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اجلمعية العامة

املحاضر الرمسية

الدورة احلادية والسبعون
اجللسة العامة 27

اخلميس 13 ،تشرين األول/اكتوبر  ،2016الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد بيتر تومسون  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيجي)

افتتحت اجللسة الساعة .10/05
تأبني جاللة امللك بوميبول أ ُدليا ِدج ،ملك تايلند الراحل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :حيزنين أن أنعي ملك تايلند
الراحل ،صاحب اجلاللة امللك بوميبول أدليادج ،الذي وافته
املنية يف يوم اخلميس  13تشرين األول/أكتوبر  .2016وباسم
اجلمعية العامة ،أرجو من ممثل مملكة تايلند أن ينقل تعازينا إىل
األسرة املالكة وحكومة وشعب تايلند.

البند  113من جدول األعمال
تعيني األمني العام لألمم املتحدة
رسالة موجهة من رئيس جملس األمن إىل رئيس اجلمعية
العامة ()A/71/531
مشروع قرار ()A/71/L.4

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لرئيس
جملس األمن ،الذي سيقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة بشأن
أدعو اآلن املمثلني إىل الوقوف والتزام الصمت ملدة دقيقة العمل الذي اضطلع به املجلس فيما خيص تعيني أمني عام
حدادا على وفاة جاللة امللك الراحل.
جديد لألمم املتحدة.
وقف أعضاء اجلمعية العامة مع التزام الصمت مدة دقيقة.
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :ستعقد جلسة تأبني رمسية يف إنه لشرف يل بصفيت رئيس جملس األمن لشهر تشرين األول/
اجلمعية العامة يف موعد الحق ،سيعلن عنه.
أكتوبر أن أخاطب اجلمعية العامة لكي أنقل توصية جملس
األمن املتعلقة بتعيني أمني عام لألمم املتحدة.

يتضمن 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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وقد اختذ جملس األمن القرار  )2016( 2311بالتزكية.
اختذ جملس األمن يف جلسته  ،7782املعقودة كجلسة
سرية يف  6تشرين األول/أكتوبر ،بالتزكية القرار  2311وبناء على ذلك ،أعرب أعضاء جملس األمن عن دعمهم غري
املشروط للسيد أنطونيو غوترييس ،الذي إذا عني اليوم سيتوىل
( )2016بشأن التوصية بتعيني األمني العام لألمم املتحدة.
سأقرأ اآلن نص القرار .فيما يلي نص القرار  2311رئاسة منظمتنا املشتركة.
ويف اخلتام ،أود أن أشكركم سيدي ،على عقد هذه
(:)2016
اجللسة على وجه السرعة عقب التوصية اليت قدمها جملس
“إ ّن جملس األمن،
األمن إىل اجلمعية العامة.
“وقد نظر يف مسألة التوصية بتعيني األمني العام
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :فيما يتعلق بتوصية جملس
لألمم املتحدة،
األمن ،معروض على اجلمعية العامة مشروع قرار صدر بوصفه
“يوصي اجلمعية العامة بأن تعيّن السيد أنطونيو
الوثيقة  .A/71/L.4وقد أعد املشروع عقب مشاورات مكثفة
غوترييس أمينًا عامًا لألمم املتحدة لفترة والية متتد من
بيين وبني املستشارين اخلاصني بالنيابة عين و أعضاء األمم
 1كانون الثاين/يناير  2017إىل  31كانون األول/
املتحدة .وخالل تلك املشاورات ،برز عدد من األولويات
ديسمرب .”2021
املتسقة لدى الدول األعضاء ،وأود يف هذا السياق ،أن أشكرهم
ويف الرسالة املشتركة املوجهة من رئيس جملس األمن مجيعا على املدخالت اليت كانت أساسية إلعداد النص.
ورئيس اجلمعية العامة املؤرخة  15كانون األول/ديسمرب
وخالل عملية الصياغة ،أدركت ضرورة عكس
 ،2015تعهد املجلس بالقيام بدوره يف عملية االختيار
التطورات التارخيية اليت حصلت يف عملية اختيار وتعيني
يف الوقت املناسب ،لكي يتوفر لألمني العام املعني حديثا،
األمني العام ،متشيا مع القرارين  321/69و 305/70
ما يكفي من الوقت لالستعداد لعمله القادم .ويسر املجلس أنه
ومشل ذلك االعتراف بالعملية الشفافة والشاملة للجميع اليت
باعتماد توصيته املتعلقة بالتعيني يف  6تشرين األول/أكتوبر،
جرى االضالع هبا ،من احلوارات غري الرمسية ،اليت جرت بني
فإنه يكون قد حقق ذلك اهلدف .ويعتقد جملس األمن أن اختاذ
اجلمعية العامة وكل مرشح من املرشحني ،إىل مستوى التعاون
إجراء مبكر بشأن التعيني من جانب اجلمعية العامة ،سيتيح
غري املسبوق بني رئيسي اجلمعية العامة وجملس األمن.
لألمني العام اجلديد الوقت الكايف للتحضري للقيام مبهامه.
ومتثلت املهمة الرئيسية ،يف إطار مشروع القرار بشأن
وباسم جملس األمن ،أود أن أعرب عن تقديري جلميع
التعيني ،يف جتسيد الدعم امللتزم للعملية اليت جرى االضطالع هبا
الدول األعضاء اليت رشحت مرشحني كجزء من عملية
وتوقعات الدول األعضاء .مع إعادة التأكيد على دور اجلمعية
االختيار .كما أود أن أعرب عن التقدير للمرشحني الذين
العامة ،واإلشارة إىل الفصل اخلامس عشر من ميثاق األمم
شاركوا بنشاط يف العملية .وخالل االجتماعات غري الرمسية
املتحدة والتسليم بالقرارين  321/69و  305/70بوصفهما
مع كل منهم ،أتيحت للمجلس فرصة تقييم مهاراهتم املهنية
حجري الزاوية للعملية ،فإنين واثق أن النص املعروض على
العالية والتزامهم مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة.
اجلمعية يعكس متاما آراء الدول األعضاء.
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وبعد املشاورات املكثفة اليت أجريتها مع الدول األعضاء ،أقرت العملية بأمهية التوازنني اجلغرايف واجلنساين ،ودعت
أفهم أن اجلمعية العامة ترغب يف املضي قدما يف اعتماد صراحة لتقدمي مرشحات.
مشروع القرار  A/71/L.4بالتزكية.
لقد كانت عملية سعت إىل حتديد املرشحني الذين لديهم

هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف اعتماد التزام راسخ مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،ولديهم أعلى
مستوى من املقدرة والكفاءة والزناهة ،وأظهروا فعليا قدرات
مشروع القرار  A/71/L.4بالتزكية؟
اعتمد مشروع القرار  A/71/L.4بالتزكية (القرار  .)71/4قيادية وإدارية ،وخربة واسعة يف العالقات الدولية ومهارات
قوية يف جماالت الدبلوماسية والتواصل وتعدد اللغات.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أطلب اآلن من رئيس
ويف أثناء كل ذلك ،شددت العملية على احلاجة إىل
املراسم اصطحاب األمني العام املعني ،دولة السيد أنطونيو
كفالة اختيار أفضل مرشح هلذا الدور .وقُدم  13مرشحا على
غوترييس إىل املنصة.
أعلى املستويات للنظر يف أهليتهم ،وكان من بينهم سبع نساء.
اصطحب رئيس املراسم األمني العام املعني السيد أنطونيو
ومنذ حلظة طرح ترشيحاهتم ،جرت العملية بعالنية كاملة من
غوترييس ،إىل املنصة.
خالل تعميم الرسالة املشتركة وإنشاء موقع شبكي خمصص
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أعلن تعيني دولة وتقدمي رؤية كل مرشح للمنظمة .و ُمنح مجيع املرشحني
السيد أنطونيو غوترييس بالتزكية أمينا عاما لألمم املتحدة الفرصة للمشاركة يف حوارات غري رمسية مع أعضاء األمم
لفترة تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير  2017وتنتهي يف  31املتحدة ،وقد اغتنموها ،واليت كانت عملية أثراها بعمق إشراك
كانون األول/ديسمرب .2021
املجتمع املدين وعموم اجلمهور على الصعيد العاملي.
اليوم هو بالفعل يوم تارخيي .منذ عام  ،1946هذه هي
وطوال العملية ،بدأ يتردد صدى عدد من الرسائل الرئيسية
املرة التاسعة فقط اليت تتخذ فيها اجلمعية العامة إجراء بشأن من الدول األعضاء  -الرغبة يف مواصلة رؤية أمني عام مستقل
تعيني أمني عام جديد .وهو قرار له بطبيعته نتائج هامة ،ألن وشجاع ،يستفيد استفادة كاملة من السلطات املخولة له يف
مجيع الدول األعضاء توافق على تعيني شخص لقيادة األمم ميثاق األمم املتحدة؛ شخص ملتزم بكفالة أن حتتضن األمم
املتحدة .كانت العملية اليت جرى االضطالع هبا من أجل املتحدة املساواة بني اجلنسني وجتسدها على مجيع املستويات؛
التوصل إىل قرار اليوم عملية تارخيية.
شخص ميلك اللباقة واملهارات لالبتكار وتكييف هياكل
وقد تشكلت منذ البداية من خالل املشاركة امللتزمة من املنظمة وقدارهتا وثقافتها وإمكاناهتا لالستجابة للتحديات
جانب اجلمعية العامة .وللمرة األوىل يف تاريخ األمم املتحدة ،الراهنة الرئيسية؛ ويُسلم بأمهية التوازن اجلغرايف واجلنساين يف
إسترشدت عملية اختيار األمني العام وتعيينه مببدأي الشفافية الوظائف العليا.
والشمول للجميع .وبدأت العملية بالنداء املشترك األول من
وأهنئ السيد غوترييس على بروزه كأفضل املرشحني
نوعه لرئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن الذي يطلبان من خالل هذه العملية التارخيية واملُحكمة والشاملة .فالسيد
من خالله رمسيا تقدمي مرشحني لشغل املنصب .ومنذ البداية ،غوترييس جيسد أعلى معايري الكفاءة والزناهة والقيادة الالزمة
هلذا املنصب ،وهو ميلك خربات واسعة اكتسبها يف الفترة
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اليت قضاها يف منصب رئيس وزراء الربتغال ومنصب مفوض
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني .وإخالصه للمثل العليا
والقيم املشتركة لألمم املتحدة ال شك فيه .وإنين على ثقة بأن
السيد غوترييس سيخدم املجتمع العاملي بتفان بوصفه سلطة
معنوية وسيكون صوت ضمرينا اجلماعي واإلنسانية طوال
فترة واليته.
وأؤكد للسيد غوترييس دعمي الكامل طوال الدورة
احلادية والسبعني للجمعية العامة وسأفعل كل ما يف وسعي
لتيسري عملية انتقال سلسة .ويسرين أن أقول إنه قبِل دعويت إىل
االجتماع مع اجلمعية العامة يف  19تشرين األول/أكتوبر من
أجل بدء حوار بشأن القضايا احلامسة والناشئة ذات األولوية
بالنسبة للمنظمة .ومرة أخرى ،هتانينا للسيد غوترييس!
يشرفين أن أعطي الكلمة اآلن لألمني العام ،معايل السيد
بان كي  -مون.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أتناول البند
املدرج على جدول أعمالنا ،أود أن أتقدم خبالص التعازي
لألسرة املالكة وحكومة وشعب تايلند يف وفاة صاحب اجلاللة
امللك بوميبول أدولياديج .كان جاللة امللك أدولياديج مبجال
من شعب تايلند بوصفه زعيما وطنيا وحد البلد .وكان حيظى
أيضا باحترام كبري على الصعيد الدويل .ويف هذا الوقت الذي
نشعر فيه باحلزن والفقد ،آمل أن تواصل تايلند التمسك بإرث
امللك أدولياديج يف االلتزام بالقيم العاملية واحترام حقوق
اإلنسان.
يف املقام األول ،أتقدم بأفضل التمنيات والتهاين إىل
األمني العام املعيَّن.
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بشأن اختيار األمني العام هذه العملية أمام العامل .وأُتيح للعديد
من النساء والرجال ذوي املؤهالت العالية الفرصة العتالء منرب
فريد عرضوا من خالله رؤيتهم وردوا على أسئلة األوساط
الدبلوماسية واملجتمع املدين .وأرست هذه اخلطوات اجلديدة
مقياسا مرجعيا جديدا لالنفتاح واملشاركة.
ونعرف مجيعنا يف هذه القاعة األمني العام املعيَّن غوترييس
معرفة جيدة ،ولكنه رمبا كان أشهر حيثما كان لذلك أكرب
أمهية  -على اخلطوط األمامية للصراعات املسلحة واملعاناة
اإلنسانية .فخالل العقد املنقضي ،كان عمل مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني واجلهات الفاعلة اإلنسانية
األخرى مبثابة شريان حياة للماليني تلو املاليني من البشر
الذين أرغموا على الفرار من ديارهم .وتلقوا أيضا شيئا آخر
 العطف .وكان هذا التضامن نفسه يف صميم اجلهود الدعويةالفعالة للمفوض السامي يف مجيع أحناء العامل.
والسيد غوترييس يأيت إىل هذا املنصب أيضا بأعمال
وجتربة سياسية صلبة ،مبا يف ذلك توليه منصب رئيس وزراء
الربتغال لفترتني .وحسه السياسي هو نفس حس األمم
املتحدة :التعاون من أجل الصاحل العام والشعور باملسؤولية
املشتركة عن الناس والكوكب .وهو يدرك األمهية احلامسة
لتمكني املرأة من طاوالت مفاوضات السالم إىل قاعات
هذا املبىن .وبوصفه مشاركا نشطا يف فريق اإلدارة العليا
وجملس الرؤساء التنفيذيني ،فإنه يتفهم أساليب العمل الداخلية
ملنظمتنا .ولطاملا قدرت مشورته وأُعجبت بروح اخلدمة اليت
يتحلى هبا .وهو اختيار رائع لتوجيه هذه املنظمة ،إذ نبين على
التقدم املحرز يف العقد املنقضي ،ويف حني نعاجل حاالت انعدام
األمن وعدم اليقني يف العامل اليوم.

وأثين على الدول األعضاء ليس على اختيارهم لألمني
وكثريا ما أعرب األمني العام املعيَّن عن شعوره باالمتياز
العام فحسب ،بل أيضا على طريقة هذا االختيار .فقد فتحت
لكونه جزءا من األمم املتحدة .وعلى الرغم من كل التحديات،
جلسات االستماع العلنية األوىل من نوعها على اإلطالق
فقد قال“ ،هذا ال يزال أفضل مكان عمل يف العامل” .وبعد 10
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سنوات ،ال يسعين إال أن أتفق معه متاما .وكانت مراسم اليوم
أيضا مؤثرة بالنسبة يل ،ألهنا جتري بعد مضي  10سنوات على
يوم انتخايب يف عام  .2006وبينما أستعد لتسليم راية القيادة،
أعلم أن الدول األعضاء ونساء ورجال األمم املتحدة املتميزين
وشعوب العامل يتطلعون مجيعا إىل فترة واليته بثقة ومحاس.
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شرعية اجلمعية العامة ،بل ،وتعيني السيد غوترييس .وأعرب
عن عميق امتناننا لسعادة السيد ماغزن ليكتوفت ،رئيس
اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني ،على قيادته املثالية طوال
عملية االختيار ،وكذلك لكم ،السيد الرئيس ،على قيادة
العملية إىل هنايتها املنطقية.

وال يسعين أن أختتم بياين دون اغتنام هذه الفرصة لإلشادة،
وأعرب عن أطيب التمنيات له بالنجاح الباهر ،هتانينا!
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على نيابة عن املجموعة األفريقية ،باألمني العام بان كي  -مون
على اإلجنازات اجلديرة بالثناء اليت حققها برغم الظروف
بيانه.
البالغة الصعوبة .وخنص بالذكر إرثه الدائم املتمثل يف خطة
يشرفين اآلن أن أعطي الكلمة ملمثل النيجر ،الذي سيتكلم
التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية.
ويف اخلتام ،تتطلع املجموعة األفريقية إىل اجللسة غري
السيد وايف (النيجر) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
الرمسية القادمة للجمعية العامة مع األمني العام املعني ،واليت
أتكلم بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية يف هذه املناسبة
ستُعقد يف  19تشرين األول/أكتوبر ،بوصفها فرصة فريدة
اهلامة لتعيني األمني العام املقبل ،يف إطار البند  113من جدول
ملواصلة االخنراط بشأن القضايا ذات األولوية واألمهية بالنسبة
األعمال.
للمجموعة األفريقية ،وبصفة أعم ،بشأن كيفية جعل األمم
ترحب املجموعة األفريقية بااللتزام بالبقاء أوفياء لدعوة املتحدة على مستوى الغرض املنشود.
اجلمعية العامة إىل زيادة الشفافية والشمولية يف عملية اختيار
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وتعيني األمني العام املقبل ،وفقا للمادة  97من ميثاق األمم
الكويت ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول آسيا ومنطقة
املتحدة .ولذلك ،فإهنا تؤيد متاما النهج املتبع يف اعتماد النص
املحيط اهلادئ.
املقدم من الرئيس بالتزكية والذي يقضي ،يف مجلة أمور،
السيد العتييب (الكويت) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين
بتعيني السيد أنطونيو غوترييس أمينا عاما لفترة والية تبدأ يف
 1كانون الثاين/يناير  2017وتنتهي يف  31كانون األول /ويسعدين اليوم أن أخاطب اجلمعية العامة بالنيابة عن جمموعة
دول آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ مبناسبة اختاذ القرار ،4/71
ديسمرب .2021
الذي يؤيد توصية جملس األمن بتعيني السيد أنطونيو غوترييس
إن املجموعة األفريقية تعرب عن التهنئة القلبية للسيد
ليصبح تاسع أمني عام ملدة مخس سنوات ،تبدأ يف  1كانون
أنطونيو غوترييس على تعيينه لقيادة األمم املتحدة ،جالبا معه
الثاين/يناير .2017
ثروة من اخلربات يف الشؤون العاملية ،كما تؤكد له دعم
وأود أن أبدأ باغتنام هذه الفرصة ألشكر األمني العام
املجموعة األفريقية والتزامها الكاملني يف اضطالعه بواليته.
احلايل ،السيد بان كي  -مون ،الذي خدم األمم املتحدة
ومما يثلج صدر املجموعة األفريقية بصفة خاصة الشفافية
خالل السنوات العشر املاضية بكرامة وتواضع .إننا فخورون
والشمول اللذين وجها عملية االختيار ،اليت أعادت إنفاذ
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بأن السيد بان من منطقتنا .فقد كان مصدر إهلام للتنمية املجموعات اإلقليمية يف األمم املتحدة .ومل يسبق قط لعملية
العاملية من أجل املستقبل بدعوته احلثيثة من أجل إحراز تقدم االختيار أن كانت أكثر انفتاحًا وشفافية.
يف جماالت متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان
واتضحت أفضلية السيد غوترييس من بني املرشحني
وتغري املناخ .وأسفرت جهوده اليت ال تكل ،يف مجلة أمور ،لشغل املنصب يف مجيع استطالعات الرأي الشكلية الستة
عن إبرام اتفاق باريس بشأن تغري املناخ الذي سيدخل حيز اليت أجراها جملس األمن .وعالوة على ذلك ،فإن ما ميلكه
النفاذ يف  4تشرين الثاين/نوفمرب .كما إن من إجنازاته اجلديرة السيد غوترييس من معارف وخربات واسعة ،واليت انعكست
بالثناء محلته لضمان عدم تضييع ما مت من عمل يف سبيل حتقيق بوضوح يف احلوار التفاعلي الذي ُعقد معه يف اجلمعية العامة،
األهداف اإلمنائية لأللفية .فقد روج خلطة التنمية ملا بعد عام قد مكنه من كسب تأييد أعضائها باإلمجاع .وقدم السيد
 ،2015واليت تشمل تأكيدا على عدم ختلف أحد عن الركب غوترييس رؤية واضحة لدور األمم املتحدة وهو األمر الذي
عن طريق تشجيع الدول األعضاء على اعتماد أهداف التنمية مينح مجيع الدول األعضاء أمال متجددا يف املستقبل .وهو
املستدامة للمساعدة يف محاية الكوكب لألجيال املقبلة.
جيلب معه للمنصب ثروة من املعارف واملهارات املهنية ورؤية
وحنن نشكره على سنواته الطويلة يف خدمة املنظمة ،وخربة وحكمة بوصفه سياسيا وزعيما خمضرما ،أظهر قدرات
ونتمىن له التوفيق يف مجيع مساعيه املقبلة .ونؤكد من جديد قيادية ستفيده كثريا يف أداء دور األمني العام.
التزامنا ودعمنا له فيما يواصل قضاء األيام الـ  78املتبقية له
وترحب جمموعة دول آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ باألمني
يف املنصبه .وهبذه املناسبة ،نغتنم هذه الفرصة لنشكر السيدة العام املعني أنطونيو غوترييس وتتمىن له النجاح يف االضطالع
بان سون  -تايك اليت وقفت بثبات إىل جانب زوجها خالل هبذا الدور املحوري يف مرحلة حرجة للغاية من تاريخ األمم
السنوات العشر اليت قضاها يف منصب األمني العام واضطلعت املتحدة .وميثل التزام السيد غوترييس الذي ال ميكن إنكاره
بدور نشط بالسفر معه إىل مجيع أحناء العامل ملناصرة املثل العليا حصنا هلذا املحفل ولألولويات اليت يتوخاها .وتتعهد الدول
لألمم املتحدة .وقد ساعدت يف تنظيم العديد من املناسبات األعضاء يف جمموعة دول آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ بدعمها
لتمويل األنشطة اإلنسانية ،مثل بازار األمم املتحدة الدويل ،الثابت له يف مواجهة التحديات اجلديدة والناشئة اليت تنتظرنا.
وشاركت هبمة فيها .وكذلك عملت للنهوض حبقوق األطفال وجيسد ذلك الدعم املوحد الثقة الناجتة من معرفة أن األمني
والنساء وكبار السن عن طريق لفت االنتباه إىل مسائل مثل العام املعني هو الشخص املناسب متاما لقيادة منظمتنا.
التوحد والعنف ضد املرأة ،ولذلك فإننا نشكرها شكرا جزيال.
إننا مجيعا نطمح إىل إهناء الزناعات الطويلة األمد الدائرة
ويسرين ويشرفين ،بالنيابة عن جمموعة دول آسيا ومنطقة يف أجزاء معينة من عاملنا ،واليت متثل عوامل هتديد للسلم
املحيط اهلادئ ،أن أتقدم خبالص التهاين إىل السيد أنطونيو واألمن الدوليني .وحنن نقف مع األمني العام املعني يف جهوده
غوترييس على انتخابه أمينا عاما .إن انتخاب السيد غوترييس املقبلة للتوسط من أجل إهناء هذه الزناعات اخلطرية .ونعتقد
يبشر حبقبة من التغيري يف األمم املتحدة يف إجراءات اختيار أن قيادته ،إىل جانب جهودنا اجلماعية اليت تشمل مبادئ
األمني العام واليت اشتملت يف هذا العام على جلسات استماع ومقاصد ميثاق األمم املتحدة بوصفها أداة أساسية ،ستساعد
عامة وحوار غري رمسي ولقاءات مفتوحة عاملية مع مجيع يف إجياد حلول سلمية ويف حتقيق املصاحلة.
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ونظل على ثقة بأنه ،يف ضوء احلاجة إىل تعزيز التنمية
والنمو ،فإن األمني العام املعني سيثابر من أجل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة ،يف ظل آمال كبرية ببلوغها يف هناية املطاف.
وستدعم حنكته السياسية وسنوات خربته الدبلوماسية تعزيز
هيكل األمم املتحدة .وإذ يعمل السيد غوترييس على تنفيذ
تعددية األطراف ،فإننا على ثقة بأنه سينخرط يف عملية
اإلصالح اجلارية لألمم املتحدة ،إذ أن من شأن تنشيط
املنظمة أن يكفل قدرهتا على التصدي للتحديات املختلفة اليت
تواجهها.
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ومن دواعي سروري العظيم أن أهنئ معايل السيد أنطونيو
غوترييس على إكمال مشوارتوليه منصب األمني العام املقبل
بنجاح .إن خربته املتميزة يف املناصب العليا على الصعيدين
الوطين والدويل ورؤيته لتعددية األطراف الفعالة تطمئننا على
أنه سيتوىل قيادة املنظمة برباعة يف السنوات القادمة .وحنن
نعتمد على شجاعته وحكمته لتقدمي مسامهة هامة ودائمة يف
“سعينا املشترك إىل عامل سلمي وشامل للجميع
ومتقدم النمو على حنو مستدام ،يتم فيه السعي بصورة
كاملة إىل حتقيق القانون الدويل والكرامة والقيمة
اإلنسانية” ،كما ذكر يف البيان الذي عرض فيه رؤيته
املؤرخ  12نيسان/أبريل أمام اجلمعية العامة.

فقد أدى اإلرهاب والتطرف العنيف وكراهية األجانب
والعنصرية والتعصب الديين وانعكاسات كل ذلك إىل إثارة
قلق بالغ يف مجيع أحناء العامل .وهي من بني أهم املسائل اليت
ويكتسي اختيار السيد غوترييس ملنصب األمني العام
يتعني على األمني العام املعني إذكاء الوعي بشأهنا ومكافحة أمهية أكرب بسبب العملية الشفافة والشاملة اليت شارك فيها
التهديدات الناجتة عنها من خالل التعاون الدويل.
مع املرشحني اآلخرين للمرة األوىل يف تاريخ األمم املتحدة.
وإذ يتقلد السيد غوترييس مهام منصب األمني العام ،أود ونقدر األداء املهين العايل لكل مرشح ،مبن يف ذلك من جمموعة
أن أقتبس مقولة للسري اسحق نيوتن ،أحد أهم الشخصيات أوروبا الشرقية.
املؤثرة يف التاريخ ،آمال أن تكون خري عون له يف جهوده
كما نتطلع إىل االستفادة من النجاح الذي حتقق من
لتخفيف حدة التوترات االجتماعية“ :حنن نبين الكثري من خالل العمل الرائد بشأن تنشيط اجلمعية العامة ،على النحو
اجلدران والقليل من اجلسور” .وإننا ،حنن الدول األعضاء املبني يف القرارين  321/69و  ،305/70من حيث تعزيز
يف جمموعة دول آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ ،على ثقة بأنه املساءلة والشفافية والذاكرة املؤسسية للجمعية .ونبقى
سيواجه القضايا ذات الصلة بعزم وطيد .وحيدونا األمل أن ملتزمني باستكشاف السبل الكفيلة مبواصلة حتسني العملية،
نبين ،يف ظل قيادته كأمم متحدة ،اجلسور الالزمة لتمهيد مبا يف ذلك عن طريق مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني
الطريق لتحقيق السالم والرخاء والعدل يف العامل.
والتوازن اإلقليمي يف اختيار املرشحني ملناصب كبار مسؤويل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمم املتحدة.
جورجيا ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا
وستكون قيادة األمني العام حمورية يف الوقت الذي نسعى
الشرقية.
فيه إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030ومعاجلة
السيد إمنادزه (جورجيا) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين مسألة تغري املناخ .وسيكون دوره بصفته كبري دبلوماسيي
أن أديل هبذا البيان بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الشرقية .األمم املتحدة حامسا يف معاجلة األزمات اإلنسانية يف العامل
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والتوصل إىل حلول تفاوضية يف البلدان اخلارجة من الصراع،
فضال عن الصراعات اليت طال أمدها واحلفاظ على السالم.
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لالجئني واملهاجرين ،وهي من بني أهم التحديات امللحة.
وحنن على ثقة بأن السيد غوترييس سيضطلع بدوره ،بطريقة
تستند إىل االستقاللية والقيادة امللتزمة ،مضفيا بالتايل أعلى
معايري الزناهة على منظومة األمم املتحدة ،مع تعزيز الوحدة
والتفاهم يف البحث عن أفضل احللول العاملية .وحنن على ثقة
أيضا بأن السيد غوترييس سيقدم زمخا متجددا من أجل تعزيز
صون السلم واألمن الدوليني.

وبصفته قائدا يف خدمة  7باليني نسمة يف مجيع أحناء
العامل ،سيكون عزمه على تعزيز احترام حقوق اإلنسان حامسا.
ونؤيد متاما النهج الشامل للربط بني املسائل من أجل التغلب
على التحديات املتعلقة بالركائز الثالث لألمم املتحدة ،وهي
السالم واألمن ،والتنمية املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،من
وتتطلع دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل
خالل وضع السياسات الرامية إىل زيادة تعزيز دور األمم
مواصلة تعاوهنا الوثيق والعالقة التعاونية مع األمم املتحدة يف
املتحدة وأمهيتها.
ونشكر األمني العام ،معايل السيد بان كي  -مون ،خمتلف امليادين ،مبا يف ذلك التنمية ،وأهداف التنمية املستدامة،
على عمله الدؤوب وتفانيه .وسيكون مبقدور األمني العام وتغري املناخ ،والسالم واألمن ،وإهناء االستعمار ،وحقوق
املعين ،السيد أنطونيو غوترييس ،التعويل على الدعم والتعاون اإلنسان والدميقراطية.
َّ
وتعرب جمموعتنا عن تقديرها جلميع املرشحني الذين
الوافرين من جانب جمموعتنا اإلقليمية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل شاركوا يف عملية االختيار ،مبا يف ذلك يف احلوارات التفاعلية
شيلي ،الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية مع اجلمعية العامة ،مسامهني بذلك يف شفافية وانفتاح العملية.
وتسلط جمموعتنا الضوء أيضا على الدور الذي لعبته اجلمعية
ومنطقة البحر الكارييب.
العامة يف هذه العملية ،وفقا مليثاق األمم املتحدة والقرارين
السيد باروس ميليت (شيلي) (تكلم باإلسبانية):
 321/69و  ،305/70وتشدد كذلك على ضرورة كفالة
بالنيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
تنفيذ األحكام ،يف مجلة أمور ،بشأن التوزيع العادل واملتساوي
الكارييب ،يشرفين أن أرحب باألمني العام املعيَّن حديثا ،السيد
للوظائف العليا ،استنادا إىل التوازن اجلنساين واجلغرايف.
أنطونيو غوترييس ،وأن أتقدم إليه بأحر التهاين .إن مكانته
أخريا ،أود أن أعرب عن خالص تقدير جمموعتنا لألمني
وكفاءته الدبلوماسية ،إىل جانب خربته الواسعة يف العديد
من املجاالت ،جتعله بشكل بارز شخصا مناسبا هلذا املنصب العام بان كي  -مون على جهوده املتواصلة وإسهامه يف جناح
الرئيسي الصعب ،يف الوقت الذي يلتزم فيه املجتمع الدويل األمم املتحدة ،حتت قيادته اليت امتدت على عقد من الزمن.
التزاما تارخييا بتحرير اجلنس البشري من الفقر ،على النحو ونتطلع إىل قيادته اجلارية حىت هناية فترة واليته.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املبني يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
لقد أصبحت جتربته اليت امتدت على مدى عشر سنوات اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الذي
بضفته املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أكثر سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
أمهية اآلن من أي وقت مضى ،وحنن نواجه التحركات الكبرية
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السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :إلعطائه الوقت الكايف لالستعداد لدوره اجلديد .ومعا،
باسم جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ،من دواعي وضعت اجلمعية العامة معيارا جديدا للعملية وينبغي هلا أن
الشرف واالمتياز أن أخاطب هذه اجلمعية يف حني نرحب تواصل تشجيع املزيد من الشفافية واإلنصاف يف املستقبل.
بتعيني السيد أنطونيو غوترييس ملنصب األمني العام املقبل.
ويف اخلتام ،فإننا نقدم هتانئنا مرة أخرى للسيد غوترييس
واليوم ،إن السيد غوترييس ،رئيس الوزراء السابق للربتغال ونتطلع إىل قيادته.
واملفوض السامي السابق لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وتأيت واليته يأيت يف وقت يزداد فيه تعقيد التحديات اليت
قد اختري ليكون رئيس املنظمة .وحنن نقدم له هتانينا احلارة،
تواجه هذه املنظمة والنظام املتعدد األطراف ككل .ألزمات
ونتطلع إىل العمل معه ابتداءا من كانون الثاين/يناير.
السالم واألمن آثار كبرية يف املجال اإلنساين واإلمنائي وفيما
من أول يوم له يف منصبه ،نتعهد بتقدمي دعمنا الكامل يتعلق حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل .ومثة حاجة أكثر
للسيد غوترييس ،ونلتزم مبساعدته يف التمسك مبقاصد ومبادئ من أي وقت مضى إىل أمم متحدة قوية ،واليوم اخترنا أمينا
ميثاق األمم املتحدة .وحنن نتطلع إليه إلدارة األمانة العامة عاما قويا لقيادهتا.
بكفاءة وفعالية ودفع عجلة اإلصالحات اليت تشتد احلاجة إليها
واآلن تقع علينا ،حنن الدول األعضاء ،مسؤولية دعم
من أجل تعزيز قدرة األمم املتحدة على مواجهة حتديات القرن
السيد غوترييس والتعاون الوثيق معه بشأن القرارات اليت
احلايل ،ونعرب عن ثقتنا الكلية يف خربته وقدرته ومهاراته
ميكن أن حتافظ وتعزز وتوطد دور األمم املتحدة يف التصدي
لقيادة هذه املنظمة على مدى السنوات املقبلة.
للتحديات العاملية اجلسام.
وبذلك ،فإننا نعرب أيضا عن امتناننا العميق لألمني العام
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
املنتهية واليته ،السيد بان كي  -مون ،يف حني خيتتم واليته
البلد املضيف.
الثانية يف هناية السنة .ونثين على قيادته بشأن أهداف التنمية
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
املستدامة ،واتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،وبشأن حقوق
اإلنسان وبشأن قضايا أخرى كثرية خالل السنوات العشر باإلنكليزية) :تنضم الواليات املتحدة ،بصفتها البلد الذي
املاضية ،وحنن نتطلع إليه ملواصلة عمله احليوي حىت هناية فترة يفخر باستضافته لألمم املتحدة ،إىل مجيع الوفود األخرى يف
هذه القاعة يف الترحيب بتعيني السيد أنطونيو غوترييس األمني
واليته.
العام املقبل.
ونشيد أيضا باجلمعية العامة للدور الذي اضطلعت به
أود أن أبدأ بقول كلمة عن األمني العام بان كي  -مون،
يف حتسني عملية االختيار .وقد جلبت التحسينات املبينة
يف القرارين  321/69و  ،305/70على وجه اخلصوص ،الذي خالل السنوات العشر املاضية أثبت أنه ميكن إحراز
الشفافية والفعالية والشمول غري املسبوقني إىل عملية اختيار تقدم من خالل وضع أهداف طموحة وحشد الدول األعضاء
األمني العام .وعالوة على ذلك ،نرحب حبقيقة أنه كان من للوفاء هبا .كان لألمني العام بان دور أساسي يف دفع الزخم
املمكن اختتام العملية بسرعة وفعالية وبتوافق اآلراء يف جملس وااللتزامات امللموسة الالزمة لتحقيق كل من اتفاق باريس
األمن ،لتمكني االنتقال السلس للسيد غوترييس وكذلك التارخيي بشأن تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة .إهنما
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إجنازان  -إذا نفذهتما الدول األعضاء  -من شأهنما حتسني املتحدة ،وبالتايل ،األمني العام القيام بأكثر مما قامت به هذه
حياة الناس لعقود قادمة .وتشعر الواليات املتحدة بعميق املؤسسة على اإلطالق يف أي وقت مضى.
االمتنان لألمني العام بان كي  -مون على قيادته وعلى خدمته
ولكي تنجح األمم املتحدة ،فإننا نطلب إىل السيد
لشعوبنا وكوكبنا.
غوترييس أن يكون مبثابة صانع سالم ،يبحث عن سبل إلهناء
إن اختيار أنطونيو غوترييس بصفته األمني العام التاسع
نتيجة استثنائية تتناسب مع مطالب العامل املتنامية بأمم متحدة
قوية .وهي استثنائية بقدر أكرب ألنه  -ولنكن صادقني -
يف كثري من األحيان يف األمم املتحدة ،فإن جداول األعمال
ضيقة األفق تبقينا منقسمني ومتنعنا من اختاذ إجراءات بناءة.
وأود أن أسلط الضوء على ثالثة سبل جتاوزت هبا هذا التعيني
والعملية اليت أفضت إليه التوقعات .وينبغي أن يلهمنا ذلك
مجيعا للمضي قدما.

أوال ،بالنظر إىل االنقسامات املعروفة جيدا يف جملس
األمن ،كان كثريون خيشون أن خيفق املجلس يف التوصل
إىل توافق يف اآلراء بشأن األمني العام املقبل .وأعترف بأنين
شخصيا ساورتين بعض تلك الشكوك ،وتساءلت عما إذا كان
ينبغي يل تفادى إعداد خطط لعطلة عيد امليالد مع أسريت حال
طال أمد العملية وانتهى يب احلال وأنا أقضي يوم عيد امليالد
يف التصويت الشكلي التاسع واألربعني ملجلس األمن .ورأى
آخرون  -بالنظر إىل االستقطاب يف املجلس  -أننا سوف
نوافق على توصية اجلمعية العامة ،لكن سيتعني علينا بالضرورة
أن نقبل مبرشح حيظى بالقاسم املشترك األدىن ،شخص يتجنب
اختاذ مواقف بشأن أكثر املسائل إحلاحا يف العامل.
ويشرفنا اليوم تعيني مرشح مؤهل على أعلى درجة من
التأهيل كأمني عام ،وأيضا مرشح شغوف باستخدام هذا
املكتب بوصفه قوة مستقلة ملنع نشوب الزناعات وختفيف
املعاناة البشرية .أعتقد أن بلدان العامل  -إذ أفكر هنا يف
التطلعات واالحتياجات العاجلة ملواطنينا  -تناشد األمم
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الزناعات الوحشية يف أماكن مثل سورية واليمن وجنوب
السودان .حنن نطلب منه أن يكون مبثابة مصلح ،يعمل على
تبسيط البريوقراطية ،وإزالة التكرار والتأكد من أن حفظة
السالم راغبون وقادرون على محاية املدنيني املعرضني للخطر.
وحنن نطلب منه أن يكون بداعية ،حيشد العامل لالستجابة
إىل الكوارث اإلنسانية واليت هي من صنع اإلنسان ،والدفاع
عن حقوق اإلنسان جلميع الناس ،بغض النظر عن العرق أو
العقيدة أو اجلنسية أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية .وعلى
قدر صعوبة تلك األدوار ،حنن على ثقة بأن السيد غوترييس
ميكنه االضطالع هبا بامتياز.
ثانيا ،كانت هناك خماوف من أن عملية صنع القرار بشأن
منصب حاسم األمهية كهذا سينتهي هبا احلال مرة أخرى إىل
عملية ضيقة حصرية حماطة بالسرية .وعلى الرغم من اخنفاض
عدد األشخاص الذين يدخنون السجائر يف عام  ،2016فإن
صورة بلدان قليلة جتتمع يف غرف معبأة بالدخان سادت.
لكن هذا العام ،تطورت العملية يف هناية املطاف أخريا .وللمرة
األوىل ،تسىن للمتنافسني على املنصب الدفاع عن رؤاهم من
أجل مستقبل أكثر أمنا وعدال وإنسانية يف حوارات غري رمسية
ميكن للعامل بأسره متابعتها يف الوقت احلقيقي .وكان لتلك
املحادثات أمهيتها  -ليس هناك شك يف أن احلوارات يف
اجلمعية العامة ويف أماكن أخرى كان هلا دور يف تشكيل
التصورات واستنار هبا تفكري املجلس وعضوية األمم املتحدة
األوسع من البداية .وأشكر مجيع املرشحني ذوي املؤهالت
االستثنائية الذين شاركوا يف تلك العملية األكثر مشوال
وشفافية ،وتشكر الواليات املتحدة مجيع الدول األعضاء اليت
سامهت يف جعل تلك العملية أقوى بكثري.
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وبطبيعة احلال ،توخى البعض أن التغيري سيكون خمتلفا
قليال يف النهاية .كانت اآلمال كبرية يف أن عملية االنتخابات
هذه ستسفر عن انتخاب أول إمرأة على اإلطالق أمينة عامة.
وبصفيت املرأة الوحيدة اليت ختدم كممثل دائم يف جملس األمن
احلايل وبصفيت واحدة من  37إمرأة فقط خيدمن ممثالت
دائمات لبالدهن من بني  193ممثال دائما يف املنظمة ،أود
أن أنضم إىل اآلخرين يف تشجيع إتاحة فرص متكافئة للمرأة.
وينبغي لنا أن ننأخذ يف االعتبار أنه حىت هذه السنة ،مل جير
مطلقا التصويت يف جملس األمن إال على ثالث نساء  -ثالث
نساء مرشحات على مدى السنوات ال  70املاضية .هذه
املرة ،كان سبعة من أصل  13مرشحا أجرى جملس األمن
التصويت بشأهنم من النساء .وبالتايل ،جرى يف عام 2016
النظر يف ترشيح أكثر من ضعف عدد النساء الالئي نظر يف
ترشيحاهتن يف مجيع السنوات السابقة.
ويف حني أن كونه إمرأة ليس من بني املؤهالت العديدة
للسيد غوترييس ،فقد تعهدت باملساواة بني اجلنسني على مجيع
مستويات األمم املتحدة ،مع معايري وأطر زمنية واضحة .ويبين
هذا على ما أحرزه السيد غوترييس من تقدم حنو حتقيق التكافؤ
بني اجلنسني يف مكان العمل بوصفه املفوض السامي لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني وحينما كان رئيس الوزراء الربتغايل.
ثالثا وأخريا ،كان هناك شك يف أنه سيمكننا أن جند
مرشحا وحيدا ،شخصا ميكنه دفعة واحدة االتصال هاتفيا
برؤساء الدول لتعبئة حتالف وشخصا من الناس ،شخصا يقدر
حقا  -وبشعر بالفعل  -بأمل الضعفاء .والضعفاء ال يريدون
فحسب من األمم املتحدة أن تعمل وتعمل على حنو أفضل؛ إهنم
يريدون من املنظمة ومنا أن نكون أفضل ونعمل على حنو أفضل.
ومن خالل السيد غوترييس ،قمنا باختيار مرشح جيلب
إىل املنصب كال من العقل واملشاعر .لقد وصف موظف
سابق يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني السيد
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غوترييس بأنه ال يصرب انتظارا ملعرفة حقائق أزمة ما لدرجة
أنه ال يتردد مطلقا يف االتصال باملوظفني يف امليدان ،بغض
النظر عن درجاهتم أو مكاهنم يف التسلسل اهلرمي .ويسأل
دائما كيف ميكن ملقر املفوضية أن يليب احتياجاهتم ،وليس
العكس .وعندما رأى أن أفرقة املفوضية يف امليدان ،تعاين شح
املوارد ،قام بتحويل األموال ملساعدة الالجئني املحتاجني ،بدال
من إضافة وظائف يف جنيف .وال جيلس وراء مكتبه .سافر
السيد غوترييس إىل خميمات الالجئني وشهد بنفسه األزمات
احلالية وأمل ومعاناة املشردين ،بل ويقضي الليل يف اخليام يف
خميمات الالجئني .لقد اخترنا مرشحا على استعداد لتجاوز
املصطلحات واملختصرات واإلحاطات العقيمة ،والتعامل مع
الواقع .إنه يعلم أن املقياس الوحيد لعملنا هنا هو ما إذا كنا
نساعد وندعم أو ال نساعد وندعم األشخاص احلقيقيني.
يف اخلتام ،يف عام  ،1953كان أول أمني عام ،تريغفي
يل ،الذي تعرض النتقادات شديدة من جانب كل من احلكومة
السوفياتية وحكومة الواليات املتحدة ،حمبطا بسبب حدود
منصبه لدرجة أن املشورة اليت قدمها خللفه كانت“ ،أهال
بك يف االضطالع بأشد الوظائف جسامة يف هذا العامل”.
مل تزدد الوظيفة سهولة مع مرور الوقت ،لكن ميكن القول أهنا
أصبحت أكثر أمهية.
وأود أن أشكر األمني العام بان كي  -مون والسيدة
بان مرة أخرى على عملهما الدؤوب ،وخدمتهما اهلائلة
وتضحياهتما .وأشكر األمني العام املعيَّن ،السيد غوترييس،
على أخذه هذه املسؤولية الضخمة .وحيدونا األمل يف أنه
ميكن للوحدة اليت نراها اليوم أن تستمر ،وأن تتوسع مشولية
وشفافية العملية وأن يتجسد شغف األمني العام املعيَّن واألمني
العام بان كي  -مون يف العمل اليومي للمنظمة .وحنن نتطلع
إىل الشراكات اليت تعطي نتيجة طيبة إىل الناس هناك الذين
يعولون علينا.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أدعو اآلن معايل السيد
أنطونيو غوترييس ،األمني العام املعيَّن ،إىل اإلدالء ببيان.

السيد غوترييس (تكلم باإلنكليزية) :عندما مسعت
أن جملس األمن قرر بأن يوصي يب إىل اجلمعية العامة ،كان
باإلمكان وصف مشاعري مبجرد كلمتني :االمتنان والتواضع.
وبنفس الشعور باالمتنان والتواضع أقف أمام اجلمعية اليوم؛
وقد انضم اآلن إىل هذين الشعورين شعور عميق باملسؤولية.
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احلرب وخميمات الالجئني حيث ميكن للمرء أن يسأل بصورة
مشروعة :ماذا حدث لكرامة اإلنسان وقيمته ،املشار إليهما
يف الفقرة الثانية من ديباجة امليثاق؟ وما الذي جعلنا مبنأى عن
حمنة أولئك الذين هم أكثر املحرومني اجتماعيا واقتصاديا؟
كل ذلك جيعلين أشعر حبدة املسؤولية جلعل كرامة اإلنسان من
صلب عملي ،وأنا على ثقة ،يف صلب عملنا املشترك.
إنه أيضا يؤكد على أمهية املساواة بني اجلنسني .ولطاملا
أدركت العقبات اليت تواجهها النساء يف املجتمع واألسرة
وأماكن العمل فقط بسبب نوع جنسهن .فقد شهدت العنف
الذي يتعرضن له أثناء الزناع أو أثناء فرارهن من العنف ،فقط
ملجرد كوهنن نساء .وقد حاولت معاجلة تلك املشكلة من
خالل كل الوظائف العامة اليت توليتها على اإلطالق .وستظل
محاية ومتكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني داخل املنظمة،
االلتزام ذا األولوية بالنسبة يل.

إين أشعر باالمتنان ،أوال وقبل كل شيء ،للجمعية
العامة وجملس األمن على تكليفي مبنصب األمني العام لألمم
املتحدة يف إظهار ملحوظ لتوافق اآلراء والوحدة .وأنا ممنت
أيضا لشفافية وانفتاح عملية االختيار ،وللعديد من املرشحني
املؤهلني والرشيدين واملتفانني الذين قدموا ترشيحهم .وأعتقد
أن عملية االختيار اجلديدة قد أثبتت أن الفائز احلقيقي اليوم
هو مصداقية األمم املتحدة .كما أظهرت يل العملية جبالء ،بعد
ولدي ثقة يف األمم املتحدة  -األمم املتحدة ذات التوجه
أن مت اختياري من قبل مجيع الدول األعضاء ،إنه جيب علي
اإلصالحي  -ألنين أؤمن يف القيم العاملية اليت متثلها ،أال وهي
أن أكون يف خدمة مجيع هذه الدول على قدم املساواة وبدون
السالم والعدالة وكرامة اإلنسان والتسامح والتضامن .واستنادا
أي خطة إال اخلطة الواحدة املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة.
إىل تلك القيم ،أعتقد أن التنوع يف مجيع أشكاله هو أحد األصول
وأود أن أعرب عن عميق امتناين للكلمات الطيبة اهلائلة وهو ليس هتديدا ،وميكن له أن جيمعنا يف املجتمعات اليت
والسخية للمتكلمني الذين سبقوين ،ولكن ال بد يل من القول هي أكثر فأكثر متعددة األعراق والثقافات واألديان ،وينبغي
إنين أدرك متاما التحديات اليت تواجهها األمم املتحدة والقيود له أال يفصلنا عن بعضنا البعض .وجيب علينا أن نتأكد من أننا
اليت تكتنف منصب األمني العام .وال ميكن ملشاكل العامل قادرون على كسر التحالف بني مجيع تلك اجلماعات اإلرهابية
الكبرية واملعقدة اليوم إال أن تلهم هنجا متواضعا  -وهو هنج أو املتطرفني العنيفني ،من ناحية ،والتعبري عن الشعبوية وكره
ال يكون فيه لألمني العام وحده كل اإلجابات ،وال يسعى األجانب ،من جهة أخرى .فأحدمها يعزز اآلخر ،وجيب أن
فيه إىل فرض آرائه ،وفيه يتيح األمني العام مساعيه احلميدة ،نكون قادرين على مكافحة كل منهما بتصميم.
ويعمل كجهة داعية إىل االجتماعات ،ومفاوض ،وباين (تكلم بالفرنسية)
اجلسور ووسيط نزيه للمساعدة يف إجياد احللول اليت تعود
وبدون السالم ،تفرغ احلياة من كل معناها .وبدون
بالفائدة على مجيع املعنيني.
السالم ،ال ميكننا ضمان التنمية املستدامة واحترام حقوق
وعلى مدى السنوات العشر املاضية ،قد شهدت مباشرة اإلنسان اللذين ،بدورمها ،يدعمان السالم .ومن املؤسف أن
معاناة أشد الناس ضعفا على األرض .وقد زرت مناطق السالم مفتقد اآلن يف عاملنا إىل حد كبري.
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وبسبب امتدادها على الصعيد العاملي واملبادئ املكرسة
يف ميثاق األمم املتحدة ،فلدى األمم املتحدة االلتزام األخالقي
واحلق العاملي يف استخدام الدبلوماسية لتحقيق السالم بوصفه
مسؤوليتها الرئيسية .وجيب على هذه الدبلوماسية أن تكون
قادرة على تعزيز التنوع والطابع التمثيلي لألمم املتحدة؛
وجيب أن تيسر منتدى حوار يف مكان عام مفتوح للجميع،
حىت نتمكن من أن نتعلم أن نعمل معا وأن نعرف بعضنا
البعض وأن نستمع واحدنا لآلخر بطريقة أفضل .وجيب أن
تكون قادرة على ختفيف حدة التوترات والتوصل إىل حلول
سلمية للصراعات اليت متنع الكثري من البشر من عيش حياهتم
بطريقة تستحق تلك الكلمة.
عندما درست التاريخ يف املدرسة الثانوية  -وال بد يل
من القول إنين درست حبماس  -تقريبا مجيع احلروب انتهت
مبنتصرين .ولكن ال تعرف صراعات اليوم إال اخلاسرين فقط.
ويبدو أن احلروب ال هناية هلا؛ وأصبحت متزايدة التعقيد
والترابط ،وهي تزود الكراهية واإلرهاب بالوقود .ويف الوقت
نفسه ،إن املعاناة اليت تسببها أخالقيا ال تطاق ،واألمن مهدد يف
كل مكان .ومن مسؤوليتنا اجلماعية إهناء هذه احلالة الراهنة.
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األعضاء وهياكل املنظمة إىل دعمها يف عدم السماح بأن يضر
السلوك البغيض بسمعة اجلهود البطولية اليت تأدت يف خدمة
األمم املتحدة .وإنه داخل األمم املتحدة وحتت الراية الزرقاء
حيث ميكن للعامل أن جيتمع معا ويبين السالم ،مع التصميم
واإلبداع والتضامن والتعاطف.
(تكلم باإلنكليزية)
وامسحوا يل ،قبل اإلهناء ،أن أحيي األمني العام،
بان كي  -مون .فقد كان يل شرف العمل معه طوال
سنوات عديدة وشهدت على تفانيه الثابت لقضية اخلدمة
العامة الدولية.
وسأبذل قصارى جهدي لتكرمي إرث السيد
بان كي  -مون .إن ما حققه ،وال سيما فيما يتعلق خبطة
التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق باريس بشأن تغري املناخ،
هو أمر رائع حقا وسأبذل قصارى جهدي لدعم اجلهود
الالزمة من أجل التنفيذ الكامل ملا أُجنز حىت اآلن ،بفضل
توجيهه وقيادته.

وأود أيضا أن أعرب عن إعجايب بتفاين والتزام موظفي
األمم املتحدة .وكوين كنت موظفا منذ أكثر من عقد ،فإنين
وأدرك جيدا أن هناك بيننا آراء خمتلفة وأحيانا مصاحل
أشعر بسعادة غامرة مع احتمال أن أصبح زميال مرة أخرى.
مشروعة متضاربة وهي ختلق االنقسام وجتعل اجلهود املوحدة
صوب السالم أمرا صعبا .ولكن التهديدات ألمننا اجلماعي (تكلم بالفرنسية)
وطبيعة جمتمعاتنا وبقاء كوكب األرض كما نعرفه شديدة إىل
إن حلم مؤسسي األمم املتحدة مل يتحقق بعد .لقد أُجنز
درجة أنه جيب على مصلحتنا املشتركة أن ننتصر على كل الكثري ،ولكن الطريق أمامنا ال يزال طويال .جيب علينا السري
ما يفرقنا .فلنتحد من أجل السالم .فهذا هو املطلب األكثر على هذا الطريق معا ،حنن ،الناس ،بأدوارنا املختلفة ،ألن
إحلاحا من مواطين العامل الذين حنن خندمهم هنا.
اهلدف يف املتناول  -رفاه البشرية.
(تكلم باإلسبانية)
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام املعيَّن
وأود أن أعرب عن تقديري للجهود الدؤوبة اليت يبذهلا على بيانه وأرجو من رئيس املراسم أن يصطحبه إىل الغرفة
حفظة السالم الذين يدافعون عن مبادئ األمم املتحدة يف حني .GA-200
يتم نشرهم بعيدا عن ديارهم .وأود أيضا أن أدعو مجيع الدول
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ُ
املعين من قاعة اجلمعية العامة.
اصطحب األمني العام َّ

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل املضي قدما ،أود أن
أبلغ األعضاء بأن مراسم أداء القسم ستجرى يف موعد الحق
يعلن عنه فيما بعد .وأود أيضا أن أبلغ األعضاء بأن األمني
العام املعيَّن سيكون يف البهو الغريب خالل  10دقائق لتلقي
التهاين.
هبذا نكون قد اختتمنا نظرنا يف البند  113من جدول
األعمال.
ُرفعت اجللسة الساعة 11/15
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