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الثالثاء 19 ،أيلول/سبتمرب  ،2017الساعة 9/00
نيويورك
الرئيس:

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

حنو متزايد ،لكن شعورنا باالنتماء إىل جمتمع عاملي رمبا يكون
افتتحت اجللسة الساعة .9/05
يف طور التفكك .اجملتمعات جمزأة .اخلطاب السياسي يتسم
البند  110من جدول األعمال
باالستقطاب .الثقة داخل البلدان وفيما بينها يتحكم فيها
تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة ()A/72/1
أولئك الذين يبثون الفرقة ويلصقون صفات الشيطنة .حنن يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمقرر الذي اختذته عامل يعاين التمزق .حنن حباجة إىل أن نكون عاملا جيمعه السالم.
اجلمعية العامة يف جلستها العامة الثانية ،املعقودة يف  15أيلول /وإنين أعتقد اعتقادا قويا أننا ،معا ،نستطيع أن نبين السالم.
سبتمرب  ،2017تستمع اجلمعية إىل عرض يقدمه األمني العام وميكننا استعادة الثقة وإجياد عامل أفضل للجميع.
لتقريره السنوي عن أعمال املنظمة ( ،)A/72/1يف إطار البند
سأركز اليوم على سبعة من التهديدات واالختبارات اليت
 110من جدول األعمال.
تعرتض طريقنا .لكل منها خماطره الواضحة متاما .لكن لكل منها
أعطي الكلمة اآلن ملعايل األمني العام أنطونيو غوترييش .أجوبة بوسعنا أن جندها إن تصرفنا كأمم متحدة حبق.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أقف هنا بروح ملؤها
التواضع واالمتنان للثقة اليت وضعها يف أعضاء اجلمعية العامة
ألخدم شعوب العامل“ .حنن الشعوب” واألمم املتحدة نواجه
حتديات خطرية .إن عاملنا يف مأزق .الناس يف كرب ويشعرون
بالغضب .إهنم يرون انعدام األمن يتصاعد وعدم املساواة يزداد
والنزاعات تنتشر واملناخ يتغري .االقتصاد العاملي يتكامل على

أوال ،اخلطر النووي .ينبغي أن يكون استخدام األسلحة
النووية من األمور اليت ال ميكن التفكري فيها .وحىت التهديد
باستخدامها ال ميكن قبوله .لكن املخاوف اليت تسود العامل
اليوم بشأن األسلحة النووية عند أعلى مستوى منذ هناية احلرب
الباردة .اخلوف ليس نظريا .يعيش ماليني الناس يف ظل الرعب
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الذي تثريه التجارب النووية واملتعلقة بالقذائف االستفزازية
اليت جتريها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .ويف مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية نفسها ،ال تفعل هذه التجارب شيئا
للتخفيف من حمنة الذين يعانون من اجلوع ومن االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم.
وإنين أدين تلك التجارب إدانة ال لبس فيها .وأدعو مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ومجيع الدول األعضاء إىل االمتثال
الكامل لقرارات جملس األمن .يشدد القرار )2017( 2375
الذي اختذ األسبوع املاضي باإلمجاع اجلزاءات ويوجه رسالة
واضحة بشأن االلتزامات الدولية لذلك البلد .وأناشد اجمللس
أن حيافظ على وحدته .ال ميكن بغري تلك الوحدة الوصول
إىل إخالء شبه اجلزيرة الكورية من السالح النووي ،وعلى حنو
ما سلم القرار ،ال ميكن بغريها هتيئة الفرصة أمام االتصاالت
الدبلوماسية حلل األزمة.
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إنه يدمر اجملتمعات ويزعزع استقرار املناطق وحيول الطاقات عن
األنشطة األكثر إنتاجية .إن اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب
على الصعيدين الوطين واملتعدد األطراف أدت بالفعل إىل
تعطيل شبكات اإلرهاب واستعادة األراضي ومنع اهلجمات
وإنقاذ األرواح؛ لكننا يتعني علينا تكثيف هذا العمل .ال يزال
تدعيم التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب أمرا حاسم األمهية.
وأود أن أعرب عن امتناين للجمعية العامة ملوافقتها على
إحدى أوىل مبادرات اإلصالح اليت تقدمت هبا ،وهي إنشاء
مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب .ويف العام املقبل ،أعتزم
الدعوة إىل عقد أول جتمع من نوعه لرؤساء وكاالت مكافحة
اإلرهاب يف الدول األعضاء إلقامة شراكة دولية جديدة ملكافحة
اإلرهاب .لكن مكافحة اإلرهابيني يف ساحة املعركة وحرماهنم
من األموال غري كافيني.
فيجب علينا أن نفعل املزيد من أجل التصدي جلذور نزعة
التطرف ،مبا يف ذلك حاالت الظلم احلقيقية واملتصورة وارتفاع
نسب البطالة وحجم املظامل يف أوساط الشباب .ويقع على
عاتق القيادات السياسية والدينية واجملتمعية واجب الوقوف ضد
الكراهية وأن تكون قدوة يف التسامح واالعتدال .ومعا ،يتعني
علينا أن نستفيد استفادة تامة من صكوك األمم املتحدة وأن
وتبي التجربة
نوسع نطاق جهودنا الرامية إىل دعم الضحاياّ .
أيضا أن أعمال القمع القاسية والنهج القائمة على استخدام
القوة املفرطة تؤدي إىل نتائج عكسية .وحاملا نعتقد أن انتهاكات
حقوق اإلنسان واحلريات الدميقراطية ضرورية لكسب املعركة،
نكون قد فقدنا احلرب.

عندما تزداد حدة التوترات ،يزداد احتمال سوء التقدير.
احتدام هلجة اخلطاب ميكن أن تؤدي إىل سوء فهم يفضي
إىل اهلالك .جيب أن يكون احلل سياسيا ،وهذا وقت احلنكة
السياسية .جيب أال منضي يف طريقنا إىل احلرب دون وعي .وعلى
حنو أعم ،جيب على مجيع البلدان إبداء قدر أكرب من االلتزام
باهلدف العاملي املتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة النووية.
وتتحمل الدول احلائزة لألسلحة النووية مسؤولية خاصة عن تويل
زمام املبادرة .يؤدي االنتشار الذي نشهده اليوم إىل إجياد خطر
ال ميكن تصوره ،يف حني أن عملية نزع السالح مصابة بالشلل.
مثة حاجة ملحة إىل منع االنتشار وتعزيز نزع السالح واحلفاظ
على ما حتقق من مكاسب يف هذين االجتاهني .هذان هدفان
ثالثا ،فيما يتعلق بالنزاعات اليت مل جتد بعد طريقها إىل
مرتابطان :إحراز تقدم يف أحدمها سيولد تقدما يف اآلخر.
احلل واالنتهاكات املنتظمة للقانون الدويل اإلنساين ،حنن نشعر
ثانيا ،أود أن أنتقل إىل التهديد الذي يشكله اإلرهاب مجيعا بالصدمة إزاء التصعيد اخلطري للتوترات الطائفية يف والية
على الصعيد العاملي .ليس هناك شيء يربر اإلرهاب  -ال قضية راخني يف ميامنار .فثمة حلقة مفرغة من االضطهاد والتمييز
وال مظلمة .ما فتئ اإلرهاب يتسبب يف املزيد من املوت واخلراب .والتطرف والقمع العنيف تدفع أكثر من  ٤٠٠ ٠٠٠شخص
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يائس إىل الفرار ،مما يعرض االستقرار اإلقليمي للخطر .وإنين
أحيط علما باخلطاب الذي ألقته مستشارة الدولة أونغ سان
كيي اليوم ،وباعتزامها العمل يف أقصر مدة ممكنة على تنفيذ
توصيات اللجنة االستشارية املعنية بوالية راخني اليت ترأسها
كويف عنان .ودعوين أؤكد من جديد :إنه جيب على السلطات
يف ميامنار أن تنهي العمليات العسكرية وتتيح إمكانية إيصال
املساعدات اإلنسانية من دون عوائق وتعرتف حبق الالجئني يف
العودة بأمان وكرامة .وجيب عليها أيضا أن تعاجل مظامل طائفة
الروهنجيا ،اليت ال يزال مركزها دون حل منذ فرتة طويلة جدا.
ليس يف حروب اليوم أي طرف رابح .فمن سورية إىل
اليمن ،ومن جنوب السودان إىل منطقة الساحل ،وأفغانستان
وغري ذلك من األماكن ،ال ميكن حتقيق السالم إال باحللول
السياسية .وينبغي أال تكون لدينا أي أوهام .فلن يكون بوسعنا
القضاء على اإلرهاب إن مل حنل النزاعات اليت تتسبب يف نشوء
االضطرابات اليت يزدهر فيها أهل التطرف العنيف .ويف األسبوع
أعلنت عن إنشاء جملس استشاري رفيع املستوى معين
املاضي
ُ
بالوساطة .وستساعدنا الشخصيات البارزة اليت يضمها من أن
نكون أكثر فعالية يف التوسط لتحقيق السالم يف مجيع أحناء
العامل .وتعكف األمم املتحدة على إقامة شراكات أوثق مع
املنظمات اإلقليمية الرئيسية مثل االحتاد األفريقي واالحتاد
األورويب وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.
ونواصل تعزيز حفظ السالم وحتديثه من أجل محاية املدنيني
وإنقاذ األرواح يف مجيع أحناء العامل.
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فاحلل القائم على وجود دولتني يبقى السبيل الوحيد للمضي
ق ُدماً .وجيب السعي إىل حتقيقه على وجه السرعة .مع ذلك،
ال بد يل من أن أكون صرحيا :يف حاالت كثرية للغاية ،تعتقد
األطراف املتحاربة أن احلرب هي احلل .وهي قد تتكلم عن
تنم يف كثري جدا
استعداد للتوصل إىل تسوية .ولكن أفعاهلا ّ
من األحيان عن تعطش إىل انتصار عسكري كامل ،بأي مثن.
وتتفشى انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،ويسود اإلفالت من
العقاب .ويدفع املدنيون الثمن األفدح ،وتواجه النساء والفتيات
العنف والقمع املنهجيني .وقد رأيت يف بلدي ،ويف السنوات
اليت أمضيتها يف األمم املتحدة ،أن من املمكن االنتقال من
احلرب إىل السالم ،ومن الديكتاتورية إىل الدميقراطية .فلنعمل
على تعزيز دور الدبلوماسية اليوم وحتقيق قفزة يف منع نشوب
النزاعات من أجل الغد.
رابعا ،إن خطر تغري املناخ يهدد آمالنا .فالعام املاضي كان
األشد حرارة على اإلطالق .والعقد املاضي كان أشد العقود
حرارة منذ أن بدأ التوثيق .وبينما يتواصل ارتفاع متوسط درجة
احلرارة على الصعيد العاملي ،تنحسر الكتل اجلليدية وتتقلص
مساحة األراضي الدائمة التجمد.
ويتعرض املاليني من الناس والرتيليونات من األصول للخطر
من جراء ارتفاع مستوى سطح البحر وغريه من االضطرابات
املناخية .وتضاعف عدد الكوارث الطبيعية أربعة أضعاف منذ
ني
عام  .١٩٧٠وشهدت الواليات املتحدة ،مث بعدها الص ُ
واهلند والفلبني وإندونيسيا ،معظم الكوارث منذ عام -١٩٩٥
أكثر من  1 600كارثة ،أو مرة َّ
كل مخسة أيام .وأنا أعرب عن
تضامين مع الناس يف منطقة البحر الكارييب والواليات املتحدة
الذين تعرضوا للتو إلعصار إيرماِ ،
أطول عاصفة من الفئة  5مد ًة
تسجل على اإلطالق.وإعصار ماريا هو يف الطريق بالفعل.

وأنا أسعى منذ أن توليت منصيب إىل اجلمع بني أطراف
النزاع ،إضافة إىل البلدان اليت هلا نفوذ لديها .ومن األمثلة اهلامة
على ذلك ،اجتماع الغد بشأن ليبيا الذي حتدوين آمال كبرية
بشأنه .ويف الشهر املاضي ،قمت بزيارة إسرائيل وفلسطني.
وجيب أال ندع الركود الذي نشهده اليوم يف عملية السالم
وينبغي أال نربط أي عارض جوي مفرد بتغري املناخ.
يؤدي إىل تصعيد يف الغد .وجيب أن نعيد اآلمال إىل الناس .ولكن العلماء واضحون يف قوهلم إن هذه الظواهر اجلوية البالغة
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الشدة هي بالضبط ما تتنبأ مناذج احملاكاة اليت يستخدموهنا بأنه
سيكون الوضع االعتيادي اجلديد لعامل يتعرض لالحرتار .وقد
تعي علينا أن حن ّدث لغتنا لوصف ما حيدث :حنن نتحدث اآلن
ّ
عن األعاصري العمالقة ،والعواصف الكربى ،وقنابل املطر .وقد
حان الوقت للخروج من مسار االنبعاثات االنتحاري .فنحن
نعلم اليوم ما يكفي ليدفعنا إىل التصرف .فالعلم أقوى من أن
يطعن يف صحته .وأحث احلكومات على تنفيذ اتفاق باريس
التارخيي بطموح أكرب من أي وقت مضى .وأثين على املدن
اليت تعكف على وضع أهداف جريئة .وأرحب باملبادرات اليت
تتخذها آالف الشركات اخلاصة  -مبا يف ذلك شركات النفط
والغاز الكربى  -اليت تراهن على مستقبل أخضر ،نظيف.
وختربنا أسواق الطاقة أن خضرنة األعمال التجارية جالبة للنفع.
وميثل اخنفاض تكلفة مصادر الطاقة املتجددة إحدى القصص
اليت تدعو إىل التفاؤل على الكوكب اليوم .وكذلك احلال فيما
يتعلق باألدلة املتزايدة على أن االقتصادات ميكن أن تنمو
اق جديدة ،مزي ٌد من فرص
بالتزامن مع اخنفاض االنبعاثات .أسو ٌ
فرص إلدرار تريليونات يف الناتج االقتصادي .فاحلقائق
العملٌ ،
واضحة .واحللول ماثلة أمام أعيننا .ويتعني على القيادات أن
تلحق بالركب.
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البحوث واالبتكار .ومثة مثانية رجال حيوزون نفس مقدار الثروة
اليت حيوزها نصف البشرية .وال تزال مناطق وبلدان وجمتمعات
حملية بأكملها بعيدة كل البعد عن موجات التقدم والنمو،
حيث تركت خلف الركب يف “أحزمة الصدأ” يف عاملنا .وهذا
االستبعاد له مثن ،هو اإلحباط والعزلة وعدم االستقرار.
ولكن لدينا خطة لتغيري املسار تتمثل يف حتقيق عوملة
عادلة .وهذه اخلطة هي خطة عام .٢٠٣٠
ونصف سكان عاملنا هم من اإلناث .ونصف سكان عاملنا
هم ممن مل يبلغوا سن اخلامسة والعشرين .وال ميكننا حتقيق
أهداف التنمية املستدامة دون االستفادة من قوة املرأة والطاقة
اهلائلة اليت يتمتع هبا الشباب .ونعرف السرعة اليت ميكن أن
حيدث التحول هبا يف يومنا ويف عصرنا .ونعلم أننا ال نعاين
من نقص يف األموال بوجود أصول وثروات عاملية تبلغ قيمتها
باليني الدوالرات .ولعلنا جند احلكمة الستخدام األدوات
واخلطط واملوارد املتاحة بالفعل يف أيدينا لتحقيق التنمية الشاملة
واملستدامة ،وهو هدف مستقل بذاته لكنه أيضا أفضل وسيلة
متاحة لنا ملنع نشوب النزاعات.

إن اجلانب املظلم لالبتكار هو التهديد السادس الذي
جيب علينا أن نواجهه  -وهو ينتقل من احلدود ليدخل من
(تكلم بالفرنسية)
أوسع األبواب .وستظل التكنولوجيا يف صميم التقدم املشرتك.
خامسا ،إن ازدياد مظاهر عدم املساواة يقوض أسس ولكن االبتكار ،ومبقدار ما هو ضروري للبشرية ،ميكن أن جيلب
اجملتمع وامليثاق االجتماعي .فقد عاد تكامل اقتصادات العامل ،عواقب غري مقصودة.
وتوسع نطاق التجارة ،والتطورات املذهلة يف جمال التكنولوجيا
ّ
إن التهديدات اليت تواجه أمن الفضاء اإللكرتوين آخذة
بفوائد ملحوظة .فقد خرج الناس من براثن الفقر املدقع بأعداد
يف التزايد .وتتكشف حقيقة احلرب اإللكرتونية شيئا فشيئا؛
تزيد على ما ُسجل يف أي وقت مضى .والطبقة الوسطى على
وقدرهتا على زعزعة العالقات بني الدول وتدمري مئات من
الصعيد العاملي هي أيضا أكرب مما كانت عليه يف أي وقت
هياكل ونظم احلياة العصرية يف تزايد .وبالتأكيد ،قد يؤدي
مضى .واملزيد من الناس يعيشون حياة أطول وأوفر صحة.
التقدم احملرز يف جمال الفضاء اإللكرتوين إىل متكني الناس ،ولكن
ولكن املكاسب ليست موزعة بالتساوي .فنحن نرى حاالت
ما تُسمى “الشبكة املظلمة” تبني أن البعض قد يستخدمون
تفاوت حاد يف الدخل والفرص وإمكانية احلصول على مثار
إمكانات هذا الفضاء إلحلاق الضرر باآلخرين وخدمة أنفسهم.
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والذكاء االصطناعي شيء جديد ميكن أن حيفز التنمية وأن على البلدان اليت أظهرت حسن ضيافة جديرة باإلعجاب
حيسن كثريا ظروف املعيشة ،ولكنه ميكن أن يؤثر أيضا بشكل للماليني من املشردين قسرا .وينبغي لنا القيام باملزيد لدعمها.
كبري على أسواق العمل وعلى اجملتمع العاملي ،بل وعلى نسيجنا
كما أننا حباجة إىل بذل املزيد من اجلهود ملواجهة حتديات
االجتماعي .وانتقلت اهلندسة الوراثية من صفحات اخليال اهلجرة .واحلقيقة هي أن معظم املهاجرين يتحركون بطريقة جيدة
العلمي إىل األسواق ،ولكنها أفرزت معضالت أخالقية جديدة التنظيم ،فيقدمون مسامهات إجيابية ألوطاهنم وللبلدان املضيفة.
دون حل .وما مل تتم معاجلة أوجه التقدم هذه بطريقة مسؤولة ،وعندما يتحرك املهاجرون بطرق غري منظمة تتضح املخاطر،
فإهنا ميكن أن تسبب أضرارا ال ميكن حصرها.
وهي خماطر بالنسبة للدول ،ولكن باألخص بالنسبة للمهاجرين
(تكلم باإلسبانية)

الذين خيوضون غمار رحالت حمفوفة باملخاطر.

إن احلكومات واملنظمات الدولية ليست مستعدة ببساطة
للحالة اجلديدة .وببساطة ،مل تعد األمناط التقليدية للتنظيم
صاحلة .ومن الواضح أن هذه االجتاهات والقدرات تتطلب
جيال جديدا من التفكري االسرتاتيجي والتأمل األخالقي
والتنظيم .واألمم املتحدة مستعدة ألن تكون حمفال ميكن فيه
للدول األعضاء واجملتمع املدين والشركات واألوساط األكادميية
االلتقاء والتباحث يف سبل املضي قدما ،مبا يعود بالنفع على
اجلميع.

واهلجرة حاضرة معنا دائما .فتغري املناخ واخلصائص
الدميغرافية وعدم االستقرار وتزايد التفاوتات والتطلعات إىل حياة
أفضل ،فضال عن االحتياجات غري امللباة يف أسواق العمل،
مجيعها أمور تعين أن اهلجرة باقية .ويكمن احلل يف التعاون
الدويل الفعال يف إدارة اهلجرة من أجل كفالة توزيع منافعها
على نطاق أوسع ومحاية حقوق اإلنسان جلميع املعنيني على
النحو الواجب .ومن خالل جتربيت ،بوسعي أن أؤكد لألعضاء
أن معظم الناس يفضلون حتقيق تطلعاهتم يف أوطاهنم .وجيب
أن نعمل معا .وجيب توجيه التعاون اإلمنائي بطريقة متكنهم من
القيام بذلك .فاهلجرة ينبغي أن تكون خيارا ال ضرورة.

(تكلم باإلنكليزية)

وأخريا ،أود أن أتكلم عن احلراك البشري ،الذي ال أعتربه
هتديدا ،حىت وإن كان البعض يعتربه كذلك .فأنا أراه حتديا ،إذا
متت إدارته بشكل سليم ميكن أن يساعد يف توحيد العامل .ولنكن
واضحني :فنحن ال نواجه أزمة الجئني فحسب ،بل إننا نواجه
أيضا أزمة تضامن .إن لكل بلد احلق يف مراقبة حدوده ،ولكن
جيب أن يتم ذلك بطريقة حتمي حقوق األشخاص املتنقلني.
وبدال من األبواب املغلقة والعداء الصريح ،حنن حباجة إىل إعادة
وأنا شخصيا من املهاجرين ،شأين يف ذلك شأن الكثريين
توطيد سالمة نظام محاية الالجئني وآداب التعاطف اإلنساين
البسيطة .وميكننا ،من خالل التقاسم احلقيقي للمسؤولية على يف هذه القاعة .ولكن ال أحدا توقع مين املخاطرة حبيايت على
الصعيد العاملي ،إدارة أعداد الالجئني اليت نواجهها .بيد أن قارب راشح أو اجتياز الصحراء يف مؤخرة شاحنة للعثور على
الكثري جدا من الدول مل ترتق إىل مستوى هذه اللحظة .وأثين عمل خارج البلد الذي ولدت فيه .وال ميكن أن تقتصر اهلجرة
اآلمنة على النخبة يف العامل .إن الالجئني واملشردين داخليا
كما حنتاج إىل التزام أقوى بكثري من جانب اجملتمع الدويل
بتضييق اخلناق على املتجرين بالبشر ومحاية ضحاياهم .ولنكن
واضحني :إننا لن نضع حدا للمآسي يف منطقة البحر األبيض
املتوسط أو حبر أندامان أو يف أي مكان آخر دون إجياد مزيد
من الفرص للهجرة النظامية ،األمر الذي سيفيد املهاجرين
والبلدان على السواء.
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واملهاجرين ليسوا هم املشكلة ،فاملشكلة تكمن يف حاالت
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على
النزاع واالضطهاد والفقر املقرتن بفقدان األمل.
بيانه.
لقد آملين رؤية الطريقة اليت مت هبا رسم الصورة النمطية بيان الرئيس.
لالجئني واملهاجرين واستخدامهم ككباش فداء ،ورؤية سياسيني
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أديل ببياين ،أود أن
يثريون مشاعر السخط حبثا عن حتقيق مكاسب انتخابية .إن أعرب عن تضامننا مع شعب دومينيكا الذي عاىن من الدمار
مجيع اجملتمعات يف عامل اليوم تتحول إىل جمتمعات متعددة الذي خلفه إعصار ماريا بني عشية وضحاها .وقلوبنا مع غريهم
الثقافات ومتعددة األعراق ومتعددة األديان .وجيب اعتبار هذا الذين يتأهبون آلثاره ،والذين عاىن الكثريون منهم مؤخرا من
التنوع إثراء وليس هتديدا .ومع ذلك ،جلعل التنوع جناحا ،فإننا آثار اإلعصار إيرما.
حباجة إىل االستثمار يف التماسك االجتماعي ،حىت يتسىن
ويشرفين أن أرحب جبميع احلاضرين يف نيويورك للمشاركة
جلميع الناس الشعور باحرتام هويتهم وأن مثة مصلحة هلم يف
يف املناقشة العامة للجمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعني.
اجملتمع احمللي ككل.
وكنت أود أن أديل اليوم خبطاب خمتلف عن ذاك الذي أعددته.
إننا حباجة إىل إصالح عاملنا ،وأنا ملتزم بإصالح أممنا وكنت أود لو أشرت إىل قائمة طويلة من األمثلة على جناح
املتحدة .لقد شرعنا معا يف بذل جهد إصالحي شامل يتمثل
الوساطة واإلجراءات املبكرة يف تفادي نشوب النزاعات.
يف بناء منظومة إمنائية لألمم املتحدة ،تدعم الدول يف حتسني
وكنت أفضل احلديث فحسب عن األشخاص الذين ينتقلون
حياة الشعوب ،وتعزيز قدرتنا على صون السالم واألمن وحقوق
ويهاجرون باختيارهم ،وليس نتيجة اليأس .وكان سيصبح من
اإلنسان للشعوب ،واعتماد ممارسات إدارية تنهض بتلك
الرائع هتنئة اجلميع يف هذه القاعة على الوفاء بااللتزامات الفردية
األهداف بدال من عرقلتها .وقد أطلقنا هنجا جديدا يركز على
الضحايا ملنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .ولدينا خريطة ذات الصلة باملناخ وعلى إحالة الفقر املدقع إىل كتب التاريخ.
طريق لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف األمم املتحدة ،وحنن وآمل أن يتمكن شخص ما ،يف هناية املطاف ،من اإلدالء
خبطاب كهذا من على هذا املنرب الرخامي ،ولكن هذا الشخص
بالفعل يف طريقنا لتحقيقه.
ال ميكن أن يكون هو أنا اليوم.
وحنن هنا خلدمة الشعوب وختفيف معاناتنا “حنن الشعوب”،
وبدالً من ذلك ،تستمر النزاعات كواقع مقيت لعاملنا .إن
واملساعدة على حتقيق أحالمهم .إننا نأيت من أصقاع خمتلفة من
العامل .وختتلف ثقافاتنا وأدياننا وتقاليدنا اختالفا كبريا ،وأقول إنه املدنيني ،ال اجلنود ،يدفعون مثناً باهظاً .واملدارس واملستشفيات،
اختالف رائع .ويف بعض األحيان ،تتنافس مصاحلنا ،بل ويف بعض ال الثكنات العسكرية ،هي أهداف للهجمات.
األحيان يكون هناك نزاع مفتوح .وهلذا السبب حتديدا ،حنتاج
وال بد يل أيضاً من أن أتكلم اليوم عن أكثر من 65
لألمم املتحدة .وهلذا السبب حتديدا ،أصبحت تعددية األطراف مليون شخص يغادرون منازهلم ألهنم جمربون على القيام بذلك،
أكثر أمهية من أي وقت مضى .إننا نطلق على أنفسنا اجملتمع
علي أن أستخدم خطايب اليوم
ال ألهنم راغبون يف ذلكّ .
يتعي ّ
الدويل .وجيب علينا أن نعمل ككيان واحد ،حيث ال ميكننا
ملعاجلة التحديات الرئيسية األخرى ،مبا يف ذلك استمرار الفقر،
أن نفي بالوعد الوارد يف ميثاق األمم املتحدة والنهوض بالكرامة
وتزايد الالمساواة ،واهلجمات اإلرهابية العشوائية وتفاقم آثار
اإلنسانية للجميع سوى معا ،بصفتنا أمما متحدة.
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تغري املناخ .هذه حتديات عاملية  -يعاين كل بلد من واحد منها
ميس حياة كل فرد.
على األقل  -ولكنها أيضاً ذات طابع فردي ّ

تؤدي إىل نشوب النزاعات أو اندالعها من جديد .وهي تدعو
إىل جتديد الرتكيز على الوقاية .إذا كان هلذه الرؤية أن ترى النور،
فيجب تنفيذ هذه القرارات .وحيدوين األمل يف أن أسهم يف هذه
العملية خالل فرتة رئاسيت.

ّ
سأستهل بنفسي
ديارهم وتؤثر يف عملهم بصفتهم زعماء العامل.
العمل اآلن بتحديد رؤييت للدورة الثانية والسبعني.

ثانياً ،جيب أن يوضع تركيز أقوى على الناس .والسبب
يف ذلك هو أن األمم املتحدة مل تنشأ للدبلوماسيني أو
الشخصيات اهلامة؛ بل أنشئت للناس .ونعلم أن العديد من
الناس قد أصيبوا خبيبة أمل .وهناك عدد ال حيصى من اآلخرين
يف مجيع أحناء العامل يعلقون آماالً كبرية علينا .وهم يرون الراية
الزرقاء لألمم املتحدة بوصفها أول عالمة على األمان والبداية
إلحداث التغيري .وسيكون من أكرب االختبارات بالنسبة لنا
عملية اعتماد أول اتفاق عاملي للهجرة ،وأوّد أن أكون صرحياً
هنا  -ستكون هذه عملية صعبة .إن مسألة اهلجرة هذه حماطة
بانقسام حا ّد .و ّ
لكل منا رأي خمتلف بشأهنا ،ولكن ال ميكننا
حتويلها إىل ممارسة بريوقراطية .وال ميكن أن يبقى لدينا اتفاق
ناجح على الورق وحسب.

وهذا ال يعين أنه ال يوجد ما حنتفل به اليوم .لقد قطعنا
وعداً مجاعياً للبشرية من خالل التوقيع على أهداف التنمية
جيب أن تصبح الوقاية جزءاً أكرب من عمل اجلمعية
املستدامة .واحتشدنا دعماً التفاقات السالم ،مثل ذلك الذي
شهدناه يف كولومبيا .لقد قلنا “كفى” عندما يتعلق األمر بتغري العامة .وسيكون هذا مهماً يف استعراضنا اجلاري لعمليات
املناخ من خالل التوقيع على اتفاق باريس بشأن تغري املناخ .األمم املتحدة للسالم والتزامنا بالعمل مع مكتب األمم املتحدة
ولكننا لسنا هنا اليوم لنستذكر إجنازاتنا السابقة .حنن اجلديد ملكافحة اإلرهاب .وجيب أيضاً إدماج الوقاية بشكل
هنا للنظر إىل األمام .سنستمع إىل الرؤى واألفكار ،بل وحىت أفضل يف حقوق اإلنسان والتنمية .فعندما يستطيع الناس عيش
االنتقادات والشواغل ،على مدى األسبوع املقبل .وهي سرتسم حياة كرمية ،وعندما يتم احرتام احلقوق وتكون سيادة القانون
مسار األمم املتحدة وتعمل على معاجلة التحديات العاملية موجودة يف احلياة اليومية ،يكون من األصعب توجيه اجملتمعات
األكثر إحلاحاً .وإنين على ثقة من أهنا سرتافق املمثلني أيضاً إىل حنو النزاع.

أوالً ،ينبغي أن يكون السالم والوقاية يف صلب كل
ما تفعله األمم املتحدة ،ألننا عندما نقرأ ميثاق األمم املتحدة
ال جند سوى مخس إشارات إىل احلرب .إال أن كلمة “سالم”
تظهر  ٤٧مرة .ولألسف ،فنحن ننفق الكثري من الوقت واملال
يف الرد على النزاعات ،وليس ما يكفي على منع نشوهبا .وحنن
حباجة إىل إعادة ضبط جهودنا جتاه السالم والوقاية .هذه هي
الطريقة الوحيدة لضمان أن تقوم األمم املتحدة بالعمل الذي
أنشئت من أجله.
وأود أن أكون واضحاً .إن وضع السالم والوقاية أوالً
ال يتعلّق بطلب املزيد من القدرات من اخلارج .فاألمم املتحدة
لديها بالفعل معظم األدوات اليت حتتاج إليها .وما نفتقر إليه
هو الظروف اليت ميكن فيها استخدامها على الوجه الصحيح.
إن القرارات املتعلقة باحلفاظ على السالم (قرار اجلمعية العامة
 ٢٦٢/٧٠وقرار جملس األمن  ))2016( 2282جيب أن
تتصدر أدواتنا .وهي تتحدانا لتعزيز استجابتنا لألزمات قبل أن
1729126

والتحدي اآلخر الذي يتطلب الرتكيز على الناس هو
اإلرهاب الدويل .هذه ليست مشكلة ميكن حلّها باألسلحة أو
إبعا ُدها باحلواجز .فالناس حمورها .وهم الذين يُسهمون فيها.
وهم الذين يعانون بسببها .والسبيل الوحيد للنجاح يف كال
اجملالني سيكون اختيار الرتكيز على الناس بدالً من التشبّث
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مبواقفنا الفردية .إننا حنتاج إىل األطر العاملية اجملدية اليت ميكن أن اجلنسني .وينبغي أن حيظى الدور القيادي للمرأة ومشاركتها
باألولوية يف سياقي النزاع والسالم على حد سواء.
ينفذها الناس من أجل الناس يف الوقت احلقيقي.
كما سيكون إصالح األمم املتحدة من األولويات
الرئيسية .وال بد من احلوار املفتوح والشامل بني الدول األعضاء
بشأن مقرتحات األمني العام لإلصالح .وسأعمل على تيسري
هذا احلوار كما أنين سأشارك شخصياً بشكل وثيق مع الدول
األعضاء لتعزيز دور اجلمعية العامة .وسأعزز أيضاً عملية ذات
مصداقية ملعاجلة إصالح جملس األمن.

ولكين أود أن أؤكد شيئاً واحداً .ال يسعنا أن نفشل .وإذا
فشلنا ،فكيف ميكننا أن نزعم أن األمم املتحدة هي أفضل حمفل
ملعاجلة التحديات العاملية؟ وسيثبت صواب الذين ّ
يشكون يف
التمسك بأملهم .وجيب
األمم املتحدة وسيصعب على غريهم ّ
أيضاً أن يكون الرتكيز على الناس حمسوساً بقوة أكرب يف اجملال
اإلنساين .ال ميكن املساس بإمكانية األمم املتحدة على الوصول
ومساعدة من هم يف أمس احلاجة هلا من قبل أي طرف .لقد
وأخرياً ،ينبغي لألمم املتحدة أن تفتح أبواهبا بشكل أوسع.
باتت انتهاكات القانون الدويل اإلنساين شائعة جداً واملساءلة وال بد لنا من أن نعزز التزامنا بالعمل مع طائفة واسعة من
عن هذه اجلرائم نادرة جداً.
أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية ودون
وأخرياً ،جيب أن نفي بالوعود اليت قطعناها للنهوض بالرخاء اإلقليمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص .وحنن حباجة إىل
ومحاية كوكب األرض .لقد قطعنا التزاماً واضحاً من خالل خطة االستماع إىل مزيد من أصوات الشباب يف القاعة.
التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠واتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
وقبل أن أختتم بياين ،أوّد أن أديل مبالحظة شخصية .أود
لقد وعدنا بتحسني حياة مجيع الناس وضمان مستقبل الكوكب أن أقول إنه ال ميكننا أن ندعو إىل إهناء العمل كاملعتاد مث نستمر
الذي نعيش فيه .ومع ذلك ،لن نتمكن من حتقيق ذلك دون تأمني يف العمل كاملعتاد .إذا كنا نبحث عن تغيري يف الطريقة اليت تعمل
أموال كافية .وال ميكننا أن جنلس وننتظر بصرب حىت تأتينا تريليونات هبا األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل ،فينبغي لنا أن نبدأ هنا
الدوالرات .فال بد لنا من اخلروج والبحث عنها .وسيشمل هذا يف نيويورك .وميكن هلذا أن يعين التغيري املؤسسي ،ولكنه ميكن
املزيد من التواصل مع القطاع اخلاص واملؤسسات املالية.
أن يعين أيضاً تغيرياً يف الطريقة اليت نعمل هبا على أساس يومي.
إنين أرى اجملموعات ذات األولوية؛ وهي السالم والوقاية،
والناس ،والكوكب والرخاء ،على أهنا ثالثة أضالع ملثلث .رمبا
ال تكون كلها بنفس الطول أو بنفس العرض ،ولكن ال يقل
أحدها أمهية عن اآلخر .وأنا على ثقة بأن هذا املثلث سيشري
يف اجتاه اآلفاق الواعدة لعاملنا.

ميكننا الدخول يف حوار حقيقي ،ال يف سلسلة من مناجاة
الذات .وميكننا أن نُركز على مقدار ،وليس على قلّة ،ما ميكننا
أن نتخلى عنه بروح من الرتاضي .ميكن أن ننظر إىل أبعد من
جداول األعمال واملواقف الفردية وأن نرى الصورة األكرب عن
السبب يف وجود األمم املتحدة وما حتاول أن تفعله.

ودعونا ال ننسى املسائل اهلامة األخرى اليت يتعني تعميمها.
إن حقوق اإلنسان أمر بالغ األمهية؛ وال ميكن أن يرتسخ السالم
وال التنمية من دوهنا .وجيب علينا أن نتذكر أن لدينا الكثري من
العمل الذي يتعني القيام به عندما يتعلق األمر باملساواة بني

رمبا ليس بوسعي اإلدالء ببيان سار لنا مجيعا اليوم ،والثناء
علينا مجيعا جلعل العامل مكانا أفضل للعيش فيه ،إال أنين سوف
أعمل على مدار هذا العام لزيادة فرص حتقيق ذلك املسعى،
لعل وعسى أن حيظى بذلك االمتياز العظيم يف يوم ما من خيلفنا
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يف ذلك العامل .أمتىن للجمعية النجاح يف مداوالهتا ،وأنا واثق
بأن تلك املداوالت ستصب يف مصلحة وفائدة مجيع الناس.

A/72/PV.3

ُ
اصطحب السيد ميشيل تامر ،رئيس مجهورية الربازيل
االحتادية إىل قاعة اجلمعية العامة.

باسم اجلمعية العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة
قبل إعطاء الكلمة للمتكلم األول هذا الصباح ،أود أن
أذكر األعضاء بأن قائمة املتكلمني يف املناقشة العامة اعتُمدت بفخامة السيد ميشيل تامر ،رئيس مجهورية الربازيل االحتادية،
ّ
على األساس املتفق عليه ،أي أن املدة الزمنية للبيانات ينبغي وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
أالّ تتجاوز  15دقيقة ،بغية إتاحة اجملال لالستماع إىل مجيع
الرئيس تامر (تكلم بالربتغالية :وقدم الوفد ترمجة شفوية
املتكلمني يف كل جلسة .ضمن هذا اإلطار الزمين ،أود أن باإلنكليزية) :يف البداية ،أود أن أهنئكم ،يا سيادة الرئيس ،على
أناشد املتكلمني أن يدلوا ببياناهتم بسرعة معقولة ،حىت يتسىن انتخابكم .وميكنكم التعويل على الدعم الكامل من جانب وفد
توفري الرتمجة الشفوية على حنو سليم باللغات الرمسية الست الربازيل.
لألمم املتحدة.
يسرين أيضا أن أحيي األمني العام بلغتنا املشرتكة ،أي
أود أيضا أن أوجه انتباه اجلمعية إىل املقرر الذي اختذته باللغة الربتغالية .أود مرة أخرى أن أمتىن لألمني العام اطراد
اجلمعية العامة يف الدورات السابقة ،ومؤداه أن ممارسة اإلعراب النجاح خالل فرتة واليته.
عن التهاين داخل قاعة اجلمعية العامة بعد إلقاء اخلطب أمر غري
إن التحديات اليت تواجهها األمم املتحدة منذ إنشائها
حمبذ متاما .يف ذلك السياق ،يرجى من املتكلمني ،بعد اإلدالء
متعددة األبعاد .وباإلضافة إىل ذلك ،نعلم مجيعا أن تطلعات
ببياناهتم ،اخلروج من قاعة اجلمعية العامة عرب احلجرة ،GA-200
مؤسسيها مل تتحقق بالكامل .ومع ذلك ،فاحلقيقة أنه طوال
الواقعة خلف املنصة ،قبل العودة إىل مقاعدهم.
 ٧٢سنة خلت ،ما برحت األمم املتحدة ممثلة وما زالت متثل
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق على املضي قدما األمل .ويف احلقيقة أن األمم املتحدة ما زالت ممثلة وما انفكت
بنفس هذه الطريقة طيلة فرتة املناقشة العامة يف الدورة الثانية متثل إمكانية عامل أكثر إنصافا؛ عامل يسوده السالم والرخاء؛
والسبعني؟
عامل ينبغي أال يواجه فيه أي شخص التمييز أو القمع أو الفقر؛
عامل تكون فيه أمناط اإلنتاج واالستهالك متماشية مع رفاه
تقرر ذلك.
األجيال احلالية واملقبلة.
أخريا ،أود أن أوجه انتباه األعضاء إىل أن إدارة شؤون
أنشأت األمم املتحدة نفسها بوصفها منتدى متميزا لبناء
اإلعالم هي اجلهة املعنية بأخذ الصور الفوتوغرافية الرمسية جلميع
املتكلمني أثناء املناقشة العامة .ويرجى من األعضاء الراغبني يف العامل الذي نصبو إليه .لكي نبين ذلك العامل ،حنتاج إىل السبل
احلصول على تلك الصور االتصال مبكتبة الصور التابعة لألمم السليمة والشعور بالواقعية ،إننا ننشد عاملا ال حييد فيه بصرنا
قط عن مثلنا .يف هذه اللحظة من التاريخ اليت من الواضح أهنا
املتحدة.
تتسم بعدم اليقني وعدم االستقرار ،هناك حاجة واضحة إىل
خطاب السيد ميشيل تامر ،رئيس مجهورية الربازيل االحتادية
املزيد من الدبلوماسية واملزيد من التفاوض ،وليس أقل من ذلك.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل حنن حباجة إىل مزيد من التعددية واحلوار ،وليس أقل من ذلك.
خطاب رئيسة مجهورية الربازيل االحتادية.
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ومن املؤكد أننا حباجة إىل املزيد من األمم املتحدة ،وحباجة إىل
أمم متحدة تزداد شرعية وفعالية.

حائزة على أوسع مظلة من الغابات املدارية يف العامل .إن إزالة
الغابات أمر يدعو إىل القلق ،ال سيما يف منطقة األمازون .وما
برحنا نسرتعي االنتباه إىل تلك املسألة وخنصص املوارد الالزمة
هلا .ومن األخبار السارة لدي أن البيانات املستمدة من السنة
املاضية تشري إىل حدوث اخنفاض يف إزالة الغابات يف منطقة
األمازون بنسبة تزيد عن  ٢٠يف املائة .وحنن نسري على املسار
السليم ،وسنظل على هذا املسار.

إن مكافحة تغري املناخ جزء ال غىن عنه من ذلك اإلسهام.
حنن ملتزمون بتأييد اتفاق باريس بشأن تغري املناخ .يف العام
املاضي ،قدمت الربازيل صك تصديقها على االتفاق .فليس
من املمكن تأجيل العمل يف جمال معاجلة تغري املناخ .بل جيب
علينا أن نتحرك صوب ذلك اآلن.

غدا ،سأتشرف بالتوقيع على معاهدة حظر األسلحة
النووية .لقدكانت الربازيل من بني واضعي هذه املعاهدة .ستكون
تلك حلظة تارخيية .إننا نكرر نداءنا للدول احلائزة لألسلحة
النووية لقطع املزيد من االلتزامات يف جمال نزع السالح .ويف
هذا الصدد ،فإن الربازيل تعرب عن نفسها انطالقا من سلطة بلد
يتقن التكنولوجيا النووية وتقول بأهنا قد ختلت طوعا عن حيازة
األسلحة النووية .والربازيل تعرب عن نفسها انطالقا من سلطة بلد
حيظر دستوره اخلاص استخدام التكنولوجيا النووية يف األغراض
غري السلمية؛ وهي بلد كان مصدر معاهدة تالتيلولكو اليت
رسخت قبل نصف قرن إزالة األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب؛ بلد ،عمل مع جريانه يف أمريكا اجلنوبية

لذلك فإننا مع بلدان أخرى كثرية ،نؤيد حتمية إصالح
األمم املتحدة .وال مندوحة من توسيع عضوية جملس األمن لكي
تتكيف مع واقع القرن احلادي والعشرين .ومن امللح أن نستمع
إىل إرادة األغلبية الساحقة من أعضاء اجلمعية العامة.

ال ينبغي للمرء أن يفرتض أن األفكار ثبت خطأها يف
مثة عامل رئيسي للتنمية أي التجارة .إننا ملتزمون بنظام
املاضي رمبا اآلن تسفر عن نتائج جيدة .حنن نرفض أشكال
التعصب القومي .وال نؤمن بالنزعة احلمائية بوصفها حال منفتح وقائم على قواعد التجارة الدولية ،مع منظمة التجارة
للتحديات االقتصادية .وتلك التحديات تتطلب استجابات العاملية ،ونضع آليتها لتسوية املنازعات يف الصدارة.
يف املؤمتر الوزاري القادم ملنظمة التجارة العاملية ،واملزمع
فعالة لألسباب اجلذرية لالستبعاد االجتماعي .ينبغي أن يوجه
عقده يف بوينس آيرس يف كانون األول/ديسمرب ،سنواجه مرة
عملنا اجلماعي السعي إىل حتقيق التنمية جبميع أبعادها.
إن التزام الربازيل بالتنمية املستدامة أولويتنا العليا .فالتنمية أخرى املسائل الطويلة األمد اليت ثبت أهنا مضرة بشكل رئيسي
تتخلل سياساتنا العامة وأعمالنا يف اخلارج .من اجلدير بالذكر بالبلدان النامية .وسيتعني علينا أن حنرز تقدما يف الوصول إىل
أننا خالل رئاستنا جلماعة البلدان الناطقة بالربتغالية ،على سبيل األسواق للمنتجات الزراعية وإلغاء اإلعانات الزراعية اليت تشوه
املثال ،جعلنا خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠املخطط التجارة .ونؤمن بأننا معا سننجح يف حتقيق نتائج ملموسة .وكل
احملفز للجهود اليت نبذهلا يف هذا املنتدى .إن الربازيل على مجيع هذه اجلهود تسهم يف إجناز هدفنا الرئيسي :كفالة الفرص املتاحة
للجميع ،يف كل مكان.
اجلبهات تسعى إىل حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة.

من دواعي فخري أن أقول إن بلدي يقود الطريق حنو
اقتصاد منخفض الكربون .إذ أن مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة
تشكل أكثر من  ٤٠يف املائة من حمفظة الطاقة الربازيلية وتزيد
عن ثالثة أضعاف املتوسط العاملي .وأقول أيضا أننا قادة يف
جمال الطاقة الكهرمائية والطاقة األحيائية .وتعتز الربازيل بكوهنا
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ويف أفريقيا على حتويل جنوب احمليط األطلسي إىل منطقة خالية
من األسلحة النووية؛ أخريا ،إنه بلد ،قام مع األرجنتني ،بإنشاء
آلية مشرتكة للضمانات النووية أصبحت معيارا للعامل بأسره.

A/72/PV.3

من احليوي االعرتاف بالصلة بني األمن والتنمية .وقد
اسرتشدت الربازيل هبذا االعرتاف لدى مشاركتها يف بعثة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت .ويف الوقت الذي تنتهي
فيه والية بعثة األمم املتحدة يف هاييت ،جيب على اجملتمع الدويل
التمسك بالتزامه حنو شعب هاييت .ومن املؤكد أن الربازيل
ستفعل ذلك.

إننا إذ نرحب مبنجزات معاهدة حظر األسلحة النووية،
جيب علينا أن نعرتف بأن هناك قضايا عالقة تثري قلقا بالغا
بشأن السلم واألمن .إن التجارب النووية والصاروخية األخرية
يف شبه اجلزيرة الكورية تشكل هتديدا خطريا ال ميكن ألحد
أما يف أمريكا اجلنوبية ،فتعمل كولومبيا حاليا على إهناء
أن يكون غري مبال حياله .تدين الربازيل تلك األعمال بأقوى أكثر من  ٥٠عاما من الصراع .وستظل الربازيل شريكا مصمما
العبارات املمكنة .وجيب التوصل بسرعة إىل حل سلمي للحالة يف هذا اجلهد.
الراهنة اليت ال ميكن تصور عواقبها.
من برشلونة إىل كابول ،ومن اإلسكندرية إىل مانشسرت،
أما يف الشرق األوسط ،فال تزال احملادثات بني إسرائيل فإن املظاهر املتكررة للعنف اجلبان ال تدع شرور اإلرهاب تغيب
وفلسطني يف حالة مجود .إن الربازيل بوصفها صديقة للفلسطينيني عن أذهاننا .ويتغذي هذا الشر على األصولية واإلقصاء ،ما
واإلسرائيليني على حد سواء ،ال تزال تؤيد احلل القائم على من بلد يف مأمن من ذلك .إن الوحدة أمر مهم جدا ،ال سيما
دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن ،داخل حدود بالنظر إىل قدرة اإلرهاب على التكيف مع األزمان والبيئات
معرتف هبا دوليا ومتفق عليها بني الطرفني.
احلديثة .ولن خييفنا اإلرهاب ولن ندعه يضعف من إمياننا باحلرية
أما يف سوريا ،فعلى الرغم من وقف التصعيد يف األشهر والتسامح.
األخرية ،ما زلنا نشهد صراعا مع عواقب إنسانية مأساوية .إن
يف العديد من بلداننا ،نرى أن اجلرمية العابرة للحدود الوطنية
احلل الذي جيب السعي إليه يف سورية حل سياسي الطابع يف تقوض أيضا األمن واهلدوء بالنسبة لألفراد واألسر .ال ميكننا
جوهره ،وال ميكن تأجيله أكثر من ذلك .وباملثل ،فإن احلروب أن نكون ف ّعالني يف مكافحة االجتار باألشخاص واألسلحة
يف أفغانستان وليبيا واليمن ،ومايل ،ومجهورية أفريقيا الوسطى واملخدرات وغسل األموال إال من خالل التنسيق والتعاون ،ومن
تسببت يف معاناة ال تطاق وتتجاوز حدود تلك البلدان.
هذا املنطلق ،نظمت الربازيل ،يف تشرين الثاين/نوفمرب ،٢٠١٦
فلنقم بزيارة ملخيمات الالجئني واملشردين يف العراق ،اجتماعا وزاريا لبلدان أمريكا اجلنوبية بشأن أمن احلدود .ومن
واألردن ،ولبنان ،وكينيا .ولنستمع إىل روايات الذين فقدوا هذا املنطلق سنواصل التعاون مع البلدان يف مجيع أرجاء املعمورة
آباء وأمهات وأبناء وبنات .وقد عصفت هبذه األسر صراعات هبدف التصدي للجرمية املنظمة.
محقاء يبدو أهنا ال تعرف حدودا ،صراعات تتمثل يف انتهاكات
لألسف ،ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان تتكرر يف
للقانون اإلنساين بوترية غري مقبولة.
مجيع أحناء العامل ،انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية ،وكذلك

إن أميننا العام على حق .وينبغي لنا أن نعمل على تنشيط احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وجيب أن نضمن
آليات منع نشوب الصراعات .إن الوقاية تعين الدبلوماسية .إهنا جلميع الناس ويف كل مكان العيش بكرامة ،ووفقا ملعتقداهتم
مسألة تتعلق بالتنمة.
وخياراهتم.
1729126
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إن الربازيل بلد تتجذر فيه احلريات ،كان وال يزال يبىن على العشرين ،وإىل جمموعة بلدان الربازيل وروسيا واهلند والصني
أساس التنوع ،التنوع اإلثين والثقايف والعقائدي والفكري .من هذا وجنوب أفريقيا وجمموعة بلدان اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا؛
التنوع ،وأكثر من أي شيء آخر ،نستمد قوتنا بوصفنا أمة .ونرفض وإىل مجيع املنتديات اليت نشارك فيها.
العنصرية وكراهية األجانب وغريها من أشكال التمييز؛ فنحن طرف
لقد اعتمدنا موقف االنفتاح جتاه كل شريك من شركائنا
يف املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ،وأعضاء يف حمكمة يف منطقتنا وخارجها.
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة اجلنائية الدولية .لقد
إن أمريكا اجلنوبية هي جارتنا املباشرة .وهلذا السبب ،نعمل
وجهنا دعوة دائمة إىل املقررين اخلاصني لألمم املتحدة.
من أجل أمريكا جنوبية مزدهرة ودميقراطية .ونعمل من أجل
لدينا اليوم أحدث قوانني الالجئني يف العامل .لقد فرغنا زيادة التقارب بني عمليات التكامل يف أمريكا الالتينية ومنطقة
مؤخرا من حتديث قانون اهلجرة لدينا ،مسرتشدين يف ذلك مببدأ البحر الكارييب .ومن األمثلة اهلامة على ذلك العالقات الوثيقة
استقبال احلاالت اإلنسانية .لقد منحنا التأشريات اإلنسانية القائمة بني السوق اجلنوبية املشرتكة ،وحتالف احمليط اهلادئ.
ملواطين هاييت وسورية ،ورحبنا باآلالف من املهاجرين والالجئني وتشكل بلدان هاتني اجملموعتني املختلفتني معا سوقا قوامها
من فنزويال.
قرابة  470مليون مستهلك ،تسهم بأكثر من  90يف املائة من
إن احلالة اإلنسانية يف فنزويال مستمرة يف التدهور .ونقف الناتج احمللي اإلمجايل ملنطقة أمريكا الالتينية.
إىل جانب الشعب الفنزويلي ،ونتشاطر معه العرى األخوية .ويف
إن أفريقيا ،بدورها ،قارة تربطنا هبا عالقات تارخيية وثقافية
أمريكا اجلنوبية ،مل يعد مثة جمال للبدائل الدميقراطية .وهذا ما قوية .وأفريقيا قارة نرغب يف إطالق مبادرات وشراكات تعاونية
ذكرناه يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب ،وسوف نواصل متزايدة من أجل التنمية فيها .وفيما يتعلق بأوروبا ،فقد أقمنا
التمسك هبا.
صداقات طويلة األمد ،ونعمل على تعزيز تدفقات التجارة
إن الربازيل متر بلحظة حتول حامسة .ففي جمال اإلصالحات
اهليكلية ،نعمل حاليا على التغلب على أزمة اقتصادية غري
مسبوقة .ونستعيد حاليا التوازن املايل ،وباالقرتان مع ذلك،
نستعيد مصداقية اقتصادنا .ونعمل مرة أخرى على استحداث
فرص العمل .وحنن بصدد استعادة قدرة الدولة على تنفيذ
السياسات االجتماعية اليت ال غىن عنها لبلد مثل بلدنا.
لقد تعلمنا هذه القاعدة ونطبقها على الصعيد العملي ،فمن
دون حتمل املسؤولية املالية واالجتماعية فكل شيء ال يعدو
كونه كلمات جوفاء .إن الربازيل اجلديدة اليت خترج من هذه
اإلصالحات بلد يعد أكثر انفتاحا على العامل.

واالستثمار هناك .وباملثل ،يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،
وهي أكثر مراكز االقتصاد العاملي دينامية ،عززنا عالقاتنا مع
الشركاء التقليديني واجلدد على السواء .وفتحنا أيضا قنوات
جتارية جديدة مع آسيا واحمليط اهلادئ.

تلكم هي سياستنا اخلارجية  -وهي سياسة خارجية عاملية
حقا .والواقع أن اجلمعية العامة متثل احملفل األكثر عاملية من بني
احملافل اليت نعتمد عليها وميكننا ذلك .فهنا ،ميكننا مجيعا أن
نستفيد من أوسع جمموعة من وجهات النظر وأكثرها تعددية.
وهنا ،جند املقاييس واملعايري اليت حتكم التعايش املقرتن باالحرتام.
وهنا ،تصبح دولنا أكثر احتادا ،وهتدف إىل حتقيق التنمية النهائية
هذا هو موقف االنفتاح الذي نأيت به إىل األمم املتحدة ،لشعوبنا وتوفري الكرامة ملواطنينا وضمان أمن كوكبنا.
وكذلك إىل السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب؛ وجمموعة

12/32

1729126

19/09/2017

A/72/PV.3

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود اآلن أكثر من أي وقت مضى .والشركات آخذة يف العودة إىل
منوا يف فرص العمل على حنو مل يشهده بلدنا
أن أشكر رئيس اجلمهورية االحتادية الربازيلية ،على البيان الذي بلدنا ،مما خيلق ً
منذ زمن طويل جدا .وكما أُعلن للتو ،فإننا سننفق حواىل 700
أدىل به للتو.
اصطحب السيد ميشيل تامر ،رئيس اجلمهورية االحتادية بليون دوالر على اجليش والدفاع لدينا .ويف وقت قريب ج ًدا،
سيصبح جيشنا يف أقوى حاالته على اإلطالق.
الربازيلية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
خطاب السيد دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة
األمريكية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية العامة اآلن
إىل خطاب رئيس الواليات املتحدة األمريكية.
اصطحب السيد دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة
األمريكية ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين
أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد دونالد ترامب ،رئيس
الواليات املتحدة األمريكية ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
الرئيس ترامب (تكلم باإلنكليزية) :أرحب باجلميع يف
نيويورك .إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم هنا يف مدينيتً ،
ممثل
للشعب األمريكي ألخاطب شعوب العامل.
بينما يواصل املاليني من مواطنينا املعاناة من آثار األعاصري
املدمرة اليت ضربت بلدنا ،أود أن أبدأ بالتعبري عن تقديري لكل
زعيم يف هذه القاعة ممن عرضوا املساعدة والعون .إن الشعب
األمريكي قوي وصامد وسيخرج من تلك املصاعب وهو أشد
تصميما مما كان عليه من قبل.
ً
وحلسن احلظ ،فإن الواليات املتحدة تسري بشكل جيد منذ
يوم االنتخابات يف الثامن من تشرين الثاين/نوفمرب املاضي .فقد
سجلت سوق األسهم أعلى مستوياهتا على اإلطالق ،وهذا
مستوى قياسي .ومعدل البطالة تراجع إىل أدىن مستوياته خالل
 16عا ًما ،وبسبب إصالح اإلجراءات التنظيمية واإلصالحات
األخرى ،أصبح لدينا عدد أكرب من العاملني يف الواليات املتحدة
1729126

على مدار أكثر من  70عا ًما ،ويف أوقات احلرب والسلم،
خاطب قادة دول وزعماء حركات ورجال دين اجلمعية العامة.
وعلى غرارهم ،أعتزم أن أتناول بعض أخطر التهديدات اليت
أيضا التوقعات الكبرية اليت تنتظر أن
تواجهنا حاليًا ،ولكن ً
يُطلق هلا العنان .إننا نعيش يف عصر فرص استثنائية .فاإلجنازات
الكبرية اليت حتققت يف جماالت العلم والتكنولوجيا والطب
أصبحت تعاجل أمراضا وحتل مشاكل تصورت األجيال السابقة
أنه من املستحيل حلها.
أخبارا عن األخطار املتنامية
أيضا
لكن كل يوم جيلب ً
ً
اليت هتدد كل شيء نعتز به ونقدره .لقد استجمع اإلرهابيون
واملتطرفون قواهم وانتشروا يفكل منطقة على وجهكوكب األرض.
وال تكتفي األنظمة املارقة املمثَّلة يف هذه اهليئة بدعم اإلرهابيني،
بل إهنا هتدد الدول األخرى وحىت شعوهبا نفسها بأشد األسلحة
تدمريًا يف تاريخ اإلنسانية .إن القوى السلطوية تسعى إىل هدم
القيم واألنظمة والتحالفات اليت منعت نشوب النزاعات وحنت
بالعامل حنو احلرية منذ احلرب العاملية الثانية .وتتاجر شبكات
اجلرمية الدولية باملخدرات والسالح والبشر؛ وجترب الناس على
النزوح واهلجرة اجلماعية؛ وهتدد حدودنا؛ وتستغل أشكال
العدوان اجلديدة التكنولوجيا لكي هتدد مواطنينا.
وببساطة ،فإننا جنتمع هنا يف فرتة حتمل وعودا هائلة وحتفها
خماطر كبرية أيضا .واألمر كله مرتوك لنا فإما أن ننهض بالعامل
إىل ذرى جديدة ،أو أن نرتكه يهوي إىل واد سحيق من اليأس.
واألمر يف أيدينا ،فهل خنتار أن ننهض باملاليني وننتشلهم من
براثن الفقر ونساعد مواطنينا على حتقيق أحالمهم ونكفل أن
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ترتىب األجيال اجلديدة من األطفال يف بيئة خالية من العنف الدول القوية ذات السيادة لألفراد بالنجاح واالزدهار بطول
احلياة وعرضها كما أراد هلا اهلل.
والكراهية واخلوف.
لقد أنشئت هذه املنظمة يف أعقاب حربني عامليتني لكي
تساعد يف صياغة هذا املستقبل األفضل .وهي تستند إىل رؤية
فحواها أن الدول املختلفة ميكن أن تتعاون حلماية سيادهتا
واحلفاظ على أمنها وتعزيز ازدهارها .ويف مثل هذا الوقت قبل
 70عا ًما بالضبط ،وضعت الواليات املتحدة مشروع مارشال
لكي تسهم يف إعادة إعمار أوروبا ،استنادا إىل الدعائم الثالث
اجلميلة املتمثلة يف حتقيق السالم والسيادة واألمن واالزدهار.
لقد بُين مشروع مارشال على فكرة نبيلة مفادها أن العامل كله
سيكون آمنًا عندما تكون الدول قوية ومستقلة وحرة .وكما قال
الرئيس ترومان يف رسالته إىل الكونغرس حينذاك “إن دعمنا
إلنعاش أوروبا يتفق متا ًما مع دعمنا لألمم املتحدة”.

حنن ال نسعى ،يف أمريكا ،لفرض أسلوب حياتنا على
أحد ،وإمنا نرتكها بدال من ذلك تتألق وتكون مثاال يراه اجلميع.
خاصا للفخر واالعتزاز هبذا
ولدى بلدنا هذا األسبوع سببًا ً
املثال .فنحن حنتفل بالذكرى السنوية الـ  230لدستورنا العزيز
 أقدم دستور ال يزال يُستخدم يف العامل اليوم .لقد كانتتلك الوثيقة اخلالدة ،وما زالت ،أساس السالم واالزدهار واحلرية
لألمريكيني وملاليني ال حصر هلا من الناس يف مجيع أحناء العامل
استمدت بلداهنم اإلهلام من احرتامها للطبيعة البشرية وكرامة
اإلنسان وسيادة القانون .إن أعظم شيء يف دستور الواليات
املتحدة هو أول عبارة مجيلة فيه .وهي“ ،حنن الشعب” .لقد
ضحت أجيال من األمريكيني من أجل احلفاظ على وعد تلك
ّ
الكلمات ووعد بلدنا وتارخينا العظيم .يف أمريكا ،الشعب
حيكم ،والشعب يقرر ،والشعب هو صاحب السيادة.

إن جناح األمم املتحدة يعتمد على القوة املستقلة
ألعضائها .وللتغلب على خماطر احلاضر وحتقيق وعود املستقبل،
بت ال لتويل السلطة ،بل إلعطاء السلطة للشعب
جيب أن نبدأ حبكمة املاضي .إن جناحنا يتوقف على بناء حتالف
فقد انتُ ِخ ُ
للدول القوية واملستقلة اليت تعتز بسيادهتا من أجل تعزيز األمن األمريكي ،صاحبها .إننا جندد ،يف الشؤون اخلارجية ،هذا املبدأ
التأسيسي للسيادة .إن واجب حكومتنا األول هو حنو شعبها
واالزدهار والسالم ألنفسها وللعامل.
إننا ال نتوقع أن تتشاطر الدول املختلفة نفس الثقافة أو وحنو مواطنينا ،أن تليب احتياجاهتم وتضمن سالمتهم وأن حتافظ
ئيسا للواليات
نفس التقاليد أوحىت نفس نُظم احلكم ،ولكننا نتوقع من مجيع على حقوقهم وأن تدافع عن قيمهم .وبوصفي ر ً
دائما على رأس قائمة أولويايت ،متا ًما
الدول أن تتقيد هبذين الواجبني السياديني األساسيني املتمثلني املتحدة ،سأضع أمريكا ً
يف احرتام مصاحل شعوهبا وحقوق كل دولة أخرى ذات سيادة .كما يضع احلاضرون من زعماء البلدان بلداهنم على رأس قوائم
أولوياهتم وينبغي هلم ذلك .فجميع القادة املسؤولني ملزمون
تلك هي الرؤية اجلميلة هلذه املؤسسة ،وهي األساس للتعاون
خبدمة مواطنيهم ،وتظل الدولة مبفهومها الوطين هي أفضل آلية
والنجاح .فالبلدان القوية ذات السيادة ال تسمح للبلدان اليت
ووسيلة لالرتقاء والنهوض بأحوال اإلنسان .غري أن توفري حياة
تتسم بالتنوع ولديها قيم خمتلفة وثقافات خمتلفة وأحالم خمتلفة
أفضل لشعبنا يتطلب منا كذلك أن نعمل م ًعا يف وئام وثيق
بالتعايش معها فحسب ،بل وتعمل معها جنبًا إىل جنب على
ووحدة متآلفة خللق مستقبل أكثر أمنًا وسال ًما جلميع الناس.
أساس من االحرتام املتبادل .إن البلدان القوية ذات السيادة
عظيما للعامل،
وستكون الواليات املتحدة إىل األبد صديقًا
ً
تسمح لشعوهبا بتملُّك املستقبل والتحكم يف مصائرها .وتسمح
وخاصة حللفائها ،ولكن مل يعد من املمكن أن يتم استغاللنا ،أو
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إبرام صفقات أحادية اجلانب حيث ال حتصل الواليات املتحدة
منها على شيء يف املقابل.
وطاملا أنين يف هذا املنصب ،فسأدافع عن مصاحل أمريكا
قبل كل شيء ،غري أننا إذ نفي بالتزاماتنا جتاه بلداننا ،ندرك
أيضا أنه من مصلحة اجلميع السعي إىل مستقبل ميكن فيه
ً
جلميع األمم والبلدان أن تتمتع بالسيادة وتكون مزدهرة وآمنة.
إن أمريكا تفعل أكثر من جمرد الكالم عن القيم املعرب عنها يف
ميثاق األمم املتحدة .فقد دفع مواطنونا ،وال يزالون يدفعون،
الغايل والنفيس للدفاع عن حريتنا وحرية العديد من األمم املمثلة
يف هذه القاعة العظيمة .إن إخالص أمريكا يُقاس يف ساحات
املعارك حيث قاتل شبابناً ،
ونساء ،وقدموا التضحيات إىل
رجال
ً
جانب حلفائنا ،من شواطئ أوروبا إىل صحاري الشرق األوسط
إىل أدغال آسيا .لقد كان شرفا أبديا ومفخرة دائمة للشخصية
األمريكية أنه حىت عندما خرجنا حنن وحلفاؤنا منتصرين من أشد
احلروب دموية يف التاريخ ،مل نس َع إىل التوسع اإلقليمي أو حناول
املعارضة وفرض طريقة حياتنا على اآلخرين .وساعدناً ،
بدل من
ذلك ،يف بناء مؤسسات مثل هذه املؤسسة من أجل الدفاع عن
سيادة وأمن ورخاء اجلميع.
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السيادية جتاه من منثلهم من شعوب بأمانة .وعلينا أن حنمي
بلداننا ومصاحلها ومستقبلها .وجيب علينا أن نرفض التهديدات
يف مواجهة السيادة ،من أوكرانيا إىل حبر الصني اجلنويب .وجيب
أن نتمسك باحرتام القانون واحرتام احلدود واحرتام الثقافات،
واالخنراط السلمي الذي تسمح به .وجيب أن نعمل معا ،كما
أراد مؤسسو هذه اهليئة ،وأن نواجه سويا أولئك الذين يهددوننا
بالفوضى واالضطراب واإلرهاب.
إن آفة كوكبنا اليوم هي جمموعة صغرية من األنظمة املارقة
اليت تنتهك كل مبدأ قامت عليه األمم املتحدة .إهنا ال حترتم
مواطنيها وال احلقوق السيادية لبلداهنا .وإذا مل يقم الكثرة من
األخيار مبواجهة القلة من األشرار ،فإن الشر سينتصر .وعندما
تقف الشعوب واألمم اليت تتحلّى باألخالق الكرمية متفرجة على
أحداث التاريخ ،فليس من شأن قوى التدمري إال أن تستجمع
وحتشد القوة واملنعة.
وليس هناك من أبدى ازدراء لألمم األخرى وخلري ورفاه
شعبه أكثر من النظام الفاسد واملنحرف يف كوريا الشمالية.
فهو مسؤول عن موت املاليني من الكوريني الشماليني جو ًعا،
وعن سجن وتعذيب وقتل وقمع عدد ال حصر له فوق ذلك.
لقد شهِدنا مجي ًعا ممارسة النظام لالنتهاك املميت عندما أعيد
الطالب اجلامعي األمريكي الربيء  -أوتو وارمبري  -إىل أمريكا
فقط ليموت بعد بضعة أيام .وشهدنا ذلك يف اغتيال شقيق
الدكتاتور باستخدام الغازات املؤثرة على األعصاب احملظورة يف
مطار دويل .وحنن نعلم أنه قام خبطف فتاة يابانية لطيفة تبلغ من
العمر  13عا ًما من أحد الشواطئ يف بلدها الستعبادها كمعلمة
لغة جلواسيس كوريا الشمالية.

وهذا هو أملنا ملختلف أمم العامل .إننا نريد االنسجام
والوئام والصداقة ،وليس النزاع والشقاق .إننا نسرتشد بالنتائج،
ال باأليديولوجيات .فنحن نتبع سياسة الواقعية املبدئية املتجذرة
يف األهداف واملصاحل والقيم املشرتكة .وتلك الواقعية تدفعنا إىل
جماهبة مسألة تواجه كل زعيم وأمة يف هذه القاعة .إنه أمر ال ميكننا
اهلروب منه أو تفاديه .هل ننزلق يف طريق الرضا عن النفس ،ونفقد
القدرة على مواجهة التحديات والتهديدات وحىت احلروب اليت
تواجهنا ،أم أن لدينا ما يكفي من القوة واالعتزاز ملواجهة تلك
إذا مل يدل كل ذلك مبا فيه الكفاية على االحنراف
األخطار اليوم ،حىت ّ
يتسن ملواطنينا التمتع بالسالم واالزدهار غ ًدا؟ والشذوذ ،فإن سعي كوريا الشمالية املتهور اآلن حليازة األسلحة
إن كنا نرغب يف االرتقاء والنهوض مبواطنينا ،وإن كنا النووية والقذائف التسيارية أمر يهدد العامل بأسره خبسارة يف
نطمح إىل نيل استحسان التاريخ ،فيجب علينا أن نفي بواجباتنا األرواح البشرية ال ميكن تصورها .واألمر املشني أن بعض الدول
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ال تتاجر مع مثل هذا النظام فحسب ،بل تقوم بتسليح وإمداد يف العنف وإراقة الدماء والفوضى .إن ضحايا قادة إيران وأطوهلم
يعرض العامل خلطر النزاع النووي .معاناة هم يف الواقع أبناء شعبها.
وتقدمي الدعم املايل لبلد ّ
ال توجد دولة على وجه األرض لديها مصلحة يف رؤية هذه
ً
وبدل من استخدام مواردها لتحسني حياة اإليرانيني ،فإن
العصابة من اجملرمني تسلّح نفسها باألسلحة النووية والصواريخ .أرباحها النفطية تذهب لتمويل حزب اهلل واإلرهابيني اآلخرين
إن الواليات املتحدة متتلك قوة عظيمة وتتحلّى بصرب بالغ ،غري الذين يقتلون املسلمني األبرياء ويهامجون جرياهنم العرب
أهنا إذا ما اضطرت إىل الدفاع عن نفسها أو حلفائها ،فلن واإلسرائيليني املساملني.
يكون أمامنا خيار سوى تدمري كوريا الشمالية متا ًما .إن “رجل
هذه الثروة ،اليت هي حقا ملك للشعب اإليراين ،تذهب
الصواريخ” منخرط يف مهمة انتحارية لنفسه ونظامه.
أيضا لدعم دكتاتورية بشار األسد ،وتأجيج احلرب األهلية يف
ً
والواليات املتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة ،ولكن نأمل اليمن ،وتقويض السالم يف مجيع أحناء الشرق األوسط.
أال يكون ذلك ضروريًا .وذلك هو جوهر ما أُسست األمم
وال يسعنا أن نسمح لنظام قاتل مبواصلة هذه األنشطة
املتحدة من أجله .وتلك هي وظيفة األمم املتحدة .فلنر كيف
املزعزعة لالستقرار ،يف الوقت الذي يبين فيه صواريخ خطرية.
ستتصرف.
وال ميكننا أن نلتزم باتفاق إذا كان يوفر غطاء لبناء برنامج
لقد حان الوقت لكي تدرك كوريا الشمالية أن نزع السالح نووي يف هناية املطاف .لقد كانت صفقة إيران واحدة من أسوأ
النووي هو مستقبلها الوحيد املقبول .فقد أجرى جملس األمن الصفقات اليت أبرمتها الواليات املتحدة ،وأكثرها حتي ًزا جلانب
مؤخرا تصويتني حظيا بإمجاع  15صوتا مقابل ال شيء ،الختاذ واحد .وبصراحة ،فإن هذه الصفقة ّ
ً
اجا للواليات
تشكل إحر ً
قرارات صارمة ضد كوريا الشمالية .وأود أن أشكر الصني املتحدة ،وأنا ال أعتقد أن اجلمعية قد مسعت آخر املستجدات
وروسيا على االنضمام إىل التصويت لفرض جزاءات ،إىل مجيع عن هذا املوضوع  -صدقوين.
أعضاء جملس األمن اآلخرين .وأشكر مجيع من شارك يف ذلك،
لقد آن األوان لكي ينضم إلينا العامل بأسره يف مطالبة
لكن يتحتم علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثري .لقد حان
احلكومة اإليرانية بإهناء سعيها إىل املوت والدمار .وقد آن األوان
الوقت لكي تعمل مجيع األمم م ًعا لعزل نظام كيم حىت يتوقف
ألن يقوم النظام باإلفراج عن مجيع األمريكان ومواطين الدول
عن سلوكه العدائي.
ظلما .وقبل كل شيء ،جيب على
احتجزهم
الذين
األخرى
ً
إننا نواجه ذلك القرار ليس فقط يف كوريا الشمالية .لقد احلكومة اإليرانية التوقف عن دعم اإلرهابيني ،والبدء يف خدمة
مضى وقت طويل وآن األوان لتقوم دول العامل بالتصدي لنظام شعبها ،واحرتام احلقوق السيادية جلرياهنا.
متهور آخر ،نظام يتكلم صراحة عن القتل اجلماعي ،ويتوعد
إن العامل بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيري،
أمريكا باملوت ،وإسرائيل بالدمار ،وباخلراب لكثري من القادة
وعدا القوة العسكرية الواسعة للواليات املتحدة ،فإن الشعب
واألمم املمثلني يف هذه القاعة اليوم.
اإليراين هو أكثر ما خيشاه قادة إيران .وهذا هو السبب الذي
إن احلكومة اإليرانية ختفي دكتاتورية فاسدة وراء ستار جيعل النظام يقيّد الوصول إىل شبكة اإلنرتنت ،ويقوم بتحطيم
حولت بلدا ثريا له تاريخ وثقافة األطباق الفضائية ،وإطالق النار على املتظاهرين من الطالب
كاذب من الدميقراطية .فقد ّ
غنيني إىل دولة مارقة منهكة اقتصاديًا تتمثل صادراهتا الرئيسية العزل ،وسجن دعاة اإلصالح السياسي.
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إن األنظمة القمعية ال ميكن أن تستمر إىل األبد ،وسوف واجلداول الزمنية االعتباطية اليت يضعها السياسيون  -هي اليت
خيارا عليه اختاذه .ستحدد طول ونطاق العمليات العسكرية.
يأيت اليوم الذي يواجه فيه الشعب اإليراين ً
هل سيواصل السري على طريق الفقر وإراقة الدماء واإلرهاب ،أم
غريت متا ًما قواعد االشتباك يف معركتنا ضد
كما أنين ً
أيضا ُ
سيعود الشعب اإليراين إىل جذور األمة األبية ،مركز للحضارة حركة طالبان واجلماعات اإلرهابية األخرى .ففي سورية والعراق،
والثقافة والثروة ،اليت ميكن فيها للناس أن ينعموا بالسعادة حققنا مكاسب كبرية حنو هزم تنظيم داعش هزمية دائمة .والواقع
والرخاء مرة أخرى؟
أن بلدنا قد حقق ضد داعش يف األشهر الثمانية األخرية أكثر

إن دعم النظام اإليراين لإلرهاب يتناقض بشكل صارخ مما حققه يف سنوات عديدة.
مع االلتزامات األخرية للعديد من جريانه حملاربة اإلرهاب ووقف
إننا نسعى إىل وقف التصعيد يف النزاع السوري ،والتوصل
متويله.
حلل سياسي حيرتم إرادة الشعب السوري .إن األعمال اليت
ففي اململكة العربية السعودية ،يف مطلع العام املاضي،
تشرفت كثريا مبخاطبة قادة أكثر من  50دولة عربية ومسلمة.
ُ
واتفقنا على أنه جيب على مجيع الدول املسؤولة أن تعمل م ًعا
ملواجهة اإلرهابيني والتطرف اإلسالمي الذي يلهمهم.

سوف نوقف اإلرهاب اإلسالمي املتطرف ألننا ال ميكن أن
نسمح له بتمزيق أمتنا ،بل متزيق العامل بأسره.

اقرتفها النظام اإلجرامي لبشار األسد ،مبا يف ذلك استخدام
األسلحة الكيميائية ضد مواطنيه  -حىت األطفال األبرياء منهم
 قد صدمت ضمري كل شخص حمرتم .وال ميكن ألي جمتمعأن يكون آمنا إذا ُسح لألسلحة الكيميائية احملظورة باالنتشار.
وهلذا السبب نفذت الواليات املتحدة ضربة صاروخية على
القاعدة اجلوية اليت شن منها اهلجوم.

وحنن نقدر اجلهود اليت تبذهلا وكاالت األمم املتحدة اليت
تقدم املساعدة اإلنسانية احليوية يف املناطق احملررة من تنظيم
داعش .ونشكر بصفة خاصة األردن وتركيا ولبنان على دورها
يف استضافة الالجئني من النزاع السوري.

جيب علينا أن حنرم اإلرهابيني من املالذ اآلمن ،واملرور
العابر ،والتمويل ،وأي شكل من أشكال الدعم أليديولوجيتهم
اخلبيثة والشريرة .وجيب علينا أن نطردهم من دولنا .لقد حان
الوقت لفضح ومساءلة البلدان اليت تدعم ومتول مجاعات إرهابية
إن الواليات املتحدة دولة متعاطفة ،وقد أنفقت باليني
مثل تنظيم القاعدة وحزب اهلل وحركة طالبان وغريهم ممن يذحبون
الدوالرات للمساعدة يف دعم هذا اجلهد .وحنن نسعى إىل
الناس األبرياء.
إن الواليات املتحدة وحلفاءها يعملون معا يف مجيع أحناء اتباع هنج بالنسبة إلعادة توطني الالجئني يهدف إىل مساعدة
ً
الشرق األوسط لسحق ودحر اإلرهابيني الفاشلني ووقف عودة األشخاص الذين ُيـ َعا َملُون معاملة شنيعة ،ويتيح هلم العودة يف
ظهور املالذات اآلمنة اليت يستخدموهنا لشن هجمات على هناية املطاف إىل بلداهنم األصلية ،ليكونوا جزءا من عملية إعادة
ّ
البناء.
مجيع شعوبنا.
ومقابل تكلفة إعادة توطني الجئ واحد يف الواليات
أعلنت عن اسرتاتيجية جديدة
ففي الشهر املاضي،
ُ
لالنتصار يف املعركة ضد هذا الشر يف أفغانستان .ومن اآلن املتحدة ،ميكننا تقدمي املساعدة ألكثر من  10الجئني يف
فصاع ًدا ،فإن مصاحلنا األمنية  -وليس املعايري العشوائية منطقتهم األصلية .ومن طيبة قلوبنا ،فإننا نقدم مساعدات
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مالية للبلدان املضيفة يف املنطقة ،ونؤيد االتفاقات األخرية لدول
جمموعة العشرين اليت ترمي إىل استضافة الالجئني يف مناطق
قريبة من بلداهنم األصلية قدر اإلمكان .هذا هو النهج اآلمن
واملسؤول واإلنساين.

فعاال يف مواجهة التهديدات اليت تواجه السيادة واألمن واالزدهار.
ويف كثري من األحيان مل يكن تركيز هذه املنظمة على النتائج،
بل على البريوقراطية والعمليات اإلجرائية .ففي بعض احلاالت،
اختطفت الدول اليت تسعى إىل تقويض األهداف النبيلة هلذه
املنظمة النظم ذاهتا اليت يفرتض أن تعمل على النهوض هبا.
فعلى سبيل املثال ،تسبب مشاركة بعض احلكومات اليت هلا
سجالت فاضحة يف جمال حقوق اإلنسان يف عضوية جملس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة احلرج البالغ للمنظمة.

بالنسبة للبلدان املرسلة ،فإهنا تقلل من الضغوط احمللية من
أجل حتقيق اإلصالح السياسي واالقتصادي الالزم ،وتفرغها
من رأس املال البشري الالزم لتحفيز وتنفيذ تلك اإلصالحات.

إن الواليات املتحدة هي واحدة من أصل  193دولة
عضوا يف األمم املتحدة ،ورغم ذلك فإننا ندفع  22يف املئة من
امليزانية بأكملها وأكثر من ذلك .ويف الواقع ،حنن ندفع أكثر
بكثري مما يدرك أي شخص .إن الواليات املتحدة تتحمل عبئا
غري عادل من حيث التكلفة ،ولكن إذا حقق هذا االستثمار،
لكي نكون منصفني ،مجيع أهدافها املعلنة وال سيما هدف
السالم ،فسيكون جديرا بالتكلفة.

وعلى مدى عقود من الزمان ،واجهت الواليات املتحدة
حتديات اهلجرة هنا يف نصف الكرة الغريب .وقد تعلمنا أن
اهلجرة غري اخلاضعة للرقابة ،على املدى الطويل ،غري عادلة على
اإلطالق بالنسبة للبلدان املرسلة والبلدان املستقبلة.

وبالنسبة للبلدان املستقبِلة ،فإن التكاليف الكبرية للهجرة
غري اخلاضعة للرقابة تتحملها أغلبية ساحقة من املواطنني ذوي
الدخل املنخفض الذين كثريا ما يتم جتاهل مهومهم وخماوفهم من
قبل وسائل اإلعالم واحلكومة .وأود أن أحيي عمل األمم املتحدة
يف سعيها إىل معاجلة املشاكل اليت تدفع الناس إىل الفرار من
ديارهم .إذ تقدم بعثات حفظ السالم اليت تقودها األمم املتحدة
واالحتاد األفريقي مسامهات قيمة وجليلة يف حتقيق االستقرار يف
النزاعات الدائرة يف أفريقيا .وال تزال الواليات املتحدة تتصدر
دول العامل يف جمال املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك الوقاية من
اجملاعة ومعونات اإلغاثة يف جنوب السودان والصومال ومشال
نيجرييا واليمن .وقد استثمرنا يف حتسني الصحة وتوفري الفرص
يف مجيع أحناء العامل من خالل برامج مبادرة الرئيس للحاالت
الطارئة لإلغاثة من اإليدز؛ ومبادرة الرئيس ملكافحة املالريا؛
وبرنامج األمن الصحي العاملي؛ والصندوق العاملي للقضاء على
الرق املعاصر؛ ومبادرة متويل املشاريع النسائية ،وهي جزء من
التزامنا بتمكني املرأة يف مجيع أحناء العامل.

هناك أحناء كبرية من العامل غارقة يف النزاعات وبعضها
 يف الواقع  -ينحدر حنو اهلاوية ،ولكن األشخاص األقوياءاحلاضرين يف هذه القاعة ،حتت إشراف األمم املتحدة وبرعايتها،
مبقدورهم أن حيلّوا الكثري من هذه املشاكل الضارة واملعقدة.
ويأمل الشعب األمريكي يف أن تصبح األمم املتحدة ذات يوم
يف القريب العاجل مدافعا عن الكرامة اإلنسانية واحلرية يف مجيع
أحناء العامل يتمتع بقدر أكرب من املساءلة والفعالية .ويف الوقت
نفسه ،نؤمن بأنه ال ينبغي ألية دولة أن تتحمل نصيبا غري
متكافئ من األعباء ،سواء العسكرية أو املالية .بل جيب على
دول العامل أن تضطلع بدور أكرب يف تعزيز اجملتمعات اآلمنة
واملزدهرة يف مناطقها.

وهذا هو السبب الذي جعل الواليات املتحدة تقف يف
أيضا بالشكر إىل األمني العام على اعرتافه نصف الكرة الغريب ضد النظام الفاسد واملزعزع لالستقرار يف
كما نتوجه ً
بضرورة إصالح األمم املتحدة إذا ما أريد هلا أن تكون شريكا كوبا ،وحتتضن احللم الدائم للشعب الكويب بالعيش يف حرية.
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سليم ،ولكنها تطبيق االشرتاكية بأمانة وإخالص .فمن االحتاد
السوفيييت إىل كوبا إىل فنزويال ،وحيثما يتم تطبيق االشرتاكية
أو الشيوعية احلقيقية ،يتأتى الكرب والدمار والفشل .إن
أولئك الذين يبشرون مببادئ هذه األيديولوجيات اليت فقدت
مصداقيتها ال يسهمون سوى يف استمرار معاناة الناس الذين
يعيشون يف ظل هذه األنظمة الوحشية.

لقد أعلنت حكوميت مؤخرا أننا لن نرفع اجلزاءات املفروضة
على احلكومة الكوبية حىت تقوم بإجراء إصالحات جذرية .كما
فرضنا عقوبات صارمة ومدروسة على نظام مادورو يف فنزويال،
الذي أوصل تلك الدولة ،اليت كانت ذات يوم مزدهرة ،إىل حافة
االهنيار التام .إن دكتاتورية نيكوالس مادورو االشرتاكية سببت
للشعب الطيب يف ذلك البلد أملا ومعاناة فظيعني .وقد دمر
هذا النظام الفاسد دولة مزدهرة بفرض أيديولوجية فاشلة أدت
تقف أمريكا مع كل شخص يعيش حتت نظام وحشي.
إىل الفقر والبؤس يف كل مكان مت تطبيقها فيه .ولزيادة الطني فاحرتامنا للسيادة هو أيضا دعوة إىل اختاذ إجراءات .يستحق
بلة ،فقد حتدى مادورو أبناء شعبه ،وسرق السلطة من ممثليهم مجيع الناس حكومة هتتم بسالمتهم ومصاحلهم ورفاهيتهم ،مبا يف
املنتخبني من أجل االحتفاظ بنظام حكمه الكارثي.
ذلك ازدهارهم .وحنن نسعى يف أمريكا إىل توثيق أواصر العالقات
إن أبناء الشعب الفنزويلي يتضورون جوعا وبلدهم ينهار بني شركات األعمال التجارية مع مجيع الدول ذات النوايا احلسنة،
وجيري تدمري مؤسساهتم الدميقراطية .وهذه احلالة غري مقبولة ولكن جيب أن تكون هذه التجارة عادلة وأن تكون متبادلة .قيل
املتفرج .فبصفتنا للشعب األمريكي منذ أمد بعيد إن الصفقات التجارية املتعددة
على اإلطالق وال ميكننا أن نقف منها موقف ّ
جاراً وصديقاً مسؤوالً ،لدينا حنن وكل اآلخرين هدف هو اجلنسيات واحملاكم الدولية غري اخلاضعة للمساءلة والبريوقراطية
مساعدهتم على استعادة حريتهم واسرتداد بالدهم واستعادة العاملية القوية هي أفضل وسيلة لتعزيز جناحه .ولكن ما أن تدفق
دميقراطيتهم .وأود أن أشكر القادة يف هذه القاعة على إدانتهم سيل هذه الوعود حىت تالشت ماليني فرص العمل واختفت
للنظام وتقدمي الدعم احليوي للشعب الفنزويلي .لقد اختذت آالف املصانع .وتالعب آخرون بالنظام وخرقوا القواعد ،وباتت
الواليات املتحدة خطوات هامة إلخضاع النظام للمساءلة .الطبقة املتوسطة العظيمة ،اليت كانت ذات يوم األساس الوطيد
وحنن مستعدون الختاذ املزيد من اإلجراءات إذا ما واصلت لالزدهار األمريكي ،منسية ومتخلفة عن الركب .ولكنها مل تعد
حكومة فنزويال مسارها لفرض حكم استبدادي على الشعب منسية ولن تنسى أبدا مرة أخرى.
الفنزويلي.
ويف الوقت الذي تواصل فيه أمريكا التعاون والتجارة مع
الدول األخرى ،جندد التزامنا بالواجب األول لكل حكومة:
واجبنا جتاه مواطنينا .إن هذه الرابطة هي مصدر قوة أمريكا
ومصدر قوة كل أمة مسؤولة ممثلة هنا اليوم .وإذا كان هلذه
املنظمة أي أمل يف التصدي بنجاح للتحديات اليت تواجهنا،
فإهنا ستعتمد ،كما قال الرئيس ترومان قبل حنو  70عاما ،على
“القوة املستقلة ألعضائها”.

إن من حسن حظنا أننا مرتبطون بعالقات جتارية متينة
وسليمة رائعة مع العديد من بلدان أمريكا الالتينية اجملتمعة
هنا اليوم .وتشكل الروابط االقتصادية فيما بيننا أساسا حامسا
للنهوض بالسالم والرخاء جلميع أبناء شعبنا وجلميع جرياننا.
وإنين أطلب من كل بلد ممثل هنا اليوم أن يكون على استعداد
لبذل املزيد من العمل للتصدي هلذه األزمة احلقيقية .ونطالب
باالستعادة الكاملة للدميقراطية واحلريات السياسية يف فنزويال.
وإذا أردنا أن نغتنم فرص املستقبل وأن نتغلب على األخطار
ليست املشكلة يف فنزويال أن االشرتاكية مل تنفذ بشكل احلالية م ًعا ،فال ميكن أن يكون هناك بديل عن الدول القوية
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ذات السيادة واملستقلة  -دول متأصلة يف تارخيها ومستثمرة
يف مصائرها؛ دول تبحث عن حلفاء ملصادقتهم ،وليس عن
أعداء هلزميتهم .واألهم من ذلك كله ،دول متثل موطنا للوطنيني
وللرجال والنساء الذين هم على استعداد للتضحية من أجل
بلداهنم ومواطنيهم ،ويف سبيل كل ما هو أفضل يف الروح
اإلنسانية.
وإذ نتذكر النصر العظيم الذي أدى إىل إنشاء هذه اهليئة،
يتحتم علينا أال ننسى أبدا أن األبطال الذين حاربوا ضد الشر
أيضا من أجل دول أحبوها .فقد دفعت الوطنية البولنديني
حاربوا ً
إىل املوت من أجل إنقاذ بولندا والفرنسيني إىل القتال من أجل
فرنسا احلرة والربيطانيني إىل الوقوف بقوة من أجل بريطانيا.
واليوم ،إذا مل نستثمر أنفسنا وقلوبنا وعقولنا يف دولنا ،وإذا مل
أسرا قوية وجمتمعات حملية آمنة وجمتمعات ُمعافاة ألنفسنا،
ننب ً
فلن يكون مبقدور أحد أن يفعل ذلك من أجلنا .وال ميكننا
انتظار شخص آخر أو بلدان بعيدة عنا أو هياكل بريوقراطية
من مناطق بعيدة  -ال ميكننا أن نفعل ذلك.
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يف الذود عنه .ومن اللحظات األوىل ،كانت القصة األمريكية
قصة ما هو ممكن عندما يأخذ الناس بزمام مستقبلهم .لقد
كانت الواليات املتحدة األمريكية وال تزال ضمن أعظم القوى
الساعية للخري يف تاريخ العامل ،وأكرب املدافعني عن السيادة
واألمن واالزدهار للجميع.
وحنن اآلن ندعو إىل استنهاض األمم وإحياء أرواحها وعزهتا
وشعوهبا ووطنيتها .والتاريخ يسألنا عما إذا كنا على قدر املهمة.
وستكون إجابتنا جتديد اإلرادة وإعادة اكتشاف العزم وإحياء
التفاين .يتعني علينا دحر أعداء البشرية وإطالق العنان لطاقات
احلياة نفسها .وأملنا هو بناء عامل ،عامل من الدول الفخورة
واملستقلة اليت تتقيد بواجباهتا وتسعى إىل حتقيق الصداقة وحترتم
اآلخرين ،وتتكاتف مبا حيقق املصلحة األكرب املشرتكة للجميع،
أي مستقبل مفعم بالكرامة والسالم ألهل هذه األرض الرائعة.
هذه هي الرؤية احلقيقية لألمم املتحدة والرغبة القدمية لكل
الشعوب والتوق األعمق الذي يعيش داخل كل روح مبجلة.

فلتكن هذه مهمتنا ولتكن هذه رسالتنا للعامل :سنقاتل م ًعا
بل علينا أن حنل مشاكلنا وأن نبين ازدهارنا وأن نؤمن ونضحي م ًعا ونقف م ًعا من أجل السالم ومن أجل احلرية ومن
مستقبلنا ،وإال سنكون عرضة لالحنالل واهليمنة واهلزمية .والسؤال أجل العدالة ومن أجل األسرة ومن أجل اإلنسانية ويف سبيل اهلل
احلقيقي بالنسبة لألمم املتحدة اليوم وبالنسبة للشعوب يف مجيع العلي القدير الذي خلقنا مجي ًعا.
أحناء العامل اليت يطمح أبناؤها إىل حتقيق حياة أفضل ألنفسهم
فليبارك اهلل دول العامل وليبارك اهلل الواليات املتحدة
وألطفاهلم هو سؤال أساسي :هل ما زلنا وطنيني؟ هل حنب األمريكية.
دولنا مبا فيه الكفاية حلماية سيادهتا واألخذ بزمام مستقبلها؟ هل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة،
ُنلها مبا فيه الكفاية للدفاع عن مصاحلها واحلفاظ على ثقافاهتا
أود أن أشكر رئيس الواليات املتحدة األمريكية على البيان
وتأمني عامل ينعم بالسالم ملواطنيها؟
الذي أدىل به للتو.
لقد كتب جون آدمز ،أحد أعظم الوطنيني األمريكيني،
اصطحب السيد دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة
قائال :إن الثورة األمريكية نُفذت قبل بدء احلرب .إذ كانت
األمريكية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
الثورة يف عقول وقلوب الناس .لقد كانت تلك هي اللحظة
علقت اجللسة الساعة  10/45واستؤنفت الساعة
اليت استيقظت فيها أمريكا عندما نظرنا حولنا وفهمنا أننا أمة.
لقد أدركنا من حنن ،وما هي قيمنا ،وما الذي سنبذل أرواحنا .10/50
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الساحة العاملية .ومن هذا املنطلق ،متد أفريقيا يدها بصدق
خطاب السيد ألفا كوندي ،رئيس مجهورية غينيا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل ومودة إىل مجيع الشركاء ذوي النوايا احلسنة ،إدراكا منها للمبادئ
التالية :ال ميكن حتقيق السعادة احلقيقية إال عندما يتم تقامسها؛
خطاب رئيس مجهورية غينيا.
وال ميكن حتقيق الثروة إال عندما توزع توزيعا عادال؛ وال ميكن
اصطحب السيد ألفا كوندي ،رئيس مجهورية غينيا ،إىل
إقامة الشراكة الداعمة والقابلة لالستمرار إال إذا كانت متساوية؛
قاعة اجلمعية العامة.
وال ميكن إحالل السالم الدائم إال إذا كان شامال؛ وال ميكن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،حتقيق التنمية املستدامة إال عندما حترتم وتعزز كرامة الشعوب.
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد ألفا كوندي،
إن الطابع املرتابط للتحديات اليت تواجه البشرية يتطلب
رئيس مجهورية غينيا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
حتوال منطيا يف تصوراتنا وإجراءاتنا ،ال سيما يف أفريقيا ،اليت جيب
الرئيس كوندي (تكلم بالفرنسية) :إنه لشرف عظيم يل ،أال تُفهم أولوياهتا من خالل التعاطف بل من منظور واقعي.
بصفيت الرئيس احلايل لالحتاد األفريقي ،أن آخذ الكلمة يف بوتقة ويف عامل اليوم ،مصائر الدول مل تعد معزولة عن بعضها البعض.
تعددية األطراف ملخاطبة اجلمعية .املوضوع الذي جيمعنا هو فالتدفقات الكبرية لالجئني واهلجرة الواسعة النطاق والكوارث
“حمورية اإلنسان :حتقيق السالم والعيش الكرمي للجميع على الطبيعية واألوبئة ،اليت تؤثر مجيعها يف وعينا اجلماعي ،متثل
كوكب مستدام” .إنه موضوع يكتسي أمهية خاصة بالنسبة جتليا حمزنا هلذا الواقع .وهنجنا اجلديد ينبغي أن يزيد الرتكيز على
للقارة األفريقية.
البشر واستعادة كرامتهم إذا كنا نريد القضاء على الفقر وحتقيق
يف البداية ،أود أن أتقدم بأحر التهانئ لكم ،سيدي ،أهداف خطة عام  ٢٠٣٠وخطة االحتاد األفريقي لعام .2063
على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبعني .ويشكل اعتماد خطة عام  2030على الصعيد الدويل وخطة
وليس لدي أدىن شك يف أنكم ستضفون الفعالية على عملنا من  ٢٠٦٣على الصعيد اإلقليمي خطوة كبرية إىل األمام يف كفاحنا
أجل تعزيز عمل سلفكم ،السيد بيرت طومسون ،الذي نشيد به ضد الفقر ،شريطة أن نفي بالتزاماتنا.
على جعل أفريقيا أولويته ،مما أعطى زمخا ملحوظا لتنفيذ خطة
إن ختلف أفريقيا عن الركب ليس قدرا حمتوما .فقد كانت
التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
أفريقيا القارة األكثر دينامية على مدى العقد املاضي .ووفقا

إن أفريقيا ،اليت كانت يف املاضي عرضة للقهر واالسرتقاق لتوقعات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،فإن ذلك النمو
واالضطهاد والتهميش ،قد استيقظت .لقد هنضت للكفاح من سيستمر على الرغم من اخنفاض أسعار املواد اخلام ،اليت تَُد ُد
أجل التنمية املستدامة والعدالة واحلوكمة الرشيدة .وإن أفريقيا اليوم ،خارج القارة ،وال تزال اقتصاداتنا تعتمد اعتمادا شديدا عليها.
أكثر من أي وقت مضى ،عازمة على تقرير مصريها بأيديها .وهي
ونظرا لتلك احلالة ،يلزمنا تنويع اقتصاداتنا وجعلها أكثر
مصممة متاما على أن تكون صاحبة املصلحة الرئيسية يف تنميتها قدرة على التكيف عن طريق زيادة االستثمار يف القطاعات
وتضطلع بدورها كامال يف إدارة الشؤون الدولية.
ذات اإلمكانات احلقيقية للنمو املستدام ،مثل الزراعة ،واهلياكل
واملهمة لن تكون سهلة .بيد أننا متفائلون ألن لدينا ما يلزم األساسية ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والطاقة.
من إمكانات وأصول للرقي بقارتنا إىل مستويات رفيعة على
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إن التصنيع والتحول اهليكلي اللذين تطمح أفريقيا إليهما
ال يعتمدان على إمكانية وصولنا إىل الطاقة فحسب ،وإمنا
يعتمدان يف املقام األول على التكامل االقتصادي يف القارة من
خالل التنفيذ الفعال ملنطقة التجارة احلرة القارية ،وهي مقدمة
لسوق أفريقية مشرتكة .واألفارقة يتوقون إىل الرخاء الذي ينشده
الشباب حبماسة ،والذي ينشط القادة األفارقة لتحقيقه ،وهم
قرروا أن يكون موضوع االحتاد األفريقي لعام  2017مكرساً
للشباب وإلعالن السنوات  2027-2018بوصفها العقد
األفريقي للتدريب التكنولوجي واملهين والتجاري وعمالة الشباب.
ويعمل االحتاد األفريقي بعزم من أجل التوصل إىل حلول
دائمة للتحديات العديدة اليت تواجه الشباب ،هبدف جعل
هذه الطبقة من اجملتمع ،اليت متثل  ٧٠يف املائة من شعوبنا،
القوة الفعلية لتحقيق التنمية يف قارتنا .ومن شأن ذلك أن
يكفل االستقرار ،واألمن ،والسالم ،والتنمية املتوائمة واملستدامة
لكوكبنا .لذلك ،ال يسعين سوى أن أدعو إىل مبادرة أفريقية
ترمي إىل توظيف وتدريب ونشر مليونني من العاملني يف جمال
الرعاية الصحية اجملتمعية يف مجيع أحناء القارة .وأحث اجملتمع
الدويل على دعم هذه املبادرة اليت ِ
ستوجد وظائف الئقة ،ومتنع
األوبئة ،وتكفل رفاه شعوبنا.

19/09/2017

إىل عزم أفريقيا على حتمل مسؤولياهتا .ويف السياق نفسه ،حنن
عازمون على اجتثاث البؤر الساخنة يف أفريقيا من خالل تعزيز
احلوار وإجياد احللول األفريقية .وإننا حنث اجملتمع الدويل على
تركيز عمله لتحقيق هذه الغاية ،وال سيما يف ليبيا ،ومجهورية
أفريقيا الوسطى ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وبوروندي،
حيث هناك بالتوازي بعض املبادرات اليت حتول دون العودة إىل
االستقرار .وجيب أالّ تُرتك أفريقيا بعد اآلن على اهلامش جتاه
القرارات اليت تؤثر فيها .وحتقيقاً هلذه الغاية ،سوف تسعى إىل
إنشاء هيكل مؤسسي دويل يكون جمهزاً إلحداث التغيريات اليت
تتوقعها شعوبنا عن حق.
إن جملس األمن ،الذي يتحمل املسؤولية الرئيسية عن صون
السلم واألمن العامليني ،مل يعد انعكاساً للحقائق الراهنة .فكيف
تكون أفريقيا ،وهي الثالثة من حيث الدميوغرافيا يف العامل ،غري
ممثلة على املستوى املناسب يف جملس األمن ،بينما  ٧٠يف املائة
من املسائل اليت يناقشها تتعلق بأفريقيا؟ لقد حان الوقت لرفع
هذا الظلم الذي استمر لفرتة طويلة جدا .وحنن نكرر الكالم عن
أمهية املوقف األفريقي املوحد كما يرد يف توافق آراء إيزولويين.
وندعو إىل توسيع جملس األمن يف فئيت العضوية ،مبا يف ذلك
ختصيص مقعدين دائمني وما جمموعه مخسة مقاعد غري دائمة
ألفريقيا ،على أن خيتارها االحتاد األفريقي .عالوة على ذلك،
إذا تعذر إلغاء حق النقض ،فإن األعضاء الدائمني اجلدد يف
جملس األمن جيب أن يتمتعوا بالصالحيات واالمتيازات نفسها
اليت يتمتع هبا األعضاء احلاليون.

ولقد قررت أفريقيا أن تتحمل املسؤولية بنفسها وأن
تتكلم من اآلن فصاعدا بصوت واحد ،بغية إجياد حلول دائمة
ملشاكلها .وإعالن رؤساء الدول عن تأييدهم هلذا األمر يتيح
لالحتاد األفريقي أن يتكلم بصوت واحد جتاه املسائل احلامسة.
ويف ما يتعلق بإدارة األزمات والصراعات يف أفريقيا ،فإن
وحنن أطلقنا عملية لإلصالح املؤسسي بغرض تعزيز فعالية
منظمتنا ،وتبسيط إجراءاهتا ،وإعادة التأكيد على استقالهلا االحتاد األفريقي يشجع على اتباع هنج إقليمي .والشراكة
الذايت السياسي واالقتصادي واملايل ،األمر الذي ّ
ميكننا من بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي جيب أن تكون جزءا من
دينامية العمل على بناء القدرات يف املناطق ،ألهنا األقدر على
االضطالع بدور قيادي على الساحة الدولية.
وقرار كيغايل الذي يقضي بفرض ضريبة نسبتها  ٠,٢يف فهم األسباب اجلذرية لألزمات والنزاعات وعلى إجياد احللول
املائة على واردات معينة من أجل متويل االحتاد األفريقي يشري املناسبة هلا .وحتقيقاً هلذه الغاية ،فإن قرار جملس األمن 2359
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( ،)2017بشأن نشر القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية هزمية اإلرهاب مرة واحدة وإىل األبد سوى عن طريق القضاء
ملنطقة الساحل ،هو معلم هام لتوطيد الشراكة اليت نسعى إليها على الفقر الذي يتزايد يف مناخ كهذا .لذلك ،جيب على أفريقيا
بشأن مسأليت السالم واألمن يف أفريقيا .وإنين أكرر نداءنا من أن تدير طاقاهتا وتطور هياكلها األساسية من أجل كفالة حتقيق
التنمية الشاملة للجميع.
أجل التعبئة الفعالة للموارد الالزمة ،بغية تفعيل تلك القوة.
ولن يدخر االحتاد األفريقي جهداً لالضطالع مبسؤوليته
عن املسامهة يف  ٢٥يف املائة لتمويل عمليات حفظ السالم يف
أفريقيا ،على حنو التكليف الصادر عن جملس األمن .وبالنسبة
إىل احتمال إسكات املدافع حبلول عام  ،٢٠٢٠نرحب برؤية
األمني العام أنطونيو غوترييش ،اليت تضع حتقيق السالم يف صميم
عمله ،مع الرتكيز بشكل خاص على الدبلوماسية الوقائية.
ويلتزم االحتاد األفريقي التزاماً كام ًال بإيالء األولوية للوقاية،
والوساطة ،وتعزيز احلوار ،وإجياد احللول السياسية السلمية ،وبناء
السالم ،وهي أمور أقل تكلفة من عمليات حفظ السالم اليت يُطرح
حول فعاليتها العديد من األسئلة .وحنن نشجع مبادرة األمني العام
غوترييش املعنية باإلصالح ،وعلى وجه اخلصوص إعادة تشكيل
هيكل السالم واألمن ،ونشري إىل أنه بغية أن يكون االصالح
الشامل لألمم املتحدة قاب ًال لالستمرار وفعاالً ،جيب أن يشمل
مجيع الدول األعضاء اليت ال بد أن تتمكن من تقدمي مسامهاهتا من
خالل العمليات احلكومية الدولية املكرسة هلذا الغرض.

كيف ميكننا أن نظل صامتني بينما يواجه الشعب الفلسطيين
العذاب يومياً ،وهو ضحية لالحتالل؟ إن االحتاد األفريقي يكرر
دعمه الثابت لشعب فلسطني ،الذي طالت معاناته ،يف نضاله
املشروع من أجل إعادة تأكيد حقه غري القابل للتصرف يف
االستقالل .وما فتئت أفريقيا على اقتناع بأن أي حل ناجع
ودائم للصراع االسرائيلي  -الفلسطيين ينطوي بالضرورة على
إقامة دولتني تعيشان جنباً إىل جنب بأمان ضمن حدود آمنة
ومعرتف هبا دولياً ،على أساس حدود ما قبل عام .1967
وال يزال القلق الشديد يساورنا أيضا إزاء احلالة يف شبه
اجلزيرة الكورية ،وحنث مجيع األطراف على ممارسة ضبط النفس.
ونؤكد من جديد التزامنا بنزع السالح النووي كام ً
ال من شبه
اجلزيرة الكورية ،متشيا مع معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
إن القرن احلادي والعشرين سيكون بال شك قرناً هاماً
لألفارقة عندما يصبح هلم رأي أكرب وأكثر حسماً .ومثة شعور
قوي على حنو متزايد بني الزعماء والشباب األفارقة بأن الوقت
قد حان للتجديد .فالنساء والشباب األفارقة عازمون على كتابة
صفحة جديدة يف تاريخ البشرية .فلنوفر هلم الفرصة ،أو سوف
يقومون هم باغتنامها ألنفسهم .ودعونا ننشئ معاً عاملاً يتصف
بالعوملة ويكون أكثر إنسانية وأكثر إجيابية .ودعونا جنعل كوكبنا
أكثر أماناً ،ودعونا حنافظ عليه .وحتقيقاً هلذه الغاية ،فإن خطة
عام  ،٢٠٣٠وخطة عمل أديس أبابا ،واتفاق باريس بشأن
تغري املناخ ،أمور توفر إطارا مرجعيا .دعونا نسعى إىل تنفيذها
بشكل فعال.

ويف ما يتعلق باإلرهاب والعنف الشديد ،يدين االحتاد
األفريقي بقوة األعمال الوحشية اليت طالت مايل ،وبوركينا فاسو،
والنيجر ،ونيجرييا ،واململكة املتحدة ،وإسبانيا ،وفرنسا ،وإيران،
ويكرر اإلعراب عن عميق تعاطفه وتضامنه مع احلكومات
والشعوب املتضررة من هذه اجلرائم البشعة .ويعترب االحتاد
األفريقي أننا لن نتمكن من مكافحة هذه اآلفة والقضاء على
مصادر متويلها إالّ من خالل زيادة التعاون الدويل ،وال سيما
يف جمال تبادل املعلومات واالستخبارات .وغين عن القول إن
أهدافنا لن تتحقق بالكامل إالّ إذا بُذل املزيد من اجلهود هبدف
وال يسعين أن أختتم بياين دون إطالق نداء عاجل إىل
القضاء على الفقر ،واالستبعاد ،والتطرف .ولن يكون مبقدورنا اجملتمع الدويل يقضي بتقدمي مساعدة أفضل إىل سرياليون،
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املتضررة من إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية يف تارخيها .ومرة
أخرى ،نعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع ذلك البلد الشقيق شعباً
وحكومة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن
أشكر رئيس مجهورية غينيا على البيان الذي أدىل به للتو.
اصطحب السيد ألفا كوندي ،رئيس مجهورية غينيا ،إىل
خارج قاعة اجلمعية العامة.

19/09/2017

التعليم .ولكن ال يزال  800مليون شخص على مستوى العامل
يعانون من اجلوع ،وميوت طفل من سوء التغذية كل  10ثوان.
ومثة حتديات أخرى منها تغري املناخ وانعدام املساواة على الصعيد
العاملي والنزاعات والكوارث البشرية ،فض ً
ال عن النزوح القسري
واهلجرة .وما من بلد أو طرف فاعل على مستوى العامل بوسعه
مواجهة حتديات اليوم وحده .فهي حتديات جسيمة ومعقدة
للغاية ،وتتجاوز احلدود وتعين اجملتمع الدويل قاطية.

ولذلك ،حنتاج إىل حمفل جيمعنا .حنن حباجة إىل حمفل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل متابعة عملنا ،أود أن
يسمح لنا بالتوصل إىل حلول ومراقبة تنفيذها .حنتاج إىل جهة
أطلب من املمثلني أن حيافظوا على اهلدوء يف قاعة اجلمعية
فاعلة متتلك الشرعية الضرورية لإلسهام يف تنفيذ هذه احللول
العامة حىت ال تتعطل اجللسة واحرتاماً للوفود األخرى .وأنا
على أرض الواقع.
أعتمد على تعاون احلاضرين يف احلفاظ على النظام واهلدوء يف
القاعة ،حرصاً على الكرامة واملظهر الالئق ،وهو ما نتوقعه من (تكلمت باإلنكليزية)
أعضاء اجلمعية العامة.
وأود أن أذكر باملادة  1من ميثاق األمم املتحدة .فالغرض

خطاب السيدة دوريس لوتار ،رئيسة االحتاد السويسري من األمم املتحدة يتمثل يف صون السلم واألمن الدوليني،
وحتقيقاً هلذه الغاية ،تتخذ التدابري املشرتكة الفعالة ملنع األسباب
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
اليت هتدد السلم وإزالتها .تدابري مشرتكة وليست فردية .وألنين
خطاب رئيسة االحتاد السويسري.
وطنية أدافع عن مصاحل بلدي بصفيت رئيسة سويسرا ،فإننا حنتاج
اصطحبت السيدة دوريس لوتار ،رئيسة االحتاد
إىل نظام متعدد األطراف قوي .حنتاج إىل أمم متحدة قوية.
السويسري ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
(تكلمت بالفرنسية)
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين
وبعبارة أخرى ،حنن حباجة إىل األمم املتحدة ،حنتاج إىل أمم
أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيدة دوريس لوتار ،رئيسة
متحدة قوية .وال بد من تذكرينا بأن هذه عالمة ينبغي أن تضعنا
االحتاد السويسري ،وأن أدعوها إىل خماطبة اجلمعية.
يف حالة تأهب .وحفاظاً على قدرة األمم املتحدة وتعزيزها،
السيدة لوتار (تكلمت بالفرنسية) :أود أن أعرب عن
جيب أن نستثمر بال هوادة .وسويسرا تشارك بفعالية يف هذا
خالص تعازينا حلكومة ومواطين دومينيكا ودول منطقة البحر
املضمار .واالستثمار يف املسائل املوضوعية أولوية قصوى .ومن
الكارييب الذين يعانون من الدمار الذي خلفته األعاصري.
املهم أن نضع يف صميم أنشطة األمم املتحدة املسائل اليت
وسويسرا ستقدم كل الدعم للمنطقة.
ستكون ذات أمهية أساسية غداً مثلما هي اليوم.
منذ عام  ،2000أحرزت البشرية تقدماً ملحوظاً يف مكافحة
والدول األعضاء يف األمم املتحدة قطعت خطوات هامة
هذه اآلفات الكربى :اجلوع والفقر املدقع وصعوبة الوصول إىل
يف السنوات األخرية يف هذا الصدد .وحيضرين ،بالطبع ،خطة
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التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق باريس بشأن تغري املناخ
والرغبة يف حتويل املوارد املكرسة إلدارة ما بعد النزاع إىل الوقاية،
بغية تكثيف أنشطة بناء السالم .وال بد من إحراز تقدم يف
هذه اجملاالت صوب حتقيق األهداف املتوخاة .وخطة التنمية
املستدامة لعام  2030خري مثال على ذلك .وقياس جناحها
سيكون مبعيار تنفيذها.
وقد اختذت خطوات مهمة داخل األمم املتحدة أيضاً.
وترحب سويسرا على وجه اخلصوص جبهود إصالح منظومة
األمم املتحدة اليت يبذهلا األمني العام غوترييش يف جماالت ثالثة،
وهي السلم واألمن والتنمية واإلدارة.
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والثقة جانب مهم آخر .وحىت يتسىن لطرف ما أن يضطلع
بتدابري وقاية فعالة ،علينا أن نضع ثقتنا فيه .وبالنسبة لألمم
املتحدة ،فهذا يعين أن نوعية الشراكة اليت تقيمها األمم املتحدة
مع الدولة املضيفة املعنية وسكاهنا تكتسي أمهية قصوى .إال
أن االستغالل واالعتداء اجلنسيني يبددان عالقة الثقة هذه.
ولذلك ،تدعم سويسرا اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ملكافحة
مجيع أشكال االعتداء واالستغالل اجلنسيني اليت يرتكبها موظفو
األمم املتحدة يف امليدان .ويف إطار التزامها إزاء هذه املسألة،
ستساهم سويسرا يف الصندوق االستئماين لدعم ضحايا
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.

وفيما يتعلق مبنظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،نرحب
وفيما يتعلق بالسلم واألمن ،تؤيد سويسرا األولوية اليت
يوليها األمني العام للوقاية لسبب بسيط للغاية .فعندما ينشب باالقرتاح الداعي إىل تعزيز تشجيع املبادرات املشرتكة من جانب
نزاع ما ،فإن تكلفته اإلنسانية واالقتصادية واملالية تتجاوز تكلفة خمتلف كيانات املنظمة.
وأود اإلشارة إىل مثالني للمجاالت اليت نواجه فيها حتديات
أنشطة الوقاية بكثري .وبغية تعزيز منع نشوب النزاعات ،ال بد
من تعزيز حقوق اإلنسان .وسويسرا تدعو كل الدول إىل دعم رئيسية ،ومها اهلجرة والتكنولوجيا الرقمية.
النداء الصادر يف  13حزيران/يونيه ،الداعي إىل أن تكون
ففي هناية عام  ،2016بلغ عدد النازحني يف مجيع أحناء
حقوق اإلنسان يف صميم جهود الوقاية من النزاعات .ويعترب العامل مستوى مل يسبق له مثيل منذ احلرب العاملية الثانية .والسواد
تعزيز قدرات الوساطة وسيلة هامة أخرى ملنع نشوب النزاع .األعظم منهم قد نزحوا داخلياً .ففي أوروبا ،مثالً ،ال بد لنا من
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الفريق العاملي الرفيع املستوى املعين التوصل إىل حلول تقوم على أساس التضامن بني البلدان ،وعلينا
باملياه والسالم ،الذي أنشئ مببادرة من سويسرا ،قد أقرتح هنا أن نسعى إىل استقرار احلالة السياسية يف ليبيا .وتعمل سويسرا
يف نيويورك أمس ،تدابري ترمي إىل حتسني منع نشوب النزاعات على ضمان أال يقتصر االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة
املتصلة باملياه .وميكن لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية أن واملنظمة واملنتظمة على التصدي للتحديات اليت تسببها اهلجرة
تضطلع بدور رئيسي يف هذا الصدد.
الدولية فحسب ،بل أن يشمل الفرص املتاحة لذلك أيضاً.
وتلتزم سويسرا التزاما فعاالً بعدم االنتشار واإلزالة الكاملة
لألسلحة النووية ،اليت سيكون الستخدامها عواقب إنسانية
وخيمة .وبالدي مقتنعة بأن املفاوضات والعملية الدبلوماسية
وحدمها هو ما يؤدي للتوصل إىل حلول للحالة األمنية النامجة
عن األزمة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية.
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ال يزال الطريق أمامنا طويال .ومن الضروري أن تشارك
مجيع الدول يف هذا العمل .ويسرنا أن بوسعنا اإلسهام بشكل
ملموس يف جناحه بفضل قيام ممثلنا الدائم يف نيويورك بدور
امليسر املشارك يف االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة
والقانونية.
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إن سويسرا مقتنعة اقتناعا راسخا بأمهية االستثمار يف حسن
أداء النظام املتعدد األطراف ،وال سيما يف أمم متحدة تتسم
بالكفاءة .يف مواجهة التحديات الراهنة ،ويف عاملنا املرتابط ،فإن
مفهوم “كل امرئ يعىن بنفسه” ليس خيارا جمديا.

من التحديات األخرى املطروحة ظهور التكنولوجيا الرقمية
اليت تعمل على حتويل العامل بشكل كبري .ومتثل فرصة عظيمة،
بل يف الوقت نفسه متثل أيضا حتديات عابرة للحدود .إن مواضيع
من قبيل الوصول إىل شبكة اإلنرتنت للجميع وتأثري الرقمنة
على التنمية املستدامة ،فضال عن أمن الفضاء اإللكرتوين ،كلها
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن
مسائل ينبغي تناوهلا معا .إن املنتدى الثاين عشر إلدارة اإلنرتنت أشكر رئيسة االحتاد السويسري على البيان الذي أدلت به من
الذي ستستضيفه سويسرا يف جنيف يف كانون األول/ديسمرب فورها.
سيتيح الفرصة ملناقشة هذه القضايا.
ُ
اصطحبت السيدة يويل ماورر ،رئيسة االحتاد السويسري،
لذلك بغية احلفاظ على قدرة األمم املتحدة ،جيب علينا
إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
أيضا أن نستثمر يف العمليات ذات الصلة ألن أساليب عمل
خطاب السيد أندري كيسكا ،رئيس اجلمهورية السلوفاكية.
األمم املتحدة تربز دورها بنفس القدر الذي تربزه أساليب عملها.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
إذ أن ضمان متانة منظومة األمم املتحدة يقتضي إدارة فعالة
وحديثة .وهكذا تصبح اإلصالحات يف جمال اإلدارة جوهرية .خطاب رئيس اجلمهورية السلوفاكية.
إن احلوار أساسي يف عاملنا املرتابط .واحلوار يتطلب الوقت
وإشراك مجيع األطراف .جيب أن ُيري احلوار على أساس واسع
وأن تشارك فيه مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة .فعلى سبيل
املثال ،يبدو أن احلوار السياسي بني الدول ال يكفي عندما
يتعلق األمر مبكافحة تغري املناخ .إن الظواهر اجلوية الشديدة
الوطأة ،من قبيل األعاصري تبني بوضوح أنه ال بد من االسراع يف
تنفيذ اتفاق باريس وفقا التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ .ويعتقد العلماء أننا إذا مل نفعل شيئا ،ستصبح هذه
الظواهر حقيقة جديدة سيتعني علينا التعامل معها .من اجلدير
بالذكر يف هذا الصدد أن القطاع اخلاص يؤدي دورا أساسيا يف
االبتكار والتقدم والتنمية ،ويشارك ،على سبيل املثال ،يف إجياد
احللول بالتشاور مع األوساط العلمية والسياسية .فالتبادالت
العلمية والدبلوماسية مع العلماء متكننا من اختاذ القرارات
الصحيحة .وبوصفنا رامسي سياسات ،جيب أن ترتكز قراراتنا
على الوقائع املثبتة.
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ُ
اصطحب السيد أندري كيسكا ،رئيس اجلمهورية
السلوفاكية ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد أندري
كيسكا ،رئيس اجلمهورية السلوفاكية ،وأن أدعوه إىل خماطبة
اجلمعية.
الرئيس كيسكا (تكلم باإلنكليزية) :بادئ ذي بدء ،أود
يا سيادة الرئيس أن أتقدم إليكم بالتهنئة على تويل أوغندا س ّدة
الرئاسة .وأنا على اقتناع بأن اجلمعية العامة يف ظل قيادتكم
ستمضي قدما بأعماهلا وبسرعة وجناح.
يف الوقت الذي أتكلم فيه هنا ،يف كل دقيقة ميوت 12
طفال من اجلوع ،ويولد أكثر من  ١٠٠ألبوين يف حالة فقر
مدقع .وميوت العشرات منهم بسبب أمراض ميكن الوقاية منها
منذ عقود ،ومن مسؤوليتنا ،أي مسؤولية الناس املوجودين يف
هذه القاعة ،بذل قصارى جهدنا ملساعدة تلك البلدان.
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يف كثري من األحيان نواجه حتديات صعبة ال تتطلب ميكن من دوهنا االنتقال إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية.
اسرتاتيجيات أو مبالغ مالية كبرية .بل ال تتطلب منا سوى فواقع عصرنا الدموي تذكرة مؤملة لنا جبهلنا وأنانيتنا.
التفاين والقيادة احلقيقية اليت تشمل اجلانبني :الذين بوسعهم
وكل سنة عقب اجتماعنا هذا ،نعود مجيعا إىل ديارنا.
أن يساعدوا يف التخلي عن اجلهل واألنانية ،والذين يتلقون ولكن هناك أكثر من  60مليون شخص ال مأوى هلم  -اضطروا
املساعدة جلعل الناس أولويتهم األوىل.
إىل التخلي عن ّ
كل شيء إلنقاذ حياهتم وللفرار من الفقر أو
لذلك أود أن أشيد بكم ،سيدي ،على اختياركم هذا من أهوال احلرب .وال يطلب هؤالء الكثري .فال يتطلعون إالّ إىل
الرتكيز السليم موضوعا لدورة هذا العام للجمعية العامة ،مكان للعيش ،يُربون يف كنفه أطفاهلم وينعمون فيه باالزدهار مع
وبالتحديد الرتكيز على شعوبنا والسعي من أجل حتقيق السالم أحبائهم .وعلينا أن جنعل هؤالء يشعرون بدفء الوطن ُم ّدداً.
واحلياة الكرمية للجميع يف ظروف مستدامة .يف الواقع ،بوصفنا
إن طريقة تعاملنا مع شعوبنا ال تقل أمهية لتحقيق السالم
قادة سياسيني ،ال توجد لدينا مسؤولية أكرب من رعاية الكوكب واألمن الدوليني عن طريقة تعاملنا مع بعضنا بعضا .وينبغي أن
وخدمة شعوبنا .إن بناء جمتمعات آمنة ،وتتمتع بالصحة ،تكون النتائج اليت متّ التوصل إليها مؤخرا بشأن استخدام نظام
ومزدهرة وعادلة ملنفعة كل فرد ليس جمرد طموح .بل إنه واجب األسد يف سورية لألسلحة الكيميائية ضد مواطين بلده مدعاة
علينا .إنه السبب الذي حيمل شعوبنا على أن توكل إلينا سلطة لقلقنا مجيعاً بقدر اجلزع الذي نشعر به حيال الفظائع املقرتفة يف
التصرف نيابة عنها لالستفادة من املوارد احملدودة اليت تولدها الرقة واملوصل والعديد من األماكن األخرى .ومجيع هذه الفظائع
جمتمعاتنا.
ليست سوى دليل على قلة االكرتاث لألرواح البشرية وملبادئ
إن تفانينا يف تشاطر املبادئ املشرتكة والطموح الطيب
للحفاظ على الوعود والقدرة على حتقيق نتائج تعترب أهم ثالثة
عناصر حيوية للخدمة العامة احملرتمة ،وما من أعداء للجهود
الرامية إىل إحداث تغيري حقيقي يف العامل أقوى من األنانية
واجلهل واملصاحل الوطنية أو الشخصية الضيقة األفق .فاحرتام
مبادئ السالم واألمن أمر أساسي لكي يعيش مجيع أبناء شعبنا
يف كرامة .تلك املبادئ تضرب جذورها يف صميم املنظمة منذ
إنشائها .إن املسؤولية األوىل واألهم بالنسبة لنا بوصفنا قادة
وأعضاء يف األمم املتحدة تتمثل يف التقيد بتلك املبادئ والقيم،
وإنفاذها ومعاقبة الذين ينتهكوهنا.

غري أن عددا كبريا جدا من الناس ميوتون جراء صراعات أو
معاناة ال مربر هلا أو يعانون من التشرد نتيجة للعنف .إن املآسي
اإلنسانية اهلائلة ،واألضرار املادية النامجة عن النزاعات املسلحة،
وأزمة الالجئني اليت تستنزف املوارد اليت متسها احلاجة إليها ،كان
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اإلنسانية ذاته ،ال سيما يف سياق مناورات السلطة .وغالبا
ما يكون تصميمنا على التصرف حبزم ،عندما تكون مبادئ
األمم املتحدة على احملك ،األمل األخري بالنسبة ألولئك الذين
يتنظرون مساعدتنا بفارغ الصرب بعد أن باتوا رهائن يف خضم
ديارهم.
أعمال عنف مميت وسط أنقاض ما كانت يوماً تُدعى َ

إننا نشهد أثر املصاحل القصرية النظر املبنية على إشاعة
عدم االستقرار واليت تقوض اجلهود اجلماعية الرامية إىل كفالة
لب ميثاق األمم املتحدة الداعي إىل
السالم واألمن .وقد ُقـ ّوض ّ
ضمان التعايش السلمي بني األمم باسم املساعي األنانية وغرور
ما تُدعى مناطق النفوذ  -وهي عبارة ُمنمقة غالبا ما يساء
استعماهلا للتّسرت على انتهاكات النظام الدويل وتربير عدم
احرتام السيادة .إهنا لعبة خطرية ذات نتائج مأساوية وعواقب
غري مقصودة .وميكننا يف أوروبا أيضاً أن نرى ذلكٌّ :
فكل من
أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا على دراية بثمن السالم .وكلها على
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وعي باآلالم اليت خلفها تقويض سيادهتا على يد جار معتد من
جرياهنا  -جار على يقني من أن القواعد ال تنطبق عليه.

لقد كان اعتماد اتفاق باريس بشأن تغري املناخ يف العام
املاضي خطوة غري مسبوقة جتلت فيها اإلرادة اجلماعية يف سبيل
التصدي للتحديات الناشئة عن تغري املناخ واليت جيب على
جمتمعاتنا أن تواجهها .ورمبا سيظل االتفاق يف ذاكرتنا بوصفه
جهدا فريدا اضطلع به اجليل احلايل للبشرية لتخفيف خملفات
اإلرث الذي سنخلفه :أي فرصة
تأثرينا على البيئة .وقد يصبح َ
ألطفالنا تتيح هلم التكيّف والعيش يف سعادة وأمان مرة أخرى
يف البيئة املتغرية.

لألالعيب اجليوسياسية أو املكاسب االقتصادية على حساب
أمننا املشرتك .فحياة ماليني البشر على احملك.

وسلوفاكيا تدرك احلاجة امللحة إىل العمل اجلماعي .إذ
سعينا إىل التصديق سريعا على اتفاق باريس املعتمد حتت
رئاستنا لالحتاد األورويب يف العام املاضي .وأؤكد اليوم أننا سننفذ
مجيع التدابري الوطنية الالزمة للوفاء بالتزاماتنا ،ألن اتفاق باريس
جيب أن يُنفذ تنفيذاً كامالً.

وبالتايل ،ينبغي أال نُفاجئ حينما يُفلت زمام األمور
ويسبب ذلك ضرراً هائ ً
ال ال ميكن جربه لألشخاص والبلدان
وهلذا الكوكب .وحنن اليوم نواجه أحد أشد األخطار اليت هتدد
السالم واألمن الدوليني يف التاريخ احلديث :إن كوريا الشمالية
ُتدد علناً عاملنا باألسلحة النووية .وال جمال للتغاضي عن هذا
االزدراء الفادح للحياة البشرية .وإنين أدعو بقوة نظام كوريا
وتفانينا يف االلتزام باملبادئ املشرتكة وحتلّينا بفضيلة الوفاء
الشمالية إىل إهناء برناجمه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والعودة
بوعودنا وقدرتنا على حتقيق النتائج املنشودة خبصوص هذه
إىل طريق احلوار وبناء السالم يف شبه اجلزيرة الكورية.
وحنن حباجة إىل أن نعقد العزم بصورة مجاعية ومبا ينسجم املسألة ،هي أمور تكتسي أمهية بالغة أكثر من أي وقت مضى.
مع ذات روح ميثاق األمم املتحدة .وجيب على املنظمة أن تكون وما من أموال أو مصاحل اقتصادية قصرية األجل من شأهنا
حازمة يف ما خيص مبادئها وأن تناضل يف سبيل حتقيق الغرض التعويض عن الضرر الذي ال ميكن جربه إن مل نعمل معا ونغري
الذي أنشئت من أجله .وتقع على عاتق بعضنا مسؤولية خاصة سلوكنا غري املسؤول .وسيكون مثن هذا اجلهل الكوين أكرب
عن القيام بذلك على الصعيد اإلقليمي أو الدويل .وال جمال بكثري من كل ما سبق لنا تكبّده.

إننا نعيش يف زمن هو األكثر ازدهارا يف تاريخ البشرية.
وحبوزتنا مجيع األدوات الالزمة وما يكفي من املوارد ملساعدة كل
إنسان على هذا الكوكب يف العيش بكرامة ،متحررا من اخلوف
أو اجلوع .ولكن مثة حت ّد سيخترب أقصى حدود قدرتنا على
القيادة والعمل معا والتكيف وإعادة تشكيل جمتمعاتنا والطريقة
اليت نعيش هبا حياتنا .لقد بدأنا نرى النتائج املشؤومة ألعمالنا
على البيئة ،ونشعر هبا .وسواء متثل األمر يف الفيضانات املسجلة
خالل املائة عام األخرية واليت زادت وتريهتا أو األعاصري اليت
تضرب بقوة أكرب من ذي قبل أو نوبات اجلفاف املدمرة اليت
جترب الناس على ترك ديارهم ،فإن هذه الكوارث ليست نذيراً
بتغري املناخ مستقبالً؛ بل هي ظواهر طبيعية قوية ومن مسات
البيئة اجلديدة اليت نعيش فيها اليوم.
28/32

لقد أسدت إلينا املنظمة خدمات جليلة على مدى عقود
فوفّقت يف التصدي
من الزمن .وواجهت حتديات صعبة ُ -
لبعضها وفشلت يف أخرى ،ولكنها ظلت أفضل خيار متاح لنا،
مسجلة عدداً ال حيصى من النجاحات ومتمتعة بسلطة عاملية
نالتها عن جدارة .وهناك العديد من القضايا امللحة يف عامل
اليوم ،مل تكن متوقعة عندما أنشئت األمم املتحدة .فمن كان
يتصور أن يكون تغري املناخ أحد أهم املوضوعات املدرجة يف
جدول أعمال األمم املتحدة؟ ومع ذلك ،فإننا نثبت أن بوسعنا
التصدي ملثل هذه التحديات .ولكن سيكون من السذاجة أن
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نعتقد أنه يكفي تطبيق اإلجراءات القدمية ذاهتا لتحقيق نتائج
جديدة والتصدي ألي متاعب جديدة وغري متوقعة.
حنن حباجة إىل التكيف مع التغريات ،شأننا يف ذلك شأن
أي منظمة أخرى .وإنين أؤمن إميانا راسخا بأننا قادرون على
هذا التكيف .ومع ذلك ،أود أن أؤكد بشكل قاطع أنه فيما
نسعى إىل القيام بإصالح حيقق مزيداً من الكفاءة ،جيب أن يتم
ذلك يف ظل احرتام جوهر األمم املتحدة دون استثناء.
وحىت ننجح يف ذلك ،سيتعني علينا مجيعا أن نكون قادة
مسؤولني .كما جيب علينا التخلي عن األنانية الوطنية واجلهل.
وأن نتمسك مببادئ ميثاق األمم املتحدة ونكون صادقني مع
بعضها البعض من خالل الوفاء بالوعود اليت نقطعها وحتقيق
النتائج املنشودة ،قوال وفعالً .فما من مهمة أنبل من خدمة
شعبنا والسعي إىل متكينه من العيش يف سالم وكرامة وازدهار.

A/72/PV.3

الرئيس خباري (تكلم باإلنكليزية) :باسم بلدي ،نيجرييا،
أود أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على انتخابكم ،وكذلك السيد
غوترييس على أول دورة للجمعية العامة يشهدها بصفته األمني
العام .وأريد أن أؤكد لكليهما تضامن بلدي وتعاونه .فسيكونان
بالفعل يف حاجة إىل تعاون مجيع الدول األعضاء ،إذ جنتمع
يف ظل ظروف مضطربة وخطرية على حنو غري عادي .وامسحوا
يل أيضا أن أشكر األمني العام السابق بان كي  -مون على
ما ق ّدمه لألمم املتحدة ،وأن أمتىن له فرتة تقاعد هادئة.
لقد شهدنا العديد من التطورات الواسعة النطاق خالل
العام املاضي .ومن بني أهم األحداث اليت شهدهتا هذه الفرتة
االتفاق النووي اإليراين ،واتفاق باريس بشأن املناخ واألزمة
النووية لكوريا الشمالية ،اليت تع ّد مصدر قلق بالغ.

وال بد يل أيضا أن أشيد بالدور الذي اضطلعت به األمم
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود املتحدة يف املساعدة على إيواء اآلالف من املدنيني األبرياء الذين
أن أشكر رئيس اجلمهورية السلوفاكية على البيان الذي أدىل حوصروا يف ُمعرتك النزاعات يف سوريا والعراق وأفغانستان .وعلى
وجه اخلصوص ،جيب علينا أن نشكر بشكل مجاعي حكومة
به للتو.
مجهورية أملانيا االحتادية والقيادة اجلديرة بالثناء اليت اضطلعت
اصطحب السيد أندري كيسكا ،رئيس اجلمهورية
هبا املستشارة أجنيال مريكل ،وكذلك حكومات كل من إيطاليا
السلوفاكية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
واليونان وتركيا ،على مساعدة مئات اآلالف من الالجئني.
كلمة السيد حممد خباري ،رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية.
كما أبدى اجملتمع الدويل تضامنه على حنو مثايل حني
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل تضافرت جهوده داخل منطقيت ملساعدة البلدان واجملتمعات
خطاب رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية،
يت الساحل وحبرية تشاد على احتواء التهديدات
احمللية يف منطق ْ
اصطحب السيد حممد خباري ،رئيس مجهورية نيجرييا اليت يشكلها تنظيم القاعدة ومجاعة بوكو حرام.
االحتادية إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.
وإننا نشكر جملس األمن على زيارة بلدان حوض حبرية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،تشاد من أجل تقييم احلالة األمنية واالحتياجات اإلنسانية،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد حممد خباري ،فضال عن التعهد بتقدمي املساعدة إلعادة بناء احلياة وسبل
رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية .املعيشة يف املنطقة .كما أننا يف نيجرييا نقدم املساعدات الغوثية
واإلنسانية إىل املاليني من األشخاص املشردين داخليا يف
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املخيمات وأولئك املتضررين من اإلرهاب واجلفاف والفيضانات الكايف ،على حنو مستدام وميكن التنبؤ به ،وغريه من عناصر
التمكني للمبادرات اإلقليمية وعمليات حفظ السالم اليت يأذن
وغريها من الكوارث الطبيعية.
وخالل العام املاضي ،اجتمع اجملتمع الدويل من أجل هبا جملس األمن.
وال ينبغي للصراعات اجلديدة أن جتعلنا نغفل عن الصراعات
الرتكيز على ضرورة حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ومتكني
الشباب ،واإلدماج االجتماعي ،فضال عن تعزيز التعليم واإلبداع القدمية اليت ال تزال قائمة دون أي تسوية.
واالبتكار .وال تفتأ حدود احلكم الرشيد ،والدميقراطية ،مبا يف
وعلى سبيل املثال ،هناك قرارات كثرية صدرت عن جملس
ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة لالرتقاء بسيادة القانون ،األمن بشأن أزمة الشرق األوسط منذ عام  ١٩٦٧ومل تنفذ حىت
تتوسع يف كل مكان ،ال سيما يف أفريقيا.
اآلن .ويف غضون ذلك ،استمرت معاناة الشعب الفلسطيين
ويظل إمياننا بالدميقراطية راسخا ال يتزعزع .وقد تضافرت
جهود منظمتنا اإلقليمية ،اجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ،لدعم مبادئ الدميقراطية يف غامبيا ،مثلما فعلنا من قبل
يف كوت ديفوار.

ومن خالل جهودنا الوطنية الفردية ،جيري تعزيز مؤسسات
الدولة من أجل تعزيز املساءلة ،ومكافحة الفساد واسرتداد
املوجودات .وال ميكن حتقيق هذه األهداف إال من خالل تعاون
اجملتمع الدويل وتقدميه ما يلزم من مساعدة حيوية ودعم مادي.
كما سنعمل على التعاون من أجل التصدي للجرمية عرب الوطنية
املتنامية ،مثل العمل القسري والعبودية احلديثة واالجتار بالبشر
واجلرائم السيربنية.

واحلصار املفروض على غزة .وباإلضافة إىل ذلك ،نواجه اآلن
حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية البائسة يف اليمن،
واألوضاع األكثر مأساوية يف والية راكني يف ميامنار .واألزمة يف
ميامنار تذكرنا بشدة مبا حدث يف البوسنة عام ١٩٩٥ويف رواندا
عام .١٩٩٤

وال ميكن للمجتمع الدويل أن يظل صامتا وأال يدين املعاناة
الرهيبة اليت يتسبب فيها ،حسبما تشري كل الدالئل ،برنامج
تدعمه الدولة لتهجري السكان بصورة وحشية من املناطق اليت
تقطنها أقلية الروهينغيا يف ميامنار على أساس العرق والدين.
وحنن نؤيد تأييداً تاماً دعوة األمني العام حلكومة ميامنار إىل
وضع حد للتطهري العرقي اجلاري وضمان عودة آمنة للنازحني
وينبغي مواصلة تقدمي هذه اجلهود التعاونية .وجيب أن نضع من الروهينغيا إىل ديارهم يف أمان وكرامة.
ويف كل تلك األزمات ،يكون أول الضحايا من البشر،
معاً اسرتاتيجيات مجاعية وأن نعمل على حشد االستجابات
املطلوبة من أجل منع املقاتلني الفارين من تنظيم الدولة وأضعفهم من النساء واألطفال .ولذلك ،فإن موضوع هذه
اإلسالمية يف العراق والشام من تغيري وجهتهم والتسلل إىل الدورة “-حمورية اإلنسان :حتقيق السالم والعيش الكرمي للجميع
منطقة الساحل وحوض حبرية تشاد ،حيث املوارد غري كافية على كوكب مستدام” -مناسب متاماً .وإذ ييسعى اجملتمع
وحيث قدرة االستجابة تكون يف غضون أسبوع .وسوف يتطلب الدويل جاهداً لتسوية هذه النزاعات ،جيب أن نضع يف اعتبارنا
هذا تعاوناً وطيداً بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،مثل وأن نركز على أوجه التفاوت املتزايدة داخل اجملتمعات واهلوة
االحتاد األفريقي يف جمال منع نشوب النزاعات وإدارهتا .وينبغي السحيقة بني األمم الغنية والفقرية .فهذه التفاوتات والثغرات
لألمم املتحدة أن تواصل االضطالع بدور القيادة األساسية يف جزء من األسباب اجلذرية الكامنة وراء التنافس على املوارد
جمال صون السالم واألمن الدوليني ،عن طريق توفري التمويل والسخط والغضب ،وهو ما يؤدي إىل زعزعة االستقرار.
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والتهديد األكثر إحلاحاً للسلم واألمن الدوليني اليوم يتمثل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين
يف الربنامج املعجل لتطوير األسلحة النووية يف كوريا الشمالية .أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد ميلوش زميان ،رئيس
ومنذ أزمة الصواريخ الكوبية يف عام  ،١٩٦٢مل نكن أبداً أقرب اجلمهورية التشيكية ،وأدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
إىل خطر احلرب النووية مثلما حنن اآلن .ونيجرييا تقرتح أن
الرئيس زميان (تكلم باإلنكليزية) :عندما كنت شاباً،
تشرع األمم املتحدة يف تشكيل وفد قوي ملقابلة الرئيس الكوري نسبياً ،تأثرت بعمق كتابني .أحدمها “هناية التاريخ واإلنسان
الشمايل بشكل عاجل .وينبغي أن يضم الوفد برئاسة جملس األخري” تأليف فرانسيس فوكوياما ،والثاين “صدام احلضارات
األمن أعضاء من مجيع املناطق .فاألزمة يف شبه اجلزيرة الكورية وإعادة تشكيل النظام العاملي” تأليف صمويل هنتنغتون .وكتاب
تربز احلاجة امللحة جلميع الدول األعضاء ،انطالقا من روح فوكوياما وصف لعامل جديد شجاع ،أو يوتوبيا جديدة حيث
ضمان عامل أكثر أمناً وسالماً ،إىل التصديق دون إبطاء على يتمتعكل بلد بنفس النظام السياسي القائم على أساس دميقراطية
معاهدة حظر األسلحة النووية ،اليت سيفتح باب التوقيع عليها برملانية ليربالية  -وهو حلم مجيل ،ولكن ال شيء أكثر .أما
هنا غداً.
هنتنغتون ،فقد كان واقعياً ينزع إىل التشكك والسخرية .وتوقع

وأختتم مالحظايت بالتأكيد جمدداً على التزام نيجرييا الثابت ببساطة ظهور الصراعات تدرجيياً بني خمتلف أنواع احلضارات.
باملبادئ واألهداف األساسية لألمم املتحدة .ومنذ انضمامنا ويف مقال له يف الشؤون اخلارجية يتحدث أيضاً عن احلدود
إىل األمم املتحدة كدولة عضو يف  ،١٩٦٠ما فتئنا نشارك يف الدموية لإلسالم.
كل اجلهود الرامية إىل إحالل السالم واألمن وحتقيق التنمية
وبالتايل ،لدينا اآلن نوع جديد من احلضارة  -ميكن
على الصعيد العاملي .وستواصل نيجرييا دعم األمم املتحدة يف تسميتها باحلضارة املناوئة  -نشأت خالل العقدين أو العقود
كل جهودها ،مبا يف ذلك حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام الثالثة املاضية .والسمة النمطية لتلك احلضارة أهنا تقوم على
.٢٠٣٠
اإلرهاب ال أكثر .وحنن نرى تلك األعمال اإلرهابية يف مجيع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن أحناء أوروبا وخارجها .ونعرب عن تعازينا وعن تضامننا مع
أشكر رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية على البيان الذي أدىل ضحايا األعمال اإلرهابية ،وننظم االحتجاجات والتظاهرات،
به للتو.
ولكن لألسف مازلنا نتواىن عن مكافحة هذه احلضارة املناوئة
اصطحب السيد حممد خباري ،رئيس مجهورية نيجرييا اإلرهابية بكامل قوانا .وال بد يل أن أعرتف بأنه قبل عام واحد،
انتقدت األمم املتحدة هنا (انظر  )A/71/PV.12لعجزها عن
االحتادية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
تعريف لفظ “اإلرهاب”.
خطاب السيد ميلوش زميان ،رئيس اجلمهورية التشيكية
لقد تغريت احلالة .على مدى  70عاما،مل نتمكن من
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
وضع تعريف لكلمة “اإلرهاب” .ومن ناحية أخرى ،فإنين
خطاب يلقيه رئيس اجلمهورية التشيكية.
أمثن عاليا إجراءات األمني العام وإنشاء مكتب األمم املتحدة
اصطحب السيد ميلوش زميان ،رئيس اجلمهورية التشيكية،
ملكافحة اإلرهاب مؤخرا ،وهو خطوة معقولة حنو إجياد حل
إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.
عملي ملكافحة اإلرهاب العاملي .ال بد أن اجلمعية العامة
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روزفلت ضرورة العيش يف مأمن من اخلوف .وهلذا السبب ،أود
أن أقتبس مجلة من مارتن لوثر ،أعتقد أهنا تعرب بصورة بالغة
اجلمال عن التفاؤل التارخيي“ :إن كنت أعرف أن العامل سيزول
غدا ،لغرست رغم ذلك فسيلة شجرة التفاح اليت يف يدي”.

تعلم أن هناك  -38وأكرر  -38منظمة ومؤسسة ملكافحة
اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة -38 .يإاهلي! أعتقد أننا
كلما أنشأنا املزيد من هذه املؤسسات ،كلما كان اإلرهابيون
أكثر قدرة على االزدهار .ما حنتاج إليه هو مكتب قوي وحيد
ملكافحة اإلرهاب ،لديه مجيع التدابري الالزمة ،مبا يف ذلك القوة
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :باسم اجلمعية العامة،
العسكرية ،ملكافحة اإلرهاب ،استنادا إىل املادة  47من ميثاق أود أن أشكر رئيس اجلمهورية التشيكية على الكلمة اليت ألقاها
األمم املتحدة .وأعرب عن التقدير لرتشيح السيد فورونكوف ،للتو.
الذي التقيت به باألمس .وأنا على يقني من أنه سيكون قادرا
ُ
اصطحب السيد ميلوش زميان ،رئيس اجلمهورية التشيكية،
على حل املشاكل اليت تسهم يف اإلرهاب اإلسالمي يف أحناء
إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
العامل.
ُرفعت اجللسة الساعة .12/05
تولَّ الرئاسة نائب الرئيس ،السيد هالل (املغرب).
وأود أن أتناول اجلانب اآلخر من العملة  -اهلجرة.
تتسبب األعمال اإلرهابية جزئيا يف اهلجرة ،كما شوهد يف سورية
والعراق .ومن ناحية أخرى ،ترتبط اهلجرة أيضا باإلرهاب ألن
بعض اجلهاديني ينتحلون صفة املهاجرين .يف أوروبا ويف أماكن
أخرى ،ينشئون خاليا نائمة ،ويشجعون املهامجني املنفردين،
وهلم جرا .إنين أتفهم أولئك الذين يقولون إن علينا الرتحيب
باملهاجرين ،لكن معارضيت تنبع من حقيقة أن اهلجرة الواسعة
النطاق من البلدان األفريقية وغريها من البلدان متثل نزوح
لألدمغة .فالشباب ،أناس أصحاء  -معظمهم ذكور  -الذين
يغادرون بلداهنم ميثلون إضعافا إلمكانات هذه البلدان .إن كل
من يرحب باملهاجرين يف أوروبا يتفق يف الرأي أن هناك هجرة
للكفاءات وأهنا تسهم يف استمرار ختلف تلك البلدان .ما حنتاج
إىل القيام به هو مساعدة هذه البلدان عن طريق توفري الكهرباء
واملستشفيات واملدارس واملوارد املائية من أجل حتقيق االستقرار
للسكان احملليني ،ولكن ليس دعم اهلجرة.
يف اخلتام ،أود أن أقول إن احلرب ضد اإلرهاب جيب أن
تستند إىل التفاؤل التارخيي واإلميان بأننا سننتصر يوما ما .يف
برشلونة ،قال الشعب اإلسباين إنه ليس خائفا ،وأعلن فرانكلني
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