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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الثانية والسبعون
اجللسة العامة 1

الثالثاء 12 ،أيلول/سبتمرب  ،2017الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

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

افتُتِحت اجللسة الساعة .15/05

بيان الرئيس

البند  1من جدول األعمال المؤقت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أخاطب اجلمعية العامة اليوم
ألول مرة بصفيت رئيسها .وأود أن أقول مرة أخرى إن هذا لشرف
افتتاح رئيس الجمعية العامة للدورة
عظيم يل .لقد آمنت دائما إميانا راسخا بقوة تعددية األطراف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أُعلِن افتتاح الدورة الثانية
وبإجياد تسوية للنزاعات .وسيتعرض هذا اإلميان لالختبار من
والسبعني للجمعية العامة.
حني آلخر أثناء الدورة الثانية والسبعني ،ولكنين على ثقة بأنه
البند  2من جدول األعمال المؤقت
سوف يرتسخ يف هناية املطاف .كما أنه من دواعي الشرف
العظيم لبلدي ،سلوفاكيا .وحنن ننظر إىل ذلك األمر باعتباره
دقيقة صمت للصالة أو التأمل
دليال على التزامنا بقيم ومبادئ األمم املتحدة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقاً للمادة  62من النظام
وأود أن أشكر سلفي ،سعادة السيد بيرت طومسون .وأشعر
الداخلي ،أدعو املمثلني إىل الوقوف مع التزام الصمت ملدة
بأنين حمظوظ كوين أتسلم مهمة توجيه سفينتنا من ربان قدير
دقيقة للصالة أو التأمل.
هبذه الدرجة ،وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على املعايري
التزم أعضاء اجلمعية العامة الصمت دقيقة للصالة أو
العالية اليت وضعها لعمل اجلمعية العامة.
التأمل.
وإنين أتطلع إىل العمل عن كثب مع األمني العام،
معايل السيد أنطونيو غوترييش ،طوال الدورة الثانية والسبعني.
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وستضطلع اجلمعية العامة بدور حيوي يف ترمجة رؤيته ألمم استمرت عملية إصالحها وتطورها على مر السنني ،ورأينا ذلك
متحدة أفضل  -وبالتايل عامل أفضل  -إىل واقع .كما أتطلع إىل من خالل عملية تنشيط اجلمعية العامة .ومن مث ،ينبغي أن ننظر
تلقي املشورة من مجيع األعضاء .وستكون املشاورات مع الدول إىل إصالح األمم املتحدة باعتباره فرصة لإلسهام يف عملية
مستمرة ،ولكن بنظرة جديدة.
األعضاء من األولويات الدائمة يل وملكتيب.
لقد تدبرت بعناية يف أولويايت بصفيت رئيس اجلمعية العامة
يف دورهتا الثانية والسبعني .وتأثرت يف ذلك كثريا باملشاورات
اليت أجريتها مع العديد من أعضائنا .وسأعرض هذه األولويات
بالتفصيل لدى افتتاح املناقشة العامة يف األسبوع املقبل .غري
أنين أود اآلن أن أتكلم بإجياز عن بعض املبادئ اليت ستوجه
عملي خالل السنة املقبلة.

ستكون الدورة الثانية والسبعون سنة األحداث غري
املسبوقة .فنحن سنتفاوض على االتفاق احلكومي الدويل األول
بشأن اهلجرة .وسنتلقى التقرير األول املقدم من األمني العام
وسنعقد أول حدث رفيع املستوى استنادا إىل القرارات التارخيية
بشأن احلفاظ على السالم ،املُتخذة يف العام املاضي .وعما
قريب ،ستوقع دول عديدة االتفاق األول بشأن القضاء على
األسلحة النووية واالتفاق الدويل األول للقضاء على االستغالل
أول هذه املبادئ هو الناس .إن عمل األمم املتحدة ميكن أن
واالنتهاك اجلنسيني يف عمليات حفظ السالم.
يكون معقدا جدا يف بعض األحيان .ولكن السبب وراء إنشائها
ولكن هذه السنة ستكون سنة متابعة أيضا ،وميكن القول بسيط .لقد أُنشئت األمم املتحدة من أجل البشر .ووظيفتها
بأن ذلك سيكون أكثر أمهية .فاألحداث غري املسبوقة تعين هي مساعدة الناس الذين يناضلون من أجل السالم ومن أجل
استدعاء املصورين وإقامة االحتفاالت .ولكن متابعة أي أمر أن يعيشوا حياة كرمية على كوكب مستدام .إن البشر األشد
غالبا ما تنطوي على حتديات وتعقيدات .وخالل السنة املقبلة ،احتياجا إىل األمم املتحدة ال جيلسون يف هذه القاعة اليوم .وهم
سيتعني علينا احملافظة على الزخم يف تنفيذ ومتويل أهداف التنمية ال يشاركون يف التفاوض على القرارات .وهم ال يأخذون الكلمة
املستدامة وجيب أن نعمل لضمان إدماج اتفاق باريس بشأن يف املناسبات الرفيعة املستوى .وتتمثل إحدى مهام اجلمعية
تغري املناخ يف األطر الوطنية واإلقليمية والدولية .وجيب علينا العامة يف التأكد من إمكانية االستماع إىل أصواهتم.
أن نتابع اليوم باألفعال تنفيذ االلتزامات اليت قطعناها باألمس.
واملبدأ الثاين هو التوازن .إن املستحيل اختيار أولوية واحدة
وال ميكن أن نسمح بأن يكون مصري التقارير أو األحداث أو فقط لألمم املتحدة للرتكيز عليها خالل هذه السنة .فاآلراء
القرارات السابقة هو اإليداع يف حمفوظات األمم املتحدة .وجيب ستتباين من منطقة إىل أخرى ،بل ومن شخص إىل آخر.
أن نواصل العمل لتنفيذ توصياهتا.
والذين شاهدوا ارتفاع مستويات سطح البحر يهدد بتدمري
ويتمثل بند رئيسي آخر من بنود الدورة الثانية والسبعني قريتهم ميكن أن يقولوا ينبغي أن تكون هي تغري املناخ .والذين
يف إصالح األمم املتحدة .وستعين هذه اإلصالحات ،غري فقدوا أحد أحبائهم يف انفجار قنبلة ميكن أن يقولوا ينبغي أن
املسبوقة يف بعض جوانبها ،شيئا جديدا حقا .إهنا ستمكن تكون هي مكافحة اإلرهاب .والذين يعانون االضطهاد بسبب
األمم املتحدة من العمل بطريقة مل تعمل هبا من قبل قط .ومع معتقداهتم ميكن أن يقولوا ينبغي أن تكون هي حقوق اإلنسان.
ذلك ،فإهنا متثل أيضا عملية متابعة .فاألمم املتحدة تبدو اليوم وخالل الدورة الثانية والسبعني ،سأعمل على متثيل هذه اآلراء
خمتلفة كثريا عن تلك املنظمة اليت أنشئت يف عام  .١٩٤٥فقد كافة .وجيب أن يكون هناك توازن يف عمل اجلمعية العامة.
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واملبدأ الثالث هو اجلودة .وينبغي أن تكون اجلودة هي لدينا مجيعا إذنا الفرصة اجلماعية الستخدام األمم املتحدة جلعل
هدفنا ،ال سيما فيما يتعلق باألحداث .فأغلبية الدول األعضاء العامل مكانا أفضل وأكثر سالما .وإذا مل نفعل ذلك ،فإن
ليس هلا متثيل كبري يف نيويورك .وبعضها — ال سيما الدول الفشل سيكون فشلنا ،وليس فشل األمم املتحدة.
الصغرية — تعاين األمرين يف متابعة برنامج عمل األمم املتحدة
أعطي الكلمة اآلن لألمني العام لألمم املتحدة ،معايل
احلافل .وأثناء الدورة الثانية والسبعني ،أعتزم وضع جدول أعمال السيد أنطونيو غوترييش.
مبسط ،وتفادي زيادة العبء على الدول األعضاء .فنوعية
األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :بادىء ذي بدء ،أود
احلوار والنتائج أهم من إطالق مبادرات جديدة.
أن أهىنء مرة أخرى الرئيس اجلديد للجمعية العامة ،السيد
وأخريا ،إن الشفافية مبدأ التزمت به طيلة حيايت املهنية .مريوسالف اليتشاك .لقد أجرينا مناقشات جيدة يف األشهر
وأنا متأكد من مجيع األعضاء يعرفون مكان مكتيب يف الطابق األخرية بشأن آمالنا املشرتكة يف هذه الدورة .وليس لدي أدىن
الثاين .فبايب سيكون دائما مفتوحا أمامهم ،حىت وإن اضطررت شك يف أن اجلمعية يف أيد مقتدرة جدا .فخربته واستبصاره
أحيانا إلغالقه فعال ،ألنين أظن أنه سيكون هناك الكثري من وحكمته يقر هبا مجيع الذين تشرفوا بالتعرف عليه .كما أود
الضوضاء والنشاط فيما بني أفراد فريقي هذا العام .سيكون أن أشيد باملوضوع الذي اختاره الرئيس اليتشاك للعام املقبل:
مفتوحا معنويا.
“يركز على الناس :حورية اإلنسان :حتقيق السالم والعيش الكرمي
وجيب علينا أال ننسى أمهية ما نقوم به هنا .يف األسبوع للجميع على كوكب مستدام ”.وإنين أتطلع إىل العمل معا من
القادم ،ستجتمع  ١٩٣من الدول األعضاء يف هذه القاعة .أجل إحراز تقدم بشأن مجيع جماالت عملنا.
وحىت ممثلي بلدان لديها خالفات عميقة بشأن مسائل أساسية
فعاملنا يواجه هتديدات خطرية  -من انتشار األسلحة
سيجلسون جنبا إىل جنب .ولن نتفق مجيعا .ويرجح أن نستمع النووية إىل اإلرهاب العاملي ،ومن تغري املناخ إىل عدم املساواة.
مواقف خمتلفة  -بل متعارضة أحيانا  -يُعرب عنها من على هذا كما أننا نواجه حتديات كبرية ،من اهلجرة إىل العواقب غري
املنرب ،لكنين على ثقة بأن املبادئ األساسية لسيادة الدبلوماسية ،املقصودة للتطورات التكنولوجية ،مثل اهلجمات اإللكرتونية.
واالحرتام املتبادل ،ستسود .ملساعدتنا على تلبية هذا اهلدف ،والناس يف مجيع أحناء العامل يطالبون عن حق بالتغيري ويتطلعون
أقرتح قاعدة بسيطة واحدة — معاملة كل متكلم من على إىل حكومات ومؤسسات حتقق النتائج .ونتفق مجيعا على أن
هذا املنرب كما لو أنه رئيس وفد بلدنا .وهذا لن حيفظ كرامة األمم املتحدة جيب عليها أن تفعل أكثر من ذلك بغية التكيف
املناقشة العامة فحسب؛ بل سيمكننا أيضا من االستماع والتعلم وحتقيق النتائج .هذا هو هدف مقرتحات اإلصالح اليت ستنظر
واملشاركة بأقصى درجة ممكنة.
فيها هذه اجلمعية .وأتطلع إىل العمل مع الرئيس واملمثلني بغية
وسنواجه العديد من التحديات طوال الدورة الثانية تعزيز قدرة منظمتنا على تقدمي دعم أفضل للدول األعضاء
والسبعني ،ولكن ما دام مبقدورنا مجيعا أن جنتمع هنا ،وما دام وحتقيق نتائج أفضل لصاحل الذين خندمهم.
مبقدورنا مجيعا الوقوف على هذه املنصة لوقت متساو ،ومادام
والتغيري الرئيسي ،داخل األمم املتحدة وخارجها ،جيب أن
مبقدورنا أن نستخدم قاعات االجتماعات هاته للتحدث إىل يكون هو متكني النساء والفتيات يف العامل .وباألمس ،أطلقت
بعضنا البعض والتوصل إىل حلول توفيقية حبسن نية ،فسيتكون خارطة طريق من أجل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني على نطاق
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األمم املتحدة ،وعلى مجيع املستويات .وأناشد الوفود على البند  3من جدول األعمال المؤقت
تقدمي مرشحات لشغل الوظائف الشاغرة .فالتكافؤ يف األمم وثائق تفويض الممثلين في الدورة الثانية والسبعين للجمعية
املتحدة سيحسن األداء يف األمم املتحدة.
العامة

وعلى الرغم من النزاعات احلالية واألثر اليومي الشديد (أ) تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض
للفقر ،ما زلت مقتنعا بأن هذه احلقبة تنطوي بصورة أكرب
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تنص املادة  ٢٨من النظام
على إمكانات حتويلية .وآمل أن تتخذ الدورة الثانية والسبعون
الداخلي على أن تقوم اجلمعية العامة يف بداية كل دورة بتعني،
للجمعية العامة خطوات جريئة الغتنام هذه الفرص بينما نواصل
بناء على اقرتاح من الرئيس ،جلنة لوثائق التفويض تتألف من
العمل بصفتنا “حنن الشعوب”.
تسعة أعضاء.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على بيانه.
وبناء على ذلك ،يقرتح ،للدورة الثانية والسبعني ،أن
البند  ١٤١من جدول األعمال المؤقت
تتكون جلنة وثائق التفويض من الدول األعضاء التالية :الرأس
جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة األخضر ،الصني ،دومينيكا ،إندونيسيا ،أيرلندا ،االحتاد الروسي،
()A/72/380
أوروغواي ،أوغندا والواليات املتحدة األمريكية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود ،وفقا للممارسة املتبعة،
هل يل أن أعترب أن الدول اليت ذكرهتا للتو قد عينت بالتايل
أن أسرتعي انتباه اجلمعية العامة إىل الوثيقة  .A/72/380وهي أعضاء يف جلنة وثائق التفويض؟
تتضمن رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس اجلمعية العامة،
تقرر ذلك.
يبلغ فيها اجلمعية بأن أربع دول أعضاء متأخرة عن سداد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :نود تذكري الوفود بأنه ينبغي
اشرتاكاهتا املالية لألمم املتحدة مبوجب أحكام املادة  ١٩من
تقدمي وثائق التفويض إىل مكتب الشؤون القانونية ،كما أعلن
امليثاق.
يف يومية األمم املتحدة .
وأود أن أذكر الوفود بأنه ،مبوجب املادة  ١٩من امليثاق،
البند  4من جدول األعمال المؤقت
“ال يكون لعضو األمم املتحدة الذي يتأخر عن
تنظيم أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة
تسديد اشرتاكاته املالية يف اهليئة حق التصويت يف اجلمعية
رسالة موجهة من رئيس لجنة المؤتمرات ()A/72/376
العامة إذا كان املتأخر عليه مساويا لقيمة االشرتاكات
املستحقة عليه يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تنقل اجلمعية اآلن اهتمامها
عنها”.
إىل الوثيقة  ،A/72/376اليت تتضمن رسالة مؤرخة  ٥أيلول/
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علما باملعلومات سبتمرب  ٢٠١٧موجهة من رئيس جلنة املؤمترات إىل رئيس اجلمعية
العامة .ويدرك األعضاء أنه وفقا للفصل  ،1الفقرة  7من قرار
الواردة يف الوثيقة A/72/380؟
اجلمعية  243/40املؤرخ  18كانون األول/ديسمرب ،1985
تقرر ذلك.
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فإنه ال يسمح ألي من األجهزة الفرعية التابعة للجمعية العامة
بعقد اجتماعاهتا يف مقر األمم املتحدة أثناء اجلزء الرئيسي من
الدورة العادية للجمعية ما مل تأذن اجلمعية صراحة بذلك.
وبناء على الفهم الواضح بأن االجتماعات جيب أن تعقد
يف إطار املباين واخلدمات املتاحة ،يطلب اإلذن من مث لألجهزة
الفرعية التالية :جلنة العالقات مع البلد املضيف؛ اللجنة املعنية
مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف؛ اجمللس
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم
املتحدة للسكان ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،
واجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة ؛ اللجنة
االستشارية املستقلة للمراجعة؛ مجعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف أن تأذن
ألجهزة اجلمعية العامة الفرعية تلك باالجتماع خالل اجلزء
الرئيسي من الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة؟

تقرر ذلك.
رفعت اجللسة الساعة .15/20
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