يف
ويعيش شعب بلدي يف جزر مرجانية منخفضة ال يتجاوز باريس .وخطة التنمية املستدامة لن تكون ذات قيمة إذا فشل
ارتفاعها ثالثة أمتار فوق سطح البحر .وبسبب التغري يف نظامنا مؤمتر باريس املقرر عقده يف كانون األول/ديسمرب يف اخلروج
املناخي وارتفاع مستوى البحر ،تواجه جزرنا اآلن حتديات باتفاق طموح و ُملزم قانونًا ،يعاجل مأزق أولئك املوجودين على
كربى مل نواجهها قط يف تارخينا .وقد شهدنا أحواال مناخية اخلط األمامي لتغيُّر املناخ ويُن ِقذ البشرية بوقف االحترار العاملي.
فإن
شديدة ،ليس فقط بسبب ارتفاع مستوى البحر ،ولكن أيضا وبالنسبة إلينا ،حنن املوجودين على خط مواجهة تغيُّر املناخَّ ،
للحد من
بسبب الظواهر الطبيعية املدمرة ،مثل إعصار بام الذي ضرب وثيقة باريس اخلتامية جيب أن تشمل هدفا طويل األمد ِّ
املعدل العاملي لدرجات احلرارة حبيث ال يتجاوز 1,5
يف وقت سابق من هذا العام ،فانواتو وجزر أخرى من جزر ارتفاع َّ
املحيط اهلادئ املنخفضة ،ومنها جزيرتنا ،وسرعان ما تبعه درجة مئوية قياسا مبستويات ما قبل املرحلة الصناعية .وجيب أن
إعصارا ميساك ودلفني.
تشمل أيضًا أحكامًا متعلقة باخلسائر واألضرار بوصفها عنصرًا
ال ومنفص ً
وأحلقت األمواج املرتفعة املصحوبة بالرياح الشديدة قائمًا بذاته ،مستق ً
ال عن التكيُّف.
دمارا واسعا جبزرنا ،وبيوتنا ،وقرانا ،وشعوبنا .وما يثري
وعلينا مجيعًا تكثيف جهودنا الوطنية واجلماعية لتخفيف
حنث املُسبِّبني
القلق بشكل خاص هو تزايد وترية وشدة هذه األحداث .انبعاثات غازات الدفيئة عامليا .وجيب أن َّ
واضطرت قرى بأكملها ،يف بعض أحناء البلد ،إىل االنتقال الرئيسيني النبعاثات غازات الدفيئة على القيام بدورهم.
بسبب التحات الساحلي والفيضانات .وقد دمرت املحاصيل وقد قدم بلدي ،وهو أحد البلدان ذات املستوى األدىن من
الغذائية ،وحبريات املياه العذبة ،وهي مصدرنا الرئيسي ملياه االنبعاثات ،يف األسبوع املاضي مسامهته املعتزمة املقررة
الشرب ،جيري تلويثها بتزايد جراء دخول مياه البحر إليها .وطنيًا ،وهي مسامهة طموحة ،إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة
بإحلاح شركاءنا
وشعبنا قلق بينما يراقب تنامي حدة هذه األحداث .وأكثر اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ .وجيب أن ندعو
ٍ
1529938

15/23

A/70/PV.27

02/10/2015

يف التنمية واملؤسسات اخلريية واألعمال التجارية اخلاصة إىل بوعي عاملي .وجيب أن نتجاوز حدود التفكري التقليدي -
ألن التحدي الذي يواجهنا خطري بصورة
مساعدتنا على خط مواجهة الكارثة املناخية يف التعامل مع خارج املقاييس َّ -
آثار تغيُّر املناخ ومشاكل ارتفاع مستوى سطح البحر اليت استثنائية ،ولذا فإنه يستلزم حلوالً استثنائية وغري تقليدية.
تعاين منها بلداننا اآلن ،ولدعم جهودنا لبناء مناعة شعبنا
بأن هناك
أمل َّ
وأكثر ما يُثلِج صدورنا هو انبعاث بصيص ٍ
واستعداده يف مواجهة مستقبل غامض .وقد حان الوقت ألن
حتوالً يف جمرى احلوار بشأن تغري املناخ .ونرحب برأي قداسة
ُّ
نُدرك َّ
أن التحديات اجلديدة تقتضي منَّا االستفادة من مجيع البابا فرانسيس يف هذا الشأن ،إىل جانب الرسائل وبيانات
املوارد املتاحة للمجتمع العاملي والقبول بأن التنمية املستدامة اإلعراب عن االلتزام الصادرة عن عدد متزايد من األوساط،
والتحديات العاملية ،مثل تغيُّر املناخ ،ينبغي أالَّ تقتصر على مبا يف ذلك العواصم يف أرجاء العامل واملجتمع املدين ،واليت
إطار احلكومات وحدها.
حتديًا رئيسيًا ويقتضي إجراء
تعترف بأن تغري املناخ يفرض ِّ

ْندع َّ
كل من لديه القدرة على املساعدة ومن لديه مسامهة
فل ُ
يقدمها إىل املشاركة يف احلوار العاملي ،واألهم ،إىل املشاركة
ِّ
يف اإلجراء العاجل للتصدي هلذا التحدي الكبري .ولْنُشر ْ
ِك
شبابنا ونساءنا واملجتمع املدين والقطاع اخلاص والكنائس
نضم
واجلامعات واملؤسسات التقليدية والسكان األصليني .ولْ َّ
حتد رئيسي غري
ولكن مساع حكايتنا وإدراك َّ
أن تغيُّر املناخ ٍّ
َّ
اجلميع إىل ْ
الركب .ولنحرص على عدم استبعاد أحدَّ .
وكل كافيني؛ فعلينا أن نتصرف حيال ذلك عاجالً .وحنن اجلزر قد
ْيقد ْمها.
من لديه مسامهة فل ِّ
نكون على خط املواجهة ،ولكن هذا هو شأن ماليني األشخاص
وإننا نرحب بالنهج الشامل املتَّ َخذ يف إعداد خطة التنمية الذين يعيشون يف مناطق منخفضة يف أرجاء العامل .إهنم ضعفاء
ملا بعد عام  .2015كما نرحب مبشاركة تايوان يف مجعية مثلنا متامًا .ومثلهم ماليني األشخاص اآلخرين الذين يواجهون
الصحة العاملية  -إشراكها مث ً
مطولة ودرجات حرارة أعلى وذوبان األهنار
ال يف مكافحة اإليبوال  -ونود نوبات جفاف َّ
فإن التنمية املستدامة وخطة
أن نرى سيادة هنج مماثل شامل للجميع على صعيد املؤسسات اجلليدية .وبالنسبة إليهم ،مثلناَّ ،
أي شيء ،إالَّ إذا كثَّف
الدولية وعمليات األمم املتحدة األخرى يف تنفيذ أهداف التنمية اليت اعتُ ِمدت مؤخرًا ال تعنيان َّ
التنمية املستدامة ويف املطالبة بعمل مناخي عاجل ،حيث جيب املجتمع العاملي ،وبقدر كبري ،جهوده ملكافحة تغيُّر املناخ.
إشراك تايوان وكل من يستطيع املشاركة واملسامهة بصورة
إننا نتحمل املسؤولية كاملة عن مستقبل شعبنا ،وسنقوم
ُمجدية لصاحل البشرية يف القيام بذلك .وجيب إشراك اجلميع .بدورنا .وقد اعتمدنا يف كرييباس استراتيجية متعددة اجلوانب
عاجالً .وحنن نرحب هبذا التحول الذي يُثلج الصدر متاما
أن
بوصفه تطورًا إجيابيًا جدًا يف االجتاه الصحيح ،يدل على َّ
املجتمع الدويل قد مسع أخريًا رسائلنا وحكاياتنا اليت قصصناها
بشأن حمنة شعوبنا.

وال ميكن أن يظل “العمل كاملعتاد” هنجنا بعد اآلن.
فدعونا ال نكتفي بالعمل ضمن احلدود اليت ترحينا وال نقتصر
حمرماتنا
على حججنا االقتصادية املعتادة؛ ولنتوقف عن جتنَُّب َّ
السياسية .فتحدي تغيُّر املناخ يستدعي منَّا ما هو أكثر من
ذلك .إنه يقتضي أن نتسامى فوق األولويات الوطنية ِّ
ونفكر
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لضمان بقاء شعبنا .فقد اشترينا أراض قريبة من شواطئنا.
وندرس فكرة اجلزر العائمة واالصطناعية وخيارات لزيادة
ارتفاعات جزرنا من مستوياهتا احلالية إىل مستويات تتجاوز
االرتفاعات املتوقعة ملستوى سطح البحر .وقد شرعنا يف
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مصمم لتطوير مهارات شعبنا،
برنامج
ٍ
إصالح تعليمي رئيسيَّ ،
مبا ينسجم مع برناجمنا “اهلجرة بكرامة”.
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املشترك .كما أدعو اجلمعية العامة إىل االنضمام إىل من هم
يف خط مواجهة تغري املناخ بالطلب إىل مؤمتر األطراف يف
باريس االتفاق على ضرورة املحافظة على معدل ارتفاع
درجة احلرارة العاملية عند مستوى أقل من درجتني مئويتني
أو  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وجيب أن يتضمن اتفاق املناخ كذلك أحكاما بشأن اخلسائر
واألضرار ،واألهم من ذلك ،آلية خاصة لوضع مسار سريع
لتوفري املساعدة العاجلة للماليني من الناس الذين هم يف خط
مواجهة تغري املناخ ،والذين حيتاجون إىل املساعدة بشكل
فوري.

لكننا ال نستطيع القيام بذلك وحدنا .بل جيب أن يكون
هناك جهد عاملي مجاعي .وحنن نطالب مبوارد مالية جديدة
ميكن الوصول إليها ملساعدة الفئات األكثر ضعفًا على التكيُّف
وبناء املناعة حيال تغيُّر املناخ .ونرحب باملساعدة املستمرة من
قِبَل شركائنا ،مبا يشمل تايوان ،ولكن جيب القيام بأكثر من
ذلك بكثري .ولئن كانت التعهدات الكبرية للصندوق األخضر
للمناخ جديرة بالثناء ،يبقى التحدي املتمثل يف الوصول إىل
تلك التعهدات وترمجتها إىل تربعات يف األماكن اليت تشتد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :أعطى الكلمة اآلن
املقدمة من وكاالت
احلاجة إليها فيها .ونرحب باملساعدة َّ
خمتلفة ،لديها القدرة على توفري القناة الالزمة ،ولكن من املهم ملمثل غينيا  -بيساو.
بالقدر نفسه أالَّ تتآكل تلك املساعدة يف العملية.
السيد دا غاما (غينيا  -بيساو) (تكلم بالربتغالية؛ وقدم
وإذ حنتفل بالذكرى السنوية السبعني ألسرة األمم الوفد نصا باإلنكليزية) :لقد شرفين فخامة السيد خوسي
املتحدة ،جيب أن تكون لدينا الثقة بأنه لن يُسمح بتخلف بلد ماريو فاز ،رئيس مجهورية غينيا  -بيساو ،مبهمة نقل هتانيه
تعهدنا بذلك يف ديباجة خطة التنمية إىل السيد ماغزن ليكيتوفت على انتخابه لرئاسة اجلمعية العامة
عضو عن الركب كما َّ
بأن يف دروهتا السبعني التارخيية ،ومتنياته له بالنجاح الباهر .ونود
املستدامة لعام  .2030وال يكفي ببساطة االعتراف َّ
حتد وجودي .فاألمر يتعلق باستجابتنا كمجتمع أيضا أن نشيد بسلفه ،السيد سام كوتيسا ،وزير خارجية
تغيُّر املناخ ٍّ
عاملي وباإلجراءات اليت نتخذها بوصفنا طائفة من بين البشر أوغندا ،على األسلوب احلكيم واملشرف الذي أدار به أعمال
الدورة التاسعة والستني .وقد جاء انتخاب رئيس اجلمعية
األخالقيني.
أن االختبار احلقيقي لفعالية وأمهية خطة العامة للدورة السبعني يف وقت قررت فيه أمم العامل اعتماد
وإنين أؤكد َّ
التنمية املستدامة اجلديدة وألمهية أسرة األمم املتحدة ،وهي خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  ،)1/70وبالتايل
حتتفل بذكراها السنوية السبعني ،يتمثل يف ضمان أالَّ يخلف دفع البشرية يف اجتاه جديد وتعزيز عامل أكثر عدال للجميع.
ُ
الركب أحدا وراءه .لكن أبناء شعيب والشعوب املوجودة على ونعتقد أنه خبربته الواسعة ويف ظل قيادته ،ميكننا أن نبدأ تنفيذ
َّ
خط مواجهة تغير املناخ يواجهون إمكانية حقيقية بأن يتخلفوا اخلطة بفعالية.
ُّ
وإذ حنتفل بالذكرى السبعني إلنشاء األمم املتحدة ،اليت
عن الركب.
وبالتايل أناشد اجلمعية العامة أن تقدم الدعم إىل صوت تتزامن مع الذكرى الثانية واألربعني الستقالل بلدنا ،فإن غينيا
أشد الفئات ضعفا وندعو املجتمع الدويل إىل صياغة اتفاق  -بيساو ال تزال تعاين من عدم االستقرار .وقد انعكس ذلك
ملزم قانونا ميكن أن يبدأ يف رد العافية ملوطننا وكوكبنا يف أوجه ضعفها وصعوبات إرساء الدعائم الالزمة إلنشاء
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دولة مستقرة .تلك الدعائم موجهة أساسا من أجل التنمية،
حتقيقا حللم أميلكار كابرال ،األب املؤسس لألمة .ويف حني
استطاعت أمم العامل األخرى اغتنام هذه اللحظة لتوطيد
كيانات دوهلا وتعزيز مؤسساهتا ،ال تزال غينيا  -بيساو تبحث
عن حلول ملشاكلنا املحلية املختلفة .ويبني الوضع السياسي
احلايل يف غينيا  -بيساو أن البلد ما زال يسعي إىل االنتقال من
حالة الضعف إىل االستقرار.
وعلى الرغم من عدم االستقرار املتكرر ،فإن شعب غينيا
 بيساو مل يشك أبدا يف قدرة بلدنا على االستمرار ،وحنننؤمن بقدرتنا على التغلب على هذا التحدي مرة أخرى.
ويظل تصميمنا على بناء الدولة القابلة للبقاء اليت حنلم هبا على
حاله دائما .وجتلت قدرتنا على التغلب على الصعوبات وأداء
أعمال كبرية على حنو رائع يف مناضلينا من أجل نيل حرية
الوطن ،الذين حققوا استقاللنا قبل  42عامًا مضت بأسلوب
مثايل ،حتت القيادة احلكيمة لفقيدنا العظيم أميلكار كابرال،
ويف سياق برناجمه للحد األدىن.

02/10/2015

االستراتيجية اإلمنائية متسقة مع األهداف املوضوعة يف خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة قبل
أسبوع .وحنن مقتنعون بأن التنفيذ الكامل للخطة سيسهم
مسامهة كبرية ،ليس يف التنمية املستدامة لبلدنا فحسب ،ولكن
أيضا يف هتيئة الظروف الالزمة لتحقيق السالم واالستقرار
يف البلد ،بشكل هنائي .ويف هذا الصدد أناشد مرة أخرى،
من على هذا املنرب ،شركاء وأصدقاء غينيا  -بيساو الوفاء
بااللتزامات املتعهد هبا يف بروكسل وبأال خييبوا اآلمال العريضة
لشعب غينيا  -بيساو ،الذي احتشد حول تلك االستراتيجية.
إن حل الزناعات هو أحد األهداف الرئيسية اليت أدت
إىل إنشاء منظمتنا يف عام  .1945واليوم ،ما زال نفس اهلدف
يشكل أولوية وهو أحد أكرب حتدياتنا .وقد ظهرت الزناعات
الراهنة ملجموعة متنوعة من األسباب واختذت أشكاال أكثر
تعقيدا من أي وقت مضى ،مما جيعلها تستعصي أكثر على احلل.
وال يوجد أي مربر سياسي أو جيوسياسي ألن جتد األمم املتحدة
نفسها يف مأزق عند معاجلتها املآسي النامجة عن الزناعات يف
الشرق األوسط ومناطق أخرى من العامل ،واليت أدت إىل خلق
واحدة من أكرب أزمات الالجئني يف التاريخ املعروف .فعلينا
مسؤولية أخالقية تتمثل يف إجياد حل .ويف هذا الصدد ،أود أن
أثين على االحتاد األورويب والبلدان األخرى على ما أبدته من
تضامن يف توفري املساعدة اإلنسانية والترحيب بالالجئني.

وحنن اليوم ،مصممون أكثر من أي وقت مضى ،على
حتقيق برنامج احلد األقصى يف ذلك الكفاح املجيد ،وتعزيز
التنمية االجتماعية واالقتصادية وحفظ البيئة .وقد سعينا
جاهدين منذ عودتنا إىل احلالة الدستورية الطبيعية بتشكيل
احلكومة اليت انبثقت عن االنتخابات التشريعية يف نيسان/أبريل
 ،2014إىل جانب إنشاء املؤسسات السيادية األخرى ،إىل
ال تزال املسائل املتعلقة بالقارة األفريقية هتيمن على
توفري الشروط األساسية الالزمة إلعادة إطالق اقتصاد بلدنا جدول أعمال جملس األمن ،وتوجد تسعة من عمليات األمم
والتصدي للتحديات اجلديدة لبناء السالم واألمن.
املتحدة حلفظ السالم الـ  16يف بلدان أفريقية .ولذلك ،ينبغي
وحتقيقا هلذه الغاية ،متت مناقشة االستراتيجية التنموية اإلصغاء إىل وجهات نظر القارة وبلداهنا الـ  54وأخذها يف
تريا رانكا “بداية جديدة” لألعوام  ،2025-2015املقدمة االعتبار عند اختاذ قرارات بشأن إدارة الزناعات .وجيب احترام
يف آذار/مارس  2015يف بروكسل ،مناقشة وافية واعتمادها مطالبتنا املشروعة مبقعدين دائمني ومتثيل أكرب مبقاعد غري دائمة
على الصعيد الوطين ودعمها دعما قويا من قبل املجتمع يف جملس األمن .وندعو مرة أخرى إىل إصالح جملس األمن،
الدويل .وسوف توفر االستمرارية لإلجراءات اليت تتخذها استنادا إىل اعتقادنا بأن األسباب التارخيية إلنشاء املنظمة
احلكومة ،اليت يقودها السيد كارلوس كورييا حاليا .كما أن مل تعد قائمة ألهنا ال تعكس الواقع السياسي الراهن يف العامل.
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إننا نعرب عن دعمنا حلصول الربازيل واهلند واليابان واملجتمع الدويل .ونؤمن إميانا راسخا بأن العامل لن يكون آمنا
متاما إال إذا نفذ نزع السالح النووي العام والكامل.
وأملانيا على مقاعد دائمة.
وال نزال نعتقد أن الدبلوماسية الوقائية ميكن أن تكون
أكثر فعالية يف منع نشوب الزناعات وحلها .ونعتقد أن أفضل
طريقة ملنع نشوب الصراعات تتمثل يف القيام باملزيد ملكافحة
الفقر وتعزيز املساواة بني اجلنسني ،والتعليم ،ومواجهة التمييز
االجتماعي ،واحلفاظ على البيئة.

إن تغري املناخ حقيقة ال ميكن إنكارها وهتديد خطري
لوجود اجلنس البشري .ويف هذا الصدد ،من املهم أن نتعهد
مجيعا بالوفاء مبسؤولياتنا فيما يتعلق بالبيئة ،وأن نلتزم مجيعا
حبماية كوكب األرض وفقا ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن
املتباينة .وستتيح دورة مؤمتر األطراف اليت ستعقد يف باريس
خالل شهر كانون األول/ديسمرب ،بال شك فرصة جديدة
للعامل لتصحيح سلوكه فيما يتعلق بالطبيعة .وحنن نسعى
للتوصل إىل التزامات قوية من جانب الدول األعضاء ،يف
جمال احلد من انبعاثات غازات الدفيئة ،وتوفري األموال الالزمة
للبلدان النامية ملواجهة التحديات البيئية.

إن اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030يشكل دون
أدىن شك خطوة يف االجتاه الصحيح ،وتكرر غينيا بيساو التزامها
بتنفيذ اخلطة ،وفقا ألحكامها املحددة .وحتقيقا هلذه الغاية ،أصبح
الوفاء بااللتزامات اليت تعهد هبا شركاؤنا فيما يتعلق باملساعدة
اإلمنائية الرمسية ،وغريها من األموال املخصصة للتنمية ،أمرا بالغ
ال أستطيع أن أهني بياين ،من دون اإلعراب عن امتناننا
األمهية بالنسبة للبلدان األكثر ضعفا ،مبا يف ذلك أقل البلدان منوا
جلميع شركائنا يف التنمية ،ومنظمة األمم املتحدة على وجه
والدول اجلزرية الصغرية النامية ،مثل غينيا بيساو.
لقد درج بلدنا لسنوات عديدة على الدعوة من هذا املنرب اخلصوص ،على استمرار متابعتها للحالة يف بلدنا ،وعلى
إىل رفع احلصار االقتصادي واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة االلتزامات اليت تعهدت هبا على الطاولة املستديرة يف بروكسل،
األمريكية على كوبا .ونود أن نرحب اليوم بعودة العالقات خالل شهر آذار/مارس املاضي ،بشأن متويل برناجمنا التشغيلي
الدبلوماسية بني البلدين ،اليت توقفت منذ عام  .1961وألنه االستراتيجي اإلمنائي .وتعول غينيا بيساو وشعبها على كل
يتعني أن يكون الشعب الكويب قادرا على االستفادة الكاملة واحد منكم.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلسبانية) :لقد استمعنا إىل
من إمكاناته ،والسعي حبرية إىل ربط عالقات اقتصادية ومالية
مع الدول األخرى والشعوب األخرى يف العامل ،فإننا نشجع املتكلم األخري يف املناقشة العامة يف هذه اجللسة.
الواليات املتحدة األمريكية وكوبا على املضي قدما باملفاوضات
أعطي الكلمة اآلن للممثلني الذين طلبوا الكلمة ممارسة
الرامية إىل تطبيع عالقاهتما والرفع الكامل للحصار.
حلق الرد .وأود أن ِّ
أذكـر األعضاء بأن البيانات اليت يدلـى هبا
ونأمل ونتمىن أن تستلهم األطراف الفاعلة الرئيسية ممارسة حلق الرد تقتصر مدهتا على  10دقائق للبيان األول ،و 5
يف عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية ،هذا املثال ،وجتري دقائق للبيان الثاين ،وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
مفاوضات دبلوماسية ،من أجل التعايش السلمي بني دولتني.
السيد ميالنوفيتش (صربيا) (تكلم باإلنكليزية) :يود
إننا نرحب باالتفاق النووي الذي أبرم بني املجتمع الدويل وفد بلدي أن ميارس حقه يف الرد على البيان الذي أدىل به
وإيران ،ونأمل أن يؤدي إىل تطبيع العالقات مع بقية العامل اليوم رئيس وزراء مجهورية ألبانيا ،السيد إيدي راما،
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خالل هذه الدورة السبعني التارخيية للجمعية العامة ،مع األخذ بعني االعتبار املصاحل املشروعة جلميع الطوائف يف
ونظرا لبذل الدول األعضاء يف األمم املتحدة أقصى اجلهود كوسوفو وميتوهيا.
حلل املشاكل وجماهبة التحديات اليت تواجه املجتمع الدويل،
السيد إدريسي (ألبانيا) (تكلم باإلنكليزية) :آخذ الكلمة
أود أن أشدد بأن توطيد السالم واألمن واالستقرار الدويل ،ردا على البيان الذي أدىل به ممثل صربيا ،عقب البيان الذي
ال يزال يشكل مسألة ذات أولوية بالنسبة جلمهورية صربيا أدىل به رئيس وزراء ألبانيا ،دولة السيد ايدي راما ،صباح
كذلك .ومن أجل حتقيق تلك األهداف ،يبذل بلدي أقصى اليوم خالل املناقشة العامة .وكنت أمتىن لو مل أكن مضطرا
اجلهود لتعزيز التعاون اإلقليمي ،وحتقيق االستقرار واملصاحلة ،للقيام بذلك ،ولكن أرى أنه من املهم للغاية أن أقول بضع
وهي جهود مشهود له هبا ،ومت االعتراف هبا على نطاق واسع .كلمات لوضع األمور يف نصاهبا الصحيح.

لألسف ،ضلل رئيس وزراء ألبانيا مرة أخرى اجلمعية يف
البيان الذي أدىل به اليوم ،من خالل ادعائه بأن احلوار جيري
بني دولتني ،مها صربيا وكوسوفو ،وليس بني بلغراد وبريشتينا،
كما هو احلال حقا .إن كوسوفو ليست دولة مستقلة ،وليست
عضوا يف األمم املتحدة .ودعا السيد راما أيضا الدول األعضاء
يف األمم املتحدة إىل االعتراف مبا يسمى دولة مستقلة يف
كوسوفو ،خالفا للقانون الدويل واملبادئ اليت يقوم عليها ميثاق
األمم املتحدة وقرار جملس األمن  .)1999( 1244وجاءت
وعالوة على ذلك ،تشارك كوسوفو وصربيا يف حوار
هذه الدعوة يف الوقت الذي نشهد فيه حتسنا كبريا يف العالقات
ناجح ّ
مكن البلدين من التوصل إىل حلول مشتركة ملجموعة
بني صربيا وألبانيا ،كما جتلى ذلك يف أول زيارة يقوم هبا رئيس
من املسائل لشعبيهما.
وزراء ألبانيا إىل بلغراد بعد  68عاما.
لكن هناك الكثري ليقال عن حقيقة أنه باستقالل
وأود أن أؤكد بأن مجيع القضايا العالقة يف عملية تطبيع
كوسوفو ،فإن منطقتنا قد طوت بشكل هنائي أكثر الفصول
العالقات بني بلغراد وبريشتينا يتم تناوهلا يف احلوار الذي
مرارة يف تارخيها احلديث .وهذا التطور قد ولد طاقة إجيابية
أجري يف بروكسل ،بتيسري من جانب االحتاد األورويب .وغين
تلقى أكرب الترحيب يف البلقان ،مبا يف ذلك يف عالقاتنا مع
عن القول ،بأن عبارات مثل تلك اليت أدىل هبا رئيس الوزراء
صربيا ،وزرعت اآلمال لدى الشعب ،وال سيما الشباب،
راما ميكن أن تعرض للخطر النتائج اإلجيابية للحوار ،وتؤدي
يف كال البلدين .إال أنين ،حرصًا على الوقت ،سأقتصر على
إىل عدم إحرازه تقدما يف املستقبل.
اقتباس من البيان الذي أدىل به رئيس الوزراء يف جلسة سابقة.
إن حل وضع إقليم جنوب صربيا يدخل ضمن أولويات
“بعد  100عام من الزناعات املجمدة أو احليّة
حكوميت .لقد أثبتنا مرارا وتكرارا استعدادنا لإلسهام بفعالية
واملواجهات يف البلقان ،مل يتم توجيه أي أسلحة إىل
يف اجلهود املبذولة للتوصل إىل حلول تكون مقبولة للجميع،
أي أحد .وبعد قرن مشوب بالزناع ،شهدنا أخريًا سنة
إن كوسوفو دولة مستقلة تعترف هبا  110دول .وهي
عضو ومشارك نشط يف مجيع املبادرات اإلقليمية يف جنوب
شرق أوروبا ،ومثل مجيع البلدان األخرى يف املنطقة ،فهي جزء
من عملية االحتاد األورويب لتحقيق االستقرار واالنتساب .ومنذ
استقالل كوسوفو يف عام  ،2008فإهنا قد حددت وعززت
حبزم هويتها اجليوسياسية يف مجيع أحناء العامل ،وكانت مسامها
جديرا بالثناء يف حتقيق السالم واالستقرار والتعاون يف املنطقة.
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من التعاون الرامي إىل جعل السالم الذي حققناه سالمًا
يطيب العيش فيه” (.)A/70/PV.25
وهذا ما جلبه استقالل كوسوفو إىل منطقتنا ،إىل هذا
اجلزء اخلاص بنا من العامل ،وبالتأكيد إىل أبعد منه .وحنن نؤيد
متامًا هذا املناخ وقد سامهنا فيه بتفا ٍن ومثابرة ،وسنستمر يف
ترسخًا.
بذل كل ما يف وسعنا لكي يسود السالم ويزداد ّ
السيدة دميرييل (تركيا) (تكلمت باإلنكليزية) :طلبت
الكلمة ردًا على االدعاءات اليت ال أساس هلا اليت طرحها
اليوم أحد الوفود ،واليت نرفضها رفضًا قاطعًا .وسأمتنع عن
استهالك الوقت الثمني ،ولكين أود أن أؤكد على أن تركيا
ستواصل الوقوف إىل جانب شعب سورية.
السيد يل يونغشينغ (الصني) (تكلم بالصينية) :تود
الصني أن متارس حقها يف الرد فيما يتعلق بالبيان الذي أدىل به
ممثل الفلبني بشأن مسألة حبر جنوب آسيا.
إن مطالبة الصني بالسيادة على جزر نانشا مبين على
أساس تارخيي وقانوين كاف .إن االحتالل والغزو غري
املشروعني لبعض اجلزر والشعب املرجانية وجزر نانشا يف
الصني من قبل الفلبني هو السبب اجلذري لزناع نانشا بني
الصني والفلبني .وأود أن أوضح أن االسم اآلخر جلزر نانشا
هو جزر سرباتلي.
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وقد بدأت التحكيم من جانب واحد ومضت بعناد قدما فيه يف
حماولة إلنكار السيادة اإلقليمية للصني على حبر الصني اجلنويب
واحلقوق البحرية للصني يف حماولة إلجبار الصني على القبول
حبل وسط .وهذا أمر غري واقعي ولن حيقق أي نتائج .إن املوقف
األساسي للصني يف مسألة حبر الصني اجلنويب هو التوصل إىل
تسوية سلمية على أساس احترام احلقائق التارخيية ووفقًا للقانون
الدويل من خالل احلوار واملشاورات واملفاوضات .لقد اتفقت
الصني وبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالفعل على هنج
ذي مسارين يف هذا الشأن؛ وهو أنه ينبغي السعي إىل حتقيق
تسوية من خالل املفاوضات واملشاورات املباشرة اليت جيريها
البلدان املعنيان .ينبغي صون السالم واالستقرار يف منطقة حبر
الصني اجلنويب بشكل مشترك بني الصني وبلدان الرابطة .هذه
هي الطريقة األكثر واقعية واألكثر فعالية ملعاجلة مسألة حبر
الصني اجلنويب على الوجه املطلوب.
ولن يفيد تدويل مسألة حبر الصني اجلنويب وعرضها على
القضاء يف التوصل إىل تسوية .بل على العكس من ذلك،
سيجعل من األصعب إجياد تسوية ويهدد السالم واألمن
اإلقليميني .تلتزم الصني التزامًا ثابتًا بصون السالم واألمن
اإلقليميني يف حبر الصني اجلنويب وستظل ملتزمة بتحويل منطقة
حبر الصني اجلنويب إىل حبر من السالم والصداقة والتعاون .ويف
نفس الوقت ،تعارض الصني بشدة املمارسة املتبعة من بضعة
بلدان يف إثارة احلالة ألغراض أنانية وهتديد السلم واالستقرار يف
حبر الصني اجلنويب .والصني حتث الفلبني على إعادة املفاوضات
واملشاورات إىل املسار الصحيح يف أقرب وقت ممكن.

ومن دون املوافقة املسبقة للصني ،بدأت الفلبني من جانب
واحد وقسرا إجراءات التحكيم بشأن حبر جنوب آسيا .وذلك
ّ
ويشكل تعديًا على احلقوق واملصاحل
خمالف للقانون الدويل
القانونية للصني .وتعارض الصني ما قامت به الفلبني من البدء
السيد ميك (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود
يف التحكيم ،وقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا موقفنا من عدم القبول أن أمارس حق الرد على بعض التعليقات اليت أدىل هبا رئيس
به وعدم املشاركة فيه .إن ملوقفنا أساسًا قانونيًا كافيًا ولن يتغري .وزراء مجهورية موريشيوس يف وقت سابق اليوم.
لقد أقدمت الفلبني على احلنث بالوعد الذي قطعته
ال يساور احلكومة الربيطانية أدىن شك بشأن السيادة على
بالتماس التسوية من خالل املشاورات واملفاوضات املباشرة .أرخبيل شاغوس ،الذي كان وما يزال إقليمًا بريطانيا منذ عام
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 1814والذي تديره بوصفه اإلقليم الربيطاين يف املحيط اهلندي .ملتزمون بالعمل مع مجهورية موريشيوس الستكشاف مجيع
ومل ّ
تشك أي حمكمة دولية على اإلطالق ،مبا يف ذلك هيئة جوانب مصاحلها فيما يتعلق باملنطقة املحمية البحرية.
التحكيم األخرية ّ
املشكلة مبوجب املرفق السابع التفاقية األمم
السيد ديري (الفلبني) (تكلم باإلنكليزية) :إننا منارس
املتحدة لقانون البحار ،يف سيادة اململكة املتحدة على اإلقليم .حق الرد .ردًا على اهتمام الصني البالغ بالتوصل إىل تسوية
وعالوة على ذلك ،ال تعترف اململكة املتحدة مبطالبة
مجهورية موريشيوس بالسيادة على أرخبيل شاغوس .وقد
تعهدنا مرارا بالتخلي عنه إىل موريشيوس عندما مل تعد هناك
حاجة له ألغراض الدفاع .وحنن حنافظ على هذا االلتزام ،رغم
أنه يعود للمملكة املتحدة حتديد مىت يتحقق ذلك الشرط .ويف
غضون ذلك ،تسهم األغراض الدفاعية إسهامًا كبريًا يف األمن
العاملي واجلهود الرامية إىل مكافحة التهديدات اإلقليمية ،مبا يف
ذلك تلك اآلتية من اإلرهاب والقرصنة.

سلمية يف حبر الصني اجلنويب ،نشري إىل أن حبر الصني اجلنويب ممر
مائي دويل وأن ذلك يشكل سببًا أقوى لتسوية أية منازعات
على الصعيد الدويل ،ومبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك
التحكيم ،عم ً
ال باملرفق السابع من اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار .وبالتايل نكرر دعوتنا إىل مجهورية الصني الشعبية
لالنضمام إلينا يف مداوالت هيئة التحكيم والسماح بالبت يف
وقائع القضية على أساس القانون الدويل وبشفافية بدالً من
اللجوء إىل القسر والتخويف.

السيد هولوفكا (صربيا) (تكلم باإلنكليزية) :آخذ املزيد
ومن الواضح أن حكم هيئة التحكيم األخري ال يؤدي إىل
جعل املنطقة املحمية البحرية غري قانونية .خلصت املحكمة من الوقت يف هذه الساعة املتأخرة لتصحيح الوقائع ليس إال.
إىل أنه مل يكن هناك دافع غري سليم يف إنشائها وقالت صراحة
إن كوسوفو ليست دولة مستقلة أو عضوا يف األمم
أهنا مل تكون أي رأي بشأن مضمون املنطقة البحرية املحمية ،املتحدة .ورئيس وزراء ألبانيا هو املتكلم الوحيد يف اجلمعية
وهو تدبري حيافظ على األرصدة السمكية يف املحيط اهلندي العامة الذي دعا إىل االعتراف جبزء من دولة ذات سيادة.
ويصون أمهيتها لالقتصاد واألمن الغذائي يف املنطقة .وقد كان وذلك عمل عدائي ،وحنن نأخذه على حممل اجلد حقا .فهو
استنتاج املحكمة يف الواقع أضيق نطاق  -من أنه كان على عمل عدائي ليس إزاء بلد جماور هو صربيا فحسب،بل إزاء
اململكة املتحدة أن تستشري مجهورية موريشيوس بشكل أكرب شعبه أيضا الذي يقطن بعضه يف إقليم كوسوفو .وعالوة على
خبصوص إنشاء املنطقة املحمية البحرية من أجل إيالء االعتبار ذلك ،هو عمل عدائي فيما يتعلق باحلوار الذي عقد حتت
الواجب حلقوقها.
رعاية االحتاد األورويب ومت فيه تناول مجيع املسائل املعلقة يف
عملية تطبيع العالقات بني بلغراد وبريشتينا .وأود أن أكون
واضحا ،ألشدد مرة أخرى على أن صربيا ستواصل استخدام
مجيع السبل الدبلوماسية الالزمة لصون سيادهتا وسالمتها
اإلقليمية.

وكما أشارت املحكمة يف مالحظتها األخرية ،فاألمر
مفتوح أمام كل من الطرفني للدخول يف مفاوضات من هذا
القبيل اآلن وأن تفعل ذلك دون اإلشارة إىل مسائل السيادة
حتت مظلة السيادة .بذلت اململكة املتحدة جهودًا مكثفة
إلشراك مجهورية موريشيوس يف مسائل احلفظ .وعقب
السيد يل يونغشينغ (الصني) (تكلم بالصينية) :أود فقط
القرار ،دعت مرة أخرى مجهورية موريشيوس إىل املشاركة أن أكرر التأكيد على أن غزو الفلبني واحتالهلا غري القانونيني
يف املشاورات الثنائية .ونأمل أن تبدأ املشاورات قريبًا وحنن لبعض اجلزر واحليد البحري يف جزر نانشا ،مها من األسباب
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اجلذرية للزناع بني الصني والفلبني على حبر الصني اجلنويب.
وفيما يتعلق بقضية التحكيم اليت بدأهتا الفلبني من جانب
واحد ،فإن موقف الصني هو عدم قبوهلا وعدم املشاركة فيها،
ولن يتغري موقفها يف هذا الصدد.
رفعت اجللسة الساعة .20/00
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