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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الرابعة والسبعون
اجللسة العامة 4

الثالثاء 24 ،أيلول/سبتمرب  ،2019الساعة 15/00
نيويورك
الرئيس:

السيد تيجاين حممد بندي ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نيجرييا)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد
الرئيس لورينسو (تكلم باللغة الربتغالية؛ وقدم الوفد ترمجة
أمدي (إثيوبيا).
شفوية باإلنكليزية) :أود أن أحيي مجيع احلاضرين من هذا املنرب.
آمل أن متثل هذه الدورة خطوة حامسة أخرى يف البحث عن
افتتحت اجللسة الساعة .15/55
السالم واألمن الدويل ومن أجل إقامة عالقة أكثر عدال وتوازنا
خطاب السيد جواو مانويل غونسالفيش لورينسو ،رئيس
بني مجيع الدول.
جمهورية أنغوال
إن النزاعات السياسية والعسكرية اجلارية ،مبا يف ذلك
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
التفاوتات االقتصادية الواسعة االنتشار ،تشكل هتديدا دائما
إىل خطاب رئيس مجهورية أنغوال.
للبشرية مجعاء  -وهو ما جيربنا على توحيد موقفنا يف إطار
اصطحب السيد جواو مانويل غونسالفيش لورينسو ،رئيس جهد مشرتك حلل املشاكل احلقيقية اليت تشكل أولوياتنا ،مثل
مجهورية أنغوال ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
محاية البيئة والقضاء هنائيا على اجلوع والفقر واألمراض الوبائية،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،واالجتار بالبشر ،واالجتار باملخدرات ،واهلجرة غري املشروعة
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد جواو مانويل واإلرهاب وغري ذلك من التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،
غونسالفيش لورينسو ،رئيس مجهورية أنغوال ،وأن أدعوه إىل من أجل هتيئة بيئة مواتية للتقدم االجتماعي والتنمية .ولتحقيق
خماطبة اجلمعية.
هذه األهداف النبيلة ،ال بد أن نركز مجيع جهودنا على التسوية
______________
* أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  28تشرين األول/أكتوبر .2019
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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السلمية للنزاعات اليت أوجدت أجواء دائمة تتسم بالتوتر
واحلرب الوشيكة يف بعض البلدان.
إننا نؤيد تعددية األطراف يف العالقات الدولية ،ألن ما من
هنج سواها يسهم بشكل فعال يف السالم واألمن يف العامل .وهلذا
السبب ،فإنه ليس من باب املغاالة أبدا اإلصرار على ضرورة
إجراء إصالح عميق لألمم املتحدة حىت تتمكن املنظمة من
الوفاء بشكل أفضل مبسؤوليتها الكبرية عن إدارة النزاعات وحلها
ومنع اندالع احلروب .ونكرر التأكيد على ضرورة زيادة عدد
األعضاء الدائمني يف جملس األمن ،وال سيما بإضافة أعضاء
من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ألن التكوين احلايل ،الذي كان إبان
تشكيل اجمللس يتألف من أساسا من الدول املنتصرة يف احلرب
العاملية الثانية ،مل يعد جيسد احلاجة إىل توازن اسرتاتيجي عاملي
أكثر عدال.
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ويعصف اإلرهاب بقارتنا ،أفريقيا ،وال سيما ذو الطابع
الديين األصويل الذي تتضرر منه بلدان مثل مايل والنيجر ونيجرييا
والكامريون وبوركينا فاسو وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
والصومال ،وهذا على سبيل املثال ال احلصر .وينبغي للمجتمع
الدويل  -واالحتاد األفريقي بوجه خاص  -أن يويل اهتماما كبريا
باحلاجة إىل تطبيع احلالة السياسية يف ليبيا ،ألنه تسيطر على
أراضيها ميليشيات خمتلفة تشكل العصب اللوجسيت ألسلحة
وذخائر اجلماعات األصولية اليت تنشط يف أفريقيا.

وقدمت أنغوال مسامهة متواضعة يف جمال منع نشوب
النزاعات وتسويتها بقدر ما بوسعها ،ال سيما يف اجلماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي ومنطقة البحريات الكربى ومناطق
وسط أفريقيا ،وأحدث حالة هي مذكرة التفاهم املوقعة رواندا -
أوغندا يف لواندا ،اليت يبدو أهنا متثل خطوة هامة حنو منع نزاعات
والتوتر السائد يف شبه اجلزيرة الكورية ،الذي يشكل خطرا حمتدمة كانت على وشك أن تنشب.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أدعو من على هذا
على السالم العاملي ،ينبغي أن يظل أحد الشواغل الرئيسية
للمجتمع الدويل .ولذلك ،فإننا نشجع ونثين على اجلهود املنرب إىل إهناء احلصار االقتصادي املفروض على كوبا لعقود،
الدبلوماسية اليت تبذهلا الدول الرئيسية يف العامل  -الواليات وال سيما بالنظر إىل الفرصة اليت أتيحت مؤخرا للتقارب وتطبيع
املتحدة األمريكية وروسيا والصني  -جلعل هذا اجلزء من كوكبنا العالقات .وامسحوا يل أيضا أن أدعو إىل إهناء احلرب التجارية
احلالية بني القوتني االقتصاديتني ،ومها الواليات املتحدة والصني،
منطقة للسالم واألمن.
يساورنا القلق أيضا إزاء استمرار النزاع يف الشرق األوسط .بالنظر إىل اآلثار السلبية اليت يشعر هبا االقتصاد العاملي فعال.
ومن األمهية مبكان احرتام قرارات جملس األمن العديدة وذات
الصلة ،وال سيما تلك اليت تدعو إىل إنشاء دولة فلسطينية
مستقلة تعيش يف سالم مع دولة إسرائيل ،وإقامة عالقات
اقتصادية وعالقات حسن جوار عادية بني هذين البلدين.

إن العامل يشهد بال حول وال قوة آثار تغري املناخ واالحرتار
العاملي ،اليت ما فتئت تزداد سوءا على النحو الذي أكدته
أحدث الدراسات العلمية ،فضال عن التزايد السريع لألخطار
الطبيعية وآثارها املدمرة ،مثل األعاصري واألعاصري املدارية وأمواج
تسونامي والفيضانات ،بل وحاالت اجلفاف الشديد اليت تنتشر
يف مجيع أحناء العامل.

وفيما يتعلق بالتوتر املتزايد يف اخلليج الفارسي ،حيث
تتعرض احتياطيات كبرية من النفط اخلام للتهديد من النزاعات
وتتضاعف األمثلة الصارخة على هذه األخطار يف مجيع
الكامنة مما ينذر بأن أمن الطاقة العاملي على وشك أن يتعرض
للخطر ،ندعو مجيع األطراف إىل ممارسة ضبط النفس .وأفضل أحناء العامل ،األمر الذي جيعلنا نؤيد الذين حيملون املسؤولية
احللول هي تلك اليت يتم التوصل إليها على طاولة املفاوضات .ملن يصرون على جتاهل تلك الدالئل ويشعرون أن من حقهم
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االستمرار يف دعم الصناعات امللوِثة .ونرحب باملبادرة اليت الوطيد يف التزام الشباب ،ومؤمنا بأنه ميكننا أن خنلّف عاملا
أطقتها االحتجاجات اليت جرت مؤخرا يف العديد من البلدان أفضل لذريتنا.
يف مجيع أحناء العامل ،واليت أصبحت رمزا حقيقيا يف جمال الدعوة
وإذ أتكلم عن أنغوال على وجه اخلصوص ،أود أن أسلط
إىل احلفاظ على البيئة ومحاية كوكبنا  -بيتنا املشرتك.
الضوء على اإلصالحات الرئيسية اجلارية اليت هتدف إىل

فلنعمل معا من أجل احلفاظ على الغابات املطرية املتبقية
يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وآسيا ،مثل غابات حوضي هنري
األمازون والكونغو ،اليت مل يقضي عليها البشر بعد بصورة
كاملة .وميثل هذان احلوضان آخر احتياطات الكوكب لتجديد
األكسجني وكذلك امتصاص ثاين أكسيد الكربون وغريه من
امللوثات املستنفدة لطبقة األوزون.

وعلى الرغم من نُبل وإنصاف أهداف التنمية املستدامة،
اليت ترمي إىل استمرارية األهداف اإلمنائية لأللفية ،فإهنا ليست
ضمانا بتحقيق نتائج أفضل يف املستقبل .ولكي يتسىن لنا حتقيق
املستويات املنشودة من التنمية املستدامة ،من املهم جعل النتائج
املتوقعة من خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠موضوعا لتبادل
أفكار إجيايب بشأن املشاريع البديلة املالئمة لألوضاع السياسية
واحلقائق امللموسة يف أكثر البلدان تضررا.

بناء دولة دميقراطية حقا حترتم سيادة القانون وتكافح الفساد
واإلفالت من العقاب ،وتشجع ثقافة املساءلة يف صفوف
موظفي اخلدمة املدنية .وستهيئ هذه اإلصالحات بيئة جتارية
أكثر جذبا لالستثمار اخلاص احمللي واألجنيب ،مما يؤدي إىل
زيادة اإلنتاج احمللي من السلع واخلدمات ،واحلد من استرياد
البضائع األجنبية وزيادة نطاق تصدير السلع احمللية وحجمه
فضال عن توفري فرص العمل.

وتعمل احلكومة على التصدي جلميع هذه التحديات بصورة
شفافة جدا وجدية للغاية .ومن بني التدابري األخرى ،جيري
خصخصة حوايل  ١٥٠من الشركات واألصول اململوكة للدولة
يف خمتلف قطاعات االقتصاد ،مبا يف ذلك قطاع النفط والغاز.
كما أطلقنا خطة طموحة للمياه لبناء وإعادة تأهيل البىن التحتية
إلنتاج الطاقة وتوزيعها ،فضال عن تشييد املستشفيات وبناء
وال ميكن القضاء على النزاع واجلوع والبؤس واملرض املؤسسات التعليمية الثانوية والعليا وم ّد الطرق واإلصالحات
باحللول السياسية والبريوقراطية فحسب ،بل أيضا  -واألكثر األخرى يف مجيع أحناء ال ـ  ١٦٤بلدية يف البلد ،وقد مت تأمني
أمهية  -باحلكم الرشيد ،ومكافحة الفساد وغريه من الشرور ميزانية هلذه اخلطة.
وأخريا ،أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعلن أن أنغوال
االجتماعية ،ومحاية البيئة وتعزيز القيم من قبيل كرامة اإلنسان
واملواطنة املسؤولة والشاملة للجميع والعدالة االجتماعية اليوم منفتحة على العامل واالستثمار األجنيب يف مجيع جماالت
االقتصاد.
وتكافؤ الفرص.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
ومن املهم يف هذا السياق تسليط الضوء على دور الشباب
وهم القوة الوحيدة القادرة على التغلب على تلك التحديات .أود أن أشكر رئيس مجهورية أنغوال على البيان الذي أدىل به
وال بد من حتسني نوعية تعليمهم ،من الناحيتني التقنية والثقافية ،للتو.
حبيث يراعي تدريبهم مسامهة خمتلف الثقافات واحلضارات اليت
اصطحب السيد جواو مانويل غونسالفيش لورينسو ،رئيس
ساعدتنا ،لقرون ،على التوصل إىل تفهم أفضل وحمبة أكرب
مجهورية أنغوال ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
للعامل :إخواننا يف البشرية .وال أزال متفائال ومفعما باألمل
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خطاب فخامة السيد مارسيلو ريبيلو دي سوسا ،رئيس
الجمهورية البرتغالية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب رئيس اجلمهورية الربتغالية.

ُ
اصطحب السيد مارسيلو ريبيلو دي سوسا ،رئيس
اجلمهورية الربتغالية ،إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.

24/09/2019

كما نؤيد ما يقوم به من إصالح ملنظومة األمم املتحدة يف
جماالت منع نشوب النزاعات؛ التعاون اإلمنائي؛ حفظ السالم؛
حقوق اإلنسان ،وال سيما األطفال والشباب والنساء؛ اهلجرة
والالجئني؛ وكما هو احلال دائما ،خطة التنمية املستدامة لعام
 ٢٠٣٠على مجيع املستويات .ومؤمتر قمة العمل املناخي الناجح
أمس مثال على هذا العمل ،فضال عن مؤمتر قمة أهداف التنمية
املستدامة واملؤمتر املعين باحمليطات ومبادرة التعاون الرقمي وخطة
العمل حلماية املواقع الدينية.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد مارسيلو
ونذكر بإنشاء عصبة األمم  -قبل  100عام  -مببادرة
ريبيلو دي سوسا ،رئيس اجلمهورية الربتغالية ،وأن أدعوه إىل
من رئيس الواليات املتحدة وودرو ويلسون ،الذي وقع املعاهدة
خماطبة اجلمعية.
اليت أنشأهتا ولكنه شهد الكونغرس االنعزايل يرفض التصديق
الرئيس ريبيلو دي سوسا (تكلم بالربتغالية؛ وقدم الوفد عليها لدى عودته إىل بلده .ونأت الواليات املتحدة األمريكية،
ترمجة شفوية باإلنكليزية) :يا هلا من مصادفة سعيدة أن أتكلم ،اليت كانت نقطة انطالق ملا كان ميكن أن يصبح نظاما دوليا
من على هذه املنصة ،بعد الرئيس جواو لورينسو ،رئيس البلد جديدا ،بنفسها عن املنظمة اجلديدة ومل تصبح أبدا عضوا دائما
الشقيق أنغوال ،بعد  20عاما من االستفتاء الذي فتح الطريق يف هيئتها التداولية .وألسباب إيديولوجية ،مل يرغب أيضا احتاد
أمام استقالل تيمور  -ليشيت .أكد ذلك قوة مجاعة البلدان اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية يف االنضمام إىل مؤسسي
الناطقة بالربتغالية اليت تتخذ خطوات صوب املزيد من التنقل عصبة األمم مث سعى إىل االنضمام بعد فوات األوان.
الداخلي.
وبدون الواليات املتحدة ،ولفرتة طويلة ،بدون احتاد
أود أن أطلب منكم ،سيدي ،أن تنقلوا هتاين لرئيس اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية ،مل تتعاف عصبة األمم -
اجلمعية العامة تيجاين حممد بندي على انتخابه ،الذي يرمز اليت كانت ذاهتا تعبريا عن عامل إمربيايل واستعماري ينحسر
إىل وجود القارة األفريقية اليت تربطنا هبا أواصر املودة والصداقة  -أبدا من عدم التزام إحدى القوى العاملية جتاهها واالنضمام
املتينة واالحرتام .وأود أيضا أن أشكر سلفه ،السيدة ماريا فرناندا املتأخر ألخرى ،الذي تزامن مع تنامي املزيد من القيادات
إسبينوسا غارسيس ،على أدائها الدؤوب بكل إخالص ملهامها .القومية واالنعزالية واالنفرادية .كانت حماولة فاشلة العتناق
ترحب الربتغال وتؤكد من جديد دعمها جلميع األولويات تعددية األطراف.
اليت حددها األمني العام أنطونيو غوترييش لواليته اليت تتسم
بدأت احلرب العاملية الثانية قبل  80عاما بالتحديد .وما
باالتساق والدينامية واحلزم ،مبا يف ذلك عن طريق الدفاع عن بدا يف عام  1919أنه وعد ،رغم أنه كان حمفوفا باملخاطر،
تعددية األطراف الفعالة ،استنادا إىل القانون الدويل وميثاق األمم بات مذحبة حبلول عام  .1939وعلى الرغم من االختالفات
املتحدة وامتدادمها القانوين مبا يغطي احلقائق العاملية اجلديدة ،يف اإلطار الزمين واألسلوب ،فإن األمر يستحق التوقف والتأمل
مثل احمليطات ومكافحة اإلرهاب والذكاء االصطناعي.
للحظات والتفكر يف الدروس املستفادة من ذلك املاضي الذي
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ما زال قريبا اآلن بينما ننستهل السنة اخلامسة والسبعني من مبكان تغيري تكوين جملس األمن ليشمل عضوية بلد أو اثنني من
أفريقيا والربازيل واهلند على أقل تقدير.
عمر األمم املتحدة.
وندعو أيضا إىل املشاركة يف عمليات حفظ السالم؛
واعتماد قرار بشأن وقف تطبيق عقوبة اإلعدام؛ واملشاركة يف
الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ ،املقرر أن يعقد يف شيلي؛ وإبرام
معاهدة بشأن التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج
حدود الوالية الوطنية؛ وتنفيذ اتفاق باريس.

حنن نعتقد أن األمر يستحق الكفاح من أجل قوانني دولية
أقوى للمساعدة يف توجيه العالقات فيما بني الدول والشعوب،
ومن أجل منظمات دولية للمساعدة يف حل املشاكل اليت تؤثر
على اجلميع ،وليس قلة فحسب؛ ومن أجل دور سياسي وليس
جمرد دور فين لتلك املنظمات؛ ومن أجل رؤية متعددة األطراف
يتقامسها اجلميع ،مبا يف ذلك أولئك الذين يعتربون األقوى ،ألنه
ليس هناك من هو جزيرة منعزلة وليس هناك أحد مبفرده أو مع
ويف الوقت نفسه ،تفخر الربتغال مبشاركتها يف مثاين
قلة من احللفاء ميكنه معاجلة املشاكل املتزايدة التعقيد اليت تؤثر عمليات حلفظ السالم ،ستة منها يف أفريقيا .كما أننا نشارك
علينا مجيعا.
يف بعثات التدريب وبناء القدرات التابعة لالحتاد األورويب يف
ومن األمهية مبكان أن نأخذ يف االعتبار الدروس املستخلصة أفريقيا ،وال سيما يف بعثات األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
من التاريخ وأال نعترب السلطة أو القيادة االنتقالية سلطة أو قيادة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،حيث
أبدية .لقد شهدنا خالل السنوات األربعني أو اخلمسني املاضية تشارك الربتغال بقوة للرد السريع ضرورية حقا حلماية املدنيني.
العديد من التغيريات .اعتاد العامل على وجود قوتني عظميني
وحنن فخورون أيضاً بأننا ننظم ،جنباً إىل جنب مع كينيا،
واآلن هناك قوة واحدة  -قوة عظمى مطلقة ،مما يعين أن تعددية مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات الذي سيُعقد يف لشبونة يف
األطراف باتت اآلن أكثر أمهية .لقد تغري العامل بالفعل كثريا .حزيران/يونيه  ٢٠٢٠بالتآزر مع عقد األمم املتحدة لعلوم
احمليطات من أجل التنمية املستدامة .ونفتخر بإطالق خريطة
الطريق الوطنية لتحييد أثر انبعاثات الكربون لعام  ،٢٠٥٠وهي
صك يشجع التنافسية االقتصادية والعمالة والثروة والعدالة
االجتماعية.

من الضروري أن نستخدم احلوار ملنع نشوب النزاعات
وأن نتفق على مبادرات يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.
جيب أن نقاوم إغراء الرتكيز على قوتنا الذاتية وانتخاباتنا املقبلة
واالحتياجات العاجلة يف األوقات الصعبة أو للتغري السريع،
وهو ما قد يقودنا إىل جتاهل اآلخرين وعدم قبوهلم ورفضهم
ونشري إىل جناح املؤمتر العاملي للوزراء املسؤولني عن الشباب
والتظاهر بأن بقية العامل ليس له وجود وال ميكن أن يوجد إال ومنتدى الشباب لشبونة ،٢١+وقدمنا يف هذا الصدد مشروع
إذا كان يشبهنا.
القرار التقليدي بشأن السياسات والربامج املتصلة بالشباب
ومتشيا مع توجيهات األمني العام أنطونيو غوترييش ،تدعو ( .)E/CN.5/2019/L.3ونوجه االنتباه أيضاً إىل التدابري اليت
الربتغال إىل تعددية األطراف واالستثمار يف املنظمات الدولية اعتمدناها من أجل تعزيز حقوق املرأة يف فرتة  ٤٠عاماً منذ
واملواءمة مع خطة عام  2030وسداد االشرتاكات املقررة يف اعتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
موعدها وبالكامل وإصالح األمم املتحدة إلدارهتا ومنظومتها وخالل فرتة الـ ٢٥عاماً اليت انقضت على اعتماد منهاج عمل
اإلمنائية وهيكلها للسالم واألمن .وما زلنا نرى أن من األمهية بيجني.
1929167

5/76

A/74/PV.4

24/09/2019

إننا ال نكتفي بتأييد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة عملية انتقالية مستقرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والتطورات
واملنظمة والنظامية واالتفاق العاملي بشأن الالجئني ،بل اعتمدنا األخرى الواعدة يف شرق أفريقيا.
أيضاً خطة تنفيذية وطنية بشأن هذه املسألة .ومنذ أُنشئت
وال يقل عن ذلك أمهية الرؤية املتمثلة يف توثيق التعاون بني
دولتنا قبل تسعة قرون خلت ،كنا بلداً من املهاجرين وهناك األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وبني االحتاد األورويب واالحتاد
املاليني من املواطنني الربتغاليني املنتشرين يف مجيع أحناء العامل .األفريقي .إن الربتغال ،اليت شاركت بشكل مباشر يف أول قمة
وحنارب كراهية األجانب والتعصب ونرى يف التعليم أولوية ،أوروبية  -أفريقية مستعدة لتنظيم االجتماع املقبل لقادة االحتاد
كما يتضح من برنامج الدعم العاملي للطالب السوريني ،وهي األورويب واالحتاد األفريقي خالل رئاستها املقبلة جمللس االحتاد
مبادرة للرئيس جورج سامبايو .وعالوة على ذلك ،ندعو إىل األورويب يف عام .٢٠٢١
التنمية املستدامة والشاملة للجميع يف البلدان األصلية للمهاجرين
وباختصار ،لدينا آمال إجيابية للمستقبل .وجيب أن نواصل
والالجئني من أجل منع واستئصال اإلرهاب والتطرف واالجتار السري على هذا الطريق ،األمر الذي لن ميكننا فحسب من
بالبشر ،مع احلفاظ أيضاً على السالم وحقوق الشعوب تسخري تعددية األطراف ،بل أيضاً من ممارسة الوطنية يف بلداننا.
واجملتمعات احمللية.
إن الوطنية هي أن يفخر املرء باملاضي وجبذوره وبتارخيه ،مع

وقد شهدنا يف هذا اخلريف مؤشرات عاملية وإقليمية تشري فهم العامل أيضاً كما هو وأن لآلخرين أيضاً احلق يف أن يفخروا
إىل اجتاهات متعاكسة ،بعضها مثري للقلق وأخرى  -وهي ببلداهنم .وإذا توقفنا عن التصرف بانعزالية ،ميكن عندئذ للحوار
لألسف أقل عدداً  -مواتية بل واعدة .فعلى الصعيد الدويل ،والروح الوطنية املشرتكة أن يسودا يف العامل.
نشهد بداية حرب جتارية واقتصادية ومالية ونقدية وسباق تسلح (تكلم باإلنكليزية)
مفتوحا ووجوداً يف الفضاء اإللكرتوين يُستخدم بصورة أساسية
ما زلنا نؤمن باألمم املتحدة بعد  ٧٥عاماً .وال يقلل من
كوسيلة شائعة إىل حد ما للتدخل اخلارجي ،كما نشهد تراجعاً
دور األمم املتحدة إال أولئك الذين يتجاهلون التاريخ وبالتايل
عن االستثمار يف القانون الدويل واملنظمات الدولية .وتشمل
ال يبالون بتكرار أخطاء املاضي .ومن حسن احلظ أننا مجيعاً يف
األمثلة على احلاالت األخطر يف العامل اليمن وليبيا ،وأيضاً
هذه القاعة وطنيون ،ألننا حنب أوطاننا األم وجذورنا وتارخينا
سورية على الرغم من اخلطوات املتخذة لتسوية احلالة ،فض ً
ال
وال نريد إال األفضل حلاضرنا ومستقبلنا .واألفضل ال يعين
عن منطقة الساحل األفريقي حيث تتصف احلالة بأهنا حرجة
جتاهل العامل الذي نعيش فيه؛ فنحن مجيعاً نعتمد على كثري من
بشكل متزايد.
اآلخرين .وحنن ،بوصفنا وطنيني ،نعلم أننا حاجتنا إىل األمم
وندعو إىل إحراز تقدم يف جمال صحة األم والطفل ونناصر املتحدة مل تقل ،بل زادت .وبعد مرور مائة سنة على إنشاء
االتفاق بني االحتاد األورويب والسوق اجلنوبية املشرتكة ،الذي عصبة األمم ،دعونا ال نكرر نفس أخطائها.
نأمل أن يسري جنباً إىل جنب مع إيالء االعتبار بصورة مشرتكة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
للتحديات البيئية .كما أن لدينا أم ً
ال جديداً فيما يتعلق جبمهورية
أود أن أشكر رئيس اجلمهورية الربتغالية على البيان الذي أدىل
مقدونيا الشمالية ونأمل أن تبقى الفرصة ساحنة إلخالء شبه
به للتو.
اجلزيرة الكورية من األسلحة النووية .وباإلضافة إىل ذلك ،نؤيد
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ُ
اصطحب السيد مارسيلو ريبيلو دي سوسا ،رئيس اإليدز والسل واملالريا والتحالف العاملي للقاحات والتحصني.
اجلمهورية الربتغالية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
وهذه ليست أمور ينبغي أو ميكن القيام هبا نيابة عن أفريقيا.
خطاب السيد بول كاغامي ،رئيس جمهورية رواندا
إن أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن املستدامة لعام  2030هي أيضا أهداف أفريقيا .ولدى أفريقيا
الوسائل لتحقيقها وتتحمل مسؤولية الوفاء هبا ،وهلذا السبب
إىل خطاب رئيس مجهورية رواندا.
يواصل االحتاد األفريقي تعزيز قدراته وفعاليته .ففي متوز/يوليه
ُ
اصطحب السيد بول كاغامي ،رئيس مجهورية رواندا ،إىل
املقبل ،على سبيل املثال ،ستبدأ التجارة يف إطار منطقة التجارة
داخل قاعة اجلمعية العامة.
احلرة القارية األفريقية ،وهي املنطقة األكرب من نوعها يف العامل.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
ومع ذلك ال تزال هناك فجوة كبرية تفصل أفريقيا عن
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد بول كاغامي،
املناطق األخرى بشأن أهداف التنمية املستدامة على الرغم من
رئيس مجهورية رواندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
أن قارتنا تضم العديد من أسرع االقتصادات منوا يف العامل .وجيب
الرئيس كاغامي (تكلم باإلنكليزية) :إن اجملتمع الدويل
أن يكون النمو شامال للجميع متاما حىت يستمر تقلص أوجه
يقف أمام مفرتق طرق .فالعقد الذي يبدأ بعام  ٢٠٢٠إما
عدم املساواة داخل البلدان .واملبادئ األساسية الالزمة لتحقيق
سيُذكر يف التاريخ على أنه نقطة حتول أو على أنه اللحظة اليت
هذا التحول قائمة بالفعل .ومن خالل بذل جهود متضافرة
ضلت فيها تعددية األطراف الطريق .وحلسن احلظ ،فإن الطريق
مع شركائنا ،مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص ،من املمكن بالفعل
إىل األمام واضح .ومل حيدث قط من قبل أن كان لدينا خرائط
تعويض الوقت الضائع وحتقيق أهداف التنمية املستدامة .فوجود
طريق واضحة املعامل كهذه للعمل املشرتك بشأن التنمية وتغري
تعاون أوثق بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يعمل على
املناخ والصحة العاملية .ولذلك ،فإنين أهنئ األمني العام وفريقه،
تبسيط عملية التنفيذ والقياس وستزداد هذه الشراكة اجليدة قوة.
فض ً
ال عن رئيس اجلمعية العامة ،على أمهية املناسبات الرفيعة
إننا نشهد حولنا احلاجة امللحة إىل الوفاء بالتزاماتنا بإبطاء
املستوى يف هذا األسبوع.
وترية االحرتار العاملي وتكييف هياكلنا األساسية مع تغري املناخ.
إن اإلمكانات التحويلية للتغطية الصحية الشاملة للجميع
ومن الدروس الرئيسية املستفادة من مؤمتر قمة العمل املناخي
حتتل اآلن صدارة خطة الصحة العاملية ،بفضل القيادة الرائعة
باألمس أن أوجه التكنولوجيا والنهج املبتكرة تتيح لنا العمل دون
ملنظمة الصحة العاملية والعديد من اجلهات املعنية األخرى.
إبطاء النمو االقتصادي .ولعل أكثر اإلجراءات الفعالة اليت ميكن
ويف رواندا ،يتمتع أكثر من  90يف املائة من السكان أن تتخذها البلدان هي املصادقة على تعديل كيغايل لربوتوكول
بالتغطية التأمينية ،األمر الذي أدى إىل حتسن كبري يف النتائج مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتنفيذه بشكل
الصحية ،مما يدل على أن البلدان عند مجيع مستويات الدخل كامل .إن توافر األمن واالستدامة شرطان مسبقان إلحراز تقدم
ميكنها أن تقدم رعاية صحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع .سريع صوب إجياد عامل أكثر إنصافا وازدهارا.
كما جيب علينا االلتزام بتجديد موارد الصندوق العاملي ملكافحة
ومن الضروري أن تعمل أفريقيا وبقية اجملتمع الدويل معا
بشكل وثيق يف جهود حفظ السالم وبناء السالم مع االحرتام
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املتبادل .ويف األسابيع املقبلة ،تستعد رواندا الستقبال عدد من
الالجئني وطاليب اللجوء من معسكرات االحتجاز يف ليبيا وتوفري
احلماية هلم .ونقدر أميا تقدير الدعم الذي تقدمه مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني واالحتاد األفريقي .وندعو مجيع أعضاء
األمم املتحدة إىل الوفاء بالتزاماهتم القانونية بروح من التضامن.

الرئيس نينيستو (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أهنئ السيد
تيجاين حممد بندي على انتخابه رئيسا للجمعية العامة يف دورهتا
الرابعة والسبعني .وميكنه أن يعول على دعم فنلندا القوي لعمله
يف قيادة هذا اجلهاز اهلام .كما أود أن أشكر األمني العام ،السيد
أنطونيو غوترييش ،على جهوده الدؤوبة يف قيادة األمم املتحدة.

إن هذه الشراكات إشارة واضحة على قدرتنا على التعاون
من أجل التصدي للمشاكل املعقدة .وتشكل أفريقيا نفسها
مصدرا للحلول .وما من شك يف أن التحدي املتمثل يف أوجه
عدم املساواة على الصعيد العاملي ال ميكن معاجلته إال بالعمل
معا .ورواندا مستعدة للقيام بدورها ،مبا يف ذلك من خالل
كفالة حقوق النساء والفتيات والفرص املتاحة هلن .ولذلك
فإنين أغتنم هذه الفرصة كي أدعو األعضاء للحضور إىل كيغايل
يف تشرين الثاين/نوفمرب للحضور مؤمتر القمة العاملي املعين
بالقضايا اجلنسانية.

لقد سرتين مالحظة الكيفية اليت أكد هبا الرئيس اجلديد
للجمعية العامة على عدم توافر الثقة باعتباره أحد الشواغل
الرئيسية للعامل اليوم .وأنا أتفق معه متاما .فأنا أعتقد أن توافر
الثقة شرط أساسي حموري ألي جمتمع عامل بصورة سليمة،
سواء على الصعيد احمللي أو الوطين أو اإلقليمي أو العاملي.
فبدون الثقة ال ميكن حىت ألفضل املؤسسات أن تعمل بصورة
سليمة .وبدون الثقة يف املؤسسات ،سنكون أقل قدرة على
العمل معا من أجل التصدي لتحديات املستقبل؛ وبدون الثقة
يف وجود مستقبل مستدام ،لن يثق بعضنا يف بعض .وال بد من
كسر تلك احللقة املفرغة.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر رئيس مجهورية رواندا على البيان الذي أدىل به
وأود أن أبدأ ،أوال ،بالثقة يف وجود مستقبل مستدام .فثمة
للتو.
مسائل بالغة األمهية متعلقة بتلك الثقة تقع يف صميم اثنني من
اصطحب السيد بول كاغامي ،رئيس مجهورية رواندا ،إىل مؤمترات القمة الرئيسية املعقودة هنا يف نيويورك هذا األسبوع،
أحدمها بشأن التنمية املستدامة بصفة عامة واآلخر بشأن
خارج قاعة اجلمعية العامة.
اإلجراءات املتعلقة باملناخ بصفة خاصة .وحتت كال العنوانني،
خطاب السيد سولي نينيستو ،رئيس جمهورية فنلندا
لدينا بالفعل إطار التحول الذي حنتاج إليه .بيد أنه على الرغم
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن من التزامنا املشرتك خبطة التنمية املستدامة لعام  ،2030واتفاق
إىل خطاب رئيس مجهورية فنلندا.
باريس ،فإن النتائج هزيلة للغاية.
اصطحب السيد سويل نينيستو ،رئيس مجهورية فنلندا ،إىل
وتبي التقارير األخرية أننا ال نزال بعيدين كل البعد عن
ّ
داخل قاعة اجلمعية العامة.
حتقيق األهداف اليت حددناها معا .وسيؤدي عدم قدرتنا على
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،الوفاء بالوعود اليت قطعناها بشأن مسائل هبذه األمهية ،ال حمالة،
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد سويل نينيستو ،إىل زعزعة الثقة  -ثقة املواطنني يف قادهتم بالتأكيد ،ولكن
رئيس مجهورية فنلندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
أيضا الثقة فيما بني األجيال ،ويف املقام األول ،ثقتنا اجلماعية
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يف مستقبلنا املشرتك .وما من شيء أقل من مصري كوكبنا
على احملك.

وفيما خيص فنلندا ،فقد قمنا مؤخرا بتحديد أهداف جديدة
تتعلق باملناخ .إذ تلتزم احلكومة الفنلندية بتحييد أثر انبعاثات
أي انبعاثات كربونية
الكربون حبلول عام  ٢٠٣٥وبعدم إطالق ّ
يف اجلو بعد ذلك بوقت قصري .وقد سبق وقررنا حظر استخدام
الفحم إلنتاج الطاقة حبلول عام  ٢٠٢٩وسنتوقف عن استخدام
الوقود األحفوري ألغراض التدفئة حبلول عام .٢٠٣٠وحنن
نفتخر حبق بتلك األهداف ،ولكنها البداية فحسب .فوحدها
النتائج اليت ميكن التحقق منها هتّم ،ووحدها األفعال امللموسة
تعترب مثاال ذا مصداقية لآلخرين.

الكربون اليت نطلقها يف اجلو ،سيتعني علينا أن نعيش على مدى
عقود مقبلة يف ظل تغري املناخ الذي تسببنا فيه بالفعل .إذ
مل يعد بوسعنا أن نتفادى كليا أزمة املناخ.

ثانيا ،أريد أن أثري مسألة الثقة يف املؤسسات .فقد شهدنا
مجيعا كيف اضمحلت تلك الثقة بسرعة يف السنوات األخرية.
وبات مفهوم تعددية األطراف ككل عرضة للتهديد على حنو
متزايد  -بسبب تنافس الدول الكربى وعدم احرتام االتفاقات
القائمة .بل النظام القائم على القواعد برمته معرض للخطر.
ولن جيدي نفعاً أن نشتكي ُّ
تأزم حال تعددية األطراف دون
أن حنرك ساكنا؛ بل علينا ،بدال من ذلك ،أن نتحلى مبزيد من
النشاط والعزم يف الدفاع عنها.

وقد طلب منا األمني العام أن نأيت قمة العمل املناخي
يوم أمس خبطة ،ال خبطاب .ويف الواقع ،يكون تقدمي خطة
جيدة بالفعل ملموساً أكثر من اإلدالء خبطاب ،غري أهنا
البداية فحسب .وما حنتاج إليه لبناء الثقة يف مستقبلنا املشرتك
هو حتقيق النتائج  -أي القيام بأفعال ،ال جمرد وعود؛ واختاذ
إجراءات ،ال حتديد األهداف فقط .وتنطبق احلاجة املاسة
الختاذ اإلجراءات على مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة
وأود أن أسرتعي انتباه اجلمعية إىل مثال واحد .إذ تشارك
عشر .ومع ذلك ،يربز اهلدف  ،١٣وهو “اختاذ إجراءات
عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره” ،باعتباره األكثر إحلاحا .فنلندا وشيلي يف رئاسة ائتالف وزراء املالية من أجل العمل
كما أن التزايد السريع ألثر تغري املناخ يزيد من صعوبة حتقيق املناخي ،فيما تدفع مبادئ هلسنكي اليت يستند إليها االئتالف
التغيريَ املنهجي الذي حنتاج إليه بفضل اإلجراءات امللموسة اليت
أهداف التنمية املستدامة األخرى.
ولطاملا كانت األدلة العلمية املتعلقة بتغري املناخ واضحة ،يتخذها وزراء املالية واألدوات املالية املتاحة هلم  -كالضرائب،
ولكن األمر مل يعد جمرد مسألة ختص املستقبل .بل إن تغي وامليزنة واالستثمارات العامة واملشرتيات .وعندما توظف تلك
ّ
املناخ ها هنا قائم بالفعل ،يتجلى يف ذوبان الكتل اجلليدية ،الصكوك يف سبيل العمل املناخي ،تكون آفاق التوصل إىل
وحرائق الغابات الواسعة النطاق والظواهر اجلوية القصوى يف عامل حمايد من حيث الكربون أفضل بكثري .ومثة اآلن ٤٠
مجيع أحناء العامل ،من منطقة القطب الشمايل إىل األمازون .عضواً ملتزما يف االئتالف ،ونعرب عن ترحيبنا باألعضاء اجلدد
وحىت إن متكنا غداً من وضع ح ّد جلميع انبعاثات ثاين أكسيد ترحيباً حاراً.

كما يتعني علينا أن حنقق نتائج ملموسة يف جمال التكيف
عما بوسعنا
مع واقع ال مفر منه ،رغم أن ذلك ينبغي أال يصرفنا ّ
االضطالع به ملنع حدوث مزيد من الضرر .ويتعني علينا مجيعا
نسرع وترية جهودنا وأن حند من انبعاثات الكربون اليت
أن ّ
نطلقها ونعمل على زيادة بالوعات الكربون .وال يسعنا انتظار
إذ تقع على عاتقنا إعادة بناء الثقة يف املؤسسات وصياغة
أن يضطلع اآلخرون باخلطوة األوىل .فأزمة املناخ تستدعى قادة
النظام الدويل .فنحن ،معاً ،نشكل األمم املتحدة .وتتحمل
ال جمرد تابعني.
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األمم املتحدة بوصفها منظمة أيضا مسؤولية يف هذا الصدد.
فعليها أن تبني أهنا أهل لثقة الدول األعضاء فيها .وقد أعربت
فنلندا بثبات عن تأييدها خلطة اإلصالح اليت وضعها األمني
يهم.
العام .ومرة أخرى ،فإن النتائج هي ما ّ

ويعد غياب الثقة يف املؤسسات والنظم خطري بوجه خاص
يف جمال حتديد األسلحة .وفيما يتعلق باألسلحة النووية ،فإن
ما تبقى لنا من سيطرة على زمام األمور بصدد اإلفالت متاما من
بني أيدينا .فبعد اهنيار معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى
والغموض الذي يشوب مستقبل املعاهدة املربمة بني الواليات
املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي بشأن التدابري الرامية إىل زيادة
ختفيض األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية واحلد منها ،يكتسي
اآلن مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
الستعراض املعاهدة املزمع عقده العام املقبل أمهية بالغة.

24/09/2019

كما ترتبط ثقة بعضنا يف بعض ارتباطا وثيقا باملساواة بني
اجلنسني وفيما بني األجيال .وتقع مسؤولية بناء مستقبل كوكبنا
على عاتق شابات وشبان اليوم .إذ ثبت أن إشراك النساء
والشباب يف عمليات السالم ومنع نشوب النزاعات والوساطة
له أمهية حامسة .وها حنن ندنو من الذكرى السنوية اخلامسة
والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني ،وهي أكثر الوثائق
السياسات تق ّدما على اإلطالق من أجل النهوض حبقوق املرأة.
ولألسف ،ليس هناك ما يدعو لالحتفال.

بل يساورنا بالغ القلق ألن الصحة واحلقوق اجلنسية
واإلجنابية باتت اليوم موضع شك .وال تزال فنلندا ملتزمة التزاما
قويا بالنهوض حبقوق املرأة .ويع ّد احرتام حقوق اإلنسان العاملية
السبيل إىل إجياد عامل يسوده السالم والعدل .وتؤمن فنلندا إميانا
قويا بالتعاون املتعدد األطراف يف جمال حقوق اإلنسان ،وأن
كما ينبغي أن يكون بوسعنا التصدي ألسلحة الدمار يكون جملس حقوق اإلنسان حجر الزاوية هلذا التعاون .وعليه،
الشامل األخرى واألسلحة التقليدية وتكنولوجيات األسلحة أعلنّا عن ترشيح فنلندا لعضوية جملس حقوق اإلنسان للفرتة من
اجلديدة متاما .وال ميكننا مواجهة تلك التحديات إال إذا وحدنا  ٢٠٢٢إىل .٢٠٢٤
وإذ تقرتب الذكرى اخلامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة
صفوفنا .ولذلك ،تؤيد فنلندا تأييدا تاما جهود األمني العام
الرامية إىل إعادة جدول أعمال نزع السالح إىل صميم أعمال فإهنا ستكون أكثر أمهية من أي وقت مضى .وتقتضي املشاكل
العاملية املشرتكة اليت نواجهها إجياد حلول عاملية مشرتكة .وأصبحنا
األمم املتحدة.
ثالثا ،وختاما ،أود أن أنتقل إىل ثقة بعضنا يف بعض .اليوم معا أكثر قدرة على اغتنام الفرص العاملية .وليست هناك
فالثقة فيما بني الدول وفيما بني األفراد هي القاعدة األساسية منظمة أقدر على قيادة هذا العمل من األمم املتحدة .ولكي
للسالم واألمن .ويف غياب الثقة ،يزيد احتمال نشوب النزاعات يتسىن للمنظمة تسخري إمكاناهتا الكاملة ،فإن من مسؤوليتنا
وحاملا تنشب ،يتطلب حلها دائما إعادة بناء الثقة .ومن واجبنا احلد من انعدام الثقة.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
اجلماعي التماس احللول للعديد من احلروب والنزاعات القائمة
يف الشرق األوسط ،وأفريقيا وأوكرانيا ويف أماكن أخرى .ويكتسي أود أن أشكر رئيس مجهورية فنلندا على البيان الذي أدىل
نفس القدر من األمهية على األقل .به للتو.
منع نشوب نزاعات جديدة َ
ولطاملا شددت فنلندا على قيمة احلوار يف العالقات الدبلوماسية
اصطحب السيد سويل نينيستو ،رئيس مجهورية فنلندا ،إىل
اخلاصة هبا .ويسعدنا أيضا أن نبذل مساعينا احلميدة ملساعدة
خارج قاعة اجلمعية العامة.
اآلخرين.
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يف عام  ٢٠١٦مضاعفة جهودها الرامية إىل تسريع انتقال خمتلف
خطاب صاحب السمو األمير ألبير الثاني ،أمير موناكو
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن أصحاب املصلحة إىل استخدام الطاقة املخفضة للكربون.
وسيمكن ميثاق االنتقال يف جمال الطاقة الوطين اجلميع  -األفراد
إىل خطاب صاحب السمو األمري ألبري الثاين أمري موناكو.
والشركات العامة واخلاصة واالحتادات  -من االلتزام بأن تكون
ُ
اصطحب األمري ألبري الثاين ،أمري موناكو ،إىل قاعة اجلمعية
جهات فاعلة وشريكة يف إجراء التغيريات يف أمناط احلياة اليت
العامة.
ال بد من حتقيقها.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة،
وسوف ّ
متكننا السياسات االستباقية وحدها من حتمل
يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بسمو األمري ألبري الثاين،
الضغوط على بلدنا الذي يستضيف أكثر من ضعف سكانه
أمري موناكو ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
الدائمني على أساس يومي .ويف ذلك الصدد ،نويل اهتماما
األمير ألبير الثاني (تكلم بالفرنسية) :إما أن نكون غري خاصا ملواءمة السياسات املعنية مبكافحة تغري املناخ واحلفاظ
واقعيني أوغري مبالني متاما إذا مل نقيم أثر النداءات اجملددة من على نوعية اهلواء هبدف احلفاظ على الصحة ،متشيا مع
شباب العامل بشأن حالة الطوارئ املناخية وإذا عجزنا عن االلتزامات املتضمنة يف إطار محلة  BreatheLifeاليت نسقتها
االستجابة هلا بطريقة طموحة وفعالة وعلى وجه االستعجال .منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والتحالف
ويدرك السيد تيجاين حممد بندي جيدا أمهية الشباب يف ذلك .املعين باملناخ واهلواء النقي .وانضمت موناكو أيضا إىل وزراء
فالقارة األفريقية اليت يشرفها بصفته رئيس اجلمعية العامة يف مالية بلدان حتالف العمل املناخي إلحراز تقدم يف تنفيذ
دورهتا الرابعة والسبعني ،هي املنطقة الوحيدة يف العامل اليت يستمر السياسات االقتصادية واملالية اليت تدعم االنتقال العاملي إىل
فيها منو سكاهنا دون سن الـ  ٢٤عاما .وهؤالء الشباب الذين اقتصاد خفيض الكربون .وإىل جانب التدابري املتخذة على
يقفون خلف احلركات الداعمة لكوكبنا حمقون متاما يف شعورهم الصعيد الوطين ،ستتوىل موناكو مسؤوليتها الكاملة إزاء اهلدف
بالقلق حيال املستقبل بشكل غري مسبوق .ولكنهم متفائلون اجلماعي الرامي إىل مجع  ١٠٠بليون دوالر سنويا خالل الفرتة
جدا وهو ما جيب أن يدفعنا إىل التغيري احلقيقي .وجيب أن من اآلن وحىت عام  ٢٠٢٥لتمويل اإلجراءات املتعلقة باملناخ يف
نأخذ بتلك الرسائل يف سياساتنا إذا أردنا التصدي للمشكلة البلدان النامية .ويف ذلك الصدد ،ستشارك اإلمارة يف أول جتديد
بشجاعة وعزم.
ملوارد الصندوق األخضر للمناخ.
توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد بايل (الكونغو).
وموناكو ملتزمة بإنشاء حتالف يسعى إىل احللول القائمة
وقد مكنتنا قمة العمل املناخي اليت أحسن تنظيمها هذا
العام األمني العام بدعم من املبعوث اخلاص لويس ألفونسو دي
ألبا من إبراز قدرة مجيع اجلهات الفاعلة على التعبئة واإلبداع
يف جمتمعاتنا .وإمارة موناكو ملتزمة التزاما راسخا بتحييد أثر
الكربون حبلول عام  ٢٠٥٠وختطط الختاذ اخلطوات الالزمة
لتحقيق ذلك الطموح .وتواصل بعثة حتويل الطاقة اليت أنشئت
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على الطبيعة هبدف زيادة اإلسهام الرئيسي لرأس املال الطبيعي
يف العمل املناخي .وليس تغري املناخ واهنيار التنوع البيولوجي جمرد
أزمتني معزولتني ،بل مها أعراض مثرية للقلق لعصر األنثروبوسني
وجيب أن نتصدى هلا معا .واستنادا إىل ذلك االعتقاد ،تلتزم
حكومة موناكو بإيالء القدر نفسه من األمهية حلفظ التنوع
البيولوجي ومكافحة تغري املناخ .واعتبارا من عام  ٢٠٢٠على
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سبيل املثال ،ستواصل موناكو زيادة متويلها الدويل الرامي إىل
حفظ التنوع البيولوجي ،فضال عن التخفيف من أثر تغري املناخ
وزيادة تعزيز قدرة الفئات السكانية الضعيفة على التكيف.
وبطبيعة احلال فإن محاية الغابات واخلدمات األساسية اليت
توفرها للمجتمعات البشرية ،وخاصة بوصفها بالوعة للكربون،
أمر أساسي .ولذلك السبب فإن احلرائق املدمرة اليت وقعت مؤخرا
يف خمتلف أحناء العامل تعترب كارثة بيئية حقيقية .ومن األمهية
مبكان أيضا حفظ البحار واحمليطات اليت تؤدي دورا رئيسيا يف
حتقيق التوازن بني املناخ والتعرض الشديد ألثر االحرتار العاملي
الذي علمنا به بفضل التقدم يف جمال العلوم .ويف ذلك الصدد،
فإن التقرير اخلاص عن احمليطات والغالف اجلليدي يف ظروف
مناخ متغري الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ وكان موضوعا الجتماع عقد باألمس يف موناكو ،دليال
دامغا على ذلك .وبالتايل ،فإن علينا أن نأخذ متاما باستنتاجاته
وتوصيات الكثري من العلماء كي نتمكن من ترمجة تلك النتائج
إىل قرارات سياسية يف العام القادم يف جماالت تغري املناخ واحلفظ
واالستخدام املستدام للمحيطات والتنوع البيولوجي .وما برحت
موناكو تدعم العلم تارخييا .ومن الضروري أن تستند السياسات
اليت ننفذها على أحدث املعارف العلمية املوثوقة املمكنة.
والتزام الكثريين منا بدعم األمني العام شاهد على دعمنا
لقيادته وإشادتنا بالتزامه الثابت بتعددية األطراف اليت جتسدها
األمم املتحدة .ومع ذلك ،فال ميكن إلقاء اللوم على تقاعسنا
عن العمل أو فشلنا غري املسؤول فيه على املؤسسات الدولية
واملوظفني املدنيني املكرسني خلدمة ذلك الغرض.
وحنن ندرك التحديات الكثرية اليت نواجهها ،ونعلم متاما
أنه ال خيار أمامنا سوى التصدي هلا أو االستسالم هلا كل
واحد على حدة .ويعتمد مستقبلنا املشرتك على قدرتنا على
تكييف توجيهاتنا باستمرار ،وهي خطة التنمية املستدامة لعام
 .٢٠٣٠وقد أطلق مؤمتر القمة املعين بأهداف التنمية املستدامة
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“عقد عمل” اليوم عشرة جماالت ذات أولوية ينبغي أن نركز
جهودنا عليها .ويف التقرير العاملي للتنمية املستدامة يتحدث
العلماء عن نقطة حرجة أو نقطة حامسة لنظم إيكولوجية حمددة،
ما يعين أننا بصدد الوصول إىل مستوى من التدهور لن ّ
ميكننا
من العودة إىل وضع طبيعي وفعال .ويبني تقرير األمني العام عن
التقدم احملرز حنو أهداف التنمية املستدامة لعام  ٢٠١٩وكذلك
تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف
التنمية املستدامة ( )E/2019/68عن املرحلة األوىل من تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة بتكليف من الدول األعضاء إحراز
تقدم يف بعض اجملاالت الرئيسية ،فضال عن حدوث تطورات
واعدة ،وال سيما يف احلد من الفقر املدقع وخفض معدل وفيات
األطفال دون سن اخلامسة.
وبالرغم من تلك اإلجنازات ،حيثنا التقريران على التعجيل
مبضاعفة جهودنا.
إن البيئة الطبيعية آخذة يف التدهور مبعدل ينذر باخلطر .إذ
حتمض احمليطات،
ترتفع مستويات سطح البحر ،وتتسارع وترية ُّ
أحر من األربع املاضية ومثة مليون
ومل يسبق أن ُس ّجلت سنوات ّ
نوع من النباتات واحليوانات مهدد باالنقراض .ويف الوقت
نفسه ،ال ينفك عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع يتزايد،
وال يزال أكثر من نصف سكان العامل يفتقرون إىل اخلدمات
الصحية األساسية وال يزال عدد كبري جدا من األطفال يفتقرون
إىل املهارات الكافية يف جمال القراءة والرياضيات .وهلذا فإن
االجتاه الذي ح ّددتُه حلكومة بلدي منذ عام  ٢٠٠٥جيمع بني
رؤية مفادها إجياد عامل يعطي األولوية للتقدم والرفاه ،وتنفيذ
أنشطة ترمي إىل محاية البيئة ،والكفاح من أجل السالم ،واحرتام
العدالة والتنمية املستدامة ،والدفاع عن احملرومني والعمل من
أجل كوكب أكثر عدال وانسجاماً .وبذلك ،جيب أن يتقيد كل
إجراء من إجراءات حكومة اإلمارة مبتطلبات التنمية املستدامة.
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وينبغي أن يعزز التقدم االقتصادي التقد َم االجتماعي يف ظل يف جماالت الصحة والتعليم واالقتصاد ،وكذلك جعل موناكو
منوذجا للمدن الذكية.
احرتام البيئة.
ويف عامل مرتابط ،ينبغي أن تكتسي روح حسن اجلوار
املذكورة يف ميثاق األمم املتحدة واليت جيب على “األمم كبريها
معن خاصا .هو ذا املسار الواجب اتباعه
وصغريها” التقيد هباً ،
يف عامل أصبحنا يف ظله مجيعاً جريان بعضنا البعض وبات فيه
مفهوما الزمان واملكان أكثر نسبية .ونَدين بقدرتنا على جتاوز
الشدائد ووضع معايري إلدارة روابطنا املشرتكة إىل املؤسسات
املتعددة األطراف اليت أنشأناها ،وسيزيد ذلك سياد َة مجيع
دولنا قوةً.

وال ميكن أن يتحقق االنتقال إىل أسلوب حياة أكثر
استدامة من دون هتيئة جمتمع أكثر مشوال ويزدهر يف كنفه األفراد.
ولذلك ،ال ميكن إقصاء النساء والفتيات من تلك اجلهود يف
وقت نستعد فيه إلحياء الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين
إلعالن ومنهاج عمل بيجني .ويف تشرين األول/أكتوبر ،قامت
حكومة بلدي ،من أجل التأكيد جمددا على التزامها بالدفاع عن
مصاحل املرأة ،بإنشاء جلنة معنية بتعزيز حقوق املرأة ومحايتها.
ومن املؤسف أنه يف عامل اليوم ،تُع ّد نساؤنا وأمهاتنا وبناتنا من
وهن
بني أول ضحايا احلروب والنزاعات اليت ال تزال حمتدمة ّ
وبينما نتواىل على هذا املنرب ،نبدأ الع ّد التنازيل إلحياء
معرضات أيضاً للخطر بوجه خاص عندما يُ ّ
شرد السكان قسرا .الذكرى اخلامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة يف عام.٢٠٢٠
إن الثورة الصناعية الرابعة جارية .فالذكاء االصطناعي حيمل وقد شهدت هذه القاعة الكثري من املناقشات ،واملواجهات،
األمل ،ولكنه يشكل أيضا خماطر جيب معاجتها بشكل شامل .والوعود واإلجنازات ،ولكنها شهدت أيضاً العديد من اآلمال
وتقودنا الثورة الرقمية صوب حركة من التدمري اخلالق ،ال هي املبددة .ولكننا ال نزال هنا ،ألننا عندما اعتمدنا امليثاق ،قررنا
شق أن نضافر جهودنا لتحقيق هذه األهداف  -أي إنقاذ األجيال
خطية وال حمددة سلفا .ومفتاح الولوج إليها بِيدنا ومسؤولية ّ
الطريق قدما تقع على عاتقنا .وجيب أن نغتنم الفرص اليت تتاح املقبلة من ويالت احلرب ،وإعالن إمياننا بكرامة اإلنسان
لنا ،ولكن علينا أيضا أن حنرتس من التهديدات النامجة عن وقيمته ،والعمل على حتسني مستويات املعيشة يف ظل قدر أكرب
تطور جمتمعاتنا على حنو عشوائي ،وال سيما فيما خيص األمن من احلرية.
وتفاقم أوجه عدم املساواة .وينبغي أن تشجعنا سرعة التغيريات
وعلى مدى العقود الثالثة املاضية يف قاعة اجلمعية العامة
اليت بدأت بالفعل،
ُ
وحجمها ونطاقها على إرساء أسس احلوار .هذه ،قمنا معا برحلة على طول درب حمفوف بال شك
ويف وجه تلك التحديات ،بلغت موناكو نقطة حتول
تكنولوجي واستهلت حتوال رقمياً ميثّل ضرورًة اقتصادية وطريق ًة
للوفاء بالتزاماتنا يف جمال التنمية املستدامة ،على حد سواء.
املوسع يف شهر نيسان/
وقد جعلَنا الشروع يف برنامج موناكو ّ
أبريل ننتهج درب التحول الرقمي على نطاق غري مسبوق،
مفهومي املسؤولية واالستدامة.
مع الرتكيز بوجه خاص على
ْ
وبذلك ،تعتزم احلكومة ،يف إطار اسرتاتيجية االنتقال الرقمي اليت
وضعتها ،استخدام األصول اليت تتيحها االبتكارات التكنولوجية
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باملخاطر ،ولكننا قطعنا مع ذلك أشواطاً هامة .فقد اعتمدنا
العديد من النصوص وقمنا بتعديلها وتنقيحها ،وأنشأنا اآلليات
والعمليات واألطر الالزمة للتصدي للتحديات اجلديدة .ومن
نزع السالح إىل حقوق اإلنسان ،ومن احملافظة على البيئة إىل
األوبئة الرئيسية ،ومن مكافحة اإلرهاب إىل التنمية االجتماعية،
لطاملا كانت قوتنا تكمن يف وحدتنا وقدرتنا على إجياد احللول
التوفيقية عندما نتعامل مع املصاحل العليا للشعوب اليت أُنشئت
منظمتنا ألجلها .إن حتول النماذج الفكرية والتمويل الذي
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حتتاجه ليست يف متناول فرادى الدول األعضاء ،ولكنها ليست
مستحيلة إذا ما سعينا جاهدين إىل حتقيقها يف تضامن خلدمة
البشرية.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،أود أن أشكر صاحب السمو األمري ألبري الثاين ،أمري
موناكو ،على البيان الذي أدىل به للتو.

ُ
اصطحب صاحب السمو األمري ألبري الثاين ،أمري موناكو،
إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.

24/09/2019

وأود أن أعرب لألمني العام أنطونيو غوترييش عن تقديرنا
للعمل الدؤوب الذي يقوم به لتعزيز فعالية عمل املنظمة ،ليس
من خالل تنفيذ بعض اإلصالحات فحسب ،بل أيضا بفضل
التزامه الشخصي بقضايا معينة مثل املناخ واألمن يف منطقة
الساحل واهلجرة واملسائل اإلنسانية ،من بني أمور أخرى.
ولذلك ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناين له وعن
متنيايت له بدوام النجاح.

يف  ٧حزيران/يونيه ،هنا يف هذه القاعة ،أيدت األغلبية
الساحقة من الدول األعضاء ترشيح النيجر ،الذي قدمته
خطاب السيد محمدو إيسوفو ،رئيس جمهورية النيجر
أفريقيا ،للحصول على عضوية غري دائمة يف جملس األمن (انظر
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن  )A/73/PV.89وأعتقد أنه من املناسب هنا أن أعرب عن خالص
إىل خطاب رئيس مجهورية النيجر.
شكري على هذا األمر الذي ينم عن الثقة يف بلدي وتقديره.
اصطحب السيد حممدو إيسوفو ،رئيس مجهورية النيجر ،ومن جانيب ،فأنا أعي متاما مسؤوليتنا وميكنين أن أؤكد للجمعية
إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.
أن النيجر ستضطلع هبذا العبء بالتزام وإميان بغية املساعدة
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية على إجياد حلول ملختلف التحديات اليت تواجه اجملتمع الدويل.
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد حممدو
إن موضوع دورة هذا العام“ ،تعبئة اجلهود املتعددة
إيسوفو ،رئيس مجهورية النيجر ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية .األطراف من أجل القضاء على الفقر ،وتوفري التعليم اجليد،

الرئيس إيسوفو (تكلم بالفرنسية) :أود بداي ًة ،أن أتقدم
بالتهاين احلارة إىل الرئيس على انتخابه املتميز لتويل رئاسة
اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعني .إهنا لَشهادة بليغة
على التقدير العايل الذي يكنه اجملتمع الدويل هلذا البلد العظيم،
مجهورية نيجرييا االحتادية ،وهو بلد صديق وشقيق لبلدي.
كما أراه تتوجيا يستحقه جبدارة ملسريته األكادميية والدبلوماسية
املمتازة ،اليت تؤكد إمياين بأنه سيضطلع مبهمته الصعبة بنجاح.
وأود أن أؤكد له أن وفد النيجر مستعد لتقدمي كل دعم ممكن له
وألعضاء املكتب اآلخرين للوفاء بواليته.
كما أود أن أشيد إشاد ًة مستحق ًة بالسيدة ماريا فرناندا
إسبينوسا غارسيس ،الرئيسة املنتهية واليتها ،على الطريقة املثالية
اليت قادت هبا أعمال الدورة الثالثة والسبعني.
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ومكافحة تغري املناخ ،وضمان الشمول” ،مهم لعدة أسباب.
أوال ،إنه ميثل ،عن حق ،متابعة ملوضوع الدورة السابقة املتعلق
مبسؤولياتنا املشرتكة عن بناء جمتمعات سلمية وعادلة ومستدامة.
كما أنه يتيح لنا فرصة لإلشارة إىل أنه حىت اآلن ،مل حترز
تعددية األطراف تقدما إال يف أعقاب نزاعات دموية ،كما كان
احلال بالنسبة ملعاهدة وستفاليا لعام  ١٦٤٨ومعاهدة فيينا
اليت أسست النظم األوروبية املتعاقبة بعد حرب الثالثني عاما
وحرب الثمانني عاما وحروب نابليون .وينطبق الشيء نفسه
على حماولة إنشاء عصبة األمم بعد احلرب العاملية األوىل وإنشاء
األمم املتحدة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية .ففي كل مرة،
كان اهلدف هو إرساء قواعد ومؤسسات قادرة على إنشاء نظام
يؤدي إىل إقامة عالقات دولية سلمية وحتكمه سيادة القانون
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والذي قد ميكننا من اخلروج من حالة الطبيعة اليت تكفل لكل هلذه التحديات ،ال بد من إصالح النظام املتعدد األطراف
احلايل .وحلشد اجلهود على الصعيد املتعدد األطراف ،جيب أن
دولة مطلق احلرية يف اللجوء إىل القوة.
تنص ديباجة ميثاق األمم املتحدة ،يف مجلة أمور ،على أن نويل اهتماما خاصا لتدابري اإلصالح اجلارية منذ عدة سنوات
اهلدف هو إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب .ولذلك ،وما زلنا نكافح من أجل جناحها.
وبرامج اإلصالح لن تكتمل من دون إحراز تقدم ملموس
جيب أن ال ننسى الدروس املستفادة من التاريخ .ويعين تزايد
تعقيد العالقات الدولية أن تعددية األطراف بات ضرورية اآلن يف إصالح جملس األمن سواء من حيث التمثيل املنصف فيه أو
أكثر من أي وقت مضى يف عامل متزايد العوملة ،حيث يتزايد أساليب عمله وأدائه .ويف هذا الصدد ،فإن بلدي ما زال ملتزما
باطراد الرتابط بني الدول واألمم .وجيب على العامل االخنراط يف باملوقف األفريقي املوحد ،على النحو املعرب عنه يف توافق آراء
تعاون مفيد جلميع األطراف وليس يف عالقات احملصلة الصفرية ،إيزولويين.
كما تبينها نظرية “معضلة السجني” .إن العامل حباجة إىل
وإىل جانب إصالح جملس األمن ،جيب أيضا أن نقوم
مؤسسات تنظيمية .ولئن كان صحيحا أن املصاحل الوطنية بتنشيط أعمال اجلمعية العامة ،هيئتنا التمثيلية بال منازع،
تنظم السياسات اخلارجية للدول ،فإنه ميكن الدفاع عن املصاحل واجمللس االقتصادي واالجتماعي ،الضامن إلنشاء نظام
الوطنية بصورة أفضل من خالل التعاون وليس املواجهة.
اقتصادي عاملي جديد.
إن موضوع هذه الدورة مهم أيضا بالنظر إىل التحديات
اليت تواجه اجملتمع الدويل اليوم .فعلى الصعيد الدويل ،نرى
عودة البلدان إىل سباق التسلح ونشوب توترات جتارية وتصاعد
الشعبوية وكره األجانب وتزايد أوجه التفاوت وزيادات هائلة يف
تدفقات املهاجرين وانتشار املنظمات اإلرهابية واإلجرامية وآثار
تغري املناخ .وحنن نعيش يف عامل ميوت فيه البعض من السمنة
وغريهم من اجلوع .ونعيش يف عامل قُدر فيه عدد الالجئني
والنازحني بفعل املشاكل املتصلة بالفقر واملناخ وانعدام األمن
يف عام  ٢٠١٨بأكثر من  ٧٠مليون شخص ،نستضيف
 ٣٠٠ ٠٠٠منهم يف النيجر .ونعيش يف عامل يُقدر عدد الفقراء
فيه بـ ٨٠٠مليون شخص ،يف حني استفاد أغىن أغنياء العامل
ونسبتهم واحد يف املائة من سكانه من النمو يف الدخل مبعدل
يعادل ضعف استفادة أشد الناس فقرا ونسبتهم  50يف املائة
من هذا النمو.

وينبغي أال يقتصر اإلصالح على احلوكمة السياسية العاملية،
وإمنا ينبغي أن يشمل أيضا احلوكمة االقتصادية ومؤسساهتا ،مبا
يف ذلك منظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل والبنك
الدويل .ومن دون هذه اإلصالحات ،سيكون من الصعب حتقيق
أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  ،٢٠٣٠وال سيما اهلدف
 1املتعلق بالقضاء على الفقر .ومن دون هذه اإلصالحات،
سيكون من الصعب أيضا تلبية تطلعات الشعوب األفريقية
الواردة يف خطة االحتاد األفريقي لعام .٢٠٦٣

ويتيح موضوع دورتنا بالطبع الفرصة لتقييم ما أحرزناه من
تقدم يف القضاء على الفقر من خالل تنفيذ تلك الربامج .وقد
مرت أربع سنوات على اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام
 ٢٠٣٠الطموحة .واالستنتاج املنبثق عن أحدث دورة للمنتدى
السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ،املعقودة يف
متوز/يوليه ،مفاده أنه على الرغم من التقدم احملرز ،فإننا لسنا
وخالل فرتة األربعني عاما املاضية ،زادت أوجه انعدام على املسار املؤدي لتحقيق أهداف وغايات اخلطة يف غضون
املساواة يف مجيع البلدان تقريبا .وإذا كنا نريد التصدي بفعالية اإلطار الزمين املنشود .وهلذا السبب ،جيب أن نرفع مستوى
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طموحنا وأن جندد التزامنا باختاذ إجراءات ملموسة ميكن أن
يكون هلا أثر على العديد من أهداف التنمية املستدامة ،مما
يعطينا األمل يف إمكانية كسب املعركة ضد الفقر وكفالة النمو
االقتصادي الشامل للجميع والذي يراعي تطلعات شعوبنا حنو
نوعية حياة أفضل.
وسيتيح لنا مؤمتر القمة املعين بأهداف التنمية املستدامة،
الذي يُعقد على هامش هذه الدورة ،الفرصة لتجديد التزامنا
وإعطاء زخم جديد إلجناز األعمال املتأخرة وحتقيق أهدافنا
حبلول عام  2030من خالل اختاذ إجراءات ملموسة يف جمال
التنمية.
هذه القفزة لألمام ال ميكن أن تكون فعالة إال من خالل
التعبئة احلقيقية للموارد املالية ،مبا يف ذلك تعبئتها يف القطاع
اخلاص .جيب أن أشري إىل أن أفريقيا حتتاج إىل  600بليون
دوالر سنويًا إذا أُريد هلا حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويف
هذا الصدد أرحب مببادرة األمني العام الناجحة يف عقد احلوار
الرفيع املستوى بشأن متويل التنمية .أنا شخصياً أعتقد أهنا
ستمكننا من حتديد طرق جديدة لسد فجوة التمويل احلالية
وتوجيه املوارد إىل القطاعات اإلنتاجية واملشروعات اهليكلية
املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة .وأود يف هذا الصدد التشديد
على التثقيف الصحي ،خاصة للفتيات الصغريات ،مبا يف ذلك
الصحة اإلجنابية واحلد من وفيات األمهات والرضع .وأوجه
نداء من أجل التطعيم على وجه اخلصوص ،ليس فيما يتعلق
باستعادة التمويل للتحالف العاملي للقاحات والتحصني للفرتة
أيضا لتطوير لقاحات
من  2021إىل  2025فحسب بل و ً
ألمراض مثل املالريا والسرطان والسكري وفريوس إيبوال.
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من خالل حتويل مواردها اهلائلة إىل مواد خام ،وبناء الطرق
والسكك احلديدية واملوانئ واملطارات ،والطاقة ،واالتصاالت
السلكية والالسلكية ،وتنمية رأس املال البشري من خالل تعزيز
التعليم والصحة من أجل حتويل إمكاناتنا الدميوغرافية إىل أرباح
اقتصادية ،وتطوير الزراعة إلطعام سكاننا ،وخلق فرص عمل
لشبابنا ووضع حد ملأساة اهلجرة غري الشرعية .ال ميكننا حتقيق
هذه األهداف إال من خالل إصالح اإلدارة االقتصادية واملالية
العاملية جبرأة .من دواعي سروري أنه بوسعي إبالغ اجلمعية بأننا
بدأنا املرحلة التشغيلية ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف
نيامي يف  7متوز/يوليه .إن هذه املبادرة ،اليت أتشرف بقيادهتا
منذ عام  2017نيابة عن نظرائي األفارقة ،ستمكن أفريقيا
من تعزيز التكامل ومتهيد الطريق للتحول يف القارة من خالل
هتيئة الظروف لتحقيق الرخاء عن طريق تنفيذ اتفاقنا وخطة عام
 ،2063مبا يف ذلك من خالل توفري فرص عمل للشباب.

لقد أصبح من الواضح اآلن أن بلدان الساحل وحوض حبرية
تشاد أصبحت مسرح عمليات للمنظمات اإلرهابية واإلجرامية.
هذا التهديد هو إحدى القضايا اليت تتطلب بشكل خاص اختاذ
إجراءات متعددة األطراف .احلقيقة هي أن األمن منفعة عامة
عاملية ،وقد أظهر اجملتمع الدويل استيعابه التام لذلك من خالل
تشكيل حتالفات قوية حملاربة اإلرهاب يف أفغانستان والعراق
وسورية .من املؤسف أن هذا مل حيدث يف منطقة الساحل وحبرية
تشاد ،حيث تضاعف خطر املنظمات اإلرهابية واإلجرامية
بسبب األزمة الليبية اليت يتحمل اجملتمع الدويل مسؤولية حقيقية
حنوها .وكما أكدت يف مناسبات عديدة ،جيب أال يدير اجملتمع
الدويل ظهره لتلك املناطق ،واليت عاىن سكاهنا ،وال سيما النساء
واألطفال ،من معاناة ال توصف .لقد أصبح الناس فيها الجئني
وبنفس هذه الروح ،ميكن للتكامل اإلقليمي أن يكون حافزا
ً أو مت تشريدهم وإغالق مدارسهم ،مما أوقع أجيال من الشباب
من خالل إجياد األسواق وتسهيل التجارة .إىل جانب أهداف
الذين مل تعد لديهم فرصة للتعلم ضحايا لذلك.
التنمية املستدامة ،يتعني على قارتنا تنفيذ خطة عام ،2063
وتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،وتشجيع التصنيع
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من أجل معاجلة هذا الوضع ،جيب على اجملتمع الدويل أن
يعمل بشكل عاجل إلجياد حل لألزمة الليبية ،مبا يف ذلك عن
طريق تعيني مبعوث خاص مشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم
املتحدة ،واملساعدة يف تعزيز القدرات التشغيلية واالستخباراتية
لقوات الدفاع واألمن يف الدول األعضاء وقوة العمل املشرتكة
املتعددة اجلنسيات اليت تقاتل بوكو حرام يف حوض حبرية تشاد
والقوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل،
واليت نود أن نراها تعمل مبوجب الفصل السابع من ميثاقنا.
إن اإلسرتاتيجية اجلديدة للجماعات اإلرهابية اهلادفة إىل خلق
نزاعات بني الطوائف وانتشار انعدام األمن إىل البلدان اليت
جتنبته حىت اآلن مها أيضا من األسباب اليت تتطلب منا العمل
بشكل منسق ضد هذه اجلماعات.
هلذا السبب عقدنا يف واغادوغو يف  14أيلول/سبتمرب
مؤمتر قمة استثنائي لرؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا مت تكريسه حتديداً لألمن اإلقليمي وحبث
السبل والوسائل ملعاجلته بشكل مجاعي .لقد جسد املؤمتر
أيضا
االلتزام القوي لزعماء منطقتنا مبعاجلة هذه املشكلة وعزز ً
فكرة جتميع مواردنا يف مواجهة عدو مشرتك ومنظم بشكل
متزايد ولديه قدرة عسكرية مثبتة .يسرين أن اجلماعة االقتصادية
اختذت قرارات حازمة بشأن هذا األمر يف املؤمتر .وميكننا أن
نضيف إىل ذلك تدابري أخرى حامسة بنفس القدر ،مثل طلب
تغيري والية بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مايل وتوسيع نطاقها إىل خارج أراضي مايل ،وفقا
لقرار جملس األمن  ،)2019( 2480واعتماد خطة عمل للفرتة
من  2020إىل  ،2024بتمويل أويل من الدول األعضاء يف
اجلماعة االقتصادية بقيمة بليون دوالر .وبصفيت رئيس اجلماعة
االقتصادية أحث اجملتمع الدويل ،وخاصة األمم املتحدة ،على
مراعاة استنتاجات مؤمتر القمة ،بالنظر إىل أمهيتها.
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وأود أن أغتنم هذه الفرصة للرتحيب باملبادرة املشرتكة
للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون واملستشارة األملانية أجنيال
مريكل بشأن تنفيذ شراكة من أجل األمن واالستقرار يف منطقة
الساحل .آمل أن ّ
متكن هذه املبادرة شعوبنا من رؤية اهتمام
اجملتمع الدويل بنا .وأود أن أتوجه خبالص الشكر إىل مجيع
الشركاء الذين ظلوا يدعموننا ،مبا يف ذلك من خالل التحالف
من أجل الساحل ،هبدف دعم دولنا يف جهودها اإلمنائية ومن
مث اإلسهام يف استقرار منطقتنا .نعتقد أنه ينبغي تنسيق إجراءات
خمتلف هؤالء الشركاء إذا أردنا حتقيق نتائج أفضل .وجتدر
دائما إىل أن دحر اإلرهاب يعتمد يف هناية املطاف على
اإلشارة ً
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
إن قضية آثار تغري املناخ تتجاوز احلدود وهي جزء من
اختصاص اجملتمع الدويل .وكما يوضح الوضع يف منطقة الساحل
وحبرية تشاد ،يرتبط الفقر واإلرهاب وتغري املناخ ارتبا ًطا وثيقًا.
هلذا السبب أود أن أدعو مجيع الدول األعضاء إىل ضمان تنفيذ
استنتاجات مؤمتر القمة املعين باملناخ ،الذي ُعقد أمس يف 23
أيلول/سبتمرب .احلقيقة هي أننا مجيعا هنا اليوم ندرك احلاجة
املاسة إىل مضافرة مواطن قوتنا ومواردنا من أجل إجياد حلول
مقبولة ومستدامة حلماية كوكبنا ومتكني األجيال القادمة من
وراثة عامل يستحق العيش فيه .ليس لدينا كوكب آخر .والتزاماتنا
الفورية ستؤثر على بقاء البشرية.
إننا يف النيجر ندرك ذلك .وهلذا السبب أكدنا على
الصمود يف مواجهة آثار تغري املناخ يف سياساتنا واسرتاتيجياتنا
القطاعية للصحة والنقل واإلنتاج الزراعي والرعوي وختطيط
األراضي وتنميتها على الصعيدين احمللي واإلقليمي .وقد اختذنا
أيضا خطوات لدمج ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة يف برناجمنا
ً
الوطين للوصول إىل خدمات الطاقة ولتعزيز قدرة قطاعي الزراعة
واملياه لدينا على الصمود والتكيف .أخريًا قررت النيجر تنفيذ
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خطة وطنية طويلة األجل للتكيف من خالل حتديد إسهامها
احملدد على املستوى الوطين من بني أمور أخرى.
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لقد مر العامل بتغريات سريعة وعميقة خالل السنوات
األخرية .وإذا أردنا أن نستجيب للتطلعات املشروعة لشعوب
العامل فيجب علينا تكييف اسرتاتيجياتنا مع هذا السياق اجلديد.
وحيتاج اجملتمع الدويل أكثر من أي وقت مضى إىل أمم متحدة
قوية إذا أردنا أن حتقق األهداف الطموحة مليثاقها .لذلك جيب
علينا أن مننح األمني العام دعمنا الثابت يف جهوده الرامية
إلصالح املنظمة وتعزيز دورها وتزويدها بالوسائل الالزمة للوفاء
مبهامها على النحو املناسب.

ويف هذا الصدد ،أود أن أبرز أمهية خطة منطقة الساحل
لالستثمار يف جمال املناخ خالل الفرتة من  2018إىل 2030
وبرناجمها ذي األولوية ،واألدوات االسرتاتيجية اهلامة اليت وضعت
بقيادة النيجر بصفتها رئيسة جلنة منطقة الساحل املعنية باملناخ.
وبالنيابة عن األعضاء اآلخرين يف اللجنة ،أود أن أكرر مناشدتنا
للمجتمع الدويل إلعطاء استنتاجات املائدة املستديرة بشأن
يف اخلتام أود أن أكرر دعويت إىل حوكمة سياسية واقتصادية
متويل اخلطة وبرنامج منطقة الساحل املتعلق باملناخ ،االهتمام
الذي يستحقونه ،ألنه الستمرار الفقر وتغري املناخ واإلرهاب عاملية جديدة .واألدوات اليت مت وضعها يف أعقاب احلرب العاملية
واجلرمية املنظمة عواقب سلبية مباشرة على جهود دولنا لتحقيق الثانية مل تعد كافية يف صورهتا احلالية .وهذا شرط ال غىن عنه
ملواجهة التحديات اليت ذكرهتا واليت تتجلى يف الفقر وتغري املناخ
أهداف التنمية املستدامة.
وتشكل الزيادة الكبرية يف تدفقات اهلجرة مسألة أخرى واإلرهاب واجلرمية املنظمة واهلجرة.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) بالنيابة عن اجلمعية
من مسات عصرنا .وال ميكن لدولة واحدة معاجلتها لوحدها.
إهنا مسؤولية اجملتمع الدويل .ويف هذا الصدد رحبت باعتماد العامة أود أن أشكر رئيس مجهورية النيجر على البيان الذي
“االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية” أدىل به للتو.
يف شهر كانون األول/ديسمرب  .2018ويشكل هذا االلتزام
اصطحب السيد حممدو إيسوفو رئيس مجهورية النيجر إىل
األول من جانب منظمتنا بشأن هذا املوضوع خطوة أوىل على
خارج قاعة اجلمعية العامة.
طريق معاجلة هذه املسألة برمتها من خالل الـ  23هدفا احملددة.
خطاب صاحب الجاللة الملك فيليم ألكسندر ،ملك
وكما تدرك اجلمعية بالفعل ،فأنا ملتزم شخصيا بذلك الكفاح
مملكة هولندا
ويعزى ذلك جزئيا إىل املشاكل األمنية اليت تسببها اهلجرة غري
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
القانونية لنا ،ولكن أيضا ألننا نشعر باهللع جراء مشاهد املآسي
اليت ال تطاق اليت يعيشها املهاجرون عرب الصحارى واحمليطات .إىل خطاب يلقيه ملك مملكة هولندا.
اصطحب صاحب اجلاللة امللك فيليم ألكسندر ،ملك
وبالتايل فإنه لدى النيجر دوافع حقيقية للمشاركة يف منتدى
مملكة هولندا ،إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.
 2022لدراسة تنفيذ االتفاق العاملي هبدف تبادل جتاربنا اخلاصة
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
وإثراء أنفسنا بالتجارب اإلجيابية للبلدان األخرى .وآمل أن يتم
من اآلن وحىت ذلك احلني اختاذ قرارات جريئة ملعاجلة األسباب العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة جباللة امللك فيليم
ألكسندر ،ملك مملكة هولندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
اجلذرية للهجرة مبا يف ذلك الفقر وتغري املناخ وانعدام األمن.
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الملك فيليم ألكسندر (تكلم باإلنكليزية) :خالل له هذا التعاون .ينبغي لنا أن نعتز بالنظام املتعدد األطراف
املناقشة العامة للجمعية العامة ،تُسمع مجيع الدول األعضاء يف واتفاقاته وقواعده الدولية باعتباره إجنازا مثينا .دعونا نقدر قيمة
األمم املتحدة أصواهتا ،وأنا فخور بأن أقف يف هذه القاعة ممثال ما مت بناؤه بعناية على مدى سنوات عديدة.
ململكة هولندا اليت تتكون من أربعة بلدان تتمتع باالستقالل
ولنقر بأننا حباجة بعضنا إىل بعض ،متاما كما كنا قبل ٧٥
الذايت يف أوروبا ومنطقة البحر الكارييب وهي :هولندا وأروبا عاما مضت .فنحن بالفعل حيتاج بعضنا إىل بعض أكثر من
وكوراساو وسنت مارتن .وقد ألفنا الريح التجارية للمناطق أي وقت مضى .إن “املستقبل الذي نصبو إليه ،األمم املتحدة
املدارية والعواصف الباردة لبحر الشمال .وميكن ألي شخص اليت ننشدها” شعار دورة العام القادم  -شعار يدعو إىل الكثري
يرغب يف فهم شخصيتنا أن يبدأ مبفهوم قريب من قلب كل فرد من التأمل .ما نوع املستقبل الذي نريده؟ أي شخص يطرح
يف مملكتنا أال وهو احلرية.
على أبنائه ذلك السؤال حيصل على إجابة واضحة .فالشباب

سنحتفل خالل العام املقبل بالذكرى اخلامسة والسبعني
لتحريرنا من االضطهاد والطغيان .ومن مدينة أمسرتدام إىل
أصغر القرى ،ستجري احتفاالت لكبار السن والشباب على
حد سواء .وسوف يفكر اجلزء الكارييب من اململكة يف إسهامه
اخلاص يف كفاح احللفاء .ونظل ممتنني إىل األبد حللفائنا داخل
وخارج أوروبا على التضحيات اليت قدموها من أجلنا .ويظل
هذا التذكر اجلماعي يؤثر فينا ويلهمنا اليوم.

يريدون عاملا نزيها ونظيفا ومستداما يتيح هلم احلرية ليتطوروا
كأفراد ويكتشفوا هوياهتم ،عامل ال يتخلف فيه عن الركب أحد
أو خيشى العنف أو العوز أو القمع .وإذا استمعنا إىل أصوات
الشباب ،سيتضح لنا جليا الوجهة اليت علينا أن نتوجه إليها حبثا
عن حلول .وستزيد أهداف التنمية املستدامة من تقريب العامل
الذي يتصوره هؤالء الشباب .ولذلك فمن الضروري أن نبذل
كل طاقاتنا يف سبيل حتقيقها.

وبالنسبة ململكتنا ،ترتبط احلرية بالتعاون مع البلدان األخرى
على أساس املساواة والعدالة والعالقات الصادقة والقانون الدويل.
وهذا هو السبب يف مشاركتنا يف بناء األمم املتحدة منذ نشأهتا
وسبب تطلعنا إىل العام املقبل عندما حنتفل بالذكرى السنوية
اخلامسة والسبعني إلنشائها .وباعتبار األمم املتحدة منربا إلدارة
املنازعات الدولية وإتاحة الفرص للناس يف مجيع أحناء العامل فهي
مؤسسة ال مثيل هلا يف التاريخ.

ويساورنا القلق إزاء كون الشباب يتعرضون خلطر فقدان
األمل يف مستقبل أفضل يف عدد من البلدان واملناطق .ومن
بني األمثلة على ذلك فنزويال ،وهي جارة للجزء الكارييب من
مملكتنا .وحيدونا أمل كبري يف إمكانية التوصل إىل طريقة للخروج
من املأزق احلايل من خالل إجراء انتخابات حرة ونزيهة .إن
الشعوب يف العديد من األماكن حول العامل ليست حرة يف
أن تعرب عن نفسها .ويف العديد من األماكن ،ال جمال للتنوع
وال احرتام حلقوق األقليات وفرصها وال مساواة بني الرجل
واملرأة .ونتيجة لذلك ،تسود تربة خصبة لعدم االستقرار .ويف
هناية املطاف ،كل إنسان يسعى إىل أن يُعرتَف به .وإذا مل يتم
هذا االعرتاف فال فكاك من التوترات والنزاعات .إذا جيب
علينا أن نتمسك بقوة مببدأ حرية الدين أو املعتقد ،مبا يف ذلك
لألقليات يف األماكن اليت تعتنق فيها الغالبية العظمى ديانة

إننا نؤمن بالتعاون املتعدد األطراف .ومملكة هولندا مقتنعة
بأن التعاون الوثيق يف إطار شراكة واسعة النطاق بني الدول يوفر
أفضل ضمان للحرية واألمن واالزدهار للجميع .وتتجلى أفضل
السبل ملكافحة الفقر وعدم املساواة يف توحيد اجلهود على
املستوى الدويل .ونعتقد أنه من األمهية مبكان اإلعراب عن ذلك
بوضوح هنا يف اجلمعية العامة ،بالنظر إىل الضغط الذي يتعرض
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خمتلفة .وال ميكن للمرء أن حيدد الكيفية اليت ينبغي لغريه أن
يفكر هبا .فيجب أن يتمكن املسيحيون واملسلمون واهلندوس
واليهود واألشخاص الذين ليست هلم معتقدان دينية من أن
يتبعوا ما متليه عليهم ضمائرهم ،بسالم يف كل مكان.
وترحب مملكة هولندا مبا يتم يف عدد متزايد من األماكن يف
مجيع أحناء العامل من تكريس حلقوق املثليات واملثليني ومغايري
اهلوية اجلنسية واألقليات األخرى يف القوانني .وحيدونا األمل
يف أن يستمر ذلك االجتاه .ولكن ،يف هناية املطاف ،جيب
أن ترتجم الكلمات إىل أفعال .فمكافحة التمييز ،سواء كانت
صرحية أو خفية ،جيب أن تستمر يف مجيع القارات.

24/09/2019

أجل حفظ السالم جزءا مهما جدا من تلك العملية .ومن املهم
بنفس القدر أن نتخذ إجراءات فعالة ملكافحة اإلرهاب ونقضي
على العوامل اليت تغذيه .وتلتزم هولندا ،بوصفها رئيسا مشاركا
يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب ،التزاما راسخا بذلك
اهلدف .وكل من تثبت إدانته بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية
أو جرائم احلرب أو اإلرهاب أو االجتار بالبشر جيب أن خيضع
للمساءلة .ومملكة هولندا عاقدة العزم على مكافحة اإلفالت
من العقاب .إننا سنستضيف هذا األسبوع حدثا يهدف إىل
تشجيع املالحقة اجلنائية ملقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام ،ويفضل أن يكون ذلك يف املنطقة اليت ارتكبوا
فيها فظائعهم .وكذلك سنواصل جهودنا الرامية إىل تعزيز احملكمة
اجلنائية الدولية ،اليت هي عنصر ال غىن عنه يف النظام القانوين
الدويل .فمن غري املقبول لألفراد املسؤولني عن اجلرائم الدولية
أن يفلتوا من العقاب العادل .وأود أن أكرر يف هذا احملفل أنه
جيب على مجيع البلدان ،مبا فيها روسيا ،أن تتعاون تعاونا كامال
مبوجب قرار جملس األمن  ،)٢٠١٤( ٢١٦٦مع اجلهود الرامية
إىل التوصل إىل احلقيقة بشأن إسقاط طائرة اخلطوط املاليزية
يف رحلتها  MH-17يف  ١٧متوز/يوليه  .٢٠١٤فأسر الضحايا
الـ ٢٩٨يتوقعون العدالة ،ولن يهدأ لنا بال حىت تتحقق العدالة.

ولكي حنقق أهداف التنمية املستدامة ،جيب علينا محاية
حقوق اإلنسان .وتود مملكة هولندا أن تعمل مع مجيع الدول
األعضاء من أجل الدفاع عن ذلك اهلدف .ولذلك أعلنا
ترشحنا لشغل مقعد يف جملس حقوق اإلنسان للفرتة من
 ٢٠٢٠إىل  ،٢٠٢٢ونأمل يف احلصول على دعم اجلميع هنا
يف االنتخابات املقرر إجراؤها يف خريف هذا العام .إن حقوق
اإلنسان للجميع ،حىت الذين ارتكبوا جرائم وعوقبوا عليها.
فالناس ليسوا معصومني عن اخلطأ ،األمر الذي يعين أن إقامة
العدل غري معصومة عن اخلطأ كذلك .فال ميكن على اإلطالق
ويشكل مبدأ حقوق اإلنسان والسالم والفرص اإلمنائية
تربير حكم ال ميكن الرجوع عنه .إن عقوبة اإلعدام تشكل
انتهاكا للحق األساسي يف احلياة .ولذلك تدعو هولندا ،إىل للجميع حجر الزاوية يف النظام العاملي الذي نسعى إىل بنائه،
جانب سائر األعضاء يف االحتاد األورويب ،إىل إلغاء عقوبة وهي يف صميم أهداف التنمية املستدامة .فكل فرد يستحق
فرصة لبناء حياة الئقة وللخلود إىل الراحة يف أوقات الشدائد.
اإلعدام يف مجيع أحناء العامل.
وحتقيقا لتلك الغاية ،تعمل األمم املتحدة مع الدول األعضاء
إننا هنتم اهتماما كبريا مبحنة الذين يقعون ضحايا للحرب
بكل الطرق .ولكننا ال نعمل بالسرعة الكافية .فبوتريتنا احلالية
والعنف .فالعديد منهم الجئون والعديد منهم وصل إىل نقطة
لن حنقق أهدافنا حبلول  ٢٠٣٠يف جمال احلد من التفاوت،
اليأس .ومن الضروري أن يعرف الناس الذين ديست حقوقهم
على سبيل املثال .إن بإمكاننا ومن واجبنا تسريع جهودنا .لقد
حتت األقدام أن األمم املتحدة تقف إىل جانبهم .وتشارك مملكة
أظهر اجملتمع الدويل يف املاضي أنه قادر على إجنازات عظيمة.
هولندا بنشاط يف جهود األمني العام الرامية إىل زيادة فعالية
فقبل ثالثني عاما ،كان شخص واحد من كل ثالثة أشخاص
بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة .وتشكل مبادرة العمل من
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يعيش يف فقر مدقع .واليوم تلك النسبة هي واحد من  .١٠لقد
حققنا قفزة هائلة إىل األمام يف جيل واحد فقط .لنتشجع بذلك
ونسخر مجيع طاقاتنا يف سبيل بلوغ أهداف التنمية املستدامة.
ومن بني العديد من األشخاص الذين يعملون من أجل حتقيق
هذه األهداف زوجيت ،الداعية اخلاصة لألمني العام املعنية
بالتمويل اإلمنائي الشامل .وقد قامت بذلك الدور ملدة ١٠
سنوات حىت اآلن ،حبماس هائل وشغف ومتعة.
وكل من يناصر التنمية املستدامة جيب كذلك أن يناصر
العمل املناخي .فتغري املناخ هو أحد أكرب التهديدات يف مواجهة
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .فالناس يف مجيع أحناء العامل
يشعرون بآثاره .ومن شأن تغري املناخ أن يؤثر على سبل كسب
الرزق واألمن والصحة والبيئات املعيشية واملستقبل .وتتطلب
خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠منا مجيعا أن نتخذ املزيد
من اإلجراءات للتصدي لتغري املناخ .ويستحق األمني العام
الثناء على إعطاء هذه املسألة مكانا بارزا يف اجلمعية العامة.
ومل يسبق على اإلطالق أن كان التعاون الدويل هبذا اإلحلاح
من أجل مستقبل كوكبنا .فغازات الدفيئة ال تعرتف باحلدود
الوطنية .وال ميكننا أن نكافح تغري املناخ إال إذا عملنا معا،
ويسرنا أن نستجيب للدعوة إىل حتمل املسؤولية وإبداء الطموح.
إن االنتقال إىل اقتصاد دائري مستدام ليس باملهمة السهلة.
وكل دولة عضو تواجه ذلك التحدي ،مبا يف ذلك مملكتنا،
وذلك بالتحديد هو السبب يف أننا مجيعا حيتاج أحدنا إىل
اآلخر .إن علينا أن نوحد قوانا ونتبادل معارفنا وخرباتنا.
وقد تضافرت جهود احلكومة والبلديات وأوساط األعمال
التجارية واجملتمع املدين وعامة اجلمهور يف هولندا هبدف خفض
االنبعاثات مبا يقارب النصف حبلول عام  ٢٠٣٠مقارنة
مبستويات عام  .١٩٩٠ويف الوقت نفسه دخلنا يف شراكة مع
كوستاريكا ملساعدة البلدان النامية اليت ترغب يف رفع مستوى
طموحاهتا بشأن تغري املناخ واختاذ اإلجراءات الالزمة .وتشكل
1929167

A/74/PV.4

شراكة املسامهات احملددة وطنيا منربا حيويا يف ذلك الصدد،
وحنث القطاع اخلاص بقوة على االضطالع بدوره وجعل النهوض
بالغطاء النبايت أولويته .إن هلولندا خربة كذلك ،بوصفنا بلدا له
أكثر من  ١ ٠٠٠عام من اخلربة يف جمال إدارة املياه ،يف الشراكة
مع كل من يعمل على تعزيز احلماية من الفيضانات .إننا نعتز
بأن املهندسني ومديري خدمات املياه اهلولنديني يضطلعون
بدورهم يف مجيع أحناء العامل .وعالوة على ذلك ،سنستضيف
العام القادم مؤمتر القمة الدويل للتكيف مع املناخ.
وإذ نقف على مشارف احتفاالت العام القادم بالذكرى
اخلامسة والسبعني لألمم املتحدة ،ترى مملكة هولندا يف هذه
اللحظة فرصة ساحنة للتفكر.
كيف ميكننا أن نضمن يف بداية القرن احلادي والعشرين
بقاء األمم املتحدة مهيأة لتحقيق الغرض املنشود؟ فبعد فظائع
احلربني العامليتني ،أنشأنا نظاما متعدد األطراف يقوم على أساس
احلوار والتعاون ،وهو نظام يغلب كفة القواعد واالتفاقات الدولية
على التعصب القومي ومناطق النفوذ القائمة على القوة .ونتيجة
لذلك ،قمنا بتحسني حياة الباليني من الناس وجعل عاملنا أكثر
أمنا ،وهذا إجناز فريد.
وتؤمن مملكة هولندا تؤمن بضرورة وجود نظام فعال متعدد
األطراف ألنه يوفر أفضل ضمان لالستقرار والسالم والتنمية
املستدامة .وهذا ال يعين أنه ميكننا ببساطة االستمرار يف
طريقة عملنا املعتادة .فال بد من اإلصالحات للحيلولة دون
تعطل النظام وفقدان مصداقيته .واإلصالحات اليت استهلها
األمني العام جيب أن تُنفذ على وجه السرعة .وهو حيظى
بدعمنا الكامل .ولتحقيق ذلك ،من األمهية مبكان أن تفي
الدول األعضاء بالتزاماهتا املالية .ومن الضروري أيضا أن تَُ ِسن
نفق املوارد املالية بذكاء
منظمات األمم املتحدة تعاوهنما وأن تُ َ
وكفاءة لتحقيق أفضل منفعة ممكنة للناس الذين تروم مساعدهتم.
فلكل شخص أمهيته؛ ولكل دولة عضو أهيمتها .واألمم املتحدة
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إما أن يكون هلا مستقبل شامل للجميع أو ال مستقبل على
اإلطالق .ولذلك فإن أصوات الدول اجلزرية الصغرية النامية
جيب أن تُسمع بصورة أكرب على مستوى األمم املتحدة ،ألن
شواغلها كثريا ما تالقي آذان صماء.
ومعا ،ميكننا أن جنعل عاملنا أعظم .فلنتذكر إذن كيف
بدأنا قبل  ٧٥عاما .ولندرك أن بناء إطار للتعاون الدويل قد
أعطى للباليني من الناس األمل واألمن والثقة .ولنحافظ على
تلك اإلجنازات ولنتمسك بقيم األمم املتحدة .ولكن يف الوقت
نفسه ،ينبغي أن جندد أممنا املتحدة لكي تكون مهيأة لتحقيق
الغرض املنشود يف عامل اليوم.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،أود أن أشكر جاللة ملك مملكة هولندا على البيان
الذي أدىل به للتو.

اصطحب جاللة امللك فيليم  -ألكسندر ،ملك مملكة
هولندا ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
خطاب السيد ماوريسيو ماكري ،رئيس جمهورية األرجنتين
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب رئيس مجهورية األرجنتني.

ُ
اصطحب السيد ماوريسيو ماكري ،رئيس مجهورية
األرجنتني ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد
ماوريسيو ماكري ،رئيس مجهورية األرجنتني ،وأن أدعوه إىل
خماطبة اجلمعية.
الرئيس ماكري (تكلم باإلسبانية) :يشرفين أن أخاطب
اجلمعية مرة أخرى ،قبل بضعة أشهر من استكمال فرتة والييت
األوىل بصفيت رئيسا ،لكي أتناول املسار الذي اتبعته األرجنتني
بشأن عالقاهتا مع اجملتمع الدويل .وقد اتسم هذا املسار بالدور
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البناء الذي اضطلعنا به يف التصدي بصورة مجاعية للتحديات
العامليةُ ،مركزين على السعي إىل حتقيق التوافق يف اآلراء واختاذ
إجراء مجاعي إميانا منا بأن العامل قاطبة ميثل فرصة وليس هتديدا،
وعاملني على بناء الثقة على الصعيد الدويل وتنويع شركائنا
وتوسيع جماالت التعاون والبحث عن اجملاالت اليت ميكن فيها
لألرجنتني أن تضطلع بدور جمد وريادي .واألهم من ذلك هو
أنه مسار ينسجم مع الرغبة العميقة للمجتمع األرجنتيين يف أن
حيتل مكانه الالئق به يف النظام الدويل للقرن احلادي والعشرين،
ألننا بلد متنوع ومتعدد الثقافات تتعايش فيه خمتلف املعتقدات
واألديان على حنو سلمي يف إطار هوية تعددية ،وألننا نقدر
احلوار واالحرتام باعتبارمها سبيلني لبناء مستقبل مشرتك.
ومنذ عام  ،٢٠١٥عندما توليت منصب الرئيس ،اختذت
قرارا لتجاوز الفرتة السابقة اليت كانت متسمة باملواجهة مع العامل
والعمل بصورة ذكية بغية االندماج على الصعيد الدويل .ويف
سياق عاملي معقد يتسم بكثرة أوجه عدم اليقني وازدياد التوترات
اجليوسياسية ،قررنا أن نتحمل املسؤولية ونسهم يف تعزيز تعددية
األطراف واحلوكمة العاملية .وقد جتلى ذلك يف اجتماعات املؤمتر
الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف عام  ٢٠١٧ومؤمتر قمة قادة
جمموعة العشرين  ٢٠يف عام  ٢٠١٨ومؤمتر األمم املتحدة
الرفيع املستوى الثاين املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،اليت
عقدت مجيعها يف األرجنتني خالل السنوات الثالث املاضية.
وهذه األحداث الثالثة سلطت األضواء على األرجنتني على
املسرح العاملي ووجهت اهتمام العامل إىل األرجنتني ،إذ أثبتنا
قدرتنا على التعاون يف بناء نظام دويل الذي يشملنا مجيعا .لكننا
حققنا أكثر من ذلك فيما يتعلق مبسؤوليتنا إزاء تعددية األطراف
والسعي إىل حتقيق التوافق يف اآلراء .فعلى مدى السنوات القليلة
املاضية ،قامت األرجنتني أيضا بتعزيز بدورها اإلجيايب يف توطيد
السالم واألمن الدوليني ،واإلسهام يف االستخدامات السلمية
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وحنن نكرر تأكيد الدعوة إىل التعاون من البلدان الصديقة
للطاقة النووية ،وتنمية الفضاء ،ومكافحة اإلرهاب واجلرمية
للحيلولة دون إيواء املتهمني أو محايتهم مبوجب احلصانة
املنظمة عرب الوطنية ،يف مجلة أمور أخرى.
ونود أن نعرب مرة أخرى هنا عن التزامنا الصارم بعدم الدبلوماسية.
ومنذ تويل رئاسة األرجنتني ،مل أهدر أي وقت ،ومضيت
االنتشار ،الذي كان ركنا من توافق اآلراء الدميقراطي يف العقود
األخرية يف األرجنتني ومنارة اسرتشدنا هبا يف تطوير التكنولوجيا قدما يف تعزيز مكافحة االجتار باملخدرات وغسل األموال.
النووية .ويف عام ،٢٠٢٠سيتوىل بلدي رئاسة مؤمتر األطراف وارتفعت كمية املخدرات املضبوطة ،وكثفنا من عمليات إلقاء
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ،القبض على اهلاربني من العدالة على الصعيدين الوطين والدويل،
ونأمل أيضا اإلسهام من خالل مرشحنا ملنصب املدير العام وفككنا شبكات املخدرات اإلجرامية ،وخفضنا عدد جرائم
القتل املرتبطة باالجتار باملخدرات يف مجيع أحناء البلد .ويف العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن التزام األرجنتني مبكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله أكرب املاضي ،على سبيل املثال ،مجدنا أكثر من  ٥٠٠بليون بيزو
من أي وقت مضى ،وقد جتلى هذا العام يف تنظيمنا للمؤمتر أرجنتيين ،ما يعادل حوايل  8.5بليون دوالر أمريكي ،مرتبطة
الوزاري الثاين ملكافحة اإلرهاب يف نصف الكرة الغريب .وبدعم باجلرمية املنظمة .وسرعنا أيضا عملية حماكمة قضايا املتهمني يف
من بلدان ومنظمات دولية أخرى ،قمنا بتعزيز تبادل املعلومات ارتكاب جرائم غسل األموال والفساد وصادرنا ممتلكاهتم واملواد
والتدابري ملنع متويل اإلرهاب .كما أنشأنا قاعدة بيانات للتعجيل املضبوطة معهم .ونواصل أيضا العمل مع احلكومات األخرى يف
بتجميد األصول املشتبه يف أن هلا صلة باإلرهابيني ،مما مكن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب على التوصل إىل توافق
وحدة املعلومات املالية يف األرجنتني ،على سبيل املثال ،من اآلراء الالزم إلنشاء هيئة قانونية إقليمية قادرة على معاجلة هذا
النوع من اجلرائم وغريه من أنواع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
جتميد أصول األشخاص والكيانات املرتبطني حبزب اهلل.
وعلى الرغم من كل تلك اجلهود ،فإن جراحنا ،حنن
األرجنتينيني ،ما زالت مفتوحة .فال نزال نكافح اإلفالت
من العقاب الذي ما زال مستمرا فيما يتعلق باهلجمات اليت
تعرضنا هلا يف عام  ١٩٩٢على السفارة اإلسرائيلية يف بوينس
آيرس ،ويف عام  ١٩٩٤على مقر الرابطة اإلسرائيلية األرجنتينية
املشرتكة ،الذي أودى حبياة  107من األشخاص وخلف مئات
من اجلرحى .إننا نريد أن ميثل مجيع املتورطني يف ارتكاب تلك
اهلجمات أمام احملاكم األرجنتينية لتتم حماكمتهم واحلكم عليهم
يف هناية املطاف .وبعد مخسة وعشرين عاما على أفظع هجوم
إرهايب يشهده بلدنا على اإلطالق ،حنث مرة أخرى مجهورية
إيران اإلسالمية أن تتعاون مع العدالة األرجنتينية للمضي قدما
بالتحقيق يف اهلجوم على الرابطة.
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ويف السنوات القليلة املاضية ،أبدينا التزاما متجددا وطموحا
مبكافحة تغري املناخ وكرسنا جهودنا لتحقيق التنمية املستدامة.
وحنن ندرك حالة الطوارئ املناخية ،وجيب علينا أن نتصرف
وفقا لاللتزامات الواردة يف اتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
وهذا هو السبب يف أننا اختذنا القرار بتنفيذ خطة السرتاتيجية
خفض االنبعاثات يف األجل الطويل متكننا من اختاذ اخلطوات
الالزمة لتحقيق أهداف أكثر طموحا ،مثل حتقيق تعادل األثر
الكربوين حبلول عام  .٢٠٥٠وتقوم هذه املبادرة على اجلهود
اليت نبذهلا بالفعل اليوم ،على سبيل املثال فيما يتعلق بالطاقة
النظيفة  -وال سيما الطاقة املتجددة  -وكفاءة استخدام الطاقة،
وحفظ النظم اإليكولوجية ،ومضاعفة املتنزهات الوطنية ،وإنشاء
املناطق البحرية احملمية ،ورعاية غاباتنا وزيادة جهود التحريج،
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واحتجاز الكربون يف تربتنا ،وتشجيع التكنولوجيات اليت ختدم ذاته خطوة هامة ،فإن األهم ،كما هو احلال يف احلياة بشكل
الزراعة املستدامة واملمارسات اجليدة املتعلقة باملاشية واحلد من عام ،هو املسار الذي اتبع حنو السوق اجلنوبية املشرتكة اليت
تتسم بالعصرية واالنفتاح على العامل.
االنبعاثات يف قطاع النقل.
وخالل السنوات القليلة املاضية ،غدت املساواة بني النساء
والرجال أكثر بكثري من جمرد شعار يف األرجنتني .فقد التزمنا
التزاما راسخا مبواصلة متكني الفتيات والنساء ،وسد الثغرات
القائمة يف جماالت العمالة والتعليم واملشاركة السياسية .ونفذنا
خطة لتكافؤ الفرص واحلقوق ،ووضعنا نظاما يهدف إىل احليلولة
دون وقوع النساء ضحايا للعنف فضال عن مساعدة هؤالء
الضحايا .وقد وضعنا قانونا التكافؤ بني اجلنسني للوظائف يف
السلطة التشريعية ،وخططنا ميزانيتنا الوطنية باسرتاتيجية قائمة
على أخذ املساواة يف االعتبار .ونعلم أنه ال يزال هناك الكثري
مما ينبغي عمله ،ولكننا متأكدون من أنه لن يكون هناك تراجع
عن حقوق املرأة والفرص املتاحة هلا يف بلدي اليوم.
ولكي يكون لدينا نظام متعدد أطراف أجنع وحوكمة
عاملية أكثر فعالية وعامل أكثر أمانا وسالم ،حنتاج إىل مناطق
أكثر استقرارا وأفضل تكامال بعضها مع بعض وترابطا مع
بقية العامل .ولذلك ،قررنا االلتزام التزاما صارما جتاه السوق
اجلنوبية املشرتكة (مريكوسور) ،وبالتايل تأكيد األمهية اليت أوليناها
للتكامل اإلقليمي منذ اليوم األول من فرتة إدارتنا .ومن خالل
اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا الدول األعضاء األربع ،وضعنا
خطة موضع التنفيذ لتكييفها مع القرن احلادي والعشرين حبيث
تكون كتلة نشطة وقادرة على التنافس بقواعد واضحة .وعززنا
خططنا الداخلية واخلارجية جبهد طموح متثل يف اختاذ إجراءات
وإجنازات ملموسة لصاحل مواطنينا .وبعد أكثر من  ٢٠سنة من
املفاوضات ،توصلنا إىل اتفاق مع االحتاد األورويب اليت مل يسبق
له مثيل على صعيد التكتالت التجارية ويتسم بأمهية بالغة على
الصعيد العاملي .وسيمكننا من تعزيز التجارة واالستثمار مع آثار
إجيابية على نوعية حياة شعبنا .ويف حني أن ذلك ميثل يف حد
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إنين أؤمن إميانا راسخا بأن مسار البلد على طريق التكامل
العاملي يتطلب قيما أساسية لتوجيه إجراءاته .إن تارخينا وموقعنا
اجلغرايف يوحدانا يف منطقة تقدر أميا تقدير قيم الدميقراطية واحلرية
وحقوق اإلنسان باعتبارها أسلوبا للحياة من أجل التعايش
السلمي .ولذلك السبب ،ومنذ بداية فرتة إدارتنا ،تصدرنا إدانة
احلالة البالغة اخلطورة النتهاكات حقوق اإلنسان يف فنزويال،
كما يتضح يف التقرير السنوي للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان
( .)A/HRC/41/18/Add.1فقد أغرق الطاغية نيكوالس مادورو
فنزويال يف أزمة إنسانية مل يسبق هلا مثيل .وأثر النزوح اجلماعي
للماليني من الفنزويليني تأثريا خطريا على االستقرار واحلكم يف
منطقتنا .وأود مرة أخرى أن أدعو اجملتمع الدويل إىل استخدام
مجيع األدوات الدبلوماسية والقانونية املتاحة لتغيري هذا الوضع
حبيث ميكن لفنزويال أن تصبح مرة أخرى حرة ودميقراطية.
وتعيد األرجنتني تأكيد حقوقها السيادية املشروعة غري
القابلة للتقادم على جزر مالفيناس وجزر ساوث جورجيا وجزر
ساوث ساندويتش واملناطق البحرية احمليطة هبا ،ونؤكد موقفنا
وندعو اململكة املتحدة إىل استئناف املفاوضات الثنائية اليت
ستمكننا من التوصل إىل حل سلمي وهنائي للنزاع .ومع ذلك،
حسن
أقمنا إطار جديدا للعالقة مع اململكة املتحدة ،مما ّ
الظروف الالزمة للمضي صوب التوصل إىل حل .وكان جزء
من هذا العمل مع اللجنة الدولية للصليب األمحر لتحديد هوية
معظم اجلنود األرجنتينيني املدفونني يف مقربة داروين ،وبالتايل
سداد دين تارخيي ندين به إىل أسرهم .واستأنفنا أيضا التعاون
العلمي يف قطاع مصائد األمساك ،مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ
البعثات البحرية العلمية املشرتكة ،وشجعنا على املزيد من
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التقارب بني اجلزر والرب األرجنتيين القاري بتسيري رحلة جوية إغيلس ليفتس ،رئيس مجهورية التفيا ،وأن أدعوه إىل خماطبة
اجلمعية.
أسبوعية جديدة إىل جزر مالفيناس.
وقبل أن أختتم بياين ،أود أن أنقل إىل اجلمعية العامة أننا
اليوم ،ويف ظل حالة عدم اليقني اليت نواجهها حنن األرجنتينيون،
تتمثل أولوييت املطلقة يف دعمهم مجيعا وتقدمي اإلغاثة هلم خالل
هذه األوقات العصيبة .ولكن بدون التقصري يف تلك املسؤولية،
قررت أن أحضر وأتشاطر مع اجلمعية العامة هذا التقييم لتكامل
األرجنتني الدويل خالل السنوات األربع املاضية .ألنه يف خضم
اجتاهات التجزؤ احلالية ،أرى أن أفضل استجابة متكننا من
املضي قدما حنو مستقبل مزدهر هي زيادة التعاون واملزيد من
تعددية األطراف وحتسينها .وألنين مقتنع بأن من أجل حتقيق
النمو والتطور ،ونعيش احلياة اليت نستحقها حنن األرجنتينيون،
جيب أن نكون مندجمني يف العامل على حنو أفضل وحشد مجيع
مواهبنا وجهودنا لتحقيق تلك الغاية .وأعلم أنه ميكننا فعل
ذلك .فاألمر يتوقف علينا.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :باسم اجلمعية العامة،
أود أن أشكر رئيس مجهورية األرجنتني على البيان الذي أدىل
به للتو.
ُ
اصطحب السيد موريسيو ماكري ،رئيس جمهورية األرجنتين،
إلى خارج قاعة الجمعية العامة .خطاب السيد إغيلس
ليفتس ،رئيس جمهورية التفيا
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
إىل خطاب رئيس مجهورية التفيا.

ُ
اصطحب السيد إغيلس ليفتس ،رئيس مجهورية التفيا ،إىل
قاعة اجلمعية العامة.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد
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الرئيس ليفتس (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين عظيم الشرف
أن أخاطب اجلمعية العامة للمرة األوىل .وأود أن أهنئ الرئيس
على توليه رئاسة اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعني.
وأؤكد له أن التفيا ستقدم الدعم النشط والبناء جلهودنا املشرتكة
خالل هذه الدورة.
قبل  30عاما ،أتيحت يل الفرصة ،كسياسي وحمام شاب،
لكي أناضل من أجل استعادة استقالل بلدي .التفيا ،شأهنا
شأن إستونيا وليتوانيا ،احتلت من جانب االحتاد السوفيايت يف
بداية احلرب العاملية الثانية .وعلى عكس ما حدث يف أوروبا
الغربية ،حيث انتهت احلرب يف عام  ،1945مل تستعد دول
البلطيق استقالهلا إال يف عام  .1991وسوف نظل إىل األبد
نشعر باالمتنان للدول اليت مل تعرتف قط بأن احتالل بلداننا
مشروعا .لقد استعيد استقاللنا عن طريق حركات مجاعية قوية
كانت مطالبها راسخة يف القانون الدويل ،وكان نتيجة كفاح من
أجل احلرية بدون اللجوء إىل العنف ،وهو أمر نادر احلدوث يف
التاريخ .ويف الوقت نفسه ،كان انتصارا للقانون الدويل .وهو
يثبت أنه ميكن التغلب حىت على احلاالت قد تبدو ميئوس منها
عن طريق اإلميان بالقانون ومؤسسات اجملتمع املدين القوية.
ستسود العدالة دائما ،إن عاجال أو آجال.
ويف السنوات الـ  25الالحقة ،كان يل شرف العمل كقاض
يف حمكمتني دولية وغري خاضعة للوالية الوطنية مها  -أوال
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،مث حمكمة العدل التابعة
لالحتاد األورويب .وهذا يفسر السبب يف أن العدالة وسيادة
القانون على الصعيدين الوطين والدويل أمر هام لدولة التفيا
وشعب التفيا ويل شخصيا .ولذلك كان من دواعي سروري
يف وقت سابق اليوم إيداع إعالن التفيا االنضمام إىل الوالية
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القضائية املنوطة مبحكمة العدل الدولية كدليل آخر على التزامنا
القوي بسيادة القانون وبنظام دويل قائم على قواعد.
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هاما يف تعزيز السالم واألمن واالستقرار يف الفضاء اإللكرتوين.
والتفيا على استعداد للمشاركة بنشاط يف املناقشات ذات
الصلة وأن تتشاطر جتربتها يف جمال تشجيع السلوك املسؤول يف
الفضاء اإللكرتوين وتعزيز القدرة املؤسسية والفردية على الصمود
يف مواجهة سوء النية .ويف حني أنه ال جمال للشك يف أن
التكنولوجيات الرقمية حققت التقدم للبشرية ،جيب علينا توخي
احلذر للحيلولة دون استخدامها بنية إحداث الضرر .وال ميكن
أن يكون هناك عذر للعواقب غري املقصودة أو غري املتوقعة اليت
تقوض جمتمعاتنا .جيب تطوير التكنولوجيات مبزيد من املسؤولية
واملساءلة.

إن نظاما دوليا قويا متعدد األطراف ومشوليا وقائما على
القواعد أمر أساسي لصون السلم واألمن العامليني .وجيب أن
تكون مسؤوليتنا املشرتكة الدفاع عنه وتعزيزه .واألمم املتحدة
هي احملفل الرئيسي لتعددية األطراف وللنظام العاملي القائم
على القواعد وجيب أن تظل كذلك .وتبني التجربة أن أفضل
سبيل لتحقيق أهدافنا هو من خالل التعاون يف احملافل املتعددة
األطراف .وحتقيقا هلذا اهلدف ،تبحث التفيا بنشاط عن فرص
اإلسهام يف إجياد عامل أكثر سالما وعدال .فعلى سبيل املثال،
وجيب أن ندرك أثر التقدم التكنولوجي على التواصل
خالل السنة املاضية ،نفخر بأننا نرأسنا املؤمتر اخلامس للدول
والرتابط اإلنساين .جيري مجع كميات هائلة من البيانات
األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة.
ويقتضي النظام املتعدد األطراف أيضا على النحو املكرس الشخصية يف كل حلظة من كل يوم من جانب الدول واجلهات
يف مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة احرتام السالمة من غري الدول على حد سواء .ميكن باستمرار رصد اتصاالتنا
اإلقليمية والسيادة جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة .ويف الشخصية وبياناتنا الصحية وأماكن وجودنا وحتركاتنا .ويف
هذا الصدد ،أود أن أشري إىل عدم احرتام روسيا العلين ملبادئ اآلونة األخرية ،تزايد استخدام نظام التعرف على مالمح الوجه
القانون الدويل ،كما هو احلال يف انتهاكها لسالمة أراضي وبتنا حتت املراقبة املستمرة .غري أن أقل ما توصف به القواعد
أوكرانيا وجورجيا .جيب عدم قبول هذا التجاهل الصارخ للقانون اليت تنظم ملكية البيانات واإلذن باستخدامها ومحايتها هو
الدويل باعتباره وضعا طبيعيا جديدا .وتبني جتربة التفيا أن سيادة أهنا مبهمة .إن بياناتنا ميكن بسهولة أن تصبح هتديدا حلريتنا
القانون ،مثل الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان ،عامل حفاز وخصوصيتنا .عندما نشعر أنه جتري مراقبتنا ،فإننا غالبا ما نقوم
مهم للتنمية الناجحة يف أي دولة .وبالتايل فإننا نؤيد بقوة ترسيخ بتعديل سلوكنا وخطابنا .إن املخاطر احملتملة اليت هتدد استقاللية
أفكارنا سوف تزداد بال شك يف السنوات املقبلة ،بالنظر إىل
هذه املبادئ يف القانون الدويل.
التطور السريع يف الذكاء االصطناعي .جيب أال نسمح للذكاء
ويف الوقت احلاضر ،ال ترتكب انتهاكات القانون الدويل
االصطناعي بأن يتخذ قرارات ملزمة قانونا بدال من البشر .جيب
باستخدام القوة العسكرية املباشرة فحسب ،بل وبشكل
أن حيتفظ البشر بالسيطرة.
متزايد من خالل استخدام التضليل اإلعالمي واهلجمات
ولذا جيب على األمم املتحدة العمل بنشاط على تعزيز
يف الفضاء اإللكرتوين والنفوذ االقتصادي والضغوط يف جمال
الطاقة والتدخل يف العمليات االنتخابية .وبالنظر إىل أن هذه املناقشة املتعلقة حبماية البيانات الشخصية يف الفضاء اإللكرتوين،
التهديدات املختلطة ال تعرتف باحلدود الوطنية فال يوجد بلد يف وال سيما املعايري األخالقية والقانونية جلمع واستخدام البيانات
مأمن منها .وميكن لألمم املتحدة وجيب أن تكون طرفا عامليا الشخصية .حنن حباجة إىل مناقشة عامة مكثفة للحد من
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املخاطر على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي .والصعيد
الدويل أساسي ،حيث أن الفضاء اإللكرتوين حيز عاملي .وحنن
نعتقد أن تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعاون الرقمي
التابع لألمني العام املعنون ،عصر الرتابط الرقمي ،وخطة األمني
العام لنزع السالح ،اليت تتناول الشواغل األمنية الرئيسية املتعلقة
بالتكنولوجيا ،عنصران حمفزان لزيادة تكثيف تبادل األفكار يف
هذا اجملال.
واملناخ أيضا مسألة عاملية .جيب التصدي لتغري املناخ
على الصعيد الدويل وصعيد الدولة والصعيد الفردي .وجيب أن
نتعاون عرب احلدود من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لتغري
املناخ .ومتكني الشباب ميكن أن يؤدي دوراً هاماً يف اإلجراءات
املتعلقة باملناخ ،كما شهدنا مؤخراً يف قمة األمم املتحدة للمناخ
املخصصة للشباب .وتؤدي التكنولوجيات أيضاً دوراً رئيسياً
يف تعايف كوكبنا .فاالبتكارات ،باالقرتان مع الطاقة والربط
احلاسوبينيُ ،تكننا من أن نصبح أكثر فعالية .وإين ألفخر بأن
شركات تكنولوجيا املعلومات يف التفيا على استعداد ملواجهة
التحدي وقد انضمت إىل التعهد األخضر الذي أطلقته جارتنا
إستونيا.
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مستمرة ومنتجات حرجية مستدامة ميكن أن حتل حمل املواد
األحفورية ،وبالتايل سنحد من االنبعاثات .وقد تضاعف الغطاء
احلرجي يف التفيا تقريباً منذ النصف األول من القرن املاضي،
وحنن ملتزمون باإلدارة املستدامة للغابات من أجل أجيالنا احلالية
واملقبلة .ويف هذا الوقت ،يبذل اجملتمع املدين جهوداً يف ذلك
أيضاً .ويف اليوم العاملي للتنظيف الذي يصادف  ٢١أيلول/
سبتمرب ،زرع أفراد من الشباب واملسنني األشجار يف مجيع أحناء
التفيا كمسامهة ملستقبلنا املستدام ،استناداً إىل التقليد الطويل
األمد للتطوع يف بلدي من أجل النهوض ببيئة نظيفة.
وال تزال التفيا مدافعاً قوياً عن خطة التنمية املستدامة لعام
 ٢٠٣٠هبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة على الصعيدين
الوطين والعاملي .وقد غريت أهداف التنمية املستدامة الطريقة اليت
خنطط هبا اسرتاتيجيتنا اإلمنائية الوطنية يف األجل الطويل .فعلى
الصعيد الوطين ،نرّكز على اجتاهني رئيسيني :تشجيع اقتصاد
قائم على االبتكار وناجع بيئياً واحلد من أوجه عدم املساواة.
وأعتقد أن كفالة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ليس أمرا
صائبا فحسب ،بل أيضاً أمراً ذكياً من منظور اقتصادي .والتفيا
من الدول الرائدة يف هذا اجملال .ووفقاً للتقرير العاملي للفجوة بني
اجلنسني لعام  2018الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي،
فإن التفيا هي أحد البلدان القليلة يف العامل اليت ردمت اهلوة
بني اجلنسني يف جمايل الصحة والبقاء على السواء ويف التحصيل
العلمي ،وقد جتاوزت النسبة املعيارية املقدرة ب ـ  ٨٠يف املائة
للمشاركة االقتصادية والفرص املتاحة .ومن خالل برامج التعاون
اإلمنائي الثنائية ،تساهم التفيا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام  ،٢٠٣٠وال سيما يف املناطق الشرقية من االحتاد األورويب
ويف وسط آسيا .وحنن نتشاطر الدروس اليت تعلمناها يف سياق
حتولنا إىل دولة دميقراطية تقوم على سيادة القانون.

إن التفيا ملتزمة بأهداف اتفاق باريس بشأن تغري املناخ.
ويف التفيا ،خفضنا انبعاثات غازات الدفيئة لدينا بنحو  ٦٠يف
املائة باملقارنة مع مستويات عام  ،١٩٩٠ولكننا نفهم أن هذا
ال يكفي .وبالتايل ،فإننا نؤيد احلياد املناخي كهدف مستقبلي.
ونعمل حالياً لوضع اسرتاتيجية إمنائية طموحة منخفضة الكربون،
ّ
ستمكن التفيا من حتقيق احلياد املناخي حبلول عام .٢٠٥٠
ويف وقت سابق من هذا العام ،اعتمدت حكوميت خطة وطنية
للتكيف مع تغري املناخ لعام  .٢٠٣٠وهي حتدد إجراءات
ملموسة بشأن التكيف ،ستنُفذ يف املستقبل القريب .واإلدارة
املستدامة للغابات هي ّ
فقبل  30عاماً ،تضافرت جهود مليوين شخص لصنع
حل رئيسي للتخفيف من آثار تغري
متر عرب إستونيا والتفيا
املناخ ،يتواءم بصورة وثيقة مع جتربة التفيا ويوفّر بالوعات كربون سلسلة بشرية طوهلا  ٦٠٠كيلومرت ّ
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وليتوانيا أُطلق عليها اسم طريق البلطيق ،إلظهار رغبتنا يف زوزانا كابوتوفا ،رئيسة اجلمهورية السلوفاكية ،وأن أدعوها إىل
احلرية .وقد كان طريق البلطيق وسقوط جدار برلني إيذانا بنهاية خماطبة اجلمعية.
احلرب الباردة .ومتكنت التفيا يف هناية املطاف من االنضمام
الرئيسة كابوتوفا (تكلمت باإلنكليزية) :مثة قاسم مشرتك
إىل األمم املتحدة .واغتنمنا بفعالية الفرص اليت تتيحها تعددية بني مجيع إجنازات األمم املتحدة ،أال وهو ،احرتام القواعد
األطراف من خالل هذه اهليئة العاملية الفريدة ،وشهد بلدي واملبادئ .وبقدر ما حنتاج إىل تلك املبادئ اليوم ،حنتاج أيضاً
وشعيب تغريات رائعة على مدى السنوات الثالثني الفائتة .وأعتقد إىل الثقة واملسؤولية .ويقوم أفضل سبيل لبناء الثقة على احرتام
أن األمم املتحدة ميكنها أيضاً التكيف حلل التحديات العاملية القواعد والعيش والعمل وفقا هلا ،ألننا ميكن عندها أن نتنبأ
الراهنة .فلنغتنم الفرتة اليت تسبق حلول الذكرى السنوية اخلامسة كيف ميكن أن نتصرف وأن نكون مستعدين عندما حيدث
والسبعني إلنشاء األمم املتحدة جلعل املنظمة هادفة بقدر أكرب ما مل يكن يف احلسبان .والثقة املتبادلة هي ،يف رأيي ،النعمة
وزيادة التقدير الذي حتظى به عرب العمل بعزمية متجددة إلجراء املخفية اليت جتمع جمتمعاتنا معاً .وأرى اليوم حتديني رئيسيني يف
إصالحات فيها ،وال سيما إصالح جملس األمن .وجيب أن هذا الصدد.
تتطور األمم املتحدة إذا أُريد هلا أن تظل فعالة .ومجيع املبادئ
أوالً ،حنن ال حنرتم القواعد واملبادئ .وال ميكنين ،بوصفي
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة هامة اليوم مثلما كانت قبل ٧٤
حمامية وناشطة منذ أمد طويل يف جمال العدالة ،أن أجتاهل
عاماً خلت ،عند اعتمادها .ويسرين أن التفيا حتظى اآلن حبرية
تعرض العديد من هذه القواعد واملبادئ لضغط هائل ،مبا يف
التمتع بتلك املبادئ داخل حدودها وباملسؤولية عن التقيد هبذه
ذلك من خالل بذل جهود خطرية لتحريفها أو خرقها .وهلذا
املبادئ يف مجيع أحناء العامل.
السبب ،من املهم أن ّ
نذكر أنفسنا بأنه إذا استوىل بلد ما على
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية أراضي بلد أخرى ،فيجب أن يُدعى ذلك احتالالً وأال نظن
العامة ،أود أن أشكر رئيس مجهورية التفيا على البيان الذي بطريق اخلطأ أنه صنع سالم .وجيب عدم اخللط بني قمع احلقوق
أدىل به للتو.
اإلنسانية لألقليات وبني مكافحة التطرف .وال ميكن أن يُسمى
ُ
اصطحب السيد إغليس ليفتس ،رئيس مجهورية التفيا ،إىل نشر الكراهية أو الدعاية الكاذبة حرية تعبري؛ وال ميكن تربير
خارج قاعة اجلمعية العامة.
استخدام األسلحة الكيميائية ضد املواطنني األبرياء على أنه
خطاب السيدة زوزانا كابوتوفا ،رئيسة الجمهورية السلوفاكية مكافحة لإلرهاب .وهذه األمثلة والعديد غريها هي السبب
لوجود أمم متحدة قوية بوصفها أمينة على القواعد وعلى ثقتنا.
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
ثانياً ،إننا نواجه صعوبات خطرية يف االتفاق على قواعد
إىل خطاب رئيسة اجلمهورية السلوفاكية.
اصطحبت السيدة زوزانا كابوتوفا ،رئيسة اجلمهورية جديدة.
ُ

السلوفاكية ،إىل داخل قاعة اجلمعية العامة.
إننا غالبا ما ال ميكننا أن نتفق على اإلطالق .وينطبق
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية ذلك على اجملاالت اجلديدة اليت ظهرت نتيجة ملا حققناه من
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيدة جناح وما أحرزناه من تقدم .ويتعلق معظمها بتغري املناخ ،كما
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يتعلق بأوجه التكنولوجيا اجلديدة ،وعلم التحكم اآليل ،والذكاء
االصطناعي.

القدمية وغري الفعالة يف بلدنا .وبدال من ذلك ،اضطررنا لدعم
صناعة التعدين كي تبقى على قيد احلياة .إال أننا ،يف هناية
املطاف ،حتلينا بالشجاعة الختاذ ذلك القرار الصعب .وأشعر
بفخر شديد بأنين متكنت باألمس ،يف مؤمتر قمة العمل املناخي
لعام  ،2019من تقدمي خطة موثوقة إلغالق مناجم الفحم
وحتويل منطقة تعدين الفحم برمتها .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
سلوفاكيا ملتزمة التزاما راسخا بتحييد أثر انبعاثات الكربون
حبلول عام .2050

ليست خطرية .فاألدلة العلمية واضحة :إن تغري املناخ حقيقة،
والوقت ينفد .ولكن إذا تصرفنا اآلن ،ميكننا احلد من انبعاثات
الكربون يف غضون  12عاما وإبقاء االحرتار العاملي عند 1.5
درجة مئوية .وإذا حققنا النجاح على الصعيد احمللي ،بفضل
النشطاء واملنظمات غري احلكومية ،وإذا كانت لدينا شركات
خضراء ناجحة ،فلماذا ال ميكننا القيام بذلك على الصعيد
العاملي؟

وحتقيقا هلذه الغاية ،فإننا حباجة إىل تنفيذ ما اتفقنا عليه
فعال .ويعد اتفاق باريس أساسيا إلبقائنا على املسار الصحيح.
غري أن التزاماته ال تزال بعيدة عن الوفاء هبا ،وحنن حباجة إىل
القيام بأكثر من ذلك بكثري .إننا حباجة إىل تغيري سريع وعميق
يف كيفية القيام بعملنا ،وتوليد الطاقة ،وإدارة النقل ،والقيام
باستثمارات .كما أننا حباجة إىل تغيري أسلوب حياتنا.

إننا سنواجه أوقاتا صعبة .وحنن حباجة ،أكثر من أي وقت
مضى ،إىل وجود حكومات مسؤولة تستمد مشروعيتها من ثقة
شعوهبا ،ومتتنع عن الشعبوية ،وتسيطر على أنانيتها .إننا حباجة
إىل حكومات متنح شعبنا األمل يف أنه ال تزال هناك عدالة وأن
األمر يستحق االلتزام بالقواعد ألن مستقبلنا يرهتن بقدرتنا على
استعادة الثقة املفقودة .لقد مسعنا قادة يتحدثون مرارا وتكرارا
وميكن لكل بلد أن يسهم بنصيبه العادل .وليس لدينا
عن تغليب مصاحلهم الوطنية على املنفعة العاملية .إال أن أفضل
طريقة كي تصبح وطنيا حقا ال تكمن يف األنانية الوطنية ،بل وقت وال عذر كي نبقى يف انتظار اآلخرين ألهنم أكرب أو أكثر
ثراء .وهلذا السبب أقدر أميا تقدير مبادرة األمني العام ،وأشكره
يف التعاون.
ويف هذا الصدد ،أرى أن تغري املناخ هو املسألة الرئيسية .على قيادته ومشاركته الشخصية يف عقد مؤمتر القمة باألمس.
وإن كان يتعني علي ذكر أكثر شيء يثري قلقي على الصعيد وإذا جنحنا يف اجلمع بني معرفتنا وما لدينا من وسائل وبني
العاملي فإنه اإلنكار ،إنكار وجود أزمة املناخ أو القول بأهنا القيادة ،سيؤدي ذلك إىل إحداث تغيري يف السياسة العامة.

ويبدو األمر كما لو أن خوف األعمال التجارية من فقدان
ميزهتا التنافسية وأرباحها أو خوف احلكومات من فقدان الدعم
الشعيب أكرب من مجيع احلجج املنطقية .ومن أجل التغلب على
هذه املخاوف ،فإننا حباجة إىل أن نغري فكرتنا بأن االقتصاد
األخضر مكلف وغري مربح ،وأن ندرك أنه على املدى الطويل
أقل تكلفة وأكثر كفاءة بكثري.
وميكن أن أقدم أحد األمثلة امللموسة .فلسنوات عديدة،
كان من غري املعقول من الناحية السياسية إغالق مناجم الفحم
1929167

إننا حنتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثالثني إلبرام اتفاقية
حقوق الطفل .ويبدو أن شبابنا يفهم احلاجة امللحة أفضل منا.
فما هي نوعية املستقبل الذي نعده ألطفالنا؟ إننا مدينون هلذا
الكوكب وألطفالنا ،وعلينا أن نسدد هذا الدين .واخلرب السار
هو أن التطور التكنولوجي يف صاحلنا .فالطاقة اخلضراء تزداد
تنافسية .وبدأت الشركات اخلاصة واملستثمرون يف إدراك أن
االستثمار يف االقتصاد األخضر ميكن أن يكون مرحبا ومعقوال
من الناحية االقتصادية ،حيث إن العمل املناخي يولد فرصا
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جديدة أمام األعمال التجارية ووظائف جديدة لشعبنا بدال من
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
تقويض النمو االقتصادي.
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد قاسم
ويف النهاية ،جيب أن نضمن قدرة اجلميع على االستفادة  -جومارت توكاييف ،رئيس مجهورية كازاخستان ،وأن أدعوه
من اإلجراءات املتعلقة باملناخ ،وال سيما أكثر الفئات ضعفا ،إىل خماطبة اجلمعية.
الذين يتحملون العبء ،وكذلك املتضررين من التحول ،ألن
الرئيس توكاييف (تكلم باللغة الكازاخية؛ وقدم الوفد نصا
أساس التنمية يف املقام األول هو كرامة كل إنسان.
باإلنكليزية) :إنه لشرف عظيم يل أن أتكلم من على منرب
إننا نعرف ما يتعني علينا أن نفعله .وما برحنا نناقشه اجلمعية العامة ألول مرة بصفيت رئيس مجهورية كازاخستان .إن
منذ سنوات .ولدينا مجيع املعارف والوسائل .وقد حان الوقت األمم املتحدة منظمة عاملية فريدة من نوعها حتمي احتياجات
كي ال نقبل األعذار .وأقرتح أن نتحلى مبزيد من اجلرأة وأن اإلنسانية وستواصل القيام بذلك على الدوام.

نفعل ما هو أكثر من ذلك .وأعتقد أننا إذا جنحنا يف االحتاد
يف عملنا بشأن املناخ ،ميكننا إجياد شعور جديد بالتضامن يف
اجملاالت األخرى .وميكن أن يصبح ذلك أساسا للتغلب على
االنقسامات بني الدول وإجياد فرص جديدة.
ويتحرك مواطنونا بالفعل يف هذا االجتاه .ونتحمل املسؤولية
الرئيسية .وجيب أن نقود املسرية .فلنغتنم هذه الفرصة لنصبح
اجليل الذي أرسى األسس الالزمة للتعاون القائم على احلس
السليم ملصرينا املشرتك.

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
العامة ،أود أن أشكر رئيسة اجلمهورية السلوفاكية على البيان
الذي أدلت به من فورها.

اصطحبت السيدة سوزانا كابوتوفا رئيسة اجلمهورية
السلوفاكية ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
خطاب السيد قاسم  -جومارت توكايف ،رئيس جمهورية
كازاخستان

يصادف العام املقبل الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني
لتأسيس املنظمة ،اليت حتمي اإلنسانية من العديد من التحديات
واألخطار والكثري من سفك الدماء .واليوم ،تقوم األمم املتحدة
بدور بالغ األمهية يف كفالة حتقيق التنمية العاملية والرتابط بني
احلضارات .وتؤيد كازاخستان متاما فكرة األمني العام أنطونيو
غوترييش بعدم جتاهل مصري كل شخص وكل دولة واالعرتاف
به باعتباره تراثنا املشرتك .لكن لدينا من األسباب ما يدعو إىل
القلق إزاء التغيريات اجلغرافية السياسية واجلغرافية االقتصادية يف
عصرنا هذا .فمن الواضح أن هذه احلالة ستشكل اختبارا معقدا
ملا نتخذه من إجراءات مشرتكة من أجل تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام .2030

(تكلم باإلنكليزية)
وأرى أن الواقع العاملي اجلديد املنذر باخلطر يتأثر
باالجتاهات الرئيسية التالية.

أوال ،لقد أعاد عدد متزايد من النزاعات اليت مل حتل ومن
إحياء انقسامات قدمية
التوترات يف أحناء خمتلفة من العامل
َ
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
أحدث أخرى جديدة ،فباتت بذلك القوى العاملية على وشك
و
َ
إىل خطاب رئيس مجهورية كازاخستان.
الدخول يف مواجهة عسكرية واسعة النطاق.
اصطحب السيد قاسم  -جومارت توكاييف ،رئيس
مجهورية كازاخستان ،إىل قاعة اجلمعية العامة.
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ثانيا ،نعاين مجيعا من انعدام الثقة بني اجلهات الفاعلة منافسيها إىل النظر يف حيازة أسلحة غري متناسبة للرّد ولكنها
على الصعيدين العاملي واإلقليمي .ويؤدي ذلك إىل إضعاف أنواع أسلحة دمار شامل فتاك ٍة بنفس القدر.
هيكل األمن وحتديد األسلحة القائم حالياً ،مما سيفضي إىل
ولتكون كازاخستان مثاال حيتذى به ،فإهنا تعمل جاهدة
سباق تسلح جديد .وتتفاقم هذه التحديات بسبب اجلزاءات على تغيري هذه التصورات اخلاطئة .ويف ظل القيادة القوية
التقييدية ،واحلروب التجارية ،والتنافس الشديد يف جماالت للرئيس األول ،السيد نور سلطان نزارباييف ،قامت كازاخستان
الفضاء ،وتكنولوجيا الفضاء اإللكرتوين والذكاء االصطناعي .بإغالق موقع التجارب النووية يف سيميباالتينسك وختلت طوعا
ومتثل مجيع العناصر السالفة الذكر جوانب مثرية للقلق من األزمة عن رابع أكرب ترسانة نووية يف العامل .وكانت تلك أوىل اخلطوات
األساسية اآلخذة يف التفاقم.
يف رحلتنا الطويلة والناجحة صوب احتالل الصدارة عامليا يف

شوه اتساع التفاوتات االجتماعية ،واالقتصادية جمال نزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النووية.
ثالثا ،يُ ّ
والتكنولوجية ،وتزايد الفوارق بني الشمال واجلنوب ،إىل جانب
ومن بني إسهاماتنا يف هذه القضية النبيلة ،أود ذكر إنشاء
أزمة الديون العاملية الناشئة ،املشه َد االقتصادي العاملي احلايل .املنطقة الفريدة من نوعها اخلالية من األسلحة النووية يف وسط
وبالتايل ،فإننا نشهد صعود النزعة احلمائية وسياسات التطرف آسيا ،اليت تستضيف بنك اليورانيوم املنخفض التخصيب التابع
القومي ،اليت تقوض الشراكات الدولية والتعاون.
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واعتماد القرار  ٣٥/٦٤بشأن

رابعا ،لقد بات التدهور البيئي من أكثر العوامل املزعزعة اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية ،والتصديق مؤخرا على
لالستقرار على الصعيد العاملي .وسينجم عن أثر تغري املناخ يف معاهدة حظر األسلحة النووية.
حتديات وجودية مأساوية ،مثل التصحر،
وسط آسيا حتديداً
ٌ
وينبغي لنا مجيعا أن نتمسك بشدة باإلعالن العاملي
وذوبان الكتل اجلليدية ،وما يعقب ذلك من نضوب مياه لتحقيق عامل خال من األسلحة النووية بوصفه خريطة طريق
ّ
الشرب و ّ
الري .ويف ظل هذه البيئة املعقدة ،تنتهج كازاخستان نتبعها إلجياد مستقبل أكثر أمنا .ونسعى أيضا إىل تعزيز التعاون
بثبات سياس ًة تقوم على تنمي ٍة شاملة ومستدامة ،وحوا ٍر جامع فيما بني املناطق اخلالية من األسلحة النووية وإنشاء مناطق
وجهوٍد سلمية.
جديدة.
وال يزال التوصل إىل عامل خال من األسلحة النووية ميثل
أولوية قصوى بالنسبة لبلدي .وقد أصبح هذا الطموح جزءا
أساسيا من هوية شعب كازاخستان على نطاق البلد ،مما مينحنا
احلق األخالقي ألن نكون يف طليعة احلركة العاملية من أجل
القضاء على األسلحة النووية .وينبع ذلك من االعتقاد الراسخ
وما فتئت بالدي تؤيد بقوة الدبلوماسية الوقائية والوساطة
بأن األسلحة النووية مل تعد من املكاسب ،بل خطرا يهدد
على الساحة العاملية .ومنذ عام  ،١٩٩٢اقرتح الرئيس األول
السالم واالستقرار العامليني.
لكازاخستان من على هذا املنرب عقد املؤمتر املعين بالتفاعل
ومن املؤسف أن بعض البلدان ال تزال ّ
تعول يف حسابات وتدابري بناء الثقة يف آسيا بوصفه منربا للنُّهج اجلماعية الرامية
دفاعها االسرتاتيجي على الرتسانات النووية ،دافع ًة بذلك
وترى كازاخستان أن تسوية املسائل الراهنة املتعلقة خبطة
العمل الشاملة املشرتكة اخلاصة بإيران ونزع السالح النووي من
شبه اجلزيرة الكورية ينبغي أالّ تتم إالّ بالوسائل السياسية ،مع
املراعاة الواجبة ملصاحل وشواغل بعضنا البعض.
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إىل التصدي للتحديات األمنية (انظر  .)A/47/PV.24ومبرور
الوقت ،أثبت املؤمتر جدواه وقدرته على االستمرار .ونعرب عن
امتناننا جلميع شركائنا الذين انضموا إىل هذه العملية.

وكلنا نعلم أن النزاعات ختلف الدمار وتؤدي إىل ظهور
اإلرهاب والتطرف .وال ميكن التغلب على هذه التحديات
إال بالعمل املشرتك من خالل شبكة عاملية ملكافحة اإلرهاب
برعاية األمم املتحدة .واستحدثت كازاخستان ،كتدبري من
تدابري مكافحة اإلرهاب ،مدونة السلوك من أجل عامل خال
من اإلرهاب حبلول مئوية األمم املتحدة يف عام  ،٢٠٤٥وحنث
اآلخرين على االنضمام إليها.

وبصفتها عضوا غري دائم يف جملس األمن يف العامني
املاضيني ،ركزنا على تعزيز األمن ،وعدم االنتشار والتعاون
اإلقليمي ،مؤكدين التزامنا بقضية السالم .وتسهم كازاخستان
يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم عن طريق املشاركة مع
شركائنا اهلنديني يف نشر وحدة قوية قوامها  ١٢٠فرداً يف قوة
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ،فضال عن توفري مراقبني عسكريني.

مهمة إنسانية
ويف هذا العام ،أجنزت كازاخستان بنجاح ّ
خاصة تسمى زهوسان “ ”Zhusanبالتعاون مع شركائنا
الدوليني .ونتيجة لذلك ،غادر  ٥٩٥من مواطين كازاخستان
الذين وقعوا يف شرك الدعاية اإلرهابية ،مبن فيهم ٤٠٦
مناطق احلرب يف سوريا وعادوا إىل ديارهم .وحنن على
أطفال،
َ
استعداد لتشاطر خربتنا مع البلدان األخرى وحثها على اختاذ
إجراءات مماثلة.

إذ يستلزم تنامي قوة آسيا االقتصادية هيكال أمنيا أكثر
تكامال على الصعيد القاري .وقد حان الوقت لتحويل املؤمتر
إىل منظمة إقليمية ُمكتملة لألمن والتنمية .وباعتبار أننا سنتوىل
رئاسة املؤمتر يف عام  ،٢٠٢٠سنبذل جهدنا لتحقيق تلك الغاية.

وإننا فخورون أيضاً ألن كازاخستان قد أصبحت مركزا
وعلى مدى عقود من الزمن ،كانت الروابط االقتصادية
عامليا للحوار بني األديان واحلضارات .فمنذ عام  ،٢٠٠٣كان
لِعاصمتنا شرف تنظيم مؤمتر زعماء األديان العاملية والتقليدية فيما بني دول آسيا الوسطى تعاين من الضعف ،مما عاق منوها
املستدام .واآلن ،وقد باتت دولنا تتشاطر التحديات واملصاحل
الذي يعقد كل ثالث سنوات ،بدعم من األمم املتحدة.
املشرتكة ،فإن منطقتنا قد وجلت املرحلة التالية من تنميتها .ويف
وكلنا نراقب بقلق التطورات اجلارية يف الشرق األوسط،
هذا الصدد ،سيكون احلوار السياسي الوثيق والبناء بني مجيع
مهد احلضارة اإلنسانية ،الذي استباحت الكراهية املتبادلة
البلدان اإلقليمية اخلمسة أساسيا للتجارة واالقتصاد ،واالستثمار
والعنف أرجاءه .ولذلك ،فإننا على استعداد لدعم اإلجراءات
والتفاعل بني الناس .وقد ظهرت فرص جديدة للمنطقة عقب
الثنائية واملتعددة األطراف الرامية إىل التوصل إىل سالم قابل
املشاورات غري الرمسية األوىل اليت أُجريت على أعلى املستويات
لالستمرار وحلول لبناء الثقة.
يف عاصمتنا يف العام املاضي.
ومن األمثلة اجليدة على التزامنا باحلوار الشامل ،توفر
وإين على قناعة تامة بأن منطقة وسط آسيا بصدد
كازاخستان منربا للمفاوضات بني األطراف السورية .إذ
بصف أصحاب املصلحة على الصعيد العاملي.
االلتحاق
ّ
استضافت عاصمتنا ثالث عشرة جولة من تلك احملادثات.
وتراثنا التارخيي والثقايف املشرتك يوحدنا بقوة ،وكذلك مستقبلنا
وبفضل عملية أستانا ،اليت تُكمل حمادثات جنيف ،مت التوصل
املشرتك .وكازاخستان ،باعتبارها أكرب اقتصاد يف وسط آسيا،
إىل وقف األعمال العدائية .كما أُنشئت مناطق ختفيف التوتر،
هلا مصلحة حيوية يف مواصلة تعزيز التعاون ذي املنفعة املتبادلة
مع وضع شروط العودة اآلمنة ّللجئني.
بني مجيع الدول .وتؤثر احلالة يف أفغانستان تأثرياً مباشراً على
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منطقتنا .ونأمل أن حتقق عملية سالم بقيادة أفغانية وميلك
األفغان زمامها ،مبساعدة مجيع اجلهات املعنية الرئيسية ،السالم
الدائم واالزدهار يف هذا البلد .وستواصل كازاخستان دعم
الشعب األفغاين يف إعادة بناء بلده .وتكتسي الشراكات
العاملية واإلقليمية الدائمة واالستثمارات الطويلة األجل والرتابط
اإلقليمي أمهية حيوية لضمان مستقبل سلمي لتلك الدولة.
تواجه قدرة األمم املتحدة على إجناز مهمتها األساسية
اختباراً جدياً .ومن مث ،تستحق الرؤية الواضحة والشجاعة
لألمني العام بشأن إصالح األمم املتحدة تأييداً واسع النطاق
من مجيع الدول األعضاء .وإننا نويل اهتماماً خاصاً للتنفيذ
الكامل خلطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠فيما نسعى
جاهدين إىل جتنب الوقوع يف الفخ سيء الصيت لتصنيف بلد
ما بأنه متوسط الدخل ،حيث أن غايات اهلدف  ٨من أهداف
التنمية املستدامة مدرجة يف الربامج االسرتاتيجية حلكومتنا بنسبة
 ٨٠يف املائة .ويف شهر أيار/مايو املاضي،
افتتحت مبىن جديداً
ُ
للمنظمات الدولية يف كازاخستان؛ وهو يستضيف  ١٦من
وكاالت األمم املتحدة .وكخطوة تالية ،نقرتح أن ننشئ يف موقعه
مركزاً لألمم املتحدة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة تُناط به
والية ملساعدة أفغانستان وبلدان وسط آسيا .وحبكم كوهنا أحد
أكرب أقاليم العبور والنقل يف املنطقة األوروبية اآلسيوية ،فإن
كازاخستان مؤهلة ألن تقوم بدور حموري يف تعزيز التجارة عرب
القارات بصفتها عضواً يف االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية
اآلسيوية وشريكاً يعول عليه يف مبادرة احلزام والطريق.
ويف هذه األوقات العصيبة ،سنواصل العمل من أجل
التحول الشامل جملتمعنا حتت شعار “االستمرارية والعدالة
والتقدم” .والصيغة اليت أطرحها لنظام كازاخستان السياسي
هي صيغة لرئيس قوي وصاحب رؤية وبرملان ذي نفوذ وحكومة
خاضعة للمساءلة .وإنين أؤمن إمياناً راسخاً بأن هذا املفهوم
يليب االحتياجات األساسية لدولتنا ويكفل هلا مستقب ً
ال سلمياً
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ومستداماً .وبصفيت الرئيس اجلديد ،فأنا ملتزم أوالً وقبل كل
شيء ببناء دولة رفاه عصرية .ويتمثّل هديف النهائي يف ضمان
أن يستفيد ماليني من مواطين بلدي من اإلصالحات الواسعة
النطاق وأن يتمتعوا مبجتمع شامل للجميع وباقتصاد قوي
وبتعليم جيد ورعاية صحية متقدمة .ولن تصبح كازاخستان
قصة جناح للتنمية االجتماعية  -االقتصادية ما مل يُنجز
التحول السياسي العميق .ويف الوقت نفسه ،ينبغي أال يغيب
عن بالنا أن الدميقراطية يف كازاخستان هي عمل قيد التنفيذ،
األمر الذي يتطلب التمحيص املنتظم .ونبحث باستمرار عن
طريقة لتحسينها بالبناء على التجارب اإلجيابية واالستفادة من
التجارب السلبية.
أطلقت “اجمللس الوطين للثقة
ويف إطار جدول أعمايل،
ُ
العامة” لتعزيز احلوار اجملدي بني احلكومة واجملتمع .وتستند رؤييت
إىل مفهوم اختالف اآلراء ،ولكن يف إطار أمة واحدة .وينبغي
لنا أن منضي قدماً من خالل تبادل اآلراء واحلوار .وستدفع
التغيريات الكبرية وكاالت إنفاذ القانون واحملاكم إىل التقيد
بسيادة القانون يف مجيع اجملاالت ويف احلياة اليومية للمواطنني.
إن الشعبوية تعين سياسة متواضعة اجلودة .وأنا لست يف موقع
خيولين تقدمي وعود جوفاء ،وإمنا تنفيذ أفعال ملموسة .وسأكون
ثابتاً يف تنفيذ خطيت لإلصالح.
يف العام املقبل ،ستحتفي أسرة األمم املتحدة مبعلم هام
يف تارخيها .وينبغي أن توفر هذه املناسبة زمخاً جديداً ملساعينا
املشرتكة يف تعزيز التعاون الدويل الشامل من أجل وضع حد
التمرد .وأدعو اجملتمع الدويل ومجيع الشركاء إىل
للعداء والريبة و ّ
العمل معاً لتعزيز الزخم العاملي صوب حتقيق األمن والتعاون والثقة
هنتم بأمر أجيالنا القادمة لضمان
املتبادلة .وجيب علينا مجيعاً أن ّ
مشاركتهم املنصفة واجملدية يف بناء اقتصاد جديد واستحداث
تكنولوجيات جديدة .وجيب علينا االعتناء بالبيئة وتعزيز التطور
العلمي وضمان الرعاية الصحية والتعليم للجميع .إن مصري
33/76

A/74/PV.4

24/09/2019

أجيالنا القادمة يستحق أن يكون أفضل كثريا مما هو اآلن يف هذا واملسؤولية املشرتكة والرفاه من خالل التشارك يف خطة التنمية
العامل اهلش .ولن تتوقف كازاخستان ،بصفتها عضواً مسؤوالً يف املستدامة لعام .٢٠٣٠
اجملتمع العاملي ،عن اإلسهام يف العمل اجلماعي من أجل نشر
لقد أحيينا يف األول من أيلول/سبتمرب يف وارسو الذكرى
السالم والنهوض حبقوق اإلنسان والكرامة واالزدهار.
السنوية الثمانني الندالع احلرب العاملية الثانية ،اليت بدأت

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :باسم اجلمعية العامة ،باهلجوم على بولندا من جانب دولتني استبداديتني وأيديولوجيتني
أود أن أشكر رئيس مجهورية كازاخستان على البيان الذي أدىل جمرمتني :النازية اهلتلرية األملانية والشيوعية الستالينية السوفياتية.
وأزهقت احلرب العاملية الثانية ،اليت انتهكت احلقوق األساسية
به للتو.
اصطحب السيد قاسم جومارت توكاييف ،رئيس مجهورية لألمم والدول يف تقرير مصريها ،حياة حنو  ١٨مليون من
ُ
الضحايا يف مجيع أحناء العامل وأصبحت صدمة طويلة األجل
كازاخستان ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة
ملاليني آخرين.
خطاب السيد أندراي دودا ،رئيس جمهورية بولندا
لقد خلفت هذه التجربة التارخيية األليمة بصماهتا .فلم تؤثر
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
يف العالقات الدولية خالل العقود اليت تلت فحسب ،بل أثرت
إىل خطاب رئيس مجهورية بولندا.
أيضا أميا تأثري يف الوعي الثقايف واالجتماعيُ ،مشكل ًة األفكار
ُ
اصطحب السيد أندراي دودا ،رئيس مجهورية بولندا ،إىل
اليت نتبناها اليوم واألهداف اليت حنددها ونسعى إىل حتقيقها.
قاعة اجلمعية العامة
وأود اآلن أن أكرر ما قلته يف وارسو خالل مراسم إحياء
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
ذكرى اندالع احلرب العاملية الثانية ،وهو أنه على الرغم من
أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد أندراي
العامة ،يشرفين أن ّ
التقدم احلضاري ،ورغم هذا الدرس الرهيب ،ال تزال تُرتكب
دودا ،رئيس مجهورية بولندا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
اليوم ،يف القرن احلادي والعشرين ،أعما ٌل حتمل وحشية يصعب
الرئيس دودا (تكلم بالبولندية؛ وقدم الوفد ترمجة شفوية على املرء استيعاهبا يف مجيع أحناء العامل  -كالتطهري العرقي،
باإلنكليزية) :أود يف البداية أن أهنئ السيد تيجاين حممد بندي ،والقتل اجلماعي وحىت اإلبادة اجلماعية .وفضال عن ذلك ،فإننا
رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعني ،على انتخابه ال نزال نشهد حاالت اعتداء على سيادة الدول وسالمتها
غي بالقوة .وعند النظر إىل هذا
هلذا املنصب املشرف .وأتعهد بدعم بولندا الكامل ملهمته .كما اإلقليمية ،وال تزال احلدود تُ ّ
أتقدم جبزيل الشكر للسيدة إسبينوسا غارسيس على عملها األمر ،ال ميلك املرء إال أن يستخلص مقارنات تارخيية .ومثة
النشط بصفتها رئيسة اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني .أيضا إغرا ٌء اليوم مفاده كسب الوقت مقابل السالم عن طريق
إن السالم ومحاية البيئة والرفاه هي املفاهيم الثالثة اليت اخلضوع وعدم االكرتاث ،بل أحيانا التفاوض مع املعتدين باسم
اسرتضاء ،والوقوع بالتايل يف
أود أن أركز رساليت عليها اليوم .وينبغي أن تكون هذه املفاهيم املصاحل اخلاصة ،أو خضوعاً أو
ً
الثالثة أيضاً مبثابة رابط يربط اجملتمع الدويل بأسره :السالم من شرك خطري يومهنا بأنه ميكن املساومة مع املعتدي على حساب
حنن .وتنطوي مثل هذه
خالل احرتام القانون ومحاية البيئة اليت تتحقق من خالل التعاون اآلخرين من أجل إطالة أمد سالمنا ُ
املفاوضات ،بعبارة أخرى ،على السعي إىل حتقيق مصاحل فردية
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وتكون ،يف كثري من األحيان ،اقتصادي ًة يف عالقاتنا مع املعتديّ ،
حمل طعن وإنكار ،حىت وإن كان ذلك القانون حتديدا هو الذي
ُمنادين يف الوقت نفسه بالتضامن مع ضحايا العدوان يف مجلة يوفر األساس لتنفيذ مبادئ من قبيل املساواة يف السيادة بني
الدول ،والعدالة ،واملسؤولية واألمن.
كلمات رنانة.
وعند إنشاء األمم املتحدة من أنقاض النظام العاملي
السابق ،اسرتشدنا مبجموعة مبادئ خمتلفة متاما .ومتثل املبدأ
التوجيهي يف عبارة “لن يتكرر ذلك أبدا” .وقد بدا أننا
استخلصنا مجيعا الدروس القاسية من احلرب العاملية الثانية.
ومن املؤسف أن اإلغراء ذاته الذي يدفع املرء إىل التعامل مع
تبي يف السنوات األخرية ،موجود اليوم كما كان
املعتدي ،كما ّ
يف ذلك الوقت .وأعتقد اعتقادا راسخا أن الوقت قد حان
لتخليص أنفسنا من حالة اجلمود املوروثة من املاضي و ّ
الكف
عن تكرار األخطاء نفسها.

وليس القانون قائماً ملصلحة الدول فحسب ،بل ملصلحة
البشرية مجعاء ،وكل فرد من األفراد .وجيب أن يكون النتهاك
قواعد ِه عواقب وأن خيضع املسؤولون عن ذلك االنتهاك
للمساءلة .ومن هذا املنطلق ،نظمت بولندا ،خالل توليها
رئاسة جملس األمن يف عام  ،٢٠١٨مناقشة رفيعة املستوى
بشأن النهوض بسيادة القانون وتعزيزها يف سياق صون السالم
واألمن الدوليني ،اليت ترأستُها بصفيت رئيس مجهورية بولندا (انظر
 .)S/PV.8262وأود أن أوضح جبالء أن القانون الدويل هو أقوى
األدوات املتاحة لألمم املتحضرة لكفالة سالم طويل األمد.
فالسالم يأيت من خالل القانون  -وما من سالم ممكن من
دونه .وستؤيد بولندا ،اليت سجل تارخيها مآسي اإلبادة اجلماعية
وجرائم احلرب نتيجة أعمال عدوان ارتكبتها بلدان أخرى ،دائما
وعلى حنو ال رجعة فيه هذا اجلانب من القانون وستكون إىل
جانب ضحايا العنف .وما فتئنا نشدد بقوة على هذه النقطة
يف احملافل الدولية.

اليت مدهتا سنتني ،وهي جتربة نعتربها قيّمة وذات مغزى .فقد
عززنا خالل فرتة عضويتنا دور بلدي الذي ،بوصفه عضوا من
األعضاء املؤسسني لألمم املتحدة ،يَعترب أنه جزء ال يتجزأ من
النظام الدويل الكبري للتعاون بني األمم والدول .وإن القيم،
واألهداف والقواعد القانونية املشرتكة هي ما يربط ،يف املقام
األول ،بني أجزاء املنظومة .واملؤسف أن السنوات القليلة املاضية
قد أظهرت أن القانون الدويل بات يف كثري من األحيان اليوم

ثانيا ،ال نزال ندافع باستمرار عن حقوق الطفل .إذ حنتفل
هذا العام بالذكرى السنوية الثالثني إلبرام اتفاقية حقوق الطفل،
اليت بادرت هبا بولندا .وتكتسي بعداً خاصاً بالنسبة إلينا.
فهي وثيقة عاملية مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ وتتصل حصرا
باألطفال دون غريهم .وقد غريت هذه االتفاقية الرائدة طريقة
تفكرينا إزاء األطفال .ووفرت لألطفال احلماية اليت حيتاجون
إليها ويستحقوهنا .فاألطفال هم أشد الفئات ضعفا من حيث

ويف هذا السياق ،وبصفيت رئيس مجهورية بولندا ،ال يفوتين
أن أشري إىل احلالة يف منطقتنا من أوروبا .وأود أن أوضح مرة
أخرى أن لكل بلد احلق يف تقرير املصري على قدم املساواة.
ولطاملا كانت بولندا وستظل نصريا الستقالل كل من أوكرانيا
تغي
وجورجيا ،وسيادهتما وسالمتهما اإلقليمية .وجيب أال ّ
حدود الدول بالقوة .ويقع على عاتق بولندا ،اليت عانت بشدة
يف القرن املاضي ،واجب أخالقي بالتكلم بوضوح تام يف هذا
إذ نقوم ،أوال وقبل كل شيء ،من خالل عملنا يف جملس
الشأن  -وها حنن نقوم بذلك .إذ نبذل اجلهود الرامية إىل كفالة األمن ،بالتأكيد على دور القانون الدويل الذي ال جدال فيه
السلم والعدالة باسم السالم واحلرية ،وهي قيم نعتز هبا كثريا .يف احلفاظ على اهليكل األمين العاملي الذي أنشئ بعد احلرب
وخنتتم يف هذا العام فرتة عضوية بولندا يف جملس األمن العاملية الثانية ،ويف محاية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة.
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نصب تركيزا خاصاً
تعرضهم آلثار النزاع .ويف هذا الصدد ،فإننا ّ
على مشكلة إعادة إدماج األطفال الذين سبق جتنيدهم يف
اجلماعات املسلحة واألطفال املولودين نتيجة للعنف اجلنسي
يف احلروب.
ثالثا ،ندعو إىل تعزيز محاية األشخاص ذوي اإلعاقة
يف النزاعات .إذ يكون هؤالء األشخاص بوجه خاص عرضة
جملموعة من الظواهر السلبية املرتبطة حباالت النزاع وما بعد
انتهاء النزاع  -أي العنف ،واألخطار اليت هتدد احلياة والصحة
وصعوبة االنتفاع بالرعاية الصحية ،واحلصول على التعليم،
وإعادة التأهيل ،ويف احلاالت القصوى ،صعوبة احلصول على
املساعدة اإلنسانية املنقذة للحياة .ويف حزيران/يونيه ،مببادرة من
بولندا ،اعتمد جملس األمن باإلمجاع القرار ،)٢٠١٩( ٢٤٧٥
مكرس لألشخاص ذوي اإلعاقة يف
وهو أول قرار من نوعه
ٍ
النزاعات املسلحة.
ورابعا وأخريا ،فإننا نعزز محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل
األقليات الدينية .إذ يساورنا القلق إزاء تصاعد العنف والكراهية
الدينية .وندرك بأسى شديد انتشار العنف ضد املسيحيني ،مع
أن حرية الدين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .ويكتسي
تعزيز التفاهم املتبادل والتعاون بني اجلماعات اإلثنية ،والثقافية
والدينية أمهية أكثر من أي وقت مضى .ولذلك ،ما فتئت بولندا
تدعو ،منذ عدة سنوات اآلن ،إىل زيادة مشاركة املنظمات
الدولية يف تعزيز احرتام حقوق األقليات الدينية احرتاماً كام ً
ال
حي على التزام بولندا
وضمان حرية الدين واملعتقد .وكدليل ّ
هبذه القضية قر ُار اجلمعية العامة هذا العام بإعالن يوم  ٢٢آب/
أغسطس يوما دوليا إلحياء ذكرى ضحايا أفعال العنف القائمة
على أساس الدين أو املعتقد.
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الرئيسي الثاين الذي يواجه العامل املعاصر ،وهو االعتناء بالبيئة
الطبيعية .سنقوم بعد وقت قصري بتسليم رئاسة مؤمتر األطراف
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل شيلي.
وقد أسهمت فرتة عضويتنا إسهاماً ال يستهان به يف السياسات
املناخية على الصعيد العاملي .وإبان الدورة الرابعة والعشرين
ملؤمتر األطراف ،اليت عقدت يف بولندا ،اعتُمدت جمموعة قواعد
كاتوفيتشي .وكان اهلدف من عقد تلك الدورة من املؤمتر هو
توفري دليل بشأن السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري
املناخ .وهذا ما حققناه .ولذلك ،أود يف هذه املرحلة أن أشكر
مجيع القادة السياسيني على التزامهم الشخصي وحضورهم
اجتماعاتنا ،سواء خالل قمة القادة للدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر
األطراف أو خالل املرحلة اخلتامية للمفاوضات يف كاتوفيتشي.
وبفضل جمموعة قواعد كاتوفيتشي املتعلقة باملناخ ،بات حبوزة
العامل جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن تفعيل اتفاق باريس
واختاذ اإلجراءات ذات الصلة.
وأدرك أن العديد منا يعتقد أنه يتعني القيام باملزيد من أجل
محاية البيئة وأن طموحاتنا ينبغي أن تكون أكرب مما هي عليه.
ومع ذلك ،أعتقد أيضا أن جوهر الكفاح من أجل التصدي
للعمليات السلبية اجلارية يف البيئة الطبيعية يكمن يف املقام األول
يف التوصل إىل توافق يف اآلراء على الصعيد الدويل بشأن هذه
املسألة ،فال ميكن للمرء أن يتجاوز حدوده .وجيب التعبري عن
طموحاتنا بصوت واحد ،فحينئذ فقط ميكنها أن تتحقق .ولن
يكون بوسعنا إنقاذ بيئتنا الطبيعية إال إذا عملنا يداً بيد .وكان
من دواعي الغبطة اعتما ُد الوثيقة اليت ّتوجت أعمال الدورة
الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف باإلمجاع.

بعد مفاوضات شاقة ،أدى جزء من هذا الرتتيب إىل
واليوم ،بصفيت رئيس مجهورية بولندا ،ال أود أن أقوم بتقييم قبول إعالن االنتقال العادل .بالنسبة يل ،أشعر بقدر كبري
ما حققته بولندا من إجنازات يف جمال تعزيز السالم يف العامل من االرتياح ألن هذا املفهوم ،الذي متت صياغته خالل مؤمتر
فحسب ،بل أود التأكي َد أيضا على إسهامنا يف حل التحدي كاتوفيتشي ،هو اآلن جزء من اللغة الرمسية اليت يستخدمها
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االحتاد األورويب وبرنامج العمل البيئي التابع للمفوضية األوروبية
اليت ُشكلت مؤخراً.
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ينبغي النظر إىل قضية البيئة يف السياق األوسع للنقاش
حول التنمية املستدامة .يف هذا السياق ،أعتقد أن الوقت قد
حان للبدء يف مناقشة دولية حول النموذج احلديث لسياسة
الرعاية االجتماعية .جيدر التفكري يف معىن املصطلح اليوم وكيفية
وضعه يف عامل معومل .ما هي األهداف اليت ينبغي أن نصبو إىل
حتقيقها؟ ما هو منوذج دولة الرعاية االجتماعية احلديثة الذي
سنعتمده  -النموذج الذي سنوجه على أساسه طموحاتنا
السياسية؟ لقد بدأنا اآلن هذا النقاش يف بولندا ،والذي تيسره
التنمية الديناميكية القتصاد بولندا وبرامج املعونة االجتماعية
الواسعة النطاق اليت تنفذها السلطات البولندية.

أود أن أؤكد ألعضاء اجلمعية أن بولندا ستدعم املفوضية
األوروبية يف تنفيذ مفهوم االنتقال العادل ،على النحو احملدد يف
متر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
الدورة الرابعة والعشرين ملؤ َ
اإلطارية بشأن تغري املناخ .استجاب ًة للدعوة إىل مستوى أعلى
من الطموح يف محاية البيئة ،وبالتزامن مع مؤمتر قمة العمل
املناخي الذي ُعقد أمس ،والذي دعا إليه األمني العام ،فإنين
اقرتحت نيابة عن بولندا مخس مبادرات هي إما جيري بالفعل
تنفيذها أو على وشك التنفيذ على الصعيد الوطين .وسعياً
ينبغي أن تستند سياسة الرعاية االجتماعية إىل مفهوم التنمية
لتحقيق االستدامة ،فإن اهلدف هو تقليل انبعاثات غازات
الدفيئة وستتم موازنة إنتاجها من خالل استيعاهبا عن طريق نظم املستدامة ،على النحو املنصوص عليه يف خطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030واليت اعتمدناها مجي ًعا  -وبعبارة أخرى ،املسؤولية
إيكولوجية والتكيف مع تغري املناخ.
أوالً ،أنشأنا برناجمًا يهدف إىل احلد من االنبعاثات املنزلية .والتضامن والعدالة .يف دورة متوز/يوليه للمنتدى السياسي الرفيع
ثانياً ،سنسعى إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن وسائل النقل املستوى املعين بالتنمية املستدامة الحظنا تقدماً كبرياً يف حتقيق
العام .ثالثًا ،نريد من خالل برامج حتريج واسعة النطاق تعزيز خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها .ومع
امتصاص النظم اإليكولوجية لالنبعاثات ،واليت ينبغي أن تقربنا ذلك ،كشفت املناقشة عن التأخر يف تنفيذ العديد من أهدافها،
من احلياد املناخي .رابعاً ،وضعنا خططا لتكييف املدن مع تغري وهو ما أكده تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام ،2019
املناخ .خامساً ،قمنا بوضع مسودة برنامج طويل األجل لتغيري والذي يشري إىل أن اهلدف الرابع منها ،واملتعلق بالتعليم ،معرض
الوضع االقتصادي إلحدى أقوى املناطق االقتصادية يف بولندا للخطر .هذا التأخري هو مشكلة عويصة وجيب التخلص منه
يف أسرع وقت ممكن .كلنا نتفق على أن التعليم مهم بشكل
 سيليسيا.أساسي.
أوالً وقبل كل شيء ،تؤكد بولندا على مسألة االنتقال
أيضا الرعاية الصحية جانباً أساسياً
ثانياً ،يعترب مواطنونا ً
حنو ختفيض انبعاثات الكربون القائم على التضامن والعادل.
أيضا بأن بناء اقتصاد أخضر هو أمر ال يتحقق عند حتديد نوعية احلياة .جيب علينا ختصيص استثمارات مالية
وحنن مقتنعون ً
ما مل تُؤخذ يف االعتبار أصوات مجيع الفئات االجتماعية كما هائلة وحتقيق مستوى أعلى بكثري من التغطية العادلة والفعالة،
ينبغي .جيب أن تُفهم السياسة البيئية على أهنا سياسة اجتماعية بوصفنا بلداناً منفردة وعلى الصعيد العاملي على حد سواء.
وال ميكن استخدامها كأداة الكتساب ميزة اقتصادية مستمدة لقد أدى اإلمهال يف الرعاية الصحية يف بعض أحناء العامل إىل
من مزيج من مصادر الطاقة املختلفة القتصادات فردية أو عودة ظهور أمراض كان قد مت بالفعل استئصاهلا ،ويف البلدان
املتقدمة ال يزال مستوى اخلدمات الطبية يتعرض لضغط شديد
احتياطيات املوارد الطبيعية املتاحة.
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ال شك يف أننا بوصفنا جمتمعا دوليا نواجه حتديات متزايدة
أساسا إىل شيخوخة
من التوقعات االجتماعية .ويرجع ذلك ً
السكان وما يرتتب عليها من زيادة يف االحتياجات الصحية .وغري مسبوقة .ومع ذلك فإين مقتنع بأنه من خالل العمل
وتتم يف بولندا حالياً معاجلة هذه املشكلة باعتبارها أحد أكثر اجلماعي سنتمكن من مواجهة هذه التحديات.
التحديات إحلاحاً للسياسة االجتماعية يف البالد.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية

ثالثا ،إن مواءمة مستوى املعيشة عنصر مهم بنفس القدر العامة ،أود أن أشكر رئيس مجهورية بولندا على البيان الذي
يف التنمية املستدامة ودولة الرعاية االجتماعية ،جبانب زيادة أدىل به للتو.
الفرص التعليمية ومحاية الصحة .جيب أن تطمح السياسات
ُ
اصطحب السيد أندراي دودا ،رئيس مجهورية بولندا ،إىل
إىل مكافحة الفقر ومنع االستغالل بشكل منهجي ،مبا يف
خارج قاعة اجلمعية العامة.
ذلك االستغالل االقتصادي ،واحلد من الفوارق االجتماعية من
خطاب صاحب السمو األمير الويس فون أوند تزو
خالل الزيادة املنتظمة ملتوسط مستوى معيشة األسر .ال ميكن
ليختنشتاين ،القائم بأعمال رئيس دولة إمارة ليختنشتاين
حتقيق التنمية املستدامة يف فرادى البلدان واجملتمع الدويل برمته
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن
إال باالقتصاد القائم على االحرتام والصدق والتعاون املتناغم بني
إىل خطاب القائم بأعمال رئيس دولة إمارة ليختنشتاين.
مجيع الفئات االجتماعية والتوزيع العادل لثمار العمل.
ُ
اصطحب صاحب السمو األمري الويس فون أوند تزو
جيب علينا إدخال مفهوم الكومنولث يف لغة النقاش
ليختنشتاين ،القائم بأعمال رئيس دولة إمارة ليختنشتاين،
االقتصادي .هذه القضايا تكتسي أمهية خاصة خارج البلدان
إىل قاعة اجلمعية العامة.
النامية .إننا اليوم نشهد ،حىت يف بعض الدول الغربية الغنية،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية
احتجاجات مجاهريية يطالب فيها املواطنون باحرتام حقوقهم
االجتماعية ويسلطون الضوء على تدهور ظروفهم املعيشية .العامة يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بصاحب السمو
وبدالً من االحرتام ،يواجهون الغطرسة والعنف الوحشي من األمري الويس فون أوند تزو ليختنشتاين ،القائم بأعمال رئيس
الشرطة .أعتقد أن احلوار الصريح حول سياسات الرعاية دولة إمارة ليختنشتاين ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
االجتماعية سيساعد على منع مثل هذه التوترات.
األمير الويس (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم أمام
جيب أن تكون املسؤولية املشرتكة نقطة االنطالق جلهودنا اجلمعية العامة اليوم ،وذلك يف العام الذي حتتفل فيه ليختنشتاين
حنو حتقيق غد أفضل لألجيال القادمة .وبولندا مصممة على بعيدها الثالمثائة .حنن نفخر ونعتز بأن ننظر إىل ثالثة قرون مرت
مواصلة مساعيها لضمان التنمية والسلم واألمن واحرتام حقوق يف ظل غياب الصراع املسلح ووجود عالقات جيدة مع جرياننا
اإلنسان ودعم الفئات الضعيفة اليت حتتاج إىل محاية خاصة .ومسرية انتقال من الفقر إىل الرخاء االقتصادي واالستقرار
لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة للدعوة إىل تعزيز السالم عرب السياسي .حنن ممتنون للعديد من الشراكات اليت جعلت هذه
القانون ،ورعاية البيئة الطبيعية عرب تقاسم املسؤولية واملشاركة يف الرحلة ممكنة.
سياسة الرعاية االجتماعية من خالل التنمية املستدامة.

38/76

لقد كانت السياسة اخلارجية والدبلوماسية النشطة
ضروريتان لبقائنا بوصفنا إحدى أصغر الدول يف أوروبا .ومتثل
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السياسة اخلارجية والدبلوماسية النشطة عنصرا حامسا لبقائنا
كإحدى أصغر الدول يف أوروبا .ومن دون صالتنا الدولية،
ما كان سيُعرتف بنا كدولة ذات سيادة وما كنا متكنا من تعزيز
موقفنا يف مؤمتر فيينا وملا متكنّا من البقاء كدولة ذات سيادة
خالل األوقات الصعبة للحربني العامليتني.

وكدولة صغرية سنقف دائما مع سيادة القانون وضد حكم
القوة .وسنستمر يف تطبيق الدروس املهمة اليت تعلمنها من
تارخينا واملتمثلة يف أن االستثمارات يف سياسة خارجية متسقة
تعود بفوائد مهمة على املستوى احمللي .وبالفعل ،فإن األمم
املتحدة هي احملفل الرئيسي لتعزيز تلك األهداف.

إن العمل مع اآلخرين على أساس القواعد املشرتكة ليس
جمرد أمر نؤيده من الناحية املفاهيمية بل إنه جزء ال غىن عنه
من تارخينا كبلد ومن جناحنا كمجتمع .ولذلك ،كان انضمامنا
دائما
إىل األمم املتحدة يف عام  1990استمر ًارا طبيعيًا ملا كان ً
هنجنا فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية .فمنذ ما يقرب من 30
عا ًما ،كان ضمان مساواتنا يف السيادة حمرًكا رئيسيًا ألن تصبح
عضوا يف اجلمعية العامة.
ليختنشتاين ً

إن هذه ليست مرحلة ميكن فيها لألمم املتحدة حتقيق
جناحات سهلة وانتصارات سريعة ولكن الوقت ال يزال مناسبًا
الغتنام الفرص .فال تزال ثقة اجلمهور الدويل باألمم املتحدة
عالية للغاية ،بل ميكن للمرء أن يقول حىت إهنا مرتفعة بشكل
مدهش .ويدرك الناس أكثر من أي وقت مضى يف مجيع أحناء
العامل أن التهديدات الكربى اليت نواجهها ،مبا يف ذلك بقاء
كوكبنا ،تتطلب منا مجي ًعا العمل م ًعا .وهذا هو رأس املال
السياسي الذي لدينا والذي جيب أن نستخدمه يف حديثنا مع
احلكومات اليت متيل إىل البحث عن حلول يف أماكن أخرى أو
ببساطة إنكار التحديات.

لفرص العمل .وأصبح الطريق ممهدا ألن نصبح أحد أكثر
البلدان الصناعية تقدما وبات لدينا اقتصاد متنوع وابتكاري
للغاية بفضل فتح األسواق العاملية القائمة على قواعد مشرتكة.
وحنن نشهد اليوم اجتاهات صعبة تتجلى يف نظام عاملي يتسم
باملزيد من عدم االستقرار ويف زيادة احلمائية وضعف التعاون
الدويل وتآكل املعايري املتفق عليها دوليا وتراجع سيادة القانون.
وسنستمر يف التزامنا باحرتام القانون الدويل ،وهو حجر األساس
لألمم املتحدة ،وسنعمل مع أولئك امللتزمني بتعددية األطراف.

إننا نتحدث منذ سنوات عن احلاجة إىل إشراك جمموعة
أوسع من أصحاب املصلحة وليس احلكومات فحسب .ومثة
ضرورة ملحة اليوم إلشراك اجملتمعات احمللية واملدن وأصحاب
املصلحة اآلخرين ،وليس القطاع اخلاص فحسب .وقد اختذت
ليختنشتاين بالفعل عد ًدا من مبادرات االستدامة اليت رمبا تكون
ذات أمهية لشركائنا الدوليني .وإذا متكنا من مواصلة االبتكار
واإلبداع يف هذا اجملال ،فيمكننا توليد اهتمام مببادرات االستدامة
لدينا يضاهي االهتمام خبدمات ومنتجات قطاعاتنا الصناعية
واملالية.

ومع ذلك ،مل ننظر إىل تلك اخلطوة املهمة كغاية يف حد
ذاهتا .بل وفرت لنا باألحرى الوسائل الالزمة للمساعدة يف
تطوير نظام دويل قائم على القواعد وسيادة القانون كتعبري عن
وتظل خطة التنمية املستدامة لعام  2030خمططا رئيسيا
تلك املساواة يف السيادة .وحنن اليوم ملتزمون أكثر من أي وقت
مضى بتحقيق تلك األهداف ومبقاصد ومبادئ ميثاق األمم ملستقبلنا املشرتك ،حيث يكمن التحدي اهلائل املتمثل يف
تغري املناخ يف صميمها .وقد حفزت أهداف التنمية املستدامة
املتحدة.
كانت ليختنشتاين قبل  60عاما بل ًدا فقريا زراعيا يهاجر مبادرات هامة يف ليختنشتاين ،وتشجعين بشكل خاص
ً
ً
الناس منه ،يعاين من ضعف االقتصاد ومن احملدودية الشديدة االستجابة اإلجيابية للقطاع اخلاص.

1929167

39/76

A/74/PV.4

24/09/2019

وتظل احملكمة اجلنائية الدولية مركز الكفاح الدويل ضد
وتتجلى إحدى مبادرات االستدامة احملورية لدينا يف إقامة
شراكة بني القطاعني العام واخلاص يقوم فيها القطاع املايل اإلفالت من العقاب.
بدور رئيسي ،وهي “مبادرة ليختنشتاين من أجل إنشاء جلنة
لقد أصبحت احملكمة أكثر أمهية يف وقت يتم فيه جتاهل
للقطاع املايل معنية بالرق واالجتار بالبشر املعاصرين” .ويتيح القواعد الدولية املتفق عليها ،مثل اتفاقيات جنيف ،بشكل
هذا املخطط الذي أعدته جلنة القطاع املايل وسيتم إطالقه يوم روتيين .ومل يكن أداء احملكمة دائما يف مستوى توقعاتنا،
اجلمعة املقبل جمموعة أدوات ملساعدة املؤسسات املالية على وهي بطبيعة احلال معرضة للقوى املعاكسة اليت تتسبب فيها
مكافحة الرق الذي يشكل أحد مناذج اجلرمية املنظمة الرئيسية االجتاهات االنعزالية والقومية .بيد أن ذلك جيب أن يكون
يف عصرنا.
حافزا لنا لزيادة استثمارنا السياسي .فيمكننا أن جنعل احملكمة

ويسرين متكين من حضور املناقشات اليت دارت يف املنتدى أقل عرضة للهجمات السياسية مبساعدهتا على حتسني أدائها.
السياسي الرفيع املستوى أثناء زياريت إىل نيويورك .وينبغي أن
كما قدنا اجلهود الرامية إىل إرساء املساءلة عن اجلرائم
نرحب مجي ًعا باملشاركة القوية للشباب فيما يتعلق مبسائل املرتكبة يف النزاع الدائر يف سورية .وكان إنشاء اآللية الدولية
االستدامة .إهنم ينادون بالعدالة بني األجيال كمبدأ أساسي يف احملايدة املستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية
صنع سياساتنا .وجيب أن نأخذ هذا النداء على حممل اجلد .لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفق تصنيف

وقد عيّنت ليختنشتاين ألول مرة مندوبًا للشباب ،كان
عضوا يف الوفد الذي قدم تقريرنا األول عن تنفيذ خطة عام
 2030هنا يف شهر متوز/يوليه .وحنن مسؤولون بالتأكيد عن
اختاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالسياسات .ولكن عند القيام
أيضا املسؤولية عن إدراك العواقب املرتتبة
بذلك ،فإننا نتحمل ً
على أولئك الذين سيتعني عليهم التعايش مع آثارها خالل
السنوات اليت ستعقب عام .2030

وحنن ملتزمون بتعزيز القانون الدويل ،األمر الذي ينطوي
ليس على ضمان احرتام القواعد اليت اتفقنا عليها فحسب،
أيضا وضع قواعد جديدة عند الضرورة .إن سيادة القانون
ولكن ً
على املستوى الدويل والعدالة الدولية مها أمران حامسان بالنسبة
لنا .وقد انضممنا إىل حمكمة العدل الدولية قبل سنوات عديدة
من انضمامنا إىل عضوية األمم املتحدة وقبلنا واليتها اإللزامية.
والتزمنا يف اآلونة األخرية بقوة بتعزيز العدالة اجلنائية الدولية
جناحا كبريًا يف هذا الصدد.
وحققنا ً
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القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/
مارس  2011جناحا كبريا للجمعية يف العمل على تشكيل
مستقبل البلد .وجيب أن تشمل املناقشات السياسية بشأن
سورية يف مرحلة ما بعد النزاع املساءلة عن الفظائع اليت ارتكبت
خالل النزاع .إن تلك املناقشات لن تكون سهلة ،ولكنها
ستكون ضرورية من أجل حتقيق سالم مستدام للشعب السوري.
لقد أنشئت املنظمة إلنقاذ األجيال املقبلة من ويالت
احلرب .وكارثة احلرب العاملية الثانية هي اليت أدت بالفعل إىل
إنشائها .وكانت هناك مشاريع سالم أساسية أخرى .وبالنسبة
لنا كان االحتاد األورويب ،بطبيعة احلال ،مركزيا يف هذا الصدد -
فقد ضمن فرتة من السالم يف منطقتنا مل تُشهد من قبل .غري أن
األمم املتحدة تظل فريدة من نوعها ،كمشروع للسالم العاملي.
وقد كان جناحها يف منع نشوب النزاعات متفاوتا ،وال سيما
بسبب االنقسامات بني األعضاء الدائمني يف جملس األمن ،ويف
اآلونة األخرية ،بسبب االستخدام املفرط حلق النقض.
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غري أن النزاع املسلح ذي العواقب اليت ال ميكن التنبؤ
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
هبا يشكل خطرا حقيقيا اليوم أكثر من أي وقت مضى لفرتة العامة ،أود أن أشكر رئيس الدولة بالنيابة يف إمارة ليختنشتاين
طويلة من الزمن .ويوضح وجود األسلحة النووية واخليارات اليت على بيانه الذي أدىل به من فوره.
متثلها حرب الفضاء اإللكرتوين املستوى اهلائل للمخاطر واآلثار
اصطحب صاحب السمو األمري الويس فون أوند تزو
احملتملة املدمرة للنزاعات املسلحة اليوم.
ليختنشتاين ،رئيس الدولة بالنيابة يف إمارة ليختنشتاين ،إىل

خارج قاعة اجلمعية العامة.

كلنا يف هذه القاعة التزمنا بذات القواعد الصارمة جدا
اليت حتد من استخدام القوة يف ميثاق األمم املتحدة .فالنزاعات خطاب السيد مارتن فيسكارا كورنيخو ،رئيس جمهورية بيرو
املسلحة غري قانونية إال عندما يكون استخدام القوة مأذونا به
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
من قبل جملس األمن أو أن يتم القيام به دفاعا عن النفس .إن
إىل خطاب رئيس مجهورية بريو.
أخطر أشكال االستخدام غري املشروع للقوة هي كذلك جرمية
اصطحب السيد مارتن فيسكارا كورنيخو ،رئيس مجهورية
اآلن ،يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ويف
بريو ،إىل قاعة اجلمعية العامة
العديد من النظم القانونية احمللية على السواء .وتلك القواعد
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
القانونية اجلديدة ضرورية اآلن أكثر من أي وقت مضى ،وتنطبق
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد مارتن
كذلك على وسائل احلرب اجلديدة.
فيسكارا كورنيخو ،رئيس مجهورية بريو ،وأن أدعوه إىل خماطبة
ويف اخلتام ،أود أن أتناول أحد الشواغل اليت عرضها والدي،
اجلمعية.
األمري هانس آدم الثاين ،على اجلمعية (انظر )A/46/PV.10
الرئيس فيسكارا كورنيخو (تكلم باإلسبانية) :بادئ ذي
كأول مبادرة من مبادراتنا تقدم يف األمم املتحدة .لقد دأبنا،
كدولة صغرية ،على الوقوف مع احلق يف تقرير املصري .فهو أحد بدء ،أود أن أعرب عن أطيب متنياتنا بنجاح رئاسة اجلمعية
املبادئ األساسية للقانون الدويل ،وبالتايل ،مكرس يف ميثاق العامة هلذه الدورة وأن أؤكد للجمعية دعم بريو لعمل األمم
األمم املتحدة وكذلك أدرج يف دستور ليختنشتاين .والعديد املتحدة والتزامها به.
من النزاعات احلالية متجذرة يف املطالبات بتقرير املصري .وإذا
أعتقد اعتقادا راسخا بأن املستقبل يبىن باإلجراءات اليت
مل يتم التصدي للخالفات الناجتة بطريقة فعالة ويف الوقت نتخذها اليوم .وهلذا السبب ،ندعو إىل بذل جهود متضافرة من
املناسب ،فقد تؤدي إىل أعمال عنف ،ويف احلاالت القصوى ،أجل ضمان السالم ،وتعزيز التنمية املستدامة والرعاية ومحاية
إىل نزاع مسلح.
كوكب األرض على أساس احلوار واالحرتام فيما بني شعوبنا،
وما زلنا نؤمن بأننا حباجة إىل تطبيق مناذج مبتكرة للحق
يف تقرير املصري يف احلاالت اليت ال يكون فيها االستقالل خيارا
سياسيا .وقد امتد عملنا بشأن ذلك على مدى عدة عقود من
اآلن .وسنواصل العمل على الوفاء بذلك اجلزء من إسهامنا يف
حتقيق األهداف الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
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مع التفكري دائما يف األجيال املقبلة عند اختاذ القرارات .إن تزايد
عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية وارتفاع مستويات الفساد
واإلفالت من العقاب يف عدد من البلدان يشكل خماطر كامنة
على مستقبل الدميقراطية واحلكم ومصدرا للسخط والالمباالة
بني املواطنني .وقد تفاقم عدم اليقني االقتصادي الذي استمر
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منذ أزمة عام  ٢٠٠٨املالية العاملية بسبب التوترات التجارية بني
اجلهات الفاعلة الرئيسية يف االقتصاد العاملي.
ولذلك جيب أن نضاعف جهودنا اليوم ،أكثر من أي
وقت مضى ،يف احلوار واملشاركة البناءة من أجل التوصل إىل
حلول متعددة األطراف للمشاكل العاملية .وحتقيقا لتلك الغاية،
علينا أن نأخذ يف احلسبان الدروس املستفادة من العمليات
التفاوضية اليت أفضت ،يف  ،٢٠١٥إىل معامل تارخيية هامة مثل
اتفاق باريس بشأن تغري املناخ وخطة التنمية املستدامة لعام
.٢٠٣٠
وتؤكد بريو جمددا ،وهي بلد ذو نظرة سلمية واندماجية،
التزامها بتلك االتفاقات.
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واليوم ،أود أن أبلغ اجلمعية العامة أننا وضعنا قبل بضعة
أسابيع ،أربع معايري رئيسية لإلصالح السياسي توجت ما مت
التوصل إليه من مناقشة وحوار وتوافق يف اآلراء يف إطار اهليئات
الدستورية والقنوات القانونية اليت حتكم احلياة الدميقراطية يف
بلدي .وستعزز هذه اإلصالحات النظام الدميقراطي يف بريو من
خالل القوانني املتعلقة بتسجيل األحزاب السياسية وبتمويلها،
ومبمارسة الدميقراطية داخل األحزاب وبالتناسب والتناوب يف
قوائم املرشحني لعضوية الكونغرس يف اجلمهورية.
وخالل عمر حكوميت البالغ  ١٨شهرا ،متكنا من قيادة
انتقال سلس للخروج من األزمة واملكافحة املباشر للفساد
املستشري يف مجيع مفاصل الدولة .أن أقود حكومة دميقراطية
حترتم متاما فصل السلطات واستقالليتها .وال تزال مجيع قراراتنا
تُتخذ يف إطار الدستور السياسي والنظام القانوين .إن سيادة
القانون وحرية الصحافة وحرية التعبري غري مقيدة يف بلدي،
وكذلك استقالل السلطة القضائية والنيابة العامة يف إقامة العدل.

ويف هذا السياق نسقنا ،باالشرتاك مع كولومبيا ،جهود
خمتلف الدول األعضاء لالتفاق على والية لألمم املتحدة تتمثل
يف عقد دورة استثنائية للجمعية العامة يف النصف األول من
عام  ٢٠٢١ملناقشة مكافحة الفساد .وسيتمثل أحد التحديات
وجتري يف بلدي حاليا عملية تغيري ستمكننا من بدء مرحلة
بالنسبة هلذه املبادرة يف التوصل إىل اعتماد إعالن سياسي بشأن
هذه املسألة .وأنا على ثقة بأننا سنحظى بتأييد اجلميع ومبشاركة جديدة من النمو والتنمية .وال بد يل أن أؤكد على أن تلك
بناءة .ونأمل يف أن املكافحة املباشرة للفساد واإلفالت من التغيريات جتري بالوسائل الدميقراطية حصرا .وهلذا السبب،
وبغية جماهبة حالة الوقوع يف شرك سياسي اليت استمرت ثالث
العقاب ستصبح محلة عاملية.
سنوات ،طرحنا أمام كونغرس اجلمهورية مشروع قانون بشأن
وقبل عام ،هنا يف مقر األمم املتحدة (انظر ،)A/73/PV.6
اإلصالح الدستوري من شأنه املضي قدما باالنتخابات العامة
قلت إنين شرعت باملهمة النبيلة املتمثلة يف قيادة بريو يف خضم
من أجل تقليص فرتة والية السلطتني التنفيذية والتشريعية بسنة
األزمة السياسية واملؤسسية اخلطرية .وأكدت أيضا الكيفية اليت
جترد اجلميع .وإنين على ثقة من أننا
واحدة .ويقتضي ذلك ّ
حتول هبا الفساد إىل سرطان منعنا من االستفادة من مجيع
سنحقق ذلك ملصلحة البلد.
اإلمكانات اليت لدينا لتحقيق مستويات أعلى من التقدم
وبعد عقود من النمو املطرد ،ال يزال االقتصاد البريويف
والتنمية ،وأن حكومة بلدي ال ميكنها أن تقف مكتوفة األيدي
إزاء ذلك .ولذلك ،أجرينا عددا من اإلصالحات قضائية يظهر القدرة على التكيف ،على الرغم من التحديات اليت
وسياسية ،وهي جارية على قدم وساق ،بغية استعادة فعالية يطرحها املناخ الدويل .وهلذا السبب ،تبذل حكومة بلدي
جهودا تشاركية وشاملة للجميع من أجل التصدي للتحديات
مؤسساتنا ومكانتها وشرعيتها.
اليت تواجه التنمية ،وقد حققت نتائج كبرية تنعكس يف صكني
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قانونيني سيتسمان باألمهية بالنسبة للتنمية يف بريو :خطة القدرة عملية سلمية بقيادة الفنزويليني ،وستستمر يف إدانة االنتهاكات
التنافسية واإلنتاجية الوطنية وخطة اهلياكل األساسية للقدرة اخلطرية حلقوق اإلنسان.
التنافسية على الصعيد الوطين.
وأكد املؤمتر الدويل احلاجة امللحة إىل معاجلة احلالة اإلنسانية

ويتضمن هذان الصكان تدابري لدعم النمو يف البلد يف يف فنزويال واقعيا ،وخاصة املوارد اهلائلة املطلوبة ملعاجلة موجة
األجلني املتوسطة والطويلة ،وتشكل خطة إمنائية شفافة وقائمة اهلجرة الفنزويلية اليت ال يزال اجملتمع الدول جيهل مداها الكامل.
على توافق اآلراء من أجل سد الثغرات الرئيسية خطة التنمية ولذلك ،فإنين أشجع بذل كل جهد لعكس مسار تلك احلالة.
االقتصادية واالجتماعية يف بريو .وباملثل ،فهما تدالن على
وتصبو بريو إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول
اجلهود اهلامة اليت يبذهلا القطاعان العام واخلاص ،وعلى قدرة  ٢٠٣٠بصفتها اإلطار العاملي املناسب لتعزيز السالم والتنمية
البريوفيني على جتاوز خالفاتنا بغية العمل من أجل مستقبل البلد وحقوق اإلنسان .وقد شرعنا يف جهود وطنية ترمي إىل جعلها
وحتقيق مستويات أعلى من الرفاه.
حقيقة واقعة بالتصميم والشجاعة السياسية ،ال سيما من خالل
ويرمي حتقيق تلك األهداف ،يف مجلة أمور ،إىل تزويد إشراك النساء والشباب.
البلد هبياكل أساسية نوعية ،وتعزيز رأس املال البشري ،وتطوير
وبريو ملتزمة بتعزيز تنفيذ ورصد وتقييم السياسات الوطنية
القدرات االبتكارية ،وحتفيز سوق عمل فعال وقادر على للمساواة بني اجلنسني ،وكذلك بدمج هذا النهج يف مجيع
املنافسة ،وتعزيز التجارة اخلارجية يف السلع واخلدمات ،وحتقيق مستويات اإلدارة العامة .وبريو رائدة أيضا يف مكافحة العنف
االستدامة البيئية.
اجلنسي على مجيع املستويات .ويف هذا السياق ،أود أن أؤكد

ومرة أخرى نؤكد من جديد أميان بريو بالدميقراطية والتزامها من جديد التزامنا باهلدف  ٥من خطة التنمية املستدامة لعام
حبقوق اإلنسان .وقادنا هذا االلتزام إىل تشجيع ودعم اإلجراءات  ،٢٠٣٠الذي يدعونا إىل االنضمام إىل اجلهود الرامية إىل
الرامية إىل إعادة إرساء النظام الدميقراطي حيث اهنار .ويف هذا القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.
الصدد ،أشري إىل املؤمتر الدويل املعين بالدميقراطية يف فنزويال،
إننا ملتزمون ببناء بلد سلمي شامل للجميع ،مع مؤسسات
الذي نظمناه وعقدناه يف آب/أغسطس يف عاصمتنا ،مدينة شفافة وخاضعة للمساءلة ،على أساس احلكم الرشيد ،واملكافحة
ليماّ .
وبي حضور  ٦٠وفدا من القارات اخلمس القلق العاملي املباشرة للفساد وتعزيز سيادة القانون ،وال سيما مبا يتماشى مع
إزاء أزمة ينتشر تأثريها عرب احلدود الوطنية للمنطقة.
اهلدف  ١٦من أهداف التنمية املستدامة .وحنن نعلم من جتربتنا

ومما ال شك فيه أن تزعزع النظام الدستوري ومترتس النظام اخلاصة يف بريو أن من املمكن حتويل البلد يف غضون جيل
غري الشرعي بالسلطة يف فنزويال مها السببان اجلذريان لألزمة واحد.
السياسية واملؤسسية واإلنسانية اليت أسفرت عن نزوح أكثر من
إن منو االقتصاد البريويف الذي حتقق خالل السنوات الـ ـ ٢٠
 ٤ماليني شخص منهم  ٩٠٠ ٠٠٠شخص يف بريو .ويف املاضية أتاح اجملال أمامنا للحد من الفقر بشكل ملحوظ .لقد
مواجهة تلك األزمة ،ستواصل بريو تعزيز املبادرات الدولية الرامية باتت سياساتنا اإلمنائية ومتويلها موجهة اليوم بصورة رئيسية
إىل إعادة إرساء الدميقراطية يف ذلك البلد الشقيق ،يف إطار حنو التعليم والصحة واهلياكل األساسية اليت حيتاج إليها أبناء
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بريو من أجل التكامل مع األسواق العاملية والتنافس فيها على
قدم املساواة .كما نعمل على زيادة إضفاء الطابع الرمسي على
االقتصاد وإجياد فرص العمل الكرمي للجميع .وحتقيقاً هلذه الغاية،
نؤكد أمهية تعزيز سياسات االنفتاح االقتصادي والتجاري وتعزيز
االقتصاد األخضر املطلوب إلشراك القطاع اخلاص يف متويل
التنمية املستدامة .ويف هذا السياق ،تؤكد بريو جمدداً التزامها
بنظام جتاري متعدد األطراف قائم على القواعد ،على النحو
املكرس يف منظمة التجارة العاملية ،وتشجع اجلميع على العمل
من أجل تعزيز وحتسني تلك املنظمة بغية ضمان االستقرار
وإمكانية التنبؤ والشفافية يف النظام التجاري املتعدد األطراف،
ملا فيه مصلحة اجلميع.

24/09/2019

تعزيز االحرتام التام حلقوق الشعوب األصلية اليت تعيش فيها.
كما أنشأنا شبكة األمازون لتعزيز التعاون يف مواجهة الكوارث
الطبيعية .وأدعو احلكومات األخرى واألطراف املهتمة،
مع االحرتام الكامل لسيادة بلدان األمازون ،إىل دعمنا يف
تنفيذ امليثاق.

وباملثل فإننا نويل أمهية خاصة ،على الصعيد الوطين،
لتحديد املناطق ذات األولوية من أجل مكافحة إزالة الغابات،
هبدف احلد من إزالة الغابات يف املناطق ذات األولوية بنسبة
 ٢٠يف املائة حبلول عام  ٢٠٢١و  ٣٠يف املائة حبلول .٢٠٣٠
ونعمل على وضع خطة تكيف وطنية هتدف إىل حتسني قدرة
السكان على الصمود ،وخاصة الفئات األكثر تعرضاً لآلثار
إن بريو بلد معرض بوجه خاص لتأثري تغري املناخ وخماطر الضارة لتغري املناخ.
الكوارث الطبيعية .وهلذا السبب تعهدنا بالتزام طموح باالمتثال
وتؤيد بريو أي مبادرة من شأهنا أن تساعد على احلد من
التفاق باريس بشأن تغري املناخ وخطة التنمية املستدامة لعام الزيادة يف درجة احلرارة على الصعيد العاملي .وهلذا نقبل حبماسة
 .٢٠٣٠لقد وضعنا خطة عمل واقعية للعامني القادمني ،استناداً وبشعور باملسؤولية الدعوة املوجهة من األمني العام للمشاركة يف
إىل األدلة التقنية ،على أمل أن نتمكن من حتسني مسامهة بريو قيادة القوى احملركة االجتماعية والسياسية الئتالف العمل من
احملددة وطنياً حبلول عام  .٢٠٢٠وقد وضعنا خريطة طريق مع أجل املناخ .وتُ ّ
نظم بريو أيضاً أول مؤمتر رفيع املستوى بشأن
 91من تدابري التكيف و  62من تدابري التخفيف من آثار التجارة غري املشروعة باألحياء الربية يف األمريكتني ،املقرر عقده
تغري املناخ اليت تشمل ُنجاً شاملة لعدة قطاعات جتاه اجلنسانية يف ليما يومي  ٣و  ٤تشرين األول/أكتوبر ،من أجل توليد
والتفاعل بني الثقافات ،األمر الذي سيتيح لبريو بلوغ مسامهاهتا االلتزامات وتنفيذ اإلجراءات الرامية إىل مكافحة االجتار غري
احملددة وطنياً حبلول عام .٢٠٣٠
املشروع فيما بني بلدان األمريكتني ،مع التشجيع على إشراك
وبوصفنا أحد البلدان الـ  ١٠األكثر تنوعاً حيوياً يف العامل ،بلدان العبور واملقصد الرئيسية.
تشهد بريو اآلثار اخلطرية لتغري املناخ على التنوع البيولوجي
وتعمل كل هذه اإلجراءات بال ريب على التأكيد من
والنظم اإليكولوجية ،ال سيما يف منطقة األمازون .وهلذا السبب جديد على اقتناعنا بضرورة إنشاء إطار عاملي طموح للتنوع
ُ
قررت ،بصفيت رئيس بريو ،مع رئيس كولومبيا عقد مؤمتر قمة يف البيولوجي ملا بعد عام  ،2020والذي ما فتئت بريو تشارك
 ٦أيلول/سبتمرب مع ستة بلدان يف املنطقة للتصدي لتحديات بنشاط يف العملية التحضريية له.
متخض ذلك االجتماع
احلرائق اليت أثرت يف منطقة األمازون .و ّ
إن التزام بريو بالسالم واألمن الدوليني وتعددية األطراف
عن ميثاق ليتيشا بشأن األمازون ،الذي نؤكد جمدداً من خالله
يتمثّل يف عملنا يف جملس األمن ويف مشاركتنا النشطة يف
التزامنا باحملافظة على غابات األمازون وتنميتها املستدامة ،مع
عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة منذ عام  .١٩٥٨وننشر
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حالياً أصحاب اخلوذ الزرق يف ستة من عمليات السالم ونتطلع
إىل زيادة تلك املشاركة ملواصلة توفري مصدر لألمل والدعم
اإلنساين لآلالف من الناس يف مجيع أحناء العامل ،وخاصة
الفئات األكثر ضعفاً.
نرحب باإلصالحات اليت ما برح األمني العام
ولذلك فإننا ّ
أنطونيو غوترييش يشجع عليها لتعزيز عمل املنظمة يف جمال
السالم واألمن من أجل زيادة فعالية عمليات السالم وقيمتها
املضافة .ولطاملا شجعت بريو ،بصفتها عضواً غري دائم يف جملس
األمن ،على منح واليات واقعية ومرنة لعمليات السالم ،ونؤكد
من جديد التزامنا بتوفري القوات املدربة على النحو الواجب واليت
تتحلى باالنضباط وحترتم السكان املضيفني ،مع زيادة تدرجيية
يف مشاركة املرأة البريوفية.

A/74/PV.4

لقد عززت بريو ،بصفتها رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب،
خمتلف اجلهود املبذولة للتصدي آلفة اإلرهاب .وقد شجعت
أيضاً على تعميق فهم طبيعة ونطاق الصالت القائمة بني
اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة ،بغية حتديدها وتفكيكها،
وال سيما من خالل قرار جملس األمن  ،)٢٠١٩( ٢٤٨٢الذي
اختذ باإلمجاع خالل رئاستنا يف شهر متوز/يوليه املاضي (انظر
.)S/PV.8582
وأخرياً ،بالنيابة عن شعب وحكومة بريو ،أؤكد جمدداً
التزامنا الراسخ مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،واقتناعنا
بأن تعددية األطراف هي وسيلة كفيلة مبعاجلة املشاكل العاملية
مثل تغري املناخ واإلرهاب وانتشار األسلحة والفساد واالجتار غري
املشروع باملخدرات ،من بني أمور أخرى.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالرجال والنساء
وأؤكد للجمعية العامة أن بريو ستواصل مشاركتها البناءة
الذين ضحوا بأرواحهم يف سبيل قضية السالم على مدى العام وتنسيق جهودها مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة من أجل
املاضي .وعلى وجه اخلصوص ،أود أن أشيد بذكرى ضابط حتقيق األهداف اليت دفعت إىل إنشاء املنظمة.
الصف إدوين أوغوستو تشريا رييس من بريو ،الذي تويف أثناء
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
اخلدمة يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق العامة ،أود أن أشكر رئيس مجهورية بريو على البيان الذي أدىل
االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
به للتو.
وقد سعت بريو باستمرار يف جملس األمن إىل وحدة أعضائه
من أجل اإلسهام يف حل النزاعات اخلطرية اليت جتري حالياً
يف خمتلف املناطق واليت هتدد ،يف بعض احلاالت مثل الشرق
خطاب السيد ماكي سال ،رئيس جمهورية السنغال
األوسط ،بتصعيد الوضع وتعريض السالم العاملي للخطر .وقد
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
أعطينا أيضاً األولوية للمبادرات اليت تسعى إىل احلد من العواقب
الوخيمة لتلك النزاعات على أضعف فئات السكان ،وخباصة إىل خطاب رئيس مجهورية السنغال.
اصطحب السيد ماكي سال ،رئيس مجهورية السنغال ،إىل
النساء واألطفال ،مع كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين
داخل قاعة اجلمعية العامة.
ومعاجلة األسباب اجلذرية لتلك النزاعات .استُك ِم َل ذلك
بإعطاء األولوية ملشاركة النساء والشباب يف العمليات الوطنية
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
ملنع نشوب النزاعات وحلّها وبناء السالم.
العامة ،يشرفين أن أرحب يف األمم املتحدة بفخامة السيد ماكي
سال ،رئيس مجهورية السنغال ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.

اصطحب السيد مارتن فيسكارا كورنيخو ،رئيس مجهورية
بريو ،إىل خارج قاعة اجلمعية العامة.
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الرئيس سال (تكلم بالفرنسية) :أتقدم بأحر التهاين
للرئيس على انتخابه وأمتىن له كل النجاح يف توجيه أعمال
اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعني .كما أود أن أشكر
سلفه على إسهاماهتا يف جهودنا املشرتكة .وأشجع األمني العام
مرة أخرى على مواصلة االضطالع مبسؤولياته يف خدمة الدول
األعضاء.

24/09/2019

إن اإلرهاب هو اإلنكار املطلق لإلنسانية ،وجيب مكافحته
بكل أشكاله ومظاهره .وهلذا السبب ،انضم بلدنا إىل املبادرة
اليت أطلقتها فرنسا ونيوزيلندا يف باريس يف أيار/مايو “ -نداء
كرايستشريش إىل العمل للقضاء على املضمون الذي ينشره
اإلرهابيون واملتطرفون العنيفون على اإلنرتنت”  -يف أعقاب
اهلجوم الذي وقع يف  15آذار/مارس على اجلالية املسلمة يف
كرايستشريش .وجيب أن نرفض رفضا قاطعا اخلطاب الشعبوي
الذي يتالعب بالعقول ويعزز الكراهية ويؤدي يف هناية املطاف
إىل التهوين من خطر العنصرية وكراهية األجانب والتطرف
العنيف.

إننا مطالبون يف هذه الدورة للجمعية العامة بتنشيط اجلهود
املتعددة األطراف الرامية إىل القضاء على الفقر والنهوض
بالتعليم العايل اجلودة واختاذ إجراءات ملكافحة تغري املناخ وتعزيز
اإلدماج .وهذه حتديات رئيسية وآنية .ولكن بالنسبة للماليني
ويف املقابل ،فإن احلكمة األفريقية متجد التعايش السلمي
من ضحايا احلرب واإلرهاب ،فإن التحدي الرئيسي وجودي
واحرتام التنوع من خالل بذل جهود توفيقية تنشئ نظاما قائما
وهو يتمثل يف العيش يف سالم وأمن.
ففي منطقة الساحل ،ال تزال اجلماعات اإلرهابية تنشر على االنفتاح والسالم ،ميكن يف ظله أن يعيش كل إنسان
املوت يوميا ،مما يتسبب يف حتول اآلالف من األشخاص إىل يف سالم مع نفسه ومع جريانه .واستنادا إىل هذه احلكمة،
الجئني أو نازحني ويف تدمري اخلدمات االجتماعية األساسية .فإن الفضل يف مجال قوس قزح مرده إىل تعدد ألوانه .كما أن
والسنغال ،بوصفها من البلدان املسامهة بقوات يف بعثة األمم هذا يعين أن السالم كذلك هو شكل من أشكال التنوع وأنه
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،ال ميكن أن يكون هناك مركز أعلى للحضارة ميلي على اآلخرين
تعرب عن تضامنها مع أعضاء اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل كيف يكونون وكيف يتصرفون وأن مجيع الثقافات واحلضارات
متساوية يف الكرامة .ولذلك ،قررت السنغال إقامة النصب
وشركاء التحالف من أجل منطقة الساحل.
التذكاري يف غوريه إلحياء ذكرى األيام املظلمة للرق ولالحتفاء
ونظرا ألن التهديدات تتجاوز احلدود ،ينبغي أال تُعاجل بالتعايش السلمي بني الشعوب يف ظل احرتام تنوعها.
بطريقة جمزأة .فتحقيق السالم واألمن واالستقرار يف منطقة
وبالتأكيد ،فإن حالة السلم اليت تلهم املثل العليا لألمم
الساحل يشكل جزءا ال يتجزأ من السالم واألمن واالستقرار
يف العامل .ووفقا للنتائج اليت خلص إليها مؤمتر القمة االستثنائي املتحدة أكثر توافقا مع واقع اإلنسان من حالة احلرب .ولكن
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مسألة مكافحة السالم ليس جمرد غياب احلرب .بل إنه أيضا احلالة الذهنية اليت
اإلرهاب ،الذي عقد يف  14أيلول/سبتمرب ،ال تزال السنغال جتعل اإلنسان يشعر بالسكينة والراحة .ومن هذا املنطلق ،تدعو
ُ
ملتزمة باحرتام سيادة بلدان مثل مايل وسالمتها اإلقليمية ضد أي السنغال بقوة إىل حتقيق املصاحلة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
نية انفصالية .وندعو جملس األمن إىل تزويد بعثة األمم املتحدة وإىل إعمال حق الشعب الفلسطيين يف إقامة دولة متلك مقومات
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل بوالية قوية احلياة ،وعاصمتها القدس الشرقية ،تعيش جنبا إىل جنب مع
دولة إسرائيل يف سالم داخل حدود آمنة ومعرتف هبا دوليا.
ومعدات مالئمة ملكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل.
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إن احلوار هو جوهر األمم املتحدة  -دارنا املشرتكة .وقد التدفقات املالية غري املشروعة ،اليت تكلف أفريقيا أكثر من
مت بناء هذه الدار على رماد احلرب من أجل حتسني تعددية  ١٠٠بليون دوالر سنويا.
األطراف اليت تفضي إىل حتقيق التعاون والتعايش السلمي بني
وندعو إىل تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،مبا يف
الشعوب .ويف مواجهة التهديدات والتحديات العاملية اليت ذلك غاية تقدمي  ١٠٠بليون دوالر سنويا دعماً لعملية االنتقال
تتجاوز الدولة القومية ،فإن هذه املنظمة هي املكان الذي نعرب يف جمال الطاقة والتكيف مع تغري املناخ .وندعو إىل الوفاء
فيه عن شواغلنا وتتالقى فيه أفكارنا ومقرتحاتنا حلل مشاكلنا بااللتزامات اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر الشراكة العاملية الثالث
املشرتكة .فهنا تتالقى آمالنا يف التوصل إىل حل وسط من من أجل متويل التعليم ،الذي عقد يف داكار يف شباط/فرباير
أجل حتقيق أهدافنا املشرتكة ،على النحو الذي دعا إليه ميثاق  ،٢٠١٨لتعبئة  3باليني دوالر على مدى ثالث سنوات من
األمم املتحدة.
أجل التعليم والتدريب.

إن اإلميان بتعددية األطراف ال يزدهر إال وفقا للقواعد
وااللتزامات املتفق عليها .وعندما جيري الطعن يف هذه القواعد
وااللتزامات ،يهتز هذا اإلميان وتُقوض املثل العليا لألمم املتحدة.
ونتيجة لذلك ،تؤكد السنغال من جديد التزامها بتعددية
األطراف وبإصالح احلوكمة العاملية وجعلها شاملة للجميع من
خالل متثيل أفريقيا بشكل أكثر إنصافا يف جملس األمن.
وبصفيت رئيس اللجنة التوجيهية للشراكة اجلديدة من
أجل تنمية أفريقيا ،فإنين أرحب بدينامية الشراكات  -القدمية
واجلديدة منها على السواء  -مع أفريقيا .ونؤيد وجود رؤية
أخرى للعالقات مع القارة ،ختلو من التحيز وتقوم على أساس
جتديد الشراكات املفيدة للطرفني .إن أفريقيا ليست حباجة إىل
وصاية.
إن أفريقيا حباجة إىل الشراكات

املتصور
فحن نريد جتارة أكثر عدال ال تبالغ يف اخلطر
َّ
الذي ينطوي عليه االستثمار يف القارةُ ،تـ َؤّمن أسعارا منصفة
للمواد اخلام ،وحتمي حقوق البلدان املضيفة ومصاحل املستثمرين
على ح ّد سواء وتشجع إنشاء سالسل إمداد حملية .وندعو إىل
إصالح النظام الضرييب الدويل ،حبيث تُدفع الضرائب مقابل
األنشطة املدرة للثروة واألرباح ،وإىل اختاذ إجراءات أكثر صرامة
ضد التهرب من الضرائب وجتنبها ،وغسل األموال ،وغريها من
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وترى أفريقيا أن إرساء حوكمة عاملية أكثر مشوال ،وجتارة
أكثر توازنا ،وإصالح نظام الضرائب الدويل والوفاء بااللتزامات،
هي التحديات احلقيقية اليت تواجه تعددية األطراف اليوم .فهي
التحديات احلقيقية اليت علينا أن نعاجلها معاً إذا ما أردنا تنشيط
اجلهود املتعددة األطراف الرامية إىل القضاء على الفقر ،وتعزيز
التعليم اجليد ،والتصدي لتغري املناخ وتعزيز اإلدماج.
وبذلك ،يكون مصري الشعب يف املقام األول بني يديه،
وهلذا تسعى السنغال بعزم إىل حتقيق هدفها اإلمنائي لعام ٢٠٣٥
من خالل خطة “السنغال الناشئة” .وخالل املرحلة األوىل من
اخلطة ،يف الفرتة من  ٢٠١٤إىل  ،٢٠١٨اضطلعنا بعدة مشاريع
إمنائية ختص اهلياكل األساسية من خالل االستثمار العام .أما
املرحلة الثانية ،اليت تغطي الفرتة من  ٢٠١٩إىل  ،٢٠٢٣فقد
استُهلّت يف كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٨وتتضمن خطة عمل
ذات أولوية تركز تركيزاً أش ّد على االستثمار اخلاص يف هذه
القطاعات االسرتاتيجية من قبيل الزراعة وتربية املواشي ،ومصائد
األمساك ،واهلياكل األساسية للنقل واخلدمات ،والطاقة ،والتعليم،
والتدريب ،واالقتصاد الرقمي ،والصحة ،واهلياكل األساسية
الفندقية والسياحية ،واإلسكان ،مبا يف ذلك برنامج مدته مخس
اكب تلك اجلهود
سنوات لبناء  ١٠٠ ٠٠٠مسكن .وقد و َ
ُ
تبسيط اإلدارة العامة واإلنفاق ،مع حتسني تعبئة املوارد الداخلية.
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اصطحب السيد جوزييب كونيت ،رئيس جملس وزراء مجهورية
إيطاليا ،إىل املنصة.

ويف الوقت نفسه ،ما فتئنا نرتجم رؤية “السنغال للجميع”
يف شكل سياسات عامة متعلقة باإلدماج االجتماعي واملساواة
بني األقاليم ،مبا يف ذلك برنامج التنمية اجملتمعية يف حاالت
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :يسرين عظيم السرور أن
الطوارئ ،وما يتضمنه من عناصر بشأن املياه ،والكهرباء ،وطرق أرحب بدولة السيد جوزييب كونيت ،رئيس جملس وزراء مجهورية
ّ
فك العزلة واملعدات الالزمة للمرأة الريفية؛ والتغطية الصحية إيطاليا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
للجميع؛ وبرنامج ِمنَح الضمان األسري الوطين ألضعف
السيد كونتي (إيطاليا) (تكلم باإليطالية؛ وقدم الوفد
الفئات؛ ووفد تسريع مباشرة األعمال احلرة للمرأة والشباب.
ترمجة شفوية باإلنكليزية) :إننا نواجه يف هذا األسبوع الرفيع
ويف ضوء املثل األعلى للسالم واألخوة اإلنسانية اليت املستوى حتديا كبريا ،أال وهو اإلميان بتعددية األطراف وبدور
يسر السنغال أن تستضيف املنتدى األمم املتحدة الذي ال غىن عنه ،واالستثمار فيهما .وقبل بضعة
جتمعنا يف هذه القاعةّ ،
العاملي التاسع للمياه ،املقرر عقده يف عام  ،٢٠٢١واأللعاب أشهر ،استخدم األمني العام عبارة “عامل تشويه املتاعب”
األوملبية للشباب يف دورهتا الرابعة ،املزمع تنظيمها يف عام  ٢٠٢٢لوصف سعة نطاق التحديات اليت حنن مدعوون إىل مواجهتها
وهي األوىل يف تاريخ األلعاب األوليمبية اليت ستجري يف القارة ومدى تعقيدها  -أي تغري املناخ ،والنزاعات املسلحة ،وحقوق
األفريقية .وحيدونا األمل يف أن يُسهم هذان احلدثان يف تعزيز اإلنسان ،وعدم املساواة واملنازعات التجارية .وتركز مناقشتنا
السالم واألخوة بني الشعوب ويف بناء عامل أفضل وأكثر ترحاباً على موضوعات واسعة النطاق ،وهي مكافحة الفقر ،والتعليم
للجميع .وندعو أسرة األمم املتحدة برمتها إىل احلضور.
اجليد باعتباره مصدرا للفرص الشخصية واالجتماعية و ُ
العمل
على محاية البيئة .وميثل اإلدماج وجعل اإلنسان يف صميم العمل
وأمتىن كل التوفيق للجمعية العامة يف هذه الدورة.
القاسم
السياسي لألمم املتحدة ولكل دولة من الدول األعضاء
َ
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
املشرتك بني هذه املوضوعات .وتعرتف النزعة اإلنسانية القائمة
العامة ،أود أن أشكر رئيس مجهورية السنغال على البيان الذي
على اإلدماج ،واليت أحب أن أشري إليها ،باملساواة يف الكرامة
أدىل به للتو.
بني كل األفراد وهي دليل على تبلور احلداثة حقاً.
اصطحب السيد ماكي سال ،رئيس مجهورية السنغال ،من
وتستند إيطاليا إىل تعددية األطراف الفعالة وتؤيدها علنا
قاعة اجلمعية العامة.
ألن العمل اجلماعي واملنسق وحده بوسعه إرساء أسس احللول
البند  ٨من جدول األعمال (تابع)
املناسبة للتحديات العديدة اليت تواجهنا .وجيب أن تقوم تعددية
مناقشة عامة
األطراف الفعالة على ما بوسع اجملتمع الدويل أن يسهم به
خطاب السيد جوزييب كونتي ،رئيس مجلس وزراء جمهورية استناداً إىل التعاون ،والشفافية ومبدأ املساواة بني الدول من
أجل تصحيح جوانب االختالل اليت تشوب العوملة .غري أن
إيطاليا
ما جيب أن يُلهم تعددية األطراف ويكون الَبـ ْوصلة اليت هتتدي
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
هبا ،هو احرتام اإلنسان بدءا باالعرتاف بالكرامة الشخصية
إىل خطاب رئيس جملس وزراء مجهورية إيطاليا.
واالجتماعية.
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وبدون مثل هذا األساس ،تصبح تعددية األطراف جمرد
أداة ،ال شك يف أهنا قد تكون مفيدة ،ولكن ال ميكن أن يُتوقع
منها إنارة الطريق للتوصل إىل خيارات رصينة تستند إىل القيم.
فالنزعة اإلنسانية هي السمة املميزة للحكومة اليت أترأسها.
ويتمثل هدفنا يف تعزيز الدميقراطية اإلنسان احلقيقية .ففي
بعض األحيان ،نعترب مؤسساتنا الدميقراطية قائمة فقط على
التفاعل بني األغلبيات واألقليات .وننسى أن وراء تلك األرقام
عالقات إنسانية ،ولكن إذا متكنا من إبقاء تلك احلقيقة حاضرة
يف األذهان ،فإن نظم حكومتنا ستظهر وجها إنسانيا ولن
تتحول إىل السلطوية .هذه هي املبادئ اليت نؤيدها يف تصورنا
جملتمع الغد ،جنبا إىل جنب مع املبادئ األساسية املنصوص
عليها يف دستور إيطاليا.
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املُ َّ
شكلة حديثا استنهاض صفقة خضراء جديدة ،وإعادة توجيه
نظام اإلنتاج بأكمله من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،وتشجيع
السلوك املسؤول اجتماعيا من جانب مجيع اجلهات املعنية.
وفيما يتعلق بظاهرة تغري املناخ ،فإننا نتفق متاما مع احلاجة امللحة
إىل اختاذ إجراءات على الصعيد العاملي للتصدي هلذا التحدي،
على حنو ما مت اإلعراب عنه باألمس يف قمة العمل املناخي.
ومل نعلم إال يف اآلونة األخرية من خالل التقارير الصحفية
أن كتلة جليدية على اجلانب اإليطايل من قمة جبل مون بالن
 وهي أعلى قمة يف جبال األلب وأكثرها هيبة  -تواجه خطراالهنيار .وال ميكن أن نظل غري مبالني إزاء تلك األنباء املفزعة
أو أن نتوهم أهنا ال تعنينا أو أن اخلطر بعيد عنا يف الزمن أو
املكان .بل ينبغي هلذه األنباء ،عوضا عن ذلك ،أن تسبب
جزعنا الشديد وتدفعنا إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة .وهلذا
السبب سنواصل تشجيع املواطنني ،وال سيما منهم الشباب،
على التصرف على حنو ما فعلت عندما التقيت مع بعضهم يف
روما يف آذار/مارس .إننا ندرك األثر غري املتناسب لتغري املناخ
على األجيال املقبلة.

وحنن يف إيطاليا قد بدأنا مرحلة جديدة من اإلصالحات،
اليت هتدف إىل بناء مستقبل مستدام جلميع أولئك الذين سيأتون
بعدنا .وهو مشروع يركز على احللول اليت من شأهنا أن حتسن
حياة املواطنني واالستجابة لالحتياجات العاجلة يف جمتمعنا.
وهو طريق تعززه تدابري اإلدماج االجتماعي واملساواة اليت قد
ويشكل اتفاق باريس بشأن تغري املناخ نقطة انطالق
اعتمدناها بالفعل واليت سنستمر فيها وننفذها بأقصى درجة
هامة ،ولكن جيب علينا أن نبقى واجبنا األخالقي والسياسي
من التصميم.
وباالنتقال إىل الساحة الدولية ،فإن اسرتاتيجيتنا للتصدي نصب أعيننا ،وهو تسليم الكوكب ألطفالنا يف أفضل حال
لألسباب اجلذرية لزعزعة االستقرار جيب أن تكون طموحة .فبعد ممكن .وعالوة على ذلك فإن إيطاليا ،نظرا لدورها القيادي يف
انقضاء أربع سنوات على اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام جمال الطاقة املتجددة ،تقف يف طليعة مكافحة تغري املناخ .وقد
 ،2030حنن اآلن حباجة إىل تسريع عملية تنفيذ أهداف التنمية حققت إيطاليا بالفعل األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات لعام
املستدامة وتكثيفها ،مع الرتكيز على أجنع السياسات املتوسطة  2020اليت حددها االحتاد األورويب ،وحنن ملتزمون ،حبلول
األجل والطويلة األجل .وإيطاليا ملتزمة متاما بتنفيذ أهداف هناية العام املقبل ،بوضع اسرتاتيجية ترمي إىل حتقيق احلياد
التنمية املستدامة .ونعرب عن التزامنا يف القطاع اخلاص من املناخي حبلول عام .2050

ولن نرتدد يف دعمنا للرئاسة الشيلية للمؤمتر اخلامس
خالل شركاتنا الكربى ،ويف جمتمعنا املدين الذي يسوده شعور
قوي بالتقاليد والوعي ،والقدرة على اختاذ إجراءات وموقف والعشرين للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
استباقي بشأن هذه املسائل .ومن ضمن أولويات احلكومة تغري املناخ .وحنن راضون بصفة خاصة عن شراكتنا مع اململكة
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املتحدة يف األعمال التحضريية للمؤمتر السادس والعشرين ،اإلنسانية ،وعمليات اإلجالء يف حاالت الطوارئ ،غري أن
واالجتماع التحضريي الذي ستستضيفه إيطاليا ،وغري ذلك من إيطاليا مل تعد وحدها .فقد اغتنمت أوروبا الفرصة أخريا للقيام
بدورها من دون مواصلة حثها على القيام بذلك.
األحداث اهلامة ،مبا يف ذلك حدث مكرس للشباب.
غري أننا ندرك أن كل ما ذكرته غري كاف وال ميكن أن
يكون كافيا .وجيب السعي إىل إحداث تغيري جذري يف العقليات
الثقافية .وهذا هو السبب يف رغبتنا يف إدراج محاية البيئة والتنوع
البيولوجي والتنمية املستدامة ضمن املبادئ األساسية للدستور
اإليطايل .والقيام بذلك يعين التوصل إىل طريقة جديدة للتفكري
يف العالقة بيننا وبني الكوكب ،وبيننا وبني األجيال املقبلة باعتبار
ذلك أساس ميثاقنا االجتماعي .ويعين التخلي عن منطق
امللكية الذي يدفعنا إىل التوهم بأننا نسيطر على كوكب األرض
بصورةحصرية ،يف حني أننا ورثنا حق رعاية هذا الكوكب ،الذي
جيب أن ننقله إىل األجيال املقبلة.

وتتخذ إيطاليا إجراءات حازمة وحامسة على الصعيد الدويل
من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ،استنادا إىل مبادئ العاملية وعدم
التجزئة وترابط احلقوق واحلريات األساسية ،اليت جيب االعرتاف
هبا وكفالتها جلميع األفراد دون متييز أو تفريط .وأعرب عن
تقديري البالغ للمبادرة اليت روج هلا باألمس الرئيس ترامب بشأن
احلرية الدينية ،وهي مسألة تلتزم هبا إيطاليا التزاما عميقا على
الدوام (انظر  .)A/74/PV.3وستعمل إيطاليا من أجل جملس
حقوق اإلنسان ،بصفتها عضوا فيه لفرتة السنوات الثالث من
 2019إىل  ،2021مستوحية من شعار “حقوق اإلنسان من
أجل السالم”.

ويشكل املستوى احلايل غري املسبوق من اهلجرة حتديا
كبريا آخر فيما يتعلق باختبار قدرة اجملتمع الدويل على املواجهة
ومدى تضامنه .وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية ،فإن هذه الظاهرة
تقتضي تقاسم األعباء واملسؤوليات بني مجيع البلدان ،سواء
كانت بلدان املنشأ أو العبور أو املقصد .وحنن نقرتب اليوم من
حتقيق هذا اهلدف من خالل تشغيل آلية تلقائية إلعادة توزيع
املهاجرين بني خمتلف البلدان األوروبية .وحنن على وشك بلوغ
مفرتق طرق ،واالنتقال من مرحلة الطوارئ يف إدارة ظاهرة اهلجرة
إىل مرحلة هيكلية تقوم على الشراكة بني الدول.

ونفخر بإسهامنا يف جهود األمم املتحدة حلفظ السالم
عن طريق توفري أفضل ما لدينا من قوات وتكنولوجيا .وينبغي
أن يكون منع نشوب النزاعات ووقوع األزمات هو األولوية
السياسية لنا مجيعا ،وال سيما األمم املتحدة ،اليت أنشئت
خصيصا إلنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب .وعند
ظهور أوىل عالمات نشوب أزمة ،جيب أن نزيد من االستخدام
املنهجي ألدوات تسوية املنازعات بالوسائل السلمية املتاحة لنا،
بدءا بالوساطة ،وإشراك مجيع قطاعات اجملتمع ،مبن يف ذلك
النساء والشباب .كما نشجع مبادرات الوساطة من خالل
دعمنا لشبكة الوسيطات يف منطقة البحر األبيض املتوسط،
اليت أطلقناها يف عام .2017

وكما نعلم مجيعا ،فإن اهلجرة تأيت نتيجة ألسباب عميقة
اجلذور تتطلب اختاذ إجراءات فورية ،إىل جانب املنظورات
املتوسطة األجل والطويلة األجل .وجيب علينا مجيعا العمل من
أجل القضاء على هذه األسباب اجلذرية .ويف الوقت نفسه،
ال ميكننا التنازل عن ضمان وجود نظام صارم وفعال إلعادة
املهاجرين غري الشرعيني .ومل تتوقف إيطاليا قط عن القيام
بدورها .ونواصل املشاركة يف برامج إعادة التوطني ،واملمرات
50/76

ويسرين أن أذكر مبادرة إيطالية خالصة صيغت يف قرية
صغرية يف توسكانيا تسمى رونديين .ولكن على مدار أكثر
من  ٣٠عاما ،ظل املئات من الشباب القادمني من البلدان
اليت تشهد نزاعات يُد َعون إىل العيش معا وإىل االخنراط بصورة
يومية يف حوار مبين على احلقائق حيمل رسالة سالم يوما بعد
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يوم  -رسالة مفادها أننا ندعم ضرورة العمل على إجياد حلول
سياسية يف البحر املتوسط الكبري يف املقام األول .وتتمثل إحدى
أولويات إيطاليا االسرتاتيجية يف إسهامها الكبري يف جهود األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار لكفالة الظروف املواتية لتحقيق التنمية
يف منطقة يرتبط هبا أمننا وازدهارنا ارتباطا وثيقا.
بعد انقضاء ما يقرب من تسع سنوات على سقوط معمر
القذايف ،مل يتمكن شعب ليبيا بعد من العيش يف سالم ورخاء.
وبالنسبة للمجتمع الدويل ،فإن الوقت قد حان لتجديد التزامه
جبعل ليبيا دولة مستقلة ودميقراطية تنعم بالسالم .وجيب علينا
مجيعا العمل لدعم بعثة األمم املتحدة للدعم وجهود املمثل
اخلاص لألمني العام لليبيا غسان سالمة .والتوصل إىل وقف
موثوق إلطالق النار ليس سوى خطوة أوىل عاجلة وضرورية
الستئناف حوار سياسي جامع بني كل األطراف الليبية ،وهو
األداة الوحيدة للتوصل إىل حل دائم .ولذلك ،من املهم للغاية
أن متتثل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة لاللتزام باحرتام
وتنفيذ حظر توريد األسلحة املفروض على ليبيا ،وبالتايل احليلولة
دون تصعيد النزاع يف املستقبل .كما إن احلل الدائم يستتبع
إجياد تسوية معقولة ميكن أن تضمن التوزيع العادل لثروات ليبيا
واستخدامها لصاحل كامل الشعب اللييب.
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وتدرك إيطاليا التحديات األخرى يف القارة األفريقية .ونود
أن نضطلع بدور بارز على الصعيد الثنائي .ولذلك أيضا ،تؤكد
الزيارات العديدة اليت قمت هبا إىل أفريقيا يف األشهر األخرية
اهتمامنا بذلك اجلزء من العامل ،الذي نعتزم أن نعزز تعاون
االحتاد األورويب معه .وإذ ندرك أمهية العمل املنسق بني أوروبا
وأفريقيا ،نود أن نقيم شراكة جديدة مبنية على املساواة .ونشارك
يف مشروع جترييب لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد،
ستشارك فيه العديد من البلدان األوروبية ووكالة إيطالية ممتازة
تعمل يف قطاع الطاقة .ومن الواضح أن تركيز إيطاليا على منطقة
البحر األبيض املتوسط يستلزم التزاما قويا بالتصدي لألزمة يف
منطقة الساحل.
وال ميكننا أن ننسى ،يف الوقت نفسه ،األمهية االسرتاتيجية
للقرن األفريقي ،حيث تشهد املنطقة عملية تغيري جديدة جيب
أن ندعمها .ومن املهم للغاية أن نشري إىل املصاحلة بني إثيوبيا
وإريرتيا والتشكيل الواعد حلكومة انتقالية بقيادة مدنية يف
السودان.
تتابع إيطاليا بقلق ،بصفتها عضوا مؤسسا يف االحتاد
األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي ،التفتيت التدرجيي
ألدوات ظلت لعقود تسهم يف االستقرار االسرتاتيجي يف أوروبا
والعامل .وقد أحرزنا العديد من النجاحات ،ولكن جيب علينا
أيضا مواصلة مكافحة اإلرهاب .وسنعمل على نشر ثقافة احرتام
املؤسسات واآلراء األخرى باعتماد مجيع الصكوك الالزمة ملنع
انتشار الكراهية ومن خالل كلمات ،ال تضيع يف خضم فتنة
عامة .ولكنها ذات ثقل ،بل وثقل كبري.

وتواصل إيطاليا الضغط ،يف أعقاب مؤمتر بالريمو ،من
أجل اختاذ اجملتمع الدويل إلجراءات متسقة .وذلك هو اجتاه
املبادرات اليت نعكف على وضعها ،بالتعاون مع فرنسا وأملانيا
وشركاء آخرين ،يف إطار التحضري ملؤمتر دويل سنستضيفه بشأن
ليبيا .وأود أن أعرب عن تقدير إيطاليا للعمل الذي قامت به
مجيع فروع األمم املتحدة بشأن ليبيا ،وبصفة خاصة املنظمات
كما تعتزم إيطاليا استئناف العمل على الصعيدين الوطين
اليت تعمل ملساعدة املهاجرين والالجئني املستضعفني .غري أنين واألورويب يف منطقة غرب البلقان ،اتساقا مع دورها التقليدي
آمل ،استنادا إىل معلوماتنا من امليدان ،أن يكون للمنظمة وجود اهلادف إىل حتقيق االستقرار يف املنطقة .فهناك هتديدات جديدة
أكرب وأكثر وضوحا.
متزايدة لألمن الدويل ،تتطلب التزاما متعدد األطراف بنزع
السالح وعدم االنتشار .وتدعو إيطاليا إىل االنضمام العاملي
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ألنظمة عدم االنتشار النووي والبيولوجي والكيميائي وتنفيذها
تنفيذا كامال.
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إذا عملنا بعزم وشجاعة ورؤية وإذا مل نرتكب خطأ السعي إىل
حتقيق توافق يف اآلراء على املدى القصري .وجيب علينا أن نعرف
كيف نتصور مستقبال وأن نعرف كيف نبنيه لنُخلفه ألبنائنا
وأحفادنا .فصوهتم يزداد علوا كل يوم؛ ويتمثل واجب القادة يف
االستماع إىل صوهتم وترمجته إىل إجراءات ملموسة.

تظل خطة العمل الشاملة املشرتكة املربمة مع إيران أحد
العناصر الرئيسية للهيكل العاملي لعدم االنتشار .ولذا ،فإننا
نناشد إيران العودة إىل االمتثال الكامل اللتزاماهتا مبوجب خطة
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :بالنيابة عن اجلمعية
العمل .ومن مصلحة اجملتمع الدويل برمته أن حيدث هذا،
وكذلك من خالل اإلبقاء على قنوات احلوار الالزمة مفتوحة العامة ،أود أن أشكر رئيس جملس وزراء مجهورية إيطاليا على
مع طهران.
البيان الذي أدىل به من فوره.

اصطحب السيد جوزييب كونيت ،رئيس جملس وزراء مجهورية
إيطاليا ،من املنصة.

وينبغي أن يتمثل هدف مشرتك آخر يف ختفيض حدة
التوتر يف منطقة اخلليج ،حيث ترتفع خماطر التصعيد .ونعتقد
أن مثة مصلحة مجاعية ،وليس إليطاليا وحدها ،يف كفالة حرية خطاب السيد بيدرو سانشيث بيريث  -كاستيخون ،رئيس
املالحة بالنظر إىل أثرها الكبري على االقتصاد العاملي.
حكومة مملكة إسبانيا
متثل األمم املتحدة واملبادئ اليت أهلمت امليثاق النقطة
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :تستمع اجلمعية اآلن
املرجعية الوحيدة اليت ميكن أن تقود البشرية اليوم يف التصدي إىل خطاب دولة السيد بيدرو سانشيث برييث  -كاستيخون،
للتحديات اجلديدة واألكثر تعقيدا اليت يواجهها اجملتمع الدويل .رئيس حكومة مملكة إسبانيا.
وجيب علينا مجيعا أن نلتزم بكفالة أن تتمكن املنظمة ،قدر
اصطحب السيد بيدرو سانشيث برييث  -كاستيخون،
استطاعتها ،من الوفاء بواليتها .ومن بني خطط اإلصالح اليت
رئيس حكومة مملكة إسبانيا ،إىل املنصة.
نؤيدها بإميان خاص التزام األمني العام بتمكني النساء والفتيات
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية) :يسرين عظيم السرور
وحتقيق املساواة بني اجلنسني بوصفهما أداتني لتعزيز فعالية
أن أرحب بدولة السيد بيدرو سانشيث برييث  -كاستيخون،
املنظمة.
رئيس حكومة مملكة إسبانيا ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
ونشدد يف برنامج حكوميت على اهلدف الواضح املتمثل يف
السيد سانشيث برييث  -كاستيخون (إسبانيا) (تكلم
السعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني .فال ميكننا أن نسمح
باإلسبانية) :يف هذه اللحظة عينها ،وإذ أستهل خطايب هنا،
بالظلم الفادح املتمثل يف أداء املرأة لنفس العمل وتقاضيها أجرا
تركب امرأة شابة حامل من منطقة الساحل قاربا بالستيكيا
أقل من الرجل .وجيب علينا أن نبذل جهودا متضافرة يف عملية
مكتظا ،خماطرة حبياهتا لتعرب البحر حبثا عن مستقبل أفضل.
إصالح جملس األمن جلعله أكثر دميقراطية وفعالية ومتثيال جلميع
وهي تعرف أن هناية الرحلة غري مضمونة ألن البحر املتوسط قد
أعضاء األمم املتحدة.
أصبح لألسف أكرب مقربة مائية يف العامل .إهنا تفر من اجلوع
يف اخلتام ،هناك العديد من التحديات اليت يتعني علينا واجلفاف ،غري أهنا ال متلك خيارا آخر .وعلى اجلانب اآلخر من
التصدي هلا بوصفنا صناعا للقرار السياسي .وميكننا أن ننجح احمليط األطلسي ،جتتاز أسرة من أمريكا الوسطى مشال املكسيك
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سريا على األقدام ألن أفرادها قد فقدوا األمل إىل درجة ال ميكن مشاكل شعوبنا ال ميكن أن تنتظر .جيب أن نتحرك اآلن ألن
معها ألي جدار ،مهما عال ،أن يقف يف طريق سعيهم للعثور حتديات هذه األلفية تتجاوز حدود وقدرات دولنا القومية.
على السالم والغذاء واملأوى ألطفاهلم.
جيب أن نتحرك حىت تتمكن اجلمعية من إحداث تغيري
حقيقي .لقد طلب منا األمني العام أنطونيو غوترييش إلقاء
عدد أقل من اخلطب وطرح املزيد من اخلطط .جيب أن نستبدل
اخلطب العظيمة بالتزامات واضحة .ما يريده مواطنونا منا هو
العمل .مل حيدث من قبل يف تاريخ البشرية أن كانت احلاجة إىل
وضع مشروع عاملي مشرتك هبذا القدر من األمهية واإلحلاح .إن
مسؤوليتنا حتتم علينا حتديد رؤيتنا للمستقبل.

ويف هذه اللحظة عينها ،وبينما أخاطب اجلمعيةُ ،يري
روبوت عملية جراحية مبنتهى الدقة ملريض يف أحد مستشفيات
طوكيو ،منقذا إياه مما كان يعين قبل سنوات مضت موتا
حمققا .ويف قاعة االنتظار ،على اجلانب اآلخر من جدار غرفة
العمليات ،حيدق ذوو املريض يف شاشة تلفاز وهم يشاهدون
أفراد أسرة من الوايايب (إحدى قبائل السكان األصليني) يولولون
بشكل ال ينقطع ألن النريان تأيت على ديارهم وقراهم يف قلب
أود أن أطرح بعض األسئلة :هل حنن نرى بوضوح
غابات األمازون املطرية.
املشكالت اليت نناقشها هنا اليوم؟ هل توصلنا مجيعاً إىل نفس
يف الوقت نفسه ،ويف صخب شوارع املدينة ،يتلقى واحد النتيجة؟ هل نعرف أي عامل نريد أن نرتك فيه أحفادنا؟ هل
من آالف ناقلي الربيد الذين يعملون يف ماهناتن أو لندن أو قررنا ما سيكون دورنا يف هذا التغيري؟ ليتين أصدق أننا نعرف
مدريد طلبًا أرسله للتو شخص ما من هاتفه احملمول .سوف إجابات هذه األسئلة .ومن هذا املنطلق ،امسحوا يل أن أجيب
ينال ناقل الربيد هذا رسوماً زهيدة عن كل دقيقة يقضيها يف عليها من وجهة نظر إسبانيا وأن أصف مسامهة البلد الذي
الرحلة ،ولكن مع ذلك سريكب دراجته ويقوم بالتسليم وهو أتشرف بقيادته.
يأمل أن يتلقى عاج ً
ال رسالة أخرى فيواصل بذلك يوم عمله.
أوالً ،يتضح يل متاماً ،بصفيت رئيس حكومة إسبانيا ،أن
ليس لديه خيار آخر.
التحديات األكثر إحلاحاً هي بالتحديد التحديات اليت يواجهها
أبطال القصص اليت أخربت اجلمعية هبا للتو :اجلوع ،وحالة
الطوارئ املناخية ،والثورة الرقمية ،وعدم املساواة االقتصادية
واالجتماعية ،وعدم املساواة بني اجلنسني ،وتيسري حركة املعاقني،
وعنف احلروب ،وبال شك التمييز.

إن ما أصفه للجمعية ميكن بسهولة أن يكون مقتط ًفا
من سيناريو إحدى املسلسالت البائسة العديدة يف التلفزيون
هذه األيام .لكن ال ،هذه هي القصص احلقيقية ألشخاص
حقيقيني يصرخون حىت نتحرك .هذه أمثلة حية على حجم
التحديات العاملية اليت نواجهها اليوم :حالة الطوارئ املناخية،
ثانياً ،تؤيد إسبانيا العمل العاملي املتضافر .وهلذا السبب
اجلوع ،ضغوط اهلجرة ،الثورة التكنولوجية والرقمية ،عدم املساواة يف كل مرة نأيت فيها إىل هنا نستحضر اإلعالن العاملي حلقوق
االجتماعية واجلنسانية وخطاب الكراهية ،واليت تسود اليوم.
اإلنسان .وهلذا السبب وقعنا على اتفاق باريس املعين بتغري
اجملتمعون هنا اليوم ممثلون لقرابة  200بلد تتشكل منها املناخ وخطة التنمية املستدامة لعام  ،2030بأهداف التنمية
األمم املتحدة .أريد أن أغتنم شرف وقويف هنا على هذه املنصة املستدامة السبعة عشر الواردة فيها.
ألوجه رسالة بسيطة ولكنها مدوية :جيب أن نتحرك .جيب
أن نتحرك اآلن ألن األرض تنزف .جيب أن نتحرك اآلن ألن
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ثالثا ،حنن نعرف بالضبط أي نوع من العامل نريد أن نرتك
ألحفادنا .نريد عاملاً عادالً ومستداماً ومتكافئاً .نريد جمتم ًعا
دوليًا ملتزًما بعقد اجتماعي عاملي جديد ،وهي خطة عام
 .2030نريد حكومات تشارك يف الشعور باملسؤولية وتلتزم
باحلفاظ على كوكبنا ،وبالتنمية املستدامة ،وبتوسيع نطاق القيم
الدميقراطية وإعادة تأكيدها.

اإلسبانية مسحت باستخراج رفات الدكتاتور فرانكو من الضريح
العام الذي ُدفن فيه بتشريف من الدولة .هذا انتصار كبري
للدميقراطية اإلسبانية .يف هذا اليوم 24 ،أيلول/سبتمرب ،سنغلق
فص ً
مظلما من تارخينا ،ويبدأ العمل يف إزالة رفات الدكتاتور
ال ً
فرانكو من حيث رقد  -بشكل ال ميكن تربيره  -لفرتة طويلة
ج ًدا ،ألن عدو الدميقراطية ال يستحق أن يرقد يف مكان للعبادة
أو يف مكان مبجل رمسياً.

يف عام  ،2020واليت مل تكن إسبانيا ،وهي كانت واحدة من
أوائل الدول احلديثة يف العامل ،من بني الدول املؤسسة هلذه
املنظمة العظيمة ،األمم املتحدة .مل تكن إسبانيا واحدة من
الدول املؤسسة لسبب واحد بسيط ،وهو دكتاتورية فرانكو ،اليت
احتجزت بلدنا رهينة ملدة  40عا ًما وتعاونت مع النظام النازي
خالل احلرب العاملية الثانية  -وهي حقيقة مل تكن تتوافق مع
انضمامنا إىل منظمة أُنشئت لسبب معاكس ،وهو تعزيز السالم
والقيم الدميقراطية.

ختتمر يف بلدنا ثورة كبرية من شأهنا أن تغري نظرتنا إىل العامل
لألبد .أنا أحتدث هنا عن املوجة الرابعة من احلركة النسائية.
أستطيع أن أقول بكل فخر إن زخم املساواة يف إسبانيا ال ميكن
وقفه .هناك تارخيان يف التقومي اخلاص بنا على سبيل املثال
جيسدان ذلك متا ًما 8 :آذار/مارس ،وهو اليوم العاملي للمرأة،
ويوم تفاخر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني.

أخريًا ،حنن واضحون ج ًدا بشأن الدور الذي تريد إسبانيا
لقد اختار الشعب اإلسباين السالم واحلرية والدميقراطية،
أن تؤديه ،وهو دور اجملتمع امللتزم والعطوف والواعي  -جمتمع
يأخذ زمام املبادرة ويريد أن يكون يف الطليعة ،مع بلدان أخرى ،ومن خالل هذه األدوات سنستمر يف بناء املستقبل .اليوم نريد
أن نطلعكم على اإلجنازات اليت حققناها يف السنوات األربعني
يف إحداث حتوالت كربى.
عشية الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني لألمم املتحدة ،املاضية وعلى روح التغيري لدينا.

لقد اعتنقت إسبانيا الدميقراطية يف وقت الحق ،فخرجت
من تلك الديكتاتورية املظلمة املمتدة  40عا ًما ،وجنحت يف
بناء بلد مزدهر وحر ،بناء دولة المركزية ملتزمة بالتنوع .لدى
إسبانيا أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية يف العامل؛ كما أهنا
إحدى أكثر دول العامل أمانًا؛ وهي على املستوى الدويل إحدى
أقوى الدميقراطيات يف العامل ،وحتميها ضمانات قوية .إهنا وجهة
السفر املفضلة يف العامل وأحد أفضل البلدان للمعيشة.

إن الصوت القوي لنساء إسبانيا ميكن مساعه عالياً وواضحاً
يف كل ركن من أركان البلد واملعمورة .الثقافة الذكورية ليست
مثار قلق احلكومة وحدها بل هي شاغل يومي يشارك فيه
اجلمهور العام .لقد قدم لنا جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني
درسا حقيقيا يف جمال حقوق اإلنسان ،حيث ال توجد راية
أفضل من ذلك حتتضن التنوع كمصدر للثروة البشرية.

إسبانيا اليوم هي قوة جغرافية اسرتاتيجية هامة هلا رؤية دولية،
اليوم 24 ،أيلول/سبتمرب ،هو يوم بالغ األمهية بالنسبة ودميقراطية ملتزمة ظلت تشارك بنشاط ولعقود يف بعثات السالم
إلسبانيا .اليوم مت إصدار إعالن مهم ج ًدا للمجتمع اإلسباين .التابعة لألمم املتحدة وتنفذ على الصعيد الوطين سياسات من
لقد أكملنا بشكل رمزي دائرة الدميقراطية ،ألن احملكمة العليا
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أجل تعزيز الدميقراطية وتوسيع نطاق احلقوق واحلريات اليت تتم
مناصرهتا هنا يف األمم املتحدة.
بوصف إسبانيا عضواً كام ً
ال يف هذه املنظمة فإهنا تدعو
أيضا إىل التغيري .إن اإلسهامات التارخيية لألمم املتحدة عديدة
ً
وال ميكن إنكارها ،لكن شعوبنا تتوقع منا املزيد .فيبدو أن ردود
فعلنا بطيئة وأن قدرتنا على االستجابة بطيئة يف بعض األحيان،
ولن نكون قادرين على التصدي للتحديات اليت تواجهنا إن
مل نتمكن من تقدمي أفضل ما عندنا .اآلن هو وقت العمل.
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على العكس من ذلك ،جيب أن ندرك أن هذا املستقبل
ال ميكن أن حنقق فيه النجاح إال إذا تعاملنا معه حبماس
وشجاعة وتعاون وقيادة ،وإال إذا كنا طموحني ومدركني ألن
تعددية األطراف ليس هلا بديل واقعي يف عامل اليوم .واملستقبل
سيكون املستقبل الذي نريده .إن األمر يف أيدينا وهذه املنظمة،
األمم املتحدة ،لديها الكثري لتقوله يف هذا الشأن .واألمر ممكن.
ومن مث ،علينا أن نتصرف.
ويتضمن اتفاق باريس بشأن تغري املناخ وخطة عام
 ،2030يف مجلة أمور ،التشخيص واألهداف وخريطة الطريق.
وقد عملنا جبد على مر السنني لبلورة االتفاق واخلطة وحتقيق
التوافق بشأهنما ،ومل يكن األمر سهالً .ولكننا قمنا بذلك ألننا
حباجة إىل مستقبل يشمل اجلميع وال يرتك أحدا خلف الركب،
ال بلد وال منطقة وال إنسان.

إننا نعيش يف زمن التنافر ،زمن التناقضات الكبرية ،وزمن
يتعايش فيه الفقر واملعاناة واإلقصاء االجتماعي مع التحول
التكنولوجي والثورة الرقمية  -زمن ندرك فيه بشكل متزايد
ما ينتظرنا وكيف أن ما حيدث يف اجلانب اآلخر من العامل
ميكن أن تكون له عواقب على بيئتنا .ومع ذلك ،ال يبدو أننا
ومهمتنا اآلن ليست مواصلة التفكري أو مواصلة النقاش
قادرون على استجماع الشجاعة املطلوبة للجلوس م ًعا وصياغة
بل حتويل أهداف التنمية املستدامة إىل حقيقة واقعة .وستؤثر
االتفاقات الالزمة ملعاجلة مشكالتنا.
من الواضح أن التحديات العاملية تتطلب اختاذ إجراءات القرارات اليت نتخذها اآلن على مستقبل األجيال القادمة.
منسقة على الصعيد الدويل .هذه التحديات جتسد تغيرياً حقيقياً وبالتايل فإن عدم اختاذ إجراءات مل يعد مسألة اختيار بل هو يف
يف العصر ومرحلة جديدة يف تاريخ البشرية .التحوالت الرئيسية الواقع استهتار هائل.

فرصا
دون شك تشكل هتديدات ،لكنها ميكن أن تتيح ً
أيضا ً
كبرية .وهذا هو السبب يف أن مجيع االستجابات القائمة على
احلفاظ على الوضع الراهن أو العودة إىل املاضي املثايل ،إذا
نظرنا إليها مبوضوعية ،حمكوم عليها بالفشل .أولئك الذين
يعزلون أنفسهم خلف احلمائية أو القومية املتطرفة ،أي خلف
خطاب اخلوف ،هم خمطئون بشدة .إن النظر إىل املاضي لن
جيعل املستقبل خيتفي؛ فلن ننجح بذلك إال يف حمو أنفسنا
من املستقبل .إن التغريات اليت ذكرهتا لن تتوقف ولن حترتم
أي حدود أو أي نوع من اجلدران بغض النظر عن ارتفاع هذا
اجلدران.
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لقد أشرت للتو إىل خطة عام  2030وأهداف التنمية
املستدامة ،وأود أن أشدد على كلمة املنطوق اليت أرى أهنا
ضرورية للعامل الذي نعيش فيه وهي كلمة “مستدامة” .فال شيئا
غري مستدام مقبول بعد اآلن .وهذا ،كما تعلم اجلمعية ،ليس
رأيًا أيديولوجيًا  -حىت وإن وجد البعض صعوبة يف االعرتاف
بذلك  -ولكنه حقيقة علمية قوية وواضحة .فنحن حباجة إىل
إنقاذ كوكبنا وال أحدا معفي من هذه املسؤولية .وقد قيل من
فوق هذا املنرب حتديدا إننا نواجه حالة طوارئ مناخية ال جيدي
معها أي نوع من األعذار .وتتطلب منا هذه احلالة الطارئة أن
نغري الطريقة اليت نفكر هبا وننتج هبا ونستهلك هبا ،وباختصار
الطريقة اليت نعيش هبا.
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وأعتقد أننا رأينا مجي ًعا يف هذه القاعة الصورة األخرية
للكالب وهي جتر زالجة فوق مياه غرينالند اليت مل تعد
متجمدة .ومل تكن صورة ُمرّكبة .فقد ارتفعت درجة حرارة املياه
يف تلك املنطقة مبقدار مخس درجات يف عام واحد فقط .وهذا
إنذار حقيقي مثل مشاهدة غابات األمازون حترتق ونظرة العجز
يف أعني السكان األصليني وهم يشاهدون احلرائق.

فلنعمل اآلن على التصدي حلالة الطوارئ املناخية ولنفعل
ذلك من خالل تعددية األطراف .وأقول هذا ألن إعصار
دوريان يف الواليات املتحدة واملنخفض اجلوي البارد يف إسبانيا
قبل بضعة أسابيع تصحر السنغال هي أعراض لذات الشر.
وال تكفي احللول احمللية واحللول الوطنية اليت توجد حاجة ماسة
هلا .إذن ،فلنتصرف ولنعمل على سبيل املثال على االعرتاف
بأن بعض األنظمة اإليكولوجية هي مبثابة منفعة عامة عاملية
ملاذا مل نتصرف مبا يكفي من القوة؟ إن لدينا بالفعل
ذات وضع خاص.
أمثلة على املمارسات اجليدة اليت أود أن أروج هلا :على سبيل
جزءا من جمموعة الدول املثال ،تؤيت اجلهود املشرتكة املستمرة منذ عقود مبوجب بروتوكول
وتبذل إسبانيا جه ًدا كبريًا لتكون ً
اليت تقود جدول األعمال املتعلق باملناخ .وهو يشكل أحد مونرتيال مثارها ،وهي جهود فعالة ،وحنن جندد طبقة األوزون
احملاور املركزية لربنامج حكوميت ونريد أن نظهر التزامنا الثابت لدينا .ولدينا أيضا أفكار جيدة .فلنطبق االتفاق البيئي اجلديد.
باألفعال .وقد شرعنا يف جهود إلزالة الكربون من اقتصادنا ومتثل حالة الطوارئ املناخية التهديد األخطر يف عصرنا ولكن
حبلول عام  2050بطريقة داعمة وفعالة وعادلة اجتماعيا ومن لدينا بدائل ،واملهم أن نتخذ إجراءات.
دون التخلي عن أحد .وحتقيقا هلذه الغاية ،اعتمدنا وقدمناإطارا
وباإلضافة إىل االستدامة ،فإننا حباجة إىل حتقيق املزيد من
اسرتاتيجيا طموحا للطاقة واملناخ.
العدالة االجتماعية .إن احتماالت أن يكون أبناء ما يسمى
وحددنا ألنفسنا التحدي املتمثل يف تغري املناخ باعتباره
فرصة عظيمة ،وليس هتديدا خطريا ،لتحويل منوذجنا االقتصادي
وحتديث سوق العمل لدينا وخلق فرص عمل جيدة وحتقيق أمن
الطاقة واالبتكار يف هذا اجملال وحتسني صحة املواطنني ووضع
بلدنا ،إسبانيا ،يف طليعة التكنولوجيات اليت ستهيمن على القرن
القادم.

جبيل األلفية (اجليل ) Yواجليل الرقمي (اجليل  )Zاليوم ضمن
الطبقة الوسطى أقل بنسبة  20يف املائة مقارنة بآبائهم .ولديهم
أيضا فرص أقل للعمل تتفق مع مؤهالهتم .وعلى سبيل املثال،
ً
فإن الشركات اليت تقدم خدماهتا عرب اإلنرتنت اليوم مليئة خبرجيي
اجلامعات.
وفجوة الالمساواة يف اتساع ،حيث تشري بعض التقارير
األخرية إىل أن واحدا يف املائة من سكان العامل سيملكون
ثلثي الثروة اإلمجالية لكوكبنا يف عام  .2030ورغم كونه رقما
مأساويا ،فإنه ليس أسوأ رقم على اإلطالق :فوفقا لبيانات
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،يعاين أكثر من 800
مليون شخص على كوكبنا من اجلوع.

وتتطلب حالة الطوارئ املناخية حشد املوارد املالية على
مجيع املستويات .وهلذا السبب ،أعلنت يف قمة العمل املناخي
يوم اإلثنني أن إسبانيا ستسهم مببلغ  150مليون يورو يف
الصندوق األخضر للمناخ خالل السنوات األربع القادمة.
أيضا على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال بشأن
وسنصدق ً
ّ
املواد املستنفدة لطبقة األوزون وسنساهم مببلغ مليوين يورو يف
وال ميكن فهم مفاهيم االستدامة والعدالة والكرامة اإلنسانية
صندوق التكيف.
دون التصدي الالزم والدؤوب للجوع والفقر واهلشاشة .وقد
أُدرجت كل هذه املفاهيم يف خطة عام  2030وتتطلب منا أن
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حنول جمتمعاتنا بعمق وبطريقة هيكلية .ولكننا لن نكون قادرين جديدة مل تكن لتخطر على بالنا سابقًا وهي ميكن أن تقوض
على حتقيق تقدم ما مل نضع اإلنسان يف صميم سياساتنا .وأنا الدول :إن اهلجمات اإللكرتونية واألخبار املزيفة هي مظاهر
خمتلفة الستخدام التكنولوجيا كسالح استنزاف عابر للحدود
أقول ذلك ألن مسألة التقدم جيب أن تقابل برد تدرجيي.
وجيب أن تستند العوملة إىل احلقوق واحلريات واإلجراءات الوطنية.
ومع ذلك ،فإن البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي
الرامية إىل كبح عدم املساواة والتدهور البيئي .وكل شيء مرتابط
يف هناية املطاف :فنقل املصانع يولد البطالة يف املنطقة اليت نُقلت وإنرتنت األشياء هي مفاهيم أو مصطلحات ال يستطيع سوى
أيضا تأثريات بيئية يف منطقة املقصد .ويؤثر جزء من العامل جتربتها .وال ميكن لكل شخص استخدام روبوت.
منها ولكنه يسبب ً
االحرتار العاملي على سبل عيش بلدان اجلنوب كما يتسبب يف ويشمل عدم املساواة عدم املساواة التكنولوجية .ومكافحة
موجات هجرة إىل الشمال .والبلدان الغنية يف الشمال يغويها عدم املساواة التكنولوجية متثل أيضا هدفا من أهداف التنمية
خطاب العنصرية والكراهية وتلقي باللوم على املهاجرين يف املستدامة.
ما تسميه مشاكل العامل األول .وتوفر التفاوتات يف دولة الرفاه
ويف مواجهة الطابع املخل بالنظام هلذه الثورة ،جيب علينا
أرضا خصبة لألمية واألوبئة يف البلدان النامية.
ً
يف اجملال العام ضمان أن يكون التقدم يف خدمة البشر .فوظائف

املستقبل ستكون خمتلفة .وكما يقال كثريًا ،فإننا ال نعرف
توىل الرئيس رئاسة اجللسة
فلنعمل .وتؤكد إسبانيا للجمعية العامة أهنا تقوم بذلك .بالضبط ما سيكون عليه عمل أطفالنا وأحفادنا .ولكن ما جيب
وتبعا لذلك ،أود أن أقدم إعالنني مهمني .أوهلما أن إسبانيا أن نكون واضحني جدا بشأنه هو أنه وبينما قد تكون هذه
ستساهم مببلغ  100مليون يورو على مدى مخس سنوات يف الوظائف خمتلفة ،فإهنا جيب أن تكون كرمية.
وسيكون النقل يف املستقبل أسرع ولكن جيب أن يكون
الصندوق املشرتك ألهداف التنمية املستدامة .ويتمثل اإلعالن
أيضا لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ومتاحا ً
الثاين يف عودة إسبانيا إىل جمتمع املاحنني للصندوق العاملي مستدا ًما وبأسعار معقولة ً
أيضا على إمكانية
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا عن طريق تقدمي مسامهة قيمتها وجيب أن ينطوي املستقبل الذي نصبو إليه ً
توليد الثروة وتوزيعها بشكل عادل .ولكن التوترات التجارية متثل
 100مليون يورو على مدار السنوات الثالث املقبلة.
فلنتحدث أيضا عن التحول التكنولوجي والتغريات يف هتديدا رئيسيا لالزدهار .واستقرار االقتصاد العاملي على احملك
النظام االقتصادي العاملي .كما تعلم اجلمعية العامة ،فإن الثورة يف هناية املطاف.
التكنولوجية قد غريت بالفعل جمتمعاتنا بعمق وستواصل القيام
بذلك دون أن نكون قادرين على رؤية حدودها وإمكاناهتا وكذلك
املخاطر النامجة عنها .إن نُظمنا اخلاصة باإلنتاج واالستهالك
والصحة والنقل وحىت التنشئة االجتماعية واألمن تتغري بشكل
جذري ،وذلك كمثال واحد فقط على أن تكنولوجيا أجهزة
االتصاالت احملمولة اليت حنملها مجي ًعا يف جيوبنا تفوق تلك اليت
أيضا ظواهر
استُخدمت إلرسالنا إىل القمر ألول مرة .ونرى ً

1929167

ويف مواجهة انعدام الثقة واحلروب القذرة ،جيب بناء
اجلسور .ومن بني األمثلة على ذلك االتفاقات التجارية اجلديدة
اليت توصلت إليها مؤخراً السوق اجلنوبية املشرتكة واالحتاد
األورويب واليت تستهدف فتح االقتصاد أمام التجارة مع محاية
حقوق العمال وضمان احلقوق االجتماعية والبيئية.
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إن باإلمكان منع نشوب حرب جتارية ال ميكن التنبؤ
بعواقبها وجيب القيام بذلك .ومن مسؤوليتنا التخلى عن
اإلجراءات االنفرادية وحل خالفاتنا يف إطار النظام التجاري
املتعدد األطراف القائم على القواعد ،املرتكز على منظمة
التجارة العاملية اليت ينبغي ،بالطبع ،إصالحها.

النساء وتنقلهن يف قوارب صغرية .وال ميكننا أن نقف مكتويف
األيدي ونسمح بالزواج القسري وبتشويه األعضاء التناسلية
لإلناث .وال ميكننا أن نقف مكتويف األيدي بينما يستمر انتهاك
حقوق نصف اجلنس البشري يف كل ركن من أركان الكوكب.
جيب أن نتصرف.

وأود أن أعيد التأكيد على أن رؤييت لعامل عادل ال ميكن
فهمها من دون مبدأ من املبادئ األساسية  -وهو املساواة
بني اجلنسني ،املساواة بني الرجال والنساء .لقد قلتها يف أكثر
من مناسبة وأعيد تأكيدها اليوم .إنين رئيس نصري حلقوق املرأة
ويشرفين أن أكون جزءا من حكومة نصرية حلقوق املرأة .والتزامي
يف ذلك الصدد التزام مطلق.

إن اهلجرة جزء من أحوال البشر وهي ظاهرة معقدة بشكل
غري عادي يف جمتمعات اليوم .ولذلك من واجبنا أن ننظمها.
وعندما تكون اهلجرة آمنة ومنظمة وتتم معاجلتها بشكل شامل،
فإهنا تثري كل اجلهات املعنية .وتؤيد إسبانيا بقوة التعاون الوثيق
بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد.

ولذلك ستعزز إسبانيا مكافحة العنف الذي ميارسه الذكور
ضد النساء هنا يف األمم املتحدة ويف االحتاد األورويب ،بتضمني
توصيات هيئة األمم املتحدة للمرأة وبتعزيز االسرتاتيجية األوروبية
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف االحتاد األورويب .وجيب أن
تكون تلك االسرتاتيجية ملزمة لكل بلد يف االحتاد األورويب.
وسنعمل على تعريف مشرتك جلرمية قتل اإلناث وتشريعات
متجانسة بشأن هذا املوضوع.
وسنواصل قيادة برنامج املرأة والسالم واألمن .لقد شجعنا،
إىل جانب فنلندا ،مبادرة التزام  ٢٠٢٥بشأن إشراك املرأة يف
عمليات السالم ،مبا يف ذلك اخلطة الطموحة املتمثلة يف كفالة
أن يكون إشراك املرأة يف عمليات السالم القاعدة ال االستثناء
يف غضون مخس سنوات.

وجيب أن نقول ال للسياسات الفظة والتبسيطية الناجتة عن
الكراهية واإلقصاء .وجيب علينا أن نواصل العمل من أجل
التوصل إىل استجابة مشرتكة ومنسقة للتحدي اإلنساين املتمثل
يف اهلجرة .وجيب علينا الوفاء بالتزاماتنا مبوجب القانون الدويل
اإلنساين واتفاق مراكش بشأن اهلجرة واالرتقاء إىل مستوى
مسؤوليتنا كبلدان جلوء .وجيب أن نتغلب على دينامية احللول
القصرية األجل احلالية .وجيب علينا أن نثوب إىل رشدنا ونسعى
إىل إجياد استجابة عاملية.
ويساورين القلق إزاء النزاعات على الساحة الدولية وعواقب
احلروب والتوترات اجليوسياسية اليت يصل هبا األمر إىل التأثري،
كما هو احلال دائما ،على أضعف الفئات وأكثرها هشاشة،
وال سيما النساء والفتيات .وال يزال مفوض األمم املتحدة
السامي لشؤون الالجئني يقدم إحصاءات مفزعة ٧٠ :مليون
شخص شردوا قسرا ،حوايل  ٢٦مليون منهم الجئني .إن ذلك
أمر غري مقبول.

وسنحتفل ،خالل الدورة احلالية ،بالذكرى السنوية اخلامسة
والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني .وسنتقيد بقوة بتوافق
ويساورين القلق إزاء األثر اإلقليمي لألزمة يف ليبيا .ومنطقة
اآلراء الذي مت التوصل إليه ألكثر من عقدين من الزمن .فال
ميكننا الرجوع عن التقدم احملرز يف جماالت مثل حصول اجلميع الساحل كذلك تشكل مصدرا لعدم االستقرار .غري أن أفريقيا
على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية .وال ميكننا أن نقف تشكل مرادفا لألمل والفرصة ،أوال وقبل كل شيء ،لبلد مثل
مكتويف األيدي ونسمح بأن ختدع مافيا االستغالل اجلنسي أسبانيا .وعلى الرغم من التحديات الرئيسية اليت تواجه أفريقيا،
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فإن ستة من البلدان ال ١٠األسرع منوا يف العامل تقع يف تلك واإلنسانية .فيجب بذل أقصى قدر من الضغط وإسبانيا تتعهد
القارة .وذلك ما جيعلنا ننخرط بشكل مباشر يف اإلسهام يف بدعمها الكامل للمبعوث اخلاص لألمني العام.
التنمية الكاملة لقدراهتا وحتوهلا إىل قارة فرص دميقراطية وسلمية.
إن اخلطر العاملي لإلرهاب ال يزال يلوح يف األفق .ويشكل

ويظل النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيين عمال غري منجز
للمجتمع الدويل .إن إسبانيا تدعم حل الدولتني دعما قويا.
وندعو إىل احرتام وتطبيق املكاسب اليت حققتها األمم املتحدة.
فلإلسرائيليني والفلسطينيني احلق يف أن يعيشوا يف سالم وأمن
يف دولتيهم وجيب على اجملتمع الدويل أن يدعمهما يف عملية
التوصل إىل اتفاق.
كما إن احلالة يف الصحراء الغربية كذلك على جدول
األعمال .إن حكومة إسبانيا تدافع عن الدور املركزي لألمم
املتحدة ،وتود أن تسهم يف جهود األمني العام الرامية إىل حتقيق
التوصل ،عمال بقرارات جملس األمن ،إىل حل سياسي مقبول
من الطرفني ،وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة.
ويساورين القلق إزاء تصاعد التوترات يف منطقة اخلليج
وإمكانية أن يؤدي الرد اخلاطئ إىل نزاع بعواقب خطرية للغاية يف
الشرق األدىن .وندعو األطراف وأصحاب املصلحة يف املنطقة
إىل ضبط النفس ونثين على جهود الوساطة.
ومن شأن اهنيار االتفاق النووي مع إيران أن يشكل فشال
دوليا رئيسيا .فهو عنصر أساسي يف مكافحة االنتشار النووي
ومعلم أساسي ألمن املنطقة.

املقاتلون اإلرهابيون األجانب العائدون مصدرا للقلق بالنسبة
للحكومات .ومن الضروري تعزيز التعاون القضائي الدويل
والتحكم يف حتركاهتم واحلصول على األدلة وكفالة املعاملة
املالئمة للسجناء  -كل ذلك من دون أن ننسى التضامن مع
ضحايا اإلرهاب.

وال بد يل كذلك من أن أشري إىل احلالة يف البلد الشقيق
فنزويال .وتأمل إسبانيا يف أن يقرر الفنزويليون أنفسهم مستقبل
بلدهم حبرية .فنحن نعتقد أنه من الضروري إجراء انتخابات
رئاسية ،وجيب أن تكون حرة ودميقراطية وشفافة ،مع كل
الضمانات الالزمة .فذلك هو السبيل الوحيد للعودة إىل احلياة
الطبيعية واملؤسسات الدميقراطية يف ذلك البلد.
ومثة مناسبة دولية أخرى تقلقين ،على الرغم من أن طابعها
غري عنيف .فقد قررت اململكة املتحدة االنسحاب من االحتاد
األورويب .إنين احرتم ذلك القرار ،على الرغم من أنه ،كما قلت
يف مناسبات عديدة ،يؤسفين أسفا عميقا .وحيدوين األمل يف
أن تنسحب اململكة املتحدة على حنو منظم يعود بالنفع على
املواطنني الربيطانيني واألوروبيني ،فضال عن أصحاب املصلحة
االقتصاديني الذين يرغبون يف تطمينات قانونية .إن املوعد
النهائي يلوح كبريا يف األفق وجيب علينا أال ندخر جهدا يف
حماولة انسحاب منظم.

واحلالة يف سورية هي إحدى احلاالت األكثر مأساوية
وحكومة إسبانيا قلقة جدا .وقد أدت مثاين سنوات من النزاع إىل
وبطبيعة احلال ،سيكون ملغادرة اململكة املتحدة االحتاد
إحصاءات مروعة  -أكثر من  ٤٠٠ ٠٠٠حالة وفاة و 5.6
مليون الجئ سوري و ٨٠يف املائة من سكان سوريا دون خط األورويب عواقب على جبل طارق .وحيدوين األمل يف أن
الفقر و  11.7مليون شخص يف حاجة إىل مساعدات إنسانية .نتمكن ،فيما يتعلق مبوقف األمم املتحدة الذي تؤيده إسبانيا
وميكن لألمم املتحدة أن توفر طريقة للخروج من النزاعات املدنية تأييدا كامال ،من تطوير منطقة ازدهار تشمل جبل طارق
وشعب جبل طارق اجملاور وحتقيق تقارب اجتماعي واقتصادي
يف املنطقة بأسرها.
1929167

59/76

A/74/PV.4

24/09/2019

سأختتم بياين بإعادة تأكيد ما قلته يف بدايته .إننا حباجة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود
إىل طريقة عمل لنحقق العامل الذي نريد .فنحن حباجة إىل تعزيز أن أشكر رئيس حكومة مملكة إسبانيا على البيان الذي أدىل
تعددية األطراف .فهي األداة الوحيدة اليت توفر حال للتحديات به للتو.
اليت عددناها  -اجلوع وحالة الطوارئ املناخية والثورة الرقمية
ُ
اصطحب السيد بيدرو سانشيس برييث  -كاستيخون،
والتفاوت االقتصادي واالجتماعي وعدم املساواة بني اجلنسني
رئيس حكومة مملكة إسبانيا ،من املنصة.
وعنف احلروب والتمييز.
خطاب السيدة جاسيندا آردرن ،رئيسة الوزراء ووزيرة الفنون
ويقلقنا أن نرى بعض األطراف تشكك يف نقاط توافق والثقافة والتراث واألمن الوطني واالستخبارات في نيوزيلندا
اآلراء األكثر أمهية يف تلك اجملاالت .ومن شأن التواري خلف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
احلمائية والتعصب القومي أن يهدد القواعد اليت تسهم يف
خطاب رئيسة الوزراء ووزيرة الفنون والثقافة والرتاث واألمن
التعايش السلمي والتقدم واالزدهار العاملي .ولذلك جيب علينا
الوطين واالستخبارات يف نيوزيلندا.
أن جنهز تعددية األطراف بالقدرات الالزمة لنكفل أن تكون
ُ
اصطحبت السيدة جاسيندا آردرن ،رئيسة الوزراء ووزيرة
نشطة وشاملة وفعالة .ويف ذلك الصدد ،ندعم األمني العام يف
الفنون والثقافة والرتاث واألمن الوطين واالستخبارات يف
جهوده الرامية إىل إصالح املنظمة.
نيوزيلندا ،إىل املنصة.
وإذ أتكلم اآلن ،سيكون بعض املهاجرين الذين فروا من
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يسرين بالغ السرور أن أرحب
الفقر قد حققوا حلمهم بتحقيق مستقبل أفضل .وحيدوين األمل
بدولة السيدة جاسيندا آردرن ،رئيسة الوزراء ووزيرة الفنون
يف أن يصبح تراب بلداهنم األصلية ،بفضل االستجابة اليت
والثقافة والرتاث واألمن الوطين واالستخبارات يف نيوزيلندا ،وأن
نقررها اليوم يف التصدي حلالة الطوارئ املناخية ،مرة أخرى
أدعوها إىل خماطبة اجلمعية.
خصبا حبيث ال جيرب أحد على املغادرة على اإلطالق .يف
السيدة آردرن (نيوزيلندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أحيي
الدقائق القليلة املاضية ،شفي مريض بفضل الذكاء االصطناعي.
وحيدوين األمل يف أن تستمر التكنولوجيا يف حتسني حياة ورفاه اجلمعية بلغة “يت ريو ماوري” ،لغة السكان األصليني،
مجيع الناس  -ليس بعض الناس فقط بل مجيع الناس .ويف  ،tangata whenuaيف آوتياروا ،نيوزيلندا .وأفعل ذلك ،ليس
الدقائق القليلة املاضية ،وصل العديد من السعاة بدراجاهتم إىل فقط ألهنا الطريقة نفسها أبدأ فيها اخلطاب لو كنت يف
مقصدهم وأوصلوا رسائلهم .وحيدوين األمل يف أن تتاح هلم الوطن ،ولكن ألن هناك حتديات نواجهها كعامل وال أعرف
طريقة أفضل لإلعراب عنها .ومتثل املفاهيم املاورية ،من قبيل
مجيعا ظروف عمل الئقة يف املستقبل.
“ ،”Kaitiakitangaفكرة أننا مجيعا ،هنا اليوم ،أوصياء -
وجيب أن نكفل أن تضطلع األمم املتحدة بدور رائد يف
أوصياء على األرض وبيئتنا وشعبنا .وهناك تبسيط ملفهوم
العامل الذي نصبو إليه .فيجب علينا حنن ،ممثلو  ٢٠٠بلد ،أن
الوصاية ذات السيادة .ومنذ عقود اجتمعنا هنا مفرتضني أننا
نكفل أن تتصرف األمم املتحدة اآلن.
نتعاون بشق األنفس على املسائل اليت تؤثر أحدها على األخرى
جهارا ،مثل مسائل قواعد التجارة الدولية أو قانون البحار أو
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وصول املساعدات اإلنسانية إىل مناطق احلرب .أما احليز فيما  -هؤالء هم الناس الذين قرروا مجاعيا أن نيوزيلندا لن تُعرف
بعمل من أعمال الوحشية والعنف ،بل بالرتاحم والتعاطف.
بني هذه املسائل فقد تُرك أمره لنا.
حنن ،القادة السياسيني يف العامل ،من نضع السياسات
احمللية ونرسم سياساتنا .والقرارات كانت قراراتنا وحنن من عشنا
مع نتائجها يف هناية املطاف  -ولكن العامل تغري .ومبرور الوقت،
أصبحنا أكثر ترابطا .ونرى يف كثري من األحيان قرارات حملية
هلا تداعيات عاملية .وقد علمتنا األحداث املادية ذلك بسبل
تبي أي احرتام احلدود
واضحة  -االنسكابات النفطية اليت مل ّ
البحرية؛ واحلوادث والتجارب النووية اليت ال تقتصر آثارها على
املوقع احملدد اليت وقعت فيه؛ وما إىل ذلك .بيد أن ترابطنا
وصلتنا مها أعمق من ذلك .وينبغي للخربات املكتسبة يف
السنوات األخرية أن تدفعنا إىل التساؤل عما إذا كان بوسع
أي منا أن يعمل حقا مبعزل عن اآلخرين بعد اآلن .وهذه
مسألة ما برحنا ،حنن يف نيوزيلندا ،النائية ولكن املرتبطة بالعامل،
نتناوهلا هذه السنة .وهناك أمور حنن معروفون هبا يف نيوزيلندا -
التالل اخلضراء املتموجة ،وميكنكم القول إنه أمر مثايل لتختبئ
فيه املخلوقات اخليالية وجتول فيه األغنام .حنن معروفون بفخرنا
بالعناية بالضيف ،manaakitanga ،لدرجة أهنا متتد لتصل إىل
أعىت خصومنا الرياضيني.
أما اآلن ،فإننا معروفون بشيء آخر .ففي  ١٥آذار/مارس
 ،٢٠١٩نفذ إرهايب مزعوم أشنع هجوم على مكان للعبادة،
وقتل  ٥١شخصا بريئا ،مما ترك أثرا مدمرا لدى الطائفة املسلمة
يف بلدنا ،وطرح حتديا هلويتنا وشعورنا كبلد .وال يوجد أي تغيري
يف تاريخ البلد ،ولكن بوسعنا أن خنتار الكيفية اليت حتدد هبا
هويتنا .يف آوتياروا ،نيوزيلندا ،فإن األشخاص الذين اصطفوا
خارج املساجد حاملني الزهور ،والشباب الذين جتمعوا بصورة
تلقائية يف احلدائق العامة واألماكن املفتوحة إعرابا عن التضامن،
واآلالف الذين توقفوا والتزموا الصمت احرتاما ألذان الصالة
بعد سبعة أيام ،واجلالية املسلمة اليت مل تبد سوى مشاعر احملبة
1929167

وال خيطئن أحد ،حنن ال ندعي إننا أمة تتصف بالكمال.
ولئن كنا نضم أكثر من  ٢٠٠عرق ،فهذا ال يعين أنه ليس
لدينا عنصرية أو متييز .فلدينا جروح يشهد عليها تارخينا ال نزال
نعاجلها حىت بعد مرور  ٢٥٠عاما على أول مواجهة بني املاوريني
واألوروبيني .ولكن منذ وقوع اهلجوم اإلرهايب يف نيوزيلندا ،تعني
علينا أن نسأل أنفسنا العديد من األسئلة العديدة والصعبة.
وأحد األمثلة على تلك األسئلة يالزمين .زرت مسجدا
مر على إطالق النار سوى بضعة
يف عاصمتنا ومل يكن قد ّ
أيام .وبعد أن قضيت بعض الوقت مع قادة الطائفة ،خرجت
ومشيت عرب موقف السيارات ،حيث كان أفراد الطائفة املسلمة
جمتمعني .وحملت بطرف عيين أشارة يل من صيب .كان خجوال،
وتراجع حنو احلائط تقريبا ،ولكن من الواضح أنه كان لديه أيضا
شي يود قوله .وسارعت إىل اجلثوم جبانبه .ومل يذكر امسه أو
ٌ
حىت “مرحبا” ،بيد أنه ببساطة سأل هامسا“ ،هل سأكون يف
مأمن اآلن؟”
ما الذي جيعل الطفل يشعر باألمان؟ نسارع ،حنن البالغون،
إىل إجراء تغيريات عملية متكننا من القول أن فعل من قبيل
ذلك الفعل املرّوع لن يتكرر أبدا  -وحنن قمنا بذلك .فخالل
 ١٠أيام بعد اهلجوم ،اختذنا قرارا بتغيري قوانني األسلحة لدينا،
وحظرنا األسلحة شبه األوتوماتيكية والبنادق اهلجومية من الطراز
العسكري يف نيوزيلندا .وبدأنا بالشرحية الثانية من اإلصالحات
الرامية إىل تسجيل األسلحة وتغيري نظام الرتخيص يف البلد.
وستساعد هذه التغيريات على جعلنا أكثر أمانا .ولكن عندما
تكون طفال ،فإن اخلوف ليس ُمتَ َمايِزا وال ميكن التخلص منه
بإجراءات تشريعية أو مراسيم من الربملان .فاإلحساس باألمان
يعين غياب اخلوف؛ والعيش بدون عنصرية وترهيب ومتييز؛
والشعور باحملبة وعدم اإلقصاء وأن تكون من أنت .ولكي تشعر
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حقا باألمان ،يتعني أن تكون هذه الظروف عاملية ،أيا كنت،
وبغض النظر عن أصلك ،وأينما كنت تعيش.
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يف الضرر .فلقد كانت أحداث  15آذار/مارس مثاالً مذه ً
ال
على هذا الضرر وعلى جهد متعمد لبث الرعب على نطاق
واسع وفريوسي عرب اإلنرتنت .مل يُزهق اإلرهايب املزعوم أرواح
شخصا فحسب بل قام بذلك على اهلواء مباشرة عرب
51
ً
الفيسبوك .ويف أول  24ساعة بعد اهلجوم ،أزال الفيسبوك 1.5
مليون نسخة من مقطع الفيديو املباشر .ورأى موقع يوتيوب
أنه يتم خالل نفس الفرتة حتميل نسخة من الفيديو ،يف بعض
األحيان ،مبعدل أكثر من مرة كل ثانية.

لقد أرد الطفل املسلم من كلبرييين يف نيوزيلندا أن يعرف
إن كان يل أن أوفر له مجيع هذه األشياء .وينبع خويف ،بصفيت
زعيمة دولة مستقلة بفخر ،من أنه أحد األشياء اليت ال ميكنين
أن أحققها لوحدي بعد اآلن .ويف عاملنا املتسم بكونه بال
حدود ،ومرتابطا تكنولوجياً ،فإن التعليق على العرق وأفعال
التمييز القائم على أساس الدين أو اجلنس أو السمات اجلنسية
لقد استخدم اإلرهايب املزعوم وسائل التواصل االجتماعي
أو األصل اإلثين ليست حمصورة متاما وراء احلدود ،بل تُرى
على الصعيد العاملي .وحقيقة أنين تلقيت رسائل من العديد من كسالح .وأظهر اهلجوم كيف ميكن االحنراف باإلنرتنت -
األطفال املسلمني من مجيع أحناء العامل يف األسابيع اليت تلت وهو مشاع عاملي يتمتع بقدرة استثنائية على فعل اخلري  -فيتم
استخدامه كأداة لإلرهابيني .ما حدث يف كرايست تشريش،
 ١٥آذار/مارس تدل على قوة الرتابط.
أيضا مشكلة معقدة
فهؤالء األطفال ليس لديهم الشعور ببعد املسافة .ورمبا باإلضافة إىل كونه مأساة كبرية ،هو ً
مل يسمعوا قط بنيوزيلندا قبل  ١٥آذار/مارس .لكنهم رأوا فعال ومستمرة بالنسبة للعامل .إهنا مشكلة شعرنا حبس املسؤولية أنه
ينم عن الكراهية لطائفتهم وشعروا بأهنا قريبة منهم .وسواء جيب القيام بشيء ما إزاءها ،ولذلك سعينا للتعاون مع شركات
جزءا ال يتجزأ من احلل.
كانت تلك األفعال أعمال عنف أو لغة ترمي إىل زرع اخلوف التكنولوجيا اليت تعترب ً
بعد شهرين من اهلجمات ،اجتمع القادة يف باريس لتلبية
دعوة مؤمتر قمة كرايست تشريش من أجل العمل ،والذي مجع
بني الشركات والبلدان واجملتمع املدين ،والتزموا حبزمة إجراءات
للحد من الضرر الذي ميكن أن يسببه مثل هذا احملتوى .ومن
خالل قيامنا بذلك أبقينا تركيزنا على اهلدف األكرب الذي نتطلع
إليه مجي ًعا  -وهو التكنولوجيا اليت تطلق العنان لإلمكانات
البشرية ،وليس ألسوأ ما فينا.

يف نفوس اجملموعات الدينية أو افرتاضات عن األعراق بأهنا
تغذي الريبة والعنصرية  -فإهنا تتسم بالعوملة شأهنا يف ذلك شأن
حركة السلع واخلدمات .إذ يسمعها األطفال ،وتسمعها النساء،
ويسمعها جمتمع مثليو ومثليات اجلنس ومزدوجو التوجه اجلنسي
واملتحولون جنسيًا واملتحريون بشأن هويتهم اجلنسية .واآلن،
حان دورنا لنتوقف ونصغي  -ونقبل بأن لكلماتنا وأفعالنا آثارا
ال سبيل لوصفها ،ونتكلم ليس وكأن العامل بأسر يستمع ولكن
مع التحلي مبسؤولية الشخص الذي يعرف أنه قد يكون هناك
باألمس قابلت مؤيدي الدعوة للتحقق من أن أننا حنرز
طفل صغري يف مكان ما يستمع أيضا.
تقدما مجاعيا .وأعلنا أنه ستتم إعادة تشكيل مؤسسة رئيسية
أيضا .يف صناعة التكنولوجيا لتفعيل تلك االلتزامات وأطلقنا بروتو ً
كول
إن املنابر اليت نتواصل فيها هي جزء من التحدي ً
يف عامل يتزايد وجوده على اإلنرتنت جيب علينا توفري املنابر ملواجهة األزمات حىت نتأكد من أننا قادرون على التعامل مع
لتبادل األفكار ومشاركة التكنولوجيا وممارسة حرية التعبري ،مع مثل هذه األحداث ،يف حالة حدوثها يف املستقبل .ال ميكن
أيضا بإمكانية استخدام تلك التكنولوجيا للتسبب لنيوزيلندا أو أية دولة أخرى إجراء تلك التغيريات مبفردها،
االعرتاف ً
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وال ميكن كذلك لشركات التكنولوجيا أن تفعل ذلك .إننا حنقق
جناحاً ألننا نعمل م ًعا ومن أجل هذا العمل املوحد غري املسبوق
“شكرا لكم”.
والقوي ،تقول نيوزيلندا
ً

لدينا يف نيوزيلندا الكثري من العمل الذي يتعني علينا القيام
به .قد نكون مصدرا لنسبة  0.17يف املائة فقط من االنبعاثات
العاملية ،لكن شأننا شأن آخرين تزداد انبعاثاتنا اإلمجالية بشكل
مستمر منذ التسعينات .وهذا هو السبب يف أننا أقرنا الطموح
بالعمل .خالل العامني املاضيني ومنذ بدأت حكوميت واليتها،
أصدرت نيوزيلندا تشريعاتنا اخلاصة بعدم استخدام الكربون،
واليت جتعل حتولنا االقتصادي احمللي منسجماً مع هدف احلد من
زيادة درجة احلرارة العاملية عند  1.5درجة مئوية.

على جانبيها عند اضطرابات الطقس ميكن أن تتدفق م ًعا
وتلتقي يف أضيق النقاط فتغمرها مياه البحر؛ أو جزيرة توكيالو،
وهي جمموعة مجيلة من ثالث جزر مرجانية ال ميكن الوصول
إليها إال بالقوارب ،يتحدث فيها األطفال عن معرفة حول تغري
املناخ ،مع علمهم بأنه على عكس مجيع التحديات اليت واجهها
على اإلطالق أسالفهم الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم ،فإن
هذا التحدي هو بأيدي أناس آخرين متاماً وبشكل كامل.

إن بعض إجراءات الرد على حتدي املناخ أسهل من غريها.
الغالبية العظمى من انبعاثات غازات الدفيئة لدينا ،على سبيل
املثال ،ال تأيت من النقل أو توليد الطاقة أو النفايات ولكن
من أحد األشياء اليت نفخر هبا  -إنتاجنا الغذائي للعامل .حنن
نعلم أن هذا يتطلب منا التكيف .يف الواقع ،تعهدت قيادات
قطاعنا الزراعي بااللتزام خبفض االنبعاثات الناجتة عن إنتاج
األغذية .وخالل السنوات اخلمس املقبلة سنتعاون مع املزارعني
لبناء أنظمة يف نيوزيلندا حبيث يتمكن كل مزارع من استخدامها
لقياس وإدارة وخفض انبعاثات املزارع اخلاصة هبم.

إن حمورية التكنولوجيا يف حياتنا ليست هي املثال الوحيد
على ترابطنا املتزايد واعتمادنا على بعضنا البعض إذا أردنا أن
نتصدى للتحديات اليت نواجهها .رمبا ال يوجد مثال أفضل
على ترابطنا املطلق من قضية تغري املناخ .عندما زار األمني العام
منطقة احمليط اهلادئ هذا العام رأى بشكل مباشر كيف أن
لقد واصلنا حتقيق هدفنا املتمثل يف زراعة بليون شجرة.
البلدان اليت كانت مصدر أقل كمية من انبعاثات غازات الدفيئة
هي اآلن تواجه أكثر اآلثار كارثية .وحسب قوله“ :إنقاذ احمليط أنشأنا صندوق استثمار أخضر بقيمة  100مليون دوالر.
وتوقفنا عن إصدار تصاريح جديدة للتنقيب البحري عن
اهلادئ هو إنقاذ للكوكب بأسره”.
يف احلقيقة ،تقع سبع دول من بني أكثر  15دولة متأثرة النفط والغاز .حنن بصدد وضع خطة لتحقيق توليد الكهرباء
باملناخ يف العامل داخل منطقة احمليط اهلادئ ،مبا يف ذلك أماكن املتجددة بنسبة  100يف املائة وحتفيز خيارات النقل املنخفضة
مثل توفالو اليت يبلغ عدد سكاهنا أكثر من  11000شخص ،االنبعاثات .كما ندعم جرياننا يف احمليط اهلادئ مبشروعات
واليت بالكاد تساهم يف االنبعاثات العاملية ولكنها تدفع مثن لزيادة الطاقة الشمسية وتقليل استخدام مولدات الديزل ومحاية
تقاعسنا اجلماعي؛ فاجلزر املرجانية منخفضة لدرجة أن املياه السواحل ومنع مياه البحر من الدخول يف إمدادات املياه.

إهنم مل يلتقوا أبداً بقادة العامل املمثلني هنا ،كما مل يلتق
هبم هؤالء القادة ،لكن ميكنين أن أخرب اجلميع أهنم يتوقعون
حنن نفعل ذلك ألننا فريدون .فالزراعة تشكل قرابة نصف
الكثري منا مجي ًعا .إن تلبية هذه التوقعات سيتطلب منا استخدام
اهتداء بنداء كرايست تشريش جيب انبعاثات غازات الدفيئة لدينا ،مما مييزنا عن نظرائنا يف منظمة
كل رافعة سياسية متاحة ،و ً
أن نعمل مع شركاء من داخل احلكومة وخارجها إلحداث التعاون االقتصادي والتنمية ،لكننا لن نبقى هناك وحدنا لفرتة
طويلة .فعندما ختفض بلدان أخرى التلوث من القطاعات
التغيري.
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التقليدية ،مثل الطاقة والنقل ،ستبدأ صورهتا تشبه صورتنا اليوم الذي جيب فعله .وسؤايل هو  -هل ينضم إلينا زمالؤنا أعضاء
اجلمعية العامة؟
أكثر فأكثر.
لن تنتج نيوزيلندا أبداً كل املواد الغذائية اليت حيتاجها
العامل ،بغض النظر عن عدد األغنام اليت يعتقد العامل أهنا لدينا،
ولكن ميكننا إنتاج األفكار والتكنولوجيا اليت حيتاجها العامل حىت
يتمكن اجلميع من الزراعة والنمو بأكثر الطرق املستدامة املمكنة.
إن نيوزيلندا مصممة على أن تفعل اخلري وما فيه اخلري للعامل.

يعيدنا هذا إىل املفهوم الذي يتحدى مناخنا السياسي
احلديث .حنن مطالبون باختاذ قرارات حملية ولكنها ذات عواقب
عاملية .إال أن ذلك هو ما يتطلبه منا تغري املناخ ،وهو ما يطلب
منا تارخيياً التزامنا مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان أن نفعله.

وهذا هو ما يتطلبه منا الوقوف يف وجه أعمال العنف
أيضا على معاجلة مسألة إنفاق الدول
وهلذا السبب نركز ً
لباليني الدوالرات سنويًا على دعم الوقود األحفوري  -وهي والتمييز .إن عاملنا الذي تسوده العوملة والذي ال حدود له
باليني ميكن بدالُ من ذلك صرفها على االنتقال إىل أشكال يتطلب منا ،ال أن نكون حراس شعبنا فقط ،بل ومجيع الناس.
جديدة من توليد الطاقة النظيفة .رغم االلتزامات بالتخلص
ورمبا قد مر وقت كانت فيه الوحدة يف مواجهة التحديات
التدرجيي من هذا الدعم من قبل جمموعات مثل جمموعة العشرين املشرتكة أسهل مما هي عليه اليوم ،ولكن مما ال شك فيه أننا
ومنظمة التعاون االقتصادي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،فإننا نعيش يف وقت تصادفت فيه زيادة االعتماد على اآلخر مع
ما زلنا نناضل الختاذ إجراءات ملموسة .لقد حان الوقت لفعل فرتة القبلية الكربى .وسيكون من اخلطأ أن نفرتض أن هذه
األشياء بطريقة خمتلفة.
ظاهرة جديدة .ففي الواقع أظهرت البحوث أن البشر مييلون
ستدعو نيوزيلندا مرة أخرى البلدان إىل تأييد إهناء دعم
الوقود األحفوري يف املؤمتر الوزاري الثاين عشر ملنظمة التجارة
العاملية ،املقرر عقده يف حزيران/يونيه  .2020وستعلن هذا
األسبوع نيوزيلندا وجمموعة من البلدان املتشاهبة يف التفكري
إطالق مبادرة جديدة لتطبيق أدوات التجارة على السلع
واخلدمات والتكنولوجيات املتعلقة باملناخ.

لقد حان الوقت ألن تصبح الصفقات التجارية قوة للخري
يف العمل املناخي .جيب أن تتوقف عن السماح بدعم ضار
يشجع التلوث وأن تتم أخرياً إزالة التعريفات على التكنولوجيا
اخلضراء .ينبغي لشركات الوقود األحفوري أن ال جتين بعد اآلن
مثار الدعم الذي ُطلب من كثريين ،مثل مزارعينا وغريهم ،التخلي
عنه .بدون الدعم بباليني الدوالرات اليت تدخل يف قطاع الوقود
األحفوري ميكن للطاقة اخلضراء أن تنافس على قدم املساواة.
فهذا هو الشيء األكثر إنصافًا واتساقًا من الناحية االقتصادية
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كثريا إىل تكوين قبائل بشكل طبيعي ،فإذا ما مجعنا جمموعة
متنوعة من األشخاص ال صلة لبعضهم ببعض على اإلطالق يف
غرفة وقسمناهم إىل فئتنني بالقرعة ،فإن كال من الفئتني ستبدأ
تنتاهبا الشبهات عن األخرى ،ال لشيء سوى هذا التقسيم
االعتباطي.
وقد ذكرنا مؤخرا العامل والكاتب روبرت سابولسكي أن
البشر ينظمون أنفسهم .سواء على أساس الطبقة االجتماعية،
أو العرق ،أو البلد ،أو بالصدفة ،فثمة دائما ميل إىل تكوين
“حنن” مقابل “اآلخرين” .ولكنه أيضا تساءل :ماذا لو غرينا
معىن “حنن”؟ ماذا لو سعينا لتشكيل قبائلنا على أساس املفاهيم
اليت ميكن ،بل جيب ،أن تكون عاملية ،بدال من تشكيلها على
أسس قومية ضارية أو مصاحل ذاتية؟ ماذا لو أقلعنا عن النظر
إىل أنفسنا من خالل املظهر اخلارجي ،أو الديانة اليت نعتنقها،
أو املكان الذي نعيش فيه ،ونظرنا ألنفسنا بدال من ذلك وفقا
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للقيم اليت نتمسك هبا كاإلنسانية ،والعطف ،والشعور الفطري
بارتباط بعضنا ببعض ،واإلميان بأننا مسؤولون ،ليس عن بيتنا
وكوكبنا فحسب ،بل وعن بعضنا البعض؟
حنن عبارة عن كيان ال حدود له ،ولكنه مرتابط .إننا
خمتلفون بطبيعتنا ،ولكن لدينا الكثري مما نتشاطره .قد نشعر
باخلوف ،ولكننا كقادة لدينا املفاتيح خللق الشعور باألمن
وباألمل .وكل ما علينا هو أن خنتار.
حنن مجيعا شخص واحد .حتيايت لكم مجيعا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن
أشكر رئيسة الوزراء ووزيرة الفنون والثقافة والرتاث واألمن الوطين
واالستخبارات يف نيوزيلندا على البيان الذي أدلت به من فورها.

اصطحبت السيدة جاسيندا آردرن ،رئيسة الوزراء ووزيرة
الفنون والثقافة والرتاث واألمن الوطين واالستخبارات يف
نيوزيلندا ،من املنصة.
خطاب السيد شينزو آبي ،رئيس وزراء اليابان
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
خطاب رئيس وزراء اليابان.

اصطحب السيد شينزو آيب ،رئيس وزراء اليابان ،إىل
املنصة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أميا سرور أن أرحب
بدولة السيد شينزو آيب ،رئيس وزراء اليابان ،وأن أدعوه إىل
خماطبة اجلمعية.

السيد آبي (اليابان) (تكلم باليابانية؛ وقدم الوفد نصا
باإلنكليزية) :ستحتفل األمم املتحدة حتت رئاستكم ،سيدي
الرئيس ،بالذكرى السنوية اخلامسة والسبعني لتأسيسها .ويف هذه
املناسبة ،أطلب من اجلميع أن يتذكروا أن بلدي ،اليابان ،سيدي
الرئيس ،قد سارت خبطى ثابتة ،وهي متمسكة مببادئ األمم
املتحدة ،واضعة نُصب عينها حتقيق أهداف املنظمة.
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لقد أصبح اإلصالح اهليكلي ضرورة ال مفر منها لألمم
املتحدة ،اليت شهدت اآلن مرور ثالثة أرباع قرن منذ إنشائها،
وال سيما جملس األمن .وحنن نسعى إىل التبكري بتحقيق هذا
اإلصالح .وباإلضافة إىل ذلك ،تشارك اليابان يف انتخابات عام
 2022لشغل مقعد غري دائم يف جملس األمن .ونأمل ،بفضل
دعم العديد من البلدان مرة أخرى ،أن نصبح عضوا غري دائم يف
جملس األمن وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة إعمال
مبادئ األمم املتحدة .وألتمس من الدول األعضاء تقدمي دعمها
حبماسة لتحقيق هذا الغرض.
لقد اعتلى إمرباطور جديد العرش اإلمرباطوري يف اليابان،
وسيقام قريبا االحتفال الذي يعلن فيه جاللته هذا اخلرب على
املستويني احمللي والدويل ،وذلك يف  22تشرين األول/أكتوبر.
وسيحضر االحتفال رؤساء دول وحكومات وكبار قادة من
حوايل  200دولة ومنظمة دولية ،وقد أُسعدنا بالتهانئ اليت
تلقيناها يف بداية عهد اإلمرباطور اجلديد سعادة ال تضاهى.
ويرى الشعب الياباين يف ذلك فرصة ال مثيل هلا ،وسيحول
اهتمامه مرة أخرى إىل الدور الذي تضطلع به اليابان يف العامل.
إن الفرتة اليت تسبب خالهلا الركود االقتصادي الطويل
األمد يف بلدي يف أن ينتاب الناس شعور بالعزلة أصبحت اآلن
شيئا من املاضي .والتواريخ اليت تستلهم منها اليابان الوعي مبا
لدينا من روابط قوية مع العامل اخلارجي ،واليت حتول أنظار شعبنا
حنو اخلارج وحنو املستقبل  -كأس العامل للرغيب ،اليت تستمر
حوهلا املنافسات الشرسة يف هذه اللحظة؛ واأللعاب األوملبية،
واأللعاب األوملبية للمعوقني اليت ستقام العام املقبل يف طوكيو؛
واملعرض العاملي لعام  2025الذي ستستضيفه أوساكا واملنطقة
احمليطة هبا  -هي مجيع مناسبات حتتل مكان الصدارة يف تقومي
اليابان باعتبارها مناسبات تارخيية .ويف هذا السياق ،ميكننا أن
نقول بثقة إن مثة جيال جديدا من اليابانيني ،وهو جيل يُعول
عليه ومستعد للمضي قدما باملثل العليا لألمم املتحدة.
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سنوات التعليم البالغة  12عاما .وأضافت أنه إذا أكملت مجيع
الفتيات مرحلة الدراسة الثانوية ،فيمكن أن يسهمن بضخ مبلغ
يصل إىل  30تريليون دوالر يف االقتصاد العاملي .وقد دعوت
مالال لزيارة اليابان قبل مؤمتر قمة جمموعة العشرين يف أوساكا،
الذي سأتوىل رئاسته يف حزيران/يونيه ،على أمل إبراز سياسات
متكني النساء والفتيات.

كما أود أن أذكر اجلمعية العامة باالجتماع الذي سيعقد
يف اليابان يف نيسان/أبريل  .2020وسيعقد يف كيوتو مؤمتر
األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،املعروف
باسم مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية .ويعقد مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية هذا االجتماع مرة كل مخس
سنوات .أي أنه سيكون قد مر مخسون عاما منذ أن استضافت
اليابان االجتماع نفسه ،والذي كان أول مؤمتر لألمم املتحدة ملنع
فإذا كانت املرأة قادرة على إظهار ما لديها من طاقات
اجلرمية يعقد خارج أوروبا .وخالل ذروة موسم تفتح أزهار الكرز ،كامنة فإن العامل سيتألق أكثر من ذلك ،غري أن تلك حقيقة
سوف تستقبل كيوتو اخلرباء الزائرين يف جمال إنفاذ القانون.
غنية عن البيان ،أليس كذلك؟ ففي اليابان ،حيث شهد معدل
إن خطايب يوضح أن القيمة اليت تسعى اليابان إىل التمسك مشاركة املرأة يف العمل زيادة ملحوظة ،نرى هذا الواقع البديهي
هبا يف تعاملها مع العامل هي التعليم ،حيث إن اهلدف الرئيسي على أساس يومي .ويسرين أننا متكنا من إدراج ما تنادي به
للبلد هو التمكني لكل فرد .ومواصلة ذلك العمل كانت مالال يف إعالن قادة جمموعة العشرين ووثيقة ختامية أخرى يف
وال تزال جوهر ما ميكن أن تسهم به اليابان يف بقية أحناء العامل .مرفقه .وقد تعهدنا بالنهوض بتعليم عايل اجلودة يشمل مجيع
وفيما يتعلق باجتماع اخلرباء يف جمال إنفاذ القانون يف كيوتو الفتيات والنساء .وتأمل اليابان يف أن تظل سبَّاقة دوما يف
يف الربيع القادم ،فلطاملا سعت اليابان إىل القيام بدور يف متابعة هذه اجلهود.
وأود اآلن أن أشاطركم مثاالً من تنزانيا .يف الوقت الذي
كنت أبلغ فيه من العمر  ٣٠عاما ،كان مثة ع ّداء ماراثون
تنزاين ،جوما إيكانغا ،وكان كثريا ما يتصدر ماراثون طوكيو.
وبعد عودته إىل تنزانيا ،أصبح السيد إيكانغا الذي يعترب اليابان
بلده الثاين ،سفريا للنوايا احلسنة لدى اليابان يف جمال العالقات
العامة عن طريق املكتب احمللي للوكالة اليابانية للتعاون الدويل.
كما ُعيّنت يف هذا املكتب مواطنة يابانية مفعمة بالنشاط تدعى
ميوا إيتو.

االجتماعات املواضيعية .ومنذ عام  ،1962مع توسيع نطاق
املعارف يف جمال منع اجلرمية باعتباره اهلدف األساسي لدى
اليابان ،أنشأت اليابان أول معهد لألمم املتحدة متخصص
يف هذا اجملال يف طوكيو ،وهو معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية
ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى .وقد تأسس هذا
املعهد على يد الراحل نورفال موريس ،وهو أخصائي شهري يف
علم اإلجرام ،وكان أول مدير له .وحبلول هناية أيلول/سبتمرب،
كون عددا كبريا من اخلرجيني يبلغ جمموعهم أكثر
سيكون قد َّ
من  5 900شخص ،منهم  2 949شخصا من آسيا و 678
وضافرت السيدة إيتو والسيد إيكانغا جهودمها .فحصلت
من أفريقيا.
هي على  ١٣متويال من شركات يابانية راعية ،فيما قام هو
ويف آذار/مارس ،زارت ماالال يوسفزاي طوكيو .ونظرت بالبحث عن فتيات من شأهنن أن يصبحن أوملبيات يف
مباشرة يف عينيي وقالت يل إن ما يصل إىل  100مليون املستقبل .وقد توجت جهودمها بعقد أول اجتماع يعىن مبسار
فتاة يفتقرن إىل املهارات اليت حيتجن إليها إلتقان استخدام املرأة يف تنزانيا يف تشرين الثاين/نوفمرب  .٢٠١٧وقد دعي ألف
التكنولوجيا احلديثة ،حيث ال حيصلن على احلد األدىن من من فتيات املدارس االبتدائية واإلعدادية الالئي يعشن يف اجلوار
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للحضور كمتفرجات .لكن دورهن هناك مل يقتصر على ذلك؛ رواندا .ومع ذلك ،ال بد يل من القول إن هذه املساعي مستوحاة
فقد ُوّزعت خالل التظاهرة مواد تعليمية متعلقة بتجنب محل إىل حد كبري من اجلهود اليت بذهلا أفراد من القطاع اخلاص.
املراهقات حىت يتسىن للفتيات االطالع عليها.
إنه سابع عام على التوايل أديل فيه ببيان إبان املناقشة العامة
يف اجلمعية العامة .وعلى مدى هذه السنوات ،لطاملا شددت
على أمهية متكني املرأة والفتاة وقيمة جعل الرعاية الصحية متاحة
للجميع .وقد تناولت يف هذا العام أيضا هاتني املسألتني يف
جلسات منفصلة على هامش املناقشة .ويف الوقت نفسه ،أود
أن أشدد على أن جوهر املشاركة الدولية لليابان يكمن يف
حقيقة أننا نق ّدر التعليم بصدق ،كما يتضح من إسهامات
اليابان املذكورة آنفا .وتتطلع اليابان إىل أن تكون قوة ُمعزِّزة ،أي
قوة تعزز القدرات البشرية.

ويف أروشا ،بتنزانيا ،وهي املنطقة اليت يعتربها املاساي
وغريهم أرضهم ،وحيث ميكننا رؤية ذروة جبل كيليمنجارو ناحية
الشرق والشمال الشرقي ،فتحت ثانوية “ساكورا” للفتيات
أبواهبا يف كانون الثاين/يناير  ٢٠١٦بفضل جهود جمموعة من
اليابانيني .وتوفر املدرسة إقامة كاملة للطالبات حىت تكفل هلن
األمن التام والسالمة .وقد ارتفع عدد الطالبات من  ٢٤يف
البداية إىل  ١٦٢الربيع املاضي .وتدعم احلكومة اليابانية متويل
املدرسة ،ولكن تتوىل إدارهتا منظمات غري حكومية يابانية وحملية
على السواء .وتُعلم املدرسة العلوم ،والتكنولوجيا ،واهلندسة
وإذ أوشك على اختتام مالحظايت ،أود أن أتناول بإجياز
والرياضيات ،فضال عن كيفية جتنب احلمل غري املرغوب فيه .ثالث نقاط.
ويف كمبوديا ،ما انفك رائد أعمال ياباين يعمل على
أوال ،فيما يتعلق بكوريا الشمالية ،تؤيد اليابان النهج الذي
حتسني التعليم هناك  -وهو مشروع من بنات أفكاره كليا .اتبعه الرئيس ترامب ،والذي أتاح للزعيمني التحدث بصراحة مع
وتتمثل مبادرته يف إرسال مدرسني يابانيني  -متمرسني وذوي بعضها البعض والسعي إىل حل املسائل املطروحة ،مع التطلع
باع يف الرياضيات والعلوم  -إىل كمبوديا حيث يقومون بتدريب
غي هذا النهج الديناميات فيما يتعلق
إىل مستقبل مشرق .وقد ّ
الشبان والشابات املقبلني على مهنة التعليم .وتسمى املبادرة بكوريا الشمالية .وأنا شخصيا مصمم على مقابلة الرئيس كيم
ُ
“معلمون بال حدود” .وإنه ألمر يثلج الصدر أن أرى أناساً جونغ  -أون وجها لوجه ،من دون أي شروط .وتسعى اليابان
من القطاع اخلاص يف اليابان يكرسون أنفسهم طوعا على هذا بثبات إىل تطبيع العالقات مع كوريا الشمالية من خالل حل
النحو لتعليم الشباب ،وال سيما الفتيات يف تنزانيا وكمبوديا ،املسائل املثرية للقلق واملعلّقة مع البلد ح ً
ال شامالً ،مبا يف ذلك
من تلقاء أنفسهم ،ومن دون السعي إىل احلصول على أي عمليات االختطاف ،واملسائل النووية واملتعلقة بالقذائف،
اعرتاف خارجي.
وتسوية املاضي املؤسف.
وخالل السنوات الثالث القادمة ،ستوفر حكومة اليابان
برناجما تعليما ثريا لـ  ٩ماليني طفل وشاب كح ّد أدىن يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى والبلدان اآلسيوية .ونعتزم توسيع نطاق
التعليم اإللكرتوين ليشمل أطفال املدارس االبتدائية يف سري
النكا ،وكذلك تعليم الرياضيات والعلوم على شبكة اإلنرتنت يف
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ثانيا ،تتشاطر اليابان الشواغل بشأن احلالة يف الشرق
األوسط .إذ كان اهلجوم على مرافق النفط اخلام يف اململكة
العربية السعودية جرمية خمزية حتتجز النظام االقتصادي الدويل
رهين ًة .وأُمثّن ما أفادين به مباشرة املرشد األعلى إليران،
خامنئي ،عن كونه قد أصدر فتوى تتضمن ثالثة جوانب من
النّبذ فيما يتعلق باألسلحة النووية ،وهي نبذ حيازهتا وإنتاجها
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فالتغريات اجلارية يف أفريقيا تشجعنا .والعامل يتغري بالفعل.
واستخدامها ،وكفل التنفيذ الشامل لتلك الفتوى .ويف صباح
هذا اليوم أيضا ،عقدت اجتماع قمة مع الرئيس روحاين ،وهو وميكننا تغيريه من خالل اجلهود اليت نبذهلا .وستُ َّ
جدد هذه الثقة
تاسع اجتماعاتنا .ويتمثل دوري الثابت يف دعوة إيران إىل هنا يف هذه القاعة العظيمة .وهبذا أختتم بياين.
اختاذ اإلجراءات الالزمة بوصفها دولة كربى تستند إىل احلكمة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن
املستمدة من تارخيها الثري.
أشكر رئيس وزراء اليابان على البيان الذي أدىل به للتو.
ثالثا وأخريا ،ستستعني اليابان باألطر املتعددة األطراف
وبالعوملة للحد من أوجه التفاوت ،وغري ذلك من األمور.
ويف أعقاب اتفاق الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية للمحيط
اهلادئ واتفاق الشراكة االقتصادية بني اليابان واالحتاد األورويب،
فإن الشراكة اإلقليمية االقتصادية الشاملة اآلن على استعداد
للتوصل إىل اتفاق ،متخذ ًة إسهام اليابان قوًة دافعة هلا .وسيصبح
العامل أكثر ترابطاً ،مما سيؤدي إىل انتشال مزيد من الناس من
براثن الفقر.

اصطحب السيد شينزو آيب ،رئيس وزراء اليابان ،من
املنصة.
خطاب دولة السيد بوريس جونسون ،رئيس وزراء المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تستمع اجلمعية اآلن إىل
خطاب رئيس وزراء اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية.

ُ
اصطحب السيد بوريس جونسون ،رئيس وزراء اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل املنصة.

وقد ترأست ،يف السنوات األخرية ،مؤمترات قمة جمموعة
الدول السبع وجمموعة العشرين وقمت بقيادة مؤمتر طوكيو الدويل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أميا سرور أن أرحب
املعين بالتنمية يف أفريقيا ثالث مرات ،مما يثبت مرارا وتكرارا أن
األطر املتعددة األطراف تضطلع بالفعل بدور التوجيه .ونتيجة بدولة السيد بوريس جونسون ،رئيس وزراء اململكة املتحدة
لذلك ،فقد وجلت مصطلحات “اهلياكل األساسية اجليدة” لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وأن أدعوه إىل خماطبة
و “منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ احلرة واملفتوحة” معجم اجلمعية.
َ
اجملتمع الدويل ،وأود من اجلمعية أن حتيط علما هبا.
السيد جونسن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية):
أما مؤمتر طوكيو الدويل السابع املعين بالتنمية يف أفريقيا ،من املعتاد أن يأيت رئيس الوزراء الربيطاين إىل األمم املتحدة
واملعقود يف وقت سابق من هذا العام ،فقد ُولد جمددا بوصفه ويتعهد بالنهوض بقيمنا والدفاع عن مبادئنا ،مبادئ عامل ينعم
مؤمتر طوكيو الدويل اجلديد ،ألن الكلمات املستخدمة للحديث بالسالم ،من محاية حرية املالحة يف اخلليج إىل املثابرة يف املهمة
عن أفريقيا ينبغي من اآلن فصاعدا ،أن تروي بالتأكيد قصة احليوية املتمثلة يف حتقيق حل الدولتني للنزاع يف الشرق األوسط.
استثمار ومنو .ويف الواقع ،كان منتدى األعمال التجارية الذي وبطبيعة احلال ،فإنين فخور بأن أفعل كل هذه األمور.
يعج بالنساء والرجال من
ولكن ال ميكن ألحد أن يتجاهل القوة اليت تتجمع وتعيد
عقد بالتزامن مع مؤمتر طوكيو الدويل ّ
رّواد األعمال من أفريقيا واليابان وكان يفيض نشاطاً ومحاساً .تشكيل مستقبل كل دولة عضو يف اجلمعية العامة .وهذا شيء
وكان إحساسي عند مغادرة املنتدى أن مثة مقرتحات استثمار مل حيدث مثله يف التاريخ .وعندما أفكر يف الثورات العلمية
جديدة ومشاريع جديدة بصدد التحقق بسرعة.
العظيمة يف املاضي  -كالطباعة واحملرك البخاري والطريان

68/76

1929167

24/09/2019

والعصر الذري  -أفكر يف األدوات اجلديدة اليت حصلنا عليها
ولكننا منلك ،حنن اجلنس البشري ،ميزة السيطرة عليها .واألمر
ليس كذلك بالضرورة بالنسبة للعصر الرقمي.
فقد تستطيع حفظ األسرار عن أصدقائك ووالديك
وأطفالك وطبيبك ،وحىت مدربك الشخصي ،لكن األمر
يتطلب جهداً حقيقياً إلخفاء أفكارك عن غوغل .وإذا كان
هذا هو احلال اليوم ،فقد ال يكون هناك مكان ميكن االختباء
فيه يف املستقبل ،إذ ستمتلئ املدن الذكية بأجهزة االستشعار،
اليت سرتبطها مجيعا إنرتنت األشياء ،مع األعمدة اليت تتداخل
بشكل خفي مع أعمدة اإلنارة ،حيث يتوفر دائما مكان
لوقوف سيارتك الكهربائية ،كي ال ترتك أي حاوية نفايات
بدون إفراغها أو أي شارع بدون تكنيس ،وتبدو البيئة احلضرية
معقمة كأهنا صيدلية يف زيوريخ.
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ويف كل يوم ننقر فيه على هواتفنا أو نعمل على أجهزة
اآليباد لدينا  -كما أرى بعض احلاضرين هنا يفعلون اآلن -
فإننا ال نرتك فقط أثرا ال ميحى يف األثري ،لكننا نصبح أنفسنا
مصدرا للمعلومات مع كل نقرة ومع كل ضغطة .ومثلما
ولّد العصر الكربوين ،مع كل ورقه متحللة ،ثروة ال توصف
من املواد اهليدروكربونية ،فإن البيانات هي مبثابة النفط اخلام
لالقتصاد احلديث.

حنن اآلن نعيش يف بيئة ال نعرف فيها من الذي جيب أن
ميتلك هذه احلقول النفطية اجلديدة ،وال نعرف من الذي جيب
أن ميتلك حقوق هذه التدفقات النقدية أو سنداهتا ،وال نعرف
من يقرر كيفية استخدام هذه البيانات .هل ميكن أن نأمتن هذه
اخلوارزميات على حياتنا وآمالنا؟ وهل ينبغي لآلالت ،واآلالت
وحدها ،أن تقرر ما إذا كنا مؤهلني للحصول على قرض عقاري
غري أن هذه التكنولوجيا ميكن أن تستخدم أيضا إلبقاء أو تأمني ،أو نوع اجلراحة أو األدوية اليت جيب أن نتلقاها؟ هل
مجيع املواطنني حتت املراقبة على مدار الساعة .وسيتظاهر اجلهاز حمكوم علينا مبستقبل بارد متلبد املشاعر حيث تعود فيه القرارات
اآليل أليكسايف املستقبل بأنه يتلقى األوامر ،لكنه سوف يراقبك للحاسوب ،مع النهاية القامتة حلياة إمرباطور يف حلبة القتال؟
كيف ميكن للمرء أن جيادل طريقة حسابية؟ كيف ميكن
ويصر على ذلك .ويف املستقبل ،سيكون االتصال
ويرفض األوامر ّ
الصويت متاحا يف كل غرفة ،بل ومع كل شيء تقريباً؛ وسيقوم للمرء أن جيعلها تدرك وجود ظروف خمففة؟ كيف لنا أن نعرف
فراشك برصد كوابيسك؛ وستنبهك ثالجتك لطلب املزيد من أن اآلالت مل تتم برجمتها بدهاء من أجل أن حتتال علينا أو
اجلنب؛ وسوف يفتح باب بيتك األمامي واسعا حلظة اقرتابك ختدعنا؟ حنن نستخدم بالفعل مجيع أنواع خدمات الرسائل اليت
منه كأنه خادم عدمي الكالم؛ وسيسارع عدادك الذكي  -من توفر اتصاال فوريا بأقل تكلفة .كما ميكن تصميم هذه الربامج
تلقاء نفسه  -للحصول على الكهرباء األقل تكلفة ،وسيقوم واملنصات نفسها للرقابة اآلنية على كل حمادثة ،مع حذف
كل جهاز من هذه األجهزة ،وبكل دقة ،بتسجيل كل عاداتك العبارات املسيئة بشكل تلقائي؛ يف الواقع ،فإن ذلك حيدث
على شكل اختزاالت إلكرتونية دقيقة ،ال يتم ختزينها يف شرحيتها حاليا يف بعض البلدان.
أو أجزائها الداخلية  -وال يف أي مكان ميكنك العثور فيه
واالستبداد الرقمي ،لألسف ،ليس مادة من مواد اخليال
عليها ،بل داخل سحابة كبرية من البيانات اليت تدنو ،بشكل البائس ،بل هو حقيقة ناشئة .إن السبب يف إلقاء هذا اخلطاب
أكثر استبدادا من ذي قبل ،لتسيطر على اجلنس البشري .وحنن اليوم هبذه املقدمة القامتة قليال هو أن اململكة املتحدة هي واحدة
بانتظار هبوب عاصفة رعدية قامتة عمالقة ،وليس لدينا أي من قادة التكنولوجيا يف العامل ،وأعتقد أن احلكومات قد أخذت
سيطرة على كيفية هطول األمطار أو وقت حدوثها.
على حني غرة بسبب اآلثار غري املقصودة النامجة عن اإلنرتنت،
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ذلك اإلجناز العلمي األبعد مدى يف أثاره النفسية اليومية أكثر أو تقنية .ولو أنه مل يتم اخرتاع السفينة قط ،فما كان ليبحر
من أي اخرتاع آخر منذ اخرتاع غوتنربغ .وعندما يفكر املرء يف جاسون مطلقا إىل كوخليس ،وما كانت قد حدثت كل أنواع
الوقت الذي استغرقته الكتب حىت يتم تداوهلا على نطاق واسع ،الكوارث على اإلطالق.
يرى أن ظهور اإلنرتنت هو أكرب بكثري من اخرتاع الطباعة .فهي
ومن الغرائز اإلنسانية الشديدة أن نكون حذرين من أي
أكرب من العصر الذري ،لكنها تشبه الطاقة النووية من حيث نوع من التقدم التقين .لقد اعتقدوا يف عام  1829أن هيكل
القدرة على التسبب باخلري والشر .ولكن ،بطبيعة احلال ،فإهنا اجلسم البشري لن يصمد أمام السرعات اليت وصل إليها صاروخ
ليست وحدها .وبينما يبدو أن التكنولوجيات اجلديدة تتسابق ستيفنسن .وهناك اليوم أشخاص من الزمن احلايل مناهضون
حنونا من األفق البعيد ،فإننا جنهد أعيننا لنعرف ما إذا كانت للعلم فع ً
ال  -هناك حركه بأكملها تسمى املناهضني للقاحات،
تعود باخلري أو الشر  -وهل هي صديقة أم عدوة ؟
وهم يرفضون االعرتاف باألدلة اليت تفيد بأن اللقاحات قد

وماذا سيعين الذكاء االصطناعي؟ أن تقوم الروبوتات قضت على مرض اجلدري ،وبسبب حتيزهم ،فإهنم يعرضون
املفيدة بغسل الغسيل للمسنني ورعايتهم؟ أم استعادة القتلة األطفال الذين يريدون محايتهم للخطر بالفعل .وأنا أرفض متاما
اآلليني ذوي العيون الوردية من املستقبل للقضاء على اجلنس هذا التشاؤم املعادي للعلم.
البشري؟ ماذا ستمثل البيولوجيا الرتكيبية  -استعادة كبدنا
إنين أشعر بالتفاؤل الشديد إزاء قدرة التكنولوجيا اجلديدة
وأعيننا من خالل معجزة جتديد األنسجة ،وكأهنا عالج رائع على العمل مبثابة حمرر يعيد تشكيل العامل بشكل رائع وبصورة
لص َد ُاع ا َخل ْمر؟ أم أهنا ستقدم على موائدنا دجاجات مرعبة بال
ُ
خية؛ يف الواقع ،فإن التكنولوجيا تفعل ذلك من جوانب كثرية
ّ
أطراف؟ هل ستساعدنا التكنولوجيا النانوية يف التغلب على جدا .وكما ذكرت آنفا ،فإن التكنولوجيا النانويةُ ،تدث
األمراض ،أم أهنا ستمكن الروبوتات الدقيقة من االستنساخ اليوم ثورة يف األدوية من خالل تصميم روبوتات حبجم جزء
داخل شقوق خاليانا؟
ضئيل من خاليا الدم احلمراء ،وهي قادرة على السباحة داخل
وهناك تعبري قدمي قِدم األدب بأن اآلهلة تقوم مبعاقبة أي
تقدم علمي .فعندما جلب بروميثيوس النار للجنس البشري
يف أنبوب من نباتات الشمر ،لعلكم تتذكرون ،مبساعدة أخيه
إبيميثيوس ،عاقبه زيوس بربطه بالسالسل إىل صخرة يف اجلحيم،
بينما كان هناك نسر ينهش كبده  -لقد حتدثت عن عالج
ُص َد ُاع ا َخل ْمر .ويف كل مرة كان ينمو فيها كبده جمددا ،يعود
وقد توصلت إحدى شركات التكنولوجيا يف لندن إىل كيفية
النسر وينهشه مرة أخرى .واستمر ذلك إىل األبد ،وهو أمر مساعدة املكفوفني على التنقل حبرية أكرب ،فقط باستخدام
يشبه قليال جتربة خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف اململكة تطبيق على هواتفهم الذكية  -إهنا تقنيات جديدة مت إنتاجها يف
املتحدة ،لو سارت األمور كما يريد بعض الربملانيني.
بريطانيا ،تساعد الصم على السمع واملكفوفني على الرؤية .كنا
يف الواقع ،أصبح من املمارسات الشعرية املعتادة لعن نعتقد أن الطباعة كانت شيئا نقوم به للحصول على نسخة من
املخرتع األول ،وهو الشخص املسؤول عن أي انطالقة علمية بطاقة الصعود إىل الطائرة؛ لكن اآلن تستخدم شركة بريطانية
أجسامنا ،وتوزيع األدوية ومهامجة اخلاليا اخلبيثة ،كأهنا بعض
من أساطيل حرب النجوم .وتعمل تقنية الواجهة العصبية على
إنتاج جيل جديد من أجهزة زراعة القوقعة ،مما يعيد نعمة السمع
إىل األشخاص الذين لن يتمكنوا لوال ذلك من مساع أصوات
أطفاهلم.
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الطباعة ثالثية األبعاد لصنع حمرك قادر على إرسال صاروخ يصبح صاحلا على اإلطالق .ولذلك ،جيب أن تتمثل مهمة
صمم
إىل الفضاء.
اململكة املتحدة ومجيع من يشاطروننا قيمنا يف كفالة أن تُ َّ
ويف البلدان األفريقية ميكن اآلن ملاليني األشخاص الذين التكنولوجيات الناشئة ،منذ البداية ،من أجل احلرية واالنفتاح
ليس لديهم حسابات مصرفية حتويل األموال باستخدام تطبيقات والتعددية ،مع إرساء الضمانات املناسبة حلماية شعوبنا.
وتقوم اللجان األكادميية ،وجمالس إدارات الشركات
بسيطة؛ وبإمكاهنم شراء الطاقة الشمسية والقفز يف معاملة
واحدة من حياة بال كهرباء إىل الطاقة اخلضراء .والتطورات واجملموعات املعنية بوضع املعايري الصناعية ،شهرا بعد شهر،
اجلديدة جتعل الطاقة املتجددة أرخص من أي وقت مضى ،باختاذ قرارات حيوية .فهي ّ
ختط دليل قواعد املستقبل ،من خالل
وتساعد يف كفاحنا املشرتك ضد تغري املناخ .وجيري حتويل فهمنا بتها يف املسائل األخالقية واختيارها ما سيكون ممكنا وما لن
تعكس
للعامل الطبيعي من جانب تسلسل طاقم املوروثات  -اكتشاف يكون .وال بد أن نكفل ،معا ،أ ّن التطورات اجلديدة
ُ
قيمنا.
تنشط حركة كل
جوهر احلياة نفسها ،وسر الشفرة اجلينية اليت ّ
َ
وقت تصميمها َ
كائن حي ،واليت تتيح حتقيق إجنازات طبية مل يسبق هلا نظري.
ويضطلع االحتاد األورويب ،والكمنولث بعمل ممتاز ،وبطبيعة
ويتم تصميم العالج حسب الرتكيب اجليين الدقيق للفرد.
احلال ،األمم املتحدة اليت تؤدي دورا حيويا يف ضمان أال حيرم أي

وحىت اآلن ،مل نكشف سوى أقل من  0.3يف املائة من
أسرار احلياة املعقدة على كوكب األرضّ .
فكروا فيما سنحققه
عندما  -ألهنا مسألة وقت  -سنستوعب  ١أو  ٢يف املائة منها،
ناهيك عن  ٥أو  ١٠يف املائة .غري أن ما سيحدد مستقبل
البشرية هي الكيفية اليت نصمم هبا التكنولوجيات الناشئة اليت
حققت هذه اإلجنازات والقيم اليت نسرتشد هبا يف تصميمها.
هي ذي النقطة اليت أود أن أثريها الليلة.

والرهان هو ما إذا كنا سنخلف وراءنا عاملاً على صورة
روايات أورويل ،قائماً على الرقابة ،والقمع والسيطرة أو عاملاً
مسته التحرر ،والتناقش والتعلم حيث هتدد التكنولوجيا اجملاعة
واملرض ،وال هتدد حرياتنا .وقبل سبعة عقود ،اعتمدت اجلمعية
العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من دون أصوات معارضة،
وهو ما ّوحد صفوف البشرية للمرة األوىل ،ورمبا للمرة الوحيدة،
وراء جمموعة واحدة من املبادئ .ويدعم إعالننا املشرتك حرية
الرأي والتعبري ،وخصوصية املنزل واملراسالت ،واحلق يف التماس
املعلومات واألفكار ونقلها .وما مل نكفل أن التكنولوجيا
اجلديدة تعكس هذه الروح ،أخشى أن يفقد إعالننا داللته وأالّ
1929167

بلد من االنتفاع بالفوائد الرائعة هلذه التكنولوجيا والثورة الصناعية
اليت ُتدثها .ومع ذلك ،علينا أن نظل أكثر طموحا ،وأن جند
التوازن الصحيح بني احلرية والرقابة ،وبني االبتكار والقواعد
التنظيمية ،واملؤسسات اخلاصة واإلشراف احلكومي .وجيب
البت يف املسائل األخالقية املتأصل يف
يتم ّ
أن نصر على أن ّ
تصميم التكنولوجيا اجلديدة على أساس عملية شفافة للجميع،
وأن نعمل على جعل أصواتنا مسموعة أكثر يف اهليئات املعنية
باملعايري اليت تضع القواعد .وقبل كل شيء ،ال بد أن نتفق على
جمموعة موحدة من املبادئ العاملية لصياغة القواعد واملعايري اليت
سيُسرتشد هبا يف استحداث التكنولوجيا الناشئة.
وها هي األخبار السارة .فإين أدعو مجيع احلاضرين إىل
مؤمتر قمة يف العام املقبل يف لندن  -وهي مدينة رائعة حيث
ال يكون اجلو ،باملناسبة ،ممطرا بنسبة  ٩٤يف املائة من الوقت.
ويف مرحلة من املراحل ،عندما كنت عمدة لندن ،اكتشفنا أن
لدينا مطاعم حائزة على “جنمة ميشالن” أكثر من باريس .إال
أن الفرنسيني بطريقة ما عادوا إىل الواجهة بسرعة بفضل عملية
لست متأكدا متاما من كوهنا منصفة .ولكن يف اململكة املتحدة،
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ويف لندن ،ال يزال حبوزتنا إىل ح ّد كبري أكرب قطاع تكنولوجيا يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :يسرين عظيم السرور أن
أوروبا .فلدينا كل أنواع التكنولوجيا  -أي التكنولوجيا املالية ،أرحب بدولة السيد سعد الدين العثماين ،رئيس حكومة اململكة
والتكنولوجيا البيولوجية ،والتكنولوجيا الطبية ،والتكنولوجيا املغربية ،وأن أدعوه إىل خماطبة اجلمعية.
النانوية والتكنولوجيا اخلضراء  -ومثة رمبا نصف مليون شخص
السيد العثماني (املغرب) :متثل اململكة املغربية صلة وصل
يعملون يف قطاع التكنولوجيا وحده .وحيدوين األمل يف أن أرى وفضاء للتالقي والتعاون بني أفريقيا ،ودول العامل اإلسالمي
اجلميع هناك ألننا نسعى إىل إنشاء ائتالف يضم أكرب عدد وأوروبا ومن خالهلا باقي دول العامل .وخصوصا بسبب ما تتمتع
ممكن من األعضاء للمضي قدما هبذه املهمة احليوية ،استناداً به من استقرار وأمن يف حميط يغلي سياسيا ،واجتماعيا وأمنيا،
إىل كل ما بوسع اململكة املتحدة أن تسهم به يف هذه املهمة وكذلك ،بسبب تبنيها لالنفتاح االقتصادي ،والقيم الدميقراطية
بوصفها رائدا عامليا يف جمال التكنولوجيا األخالقية واملسؤولة .واخنراطها العملي يف مواجهة التحديات الدولية.

وإذا ما ُوفقنا يف التغلب على هذا التحدي  -وال أشك يف
أن نتمكن من ذلك  -فلن نصون حينها مثلنا العليا فحسب،
بل سنتمكن من كسر القيود اليت عاقت حركة البشرية ومن
التغلب على األخطار اليت أودت بالكثري من األرواح .فسنتمكن
معاً من االنتصار على األمراض الفتاكة ،والقضاء على اجلوع،
ومحاية البيئة وحتويل مدننا .وسريهتن النجاح ،كعهده دائماً،
ومن هنا ،فإننا نؤمن بنجاعة العمل املتعدد األطراف،
باحلرية ،واالنفتاح والتعددية ،وهي الصيغة اليت ال حترر روح
فالتحديات احلالية اليت يواجهها العامل تتجاوز قدرة أي دولة
اإلنسان فحسب ،بل تطلق العنان إلبداع وابتكار البشرية الذي
من الدول لوحدها .فالتغريات املناخية ،والتنمية املستدامة،
ال يعرف حدوداً ،وهو ما ستسعى اململكة املتحدة جاهدة ،يف
وتدفقات اهلجرة ،والتحديات األمنية ،وباخلصوص اإلرهاب،
املقام األول ،إىل احلفاظ عليه والنهوض به.
والتطرف العنيف واالجتار بالبشر ،كلّها حتديات حتتاج إىل عمل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :باسم اجلمعية العامة ،أود أن تشاركي يف إطار مقاربات متعددة األطراف .ومن هنا ،فإننا
أشكر رئيس وزراء اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا نطمح إىل نظام متجدد ومد ّعم آلليات عمل األمم املتحدة
الشمالية على البيان الذي أدىل به للتو.
واملنظمات اإلقليمية ،يكون مضبوطاً وناجعاً من أجل تنسيق
ُ
اصطحب السيد بوريس جونسون ،رئيس وزراء اململكة أكثر مشولية وأدق تناغما مع عصرنا وحتدياته من أجل ضمان
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،من املنصة.
مستقبل أفضل للبشرية.
إننا واعون بأن هذه الدورة تنعقد يف سياق دويل تطبعه
حتديات كبرية ،على وقع تدافع مصاحل وتدافع اسرتاتيجيات
ضاغطة تفرض إيقاعاً مربكاً يدفع لردات فعل بدل اختاذ مواقف
استباقية .غري أن هذا الوضع ،بقدر ما حيمل من صعوبات ومن
حتديات فهو أيضا حيمل فرصا للتعاون والتنسيق.

خطاب السيد سعد الدين العثماني ،رئيس حكومة المملكة
إن العمل املتعدد األطراف الذي نتطلع إليه ينبغي أن
المغربية
يضمن أيضا للقارة األفريقية املكانة اليت تستحقها ،كفاعل على
اصطحب السيد سعد الدين العثماين ،رئيس حكومة املستوى الدويل .ولذلك ،ما فتئ جاللة امللك حممد السادس
اململكة املغربية ،إىل املنصة.
ينادي من هذا املنرب أن تويل منظمتنا أمهية قصوى للقارة
األفريقية ،ولنهضة أفريقيا ،مبا حتمله هذه القارة من طموحات
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ومبا تتوفر عليه من فرص .وإن عودة املغرب ألسرته املؤسساتية ،الذين أبدوا رغبتهم يف االستفادة من التجربة املغربية ومن اخلربة
االحتاد األفريقي ،يف كانون الثاين/يناير  2017إمنا هو تتويج املغربية الفضلى من أجل تأمني تكوين األئمة تكويناً دينياً مفعماً
منطقي هلذه القناعة وللشراكات الثنائية واإلقليمية اليت نسجها مببادئ التعايش املشرتك واالنفتاح والوسطية واالعتدال.
املغرب عرب عقود من الزمان مع حميطه األفريقي يف إطار تعاون
أما املستوى الثاين فيتعلق مبشاكل اهلجرة اليت تعرف تفاع ً
ال
مثمر وفاعل ومتضامن فيما بني بلدان اجلنوب ،وهي الشراكات وتنسيقاً بني خمتلف الدول ،من منطلق أنه ليس بإمكان أي بلد
اليت مشلت خمتلف امليادين االقتصادية والتنموية والثقافية والدينية  -أياً كان  -أن يتص ّدى مبفرده لتحدياهتا وال أن يقدم إجابات
والبيئية وحماربة التهديدات األمنية.
شافية إلشكاالهتا .واملغرب كان سباقاً على املستوى اإلقليمي
تبن سياسة وطنية للهجرة ،إنساني ٍة يف فلسفتها ،شامل ٍة يف
كما خصصت اململكة املغربية ثلثي استثماراهتا األجنبية يف ّ
املباشرة ألفريقيا ،كثاين أكرب مستثمر أفريقي يف أفريقيا ،مضموهنا ،واقعي ٍة يف طريقتها ،ومسؤول ٍة يف منهجيتها.
وشجعت اململكة املغربية القطاع اخلاص على إنشاء مشاريع
وعلى أرض املغرب  -مبدينة مراكش  -متت املصادقة
يف أفريقيا وعلى نقل التكنولوجيا ومواكبة االقتصادات األفريقية .وألول مرة يف تاريخ األمم املتحدة على االتفاق العاملي للهجرة
وباعتباره عضواً موقعاً على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة احلرة يف شهر كانون األول/ديسمرب  ،2018كوثيقة مؤسسة
األفريقية ،يبقى املغرب مقتنعاً بأن هذه االتفاقية ستفتح آفاقاً للحكامة يف جمال اهلجرة .مل يكن اهلدف منها إعطاء دروس أو
واعدة لالقتصادات األفريقية ،جاعل ًة من القارة أكرب أسواق توجيه اهتامات بقدر ما هو استحداث نظام تعددي يقوم على
التجارة احلرة يف العامل.
رؤية مشرتكة جيد فيه كل طرف مصاحله ،دون وصم عنصري،
تكمن قوة العمل املتعدد األطراف يف قدرته على التأقلم مع
املستجدات وتسريع معاجلة التحديات .املستوى األول من تلك
التحديات يتعلق مبواجهة التهديدات األمنية ،مبا فيها اإلرهاب،
من خالل إرساء تعاون فعلي عمليايت متعدد األوجه.

ويف هذا السياق ،يندرج عمل املنتدى العاملي ملكافحة
اإلرهاب ،الذي يتشرف بلدي مبشاركة رئاسته مع هولندا منذ
سنة  .2016وإن إسناد هذه الرئاسة املشرتكة لبلدي يشكل
اعرتافاً باجملهودات اليت يبذهلا يف هذا اجملال ،حيث طور
اسرتاتيجية شاملة ومتعددة األبعاد تستنبط روحها من اسرتاتيجية
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وتدمج اجلوانب الثقافية
واجلوانب الدينية واجلوانب االجتماعية واجلوانب احلقوقية مع
اجلوانب األمنية .تلكم االسرتاتيجية الوطنية اليت وسع امتدادها
على املستوى القاري حيث وضع املغرب جتربته بتوجيهات
سامية من جاللة امللك رهن إشارة أشقائه من الدول الصديقة
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ودون صور منطية ،ودون مصاحل ضيقة .رؤية ترسي حكامة
أكثر اجتماعية وأكثر إنسانية وأكثر عدالً ،أساسها الشعور
باملسؤولية املشرتكة .وهبذا أضحى ميثاق مراكش مرجعية دولية
للعمل متعدد األطراف يف جمال اهلجرة يستوجب علينا مجيعاً
العمل جاهدين على تفعيل مقتضياته.

تكرس التزام املغرب بقضايا اهلجرة باختيار جاللة
وقد ّ
امللك حممد السادس ،ملك املغرب ،قائداً أفريقياً يف قضايا
اهلجرة .وبنفس االلتزام مت االتفاق بني اململكة املغربية ومفوضية
االحتاد األفريقي على إنشاء مرصد أفريقي للهجرة مبدينة الرباط،
عاصمة اململكة املغربية ،ملتابعة الظاهرة بالتحليل املوضوعي
واستقصاء منظوراهتا املستقبلية بطرق علمية.
وعلى املستوى الثالث املتعلق بالتغريات املناخيةّ ،
يشكل
احتضان املغرب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ لعام  2016مثاالً آخر على اخنراط املغرب يف
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التصدي النعكاسات هذه الظاهرة املهددة ملستقبل البشرية .إن أجل إرساء تعاون فيما بني بلدان اجلنوب ٍ
ومتضامن لفائدة
فعال
ٍ
هذا االلتزام يروم إعادة تركيز وتعبئة جهود اجملتمع الدويل لكسب التنمية املشرتكة لقارتنا أفريقيا.
رهاناته الكربى وخاصة يف قارتنا األفريقية.
إن النظام املتعدد األطراف الذي نتوق إليه يتمثل كذلك
ويف هذا الصدد ،أسفرت القمة األفريقية األوىل املنعقدة
على هامش املؤمتر ،حتت الرئاسة امللكية الفعلية ،إىل تأسيس
وتفعيل ثالث مبادرات متخصصة يف املناخ لتمكني الدول
األفريقية من التنسيق يف أحسن الظروف ملواجهة التحديات
املناخية بوصفها حتديات جادة وحقيقية تواجه العامل.

يف تعزيز حفظ السلم واألمن الدوليني ،املهمة الرئيسية لألمم
املتحدة اليت ترمز اللتزام اجملموعة الدولية بواجب األمن اجلماعي.
ويُع ّد احلفاظ على السلم واالستقرار بُعداً راسخاً يف الرؤية امللكية
يتجسد من خالل دعم تدابري عملية .فقد التزم املغرب منذ
استقالله بدعم جهود األمم املتحدة يف حفظ السالم من خالل
املشاركة يف  15عملية حفظ سالم عرب العامل يف أربع قارات ويف
ظروف صعبة .وتعززت هذه املشاركات خالل العقدين األخريين
بإرسال عدة وحدات من القوات املسلحة امللكية للمسامهة
يف عمليات حفظ السالم ،خصوصاً يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى.

ومن هذه املبادرات ،مبادرة “االستدامة واألمن
واالستقرار” ،املختصرة يف “مبادرة  ،”3Sاليت يرأسها املغرب
بصفة مشرتكة مع السنغال ،وهي مبادرة هتم  14دولة أفريقية
وتروم تقدمي إجابات عملية مندجمة لثالثة حتديات كربى من
خالل استصالح مساحات واسعة من األراضي  -عشرة ماليني
وبنفس العزمية ،يدعم املغرب االنتقال الذي طال انتظاره
هكتار  -وتوفري حوايل مليوين فرصة شغل تضمن لسكان هذه
من مقاربة “رد الفعل” إىل مقاربة “العمل الوقائي” ،مما
املناطق االستقرار والعيش الكرمي.
وعلى املستوى الرابع ،املتعلق بالتنمية البشرية واملستدامة ،يستوجب بذل جهود إضافية لبناء قدرات املنظمة يف جمايل
فإن النظام متعدد األطراف املفتوح على اخلصوصيات الذي تقييم املخاطر والوقاية من النزاعات .ويتطلب هذا التوجه
يراعي اختالفات الدول واجلهات ،ينسجم كلياً مع أهداف إصالحا بنیویا شامال السرتاتیجیة وهیاكل األمم املتحدة اخلاصة
التنمية املستدامة .فخطة عام  2030لألمم املتحدة تعترب مقاربة باألمن والسلم الدولینی ،وهو اخلیار الذي حیظى بدعم املغرب
مندجمة متنح الفرص أمام الدول لتطوير خططها اخلاصة بإجناز يف شقیه التنظیمي واملايل ،وبصفته رئیسا جمللس السلم واألمن
لالحتاد األفریقي خالل الشهر اجلاري ،لن یدخر املغرب جهدا
أهدافها التنموية مبا يعزز التعاون الفعال واملالئم فيما بينها.
جلعل االهتمامات واالنتظارات األفريقية يف صدارة برنامج
ووعياً بأمهية حتقيق تلك األهداف على املستوى الوطين،
األمم املتحدة.
أطلق جاللة امللك حممد السادس دينامية إعداد منوذج تنموي
إن غیاب أفق إلعادة إطالق مسلسل السالم الفلسطیين
جديد يف املغرب يهدف إىل حتقيق العدالة االجتماعية واملزيد من
تقليص الفوارق بني الفئات واملناطق ،وبناء اقتصاد أكثر تطوراً  -اإلسرائیلي أضحى مصدر انشغال بالغ للمملكة املغربیة،
يدخل املغرب نادي الدول الصاعدة .وعلى املستوى القاري ،وسببا إضافیا لعدم االستقرار والتوتر يف الشرق األوسط.
ُ
إن اململكة املغربية تتشرف بالوقوف إىل جانب الشعب
توجه اململكة نداء لتثمني مؤهالت أفريقيا لتحقيق أهداف
ّ
التنمية املستدامة .وجيدد املغرب العزم على مضاعفة اجلهود من الفلسطيين ،خصوصا وأن جاللة امللك حممد السادس يرأس جلنة
القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي ،وترفض اململكة
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أي تغيري يف طبيعة ووضعية املدينة املقدسة ،كما ترفض سياسة
االستيطان .وحنن مقتنعون أنه ال ميكن أن يكون هناك سالم
عادل ودائم ،بدون ممارسة الشعب الفلسطیين حقه املشروع يف
إنشاء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

املفتعل حول الصحراء املغربية ،علما أن هذه القضیة تندرج
يف إطار استكمال الوحدة الرتابیة للمملكة ،اليت تعد سیادهتا
الكاملة على أقالیمها اجلنوبیة مسألة غري قابلة للمساومة على
اإلطالق .فكل دولة من حقها ومن واجبها أن تدافع عن
مواطنيها وسيادهتا وعن وحدة وسالمة أراضيها وهو مبدأ يلتزم
به املغرب يف سياسته اخلارجية.

الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب
الكراهية” (القرار  )328/73وقد جسدت هذه املبادرة دور
التعاون متعدد األطراف يف مد جسور التسامح واحلوار بني
األديان والثقافات.

إن الوضع املؤمل لسكان خمیمات تندوف يظل مصدر
انشغال بالغ لدينا ،وإننا نناشد املنتظم الدويل جمددا العمل على
حث البلد املضيف انطالقا من مسؤولياته القانونية واإلنسانية
لتسجیل وإحصاء سكان هذه املخیمات ،وضمان احرتام
حقوقهم األساسیة اليت تتعرض النتهاكات منهجية يوميا.

إن العمل املتعدد األطراف ليس فقط بنية تنظيمية للعالقات
الدولية بل هو أيضا حالة ذهنية وهو ما حيفز بلدي على الوقوف
وجتدد اململكة املغربية التأكيد من هذا املنرب على أن مبادرة
ضد خطاب الكراهیة والعنصرية ورفض اآلخر الذي يتعارض
بشكل خطري مع القيم املتعارف عليها ويف صدارهتا العيش احلكم الذايت اليت اعتربها جملس األمن منذ  2007يف خمتلف
قراراته مبادرة جادة وذات مصداقية هي احلل لوضع حد هنائي
املشرتك واحرتام الكرامة اإلنسانية والتعددية.
إن املغرب املعتز هبويته العريقة متعددة الروافد مل يرتدد يف هلذا النزاع املفتعل ونثمن يف هذا الصدد اجلهود املبذولة من
التصدي خلطاب الكراهية واإلسالموفوبيا اليت تعد نواة النتشار طرف األمني العام لألمم املتحدة للدفع قدما باحلل السياسي
التطرف العنیف بكل أنواعه ،وبتأييد  90دولة عضوا يف األمم الواقعي والعملي والدائم املبين على أساس التوافق كما أكد على
املتحدة ،بادر املغرب باقرتاح قرار صادقت عليه الدورة الـ  73ذلك قرار جملس األمن  )2019( 2468الذي اعتمد يف شهر
للجمعیة العامة باإلمجاع حتت عنوان“ :النهوض باحلوار بني نيسان/أبريل .2019

وال يفوتين يف هذا املقام التذكري بالزيارة التارخییة لقداسة
البابا فرانسيس األول للمغرب ،يف شهر آذار/مارس من هذه
السنة ،وما شكلته من رمزية قویة بشأن اإلسهامات املهمة
للمغرب يف جمال تعزیز احلوار الدیين واحلضاري .ومبناسبة هذه
الزيارة ،قام أمري املؤمنني جاللة امللك حممد السادس ،بصفته
رئیسا للجنة القدس ،املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي،
وقداسة البابا بالتوقیع على نداء مشرتك حول القدس یؤكد
املكانة الروحیة اخلاصة للمدینة كملتقى للدیانات التوحیدیة
ورمزا للتعایش والسالم والوئام.

على مدى سبعة عقود حققت األمم املتحدة مكاسب
يف خدمة السلم والتنمية وحقوق اإلنسان ومع ذلك ،فهناك
حتديات جسيمة ال تزال قائمة .إن من مسؤوليتنا مجيعا إمداد
منظمتنا باآلليات الالزمة لضمان تكيفها املستمر مع واقع
دويل معقد ،وتعبئة طاقاتنا وقدراتنا إلصالحها وتعزیزها فال
ميكننا احلفاظ على نظام قدمي يف ظل حقائق عامل جديد،
وباملقابل بدل مهامجة أسس النظام املتعدد األطراف هبدف
إضعافه من الضروري تقويته باملزيد من التطوير متهيدا لالنتقال
ومن منطلق إميان املغرب الراسخ حبقوقه التارخییة والقانونیة إىل نظام عاملي أكثر عدال وإنصافا وإنسانية وتضامنا ،عامل
والسیادیة ،فإنه یسعى جبدیة إىل إجیاد حل سیاسي وهنائي للنزاع ال ميكن تصوره انطالقا من فهم سطحي للواقع أو عرب تصور
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تقين للمخاطر أو بفرض تصور أحادي لسلطة معيارية بل مير
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن اجلمعية العامة
عرب عمل متعدد األطراف يتميز بكونه متجددا يأخذ بعني أود أن أشكر رئيس حكومة اململكة املغربية على البيان الذي
االعتبار اختالف األطراف الفاعلة وتعدد التحديات ،ويكون أدىل به للتو.
متوازنا مينح أفريقيا مكانتها املناسبة على الساحة الدولية ،وعمليا
ُ
اصطحب السيد سعد الدين العثماين ،رئيس حكومة
يتبىن جتارب اإلندماج اجلهوي الناجحة ،وواقعيا يويل األمهية
اململكة املغربية ،من املنصة.
للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
رفعت اجللسة الساعة .22/30
هذا هو طموحنا وهدفنا وستواصل اململكة املغربية كما
كانت دائما منذ انضمامها إىل منظمة األمم املتحدة بعيد
استقالهلا ستواصل بذل جهودها لتحقيق هذا املسعى النبيل.
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