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اﻟسید اﻟرﺌیس،
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
اﻟسیدات واﻟسﺎدة،
ﯿتخبط ﻋﺎﻟمنﺎ ﻓﻲ ﻤشﺎﻛﻞ ﻋو�صﺔ.
ﻓﺎﻻﻨﻘسﺎﻤﺎت ﺘزداد ﺸدة.
وأﺸكﺎل ﻋدم اﻟمسﺎواة ﺘتﻔﺎﻗم.
واﻟتحد�ﺎت ﺘز�د اﻤتدادا.
ﻟكن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أﻨنﺎ ﻨﻠتﻘﻲ ﻓﻲ ﺨض ـ ــم ﻋﺎﻟم �ﻌﺞ �ﺎﻻﻀ ـ ــطرا�ﺎت ،ﺘتبﺎدر إﻟﻰ ذﻫنﻲ ﺼ ـ ــورة ﺘبﻌث

ﻋﻠﻰ اﻟتﻔﺎؤل واﻷﻤﻞ.

ﻫذﻩ اﻟص ـ ـ ـ ـ ــورة ﻫﻲ ﻟﻠس ـ ـ ـ ـ ــﻔینﺔ  .Brave Commanderﻓﻘد أ�حرت ﻓﻲ اﻟبحر اﻷﺴ ـ ـ ـ ـ ــود وﻋﻠم اﻷﻤم

اﻟمتحدة ﯿرﻓرف ﻋﺎﻟیﺎ و�ﻔخر ﻓوﻗﻬﺎ.

ﻗد ﺘبدو ﻟكم ﻫذﻩ اﻟسﻔینﺔ ﻤثﻠﻬﺎ ﻤثﻞ أي ﺴﻔینﺔ أﺨرى ﺘمخر ﻋبﺎب اﻟبحﺎر.
ﻟكن اﻟمتمﻌن ﻓیﻬﺎ ﯿرى أن ﻫذﻩ اﻟسـ ـ ـ ــﻔینﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ رﻤز �جسـ ـ ـ ــد ﻤﺎ �مكن ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺘحﻘیﻘﻪ ﻋندﻤﺎ

ﯿتحد ﻤن أﺠﻞ اﻟﻌمﻞ ﻤﻌﺎ.

ﻓﻬﻲ ﻤحمﻠﺔ �ﺎﻟحبوب اﻷو�راﻨیﺔ اﻟموﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﺸ ـ ـ ــﻌوب ﻤنطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻷﻓر�ﻘﻲ اﻟتﻲ �ﻘﻒ اﻟمﻼﯿین ﻤن

أﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻟمجﺎﻋﺔ.

وﻫﻲ ﺘبحر ﻋبر ﻤنطﻘﺔ ﺤرب � -ﺈرﺸـ ـ ـ ــﺎد ﻤن طرﻓﻲ اﻟنزاع ﻨﻔسـ ـ ـ ــﻬمﺎ -ﻓﻲ إطﺎر ﻤبﺎدرة ﺸـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻏیر

ﻤسبوﻗﺔ ﺘستﻬدف ﺘور�د اﻟمز�د ﻤن اﻷﻏذ�ﺔ واﻷﺴمدة ﻤن أو�راﻨیﺎ وروﺴیﺎ.

وﺘوﻓیر إﻤدادات اﻹﻏﺎﺜﺔ اﻟتﻲ ﺘشتد اﻟحﺎﺠﺔ إﻟیﻬﺎ إﻟﻰ ﻤن �حتﺎﺠوﻨﻬﺎ.
وﺘﻬدﺌﺔ أﺴ ـ ـ ـواق اﻟسـ ـ ــﻠﻊ اﻷﺴـ ـ ــﺎﺴـ ـ ــیﺔ ،وﺘﺄﻤین اﻟمحﺎﺼـ ـ ــیﻞ ﻓﻲ اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻞ ،وﺨﻔض اﻷﺴـ ـ ــﻌﺎر ﻟصـ ـ ــﺎﻟﺢ

اﻟمستﻬﻠكین ﻓﻲ �ﻞ ﻤكﺎن.

ﻓﻘـد اﺘﻔﻘـت أو�راﻨیـﺎ واﻻﺘحـﺎد اﻟروﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺒـدﻋم ﻤن ﺘر�یـﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺘحﻘیق ﻫـذا اﻹﻨجـﺎز ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن

اﻟتﻌﻘیدات اﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟممﺎﻨﻌین ،ﺒﻞ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺠحیم اﻟحرب.
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وﻗد �ﻘول ﻗﺎﺌﻞ إن ﻫذا اﻹﻨجﺎز ﻤﻌجزة اﻨشق ﻟﻬﺎ اﻟبحر.
ﻟكنﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻨجﺎز ﺘم �ﻔضﻞ اﻟﻌمﻞ اﻟدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻟمتﻌدد اﻷطراف.
ﻓﻘد ﻓتحت ﻤبﺎدرة اﻟبحر اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـ ــود ﻟﻠحبوب اﻟطر�ق أﻤﺎم اﻟمﻼﺤﺔ اﻵﻤنﺔ ﻟﻌشـ ـ ـ ـ ـ ـرات اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ــﻔن اﻟمحمﻠﺔ

�ﺎﻹﻤدادات اﻟﻐذاﺌیﺔ اﻟتﻲ ﺘمس اﻟحﺎﺠﺔ إﻟیﻬﺎ.

ﻟكن �ﻞ ﺴﻔینﺔ ﻤنﻬﺎ ﻫﻲ ﻤحمﻠﺔ أ�ضﺎ �سﻠﻌﺔ ﻤن أﻨدر اﻟسﻠﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ،أﻻ وﻫﻲ اﻷﻤﻞ.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
ﻨحن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻷﻤﻞ .ﺒﻞ أﻛثر ﻤن ذﻟك ،ﻨحن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ.
�جب ﻋﻠینﺎ اﻵن أن ﻨتصدى ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟسرﻋﺔ ﻷزﻤﺔ ﺴوق اﻷﺴمدة اﻟﻌﺎﻟمیﺔ ﻓﻲ ﺴﻌینﺎ إﻟﻰ اﻟتخﻔیﻒ

ﻤن ﺤدة أزﻤﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟمیﺔ.

واﻟﻌﺎﻟم ﻟد�ﻪ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم اﻟجﺎري ﻤﺎ �كﻔﻲ ﻤن اﻷﻏذ�ﺔ؛ إذ اﻟمشـ ـ ـ ـ ـ ــكﻠﺔ اﻟمطروﺤﺔ ﻫﻲ ﻤشـ ـ ـ ـ ـ ــكﻠﺔ ﺘوز�ﻊ

ﻟﻬذﻩ اﻷﻏذ�ﺔ.

وﻟكن إذا ﻟم ﯿتم ﺘحﻘیق اﻻﺴــتﻘرار ﻓﻲ ﺴــوق اﻷﺴــمدة ،ﻓﻘد ﺘكون اﻟمشــكﻠﺔ اﻟمطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟمﻘبﻞ

ﻤشكﻠﺔ إﻤدادات ﻏذاﺌیﺔ ﻨﻔسﻬﺎ.

وﻗد وردت ﻋﻠینﺎ �ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺘﻘﺎر�ر ﻋن ﻟجوء ﻤزارﻋین ﻓﻲ ﻤنطﻘﺔ ﻏرب أﻓر�ﻘیﺎ وﻏیرﻫﺎ إﻟﻰ زرع ﻤحﺎﺼیﻞ

�كمیﺎت أﻗﻞ �سبب أﺴﻌﺎر اﻷﺴمدة وﻋدم ﺘواﻓرﻫﺎ.

ﻟذا ﻤن اﻷﻫمیﺔ �مكﺎن اﻟمض ـ ــﻲ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘبﺎت اﻟمتبﻘیﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌترض ﺘص ـ ــدﯿر اﻷﺴ ـ ــمدة اﻟروﺴ ـ ــیﺔ

وﻤكوﻨﺎﺘﻬﺎ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻤوﻨیﺎ .ﻓﻬذﻩ اﻟمنتجﺎت ﻏیر ﺨﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠجزاءات ،وﺴ ـ ــوف ﻨواﺼ ـ ــﻞ ﺠﻬودﻨﺎ ﻤن أﺠﻞ

إزاﻟﺔ اﻵﺜﺎر ﻏیر اﻟمبﺎﺸرة.

و�تمثﻞ أﺤد اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـواﻏﻞ اﻟرﺌیسـ ـ ـ ـ ـ ــیﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺘﺄﺜیر أﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟمرﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻨتﺎج اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـ ــمدة

اﻟنیتروﺠینیﺔ .ﻟذا �جب اﻟتصدي ﻟﻬذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ �ﺎﻟجد�ﺔ اﻟمطﻠو�ﺔ.

ﻓدون اﺘخﺎذ أي إﺠراء اﻵن ،ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــیتحول اﻟنﻘص اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻓﻲ اﻷﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــمدة �س ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻋﺔ إﻟﻰ ﻨﻘص ﻋﺎﻟمﻲ

ﻓﻲ اﻷﻏذ�ﺔ.

أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
ﻨحن �حﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺠمیﻊ اﻟجبﻬﺎت.
وﻟندع اﻷوﻫﺎم ﺠﺎﻨبﺎ.
ﻓنحن �ﺎﻟﻔﻌﻞ وﺴط �حر ﻫﺎﺌﺞ.
و�ﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق ﺸتﺎء �ﻌمﻪ اﻟسخط ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻟﻌﺎﻟمﻲ.
وﺘستﻌر أزﻤﺔ ﺘكﻠﻔﺔ اﻟمﻌیشﺔ.
وﺘتﻬﺎوى أﺴس اﻟثﻘﺔ.
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وﺘشتد ﻤظﺎﻫر ﻋدم اﻟمسﺎواة �شكﻞ ﺼﺎرخ.
و�حترق �و�بنﺎ.
اﻷﻤر�ن ،ﻋﻠمﺎ أن أﻛثر اﻟﻔئﺎت ﻀﻌﻔﺎ ﻫﻲ أﺸدﻫﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎة.
و�ﻌﺎﻨﻲ اﻟنﺎس ّ
و�تﻌرض ﻤیثﺎق اﻷﻤم اﻟمتحدة وﻤﺎ �جسدﻩ ﻤن ﻤثﻞ ﻋﻠیﺎ ﻟخطر ﻤحدق.
و�ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘنﺎ واﺠب اﻟﻌمﻞ ﻤن أﺠﻞ ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻟواﻗﻊ.
وﻟكننﺎ ﻨتخبط ،ﻤﻊ ذﻟك ،ﻓﻲ ﻤﺄزق اﻻﺨتﻼل اﻟوظیﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻲ اﻟﻬﺎﺌﻞ.
وﻟیس ﻟﻠمجتمﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻻﺴتﻌداد وﻻ اﻹرادة ﻟمواﺠﻬﺔ ﺘحد�ﺎت ﻋصرﻨﺎ اﻟكبرى واﻟﻬﺎﺌﻠﺔ.
وﺘﻬدد ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻤستﻘبﻞ اﻟبشر�ﺔ ذاﺘﻪ وﻤصیر �و�بنﺎ.
أزﻤﺎت ﻤثﻞ اﻟحرب اﻟجﺎر�ﺔ ﻓﻲ أو�راﻨیﺎ وﺘنﺎﺴﻞ اﻟنزاﻋﺎت ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
وﻤثﻞ ﺤﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟمنﺎﺨیﺔ وﻓﻘدان اﻟتنوع اﻟبیوﻟوﺠﻲ.
وﻤثﻞ اﻟوﻀﻊ اﻟمﺎﻟﻲ اﻟمتردي ﻟﻠبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ وﻤﺂل أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ.
وﻤثـﻞ اﻻﻓتﻘـﺎر إﻟﻰ ﺤواﺠز واﻗیـﺔ ﺘحیط �ـﺎﻟتكنوﻟوﺠیـﺎت اﻟجـدﯿـدة اﻟواﻋـدة اﻟﻬـﺎدﻓـﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻤراض ور�ط

اﻻﺘصﺎل ﺒین اﻟنﺎس وﺘوﺴیﻊ اﻟﻔرص اﻟمتﺎﺤﺔ.

و�ﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺘم ،ﻓﻲ ﻏضون اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﺸﻐﻠت ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤنصب اﻷﻤین اﻟﻌﺎم ،ﺘطو�ر أداة ﻟتﻌدﯿﻞ اﻟجینﺎت.
وﺸــﻬد ﻤیدان اﻟتكنوﻟوﺠیﺎ اﻟﻌصــبیﺔ  -اﻟذي ﯿر�ط اﻟتكنوﻟوﺠیﺎ �ﺎﻟجﻬﺎز اﻟﻌصــبﻲ اﻟبشــري  -اﻨتﻘﺎﻻ ﻤن

ﻤرﺤﻠﺔ اﻷﻓكﺎر إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ إﺜبﺎت ﺠدوى اﻟمﻔﻬوم.

وأﻀحت اﻟﻌمﻼت اﻟمشﻔرة وﺘكنوﻟوﺠیﺎت اﻟكتﻞ اﻟمتسﻠسﻠﺔ اﻷﺨرى ﺸﺎﺌﻌﺔ.
وﻟكن ﺘبرز ،ﻓﻲ ﺨضم طﺎﺌﻔﺔ ﻋر�ضﺔ ﻤن اﻟتكنوﻟوﺠیﺎت اﻟجدﯿدة ،ﻋﻼﻤﺎت ﺸتﻰ ﺘنذر �ﺎﻟخطر.
ﺤیث إن ﻤنصــﺎت اﻟتواﺼــﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ،اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﻋﻠﻰ ﻨموذج ﻟﻠﻌمﻞ اﻟتجﺎري �ســتﻐﻞ ﻤشــﺎﻋر اﻻﺴــتیﺎء

واﻟﻐضب واﻟنزﻋﺎت اﻟسﻠبیﺔ �مصدر ﯿدر اﻷﻤوال ،ﺘتسبب ﻓﻲ إﻟحﺎق أﻀرار ﻻ ﺘوﺼﻒ �ﺎﻟجمﺎﻋﺎت واﻟمجتمﻌﺎت.

و�نتشــر ﺨطﺎب اﻟكراﻫیﺔ واﻹﻋﻼم اﻟمضــﻠﻞ وﺴــوء اﻟمﻌﺎﻤﻠﺔ  -ﻤﻊ اﺴــتﻬداف اﻟنســﺎء واﻟﻔئﺎت اﻟضــﻌیﻔﺔ

�شكﻞ ﺨﺎص.

وﺘبﺎع ﺒیﺎﻨﺎﺘنﺎ وﺘشـ ـ ــترى ﻤن أﺠﻞ اﻟتﺄﺜیر ﻋﻠﻰ ﺴـ ـ ــﻠو�نﺎ ،ﺒینمﺎ أﺼـ ـ ــبحت ﺒراﻤﺞ اﻟتجسـ ـ ــس اﻟحﺎﺴـ ـ ــو�ﻲ

واﻟترﺼد ﺨﺎرج اﻟسیطرة ،و�ﻞ ذﻟك دوﻨمﺎ أي اﻋتبﺎر ﻟﻠخصوﺼیﺔ.

و�ﻌرض اﻟـذ�ـﺎء اﻻﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطنـﺎﻋﻲ ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻤـﺔ ﻨظم اﻟمﻌﻠوﻤـﺎت ووﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌـﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻠخطر ،ﺒـﻞ �ﻌرض

اﻟد�مﻘراطیﺔ ﻨﻔسﻬﺎ ﻟﻠخطر.

و�مكن أن ﺘؤدي اﻟحوﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـﺔ اﻟكمیـﺔ إﻟﻰ ﺘـدﻤیر اﻷﻤن اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیبراﻨﻲ وز�ـﺎدة ﺨطر ﺤـدوث أﻋطـﺎل ﻓﻲ

اﻷﻨظمﺔ اﻟمﻌﻘدة.

وﻟیست ﻟدﯿنﺎ وﻟو ﻨواة ﻫیكﻞ ﻋﺎﻟمﻲ ﻟﻠتصدي ﻷي ﻤن ﻫذﻩ اﻟمخﺎطر.
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أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
إن إﺤراز اﻟتﻘدم ﻋﻠﻰ ﺼﻌید ﺠمیﻊ ﻫذﻩ اﻟمسﺎﺌﻞ وﻏیرﻫﺎ ﯿوﺠد رﻫینﺔ ﻟﻠتوﺘرات اﻟجیوﺴیﺎﺴیﺔ.
ﻓﻌﺎﻟمنﺎ ﻓﻲ ﺨطر وﻤصﺎب �ﺎﻟشﻠﻞ.
وﺘتسبب اﻻﻨﻘسﺎﻤﺎت اﻟجیوﺴیﺎﺴیﺔ ﻓﻲ:
ﺘﻘو�ض ﻋمﻞ ﻤجﻠس اﻷﻤن.
وﺘﻘو�ض اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ.
وﺘﻘو�ض ﺜﻘﺔ اﻟنﺎس ﻓﻲ اﻟمؤﺴسﺎت اﻟد�مﻘراطیﺔ و��مﺎﻨﻬم ﺒﻬﺎ.
وﺘﻘو�ض ﺠمیﻊ أﺸكﺎل اﻟتﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ.
واﻟمؤ�د ﻫو أﻨﻪ ﻻ �مكن أن ﻨظﻞ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟنﺎ ﻫذا.
وﺤتﻰ اﻟمجموﻋـﺎت اﻟمختﻠﻔـﺔ اﻟتﻲ أﻨشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻫـﺎ �ﻌض أﻋضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟمجتمﻊ اﻟـدوﻟﻲ ﺨـﺎرج اﻟنظـﺎم اﻟمتﻌـدد

اﻷطراف وﻗﻌت ﻓﻲ ﻓﺦ اﻻﻨﻘسﺎﻤﺎت اﻟجیوﺴیﺎﺴیﺔ ،ﻤثﻞ ﻤجموﻋﺔ اﻟﻌشر�ن.

و�ﺎﻨت ﺘبدو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟیﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟمراﺤﻞ ﻤتجﻬﺔ ﺼ ـ ـ ـ ـ ــوب ﻋﺎﻟم ﺘتزﻋمﻪ ﻤجموﻋﺔ اﻟبﻠدﯿن

اﻻﺜنین .أﻤﺎ اﻵن ،ﻓیحتمﻞ أن ﯿؤول اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟنﻬﺎ�ﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺠود أي ﻤجموﻋﺔ.
ﻓﻼ ﺘﻌﺎون ،وﻻ ﺤوار ،وﻻ ﻋمﻼ ﺠمﺎﻋیﺎ ﻤن أﺠﻞ ﺤﻞ اﻟمشﺎﻛﻞ.

وﻟكن اﻟحﻘیﻘ ــﺔ ﻫﻲ أﻨن ــﺎ ﻨﻌیش ﻓﻲ ﻋ ــﺎﻟم ﻻ ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبی ــﻞ ﻓی ــﻪ إﻟﻰ اﻟمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻗ ــدﻤ ــﺎ إﻻ � ــﺎﺘب ــﺎع ﻤنطق

اﻟتﻌﺎون واﻟحوار.

ﻓﻼ �مكن ﻷي ﻗوة أو ﻤجموﻋﺔ أن ﺘﻘرر �مﻔردﻫﺎ ﻤﺎ �جب اﻟﻘیﺎم �ﻪ.
وﻻ �مكن ﺘسو�ﺔ أي ﻤن اﻟتحد�ﺎت اﻟﻌﺎﻟمیﺔ اﻟكبرى ﻤن ﻗبﻞ ﺘحﺎﻟﻒ ﻟﻠراﻏبین ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻘط.
إﻨنﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘحﺎﻟﻒ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺒرﻤتﻪ.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
أود اﻟیوم أن أرﺴـ ـ ــم اﻟخطوط اﻟﻌر�ضـ ـ ــﺔ ﻟثﻼﺜﺔ ﻤجﺎﻻت �جب ﻓیﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟتحﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟمﻲ أن ﯿتجﺎوز

اﻻﻨﻘسﺎﻤﺎت ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟسرﻋﺔ وأن �ﻌمﻞ ﯿدا ﻓﻲ ﯿد.

و�تﻌﻠق اﻷﻤر ﺒدا�ﺔ �ﺎﻟمﻬمﺔ اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ــیﺔ اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ــندة إﻟﻰ اﻷﻤم اﻟمتحدة – وﻫﻲ إرﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم

واﻟحﻔﺎظ ﻋﻠیﻪ.

و�ظﻞ اﻫتمﺎم اﻟﻌﺎﻟم ﻤر� از ﻓﻲ ﻤﻌظمﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐزو اﻟروﺴﻲ ﻷو�راﻨیﺎ.
ﻓﻬذﻩ اﻟحرب ﺘسـ ـ ـ ـ ـ ــببت ﻓﻲ دﻤﺎر واﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟنطﺎق ﻓﻲ ظﻞ اﻨتﻬﺎﻛﺎت ﺠسـ ـ ـ ـ ـ ــیمﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ﻟحﻘوق

اﻹﻨس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن واﻟﻘـﺎﻨون اﻟـدوﻟﻲ اﻹﻨس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻲ .وﺘبﻌـث أﺤـدث اﻟتﻘـﺎر�ر اﻟواردة �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻤواﻗﻊ اﻟـدﻓن ﻓﻲ إز�وم ﻋﻠﻰ

اﻟﻘﻠق اﻟبﺎﻟﻎ.
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وأدت أﻋمﺎل اﻟﻘتﺎل إﻟﻰ ﻤﻘتﻞ اﻵﻻف وﺘشـ ـ ـر�د اﻟمﻼﯿین ﻤن اﻷﺸـ ـ ــخﺎص ،و�طﺎل ﺘﺄﺜیرﻫﺎ اﻟبﻼﯿین ﻤن

اﻷﺸخﺎص ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم.

وﻨﻠمس اﻟتﻬدﯿد اﻟذي ﺘمثﻠﻪ اﻻﻨﻘسﺎﻤﺎت ﺒین اﻟﻐرب واﻟجنوب.
وﺘحدق �ﺎﻟسﻼم واﻷﻤن اﻟﻌﺎﻟمیین ﻤخﺎطر ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻨتیجﺔ ﻟذﻟك.
وﻟكن �جب ﻋﻠینﺎ اﻟمضﻲ ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ ﻤن أﺠﻞ اﻟسﻼم وﻓﻘﺎ ﻟمیثﺎق اﻷﻤم اﻟمتحدة واﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ.
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،ﺘنتشـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟنزاﻋﺎت واﻷزﻤﺎت اﻹﻨسـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨیﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟحﺎﻻت ،ﻓﻲ أﻤﺎﻛن �ﻌیدة

ﻋن اﻷﻀواء.

وﻤﻘـﺎﺒـﻞ ذﻟـك ،ﯿبﻠﻎ اﻟﻌجز ﻓﻲ ﺘمو�ـﻞ ﻨـداﺌنـﺎ اﻹﻨسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻲ اﻟﻌـﺎﻟمﻲ  32ﺒﻠیون دوﻻر  -وﻫو أﻛبر ﻋجز

�سجﻞ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.

ﻤﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻻﻀطرا�ﺎت اﻟمشﻬودة �ثیرة.
ﻓﻔﻲ أﻓﻐﺎﻨسـ ـ ـ ــتﺎن ،ﯿوﺠد اﻻﻗتصـ ـ ـ ــﺎد ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤترد�ﺔ ،و�واﺠﻪ أﻛثر ﻤن ﻨصـ ـ ـ ــﻒ ﺠمیﻊ اﻷﻓﻐﺎن اﻟجوع

�مستو�ﺎت ﺸدﯿدة ،ﺒینمﺎ ﺘداس ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن �ﺎﻷﻗدام ،وﻻ ﺴیمﺎ ﺤﻘوق اﻟنسﺎء واﻟﻔتیﺎت.

وﻓﻲ ﺠمﻬور�ﺔ اﻟكوﻨﻐو اﻟد�مﻘراطیـﺔ ،ﺘﻌمـد اﻟجمـﺎﻋﺎت اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠحـﺔ ﻓﻲ اﻟمنطﻘـﺔ اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻗیـﺔ إﻟﻰ ﺘرﻫیـب

اﻟمدﻨیین وﺘﺄﺠیﺞ اﻟتوﺘرات اﻹﻗﻠیمیﺔ.

وﻓﻲ إﺜیو�یﺎ ،اﺴـتؤﻨﻔت أﻋمﺎل اﻟﻘتﺎل ،ﻤمﺎ �سـتدﻋﻲ اﻟتشـدﯿد ﻋﻠﻰ ﻀـرورة أن ﺘوﻗﻒ اﻷطراف اﻷﻋمﺎل

اﻟﻘتﺎﻟیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور وأن ﺘﻌود إﻟﻰ ﻤﺎﺌدة اﻟسﻼم.

وﻓﻲ ﻫﺎﯿتﻲ ،ﺘﻘدم اﻟﻌصﺎ�ﺎت ﻋﻠﻰ ﺘدﻤیر اﻟﻠبنﺎت اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻟﻠمجتمﻊ.
وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻷﻓر�ﻘﻲ ،ﺘﻬدد آﻓﺔ ﺠﻔﺎف ﻟم �سبق ﻟﻪ ﻤثیﻞ ﺤیﺎة وﺴبﻞ ﻋیش  22ﻤﻠیون ﺸخص.
وﻓﻲ ﻟیبیﺎ ،ﻻ ﯿزال ﺘﻬدﯿد اﻻﻨﻘسﺎﻤﺎت �حدق �ﺎﻟبﻠد.
وﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﺘﻬدد اﻟتوﺘرات اﻟراﻫنﺔ ﺒزﻋزﻋﺔ اﻻﺴتﻘرار.
وﻓﻲ إﺴـ ـ ـ ـ ـراﺌیﻞ وﻓﻠســــــطین ،ﺘتواﺼ ـ ـ ـ ــﻞ أﻋمﺎل اﻟﻌنﻒ اﻟدور�ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﺤتﻼل ،وﺘبتﻌد آﻓﺎق ﺘحﻘیق

اﻟسﻼم اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺤﻞ اﻟدوﻟتین أﻛثر ﻤن أي وﻗت ﻤضﻰ.

وﻓﻲ ﻤیﺎﻨمﺎر ،ﺘتدﻫور ﯿوﻤﺎ �ﻌد ﯿوم اﻟحﺎﻟﺔ اﻹﻨسﺎﻨیﺔ وﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن واﻟحﺎﻟﺔ اﻷﻤنیﺔ اﻟمروﻋﺔ.
وﻓﻲ ﻤنطﻘﺔ اﻟسﺎﺤﻞ ،ﺘتزاﯿد �ﺎﺴتمرار ﻤستو�ﺎت اﻨﻌدام اﻷﻤن واﻟنشﺎط اﻹرﻫﺎﺒﻲ اﻟمثیرة ﻟﻠجزع ﻓﻲ ظﻞ

ﺘزاﯿد اﻻﺤتیﺎﺠﺎت اﻹﻨسﺎﻨیﺔ.

وﻓﻲ ﺴور�ﺎ ،ﻻ ﺘزال أﻋمﺎل اﻟﻌنﻒ واﻟمشﺎق ﺴﺎﺌدة.
وﺘطول اﻟﻘﺎﺌمﺔ.
وﻓﻲ أﺜنﺎء ذﻟك ،ﺘز�د اﺴـ ــتﻌ ارﻀـ ــﺎت اﻟﻘدرات اﻟنوو�ﺔ واﻟتﻬدﯿدات اﻟتﻲ ﺘواﺠﻪ ﺴـ ــﻼﻤﺔ اﻟمحطﺎت اﻟنوو�ﺔ

ﻤن زﻋزﻋﺔ اﻻﺴتﻘرار اﻟﻌﺎﻟمﻲ.

)22-21983 (A

6/12

وﻓشـ ـ ــﻞ اﻟمؤﺘمر اﻻﺴـ ـ ــتﻌ ارﻀـ ـ ــﻲ ﻟمﻌﺎﻫدة ﻋدم اﻨتشـ ـ ــﺎر اﻷﺴـ ـ ــﻠحﺔ اﻟنوو�ﺔ ﻓﻲ اﻟتوﺼـ ـ ــﻞ إﻟﻰ ﺘواﻓق ﻓﻲ

اﻵراء ،و�ظﻞ اﻟتوﺼﻞ إﻟﻰ اﺘﻔﺎق ﻨووي ﻤﻊ إﯿران �ﻌید اﻟمنﺎل.

وﻤﻊ ذﻟك ،ﻫنﺎك �ﻌض اﻟمؤﺸرات اﻟخﺎﻓتﺔ اﻟتﻲ ﺘبﻌث ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻞ.
ﻓﻔﻲ اﻟیمن ،ﻻ ﺘزال اﻟﻬدﻨﺔ ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟبﻠد ﺼـﺎﻤدة و�ن �ﺎﻨت ﻫشـﺔ .وﻓﻲ �وﻟوﻤبیﺎ ،ﺘز�د ﺠذور

ﻋمﻠیﺔ اﻟسﻼم رﺴوﺨﺎ.

ﻟذﻟك ﻨحن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ،ﻓﻲ �ﻞ ﻤكﺎن ،إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ �شـ ـ ـ ـ ــكﻞ أﻛثر ﺘضـ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ار �كثیر ﻋﻠﻰ أﺴـ ـ ـ ـ ــﺎس اﺤترام

اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ وﺤمﺎ�ﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن.

وﻨحن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ،ﻓﻲ ظﻞ ﻋﺎﻟم �سودﻩ اﻟشﻘﺎق ،إﻟﻰ إرﺴﺎء آﻟیﺎت ﻟﻠحوار ﻤن أﺠﻞ رأب اﻟصدع.
ﻟذا ﻋرﻀت اﻟخطوط اﻟﻌر�ضﺔ ﻟﻌنﺎﺼر ﺨطﺔ ﺠدﯿدة ﻟﻠسﻼم ﻓﻲ ﺘﻘر�ري ﻋن ﺨطتنﺎ اﻟمشتر�ﺔ.
وﻨحن ﻤﻠتزﻤون �ﺎﻻﺴ ـ ــتﻌﺎﻨﺔ إﻟﻰ أﻗص ـ ــﻰ ﺤد �كﻞ أداة دﺒﻠوﻤﺎﺴ ـ ــیﺔ ﻟﻠتس ـ ــو�ﺔ اﻟس ـ ــﻠمیﺔ ﻟﻠمنﺎزﻋﺎت ،ﻋﻠﻰ

اﻟنحو اﻟمبین ﻓﻲ ﻤیثﺎق اﻷﻤم اﻟمتحدة ،ﻤن ﻤﻔﺎوﻀﺔ ،وﺘحﻘیق ،ووﺴﺎطﺔ ،وﺘوﻓیق ،وﺘحكیم ،وﺘسو�ﺔ ﻗضﺎﺌیﺔ.
و�جب أن ﺘحتﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟصدد ﻗیﺎدة اﻟمرأة وﻤشﺎر�تﻬﺎ ﻤكﺎن اﻟصدارة.
و�جب ﻋﻠینﺎ أ�ضﺎ أن ﻨﻌطﻲ اﻷوﻟو�ﺔ ﻟمنﻊ ﻨشوب اﻟنزاﻋﺎت و�نﺎء اﻟسﻼم.

وذﻟك ﻤﺎ �ســتﻠزم ﺘرﺴــیﺦ اﻟرؤى اﻻﺴــتراﺘیجیﺔ اﻟمتبص ـرة ،واﻟتصــدي �شــكﻞ اﺴــتبﺎﻗﻲ ﻟنﻘﺎط اﻟتوﺘر اﻟتﻲ

�مكن أن ﺘؤدي إﻟﻰ اﻨدﻻع اﻟﻌنﻒ ،وﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻟتﻬدﯿدات اﻟنﺎﺸـ ـ ـ ــئﺔ اﻟتﻲ ﺘشـ ـ ـ ــكﻠﻬﺎ اﻟحرب اﻟسـ ـ ـ ــیبراﻨیﺔ واﻷﺴـ ـ ـ ــﻠحﺔ

اﻟﻔتﺎﻛﺔ اﻟذاﺘیﺔ اﻟتشﻐیﻞ.

و�س ــتﻠزم أ�ض ــﺎ ﺘوﺴ ــیﻊ دور اﻟمجموﻋﺎت اﻹﻗﻠیمیﺔ ،وﺘﻌز�ز ﺤﻔظ اﻟس ــﻼم ،وﺘكثیﻒ ﻨزع اﻟس ــﻼح وﻋدم

اﻻﻨتشﺎر ،وﻤنﻊ اﻹرﻫﺎب وﻤكﺎﻓحتﻪ ،و�ﻔﺎﻟﺔ اﻟمسﺎءﻟﺔ.

و�ستﻠزم �ذﻟك اﻻﻋتراف �حﻘوق اﻹﻨسﺎن �ﺎﻋتبﺎرﻫﺎ ﻋنص ار ﻤحور�ﺎ ﻓﻲ أﻨشطﺔ اﻟمنﻊ.
إن ﻨداﺌﻲ إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ ﻤن أﺠﻞ ﺤﻘوق اﻹﻨسـ ـ ـ ــﺎن �سـ ـ ـ ــﻠط اﻟضـ ـ ـ ــوء ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟمحوري ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ

ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن واﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺠئین واﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻨسﺎﻨﻲ.

ﻟذا �جب ﻋﻠینﺎ أن ﻨﻌترف ،ﻓﻲ �ﻞ ﻤﺎ ﻨﻘوم �ﻪ ﻤن أﻋمﺎل� ،ﺄن ﺤﻘوق اﻹﻨسـ ــﺎن ﻫﻲ اﻟسـ ــبیﻞ إﻟﻰ ﻨزع

ﻓتیﻞ اﻟتوﺘرات و�ﻨﻬﺎء اﻟنزاﻋﺎت و�رﺴﺎء اﻟسﻼم اﻟداﺌم.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،

ﻫنﺎك ﻤﻌر�ﺔ أﺨرى �جب ﻋﻠینﺎ أن ﻨضﻊ ﺤدا ﻟﻬﺎ ،وأﻋنﻲ ﻤﻌر�تنﺎ اﻻﻨتحﺎر�ﺔ ﻀد اﻟطبیﻌﺔ.
ﺤیث ﺘشكﻞ ﺤﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟمنﺎﺨیﺔ ﻤسﺄﻟﺔ ﺤﺎﺴمﺔ ﻓﻲ ﻋصرﻨﺎ.
و�جب أن ﺘﻌتبر أوﻟﻰ اﻷوﻟو�ﺎت ﻟدى �ﻞ ﺤكوﻤﺔ وﻤنظمﺔ ﻤتﻌددة اﻷطراف.
وﻤﻊ ذﻟك ،ﻻ ﯿوﻟﻰ ﻟﻠﻌمﻞ اﻟمنﺎﺨﻲ ﺴ ــوى اﻫتمﺎم ﺜﺎﻨوي ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟدﻋم اﻟش ــﻌبﻲ اﻟس ــﺎﺤق ﻟﻬذا

اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم.
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و�جب ﺨﻔض اﻨبﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻟدﻓیئﺔ اﻟﻌﺎﻟمیﺔ ﺒنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبﺔ  45ﻓﻲ اﻟمﺎﺌﺔ �حﻠول ﻋﺎم  2030ﻟص ـ ـ ـ ـ ـ ــون

أي أﻤﻞ ﻓﻲ اﻟوﺼول �ﺎﻻﻨبﻌﺎﺜﺎت ﻟمستوى اﻟصﻔر �حﻠول ﻋﺎم .2050

وﻤﻊ ذﻟك� ،شــﻬد ﻤســتوى اﻻﻨبﻌﺎﺜﺎت ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻗیﺎﺴــیﺎ ،ﺤیث ﯿرﺘﻘب أن ﺘبﻠﻎ اﻟز�ﺎدة ﻓیﻬﺎ  14ﻓﻲ اﻟمﺎﺌﺔ

ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﻘد.

ﻨحن إذن ﻋﻠﻰ ﻤوﻋد ﻤﻊ �ﺎرﺜﺔ ﻤنﺎﺨیﺔ.
وﻗد رأﯿت ﻤؤﺨ ار �ﺄم ﻋینﻲ ﻤﺎ ﯿؤﺸـ ـ ـ ــر إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ �ﺎﻛسـ ـ ـ ــتﺎن  -ﺤیث أﻀـ ـ ـ ــحﻰ ﺜﻠث ﻤسـ ـ ـ ــﺎﺤﺔ اﻟبﻼد

ﻤﻐمو ار �ﺎﻟمیﺎﻩ ﻤن ﺠراء اﻷﻤطﺎر اﻟموﺴمیﺔ اﻟطوﻓﺎﻨیﺔ.
وﻨرى اﻟدﻻﺌﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ �ﻞ ﻤكﺎن.

و�و�ب اﻷرض ﻀحیﺔ ﻟسیﺎﺴﺎت اﻷرض اﻟمحروﻗﺔ.
ﻓﻘد اﺠتﺎﺤت أورو�ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎﻀﻲ أﺴوأ ﻤوﺠﺔ ﺤر ﻤنذ اﻟﻌصور اﻟوﺴطﻰ.
وﺘشﻬد اﻟصین واﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة وﻏیرﻫمﺎ ظﺎﻫرة ﺠﻔﺎف ﻤطول.
و�خیم ﺸبﺢ اﻟمجﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤنطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻷﻓر�ﻘﻲ.
و�حدق ﺨطر اﻻﻨﻘراض �مﻠیون ﻤن اﻷﻨواع.
وﻻ ﺘسﻠم أي ﻤنطﻘﺔ ﻤن اﻟمخﺎطر.
واﻵﺘﻲ أﺴوأ �كثیر ﻤمﺎ ﻤضﻰ.
ﻓﻘد �كون أﻛثر ﻓصول اﻟصیﻒ ﺤ اررة اﻟیوم ﻫو أﻛثرﻫﺎ ﺒرودة ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم ﻤن اﻷ�ﺎم.
و�مكن أن ﺘصـ ـ ـ ــیر ﻓﻲ وﻗت ﻗر�ب اﻟصـ ـ ـ ــدﻤﺎت اﻟمنﺎﺨیﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺘحدث ﺴـ ـ ـ ــوى ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻟﻌمر

أﺤداﺜﺎ ﺘﻘﻊ �ﻞ ﺴنﺔ.

وﻨحن ﻨﻌﻠم أن اﻟنسﺎء واﻟﻔتیﺎت ﻫن اﻷﻛثر ﺘضر ار ﻋند وﻗوع �ﻞ �ﺎرﺜﺔ ﻤنﺎﺨیﺔ.
وأزﻤﺔ اﻟمنﺎخ ﻤثﺎل ﺼﺎرخ ﻋن اﻹﺠحﺎف اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻻﻗتصﺎدي.
ذﻟك أن ﻤجموﻋﺔ اﻟﻌشر�ن ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن  80ﻓﻲ اﻟمﺎﺌﺔ ﻤن ﻤجموع اﻨبﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻟدﻓیئﺔ.
وﻟكن أﻓﻘر وأﻀﻌﻒ اﻷﻤم اﻟتﻲ أﺴﻬمت �ﺄدﻨﻰ ﻗدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﺘتحمﻞ أﺸد آﺜﺎرﻫﺎ ﻓظﺎﻋﺔ.
وﻓﻲ أﺜنﺎء ذﻟك ،ﺘسـ ـ ــتمتﻊ ﺼـ ـ ــنﺎﻋﺔ اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري �جنﻲ ﻤئﺎت ﺒﻼﯿین اﻟدوﻻرات ﻓﻲ ﺸـ ـ ــكﻞ إﻋﺎﻨﺎت

وأر�ﺎح اﺴتثنﺎﺌیﺔ ،ﺒینمﺎ ﺘنكمش ﻤیزاﻨیﺎت اﻷﺴر و�حترق �و�بنﺎ.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
دﻋوﻨﺎ ﻨسمﻲ اﻷﻤور �مسمیﺎﺘﻬﺎ.

إن اﻟﻌﺎﻟم ﻤدﻤن ﻋﻠﻰ اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري .وآن اﻷوان ﻟﻠتدﺨﻞ ﻤن أﺠﻞ ﻤﻌﺎﻟجتﻪ.
ﯿتﻌین ﻋﻠینﺎ ﻤحﺎﺴبﺔ ﺸر�ﺎت اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري واﻟجﻬﺎت اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘمكینﻬﺎ.
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وﻫﻲ ﺘشــمﻞ اﻟمصــﺎرف وﺸــر�ﺎت اﻻﺴــتثمﺎر اﻟخﺎﺼــﺔ وﻤؤﺴ ـســﺎت إدارة اﻷﺼــول واﻟمؤﺴ ـســﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ

اﻷﺨرى اﻟتﻲ ﺘواﺼﻞ اﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ اﻟتﻠوث اﻟكر�وﻨﻲ و�ﺤﺎطتﻪ �ﺎﻟضمﺎﻨﺎت.

وﺘش ــمﻞ �ذﻟك آﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟض ــخمﺔ اﻟتﻲ ﺘجنﻲ اﻟبﻼﯿین ﻤن اﻷﻤوال ﻟحجب ﺼ ــنﺎﻋﺔ اﻟوﻗود

اﻷﺤﻔوري ﻋن اﻟﻌیون اﻟممحصﺔ.

وﺘﻌمـﻞ ﺠمــﺎﻋـﺎت اﻟضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐط وﻤراﻛز اﻟخبرة اﻟمتحیزة ،ﺘمــﺎﻤـﺎ �مــﺎ �ـﺎﻨـت ﺘﻔﻌــﻞ ﻗبــﻞ ﻋﻘود ﻓیمــﺎ ﯿتﻌﻠق

�صنﺎﻋﺔ اﻟتبﻎ ،ﻋﻠﻰ إﺸﺎﻋﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمضﻠﻠﺔ واﻟضﺎرة.

و�نبﻐﻲ ﻟﻠجﻬــﺎت اﻟتﻲ ﻟﻬــﺎ ﻤصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠحــﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري أن ﺘنﻔق وﻗتــﺎ أﻗــﻞ ﻋﻠﻰ ﺘجنــب �وارث

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ،وﻤز�دا ﻤن اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺘجنب اﻟكوارث اﻟحﻘیﻘیﺔ اﻟتﻲ ﺘطﺎل اﻟكو�ب.

و�طبیﻌﺔ اﻟحﺎل ،ﻻ �مكن اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﺴتﻌمﺎل اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري ﺒین ﻋشیﺔ وﻀحﺎﻫﺎ.
ﺤیــث إن ﻤتطﻠبــﺎت اﻻﻨتﻘــﺎل اﻟﻌــﺎدل ﻓﻲ ﻤجــﺎل اﻟطــﺎﻗــﺔ ﺘﻘتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋــدم ﺘرك أي ﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص أو ﺒﻠــد

ﺨﻠﻒ اﻟر�ب.
ﺘمكینﻬم.

وﻟكن اﻟوﻗت ﺤﺎن ﻟتوﺠیﻪ إﻨذار ﻟمنتجﻲ اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري واﻟمس ــتثمر�ن ﻓیﻪ وﻟﻠجﻬﺎت اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ
�جب ﻋﻠﻰ اﻟمﻠوﺜین أن ﯿدﻓﻌوا ﺜمن ﺘﻠو�ثﻬم.
واﻟیوم ،أدﻋو ﺠمیﻊ اﻻﻗتصـ ـ ــﺎدات اﻟمتﻘدﻤﺔ اﻟنمو إﻟﻰ ﻓرض ﻀـ ـ ـراﺌب ﻋﻠﻰ اﻷر�ﺎح اﻻﺴـ ـ ــتثنﺎﺌیﺔ اﻟتﻲ

ﺘجنیﻬﺎ ﺸر�ﺎت اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري.

و�نبﻐﻲ إﻋﺎدة ﺘوﺠیﻪ ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻨحو وﺠﻬتین ﻫمﺎ اﻟبﻠدان اﻟتﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺨسـ ـ ــﺎﺌر وأﻀ ـ ـ ـرار ﻨﺎﺠمﺔ

ﻋن أزﻤﺔ اﻟمنﺎخ؛ وﻤن �ﻌﺎﻨون ﻤن ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻷﻏذ�ﺔ واﻟطﺎﻗﺔ.

وأﻨﺎﺸـد ﺠمیﻊ اﻟﻘﺎدة ،ﻋشـیﺔ اﻨﻌﻘﺎد اﻟدورة  27ﻟمؤﺘمر اﻷطراف ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗیﺔ اﻷﻤم اﻟمتحدة ﻟتﻐیر اﻟمنﺎخ

ﻓﻲ ﻤصر� ،ﺄن �ﻌمﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘحﻘیق أﻫداف اﺘﻔﺎق �ﺎر�س.

ارﻓﻌوا ﺴـﻘﻒ طموﺤﺎﺘكم اﻟمنﺎﺨیﺔ ،وأﻨصـتوا ﻟنداءات ﺸـﻌو�كم ﻤن أﺠﻞ اﻟتﻐییر ،واﺴـتثمروا ﻓﻲ اﻟحﻠول

اﻟمؤد�ﺔ إﻟﻰ اﻟنمو اﻻﻗتصﺎدي اﻟمستدام.

واﺴمحوا ﻟﻲ أن أﺸیر إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﻠول ﻤنﻬﺎ.
أوﻻ ،اﻟطﺎﻗﺔ اﻟمتجددة.
إﻨﻬﺎ ﺘوﻓر ﻓرص اﻟﻌمﻞ أﻛثر ﺒثﻼﺜﺔ أﻀ ـ ـ ـ ــﻌﺎف ،وﻫﻲ ﻓﻌﻼ أﻗﻞ ﺘكﻠﻔﺔ ﻤن اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري ،وﺘش ـ ـ ـ ــكﻞ

ﻤسﺎ ار ﻟتحﻘیق أﻤن اﻟطﺎﻗﺔ واﺴتﻘرار اﻷﺴﻌﺎر وﻨشوء ﺼنﺎﻋﺎت ﺠدﯿدة.

واﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟمسـ ــﺎﻋدة ﻤن أﺠﻞ ﺘحﻘیق ﻫذا اﻟتحول� ،سـ ــبﻞ ﻤنﻬﺎ اﻟتحﺎﻟﻔﺎت اﻟدوﻟیﺔ

ﻟدﻋم اﻻﻨتﻘﺎل اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻗتصﺎدات اﻟنﺎﺸئﺔ اﻟرﺌیسیﺔ.

ﺜﺎﻨیﺎ ،ﻤسﺎﻋدة اﻟبﻠدان ﻋﻠﻰ اﻟتكیﻒ ﻤﻊ اﻟصدﻤﺎت اﻟمنﺎﺨیﺔ اﻟمتﻔﺎﻗمﺔ.
ﺤیث إن ﺒنﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟصـ ـ ـ ــمود ﻓﻲ اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ ﻫو اﺴـ ـ ـ ــتثمﺎر ذ�ﻲ  -ﻓﻲ ﺴـ ـ ـ ــﻼﺴـ ـ ـ ــﻞ اﻟتور�د

اﻟموﺜوﻗﺔ واﻻﺴتﻘرار اﻹﻗﻠیمﻲ واﻟﻬجرة اﻟمنظمﺔ.
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وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟمﺎﻀ ـ ـ ـ ــﻲ ،اﺘﻔﻘت اﻟبﻠدان اﻟمتﻘدﻤﺔ اﻟنمو ﻓﻲ ﻏﻼﺴ ـ ـ ـ ــكو ﻋﻠﻰ ﻤض ـ ـ ـ ــﺎﻋﻔﺔ ﺘمو�ﻞ إﺠراءات

اﻟتكیﻒ �حﻠول ﻋﺎم  .2025و�جب اﻟوﻓﺎء ﺒذﻟك �ﺎﻟكﺎﻤﻞ� ،نﻘطﺔ اﻨطﻼق.

و�ج ــب ،ﻋﻠﻰ أدﻨﻰ ﺘﻘ ــدﯿر ،أن ﯿرﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻹﺠراءات اﻟتكیﻒ ﻤ ــﺎ �ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ إﻟﻰ ﻨصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ إﺠم ــﺎﻟﻲ

اﻟتمو�ﻞ اﻟمنﺎﺨﻲ.

و�جب ﻋﻠﻰ اﻟمصـﺎرف اﻹﻨمﺎﺌیﺔ اﻟمتﻌددة اﻷطراف أن ﺘكثﻒ ﺠﻬودﻫﺎ وأن ﺘؤدي دورﻫﺎ .و�جب ﻋﻠﻰ

اﻻﻗتصﺎدات اﻟكبرى� ،ﺎﻋتبﺎرﻫﺎ ﻤﺎﻟكﺔ أﺴﻬم ﺘﻠك اﻟمصﺎرف ،أن ﺘحﻘق ذﻟك.
ﺜﺎﻟثﺎ ،ﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻟخسﺎﺌر واﻷﻀرار اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋن اﻟكوارث.

ﻟﻘد ﺤﺎن اﻟوﻗت ﻟتجﺎوز اﻟمنﺎﻗش ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟمطوﻟﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﻨﻬﺎ�ﺔ ﻟﻬﺎ .ﻷن اﻟبﻠدان اﻟض ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌیﻔﺔ ﺘحتﺎج إﻟﻰ

إﺠراءات ﻫﺎدﻓﺔ.

و�مﺎ أن اﻟخس ـ ــﺎﺌر واﻷﻀـ ـ ـرار ﻫﻲ ﺤﻘیﻘﺔ ﺘض ـ ــر �ﺎﻟنﺎس واﻻﻗتص ـ ــﺎدات اﻵن ،ﻓیجب ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ اﻵن،

ﺒدءا ﻤن اﻟدورة  27ﻟمؤﺘمر اﻷطراف.

ﻓتﻠك ﻤسﺄﻟﺔ أﺴﺎﺴیﺔ ﻤرﺘبطﺔ �ﺈﺤﻘﺎق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟمنﺎﺨیﺔ واﻟتضﺎﻤن اﻟدوﻟﻲ و�ﺸﺎﻋﺔ اﻟثﻘﺔ.
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسـ ــﻪ� ،جب أن ﻨكﻔﻞ ﻟكﻞ ﺸـ ــخص وﻟكﻞ ﻤجتمﻊ ﻤحﻠﻲ وﻟكﻞ دوﻟﺔ ﺴـ ــبﻞ اﻟوﺼـ ــول إﻟﻰ

ﻨظم ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻺﻨذار اﻟمبكر ﻓﻲ ﻏضون اﻟسنوات اﻟخمس اﻟمﻘبﻠﺔ.

و�جب ﻋﻠینﺎ أ�ضــﺎ اﻟتصــدي ﻷزﻤﺔ اﻟتنوع اﻟبیوﻟوﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻀــمﺎن اﻟنجﺎح ﻟمؤﺘمر اﻷﻤم اﻟمتحدة

ﻟﻠتنوع اﻟبیوﻟوﺠﻲ اﻟمﻘرر ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ �ﺎﻨون اﻷول/د�سمبر.

و�جــب ﻋﻠﻰ اﻟﻌــﺎﻟم أن ﯿتﻔق ﻋﻠﻰ إطــﺎر ﻋــﺎﻟمﻲ ﻟﻠتنوع اﻟبیوﻟوﺠﻲ ﻟمــﺎ �ﻌــد ﻋــﺎم � 2020حــدد أﻫــداﻓــﺎ

طموﺤﺔ ﻟوﻗﻒ ﻓﻘدان اﻟتنوع اﻟبیوﻟوﺠﻲ وﻋكس ﻤسـ ـ ــﺎرﻩ ،و�وﻓر اﻟتمو�ﻞ �ﺎﻟﻘدر اﻟكﺎﻓﻲ ،و�ﻠﻐﻲ اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟضـ ـ ــﺎرة

اﻟتﻲ ﺘدﻤر اﻟنظم اﻹ�كوﻟوﺠیﺔ اﻟتﻲ ﻨﻌتمد ﻋﻠیﻬﺎ ﺠمیﻌﺎ.

وأﺤثكم أ�ضـ ــﺎ ﻋﻠﻰ ﺘكثیﻒ اﻟجﻬود ﻤن أﺠﻞ وﻀـ ــﻊ اﻟصـ ــیﻐﺔ اﻟنﻬﺎﺌیﺔ ﻻﺘﻔﺎق دوﻟﻲ ﻤﻠزم ﻗﺎﻨوﻨﺎ �شـ ــﺄن

ﺤﻔظ اﻟتنوع اﻟبیوﻟوﺠﻲ اﻟبحري واﺴتخداﻤﻪ اﻟمستدام .إذ �جب ﻋﻠینﺎ ﺤمﺎ�ﺔ اﻟمحیطﺎت اﻵن ﻤن أﺠﻞ اﻟمستﻘبﻞ.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
ﺘﺄﺘﻲ أزﻤﺔ اﻟمنﺎخ ﻟتنضﺎف إﻟﻰ ظواﻫر ﺠو�ﺔ ﻗﺎﺴیﺔ أﺨرى.

وﻫﻲ ﺘتمثﻞ ﻓﻲ أزﻤﺔ ﺘكﻠﻔﺔ اﻟمﻌیشـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟمیﺔ اﻟجﺎر�ﺔ أطوارﻫﺎ اﻟتﻲ ﻟم �ﻌرف اﻟجیﻞ اﻟراﻫن ﻤثیﻼ ﻟﻬﺎ،

واﻟتﻲ ﺘسﻬم اﻟحرب ﻓﻲ أو�راﻨیﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺠیجﻬﺎ.

إذ ﯿواﺠﻪ ﻨحو  94ﺒﻠدا ،ﯿوﺠد اﻟﻌدﯿد ﻤنﻬﺎ ﻓﻲ أﻓر�ﻘیﺎ ،أو ﻤﺎ �مثﻞ  1,6ﺒﻠیون ﻨســمﺔ ،ﻋﺎﺼــﻔﺔ �مﻌنﻰ

اﻟكﻠمﺔ ﺘتمثﻞ ﻓﻲ اﻟتداﻋیﺎت اﻻﻗتص ـ ـ ـ ــﺎد�ﺔ واﻻﺠتمﺎﻋیﺔ اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋن اﻟجﺎﺌحﺔ ،واﻻرﺘﻔﺎع اﻟص ـ ـ ـ ــﺎروﺨﻲ ﻷﺴ ـ ـ ـ ــﻌﺎر

اﻷﻏذ�ﺔ واﻟطﺎﻗﺔ ،وأﻋبﺎء اﻟدﯿون اﻟﻘﺎﺼمﺔ ،واﻟتضخم اﻟمتنﺎﻤﻲ ،واﻻﻓتﻘﺎر إﻟﻰ ﺴبﻞ اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟتمو�ﻞ.

وﺘس ـ ـ ــتمد ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت اﻟمتتﺎﻟیﺔ زﺨمﻬﺎ ﻤن �ﻌض ـ ـ ــﻬﺎ اﻟبﻌض ،ﻓتؤدي إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم أوﺠﻪ ﻋدم اﻟمس ـ ـ ــﺎواة،

و�ﺜﺎرة ﻤشﺎق طﺎﺤنﺔ ،وﺘﺄﺨیر اﻻﻨتﻘﺎل ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟتﻬدﯿد �ﺎﻨﻬیﺎر ﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟمﻲ.

ﻟذا ﻓﻼ ﻤﻔر ﻤن اﻨدﻻع اﻻﻀطرا�ﺎت اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ اﻟتﻲ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺴیﻠیﻬﺎ ﻨشوب اﻟنزاﻋﺎت.
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ﻟكن ﻫذا اﻟمﺂل ﻟیس ﻗد ار ﻤحتوﻤﺎ.
ﻓ ــﺄن ﯿتخﻠص اﻟﻌ ــﺎﻟم ﻤن اﻟﻔﻘر اﻟم ــدﻗﻊ أو اﻟﻌوز أو اﻟجوع ﻟیس ﺤﻠم ــﺎ ﻤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحیﻼ .ﺒ ــﻞ إﻨ ــﻪ ﺘطﻠﻊ

ﻓﻲ اﻟمتنﺎول.

إﻨﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟمتوﺨﻰ ﻓﻲ ﺨطﺔ ﻋﺎم  2030وﻓﻲ أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ.
ﻟكنﻪ ﻟیس اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي اﺨترﻨﺎ أن �كون ﻋﺎﻟمنﺎ.
و�سبب اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ اﺘخذﻨﺎﻫﺎ ،ﺘﻌترض ﺴبیﻞ اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ اﻟمخﺎطر ﻓﻲ �ﻞ ﻤكﺎن.
وﺘرﺴﻞ أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻨداء اﺴتﻐﺎﺜﺔ.
وﺤتﻰ أﻫم اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴیﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﻔﻘر واﻟجوع واﻟتﻌﻠیم ﺘسیر ﻓﻲ اﺘجﺎﻩ ﻤﻌﺎﻛس.
ﻓﺄﻋداد اﻟﻔﻘراء وﻤن �ﻌﺎﻨون ﻤن اﻟجوع واﻟمحروﻤین ﻤن اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصحیﺔ واﻟتﻌﻠیم ﻓﻲ ﺘزاﯿد.
وﺘشـ ــﻬد اﻟمسـ ــﺎواة ﺒین اﻟجنسـ ــین ﺘراﺠﻌﺎ وﺘزداد ﻨوﻋیﺔ ﺤیﺎة اﻟنسـ ــﺎء ﺴـ ــوءا ﻤن ﺠراء ﻋواﻤﻞ ﺘتراوح ﺒین

اﻟﻔﻘر واﻟخیﺎرات اﻟمرﺘبطﺔ �ﺎﻟصحﺔ اﻟجنسیﺔ واﻹﻨجﺎﺒیﺔ وأﻤنﻬن اﻟشخصﻲ.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،

ﺘتواﻟﻰ اﻟضر�ﺎت اﻟموﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ ﻤن �ﻞ اﻟجﻬﺎت.
ﻟذا ﯿتﻌین ﻋﻠینﺎ ﺘنسیق ﻋمﻠنﺎ.
إﻨنﻲ أدﻋو اﻟیوم إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺨطﺔ ﻟتحﻔیز أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ � -ﻘیﺎدة ﻤجموﻋﺔ اﻟﻌشر�ن

 �ﻐیﺔ ﺘﻌز�ز اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ �شكﻞ ﻤكثﻒ ﻓﻲ اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ.ﻓﻲ �ﺎﻟﻲ.

واﻟمحﻔﻞ اﻟمنﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ﻟبدء اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘجﺎﻩ ﻫو ﻤؤﺘمر ﻗمﺔ ﻤجموﻋﺔ اﻟﻌشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر�ن اﻟمرﺘﻘب ﻋﻘدﻩ
وﺘتﺄﻟﻒ ﺨطﺔ ﺘحﻔیز أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ ﻫذﻩ ﻤن أر�ﻌﺔ ﻋنﺎﺼر:
أوﻻ� ،جب ﻋﻠﻰ ﻤصـ ـ ـ ـ ــﺎرف اﻟتنمیﺔ اﻟمتﻌددة اﻷطراف  -اﻟبنك اﻟدوﻟﻲ وﻨظراؤﻩ اﻹﻗﻠیمیون  -أن ﺘز�د

ﻤن ﺤجم اﻟتمو�ﻞ اﻟمیسر اﻟمتﺎح ﻟﻠبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ واﻟمرﺘبط �ﺎﻻﺴتثمﺎرات ﻓﻲ أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ.
واﻟمصﺎرف ﻫﻲ ﻨﻔسﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور إﻟﻰ اﻟمز�د ﻤن اﻟتمو�ﻞ.

ﺜم ﯿتﻌین ﻋﻠیﻬﺎ اﻟتخﻔیﻒ ﻤن ﺸ ـ ـ ـ ـ ــروط اﻻﻗتراض اﻟتﻲ ﺘﻔرﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ وز�ﺎدة إﻗبﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمجﺎزﻓﺔ ،ﺤتﻰ

ﯿتسنﻰ ﻟجمیﻊ اﻟبﻠدان اﻟمحتﺎﺠﺔ أن ﺘستﻔید ﻤن اﻟتمو�ﻞ.

ذﻟـك أن اﻟبﻠـدان اﻟنـﺎﻤیـﺔ ،وﻻ ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیمـﺎ اﻟـدول اﻟجزر�ـﺔ اﻟصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐیرة اﻟنـﺎﻤیـﺔ ،ﺘواﺠـﻪ ﻋﻘبـﺎت �ثیرة ﺠـدا ﻓﻲ

اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟتمو�ﻞ اﻟذي ﺘحتﺎﺠﻪ ﻹﻨﻘﺎذ اﻷرواح وﺤﻔظ ﺴبﻞ اﻟﻌیش واﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.
ﺜﺎﻨیﺎ ،ﺘخﻔیﻒ ﻋبء اﻟدﯿون.
ﯿنبﻐﻲ ﺘوﺴیﻊ ﻨطﺎق ﻤبﺎدرة ﺘﻌﻠیق ﺴداد ﺨدﻤﺔ اﻟدﯿن وﺘﻌز�زﻫﺎ.
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وﻨحن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ أ�ضـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻟﻰ آﻟیﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟتخﻔیﻒ ﻋبء اﻟدﯿون ﻋن اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ � -مﺎ ﻓیﻬﺎ اﻟبﻠدان

اﻟمتوﺴطﺔ اﻟدﺨﻞ  -اﻟتﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻟمدﯿوﻨیﺔ اﻟحرﺠﺔ.

و�نبﻐﻲ ﻟﻠداﺌنین اﻟنظر ﻓﻲ اﻋتمﺎد آﻟیﺎت ﻟخﻔض اﻟدﯿون ﻤثﻞ ﻤﻘﺎ�ض ـ ـ ـ ــﺔ اﻟدﯿون �ﺈﺠراءات اﻟتكیﻒ ﻤﻊ

ﺘﻐیر اﻟمنﺎخ.

ﺤیث �ﺎن ﻤن ﺸـﺄن آﻟیﺎت ﻤن ﻫذا اﻟﻘبیﻞ إﻨﻘﺎذ اﻷرواح وﺤﻔظ ﺴـبﻞ اﻟﻌیش ﻓﻲ �ﺎﻛسـتﺎن اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻟیس

ﻓﻘط ﻓﻲ ﻤیﺎﻩ اﻟﻔیضﺎﻨﺎت ،ﺒﻞ أ�ضﺎ ﻓﻲ �حر ﻤن اﻟدﯿون.

و�نبﻐﻲ أن ﺘتجــﺎوز ﻤﻌــﺎﯿیر اﻹﻗراض اﻋتبــﺎرات اﻟنــﺎﺘﺞ اﻟمحﻠﻲ اﻹﺠمــﺎﻟﻲ وأن ﺘشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــﻞ ﺠمیﻊ أ�ﻌــﺎد

اﻟضﻌﻒ اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ.

ﺜﺎﻟثﺎ ،اﻟتوﺴﻊ ﻓﻲ ﺘوﻓیر اﻟسیوﻟﺔ.
أﺤث ﺼـ ـ ـ ـ ــندوق اﻟنﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟمصـ ـ ـ ـ ــﺎرف اﻟمر�ز�ﺔ اﻟكبرى ﻋﻠﻰ ﺘوﺴـ ـ ـ ـ ــیﻊ اﻟتسـ ـ ـ ـ ــﻬیﻼت اﻟتﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ

ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ اﻟسیوﻟﺔ وﺨطوط اﻟﻌمﻼت ﻓو ار و�ﻘدر �بیر.

وﺘؤدي ﺤﻘوق اﻟســحب اﻟخﺎﺼــﺔ دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘمكین اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ ﻤن اﻻﺴــتثمﺎر ﻓﻲ اﻹﻨﻌﺎش وﻓﻲ

أﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ.

ﻟكن ﺘوز�ﻌﻬﺎ ﺘم وﻓﻘﺎ ﻟﻠحصص اﻟﻘﺎﺌمﺔ ،ﻤمﺎ �ﻌود �ﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ أﻗﻞ اﻟبﻠدان ﺤﺎﺠﺔ إﻟیﻬﺎ .وﻨحن ﻨنتظر

ﻤنذ  19ﺸﻬ ار إﺠراء ﻋمﻠیﺔ إﻋﺎدة اﻟتوز�ﻊ ،إﻻ أن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟتﻲ �جري اﻟحدﯿث ﻋنﻬﺎ ﻤبﺎﻟﻎ ﻤحدودة.

ﻟذا �جب أن ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻋمﻠیﺔ اﻟتخصـ ـ ــیص اﻟجدﯿدة ﻟحﻘوق اﻟسـ ـ ــحب اﻟخﺎﺼـ ـ ــﺔ �طر�ﻘﺔ ﻤختﻠﻔﺔ ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ

أﺴس اﻟﻌداﻟﺔ واﻟتضﺎﻤن ﻤﻊ اﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ.

را�ﻌﺎ ،أدﻋو اﻟحكوﻤﺎت إﻟﻰ ﺘمكین اﻟصنﺎدﯿق اﻟمتخصصﺔ ،ﻤثﻞ اﻟتحﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻤن أﺠﻞ اﻟﻠﻘﺎﺤﺎت

واﻟتمنیﻊ واﻟصندوق اﻟﻌﺎﻟمﻲ واﻟصندوق اﻷﺨضر ﻟﻠمنﺎخ.

و�نبﻐﻲ ﻻﻗتص ـ ــﺎدات ﻤجموﻋﺔ اﻟﻌشـ ـ ـر�ن أن ﺘمنﺢ اﻟض ـ ــمﺎﻨﺎت ﻟتوﺴ ـ ــیﻊ ﻫذﻩ اﻟص ـ ــنﺎدﯿق �ﺎﻋتبﺎر ذﻟك

ﺘمو�ﻼ إﻀﺎﻓیﺎ ﻷﻫداف اﻟتنمیﺔ اﻟمستداﻤﺔ.
أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،

دﻋوﻨﻲ أﻋﻠن ﺒوﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح � ــﺄن ﺨط ــﺔ ﺘحﻔیز أﻫ ــداف اﻟتنمی ــﺔ اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــداﻤ ــﺔ اﻟتﻲ أﻗترﺤﻬ ــﺎ ﻫﻲ ﻤجرد

إﺠراء ﻤؤﻗت.

ﻓﺎﻟنظﺎم اﻟمﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻲ اﻟراﻫن وﻀ ـ ـ ــﻌتﻪ اﻟبﻠدان اﻟﻐنیﺔ ﺨدﻤﺔ ﻟمص ـ ـ ــﺎﻟحﻬﺎ .وﻫو ﯿتس ـ ـ ــبب ﻓﻲ ﺘوﺴ ـ ـ ــیﻊ

وﺘرﺴیﺦ أوﺠﻪ ﻋدم اﻟمسﺎواة ،ﻟذا ﯿﻠزم إﺨضﺎﻋﻪ ﻹﺼﻼح ﻫیكﻠﻲ ﻤﻌمق.

و�ﻘترح ﺘﻘر�ري ﻋن ﺨطتنﺎ اﻟمش ـ ـ ـ ـ ـ ــتر�ﺔ ﻋﻘد اﺘﻔﺎق ﻋﺎﻟمﻲ ﺠدﯿد ﻹﻋﺎدة ﺘوازن اﻟس ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠطﺔ واﻟموارد ﺒین

اﻟبﻠدان اﻟمتﻘدﻤﺔ اﻟنمو واﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ.

وآﻤﻞ أن ﺘﻐتنم اﻟدول اﻷﻋض ـ ــﺎء اﻟﻔرﺼ ـ ــﺔ ﻟتجس ـ ــید ﻫذﻩ اﻷﻓكﺎر ﻓﻲ ﺤﻠول ﻋمﻠیﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺨﻼل

ﻤؤﺘمر اﻟﻘمﺔ اﻟمﻌنﻲ �ﺎﻟمستﻘبﻞ ﻟﻌﺎم .2024
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أﺼحﺎب اﻟسﻌﺎدة،
إن اﻟﻔوارق ﺒین اﻟبﻠدان اﻟمتﻘدﻤﺔ اﻟنمو واﻟبﻠدان اﻟنﺎﻤیﺔ ،و�ین ﺒﻠدان اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ــمﺎل واﻟجنوب ،و�ین اﻟبﻠدان

اﻟمتمتﻌﺔ �ﺎﻻﻤتیﺎزات و�ﻘیﺔ اﻟبﻠدان أﺼبحت ﺘكتسﻲ ﺨطورة أﻛبر ﯿوﻤﺎ �ﻌد ﯿوم.

وﻫذﻩ اﻟﻔوارق ﻫﻲ اﻟسـ ــبب اﻷﺴـ ــﺎﺴ ـ ـﻲ ﻟﻠتوﺘرات اﻟجیوﺴـ ــیﺎﺴـ ــیﺔ وﻻﻨﻌدام اﻟثﻘﺔ اﻟذي �سـ ــمم �ﻞ ﻤجﺎﻻت

اﻟتﻌﺎون اﻟﻌﺎﻟمﻲ ،ﺒدءا �ﺎﻟﻠﻘﺎﺤﺎت وﻤرو ار �ﺎﻟجزاءات ووﺼوﻻ إﻟﻰ اﻟتجﺎرة.

وﻟكن �ﻔضﻞ اﻟﻌمﻞ �كیﺎن واﺤد� ،ﺈﻤكﺎﻨنﺎ أن ﻨﻘوي ﺒراﻋم اﻷﻤﻞ اﻟﻬشﺔ.
ذﻟك اﻷﻤﻞ اﻟذي �شـ ـ ــیﻌﻪ اﻟنشـ ـ ــطﺎء ﻓﻲ ﻤجﺎﻟﻲ اﻟمنﺎخ واﻟسـ ـ ــﻼم ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﺒدﻋوﺘﻬم إﻟﻰ

اﻟتﻐییر و�مطﺎﻟبﺔ ﻗﺎدﺘﻬم �ﺄداء أﻓضﻞ.

واﻷﻤﻞ اﻟذي �حییﻪ اﻟشبﺎب� ،ﻌمﻠﻬم �ﻞ ﯿوم ﻤن أﺠﻞ ﻤستﻘبﻞ أﻓضﻞ أﻛثر ﺴﻼﻤﺎ.
واﻷﻤﻞ اﻟذي ُﯿﻠمس ﻓﻲ ﻨسـ ـ ـ ــﺎء وﻓتیﺎت اﻟﻌﺎﻟم� ،ﺈﺒداﺌﻬن روح اﻟﻘیﺎدة وﻨضـ ـ ـ ــﺎﻟﻬن ﻤن أﺠﻞ أوﻟئك اﻟذﯿن
ﻤﺎ زاﻟوا ﻤحروﻤین ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن اﻷﺴﺎﺴیﺔ اﻟواﺠبﺔ ﻟﻬم.
واﻷﻤـﻞ اﻟـذي �ﻌبر ﻋنـﻪ اﻟمجتمﻊ اﻟمـدﻨﻲ �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتﻰ أﻟواﻨـﻪ� ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌیـﻪ إﻟﻰ ﺒنـﺎء ﻤجتمﻌـﺎت و�ﻠـدان أﻛثر

ﻋدﻻ وﻤسﺎواة.

واﻷﻤﻞ اﻟذي ﺘمثﻠﻪ اﻷوﺴـﺎط اﻟﻌﻠمیﺔ واﻷﻛﺎد�میﺔ� ،سـبﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺴـبیﻞ اﻻﻨتصـﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻤراض اﻟﻔتﺎﻛﺔ

و�ﻨﻬﺎء ﺠﺎﺌحﺔ �وﻓید.19-

وأﺨی ار اﻷﻤﻞ اﻟذي ﯿبﻌثﻪ أ�طﺎل اﻟﻌمﻞ اﻹﻨسﺎﻨﻲ� ،مسﺎرﻋتﻬم إﻟﻰ إ�صﺎل اﻟمسﺎﻋدات اﻟمنﻘذة ﻟﻸرواح

ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم.

إن اﻷﻤم اﻟمتحدة ﺘﻘﻒ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻫؤﻻء ﺠمیﻌﺎ.
وﻨحن ﻨدرك أن اﻟمثﻞ اﻟنبیﻠﺔ �جب ﺘجسیدﻫﺎ �شكﻞ ﻤﻠموس ﻓﻲ ﺤیﺎة اﻟنﺎس.
ﻓﻠنﻌمﻞ إذن ﻋﻠﻰ وﻀ ـ ــﻊ ﺤﻠول ﻤش ـ ــتر�ﺔ ﻟﻠمش ـ ــﺎﻛﻞ اﻟمش ـ ــتر�ﺔ  -اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤبﺎدئ اﻹرادة اﻟحس ـ ــنﺔ

واﻟثﻘﺔ واﻟحﻘوق اﻟمشتر�ﺔ ﺒین ﺒنﻲ اﻟبشر.

وﻟنﻌمﻞ �كیﺎن واﺤد ،و�تحﺎﻟﻒ ﻋﺎﻟمﻲ ،و�ﺄﻤم ﻤتحدة.
ﺸك ار ﻟكم.
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