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الثالثاء 13 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2020الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد بوزكري ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تركيا)

اخلليجي ،الذي كان وال يزال ذا أمهية بالغة يف تعزيز التعاون يف
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
تأبين صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،املنطقة.
وأود أيضا أن أقف حلظة ألتذكر األوقات اليت خاطب
أمير دولة الكويت
فيها األمري اجلمعية العامة .وخيطر على بايل مثاالن .وكان أوهلا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :من احملزن أن أقوم بتأبني
مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2015العتماد
صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،أمري دولة
أهداف التنمية املستدامة ،حيث أوضح األمري جبالء تام التزام
الكويت ،الذي وافته املنية يف  29أيلول/سبتمرب .وباسم اجلمعية
الكويت خبطة التنمية املستدامة لعام  .2030ويعود املثال الثاين
العامة ،أرجو من ممثل الكويت أن ينقل تعازينا إىل الكويت
إىل عام  ،1963عندما أصبحت الكويت الدولة العضو رقم
حكومة وشعبا ،وإىل أسرة صاحب السمو الفقيد.
 111يف األمم املتحدة .وقال األمري ،الذي كان آنذاك وزير
وباسم اجلمعية العامة ،أتقدم بأحر التعازي ألسرة الصباح خارجية شابا،
وحلكومة وشعب الكويت يف وفاة صاحب السمو الشيخ صباح
“إن مشاركة الكويت يف هذه األنشطة الدولية لتدل
األمحد اجلابر الصباح ،أمري دولة الكويت.
داللة واضحة على أن الكويت ال تنظر إىل االستقالل

اشتهر األمري بلقب عميد الدبلوماسية العربية اللتزامه
بالسالم واحلوار .وإنه لشرف يل أن أصف هذا الرجل العظيم
بأنه واحد منا  -دبلوماسي .فقد قضى مسوه  40عاماً وزيراً
للخارجية يف الكويت وقام بدور رئيسي يف إنشاء جملس التعاون

وعضوية األمم املتحدة كغاية يف حد ذاهتا ،بل كوسيلة
للمشاركة يف حتمل املسؤولية عن حتقيق حياة أفضل
لشعبها ولشعوب الدول األخرى” (( A/PV.1203د-
 ،)17الفقرة .)114

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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وقد اعرتفت األمم املتحدة بعمل هذا القائد البارز،
وال سيما القيادة اإلنسانية لسموه يف عام  .2014إن قيادة
الكويت ومتويلها أنقذا عشرات اآلالف من األرواح وحفزا
اآلخرين على املشاركة يف العمل الدويل املنسق .وقد جتاوز
سخاؤها منطقة الشرق األوسط حيث دعمت الكويت أيضا
العمل اإلنساين يف بلدان ومناطق أخرى.
أمتىن اخلري لشعب الكويت وألسرة األمري إذ ينعون هذا
القائد العظيم.
واآلن ،أطلب من املمثلني أن ينضموا إ ّ
يل يف التزام الصمت
ملدة دقيقة حدادا على صاحب السمو الشيخ صباح األمحد
اجلابر الصباح.

التزم أعضاء اجلمعية العامة الصمت ملدة دقيقة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
األمني العام أنطونيو غوترييش.

13/10/2020

مشاركة الكويت الدبلوماسية الوقائية يف املنطقة وعلى الصعيد
الدويل .وقام بدور حيوي يف التوسط يف األزمات وتيسري احلوار
ونشر رسائل السالم والتسامح والتعايش .وبوصفه صديقا
محيما لألمم املتحدة ،كان يقف أيضا بصورة يُعتمد عليها على
اخلطوط األمامية حلشد اجملتمع الدويل يف أعمال التضامن.
ولن أنسى أبدا عندما كنت أشغل منصب املفوض السامي
لشؤون الالجئني يف ذروة أزمة الالجئني السوريني .ويف خضم
الوضع السياسي املعقد يف ذلك الوقت ،كان من الصعب جداً
حشد التضامن الدويل لدعم الالجئني السوريني .وكان مسوه
هو الذي قرر عقد املؤمتر األول للتضامن مع سورية .واستهلت
الكويت املؤمتر بعرض كان سخياً لدرجة أن البلدان األخرى
شعرت باحلاجة إىل أن تفعل الشيء نفسه ،ومتكنا من تنفيذ
استجابة فعالة ألزمة الالجئني السوريني .مث استمر مسوه ،ملدة
سنتني ،يف عقد مؤمترات للتضامن اإلنساين مع الشعب السوري
والالجئني عندما مل تتطوع أي دولة أخرى للقيام بذلك ،وحافظ
على مستوى عال جدا من الدعم والقيادة السخية.

األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعرب عن
خالص التعازي ألسرة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد
وكانت مبادرته وقيادته حامستني يف بعض أهم اجلهود
اجلابر الصباح وحلكومة وشعب الكويت.
اإلنسانية يف مجيع أحناء العامل .وحتسنت حياة املاليني من الناس
لقد كان مسوه رجل دولة متميزا وأحد رجاالت العمل احملتاجني بسبب تعاطفه والتزامه .كما سامهت رؤيته الطموحة
اإلنساين البارزين ،كما كان باين جسور ورسول سالم .ونشاطر يف تطور الكويت احلديثة .وجتلى عمله يف دعم ومتكني املرأة
الكويت األحزان لوفاته .ومن املناسب أن نفعل ذلك يف اجلمعية على مجيع املستويات يف جهوده الرامية إىل ضمان حق املرأة يف
العامة .فقد أعطى مسوه األولوية للتعاون وتعددية األطراف وقاد التصويت يف الكويت.
الكويت إىل االنضمام إىل األمم املتحدة يف عام .1963
لقد فقد العامل زعيما عامليا ورمزا لإلنسانية .وأعرب عن

وأدار السياسة اخلارجية لبلده على مدار قرابة  60عاماً ،أطيب التمنيات لألمري الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح الذي
أوالً بصفته وزيرا للخارجية مث يف منصب احلاكم منذ عام توىل قيادة الكويت ،فيما ينعي رحيل أخيه.
 .2006واكتسب مسوه طوال فرتة حكمه التقدير واالحرتام
وتتطلع األمم املتحدة إىل مواصلة شراكتها القوية وصداقتها
من اجلميع لقيادته املتميزة والتزامه بصنع السالم .وكان دائما مع دولة الكويت ،مع البناء على إرث مسوه .وسنواصل دعم
على استعداد ملد اجلسور بني األديان والثقافات والبلدان يف جهود الوساطة الكويتية ودورها يف تعزيز السالم واالستقرار.
اجلوار وخارجه .وببعد نظر وحكمة سياسية ومثابرةّ ،
شكل مسوه وإنين على ثقة بأن اجلهود الدؤوبة اليت بذهلا مسوه يف العمل
2/17

2026540

13/10/2020

A/75/PV.16

الدبلوماسي ولتحقيق االستقرار على الصعيدين اإلقليمي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
والدويل ستظل من أولويات دولة الكويت.
إندونيسيا ،الذي سيتكلم باسم جمموعة دول آسيا واحمليط
ويف هذا الوقت العصيب ،أتقدم مرة أخرى خبالص التعازي اهلادئ.
يف هذه اخلسارة الفادحة لشعب الكويت ولشعوب املنطقة
السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :بالنيابة عن
وخارجها.
جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ ،أعرب عن خالص التعازي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل ألسرة أمري دولة الكويت الراحل ،صاحب السمو الشيخ صباح
األمحد اجلابر الصباح ،وحلكومة وشعب دولة الكويت .كما أتقدم
الكامريون ،الذي سيتكلم باسم جمموعة الدول األفريقية.
بالتعازي إىل صاحب السمو الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح.
السيد تومو مونتي (الكامريون) (تكلم باإلنكليزية) :باسم
إن أمري دولة الكويت الراحل الشيخ صباح األمحد اجلابر
جمموعة الدول األفريقية ،وبكل احرتام ،أقوم بتأبني صاحب
الصباح سيبقى يف الذاكرة لقيادته الفذة وأعماله الرائعة من
السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،أمري دولة الكويت،
التعاطف والرتاحم والكرم .وسوف نتذكر طويال قيادته املثالية
الذي وافته املنية قبل أسبوعني.
كرمه أميننا العام السابق
،2014
عام
ويف
اإلنساين.
اجملال
يف
ّ
يرتك األمري وراءه إرثا هاما من خالل إسهاماته الكبرية يف بان كي  -مون كقائد إنساين ،وسيذكر مسوه بالدور األساسي
تنمية دولة الكويت ويف اجلهود اإلنسانية الدولية يف مجيع أحناء الذي أداه يف تشكيل دور الكويت كمركز للعمل اإلنساين ،وهو
العامل .وأدت قيادة ورؤية الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح يف مصدر فخر كبري حلكومة وشعب البلد .وقد عرف عنه إعادة
الداخل إىل إحراز تقدم رئيسي يف العديد من اجملاالت اهلامة .وضع الكويت لتكون أحد بناة السالم ومفاوضا ورمزا إنسانيا
وقد ساعدت جهوده يف كفالة املشاركة والشراكة القويتني لبلده وتنمويا على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
على الصعيد الدويل.
إننا هنا اليوم لتقدمي حتية إجالل خالصة حلياة صاحب

وقبل عامني ،وحتت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح،
تربعت الكويت مبئات املاليني من الدوالرات للعمليات
اإلنسانية يف العديد من البلدان األفريقية وكذلك يف الشرق
األوسط .وقد أنقذت القيادة الكويتية والتمويل الكوييت أرواحاً
وشجعت اآلخرين على املشاركة يف العمل اإلنساين املنسق.
ويف ظل قيادة األمري ،أصبحت الكويت أيضاً مسامهاً هاماً يف
القضايا اإلنسانية ،مما ساعد على حتسني حياة الناس يف مجيع
أحناء العامل .إن جهود األمري لتعزيز احلوار والوئام والسالم ستظل
يف الذاكرة دائما.

السمو الشيخ صباح وقيادته .وحنن ممتنون لسموه ولشعب
الكويت على سخائهم الفذ جتاه احملتاجني .وسنتذكر الشيخ
صباح دائما كمدافع نبيل عن قيم التسامح والسالم .وقد أظهر
الشجاعة واحلنكة السياسية يف مشاركته مع قادة العامل وأعطى
األولوية للسالم قبل كل شيء .وإذ حنتفل بالذكرى السنوية
اخلامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة ،سيُذكر مسو الشيخ
صباح األمحد اجلابر الصباح بوصفه صانع سالم وقائدا للعمل
اإلنساين ملتزم باملثل العليا التأسيسية ملنظمتنا هذه .تغمده اهلل
برمحته.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ويف اخلتام ،أود أن أتقدم خبالص التعازي ألسرته املفجوعة
التفيا ،الذي سيتكلم باسم جمموعة دول أوروبا الشرقية.
وإىل حكومة وشعب الكويت.
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السيد بيلدغوفيتش (التفيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف  29مسامهته يف هذا اجملال .ويف االحتفال هبذه املناسبة ،قال األمني
أيلول/سبتمرب ،تويف صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر العام آنذاك بان كي  -مون:
الصباح ،أمري دولة الكويت ،عن عمر يناهز  91عاما .ويف
“إننا جنلس مع قائد إنساين عظيم يف عاملنا ...رمبا
هذا الوقت من احلداد الوطين يف الكويت ،تقدم جمموعة دول
كانت الكويت دولة صغرية حجما لكن لديها قلب كبري
أوروبا الشرقية خالص تعازيها لألسرة احلاكمة وحكومة الكويت
وواسع ورحيم”.
وشعبها.
وكان مسوه صوتا قويا يف املنطقة يف جمال تعزيز حقوق املرأة
لقد حكم مسوه الكويت ملدة  15عاماً وظل يوجه دفة وحرية اإلعالم ،مما مهد الطريق أمام جمتمعات أكثر دميقراطية
السياسة اخلارجية للكويت زهاء  40عاماً .و ُعرف بأنه رجل ومشوال وازدهارا يف املستقبل.
املنطقة احلكيم ،أو عميد الدبلوماسية العربية ،لعزمه وجهوده
أخرياً وليس آخراً ،فإن الكويت ،حتت قيادة مسوه ،قد أدت
الدؤوبة لتعزيز السالم والتعاون واالزدهار ،سواء يف املنطقة أو
دوراً فاع ً
ال يف دفع أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية
يف مجيع أحناء العامل.
املستدامة لعام  2030والتعاون اإلمنائي يف مجيع أحناء العامل.
وقد ترك األمري الراحل إرثاً رائعاً .وعلى مدى أكثر من
وما زال العديد من قادة العامل يثنون على أمري الكويت
مخسة عقود مضطربة ،حافظ على التزام الكويت القوي بالتعاون
الراحل ،مبا يف ذلك يف أوروبا الشرقية .ويسميه األمني العام
الدويل ،وخاصة جتاه األمم املتحدة .وقد اجتاز بتصميمه
أنطونيو غوترييش رمزاً استثنائياً للحكمة والكرم ،ورسوال للسالم،
اختبارات احلروب والصراعات واالحتالل األجنيب .ويف عام
وبانياً للجسور .وتلك صفات سيفتقدها زعماء املستقبل يف
 ،1990قاد مسوه إنشاء التحالف الدويل الذي استعاد حرية
القرن احلادي والعشرين ويعجبون هبا كثريا .ومرة أخرى ،تقدم
الكويت وسيادهتا يف أعقاب احتالهلا األليم من قبل قوات
جمموعة دول أوروبا الشرقية خالص تعازيها لألسرة احلاكمة
صدام حسني .وقد دعم ذلك الرد التارخيي املوحد من جانب
وحكومة الكويت وشعبها.
جمتمع األمم املتحدة ميثاق األمم املتحدة ،وأظهر بوضوح أنه لن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
يتم التخلي عن أي عضو يف األمم املتحدة يف مواجهة العدوان
أوروغواي ،الذي سيتكلم باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية
العسكري اخلارجي .وال يزال هذا الدرس يرتدد صداه اليوم.
ومنطقة البحر الكارييب.
ومل يدخر مسوه وسعا يف تنسيق جهود املصاحلة وإعادة
السيد أمورين (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :باسم
اإلعمار يف منطقة اخلليج والشرق األوسط .وكان أحد مهندسي
جملس التعاون اخلليجي ،معززا التعاون اإلقليمي .وقد أبدت جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،أود
الكويت التزاما قويا بتعزيز دور األمم املتحدة ،مع القيام بدور أن أُشيد بذكرى صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر
نشط يف جملس األمن يف عامي  2018و  .2019كما الصباح ،أمري دولة الكويت.
استضافت الكويت بسخاء عدداً من مؤمترات املاحنني للتخفيف
أوال ،وباسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
من املعاناة اإلنسانية وتعزيز االنتعاش يف سوريا والعراق .وقد مت الكارييب ،أود أن أتقدم خبالص التعازي إىل الكويت حكومة
تكرمي مسوه جبائزة األمم املتحدة للقيادة العاملية تقديرا ألمهية
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وشعبا ،وإىل البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى األمم املتحدة ،خالص تعازينا ألسرته ولشعب وحكومة الكويت .وحنن نعرب
يف وفاة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح .عن تعاطفنا معهم وصلواتنا من أجلهم يف هذا الوقت العصيب.
لقد توىل مسوه حكم دولة الكويت منذ عام ،2006
ولكن حنكته السياسية تشكلت على مدى سنوات عديدة قبل
ذلك ،شغل خالهلا عدة مناصب حكومية ،مبا يف ذلك مناصب
وزير اخلارجية ووزير املالية ورئيس الوزراء .ونتيجة لذلك ،فقد
جعلته خربته الواسعة يف احلكومة خبريا يف سياسات بلده زهاء
 50عاما .وقد أُهلمت قيادته مع حتقيق االستقرار .وقام بعمل
بارز كوسيط يف خمتلف األزمات والنزاعات يف املنطقة ،وقدم
إسهامات كبرية يف املراحل احلرجة من تاريخ بلده .وبصفته
رئيساً للدولة ،قام بدور رئيسي يف احلفاظ على االستقرار داخل
جملس التعاون اخلليجي.

وسيُذكر صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر
الصباح بالتزامه بالسالم ،وكداعم ثابت لألنشطة اإلنسانية،
وصوتا للواقعية واملصاحلة .وحتت قيادته ،قدمت الكويت دعما
إنسانيا سخيا للغاية وعقدت املؤمترات ذات الصلة واستضافتها
يف مناسبات خمتلفة.

ويف منطقة كثريا ما يُؤرقها الصراع ،كان الراحل وسيطا يف
النزاعات اإلقليمية ،وكان من أشد املدافعني عن مبدأ التسوية
السلمية للمنازعات ،وهو مبدأ راسخ يف ميثاق األمم املتحدة.
كما انعكست قيادته وريادته يف الدور البناء واملستقل الذي
اضطلعت به الكويت كعضو منتخب يف جملس األمن يف عامي
وهذا هو أيضا الوقت املناسب لكي نتحدث عن دوره  2018و  .2019إن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
اإلنساين ،ال سيما إسهامه بسخاء يف اجلهود املبذولة لتخفيف تشكر للفقيد تكريسه لتعددية األطراف والدبلوماسية والتضامن،
معاناة اآلالف من الالجئني .وقد اعرتفت منظمتنا بفضله يف وسنتذكر دائما إرثه العظيم.
عام  2014عندما قام األمني العام آنذاك بتكرميه على إنسانيته
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
املثالية كواحد من كبار قادة العامل .إن شخصيات مثل صاحب الواليات املتحدة األمريكية ،اليت ستتكلم باسم البلد املضيف.
السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح يلهمون اجملتمع
السيدة كرافت (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
الدويل وقراراتنا السياسية ،ويعملون على تعزيز التفاهم والوئام
باإلنكليزية) :إنه لشرف عظيم يل أن أنضم اليوم إىل هذا العدد
والعالقات الطيبة بني الشعوب.
الكبري من زمالئي اآلخرين يف تأبني صاحب السمو الشيخ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل صباح األمحد اجلابر الصباح .ونتوجه خبالص تعازينا إىل أسرته
ليختنشتاين ،الذي سيتكلم باسم جمموعة دول أوروبا الغربية وإىل شعب الكويت .ولن يفتقده شعب بلده فحسب ،بل
ودول أخرى.
سيفتقده أيضا أصدقاؤه وحمبوه يف املنطقة ويف مجيع أحناء العامل،
السيد فينافيزر (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
أن أتكلم باسم جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
وكما قال وزير خارجية الواليات املتحدة مايك بومبيو ،فإن
لقد علمنا ببالغ األسى بنبأ وفاة أمري دولة الكويت ،رؤية األمري الراحل شكلت الكويت لتصبح تلك الدولة املزدهرة
صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح .وبالنيابة واحلديثة اليوم ،وأسفرت قيادته العاملية عن تغيري دائم وإجيايب
عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ،أود أن أعرب عن يف الكويت وسائر منطقة الشرق األوسط .وهذا دليل على قوة
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الصداقات العميقة العديدة اليت عقدها الشيخ الصباح على
مدار حياته اليت كرسها من أجل احللول السلمية للنزاعات حىت
أنه بات يعرف بني العديد من هؤالء األصدقاء بوصفه عميد
الدبلوماسية العربية .لقد كان عمله يف حياته  -أوالً خالل زهاء
 40عاماً من عمله وزيرا للخارجية الكويتية ،مث رئيساً للوزراء،
وأخرياً يف منصب أمري البلد  -مكرساً للحوار السلمي والوحدة.

13/10/2020

وتقديرا من الواليات املتحدة للشراكة القوية اليت عقدها
األمري الراحل تعزيزا لالستقرار واألمن اإلقليميني ،منحه الرئيس
ترامب وسام فيلق االستحقاق املرموق ،من درجة القائد األعلى،
تعبريا عن تقدير بلدنا .ولذلك ،فإن الواليات املتحدة تنعي اليوم
فقدان صديق عزيز ،متيز بقيادته االستثنائية ،وإنسانيته وجهوده
الرامية إىل إجياد منطقة مستقرة وأكثر أمنا .إننا نشارك الشعب
الكوييت احلزن على فقدان هذا القائد احلكيم واملخلص .وحنن
ُنل إرثه ونظل ملتزمني بشراكتنا القوية وصداقتنا مع الكويت.

وكان للشيخ الصباح دور فعال يف إنشاء جملس التعاون
اخلليجي ،الذي كان حقاً واحداً من أعظم إرثه .وتكرميا ملسرية
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
حياته ،نأمل أن يعيد أعضاء جملس التعاون اخلليجي التزامهم
بإصالح الصدع الذي سعى إىل إصالحه خالل سنواته األخرية .مصر ،الذي سيتكلم باسم جمموعة الدول العربية.
لقد سار الشيخ الصباح بالكويت على طريق مزدهر حنو السالم
السيد إدريس (مصر) :أتشرف بأن أتكلم باسم جمموعة
املستدام والسالمة بالتعاون مع جملس التعاون اخلليجي ،وكان الدول العربية.
وسيطا ال يكل ،قادرا على التغلب على االنقسامات اليت قد
يأيت اجتماعنا اليوم لكي نودع فقيد األمتني العربية
تستعصي على احلل سعيا إىل حتقيق االستقرار واألمن.
واإلسالمية ،املغفور له بإذن اهلل صاحب السمو أمري دولة
لقد كان صاحب السمو الشيخ الصباح قائدا موقرا الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،الذي غادر عاملنا
وصديقا جلميع الدول .وقاد اجلهود الرامية للمساعدة يف
بينما تبقى أعماله النبيلة شاهدة على ذكراه العطرة.
إعادة بناء العالقات مع العراق ،وهذا يبني مرة أخرى التزامه
إننا إذ نودع صاحب السمو األمري الشيخ صباح األمحد
باحلوار والتعايش السلمي .وكان ملتزما بالعمل إىل جانب
التزامه باألقوال واملفاهيم .وقدم دعما سياسيا واقتصاديا اجلابر الصباح إمنا نودع رمزا من رموز أمتنا العربية ،الذين ينتمون
سخيا ألصدقاء الكويت وجرياهنا يف أوقات احلاجة .وتقديراً إىل جيل الرواد والقادة املؤسسني ملشروع الدولة الوطنية يف العامل
لذلك ،اختارته األمم املتحدة قائداً إنسانيا يف عام  .2014العريب .لقد عاصر فقيد األمة كافة األحداث الكربى اليت شهدهتا
ويف عام  ،2018استضاف قمة أسفرت عن تعهدات بقيمة املنطقة العربية يف تارخيها احلديث ،بكل ما حوته من حتديات ومن
 30بليون دوالر للمساعدة يف إعادة بناء العراق بعد احلرب آمال وتطلعات لشعوب املنطقة حبكم املناصب اهلامة واألدوار
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .كما استضاف اليت قام هبا منذ استقالل دولة الكويت الشقيقة ،حيث توىل
الشيخ الصباح مؤمترات مماثلة للماحنني جلمع األموال للسوريني األمري الراحل بعد تشكيل احلكومة الكويتية األوىل منصب وزير
الذين يعانون من احلرب األهلية يف بلدهم .إن الشيخ الصباح ،اإلعالم يف عام  .1961مث توىل منصب وزير اخلارجية يف عام
الذي كان مهندساً استثنائياً للمسامهات اإلنسانية الكويتية يف  ،1963وظل يف هذا املنصب حنو  40عاما .كما كان الفقيد
العامل ،قد جسد القيمة املشرتكة اليت تكرسها الكويت والواليات هو أول من رفع علم الكويت الشقيقة فوق مبىن األمم املتحدة
املتحدة يف مساعدة الفئات األكثر ضعفاً ،وبذلك شجع على لدى االنضمام إىل املنظمة يف عام  .1963ويف  13متوز/يوليه
بناء عامل أكثر أمناً وأماناً.
ُ ،2003ع ّي رئيساً جمللس الوزراء الكوييت ،إىل أن متت مبايعته
6/17

2026540

13/10/2020

باإلمجاع أمريا لدولة الكويت يف  19كانون الثاين/يناير ،2006
خلفاً لصاحب السمو الشيخ سعد العبد اهلل السامل الصباح.
عمل صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح
على حتقيق هنضة دولة الكويت الشقيقة خاللكافة املناصب اليت
توالها .حيث حصلت املرأة الكويتية على حقوقها السياسية.
وعينت أول سيدة يف منصب وزير يف عام  2005إبان رئاسته
جملس الوزراء يف عهد صاحب السمو األمري جابر األمحد اجلابر
الصباح ،مث دخلت املرأة الكويتية الربملان خالل توليه اإلمارة.
وقد شهدت الكويت يف عهد األمري الرحل هنضة إمنائية
شام ً
ال يف خمتلف القطاعات .كما مل تقتصر إسهامات صاحب
السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح على عملية التنمية
الشاملة اليت شهدهتا دولة الكويت الشقيقة .ولكن كان للفقيد
إسهاماته ومبادراته أيضا على املستوى الدويل .حيث قام صاحب
السمو يف عام  2007بالتربع يف القمة الثالثة ملنظمة البلدان
املصدرة للنفط (أوبك) املعقودة يف العاصمة السعودية الرياض
لدعم برنامج ميول البحوث العلمية املتصلة بالطاقة والبيئة وتغري
املناخ .ويف عام  ،2008أنشأ صندوق احلياة الكرمية ملواجهة
االنعكاسات السلبية ألزمة الغذاء العاملية .كما سامهت دولة
الكويت يف استضافة مؤمترات املاحنني الثالثة لدعم سوريا يف
أعوام  2013و  2014و  ،2015ومؤمتر الكويت الدويل
إلعادة إعمار العراق يف عام .2018
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يف نيسان/أبريل  2016مبادرة الستضافة مباحثات السالم
اليمنية برعاية األمم املتحدة .،وإميانا من الكويت بأمهية عمق
العالقات العربية  -اإلفريقية ،استضافت الكويت القمة العربية
األفريقية الثالثة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013اليت شهدت
تقدمي صاحب السمو األمري الراحل عددا من املبادرات اهلامة
لتعزيز التعاون العريب األفريقي وعملية التنمية يف الدول األفريقية
من خالل توجيه الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية
بتقدمي قروض ميسرة للدول األفريقية وضمان االستثمار فيها،
مع الرتكيز على البنية التحتية ،وكذلك ختصيص جائزة مالية
سنوية بقيمة مليون دوالر لألحباث التنموية يف أفريقيا .كما
أعلنت الكويت يف متوز/يوليه  2012خالل مؤمتر قمة االحتاد
األفريقي عن املسامهة يف جتهيز املقر اجلديد ملفوضية االحتاد
األفريقي يف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

إن الوقت ال يتسع لتناول مآثر ومواقف صاحب السمو
الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح وال أن أحتدث عن دعمه
القوي لقضايا أمته العربية واإلسالمية ،وعلى رأسها القضية
الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه وإقامة دولته
املستقلة على حدود عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
ومع ذلك ،أود أن أشري إىل الدور احلاسم الذي قام به بلده يف
تعزيز القضايا العربية واإلسالمية ،وال سيما القضية الفلسطينية،
وحق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه ،وإقامة دولة فلسطينية
مستقلة ضمن حدود عام  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
كما مت تكرمي الفقيد على املستويني اإلقليمي والدويل ،إال أنين على ثقة بأن املسرية العطرة لصاحب السمو الشيخ صباح
حيث حصل يف  9أيلول/سبتمرب  2014على لقب قائد العمل األمحد اجلابر الصباح سوف تتناقلها األجيال لكي تقص وتروي
اإلنساين مبنظمة األمم املتحدة .ومسيت الكويت مركزا للعمل ما شهدته دولة الكويت الشقيقة يف عهده من تطور ومناء.
اإلنساين تقديرا من األمم املتحدة للجهود اليت بذهلا الفقيد يف
وختاما ،فإننا إذ نودع اليوم رمزا من رموز أمتنا ينتمي إىل
خدمة اإلنسانية ،باإلضافة إىل حصول الفقيد على العديد من جيل نعتز ونفخر به يف عاملنا العريب ،فإنين أدعو املوىل عز وجل
األومسة من خمتلف دول العامل العربية واألجنبية.
أن يلهم شعب الكويت الشقيق واألمتني العربية واإلسالمية
أما على صعيد حتقيق السلم واألمن يف منطقتنا العربية ،الصرب والسلوان ،وأن يتغمد صاحب السمو الشيخ صباح
فقد أطلق صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح األمحد اجلابر الصباح بواسع رمحته.
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الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة الوحدة والتنمية للشعوب يف كل مكان .كما نذر نفسه لتمكني
اإلمارات العربية املتحدة ،اليت ستتكلم باسم منظمة التعاون املرأة والشباب ،وما ذلك إال قليل من إجنازاته العديدة.
اإلسالمي.
سنتذكر دائما مسو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

السيدة نسيبة (اإلمارات العربية املتحدة) (تكلمت
باإلنكليزية) :باسم الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،
أعرب عن خالص تعازينا ألسرة الصباح املوقرة ،وحلكومة وشعب
الكويت ،يف وفاة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر
الصباح ،أمري دولة الكويت ،يف  29أيلول/سبتمرب.

كقائد متميز وصديق محيم لدولنا وشعوبنا ،ورجل بىن جسور
السالم والتفاهم بني البلدان .تغمده اهلل برمحته .ونكرر اإلعراب
عن تعازينا حلكومة الكويت ،كما نود أن نتمىن لصاحب السمو
الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح ،أمري دولة الكويت اجلديد،
كل التوفيق يف خدمة بلده ودعم األمن والسلم الدوليني.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إن وفاته متثل خسارة فادحة للعامل اإلسالمي ولدعاة السالم
واإلنسانية والوساطة يف مجيع أحناء العامل .لقد ترك أمري الكويت الكويت.
الراحل إرثاً عظيما من الدعوة إىل تعددية األطراف والدبلوماسية
السيد العتيبي (الكويت) :ودعت الكويت يوم الثالثاء
الوقائية .وقد أظهر مسوه احلكمة والتعاطف والقوة يف أصعب  29أيلول/سبتمرب املاضي قائد مسريهتا وأمريها .وتلقى شعب
اللحظات من أجل إحالل السالم واالستقرار يف املنطقة الكويت هذا اخلرب احلزين بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء
وخارجها .وقد اعرتف به عاملياً وهنا يف هذه القاعة اليوم كقائد اهلل وقدره .فاملوت علينا حق وهو سنة احلياة .ولكن الفراق
استثنائي كان يسعى إىل السالم ويدعم القضايا اإلنسانية.
صعب .وعزاؤنا يف قول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه الكرمي
وعمل بال كلل للوساطة يف النزاعات يف املنطقة ويف مجيع “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إننا هلل وإنا إليه
أحناء العامل .وقد عبأ مسوه اجملتمع الدويل يف مناسبات عديدة راجعون( ”.البقرة)156-155 ،
لدعم الشعوب يف أشد احلاالت ضعفا .وجتلى تعاطفه مع
نتقدم لكم ،سيدي الرئيس ،جبزيل الشكر والتقدير على
احملتاجني يف تفانيه ومسامهاته السخية يف العديد من القضايا عقد هذه اجللسة االستثنائية للجمعية العامة لتأبني أمري دولة
اإلنسانية العاملية .كما نتذكر الدور الفعال للكويت يف منظمة الكويت الراحل ،الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح .طيب
التعاون اإلسالمي ،حيث استضافت بنجاح الدورة اخلامسة اهلل ثراه ،وجعل اجلنة مستقره ومأواه .كما أشكر األمني العام
ملؤمتر القمة اإلسالمي يف عام  ،1987عندما كان مسوه وزيرا ومن حتدث اليوم من رؤساء اجملموعات اإلقليمية على الكلمات
للخارجية الكويتية ،وكذلك الدورة الثانية واألربعني جمللس وزراء الرقيقة واملشاعر الطيبة والصادقة .ودولة الكويت حكومة وشعبا
خارجية منظمة التعاون اإلسالمي يف عام  ،2015عندما أصبح ممتنة جلميع من شاركها يف أحزاهنا وعزاها وواساها يف وفاة
مسوه أمريا للكويت.
فقيدها وفقيد األمتني العربية واإلسالمية ،والذي كرس حياته

ويف الداخل ،بىن مسوه الكويت لتصبح ذلك البلد العظيم العملية اليت
الذي نعرفه اليوم .وألكثر من  50عاما ،خدم بلده بشرف
امتدت ألكثر من ستة عقود يف خدمة بلده مدافعا صلبا
وحسن سرية .وشجع على التعايش السلمي واحلوار بني األديان عن قضايا أمته املصريية يف خمتلف احملافل اإلقليمية والدولية.
والثقافات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية .ودعا إىل
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وسيخلد التاريخ مناقبه ومأثره وإسهاماته ومسريته الطويلة احلافلة
بالعطاء لتنمية الكويت وهنضتها وازدهارها واحلفاظ على أمنها
واستقرارها وتعزيز وحدهتا الوطنية ورفاه شعبها وتبوؤها مكانة
مرموقة بني األمم.
لقد تعددت إجنازات األمري الراحل بتعدد املناصب اليت
تقلدها خالل مسريته العملية ،وترك بصمات واضحة ال ميحوها
الزمن يف جماالت خمتلفة ،ثقافية وإعالمية واقتصادية وسياسية،
جتسدت يف مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة ومراكز ثقافية
وتعليمية ستبقى عالمة مضيئة يف تاريخ الكويت ،وتشهد على
ما وصلت إليه من التقدم والتطور .ويف عهده حتققت قفزات
يف التنمية البشرية مشلت مجيع فئات اجملتمع .وقد كان رمحه اهلل
مؤمنا بأن املستقبل بيد الشباب باعتبارهم الثروة احلقيقية واألمل
يف االستمرار يف مسرية البناء واالرتقاء مبكانة الكويت .لذلك،
كان دائما داعما ومساندا هلم ومشجعا وحمفزا لالستفادة من
طاقاهتم اإلبداعية وتوجيهها خلدمة بلدهم من خالل إنشاء
املؤسسات واملراكز التعليمية والثقافية لالهتمام هبم ورعايتهم.
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األزمات ،وبادر مبا يتمتع به من ثقة عالية بنزاهته وحياديته
بالتوسط حلل اخلالفات ورأب الصدع يف مناطق عديدة .وانطلق
يف مساعيه من حسن النية والرغبة الصادقة يف إحالل السلم
واألمن واالستقرار وحقن الدماء وتوجيه الطاقات واملوارد للتنمية
لتحقيق تطلعات وآمال شعوب املنطقة.

ومل يتوان رمحة اهلل عليه يف الدفاع عن القضايا املصريية
لألمتني العربية واإلسالمية ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،من
خالل دعمه خليارات الشعب الفلسطيين والتمسك باملرجعيات
الدولية وقرارات جملس األمن ذات الصلة من أجل التوصل إىل
حل عادل وشامل ودائم يفضي إىل حل الدولتني وإقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .لقد أرسى األمري الراحل
حبق قواعد وأسس متينة للسياسة اخلارجية والدبلوماسية الكويتية
عنواهنا العقالنية ومستها االعتدال وهنجها االتزان وأساسها
االلتزام باملبادئ اليت نص عليها ميثاق األمم املتحدة والداعية
إىل احرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وحل النزاعات
ويف عهد األمري الراحل ،كانت البداية الفعلية ملمارسة املرأة بالطرق والوسائل السلمية وإقامة عالقات أساسها االحرتام
حلقوقها السياسية ومشاركتها انتخابا وترشيحا يف االنتخابات املتبادل وحسن اجلوار.
ومنذ أن توىل األمري الراحل مقاليد احلكم يف عام ،2006
الربملانية يف عام  .2006وكان لسموه دورا بارزا يف تعزيز دور املرأة
ومكانتها يف اجملتمع من خالل هتيئة وتطوير املنظومة التشريعية واصل جهوده لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل من خالل
مبا يسمح للمرأة بنيل كافة حقوقها ومتكينها ومشاركتها يف صنع استضافة الكويت العديد من املؤمترات االقتصادية واالجتماعية
القرارات ،وتعيينها يف املناصب الوزارية واملراكز العليا ،وتعزيز واإلنسانية .وتبىن مبادرات سامية هتدف إىل االرتقاء يالشراكة
متثيلها يف مؤسسات الدولة املختلفة ،مبا فيها األمنية والقضائية .بني الشعوب واألمم والقضاء على الفقر واحلفاظ على كرامة
اإلنسان وختفيف معاناة املنكوبني نتيجة الكوارث الطبيعية أو
وشهدت يف عهده الدبلوماسية الكويتية حمطات مضيئة األزمات واحلروب ،دون أي متييز على أساس لون أو عرق أو
وإجنازات كثرية .واستطاع حبكمته وحنكته أن يعرب بالكويت قومية أو دين .وبتوجيهاته احلريصة والرامية إىل دعم املساعي
إىل بر األمان وجتاوز االضطرابات والقالقل اليت عانت ،وتعاين واجلهود اليت تبذل للوصول إىل الغايات واألهداف النبيلة
منها منطقتنا ،حمافظا على أمن الكويت واستقرارها وسيادهتا .للتنمية املستدامة ،نشطت الكويت مبؤسساهتا وصناديقها املعنية
وعمل بإخالص وإميان راسخ باملصري املشرتك على وحدة وواصلت تقدمي املساعدات لدعم الربامج التنموية واإلنسانية يف
الصف اخلليجي والعريب واإلسالمي ونبذ اخلالفات وجتاوز كثري من البلدان النامية وأقل البلدان منوا.
2026540

9/17

A/75/PV.16

واعرتافا من اجملتمع الدويل بدوره ومبادراته السامية لدعم
أنشطة األمم املتحدة يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية ،قام
األمني العام السابق ،السيد بان كي  -مون يف عام 2014
بتكرميه ومنحه لقب قائد للعمل اإلنساين والكويت مركزا عامليا
إنسانيا .لقد كان رمحه اهلل مؤمنا بالعمل الدويل اجلماعي ومدافعا
صلبا عن القيم واملبادئ الراسخة يف القانون الدويل وميثاق األمم
املتحدة والداعية إىل السالم والتسامح ونبذ الكراهية والعنف
والتعصب ،ومساندا لألمم املتحدة وداعما هلا كآلية دولية
ال غىن عنها للتصدي للتحديات واملخاطر العاملية .وأقتبس هنا
ما جاء يف أول خطاب لسموه رمحه اهلل من على هذا املنرب بعد
انضمام الكويت لألمم املتحدة يف عام  .1963وكان حينها
األمري الراحل وزيرا للخارجية .وقد أشرمت يف كلمتكم ،سيدي
الرئيس ،إىل االقتباس ذاته:

13/10/2020

مببادئ وأهداف امليثاق ،وعضوا فاعال يف األمم املتحدة مدافعة
عن رسالتها السامية يف إحالل السالم ونشر قيم التسامح
والعدالة ومسامهة ومساندة للجهود الدولية لتحسني حياة
الشعوب واحلفاظ على كرامة اإلنسان.
البند  145من جدول األعمال
جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة
تقرير اللجنة الخامسة ()A/75/382

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد أوضحت الوفود مواقفها
بشأن توصيات اللجنة اخلامسة يف إطار اللجنة ،وهي ترد يف
احملاضر الرمسية ذات الصلة .وبالتايل ،ما مل يقدم أي اقرتاح
مبوجب املادة  66من النظام الداخلي ،هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة تقرر عدم مناقشة تقرير اللجنة اخلامسة املعروض
“إن الكويت مل تكن تنظر إىل االستقالل،
عليها اليوم؟
وبالتايل إىل عضوية األمم املتحدة ،كغاية يف حد ذاهتا،
تقرر ذلك.
بل كوسيلة لإلسهام يف حتقيق حياة أفضل هلا ولسائر
شعوب العامل” ،A/PV.1203 .الفقرة 114
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وعليه ،ستقتصر البيانات
على تعليل املواقف .وقبل أن نبدأ البت يف التوصيات الواردة يف
رحم اهلل األمري الراحل،
تقرير اللجنة اخلامسة ،أود أن أبلغ املمثلني بأننا سنشرع يف البت
أمري اإلنسانية والتواضع ،وندعو اهلل عز وجل أن يتغمده
بنفس الطريقة اليت اُتبعت يف اللجنة اخلامسة.
بواسع رمحته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وجيزيه خري اجلزاء
ستبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار املعنون “جدول
على ما قدمه لشعبه وأمته والعامل أمجع .وستبقى منجزاته واإلرث
الذي تركه خالدا وشاهدا حيا على بعد نظره ونفاذ بصريته .األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة :الطلبات املقدمة
وستبقى ذكراه يف وجدان أبناء شعبه .وندعو لصاحب السمو يف إطار املادة  19من امليثاق” ،الذي أوصت به اللجنة اخلامسة
الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح أمري الكويت ،وويل عهده يف الفقرة  7من تقريرها .اعتمدت اللجنة اخلامسة مشروع القرار
الشيخ مشعل األمحد اجلابر الصباح ،بالتوفيق والسداد ومواصلة بدون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
مسرية العطاء يف خدمة الكويت وشعبها وألمتهم والعامل أمجع .حذوها؟
ويف اخلتام ،سيدي الرئيس ،جندد لكم الشكر على عقد
اعتمد مشروع القرار (القرار .)2/75
هذه اجللسة ،ولألمني العام السيد أنطونيو غوترييش وجلميع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة
الزمالء الكرام ممثلي الدول األعضاء على حضورهم ومشاركتهم
للمتكلمني شرحا للموقف بعد اعتماد مشروع القرار ،أود أن
لنا العزاء .ونؤكد أن الكويت ستبقى على العهد هبا ملتزمة
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أذكر الوفود بأن هذه البيانات تقتصر مدهتا على عشر دقائق
وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
السيد سواريس مورينو (مجهورية فنزويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :انضمت مجهورية فنزويال البوليفارية إىل
توافق اآلراء الذي ّ
مكن من اعتماد القرار  .2/75ومع ذلك،
جيب أن نؤكد من جديد أن هذا ال ينبغي أن يفسر بأي حال
من األحوال على أنه تأييد أو إقرار أو اعرتاف من جانبنا بآخر
تقرير للجنة االشرتاكات ( .)A/75/11وذلك ألنه على الرغم
من أن اللجنة هيئة فنية ،فإن املناقشات الداخلية للطلب الذي
قدمته فنزويال يف ذلك الوقت استُغلت عمدا من قبل بعض
أعضاء اللجنة لتعزيز مصاحل سياسية وطنية تافهة ومنع وفدنا
من املشاركة ،وذلك حبرمانه ال من التعبري عن رأيه فحسب ،بل
أيضا من التصويت يف العمليات احلكومية الدولية اليت جتري يف
إطار اجلمعية العامة ،وبالتايل منع توافق اآلراء احلايل لألغلبية من
التوصية مبنح بلدنا أيضا اإلعفاءات املقابلة.
إن فنزويال واحدة من عدة بلدان ُعلِّق حقها يف التصويت
يف اجلمعية العامة منذ كانون الثاين/يناير  ،2020عمال بأحكام
املادة  19من ميثاق األمم املتحدة .واليوم ،ال يزال بلدي عاجزا
عن التمتع الكامل حبقوقه وامتيازاته داخل املنظمة ،مبا يف ذلك
التصويت .وذلك ألنه على الرغم من امتالكنا لإلمكانيات
املالية للقيام بذلك  -كما بينا وكما تدرك األمانة العامة  -فقد
تعذر علينا الوفاء بالتزاماتنا املالية ،ألسباب خارجة عن سيطرتنا
بوضوح.
إن تزايد حجم ونطاق احلصار االقتصادي والتجاري
واملايل غري القانوين الذي فرضته حكومة الواليات املتحدة من
جانب واحد على بلدنا ،يف انتهاك صارخ للميثاق وقواعد
القانون الدويل ،كانت له عواقب تتجاوز احلدود اإلقليمية،
وتتفاقم بفعل سياسة االضطهاد واالبتزاز اليت تقوم هبا نفس
احلكومة ضد أي كيان يدخل يف عالقات جتارية أو أنواع أخرى
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من املعامالت القانونية متاما مع فنزويال .ولذلك ،فإن األمر
ال يقتصر على عدم انتظامنا يف الوصول إىل النظام املايل الدويل،
بل إن الشركات واألفراد مهددون مبا يسمى باجلزاءات الثانوية
ويربون على موقف االنتهاك للقانون الدويل ،كما حدث
ُ
بالفعل مع الشركات واألفراد الذين ال عالقة هلم ببلدنا .وهذا
هو السبب يف أنه أصبح من املستحيل عمليا حتويل األموال
الالزمة لسداد متأخراتنا لألمم املتحدة.
وقد اسرتُعي انتباه األمني العام ،وكذلك جلنة العالقات
مع البلد املضيف وجلنة االشرتاكات ،إىل هذه احلالة منذ العام
املاضي .وقد مت إحاطتكم علما هبذا الظلم بالتفصيل ،سيدي
الرئيس ،شأنكم شأن سلفكم وعضوية املنظمة .ولألسف،
مل يتم حىت اآلن القيام بأي شيء ملموس أو عملي أو حىت
ملموس عن بعد.
وتوخيا للشفافية ،أود أن أذكر أن حكومة الواليات املتحدة
أصدرت قبل سبعة أسابيع ترخيصا جديدا يفرتض أن ينهي هذا
الوضع املؤسف .ومنذ ذلك احلني ،حاولنا العمل به الختبار
فعاليته .غري أن ما رأيناه حىت اآلن هو أن الوثيقة كان هلا نفس
أثر الرخصتني اللتني سبق إصدارمها  -أي أهنما ال شيء أيا كان.
ومن الناحية العملية ،فإن تراخيص الواليات املتحدة ال تغري
شيئا .عالوة على ذلك ،وكما غطى وفد الواليات املتحدة على
هذا األمر بقوله إن حكومته قد أصدرت بالفعل ترخيصا وأن
كل شيء قد مت حله ،فإن سلطاهتا يف واشنطن العاصمة هتدد
املصارف بعواقب التعامل مع املصادر الفنزويلية ،وهو أمر أكده
مؤخرا السيد إليوت أبرامز يف بيان للصحافة.
إن بلدي ال يطالب بإلغاء ديونه أو إعفائه من الوفاء
بالتزاماته الدولية .ولدينا املوارد االقتصادية واإلرادة السياسية
الالزمة لدفع متأخراتنا لألمم املتحدة .ولكننا ،كما يتضح من
األدلة املتاحة ،نواجه وضعاً ُسدت فيه كل القنوات لتسديد
ذلك املبلغ  -رغم أن فنزويال لديها املوارد املالية الالزمة للوفاء
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بالتزاماهتا فيما يتعلق باحلصص واملسامهات يف املنظمة .ولذلك،
فإننا ندعو إىل الرفع الكامل والفوري جلميع التدابري القسرية اليت
تفرض علينا من جانب واحد وغريها من القيود ملنع وفدنا من
ممارسة مسؤولياته بشكل كامل وفعال ،وبالتايل االمتثال ملقاصد
األمم املتحدة.

13/10/2020

الشقيقة سان تومي وبرينسييب والصومال وجزر القمر .ونؤكد
من جديد أنه كان ينبغي النظر يف حالة فنزويال يف إطار جلنة
االشرتاكات دون مؤامرات سياسية ويف ظل التقيد الصارم باملادة
 19من امليثاق .واحلالة املتعلقة باملتأخرات هي نتيجة لظروف
خارجة عن سيطرة فنزويال ،كما أوضح ممثلها بصورة شاملة
للتو .وجتاهل هذه االنتهاكات الصارخة هو أقرب إىل ارتكاهبا.
ونؤكد أنه بينما كانت فنزويال اليوم ،ميكن أن يأيت الدور على
أي أحد منا غدا إذا مسحنا للبلد املضيف بأن يتصرف دون
عقاب.

وتؤكد فنزويال من جديد التزامها مبواصلة اختاذ كل خطوة
ممكنة ومضاعفة جهودها من أجل إهناء هذا الظلم .ويف الوقت
نفسه ،نطلب من اجلمعية العامة ومنكم ،سيدي الرئيس ،أن
متارسوا مساعيكم احلميدة لدى السلطات املختصة يف البلد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :لقد استمعنا إىل املتكلم
املضيف ،بالتنسيق مع األمانة العامة ،من أجل إنشاء قناة مالية
تضمن وصول مدفوعاتنا إىل وجهتها النهائية بفعالية وأمان ،األخري شرحا للموقف.
دون أن يتم رفضها أو مصادرهتا بصورة غري قانونية أو تعسفية،
يف ضوء القرار  ،2/75الذي اختذناه للتو ،أود أن أطلب
مما ميكننا من تسوية ديوننا للمنظمة يف هناية املطاف ،وممارسة إىل ممثلي جزر القمر وسان تومي وبرينسييب والصومال أن
مجيع حقوقنا وامتيازاتنا حبرية.
يتوجهوا إىل املنصة الشرقية للوثائق من أجل احلصول على
ويف اخلتام ،فإن استخدام اإلكراه للسيطرة على اجلهود بطاقات اقرتاعهم النتخاب أعضاء جملس حقوق اإلنسان .وأود
القانونية غري مسموح به وينبغي رفضه رفضا قاطعا .ولنتذكر أن أطلب من مجيع الوفود األخرى اليت مل تتسلم أوراق االقرتاع
أن اليوم هي فنزويال ،ولكن غدا ميكن أن تتعرض أي دولة أن تفعل ذلك اآلن.
أخرى عضو يف املنظمة حلملة حكومة الواليات املتحدة اليت البند  7من جدول األعمال (تابع)
متارس خالهلا ما يسمى بأقصى درجات الضغط .ولذلك ،علينا
تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود
مجيعا أن نتحد للدفاع عن مبدأ املساواة القانونية بني الدول
مشروع المقرر ()A/75/L.3
وسالمة اتفاق املقر ،وأن ننهي بشكل عام إساءة حكومة
الواليات املتحدة لدورها كبلد مضيف لألمم املتحدة من خالل
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تبت اجلمعية العامة اآلن
استخدامها لإلكراه والتهديد واالبتزاز لتعزيز املصاحل السياسية يف مشروع املقرر  ،A/75/L.3املعنون “عرض بعض التقارير يف
الوطنية التافهة.
اجللسات العامة يف الدورة اخلامسة والسبعني للجمعية العامة”.
السيدة رودريغيس أباسكال (كوبا) (تكلمت باإلسبانية):
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف اعتماد مشروع املقرر
يؤيد وفدي البيان الذي أدىل به نائب املمثل الدائم جلمهورية A/75/L.3؟ اعتمد مشروع املقرر (املقرر .)506/75
فنزويال البوليفارية .وقد اتفقنا على اختاذ القرار  75/2بتوافق
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية العامة
اآلراء ،ألننا نعتقد أن من األمهية القصوى منح االستثناءات من قد اختتمت املرحلة احلالية من نظرها يف البند  7من جدول
املادة  19من ميثاق األمم املتحدة يف أقرب وقت ممكن لبلداننا األعمال.
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البند  119من جدول األعمال
انتخابات لملء الشواغر في األجهزة الفرعية وانتخابات
أخرى
(ج) انتخاب أعضاء في مجلس حقوق اإلنسان
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :تشرع اجلمعية العامة اآلن يف
انتخاب  15عضواً يف جملس حقوق اإلنسان ليحلّوا حمل األعضاء
الذين تنتهي واليتهم يف  31كانون األول/ديسمرب .2020
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بنغالديش ،بوركينا فاسو ،بولندا ،توغو ،جزر البهاما ،جزر
مارشال ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا ،الدامنرك،
السودان ،الصومال ،الفلبني ،مجهورية فنزويال البوليفارية،
فيجي ،الكامريون ،ليبيا ،موريتانيا ،ناميبيا ،النمسا ،اهلند،
هولندا ،اليابان .وبالتايل ،ينبغي أال تظهر أمساء هذه الدول
يف بطاقات االقرتاع .وأود أيضا أن ّ
أذكر الوفود مرة أخرى بأن
الدول األعضاء التالية ينبغي أال تظهر يف بطاقات االقرتاع،
ألهنا شغلت واليتني متتاليتني ،وبالتايل فهي غري مؤهلة هلذا
االنتخاب :قطر ونيجرييا.

واألعضاء الـ  15املنتهية واليتهم هم :إسبانيا ،أسرتاليا،
أفغانستان ،أنغوال ،أوكرانيا ،باكستان ،بريو ،مجهورية الكونغو
وجيري االنتخاب وفق األحكام ذات الصلة باالنتخابات
الدميقراطية ،سلوفاكيا ،السنغال ،شيلي ،قطر ،املكسيك،
من النظام الداخلي للجمعية العامة .ويف هذا الصدد ،تطبق
نيبال ،نيجرييا.
املادة .94
ووفقا للفقرة  7من القرار  ،60/251املؤرخ  15آذار/
وكما أشرت يف رساليت املؤرخة  9تشرين األول/أكتوبر
مارس  ،2006حيق هلذه الدول األعضاء إعادة انتخاهبا مباشرة،
ُ ،2020طلب إىل مجيع املمثلني أن يتسلموا بطاقات اقرتاعهم
باستثناء تلك اليت شغلت واليتني متتاليتني ،ومها قطر ونيجرييا.
من مكتب الوثائق الشرقية ،الواقع يف اجلزء اخللفي من قاعة
وينبغي توزيع املقاعد ال  15الشاغرة فيما بني اجملموعات اجلمعية العامة ،قبل أن يتخذوا مقاعدهم .وتتميز بطاقات االقرتاع
اإلقليمية على النحو التايل :أربعة مقاعد للدول األفريقية؛ أربعة بعالمة “ألف” و“باء” و“جيم” و“دال” و“هاء” .وكل
مقاعد لدول آسيا واحمليط اهلادئ؛ مقعدان لدول أوروبا الشرقية؛ بطاقة اقرتاع منها خمصصة إلحدى اجملموعات اإلقليمية اخلمس.
ثالثة مقاعد لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وأرجو من املمثلني أالّ يستخدموا سوى بطاقات االقرتاع تلك.
مقعدان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.
وقد وافق ممثلو الدول التالية على أن يقوموا بأعمال الفرز:
وفقاً للقرار  ،60/251ستكون عضوية اجمللس مفتوحة إسبانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وسانت لوسيا وهنغاريا .وقد
أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،ومتتد والية أعضاء وضع صندوق اقرتاع واحد يف واجهة قاعة اجلمعية العامة ،حيث
اجمللس فرتة ثالث سنوات .ويُنتخب أعضاء اجمللس مباشرة ميكن لفارزي األصوات مراقبته هو وعملية التصويت.
وبشكل فردي عن طريق االقرتاع السري وبأغلبية أعضاء اجلمعية
بالنسبة لعملية اإلدالء باألصوات ،سينادي األمني اسم
العامة .وتبعاً لذلك ،تتكون األغلبية من  97صوتاً من أصل
كل وفد وفقا لرتتيب بروتوكول اجللوس يف اجلمعية العامة ،بدءا
عدد أعضاء اجلمعية العامة البالغ  193دولة.
من وفد آيسلندا ،ويطلب إىل ممثل ذلك الوفد أن يشرع يف
وأود أن أبلغ األعضاء بأن الدول التالية ستظل أعضاء اإلدالء بصوت بلده .ويرجى من املمثلني أن ميارسوا عملية
يف جملس حقوق اإلنسان :األرجنتني ،أرمينيا ،إريرتيا ،أملانيا ،التباعد االجتماعي مبا ال يقل عن مرتين وأال يشرعوا يف اإلدالء
إندونيسيا ،أوروغواي ،إيطاليا ،البحرين ،الربازيل ،بلغاريا،
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بأصواهتم إال بعد انتهاء املمثل السابق هلم من اإلدالء بصوته.
ويستمر األمر على هذا املنوال حىت يديل آخر ممثل بصوته.

13/10/2020

تقرر ذلك.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :فيما يتعلق برتشيحات
ولتقليل املخاطر اليت يشكلها التعرض واالزدحام لفرتات اجملموعات اإلقليمية املعنية ،أُبلغت األمانة العامة بأنه بالنسبة
طويلة إىل أدىن حد ،يُطلب إىل املمثلني مغادرة قاعة اجلمعية للمقاعد األربعة الشاغرة جملموعة الدول األفريقية ،أيدت اجملموعة
العامة من خالل املخرج يف اجلانب الغريب ،مبجرد اإلدالء أربعة مرشحني وهم :السنغال ،غابون ،كوت ديفوار ،مالوي.
بأصواهتم .ومبجرد إدالء اجلميع بأصواهتم ،ستعلَّق اجللسة
وبالنسبة للمقاعد األربعة الشاغرة لدول آسيا واحمليط
ويتوجه املكلفون بفرز األصوات ،يرافقهم موظفو األمانة العامة،
اهلادئ ،تلقت األمانة العامة رسائل من مخسة مرشحني:
إىل قاعة جملس الوصاية لفرز األصوات .وعند استالم النتائج
اليت يصادق عليها فارزو األصوات ،سأستأنف اجللسة العامة أوزبكستان وباكستان والصني واململكة العربية السعودية ونيبال.
وبالنسبة للمقعدين الشاغرين لدول أوروبا الشرقية ،تلقت
إلعالن النتائج وإعالن انتخاب الدول األعضاء اليت حصلت
على أكرب عدد من األصوات واألغلبية املطلوبة.
األمانة العامة رسالتني من مرشحني اثنني ،مها االحتاد الروسي
وستُبث وقائع اجللسة العامة املستأنفة إلعالن النتائج على وأوكرانيا.

موقع البث الشبكي .وإذا كانت هناك حاجة إىل إجراء اقرتاع
وبالنسبة للمقاعد الثالثة الشاغرة لدول أمريكا الالتينية
إضايف مللء أي مقاعد متبقية ،ستعقد اجلولة التالية من االقرتاع ومنطقة البحر الكارييب ،تلقت األمانة العامة رسائل من ثالثة
السري يف اجللسة العامة اليت تعقد الساعة  16/00اليوم يف هذه مرشحني :دولة بوليفيا املتعددة القوميات وكوبا واملكسيك.
القاعة .وينبغي أن حيرص املمثلون على الوصول إىل القاعة قبل
وبالنسبة للمقعدين الشاغرين لدول أوروبا الغربية ودول
 30دقيقة من موعد بدء اجللسة من أجل مجع بطاقات اقرتاعهم
واجللوس يف مقاعدهم حىت يتسىن بدء اجللسة يف الوقت احملدد .أخرى ،تلقت األمانة العامة رسالتني من مرشحني اثنني مها
فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
ووفقاً للممارسة املتبعة يف اجلمعية العامة ،إذا حصل أكثر
وقد أبلغتين األمانة العامة أيضا بأن التعهدات وااللتزامات
من العدد املطلوب من الدول األعضاء على أصوات األغلبية
من أعضاء اجلمعية يف االقرتاع نفسه ،ستُعترب الدول األعضاء الطوعية اليت قطعتها الدول األعضاء وفقا للفقرة  8من قرار
اليت حصلت على أكرب عدد من األصوات فوق األغلبية املطلوبة اجلمعية العامة  60/251صدرت ،تبعا لذلك ،بوصفها وثائق
فائزة يف االنتخابات ،وصوالً إىل عدد املقاعد املطلوب شغلها .رمسية للدورة اخلامسة والسبعني.
واتساقاً أيضا مع املمارسة السابقة ،إذا أصبح ضرورياً  -بسبب
وقبل أن نبدأ عملية التصويت ،أود أن أذكر األعضاء بأنه
تساوي عدد األصوات  -حتديد مرشح واحد ليجري انتخابه أو عم ً
ال باملادة  88من النظام الداخلي للجمعية العامة ،ال جيوز
لتصعيده إىل اجلولة التالية من االقرتاع املقيدُ ،يرى اقرتاع مقيد
ألي ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة
خاص يقتصر على املرشحني الذين حصلوا على عدد متساو
إجراء التصويت.
من األصوات.
ووفقا للقرار  71/323املؤرخ  8أيلول/سبتمرب ،2017
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة توافق على هذه
فإن أمساء الدول اليت أُبلغت هبا األمانة العامة قبل  48ساعة
اإلجراءات؟
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على األقل من يوم االنتخابات قد طبعت يف بطاقات االقرتاع أوروبا الغربية ودول أخرى ،ينبغي للعدد اإلمجايل للمربعات
لكل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية .كما أُضيفت يف بطاقات املؤشر عليها واألمساء املكتوبة خبط اليد أال يتجاوز اثنني؛
االقرتاع خانات خالية تعادل عدد املقاعد الشاغرة املطلوب
إذا كانت بطاقة االقرتاع تتضمن اسم أي من األنواع
شغلها يف كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية لكتابة أمساء التالية من الدول األعضاء ،تظل بطاقة االقرتاع صاحلة ،ولكن
أخرى حسب االقتضاء.
التصويت لصاحل تلك الدولة العضو لن حيتسب .وهذه هي:

ويرجى من املمثلني أال يستخدموا سوى بطاقات االقرتاع الدول األعضاء اليت ال تنتمي إىل املنطقة املعنية؛ الدول األعضاء
اليت قدمت يف مكتب الوثائق ،لوضع عالمة “ ”Xيف املربعات غري املؤهلة إلعادة االنتخاب؛ والدول األعضاء اليت ستظل
اجملاورة ألمساء الدول اليت يرغبون يف التصويت لصاحلها ،وكتابة أعضاء يف اجمللس يف العام املقبل.
أمساء أخرى مؤهلة على اخلطوط الفارغة .وإذا مت التأشري على
أخريا ،إذا تضمنت ورقة االقرتاع أي بيان آخر غري األصوات
خانة املربع اجملاورة السم إحدى الدول املرشحة ،فال جيب تكرار املؤيدة ملرشحني معينني ،فإن هذه البيانات ستُغفل .وإذا ارتكب
اسم هذه الدولة يف السطر الفارغ .وينبغي أال يتجاوز العدد خطأ يف ملء ورقة االقرتاع ،ينبغي للوفود أن تطلب ورقة اقرتاع
اإلمجايل للمربعات املؤشر عليها واألمساء املكتوبة خبط اليد عدد جديدة من األمانة العامة يف مكتب الوثائق الشرقية.
املقاعد الشاغرة اليت يتعني ملؤها ،كما هو مبني يف ورقة االقرتاع.
نبدأ اآلن عملية التصويت.
أي بطاقة تتضمن تصويتاً لعدد من املرشحني يفوق عدد املقاعد
يستدعي األمني الوفود اآلن حبسب ترتيب مقاعد اجللوس
الشاغرة املبينة على بطاقة االقرتاع ستعترب باطلة .كما سيُعلن
بطالن أي بطاقة اقرتاع إذا كانت مجيع األصوات الواردة يف تلك ويدعوها إىل التقدم لإلدالء بأصواهتا .وال ينبغي للممثلني أن
يتقدموا إىل صندوق االقرتاع إال بعد املناداة على اسم وفد
البطاقة ال ختص املنطقة املعنية.
بلدهم .ومبجرد اإلدالء بأصواهتم ،أطلب من املمثلني مغادرة قاعة
وعليه ،بالنسبة لبطاقات االقرتاع ذات العالمة “ألف”
اجلمعية العامة واخلروج من املبىن .ستُشاهد نتائج االنتخابات
للدول األفريقية ،ينبغي للعدد اإلمجايل للمربعات املؤشر عليها
على موقع البث الشبكي.
واألمساء املكتوبة خبط اليد أال يتجاوز أربعة؛ بالنسبة لبطاقات
بدعوة من الرئيس ،قام ممثلو إسبانيا وإندونيسيا وجنوب
االقرتاع ذات العالمة “باء” لدول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ،
ينبغي للعدد اإلمجايل للمربعات املؤشر عليها واألمساء املكتوبة أفريقيا وسانت لوسيا وهنغاريا بأعمال الفرز.
خبط اليد أال يتجاوز أربعة؛ وبالنسبة لبطاقات االقرتاع ذات
أجري تصويت باالقرتاع السري.
العالمة “جيم” لدول أوروبا الشرقية ،ينبغي للعدد اإلمجايل
علقت اجللسة الساعة  11/50واستؤنفت الساعة .14/00
للمربعات املؤشر عليها واألمساء املكتوبة خبط اليد أال يتجاوز
نظرا لغياب الرئيس ،تولت الرئاسة السيدة ماكغواير
اثنني؛ بالنسبة لبطاقات االقرتاع ذات العالمة “دال” لدول
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ينبغي للعدد اإلمجايل (غرينادا).
للمربعات املؤشر عليها واألمساء املكتوبة خبط اليد أال يتجاوز
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :نتيجة التصويت
ثالثة؛ وبالنسبة لبطاقات االقرتاع ذات العالمة “هاء” لدول النتخاب أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان كما يلي:
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نيبال:
		

150

اجملموعة ألف  -الدول األفريقية ( 4مقاعد)
					
عدد بطاقات االقرتاع:

		 192

						
الصني:

139

					
عدد البطاقات الباطلة:

1

		

				
اململكة العربية السعودية:

90

			
عدد بطاقات االقرتاع الصحيحة:

191

اجملموعة جيم  -دول أوروبا الشرقية (مقعدان)

					
املمتنعون عن التصويت:

1

					
عدد بطاقات االقرتاع:

192

			
عدد األعضاء احلاضرين املصوتني:

190

					
عدد البطاقات الباطلة:

صفر

					
األغلبية املطلقة املطلوبة:

97

			
عدد بطاقات االقرتاع الصحيحة:

192

					
املمتنعون عن التصويت:

4

		

						
السنغال:

188

			
عدد األعضاء احلاضرين املصوتني:

188

		

					
كوت ديفوار:

182

					
األغلبية املطلقة املطلوبة:

97

		

						
مالوي:

180

عدد األصوات اليت مت احلصول عليها:

عدد األصوات اليت مت احلصول عليها:

		

						
غابون:

		 176

						
أوكرانيا:

166

		

						
املغرب:

		

					
االحتاد الروسي:

158

1

اجملموعة دال  -دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
اجملموعة باء  -دول آسيا واحمليط اهلادئ ( 4مقاعد)
 3( 192مقاعد)
					
عدد بطاقات االقرتاع:
192
					
عدد بطاقات االقرتاع:
1
					
عدد البطاقات الباطلة:
			
عدد بطاقات االقرتاع الصحيحة:

191

					
املمتنعون عن التصويت:

صفر

			
عدد األعضاء احلاضرين املصوتني:

191

					
األغلبية املطلقة املطلوبة:

97

عدد األصوات اليت مت احلصول عليها:
		

						
باكستان:

		

						
أوزبكستان:

16/17

169

					
عدد البطاقات الباطلة:

صفر

			
عدد بطاقات االقرتاع الصحيحة:

192

					
املمتنعون عن التصويت:

1

			
عدد األعضاء احلاضرين املصوتني:

191

					
األغلبية املطلقة املطلوبة:

97

عدد األصوات اليت مت احلصول عليها:

		 169

						
املكسيك:

175
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دولة بوليفيا املتعددة القوميات:

172

							
كوبا:
		

170

اجملموعة هاء  -دول أوروبا الغربية ودول أخرى (مقعدان)

وحبصوهلا على األغلبية املطلوبة وعلى أكرب عدد من
أصوات أعضاء اجلمعية العامة ،انتُخبت الدول اخلمس عشرة
التالية أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان لفرتة عضوية مدهتا
ثالث سنوات تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير  :2021االحتاد
الروسي ،أوزبكستان ،أوكرانيا ،باكستان ،دولة بوليفيا املتعددة
القوميات ،السنغال ،الصني ،غابون ،فرنسا ،كوبا ،كوت
ديفوار ،املكسيك ،مالوي ،نيبال ،اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية.

					
عدد بطاقات االقرتاع:

192

					
عدد البطاقات الباطلة:

صفر

			
عدد بطاقات االقرتاع الصحيحة:

192

					
املمتنعون عن التصويت:

18
الرئيسة بالنيابة (تكلمت باإلنكليزية) :أهنئ الدول اليت
 174مت انتخاهبا لعضوية جملس حقوق اإلنسان ،وأشكر فارزي
 97األصوات على مساعدهتم يف هذه االنتخابات.

			
عدد األعضاء احلاضرين املصوتني:
					
األغلبية املطلقة املطلوبة:
عدد األصوات اليت مت احلصول عليها:
		

						
فرنسا:

		
		

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 		
165
						
الشمالية:
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167

بذلك ،تكون اجلمعية العامة قد اختتمت نظرها يف البند
الفرعي (ج) من البند  119من جدول األعمال.

رفعت اجللسة الساعة .14/05
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