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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الثالثة والسبعون
اجللسة العامة 6

الثالثاء 25 ،أيلول/سبتمرب  ،2018الساعة 9/00
نيويورك
الرئيس:

السيدة إسبينوسا غارسيس  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إكوادور)

اجلمعية إىل عرض من األمني العام لتقريره السنوي عن أعمال
افتتحت اجللسة الساعة .9/00
تأبين معالي السيد كوفي عنان ،األمين العام السابع لألمم املنظمة ( )A/73/1يف إطار البند .١١٢
وأعطي الكلمة لألمني العام.
المتحدة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :قبل أن نشرع يف النظر يف البند
املدرج يف جدول أعمالنا هلذا الصباح ،أود أن أدعو األعضاء
إىل الوقوف والتزام الصمت ملدة دقيقة حدادا على وفاة معايل
السيد كويف عنان ،األمني العام السابع لألمم املتحدة ،الذي
وافته املنية يف  ١٨آب/أغسطس .٢٠١٨

وقف أعضاء اجلمعية العامة دقيقة صمت.
البند  112من جدول األعمال
تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة ()A/73/1
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :وفقا للمقرر املتخذ يف اجللسة
العامة الثالثة املعقودة يف  ٢١أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٨ستستمع

األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :إن عاملنا يعاين من
أزمة حادة يف الثقة .فالناس يشعرون بالقلق وانعدام األمن،
يف حني وصلت الثقة إىل حافة االهنيار  -أي الثقة يف
املؤسسات الوطنية والثقة بني الدول والثقة يف النظام العاملي
القائم على القواعد .ففي البلدان نفسها أصبح الناس ال يثقون
يف املؤسسات السياسية ،يف حني تصاعدت حالة االستقطاب
ويستمر تنامي النزعة الشعبوية .وأصبح التعاون بني البلدان أقل
ضمانا وأكثر صعوبة ،بينما غدت االنقسامات يف جملس األمن
صارخة وواضحة .وغدت الثقة يف إدارة شؤون العامل هشة
أيضاً ،إذ تتجاوز حتديات القرن احلادي والعشرين مؤسسات
القرن العشرين وعقلياته.

يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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ومل يكن لدينا نظام حقيقي للحوكمة العاملية قط ،ناهيك
عن نظام دميقراطي حقا .ومع ذلك ،أرسينا على مدى عدة
عقود أسسا متينة للتعاون الدويل .فقد اجتمعنا معا بصفتنا األمم
املتحدة لبناء املؤسسات وإرساء املعايري والقواعد الالزمة خلدمة
املصاحل املشرتكة .وعملنا على حتسني مستويات املعيشة ملاليني
األشخاص ،ومتكنّا من حتقيق السالم يف املناطق املضطربة ،بل
تسىن لنا جتنب اندالع حرب عاملية ثالثة .غري أن كل ذلك
ال ميكن أخذه على أنه أمر مسلّم به.
فاليوم تزداد فوضى النظام العاملي ،وأصبحت عالقات
السلطة أقل وضوحا يف حني يستمر تضاؤل القيم العاملية.
وباتت املبادئ الدميقراطية حتت احلصار بينما يستمر تقويض
سيادة القانون .ويزداد كذلك اإلفالت من العقاب بسبب
استمرار القادة والدول يف رفع القيود املفروضة عليه داخليا
ويف الساحة الدولية .وال شك أننا نواجه طائفة من املفارقات.
وأصبحت اجملتمعات أكثر تشرذما بالرغم من أن العامل أصبح
أكثر ترابطا .وبينما تزداد التحديات وضوحا ،يزداد الناس انطواء
على أنفسهم .وتزداد االنتقادات املوجهة لتعددية األطراف يف
وقت حنن أحوج ما نكون إليها.
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أثينا قوة وأثار ذلك خماوف سبارطة وشعورها بالقلق” .وهذا هو
ما يسميه العامل السياسي ،غراهام أليسون “فخ ثيوسيديس”.
ولكنه خيلص يف كتابه “حتمية احلرب” الذي يستعرض فيه
أمثلة عديدة على عداءات املاضي إىل أن النزاعات ليست أمرا
حتميا أبدا .بل إن بإمكاننا جتنب احلرب وتوجيه العامل إىل
مسار أكثر أمنا إذا ما التزمت القيادات بالتعاون االسرتاتيجي
وحسن إدارة املصاحل املتنافسة.
ويقع على عاتق القادة واجب تعزيز رفاه شعوهبم ،غري
أن األمر أعمق من ذلك بكثري .فنحن ،باعتبارنا قيِّمني على
اجب حتسني ودعم نظام
الصاحل العام ،يقع على عاتقنا معا و ُ
متعدد األطراف بعد إصالحه وتنشيطه وتعزيزه .وعلينا االلتزام
بإنشاء نظام قائم على القواعد وتشكل األمم املتحدة حمورا له
ويشتمل على خمتلف املؤسسات واملعاهدات اليت ُّ
تبث احليا َة يف
امليثاق .ويتعني علينا أيضا إظهار القيمة املضافة للتعاون الدويل
يف إحالل السالم والدفاع عن حقوق اإلنسان ودفع عجلة النمو
االقتصادي واالجتماعي لصاحل النساء والرجال يف مجيع أحناء
العامل .وعليه ،فإنين ملتزم متاما بإصالح األمم املتحدة وجعلها
أكثر فعالية يف تلبية احتياجاتنا وتطلعاتنا “حنن الشعوب” .ويف
مواجهة التهديدات الوجودية اهلائلة احملدقة بنا وبكوكبنا  -بل
يف وقت تلوح فيه أمامنا فرص مثينة للغاية لتحقيق الرخاء املشرتك
 فليس هناك سبيل للمضي قدما سوى بالعمل اجلماعي علىأساس من احلس السليم ألجل صون الصاحل العام .فذاك هو
الطريق إىل بناء الثقة.

صحيح أننا منضي صوب عامل متعدد األقطاب ،إال
أن التعددية القطبية لن تكفل لوحدها حتقيق السالم أو حل
املشاكل العاملية .فقد كانت أوروبا متعددة األقطاب قبل قرن
مضى .وكان قد اعترب توازن القوى حينئذ كافيا لكبح مجاح
اخلصوم ،إال أن األمر مل يكن كذلك .ونظرا لعدم وجود أطر
ويف اخلطاب الذي ألقيته يف العام املاضي (انظر
فعالة ومتعددة األطراف للتعاون وحل املشاكل على نطاق أوروبا
بأسرها ،كانت النتيجة هي اندالع حرب عاملية مؤملة .ورمبا  ،)A/72/PV.3كنت قد سلطت الضوء على سبعة حتديات.
يزداد خطر املواجهة اليوم بسبب التحوالت احلادثة يف توازنات
ومن املؤسف أهنا ما زالت ،بعد مرور عام ،قائم ًة دون
القوى.
حل .وهناك حالة من السخط على عدم قدرتنا على إهناء
وقال ثوسيديدس يف تقييمه حلرب البيلوبونيز اليت نشبت احلروب يف سورية واليمن وأماكن أخرى .وما زال شعب
يف اليونان القدمية“ :لقد أصبحت احلرب حتمية حينما ازدادت الروهينغيا منفياً ،حيث يعاين من البؤس ويتوق إىل األمان
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إىل احلقائق ال املخاوف ،وجيب أن نستند إىل املنطق ال إىل
األوهام .وجيب أن يرتكز عملنا على الوقاية .وتتيح لنا هذه
الدورة للجمعية العامة فرصة فريدة للمضي قدماً .وألضرب مث ً
ال
واحداً فقط ،أود أن أرحب بالتأييد القوي الذي مت إظهاره
للمبادرة اليت أطلقتُها حتت عنوان “العمل من أجل حفظ
السالم” ،واليت أيدهتا  ١٤٨من الدول واملنظمات .ويتمثل
هدف املبادرة يف مساعدة بعثاتنا على النجاح يف احلاالت
غري املستقرة والطويلة األجل .غري أنين أود اليوم أن أركز على
حتديني رئيسيني أخذا منذ العام املاضي يكتسبان طابعاً غاية يف
اإلحلاح ،ومها :تغري املناخ ،واملخاطر اجلديدة املرتبطة بالتطورات
التكنولوجية .وسأتناول ك ً
ال منهما على حدة.

والعدل .وال يزال الفلسطينيون واإلسرائيليون عالقني يف نزاع
ال ينتهي ،كما أن حل الدولتني بات أبعد مما كان قط .وأصبح
اإلرهاب خطراً حمدقاً ،تغذيه األسباب اجلذرية للتشدد والتطرف
العنيف ،وتتعزز على حنو مطرد ارتباط الصالت بني اإلرهاب
وكل من اجلرمية املنظمة الدولية واالجتار باألشخاص واملخدرات
ختف حدة اخلطر النووي ،وبات عدم
واألسلحة ،والفساد .ومل ّ
االنتشار يف خطر حقيقي .وتعكف الدول احلائزة لألسلحة
النووية على حتديث ترساناهتا .ومن املمكن إشعال فتيل سباق
تسلح جديد وخفض عتبة استخدام تلك األسلحة .وشهدنا
االستخدام الشائن لألسلحة الكيميائية ،رغم حظرها ،دون
أن ينال مستخدموها أي عقاب .وهناك ضعف ينتاب تدابري
احلماية من األسلحة البيولوجية اخلطرية.
(تكلم بالفرنسية)
ويقوض انعدام املساواة حالياً الثقة يف العقد االجتماعي
ّ
لننظر أوالً يف أمر يشكل هتديداً مباشراً لوجودنا  -تغري
ْ
وهو عقبة واضحة يف سبيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة .كما
غي املسار يف العامني
املناخ .لقد وصلنا إىل حلظة فارقة .وإذا مل نُ ّ
تتزايد التوترات املرتبطة بالتجارة .وما زال املهاجرون والالجئون املقبلني ،فإننا خناطر بفقدان السيطرة على الوضع .فتغري املناخ
يواجهون التمييز والغوغائية يف سياق يفتقر بشكل واضح إىل حيدث بوترية أسرع من قدرتنا على مواكبته وهو حيفز على
التعاون الدويل الكايف .ويف حني حنيي الذكرى السنوية السبعني إطالق نداءات مد ّوية طلباً للمساعدة يف مجيع أحناء العامل.
العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،يرتاجع االهتمام ووفقاً للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،فقد ختلل العقدين
حبقوق اإلنسان ويتصاعد احلكم االستبدادي .وجيب علينا ،يف املاضيني  18سنة من بني السنوات األكثر دفئا منذ بدء تسجيل
ظل أجواء التشاؤم السياسي اآلخذة يف االنتشار ،أن حنرتس درجات احلرارة يف عام  .1850وقبل بضعة أسابيع ،بدأ اجلزء
من النبوءات اليت تتحقق تلقائيا .فهؤالء الذين يرون خطراً يف الفائق السماكة واملعروف بصالبته الفائقة من الغطاء اجلليدي
جرياهنم قد خيلقون هتديداً من العدم .وهؤالء الذين يُغلقون يف غرينلند الواقع يف اجلزء الشمايل من ذلك البلد يف التشقق
حدودهم أمام اهلجرة النظامية ال ُيـ َغذّو َن بفعلهم هذا إال عمل للمرة األوىل .ووصل تركيز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف
املهربني ،وهؤالء الذين يتجاهلون حقوق اإلنسان يف سياق اجلوي إىل أعلى مستوياته منذ ثالثة ماليني سنة ،وهو ال يتجه
ِ
ذات
مكافحتهم لإلرهاب يزيدون عاد ًة َ
التطرف الذي حياولون إال حنو االرتفاع .واألسوأ من ذلك هو أن إجراءاتنا حنن ،بصفتنا
القضاء عليه.
قادة العامل ،ما برحت ال ترقى إىل مستوى التحدي .وجيب

علينا أن نستمع إىل علماء عاملنا البارزين .وعلينا أن نضع
(تكلم باإلسبانية)
إن من واجبنا معاً أن نعكس هذا املسار وأن نصل إىل أنفسنا وجهاً لوجه مع الواقع ،وجيب أن نكون أكثر طموحاً
لنبي أننا نأخذ الطابع امللح للحالة على حممل
حل للتحديات اليت تواجهنا .وجيب علينا أن نتحرك باالستناد وأن نفعل املزيد ّ
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اجلد .وجيب أن نكفل تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ،
الذي ينطوي على إمكانات هائلة لوضعنا على املسار الصحيح
لكن أهدافه ال تزال بعيدة كل البعد عن التحقق ،على الرغم
و ّ
من أهنا ال متثل إال احلد األدىن الالزم لتجنب أسوأ اآلثار النامجة
عن تغري املناخ.
ويساورين القلق إزاء حقيقة أن احملادثات بشأن املناخ اليت
ُعقدت يف بانكوك مؤخراً من أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية
لالتفاق قد انتهت من دون إحراز تقدم كاف .ولذا ،فإن املؤمتر
املقبل لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ ،الذي يُعقد يف بولندا يف كانون األول/ديسمرب ،سيكون
حدثاً حاسم األمهية .ومثة أمهية حامسة لضمان جناحه .وكما
قلت يف اآلونة األخرية ،ال ميكننا أن نسمح لالنقسامات
بني الدول األعضاء اليت أصابت مؤمتر كوبنهاغن بالشلل بأن
تتكرر يف كاتوفيتسه .وحلسن احلظ ،فإن التطور التكنولوجي
هو حليفنا .فقد باتت الطاقة اخلضراء أكثر منافسة لغريها
من أي وقت مضى .وإذا سلكنا الطريق الصحيح ،فيمكن
لإلجراءات املتخذة يف جمال املناخ أن تضيف  26بليون دوالر
أخرى إىل االقتصاد العاملي من اآلن وحىت عام  .2030وميكن
لسياسات االقتصاد األخضر أن ختلق  24مليون فرصة عمل
جديدة .ويتزايد عدد الشركات واملستثمرين الذين يتبني هلم أن
االقتصاد األخضر أكثر أرباحاً .إن العمل بشأن املناخ ،وهو
ِ
قطاعات صناعة
أبعد ما يكون عن هتديد أسس االقتصاد ،خيلق
جديدة وأسواقاً جديدة واملزيد من فرص العمل ،مع ختفيفه يف
الوقت ذاته من االعتماد على الوقود األحفوري .والتقاعس عن
العمل ،وليس العمل ،هو ما يضع االقتصاد يف خطر.
وجيب على احلكومات إظهار احلكمة والشجاعة .وهذا
الكف عن تقدمي اإلعانات املالية البالغة عدة باليني من
يعين ّ
الدوالرات للوقود األحفوري ،وحتديد سعر عادل النبعاثات
الكربون والقضاء على االستثمارات يف البنية التحتية غري
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الضارة لعقود قادمة .إن مستقبلنا
املستدامة اليت تدمي املمارسات ّ
ميسه وميكنه
على احملك .وتغري املناخ ال يرتك شيئاً دون أن ّ
أن يه ّز العامل بأسره .وإذا أردنا كفالة االزدهار العاملي وأمن
الدول ،فمن الضروري اإلبقاء على االحرتار العاملي أدىن بكثري
من مستوى درجتني مئويتني .وهلذا السبب ،سأعقد يف شهر
متر قمة عن تغري املناخ حلشد
أيلول/سبتمرب من عام  2019مؤ َ
اجلهود وحفز التمويل .وسيكون مؤمتر القمة هذا مناسب ًة جتمع
بني الدول واملدن واجلهات الفاعلة يف االقتصاد احلقيقي ،جنبا
إىل جنب مع ُصنّاع القرار والشركات وجمتمع املال وممثلي اجملتمع
القمة قبل سنة
املدين ،للرتكيز على ّ
لب هذه املشكلة .وستُعقد ّ
من استعراض االلتزامات اليت تعهدت هبا كل دولة يف إطار اتفاق
ويتعي قطع شوط أطول يف تنفيذ تلك االلتزامات .إننا
باريسّ ،
يف حاجة إىل أن نكون أكثر طموحاً من أي وقت مضى،
وستتسن الفرصة للقادة والشركاء ليربهنوا على هذا الطموح يف
ّ
مؤمتر القمة .ولكي يتحقق ذلك ،جيب علينا أن نعمل اآلن.
فالعامل حباجة إىل أن نكون مجيعاً أنصاراً للعمل املناخي.

(تكلم باإلنكليزية)
أود أنتقل اآلن إىل احلديث عن التكنولوجيات اجلديدة
وعما ميكننا عمله جلين ما تَ ِع ُد به من مثار وَدفع ما جتلبه من
أخطار .وإهنا لت ِعد بثمار هائلة .فقد ساعد التقدم العلمي
على مداواة األمراض الفتاكة وإطعا ِم السكان الذين تتكاثر
أعدادهم ،وعلى الدفع بعجلة النمو االقتصادي ،والربط بني
األعمال التجارية واجملتمعات احمللية واألسر واألصدقاء يف مجيع
ٍ
جماالت تتسارُع فيها وتريُة التقدم ،مثل الذكاء
أحناء العامل .إن
االصطناعي وتقنية سلسلة السجالت املغلقة والتكنولوجيا
األحيائية ،حتمل يف ثناياها القدرة على إعطاء دفع هائل للتقدم
حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .فالذكاء االصطناعي
يربط بني الناس املختلِفة ألسنتهم ويساعد األطباء على اخلروج
املسية بال سائق ثورًة
بتشخيص أفضل .وستُح ِدث املركبات َّ
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يف عامل النقل .ولكن هذا األمر ال خيلو من جمازفة ومن خماطر قطاع التكنولوجيا أبوابه وأن يصبح أكثر تنوعا ،ال سيمامن أجل
جسيمة .فقد تُ ِّ
اق العمل مع مصلحته اخلاصة.
عط ُل التطورات التكنولوجية أسو َ
ُّ
تبدل الوظائف التقليدية أو اختفائها ،وذلك يف ٍ
وقت تستمر
ومع استباق التكنولوجيا للمؤسسات ،سيكون التعاون
فيه أعداد الشباب الباحثني عن فرص العمل يف التزايد .وستدعو بني البلدان وفيما بني اجلهات املعنية أمرا بالغ األمهية ،ويشمل
احلاجة إىل إعادة تدريب العمالة على مستويات مل تكن يف ذلك الدول األعضاء والقطاع اخلاص ومراكز البحوث واجملتمع
السابق ُ
لتخط َر ببال .وال بد من تكييف التعليم بدءاً بالصفوف املدين واألوساط األكادميية .وهناك العديد من احللول اليت تعود
الدراسية األوىل .فطبيعة العمل نفسها مصريها ُّ
التغي .وقد يتعني بالنفع على اجلميع واليت ميكن التصدي هبا للتحديات الرقمية.
على احلكومات النظر يف وضع شبكات أمان أكثر متانة ويف وحنن حباجة ماسة إىل التوصل إىل سبيل لتطبيقها .وإننا ،يف
هناية املطاف عليها النظر يف الدخل األساسي الشامل.
األمم املتحدة ،نعمل على تسخري التكنولوجيات لدعم أهداف

ويف ذات الوقت ،يُساء استخدام التكنولوجيا من قِبل
اإلرهابيني وألغراض االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .فشبكات
اجلرمية املنظمة ترتبّص يف جنبات الشبكة املظلمة ،مستغلّة
التشفري وخاصية الدفع املش ّفر اليت حتجب هوية املستخدم
بشكل شبه تام لالجتار باألشخاص والسلع غري القانونية.
إن آثار التكنولوجيات اجلديدة على احلروب تشكل هتديدا
ِّ
وتقدر بعض التقارير أن اجلرمية اإللكرتونية باتت اآلن تدر على مباشرا ملسؤوليتنا املشرتكة عن كفالة السالم واألمن .وتسليح
مرتكبيها دخ ً
ال يبلغ  1.5تريليون دوالر سنوياً.
الذكاء االصطناعي مصدر قلق متزايد .فاحتمال وجود أسلحة
كما أن األعمال الكيدية اليت تتم يف الفضاء اإللكرتوين هلا قدرة ذاتية على اختيار هدفها ومهامجته ينذر بأخطار متعددة،
 مثل محالت التضليل  -تستقطب اجملتمعات احمللية وتقوض وميكن أن يشعل فتيل سباقات جديدة للتسلح .ولتضاؤل الرقابةأواصر الثقة فيما بني الدول .ويتزايد يوما بعد يوم عدد من على األسلحة تداعيات على ما نبذله من جهود الحتواء
يستقون معلوماهتم من مواجز إخبارية أو على وسائط التواصل التهديدات ،ومنع التصعيد ،واالمتثال للقانون اإلنساين الدويل
االجتماعي تتفق مع آرائهم ،وتعزز النزعة القبلية وتؤكد للناس والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .فلنسم األمور مبسمياهتا بال
مواربة .إن احتمال وجود آالت ميكنها إزهاق األرواح البشرية
أهنم على حق وأن اآلخرين على خطأ.
كما تُستغل الثورة الرقمية للتمييز ضد املرأة وتعزيز ثقافتنا وهلا سلطة تقديرية لفعل ذلك أمر تأباه األخالق .فاي حرب
اليت تسودها اهليمنة الذكورية .والواقع أن هناك هوة عميقة بني جديدة ،ال ق ّدر اهلل ،ميكن أن تشمل هجوما إلكرتونيا واسع
اجلنسني من حيث قدرهتما على الوصول إىل التكنولوجيات النطاق ال يستهدف القدرات العسكرية فحسب ،بل أيضا
الرقمية ،مما يوسع من الفجوة الرقمية .وال بد أن نفكك احلواجز اهلياكل األساسية املدنية احليوية.
التنمية املستدامة .إننا نقوم بإنشاء خمتربات ابتكارية ،مبا يف ذلك
يف مكتيب .وقد أنشأت ،يف شهر متوز/يوليه ،فريقا رفيع املستوى
معنيا بالتعاون الرقمي ،والذي اجتمع باألمس ويعد منربا للحوار
فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية.

إنين متفائل بوضع املبادئ التوجيهية العشرة املمكنة اليت
ونوجد فرصا للمرأة ،وأن نكفل املساواة ونغري الثقافة السائدة
على شبكة اإلنرتنت والثقافة املؤسسية اخلبيثة .وجيب أن يفتح صاغها خالل الشهر املاضي يف جنيف فريق اخلرباء احلكوميني
املعين بنظم األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل .وسيكون من
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الضروري بذل املزيد من العمل فيما يتعلق هبذه املسائل بغية بناء
جسور الثقة فيما بني األمم وداخلها ،إذا أردنا كفالة االستخدام
املسؤول للتكنولوجيات اجلديدة .وإنين أحثكم على استخدام
األمم املتحدة كمنرب السرتعاء االنتباه العاملي إىل هذه املسائل
احلامسة وبناء مستقبل رقمي جيلب األمن والنفع للجميع.
وعلى الرغم من الفوضى واالضطراب اللذين يسودان
عاملنا ،فإنين أرى رياح األمل هتب يف مجيع أحناء العامل .فقبل
أيام قليلة ،شهدت التوقيع على اتفاق سالم تارخيي بني إثيوبيا
وإريرتيا يف اململكة العربية السعودية .وبُعيد ذلك اجتمعت
برئيسي جيبويت وإريرتيا يف جدة إلطالق عملية للسالم .وقد
أقامت إريرتيا والصومال عالقات دبلوماسية بني البلدين .ويف
املنطقة نفسها ،ويف سياق مؤمتر قمة عقدته اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية ،وقع زعيما جنوب السودان املتنافسان
أخريا على اتفاق للسالم .وحيدوين األمل يف أن يستمر توطيد
هذه اجلهود حىت يتسىن لشعوب القرن األفريقي أخريا طي
صفحة احلرب والنزاع.
إن املبادرة الشجاعة اليت انبثقت عن مؤمتر قمة سنغافورة
املنعقد بني زعيمي الواليات املتحدة ومجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،إىل جانب االجتماع الذي مجع مؤخرا زعيمي
الكوريتني يف بيونغ يانغ ،يبعثان األمل يف إمكانية إخالء شبه
اجلزيرة الكورية من السالح النووي متاما وبصورة ميكن التحقق
منها ويف سياق األمن اإلقليمي.

25/09/2018

ونصف عقد من العمل بعد أن شهد البلد أول انتقال دميقراطي
سلمي يف تارخيه ،مما يضاف إىل جناحات حفظ السالم يف
أماكن أخرى يف منطقة غرب أفريقيا .وميثل إقرار اتفاق بشأن
الالجئني واتفاق آخر بشأن اهلجرة بشريا آخر باألمل ،حىت
ولو ظل الطريق طويال حنو التوفيق بني االحرتام الكامل حلقوق
األشخاص املتنقلني وبني املصاحل املشروعة للدول.
وقد مت انتشال مئات املاليني يف مجيع أحناء العامل من براثن
الفقر املدقع على مدى العقود الثالثة املاضية ،كما جنحنا خالل
العامني املاضيني يف جتنب خطر اجملاعة الذي كان حمدقا بأربعة
بلدان .وكان شباب أرمينيا يف قلب عملية االنتقال السياسي
السلمية اليت شهدها البلد يف وقت سابق من هذا العام ،مما
يدل على إمكانات تسخري الشباب ألصواهتم يف سبيل النهوض
بالدميقراطية .وقد بدأ السعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني
حيقق مكاسب يف خضم تزايد الوعي بالتمييز السائد ضد النساء
والفتيات ،من العنف والتحرش واالستغالل إىل عدم املساواة يف
األجور واالستبعاد من عملية صنع القرار .وال بد لألمم املتحدة
أن تقود الركب على طريق حتقيق املساواة بني اجلنسني .فللمرة
األوىل يف تاريخ املنظمة ،حتققت املساواة التامة بني اجلنسني يف
فريق اإلدارة العليا لدينا ويف صفوف املنسقني املقيمني الذين
يقودون األفرقة القطرية يف مجيع أحناء العامل .وحنن ملتزمون أشد
االلتزام باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف كل مكان.
وعلى حنو ما ذكرنا األمني العام الراحل كويف عنان ذات

وخالل الزيارة اليت قمت هبا مؤخرا إىل كولومبيا ،أعجبت مرة:
“إننا نتشاطر مصريا مشرتكا .ولن نتمكن من
بالتزام الشعب بالسالم التزاما قويا ،وهو ما أكده اآلن من
التحكم فيه إال إذا واجهناه معا .وهذا ،يا أصدقائي،
جديد الرئيس دوكوي ماركيث .ويف آسيا الوسطى ،شهدت
هو سبب وجود األمم املتحدة”( .انظر )SG/SM/7262
شخصيا تعزيز التعاون بني الدول بعد أن مرت أوزبكستان
مبرحلة االنتقال السياسي السلمي .كما قطعت اليونان ومجهورية
إن مستقبلنا يستند إىل التضامن .فال بد لنا من إصالح
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا خطوة كربى حنو تسوية اخلالفات ما اهنار من جسور الثقة .وجيب علينا أن ننشط مشروعنا املتعدد
بينهما .وأهنت بعثتنا حلفظ السالم يف ليربيا هذا العام عقدا األطراف .وجيب أن حنفظ للجميع كرامتهم بال استثناء.
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إىل مواصلة احلوار العاملي واالستجابة املتعددة األطراف .وهلذا
البند  8من جدول األعمال
اقرتحت إعادة النظر يف جدول األعمال املتعدد األطراف بالتزام
مناقشة عامة
متجدد يقوم على ثالثة مبادئ :القيادة العاملية واملسؤوليات
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :إنه لشرف حقيقي أن
املشرتكة والعمل اجلماعي.
أرحب باجلميع يف اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
والقيادة العاملية ضرورية من أجل حتديد احللول املشرتكة
أرحب باجلميع يف املكان الوحيد الذي ميكن فيه عقد اجتماع
من هذا القبيل .فما من منرب عدا اجلمعية العامة ،بوصفها اهليئة للمشاكل العاملية واختاذ القرارات املالئمة واحلسنة التوقيت.
التداولية والتمثيلية الرئيسية لألمم املتحدة ،تتيح جلميع الشعوب وحنتاج إىل املسؤولية املشرتكة ألننا مجيعا نشرتك يف االلتزام
لضمان التماسك االجتماعي والكرامة اإلنسانية وكذلك صحة
وقادة العامل الفرصة للتكلم واالستماع على قدم املساواة.
الكوكب .وجيب اختاذ إجراءات مجاعية ألن أكثر املسائل
لقد كانت املسامهة اليت قدمتها األمم املتحدة للبشرية
حساسية اليت تواجه البشرية تشكل مصدر قلق لنا مجيعا.
هائلة .فالقانون الدويل ،وتعزيز السالم ،وحقوق اإلنسان،
وأدعو أعضاء اجلمعية العامة إىل استلهام مبدأ مينغا لدول
ومعايري محاية البيئة ،وأهداف التنمية املستدامة ،واملبادئ البارزة
األنديز ،الذي يشري إىل العمل جنبا إىل جنب وتقاسم الواجبات
اليت تنظم التعايش الدويل ولدوا يف اجلمعية العامة.
لصاحل اجملتمع .دعونا نطلق مينغا عاملية لبناء وتشييد جمتمعات
والواقع أن عمل األمم املتحدة يكتسي اليوم نفس األمهية
أكثر سلمية ومساواة واستدامة وقدرة على الصمود.
اليت كان يكتسيها قبل  73عاما .وتعددية األطراف هي
يف هذا العام أدعو احلاضرين إىل العمل معا بشأن سبع
االستجابة الوحيدة اجملدية للمشاكل العاملية اليت نواجهها .ولن
يؤدي تقويض تعددية األطراف أو التشكيك يف مزاياها إال إىل أولويات.
أوال جيب علينا االهتمام باملساواة بني اجلنسني ومتكني
زعزعة االستقرار واالنقسام ،وانعدام الثقة واالستقطاب .فال
يزال املاليني من الناس يف مجيع أحناء العامل يعانون من العنف املرأة ،وهو ما يظل يشكل دينا ندين به ألكثر من نصف
واحلرب والعوز ،ومن آثار تغري املناخ .وبالنسبة للماليني من السكان وفشلنا يف ذلك يؤدي إىل تباطؤ التنمية العاملية .وحتقيق
البشر ،فإن عدم اليقني واخلوف مها قدرهم اليومي .وقد حرم اإلدماج االقتصادي واإلنتاجي للمرأة ميكن أن يضيف  11يف
عدم املساواة العديد من اجملتمعات من األمل والفرص .وجيري املائة إىل الناتج احمللي اإلمجايل للعامل حبلول  .2025ولألسف
استغالل األحالم احملطمة واالفتقار إىل األمل يف املستقبل من ال يزال العنف ضد املرأة قائما يف مجيع أحناء العامل .وال تزال
جانب البعض لزيادة تقسيم جمتمعاتنا ،وإثارة العنصرية وكراهية الفتيات واملراهقات تفتقرن إىل إمكانية احلصول على املعلومات
األجانب والعنف ،والذي ميثل النقيض متاما هلدف امليثاق الذي والتعليم اجليد للحد من أوجه عدم املساواة.
اعتمدناه يف عام .1945
ثانيا ،جيب أن نركز على تنفيذ االتفاقات العاملية بشأن
ما من أحد ميكن أال يتأثر باملعاناة اإلنسانية .فاحلروب اهلجرة والالجئني ،األمر الذي سيستفيد منه حوايل  260مليون
والنزاعات وكذلك األزمات االقتصادية والتدهور البيئي تؤثر مهاجر وحوايل  25مليون من الالجئني الذين تشردوا بسبب
علينا مجيعا دون متييز .فنحن نعيش يف عامل مرتابط مما يضطرنا النزاع والعنف.
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ثالثا ،حنن حباجة إىل هتيئة فرص العمل الكرمية للجميع .األمثل وتعزيز دورها يف املداوالت وصنع القرار؛ ومواصلة عملية
وهذا ميثل أحد أهم التحديات اليت تواجه السياسات العامة إصالح جملس األمن ،مبا يتماشى مع إرادة الدول والتزامها.
والتنمية واستدامة نظم الضمان االجتماعي.
سابعا ،يستحق السالم واألمن ودور الشباب يف منع

رابعا ،جيب علينا أن نعمل على إيالء املزيد من االهتمام
حلماية البيئة والتقدم احملرز بشأن اتفاقات احلد من آثار تغري
املناخ وكذلك تنفيذ اتفاق باريس .إذ ختلف موجات احلر
الشديد وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات سلسلة من
املوت والدمار .ويف آب/أغسطس ،عانت والية كرياال يف اهلند
من أسوأ الفيضانات املومسية يف التاريخ احلديث ،وهو ما أسفر
عن وفاة  400شخص وتشريد مليون شخص آخر من ديارهم.
وقتلت األعاصري آالف األشخاص يف  ،2017مما جيعلها سببا
لبعض أسوأ الكوارث املناخية يف التاريخ .وعلينا مسؤولية وقف
سياسات وعادات اإلنتاج واالستهالك اليت تدمر كوكبنا يف أقرب
وقت ممكن .وقد اقرتحت تسليط الضوء على مشكلة التلوث
من اللدائن بوصفه من املخاطر البيئية الواسعة النطاق اليت تؤثر
على صحة ورفاه الشعوب يف مجيع أحناء العامل .ومساحة رقعة
النفايات الكربى يف احمليط اهلادئ تبلغ أكثر من أربعة أضعاف
حجم أملانيا أو ثالثة أضعاف حجم فرنسا ،ومتثل هتديدا كامنا
لسواحل احمليط اهلادئ للواليات املتحدة.

نشوب النزاعات االهتمام الواجب .جيب أن تصبح اجلمعية
اهليئة الرئيسية لبناء السالم من خالل هنج وقائي .إن السالم
الدائم جيب أن يكون عنصرا أساسيا يف احلوار والتفاهم وتيسري
ذلك احلوار سيمثل أولوية بالنسبة يل .إن اجلمعية العامة جيب
أن تعزز اجلهود الرامية إىل كفالة املزيد من الفرص واملشاركة
السياسية للشباب من أجل احليلولة دون ظهور الظروف اليت
ستفضي حتما إىل التطرف العنيف.

يشكل السالم واألمن أحد احملاور الرئيسية لعمل املنظمة.
جيب حل أخطر الصراعات والنزاعات عن طريق احلوار والتقارب
والسخاء والتفاهم املتبادل ،حىت عندما تكون هناك اختالفات
دينية وثقافية .ويف األشهر األخرية ،اختذ بعض احلاضرين
خطوات هامة يف اجتاه التفاهم والسالم ،مما يشجعنا ويستحق
منا التقدير.

ويف متوز/يوليه ،قام رئيس إريرتيا ورئيس وزراء إثيوبيا
بتوقيع إعالن مشرتك للسالم والصداقة إلهناء عقود من النزاع
بني البلدين .لقد انتهت حالة احلرب هناك ،وعاد استئناف
خامسا ،من األمهية مبكان تعزيز االلتزام السياسي العالقات الدبلوماسية والنقل والتجارة واالتصاالت.
واالجتماعي باألشخاص ذوي اإلعاقة .وزيادة الوعي
ويف اآلونة األخرية ،شهدنا اعتماد إعالن بامنوجنوم من
باالحتياجات اخلاصة لتلك الفئة من السكان ال تزال ضرورية.
أجل السالم والرخاء وتوحيد شبه اجلزيرة الكورية بني مجهورية
وإمكانية الوصول إىل التعليم اجليد والشامل للجميع والعمل
كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .واتفق البلدان على
الالئق حتديات تواجهها أكرب أقلية بشرية ،أي األشخاص ذوي
العمل معا إلهناء عقود من احلرب والنزاع .وهذا ميثل حدثا
اإلعاقة.
تارخييا يف عهد جديد من السالم والقضاء على األسلحة النووية
سادسا ،جيب علينا تنشيط األمم املتحدة .وسنركز على يف شبه اجلزيرة الكورية .ومينحنا احلدثان األمل يف عامل ال تزال
ثالثة جماالت :تنفيذ إصالحات النظام؛ وتعزيز عملية تنشيط تنتظر فيه العديد من النزاعات حال سلميا.
اجلمعية العامة من أجل حتسني أساليب علمها على الوجه
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إن التحديات اليت تواجه ميثاق األمم املتحدة قد تطورت( .تكلمت باإلنكليزية)
والتهديدات اليت ميثلها تغري املناخ وتآكل التنوع البيولوجي
حنتفل يف هذا العام بالذكرى السبعني لصدور اإلعالن
واالجتار بالبشر والتلوث البيئي والتحركات الكبرية للمهاجرين العاملي حلقوق اإلنسان .وال يزال الكفاح من أجل حقوق
والالجئني واإلرهاب والنزاعات العرقية قد تصدرت جدول اإلنسان يشكل حتديا يف العامل.
أعمالنا .لقد دخلنا حقبة تكنولوجية ورقمية تعزز عمليات
وقبل سبعني عاما ،قادت امرأة عظيمة عمل جلنة حقوق
التبادل االقتصادي واالجتماعي والثقايف اليت ما كنا لنتصورها
اإلنسان حيث تولت مسؤولية صياغة اإلعالن العاملي ،تلك
قبل بضعة عقود  -التحديات اليت سيتعني على املنظمة أن
هي السيدة إليانور روزفلت .وتوضح إحدى عباراهتا ،بطريقة
جتعل نفسها أفضل استعدادا ملواجهتها.
بسيطة ،ملاذا جيب علينا أن نعمل جلعل هذه املنظمة ،وقراراهتا
ولذلك جيب أن حنرز تقدما يف تنفيذ اإلصالحات يف أقرب إىل شعوبنا .سألت السيدة روزفلت السؤال التايل:
منظومة األمم املتحدة .إننا نريد منظمة أكثر فعالية وقدرة على
“أين ،قبل كل شيء ،تبدأ حقوق اإلنسان العاملية؟
تلبية االحتياجات اليت تعكس احلقائق السياسية واالقتصادية
يف األماكن الصغرية ،قريبا من البيت  -أماكن يف غاية
يف عامل متغري .قيادة والتزام الدول واألمني العام ،معايل السيد
القرب والصغر حبيث ال ميكن مشاهدهتا على أي خارطة
أنطونيو غوترييش ،تشجع على إحراز تقدم حاسم يف تلك
من خرائط العامل .وعلى الرغم من ذلك ،فهي عامل
اإلصالحات .وجيب علينا أن نواصل الرؤية وااللتزام بتنفيذ خطة
الشخص كفرد؛ احلي الذي يعيش فيه؛ واملدرسة أو
التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠ألهنا السبيل الوحيد لضمان
الكلية اليت يدرس فيها؛ واملصنع أو احلقل أو املكتب
متكن اجلميع من العيش يف كرامة وسالم.
الذي يعمل فيه”.
أدعو مجيع احلاضرين إىل إيالء اهتمام خاص ألوجه الضعف
“تلك هي األماكن اليت يسعى فيها كل رجل وامرأة
اليت تعاين منها البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة واجلهود الالزمة
وطفل من أجل املساواة يف العدالة ،وتكافؤ الفرص،
للوفاء بالتزاماهتا بأهداف التنمية املستدامة .وعلى سبيل املثال،
واملساواة يف الكرامة دون متييز .وما مل يكن هلذه احلقوق
فإن الدول اجلزرية الصغرية والبلدان النامية غري الساحلية وأقل
معىن هناك ،فلن يكون هلا سوى معىن قليل يف أي
البلدان منوا تتطلب مسؤوليتنا املشرتكة لتحقيق تلك األهداف.
مكان .وبدون تضافر عمل املواطنني من أجل التمسك
(تكلمت بالفرنسية)
هبا بالقرب من املنزل ،فعبثا ننظر إلحراز تقدم يف العامل
األوسع”.
وأؤكد جمددا التزامي بدول أفريقيا وشعوهبا .دعونا نكرس
جهدنا لتسريع تنفيذ خطة التنمية األفريقية .دعونا ال نتكلم (تكلمت باإلسبانية)
فحسب عن أفريقيا ،بل العمل مع أفريقيا.
وأود أن افتتح الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة بتوجيه
أحد التحديات القائمة يف املنظمة يتمثل يف التوصل إىل نداء قوي إىل زعماء العامل بأن يرقوا إىل مستوى احتياجات
سالم هنائي ودائم يف الشرق األوسط ،متشيا مع تنفيذ القرارات شعوبنا وأال يتوانوا يف حماوالهتم الرامية إىل بناء مستقبل أكثر
اليت اختذهتا اجلمعية العامة.
سالما وأمنا ،ونظام عاملي أكثر إنسانية حيث ميكن لكل
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شخص أن جيد مكانه بكرامة .دعونا إذن نبين األمم املتحدة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
اليت تكون أكثر مالءمة بالنسبة جلميع الناس.
خطاب رئيس مجهورية الربازيل االحتادية.

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

وقبل إعطاء الكلمة للمتكلم األول يف هذا الصباح ،أود
أن ّ
أذكر األعضاء بأن قائمة املتكلمني يف املناقشة العامة قد
ُوضعت استنادا إىل األساس املتفق عليه ،وهو أن مدة البيانات
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) باسم اجلمعية العامة،
ينبغي أالّ تتجاوز  15دقيقة ،من أجل إتاحة اجملال لالستماع يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد ميشيل تيمري،
إىل مجيع املتكلمني يف كل جلسة بعينها.
رئيس مجهورية الربازيل االحتادية ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
وأود أن أناشد املتكلمني أن يدلوا ببياناهتم بسرعة معقولة
الرئيس تيمير (تكلم بالربتغالية)( :قدم الوفد الرتمجة
ضمن هذا اإلطار الزمين ،حىت يتسىن توفري الرتمجة الشفوية الشفوية) :إنه لشرف عظيم للربازيل ،كما أنه من دواعي سرورنا
باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة على الوجه السليم.
الكبري أن نفتتح هذه املناقشة العامة رمسيا.
وأود أيضا أن أوجه االنتباه إىل ما قررته اجلمعية العامة يف
الدورات السابقة من أن ممارسة اإلعراب عن التهاين داخل قاعة
اجلمعية العامة بعد إلقاء اخلطب أمر غري حمبذ متاما.
ويف ذلك السياق ،املرجو من املتكلمني ،بعد اإلدالء
ببياناهتم ،اخلروج من قاعة اجلمعية العامة عرب الغرفة ،GA-200
الواقعة خلف املنصة ،قبل العودة إىل مقاعدهم.

ويسرين أن أحيي رئيسة اجلمعية العامة ،ماريا فرناندا
إسبينوسا غارسيس ،أول امرأة من أمريكا الالتينية تشغل هذا
املنصب الرفيع يف األمم املتحدة .وامسحوا يل أن أؤكد جمددا،
سيديت ،متنيايت لكم بكل النجاح ،وأؤكد لكم أنه ميكنكم
التعويل على الربازيل.

ومن دواعي االرتياح أيضا بصفة خاصة أن أحيي األمني
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق على املضي قدما العام أنطونيو غوترييش بلغتنا املشرتكة.
بنفس هذه الطريقة يف املناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعني؟
كم من املتكلمني أتوا إىل هذه املنصة بالفعل ليدعوا إىل
حتسني النظام الدويل الذي عكفنا على بنائه على مدى عقود
تقرر ذلك.
من الزمن؟ لقد كانوا كثريين بالتأكيد ،وأنا من ضمنهم .وأعتقد
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أخريا ،أود أن أسرتعي
أننا كنا ومل نزل على حق ،والكلمات اليت قلناها ال تزال مهمة.
انتباه األعضاء إىل حقيقة أنه خالل املناقشة العامة ،تؤخذ الصور
ومع ذلك ،إذا كنا نريد حقا حتسني جهودنا اجلماعية
الرمسية جلميع املتكلمني من قبل إدارة شؤون اإلعالم .ويرجى من
األعضاء الراغبني يف احلصول على تلك الصور االتصال مبكتبة الدولية ،يلزمنا القيام مبهمة أخرى اليوم وهي :الدفاع عن سالمة
هذا النظام ذاهتا .فمهما كانت عيوب النظام احلايل ،فقد كان
الصور التابعة لألمم املتحدة.
ذا نفع ألعظم مصاحل البشرية.
خطاب فخامة السيد ميشيل تيمري ،رئيس مجهورية الربازيل
وهناك العديد من التحديات لسالمة النظام الدويل احلايل.
االحتادية.
إننا نعيش يف أوقات هتيمن عليها قوى االنعزالية .ومظاهر
التعصب القدمية تعاود الظهور .وعلى حنو متزايد ،أصبحت
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االنتكاسات االنفرادية استثناء مبعدل أقل .غري أن هذه
التحديات ينبغي أال ختيفنا وال ميكن أن ختيفنا .فعندما يتعلق
األمر باالنعزالية والتعصب والنزعة االنفرادية ،جيب أن نرد على
كل تلك االجتاهات بأفضل ما لدى شعوبنا.
وقد ردت الربازيل على أول تلك االجتاهات  -االنعزالية
 مبزيد من االنفتاح ومزيد من التكامل .وتدرك الربازيل متاما أنتنميتنا املشرتكة تتوقف يف هناية املطاف على زيادة التجارة الدولية
والتدفقات االستثمارية .وتتوقف على زيادة االتصال باألفكار
اجلديدة والتكنولوجيات اجلديدة .وسنبين الرخاء الذي ال ميكن
تقامسه بشكل فعال إال من خالل انفتاحنا على اآلخرين ،عوضا
عن االرتداد إىل حالة االنغالق على الذات والعزلة.
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وقد عملنا يف تلك املنتديات على حتقيق نتائج ملموسة هلا
تأثري مباشر على احلياة اليومية جملتمعاتنا .وسبيلنا لالقرتاب من
إجياد مستقبل أفضل للجميع هو االنفتاح والتكامل .إن العزلة
قد تعطي شعورا زائفا باألمن .وقد تبدو النزعة احلمائية مغرية.
ولكننا حنقق الوئام والنمو والتقدم باالنفتاح والتكامل.
وفيما يتعلق بالتحديات الناشئة عن التعصب ،فقد
استجابت الربازيل بشكل حاسم من خالل احلوار والتضامن،
اللذين يلهمانا ،يف كل حلظة ،من أجل احرتام اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان .فتنفيذ تلك الوثيقة ،اليت صيغت منذ ما يقرب
من  70عاما ،أمر حتمي يتطلب االهتمام والعمل الدائمني.
وقد أُجنز الكثري بالفعل من أجل حقوق اإلنسان من جانب
احلكومات واملؤسسات واألفراد .وكان من بني هؤالء األفراد
البارزين سريجيو فيريا دي ميلو ،ذلك املواطن الربازيلي الذي
أود أن أشيد به فيما حنيي الذكرى السنوية اخلامسة عشرة لوفاته
املأساوية.

هكذا تصرفت الربازيل .لقد نفذنا سياسة خارجية شاملة
للجميع .وعملنا على تعميق آليات التكامل يف منطقتنا
اجلغرافية .ويف إطار السوق املشرتكة ألمريكا اجلنوبية ،على سبيل
املثال ،أكدنا من جديد الدعوة الدميقراطية للمجموعة ،وأزلنا
ومع ذلك ،علينا أن نعرتف بأن انتهاكات القواعد الدولية
احلواجز التجارية ،وأبرمنا اتفاقات جديدة .وما زلنا حنث على
تعزيز الروابط مع البلدان اليت تشكل حتالف احمليط اهلادئ سعيا اليت حتمي األفراد وكرامتهم مستمرة يف مجيع أحناء العامل .وتعمل
من أجل إقامة أمريكا الالتينية املتحدة بصورة متزايدة ،على الربازيل على دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أمريكا
الالتينية .وسنواصل القيام بذلك حنن والعديد من البلدان
النحو املكرس يف دستورنا.
وقمنا أيضا بتنشيط وبدء املفاوضات التجارية مع الشركاء األخرى ،تضامناً مع الشعوب الشقيقة اليت عانت كثريا.
يف مجيع املناطق ،مثل االحتاد األورويب والرابطة األوروبية للتجارة
احلرة ،وكندا ،ومجهورية كوريا ،وسنغافورة ،ولبنان ،واملغرب،
وتونس .ومن خالل هذه املبادرات وغريها ،نواصل تعزيز عالقاتنا
مع األمريكتني ككل ،وكذلك مع أوروبا ،وآسيا ،وأفريقيا.

وكانت مشاركة الربازيل مثمرة بصفة خاصة يف حمافل
التعاون ،مثل جمموعة العشرين ،وفريق جمموعة الربيكس الربازيلي،
وروسيا ،واهلند ،والصني وجنوب أفريقيا ،ومجاعة البلدان الناطقة
بالربتغالية.

N1829767

كما يشكل احلوار والتضامن األساس لالتفاق العاملي من
أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،الذي متت املوافقة عليه
مؤخرا .فهناك اليوم أكثر من  250مليون مهاجر يف العامل.
وهؤالء الرجال والنساء واألطفال ،املهددون باألزمات اليت طال
أمدها ،يواجهون اخليار الصعب واحملفوف باملخاطر املتمثل يف
ترك أوطاهنم .ومن واجبنا محايتهم ،وهذا هو اهلدف أساسا من
االتفاق العاملي بشأن اهلجرة .واآلن تقع علي عاتقنا مسؤولية
االنتهاء من التفاوض على اتفاق عاملي بشأن الالجئني.
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وتشهد أمريكا اجلنوبية حاليا موجة هجرة واسعة النطاق .واللقاحات لألطفال املتضررين من النزاع .واستقبلنا أيضا عددا
وتشري التقديرات إىل أن أكثر من مليون فنزويلي غادروا بلدهم كبريا من الالجئني السوريني.
حبثا عن ظروف معيشية أفضل .وقد رحبت الربازيل جبميع أولئك
وفيما يتعلق بشبه اجلزيرة الكورية ،ميثل احلوار والتضامن
الذين وصلوا إىل أراضينا .ونسعى إىل تقدمي املساعدة بكافة حجر الزاوية يف موقفنا .ونؤكد من جديد دعمنا للحلول
أنواعها إىل عشرات اآلالف من املهاجرين .وقمنا ،بالتعاون مع الدبلوماسية اليت تفضي إىل نزع السالح النووي وحتقيق السالم.
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ببناء مالجئ حلمايتهم
إننا سنتغلب على التعصب ونبين السالم من خالل احلوار
بقدر ما نستطيع .ونسعى لنقلهم إىل أماكن خمتلفة يف مجيع
والتضامن .وكما عرب نيلسون مانديال ،الذي حنتفل بذكراه
أحناء البلد .وأصدرنا وثائق تسمح هلم بالعمل يف الربازيل .ووفرنا
املئوية يف هذا العام ،فإن من واجبنا أن نسعى حنو إجياد “عامل
التعليم لألطفال ،والتطعيم واخلدمات الصحية للجميع .ولكننا
تسوده قيم التسامح واحرتام االختالف” وأن نظهر التزاماً ثابتا
نعلم أن هذه األزمة ال ميكن أن ُتل إال عندما تعود جارتنا،
“باحللول السلمية للنزاعات واملنازعات”.
فنزويال ،إىل مسارها حنو التنمية.
وأخريا ،جيب مواجهة حتدي النزعة االنفرادية مبزيد من
وللربازيل تقاليد يف استقبال األجانب تفخر هبا .لقد
الدبلوماسية واملزيد من تعددية األطراف .وحنن على اقتناع راسخ
انصهرنا كشعب من خالل التنوع .فهناك قطرة دم من العامل
بأن املشاكل اجلماعية تتطلب حلوال منسقة .وهذا هو أنبل
جتري يف دم كل برازيلي .ووفاء هلذا التقليد ،أصدرنا خالل العام
معاين األمم املتحدة  -إهنا بيت للتفاهم.
املاضي قانونا جديدا للهجرة  -وهو تشريع عصري ال حيمي
وجيب علينا تعزيز املنظمة .وجيب أن جنعلها أكثر شرعية
كرامة املهاجرين فحسب ،ولكنه يسلم أيضا بفوائد اهلجرة.
ووسعنا نطاق احلقوق وبسطنا عملية دخول الربازيل واإلقامة وفعالية .وحنن حباجة إىل إصالحات هامة  -من بينها إصالح
جملس األمن ،الذي يعرب تشكيله احلايل عن عامل مل يعد موجودا.
فيها.
وأخريا ،جيب أن نعزز قيميت الدبلوماسية وتعددية األطراف .وقد
إن احلوار والتضامن مها الرتياق للتعصب ،ومها يشكالن
بيّنا مرارا وتكرارا ما ميكننا القيام به معا عندما تسرتشد إجراءاتنا
األساس للسالم الدائم .وهذا هو حجر الزاوية يف املوقف الربازيلي
هباتني القيمتني ،كما هو احلال عندما اختذنا خطوة تارخيية يف
بشأن خمتلف األزمات يف الشرق األوسط .وإذ تشارك الربازيل
العام املاضي بإبرام معاهدة حظر األسلحة النووية .وكان يل
يف االحتفاالت بالذكرى السنوية السبعني إلنشاء إسرائيل ،فإهنا
شرف أن أكون أول رئيس دولة يوقع عليها.
جتدد دعمها حلل الدولتني  -إسرائيل وفلسطني  -اللتني تعيشان
وتلك هي أيضا الكيفية اليت بنينا هبا ،على مدى عقود،
جنبا إىل جنب يف سالم وأمن.
نظاما جتاريا متينا ومتعدد األطراف ينطوي بشكل متزايد على
كما نؤيد اجلهود الدولية الرامية إىل وضع حد للنزاع يف
قواعد شاملة ويتضمن آلية موثوقة وفعالة لتسوية املنازعات.
سورية الذي طال أمده كثريا جدا .ونسعى إىل اإلسهام يف
وتلك هي اإلجنازات التارخيية املشرتكة ،اليت جيب أن نعتز هبا
التخفيف من املعاناة الشديدة هناك .ففي عام  ٢٠١٧وحده،
ونوسعها بالقضاء على التشوهات الكثرية يف التجارة الزراعية،
على سبيل املثال ،تربعت الربازيل حبوايل طن من األدوية
اليت تؤثر يف املقام األول على البلدان النامية.
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وتوفر لنا الدبلوماسية وتعددية األطراف حلوال فعالة تتجاوز
نزع السالح وعدم االنتشار النووي والتجارة الدولية .وينطبق
الشيء ذاته على العديد من اجملاالت األخرى ،مثل التنمية
املستدامة ،اليت متثل أمرا بالغ األمهية بالنسبة ملستقبل البشرية.

ومكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية .إن االجتار باألشخاص
واألسلحة واملخدرات ،وغسل األموال ،واالستغالل اجلنسي
جرائم ال تعرف احلدود .فهي آفات تؤدي إىل تقويض جمتمعاتنا
وال ميكن التصدي هلا بفعالية إال باختاذ سياسات عامة وإجراءات
متضافرة.

استدامة يف العامل.

إن هذه املرة األخرية اليت سأحظى فيها بشرف متثيل بلدي
يف املناقشة العامة يف اجلمعية العامة بصفيت رئيس اجلمهورية.
ففي غضون أسبوعني ،سيتوجه الشعب الربازيلي إىل صناديق
االقرتاع .وسيختار قادته السياسيني يف كال فرعي السلطتني
التنفيذية والتشريعية ،الذين سيحكمون الربازيل ابتداء من عام
 ،2019على النحو اجملسد يف دستورنا .وذلك ما ظل جيري
لفرتة  30عاما تقريبا ،وتلك هي الكيفية اليت جيب أن يكون
عليها األمر دائما .ويف هناية املطاف ،حنن املسؤولون احلكوميون
الذين اختارهم الشعب ألن مجيع السلطات تنبع من الشعب،
والرئيس ال يتوىل السلطة إال لفرتة حمددة .ويشكل نقل السلطة
جوهر الدميقراطية ذاته .إن دميقراطية بلدنا نابضة باحلياة وتستند
إىل مؤسسات قوية .وإذ أسلم الرئاسة خللفي ،فإنين سأنعم
براحة البال النامجة عن الوفاء بواجبايت.

وأنوه بأننا اعتمدنا ،يف السنوات األخرية فقط ،خطة التنمية
وذلك ما فعلناه يف منطقتنا .ويف برازيليا ،استضفنا االجتماع
املستدامة لعام  ٢٠٣٠واتفاق باريس .وهذان إجنازان حقيقيان
يضعانا على طريق حتقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية الوزاري األول لبلدان أمريكا اجلنوبية بشأن أمن احلدود .ومنذ
واحرتام البيئة .إن التزام الربازيل املبكر بتحقيق التنمية املستدامة ذلك احلني ،كثفنا التعاون مع جرياننا يف مكافحة اجلرمية عرب
الوطنية .وجيب أن نظل متحدين يف أداء املهمة اجلماعية املتمثلة
ال يزال ثابتا .ولدينا وفرة من األمثلة على ذلك.
فنحن ملتزمون التزاما كامال بالتحول حنو اقتصاد دويل قليل يف بناء عامل يسود فيه السالم والتنمية وحقوق اإلنسان .ولن
االنبعاث الكربوين .ومتثل الطاقة النظيفة واملتجددة أكثر من  ٤٠يتحقق أي شيء لوحده على اإلطالق .ولن حنقق أي شيئ من
يف املائة من حافظة الربازيل من الطاقة .وهي من أكثر احلافظات دون الدبلوماسية وتعددية األطراف.
كما كثفنا اجلهود الرامية إىل احلد من إزالة الغابات .وتدعو
االجتاهات الطويلة األجل إىل التشجيع .وحاليا ،يف منطقة
األمازون الربازيلية ،فإن معدالت إزالة الغابات أقل بنسبة  75يف
املائة عما كانت عليه يف عام  .2004وخالل العامني املاضيني،
أنشأنا ووسعنا مناطق احلماية البيئة يف الربازيل ،وهي حاليا تزيد
عن أربعة أضعاف مساحة النرويج.
إن محاية احمليطات إحدى القضايا األخرى العزيزة علينا.
فخالل املنتدى العاملي للمياه ،الذي استضفناه يف برازيليا يف
وقت سابق هذا العام ،أنشأنا مناطق حممية يف املياه الربازيلية
تبلغ من االتساع ما تبلغه أملانيا وفرنسا جمتمعتني .ويف ظرف
عامني ،ضاعفنا حجم املناطق احملمية يف الربازيل.

كما أن الدبلوماسية وتعددية األطراف أداتان حامستان
واليوم ،يف الربازيل ،ميكننا أن ننظر إىل الوراء وأن ندرك مدى
لألمن العاملي ،كما يتضح من بعثات األمم املتحدة حلفظ
ما أجنزناه يف تلك املدة القصرية للوالية .لقد رفضنا الشعبوية،
السالم ،اليت تعتز الربازيل بأهنا تضطلع فيها بدور رئيسي.
وتغلبنا على أسوأ ركود يف تارخينا ،مع عواقب وخيمة على
وال خيطئن أحد ،فهما أيضا أداتان حامستان لدحر اإلرهاب
اجملتمع ،وال سيما بالنسبة للفقراء .وأدرنا املالية العامة مبسؤولية
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اصطحب السيد لينني مورينو غارسيس ،الرئيس الدستوري
جلمهورية إكوادور ،إىل قاعة اجلمعية العامة.

واستعدنا مصداقيتنا االقتصادية .وحنن حنقق النمو ونوجد فرص
العمل مرة أخرى .ومت إنقاذ وتوسيع الربامج االجتماعية اليت
كانت يف يوم ما مهددة باإلنفاق غري اخلاضع للمراقبة .ونضع
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين
الربازيل مرة أخرى على طريق حتقيق التنمية.
أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد لينني مورينو
إن البلد الذي سأسلمه ألي شخص ينتخبه الشعب غارسيس ،الرئيس الدستوري جلمهورية إكوادور ،وأن أدعوه إىل
الربازيلي سيكون أفضل من البلد الذي تسلمته .وال يزال هناك خماطبة اجلمعية.
الكثري من العمل الذي يتعني القيام به ،ولكننا منضي على
الرئيس مورينو غارسيس (تكلم باإلسبانية) :لكل شيء
املسار الصحيح .لقد حان الوقت للمضي قدما .وستجد يف احلياة سبب ونتيجة ،ولكل نتيجة سبب .ومييل البشر إىل
احلكومة املقبلة واملؤمتر الوطين أساسا متينا ميكنهما أن يواصال النظر إىل املاضي للعثور على أوجه التشابه من أجل توقع
عليه بناء بلد أكثر ازدهارا وعدال.
املستقبل ،ألنه حيكمنا من دون منازع وبشكل دائم السبب
ويعلم أعضاء اجلمعية العامة أن الربازيل ستكون دائما حليفا والنتيجة.
ثابتا من أجل التعاون فيما بني الدول .ويف مواجهة االنعزالية،
وتقع على عاتقنا حنن احلكام والقادة وصناع القرار،
فإن الربازيل تستجيب بقدر أكرب من االنفتاح والتكامل .ويف مسؤولية كبرية لتغيري الطريقة اليت ينظر هبا العامل إىل مستقبله.
مواجهة التعصب ،فإهنا تستجيب باملزيد من احلوار والتضامن .وجيب أن تفهم شعوبنا أن العالقة السببية ليست حتمية .بل
ويف مواجهة حتدي النزعة االنفرادية ،فإهنا تستجيب مبزيد من على العكس من ذلك ،مبقدور الناس تغيري ظروفهم .ولكي
الدبلوماسية وتعددية األطراف.
يفعلوا ذلك ،يتعني أن تساعدنا السياسات الدولية اليت يتم

تشكيلها هنا ،يف أهم حمافل العامل ،على متكني جمتمعاتنا وتصور
وعلى حد تعبري الراحل كويف عنان:
إمكانية تغيريالتاريخ .إن السياسات تنجح عندما تسعى إىل حل
“تتمثل مهمتنا يف جماهبة اجلهل باملعرفة ،والتعصب
املشاكل الشخصية لكل شخص ،وخاص ًة أفقر الناس وأكثرهم
بالتسامح ،والعزلة بسخاء اليد املمدودة”.
احتياجا واألكثر حرمانًا من حقوقهم ،ألننا أمم متحدة لتغيري
ً
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن تاريخ الشعوب.
أشكر رئيس مجهورية الربازيل االحتادية ،على البيان الذي أدىل
تسمى خطة حكومتنا “حياة كاملة” ،ألهنا جتسد من
به من فوره.
حنن وماذا نفعل .ويف هناية املطاف ،لدينا حياة بكاملها لكي
اصطحب السيد ميشيل تامر ،رئيس مجهورية الربازيل
نكون على صواب أو خطأ ،ومن أجل احللم والبناء واحملبة .من
االحتادية ،من قاعة اجلمعية العامة.
مسؤوليتنا حتليل وإدارة العواقب .واخلطة تدعى “احلياة الكاملة”
خطاب السيد لينين مورينو غارسيس ،الرئيس الدستوري ألننا نريد أن نعتين بالبشر من الوالدة إىل اللحظة اليت يقرر فيها
لجمهورية إكوادور
الرب أن يغلق أعينهم  -عند مغادرهتم هذا العامل .وتبعا للمرحلة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن خلطاب اليت مير هبا كل شخص يف دورة حياته ،فإن اهتمامنا قد ينطوي
على الرعاية أو اإلهلام أو التشجيع أو الدعم أو االمتنان.
الرئيس الدستوري جلمهورية إكوادور.
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والرعاية واإلهلام أكثر مالءمة للمرحلة األوىل .ورعاية
األمهات واألطفال ،قبل الوالدة وبعدها ،ورعاية الطفل خالل
األيام األلف األوىل من حياته مهمة َ ِ
حي ِميّة.

سألين أحدهم ذات مرة كيف ولدت هذه املقرتحات،
وأجبت بعدة تصورات .رمبا ألنين ولدت وقضيت طفوليت يف
قلب األمازون ،رئة العامل ،يف الغابات املطرية االستوائية األكثر
تنوعا على هذا الكوكب .وهناك أصبحت على دراية باملشاكل
العميقة يف منطقة مهجورة .وأستطيع أن أرى كيف كانت
الصحة واحلياة غري املستقرة دون احلد األدىن من التغطية للبشر.
حيث تويف العديد من األطفال ،وهلكت العديد من األمهات
معهم.

أما الدعم فينبغي تقدميه للبالغني ،رمبا .فنحن ندعم
الراشدين يف جهودهم للحصول على الوظائف ،وبناء أسرهم
والنجاح يف مساعيهم الرامية إىل ضمان األمن االجتماعي
والشخصي ،وقبل كل شيء ،لشراء مساكن تؤويهم .لقد أطلقنا
على هذا املسعى إسم “بيت للجميع”.

رمبا ألنه ،بعد عدة سنوات من اللعب يف احلي الذي
أقيم فيه ،حما ًطا جبريان داعمني ،تعلمت قيمة احلياة اجملتمعية.
وكنا نزور منازل الناس ،واجلريان يعتنون بنا ،وساعدنا بعضنا يف
كل الظروف واحتفلنا بإجنازاتنا يف اجملتمع .يف الواقع ،كان املثل
األعلى للسالم املشرتك واحلياة هو أيضا نشأة األمم املتحدة.

مث تأيت مرحلة إهلام هؤالء الصغار لالستمتاع واللعب
والدراسة والسعادة .جيب أن نعلمهم أن حيبوا العلم وأن يكونوا
شغوفني بالتكنولوجيا .ومن املهم أن ندرس ،لكن رمبا يكون
حنب البحث ،وأن
أكثر بنّ ًاء
وتنويرا أن نكون مبدعني وأن ّ
ً
ننغمس يف اخليال ،وأن نستكشف التحديات التقنية ،وأن نعمل
وسيتم يف إطار اجلمعية العامة ،تناول مسألتني أساسيتني
باستمرار على تنمية قيمنا اإلنسانية ،وعدم التوقف أب ًدا عن
اللعب والتجريب باستخدام األلوان واألصوات والروائح والقوام تتعلقان بالصحة على أعلى مستوى ،السل واألمراض غري القابلة
لالنتقال .وحيدوين األمل والتزام إكوادور ،قبل كل شيء ،بأن
والنكهات واملعارف.
وبعد ذلك يأيت التشجيع ،الذي يهدف إىل تزويد تؤدي هذه املناقشات إىل اتفاقات والتزامات باختاذ إجراءات
الشباب باملعرفة اليت ستنفعهم يف املستقبل ،يف مسريهتم املهنية ،ملموسة .ومن املخزي والظامل وغري األخالقي ،كون الوصول
وتشجيعهم على أن يكونوا مغامرين وأن يعتنوا بأعلى تقدير .إىل األدوية املنقذة للحياة غالباً ما يكون حمدوداً بسبب تفضيل
وجيب أن جنعل مستقبلهم أكثر شفافية وأقل تعقيدا .وجيب أن امللكية الفكرية وأرباح شركات األدوية الكربى على احلق العاملي
نساعدهم على تعلم حب احلياة واكتشاف مجال بيئتهم ،حبيث يف الصحة .وهذا هو نوع املناقشة اليت متكن األمم املتحدة من
ال يضطرون مطلقاً إىل البحث عن الرضا أو األمن يف املواد أن يكون هلا معىن يف احلياة اليومية ملواطين العامل .وكلما سعينا
األجنبية .ويتعني أن نشجعهم بالثناء ،مبشاركة أكرب وبثقة يف إىل متكني أممنا املتحدة من التأثري يف حياة الناس ،كلما عززنا
املنظمة أكثر من أجل املستقبل.
قدراهتم وأحالمهم.

ال ميكننا أن ننسى أن هذا جيب أن يكون هو جوهر
ويأيت يف النهاية االمتنان ،الذي يسعى إىل متكني كبار
السن يف جمتمعنا من حتقيق ما يصبون إليه ،وهم يعلمون أهنم مناقشة املشكالت الكبرية والصغرية القائمة بني البلدان ،وأنه يف
يعيشون يف جمتمع يقدر ما قاموا به .وهم يعيشون حماطني باحلب إطار تلك املناقشة ،جيب أن ندعو إىل حوار مستمر ،كما ذكر
الرئيس تامر ،للمعاملة باملثل كمؤسسة من أجل تعزيز التعددية،
والعناية ،حبيث تكون تلك السنوات أفضل سنوات عمرهم.
واالستماع إىل بعضنا البعض يف إطار احلوار ،ولكن قبل كل
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شيء ،اإلصغاء إىل أولئك الذين يعيشون يف حاالت نرغب يف
حتليلها ومعاجلتها وحلها.

وهو كذلك حسن ألنين اآلن أرى ،من على كرسي املتحرك،
على ارتفاع القلب .إن البشر الذين يقفون على أرجلهم ينظرون
مباشرة على مستوى نظرهم وإىل أعلى .بينما ننظر حنن من على
الكراسي املتحركة أفقيا وإىل أسفل ،وبذا نكتشف حقائق وعوامل
أخرى .إننا نرى الذين يواجهون العقبات اليت تعرقل جهودهم
للمضي قدما ولالستمرار ،بل للعيش  -عقبات من صنوف
شىت :سوء املعاملة وكره األجانب والعنصرية والظلم والتسلط
الذكوري وعدم اإلنصاف ،وبعبارة أخرى ،االستبعاد .إن تلك
القصة ليست قصيت أنا فقط؛ إهنا قصة بليون شخص يف مجيع
أحناء العامل.

للحاضرين أن يروا .هل ذلك أمر سيء؟ ال أدري .تقول احلكمة
الصينية أن األمور ليست بذلك السوء ،وال بذلك احلسن .لقد
كان أمرا سيئا ألن العودة إىل داري من املستشفى كان أمرا
صعبا؛ فلم تعد هناك أنابيب وريدية أو مسكنات أمل ،بل أمل
ثابت ومستمر .وقد ذكرت بفرانسيس األسيزي ،الذي تكلم
عن آالم اآلخر ،إذ أنين وجدت أن هناك أملا آخر ،ورمبا أشد.

ورمبا ألنين اآلن ،كما هو احلال يف املاضي ،أرى كلما
تنقلت داخل بلدي أو حول العامل ،استبعادا وظلما .فنحن
نستبعد املختلف والفقري وكبري السن والشاب .إننا نسيء معاملة
النساء والفتيات والشعوب األصلية .هناك العديد من اإلخوة
واألخوات املتخلي عنهم .فالكثري من الناس ميرون هبم ببساطة،
من دون حىت أن يالحظوا وجودهم .وال ميكننا ،كدول أعضاء

رمبا ألنه عندما كنت صغريا ،كانت لدي أنا وزمالء
آخرين أفكار ممتازة ،لكننا افتقرنا إىل املعرفة والقدرة على حتقيق
آمالنا .لذلك ،عانينا من األمل الناجم عن عدم وجود رأمسال
مبدئي ألعمالنا التجارية ،وقد عانينا ليال طويلة عندما كانت
املدفوعات الشهرية تصبح مستحقة ،بينما كنا نكافح أيضاً
لدفع أجور عمالنا .وتعلمنا بشكل مباشر أال نسمح ألنفسنا
صغارا .كما تعلمنا
بأن نكون مقدرين بأقل من قيمتنا لكوننا
ً
الدور احلاسم للمؤسسات اخلاصة .لقد فهمنا أن ريادة األعمال
إنين أرحب بكون أن أحد املواضيع الرئيسية املقرر تناوهلا
هي قيمة تولد اإلنتاج والثروة والعمالة والرفاهية واحرتام الذات
هو تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .فتنفيذ تلك
واحلرية.
واليوم ،أصبح القطاع اخلاص يف الساحة العاملية أكثر االتفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هبا هو أفضل ضمان
إدراكا لدوره ،حيث ميتد دوره ليشمل أبعد من الربح واإلنتاج بأننا ،معا ،سنحقق التزاما معلقا .وقد تشرفت إكوادور ،يف
والعمالة .واليوم ،متتلك الشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية ذلك الصدد ،بتوليها رئاسة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية
اآلالف من سبل التواصل اليت ميكن ،من خالل فهم غرضها ،لفرتة السنتني املقبلتني.
ُُ
إننا سنسهم ،انطالقا من ذلك املوقع ،يف تعزيز ومحاية
وهو ضمان الرفاه يف أعماهلا اليومية ،أن تكون أطرافا فاعلة
رئيسية يف السعي العاملي لتعزيز السالم واالزدهار .ويف هذا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،فضال عن تكثيف اجلهود
الصدد ،جيب أن حنافظ معا على االلتزامات اليت تعهدنا هبا ،املبذولة بالفعل لتحقيق قدر أكرب من إمكانية الوصول ،بغية
مثل خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت تعزز الشراكة متكني األمم املتحدة من أن تصبح شاملة حبق .إننا ال نتكلم
عن الوصول املادي فحسب ،وإمنا كذلك عن مناقشة حقوق
بوصفها عنصرا أساسيا.
ورمبا ألنين قبل  ٢٠عاما مضت ،تعرضت العتداء وفقدت األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم يف مجيع مناقشات األمم
القدرة على استخدام ساقي .فأنا على كرسي متحرك ،كما ميكن املتحدة وقراراهتا ومبادراهتا.
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يف األمم املتحدة ،أن نسمح للرتاخي واخلمول والبؤس والظلم ال هبدف املساعدة يف حلها ،بل على العكس من ذلك،
باالستمرار يف أن تكون جزءا من املشهد اليومي .وهذا ما تلفت ملفاقمتها ،بل إدامتها.
أهداف التنمية املستدامة االنتباه إليه .إن هذه أجزاء أساسية
ورمبا ألنه عندما داهم املصرفيون الذين ال مبادئ هلم
من الربنامج الذي اقرتحته حكوميت للشعب اإلكوادوري ،اليت جيوب اإلكوادوريني ،رأينا األسر واألطفال وقد صاروا من غري
مسيناها ،وما زلنا نسميها  -وأكرر  ،-حياة كاملة.
حول وال قوة وجلأوا إىل اهلجرة .وعندما حتيد احلكومات عن

ورمبا ألن من الواضح يل أننا نريد أن نكون سعداء طوال هدفها املتمثل يف تقدمي الرعاية للفئات األشد فقرا واألكثر
احلياة ،وذلك ما جيعلنا حنكم .إننا هنا يف بلد عظيم .ينص ضعفا ،فإن هؤالء الناس يبحثون عن فرص أفضل يف اخلارج
إعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية ،الذي كتبه توماس بعيدا عن أراضيهم .فال أحد يهجر أرضه العزيزة طوعا.
جيفرسون ،وجون آدمز وبنجامني فرانكلني ،يف مجلته الثانية
ففي إكوادور ،نستقبل تدفق ما ال يقل عن  ٦ ٠٠٠من
الشهرية على:
إخواننا وأخواتنا الفنزويليني يوميا .يصل األطفال وهم مصابون
“حنن نرى أن هذه احلقائق بديهية :أن مجيع البشر
قد خلقوا متساوين ،وأن خالقهم منحهم حقوقا معينة
غري قابلة للتصرف ،وأن من بينها احلق يف احلياة واحلرية
والسعي يف طلب السعادة”.

ما أروعها من عبارة“ :السعي يف طلب السعادة” .لقد
أهلمت تلك اجلملة ،يف مجلة أمور ،دستور هذا البلد العظيم -
وهو يشكل مرجعا للعامل يلهم على البحث والتطوير العلميني.
ولذلك السبب ،ورمبا ألننا دائما نتابع األحداث العاملية
عن كثب ،ال نفهم كيف ميكن لبلد مثل هذا أن حياصر شعبا
مساملا تقريبا مثل شعب كوبا .إن من املستحيل علينا أن نفهم
حصارا يضرب على اآلخرين ،مبا يف ذلك رمبا حقهم يف احلياة
واحلرية والسعي يف طلب السعادة.

باحلصبة والدفرتيا وشلل األطفال ،وتصل النساء احلوامل من
دون أن يكن قد فحصن طبيا على اإلطالق .وقد خصصنا
أكثر من  ٥٠ ٠٠٠لقاح ألولئك األطفال اجلميلني املساملني،
وأجرينا عشرات اآلالف من الفحوص الصحية ألكثر من مليون
من اإلخوة واألخوات الذين تركوا ديارهم حبثا عن حظ أفضل
يف أكرب شتات يف تاريخ قارتنا.
وقد حثثنا احلكومة الفنزويلية وشعبها على حل أزمتها،
كما ينبغي هلم ،من خالل حوار وطين صريح وشامل .وقد
دعونا مؤخرا البلدان الشقيقة يف املنطقة إىل ممارسة التضامن،
بطريقة عملية ومتكاملة ،مع املهاجرين واملشردين والالجئني من
الفنزويليني .وحنن ال نريد لبلداننا أن ترتك وهي واقفة لوحدها
مع جمرد بيانات دبلوماسية .إننا نريد اختاذ إجراءات على
مستوى القارة من أجل التوصل إىل حل للمشاكل اهليكلية
لشعبنا الفنزويلي الشقيق .وأكرر التأكيد على أن ال أحد يهاجر
مبحض إرادته .إهنم يفعلون ذلك ألهنم يقتلعون مكرهني وينأون
بشكل أليم عن أسرهم ومشاعرهم.

رمبا ألننا كنا شبابا مثاليني وال نزال بالغني غري راضني،
ال نفهم كيف ميكن للدول الكربى أن تنفق مواردها على
األسلحة ،بدال من االستثمار يف تنمية الشعوب .ولذلك
السبب ،رمبا ،ال نفهم كيف ميكن لتلك البلدان اليت حققت
وقد قال خوسيه ماريت أنه ،عندما يهاجر شعب فإن من
التنمية والتفوق يف جمال التسلح ،وكذلك شعرت بآالم احلرب
من خالل أبنائها ،أن تتدخل يف نزاعات الشعوب األخرى ،يبقى هم حكامه .وهناك الكثريون الذين يطيلون أمد بقائهم
يف السلطة ،ويصبحون حكومات فاسدة مظلمة مبافيا شريرة.
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وكما إننا نتضامن مع أولئك الذين يأتون إلينا ،فإننا كذلك
ندعو الذين غادرونا منذ زمن بعيد إىل العودة إىل مسقط رأسهم
واالندماج يف األسرة الكبرية ،اليت هي بلدهم.
لقد اعتمدت إكوادور االتفاق العاملي من أجل اهلجرة
اآلمنة واملنظمة والنظامية يف متوز/يوليه وسيتم اعتمادها على
الصعيد العاملي يف كانون األول/ديسمرب يف املغرب .وال يسعنا
أن ندع ذلك االتفاق يصبح حربا على ورق .وجيب علينا أن
نأخذ يف االعتبار أن الشمول ال حدود له ،وأن حقوق اآلخرين
يف احلياة والسعادة ال تنتهي حيث تبدأ حقوقي .فاحلقان كالمها
يشكالن جزءا ال يتجزأ من البشر .فهما مرتابطان ويثريهما أن
يكونا متشابكني باملساكنة.

25/09/2018

سيديت الرئيسة ،صديقتنا وزميلتنا العزيزة ماريا فرناندا
إسبينوزا ،أنت أول رئيسة هلذه اجلمعية من أمريكا الالتينية.
وإكوادور تشعر باالمتنان للدعم الذي قدمته الدول الشقيقة يف
انتخابكم ،وحنن ندرك متاما املسؤولية اهلائلة امللقاة على عاتقكم
يف رئاسة هذا احملفل العاملي.

وكلنا سوف نساند العمل الذي يهدف إىل ضمان أن
تكون األمم املتحدة وثيقة الصلة بشعوبنا .فنحن املنظمة اليت
توحد بني أممنا يف شواغلها وتطلعاهتا .وحنن نلمس اجلهود
الدولية اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل رعايتنا ورعاية أطفالنا
وجرياننا .وهلذا السبب ،نؤيد خطتها لنزع السالح؛ وندعم
االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية،
وفيما يتعلق باألزمة الفنزويلية  -أو تلك اليت تشهدها ونساند اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا
نيكاراغوا  -فإن أمام أمريكتنا الالتينية حتديا كبريا يتمثل االختياري (القرار  ،)١٠٦/٦١إىل جانب قائمة ال حتصى من
يف تعزيز دميقراطيتها ،بعد أن عانت العديد من البلدان من األعمال وااللتزامات والقرارات األخرى.
األمم املتحدة هي منظمتنا .وإذا كانت هناك عيوب،
حكومات استبدادية وفاسدة وشعبوية .إن تاريخ األمم املتحدة
هو تاريخ اتفاق مشرتك من أجل احلفاظ على حقوق اإلنسان فعلينا إصالحها .وجيب أال حناول تعطيلها أو سحب متويلها،
ألننا جيب أن نعمل على تقويتها إن أردنا أن نضمن ألطفالنا
ملواطين العامل.
وال ميكن ضمان احلقوق إال يف إطار مؤسسات قوية ،مستقبال مشرقا .وإذا كنا سننشئ منظمات تكميلية  -على
حبرية تعبري كافية وانتقال للسلطة ،وهي ما يشكل العناصر سبيل املثال ،من أجل تعزيز نظم التجارة أو مشاريع إقليمية
األساسية للدميقراطيات الراسخة ،وجيب أن تلتزم دولنا ببناء حمددة بشأن الثقافة أو التعليم أو الرياضة  -فهذا أمر ال بأس
به ،ما دامت أهدافها هي تعزيز االحتاد العاملي وتنفيذ أهداف
تلك الدميقراطيات ورعايتها وحفظها.
التنمية املستدامة والوفاء جبميع االلتزامات التارخيية اليت وقعنا
وحكومة بالدي حتافظ على التزامها الدميقراطي ،كما
عليها .غري أننا ال نقبل ،وال ينبغي أن نستخدم ،منظمات
حترص على االلتزام باملثل العليا األصلية ألممنا املتحدة يف كل
إقليمية تدافع عن نظم عفا عليها الزمن ومنحرفة وديكتاتورية،
أعماهلا وقراراهتا.
وبعضها ولد مث ،حلسن الطالع ،مات يف العقود األخرية.
والراحل كويف عنان ،هذا الرجل العظيم الذي ترك لنا
ومنظمتنا هذه هي أهم رمز حي اللتزام العامل بالسالم.
العديد من الدروس اهلامة ،قال إنه يف مواجهة تزايد االستخفاف
ولطاملا حتدثنا عن السالم كثريا ،لكن أحدا مل يتمكن من جتاوز
بالدميقراطية ،ينبغي أال نتوقف ،بل علينا أن ندافع عن قيم
تعريف غاندي للسالم باعتباره املسار الوحيد للبشرية.
الدميقراطية وفضائلها وأن ندعو إليها.
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والسالم حقنا .وهو شرط ال غىن عنه للحياة والسعادة .خطاب السيد دونالد ترامب ،رئيس الواليات المتحدة
وإكوادور تعاين حاليا من مشاكل خطرية تؤثر على سالمنا األمريكية
الداخلي بسبب العنف على احلدود الشمالية .وحنن نستفيد كثريا
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
من املساعدة املتبادلة من رئيس كولومبيا ،صديقنا العزيز إيفان خطاب رئيس الواليات املتحدة األمريكية.
دوكي .كما أننا نتعامل مع اجلرمية الدولية واالجتار باملخدرات،
اصطحب السيد دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة
وقد تعهدنا بوضع حد هلما.
األمريكية ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
ومبا أن كل سبب سيكون له نتبجة ،وكل نتيجة تستمر يف
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
التحول إىل سبب آخر ،فإننا نعلم أن العمل من أجل السالم
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد دونالد
العاملي هو التزام مستمر .وذلك ألن السالم مل ترسخ جذوره
ترامب ،رئيس الواليات املتحدة األمريكية ،وأن أدعوه إىل خماطبة
بعد يف قلب كل إنسان .وكأب وجد ،فإنين أدرك أنه لن يكون
اجلمعية.
هناك سالم إن مل نغرس القيم الصحيحة يف كل مناحي حياتنا.
الرئيس ترامب (تكلم باإلنكليزية) :قبل عام ،وقفت
أعلم أن اللطف ،على سبيل املثال ،ليس مسألة يهتم هبا العامة،
وليست الكياسة واألمانة والشفافية من املواد اليت تُدرس يف أمام اجلمعية ألول مرة يف هذه القاعة (انظر  .)A/72/PV.3لقد
املدارس واجلامعات ،ولكن جيب ترسيخها يف قلوب البشر كافة .تناولت التهديدات اليت تواجه عاملنا ،وعرضت رؤية لتحقيق
وخالف ذلك ،لن نرسي أبدا أسس التعايش السلمي  -وهو مستقبل أكثر إشراقا للبشرية مجعاء .واليوم ،أقف أمام اجلمعية
العامة لتشاطر التقدم االستثنائي الذي أحرزناه .يف أقل من
ذات هدف منظمتنا ،اليت ترحب بنا اليوم.
سنتني ،إجنزت إداريت أكثر من كل اإلدارات تقريبا يف تاريخ
وأنا ،كمواطن من منطقة األمازون ،أعرف جيدا أنه لن
بالدنا.
يكون هناك سالم إن مل حنافظ على الكوكب .وجيب أال ننظر
اقتصاد أمريكا مزدهر كما مل حيدث من قبل .ومنذ
إىل الغابات على أهنا رئة العامل ،بل هي مبثابة القلب لعاملنا.
وبوصفي شخصا ذا إعاقة ،أعرف أنه لن يكون هناك سالم إن انتخايب ،أضفنا  10تريليونات دوالر إىل ثروتنا .والبورصة يف
مل نقبل بالشمول واالحتفاء بالتنوع .فالتنوع ال يعين املعاناة؛ أعلى مستوياهتا يف التاريخ ،واخنفضت البطالة إىل أدىن مستوياهتا
التنوع يعين العيش والتمتع به .وبصفيت رئيسا ،أعرف أن السالم منذ  ٥٠عاما .والبطالة بني األمريكيني املنحدرين من أصل
مؤات ألفقر الناس بالتأكيد ،وهو أمر حيوي األمهية ملن هم يف أفريقي أو أمريكي التيين أو آسيوي حققت أدىن املستويات
أمس احلاجة إليه .السالم يكفل للجميع ،دون استثناء ،احلرية املسجلة على اإلطالق .لقد أضفنا أكثر من  4ماليني فرصة
عمل جديدة ،مبا يف ذلك نصف مليون وظيفة يف جمال الصناعة
يف حتقيق أحالمهم كل يوم بقية حياهتم.
التحويلية.
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،أود
وأصدرنا قانونا ينص على أكرب ختفيضات وإصالحات
أن أشكر رئيس مجهورية إكوادور على البيان الذي أدىل به للتو.
ضريبية يف التاريخ األمريكي .وشرعنا يف بناء جدار حدودي
ُ
أصطحب السيد لينني مورينو غارسيس ،رئيس مجهورية
رئيسي ،وعملنا على تعزيز أمن احلدود بقدر كبري .ووفرنا متويال
إكوادور ،من قاعة اجلمعية العامة.
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مضمونا وكبريا جدا لقواتنا العسكرية  ٧٠٠ -بليون دوالر هلذا واتفقنا على أن من مصلحة البلدين مواصلة السعي إىل نزع
العام و ٧١٦بليون دوالرا للعام املقبل .وسيغدو جيشنا أقوى مما السالح النووي يف شبه اجلزيرة الكورية .وشهدنا سلفا منذ ذلك
االجتماع اختاذ عدد من التدابري املشجعة مل يكن يتصورها
كان عليه من قبل.
وبعبارة أخرى ،أصبحت الواليات املتحدة بلدا أقوى سوى القليلني قبل مدة قصرية.
وأكثر غىن وأمانا مما كان عليه عند تو ّ
فلم تعد القذائف والصواريخ تطلَق ،ومت وقف التجارب
يل املنصب قبل أقل من
عامني .وحنن على أهبة االستعداد للدفاع عن أمريكا والشعب النووية فضال عن تفكيك بعض املرافق العسكرية بالفعل .وأُطلق
األمريكي ،وسندافع عن العامل أيضا .وهذه أخبار سارة ملواطنينا سراح رهائننا حسب الوعد ،يف حني أعيد رفات أبطالنا الذين
وللشعوب احملبة للسالم يف مجيع أحناء العامل .ونرى أنه عندما قتلوا أثناء احلرب لريقدوا بسالم يف الرتاب األمريكي .وأود
حترتم األمم حقوق جرياهنا وتدافع عن مصاحل شعوهبا ،فسيكون أن أشكر الرئيس كيم على شجاعته واخلطوات اليت اختذها،
بوسعها العمل معا ألجل كفالة مزايا السالمة والرخاء والسالم .وإن كان ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به .وستظل
وال شك أن كل واحد منا هنا اليوم مبعوث لثقافة فريدة اجلزاءات قائمة إىل أن يتحقق نزع السالح النووي.
وأود أيضا أن أشكر الكثري من الدول األعضاء اليت
ساعدتنا على الوصول إىل هذه اللحظة  -اليت هي أعظم
بكثري مما قد يتصوره الناس  -على دعمها اهلام الذي حنتاج إليه
مجيعا ألجل املضي قدما .وأود أن أتقدم بالشكر اخلاص أيضا
إىل الرئيس مون ،رئيس كوريا اجلنوبية ،وإىل رئيس وزراء اليابان،
آيب والرئيس الصيين ،شي.

وتاريخ غين وشعب يرتبط نسيجه بالذاكرة والتقاليد والقيم اليت
جتعل أوطاننا مكانا ال مثيل له على وجه األرض .ولذلك السبب
تفضل أمريكا دائما االستقالل والتعاون يف جماالت احلوكمة
والسيطرة واهليمنة العاملية .وأعرب عن احرتامي حلق مجيع األمم
يف هذه القاعة يف صون عاداهتا ومعتقداهتا وتقاليدها .ولن متلي
الواليات املتحدة إرادهتا على أحد لتفرض عليه كيف يعيش
أو يعمل أو ميارس شعائره الدينية .ويف املقابل ،فإننا ال نطلب
وباملثل مضى هنجنا يف الشرق األوسط شوطا بعيدا وأحدث
منكم سوى احرتام سيادتنا.
تغيريا تارخييا .ففي أعقاب زياريت إىل اململكة العربية السعودية
لقد كان يل عظيم الشرف أن أمثّل الواليات املتحدة افتتحت بلدان اخلليج يف العام املاضي مركزا جديدا يستهدف
يف اخلارج من وارسو إىل بروكسل ومن طوكيو إىل سنغافورة .متويل اإلرهاب .وهي تواصل إنفاذ جزاءات جديدة وتعمل معنا
ومتكنت من إقامة عالقات وصداقات وثيقة وشراكات قوية مع لتحديد ُّ
وتعقب الشبكات اإلرهابية ،فضال عن تويل مزيد من
زعماء كثري من الدول يف هذه القاعة ،بينما أحدث هنجنا تغيريا املسؤولية عن مكافحة اإلرهاب والتطرف يف منطقتها.
هائال دائما.
وتعهدت اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية

وشرعنا ،بدعم من كثري من البلدان املمثلة هنا اليوم ،يف
حوار مع كوريا الشمالية لالستعاضة عن شبح النزاع بدفعة
جديدة وجريئة من أجل السالم .وسافرت يف حزيران/يونيه إىل
سنغافورة لاللتقاء وجها لوجه مع زعيم كوريا الشمالية ،الرئيس
كيم جونغ أون ،وأجرينا حمادثات واجتماعات مثمرة للغاية.
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السعودية وقطر بتوفري باليني الدوالرات لتقدمي العون لشعيب
سورية واليمن .وتواصل هذه البلدان السعى مبختلف السبل
إلهناء احلرب األهلية املروعة يف اليمن .ويف هناية املطاف ،فإن
على دول املنطقة أن تقرر شكل املستقبل الذي تريده لنفسها
وألطفاهلا.
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ولذلك السبب ،تواصل الواليات املتحدة العمل مع جملس
التعاون اخلليجي واألردن ومصر إلنشاء حتالف اسرتاتيجي
إقليمي يرمي إىل متكني دول الشرق األوسط من تعزيز الرفاه
واالستقرار واألمن يف مجيع أحناء منطقتها.
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للدول .وعوضا عن ذلك ،يواصل قادة إيران هنب موارد الدولة
إلثراء أنفسهم ونشر الفوضى يف مجيع أحناء الشرق األوسط
وما وراءه .وإن من حق الشعب اإليراين أن يشعر بالسخط من
اختالس قادته باليني الدوالرات من اخلزانة الوطنية وسيطرهتم
على قسط كبري من االقتصاد الوطين ،عالوة عل هنب األوقاف
الشعبية  -كل ذلك ملأل جيوهبم وإرسال وكالئهم لشن احلروب
خارج حدود بلدهم .وذلك أمر سيء جدا.

وبفضل جيش الواليات املتحدة وشراكتنا مع كثري من
الدول ،يسرين اإلبالغ عن طرد القتلة املتعطشني للدماء
واملعروفني باسم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام من
وقد دفع جريان إيران مثنا باهظا من جراء خمططاهتا
األراضي اليت يسيطرون عليها يف العراق وسورية .وسنواصل
العمل مع أصدقائنا وحلفائنا حلرمان اإلرهابيني اإلسالميني العدوانية والتوسعية يف املنطقة .ولذلك السبب ،أيدت الكثري
املتطرفني من أي متويل أو أراض أو دعم أو أي وسيلة من من البلدان يف الشرق األوسط القرار الذي اختذته بانسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراين الشائن املربم يف
الوسائل اليت متكنهم من التسلل عرب حدودنا.
وال شك أن املأساة اجلارية يف سورية مؤملة .وجيب أن تتمثل عام  ،٢٠١٥مقرتنا بإعادة اجلزاءات النووية املفروضة عليها.
أهدافنا املشرتكة يف وقف تصعيد النزاع العسكري ،فضال عن وقد ّ
حل االتفاق اإليراين بردا وسالما على زعماء إيران .فخالل
التسوية السياسية اليت حترتم إرادة الشعب السوري .وحنث يف السنوات اليت انقضت منذ التوصل إىل االتفاق ،ازدادت امليزانية
هذا السياق على إعادة تنشيط عملية السالم اليت تقودها األمم العسكرية اإليرانية مبا يقارب نسبة  ٤٠يف املائة .واستخدمت
املتحدة .وأؤكد لكم أن الواليات املتحدة سرتد يف حال نشر الديكتاتورية احلاكمة تلك األموال لتطوير القذائف ذات القدرة
النووية وزيادة القمع الداخلي ومتويل اإلرهاب والدمار واملذابح
نظام األسد األسلحة الكيميائية.
يف سورية اليمن.
وأُثين على شعب األردن وغريه من البلدان اجملاورة
وأطلقت الواليات املتحدة محلة ملمارسة الضغط االقتصادي
الستضافة الالجئني من هذه احلرب األهلية الوحشية .وكما
نرى يف األردن ،فإن السياسة األكثر تعاطفا هي إيواء الالجئني على النظام احلاكم هبدف حرمانه من األموال الالزمة ملواصلة
بالقرب من أوطاهنم لتسهيل عودهتم يف هناية املطاف يف إطار خمططاته الدموية.
ويف الشهر املاضي ،بدأنا يف إعادة فرض اجلزاءات اليت
عملية إعادة البناء .ويوفر هذا النهج أيضا موارد حمدودة لتقدمي
املساعدة للمزيد من الناس وزيادة األثر الذي حيدثه كل دوالر تستهدف بقوة األنشطة النووية واليت كانت قد ُرفعت مبوجب
االتفاق مع إيران .ومثة جزاءات إضافية ستُستأنف يف  ٥تشرين
ينفق.
وجيب أن تشمل مجيع احللول املقرتحة حلل األزمة اإلنسانية الثاين/نوفمرب وسيليها املزيد .وحنن نعمل مع البلدان اليت تستورد
يف سورية أيضا اسرتاتيجية للتصدي لذلك النظام الوحشي النفط اخلام اإليراين لكي ختفض مشرتياهتا بشكل كبري .فال
الذي غذى تلك األزمة وموهلا ،أال وهو الدكتاتورية الفاسدة ميكننا أن نسمح لراعي اإلرهاب األول يف العامل بأن ميتلك
يف إيران .فقادة إيران يواصلون نشر الفوضى واملوت والدمار ،أخطر األسلحة يف العامل .وال ميكننا أن نسمح لنظام يهتف
وهم ال حيرتمون جرياهنم وال حدود بلداهنم وال احلقوق السيادية بـ “املوت ألمريكا” ويهدد إسرائيل بالفناء بامتالك وسائل
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إيصال رأس حريب نووي إىل أي مدينة على ظهر األرض .إننا
ال نستطيع أن نسمح بذلك وحسب .ونطلب إىل مجيع الدول
عزل النظام اإليراين طاملا أن عدوانه مستمر .ونطلب من مجيع
الدول دعم كفاح الشعب اإليراين الستعادة قدرته على تقرير
مصريه الديين واألخالقي.

25/09/2018

ويف الشهر املاضي ،أعلنّا عن اتفاق جتاري رائد بني الواليات
املتحدة واملكسيك .وباألمس ،وقفت مع الرئيس مون ألعلن
عن االستكمال الناجح لالتفاق التجاري اجلديد بني الواليات
املتحدة وكوريا .وهذه جمرد بداية .وتتفق العديد من الدول يف
هذه القاعة معي على أن النظام التجاري العاملي يف حاجة ماسة
إىل التغيري .فعلى سبيل املثال ،قُب َ
ِل انضما ُم بلدا ٍن إىل منظمة
التجارة العامليةُ ،
تنتهك مجيع املبادئ اليت تقوم عليه املنظمة دون
استثناء .ومع أن الواليات املتحدة والعديد من الدول األخرى
تعمل وفقاً لتلك القواعد ،فإن تلك البلدان تستخدم نظام
التخطيط الصناعي الذي تديره احلكومة واملؤسسات اململوكة
للدولة لتتالعب بالنظام لصاحلها .وهي منخرطة يف إغراق
األسواق باملنتجات بال هوادة ويف النقل القسري للتكنولوجيا
وسرقة حقوق امللكية الفكرية.

ويف هذا العام ،اختذنا أيضاً خطوة هامة أخرى إىل األمام
يف الشرق األوسط .واعرتافاً حبق كل دولة ذات سيادة يف حتديد
نقلت سفارة الواليات املتحدة يف إسرائيل إىل القدس.
عاصمتهاُ ،
وتلتزم الواليات املتحدة مبستقبل يعمه السالم واالستقرار يف
املنطقة ،مبا يف ذلك السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.
يضر هبا.
واإلقرار باحلقائق الواضحة يدفع هبذه الغاية قدماً وال ّ
وتعين سياسة أمريكا املتمثلة يف الواقعية القائمة على املبادئ أننا
لن نرتك أنفسنا رهينة للمعتقدات القدمية واأليديولوجيات اليت
لقد خسرت الواليات املتحدة أكثر من ثالثة ماليني وظيفة
فقدت مصداقيتها ومن يُسمون باخلرباء الذين ثبت خطؤهم
على مر السنني ،املرة تلو األخرى .وال ينطبق ذلك على املسائل يف قطاع الصناعات التحويلية وحوايل ربع الوظائف يف مصانع
الصلب و  ٦٠ ٠٠٠مصنع بعد انضمام الصني إىل منظمة
املتعلقة بالسالم وحسب ،بل على مسائل االزدهار أيضاً.
ونعتقد أن التجارة جيب أن تكون عادلة ومتبادلة .ولن تقع التجارة العاملية .وتراكم علينا عجز جتاري قدره  ١٣تريليون
الواليات املتحدة ضحية االستغالل بعد اآلن .فعلى مدى عقود دوالر على مدى العقدين املاضيني .إال أن تلك األيام قد ولّت.
من الزمن ،فتحت الواليات املتحدة اقتصادها  -وهو األكرب فلن نتغاضى بعد اآلن عن هذا االستغالل .ولن نسمح لعمالنا
بفارق كبري يف العامل  -مع عدد قليل من الشروط .ومسحنا بالوقوع ضحايا وال خبداع شركاتنا وال بنهب ثروتنا ونقلها .ولن
للسلع األجنبية من مجيع أحناء العامل بالتدفق احلر عرب حدودنا .تعتذر أمريكا مطلقاً عن محاية مواطنيها .وقد أعلنت الواليات
ولكن البلدان األخرى مل متنحنا إمكانية الوصول املنصفة املتحدة للتو فرض تعريفات مجركية على سلع صينية أخرى بقيمة
واملتبادلة إىل أسواقها يف املقابل .واألسوأ من ذلك أن بعض  ٢٠٠بليون دوالر  -ملا جمموعه حىت اآلن  ٢٥٠بليون دوالر.
كن بالغ االحرتام واملودة لصديقي الرئيس شي ،ولكين
البلدان أساءت استغالل انفتاح أسواقنا لتغرقها مبنتجاهتا ،وتق ّدم وإين أُ ُّ
دعما ماليا لسلعها ،وتستهدف صناعاتنا وتتالعب بعمالهتا أوضحت أن االختالل يف امليزان التجاري بيننا هو ببساطة أمر
الكتساب ميزة غري عادلة إزاء بلدنا .ونتيجة لذلك ،تضخم غري مقبول .إن اختالالت األسواق اليت تتسبب فيها الصني
ّ
عجزنا التجاري ليبلغ حوايل  ٨٠٠بليون دوالر يف السنة .وهلذا والطريقة اليت تتعامل هبا ال ميكن السكوت عليها .وكما أثبتت
السبب ،فإننا نعيد بصورة منهجية التفاوض بشأن االتفاقات إداريت ،ستعمل أمريكا دائماً وفق مصاحلنا الوطنية.
التجارية السيئة واليت مل يتم الوفاء هبا.
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تكلمت أمام هذه اهليئة يف العام املاضي (انظر )A/72/PV.3
ُ
وحذرت من أن جملس حقوق اإلنسان قد أصبح مصدر إحراج
ُ
خطري هلذه املؤسسة ،إذ حيمي من يرتكبون انتهاكات جسيمة
حلقوق اإلنسان يف حني يتحامل على أمريكا والعديد من
ووضعت سفريتُنا لدى األمم املتحدة ،نيكي هيلي،
أصدقائها.
ْ
خطة واضحة لإلصالح ،ولكن على الرغم من التحذيرات
املسجلة واملتكررة ،مل يتم اختاذ أي إجراء على اإلطالق.
ّ
سلكت الواليات املتحدة السبيل الوحيد الذي ينم عن
وقد
ْ
مسؤولية .وانسحبنا من جملس حقوق اإلنسان ،ولن نعود إىل
أن يُ َس َّن اإلصالح احلقيقي .وألسباب مماثلة ،لن تُق ّدم الواليات
املتحدة أي دعم أو اعرتاف باحملكمة اجلنائية الدولية .وفيما
خيص أمريكا ،فليس لتلك احملكمة أي والية أو شرعية أو سلطة.
فاحملكمة اجلنائية الدولية ت ّدعي امتالكها والية قضائية شبه عاملية
على مواطين كل بلد ،منتهكة بذلك مبادئ العدل واإلنصاف
واإلجراءات القانونية الواجبة .ولن نُسلّم سيادة أمريكا إىل
بريوقراطية عاملية غري منتخبة وغري خاضعة للمساءلة .فأمريكا
حيكمها األمريكيون .وحنن نرفض أيديولوجية العوملة ونؤيد
مبدأ الوطنية .ويف مجيع أحناء العامل ،جيب أن تكافح الدول
اليت تتحلّى باملسؤولية ضد التهديدات للسيادة ال من جانب
احلوكمة العاملية فحسب ،بل أيضاً من جانب األشكال اجلديدة
لإلكراه واهليمنة.
ويف أمريكا ،حنن نؤمن بقوة بأمن الطاقة ألنفسنا وحللفائنا.
وقد أصبحنا أكرب منتج للطاقة على وجه األرض .وتقف
الواليات املتحدة على أهبة االستعداد لتصدير إمدادات وفرية
وميسورة التكلفة من النفط والفحم النظيف والغاز الطبيعي.
وكاملعتاد ،تنهب منظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك) والدول
األعضاء فيها بقية العامل ،وال يروق يل ذلك .وال ينبغي ألحد
أن يروق له ذلك .وإننا ندافع عن العديد من تلك الدول
دون مقابل ،مث يستغلوننا بطلب أسعار عالية للنفط منا .وليس
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هذا بأمر جيد .ونريد منها أن تتوقف عن رفع األسعار .ونريد
منها أن تبدأ يف خفض األسعار .وجيب أن تُسهم مسامهة
نسكت
كبرية يف احلماية العسكرية من اآلن فصاعداً .ولن
ُ
مورد
عن هذه األسعار الفاحشة وقتاً أطول .إن االعتماد على ّ
أجنيب واحد ميكن أن يرتك البلد عرضة لالبتزاز والتخويف .وهلذا
السبب ،هننئ دوالً أوروبية ،مثل بولندا ،على قيادة بناء خط
أنابيب عرب حبر البلطيق حبيث ال تعتمد الدول على روسيا يف
تلبية احتياجاهتا من الطاقة.
وستصبح أملانيا متعمدة اعتمادا كليا على الطاقة الروسية
إن مل تعمل فورا على تغيري مسارها.
وهنا ،يف نصف الكرة الغريب ،فإننا ملتزمون باحلفاظ على
استقاللنا من تعدي توسعية القوى األجنبية .وقد كانت السياسة
الرمسية لبلدنا منذ الرئيس مونرو هي رفض التدخل األجنيب يف
نصف الكرة الغريب هذا ويف شؤوننا اخلاصة.
وقد قامت الواليات املتحدة مؤخرا بتعزيز قوانيننا لتحسني
مراقبة االستثمارات األجنبية يف بلدنا لتفادي التهديدات اليت
تواجه األمن القومي ،ونرحب بالتعاون مع البلدان اليت ترغب
يف أن تفعل نفس الشيء يف املنطقة ويف مجيع أحناء العامل .وأنتم
حباجة إىل القيام بذلك حلماية أنفسكم.
كما تعمل الواليات املتحدة مع الشركاء يف أمريكا
الالتينية ملواجهة التهديدات اليت تتعرض هلا السيادة جراء اهلجرة
غري املنظمة .إن التسامح مع هتريب البشر واالجتار هبم أمر
ال إنساين .إنه أمر مروع جيري مبستويات مل يشهدها أحد من
قبل على اإلطالق .إنه أمر غاية يف الوحشية .وتعمل اهلجرة غري
املشروعة على متويل الشبكات اإلجرامية والعصابات الوحشية
وتدفق املخدرات القاتلة .وتستغل اهلجرة غري املشروعة الفئات
السكانية الضعيفة ،وتضر باملواطنني الكادحني ،وقد أنتجت
حلقة مفرغة من اجلرمية والعنف والفقر .وال ميكننا كسر هذه
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احللقة وإرساء األساس احلقيقي للرخاء إال من خالل تعزيز
احلدود الوطنية وتدمري العصابات اإلجرامية.

جهة .وهلذا فإننا نلقي نظرة فاحصة على املساعدة اخلارجية اليت
تقدمها الواليات املتحدة .وسيتوىل وزير اخلارجية مايك بومبيو
املسؤولية عن ذلك .وسندرس ما هو ناجع وما هو غري جمد،
وما إذا كانت البلدان اليت مننحها األموال واحلماية هتتم مبصاحلنا
أيضا .ويف املستقبل ،لن نقدم مساعدة خارجية إال ملن يكنون
لنا االحرتام ،وبصراحة ،ألصدقائنا .ونتوقع من البلدان األخرى
أن تتحمل نصيبها العادل من تكاليف دفاعها.

إن تعطش االشرتاكية إىل القوة يؤدي إىل التوسع والتوغل
والقمع .وينبغي جلميع دول العامل أن تقاوم االشرتاكية وما
تتسبب فيه من بؤس للجميع .ومن هذا املنطلق ،فإننا نطالب
الدول اجملتمعة هنا باالنضمام إلينا يف الدعوة إىل استعادة
الدميقراطية يف فنزويال .واليوم ،نعلن عنه فرض جزاءات إضافية
على النظام القمعي ،مستهدفني حاشيتة املقربني منمادورو
ومستشاريه املقربني .

وجيب أن نسعى لتحقيق السالم دون خوف ،واألمل دون
اليأس ،واألمن دون التماس األعذار .وبالنظر يف هذه القاعة،
حيث صيغ الكثري من التاريخ ،فإننا نفكر يف الكثريين ممن
حضروا إىل هنا من أجل التصدي للتحديات اليت تواجه دوهلم
وأزماهنم .وتنتقل أفكارنا إىل نفس املسألة اليت متر عرب مجيع
اخلطابات والقرارات ،خالل كل كلمة وكل األمل .إهنا مسألة
نوع العامل الذي سنرتكه ألطفالنا ،ونوع األمم اليت سريثوهنا .إن
األحالم اليت متأل هذه القاعة اليوم ختتلف كاختالف من وقفوا
على هذه املنصة ،وتنوعت كتنوع البلدان املمثلة هنا يف هذه
اهليئة .إهنا حقا ذات مغزى .إنه تاريخ عظيم حقا.

إننا نعرتف حبق مجيع الدول يف هذه القاعة يف وضع
سياسات اهلجرة اخلاصة هبا وفقا ملصاحلها الوطنية ،متاما كما
نطلب من البلدان األخرى احرتام حقنا يف القيام باملثل -
وهو ما نفعله .وهذا هو أحد أسباب عدم مشاركة الواليات
املتحدة يف االتفاق العاملي اجلديد بشأن اهلجرة .فاهلجرة ينبغي
والواليات املتحدة ملتزمة جبعل األمم املتحدة أكثر فعالية
أال تنظمها هيئة دولية ال ختضع ملساءلة مواطنينا .ويف هناية
املطاف ،يكمن احلل الوحيد على املدى الطويل ألزمة اهلجرة وخضوعا للمساءلة .لقد قلت مرارا وتكرارا أن األمم املتحدة
يف مساعدة الناس على بناء مستقبل حيمل املزيد من األمل يف لديها إمكانات غري حمدودة .وكجزء من جهود اإلصالح اليت
نقوم هبا ،أخربت مفاوضينا أن الواليات املتحدة لن تدفع أكثر
بلداهنم األصلية ،وجعل بلداهنم عظمى مرة أخرى.
إننا ،يف الوقت الراهن ،نشهد مأساة إنسانية ،على سبيل من  25يف املائة من ميزانية األمم املتحدة حلفظ السالم.
املثال ،يف فنزويال .فقد فر أكثر من  2مليون شخص من املعاناة وسيشجع ذلك بلدان أخرى على مضاعفة جهودها ،واملشاركة
اليت سببها نظام مادورو االشرتاكي ورعاته الكوبيون .وحىت عهد وتقاسم األعباء الكبرية للغاية .وحنن نعمل على حتويل املزيد
عهد قريب ،كانت فنزويال أحد أغىن البلدان على وجه األرض .من التمويل من األنصبة املقررة إىل التربعات ،حىت نتمكن من
واليوم ،تسببت االشرتاكية يف إفالس األمة الغنية بالنفط وألقت استهداف املوارد األمريكية للربامج بأفضل سجل من النجاح.
بشعبها يف براثن الفقر املدقع .ويف كل مكان تقريبا متت فيه جتربة وال ميكن أن حنقق أمسى تطلعات األمم املتحدة إال عندما يقوم
كل منا بدوره ويسهم حبصته.
االشرتاكية أو الشيوعية ،أنتجت املعاناة والفساد واالحنالل.

وحنن ممتنون لكل ما تقوم به األمم املتحدة من عمل يف
مجيع أحناء العامل ملساعدة الناس على بناء حياة أفضل ألنفسهم
وألسرهم .إن الواليات املتحدة هي أكرب املاحنني للمساعدات
اخلارجية ،على الرغم من أننا ال حنصل على أي شيء من أي
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فهناك اهلند ،جمتمع حر يتكون من أكثر من بليون نسمة ،خالله واالستفادة من حكمته القدمية وأن جند يف داخله اإلرادة
جنح يف انتشال ماليني ال حتصى من دائرة الفقر إىل الطبقة جلعل بلداننا أعظم وأروع ،ومناطقنا أكثر أمانا ،والعامل أفضل.
املتوسطة .وهناك اململكة العربية السعودية ،حيث يسعى امللك
وإلطالق هذه اإلمكانات املذهلة يف أبناء شعوبنا ،جيب
سلمان وويل العهد إىل إجراء إصالحات جديدة جريئة .وهناك علينا الدفاع عن األسس اليت جتعل كل شيء ممكنًا .فالدول
إسرائيل ،اليت حتتفل بفخر بالذكرى السنوية السبعني باعتبارها املستقلة ذات السيادة هي الوسيلة الوحيدة اليت ظلت فيها احلرية
مزدهرا.
دميقراطية مزدهرة يف األرض املقدسة .ويف بولندا ،يدافع عدد نابضة باحلياة وظلت الدميقراطية مستمرة وظل السالم
ً
كبري من الناس عن استقالهلم وأمنهم وسيادهتم .وهناك العديد ولذا جيب علينا محاية سيادتنا واستقاللنا العظيم أوال .وعندما
من البلدان اليت تسعى إىل رؤى فريدة خاصة هبا ،وبناء مستقبلها نفعل ذلك ،سوف جند ً
تتكشف أمامنا.
سبل جديدة للتعاون ّ
اخلاص املأمول ،ومطاردة أحالمهم الرائعة فيما يتعلق باملصري سنجد شغفا جديدا بصنع السالم داخلنا .وسوف جند معىن
واإلرث والوطن .لقد أصبح العامل بأسره أكثر ثراء واإلنسانية
وروحا جديدة تزدهر يف كل مكان حولنا،
جدي ًدا وعزمية جديدة ً
يف وضع أفضل بسبب هذه الكوكبة اجلميلة من األمم ،كل ما جيعل هذا العامل مكانا أمجل للعيش فيه.
منها له خصائصه ،وكل منها فريد من نوعه ،وكل منها مشرق
لذا دعونا معا خنتار مستقبال من الوطنية واالزدهار
يف اجلزء اخلاص به من العامل .ويف كل أمة ،نرى الوعد العظيم
واالعتزاز .دعونا خنتار السالم واحلرية بدال من اهليمنة واهلزمية.
بوجود شعب مرتابط من خالل ماض مشرتك والعمل من أجل
ودعونا نأيت إىل هنا لندافع عن شعوبنا ودولنا  -أقوياء على
مستقبل مشرتك.
الدوام ،ذوي سيادة على الدوام ،عادلني على الدوام ،دائما
وبالنسبة لألمريكيني ،فإننا نعلم نوع املستقبل الذي نصبو شاكرين حامدين اهلل على نعمه وخرياته وجمده .بارككم اهلل،
إليه ألنفسنا .ونعرف ما جيب أن تكون عليه األمة األمريكية وبارك اهلل أمم وبلدان العامل.
دائما .إننا يف أمريكا نؤمن بعظمة احلرية وكرامة الفرد .ونؤمن
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية
باحلكم الذايت وسيادة القانون .ونقدر الثقافة اليت حتافظ على
العامة ،أود أن أشكر رئيس الواليات املتحدة األمريكية على
حريتنا ،الثقافة اليت تقوم على األسر القوية ،واإلميان العميق،
البيان الذي أدىل به للتو.
واالستقالل القوي.
اصطحب السيد دونالد ترامب ،رئيس الواليات املتحدة
حنتفي بأبطالنا ،ونعتز بتقاليدنا ،وقبل كل شيء ،حنب
األمريكية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
بلدنا.
علقت اجللسة الساعة  11/15واستؤنفت الساعة
إن داخل كل فرد يف هذه القاعة العظيمة اليوم ،وكل فرد
11/20
يستمع يف مجيع أحناء العامل ،هناك قلب شخص وطين يشعر
باحلب القوي ذاته لبلده ،والوالء الشديد ذاته لوطنه .إن احلماس خطاب السيد رجب طيب أردوغان ،رئيس جمهورية تركيا
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
الذي يشتعل يف قلوب الوطنيني وأرواح األمم قد أهلم اإلصالح
والثورة والتضحية واإليثار واإلجنازات العلمية واألعمال الفنية خطاب رئيس مجهورية تركيا.
الرائعة .إن مهمتنا ليست إمخاده ،وإمنا احتضانه ،والبناء من
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ُ
اصطحب السيد رجب طيب أردوغان ،رئيس مجهورية تركيا خفضوا املساعدة اإلنسانية هلم ،إمنا يزيدون من جرأة القائمني
إىل قاعة اجلمعية العامة.
بالقمع .لكن حىت لو أدار العامل بأسره ظهره هلم ،ستظل تركيا
الرئيسة (تكلمت باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،تأخذ جانب املضطهدين الفلسطينيني وسنحمي املركز التارخيي
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد رجب طيب والقانوين ألوىل قبلتينا ،القدس.
أردوغان ،رئيس مجهورية تركيا ،وأدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
ولألسف ،نواجه كل يوم يف العديد من أرجاء العامل
الرئيس أردوغان (تكلم بالرتكية؛ (قدم الوفد الرتمجة مشاهد التطهري العرقي والقتل اجلماعي اليت ال يود أي منا أن
الشفوية) :يشرفين أن أحييكم شخصيا ،سيديت الرئيسة ،بالنيابة يراها .وباملثل ،من الصحة إىل التعليم ،ومن الغذاء إىل الثقافة،
يبلغ عدم الرضا مستوى مرتفعا فيما يتعلق مبقدار العمل الذي
عن بلدي وشعيب.
تضطلع به هذه املنظمة الضخمة .وحنن ال نود أن نرى هذه
بداية أود أن أشكر فخامة السيد مريوسالف اليتشاك
اهليكل املهم يتحول إىل منظمة تُشتهر باإلخفاق والشكاوى
على جناحه يف إدارة دفة أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية
باستمرار .ولذلك ،نشدد يف كل مناسبة ،على احلاجة إىل
والسبعني ،العام املاضي .وأود أيضا أن أهنئ السيدة ماريا
إصالح شامل هليكل وأداء األمم املتحدة ،وال سيما جملس
فرناندا إسبينوسا غارسيس اليت تولت رئاسة اجلمعية العامة.
األمن.
وآمل وأبتهل أن تتيح لنا دورة اجلمعية العامة هذا العام الفرصة
ونعتقد أنه عندما نقول “العامل أكرب من مخسة” فإننا نغدو
لتحقيق ما هو أفضل جلميع شعوب العامل.
صوت الضمري اجلماعي للجنس البشري بأكمله .إن العامل ليس
إننا نعقد هذه اجللسة مبناسبة الذكرى املئوية النتهاء احلرب
عامل زمن احلرب العاملية الثانية ،أو ما بعدها .إن لدينا ممثلني
العاملية األوىل .لقد استبدلت عصبة األمم ،اليت أنشئت بعد
من  194بلدا حتت هذا السقف .ملاذا ال ميُثل  ١٩٤بلدا
احلرب باألمم املتحدة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية مباشرة.
يف جملس األمن؟ وملاذا ال تكون هلا بالتناوب مقاعد دائمة يف
ومما ال شك فيه أن األمم املتحدة ،طوال  ٧٣سنة من تارخيها
جملس األمن؟ لدينا فقط مخسة مقاعد دائمة يف جملس األمن،
قد اضطلعت جبهود ضخمة ،وحققت جناحات كبرية .ومع
وباقي املقاعد مؤقتة فحسب وبدون أي سلطة على اإلطالق.
ذلك ،علينا أيضا أن نعرتف بأنه مبرور الوقت تقلصت قدرة
إن اقتصار إصالح األمم املتحدة على امليزانية لن يسهم
األمم املتحدة على الوفاء بتوقعات السالم والرفاه البشرية.
يف تسوية املشاكل احلقيقية أو جيعل أي شخص سعيدا أو
لقد أخذ جملس األمن على عاتقه خصوصا ،خدمة مصاحل
راضيا .ومثة حاجة إىل زيادة كفاءة املنظمة ،اليت اعتربها بالغة
أصحاب املقاعد اخلمسة الدائمة ،الذين هلم حق النقض ،يف حني
األمهية بالنسبة ملستقبل العامل .ويشمل ذلك اجملاالت األساسية
يقف مكبل اليدين يف مواجهة القمع يف أجزاء أخرى من العامل.
يف املساواة االجتماعية والتنمية واألمن .وحنن حباجة إىل القيام
إن املذابح اليت وقعت يف البوسنة واهلرسك ،ورواندا ،والصومال،
بالكثري من اإلصالحات.
ومؤخرا يف ميامنار ،وتلك اليت حتدث يف األرض الفلسطينية
وعندما تنظر تركيا إىل العامل  -بدءا من منطقتنا اجلغرافية
احملتلة بينما حنن نتكلم ،قد جرت على مرأى من جملس األمن.
وأولئك الذين يلتزمون الصمت إزاء قمع الفلسطينيني ،والذين  -نرى أن هناك العديد من املهام اجلسيمة اليت يتعني أن تضطلع
هبا األمم املتحدة .وحبسب فهمنا تأيت العدالة يف املقام األول،
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إن كل ما قيل على هذه املنصة ،ومجيع التحليالت
وهي ستأيت بالنظام ،واإلنقاذ والسعادة للعامل بأسره .وحبسب
حضارتنا نشري إىل الظاهرة املعروفة باسم “دائرة العدل” اليت واملقرتحات اليت أتينا هبا ،لن تكون ذات معىن إال إذا متكنا من
تستند إىل إنشاء وإدارة العالقات بصورة صحيحة ،بني اجملتمع وضعها موضع التنفيذ.
والقانون والدولة وسلطة الدولة واالقتصاد والعدالة .إن صالت
مرة أخرى ،ووفقا للفيلسوف جالل الدين الرومي ،فإن
تلك الدائرة مرتابطة .بيد أن تلك الصالت ممزقة يف عامل اليوم أيا الظامل هو الشخص الذي ال يفي بواجباته جتاه اجلنس البشري.
كانت وجهتك .وهذا هو السبب يف أن عاملنا اليوم قد وقع يف وإذا أردنا جعل األمم املتحدة مصدرا للعدالة بدال من القسوة،
فخ عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،ويعاين فعلينا أن نكرس أنفسنا بشكل أكرب للمهام املوكولة إلينا.
باستمرار.
وتواصل تركيا جهودها الرامية إىل حتقيق عامل أكثر إنصافا
وإلتاحة مستقبل يسوده السالم واألمن للجميع ،يتعني من خالل دبلوماسيتها اإلنسانية العاملية .وحنن نستضيف
علينا حتقيق النجاح لكفاح البشرية ،بدءا من البحث عن العدالة حالياً  4ماليني الجئ داخل حدودنا ،قدم منهم  3.5ماليني
وانتهاء بإقامة العدل .واليوم ،عندما تبلغ األصول اململوكة لـ  ٦٢الجئ من سورية .وهذا أمر غري مسبوق على الصعيد العاملي.
من أغىن سكان العامل نصف أصول سكان العامل البالغ عددهم وحيصل هؤالء الالجئون على مجيع أشكال اخلدمات اليت قد
 3.6بليون شخص ،فإن ذلك يعين أن هناك مشكلة كبرية علينا حيتاجها املرء .وأنفقت اجلمهورية الرتكية حىت اآلن حوايل 32
أن نفعل شيئا حياهلا .ففي كل ليلة يبيت  ٨٢١مليون شخص بليون دوالر على رعاية الالجئني .وعالوة على ذلك ،قدمنا
جوعى؛ ويف الوقت نفسه هناك أكثر من  672مليون شخص مساعدات إنسانية إىل ماليني األشخاص احملتاجني يف املدن
مصابون بالبدانة .مثة مشكلة يف ذلك .وهناك  ٢٥٨مليونا من اليت قمنا بتأمينها يف السابق ،مثل جرابلس والراعي وعفرين يف
السكان يف مجيع أحناء العامل جيوبون الشوارع حبثا عن ظروف سورية ،مثلما حدث متاما يف مناطق ختفيف التوتر اليت أُعلن
أفضل للعيش والبقاء على قيد احلياة .وهناك  ٦٨مليون مشرد عنها مؤخرا يف مدينة إدلب.
يف مجيع أحناء العامل ،األمر الذي يشري كذلك إىل مشكلة معلقة
إن عدد الطالب السوريني امللتحقني باملدارس يف تركيا
أخرى علينا أن نفعل شيئا حياهلا .كما أن هناك مشكلة عندما
أعلى بكثري من  ٦٠٠ ٠٠٠طالب .وحيصل الالجئون يف
تكون احتماالت الوفيات املبكرة للرضع املولودين يف أفريقيا
بلدنا على مجيع خدمات الرعاية الصحية جمانا ،شأهنم شأن
تسعة أمثاهلا بالنسبة للرضع املولودين هنا.
أي مواطن تركي .وباإلضافة إىل ذلك ،نليب مجيع احتياجات
ولقد قال الرومي الفيلسوف املسلم الشهري ذات مرة ،الالجئني يف مراكز احلماية الرتكية .ومع ذلك ،مل نتلق حىت اآلن
والذي بدأ شعاعه يسطع من مدينة قونيه ،يف قلب األناضول ،سوى  ٦٠٠مليون دوالر من املنظمات الدولية ومبلغ 1.7
مستهدفا توعية مجيع البشر يف مجيع أحناء العامل ،إن العدالة بليون يورو فقط من االحتاد األورويب .وال تذهب تلك األموال
تعين إعادة األمور إىل نصاهبا  -أي إعطاء الشخص ما حيتاجه إىل امليزانية الرتكية مباشرة ،بل جيري حتويلها مباشرة إىل املنظمات
أو يرغب فيه .فلننشئ نظاما لإلدارة العاملية يكون مبثابة درع غري احلكومية اليت تعمل لصاحل الالجئني .وقد سبق وتعهد
حلماية املضطهدين ،والضحايا ،ولنمد يد العون إىل اجلياع ومن االحتاد األورويب بتخصيص ثالثة باليني يورو لرتكيا ،ولكن ذلك
ال مأوى هلم ،وبذلك جنلب األمل لألجيال املقبلة.
متوقف اآلن على تنفيذ مشاريع حمددة .ونواصل تقدمي اخلدمات
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إىل الالجئني كل يوم دون أي شروط مسبقة أو انقطاع على
اإلطالق .ونتوقع تقدمي دعم أكثر سخاء ومرونة إىل تركيا،
وال سيما من جانب االحتاد األورويب ،ألننا منعنا تدفقات كبرية
من الالجئني من الوصول إىل أجزاء أخرى من العامل ،وال سيما
إىل أوروبا ،والفضل يعود ملا وفرناه من فرص لالجئني لدينا.
وعالوة على ذلك ،فإننا نقدم معونة إمنائية إنسانية كبرية يف
مجيع أحناء العامل ،وليس لالجئني داخل حدودنا أو بالقرب منها
فحسب .ويف هذا العام ،حتتل تركيا املرتبة السادسة يف العامل من
حيث جمموع املعونة اإلمنائية ،واملرتبة األوىل يف جمال املساعدة
اإلنسانية .وتركيا واحدة من بني أكرب اجلهات املاحنة يف جمال
التنمية واملعونة اإلنسانية ،نظرا ألننا حنتل املرتبة السابعة عشرة
بني أكرب اقتصادات العامل .وميثل التزامنا القوي تعبريا قويا عن
األمهية اليت نعلقها على املعونة اإلنسانية ومساعدة احملتاجني.
وعلى النحو املشار إليه يف نداء اجلمعية العامة هلذا العام،
فإن العامل حيتاج إىل قيادة عاملية ومسؤولية مشرتكة أكثر من
أي وقت مضى من أجل بناء جمتمعات مستدامة تنعم بالسالم
ويسودها التكافؤ .وتبذل تركيا جهودا كبرية يف هذا االجتاه داخل
األمم املتحدة .وأصبحت مبادرة الوساطة من أجل السالم ،اليت
أطلقناها مع فنلندا يف عام  ،٢٠١٠حتظى اآلن بدعم جمموعة
أصدقاء الوساطة ،اليت تتألف من  ٥٦دولة عضوا .واختذنا أيضا
خطوات جدية إىل األمام يف هذا الصدد يف إطار منظمة التعاون
اإلسالمي ،اليت نرأسها يف الوقت احلايل.
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ويف العراق ،نشجع مجيع األطراف على بذل اجلهود الرامية إىل
ضمان مستقبل البلد .وفيما يتعلق بالعنصرية وكراهية األجانب
وكراهية اإلسالم ،فإننا نسعى جاهدين ملنع االجتاهات السلبية
من الظهور يف أجزاء خمتلفة من العامل ،وال سيما يف أوروبا.
كما اعتمدنا موقفاً نشطاً استجابة للتطورات اجلارية يف
سورية ،اليت أصبحت اآلن مكاناً تقوم غالبية بلدان العامل
بتصدير اجلماعات املتطرفة املقيمة داخل حدودها إليها .ومن
خالل دعمنا لعملييت جنيف وأستانا ومناطق ختفيف التوتر اليت
متت إقامتها ،نواصل السعي إىل حتقيق السالم واالستقرار يف
سورية وحناول أن جنعل سورية بلدا ينعم بالسالم مرة أخرى.
وبتطهرينا ملنطقيت جرابلس والراعي من تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام ،ومنطقة عفرين من حزب العمال الكردستاين،
وحزب االحتاد الدميقراطي ووحدات محاية الشعب  -وهي
مجيعها منظمات إرهابية  -إمنا حولنا منطقة مساحتها أكثر من
 ٤ ٠٠٠كيلومرت مربع إىل منطقة آمنة يسودها السالم للماليني
من السوريني.
ويف اآلونة األخرية ،وقعنا اتفاقا مع روسيا ،اتفاق سوتشي،
والذي منعنا من خالله اعتداءات النظام الدموية على مناطق
ختفيف التوتر يف حمافظة إدلب ،حيث يعيش  3.5ماليني مدين.
ونعتقد أنه من خالل منع تكرار املذابح اليت نُفذت سابقاً يف
حلب ومحاة ومحص ودرعا والغوطة الشرقية ،تكون تركيا قد
مهدت الطريق أمام إحالل السالم والتوصل إىل حل سياسي يف
البلد ،وال سيما يف إدلب .وهدفنا هو تطهري األراضي السورية
من وجود اإلرهابيني على طول الطريق من منبج إىل احلدود
العراقية .وأدعو مجيع األطراف إىل دعم إجياد حل سياسي عادل
ومستدام يف سورية من خالل اتباع هنج بناء .ونود أن نشهد
اتباع هنج قائم على املبادئ ضد مجيع التنظيمات اإلرهابية.

وغدت مبادرة حتالف احلضارات ،اليت أطلقناها مع
إسبانيا ،مبادرة لألمم املتحدة مبشاركة  ١٤٦دولة عضوا.
وخبصوص مساعدة الصومال الذي يعاين من اجلوع يف الوقوف
على قدميه ،فإننا نعكف حاليا على تنفيذ برنامج للتنمية أعتقد
أنه سيكون منوذجا حيتذى به يف بقية العامل .وقد قمنا بتعبئة
إن من يزودون اإلرهابيني بعشرات اآلالف من الشاحنات
مجيع مواردنا وقدراتنا ملساعدة املاليني من األبرياء يف راخني،
اليت تبعد كثريا عن بلدنا .ونبذل جهوداً صادقة حلل أزمة اخلليج .وآالف من طائرات الشحن احململة باألسلحة والذخائر من أجل
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مصاحلهم التكتيكية ،سيشعرون بكل تأكيد باحلزن واألسى يف الذين اندسوا يف صفوف الشرطة والقضاء يف تركيا ،مث من خالل
املستقبل لقيامهم بذلك .إن دعم املنظمات اإلرهابية وإغالق وكالئهم يف القوات املسلحة.
احلدود أمام الالجئني ،مع إلقاء كامل العبء على كاهل عدد
ومع القوة االقتصادية والبريوقراطية اليت حققتها تلك
قليل من البلدان مثل تركيا ،لن مينح العامل مستقب ً
ال أكثر أمناً املنظمة اإلرهابية مبرور الزمن ،فإهنا حاولت السيطرة على
أو أكثر ازدهاراً .على العكس من ذلك ،فإن حتريف املسائل السياسة واجملتمع والدولة نفسها .ومع ذلك ،وبفضل الدعم
هبذه الطريقة سيصل بنا يوما ما إىل نقطة حبيث لن تتمكن القوي الذي يقدمه شعب بلدنا والكفاح القوي ضد منظمة
اإلجراءات اليت نتخذها من التغلب عليها .ولذلك ،فلنبذل فتح اهلل غولن اإلرهابية خالل األعوام اخلمسة املاضية ،فإننا
جهوداً صادقة وبناءة بقدر أكرب هبدف إجياد حلول يف املناطق قضينا على أغلبية أعضاء تلك املنظمة يف بلدنا .وميكننا اآلن
اليت تشهد نزاعات ،مثل سورية والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان أن نرى أن هذه املنظمة اإلرهابية تنفذ أنشطة مماثلة يف مجيع
وأوكرانيا ،وكذلك يف املناطق اليت ُيتمل أن تكون يف حالة نزاع ،أرجاء العامل .إننا حنذر العديد من البلدان الصديقة لرتكيا يف
مثل البلقان والقوقاز ومشال ووسط أفريقيا واخلليج وشرق البحر مجيع أرجاء العامل ونطالب بتسليم اإلرهابيني املختبئني داخل
األبيض املتوسط .وينبغي أال ننسى أنه إذا مل نتمكن من حتقيق حدودها ،ولكن بعض تلك البلدان عازفة عن تسليمهم .ولكن،
حد أدىن من السالم واالزدهار للجميع يف كل أحناء العامل ،فلن يف هناية املطاف ،سيكون مثن هذا العزوف باهظا للغاية.
يتمكن أحد من أن يعيش بأمان داخل حدوده.
وحتصل منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية على عائدات ترتواح
وال حتصل مجيع املنظمات اإلرهابية على نفوذها من خالل بني  700مليون و  800مليون دوالرا يف الواليات املتحدة من
أعماهلا املسلحة فحسب .فبعضها يستخدم أساليب أكثر خالل مدارسها املستقلة املوجودة يف واليات خمتلفة يف مجيع
تعقيداً وسرية وأكثر خداعاً .فقد حاولت منظمة فتح اهلل غولن أحناء البلد .وذلك الرقم ال يشمل الدخل الذي تدره املؤسسات
اإلرهابية القيام بانقالب ليلة  15متوز/يوليه يف عام  ،2016ويف التجارية املشاركة يف مجيع أنواع أنشطة غسل األموال واهلياكل
هناية املطاف ،استُشهد  251من املدنيني األتراك وأصيب أكثر األخرى ذات اخلطط السرية اليت تبدو وكأهنا منظمات غري
من  2 193مدنياً جبروح .وهذا هو نوع التنظيمات اإلرهابية حكومية .إنين أشعر باإلستياء ،ولذلك السبب أحذر بكل
الذي أشرت إليه للتو .ومنظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية تتسرت وراء صراحة البلدان الصديقة لرتكيا يف مجيع أرجاء العامل .وأدعوها
مفاهيم براقة مثل التعليم والرعاية االجتماعية واحلوار ،وتواصل إىل تعبئة جهودها ملكافحة وجود منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية
العمل بصفتها منظمة غري حكومية أو مؤسسة جتارية .ويعيش يف بلداهنا .وجيب أن نبدي التضامن نفسه الذي أبديناه فيما
زعيم هذه املنظمة اإلرهابية حالياً يف والية بنسلفانيا حياة راغدة يتعلق باملنظمات اإلرهابية املسلحة واألنظمة املتعطشة للدماء
جدا ،على رقعة أرض مساحتها أكثر من  400فدان.
إزاء تلك العصابة اخلبيثة أيضا .وحنن على استعداد لتبادل
وطوال العقود األربعة املاضية ،كانت هذه املنظمة اإلرهابية خرباتنا واملعلومات اليت مجعناها بشأن تلك املسألة مع البلدان
تنمو وتتطور يف تركيا عن طريق اخلداع ،ورأينا وجهها احلقيقي الصديقة لرتكيا وأي بلد مستعد للتعاون معنا بصورة وثيقة.
عندما شعر اإلرهابيون بأهنم أصبحوا أقوياء مبا يكفي للقيام
لقد أحلقت احلروب التجارية الضرر بالبشرية يف كل
بانقالب .وشرعوا يف حماوالت متتالية ،أوالً بواسطة عمالئهم العصور .وحنن نقف على حافة حرب أخرى من تلك احلروب
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املخيفة .وال ميكن ألي أحد منا أن يبقى صامتا يف وجه الفوضى السياسية واالقتصادية اليت جير العامل إليها .وحيدونا
عمليات اإللغاء التعسفية لالتفاقات التجارية ،وتفشي سيطرة األمل يف أن نتلقى دعم اجملتمع الدويل يف ذلك الصدد.
النزعة احلمائية واستخدام اجلزاءات االقتصادية كأسلحة .إن
وقبل أن أختتم خطايب ،أود أن أشاطر اجلمعية مالحظتني
اآلثار السلبية لتلك التطورات امللتوية ستؤثر يف هناية املطاف إضافيتني.
على مجيع البلدان .وجيب علينا مجيعا أن نعمل معا ملنع األضرار
أوال ،نعتقد أن هناك حاجة إىل إنشاء مؤسسة يف إطار
اليت تلحق بالنظام التجاري العاملي نتيجة للقرارات االنفرادية اليت
األمم املتحدة من أجل الشباب ،ألن الشباب يضمنون استدامة
تتخذ يف شكل فرض جزاءات .ويف وقت حنن حباجة إىل العمل
مستقبلنا .وتقرتح تركيا إنشاء منظمة لألمم املتحدة للشباب يف
حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  ،2030فإنه ال أحد
أقرب وقت ممكن ،ونقرتح اسطنبول ،املدينة اليت ترمز إىل تاريخ
يريد أن يشهد العامل متزقا اقتصاديا جديدا.
العامل ،مقرا هلذه املنظمة .وميكننا أن خنصص مركزا للشباب،
ومن السهل إثارة الفوضى ،ولكن من الصعوبة مبكان جيري بناؤه حاليا يف اسطنبول ،لتلك املنظمة.
استعادة النظام .ولألسف ،يف الوقت احلايل حتاول بعض البلدان
ثانيا ،استضفنا ،يف عام  ،2005مؤمتر القمة العاملي
باستمرار إحداث الفوضى .وال يوجد خطر أكرب من وجود
للشيخوخة يف تركيا للمرة األوىل ،وبعد ذلك حدد عام 2019
نظام عاملي يفتقد الرمحة والضمري واحلقيقة واألمل .وذلك هو
السنة الدولية لكبار السن .ويف ذلك الصدد ،جيري إنشاء وكالة
اخلطر الذي نواجهه اآلن .لقد ظلت تركيا دائما مؤيدة حلرية
األمم املتحدة الدولية للمسنني يف اسطنبول ،وستعقد اجلمعية
التجارة وحرية تنقل األشخاص والسلع .وكل تراجع يف تلك
العاملية الثالثة للشيخوخة يف اسطنبول .وأدعو بكل ترحيب
اجملاالت حيدث تداعيات سلبية سيكون من الصعوبة مبكان
املمثلني إىل حضور مؤمتر القمة ذاك ،الذي سيعقد يف 10
التغلب عليها من أجل األجيال املقبلة .وفضال عن ذلك ،فإن
كانون األول/ديسمرب.
مما يزيد شعورنا خبيبة األمل كون هذا النهج طرح خبطاب للتهديد
ومرة أخرى ،أمتين كل النجاح للجمعية العامة خالل دورهتا
والقوة وبالتجاهل التام لتاريخ العالقات الثنائية .وحنن نؤيد حل
مشاكلنا عن طريق احلوار البناء على قدم املساواة .ونتوقع العمل الثالثة والسبعني .وأصالة عن نفسي وبالنيابة عن بلدي ،أود
أن أحيي حبرارة وبكل احرتام مجيع البلدان والشعوب املمثلة
بروح املسؤولية من مجيع أصدقائنا يف مجيع أرجاء العامل.
يف الربملان املشرتك للبشرية .وأرجو أن يسود فيها جو للسالم
إننا نقيم تعاونا فعاال ومتناسقا وبناء مع نظرائنا يف املنابر
والعافية.
الدولية ،مثل منظمة التجارة العاملية ،وجمموعة الـعشرين ،ومنظمة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن
التعاون اإلسالمي واالحتاد األورويب يف شكل االحتاد اجلمركي.
وأعربت تركيا دائما عن تأييدها الختاذ هنج مربح للجميع حنو أشكر رئيس مجهورية تركيا ،على البيان الذي أدىل به من فوره.
اجلهات اليت نتعامل معها يف مجيع أرجاء العامل .إن صدق
اصطحب السيد رجب طيب أردوغان ،رئيس مجهورية
تركيا ،من قاعة اجلمعية العامة.
النهج الذي نتبعه واضح ،وهلذا السبب نرى أن االدعاءات ضد
بلدنا وممارسة الضغط عليه أمور غري منصفة .ونعتقد أنه ميكننا،
بالرتافق مع البلدان واملؤسسات اليت تشارك منظورنا ،جتاوز
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كما كان احلال يف حقبة سابقة .بل على العكس ،كان األثر
خطاب السيد بول كاغامي ،رئيس جمهورية رواندا
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :تستمع اجلمعية اآلن خلطاب هو تركيز انتباه أفريقيا على احلاجة امللحة لرتتيب أمورنا الداخلية،
وتغيري طريقة عملنا بشكل أساسي .وهلذا السبب أطلق االحتاد
رئيس مجهورية رواندا.
األفريقي إصالحا ماليا ومؤسسيا كبريا قبل أكثر من ثالث
اصطحب السيد بول كاغامي ،رئيس مجهورية رواندا ،إىل
سنوات .وحنن نرى بالفعل حتقيق نتائج عملية.
قاعة اجلمعية العامة.
وأدى االنضباط املايل اجلديد إىل تراجع ميزانية اإلحتاد
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين
األفريقي بنسبة  12يف املائة مقارنة مبيزانية العام املاضي .كما
أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد بول كاغامي ،رئيس
زادت حصة التمويل املقدمة من الدول األعضاء زيادة كبرية .أما
مجهورية رواندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
املسامهات يف الصندوق الذي يساعد يف دفع تكاليف عمليات
الرئيس كاغامي (تكلم باإلنكليزية) :إذ جنتمع يف هذه دعم السالم اليت يضطلع هبا اإلحتاد األفريقي فهي يف أعلى
القاعة ونعمل معا جلعل األمم املتحدة أكثر أمهية جلميع الناس ،مستوى منذ إنشائه ،يف عام  .1993ومت يف وقت سابق من
فإن التطورات اإلجيابية يف أفريقيا اليت حصلت خالل العام هذا العام ،التوقيع على االتفاق التارخيي بشأن منطقة التجارة
املاضي تستحق اهتمام هذه اهليئة .وأود أن أبدأ بياين مبفارقة .احلرة األفريقية القارية ،الذي شكل تتوجيا جلهود استمرت لعقود.
ال توجد أية منطقة أخرى يلمس فيها اإلحساس بالتضامن ومبجرد دخوهلا حيز التنفيذ ،سيتم إعادة حتديد مكان إفريقيا يف
عرب الوطين والوحدة بصورة أعمق من الصورة اليت يلمس هبا البنية االقتصادية والتجارية العاملية.
يف أفريقيا .ففي سياقنا مل يسمع بالفكرة اليت مفادها أن اهلوية
وسوف تساعد اقتصاديات الوفورات ،واملستويات األعلى
الوطنية اخلاصة بكل واحد منا تتناقض مع الوحدوية األفريقية .من التجارة البينية األفريقية قارتنا على حتقيق أهداف التنمية
ولكن ،بالرغم من تلك اهلبة املدنية الفريدة ،فإن أفريقيا عرفت املستدامة حبلول عام  .2030كما سنرى إمكانيات جديدة
يف كثري من األحيان باإلنقسام واالختالل يف املمارسة العملية .للشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع القطاع اخلاص املتنامي
وذلك ما ترك أفريقيا غري قادرة على صياغة مصاحلها املشرتكة يف أفريقيا .وقدم هذا العام أيضا أمثلة على الشؤون األمنية
وتعزيز هذه املصاحل .لقد ختلينا عن حتمل املسؤولية عن مستقبلنا اإلقليمية والتحوالت السياسية الرئيسية اليت جيري التعامل معها
لآلخرين ليس بالقوة ،ولكن بسبب التقصري.
بطريقة سلمية وتطلعية .إن التشاور والقيادة األكثر فعالية يقلالن

توىل رئاسة اجللسة نائب الرئيس ،السيد حبر العلوم من احلاجة إىل وساطة خارجية ،وهذا هي الكيفية اليت ينبغي أن
تكون األمور عليها.
(العراق).
إن الزمن يتغري بسرعة ،وبالتايل جيب أن تتغري إدارة املوقف
العاملي ألفريقيا .واالجتاه السائد يف قارتنا يسري صوب التعاون
أوثق وأكثر إنتاجية ،سواء من خالل اإلحتاد األفريقي أو
جمتمعاتنا االقتصادية اإلقليمية .إن الرتاجع الواضح للمعتقدات
األكيدة والسلطات القدمية ،ال جيلب االضطراب إىل أفريقيا،
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إن التطورات اهلائلة يف منطقة القرن األفريقي ،يف إريرتيا
وإثيوبيا وجيبويت وحىت الصومال ،هي األكثر بروزا .ويستحق
قادة املنطقة دعمنا الكامل ألهنم يضعون جانبا عقود من انعدام
الثقة ويعملون على التوصل إىل تسوية شاملة .ومن املهم أن
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يتعاون جملس األمن بشكل وثيق مع اإلحتاد األفريقي ملصاحبة عاملية .إن معاجلة هذا اخللل يف أساس نظامنا هو ما سيشكل
شكال إلحياء التعاون املتعدد األطراف ،وجتديد شرعية
عملية التطبيع هذه.
ويف زمبابوي أيضا ،تتطلب املراحل التالية ملسار التقدم يف املؤسسات الدولية ذات األمهية البالغة ملستقبل كوكبنا.
ونتطلع خالل السنوات املقبلة ،إىل تعميق الشراكة اهلامة
البلد تشجيعا مستمرا من جانب اجملتمع الدويل .لكن هناك
حاالت أخرى يف أفريقيا ،ال سيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى بني أفريقيا واألمم املتحدة والنهوض بربناجمنا املشرتك للسلم
وليبيا والساحل وجنوب السودان ،حيث ال تزال املشاكل واألمن واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومحاية البيئة وحتقيق
اخلطرية دون حل ،رغم وجود من الكثري من اإلمكانات .وجيب االزدهار املشرتك.
أن جتتمع إفريقيا والعامل معاً وأن يقوما مبا جيب القيام به لتنسيق
الرئيس بالنيابة :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،أود أن أشكر
املبادرات املتداخلة وضمان احرتام االتفاقيات.
رئيس مجهورية رواندا على البيان الذي أدىل به للتو.

ويشكل السالم واألمن أساس الرفاه االقتصادي
واالجتماعي .لقد شهدنا باألمس ،االحتفال بالذكرى املئوية
مليالد نيلسون مانديال بقمة نيلسون مانديال للسالم .وهبذه
الروح ،من املقرر بالفعل أن نبدأ فصال جديدا من خالل التعاون
بني اإلحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن التمويل املستقر
لعمليات دعم السالم املكلفة بتفويض من اإلحتاد األفريقي.
وحيظى مشروع القرار الذي سيقدمه أعضاء جملس األمن الثالثة
يف أفريقيا بالدعم الكامل لالحتاد األفريقي .وستتفق هذه اخلطوة
أيضا مع مبادرة األمني العام اجلديدة للعمل من أجل حفظ
السالم .وهذا جيسد مرة أخرى أن وجود أفريقيا أكثر تركيزا
وعمال أمر يفيد اجلميع.

اصطحب السيد بول كاغامي ،رئيس مجهورية رواندا ،إىل
خارج قاعة اجلمعية العامة.
خطاب السيد إنريكي بينيا نييتو ،رئيس الواليات المكسيكية
المتحدة
الرئيس بالنيابة :تستمع اجلمعية اآلن إىل خطاب يلقيه
رئيس الواليات املكسيكية املتحدة.

اصطحب السيد إنريكي بينيا نييتو ،رئيس الوﻻيات املتحدة
املكسيكية ،إىل قاعة اجلمعية العامة.

الرئيس بالنيابة :يشرفين بالنيابة عن اجلمعية العامة،
الرتحيب يف األمم املتحدة بفخامة السيد إنريكي بينيا نييتو،
ويف هذا السياق األوسع للشراكة األقوى بني مؤسساتنا ،رئيس الواليات املتحدة املكسيكية ،وأن أدعوه إىل خماطبة
من املهم أن مينح التمثيل الدبلوماسي لالحتاد األفريقي هنا يف اجلمعية العامة.
األمم املتحدة املركز والوزن اللذين تتمتع هبما اهليئات اإلقليمية
الرئيس بينيا نييتو (تكلم باإلنكليزية) :أهنئ السفرية ماريا
األخرى .وموضوع املناقشة العامة هلذا العام هو “جعل األمم فرناندا اسبينوزا غارسيا على انتخاهبا رئيسة للجمعية العامة.
املتحدة مالئمة جلميع الناس” .ويتطلب ذلك التزاما بتحقيق وأرحب برتؤس امرأة من أمريكا الالتينية ألول مرة يف التاريخ،
تعددية حقيقية كانت غائبة يف كثري من األحيان .فالنظام احلايل أعمال اجلمعية العامة.
ذي املسارين للحوكمة العاملية غري قابل لالستمرار .والقليل فقط
وقد أبدت املكسيك ،منذ إنشاء املنظمة ،استعدادها
هم الذين حيددون املعايري اليت حيكم هبا اآلخرون .لكن املعايري
للمساعدة يف حتويل املثل العليا اليت أدت إىل إنشائها إىل واقع.
اليت ال تنطبق على اجلميع على قدم املساواة ،ليست معايري
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وحنن ندرك ،كمكسيكيني ،مسؤولياتنا كدولة تشكل جزءا من بلدان أخرى ممثلة يف هذه القاعة ،التقييم السنوي ألثر التغري
جمتمع دول مستقلة وذات سيادة .لقد متكنت األجيال املتعاقبة التكنولوجي السريع ،وخباصة الذكاء االصطناعي ،على حتقيق
من بناء دولة دميقراطية وتعددية يف املكسيك وجمتمع حر خطة .2030
وتشاركي واقتصاد دينامي ومنفتح على العامل .وقد أسهمنا ،يف
إن تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ يشكل أولوية
الوقت نفسه ،يف املداوالت والعمل الذي تركز على التحديات بالنسبة لبلدي .فنحن ،كمجتمع دويل ،علينا التزام أخالقي
الكبرية اليت تواجه اجملتمع الدويل يف البحث عن السالم واألمن بوضع املبادئ موضع التنفيذ وحتقيق التخفيف والتكيف ومتويل
الدوليني ،والنهوض بالتنمية املستدامة ،واحرتام حقوق اإلنسان .األهداف األكثر طموحا .وقد تصرفت املكسيك مبسؤولية يف
تلك هي القيم العاملية اليت أهلمت جهود املكسيك وأرشدهتا البحث عن حلول للتحديات اليت تشكلها اهلجرة .إنين أرحب
للتغلب على التحديات اليت تواجه جمتمعنا.
بالتقدم الذي أحرزناه يف حتقيق االتفاق العاملي من أجل اهلجرة

ومتضي املكسيك قدما ،بالتزام وتعاون الفروع الثالثة
حلكومة بلدنا واألحزاب السياسية املختلفة ومنظمات اجملتمع
املدين وممثلي خمتلف القطاعات االقتصادية ،حنو حتسني
مستويات الثروة والتنمية .وقد سعينا إىل تعزيز مؤسساتنا ومحاية
جمتمعنا من خطر اجلرمية والعنف يف السعي إىل حتقيق العيش يف
سالم يف املكسيك .وقد عملنا على حتسني الظروف املعيشية
للفئات األكثر ضعفا من خالل احلد من مستويات الفقر وبناء
مكسيك شاملة للجميع .لقد حولنا النظام التعليمي املكسيكي
حبيث يوفر لالأطفال والشباب يف البلد تعليما جيدا يعدهم
حلياة ناجحة وسعيدة .وقمنا بإزالة احلواجز اليت ظلت ،لعقود،
تعوق التنمية االقتصادية الكاملة ،وبالتايل ازدهار املكسيك.
وقد قمنا بدور نشط يف إجياد حلول للتحديات الدولية ،وهو
أمر يناسب أحد البلدان الـ  10األكثر اكتظاظا بالسكان وأحد
االقتصادات الـ  15األكرب يف العامل ،وجهة فاعلة مسؤولة
يف العامل.
وقد ترجم بلدي الشعور باملسؤولية إىل شعار يف سياسته
اخلارجية .وقد تصرفت املكسيك مبسؤولية يف تعزيز التنمية
املستدامة ،اليت تفيد اجلميع .ولذلك السبب ،أنشأنا هيكال
مؤسسيا ،بالتعاون مع السلطة التنفيذية االحتادية ،للنهوض
خبطة التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠وعززنا ،بالتعاون مع
N1829767

اآلمنة واملنظمة والنظامية .وقد عمل املمثالن الدائمان للمكسيك
وسويسرا ،استنادا إىل النموذج اإلمنائي اجلديد ،خالل العامني
املاضيني مع الدول ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية
واألوساط األكادميية لوضع املبادئ التوجيهية التالية لالتفاق:
احرتام حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين بصرف النظر عن
وضعهم كمهاجرين ،وتقاسم املسؤولية واالحرتام املطلق لسيادة
الدول ،من بني أمور أخرى .وسيتيح لنا االعتماد الرمسي املقبل
لذلك الصك يف مراكش يف كانون األول/ديسمرب التعويل على
وثيقة تأسيسية لإلدارة الدولية للهجرة.

لقد ظلت املكسيك تتصرف مبسؤولية يف تعزيز السلم
واألمن الدوليني .فبعد توقف دام أكثر من عقدين من الزمن،
استأنفت املكسيك مشاركتها يف عمليات حفظ السالم .وقد
أسهمنا ،يف السنوات األخرية ،يف العمليات اليت نشرت يف
أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
كما أن املكسيك وضعت بصماهتا يف الكفاح من أجل القضاء
التام على أسلحة الدمار الشامل ،وال سيما نزع السالح
النووي .وبناء على ذلك ،بدأنا ودعمنا العملية اليت اختتمت
يف  ٢٠١٧بالتفاوض بشأن معاهدة حظر األسلحة النووية،
اليت صدقت املكسيك عليها يف كانون الثاين/يناير .وحنث مجيع
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الدول األعضاء اليت مل توقع بعد على املعاهدة وتصدق عليها استعادة الدميقراطية والسالم واحرتام حقوق اإلنسان يف مجيع
أحناء القارة .وسنسعى على الدوام إلجياد حلول سلمية يتفق
على القيام بذلك من دون إبطاء.
وأسلحة الدمار الشامل ليست التهديد الوحيد للمجتمع .عليها مواطنو تلك البلدان ،يف احرتام كامل ملبدأ عدم التدخل.
وتعيد املكسيك اليوم تأكيد دعوهتا ،كما فعلت باستمرار
فاالجتار غري املشروع باألسلحة هو أحد أكرب التحديات اليت
تواجه األمن القومي اليت كان على املكسيك ،شأهنا يف ذلك يف املاضي ،إىل إهناء احلصار التجاري واملايل املفروض على
شأن بلدان عديدة أخرى ،أن تواجهها .إنين أقول هذا بعبارات كوبا .فاملكسيك تعتقد أنه ال بد من إجياد حلول للمشاكل من
ال لبس فيها  -إنه بالنظر إىل الطبيعة اخلطرية لالجتار غري خالل احلوار واملفاوضات .وإنين على اقتناع بأن من شأن إهناء
املشروع يف األسلحة ،فإنه ميثل آفة جيب أن نتصدى هلا على احلصار أن يعود بالنفع على املنطقة بأسرها.
وجه السرعة .ومتثلت إحدى اخلطوات اهلامة للمضي قدما هبذا
لقد رأينا يف املشهد الدويل اليوم ،اجتاهات كان يبدو أنه قد
الكفاح يف التفاوض على معاهدة جتارة األسلحة واعتمادها .مت التغلب عليها وتبني يف املاضي أهنا تتعارض مع مصاحل التنمية،
وقد عقد أول مؤمتر للدول األطراف يف املعاهدة يف املكسيك مثل الدعوة إىل النزعات القومية اإلقصائية ،وعودة املمارسات
يف عام  .٢٠١٤وجيب علينا اآلن العمل على وضعها موضع التجارية احلمائية والتشكيك يف تعددية األطراف وتقويضها.
التنفيذ .وقد شكلت نتائج دورة  2016االستثنائية للجمعية فهذه السياسات تعزز اإلقصاء  -اإلقصاء السياسي لألقليات،
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية منعطفا هاما يف النظام واإلقصاء االجتماعي للفئات الضعيفة ،واإلقصاء االقتصادي
الدويل ملراقبة املخدرات .ومن شأن تنفيذها أن يتيح لنا االنتقال ملن هم أقل حظا واإلقصاء الثقايف لألشخاص الذين يعيشون أو
من جمرد احلظر إىل تنظيم فعال جيمع بني هنج املنع والصحة يفكرون بطريقة خمتلفة.
العامة وحقوق اإلنسان.
ويف مواجهة هذه التوجهات املقلقة ،أؤكد من جديد أمام
وقد تصرفت املكسيك مبسؤولية يف تعزيز حقوق اإلنسان .هذا احملفل العاملي أمهية تعددية األطراف والتعاون الدويل بالنسبة
حنن نسلم بأن بلدنا ال يزال يواجه حتديات كبرية فيما يتعلق للمكسيك .وتبني التجربة أن تعددية األطراف هي خري وسيلة
حبقوق اإلنسان ،ولذلك فقد نفذنا سياسات عامة حمددة للدفاع عن سيادة وكرامة كل دولة ،مع اإلسهام يف الوقت نفسه
للتصدي هلا .وقد حافظت املكسيك على االنفتاح أمام يف أمن ورفاه جمتمع األمم .وهلذا السبب ،يتعني على مجيع
التمحيص الدويل ،إذ أننا نعلم أنه يعمل كأداة مفيدة لتعزيز أعضاء املنظمة تأكيد ثقتهم فيها والتزامهم بتعزيزها.
أطرنا القانونية الوطنية وتعزز حقوق اإلنسان يف البلد .وجيب
وعلى وجه التحديد ،تدعو املكسيك الدول األعضاء،
على اجملتمع الدويل ،يف جهوده الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان،
أوال ،للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن إصالح شامل جمللس
أن يواصل تعزيز االحرتام للمبادئ الدميقراطية األساسية يف مجيع
األمن من شأنه أن يعزز تعددية األطراف ،وليس اإلتيان
أحناء العامل .ويشكل االستيالء على السلطة ،واالنتهاك املنظم
بأعضاء دائمني جدد وإنشاء مدد عضوية أطول لألعضاء
للحقوق السياسية ومتزيق النظام الدميقراطي واألزمة اإلنسانية
غري الدائمني؛ ثانيا ،ضمان أن تصبح خطة التنمية املستدامة
السائدة يف بعض املناطق يف القارة األمريكية ،مسائل تثري قلقنا
لعام  ،٢٠٣٠اليت تشكل ميثاقا اجتماعيا دوليا حقيقيا للقرن
العميق .وستبذل املكسيك أفضل جهودها الدبلوماسية لضمان
احلادي والعشرين ،دليال عامليا فعاال لضمان عدم ختلف أحد
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عن الركب؛ ثالثا ،تعزيز نظام حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء االلتزامات اليت أخذهتا فرادى دولنا على عاتقها لصاحل كل
العامل  -وحنن واثقون من أن تعيني السيدة ميشيل باتشيليت يف الدول ،ويف الوقت نفسه ،لصاحل اجملتمع الدويل ككل.
منصب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان سيعزز
الرئيس بالنيابة :باسم اجلمعية العامة ،أود أن أشكر رئيس
هذا الركن اهلام للمنظمة؛ رابعا ،االمتثال التام لقرارات جملس الواليات املتحدة املكسيكية على البيان الذي أدىل به للتو.
األمن ذات الصلة حلماية السلم واألمن الدوليني .ويشجعنا
ُ
اصطحب السيد إينريكي بينيا نييتو ،رئيس الواليات
التقدم احملرز يف احلوار بني مجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية
املتحدة املكسيكية ،من قاعة اجلمعية العامة.
الدميقراطية .ويف الوقت نفسه ،نكرر الدعوة إىل االمتثال لقرارات
جملس األمن ذات الصلة بشأن إخالء شبه اجلزيرة الكورية من خطاب السيد إيمانويل ماكرون ،رئيس الجمهورية الفرنسية
الرئيس بالنيابة :تستمع اجلمعية اآلن إىل خطاب رئيس
األسلحة النووية بالكامل.
إن بلدي جيتاز حاليا فرتة انتقال دميقراطي بني احلكومات .اجلمهورية الفرنسية.
والتغيري يف اإلدارات جيري يف بيئة من الثقة والنظام واالستقرار
االقتصادي والسالم االجتماعي ،ومييزه االحرتام غري املشروط
للحريات السياسية واالقتصادية ملواطين املكسيك .وحيث أنه
مل يعد يفصلين عن استكمال والييت كرئيس للمكسيك سوى
بضعة أسابيع ،سيكون هذا آخر بيان يل يف أكرب حمفل يف
اجملتمع الدويل .وخالل السنوات الست املاضية ،وجدت أن
احلوار والتعاون والنظام الدويل القائم على القواعد هو خيارنا
األمثل للتوصل إىل حلول عادلة ومشرتكة ودائمة للتحديات
العاملية.

ُ
اصطحب السيد إميانويل ماكرون ،رئيس اجلمهورية الفرنسية
إىل قاعة اجلمعية العامة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :باسم اجلمعية العامة،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد إميانويل
ماكرون ،رئيس اجلمهورية الفرنسية ،وأدعوه إىل خماطبة اجلمعية.

الرئيس ماكرون (تكلم بالفرنسية) :حنن مجيعا هنا ورثة
لألمل الكبري يف إنقاذ األجيال القادمة من ويالت احلرب،
وبناء نظام دويل يرتكز على القانون واحرتام املرء كلمته ،وقيادة
البشرية صوب التقدم االقتصادي واالجتماعي واألخالقي يف
إن بناء عامل يسوده السالم والصداقة والتعاون الدويل جو متزايد من احلرية اآلمنة .وقد رأينا النتائج .إذ انتشر التمتع
مل يكن أبدا مهمة سهلة .فهناك من يؤثرون اإلقصاء والشقاق .حبقوق اإلنسان ،ومنت التجارة واالزدهار ،وتراجع الفقر .كان
وهناك أيضا من خيتارون أن يكونوا جمرد مراقبني عوضا عن أن هذا هو إجنازنا للعقود العديدة املاضية.
يكونوا عوامل تغيري حبق .وهذه البدائل تتعارض مع روح الوئام
غري أنه ينبغي لنا النظر بأمانة يف اللحظة اليت نعيشها .إننا
واألخوة العاملية اليت تلهم أعضاء اجلمعية .وهذه املنظمة خري
نشهد اليوم أزمة عميقة يف نظام ويستفاليا الليربايل الدويل ،الذي
دليل على أن األمر يستحق الكفاح من أجل عامل أكثر سلما
عهدناه .أوال ،يرجع ذلك يف جزء منه ،إىل أنه أخفق يف تنظيم
وأمنا ومشوال ومساواة وتقدما واستدامة .إن التحديات اليت تواجه
نفسه .وحىت اآلن مل يُعثر على حل يتناسب مع مهمة مواجهة
اجملتمع الدويل تفرض علينا أن نظل أوفياء للمثل العليا اليت
إخفاقاته االقتصادية واملالية والبيئية واملناخية .ثانيا ،ألن قدرتنا
أهلمت تأسيس املنظمة ومواصلة البناء على املبادئ املكرسة يف
اجلماعية على االستجابة لألزمات يف كثري من األحيان ال تزال
ميثاق األمم املتحدة .فلنعمل مجيعا من أجل الوفاء مبسؤولية
ما يتزل دور
تعوقها االنقسامات داخل جملس األمن .وكثريا ُ

N1829767

35/69

A/73/PV.6

منظمتنا يف شجب انتهاكات احلقوق اليت تعهدت بضماهنا.
وبعد سبعني عاما على اعتماد اجلمعية العامة لإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان يف باريس ،أصبحت النسبية الثقافية والتارخيية
والدينية تتحدى اآلن أسس عامليتها.
ومع أهنا نشأت بدافع من األمل ،فرمبا تصبح األمم املتحدة
رمزا للضعف والعجز كعصبة األمم السابقة هلا .وعلينا أال نتطلع
بعيدا لنعلم من هم املسؤولون عن تلك اجلرمية ،فإهنم موجودون
هنا يف قاعة اجلمعية العامة هذه ،بل ويتكلمون هنا اليوم .فنحن
القادة من نتحمل املسؤولية عنها .وأرى يف ضوء ذلك ثالثة
مسارات لتفسري ذلك.

25/09/2018

الطريق املؤدي إىل تطوير الطاقة النووية لألغراض العسكرية ،غري
أن ذلك السعي قد توقف بفضل خطة العمل الشاملة املشرتكة
املتفق عليها يف فيينا يف عام  .٢٠١٥وجيب علينا اليوم ،كما
قلت قبل عام (انظر  ،)A/72/PV.4أال نسمح بتفاقم التوترات
اإلقليمية ،بل علينا أن نضع برنامج عمل على نطاق أوسع
يشمل مجيع األسلحة النووية والتسيارية والشواغل اإلقليمية
النامجة عن السياسات اإليرانية .وجيب أن نفعل ذلك من خالل
احلوار والتعددية دون سذاجة أو هتاون ودون أي تلميح للنوايا،
ألن ذلك ليس جمديا.
وميكن حل مشكلة االختالالت التجارية وآثارها على
جمتمعاتنا عن طريق القواعد املشرتكة املتوائمة مع الواقع الذي
نعيشه اليوم ،والذي جيعل ممكنا ضمان املنافسة العادلة على
قدم املساواة .ولن يستطيع أي هنج ثنائي نتّبعه لتسوية مجيع
منازعاتتنا التجارية أو احلمائية اجلديدة أن يفعل ذلك.

ويتمثل املسار األول يف االعتقاد بأن هذه جمرد حلظة أو
حدث تارخيي عابر قبل العودة إىل حياتنا الطبيعية .ولكين
ال أعتقد أن أن األمر كذلك .ألننا منر بأزمة تتعلق بالفعالية
واملبادئ يف عاملنا املعاصر الذي لن يستطيع استعادة إجنازاته
وإن ما يؤدي إىل حل األزمة بني إسرائيل وفلسطني
التارخيية اهلامة وأساليب عمله السابقة .وليست هذه اللحظة
ال ميكن أن يكون املبادرات االنفرادية قطعا ،أو بتجاهل حق
التارخيية عابرة ،بل هي مظهر من مظاهر فشلنا يف املاضي.
ويتمثل املسار الثاين يف قانون البقاء لألقوى .فاجلميع الفلسطينيني املشروع يف التمتع بالسالم الدائم ،أو التقليل من
يفضل اتّباع قوانينه اخلاصة .فذلك املسار  -مسار األحادية شأن حق اإلسرائيليني املشروع يف التمتع باألمن .وليس هناك
 يؤدي مباشرة إىل العزلة واملنازعات واالشتباكات على نطاق بديل موثوق إلقامة دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالمواسع مع اجلميع يف بيئة من التحريض والفنت املتبادلة على وأمن وعاصمتهما القدس .وتدرك إسرائيل أن فرنسا صديقة
حنو يسبب الضرر للجميع ،مبن يف ذلك الذين يعتقدون أهنم دائمة هلا ،وأدعو باسم تلك الصداقة إىل إهناء سياسة األمر
األقوى .وال ميكن اإللقاء باملسؤولية على عاتق اآلخرين ،الواقع اليت هتدد إمكانية التوصل إىل اتفاق سالم .وإن من اخلطأ
وال ميكن إنكارها ،كما ال ميكن القيام هبا بصورة استباقية ،بل مواصلة السري على ذلك الطريق .وفيما يتعلق بتلك املسألة،
فإنين على استعداد ،بل جيب علينا مجيعا أن نكون على أهبة
جيب أن متارس على حنو مجاعي.
االستعداد لتجاوز العقائد اجلامدة واملواقف التارخيية حىت نتمكن
وغين عن القول أن قانون البقاء لألقوى ال حيمي أحدا
من طرح مبادرات جديدة ،شريطة أن يؤدي ذلك إىل تغيريات
من أي هتديدات سواء كانت كيميائية أم نووية .وعليه ،ما هي
إجيابية يف امليدان .وهنا أيضا ،فإن قانون البقاء لألقوى لن
التسوية احلقيقية للحالة يف إيران ،وكيف بدأ حتقيق االستقرار
يؤدي إال إىل تفاقم اإلحباط والعنف .وكما ترى اجلمعية ،ففي
فيها بالفعل؟ هل كان ذلك بفضل قانون البقاء لألقوى أو نتيجة
مواجهة اختالل التوازنات املعاصرة هذه مل أعد مؤمنا بقانون
لضغط الفرد؟ كال بالطبع .فنحن ندرك أن إيران كانت على
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البقاء لألقوى حىت وإن خت ّفى بأي شكل من أشكال الشرعية
املنزوعة منه أصال لعدم قانونيته.
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للجميع ،عن طريق اإلصالحات الدستورية وتنظيم انتخابات
حرة يف البلد .وذلك هو ما يعنيه احرتام السيادة السورية حقا.
فهو ليس بديال عن الشعب السوري يف اختيار قيادته وال اتفاقا
للتغاضي عن مجيع اجلرائم املرتكبة بقبول بقاء هذا القائد لفرتة
حمددة ،آخذين يف احلسبان أن مجيع املبادئ والقوانني سيُلقى هبا
جانبا يف هناية املطاف.

وأعتقد أن هناك مسارا ثالثا بديال أمامنا ،ورمبا يكون هو
األصعب وقد يقتضي منا ابتكار منوذج جديد وحتقيق توازن
عاملي جديد معا .فبعد احلرب العاملية الثانية ،مت بناء التوازن على
أساس التكتالت واحدة بعد األخرى على مدى العقود .مث تلى
ويف ليبيا ،أيضا ،ينبغي أن ّ
ميكننا ذلك النهج من التوصل
ذلك ظهور منوذج القوة املطلقة القائم على أساس القوة املطلقة.
وظللنا نشهد منذ عدة سنوات حالة جديدة من عدم االستقرار إىل حل دائم .و ّ
ميكننا الوضع الراهن للميليشيات واملتجرين من
السيطرة على األراضي ،ما يؤدي إىل زعزعة استقرار املنطقة
العاملي تتسم بعودة العديد من مراكز النفوذ.
بأسرها .ولن ّ
منكن الليبيني من إجياد خمرج من األزمة يف حال
وجيب أن يستند التوازن الذي يتعني علينا حتقيقه إىل
أشكال جديدة من التعاون اإلقليمي والدويل ،وأن يبىن يف رأيي استمرار االنقسامات يف صفوفنا ،وفيما لو أصبحت ليبيا
ُ
حول ثالثة مبادئ .أوال ،احرتام السيادة ،الذي هو يف صميم مسرحا ،كما حدث يف كثري من األحيان ،للمواجهات بني
ميثاق األمم املتحدة .ثانيا ،تعزيز التعاون اإلقليمي .وثالثا ،توفري املؤثرات األجنبية عليها .ففي باريس ،تع ّهد الليبيون مؤخرا بإجراء
مزيد من الضمانات الدولية القوية .وجيب علينا أن نتمكن من انتخابات مبكرة ،ما سيجعل ممكنا إعادة توحيد مؤسسات
إدارة حاالت األزمات املعاصرة عرب ذلك النهج وعلى أساس الدولة .وجيب الوفاء بتلك االلتزامات حتت رعاية األمم املتحدة
وبالتعاون الوثيق مع االحتاد األفريقي .فباألمس ،اختذت خطوة
تلك املبادئ الثالثة.
هامة وأود اإلشادة هبا هنا .وإن من مصلحة الليبيني وجرياهنم،
ففي سورية ،ما زلنا نواصل الكفاح ضد اإلرهاب اإلسالمي.
أن تتحد صفوف األوروبيني واجملتمع الدويل حول تلك األهداف
وقد ّ
مكنت االشتباكات العسكرية لبعض البلدان النظام من
كي يتسىن هلما املضي قدما يف ذلك املسار.
استعادة قوته على حساب اجلرائم املرتكبة واليت ال بد من مساءلة
فنحن مجيعا أقوياء معا يف مواجهة اإلرهاب عندما يكون
املسؤولني عنها يوما ما .ودفع مثن ذلك الشعب السوري غاليا
لألسف ،وليس هناك فائزون يف سورية اليت حل هبا الدمار .بوسع الدول التعويل على قواهتا لضمان أمنها ،وحني يستند
وإن ما حنتاجه اآلن هو أن نفوز بالسالم حتت رعاية األمم األمن إىل احللول اإلقليمية والدولية وفقا للمبدأ الذي وضعته
املتحدة .ومع أنه ال ميكننا أن نقرر بالنيابة عن الشعب السوري ،للتو .وذلك هو القرار الذي اختذته الدول يف منطقة الساحل
فإنه جيب علينا بناء الطرائق والوسائل احملددة اليت ذكرهتا للتو ،بالعمل معا يف إطار القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة
وبالتايل ،إجياد حل حيظى بدعم الدول الضامنة ملسار أستانا الساحل .وكان ذلك أيضا جوهر العملية اليت أطلقها االحتاد
فضال عن دعمه من جانب الدول اإلقليمية األخرى واجملتمع األفريقي بغية حتسني الوفاء مبسؤولياته عن طريق نشر عمليات
الدويل من خالل الفريق املص ّغر املعين بسورية ،وبالتنسيق بني حفظ السالم األفريقية .وذلك هو جوهر املبادرات املتخذة يف
األمم املتحدة واملمثل اخلاص لألمني العام ،من أجل هتيئة السبل منطقة حبرية تشاد بالتعاون مع نيجرييا وتشاد والكامريون وبدعم
حلل األزمة اإلنسانية والتوصل إىل تسوية سياسية دائمة وشاملة من االحتاد األفريقي.
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وهلذا ،جيب أن ندعم مبادرة االحتاد األفريقي وأن ندفع
باجتاه حتسني التنسيق بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة.
وحيدوين األمل يف أن يتسىن ،حبلول هناية العام ،اختاذ قرار يف
هذا الشأن.

25/09/2018

الف ّعال إلدارة تدفقات اهلجرة اليت تؤثر على قاراتنا كلها بطريقة
منظمة ومنضبطة هو بتهيئة الظروف لتنقّل دويل اختياري
بدالً من أن يكون قسرياً ،وبالعمل معاً  -بني بلدان املنشأ
والعبور واملقصد  -ملعاجلة األسباب اجلذرية للهجرة ،وال سيما
لضحاياها ،ولتفكيك شبكات االجتار بالبشر اليت هي أسوأ
آفة يف هذه الظاهرة ،ومحاية حدودنا بطريقة حمرتمة مع كفالة
االمتثال للقانون الدويل ،وعلى وجه اخلصوص تقدمي احلماية
غري املشروطة ألولئك الذين حيق هلم احلصول على اللجوء.
وهذا ما قررنا أن نفعله معاً من خالل اتفاق األمم املتحدة الذي
سيُعتمد يف مراكش يف كانون األول/ديسمرب ،والذي أؤيده.

حتمل
إننا نقف بقوة يف وجه اإلرهاب عندما نعرف كيفية ّ
املسؤولية املشرتكة عن مكافحة مجيع أشكال التمويل ،وعندما
نتمكن من العمل معاً ،كما نفعل يف التحالف من أجل منطقة
الساحل ،من أجل التنمية والزراعة والتعليم ،وملكافحة األسباب
اجلذرية لليأس اليت تتيح لإلرهابيني إمكانية أسر القلوب
والعقول .وقد مت التع ّهد بـتقدمي حوايل  7.5بليون دوالر بالفعل
وفيما يتعلق بتغري املناخ ،أيضاً ،ال يوجد منتفعون بال
لـ  ٥٠٠مشروع حمدد باالشرتاك مع مجيع الدول املعنية والشركاء
يف التحالف من أجل منطقة الساحل .وجيب تعزيز هذه النتائج مقابل وال حلول سهلة .وحىت أولئك الذين يشككون يف صحة
هذا الواقع يعانون من عواقبه مثلهم مثل اآلخرين .إن الظواهر
األولية.
وكما هو واضح من كل هذه األزمات ،مل تكن االستجابة اجلوية البالغة الشدة قد باتت اآلن حدثاً يومياً .وبإضعاف
برتك الدول وحدها أو التصرف بدال منها أو بإمالء القوانني أو العمل اجلماعي ،فإن البعض جيعلون فحسب أنفسهم عرضة
احللول عليها من هنا ،بل كان مبعرفة كيفية التبيان األمني ملبادئ هلذه الظواهر هلا بشكل أكرب.

وأما فيما يتعلّق بالتحول الرقمي الكبري ،فواجبنا هنا أيضاً
هو الوقوف معاً لبناء قواعد عصرية ،تتيح لنا التوفيق بني تطور
الذكاء االصطناعي وقواعدنا األخالقية من أجل دعم التحول
الرقمي يف جمتمعاتنا.

سيادة الشعوب والتعاون اإلقليمي وااللتزام احلقيقي من جانب
ّ
وتشكل هذه املبادئ الثالثة األساس إلجياد
اجملتمع الدويل.
حلول عصرية .فال ميكن إال بالعمل اجلماعي وحده احلفاظ
على السيادة واملساواة بني الشعوب اليت أعطتنا والية عليها.
وحنن حباجة أيضاً إىل العمل اجلماعي يف مواجهة التحديات
وأؤمن إمياناً راسخاً بسيادة الشعوب ،اليت هي اليوم حاضرة
الدميغرافية واملناخية والرقمية املاثلة أمامنا ،واليت ال ميكن ألحد وقوية ومتثل مطلبا جلميع شعوبنا على الساحة الدولية يف نفس
منا أن يواجهها مبفرده.
الوقت .كما أهنا حتظى اآلن بتعاون معزز يف العديد من األشكال
ويف مواجهة التحديات الكبرية اليت تشكلها اهلجرة ،وبالشرعية املتجددة لاللتزام الدويل يف هذا السياق .وقد كانت
ال أؤمن باحلديث عن االنفتاح غري املشروط ،الذي ال يبعث املعركة الكربى اليت خاضها أسالفنا هي يف سبيل حتقيق السالم
إال على القلق وال ينطوي إال على التعصب .كما أين ال أؤمن وما زال ذلك إحدى مسؤولياتنا .ولن نكسب هذه املعركة يف
باخلطب املضللة ألولئك الذين ي ّدعون ،على سبيل املثال ،القرن احلادي والعشرين إال باستعادة تعددية األطراف املتينة
يف أوروبا ويف أماكن أخرى ،أهنم سيكونون أكثر أماناً خلف القادرة فع ً
ال ال على تسوية النزاعات بصورة واقعية فحسب،
حدود مغلقة حتميهم .فهذا غري صحيح .والسبيل الوحيد ولكن أيضاً وعلى نطاق أوسع على معاجلة أسباهبا.
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إننا مدينون باالستجابة لـ  ٢٦٥مليون طفل ال ميكنهم
الوصول إىل املدرسة ،والذين يعيش أكثر من نصفهم يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،وللفتيات الصغريات اللوايت توفر هلن
أقل من  ٤٠يف املائة من البلدان فرصا متكافئة للحصول على
التعليم.

وأصدقكم القول بأين ال أؤمن بشعب واحد كبري معومل.
فذلك وهم .وال وجود له .ولكنين أؤمن بقيم عاملية ،وجيب أال
نتنازل فيما خيص هذه النقطة .وهذان أمران خمتلفان .وأنا أؤمن
بالدفاع غري القابل للنقاش عن قيمنا :حقوق اإلنسان وكرامة
الفرد واملساواة بني اجلنسني .وأؤمن بقدرتنا على حتقيق التوازن
الذي حيرتم الشعوب والثقافات برفض التفاوض بشأن تلك
وإننا مدينون باالستجابة لـ ٧٠٠مليون طفل يعيشون يف
القيم العاملية .وهذا هو الواقع ،ولن أترك بأي حال من األحوال املناطق األكثر عرضة لآلثار املرتتبة على تغري املناخ  -ضحايا
مبدأ سيادة الشعوب يف أيدي القوميني أو الذين يناصرون الفيضانات ونوبات اجلفاف وارتفاع مستوى سطح البحر
االنسحاب اليوم ،أمام اجملتمع الدويل ،ويوّدون استغالل سيادة ونضوب املوارد.
الشعوب لتحدي عاملية وقوة قيمنا ،اليت جنتمع كلنا هنا معاً يف
وإننا مدينون باالستجابة لـ  ٢٠٠مليون امرأة ليست
هذه القاعة بفضلها.
لديهن إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل ،وألكثر من
وقد استفدنا مجيعا هنا من هيكلة النظام الدويل اليت
كن ضحايا
بليون امرأة ال يتمتعن باحلماية مبوجب القانون إذا ّ
صاحبت العوملة ،حىت أولئك الذين ينتقدوهنا .وحنن نتمتع بفرتة للعنف يف منازهلن ،وجلميع النساء اللوايت يقل متوسط أجرهن
من سيادة النزعة اإلنسانية وقد أدينا مجيعاً دوراً يف جعلها واقعاً .العاملي بنسبة  ٢٣يف املائة عن أجر الرجال ،وهي نسبة تصل
وعلينا أن نعاجل اليوم األسباب اجلذرية لالختالالت يف التوازن إىل  ٤٠يف املائة يف املناطق الريفية.
اليت نشهدها .وجيب علينا معاً أن نواجه نقاط ضعف نظامنا
وإننا مدينون باالستجابة لـ  ٧٨٣مليون شخص يعيشون
الدويل وأن نقوم ،فيما يتجاوز األزمات اليت ذكرهتا للتو ،بالنظر
حتت خط الفقر ،وللذين يعانون من اجلوع أو سوء التغذية املزمن
يف أوجه التفاوت العميقة اليت ترسخت .ويف رأيي أن هذا هو
وللذين ال ميكنهم احلصول على الرعاية الصحية األساسية.
لب املشكلة اليوم .فما الذي أيقظ النزعة القومية؟ وما الذي
وحنن مدينون باالستجابة لتطلعات أهم جيل من الشباب
يثري الشك يف هذه اجلمعية؟ وما الذي يثري األزمات يف كل
يف التاريخ  -جيلنا  -الذين يبلغ تعدادهم حنو بليوين نسمة،
مكان؟ إهنا تلك التفاوتات العميقة اليت فشلنا يف معاجلتها.
ترتاوح أعمارهم اآلن بني  ١٠سنوات و  ٢٤سنة ،والذين يعيش
قبل عشر سنوات ،عندما وقعت األزمة املالية الدولية،
 ٩٠يف املائة منهم يف البلدان النامية.
اختذنا تدابري للطوارئ ولكننا مل حنل املشكلة من جذورها.
وإننا مدينون باستجابة جلميع أولئك الذين يتجهون
فنحن مل نكبح نزعة الرتكيز املفرط للثروة على كوكبنا ،ومل نُق ّدم
حقاً استجابة جلميع أولئك الذين ختلفوا عن ركب العوملة .بأنظارهم إلينا ألن مصريهم يتوقف على ما نستطيع أو ما ال
ويكن مجيع أولئك الذين كانوا مهمشني الضغينة اآلن بسبب نستطيع فعله مجيعاً هنا يف اجلمعية العامة .وأولئك الذين ينسون
اإلهانات اليت عانوا منها أو أهنم قد استسلموا لليأس ،وهو أننا مدينون باستجابة جلميع هؤالء خمطئون ألهنم يبذرون بذور
ما ندفع حنن اآلن مثنه بشكل مجاعي .وحنن ندين جلميع هؤالء أزمات الغد ،وألهنم سيرتكون أوالدهم وأوالدنا يف حالة أسوأ مما
حنن عليه اليوم.
الناس باالستجابة.
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وقد أحرزنا تقدماً كبرياً يف احلد من أوجه عدم املساواة فيما البلد اليت ولدوا فيها ،أو بسبب عدم قدرهتم على الذهاب إىل
بني بلداننا ،وأنشأنا إطاراً لذلك يف خطة التنمية املستدامة لعام املدرسة ،ويف بعض البلدان بسبب كوهنن نساء ،أو بسبب عدم
 ،٢٠٣٠ولكننا مل ننتصر يف املعركة بعد .فهي ال تزال بعيدة حصوهلم على اخلدمات األساسية.
عن االنتهاء .إن ثروة الفرد يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
لقد حافظنا على االلتزام الذي قطعناه هنا يف العام املاضي
امليدان االقتصادي أعلى بواقع  ٥٠مرة من ثروة الفرد يف البلدان مع رئيس السنغال .وقد مجع مؤمتر الشراكة العاملية من أجل
املنخفضة الدخل .فهل نعتقد أن يف وسعنا زيادة االستقرار متويل التعليم ،الذي عقد يف داكار يف شباط/فرباير 2.5 ،بليون
والتوازن بصورة مستدامة يف ظل هذه احلالة؟
دوالر لزيادة فرص احلصول على التعليم يف مجيع أحناء العامل.
كال ،جيب أن نتخذ إجراءات .وهلذا السبب ،كما أعلنت
هنا يف العام املاضي (انظر  ،)A/72/PV.4قررت زيادة املساعدة
اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها فرنسا مببلغ بليون يورو اعتبارا من
عام  .2019وستزداد صناديقاألنشطة اإلنسانية لدينا بنسبة
 40يف املائة .كما أنه السبب يف أن مكافحة عدم املساواة
ستكون أولوية الرئاسة الفرنسية ملؤمتر قمة جمموعة الدول السبع
لعام  .2019فستتوىل فرنسا الرئاسة املقبلة للمجموعة ،بعد
كندا ،اليت أثين على قيادهتا .وأود أن أعيد النظر بصورة كبرية يف
شكلها من أجل حتسني مشاركتها مع خمتلف الدول األخرى،
ووضع طرق جديدة للتنسيق.
كما أردت أن حيدث ذلك يف األمم املتحدة ،حيث
قدمت أول إعالن عن أن خطة املساواة ستكون يف قلب
مؤمتر القمة املقبل للمجموعة ،وإنين أعتزم أيضا تقدمي تقرير
عن نتائج مؤمتر اجملموعة يف بيارتز يف أيلول/سبتمرب القادم،
ألن الوقت الذي كان مبقدور رابطة البلدان الغنية فيه أن حتدد
موازين القوة يف العامل وحدها قد مضى منذ وقت طويل ،وألنه
من املستحيل الفصل بني مصري كل عوض من أعضائها ومصري
مجيع الدول األعضاء يف اجلمعية .وجيب أن نتصدى ألوجه
عدم املساواة احلديثة اليوم ،حيث إهنا هي أصل الشر الذي
شجبته يف مستهل بياين .وجيب أن نتصدى ألوجه عدم املساواة
يف الفرص ،وهو احنراف أخالقي وحقيقة ال ميكن حتملها .فال
ميكننا أن نقبل بعامل ال يتمتع فيه الناس بنفس الفرص بسبب
40/69

وهو مبلغ تارخيي .وقد زادت فرنسا مسامهتها مبقدار عشرة
أضعاف .وينبغي أن تعمل تعبئة جمموعة الدول السبع اليت
بدأت بالفعل حتت الرئاسة الكندية على التمكني من حتقيق
أكثر من ذلك .إننا يف حلظة هامة بشأن هذه املسألة ستقرر
ما إذا كنا قادرين على مواجهة التحدي الذي نواجهه أم ال .ويف
الفرتة من اآلن وحىت عام  ،2030سيكون هناك  620مليون
طفل آخرين حباجة إىل التعليم يف مجيع أحناء العامل ،مبن يف ذلك
 444ماليني من األفارقة .فهل سنقوم بتوفري ذلك؟ هل سنقدم
هلم كل ما حيتاجون إليه من أجل إرساء أسس متينة متكنهم من
أن يصبحوا مسؤولني عن حياهتم الشخصية ،والعيش كإخوة يف
عامل الغد؟ وإذا مل يكن األمر كذلك ،ما هو نوع العامل الذي
هنيئه؟ وهلذا السبب ألزمت فرنسا هبذا الكفاح ،وأصررت كثريا
على تدريب املعلمني ،والتدريب املهين ،واملساواة بني اجلنسني
يف التعليم .ولذلك ،أحث اجلميع هنا على االنضمام إىل هذه
الطفرة العاملية العظيمة للتعليم .فلن يكون التعليم والصحة
مها الركيزتني الوحيدتني اللتني تقوم عليهما جمتمعاتنا يف القرن
احلادي والعشرين ،بل سيكونان اللبنات األساسية القتصاداتنا.
كما جيب أن نكافح جبدية عدم املساواة بني اجلنسني.
ويف فرنسا ،جعلت هذه هي املسألة الرئيسية ملدة اخلمس
سنوات لرئاسيت وأقوم بإطالق نداء هنا لكي تصبح مسألة
عاملية رئيسية .إن النساء والفتيات هن أول من يتضرر منا
جراء الفقر والنزاعات وآثار االحرتار العاملي .وهن أول ضحايا
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العنف اجلنساين واجلنسي ،والذي كثريا ما يعوق حرية تنقلهن
وقدرهتن على العمل ويتحكم يف أجسادهن .ومن مسؤوليتنا يف
القرن احلادي والعشرين أن ننهي هذا العنف ،بدءا من التحرش
يف الشوارع ووصوال إىل قتل اإلناث .لقد حان الوقت ألن
يتوقف عاملنا عن إيذاء املرأة وينشئ هلا أخريا املكان الذي
تستحقه ،مكان ميكنها فيه أن تتوىل القيادة .وجيب أن نكفل
إمكانية حصوهلا على التعليم والصحة والعمل وصنع القرارات
االقتصادية والسياسية يف كل مكان ،وجيب أن نكافح مجيع
أشكال العنف ضد املرأة .ولذلك تقرتح فرنسا على احلكومات
اليت ترغب يف املضي قدما معنا أن ننشئ حتالفا من أجل سن
تشريعات جديدة بشأن املساواة بني املرأة والرجل .وستخصص
مخسون يف املائة من مساعداتنا اإلمنائية للمشاريع الرامية إىل
احلد من عدم املساواة بني اجلنسني.
كما جيب علينا االحتشاد ملكافحة التفاوت يف اجملال
الصحي على الصعيد الدويل .وسنستضيف ،يف ليون عام
 ،2019مؤمتر جتديد موارد الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز
والسل واملالريا .وسنتخذ املبادرة بشأن مكافحة األدوية املزيفة
وسنكثف استجابتنا لألوبئة اخلطرية .وأدعو اجلميع هنا إىل
االحتشاد.
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بالتضامن .ولكننا مجيعا سنكون مسؤولني عن الكوارث اليت
تتضاعف أمام أعيننا وشعوبنا وأطفالنا .لقد مت إحباط االهنيار
املعلن التفاق باريس بشأن تغري املناخ ألننا استطعنا أن نظل
متحدين ،رغم قرار الواليات املتحدة باالنسحاب منه .وجيب
أن تواصل تلك القوة دعمنا ملساعدتنا يف درء مجيع التنبؤات
القاتلة.
لقد قيل لنا إن احللول موجودة ولكن هناك افتقار إىل
التمويل .ولذلك ،فلنقم بإجياده ،ولنقم باالبتكار .وهذا هو
ما فعلنا يف العام املاضي يف باريس ،يف  12كانون األول/
ديسمرب ،مع العديد من اجملتمعني هنا ،يف مؤمتر قمة “كوكب
واحد” ،وذلك بتحديد التزامات عملية والنتائج األوىل .وهذا
هو ما فعلناه يف بداية السنة يف دهلي ،مع التحالف الدويل للطاقة
الشمسية .وهذا ما سنقوم به مرة أخرى يوم غد يف نيويورك،
يف مؤمتر القمة الثاين “كوكب واحد” .لقد قيل لنا إن الوقت
قد فات بالفعل ،وأنه ال ميكننا حتقيق األهداف .ولذلك ،دعونا
نسرع ،دعونا نقوم معا باعتماد القواعد املتعلقة بتنفيذ اتفاق
باريس يف كانون األول/ديسمرب يف الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.
فلنعمل على تنفيذ بروتوكول مكافحة غازات اهليدروفلوروكربون،
األمر الذي من شأنه أن ميكننا من خفض متوسط درجة احلرارة
العاملية درجة واحدة حبلول عام  .2050فلضع ألنفسنا هدف
إبرام ميثاق عاملي طموح للبيئة حبلول عام  ،2020وكفالة أن
يشكل مؤمتر بيجني للدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي
واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة التابع للمؤمتر العاملي حلفظ الطبيعة
لعام  2020يف فرنسا خطوات حامسة.

وأخريا ،جيب علينا أن نكافح بشكل عاجل ،بكل كياننا،
التفاوت البيئي .فمن غري املقبول أن يكون  45يف املائة من
انبعاثات غازات الدفيئة ينتجها  10يف املائة من أغىن سكان
العامل .وكما هو احلال بالنسبة للطاقة الشمسية ،لدينا حالة من
انعدام الكفاءة نظرا ألن البلدان اليت لديها أكرب اإلمكانات
واالحتياجات لديها أقل قدرة على الوصول إىل التكنولوجيات
فلنقدم التزاما واضحا ،ولنتحل مجيعا بنفس القدر من
املالئمة .وال ميكن االستمرار يف احلكم على  100مليون شخص
بالفقر املدقع حبلول عام  2030إذا أخفقنا يف الوفاء بالتزاماتنا الوضوح والدقة واالتساق .إهنا حالة طارئة .ولذلك ،دعونا
مبكافحة االحرتار العاملي .وهنا أيضا جيب أن نتحد يف القتال .نفي بااللتزامات اليت قطعناها .دعونا ال نوقع بعد اآلن على
فبعض البلدان املمثلة هنا تعاين أكثر من غريها ،وحنن ندين هلم اتفاقات جتارية مع دول ال حترتم اتفاق باريس .فلنكفل أن
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ما أقرتحه بدال من ذلك هو وضع آلية مجاعية متكننا من
العمل معا بشأن ما نفعله يف كل بلد من بلداننا للحد من
أوجه عدم املساواة وتقييم اإلجراءات اليت نتخذها بل وتنسيقها
بشكل أفضل وتعميم أفضل املمارسات .ولذلك فإين أقرتح أن
تدعمنا املؤسسات الدولية  -األمم املتحدة بل ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي بالطبع  -يف إرساء هذه اآللية،
اليت جيب أن تكون جمموعة الدول السبع قوة دافعة هلا.

تشمل التزاماتنا بسري العمل ما لدينا من قيود اجتماعية وبيئية.
دعونا نعمل على إشراك صناديق الثروة السيادية واملمولني يف
اسرتاتيجية السياسات املنخفضة الكربون هذه .وستظل فرنسا
قائدا عامليا يف هذا الكفاح ،إىل جانب كل من يريد االنضمام
إليها .وسنعمل يف جمموعة الدول السبع للتأكد من زيادة
االلتزامات اليت قطعت يف املؤمتر املعين بتغري املناخ عام ،2015
وإذا كان أحد األعضاء ال يرغب يف املضي قدما ،فسنمضي
قدما يف مجيع األحوال من خالل التماس إقامة حتالفات جديدة
ملكافحة أوجه عدم املساواة ،جيب أن نغري أساليبنا .أوال،
وأشكال جديدة ،ألن مهمة اجملموعة هي أن تظل جمموعة ينبغي لنا إعادة النظر يف قواعدنا التجارية واالجتماعية على
متحدة من البلدان امللتزمة بالدميقراطية.
حد سواء .وبدال من السعي إىل السياسات احلمائية ،ينبغي لنا
لكن اليوم جيب أن تسهم أيضا يف إقامة وإرساء حتالفات مجيعا أن نعمل معا إلجراء مراجعة شاملة لقواعد منظمة التجارة
جديدة من شأهنا أن تتيح حتسني وإعادة هيكلة النظام العاملي العاملية .جيب أن نستعيد قدرات منظمة التجارة العاملية على
اجلماعي .فلنشيد أشكاال جديدة من التعاون إلحراز التقدم تسوية النزاعات وسن قواعد لوقف املمارسات التجارية اجملحفة
واختاذ القرارات بشأن تلك املسائل األساسية .لن ميكننا أن وعدم احرتام حقوق امللكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا
نكافح بفعالية أوجه عدم املساواة اليت متزق جمتمعاتنا وتغذي القسرية اليت ال تسمح بأجواء تكفل تكافؤ الفرص .وبدءا
انعدام الثقة ،واجلنوح إىل االنسحاب بسبب أوجه عدم املساواة من هذا العام ،جيب أن يقدم لنا مؤمتر قمة جمموعة العشرين
اليت مسحنا بازديادها وبعجزنا اجلماعي عن مواجهتها الفعالة ،يف األرجنتني خريطة طريق ذات مصداقية إلعادة بناء منظمة
التجارة العاملية .وهذا أيضا ما يتعني علينا القيام به على الصعيد
إال إن عملنا معا.
لكن ال أحد منا ميكنه مواجهة أوجه عدم املساواة اليت االجتماعي العام القادم خالل إحياء الذكرى املئوية إلنشاء
ذكرهتا بفعالية إن تصرف مبفرده .إن فعلنا ذلك ،سيكون هناك منظمة العمل الدولية.
أساسا حالن فقط .أوهلما االستمرار يف خفض مستوى املعايري
والعودة إىل ما نعرف من معايري ،مثلما فعلنا على مدى عقود.
لدينا حرب جتارية ،فلنقلص حقوق العمال ونواصل خفض
الضرائب ونغذي أوجه عدم املساواة سعيا إىل االستجابة ملشاكلنا
التجارية .لكن إىل ماذا يفضي ذلك؟ إنه يفضي إىل تعزيز أوجه
عدم املساواة يف جمتمعاتنا وما نعيش من اضطرابات .والبديل هو
أن نقول إن القواعد ال جتدي نفعا فمن مث نرتاجع حنو االنعزالية
واحلمائية .ولكن ذلك ما يفضي إال إىل تزايد التوترات ،وهو
ما ال يقدم شيئا ملعاجلة أوجه عدم املساواة اخلطرية.
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ثانيا ،جيب علينا أيضا تغيري طرائق عملنا وأن ندخل ضمن
جمال عملنا اجلماعي اجلهات الفاعلة الرئيسية الغائبة عن هذه
القاعة أو اجلمعية العامة ،كبار اجلهات الفاعلة من غري الدول
اليت تسهم يف تغيري معامل العامل لكنها ال تشارك بالقدر الكايف
يف تقليص أوجه عدم املساواة الناشئة عن هذه التحوالت ،وأعين
بذلك اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال التكنولوجيا الرقمية،
سواء يف جمال الضرائب واملسؤولية عن مكافحة التالعب
باملعلومات .وحنن حباجة إىل العمل بشكل خمتلف عن العمل
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اجلماعي النمطي حيث نواجه كافة التحديات الرئيسية وندمج
احلوار مع هذه اجلهات من القطاع اخلاص وعمالقة اإلنرتنت.

سندافع عن توسيع فئيت العضوية يف جملس األمن حىت
يعكس تشكيله توازنات القوة اليوم وحىت يعزز كمنتدى للتشاور
بدال من أداة للعرقلة .وسنكفل أنه حبلول هناية العام ستدعم
أغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية العامة احلد من استخدام حق
النقض يف حالة الفظائع اجلماعية .إننا سندافع عن القانون
الدويل اإلنساين من خالل دعم املوظفني الذين خياطرون بشكل
استثنائي ملساعدة املدنيني يف امليدان من خالل التفاوض بشأن
إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إىل مجيع مسارح األزمات.

األورويب مسؤولية أن نكون يف طليعة هذا الكفاح لبناء مذهب
إنساين جديد ومعاصر يرفض اخلضوع حملاوالت االنسحاب
أو لألفق الضيق ويف الوقت نفسه كقوى للوساطة لبناء هذه
القواعد اجلديدة للنظام الدويل.

وستتواجد فرنسا للتأكد من أال ينسى العامل أن صراع
النزعات القومية لن يفضي إال إىل دفعنا إىل اهلاوية ،وأنه حينما
تفتقر الدميقراطيات للشجاعة للدفاع عن مبادئها ،تصبح ضعيفة
وأن مشاعر االستياء املرتاكمة املدعومة من نظام دويل هش ميكن
أن تؤدي إىل اندالع العنف على الصعيد العاملي مرتني يف حياة
إنسان واحد .إنين أتكلم من واقع جتربتنا اخلاصة .خالل بضعة
أسابيع ،يف  11تشرين الثاين/نوفمرب ،سيتيح منتدى باريس
للسالم فرصة لنا لنشهد فيض من األفكار املتعمقة واجلراءة
فيما حناول إعادة اكتشاف ما يبقينا معا هنا .بالنسبة لنا ،وإذ
توحدنا مآسي القرن العشرين ،ينبغي أن يكون فرصة لتجديد
وإعادة اكتشاف القسم الذي أقسمناه بإنقاذ األجيال املقبلة
من ويالت احلرب .وأود أن نتحمل ونظراؤنا مسؤوليات جديدة
خالل املنتدى لرسم الطريق الختاذ إجراءات ملموسة يف خدمة
إحالل السالم.

ثالثا ،جيب أن منكن أفريقيا من تبوء مكانتها الصحيحة
حىت ميكنها أن تضطلع بدور مركزي يف إعادة بناء النظام
الدويل .لن ننجح أو خنفق بشكل مجاعي يف معركتنا الكبرية
ضد عدم املساواة يف تلك القارة فحسب  -بل ومع تلك
القارة ،ألننا اليوم جند يف أفريقيا أقوى املدافعني عن تعددية
األطراف والتكامل اإلقليمي .لقد فهم شركاؤنا األفارقة متاما أننا
ويف الذكرى السنوية السبعني لإلعالن العاملي حلقوق
ال ميكننا مواجهة التحديات املشرتكة إال معا .وهذا التحالف
اجلديد مع أفريقيا سيمثل أيضا تركيزا للرئاسة الفرنسية جملموعة اإلنسان لعام  ،1948سنذكر العامل بأن حقوق اإلنسان ليست
أمرا ثقافيا .وهي ليست جمرد قيم أو خيارات قابلة للنقض بل
الدول السبع.
إنين أعتقد اعتقادا راسخا أنه بالرغم من هذه التحديات جمموعة من القوانني املكرسة يف املعاهدات الدولية اليت التزمت
والتصدعات يف النظام العاملي احلديث ،ميكننا معا وضع صيغة هبا طوعا الدول األعضاء يف اجلمعية العامة .وسنشري إىل أن
جديدة للعمل ومعاجلة األسباب اجلذرية لعدم املساواة يف الوقت عامليتها ال تتعارض مع سيادة الشعوب بل هي السبيل الوحيد
الراهن .وتتحمل فرنسا ومجيع شركائها األوروبيني يف االحتاد لكفالة صون وممارسة تلك احلقوق.

ويف حني يتصدع نظامنا اجلماعي ،يتعني علي أن أقول إن
حاجتنا إليه مل تكن أشد منها اآلن .لذلك سندعم الوكاالت
العاملة يف املشاريع من أجل السالم واإلنسانية  -منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ضمري األمم املتحدة؛ وجملس
حقوق اإلنسان؛ واحملكمة اجلنائية الدولية؛ ووكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ،اليت
سنزيد مسامهتنا فيها  -ألنين أود أن أذكر اجلمعية العامة بأننا
نتحدث ببساطة عن متكني مئات اآلالف من األطفال من
الذهاب إىل املدرسة ،ال أكثر وال أقل.
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أعلم أن كثريين منا قد تعبوا وضاقوا ذرعا من تعددية ذلك هو التزامي لكل من هو موجود هنا ،وأنا أعول علينا
األطراف .يف عامل يعج باملعلومات ونعيش فيه إىل حد ما يف مجيعا.
أجواء من احلرية للجميع ،حيث ميثل اجملتمع برناجما من برامج
الرئيس بالنيابة (تكلم بالعربية) :بالنيابة عن اجلمعية
الواقع ،حيث أصبح قول أسوأ األمور أمرا شائعا وجديرا بأن العامة ،أود أن أشكر رئيس اجلمهورية الفرنسية ،على البيان
حيتل عناوين األخبار ،أعلم أن شجب عواقب القضايا اليت الذي أدىل به توا.
دافعنا عنها ميكن أن ميثل أسلوبا سياسيا ناجحا وأن الدفاع عن
ُ
اصطحب السيد إميانويل ماكرون ،رئيس اجلمهورية
التعاون وتعددية األطراف رمبا مل يعد ميثل أمرا شائعا.
الفرنسية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
إذن فدعونا ال نساير النمط السائد ألن علينا واجبا جتاه
خطاب السيد داني فور ،رئيس جمهورية سيشيل
من هيؤوا لنا إمكانية اجللوس يف هذه القاعة .فيجب أال ننسى
الرئيس بالنيابة (تكلم بالعربية) :تستمع اجلمعية العامة
أبدا أن اإلبادة اجلماعية اليت هي سبب اجتماعنا هنا اليوم ،قد
أججت نارها اخلطب اليت نزداد تعودا عليها يف تلك املشاهد اآلن إىل خطاب رئيس مجهورية سيشل.
ُ
اصطحب السيد داين فور ،رئيس مجهورية سيشيل ،إىل
السياسية اليت نعجب هبا .إننا نشهد اآلن تصدع القانون الدويل
داخل قاعة اجلمعية العامة.
وكل أنواع التعاون ،وكأن ذلك شيئا مل يكن ،جراء اخلوف
والتواطؤ ،وألن ذلك يبدو جيدا.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالعربية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة
لكين لن افعل ذلك .لن أفعل ذلك ،ألين جئت من بلد أتشرف بأن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد داين فور
ساعد على إصدار اإلعالنات اليت مجعتنا هنا ،وألنين جئت من رئيس مجهورية سيشل ،وأدعوه إىل خماطية اجلمعية العامة.

بلد يقف شاخما .وعلى الرغم من ارتكابه العديد من األخطاء
والكثري من األمور السيئة ،فقد متكن من احملافظة على نوع من
النزعة العاملية يف كل مرحلة يف تارخيه ويف التاريخ الدويل .حنن
اآلن يف هذا اليوم .وحنن هنا اآلن .ولذا جيب أال نتعود على
ذلك جيب أال نقبل بكل هذه األنواع من النزعة االنفرادية .ففي
كل يوم متُزق صفحات على سبيل اخليانة لتارخينا .ولن أتعود
على ذلك.
هذا ما سأقوله ،بوضوح شديد .إن هذا القرن اجلديد
يراقبنا ،وأطفالنا يف االنتظار .جيب أن نسوي أزماتنا .وجيب
علينا مجيعا العمل معا ملكافحة كل أوجه عدم املساواة اليت
تواجهنا ،ولكن علينا القيام بذلك على صعيد إنساين ،يتفق
متاما مع مبادئنا ،وتارخينا ونظرتنا العاملية .ويف مجيع األحوال،
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الرئيس فور (رئيس مجهورية سيشل) (تكلم باإلنكليزية):
امسحوا يل أن أبدأ باإلشادة برجال الدولة وعمالقة التاريخ الذين
ساروا يف هذه القاعات ،والذين لوالهم ملا كانت منظمتنا على
ما هي عليه اليوم ،رمزا للوحدة والتعاون جلميع الدول يف العامل.
وإذ حنتفل بالذكرى السنوية هلذه املنظمة العظيمة ،دعونا نتوقف
قليال ونفكر يف الغرض احلقيقي الذي يكمن يف صميم األمم
املتحدة .جيب علينا أن جندد التزامنا ال بالنسبة مليثاق األمم
املتحدة فحسب ،بل أيضا ملبادئها التأسيسية ،اليت جيب دائما
أن نسرتشد هبا يف مداوالتنا وأعمالنا .إن هذه القيم التعاونية
بالغة األمهية الستمرار السالم والرخاء جلميع دولنا وشعوبنا.
وال ميكننا السماح بتعرضها للتهديد .وكمجموعة ،جيب أن
نستمر يف تبين التعددية ،اليت ما برحت تؤكد قيم منظمتنا ملا
يقرب من ثالثة أرباع القرن.
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وال تزال سيشيل تؤيد النظام املتعدد األطراف ،أي األمم
املتحدة ،كما نؤيد تأييدا تاما ما سينبثق عن إصالح األمم
املتحدة من تطور وتقدم .وتشدد هذه اإلصالحات على ضرورة
اتباع هنج أكثر تنسيقا فيما بني األفرقة القطرية لألمم املتحدة
من أجل إجناز خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠وما يتصل
هبا من أهداف التنمية املستدامة بنجاح .وحنن نرى أن التعاون
املتعدد األطراف يف غاية األمهية مبكان ،وهبذه الروح ،وقعت
حكومة سيشيل وفريق األمم املتحدة القطري يف  ٣٠آب/
أغسطس إطار شراكتهما االسرتاتيجية األول للفرتة من 2019
إىل  ،2023الذي حيدد الدعم اجلماعي من جانب  ١٨وكالة
من وكاالت األمم املتحدة .إن التحديات اليت نواجهها يف
النظام الدويل تظل تذكريا حيا بعامل متطور جيب أن نتكيف
إزاءه إذا أردنا حتقيق السالم والرخاء الدائمني .وبدون اتباع ُنج
حمددة األهداف متس حياة أكثر شعوبنا ضعفا ،وبدون مراعاة
وعد أهداف التنمية املستدامة ،فإننا خناطر بتخلف البعض
عن الركب.
إن املؤسسات القوية ضرورية للدميقراطية النابضة باحلياة،
واليت تتوافر فيها الشفافية واملساءلة أمام الشعب .وإن والييت
بصفيت رئيس سيشيل قد أبرزهتا جزئيا رغبيت يف كفالة أن ال ختدم
مؤسساتنا السكان فحسب ،بل ومتنحهم املوارد الالزمة مىت
احتاجوا إليها .ومن خالل تعزيز مؤسساتنا وتقيدنا بالقانون
الدويل والقواعد الدولية ميكن حقا أن حتظى شعوبنا حبكومات
ختضع للمساءلة .واليوم ،أدعو البلدان املتقدمة النمو إىل دعم
وتعزيز املؤسسات يف البلدان النامية ،ال من خالل النشرات،
ولكن عن طريق تبادل اخلربات وأفضل املمارسات من أجل
منفعة اجلميع .وال ميكننا ضمان احرتام حقوق اإلنسان وسيادة
القانون واهليئات القضائية املستقلة ،إال من خالل تعزيز
املؤسسات ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل ضمان أن يكون
املستقبل يف صاحل نظام دميقراطي حيوي.
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وإذ أتكلم من وجهة نظر أحد أبناء اجلزر ،ال ميكنين أن
أفصم مفهوم السالم والرخاء الدائمني عن خماطر تغري املناخ.
لقد أصبح تغري املناخ هتديدا للوجود ليس حلياة السكان يف
الدول اجلزرية فحسب ،بل للعامل بأسره .وكأحد أبناء اجلزر،
فإننا نعيش تلك احلقيقة الواضحة كل يوم .ونرى آثارها يف
تآكل سواحلنا ،ويف األمناط اجلوية اليت ال ميكن التنبؤ ،هبا ،ويف
شعابنا املرجانية ،ويف ارتفاع مستوى سطح البحر.
ولئن كنت أدرك احلاجة إىل التنمية بوصفها قوة دافعة
النتشال الناس من براثن الفقر ،فإنه جيب أن نبقى على دراية
بآثارها على كوكبنا ومستقبلنا .ومن خالل إمهالنا ،فإننا خناطر
بأن يرث أطفالنا كوكبا يتجاوز قدرهتم على اإلصالح .وإذا
مل نتمسك بااللتزامات اليت قطعناها  -من مؤمتر باريس املعين
بتغري املناخ إىل مؤمتر الدورة الثالثة والعشرين التفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املعقود يف بون العام املاضي
برئاسة فيجي رئاسة  -فسنصل إىل أزمة حتمية.
وأؤمن بقوة جبهودنا اجلماعية الرامية إىل تشكيل مستقبل
ميكننا مجيعا أن نفخر به .ويف هذا السياق ،أود أن أوجه انتباه
اجلمعية إىل موضوع الدورة الثالثة والسبعني“ ،جعل األمم
املتحدة يف خدمة اجلميع :قيادة عاملية ومسؤوليات مشرتكة من
أجل جمتمعات منصفة ومستدامة يعمها السالم” .إن كلميت
“جمتمعات مستدامة” هلما وقع خاص على آذان الدول اجلزرية
الصغرية النامية.
ولكي تكون األمم املتحدة شاملة للجميع حقا وتواكب
حتديات عامل دائم التغري ،فإن سيشيل تؤيد حبزم موقف االحتاد
األفريقي الداعي إىل إجراء اإلصالح الشامل جمللس األمن الذي
تأخر كثريا .ويشمل ذلك التمثيل العادل ألفريقيا ،اليت تشكل
بلداهنا أكثر من ربع أعضاء األمم املتحدة ،يف هناية املطاف.
لقد كانت االستدامة وستظل دائما يف صميم اجلهود
اإلمنائية اليت يبذهلا بلدي .وأثبتنا كأمة التزامنا العاملي بتلك
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لقد ولدت األمم املتحدة من رحم أهوال حرب عاملية
مدمرة .وأوكلت إليها مهمة احلفاظ على الفكرة القائلة بأن
بوسعنا بشكل مجاعي حل خالفاتنا عن طريق احلوار والدبلوماسية
الدولية .وميكننا معا مواصلة الربهنة على جناح قوة الدبلوماسية
الدؤوبة ،ويف حالة الدول الصغرية مثل بلدنا ،فقد أثبتتنا أيضا
أن القوة ليست هي احلق .ويف هذا املنتدى الفريد ،لدينا متثيل
متساوٍ .وتظل سيشيل ملتزمة باملثل العليا لألمم املتحدة،
وستبقى صوتا فعاال يف هذه املنظمة .وأمامنا اليوم فرصة فريدة
لتغيري عاملنا من خالل جهودنا اجلماعية لبناء شراكات دائمة.
ولدينا فرصة فريدة لرسم مستقبل ألطفالنا ميكنهم أن يفخروا
بأن يرثوه .فلنقف على اجلانب الصحيح من التاريخ ولنرتق إىل
مستوى املثل العليا اليت ولدت من رمحها هذه املنظمة.

العملية .وتشارك سيشيل ،جنبا إىل جنب مع زميالهتا الدول
اجلزرية الصغرية النامية ،بنشاط يف ذلك النقاش من أجل ضمان
معاجلة شواغلنا وتلبية احتياجاتنا بشكل و ٍ
اف .لقد شكل احمليط
معامل أمتنا .وحنن ندرك متاما التحديات اليت يشكلها التهديد
املتمثل يف تغري املناخ .بيد أن احمليطات أيضا توفر العديد من
الفرص غري املستغلة .ويف بداية هذا العام ،استهل بلدي ،سيشيل،
وضع إطار سياسات اسرتاتيجي القتصاد أزرق وخريطة طريق
ملضاعفة اإلمكانات االقتصادية ملياهنا اإلقليمية مع محايتها من
أجل األجيال القادمة .وبالنسبة لنا ،فإن االقتصاد األزرق هو
اجلبهة التالية للتنمية .ويتعلق األمر بالتنمية املستدامة القائمة
على احمليط مع الرتكيز على التنويع االقتصادي والرخاء املشرتك
واألمن الغذائي والصحة واحمليطات املنتجة .ومن املشجع أن
نالحظ أن الدول املقاربة لنا يف التفكري تعكف على تطوير هذا
الرئيس بالنيابة :باسم اجلمعية العامة ،أود أن أشكر رئيس
املفهوم ،بصرف النظر عن موقعها اجلغرايف.
مجهورية سيشيل على البيان الذي أدىل به للتو.
وتتحول سيشيل ببطء من االعتماد على اجلهات املاحنة
اصطحب السيد داين فور ،رئيس مجهورية سيشيل ،إىل
للمعونات الثنائية إىل استحداث مصادر مبتكرة لتمويل اقتصادنا
خارج قاعة اجلمعية العامة.
األزرق الناشئ .وحناول االستفادة من ثروات احمليط الذي حييط
خطاب السيد مارتين فيسكارا كورنيخو ،رئيس جمهورية
بنا ،والدخول يف شراكات جديدة مؤثرة .ومع ذلك ،حنن
بيرو
ندرك أنه لن يكون كافيا الوفاء جبميع التزاماتنا يف جمال التنمية
الرئيس بالنيابة :تستمع اجلمعية اآلن إىل خطاب رئيس
املستدامة واإلجراءات املتعلقة باملناخ الواردة يف خطة التنمية
املستدامة لعام  ٢٠٣٠واتفاق باريس وإجراءات العمل املعجل مجهورية بريو.
اصطحب السيد مارتني فيسكارا كورنيخو ،رئيس مجهورية
للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا) .وهلذا السبب ،فإن
بريو ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
سيشيل هي إحدى الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تواصل
الدعوة إىل وضع مؤشر للقدرة على حتمل الصدمات خاص
الرئيس بالنيابة :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين أن أرحب
بالدول اجلزرية الصغرية النامية ،يراعي أوجه الضعف واخلصائص يف األمم املتحدة بفخامة السيد مارتن فيسكارا كورنيخو ،رئيس
الفريدة للدول اجلزرية الصغرية النامية ويعرب بشكل أفضل عن مجهورية بريو ،وأدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
احلقائق اليت نواجهها .إن جدول أعمال الدول اجلزرية الصغرية
الرئيس فيسكارا كورنيخو (تكلم باإلسبانية) :بداية ،أود
النامية يرتبط ارتباطا ال ينفصم جبدول أعمال البشرية.
أن أرحب بالسيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس ،اليت تتوىل
رئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني ،وأمتىن هلا والية
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ناجحة .وأنا على يقني من أن دورها سيعزز النظام املتعدد
األطراف .وهي حتظى بدعم بريو الكامل.
توليت رئاسة بريو قبل ستة أشهر حتديدا ،حينها كان
بلدي يواجه أزمة سياسية ومؤسسية خطرية ،تعاملنا معها من
خالل ضمان االحرتام التام ألحكام دستورنا السياسي ،األمر
الذي مكننا من استعادة االستقرار الدميقراطي الذي كان بلدي
يتوق إليه .وبعد بضعة أيام من بدء فرتة والييت ،كان لنا شرف
استقبال قادة  30دولة يف مؤمتر القمة الثامن لألمريكتني ،الذي
أسفر عن توقيع التزام ليما باحلكم الدميقراطي من أجل مكافحة
الفساد .وتشتمل االتفاقية على  57تدبريا وإجراء حمددا لتعزيز
مكافحة الفساد ،والتعاون اإلقليمي يف تلك املكافحة ،مبا يف
ذلك زيادة الشفافية واملساءلة واستخدام األحزاب السياسية
للمصارف يف محالهتا االنتخابية ،باإلضافة إىل دعوة البلدان
يف نصف الكرة الغريب الذي نعيش فيه إىل النظر يف تقييد تويل
األشخاص املدانني بالفساد مناصب عامة.
وحنن ندرك أن الفساد يؤثر على احلكم الدميقراطي وسيادة
القانون .وال ميكن بناء أي شيء على أساس كيانات غارقة
بالفساد.
ولذلك كان من القرارات األوىل اليت اختذهتا حكومة بلدي
وضع سياسة شاملة للحكومة للفرتة حىت عام  .2021وتتمثل
احملاور الرئيسية للسياسة يف النزاهة ومكافحة الفساد ،فضال عن
تعزيز مؤسسات احلكم .ويف ذلك اإلطار ،أقررنا خطة وطنية
للفرتة  2021-2018من أجل النزاهة ومكافحة الفساد.
وباإلضافة إىل ذلك ،قبل شهرين قدمنا إىل اهليئة التشريعية
جمموعة مشاريع قوانني هتدف إىل حتقيق اإلصالح السياسي
الذي يشمل أيضا اإلصالحات الدستورية ،اليت قبل بضعة أيام
أعرب برملاننا عن ثقته والتزامه بعرضها الستفتاء من املقرر أن
جيرى يف  9كانون األول/ديسمرب ،مما ينطوي على املشاركة
وصنع القرار جلميع املواطنني من خالل تصويتهم.
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ويسرين أن أعلن أن بريو حترز تقدما حنو إجراء إصالحاهتا
السياسية وإصالحات نظام العدالة اليت طال انتظارها بالوسائل
الدستورية واآلليات التشاركية اليت تفي بالتزاماتنا اليت قطعت يف
مؤمتر قمة األمريكتني املعقود يف ليما .ونعتقد أنه لن ميكننا من
بناء البلد الذي نستحقه سوى بذل اجلهود املشرتكة لسلطات
الدولة ،إىل جانب الشفافية واملساءلة ومشاركة املواطنني .ويف
ذلك السياق ،أود أن أعلن أن بريو ستشجع اعتماد مشروع
قرار يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ومؤمتر الدول
األطراف يف االتفاقية ،هبدف تعزيز التعاون الالزم ملكافحة تلك
اآلفة ،وال سيما الفساد الواسع النطاق وامتداده عرب احلدود
الوطنية .ونود أيضا أن نعزز اجلهود احلامسة للجمعية الرامية
إىل تشجيع مجيع الدول على جتديد التزامها السياسي مبكافحة
الفساد ،وعلى استكشاف سبل جديدة وأكثر فعالية ملكافحة
الفساد .ويف كل عام حيول الفساد نسبة  5يف املائة من الناتج
احمللي اإلمجايل يف العامل إىل إثراء قلة بدال من توجيه تلك املوارد
بشكل فعال حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ملصلحة من
هم يف أمس احلاجة إليها.
وفيما يتعلق بتغري املناخ ،فإن من الواضح أن بريو أحد بلدان
العامل األشد عرضة للخطر فيما يتعلق بتغري املناخ .إن األصل
الطبيعي الرئيسي لشعب بلدنا هو التنوع البيولوجي الكبري،
ولذلك فإن التغريات يف درجة احلرارة والظواهر املناخية البالغة
احلدة مثل حاالت اجلفاف واألمطار الغزيرة جتعلنا معرضني
للخطر بوجه خاص .وكبلد عملنا جبدية على وضع إطار قانوين
يضمن القدرة على التنبؤ من أجل توجيه االستثمارات ذات
املعايري البيئية واالجتماعية العالية برتكيز على اإلنتاج واحلماية
واإلدماج .ومن أجل مكافحة تغري املناخ ،يتعني علينا التغلب
على الفقر .وحنن حباجة إىل االستثمارات املتحلية باملسؤولية
ملواصلة حتقيق النمو ألن أشد أفراد شعبنا فقرا هم األكثر عرضة
آلثار تغري املناخ.
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لقد حظيت ،يف أحد اإلجراءات األوىل اليت اختذهتا حكومة
بلدي ،بشرف رؤية سن قانون إطاري بشأن تغري املناخ هبدف
احلد من قابليتنا للتضرر من تغري املناخ واالستفادة من فرص
حتقيق النمو من خالل التنمية املنخفضة االنبعاثات .وعالوة
على ذلك ،حنن أحد البلدان القليلة اليت لديها خطة عمل لكال
املساواة بني اجلنسني وتغري املناخ ،نظرا ألن النساء هن األشد
ضعفا من مجيع الفئات .كما أود أن أشري إىل أن علينا مجيعا
التزاما أخالقيا حبماية كوكبنا من أجل األجيال املقبلة وضمان
حق مواطنينا يف بيئة صحية .وذلك اعتقادي الشخصي وسياسة
للدولة على السواء ،ولذلك ميكنين أن أؤكد للجمعية على أن
بريو ستواصل تشجيع العمل على الصعيدين الوطين والدويل من
أجل مكافحة تغري املناخ بصورة فعالة.
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استنادا إىل القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل .وبالنسبة
لبلد نام مثل بريو ،متثل األمم املتحدة منربا للعمل املشرتك من
أجل حتقيق التنمية املستدامة ،وتعزيز حقوق اإلنسان والتصدي
للتحديات العاملية مثل تغري املناخ ،واإلرهاب ،وانتشار األسلحة
والفساد املنهجي واالجتار غري املشروع باملخدرات.

وأود أن أعرب عن التزام بلدي حبرية التجارة ،اليت مكنتنا
من توليد الثروة واحلد من الفقر وإحراز تقدم بشأن التنمية
املستدامة .ونسلم بالدور اهلام الذي تضطلع به منظمة التجارة
العاملية يف ضمان االستقرار والقدرة على التنبؤ والشفافية يف
النظام التجاري املتعدد األطراف .وأدعو مجيع البلدان إىل قطع
االلتزام نفسه ،وإىل جتنب اختاذ التدابري احلمائية ،اليت ،إذا
نفذت ،ستمثل انتكاسة للبلدان املتقدمة النمو وملن يعمل منا
وفيما نعمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف عملية حتقيق التنمية على السواء.
يف خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت أدرجت بالفعل
وفيما يتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان يف منطقتنا ،أود
يف خططنا اإلمنائية الوطنية ،فإن مسؤوليتنا األولية تتمثل يف أن أعيد التأكيد على التوجه الدميقراطي الذي أدى بنا إىل تويل
حتقيق األهداف بالعزمية السياسية والشجاعة من خالل إشراك رئاسة العملية اليت أسفرت عن اعتماد امليثاق الدميقراطي للبلدان
املواطنني والقطاع اخلاص .كما سنويل اهتماما خاصا ملكافحة األمريكية يف عام  .2001وجيسد امليثاق التزام بلدان األمريكتني
العنف والتمييز ضد املرأة .إن هدفنا هو التغلب على حاالت بالدفاع عن الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان وإعالء شأن
الالمساواة اهليكلية اليت تعاين منها النساء والفتيات يف بريو ،احلريات األساسية يف املنطقة .إن ذلك االلتزام يشجعنا
وضمان حقوقهن اإلنسانية ومتكينهن من حتقيق كامل إمكاناهتن على السعي إلجياد سبل للمساعدة على إعادة إرساء النظام
اإلمنائية.
الدميقراطي عند االقتضاء .ولذلك السبب تدين بريو تفكك
ويف سياق دويل تربز فيه جمددا اخلطابات القومية املتشددة
اليت تشجع السياسة احلمائية االقتصادية والتجارية والتمييز
وكراهية األجانب ،فإنين أرى أن من الضروري إعادة تأكيد
التزام بريو بتعددية األطراف ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة
ومبادئه .إن بريو ،بوصفها عضوا يف جملس األمن ،تؤكد من
جديد استعدادها لإلسهام يف صون السالم واألمن الدوليني،
وال سيما مبشاركتها الفعالة يف عمليات حفظ السالم .ويف تلك
اهليئة اهلامة ،سنواصل الدعوة إىل العمل يف جو من االنسجام
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النظام الدستوري يف فنزويال .وسنواصل تشجيع املبادرات الرامية
إىل املساعدة على استعادة الدميقراطية يف البلد الشقيق يف إطار
منظمة الدول األمريكية ،وجمموعة ليما ويف املنتديات املتعددة
األطراف األخرى .ونكرر اإلعراب عن شعورنا بالقلق وإدانتنا
لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف فنزويال اليت شجبها
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،وجلنة البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان ،اليت أبلغت عن عمليات إعدام
خارج نطاق القانون ،ضمن انتهاكات أخرى .وقدمت بريو
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أيضا شكوى إىل املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية هبدف
الرئيس بالنيابة :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،يشرفين أن
معاقبة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة يف فنزويال.
أرحب يف األمم املتحدة جباللة امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني،
ويعرب بلدي عن تضامنه الثابت مع الشعب الفنزويلي ملك اململكة األردنية اهلامشية ،وأدعوه إىل خماطبة اجلمعية العامة.
ويدعو إىل تقدمي استجابة عاجلة لألزمة اإلنسانية اخلطرية يف
الملك عبد اهلل (تكلم باإلنكليزية) :إنه لشرف يل أن
فنزويال ،اليت أدت إىل تدفق املهاجرين والالجئني يف مجيع أحناء أشارك مرة أخرى ،يف املناقشة العامة للجمعية العامة الرائعة.
املنطقة .واختذت حكوميت خطوات للمساعدة على تنظيم تدفق
ولدت منظمة األمم املتحدة من رماد احلرب العاملية الثانية
ما يزيد عن  450000من املهاجرين الفنزويليني الذين قدموا ودمارها ،يف مسعى صادق حلماية األجيال القادمة من املعاناة
إىل بريو حبثا عن مستقبل الئق.
والدمار واحلرمان .واليوم ،ال تزال هذه اآلمال تواجه حتديات
لكن ،نطاق اهلجرة اجلماعية غري مسبوق يف منطقتنا صعبة عديدة ،إذ يتعرض السالم واالستقرار للتهديد يف كل
ويتطلب استجابة مجاعية من جانب اجملتمع الدويل.
مناطق العامل .وال يزال الكثريون حمرومني من االزدهار .كما أن
وأختتم باإلعراب عن ثقتنا يف إمكانات تعددية األطراف ،خطر اإلرهاب العاملي ال يزال يهدد أمن مجيع الدول .ويف هذه
والقانون الدويل ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات يف االستجابة القاعة وعرب هذا املنرب وصفت خطر اإلرهاب حبرب عاملية ثالثة.
للتحديات اليت نواجهها ،وتعزيز السالم والتنمية املستدامني
إن هذه التحديات ال تقلل من أمهية العمل املشرتك
وضمان حقوق اإلنسان ملواطنينا .وستواصل بريو العمل بشكل واالحرتام املتبادل ،بل إهنا جتعل شراكتنا أكثر أمهية .وإال ،ما هو
بنّاء يف إطار املنظمة لتحقيق أهداف امليثاق التأسيسي لألمم البديل؟ أهو عامل يفتقر للسالم والوئام الذي ننشده لنعمل
املتحدة.
ولنبين الشراكات ونفتح معا آفاقاً للمزيد من الفرص؟ أم هو عامل
تُرتك فيه األزمات دون ِّ
حل فتتعاظم ،وينتشر العنف ،ونشهد
الرئيس بالنيابة :بالنيابة عن اجلمعية العامة ،أود أن أشكر
املزيد من فرار الالجئني خوفا على حياهتم؟ وكل ذلك ألننا
رئيس مجهورية بريو على البيان الذي أدىل به للتو.
مل نستطع العمل معاً لنمنح اجلميع الشعور باألمان والفرصة
اصطحب السيد مارتن فيثكارا كورنيخو ،رئيس مجهورية
لتحقيق االزدهار؟.
بريو ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
ال شك أن الطريق أمامنا طويلة لتوفري الفرص واألمل
خطاب صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين
على مستوى العامل .ولكننا ال منلك ترف االستسالم جملرد أن
ملك المملكة األردنية الهاشمية
املهمة صعبة؛ فعندما نتّحد خلدمة قضايانا املشرتكة ،فإن الفائدة
الرئيس بالنيابة :تستمع اجلمعية اآلن إىل خطاب ملك ستعود على مجيع بلداننا .ويتعني علي أن أحتدث يف هذا الشأن
اململكة األردنية اهلامشية.
اليوم بسبب أمهية العمل املشرتك يف إهناء األزمات اخلطرية اليت
اصطحب جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني ،ملك تواجهها منطقيت ،وخاصة أزمتها املركزية ،وهي احلرمان املمتد
اململكة األردنية اهلامشية ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
عرب السنني للشعب الفلسطيين من حقه يف إقامة دولته.
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إن مجيع قرارات األمم املتحدة اليت صدرت منذ بداية هذه
القضية ،مجيعها بدون استثناء سواء الصادرة عن اجلمعية العامة
أو جملس األمن ،تقر حبق الشعب الفلسطيين ،كباقي الشعوب،
يف مستقبل يعمه السالم والكرامة واألمل .وهذا هو جوهر حل
الدولتني ،الذي يشكل السبيل الوحيد إلحالل السالم الشامل
والدائم.

25/09/2018

وما هو املستقبل الذي سيرتتب على ما يقرتحه البعض؟
أهو دولة واحدة ثنائية القومية تقوم يف جوهرها على أساس
إنكار املساواة بني مواطنيها؟ هذه هي احلقيقة البشعة وغري
الدميقراطية لفكرة الدولة الواحدة .وهي ليست ،بأي حال من
األحوال ،بدي ً
ال عن السالم القائم على حل الدولتني .بل إهنا
متثل ختليا عن السالم ،وهي طريقة جديدة للهروب من العمل
لتحقيق التسوية .إهنا متثل نقيض ما حيتاجه الطرفان وما سعيا
من أجله منذ زمن طويل.

إن حل الدولتني ،وفقاً للقانون الدويل وقرارات األمم
املتحدة ذات الصلة ،هو الوحيد الذي يليب احتياجات الطرفني
ال توجد اتفاقية تربم بشكل أحادي .إن إجناز أي اتفاق
بإهناء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ،ذات سيادة وقابلة
للحياة على خطوط عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،يتطلب وجود طرفني؛ ومساعدهتما على التوصل إىل هذا
وبأن تنعم إسرائيل باألمن وتنخرط بشكل كامل مع حميطها ،االتفاق ،والعمل معاً لبناء مستقبل جديد هي َمهمة تستحق
الدعم املستمر من عاملنا بأسره.
وتتمتع باعرتاف الدول العربية واإلسالمية حول العامل.
على بلداننا أن تعمل معاً إلعادة عملية السالم إىل
مسارها الصحيح .وذلك يتطلب الرفض التام ألي أعمال هتدد
املفاوضات ،من ممارسات غري قانونية ،أو مصادرة لألراضي ،أو
هتديد األمن املعيشي لألبرياء ،خاصة األطفال.

إن الدول العربية واإلسالمية ملتزمة بتحقيق السالم
الشامل ،ومبادرة السالم العربية طرحت منذ أكثر من 16
عاماً .وقد عملت كل الدول الكربى يف العامل ،باإلضافة إىل
األمم املتحدة واالحتاد األورويب ،من أجل مساعدة الطرفني على
الوصول إىل سالم راسخ وقابل لالستمرار .ولطاملا كانت اإلدارة
كما جيب أن ندعم التمويل الكامل لوكالة األمم املتحدة
األمريكية ملتزمة بالسالم وهلا دور قيادي فيما حنققه من تقدم إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني “األونروا” وغريها من
وحنن منضي إىل األمام.
اجلهود احليوية حلماية األسر احملتاجة ،واحلفاظ على استقرار
ال شك أن الطريق أمامنا طويلة ،ولكن ال ميكننا االستسالم اجملتمعات ،وتنشئة جيل منتج من الشباب ،حيث سنواجه
جملرد أن املهمة صعبة .وإال ،فما البديل؟ هل منلك ترف ترك خطأً فادحا إذا ترك الشباب فريسة لتأثري قوى التطرف واليأس.
إحدى أهم املناطق االسرتاتيجية يف العامل رهينة حلقة عنف لذلك ،فإن هذا الدعم ضروري وملح وعاجل لضمان استمرار
ال ينتهي؟ وإىل مىت ستظل القدس ،وهي املدينة املقدسة ألكثر “األونروا” بدورها ،وفقاً لتكليفها األممي.
من نصف سكان العامل ،تواجه خماطر هتدد تراثها وهويتها
وفوق كل ذلك ،علينا احلفاظ على تراث القدس والسالم
الراسخة والقائمة على تعدد األديان؟ وكيف لنا أن نقبل بوض ٍع فيها ،تلك املدينة املقدسة لباليني الناس من شعوب العامل .وإن
قائم مبين على األزمات والتعصب؟ فهناك أسر فلسطينية ،الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس
عانت التهجري لعدة أجيال ،يواجه أطفاهلا اليوم هتديد إنكار واجب يفخر األردن حبمله ،وسنتصدى ألي حماوالت لتغيري
هويتهم .وهناك أسر إسرائيلية تعيش بعزلة مستمرة دون أن تنعم اهلوية التارخيية العربية اإلسالمية واملسيحية للمدينة املقدسة.
باألمن املتأيت من العالقات السلمية مع باقي العامل.
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ولكن مستقبل القدس ليس شأناً أردنياً فقط ،بل هو شأن
دويل يهمكم أيضاً .فلتهديد حرية العبادة وتقويض القانون
الدويل تداعيات على مستوى العامل .إن العمل املشرتك ضروري
أيضاَ حلل النزاعات واألزمات األخرى اليت هتدد عاملنا.
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األزمة مسؤولية عاملية .وال ميكن للتضحيات اليت نبذهلا يوميا
أن تستمر إال إذا اضطلعت الدول املاحنة مبسؤولياهتا يف هذه
الشراكة .ويعين ذلك بذل جهود مستمرة ومتعددة املسارات
يف دعم التنمية واملساعدات اإلنسانية .وهي جهود ال هتدف
فحسب إىل متكني الالجئني من العودة إىل ديارهم وإعادة بناء
بلداهنم ،بل كذلك إىل منح األمل لشعوب البلدان املضيفة،
الذين ضحوا بالكثري.

وسيواصل األردن دعم مجيع اجلهود املتعددة األطراف
ملساعدة سورية يف التوصل إىل حل سياسي يستند إىل عملية
جنيف وقرار جملس األمن  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤من أجل احلفاظ
إن العامل ال يستطيع التصدي ألزمة الالجئني أو أي أزمة
على وحدة البلد وسيادته وسالمته اإلقليمية ولتهيئة الظروف
عاملية ما مل نعمل معا لدعم من يقومون مبا هو صحيح يف سبيل
لتحقيق االستقرار وإعادة البناء.
كذلك تتطلب االستجابة العاملية الفعالة لإلرهاب عمال مستقبلنا املشرتك مجيعا .وحتقيق السالم واالزدهار يتطلب عمال
مجاعيا متواصال .ولنكن واضحني حيال ذلك :برغم كل مجاعيا مستمرا .والبديل هو أن نفشل حتمل املسؤوليات اليت
االنتصارات اليت حققناها ،فإن قتالنا ضد هؤالء اخلارجني عن رمسها تارخينا وأن نفشل أيضا يف حتقيق وعد املستقبل .دعونا،
القانون ،خوارج اإلسالم ،مل ينته بعد .فكسب احلرب يتطلب إذاً ،خنتار ،بدال من ذلك ،أن حنقق النجاح ومننح شعوب
اتباع هنج متكامل وطويل األجل  -هنج يزاوج بني التدابري العامل ،وال سيما الشباب ،الثقة يف العدالة العاملية واألمل يف
األمنية ومبادرات قوية تدعم اإلدماج واألمل .وجيب علينا أن فرص جديدة ويف قوانني واتفاقات ومؤسسات دولية ،ميكن
نتصدى جلميع  -وأقول مجيع  -أيديولوجيات الكراهية يف للجميع االعتماد عليها.

الرئيس بالنيابة :باسم اجلمعية العامة ،أشكر ملك اململكة
الواقع وعرب فضاء اإلنرتنت ،مبا يف ذلك كراهية اإلسالم .ولطاملا
قاد األردنيون جهودا لتوحيد العامل على أساس االحرتام املتبادل األردنية اهلامشية على البيان الذي أدىل به للتو.
والتفاهم.
اصطحب صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احلسني ،ملك اململكة األردنية اهلامشية ،إىل خارج قاعة
وأخريا ،جيب علينا أيضا تعزيز استجابتنا اجلماعية ألزمة
اجلمعية العامة.
الالجئني العاملية .فكما يعلم الكثريون هنا ،يتحمل األردن

عبئا هائال وغري متناسب كبلد مضيف لالجئني .وقد فتح خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير
أبناء شعبنا بيوهتم ومدارسهم وخدماهتم العامة ومستشفياهتم .دولة قطر
وتقامسنا موارد بلدنا الشحيحة من غذاء وطاقة ومياه شحيحة.
الرئيس بالنيابة :تستمع اجلمعية اآلن إىل خطاب أمري
ولقد حدت هذه األزمة من النمو االقتصادي وفرص العمل؛ دولة قطر.
ومتس حاجة شبابنا ،الذين يشكلون أكثر من  ٦٠يف املائة من
اصطحب مسو الشيخ متيم بن محد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
سكاننا ،إىل الوظائف.
إىل قاعة اجلمعية العامة.
لقد حتمل األردنيون عبء الالجئني مبا يتفق متاما مع
تقاليد بلدنا اإلنسانية العريقة ،غري أننا نعلم ،ويعلم العامل ،أن
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الرئيس بالنيابة :باسم اجلمعية العامة ،يشرفين أن أرحب املوضوع الذي اختارته رئيسة اجلمعية العامة للمناقشة يف هذه
بسمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين ،أمري دولة قطر ،يف األمم الدورة.
املتحدة ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
بعد مرور أكثر من عام على احلصار غري املشروع الذي

الشيخ آل ثاين :يسرين ،يف البداية ،أن أتوجه بالتهنئة إىل
معايل السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس ،على توليها رئاسة
اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني ،متمنيا هلا التوفيق.
كما أعرب عن تقديرنا ملعايل السيد مريوسالف اليتشاك على
جهوده القيمة يف إدارة أعمال الدورة الثانية والسبعني للجمعية
العامة .وال يفوتين أن أمثن اجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا معايل
األمني العام أنطونيو غوترييش لتعزيز دور األمم املتحدة وحتقيق
أهدافها السامية.
ومن هذا املقام ،أقدم التعازي الصادقة لعائلة كويف عنان
وملنظمة األمم املتحدة يف وفاة األمني العام السابق ،الذي كان
واحدا من أهم من محلوا راية هذه املنظمة ،يف خدمة التعاون
الدويل والتنمية والسالم بني الشعوب.

فُرض على دولة قطر ،تكشفت حقائق كثرية عن تنظيم مسبق
حلملة التحريض ضدها وعن الدس واالفرتاءات اليت استُخدمت
الفتعال األزمة .وأدرك اجملتمع الدويل ،يف هذه األثناء ،زيف
املزاعم اليت روجت ضد بلدي لتربير اإلجراءات املدبرة سلفا اليت
اختذت بذريعة هذه املزاعم املختلقة والباطلة ،وذلك يف انتهاك
صارخ للقانون الدويل وقواعد العالقات بني الدول فضال عن
قيم شعوبنا وأعرافها.

وعلى الرغم من اإلجراءات اليت ُاتذت هبدف إحلاق الضرر
بأمن قطر واستقرارها والتضييق على شعبها واحلرب االقتصادية
اليت ُشنت لعرقلة عملية التنمية فيها ،فقد شهدت فرتة احلصار
اجلائر تعزيز مكانة دولة قطر وترسيخ دورها كشريك فاعل على
الساحة اإلقليمية والدولية .وواصل االقتصاد القطري منوه ،مربهنا
على قوته ومتاسكه ،وحافظت دولة قطر على مواقعها املتقدمة
وصدارهتا لدول املنطقة على املؤشرات الدولية ،وخصوصا يف
جماالت األمن اإلنساين والتنمية البشرية .وتعزز إميان الشعب
القطري بقدراته وقيمه ومبادئه وازدادت وحدته متاسكا.

يواجه العامل هتديدات وحتديات خطرية  -أمنية وسياسية
واقتصادية  -ال تعرتف باحلدود الوطنية للدول وتضع األمم
املتحدة ،باعتبارها إطارا لألمن اجلماعي ،يف اختبار حقيقي.
وإذا أراد اجملتمع الدويل حتقيق األمن واالستقرار العاملي ،جيب
وإميانا منا بسالمة موقفنا القانوين وضرورة التسوية السلمية
جتاوز إدارة األزمات والسعي إىل إجياد احللول الشاملة والعادلة
هلا ،وفقا ألحكام القانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية ،بعيدا للمنازعات وأن احلوار هو السبيل األمثل حلل األزمات ،فقد
عن االنتقائية وازدواجية املعايري ورفض سياسة فرض األمر الواقع جتاوبنا ،وما زلنا ،مع مجيع املساعي املقدرة من الدول الشقيقة
والصديقة ،إلهناء هذه األزمة ،من خالل حوار غري مشروط قائم
بالقوة.
إننا ندرك ونقدر األمهية الكربى لوجود مرجعية دولية شاملة على االحرتام املتبادل لسيادة الدول.
يعرب عنها نظام دويل شرعي يسود فيه حكم القانون .وقد
بات من الضروري اإلسراع يف إجراء اإلصالحات املطلوبة لقيام
مؤسسات األمم املتحدة مبسؤولياهتا من أجل حتقيق األهداف
السامية للمنظمة واالستجابة لطموحات الشعوب وتطلعاهتا
يف حتقيق السلم ،مبا ميكنها من حتقيق عدالة مستدامة ،وهو
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واحلقيقة أنه من غري الطبيعي أن يؤدي االختالف يف الرؤى
حول التعامل مع بعض القضايا اإلقليمية إىل شل فاعلية منظمة
إقليمية مهمة مثل جملس التعاون اخلليجي .لقد أضر احلصار
املفروض على قطر بسمعة دول اجمللس وانعكس شلل اجمللس
نفسه سلبا على دوره املنشود جتاه قضايا املنطقة والعامل .حنن
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نأمل أن حنول مجيعا حمنة اجمللس احلالية إىل فرصة يُستفاد منها ودائم لقضية فلسطني .وحنن متمسكون هبذا املوقف الذي يتفق
يف إصالحه ووضع آليات ملزمة حلل اخلالفات بني دوله باحلوار مع الشرعية الدولية ،والذي ميليه علينا الضمري اإلنساين .ولكن
إسرائيل ترفض هذه التسوية العادلة.
داخله ،حبيث ال يتكرر مثلها مستقبال.
من غري املعقول أن تظل منطقتنا العربية رهينة بعض
اخلالفات اجلانبية  -املختلقة يف حالتنا  -واليت تستهلك جهدا
وطاقات وتبدد أمواال تتجاوز ما حنتاج أن خنصصه للقضايا
العادلة اليت يفرتض أننا نتفق عليها.
مل حيرز تقدم يذكر يف قضايا الشرق األوسط العالقة،
وخصوصا قضية فلسطني ،آخر قضية استعمارية يف عاملنا .لقد
قدمت العملية السياسية اليت بدأت قبل ربع قرن منوذجا للخروج
عن مرجعية األمم املتحدة إىل أطر خارجها ،تصور البعض أهنا
أفضل أو أسرع يف إهنائها وإجياد حلول هلا .وقد دعمتها الدول
العربية انسجاما مع احرتام القرار الفلسطيين ،لكن النتيجة كانت
املزيد من التعثر والتعقيد .وها حنن نشهد حماوالت لتصفية قضية
فلسطني بتصفية قضايا احلل الدائم ،مثل القدس والالجئني
والسيادة واحلدود.
إن القضايا الوطنية العادلة ال حتل بإخضاعها ملوازين القوى
بني احملتل والواقعة حتت االحتالل ،بل حتل مبوجب مبادئ مثل
حق تقرير املصري وعدم جواز ضم أراضي الغري بالقوة ،واليت
أصبحت جزءا من الشرعية الدولية.
إن تدهور األوضاع يف األراضي الفلسطينية ،وال سيما
األوضاع غري اإلنسانية اليت يعيشها قطاع غزة ،واحلصار اخلانق
الذي يعانيه واستمرار االستيطان يف القدس احملتلة والضفة الغربية،
ينذران بعواقب وخيمة ويلقيان على عاتق جملس األمن مسؤولية
تارخيية .إننا نؤكد على أمهية املفاوضات واستئناف مساراهتا ،إال
أن ذلك يتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدولية ،ويف مقدمتها
مبدأ حل الدولتني ومبادرة السالم العربية ،على أن تكون القدس
الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية على حدود عام .١٩٦٧
كما ال ميكن حل الصراع العريب  -اإلسرائيلي دون حل عادل
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وإن دولة قطر لن تألو جهدا يف تقدمي خمتلف أشكال الدعم
املادي والسياسي للشعب الفلسطيين الشقيق ومواصلة العمل
مع كافة األطراف الدولية الفاعلة يف عملية السالم يف الشرق
األوسط لتذليل الصعوبات اليت تعرتض استئناف مفاوضات
السالم جمددا وفق املرجعيات وقرارات الشرعية الدولية.
بعد مرور أكثر من سبع سنوات ،ما زال اجملتمع الدويل
يقف عاجزا عن إجياد حل لألزمة السورية املتفاقمة بكل أبعادها
وإفرازاهتا اخلطرية .وإضافة إىل املآسي اليت يعيشها الشعب
السوري ،يساوره القلق واإلحباط من أن تصبح جرائم اإلبادة
والتهجري اجلماعي واملوت باجلملة يف السجون حتت التعذيب
ممارسات مألوفة ميكن أن يتعود عليها اجملتمع الدويل.
إن عدم ردع النظام السوري عن ارتكاب اجلرائم عرب احلرب
اليت يشنها على شعبه ،من جهة ،وعدم حماسبته عليها بعد
اقرتافها ،من جهة أخرى ،يُفرغ أحكام القانون الدويل وشرعة
حقوق اإلنسان من أي معىن .وستكون لذلك آثار وخيمة
على القيم السائدة يف عاملنا لرفعها السقف املتاح الستخدام
العنف يف قمع تطلعات الشعوب والدوس على حقوق املواطن
واإلنسان يف منطقتنا.
إننا أمام كارثة إنسانية وأخالقية وقانونية توجب على
اجملتمع الدويل اإلسراع يف التوصل إىل حل سياسي حيقن دماء
السوريني ويليب تطلعاهتم للعدالة واحلرية ،وحيفظ وحدة سورية
وسيادهتا ،وحيقق األمن واالستقرار يف سورية واملنطقة ،وفقا لبيان
جنيف األول ( ،S/2012/522املرفق) وقرارات جملس األمن ذات
الصلة .إننا نؤكد على ضرورة االلتزام بالقانون اإلنساين الدويل
حلماية املدنيني.
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ويف الشأن اليمين ،نؤكد موقف دولة قطر الثابت احلريص اإلرهاب والتطرف جبميع أشكاله .ونؤكد حرصنا على دعم
على وحدة اليمن واستقالله وسالمة أراضيه .وندعو مجيع العراق الشقيق يف عملية إعادة اإلعمار والتنمية ومساعدة كل
األطراف اليمنية إىل املصاحلة الوطنية إلهناء الصراع على أساس جهد يسعى إىل ضمان وحدته وسيادته وتعزيز أمنه واستقراره.
قرار جملس األمن  )2015( 2216واملبادرة اخلليجية وخمرجات
يسود اتفاق أن اإلرهاب بات يشكل أحد أبرز التحديات
احلوار الوطين .وإنين من هذا املنرب ،أناشد الدول الفاعلة يف اليت يواجهها العامل ،ملا ميثله من هتديد حقيقي للسلم واألمن
اجملتمع الدويل مساعدة الشعب اليمين الشقيق لتجاوز هذه الدوليني .وحنن نؤكد على موقف دولة قطر الثابت برفض
الظروف اليت نأمل أن تنتهي قريبا ،والعمل على اختاذ مجيع اإلرهاب جبميع أشكاله وصوره يف أي مكان يف العامل ،ومهما
التدابري ملعاجلة الوضع اإلنساين اخلطري وتسهيل وصول كانت األسباب والذرائع .وتأيت مكافحة اإلرهاب ضمن
املساعدات اإلنسانية إىل مجيع املناطق يف اليمن .ويف هذه أولويات سياسة دولة قطر على املستوى الوطين واإلقليمي
املناسبة ،أعلن عن اتفاق قطر مع األمم املتحدة على مكافحة والدويل .وقد قمنا يتطوير النظم التشريعية واملؤسسية والوفاء
مرض الكولريا يف اليمن بدعم مشاريع ذات عالقة مبكافحة بااللتزامات الدولية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ومتويله،
أسباب املرض ووقف انتشاره .وندعو الدول األخرى لالنضمام واملشاركة يف كافة اجلهود الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
إلينا يف دعم هذا اجلهد احليوي.
ويف رأينا ،إن مثة شروطا ضرورية لكي حتقق احلرب على
أما بشأن األزمة الليبية اليت شهدت مؤخرا تطورات تضع اإلرهاب هدفها وال تتحول هي إىل هدف قائم بذاته .أوال،
أمن هذا البلد ووحدة أراضيه على احملك ،فإننا نتطلع إىل استعادة التعاون الدويل يف مكافحة العنف الناجم عن التطرف والعنف
األمن واالستقرار رغم التحديات اجلسيمة اليت يواجهها األشقاء املوجه ضد املدنيني إلرهاهبم واإلضرار باملرافق املدنية ألهداف
الليبيون .ونشري إىل أن التدخل األجنيب يف الشأن اللييب يزيد سياسية ،والتصدي هلذه الظواهر حبزم وصرامة؛ ثانيا ،توحيد
من تعقيد األزمة ،وحيول دون الوصول إىل التوافق الوطين الذي املعايري يف مكافحة اإلرهاب حبيث ال يعتمد تعريفه انتقائيا على
يسعى إليه األشقاء الليبيون ،ويتعارض مع قرارات جملس األمن .هوية الفاعل الدينية أو اإلثنية؛ ثالثا ،معاجلة جذوره ومسبباته
ونؤكد جمددا على دعمنا التفاق الصخريات املوقع يف كانون والبحث يف اخللفيات السياسية واالجتماعية والثقافية اليت
األول/ديسمرب  ٢٠١٥ومجيع خمرجاته .وندعو مجيع األشقاء تسهم يف توليده ،والعمل جبدية لتحقيق تسويات عادلة للقضايا
الليبيني إلعالء املصلحة الوطنية والتمسك باحلوار ،دون إقصاء العالقة اليت تغذي مشاعر الغضب واإلحباط؛ رابعا ،عدم حتزيب
ألي من مكونات اجملتمع اللييب ،وصوال إىل التسوية السياسية مصطلح اإلرهاب وتفصيله وفقا للمصاحل الضيقة لبعض الدول،
الشاملة اليت حتفظ لليبيا سيادهتا ووحدة أراضيها وحتقق تطلعات وذلك باستخدامه لتربير االستبداد وقمع اخلصوم السياسيني،
شعبها يف األمن واالستقرار.
ما ميس مبصداقية مكافحة اإلرهاب ويضر باجلهود الدولية
ويف العراق الشقيق ،نعرب جمددا عن تقديرنا جلهود املبذولة يف هذا اجملال.
احلكومة العراقية يف إعادة االستقرار وحتقيق املصاحلة الوطنية
ويف هذا السياق ،فإن دولة قطر ترى أن تعليم الشباب
بتضافر كل األطراف السياسية وكل مكونات اجملتمع العراقي .ومشاركته الشاملة يشكل خط الدفاع األول لنظام األمن
ونثمن جناحات وتضحيات الشعب العراقي يف احلرب ضد اجلماعي وأحد العوامل اهلامة ملكافحة اإلرهاب وبناء السالم
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واالستقرار .وهلذا ،التزمنا بتعليم  ١٠ماليني طفل وتوفري هذا املوضوع مبوجب القانون الدويل .ونعرب عن استعدادنا
الستضافة هذا املؤمتر.
التمكني االقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا.
الرئيس بالنيابة :باسم اجلمعية العامة ،أود أن أشكر
وقمنا بالتعاون مع األمم املتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز
فرص العمل للشباب من خالل بناء القدرات وإطالق برامج صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين أمري دولة قطر على
الكلمة اليت أدىل هبا .وأرجو من املمثلني البقاء يف مقاعدهم
ملنع التطرف العنيف.
تأيت التنمية البشرية ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف أثناء حتيتنا لسموه.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
صدارة أولويات دولة قطر ،وهي تواصل جهودها يف هذا
الشأن على املستويني التشريعي واملؤسسي تنفيذا لرؤيتها الوطنية أود أن أشكر أمري دولة قطر على البيان الذي أدىل به للتو.
 ٢٠٣٠اليت تشدد على التنمية البشرية .وأشري هنا إىل قيام دولة
اُصطحب مسو الشيخ متيم بن محد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
قطر خالل هذا الشهر باالنضمام للعهد الدويل اخلاص باحلقوق
إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
املدنية والسياسية ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
خطاب السيد حسن روحاني ،رئيس جمهورية إيران
واالجتماعية والثقافية .كما سنت دولة قطر قانونا ينظم مسألة
اإلسالمية.
اللجوء السياسي إليها قانونيا ،أسوة بالدول املتقدمة ،وقانونا
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
آخر مينح مبوجبه حق اإلقامة الدائمة يف الدولة مبوجب شروط
حيددها القانون .كما قررت استضافة عدة منظمات عاملية إىل خطاب رئيس مجهورية إيران اإلسالمية.
ا ُ
ُصط ِحب السيد حسن روحاين ،رئيس مجهورية إيران
حلقوق اإلنسان لتنشئ فروعا إقليمية هلا.
اإلسالمية ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
وال يشك أحد يف األمهية القصوى لتطوير التكنولوجيا
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
الرقمية واملعلوماتية ووسائل االتصال الرقمية وغريها ،ومل يعد
ميكن تصور االقتصاد واحلياة اليومية من دوهنا .ولكن ذكرتنا يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد حسن
سلسلة أحداث عانت منها مؤخرا عدة بلدان بأن حاجات روحاين ،رئيس مجهورية إيران اإلسالمية ،وأن أدعوه إىل خماطبة
جديدة نشأت مل تكن معروفة يف السابق مثل حرية االستخدام اجلمعية.
واحلاجة للدفاع عن جمال املواطنني اخلاص من خماطر اخرتاقه،
الرئيس روحاني (تكلم باإلنكليزية) أود أن أغتنم هذه
ونبهتنا كذلك إىل األمن السرباين للدول .وهذه مسألة عابرة الفرصة لكي أهنئكم ،سيديت ،على انتخابكم لرئاسة اجلمعية
للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا ذاهتا.
العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
فال بد إذن من تنظيم التعامل معها وضبط خماطرها دوليا.
وقد عانت قطر وغريها من الدول من آثار القرصنة والتجسس
الرقميني ،ما يدفعنا إىل التأكيد بقوة على هذا املوضوع،
واستعدادنا للعمل مع منظمات األمم املتحدة لتنظيمه قانونيا.
وحنن نقرتح الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل لبحث سبل تنظيم
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لقد اجتمعنا هنا اليوم يف وقت يعاين فيه العامل من هتور
بعض الدول وجتاهلها للقيم واملؤسسات الدولية .وقد جئنا هنا
وحنن ندرك أنه ال ميكن احلفاظ على املصاحل واألمن يف عاملنا
هذا وبأقل تكلفة ممكنة إال من خالل التعاون والتنسيق بني
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البلدان .ومع ذلك ،فمن املؤسف أن نرى حكاما يف هذا العامل
يعتقدون أن بوسعهم ضمان مصاحلهم اخلاصة ،والذين يستغلون
يف األجل القصري على األقل مشاعر اجلماهري وحيصلون على
تأييد شعيب عن طريق إثارة النعرة القومية املتطرفة والتحريض
وخطاب العنصرية وكراهية األجانب بطريقة تشبه النعرة النازية،
يف ذات الوقت الذي يواصلون فيه انتهاك املعايري العاملية وتقويض
املؤسسات الدولية ،حىت من خالل املمارسات الشاذة واملنافية
للمنطق مثل عقد اجتماع رفيع املستوى جمللس األمن.

25/09/2018

فعلى أي أسس ومعايري ميكننا أن نكون طرفا يف اتفاق
مع إدارة يصدر عنها كل سوء السلوك هذا؟ وينبغي إجراء أي
حمادثات يف إطار خطة العمل الشاملة املشرتكة واستمراريتها،
فضال عن قرار جملس األمن  )2015( 2231وليس يف إطار
انتهاك هذه االتفاقات والعودة إىل املاضي .ومن املفارقات
أن حكومة الواليات املتحدة ال ختفي حىت خطتها الرامية إىل
اإلطاحة باحلكومة نفسها اليت تدعوها إىل احملادثات.
وقد استند هنج مجهورية إيران اإلسالمية يف ميدان السياسة
اخلارجية إىل تعددية األطراف واالمتثال ملبادئ القانون الدويل
املعرتف هبا .وإ ّن التزامنا مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
ومشاركتنا يف املفاوضات الطويلة الشاقة مع جمموعة اخلمسة
زائدا واحدا ،اليت أدت إىل وضع خطة العمل الشاملة املشرتكة،
دليل واضح على ذلك النهج.

وجيب التخلي متاما وإىل األبد من وهم تطلُّع البعض إىل
توفري املزيد من السالم واألمن ألنفسهم على حساب حرمان
اآلخرين من السلم واألمن ذاهتما .وينبغي لنا أال نسمح بأي
حيول اآلخرين إىل رهائن له عن
صورة من الصور ألي هنج فكري ّ
طريق فرض حالة من انعدام األمن املفتعل .ويف ذلك الصدد،
فإن مناهضة تعددية األطراف ليست دليال على القوة ،بل هي
وإن من دواعي سرورنا أن اجملتمع الدويل مل يذعن
دليل على ضعف فكري وعجز عن فهم عامل معقد ومرتابط .لالنسحاب االنفرادي وغري القانوين حلكومة الواليات املتحدة
وعليه ،فإن من شأن إمهال املؤسسات الدولية أو إضعافها من خطة العمل الشاملة املشرتكة ،وأنه اختذ موقفا معارضا متاما
أن يهدد السالم العاملي .وأولئك الساعون إىل السيطرة واهليمنة لذلك القرار.
أعداء للسالم وهم من يشعلون نريان احلروب .ويبدو أن حكومة
إن خطة العمل الشاملة املشرتكة هي نتاج ما يزيد على
الواليات املتحدة األمريكية  -أو اإلدارة احلالية على األقل عقد من اجلهود الدبلوماسية وفرتة من املفاوضات املكثفة حلل
 مصممة على إضعاف مجيع املؤسسات الدولية وجتريدها أزمة مصطنعة .وقد متت املوافقة عليها باإلمجاع من خالل اختاذمن الفعالية .ومن املفارقة أن دعت تلك احلكومة نفسها اليت جملس األمن القرار  )2015( 2231وأصبحت مبثابة التزام
انسحبت من اتفاق متعدد األطراف أقره جملس األمن ،يف دويل .ويدعو القرار مجيع البلدان واملنظمات الدولية واإلقليمية
انتهاك للقواعد واملعايري القانون الدويل ،مجهورية إيران اإلسالمية إىل دعم تنفيذ خطة العمل وإىل أن متتنع عن اختاذ أي إجراءات
إىل إجراء حمادثات ثنائية معها .وتلك اإلدارة اليت تدعو إيران من شأهنا أن تقوض تنفيذ االلتزامات املقطوعة مبوجب اخلطة.
إىل الدخول يف حمادثات معها ،ليست على استعداد للتشاور
ووفقاً لـ  ١٢تقريراً متتالياً للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
مع خربائها أو إلدراك متطلبات الدولة احلديثة ،مبا يف ذلك املبدأ
فإن إيران قد امتثلت حىت اآلن جلميع التزاماهتا .ومع ذلك،
اهلام املتمثل يف استمرارية مسؤولية الدول ،وبالتايل فإهنا تنتهك
ومنذ البداية ،مل حترتم الواليات املتحدة التزاماهتا .وانسحبت
علنا التزامات الدولة اليت تعهدت هبا اإلدارة السابقة.
اإلدارة احلالية أخرياً من االتفاق ،باللجوء إىل أعذار واهية ويف
انتهاك صارخ اللتزاماهتا .وينبغي لألمم املتحدة أال تسمح بأن
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تكون قراراهتا ضحية لالنتخابات احمللية واألالعيب الدعائية
لبعض أعضائها وجيب أال تسمح ألي دولة من الدول األعضاء
بالتهرب من تنفيذ التزاماهتا الدولية.
ّ

أبي هنا ،بعبارات واضحة ال لبس فيها ،أن سياسة
وإنين ّ
الواليات املتحدة جتاه مجهورية إيران اإلسالمية كانت خطأ منذ
البداية ،وأن هنجها يف مقاومة رغبات الشعب اإليراين ،كما
جتلت يف العديد من االنتخابات ،حمكوم عليه بالفشل .إن
إيران ،بتارخيها وحضارهتا اليت امتدت ردحاً طوي ً
ال من الزمن،
وبرتاثها الثقايف الغين وموقعها اجليوسياسي املتميز ،هي حقيقة
ال ميكن إنكارها .وقد أسفرت سياسات االخنراط والتعاون مع
إيران عن نتائج إجيابية بالنسبة للدول األخرى ،وهو ما يتجلّى
بأفضل صورة يف تعاون إيران مع البلدان الصديقة يف الكفاح
ضد اإلرهاب.

متثل اجلزاءات االنفرادية غري القانونية شك ً
ال من أشكال
اإلرهاب االقتصادي واإلخالل باحلق يف التنمية .إن احلرب
االقتصادية اليت شنتها الواليات املتحدة حتت عنوان اجلزاءات
اجلديدة ال تستهدف الشعب اإليراين فحسب ،بل سيكون هلا
أيضاً آثار ضارة على شعوب البلدان األخرى .وعالوة على
ذلك ،فقد أدت تلك احلرب إىل تعطيل التجارة العاملية.

وإننا نتفق على أنه ال يوجد بديل يف هناية املطاف أفضل
من احلوار .بيد أن احلوار ذو اجتاهني؛ فهو ينبغي أن يقوم
على املساواة والعدل والنزاهة اإلنسانية والشرف وأن جيري وفقاً
لقواعد ومعايري القانون الدويل .إن قرار جملس األمن 2231
( )2015ليس جمرد قصاصة ورق .وإننا ندعو الواليات املتحدة
إىل العودة إىل ذلك القرار والعودة إىل طاولة املفاوضات اليت
تركتها .وإذا كانت خطة العمل الشاملة املشرتكة ال تروق
للواليات املتحدة ألهنا إرث منافسيها السياسيني الداخليني،
فإننا ندعوها إىل العودة إىل قرار جملس األمن .وندعو ذلك البلد
إىل البقاء يف إطار املؤسسات الدولية ونناشده أال ينخرط يف
فرض جزاءات .فاجلزاءات والتطرف مها وجهان لعملة واحدة.
وينطوي التطرف على إلغاء تفكري اآلخرين ،وتلغي اجلزاءات
حياة وازدهار الشعوب.

وعالوة على ذلك ،تضغط الواليات املتحدة أيضاً على
البلدان األخرى كي تنتهك االتفاق النووي .واألخطر من ذلك
أن الواليات املتحدة هتدد مجيع البلدان واملنظمات الدولية
بالعقوبة إذا امتثلت لقرار جملس األمن  .)2015( 2231وهذه
هي املرة األوىل يف تاريخ األمم املتحدة اليت تقرتن فيها دعوة
عامة إىل انتهاك القانون بتهديد امللتزمني بالقوانني بالعقاب.
وال يقتصر هذا على خطة العمل الشاملة املشرتكة؛ فهو منط
إن فهم الواليات املتحدة للعالقات الدولية فهم استبدادي.
ينطبق حىت على هنج الواليات املتحدة يف التعامل مع احملكمة
وهي ترى أن القوة هي احلق .وفهمها للنفوذ ،ال للسلطة الشرعية
اجلنائية الدولية.
يتجسد يف التسلّط وفرض الرأي .وال جيوز محل أي
وحنن نقدر اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل واالحتاد األورويب والقانونيةّ ،
وروسيا والصني لدعم تنفيذ خطة العمل الشاملة املشرتكة والنظر دولة أو أمة على اجللوس إىل طاولة املفاوضات بالقوة ،وإذا
يف اإلعمال الكامل لاللتزامات املنصوص عليها فيها ،وهي حدث ذلك ،فإن املضطهِدين هم الذين سيحصدون الحقا
ما يليه من عناقيد الغضب املرتاكمة يف تلك الدول.
شرط مسبق لبقاء ذلك اإلجناز املهم للعمل الدبلوماسي.

وقد أبدى الشعب اإليراين صموداً ال يتزعزع على مدى
السنوات األربعني املنصرمة ،على الرغم من الصعوبات والقيود
النامجة عن اجلزاءات ،كما أظهر أنه ميكن أن يتغلب على هذه
الفرتات العصيبة .ويربهن تاريخ بلدنا الذي يعود إىل بضعة
آالف من السنني على أن إيران واإليرانيني مل يسبق هلم أن
انكسروا يف مواجهة العاصفة  -وأهنم حىت مل ينحنوا يف وجهها.
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تشكل انتهاكا للمعايري الدولية ملكافحة اإلرهاب؟ وملاذا مل تتم
معاقبة املمولني الرمسيني من الدول للتنظيمات اإلرهابية املناهضة
إليران ،مبا هلا من سجل يف متويل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة ،بل جيري دعمها
وتسليحها؟ وإذا كانت الواليات املتحدة تريد أن يأخذ عامة
الناس يف العامل ادعائها مبكافحة اإلرهاب مأخذ اجلد ،فمن
الضروري أن تشرع يف محلة عاملية مشرتكة ملكافحة هذه اآلفة،
بصرف النظر عن الضحايا أو اجلناة.

ولكي جيري احلوار ،ال حاجة إىل فرصة اللتقاط الصور.
وميكن للجانبني أن يستمعا إىل بعضهما بعضاً هنا يف اجلمعية
أبي ،بشكل ال لبس فيه ،أن
العامة .وإنين أبدأ احلوار هنا و ّ
مسألة األمن الدويل ليست لعبة يف يد السياسة الداخلية
األمريكية .وليست األمم املتحدة جزءاً من حكومة الواليات
املتحدة .وميكن استئناف احلوار يف اجلمعية العامة من نفس
النقطة اليت توقف عندها ومن قبل نفس الشخص الذي غادر
طاولة احلوار وانسحب من االتفاق .إن بدء ذلك احلوار ينطلق
من إهناء التهديدات واجلزاءات اجلائرة اليت تعاكس مبادئ
ويف هذا الصدد ،فقد حذرنا منذ بداية األزمة يف سورية ضد
األخالق والقانون الدويل.
أي تدخل خارجي يف الشؤون الداخلية لذلك البلد واستخدام
واقرتاحنا واضح :االلتزام يقابله التزام واالنتهاك يقابله الوسائل غري املشروعة ،مبا يف ذلك دعم اجلماعات املتطرفة
انتهاك والتهديد يقابله هتديد واخلطوة خبطوة ،بدالً من واإلرهابية ،هبدف ممارسة الضغط على احلكومة السورية .وقد
الكالم مقابل الكالم .إن ما تقوله إيران واضح :ال للحرب دأبنا على التأكيد على أن األزمة ال ميكن حلها إال من خالل
وال للجزاءات وال للتهديدات وال للتسلط ،ال شيء سوى احلوار بني األطراف السورية .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن وجود
العمل مبوجب أحكام القانون والوفاء بااللتزامات .وحنن نؤيد مستشارينا العسكريني يف سورية قد مت بناء على طلب احلكومة
السالم والدميقراطية يف الشرق األوسط بأسره .ونرى أن املعارف السورية ،ويتسق مع القانون الدويل ،ويهدف إىل مساعدة
احلكومة السورية يف مكافحة اإلرهاب املتطرف .وقد جنحت
النووية حتمية وأن األسلحة النووية حمظورة.
وبوصفنا ضحايا لإلرهاب يف املاضي واحلاضر ،كنا دائماً إيران وروسيا وتركيا ،بالتعاون مع احلكومة السورية وغريها من
وسنظل دائماً يف طليعة املواجهة احلقيقية لإلرهاب .وننعي اليوم األطراف السورية  -من خالل عملية أستانا ،واليت عقد اجتماع
استشهاد العشرات من األبرياء الذين قُتلوا يوم السبت بدم القمة الثالث هلا يف طهران يف وقت سابق من هذا الشهر  -يف
بارد على يد اإلرهابيني الذين أعلنوا بال حياء مسؤوليتهم من أداء دور إجيايب واحلد من التوتر يف سورية .وقد أدت جهودهم
عدد من العواصم الغربية عىن جرميتهم البشعة يف مقابالت مع املشرتكة يف اآلونة األخرية إىل منع التصعيد وإراقة الدماء يف
مؤسسات للبث تتخذ من الغرب مقرا هلا ومتوهلا دوالرات النفط .منطقة إدلب.
وقد أدنا إدانة قاطعة يف إيران مجيع أعمال اإلرهاب،
وسنواصل القيام بذلك .ونرحب بالبيان القوي الصادر عن
جملس األمن بشأن هذه املسألة .ولكن ،ملاذا ميكن لقادة تلك
العمليات اإلرهابية ،مبا يف ذلك التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن
اجلرمية اليت وقعت يوم السبت ،العيش والعمل حبرية يف البلدان
الغربية ،بل وطلب األموال صراحة؟ أليست تلك األنشطة
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لقد شهدنا كارثة إنسانية مأساوية يف اليمن خالل السنوات
الثالث املاضية ،واليت تسببت يف تدمري اهلياكل األساسية ،وقتل
وجرح مئات اآلالف من األشخاص ،وتشريد املاليني من
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خالل احملادثات بني اليمنيني دون تدخل أجنيب .وحتقيقا هلذه احلضارة والثقافة ،وليس عن طريق اهليمنة السياسية .لقد كانت
إيران مبثابة حلقة وصل بني الشرق والغرب ،وستواصل القيام
الغاية ،حنن على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة.
بيد أن األزمة األكثر إحلاحا يف الشرق األوسط هي قضية بذلك ،لتظل قيمة بشكل شديد التدقيق من أجل إجياد عامل
فلسطني .إن مرور الوقت ال ميكن ،وال جيب ،أن يربر االحتالل .خال من العنف.
شغل مقعد الرئاسة نائب الرئيس ،السيد بوقدزم (اجلزائر).
وما كان العدد الذي ال حيصى من اجلرائم اليت ترتكبها إسرائيل
ضد الفلسطينيني ليصبح ممكنا لوال املساعدة املادية والعسكرية إن مجهورية إيران اإلسالمية هي نفس الدولة اليت فهمت الطابع
والدعم السياسي والدعائي من جانب الواليات املتحدة .إن الفاشي للنظام البعثي يف العراق قبل أي شخص آخر يف العامل
إسرائيل ،اجملهزة برتسانة نووية وهتدد اآلخرين باإلبادة النووية وقاومت عدوانه ضدنا بشجاعة .فقد حاربنا حزب البعث
بشكل صارخ ،تشكل أخطر هتديد للسلم واالستقرار اإلقليميني العراقي قبل أن حيتل الكويت .ومجهورية إيران اإلسالمية هي
والعامليني .ويشكل قرار الواليات املتحدة البغيض بنقل سفارهتا نفس الدولة اليت كانت يف طليعة الكفاح ضد إرهاب حركة
يف إسرائيل إىل القدس وسن قانون الدولة اليهودية العنصري طالبان ،وجادت بشهداء يف هذا الكفاح .وقد قاتلنا ضد تنظيم
مؤخرا انتهاكني للقانون الدويل والقواعد الدولية ،فضال عن القاعدة وحركة طالبان قبل اهلجمات على نيويورك وواشنطن
العاصمة .ومجهورية إيران اإلسالمية هي نفس الدولة اليت قاتلت
كوهنما من املظاهر الواضحة للفصل العنصري.
و توسيع نطاق العالقات مع اجلريان وإنشاء منطقة أكثر ضد تنظيم داعش ،التمثيل الزائف واملشوه لإلسالم .كما شاركنا
أمنا وأكثر تقدما من بني األولويات الرئيسية للسياسة اخلارجية يف مكافحة داعش قبل العمليات اليت قام هبا يف باريس ولندن
إليران .وقبل بضعة أسابيع يف إيران ،باالشرتاك مع سائر الدول وبروكسل.
فلتظهروا التقدير هلذه احلقائق التارخيية بشأن إيران ،ولتكفوا
الساحلية األربع يف املنطقة ،وقعت إيران على اتفاقية الوضع
القانوين لبحر قزوين ،اليت ستعزز عالقات حسن اجلوار وحتقق عن فرض اجلزاءات ،ولتضعوا حدا للتطرف .فما من صديق
للعامل أفضل من إيران ،إذا كان السالم هو ما يسعى إليه.
الرخاء والتقدم جلميع الدول الساحلية.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
كما نرغب يف إقامة نفس العالقات مع جرياننا اجلنوبيني
يف اخلليج الفارسي .ونؤمن بتشكيل آلية مجاعية ملنطقة اخلليج أود أن أشكر رئيس مجهورية إيران اإلسالمية على البيان الذي
الفارسي ،حبضور مجيع بلدان املنطقة ومشاركتها .فما فىتء أدىل به للتو.
أمن اخلليج الفارسي ومضيق هورمز يكتسي أمهية بالنسبة لنا،
ُ
اصطحب السيد حسن روحاين ،رئيس مجهورية إيران
كما حافظنا على أمنهما خالل احلرب اليت شنها علينا العراق،
اإلسالمية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
وسنتصدى ألي جهود تدمريية فيما يتعلق بذلك املمر املائي
خطاب السيد سولي نينيستو ،رئيس جمهورية فنلندا
احليوي يف املستقبل.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
ونتبىن وجهة نظر سلمية جتاه املسائل السياسية والدولية،
إىل خطاب رئيس مجهورية فنلندا.
ومل نسع ،وال نسعى إىل شن حرب مع أي بلد من البلدان .إن
إيران ليست حباجة إىل إمرباطورية .فإيران إمرباطورية من حيث
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اصطحب السيد سويل نينيستو ،رئيس مجهورية فنلندا ،إىل
قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة ،بفخامة السيد سويل
نينيستو ،رئيس مجهورية فنلندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
الرئيس نينيستو (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه
التحية إىل األمني العام أنطونيو غوترييش على رؤيته يف قيادة
األمم املتحدة .وفنلندا تدعمه متاما يف مهمته اهلامة.
لقد كان بلدي على الدوام نصريا قويا للتعاون املتعدد
األطراف .وبالنسبة لفنلندا ،فإن النظام الدويل القائم على
القواعد له أمهية أساسية .ويف وطننا ،متثل قدرتنا على االعتماد
على قواعد مشرتكة متفق عليها حجر زاوية يف حتقيق أمننا
ورفاهنا على الصعيد الوطين .وعلى الصعيد العاملي ،تقوم احلاجة
إىل احللول والقواعد املشرتكة ملواجهة التحديات األكثر إحلاحا
يف عصرنا.
ولألسف بالنسبة ملن يؤمنون منا مبزايا تعددية األطراف،
هناك اآلن ما يدعو إىل القلق .فالنظام الدويل الذي بنيناه معا
يتعرض لضغوط وباتت قدراته ومصداقيته موضع شك .ومل يعد
بوسعنا اعتبار النظام القائم على القواعد من املسلمات .ومن
مسؤوليتنا املشرتكة الدفاع عنه بفعالية وتطويره.
وتنظر فنلندا إىل األمم املتحدة باعتبارها يف قلب النظام
املتعدد األطراف .ولذلك ،جيب أن يبدأ الدفاع عن تعددية
األطراف هنا .وجيب على األمم املتحدة وأعضائها إبداء عزمهم
على العمل معا ال ضد بعضهم بعضا .ونؤيد تأييدا تاما برنامج
اإلصالح الطموح والشامل الذي اقرتحه األمني العام .وقد حان
الوقت اآلن لتنفيذ تلك اإلصالحات .وجيب أن نكفل أن
تصبح األمم املتحدة يف املستقبل أكثر شفافية وكفاءة وأكثر
قابلية للمساءلة.
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ولكي تتمتع األمم املتحدة باملصداقية ،جيب أن متارس
ما تدعو إليه .وبالنسبة ألية منظمة ،فإن كل حالة من حاالت
االستغالل اجلنسي يف صفوفها هي خطب جلل .وينطبق
ذلك بشكل خاص على منظمة تشدد على أمهية املساواة
بني اجلنسني وحقوق اإلنسان .وأفتخر بأن أكون عضوا يف
دائرة القيادة التابعة لألمني العام املعنية مبنع أعمال االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلا ،وأرحب باجلهود املبذولة من
أجل منع ومكافحة مجيع أشكال االعتداء على نطاق منظومة
األمم املتحدة.
لقد صمدت الركائز الثالث لألمم املتحدة  -السالم
واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية  -أمام اختبار الزمن .ولكننا
اكتشفنا أيضا أن العديد من التحديات العاملية احلالية ال حترتم
احلدود فيما بينها .وباتت الركائز مرتابطة بشكل متزايد وكذلك
التحديات نفسها .وأهم إجنازات منظومة األمم املتحدة يف
السنوات األخرية خري دليل على ذلك .ويف ذلك الصدد ،أود
أن أشري إىل خطة التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق باريس
واالتفاق العاملي بشأن اهلجرة واالتفاق العاملي بشأن الالجئني.
وال تتعلق قضايا مثل االستدامة وتغري املناخ واهلجرة بالتنمية
وحقوق اإلنسان فحسب ،ولكنها أيضا قضايا أساسية متس
السالم واألمن.
وتغري املناخ هو خري مثال على احلاجة إىل اختاذ تدابري
فورية على الصعيد العاملي .وسيؤكد التقرير املقبل اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ جمددا احلاجة امللحة الستجابتنا.
وسيبني أيضا العمل الكثري الذي ما زال يتعني القيام به .وحىت
اآلن ،فإن التربعات املقدمة من الدول األطراف يف اتفاق باريس
ال تكفي لإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية يف
حدود تقل كثرياً عن درجتني مئويتني .وجيب علينا أن نفعل
الكثري وبوترية أسرع.
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ففي الشمال نشهد كيف ترتفع درجات احلرارة يف منطقة ودعمه .وحتقيق النجاح يف تلك املنطقة ميكن أن يشكل مثاال
القطب الشمايل مبعدل مثري للجزع .وتلك ليست جمرد مشكلة قويا لعدم االنتشار ونزع السالح يف أماكن أخرى.
إقليمية إذ أهنا تشكل هتديدا للنظام املناخي العاملي بأكمله.
فأينما يتحقق السالم ،تظل عمليات األمم املتحدة حلفظ
ويتمثل أحد العوامل املهمة يف تسريع وترية ذوبان اجلليد البحري السالم هامة دون أدىن شك .ولكن جيب على أصحاب اخلوذ
يف القطب الشمايل يف انبعاثات الكربون األسود .وسيكون الزرق أيضا التكيف مع الواقع املتغري .وإننا نؤيد مبادرة األمني
للحد من انبعاثات الكربون األسود اليت تسقط على اجلليد العام للعمل من أجل حفظ السالم واليت هتدف إىل زيادة فعالية
األبيض تأثريات إجيابية فورية يف منع الذوبان .وسيمثل قطع عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
التزام باحلد من تلك االنبعاثات هدفا رئيسيا ملؤمتر قمة القطب
وبالرغم من ضرورة تسوية النزاعات القائمة ،فإن األولوية
الشمايل .وفنلندا مستعدة ،بصفتها الرئيس احلايل جمللس القطب
جيب أن تتمثل يف احليلولة دون نشوب غريها يف املستقبل.
الشمايل ،الستضافة هذا املؤمتر.
وفنلندا ترحب باجلهود الرامية إىل تعزيز قدرات األمم املتحدة
ودون التخفيف من آثاره ،سيؤدي تغري املناخ أيضا إىل على منع نشوب النزاعات .والوساطة أداة قيمة جدا عندما يتعلق
زيادة يف تدفقات اهلجرة .فهناك حوايل  65مليون شخص األمر مبنع نشوب النزاعات .ونقل اخلربة املكتسبة يف املاضي
مشرد بالفعل يف مجيع أحناء العامل ،وهو أعلى رقم منذ احلرب إىل الوسطاء يف املستقبل أمر هام جدا ملستقبل الوساطة .وقد
العاملية الثانية .وحيتاج حنو  100مليون شخص يف مجيع أحناء شرف بلدي باستضافة اجمللس االستشاري الرفيع املستوى املعين
العامل بصورة ماسة إىل املساعدة اإلنسانية األساسية ،وهذا بالوساطة التابع لألمني العام يف حزيران/يونيه .وما زلنا نؤيد بقوة
العدد آخذ يف الزيادة .وال توجد حلول سريعة وسهلة ،ولكن أنشطة الوساطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة واجلهات الفاعلة
عدم القيام بأي شيء ليس خيارا .ولذلك ،فإين أرحب باالتفاق األخرى .كما تواصل فنلندا ،عند االقتضاء ،بذل مساعيها
العاملي للهجرة وأتطلع إىل املشاركة يف مؤمتر اعتماده يف مراكش احلميدة لتيسري إجراء مناقشات ملموسة بني األطراف ،بدءا
يف كانون األول/ديسمرب.
بالدبلوماسية املدنية وانتهاء باالجتماعات الرفيعة املستوى.
وال تزال احلروب والصراعات الواسعة النطاق ذات درجات
وال ميكن استدامة السالم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية
الشدة املتفاوتة واالنتهاكات للقانون الدويل تقض مضاجعنا .دون مشاركة النساء والشباب .وجيب االستماع إىل أصوات
وهي تذكرنا باستمرار باملعاناة اإلنسانية اهلائلة اليت ينطوي عليها النساء والشباب واختاذ إجراءات وفقا هلا .وال تزال احتياجات
األمر .وحنن يف اجملتمع الدويل جيب أن نواصل جهودنا الرامية النساء واألطفال والشباب ُتمش يف كثري جدا من األحيان يف
إىل حل الصراعات اجلارية بغض النظر عن مدى عمق جذورها حمادثات السالم.
وطول أمدها.
تعزز فنلندا دور املرأة يف املشاركة الفعالة يف عمليات السالم
ومن ناحية إجيابية ،أثلجت صدورنا احملاوالت املبذولة من خالل شبكة وسيطات بلدان الشمال األورويب .وتوفر تلك
مؤخرا هبدف إجراء حوار حقيقي بني مجهورية كوريا الشعبية الشبكة والشبكات املماثلة األخرى منربا مفيدا للدعوة والتعلم
الدميقراطية واجملتمع الدويل .وجيب احلفاظ على هذا الزخم الذايت .وبوصفي أحد مناصري مبادرة “الرجل نصري املرأة”،
الختاذ خطوات حنو إحالل السالم يف شبه اجلزيرة الكورية أقدر تقديرا عاليا تلك اجلهود.
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وإذ حنتفل بالذكرى السنوية السبعني لإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ،فإن أمهيته يف النظام الدويل تستحق اهتماما
خاصا .فحقوق اإلنسان ال حتمي الفرد فقط ،وإمنا تساعدنا
أيضا على منع نشوب النزاعات ،وإرساء السالم املستدام
والتعجيل بالتنمية .وإذا كنا جادين بشأن حقوق اإلنسان ،فيلزم
وجود آليات للمساءلة عن اجلرائم املرتكبة ضد القانون الدويل.
وال بد من تقدمي اجلناة للعدالة .وتناشد فنلندا مجيع الدول
األعضاء واألمني العام اإلبقاء باستمرار على حقوق اإلنسان
وعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني يف صدارة جدول أعمال
األمم املتحدة.
وقد علمت ببالغ احلزن بوفاة السيد كويف عنان ،األمني
العام األسبق لألمم املتحدة .إن إرثه مصدر إهلام لنا مجيعا.
وعلى غرار ما فعل األمني العام يف وقت سابق من هذا اليوم،
أود أن أختتم بياين بتذكر الكلمات التالية اليت قاهلا:
“إننا نتقاسم مصريا مشرتكا أكثر من أي وقت
مضى يف تاريخ البشرية .وال ميكننا السيطرة عليه إال إذا
واجهناه سويا .وهذا ،أيها األصدقاء ،هو السبب يف أن
لدينا األمم املتحدة”.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،أود أن أشكر رئيس مجهورية فنلندا على البيان الذي
أدىل به للتو.

ُ
اصطحب السيد سويل نينيستو ،رئيس مجهورية فنلندا ،إىل
خارج قاعة اجلمعية العامة.
خطاب السيد محمد بخاري ،رئيس جمهورية نيجيريا
االتحادية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب يلقيه رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية.
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ُ
اصطحب السيد حممد خباري ،رئيس مجهورية نيجرييا
االحتادية إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد حممد
خباري ،رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية ،وأن أدعوه إىل خماطبة
اجلمعية.
الرئيس بخاري (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن حكومة
وشعب نيجرييا ،أهنئ السيدة ماريا فريناندا إسبينوسا غارسيس،
على انتخاهبا املستحق للغاية رئيسة للجمعية العامة يف دورهتا
الثالثة والسبعني .وإذ تشرع يف مهمتها ،أود أن أؤكد هلا دعم
نيجرييا هلا مبقدار ال يقل عن الدعم الذي قدمته لسلفها معايل
السيد مريوسالف اليتشاك .وحنن نقدر قيادته الفعالة للجمعية
العامة يف دورهتا الثانية والسبعني ،ونقدر ما أبداه من تفان
والتزام ونزاهة يف معاملة مجيع الدول األعضاء .وأحيي أيضا
األمني العام ،معايل السيد أنطونيو غوترييش ،الذي قاد شؤون
األمانة العامة بالتزام يرتكز على املساعي اجلماعية لألمم املتحدة
من أجل السالم واألمن العامليني ،ومن أجل اإلنصاف والعدل
والشمول ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان.
ومن املناسب يف هذا املقام أن نتذكر ببالغ احلزن األمني
العام السابع الراحل ،السيد كويف عنان ،الذي تويف عشية عيد
ميالده الثاين والثمانني .لقد حظيت إسهامات كويف عنان
الكبرية يف عمل املنظمة باالعرتاف يف اإلشادات املستحقة عن
جدارة واليت تدفقت من خمتلف أحناء العامل بعد وفاته .وبينما
حنن يف أفريقيا يف حداد على فقدان ابننا العظيم هذا ،واملواطن
العاملي ،فإننا نفخر بالطريقة اليت خدم هبا البشرية بطريقة مثالية
حقا .لقد أظهر بطريقته اهلادئة واملمتلئة عزما فضائل الشفقة
والتفاين يف خدمة قضية العدالة واإلنصاف وحقوق اإلنسان.
لقد كان قائدا ذا بصرية أهلم األمل ،حىت يف مواجهة أشق
التحديات .وكرس حياته الوظيفية كلها لألمم املتحدة وللسعي
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من أجل حتقيق مثلها العليا وأهدافها .لقد غدا العامل مكان
أفضل فعال بفضل خدمته املمتازة.

يف كل مكان .ونؤيد جهود األمم املتحدة يف ضمان السماح
لالجئني الروهينغيا بالعودة إىل ديارهم يف ميامنار يف ظل األمن
واحلماية وضمان املواطنة .وحنيط علما مبا أشارت إليه حكومة
ميامنار عن استعدادها ملعاجلة تلك املسائل ،ونشجعها على
القيام بذلك على وجه السرعة .ويف هذا السياق ،تثين نيجرييا
على حكومة وشعب بنغالديش على وجه اخلصوص ،ومجيع
البلدان واملنظمات األخرى اليت سامهت يف حتمل عبء توفري
املأوى وغري ذلك من املساعدة احليوية لالجئني الروهينغيا.

وحلسن احلظ ،يبدو أن اجملازر قد خفت إىل حد ما يف
ميامنار .ونثين على األمم املتحدة ملواصلتها الرتكيز على حالة
السكان الروهينغيا من أجل إهناء معاناهتم ،وحماسبة مرتكيب
اجلرائم البشعة اليت ارتكبت ضد األبرياء والضعفاء من أفراد
تلك الطائفة ،مبن فيهم النساء واألطفال وكبار السن .وينبغي
أن يشحذ اجملتمع الدويل عزمه ملكافحة التطهري العرقي والديين

دائما ،تزداد سوءا اآلن نتيجة التطورات اليت حدثت منذ أن
اجتمعنا آخر مرة (انظر  .)A/72/PV.3وتواصل نيجرييا دعوة
اإلسرائيليني والفلسطينيني إىل تقدمي التنازالت الالزمة ملصلحة
العدالة والسلم واألمن ،مبا يتماشى مع العديد من قرارات األمم
املتحدة والقانون الدويل الواجب التطبيق .وال تؤدي اإلجراءات
االنفرادية والتعسفية اليت تتسم بالالمباالة إال إىل إطالة أمد

وخالل السنة املاضية ،شهد العامل بعض النتائج اإلجيابية
والعالمات املشجعة نتيجة للجهود الثنائية واملتعددة األطراف
اليت بذهلا اجملتمع الدويل يف معاجلة النزاعات واألزمات
والتهديدات اليت يتعرض هلا السالم العاملي .ونثين بصفة خاصة
على جهود قادة الواليات املتحدة وكوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية
فيما يتعلق بالتقدم صوب حتقيق هدفنا املشرتك املتمثل يف شبه
وال تزال املذابح واحلاالت اإلنسانية املتدهورة يف سورية
اجلزيرة الكورية اخلالية من األسلحة النووية .ويف هذا الصدد ،نقر
مبا أبداه الرئيس دونالد ترامب والرئيس كيم جونغ أون من التزام واليمن مستمرة دون هوادة.
بالسالم ،بالشروع يف القمة التارخيية .وحنثهما على مواصلة هذا
ولكن اجملتمع الدويل ال يستطيع التخلي عن شعيب سورية
االخنراط اإلجيايب.
واليمن .وجيب علينا بذل كل اجلهود إلجياد حلول سياسية
ومما يؤسف له أن العديد من األزمات واألخطار اليت هتدد متفاوض عليها سلميا لتلك احلروب ،اليت ال ميكن كسبها بقوة
السالم واألمن يف مجيع أحناء العامل ،واليت تناقشنا بشأهنا يف العام السالح وحدها .فيما يتعلق بسورية ،نأمل أن تتمكن عملية
املاضي ،ويف العديد من السنوات السابقة ،ال تزال دون حل .جنيف اليت ترعاها األمم املتحدة ومبادرة سوتشي اليت تقودها
ويف بعض احلاالت ،تدهورت األمور .وتتبادر إىل الذهن حمنة روسيا وإيران وتركيا من حتقيق هذا اهلدف .وجيب على اجملتمع
الروهينغا املستمرة يف ميامنار ،والنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين الدويل مواصلة الضغط من أجل تشجيع األطراف على انتهاج
الذي طال أمده ،واحلروب يف اليمن وسورية ،ومكافحة طريق احلوار واملفاوضات ومشول اجلميع من أجل حل انقساماهتا
اإلرهاب الدويل واحمللي ،مثل بوكو حرام والشباب .إن حركات الطائفية ووضع حد للمعاناة اإلنسانية اهلائلة يف سورية ،وكذلك
التمرد اإلرهابية اليت نواجهها ،وال سيما يف منطقة الساحل يف اليمن .ونشيد برتكيا واألردن واليونان وأملانيا وإيطاليا وفرنسا
وحوض حبرية تشاد تؤججها جزئيا عوامل وديناميات حملية ،الستضافتها املاليني من الالجئني الفارين من تلك النزاعات
لكن تؤججها اآلن على حنو متزايد حركة اجملاهدين واملقاتلني الوحشية.
الفارين من العراق وسورية ،واألسلحة النامجة عن تفكك ليبيا.
إن احلالة يف الشرق األوسط ،اخلطرية كما كانت عليه
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النزاع وتقويض السالم واألمن العامليني .وتدهور احلالة اإلنسانية
يف غزة هو نتيجة مروعة الستخدام القوة املفرطة .وحنث كال
الطرفني على االخنراط يف حوار على أساس قرارات األمم املتحدة
ذات الصلة ومبادئ مدريد وخريطة الطريق للمجموعة الرباعية
ومبادرة السالم العربية ،من بني أمور أخرى .وتؤكد نيجرييا من
جديد دعمها الثابت للتوصل إىل حل قائم على وجود دولتني
عن طريق التفاوض دون ختويف حبيث تعيش إسرائيل وفلسطني
جنبا إىل جنب يف سالم وأمن .إن األزمات يف الشرق األوسط
ذات جذور عميقة وقد ظلت بال حل ملدة طويلة جدا .ومع
ذلك ،ينبغي أال نيأس وننهزم ،مستنتجني أهنا تستعصي على
احلل.
وينبغي لنا أن نستمد اإلهلام من القيادة املتميزة اليت دفعت
إثيوبيا وإريرتيا الستعادة األمل املفقود منذ أمد بعيد يف حتقيق
السالم بينهما ،وذلك يف إظهار حلنكة سياسية الفتة حتفز اآلن
البلدان اجملاورة ،مبا فيها جيبويت والصومال ،على الدفع قدما
باجتاه حتقيق السالم يف املنطقة دون اإلقليمية .وأعتقد أنه ميكن
حتقيق السالم يف الشرق األوسط أيضا بالعمل الشاق وااللتزام
واالستعداد للقبول حبلول توفيقية وبذل التضحيات الضرورية.
وعادة ما يكون ملعظم األزمات طائفة متنوعة من األسباب
واآلثار املزمنة .ويؤدي عدم معاجلتها يف وقت مبكر وعلى حنو
فعال إىل نزاعات خارجة عن نطاق السيطرة .وتشمل معاجلتها
اختاذ إجراءات مجاعية وطنية ودولية ذات تأثري إجيايب على
الشعوب واجملتمعات احمللية .ولذلك ،فإن موضوع اجلمعية العامة
هلذا العام “جعل األمم املتحدة وثيقة الصلة جبميع الناس:
القيادة العاملية واملسؤوليات املشرتكة عن هتيئة جمتمعات يسودها
السالم والتكافؤ” ،هو موضوع مناسب متاما.
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اهلجرة غري النظامية على خسارة فادحة يف األرواح ميكن جتنبها،
وتفرض ضغوطاً على اخلدمات يف البلدان واجملتمعات املضيفة
وتغذي املشاعر املعادية للمهاجرين والعنصرية يف أوروبا .وهلذا
السبب ،نرحب باالختتام الناجح للمفاوضات بشأن أول اتفاق
عاملي على اإلطالق من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
ونتطلع إىل اعتماده يف مراكش يف وقت الحق من هذا العام.
واهلدف من ذلك االتفاق هو محاية حقوق املهاجرين يف مجيع
أحناء العامل ،مع معاجلة شواغل بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان
املقصد على حد سواء .ومتثل اهلجرة عنصرا ُمتَأَ ّصال يف الشؤون
اإلنسانية .ونشعر ،حنن يف أفريقيا ،باالمتنان للبلدان اليت تعامل
املهاجرين يف إطار من التعاطف واإلنسانية ،وال سيما أملانيا
وإيطاليا وفرنسا .وال تأيت اهلجرة غري النظامية نتيجة للنزاعات
وحدها ،بل بفعل آثار تغري املناخ وانعدام الفرص يف األوطان.
وال يزال تغري املناخ أحد أعظم التحديات يف زمننا هذا .ويف
بقعة قريبة جدا من أوطناننا ،فإن نصيبنا يف نيجرييا ،جنبا إىل
جنب مع جرياننا يف حوض حبرية تشاد ،أن نتعايش مع آثار
تغري املناخ اليت أدت إىل احنسار حبرية تشاد بشدة ،ما أدى إىل
إقفار األراضي الزراعية اليت كانت خصبة.

لقد كانت حبرية تشاد تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر
كسب العيش ألكثر من  45مليون نسمة من سكان املنطقة.
وأدى احنسارها إىل فقدان سبل كسب العيش ،وأصبح السكان
اآلن فقراء ومعرضني ألنشطة املتطرفني واجلماعات اإلرهابية.
وأدى عدم االستقرار الذي حدث يف املنطقة دون اإلقليمية إىل
تكثيف عمليات النزوح الداخلي ،مما أدى ،يف مجلة أمور ،إىل
منافسة اقتصادية شديدة ،وال سيما بني املزارعني والرعاة .وهلذا
السبب ،نواصل الدعوة إىل مشاركة دولية مكرسة لتسريع جهود
إن اهلجرة غري النظامية لألشخاص املتضررين من النزاعات اإلنعاش يف حوض حبرية تشاد ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات
يف الشرق األوسط وأفغانستان وأفريقيا إىل أوروبا هي من النتائج يف املنطقة .واملطلوب هو التعاون املستمر والقوي من جانب
اآلنية للنزاعات الدائرة حاليا يف مجيع أحناء العامل .وتنطوي األمم املتحدة مع احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية ودون
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اإلقليمية ،مثل جلنة حوض حبرية تشاد واجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي ،من أجل تعزيز القدرات
يف جماالت منع نشوب النزاعات وإدارة النزاعات وبناء السالم.
وفيما يتعلق مبحنة حوض حبرية تشاد ،أود أن أعرب
عن خالص تقديري لألمم املتحدة وحكومات أملانيا والنرويج
والواليات املتحدة والسويد واململكة املتحدة وفرنسا وجمموعة من
شركاء التنمية اآلخرين على الدعم اجلدير بالثناء يف مساعدتنا
يف التصدي لكل من التحديات اإلنسانية وعلى احلملة اجلارية
لتحقيق االستقرار يف املنطقة.

A/73/PV.6

الرئيسي ،جملس األمن .ومتثل إعادة تشكيل اجمللس جلعله أكثر
إنصافا وأكثر متثيال جملتمعنا العاملي ضرورًة سياسية وأخالقية
على حد سواء .ونعتقد أن إصالح جملس األمن عن طريق
العضوية املوسعة ،يف كلتا الفئتني الدائمة وغري الدائمة ،يتفق مع
توافق اآلراء الدويل السائد وأن القيام بذلك يصب يف مصلحتنا
اجلماعية .لقد حان الوقت ألن نتوقف عن االلتفاف حول هذه
املسألة وألن نضع أطرا زمنية ونقاط مرجعية قابلة للتحقيق من
أجل تنفيذ هذه اإلصالحات.

وأؤكد جلميع األعضاء أنين ال أقصد من هذه الدعوة سوى
يؤثر الفساد داخل البلدان والتدفق غري املشروع لألموال عرب التعبري عن التزام نيجرييا العميق والثابت باملبادئ واألهداف اليت
احلدود الوطنية تأثريا سلبيا كبريا علي االستقرار والسالم واآلفاق تأسست عليها منظمتنا.
ومن اليوم الذي انضممنا فيه إىل األمم املتحدة يف عام
االقتصادية ملاليني األشخاص يف البلدان النامية .إن الفساد حيرم
احلكومات الوطنية بدرجة كبرية من املوارد اليت توفر سبل عيش  ،1960دأبنا على املسامهة حبصتنا املقررة يف تنفيذ والية املنظمة.
جمدية لسكاهنا ،وهم يف الغالب من الشباب ،مما يؤدي إىل ودأبنا على املشاركة بفعالية يف العديد من عمليات حفظ السالم
زيادة اهلجرة غري النظامية .ولذلك ،فإن مكافحة الفساد تشملنا اليت يأذن هبا بصورة مشرتكة جملس األمن واالحتاد األفريقي يف
مجيعا .ومن مصلحتنا اجلماعية التعاون يف تعقب التدفقات مجيع أرجاء العامل ،بدءا جبمهورية الكونغو الدميقراطية يف عام
املالية غري املشروعة والتحقيق مع األفراد والكيانات الفاسدين  .1960وفضال عن ذلك ،فإن نيجرييا دائما حتشد املوارد
وحماكمتهم وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية؛ ومكافحة البشرية واملادية الالزمة لتحقيق أهداف معينة لألمم املتحدة،
الفساد وحل النزاعات الدولية واألزمات واحلروب؛ ودحر مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام  2030اليت اعتمدت
اإلرهاب والقرصنة؛ وكبح االجتار باألسلحة وانتشار األسلحة مؤخرا .وحنن عازمون على استكمال جهود األمم املتحدة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،اليت تؤجج هذه النزاعات ،وال سيما ومناذجها لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب باعتبارمها
يف أفريقيا؛ ووقف اهلجرة غري النظامية عن طريق معاجلة أسباهبا من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية املستدامة.
اجلذرية؛ وال ميكن التصدي للعديد من التحديات العاملية اليت
فبدون تلك اجلهود ال ميكن إحالل السالم الدائم أو األمن.
نواجهها اليوم بفعالية إال من خالل التعاون املتعدد األطراف وإذ نبدأ يف وضع سياساتنا الوطنية من أجل حتقيق األهداف
والعمل املتضافر.
احملددة وتنفيذ هذه السياسات ،فإننا ،بروح من التضامن الدويل،
ويتمثل اإلطار املؤسسي العاملي الوحيد الذي لدينا ملواجهة سنكون على استعداد للتعاون مع الدول األخرى اليت تسعى
هذه التحديات يف منظومة األمم املتحدة .وهلذا السبب ،لتحقيق أهداف مماثلة لسكاهنا بالذات بغية املساعدة يف كفالة
ما زلنا ندعو إىل تعزيز املنظمة جلعلها أكثر فعالية عن طريق أال يتخلف أحد عن الركب.
تسريع وترية التقدم حنو إصالحها ،مبا يف ذلك إصالح جهازها
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية على البيان الذي
أدىل به من فوره.

اصطحب السيد حممد خباري ،رئيس مجهورية نيجرييا
االحتادية ،من قاعة اجلمعية العامة.
خطاب السيد ماتاميال سيريل رامافوسا ،رئيس جمهورية
جنوب أفريقيا
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
خلطاب رئيس مجهورية جنوب أفريقيا.

اصطحب السيد ماتاميال سرييل رامافوسا ،رئيس مجهورية
جنوب أفريقيا ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد ماتاميال
سرييل رامافوسا ،رئيس مجهورية جنوب أفريقيا ،وأن أدعوه إىل
خماطبة اجلمعية.
الرئيس رامافوسا (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أخاطب
اجلمعية العامة للمرة األوىل بصفيت رئيس مجهورية جنوب أفريقيا.
لقد مضى ما يقرب من ربع قرن منذ أن وقف األب
املؤسس لدميقراطيتنا ،الرئيس نيلسون روليهالال مانديال ،على
هذه املنصة ليعلن
“أن املاليني يف عاملنا الذين يقفون متوقعني على
أبواب األمل يتطلعون إىل هذه املنظمة لتحقيق السالم
هلم ،ولتحقيق احلياة هلم ،حياة تستحق أن حييوها”.
( ،A/49/PV.14صفحة )11
وإذ حنتفل بالذكرى املئوية ملولد هذا القائد العاملي العظيم،
نيلسون مانديال ،فإن من واجبنا أن نتساءل عما إذا كانت
األمم املتحدة أوفت باحتياجات وتطلعات املاليني الذين يقفون
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على أبواب األمل .ومن واجبنا أن نسأل عن اإلسهام الذي
قدمته األمم املتحدة جلعل العامل أكثر سلما وأكثر ازدهارا
وأكثر مساواة .واألهم من ذلك ،إننا مطالبون بأن نتساءل -
كما فعلنا باألمس خالل مؤمتر القمة نيلسون مانديال للسالم
(انظر  ،)A/73/PV.5الذي عقد هنا  -عما جيب أن تفعله
األمم املتحدة والقيادات العاملية اجملتمعة لتأمني السالم الدائم
واملصاحلة واالستقرار يف مجيع أرجاء العامل.
وأود أن أعرب عن عميق امتنان حكومة جنوب أفريقيا
وشعبها للمجتمع الدويل على عقد مؤمتر قمة السالم لتخليد
ذكرى نيلسون مانديال وإعالء شأن إرثه .ونشيد باإلعالن
السياسي الصادر عن مؤمتر القمة (القرار  ،)1/73الذي يقر
الفرتة من عام  2019إىل عام  2028باعتبارها عقد نيلسون
مانديال للسالم .فهو يعكس االلتزام اجلديد الصادق الذي
قطعه زعماء العامل حنو النهوض بشكل شامل بالسالم واألمن
وتسوية مجيع النزاعات واحلروب .ولتحقيق النجاح يف وضع
ذلك االلتزام موضع التنفيذ ،على األمم املتحدة أن تصبح كما
يريد هلا باليني الناس يف مجيع أرجاء العامل ،أي ،أن تكون
الربملان العاملي التمثيلي والدميقراطي حقا لشعوب العامل.
وعلى مدى العقود السبعة إلنشاءها ،ظلت األمم املتحدة
مصدر أمل للمضطهدين واملستغلني والفقراء يف مجيع أرجاء
العامل .وخالل األيام احلالكة لالستعمار والفصل العنصري،
استمدينا القوة واإلهلام والتشجيع من األمم املتحدة وميثاقها يف
سعينا من أجل احلرية وتقرير املصري .وبدعم من األمم املتحدة،
قبل  24عاما ،متكنا حنن مواطنو جنوب أفريقيا من وضع حد
لكابوس الفصل العنصري .فقد قادنا نيلسون مانديال إىل احلرية
وأتاح لنا فرصة كبرية لتحويل بلدنا .ونعكف حاليا على رحلة
للتحول ،وحنرز تقدما يف التعامل مع الرتكة البغيضة لنظام الفصل
العنصري السابق.
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وال تزال رؤية ماديبا ترشدنا وحنن نسعى لتحسني حياة
شعبنا يف العديد من اجلوانب ،يف مجلة أمور ،بتحسني النتائج
التعليمية لشبابنا وحتويل اقتصادنا ،الذي شكل خلدمة مصاحل
القلة .لقد بدأنا إجراء حوار شامل بشأن مسألة اإلصالح
الزراعي يف بلدنا ،وهو أمر يسرتشد بدستورنا وبسيادة القانون،
إذ نبحث عن السبل اليت تكفل تقاسم األرض فيما بني مجيع
العاملني عليها ،على النحو املنصوص عليه يف ميثاقنا للحرية.
وحىت يف حني يعاين بلدنا حتديات اقتصادية صعبة ،فإننا
أحرزنا تقدما .إننا جنري إصالحا يف اقتصادنا وهنيئ بيئة مواتية
لالستثمار وشرعنا يف إطالق محلة الجتذاب استثمارات تبلغ
 100بليون دوالر يف السنوات اخلمس املقبلة .وبالنسبة للفقراء
واملستضعفني واملهمشني ،تشكل األمم املتحدة اليوم منارة أمل
يف مشهد حمفوف بالشكوك .وبالنسبة للباليني يف مجيع أرجاء
العامل ،متثل األمم املتحدة أقوى أداة يف حوزتنا لتحقيق عامل
اكثر مساواة وإنسانية ومشوال للجميع.
وهناك رجال ونساء ذوو أحالم وتطلعات تتجاوز صعوبات
الوقت الراهن ،ويريدون أن يسهموا يف حضارة عاملية جديدة
تتميز بالرعاية والعدالة والتضامن .إهنم يريدون وضع حد للجشع
واجلهل والغرور الذي يدفع إىل تدمري درانا الوحيدة ،األرض.
ويف متناول أيدينا ،بوصفنا القادة اجملتمعني هنا اليوم ،أن نصوغ
األمم املتحدة األكثر متثيال ومساواة وإنصافا اليت تكون ممكنة
وجمهزة لقيادة الكفاح من أجل القضاء على الفقر والبطالة وعدم
املساواة يف العامل.
فنحن عامل ف َِت ،إذ تقل أعمار ما يزيد على نصف سكان
العامل عن  ٣٠عاما .ويتضح ذلك أكثر يف قارتنا األفريقية،
حيث مل يكن ثلثا شعبنا قد ُولِد بعد حني أُفرج عن نيلسون
مانديال بعد  27يف السجن .فنحن نعيش عصر الشباب.
وذلك يلقي مسؤولية على عاتقنا بصفتنا قادة ال تتمثل يف
أن نضع مصاحل الشباب يف صميم جهودنا فحسب ،بل أن
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نقوم أيضا بتمكني النساء والشباب من االضطالع بدور أكرب
يف توجيه مسار الشؤون العاملية .فالشباب هم من يقاتلون يف
احلروب اليت بدأناها .والنساء هن الالئي يتحملن وطأة احلروب
واملصاعب النامجة عنها ،واليت تواصل تدمري حياهتن وأسرهن.
وإذ نتكلم اآلن ،تُزهق أرواح الشباب ويُدمر مستقبلهم.
ملحة الختاذ التدابري الالزمة إلهناء
وعليه ،فإن هناك ضرورة ّ
النزاعات واحلروب .وجيب علينا أال نوقف املوت والدمار واملعاناة
اإلنسانية اليت يشهدها ماليني األشخاص يوميا فحسب ،بل
جيب أن نعمل أيضا للحيلولة دون فقدان جيل كامل آخر
يف أعقاب ذلك .وجيب أن نتحمل مسؤوليتنا املشرتكة عن
إهناء النزاعات واالستفادة من نتائج مؤمتر قمة نيلسون مانديال
للسالم ،لتمكني األمم املتحدة من أن تصبح أداة أكثر فعالية
يف جماالت الوساطة وحفظ السالم وإعادة اإلعمار بعد انتهاء
النزاع .وجيب اإلقرار بأن ذلك يف مصلحتنا املشرتكة أيضا.
وجيب أن يقرتن عزمنا على إهناء النزاعات املستمرة وتصميمنا
على استئصال جذور اإلرهاب بالعمل امللموس وتوزيع املوارد
على حنو مالئم .وجيب علينا العمل بالقدر نفسه من اإلحلاح
حلل أكثر النزاعات تعقيدا وأطوهلا أمدا يف عاملنا .فما برح
الشعب الفلسطيين يتحمل املعاناة ووطأة االحتالل منذ نشأة
األمم املتحدة تقريبا .وعليه ،مل يعد مقبوال أن تستمر معاناته،
كما ال يقل التصدي حملنته إحلاحا عن أي مسألة أخرى .وجيب
أيضا تكثيف اجلهود املبذولة لتأمني حق شعب الصحراء الغربية
يف تقرير املصري والتمتع بالسيادة الوطنية الكاملة.
وأحد أكرب التحديات اليت تواجه حتقيق الرخاء والتنمية
العامليتني هو استمرار استبعاد املاليني من النساء والشباب من
املشاركة االقتصادية اجملدية .ولذلك ،فإن من األمهية مبكان
أن نستغل مجيع الوسائل املتاحة لنا للتصدي لبطالة الشباب،
وضمان حصول اجلميع على الفرص التعليمية املناسبة لتلبية
متطلبات سوق العمل املتغرية .ويتعني علينا أيضا وضع برنامج
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مدروس لكفالة التسخري الفعال للثورة الرقمية ذات اإلمكانات االستمرار يف وضع السياسات الالزمة لرتمجة النوايا إىل أفعال
اهلائلة اليت ميكن استغالهلا للتعطيل والتمكني على حد سواء ،يف ملموسة ،فضال عن تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق األثر املطلوب
تعزيز العدالة االجتماعية والتقدم البشري .وتتطلب الدعوة إىل من تنفيذ تلك السياسات.
عدم السماح بتخلُّف أي أحد عن الركب أن نعزز مؤسسات
لقد قطعنا خطوات جبارة ،حنن األفارقة ،حنو التصدي
احلوكمة العاملية وجنعلها أكثر استجابة الحتياجات الشباب ،للتحديات اليت ما برحت تواجه قارتنا على مدى عقود عديدة.
خاصة يف العامل النامي.
ونواصل بقوة تنفيذ التزاماتنا الواردة يف خطة االحتاد األفريقي

ومن الضروري إعادة تشكيل املؤسسات من قبيل األمم
املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة
العاملية وتعزيزها على حنو ّ
ميكنها من التصدي لتحديات العامل
املعاصر وخدمة مصاحل الفقراء واملهمشني يف مجيع أحناء العامل
على حنو أكثر فعالية .وجيب إيالء األولوية إلصالح األمم
املتحدة ،وال سيما جملس األمن ،إن أردنا ضمان األثر الكامل
للقيم واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة.
وجيب أن نقاوم مجيع اجلهود الرامية إىل تقويض النهج
املتعدد األطراف للتجارة الدولية ،نظرا ألمهيته يف تعزيز استقرار
االقتصاد العاملي والقدرة على التنبؤ مبساره .ويعلّمنا تاريخ
االقتصاد العاملي أنه ما من بلد ميكن أن يزدهر على حساب
مجيع البلدان األخرى ،وأنه ما من شعب ميكن أن يأمل يف
العيش يف رغ ٍد وأمن ما دامت ماليني الشعوب األخرى ترزح
حتت وطأة الفقر.

لعام  ،٢٠٦٣وهي خطتنا اجلماعية ،حنن األفارقة ،لتخليص
قارتنا من التخلف والفقر والنزاعات ،وحتسني احلكم الدميقراطي
وسيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان .وقد توصلنا مؤخرا إىل
اتفاق بشأن إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اليت من
شأهنا أن حتدث حتوال هائال يف االقتصادات األفريقية ،مما سينشأ
عنه عصر صناعي جديد يف القارة .وحنن نعمل على إسكات
دوي املدافع يف أفريقيا حبلول  ٢٠٢٠لوضع حد للنزاعات اليت
أودت حبياة املاليني من أبناء شعبنا وشردت املزيد وأدت إىل
وقف النمو االقتصادي والتنمية البشرية.

ومبا أن سكان قارتنا هم األكثر شبابا يف العامل ،فإن بوسع
أفريقيا أن تصبح يف املستقبل قِبل ًة للنمو والتنمية العامليتني.
وبفضل االستثمار الفعال يف جماالت التعليم والرعاية الصحية
األفضل واحلكم الرشيد ،وإذا ما حتقق التكامل االقتصادي
بصورة أكرب ،فإن بإمكان أفريقيا أن تنمي قدرهتا اإلنتاجية
ولذلك ،فمن الضروري أن نتوىل املسؤولية اجلماعية عن مبعدل من شأنه أن خيرج عشرات املاليني من براثن الفقر .ول َدى
حتقيق التنمية يف مجيع البلدان وحتسني حياة مجيع البشر .شباب أفريقيا القدرة على إحداث التحول يف قارهتم.
وحنن ،أبناء شعب جنوب أفريقيا ،ملتزمون بأن نشارك
وتتجلى تلك املسؤولية يف خطة التنمية املستدامة لعام ،٢٠٣٠
واتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،وخطة عمل أديس أبابا يف ذلك التحول .فمن رماد نظام وصفته اجلمعية العامة بأنه
الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،وغري ذلك جرمية ضد اإلنسانية ،ما زلنا نعمل على بناء دولة دميقراطية
من االتفاقات .فهي كافة متثل التزامنا املشرتك بالتصدي للفقر جديدة تتسم بالوحدة يف تنوعها .ونعمل على جرب مظامل
والتخلف والتدهور البيئي ،فضال عن التزامنا املشرتك مبكافحة املاضي وبناء جمتمع حر مستدام وشامل للجميع .ونسعى إىل
األمراض مثل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل واملالريا اتّباع مسار اقتصادي يعتمد على موارد مجيع أبناء شعبنا وقدراته
وداء السكري والسرطان .ومهمتنا ،بصفتنا قادة العامل ،هي من أجل القضاء على الفقر والبطالة وعدم املساواة .وقد عقدنا
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العزم على أن نصبح ،من خالل عالقاتنا الدولية ،إحدى قوى
التقدم والسالم واملساواة .وسنواصل تعزيز مصاحل القارة األفريقية
وبلدان اجلنوب.
أود أن أختتم بياين باالقتباس مرة أخرى من حكمة نيلسون
مانديال الذي قال“ :يف بعض األحيان ،يكون قدر جيل من
األجيال أن يكون عظيما” .ليس هذا هو اجليل الذي سيقف
على أبواب األمل ،بل هو اجليل الذي سيغري العامل .إنه جيل
الشباب الذين يريدون أن يروا التغيري .هذا هو وقتهم وهذا
هوعصرهم ،فليظهروا عظمتهم.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،أود أن أشكر رئيس مجهورية جنوب أفريقيا على البيان
الذي أدىل به للتو.

اصطحب السيد ماتاميال سرييل رامافوسا ،رئيس مجهورية
جنوب أفريقيا ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
رفعت اجللسة الساعة .15/25
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