املتحـدة

األمـ ــم
األمني العام

كلمة األمني العام أمام اجلمعية العامة
نيويورك ٢٥ ،أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
صاحبة السعادة السيدة رئيسة اجلمعية العامة،
رؤساءَ الدول واحلكومات املوقرين،
أصحاب الفخامة والسعادة،

السيدات والسادة،
إن عاملنا يعاين حالةً متأخرة من ”اضطراب نقص الثقة“.

والناس يتملَّكهم شعور ابلقلق وعدم األمان.

والثقة ابتت اآلن على حافة االهنيار ،س و و وواء اانت ا امللس و و وس و و ووات الو نية أو
النظام العاملي القائم على القواعد.

الدول أو ا

فداخل البلدان ،أصبح الناس يفقدون الثقة ا امللسسات السياسية ،وأخذت حالة االستقطاب
تتزايد والشعبوية يتنامى زحفها.
وفيما البلدان ،أص و ووبح التعاون أمرا يكتنفأ يق أقل وص و ووعو ة أاق .ووص و وولت االنقس و ووامات
داخل جملس األمن إىل مستوايت صارخة.
وغدت الثقة ا إدارة شو و و وولون العامل هشو و و ووة أيت و و و واً ،إن تتااوز ادايت القرن احلاد والعش و و و ورين
ملسسات القرن العشرين وعقلياتأ.
فنحن مل يكن لدينا قط نظام حقيقي إلدارة الشو و و و و و وولون العاملية ،هيي عن أن يكون لدينا نظام
دميقرا ي متاما.
ومع نلي ،فقد أرسينا على مدى عقود عديدة أسساً متينة للتعاون الدويل.
واجتمعنا معا اأمم متحدة لبناء ملسسات وإرساء معايري وقواعد خلدمة املصاحل املشرتاة.
وارتقينا مبس و و و و ووتوايت معيش و و و و ووة املطي وحققنا الس و و و و ووطم ا منا ق مت و و و و ووطر ة ل لقد نبنا حراب
عاملية اثلثة.
غري أنأ ال ميكن أن يلخذ أ ٌ من نلي على أنأ أمر مسلم أ.
فاليوم تتزايد فوضوية النظام العاملي .وغدت عطقات القوة أقل وضوحا.
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والقيم العاملية تتآال.
وأصبحت املبادئ الدميقرا ية حماصرة.
وسيادة القانون جير حاليا تقويض أسسها.
واإلفطت من العقوواب يتصو و و و و و و وواعوود ،مع ضو و و و و و وووط القووادة والوودول لتخطي احلوودود داخليووا وعلى
الساحة الدولية.
إننا نواجأ جمموعة من املفارقات.
فالعامل ابت أاثر ترا طا ،ولكن اجملتمعات تودو أاثر تفتتا.
والتحوودايت يتزايوود ااتسو و و و و و و وواوووا ووا عووا خووارجيووا ،ا الوقووت الووذ يتوجووأ فيووأ الكثري من النوواس
حنو الداخل.
وتتعرض تعددية األ راف للهاوم ا وقت حنن أحوج ما نكون إليها.
أصحاب الفخامة والسعادة،
السيدات والسادة،
صحيح أننا نتحرك اآلن صوب عامل متعدد األقطاب.
غري أن تعددية األقطاب لن تتمن ا حد ناهتا إحطل السطم أو ال مشاال العامل.
فقد اانت أورواب متعددة األقطاب منذ قرن متو و و و و و ووى .واان توازن القوى فيها يعتق اافيا لكبح
املتخاصم .
ولكن األمر مل يكن ا ووذل ووي .إن نظرا لع وودم وجود أ ر قوي ووة متع ووددة األ راف للتع وواون وح وول
املشاال على نطاق أورواب الها ،اانت النتياة هي حرب عاملية ململة.
واليوم ،قد يتزايد خطر املواجهة سبب التحوالت ا توازن القوى.
وقد قال توقيديدس ا تقييمأ حلرب البيلو ونيز ما نص و و ووأ ”إن صو و و وعود جنم أثينا وما ثَّأ نلي من
خوف ا إسق ة جعل احلرب أمرا حتميا“.
وهذا هو ما يسميأ العامل السياسي ،غراهام أليسون” ،فخ توقيديدس“.
غري أنأ خيلص ا اتا أ ”( “Destined for Warاحلرب قدر حمتوم) الذ يس و و و و ووتعرض فيأ أمثلة
عديدة على حاالت التخاصم ا املاضي ،إىل أن الصراع ما اان أ دا أمرا حتميا.
ل إن إبمكاننا ،مع التزام القيادات ابلتعاون االسو و ورتاتياي وحس و وون إدارة املص و وواحل املتنافس و ووة ،أن
نتانب احلرب وأن نوجأ العامل إىل مسار أاثر أمناً.
وعلى القادة ،ال منهم على حدة ،واجب النهوض رفاه شعووم.
ولكن األمر يتطلب ما هو أعمق من نلي .فنحن ،ابعتبار قيِّم على الصاحل العام ،علينا معاً
اجب تشايع ودعم إصطح النظام املتعدد األ راف وتنشيطأ وتعزيزه.
اذلي و ُ
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ازه ويشو و و و و و ووتموول على
وحنتوواج إىل التزام متاوودد نظووام قووائم على قواعوود تكون األمم املتحوودة مر َ
تبث احلياةَ ا امليثاق.
ملسسات ومعاهدات خمتلفة ُّ
اما حنتاج إىل أن نُظهر الفائدة املت ووافة الق هققها التعاون الدويل إبحطل الس ووطم والدفاع عن
حقوق اإلنسان ودفع عالة النمو االقتصاد واالجتماعي لصاحل النساء والرجال ا ال مكان.
وهلذا ،فإنين ملتزم ال االلتزام ابإلصو و و و و و ووطح و عل األمم املتحدة أاثر فعاليةً ا تلبية احتياجاتنا
وتطلعاتنا ”حنن الشعوب“.
وا مواجهة التهديدات الوجودية اهلائلة احملدقة نا و كوابنا  -واذلي و نفس الدرجة ا وقت
قدما ،إال العمل
تلوح أمامنا فيأ فرص مثينة جدا لتحقيق الرخاء املش و و و وورتك  -ليس هناك س و و و ووبيل للمت و و و ووي ً
اجلماعي البديهي من أجل الصاحل العام.
فذاك هو الطريق إىل ناء الثقة.
أصحاب الفخامة والسعادة،
ولطت التوووء ا المق ا العام املاضووي على سووبعة ادايت .ومن امللسووا أهنا ما زالت،
لقد سو ُ
عد عام متى ،قائمةً دون حل.
وهناك حالة من السخط على عدم قدرتنا على إهناء احلروب ا سوراي واليمن وأماان أخرى.
وما زال شعب الروهينويا ا املنفى يعاين الصدمات البلس ويتوق إىل األمان والعدل.
وال يزال الفلسو ووطينيون واإلس و ورائيليون أسو وورى ص و وراع ال ينتهي ،اما أن حل الدولت يزداد ا تعادا
أاثر فأاثر.
وأصو و و و ووبح اإلرهاب خطرا حمدقا يوذيأ سو و و و ووببان جذراين يا التشو و و و وودد والتطرف العنيا .وصو و و و ووار
لإلرهاب ارتباط مل يسبق لقوتأ مثيل ابجلرمية املنظمة الدولية واال ار ابألشخاص واملخدرات واألسلحة.
ومل ختا حدة اخلطر النوو  ،وابت عدم االنتشو و ووار يتهدده خطر حقيقي .إن تقوم الدول احلائزة
لألس و و و وولحة النووية تحديث ترس و و و ووا هتا .ومن املمكن إش و و و ووعال فتيل س و و و ووباق تس و و و وولح جديد وخفض عتبة
استخدام األسلحة.
وقد شو و ووهد اسو و ووتخدامات شو و ووائنة لألسو و وولحة الكيميائية رغم حظرها دون أن ينال مسو و ووتخدمها
أ عقاب.
وهناك ضعا ينتاب تدا ري احلماية من األسلحة البيولوجية.
وانعدام املس و و و وواواة يقوض حاليا الثقة ا العقد االجتماعي وهو عقبة واض و و و ووحة ا س و و و ووبيل اقيق
أهداف التنمية املستدامة .اما تتزايد التوترات املرتبطة ابلتاارة.
وما زال املهاجرون والطجئون يواجهون التمييز والووغائية ا سو و و ووياق يفتقر شو و و ووكل واضو و و ووح إىل
التعاون الدويل الكاا.
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وا هذا العام املوافق للذارى السنوية السبع لإلعطن العاملي حلقوق اإلنسان ،يرتاجع االهتمام
حبقوق اإلنسان ويتصاعد احلكم االستبداد .
وجيب علينا ،ا تلي األجواء الق تنتش وور فيها س ووياس ووة إش وواعة التش وواؤم ،أن حنرتس من النبوءات
الق اقق نفسها.
فهلالء الذين يرون خطرا ا جرياهنم قد يسببون هتديدا هلم من العدم.
وهلالء الذين يُولقون حدودهم أمام اهلارة النظامية ال يوذون فعلهم هذا إال عمل املهر .

نات التطرف
وهلالء الذين يتااهلون حقوق اإلنسووان وهم يكافحون اإلرهاب يسووتولدون عاد ًة َ
الذ هاولون القتاء عليأ.
إن من واجبنا معاً أن نعكس وجهة هذه اال اهات وأن نصل إىل حل لتلي التحدايت.

فنحن حنتاج إىل أن نتحرك قدما ابالستناد إىل احلقائق ال املخاوف ،إىل َع ْقل األمور ال ُّ
تويها.
وجيب أن تكون الوقاية ا صميم ال ما نقوم أ.

إن هذه الدورة للامعية العامة فرصةٌ حقيقية إلحراز تقدم.
وأاتفي هنووا ووذار مثووال واحوود .إنين أرحووب ابلتووأييوود القو الووذ م إظهوواره ملبووادرل املتعلقووة
ابلعموول من أجوول حفس السو و و و و و ووطم  -الق لووت يييوود أاثر من148ولووة ومنظمووة دوليووة .وهوودف املبووادرة
هو مساعدة عثاتنا على أن تناح ا سياقات اليوم املديدة واملتقلبة.
غري أنين أود اليوم أن أراز على ادي رئيسووي أخذا منذ العام املاضووي يكتسووبان ا عا غاية ا
اإلحلاح ويا :توري املناخ واملخا ر اجلديدة املرتبطة ابلتطورات التكنولوجية.
وسأتناول اط منهما على حدة.
السيدات والسادة،
أوال ،التهديد الوجود املباشر لتوري املناخ.
لقد وصلنا إىل حلظة فارقة.
فإنا مل نوري املسار ا العام املقبل  ،فإننا ذلي خنا ر فقدان السيطرة على توري املناخ.
فتوري املناخ يتحرك س وورعة تفوق س وورعتنا حنن ،وقد ولدت س وورعتأ هذه إش ووارة اس ووتواثة مدوية ا
عاملنا الأ.
ووفقا للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،شهد العقدان املاضيان أحر  18سنة منذ أن دأ وصول
درجات احلرارة إىل مستوايت قياسية ا عام .1850
ومنذ تو و و و و و ووعة أس و و و و و و ووا يع دأ اجلزء األبي واملفرتض أنأ األم من اجلليد البحر الواقع ال
غرينطند ا التصدع.
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ووص و وول ترايز اثين أاس و وويد الكر ون ا الوطف اجلو إىل أعلى مس و ووتوايتأ منذ  3مطي س و وونة،
وهو آخذ ا االرتفاع.
ومما زاد الط لة أننا ،حنن قادة العامل ،ال نفعل ما يكفي .جيب علينا أن نس و و و و ووتمع إىل أفت و و و و وول
علماء األرض .جيب أن نرى ما هدث أمام أعيننا.
وجيب أن نكون أاثر موحا وأن يكون لدينا إحساس أقوى إبحلاح تلي املسألة.
وجيب أن نتمن تنفيذ اتفاق ابريس.
نلوي أن االتفواق ينطو على إمكوا ت هوائلوة جلعلنوا نس و و و و و و ولوي املس و و و و و و ووار الصو و و و و و ووحيح ،غري أن
أهدافأ  -الق متثل احلد األدىن الطزم ابلكاد لتانب أسوأ آاثر توري املناخ  -عيدة عن التحقق.
ومن دواعي قلقي أن املفاوض ووات الق عقدت ملخرا ا ابنكوك ا س ووبيل وض ووع مبادئ توجيهية
للتنفيذ انتهت دون أن اقق تقدما اافيا.
وسوويكون ملمتر األ راف الرا ع والعشوورون املقبل الذ سوويعقد ا ولندا ا اانون األولمديسوومق
قلت ملخرا ،ال ميكننا أن نس و و و و و وومح مللمتر ااتوفيتس و و و و و ووا ن
حداث ابلغ األيية .وال د لأ من النااح .واما ُ
يذاِّر ابالنقسامات الدول األعتاء الق أصا ت ملمتر او نهاغن ابلشلل.
واخلق السار ا هذا الصدد هو أن التكنولوجيا تقا ا صفنا.
فقد أصبحت الطاقة النظيفة أرخص مثنا وأاثر قدرة على املنافسة.
وإنا س وولكنا الطريق الص ووحيح ،فيمكن لإلجراءات املتخذة ا جمال املناخ أن تت وويا  26ليون
دوالر إىل االقتصاد العاملي حبلول عام .2030
وميكن لسياسات االقتصاد األختر أن ِّ
توجد  24مليون فرصة عمل جديدة.
ويتزايد حاليا عدد الشو و و و ووراات واملسو و و و ووتثمرين الذين يتب هلم أن األعمال التاارية اخلت و و و و وراء هي
أعمال مرحبة.
إن اإلجر ِّ
اءات املتخذة ا جمال املناخ ،وهي أ عد ما تكون عن هتديد دعائم االقتص و و و و و و وواد ،ختلق
ِّ
قطاعات صو ووناعة جديدة وأس و وواقاً جديدة واملزيد من فرص العمل مع ختفيفها ا الوقت ناتأ من االعتماد
على الوقود األحفور .

ليس و و و و و ووت هذه اإلجراءات هي ما يعرض االقتص و و و و و وواد لألخطار ،ل إن التقاعس عنها هو اخلطر
احملدق أ.
احلكومات ابحلكمة والشااعة.
وال د ا ظل نلي أن تتحلى
ُ
ويعين هذا:

 الكا عن تقدمي اإلعا ت املالية الق تقدر ابملليارات إىل قطاع الوقود األحفور . وضع سعر عادل للكر ون. الكا عن االستثمار ا ىن اتية غري مستدامة تدمي ممارسات ضارة لعشرات السن .)18-158566 (A
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إن مس و و ووتقبلَنا هو املطروح على احملي .فتوري املناخ لن يبقي على أخت و و وور وال اي س ومن املمكن
خفض االحرتار العاملي إىل
أن يز ِّلزل نيان العامل .ولذلي فإن ض و و وومان الرخاء للعامل واألمن لألمم يقتت و و ووي
َ
مستوى أقل كثري من درجت مئويت .
متر قمة عن املناخ حلشوود اهلِّمم واألموال.
وهلذا السووبب ،سووأعقد ا شووهر أيلولمسووبتمق املقبل مل َ
صوناع
وسوويكون ملمتر القمة هذا مناسوبةً مع الدول واملدن ،و عناصوور االقتصوواد احلقيقي الفاعلة و ُ
القرار ،و الشو و و و و و ووراووات وجمتمع املووال وممثلي اجملتمع املوودين ،الووذين سو و و و و و وويعكفون يعواً على معوواجلووة لوب
هذه املشكلة.
وسو و و و و و وويُعقوود ملمتر القمووة قبوول س و و و و و و ونووة من تنقيح التزامووات الوودول املنبثقووة عن اتفوواق ابريس .وهي
االلتزامات الق ينبوي أن تبلُ َغ مدى أ عد مما هي عليأ اآلن.
ال د لنا من موح أقوى من ن قبل ،موح َا ُ للقيادات والش وورااء فرص وةُ اإلفص وواح عنأ ا
ملمتر القمة هذا.
الساعة.
ولكي يكون هذا الطموح ممكناً ،يتحتم علينا التحرك منذ َّ
فالعامل حباجة إىل أن نكون يعاً رعاة لإلجراءات املتخذة ا جمال املناخ.
أصحاب الفخامة والسعادة،

دعوين اآلن أنتقل إىل احلديث عن التكنولوجيات اجلديدة وعما ميكننا عملأ لتحقيق ما ِّ
تع ُد أ
ودفع ما لبأ من خما ر.
من مثار َ
وإهنا لتعِّد ثمار هائلة .فقد س وواعد التقدم العلمي على مداواة األمراض الفتااة ،وإ ِّ
عام س ووكان
تتكاثر أعدادهم ،وعلى الدفع عالة النمو االقتصو و و و و و وواد  ،والر ط األعمال التاارية واجملتمعات احمللية
واألسر واألصدقاء ا يع أحناء العامل.
ومثة جماالت تتسووارع فيها وتريةُ التقدم مثل الذااء االصووطناعي وتقنية سوولسوولة السوواطت املولقة
والتكنولوجيو ووا األحيو ووائيو ووة ،وتتوافر فيهو ووا إمكو وواني و وةُ الو وودفع ابلتقو وودم سو و و و و و وورعو ووة فو ووائقو ووة حنو اقيق أهو ووداف
التنمية املستدامة.
فالذااء االص ووطناعي ير ط الناس املختلِّفة ألس وونتهم ،اما أنأ يس وواعد األ باء على تش ووخيص
املسرية ط سائق ،فست ِّ
حدث ثورًة ا عامل النقل.
ما يلِّم مبرضاهم على حنو أفتل .أما املرابات َّ
ولكن هذا األمر ال خيلو من جمازفة ومن خما ر جسيمة.
اق العمل مع تبدُّل الوظائا التقليدية أو اختفائها ،ونلي
فقد تعطل التطورات التكنولوجية أس وو َ
ا الوقت الذ يس و ووتمر فيأ تزايد أعداد الش و ووباب الباحث عن فرص العمل .وس و ووتنش و ووأ احلاجة إىل إعادة
تدريب العمالة على مسو و و و و و ووتوايت مل تكن ا الس و و و و و و ووا ق لتخطَُر بال .وال د من تكييا التعليم مع هذه
التوري .وقد يتع على احلكومات النظر ا
االحتياجات منذ أ كر مراحلأ .فطبيعة العمل نفسووها مصووريها ُّ
معززة لشو و و و و و ووبكات األمان االجتماعي ،مبا يشو و و و و و وومل على سو و و و و و ووبيل االحتمال تقدمي الدخل
وضو و و و و و ووع رام َّ
األساسي الشامل.
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وا الوقت نفس و و و و و ووأ ،يس و و و و و وواء اس و و و و و ووتخدام التكنولوجيا من قِّبل اإلرها ي وألغراض االس و و و و و ووتوطل
واالنتهاك اجلنسي .
فشو و و ووبكات اجلرمية املنظمة ترت ص ا َعْتمة اإلنرتنت املظلم ،فتسو و و ووتول التشو و و ووفري وخاصو و و ووية الدفع
ابلعملة املش و و و و ووفرة الق تتيح هلا اال ار ابألش و و و و ووخاص والس و و و و وولع غري القانونية من وراء س و و و و ووتار يكاد هاب
هويتها ابلكامل.
وتق و ِّودر عض التق ووارير أن اجلرمي ووة اإللكرتوني ووة ابت ووت اآلن ت وودر على مرتكبيه ووا دخطً لغ 1.5
تريليون دوالر سنواي.

اما أن األعمال الكيدية الق تتم ا الفت و وواء اإللكرتوين  -مثل محطت التت و ووليل  -تس و ووتقطب
اجملتمعات احمللية وتقوض أواصر الثقة الدول.
ويتزايد يوماً عد يوم عدد َم ْن يسو ووتقون معلوماهتم من منافذ تلقيم إخبارية أو على وسو ووائط التواص و وول
االجتماعي ِّ
تردد صدى آرائهم ،وتعزز النزعة القبلية فيهم ،وتلاد للناس أهنم على حق وأن اآلخر على خطأ.
وتُستول الثورة الرقمية أيتاً للتمييز ضد املرأة وتعزيز ثقافتنا الق تسودها اهليمنةُ الذاورية.
والواقع أن هناك هوًة عميقة اجلنس و و و و و من حيث قدرهتما على الوصو و و و ووول إىل التكنولوجيات
الرقمية ،مما يوسع دوره من الفاوة الرقمية.
ال د أن نفكي احلواجز وخنلق الفرص للمرأة ،وأن نكفل املس و و و و وواواة ونوري من الثقافة الس و و و و ووائدة
قطاع التكنولوجيا أ وا أ وأن يصووبح أاثر
على شووبكة اإلنرتنت والثقافة امللس وسووية السووامة .وجيب أن يفتح ُ
تنوعاً ألسباب ليس أقلها مصلحتأ اخلاصة.
ومع اس ووتباق التكنولوجيا للملسو وس ووات ،س وويكون التعاون البلدان وفيما اجلهات ص وواحبة
املص وولحة أمراً ابلغ األيية ،ويش وومل نلي الدول األعت وواء والقطاع اخلاص ومرااز البحوث واجملتمع املدين
واألوساط األاادميية.
وهناك العديد من احللول الق تعود ابلنفع على اجلميع ميكن التصو و و و و و وود وا للتحدايت الرقمية.
وحنن حباجة ماسة إىل التوصل إليها وتطبيقها.
وإننا ،ا األمم املتحدة ،نعمل على تس و و و و و ووخري التكنولوجيات لدعم أهداف التنمية املس و و و و و ووتدامة.
وأت ،ا ش و و و و ووهر متوزميوليأ ،فريقاً رفيع
فنقوم إبنش و و و و وواء خمتقات ا تكارية ،مبا ا نلي ا مكتُ .وقد أنش و و و و و ُ
املستوى معين ابلتعاون الرقمي ،ليكون منقا للحوار للاهات الفاعلة الرئيسية اافة.
أصحاب الفخامة والسعادة،
إن آاثر التكنولوجيات اجلديدة على احلروب تشووكل هتديداً مباشوراً ملسوولوليتنا املشوورتاة عن افالة
السطم واألمن.
وا تسليح الذااء االصطناعي ما يبعث على القلق املتزايد.
اس إنذار
فاحتماالت أن توجد أسو و و و و و وولحةٌ هلا قدرة ناتية على اختيار هدفها ومها تأ تقرع أجر َ
فتيل سباقات جديدة للتسلح.
متعددة  -وميكن أن تشعل َ
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وتت و و وواؤل الرقا ة على األس و و وولحة لأ تداعياتأ على ما نبذلأ من جهود الحتواء التهديدات ،ومنع
التصعيد ،واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ِّ
تقرر إزهاق حياة
األمر اببأ ط موار ة .إن احتماالت أن توجد آالت يُرتك هلا أن َ
دعو نسمي َ
أمر يابه األخطق.
شرية وتُ َّزود مبقدرة على فعل نلي هلو ٌ

فمن ش و و و و و و ووأن نلي أن يلد  ،ال قدر ة ،إىل حروب جديدة يُرجح جداً أن تشو و و و و و وومل هاوماً
إلكرتونياً واسع النطاق ال على القدرات العسكرية فحسب ،ل وعلى ىن اتية مدنية تتسم حبيويتها.
وضع املبادئ التوجيهية العشرة املمكنة الق صاغها خطل الشهر املاضي ا جنيا
إنين متفائل ِّ
يق اخلقاء احلكومي املعين نُظم األسلحة الفتااة الذاتية التشويل.
فر ُ

وسوويكون من التوورور ذل املزيد من العمل فيما يتعلق وذه املسووائل وية ناء جسووور الثقة
األمم وداخلها ،إنا أرد افالةَ االستخدام املسلول للتكنولوجيات اجلديدة.

وإنين أحثكم على اسو و و و ووتخدام األمم املتحدة امنق السو و و و وورتعاء االنتباه العاملي إىل هذه املسو و و و ووائل
احلابة والحتتان مستقبل رقمي جيلب األمن والنفع للاميع.
أصحاب الفخامة والسعادة،
ايح األمل هتب ا يع
إنين أرى ،على الرغم من الفوضووى واالضووطراب اللذين يسووودان عاملنا ،ر َ
أحناء املعمورة.
التوقيع على اتفاق س و ووطم يرخيي
وهدت
فمنذ أايم قليلة ،ش و و ُ
َ
العر ية السعودية.

زعيمي إثيو يا وإريرتاي ا اململكة

مث ما لبث رئيسا جيبول وإريرتاي أن اجتمعا ا جدَّة لكي يطلقا دوريا عمليةً للسطم.
ِّ
العطقات الد لوماسية البلدين.
وأقام الٌّ من إريرتاي والصومال
وا املنطقة نفس و ووها ،تس و ووىن لزعيمي جنوب الس و ووودان املتناف َسو و و ْ أن يوقعا أخريا اتفاقاً للس و ووطم،
وقد م نلي ا سياق ملمتر قمة عقدتأ اهليئةُ احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية.
وتمر تو يد هذه اجلهود حس يتس ووىن لش ووعوب القرن األفريقي أخرياً ي
وهدوين األمل ا أن يس و َ
صفحة احلرب والنزاع.
وإن املبادرة الش ووااعة الق انبثقت عن ملمتر قمة س وونوافورة املنعقدة زعيمي الوالايت املتحدة
و هورية اوراي الشعبية الدميقرا ية ،إىل جانب االجتماع الذ َ ع ا اآلونة األخرية زعيمي الكوريت ا
يونغ اينغ ،يبعثان األمل ا إمكانية إخطء شو و ووبأ اجلزيرة الكورية من السو و ووطح النوو متاماً و صو و ووورة ميكن
التحقق منها ونلي ا سياق األمن اإلقليمي.
ُعابت اباللتزام الش و ووعُ القو ابلس و ووطم الذ
قمت وا ا اآلونة األخرية ،أ ُ
وا زايرة لكولومبيا ُ
ئيس دواي.
أعاد يايده اآلن الر ُ

معززا أعقب عملية االنتقال الس ووياس ووي الس وولمية الق
وهدت ش ووخص ووياً تعاو َّ
وا وس ووط آس وويا ،ش و ُ
مرت وا أوز كستان.
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اما خطت اليو ن و هورية مقدونيا اليوغوسطفية سا قاً خطوة اقى حنو تسوية اخلطفات ينهما.
البلد
وا عقد من العمل عد أن ش ووهد ُ
وأهنت عثتنا حلفس الس ووطم ا ليقاي هذا العام عقداً ونص و َ
أول انتقال دميقرا ي سلمي ا يرخيأ ،فيما يُتاف إىل جناحات حفس السطم ا أماان أخرى ا منطقة
غرب أفريقيا.
يق
ويُعد التوص و و و وول إىل اتفاقات ش و و و ووأن الطجئ واهلارة ش و و و ورياً آخر ابألمل ،حس ولو ظل الطر ُ
ويطً حنو التوفيق االحرتام الكامل حلقوق األشخاص املرال واملصاحل املشروعة للدول.
وانتُ ِّش و و و و و و و ول مئووات املطي ا يع أحنوواء العووامل من راثن الفقر املوودقع على موودى العقود الثطثووة
املاضية ،اما أننا جنحنا خطل العام املاضي ا نب خطر اجملاعة الذ أحدق ر عة لدان.
البلد ا وقت
وباب أرمينيا ا القلب من عملية االنتقال السووياسووي السوولمية الق شووهدها ُ
واان شو ُ
سا ق من هذا العام ،مما يدلل على إمكا ت تسخري الشباب ألصواهتم ا سبيل النهوض ابلدميقرا ية.
وما زالت مسوواعي اقيق املسوواواة اجلنس و ارز املكاسووب ،ا أجواء يسووودها الوعي املتزايد
ابسووتش وراء التمييز ضوود النسوواء والفتيات ،دءا من العنا والتحرال واالسووتوطل ووصوووال إىل عدم املسوواواة
ا األجر واالستبعاد من عملية صنع القرار.
تقود الراب على ريق اقيق املس وواواة اجلنسو و  .فللمرة األوىل
واان ال د لألمم املتحدة أن َ
ا يريخ املنظمة ،اققت املساواة التامة اجلنس ا فريقنا لإلدارة العليا وا صفوف املنسق املقيم
الذين يقودون األفرقة القطرية ا يع أحناء العامل .وحنن ملتزمون أش و و و و وود االلتزام ابملس و و و و وواواة اجلنس و و و و و
ومتك املرأة ا ال مكان.
أصحاب الفخامة والسعادة،
السيدات والسادة،

ابحوا يل أن أنقل عن لسان ِّ
فقيد اوا أ ن ،األم العام السا ق لألمم املتحدة ،ما قالأ على
سبيل التذارة:
زمامأ إال إنا واجهناه معا .وهذا ،أيها
”إننا نتقاس و ووم مصو و ورياً مش و وورتااً .ولن يتس و ووىن لنا أن تلي َ
األصدقاء ،هو سبب وجود األمم املتحدة“.
عم ُده إىل التتامن.
إن مستقبلَنا تستند ُ

فط د لنا من إصطح ما اهنار من جسور الثقة.
ِّ
أوصال مشروعنا املتعدد األ راف.
وجيب علينا أن نبث احلياةَ من جديد ا
وجيب أن حنفس للاميع ارامتهم ط استثناء.
ولكم جزيل الشكر.
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