
افُتتحت اجللسة الساعة 10/15. 

تأبني سعادة السفري فيتايل تشوركني، املمثل الدائم لالحتاد 
الروسي لدى األمم املتحدة

البند  تناول  نبدأ  أن  قبل  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
املدرج يف جدول أعمالنا، حيزنين أن أقوم بواجب تأبني الراحل 
املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة، سعادة السيد 
فيتايل تشوركني الذي وافته املنية يوم االثنني 20 شباط/فرباير. 
وقد شاطرين التأبني هذا الصباح عضوا أسرة الفقيد، السيدة 
ماكسيم  والسيد  الراحل،  السفري  زوجة  تشوركني  إيرينا 
العامة  اجلمعية  باسم  أعرب هلما  أن  وأود  ابنهما.  تشوركني 
عن خالص تعازينا. وقبل أن منضي قدما، أود أن أقدم تأبيين 

الشخصي للسفري الراحل.

لقد كان السفري تشوركني صديقا وزميال عزيزا بالنسبة 
املأساوية  وفاته  على  واحلزن  بالصدمة  وقد شعرنا مجيعا  يل، 
قبل يوم واحد فقط من بلوغه سن اخلامسة والستني. وسوف 

ُيخّلد اسم السفري تشوركني يف مدونات تاريخ األمم املتحدة. 
القيادة  من  كامل  عقد  يكفي  مبا  اإلرث  ذلك  على  ويشهد 
احلكيمة أمضاه يف جملس األمن بصفته ممثال لالحتاد الروسي. 
بالتأكيد  ستكون  اليت  هي  الراحل  السفري  شخصية  أن  غري 
العنصر األهم املحبوب يف الذاكرة املؤسسية هلذا الرجل الرائع. 
ويدل تدفق رسائل العزاء اخلالص من الزمالء يف خمتلف أحناء 
العامل على مدى التقدير الذي ينعم به السفري تشوركني. ولنقل 
ببساطة أن السفري تشوركني كان مفكرا عمالقا بليغا حمنكا 
يف الساحة الدبلوماسية، فضال عن متتعه بالذكاء احلاد وُحسن 
والفخر. وبصفته  احلماس  بدافع من  بلده  املعشر. وقد خدم 
سفري االحتاد الروسي لدى األمم املتحدة ألكثر من عقد من 
األعضاء.  مجيع  األمن  جملس  يف  خدمته  طالت  فقد  الزمان، 
وكانت سرعة بديهة السفري تشوركني مثار إعجاب اجلميع 
السياسية  الشؤون  تعقيدات  فهم  على  قدرته  يف  جدال  وال 
الدولية. وباملثل، حظيت براعته يف التفاوض والتقيد باألصول 
الرجل  لفقد  باحلزن  نشعر  أننا  غري  اجلميع.  باحترام  املرعية 
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تلك  بيننا  تعد  ومل  بيننا،  اللماحة  بديهته  عادت  فما  نفسه، 
االبتسامة  تلك  وال  ترى،  مبا  العارفتني  الشاخصتني  العينني 
ثقافته املوسوعية  بيننا  الساخرة من كل لغو وهراء، ومل تعد 
ومعرفته العميقة باألدب واملسرح والسينما. وحنن ممتنون لكل 
هذا وللكثري غريه مما تشاطره فيتايل إيفانوفيتش تشوركني مع 

زمالئه، حىت وإذ يعصف بنا رحيله. 

يف  عظيما  إسهاما  يسهم  أن  تشوركني  للسفري  وتسىن 
عمل األمم املتحدة خالل خدمته الطويلة الباهرة. وعلى الرغم 
من إدراكه للتحديات العديدة اليت تواجه املنظمة، كان على 
آلية ال غىن عنها”. وأود  تزال  املتحدة ما  بأن “األمم  إميان 
أن أعرب باسم اجلمعية العامة عن خالص التعازي إىل السيدة 
موظفي  وإىل  وماكسيم،  أناستازيا  وذريته  تشوركني  إيرينا 
وشعب  املتحدة،  األمم  لدى  الروسي  لالحتاد  الدائمة  البعثة 

وحكومة االحتاد الروسي. 

ملدة  الصمت  والتزام  الوقوف  إىل  املمثلني  اآلن  وأدعو 
دقيقة حدادا على وفاة سعادة السيد فيتايل تشوركني.

التزم أعضاء اجلمعية العامة الصمت ملدة دقيقة.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن لألمني 
العام لألمم املتحدة، سعادة السيد أنطونيو غوترييش.

أنضم  األسى  ببالغ  باإلنكليزية(:  )تكلم  العام  األمني 
إيفانوفيتش  فيتايل  وزميلنا  صديقنا  لتأبني  العامة  اجلمعية  إىل 
مأساوية  وبصورة  فجأة  املنية  منا  اختطفته  الذي  تشوركني 
يف الشهر املاضي عشية عيد ميالده اخلامس والستني. وكان 
السفري تشوركني فريدا وذا حضور ملحوظ طوال عقود من 
خدمته بصفته املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة. 
وكان له صوت ال ختطئه األذن. وكان ملاحا وشديد احلماس 
يف الدفاع عن املصاحل الروسية يف ذات الوقت الذي يدعو فيه 
إىل أمم متحدة قوية، وكان وطنيا وأمميا حقا يف ذات الوقت. 

وكان السفري تشوركني متفردا حبق، إذ كان دبلوماسيا المعا 
ورجال متعدد املواهب واالهتمامات، فضال عن كونه إنسانا 

ملست صداقته قلوب الكثريين منا هنا يف القاعة اليوم.

ولطاملا سعى دائما إىل التواصل مع اآلخرين، بغض النظر 
أو مواقفهم. وكان يف  أو جنسياهتم  السياسية  انتماءاهتم  عن 
متناول الصحافة حىت يف األوقات اليت ال يأبه فيها اآلخرون 
ألسئلة الصحفيني. ومنذ بدأ سريته املهنية مترمجا، واصل ذلك 
وأحد  الروس،  الدبلوماسيني  أبرع  أحد  أصبح  حىت  الطريق 
أبرز العناصر الفاعلة يف جمتمع األمم املتحدة، وأكثرهم حظوة 

باالحترام واإلعجاب من مجيع زمالئه. 

ومل يتسن يل معرفة السفري تشوركني إال مؤخرا، ولكنين 
املدة  يف  حىت  اهلائلة  الدبلوماسية  مهاراته  حلظت  ما  سرعان 
القصرية هذه. وأذكر أين قد شهدت بعض أروع حلظاته اليت 
يسميها أصدقاؤه “حلظة فيتايل تشوركني”. فقد كان هو من 
أعلن للعامل يف تشرين األول/أكتوبر، خالل الرئاسة الروسية 
ملجلس األمن، أن املجلس قد قرر أن يوصي اجلمعية العامة بأن 

أتويل منصب األمني العام.

ولن أنسى هذا األمر أبدا. 

أود أن أعرب مرة أخرى عن خالص تعازّي ألرملته إيرينا 
وابنه ماكسيم، ولبقية أفراد أسرته ومجيع أصدقائه وزمالئه يف 
وحلكومة  اخلارجية،  وزارة  ويف  نيويورك  يف  الروسية  البعثة 
البعثة  يف  الزمالء  مجيع  بأن  ثقة  على  إنين  وشعبها.  روسيا 
الروسية يف نيويورك ويف وزارة اخلارجية الروسية سيواصلون 
البناء على إرثه وسيدعمون املهمة العاملية لألمم املتحدة املتمثلة 
يف صون السالم والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان للجميع. 

تكون  ال  قد  كلمات  بضع  أقول  أن  أود  اخلتام،  يف 
صحيحة جدا باللغة الروسية:
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)تكلم بالروسية( 

فلترقد بسالم، اللهم اجعل نعشه سريرا مرحيا.

على  العام  األمني  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
بيانه. 

سيتكلم  الذي  فريدي،  كابو  ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي 
بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية.

باإلنكليزية(:  )تكلم  فريدي(  )كابو  روشا  فيالو  السيد 
آذار/مارس  لشهر  األفريقية  الدول  جمموعة  رئيس  بصفيت 
السيد  العامة، سعادة  اجلمعية  رئيس  أشكر  أن  أود   ،2017
بيتر طومسون، على الدعوة إىل عقد جلسة اليوم الرمسية لتأبني 
مجيعا  ُصدمنا  الذي  تشوركني  فيتايل  السفري  الراحل  زميلنا 

بوفاته املفاجئة. 

السفري  العزيز  زميلنا  فإن  واسع،  نطاق  على  قيل  كما 
بتفان  بلده  مّثل  وقد  كبري  إعجاب  موضع  كان  تشوركني 
األمن  جملس  يف  الدائمني  املمثلني  أطول  كان  حيث  وثبات 
الذين  تشوركني  السفري  زمالء  فإن  الواقع،  ويف  خدمًة. 
أذهلتهم وفاته املفاجئة قد قاموا حرفيا بغزو شبكات التواصل 
االجتماعي لإلعراب عن مواساهتم، ُمعددين مناقب الرجل - 
القدير  واملوظف  والصديق،  الرائع،  والزميل  بالرجل  فُوِصف 
ذي اخلربة املهنية، والدبلوماسي الكبري وامُلحترم، والعمالق، 
ذكرت  اليت  مناقبه  ومن  األطراف.  وتعددية  السالم  ونصرِي 
ُيحتذى. وعالوة على ذلك،  مثاال  وأنه كان  أيضا شجاعته 
فقد سلطوا الضوء على الفراغ الذي خّلفه مبوته وحنكته يف 
جملس األمن، ويف الوقت نفسه توقفت عدة جلسات أو بدأت 
يف  التوقيع  مت  ذاته،  الوقت  ويف  عليه.  حدادا  صمت  بدقيقة 
وأسرته  ألرملته  التعازي  عن  اإلعراب  وجرى  العزاء  سجل 

وزمالئه يف البعثة وحلكومة روسيا. 

األمم  أسرة  تتجمع  حيث  بالذات،  اللحظة  هذه  ويف 
الدول  السابقني، تكرر جمموعة  لتؤبن أحد أعضائها  املتحدة 
ألسرة  تعازيها  خالص  عن  اإلعراب  خاليل،  من  األفريقية، 
خسارهتم.  يف  وشعبها  روسيا  وحكومة  تشوركني  السفري 

فلترقد روح زميلنا الراحل بسالم. 

ملمثِّل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
ماليزيا، الذي سيتكلَّم بالنيابة عن جمموعة دول آسيا ومنطقة 

املحيط اهلادئ.

السيد مايونغ أونو )ماليزيا( )تكلم باإلنكليزية(: بالنيابة 
عن املمثل الدائم لبلدي، الذي يقوم بزيارة رمسية إىل جنيف، 
األعضاء يف جمموعة  الــ 54  الـدول  باسم  أتكلم  أن  يشرفين 
دول آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ، اليت تتوىل ماليزيا رئاستها 

لشهر آذار/مارس 2017. 

الروسي،  لالحتاد  الدائم  املمثل  لتأبني  اليوم  هنا  جنتمع 
شباط/  21 يف  احلياة  ودع  الذي  تشوركني،  فيتايل  السفري 

منصب  تشوركني  الراحل  السفري  توىل  لقد   .2017 فرباير 
املمثل الدائم لالحتاد الروسي ملا يقرب من 11 عاما، وكان 
شخصية شاخمة يف املحافل املتعددة األطراف اليت شارك فيها 
بصفته مثل روسيا يف األمم املتحدة. وحظيت خربته ومعرفته 
الزمالء واألصدقاء. وكان رجال  باحترام كبري بني  ومهاراته 
ذا قدرة فكرية رائعة ودبلوماسيا ممتازا يتمتع بصفات قيادية 
استثنائية. وكان يتحلى بكل خصال احلكمة واليت استفاد منها 

بلده كثريا يف األمم املتحدة خالل العقد املاضي. 

ُيقتدى  املتحدة  األمم  تشوركني يف  السفري  وكان عمل 
توافق  وبدا  املواقف  فيها  تباعدت  اليت  املسائل  به. وحىت يف 
بني  معروفا  تشوركني  السفري  كان  مستحيال،  بشأهنا  اآلراء 
الزمالء برغبته الدائمة يف املشاركة يف احلوار، ويف ذلك جتسيد 
خلصال الدبلوماسي احلقيقي. وعندما تسلم رئاسة جملس األمن 
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العوامل  أحد  وكان  هائلة  بصمة  ترك  عديدة،  مناسبات  يف 
الرئيسية املحركة إلسهامات األمم املتحدة يف املجتمع الدويل، 

وال سيما فيما يتعلق مبسائل السلم واألمن الدوليني. 

ماكسيم  والسيد  تشوركينا  إيرينا  السيدة  وننوه حبضور 
تشوركني هنا اليوم، وننوه بالسيدة أناستازيا تشوركينا، اليت 
تعازينا  اليوم، ونعرب عن خالص  معنا  يتسن هلا احلضور  مل 

القلبية لألسرة بأكملها.

وبالنيابة عن جمموعة دول آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ، 
أود أيضا أن أتقدم خبالص التعازي إىل البعثة الدائمة لالحتاد 
الروسي  االحتاد  حكومة  وإىل  املتحدة،  األمم  لدى  الروسي 
حياته  كرس  رجل  وفاة  على  احلداد  يف  نشارك  إذ  وشعبه، 
للدفاع عن بلده. ويف الواقع، لقد كان مصدر إهلام لنا مجيعا، 

حنن العاملني يف األمم املتحدة. 

ملمثَّل  اآلن  الكلمة  ُأعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
دول  جمموعة  عن  بالنيابة  سيتكلَّم  الذي  مولدوفا  مجهورية 

أوروبا الشرقية.

باإلنكليزية(:  )تكلم  مولدوفا(  )مجهورية  لوبان  السيد 
بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الشرقية، أود أن أتقدم بأحر 
التعازي يف وفاة زميلنا سعادة السفري فيتايل تشوركني، املمثل 
عن  أعرب  وأن  املتحدة،  األمم  لدى  الروسي  لالحتاد  الدائم 
مواساتنا ألسرته وزمالئه، فضال عن حكومة االحتاد الروسي. 
لقد كانت خدمة السيد تشوركني مميزة. فبعد التخرج 
من معهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية قبل 43 عاما، 
كرس كل حياته للخدمة يف السلك الدبلوماسي إذ تبّوأ خمتلف 
إدارة  ترأس  حيث  الروسية،  اخلارجية  وزارة  يف  املناصب 
يف  ُعني  مث  املاضي  القرن  من  التسعينات  بداية  يف  املعلومات 
عددا  وشغل  الروسي.  االحتاد  خارجية  وزير  نائب  منصب 
من الوظائف بدرجة سفري، مثل تلك اليت شغلها يف بلجيكا 

وكندا، وبدرجة سفري متجول يف وزارة اخلارجية الروسية. 

الشرف  وسام  ُمنح  املناصب،  تلك  يف  لعمله  وتقديرا 
ووسام االستحقاق الوطين ووسام ألكسندر نيفسكي. ومنذ 
من  سنة   11 قرابة  تشوركني  السفري  كرس   ،2006 عام 
الدبلوماسي،  حياته املهنية ألحد أصعب الوظائف يف املجال 
وهي املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة. وكان 
السفري تشوركني أحد أبرز املدافعني الفذين عن بلده. وأعطته 
جملس  مناقشات  يف  البارز  للحضور  فرصة  القوية  شخصيته 
األمم  أعمال  جدول  تعاجل  اليت  األخرى  املحافل  ويف  األمن 

املتحدة األوسع نطاقا.

وكان لدى السيد تشوركني متكن دقيق على صعيد املسائل 
املتعلقة باألمم املتحدة، واضطلع بدور قيادي فيما خيص تعزيز 
يف  بوضوح  الثرية  خربته  وجتلت  املنظمة.  يف  بلده  أولويات 
املناقشات بشأن طائفة من املواضيع احلامسة هنا يف األمم املتحدة. 
ويف منظمة تتالقى فيها العديد من الثقافات املختلفة، فإن بياناته 
وهُنجه كانت غري مألوفة ولكنها قوية. وحىت عندما كان اآلخرون 
ال يتشاطرون رأيه بالضرورة، فإهنم كانوا يصغون إليه بكثري من 
البارع،  الدبلوماسي  ذلك  تشوركني،  السفري  وكان  االهتمام. 
استثنائية.  مهمة  لديه  استثنائيا  وشخصا  بلده،  عن  قويا  مدافعا 
حبس  وُعرف  باحليوية  مفعمة  وروح  فريدة  شخصية  ذا  وكان 

الدعابة القوي لديه؛ وكان زميال جيدا وزوجا حمبا.

ولكن  حمزن.  خرب  دائما  هو  شخص  أي  وفاة  خرب  إن 
عندما حيدث ذلك ألحد زمالئنا، وهو زميل عملنا معه عن 
كثب، فإن األمر يكون حمزنا وصادما بقدر أكرب. ويعين التفاين 
أفكار جديدة  العمل جبد وإجياد  املتحدة،  يف عملنا يف األمم 
عندما تتباعد وجهات النظر حلد كبري ومحاية مصاحل بلداننا، 
وهو كثريا ما يعين قضاء ليال بال نوم يف مفاوضات ومناقشات 
دبلوماسية. وحنن نواجه اليوم اجلديد بأمل وقلق، فيما نتصدى 
البدايات  إحدى  فإن  ولألسف،  التحديات.  من  ملجموعة 
الصعبة ألحد األيام كانت الصباح األخري لزميلنا السفري فيتايل 

تشوركني.
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سيظل فيتايل تشوركني يف ذاكرة العديد منا، احلاضرين 
خلدمة  نفسه  كرس  دبلوماسيا  بوصفه  القاعة  هذه  يف  اليوم 
مصاحل بلده يف هذا املحفل العاملي، ودبلوماسيا حمترفا أمضى 
اللحظات األخرية من حياته. وقد تويف،  وقته يف عمله حىت 
تاركا أصدقاءه وأسرته قبل يوم واحد فقط من احتفاله بعيد 
ميالده اخلامس والستني. وهم سيتذكرونه دائما كزوج حمب 
وأب، اهتم بأسرته بالكثري من احلنان. وقد منحه بلده وسام 
الشجاعة تقديرا خلدماته وتفانيه ومثابرته وروحه املهنية العالية 
اليت أبان عنها يف منصبه بصفته املمثل الدائم لالحتاد الروسي 
أهم  إن  الروسي  اخلارجية  وزير  وقال  املتحدة.  األمم  لدى 
شيء بالنسبة للدبلوماسي هو قدرته على الدفاع عن مصاحل 
السبل  التماس  مع  حممومة،  مواجهة  يف  السقوط  دون  بلده 
الكفيلة بتوحيد اجلهود على أساس توازن املصاحل، وهذه هي 
أفضل طريقة ميكننا من خالهلا التعبري عن إجاللنا لصديقنا، أي 
مبواصلة العمل من أجل إجياد األساس لعامل أكثر هدوءا وأمنا 

ودميقراطية. وال يسعنا سوى أن نتفق متاما مع هذا التأبني.

وبينما نسعى إىل حتقيق السالم من أجل النهوض جبدول 
أعمال األمم املتحدة، فلنحرص أيضا على اتباع املسار الذي 
يسعى إىل حتقيق توافق اآلراء والتفاهم، وبذلك يظهر األعضاء 
احترامهم لدبلوماسي متفان ذي شخصية قوية، خدم مصاحل 
بلده يف األمم املتحدة بأكرب قدر من الثبات. فلريقد يف سالم.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
أمريكا  بلدان  جمموعة  عن  بالنيابة  سيتكلم  الذي  غواتيماال، 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

باإلسبانية(:  )تكلم  )غواتيماال(  السيد سكينر - كلي 
يشرفين أخذ الكلمة بالنيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية 
لالحتاد  الدائم  املمثل  الراحل  لتأبني  الكارييب  البحر  ومنطقة 
لقد  تشوركني.  إيفانوفيتش  فيتايل  السفري  صديقنا  الروسي، 
الدولية.  العالقات  يف  السلوك  كيفية  بشأن  غنيا  إرثا  ترك 

يف  اآلن  ترقد  روحه  أن  نعلم  ألننا  وفاته،  حتزننا  أال  وينبغي 
سالم. وبينما كان بيننا، فقد علمنا وجعلنا نفكر وساعدنا يف 

رؤية بعض املسائل من منظور خمتلف.

منا  كل  كان  عندما  عاما،   20 قبل  فيتايل  التقيت  لقد 
رئيسا لبعثة بلده يف كندا يف وقت كان العامل خالله أكثر سلما 
وأمضينا حلظات سعيدة نتزجل على اجلليد يف مزنل احلاكم العام 
لكندا. ويف عام 2006، تصادف وجودي مع وجود فيتايل 
فإنه  الكثرية،  مسؤولياته  ورغم  املنظمة،  هذه  يف  أخرى  مرة 
مل يبخل مطلقا على أي زميل بوقته وبصريته اهلائلة. وبفضل 
شخصيته ومواهبه، كان هذا الدبلوماسي الرائع مميزا بالتأكيد 
حىت خارج نطاق مسؤولياته الرمسية؛ فهو مل يكن جمرد شخص 
ودود ومهتم بشكل حقيقي مع اجلميع، بل كان على دراية 
بالتاريخ والظروف اليت أدت إليه، وهي معرفة مكنته من خدمة 
مصاحل بلده بشكل كامل. وهذا هو السبب يف إحساسنا العميق 
باخلسارة اليت ال ُتعوض لفقد تلك الشخصية السخية صاحبة 

املوهبة املستنرية واليت اتسمت بروح دعابة هتكمية ال ُتقارن.

الذي تشعر  الكبري  نفهم متاما األمل  إننا  القول  وال ميكننا 
نعرب  ولكننا  الروسي.  والشعب  املقربون  وأصدقاؤه  أسرته  به 
هلم عن مواساتنا وتعاطفنا، ونعرب هلم عن احترامنا وإعجابنا 
بشخص كان ممثال مميزا لبلده يف حياته. إن تذكر تفاين صديقنا 
فيتايل الذي أبان عنه كل يوم ويف كل اجتماع وكل دورة التقينا 
خالهلا يعين االعتراف بدبلوماسي بارع ومتميز. لقد كان فيتايل 
فريدا من نوعه وكان مستمعا شغوفا للحجج واملواقف، ولديه 
معرفة خبلفية كل مناقشة، كما كان مدافعا دؤوبا عن مصاحل 
باإلمكان  إنسانا  كان  ذلك،  كل  وقبل  أملعيا،  ومفاوضا  بلده 
التحدث معه دائما، ومستقيما يف تعامالته رغم أي اختالفات. 

لقد جسد فيتايل جوهر ممارسة العمل الدبلوماسي املعاصر.

وعلى الرغم من أنه قد غادرنا، يتعني على هذه املنظمة 
على  فيه  يتعني  الذي  الوقت  هذا  ويف  حية.  ذكراه  ُتبقي  أن 
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أن  جيب  االضطرابات،  من  العديد  مواجهة  املتحدة  األمم 
نتذكر حياته وأن نبقي على الروح والطاقة اللتني اتسم هبما 
لكي ميكننا حماولة حماكاة حسمه وشجاعته. ويف هذه املناسبة 
العميق  أسفنا  عن  ونعرب  القلبية  تعازينا  نقدم  فإننا  احلزينة، 
لزوجته وأوالده احلزاىن ولبلده. وجيب أن يصبح غيابه مصدرا 
لقوتنا، وعلينا أن نظهر بأفعالنا أن وجوده يف هذه املنظمة ويف 
به ونتذكره على  حياتنا كان حمل تقدير كبري، سنظل نشيد 

الدوام. فلترقد يف سالم، يا فيتايل إيفانوفيتش تشوركني.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
أملانيا، الذي سيتكلم بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الغربية 

ودول أخرى.

ببالغ  تلقينا  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أملانيا(  شولتز  السيد 
األسى واحلزن نبأ املوت املفاجئ لسفري االحتاد الروسي، فيتايل 
شخصية  تشوركني  السفري  كان  لقد  تشوركني.  إيفانوفيتش 
بارزة يف األمم املتحدة. وجعلت منه فترته الطويلة يف منصب 
املمثل الدائم لالحتاد الروسي ومعرفته العميقة مبلفات وعمليات 
توظيف  على  وقدرته  احلاد  وذكاؤه  املعقدة  املتحدة  األمم 

الدعابة برباعة، دبلوماسيا متميزا وممثال فعاال للغاية لبلده.

تشوركني  للسفري  األساسية  القوة  نقاط  بني  من  وكان 
الشخصي.  املستوى  على  نظرائه  مع  التواصل  على  قدرته 
ومهما كانت املناقشة حامية يف بعض السياقات الرمسية، إال أنه 
كان يتواصل دائما بعد ذلك مع أولئك الذين خيالفونه الرأي. 
ومل ينس فيتايل تشوركني قط أن مثة فرقا بني املواقف الرمسية 
بالبيانات.  يديل  الذي  الفرد  اإلنسان  وبني  املناقشة،  ونقاط 
جيري تعريف الدبلوماسية بأهنا تفاعل بني الناس، وهو التفاعل 
الذي يقود العمل الدبلوماسي إىل حد كبري، وقد أدرك السفري 

تشوركني تلك الفكرة جيدا وتقيد هبا للغاية.

ومنذ عام 2006، عندما توىل السفري تشوركني منصبه، ترك 
إسهامه على مدار 11 عاما أثرا ال ميحى على جملس األمن وعلى 

اخلارجية،  بلده  سياسة  عن  ووفيا  قويا  مدافعا  كان  لقد  عمله. 
وشكل موقفه الراسخ والواضح بشأن الكثري من القضايا املطروحة 
للتفاوض يف جملس األمن واجلمعية العامة مصدر إعجاب لألعضاء 

اآلخرين، ويف أحيان أخرى مصدر إحباط هلم.

ليس هناك إطراء يف عامل الدبلوماسية أكثر من أن حيترمك 
من خيالفونك الرأي. وقد حاز السفري تشوركني هذا االحترام 
من اجلميع، بغض النظر عن اخلالفات السياسية أو السياساتية. 
أخرى  ودول  الغربية  أوروبا  دول  جمموعة  أعضاء  سيتذكر 
فيتايل تشوركني مبهارته الدبلوماسية، وصوته املميز يف جملس 

األمن وظرفه الشخصي اهلائل.

تشوركني،  إيرينا  للسيدة  تعازينا  خالص  عن  ونعرب 
وابنيهما وزمالئنا يف البعثة الروسية، وكذلك لوزارة الشؤون 

اخلارجية يف موسكو.

 - ميالده  ذكرى  عشية  لزميلنا  املفاجئ  املوت  سيترك 
منهيا حياة ال تزال حافلة باخلطط واملشاريع - فجوة هائلة 
يف جملس األمن واجلمعية العامة ويف املجتمع األوسع للممثلني 

الدائمني. فلترقد روحه يف سالم.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: واآلن أعطي الكلمة لسعادة 
السيد ماثيو رايكروفت، رئيس جملس األمن لشهر آذار/مارس.

جملس  رئيس  املتحدة(،  )اململكة  رايكروفت  السيد 
األمن، )تكلم باإلنكليزية(: أعرب، باسم أعضاء جملس األمن، 
فيتايل  السفري  وزمالء  وأصدقاء  أسرة  إىل  القلبية  تعازي  عن 
تشوركني. لقد مر شهر بالتمام منذ عقد أول جلسة ملجلس 
املجلس  أعضاء  يزال  وال  تشوركني.  السفري  بدون  األمن 
مصدومني وحمزونني على وفاته املفاجئة. وال نزال مجيعنا نشعر 

بغيابه حول طاولة املجلس. 

خدم  استثنائيا  دبلوماسيا  تشوركني  السفري  كان  لقد 
مثل  وقد  عاما.   40 من  ألكثر  وتفان  ومهارة  بزناهة  بلده 



7/29 1707332

A/71/PV.72 21/03/2017

روسيا بامتياز، قبل جميئه إىل نيويورك، يف واشنطن العاصمة 
وبروكسل وأوتاوا، عالوة على وزارة اخلارجية يف موسكو. 
وقد كان جملس األمن - خالل الفترة اليت شغل فيها منصب 
ممثل روسيا الدائم لدى األمم املتحدة اليت فاقت العشر سنوات 
- منقسما يف كثري من األحيان. ويف مثل بيئة االنقسام تلك 
توضع مهارات الدبلوماسي موضع االختبار. وقد دافع السفري 
الروسية حبماس وذكاء ودعابة. وقد  املواقف  تشوركني عن 
معرفته  وكانت  صعبا،  ومفاوضا  بياناته  تقدمي  جييد  كان 

بأساليب عمل جملس األمن جتلب حسد نظرائه.

لقد كان فيتايل مهنيا حقيقيا عامل زمالءه باحترام ومتتع 
باحترام اجلميع يف قاعة املجلس يف املقابل. ويتذكر مجيع الذين 
لقد  دعابته.  وروح  مودته  دفء  املجلس،  خارج  يعرفونه، 
أدت وفاته إىل حرماننا مجيعا من دبلوماسي المع، بل كذلك 

من زميل وصديق موثوق به. فلترقد روحه يف سالم.

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
الواليات املتحدة األمريكية، اليت ستتكلم باسم البلد املضيف.

األمريكية( )تكلمت  املتحدة  )الواليات  السيدة سيسن 
املضيف،  البلد  املتحدة بصفتها  الواليات  باسم  باإلنكليزية(: 
وأسرة  تشوركني  إيرينا  السيدة  إىل  التعازي  خبالص  أتقدم 
تشوركني على الرحيل املبكر للسفري فيتايل تشوركني. كما 
نعرب عن تعاطفنا العميق مع زمالئنا يف البعثة الروسية على 

فقدان أحد أعظم دبلوماسيي دولتهم.

فريد  تشوركني  فيتايل  فإن  العام،  األمني  أشار  وكما 
من نوعه بالفعل. فقد كان على الدوام صوتا بليغا يف األمم 
الطويلة.  الوظيفية  حياته  طوال  بارعا  ودبلوماسيا  املتحدة 
كان  لقد  الثاقبة.  دعابته  وبروح  وحبكمته  بأملعيته  سنتذكره 
وقد  بلده،  سياسات  عن  الدفاع  يف  ثابتا  تشوركني  فيتايل 
عمل  من  متكن  اليت  الشخصية  العالقات  إلقامة  نفسه  كرس 
الدبلوماسية. ولئن مل نكن دائما نرى األشياء بذات املنظار، 

التوافق  فقد كانت للسفري تشوركني عني قادرة على حتديد 
وتعترف بقيمة تعزيز العالقات بني بلدينا.

وقد تعرض جمتمع األمم املتحدة لصدمة وخسارة، وحنن 
أنطوان  الروسي  الكاتب  لقد كتب  فيتايل هنا.  نفتقد وجود 
عمليا.  منها  نستفد  مل  إذا  للمعارف  قيمة  ال  أن  تشيكوف 
من  دائما  يستفيد  تشوركني  فيتايل  الراحل  زميلنا  كان  لقد 
معرفته. ومرة أخرى، تظل قلوبنا ودعواتنا مع أسرة تشوركني 

وزمالئنا يف البعثة الروسية وشعب االحتاد الروسي.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
االحتاد الروسي.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  إيليتشيف  السيد 
أوال وقبل كل شيء، أشكركم، سيدي الرئيس، كما أشكر 
املجموعات  ورؤساء  األمن،  جملس  ورئيس  العام  األمني 
والقليب  الصادق  تعبريهم  املضيف على  البلد  اإلقليمية وممثلي 
فيتايل  الروسي  لالحتاد  الدائم  املمثل  أسرة  إىل  تعازيهم  عن 

إيفانوفيتش تشوركني، وللوفد الروسي باألمم املتحدة.

لقد ظللنا نتلقى عبارات التعازي منذ حلظة وفاته املفاجئة 
وحىت اآلن. وال ميكننا أن نعد مجيع املكاملات اهلاتفية والرسائل 
فتح  الذي  التعازي،  كتاب  أصبح  وقد  زمالؤنا.  تلقاها  اليت 
جدا  ممتنون  إننا  اآلن.  جملدات  أربعة  األليم،  احلدث  مبناسبة 
الذين شاطرونا األحزان والذين وجدوا سبيال، بطريقة  لكل 

ما، لنقل تعاطفهم ونعي فيتايل إيفانوفيتش تشوركني. 

وأحبائه.  ألسرته  األصعب  بالطبع،  هي،  األيام  وهذه 
ألسرة  ومواساتنا  تعازينا  خالص  عن  أخرى  مرة  نعرب  إننا 
ييفيجينييفا،  إيرينا  السيدة  زوجته،  وإىل  تشوركني،  السفري 
وابنه، مكسيم، وابنته، أناستازيا. فقد فقدوا زوجا حمبا وأبا 
راعيا. ويعرف الذين ساعدهم احلظ من بيننا على رؤيته مع 
تظهر  كانت  وكيف  حرفيا  يتحول  كان  أنه  كيف  أسرته 
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شرارة غبطة يف عينيه. فقد كانت أسرته مصدر قوة له. ولعل 
إنين  ذلك.  أمهية  يدرك  البلدان  مجيع  يف  الدبلوماسيني  مجيع 
أؤكد ألسرته، يف زمان املحن هذا، أنه بإمكاهنا التعويل على 
دعمنا ومساعدتنا. ونأمل أن يؤدي تعاطف مجيع الذين أحبوا 
واحترموا وجبلوا فيتايل إيفانوفيتش، إىل التخفيف قليال من أمل 

خسارته اليت ال تعوض.

لقد هز نبأ وفاة السفري تشوركني روسيا. ومن الصعب 
أن نتذكر مناسبة مماثلة. فقد عرب اآلالف واآلالف من الناس 
الذين ال يعرفونه شخصيا عن خالص مشاعر احلزن على وفاته 
املفاجئة، يف مواقع عملهم. وقد كانت وفاته فقدا صعبا جدا 
ال يعوض للسياسة اخلارجية الروسية. فقد كان مهنيا من طراز 
بظرف  يتميز  كان  إنه  كما  وحاد.  فريد  بذكاء  ومتيز  رفيع 
ال يصدق وروح دعابة عظيمة. وقد كان مشرقا بال حدود 

وماهرا، وكان يف ذات الوقت قويا قوة مذهلة. 
تصعب املبالغة يف إجنازات السفري تشوركني. فقد احتفي هبا 
بعدد من جوائز الدولة العليا. وقد أوكلت إليه مسؤوليات كبرية 
داخل وزارة اخلارجية الروسية مرارا وتكرارا، وأحيانا يف أكثر 
املجاالت صعوبة وأمهية. وقد كانت عديدة ومتنوعة. فقد مشلت 
السكرتري الصحفي لوزارة اخلارجية السوفياتية، واملمثل اخلاص 
بصالحيات  وكسفري  البلقان،  تسوية  بشأن  الروسي  للرئيس 
القطبية، عالوة على مناصب  املنطقة  التعاون يف  لتطوير  خاصة 
دبلوماسية هامة يف عدد من البلدان يف أوروبا وأمريكا. وكان 
دائما حيقق أقصى حد ممكن من اإلجنازات، ليكتب بذلك عددا 
من الصفحات اهلامة يف تاريخ سياسة االحتاد الروسي اخلارجية. 
وقد ميز نفسه بفطنته وذكائه احلاد ومعرفته العميقة وبنظرة غري 
تقليدية إىل املشاكل. وقد كان زعيما حقيقيا يف مجيع مراحل 

رحلته، ومثاال جلميع الذين حالفهم احلظ بالعمل معه.

وقد ملعت موهبة السفري تشوركني أكثر يف آخر وظيفة 
رئيس  أشار  وقد  املتحدة.  األمم  لدى  دائم  كممثل  شغلها 

االحتاد الروسي، فالدميري بوتني، أنه:

“دافع حبزم واتساق، ألكثر من 10 سنوات، عن 
املصاحل الروسية بشأن أهم املسائل املدرجة يف جدول 
األعمال الدويل، األمر الذي تطلب جهدا هائال وتفان 

تام.”

وقد كان من املمكن أال تتفق معه، ولكن من املستحيل 
أال تثين على مواهبه الدبلوماسية ومهنيته وجاذبيته.

وكان قادرا على حل املشاكل برباعة على الرغم من كل 
املتعلقة  األسئلة  عن  اإلجابة  وعند  واجهها.  اليت  الصعوبات 
بعدم فعالية األمم املتحدة، كان فيتايل إيفانوفيتش يشري مرارا 
األمم  تكون  أن  مبوجبها  ميكن  ال  اليت  الصيغة  إىل  وتكرارا 
املتحدة أفضل من العامل الذي نعيش فيه. وسعى جاهدا أيضا 
جلعل عاملنا مكانا أفضل، وأن تكون األمم املتحدة أداة رئيسية 

للعمل املشترك ألجل حتقيق ذلك اهلدف. 

وسُيذكر فيتايل إيفانوفيتش يف إطار األمم املتحدة بإجنازاته 
العديدة. وكما قال السيد غوترييش للتو، فرمبا يذكره الكثريون 
بأحداث تشرين األول/أكتوبر 2016 حني كان يقف مع ممثلي 
العضوية يف جملس األمن وأعلن حبماس واضح  الدائمة  الدول 
العام  األمني  ترشيح  مسألة  بشأن  املجلس  اختذه  الذي  القرار 
جملس  رئاسة  تتوىل  روسيا  كانت  الوقت،  ذلك  ويف  اجلديد. 
يف  استثنائي  بدور  إيفانوفيتش  فيتايل  اضطلع  حني  يف  األمن، 
منعطف التحول يف حياة املنظمة، وكانت تلك إحدى حلظات 
إىل  دائما  يدعو  وكان  املجلس.  أعضاء  بني  احلقيقية  الوحدة 
تعزيز املجلس مهما كانت صعوبة عملية التغلب على اخلالفات. 

وكان السفري تشوركني على إميان باألمم املتحدة. وإن 
قاعة اجلمعية العامة املكتظة اليوم خلري دليل على جهده اليومي 
الذي ال يكل ألجل تعزيز سلطة املنظمة ونفوذها يف مجيع أحناء 
العامل الذي سيذكر ذلك لفترة طويلة من الزمن، ليس بني هذه 
اجلدران اليت أصبحت عزيزة جدا عليه فحسب، بل أبعد منها 
بكثري ورمبا يف كل واحدة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
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اليت عمل ممثلوها مع هذا الدبلوماسي الروسي املذهل، وذلك 
الشخص الفريد الرائع. فليتغمده الرب برمحته.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: سأعلق اجللسة اآلن لتمكني 
األمني العام وشخصي من وداع أسرة السفري تشوركني.

الساعة  واستؤنفت   10/55 الساعة  اجللسة  ّعلقت 
.11/00

البند 138 من جدول األعمال )تابع( 

املتحدة  األمم  نفقات  لقسمة  املقررة  األنصبة  جدول 
.)A/71/764/Add.5(

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: وفقا للممارسة املتبعة، أود 
 A/71/764/Add.5 الوثيقة  إىل  العامة  اجلمعية  انتباه  أوجه  أن 
اليت يبّلغ فيها األمني العام رئيس اجلمعية العامة بأن فانواتو قد 
 A/71/764 سددت - بعد صدور مذكرته الواردة يف الوثيقة
- املبالغ الالزمة خلفض متأخراهتا إىل ما دون املبلغ املحدد يف 

املادة 19 من امليثاق.

هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علما باملعلومات 
الواردة يف الوثيقة A/71/764/Add.5؟

تقرر ذلك.

البند 66 من جدول األعمال )تابع(

القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب 

للقضاء  الدويل  باليوم  االحتفال  مبناسبة  تذكارية  جلسة 
على التمييز العنصري

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: تستأنف اجلمعية العامة اآلن 
النظر يف البند 66 من جدول األعمال ألجل االحتفال باليوم 
بشأن  مناقشة  وإجراء  العنصري  التمييز  على  للقضاء  الدويل 
الكراهية، مبا يف ذلك يف  العنصري والتحريض على  التنميط 

املؤرخ  القرار 181/71  من  للفقرة 27  وفقا  اهلجرة  سياق 
19 كانون األول/ديسمرب 2016. 

العنصري  التنميط  موضوع  بشأن  بيانا  اآلن  وسأتلو 
والتحريض على الكراهية، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة.

بالذكرى  لالحتفال  آذار/مارس   21 يف  اليوم  وجنتمع 
وهي  العنصري.  التمييز  على  للقضاء  الدويل  لليوم  اخلمسني 
فرصة لنا مجيعا للتفكري يف أخطاء ماضينا وجتديد عزمنا على 
للمرة  العامة  اجلمعية  أعلنت  وحني  بتكرارها.  السماح  عدم 
على  للقضاء  الدويل  اليوم  بوصفه  آذار/مارس   21 األوىل 
قبل  من  احلازمة  القيادة  حتت  ذلك  كان  العنصري،  التمييز 
جنوب أفريقيا لعدم السماح مطلقا بنسيان الظلم الذي سببه 
الفصل العنصري. وقد مت اختيار ذلك التاريخ إحياء لذكرى 
أولئك الـ 69 األشخاص العزل الذين قتلوا على يد الشرطة 
أثناء مظاهرة سلمية ضد سياسات حقبة الفصل العنصري يف 

مدينة شاربفيل جبنوب أفريقيا. 

وأود أن أثين يف هذه املناسبة، باسم اجلمعية العامة، على 
جنوب أفريقيا لقيادهتا العاملية يف جمال مكافحة العنصرية. وأود 
أن أشكر على وجه اخلصوص، سعادة السيدة سوزان شابانغو، 
وزيرة شؤون املرأة يف رئاسة جنوب أفريقيا، وسعادة السيد غيوم 
إكوادور،  البشرية يف  التنقالت  اخلارجية وشؤون  لونغ، وزير 

اللذين سيخاطبان اجلمعية العامة يف وقت الحق اليوم.
ندرك  أن  مجيعا  علينا  سيصعب  عاملنا،  إىل  نتطلع  وإذ 
مدى بعدنا عن الفوز بالكفاح العاملي ضد العنصرية وكراهية 
أن  الرغم من  يتصل بذلك من تعصب. وعلى  األجانب وما 
اهلجرة العاملية قد أصبحت إحدى مسات التاريخ البشري منذ 
التشريد  عوامل  عنه  أسفرت  مما  الرغم  وعلى  طويل،  وقت 
إال  ديارهم،  من  السكان  من  أعداد كبرية  من طرد  القسري 
يف  األيام  هذه  واملهاجرون  الالجئون  ُيستقَبل  ما  كثريا  أنه 
على  يتعني  والتعصب. ويف حني  واخلوف  الريبة  من  ظروف 
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العامل أن حيشد قدرته على إبداء التعاطف واإلنسانية املشتركة 
احلرب  منذ  وأزمة الجئني  إنسانية  أزمة  نتصدى ألكرب  وحنن 
العاملية الثانية، فما زلنا نشهد عوضا عن ذلك جرائم الكراهية 
االعتداءات على  اللجوء، عالوة على  املهاجرين وطاليب  ضد 
املهاجرين  تستهدف  اليت  املباشرة  والتهديدات  العبادة  أماكن 
نؤكد  أن  الظروف،  هذه  مثل  يف  علينا  وجيب  واألقليات. 
جمددا إمياننا باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
العنصري بعد مضي أكثر من 50 عاما على اعتمادها من قبل 
اجلمعية العامة، فضال عن التزامنا بإعالن وبرنامج عمل ديربان.

ويف هذه األوقات احلافلة بالتحديات، يقتضي منا اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان الوقوف ضد العنصرية وكره األجانب 
والكراهية أينما كانت. ويتعني على ذوي الضمري أن يدافعوا 
عن التعددية والتفاهم بني الثقافات مىت واتتهم الفرصة لذلك. 
ويتعني على القادة السياسيني يف مجيع أحناء العامل أن يكونوا 
ويتعني  للمهاجرين.  الواجب  االحترام  وإبداء  للتسامح  قدوة 
علينا تعزيز التوعية بني الثقافات يف مدارسنا بغية غرس احترام 
التنوع وفهم اإلسهام اإلجيايب الذي ميكن أن يقدمه الالجئون 
واملهاجرون إىل جمتمعاتنا واقتصاداتنا. ويتعني علينا قبل ذلك 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  لتنفيذ  الكامل  الدعم  تقدمي  كله 
2030 وضمان مستقبل أكثر أمنا واستدامة ورخاء للجميع 
- أي مستقبل من شأنه أن حيد كثريا من األسباب األساسية 
اليت تدفع األشخاص إىل مغادرة ديارهم. ويشمل ذلك القضاء 
على الفقر املدقع وبناء جمتمعات سلمية وشاملة للجميع وتعزيز 
الرخاء واحلد من عدم املساواة وحتسني فرص احلصول على 
التعليم ومكافحة تغري املناخ ومحاية بيئتنا الطبيعية. وأخريا، جيب 
علينا اغتنام الفرصة التارخيية اليت ستتيحها لنا املفاوضات املقبلة 
واملنظمة  اآلمنة  اهلجرة  أجل  العاملي من  االتفاق  بشأن وضع 
والنظامية لتأكيد احترام حقوق املهاجرين على النطاق العاملي.

جنوب  أبناء  ألشهر  كلمات  باقتباس  أختتم  أن  وأود 
أفريقيا، نيلسون مانديال، الذي قال مقولة جديرة بالذكر ذات 

مرة: 

لون  يولد كارهًا لشخص آخر بسبب  أحد  “ال 
بشرته أو خلفيته أو دينه. ال بّد للناس من أن يتعلموا 
الكراهية، وإذا استطاعوا ذلك، فيمكن تعليمهم املحبة، 
من  فطرية  أكثر  بصورة  اإلنسان  قلب  من  تنبع  ألهنا 

نقيضها”.

أعطي الكلمة اآلن لألمني العام.

األمني العام )تكلم باإلنكليزية(: كما ذكر رئيس اجلمعية 
العامة للتو، يذّكرنا اليوم بأن 69 من املحتجني العزل قتلوا يف 
عام 1960 يف شاربفيل جبنوب أفريقيا أثناء مظاهرة سلمية 
العنصري.  الفصل  نظام  عن  الصادرة  التمييزية  القوانني  ضد 
أفريقيا يف  وأضم صويت إىل صوته يف اإلشادة بقيادة جنوب 
وبينما  ذلك،  ومع  العنصري.  التمييز  ضد  املشترك  كفاحنا 
ُنجيل النظر يف املشهد العاملي بعد مرور 57 عامًا، يبدو أننا 

نعيش يف عامل يزداد تعصبًا وأكثر انقسامًا.

وُيستهدف  االزدياد.  يف  آخذان  والعنف  فالتمييز 
أو  اإلثين  أصلهم  أو  جنسيتهم  أو  عرقهم  بسبب  األشخاص 
إغالق  جيري  ذلك،  على  وعالوة  اجلنسي.  ميلهم  أو  دينهم 
يسوده  وقت  ويف  الدويل.  الالجئني  نظام  وتقويض  احلدود 
املجتمعات  وصم  السهل  من  يغدو  والتغيري،  االضطراب 
الضعيفة بأهنا سبب املشاكل. وأصبح املهاجرون كبش فداء 
سهال، بينما أصبح كره األجانب منتشرًا على نطاق واسع. 
وغالبًا ما ُتستهدف النساء والفتيات من األقليات. وتتعرض 
السلطات.  جانب  من  العنصري  للتنميط  األقليات  من  كثري 
ويف أغلب األحيان، أصبح خطاب الكراهية والتنميط والوصم 
مركز  إىل  اهلامشية  الشخصيات  وانتقلت  طبيعية.  أمورًا 

الصدارة يف العديد من النظم السياسية.

وعلى الرغم من تلك الصورة القامتة، فهناك بصيص من 
األمل. إن ماليني الناس جيهرون بانتقاد العنصرية والتعصب. 
وفتحت العديد من املجتمعات املحلية قلوهبا وأبواهبا لالجئني 
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واملهاجرين مع االعتراف باهلجرة وتقديرها بوصفها جزءًا من 
احلل ملشاكلنا العاملية.

التقدم  البناء على ذلك  اليوم هو يوم ُيستفاد منه يف  إن 
إللغاء  اجلهد  من  مزيد  وبذل  ذلك  من  أكثر  هو  مبا  والقيام 
اإلنسان  حقوق  ومحاية  التعصب  ومكافحة  االنقسامات 
املشتركة.  التزاماتنا  جبميع  تذكري  أيضًا  هو  واليوم  للجميع. 
فعالة  تتخذ إجراءات  أن  الدول  الدويل من  القانون  ويقتضي 
ملنع وإزالة التمييز على مجيع األسس ويف كل املجاالت املدنية 
عليها  وجيب  والثقافية.  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية 
توخي اليقظة واالستجابة الفورية وبصورة مالئمة، مبا يف ذلك 
والقومية  العنصرية  الكراهية  على  التحريض  طريق حظر  عن 
احلفاظ على  عليها  العنصري. وجيب  التنميط  وإهناء  والدينية 

سالمة النظام الدويل حلماية الالجئني.

ويكافحوا  أصواهتم  والسياسيون  القادة  يرفع  أن  وجيب 
حقوق  عن  الدفاع  منا  كل  على  وجيب  الكراهية،  خطاب 
اإلنسان. وأشيد مبنظمات املجتمع املدين يف مجيع أحناء العامل 
على تذكرينا بأننا حباجة إىل القيام باملزيد وعلى حنو أفضل. 
وحنن مجيعًا لدينا دور نؤديه. واليوم الدويل للقضاء على التمييز 
العنصري يربز مسؤوليتنا اجلماعية. ففي هناية املطاف، يزعزع 
التمييز العنصري استقرار املجتمعات وينال من الدميقراطيات 

ويقوض مشروعية احلكومات. 

بالبشرية  االرتقاء  ميكننا  التمييز،  إلهناء  معا  وبالعمل 
والديانات  األعراق  متعددة  املجتمعات  تصبح  وبينما  مجعاء. 
والثقافات، أمسينا حباجة إىل مزيد من االستثمارات السياسية 
وحتقيق  اجلميع  استيعاب  أجل  من  واالقتصادية  والثقافية 
بناء  وميكننا  املستدامة.  التنمية  أهداف  مع  متشيًا  التماسك، 
فهو  للضعف.  مصدرًا  ليس  التنوع  بأن  تعترف  جمتمعات 

مصدر قوة وثراء.

التمييز.  على  ولنقِض  التعصب  ضد  فلنقف  ولذلك، 
احترام  كفالة  أجل  من  العاملية  محلتنا  يف  معًا  قوانا  ولنوحد 

اجلميع وسالمتهم وكرامتهم.

على  العام  األمني  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
بيانه.

القرار  يف  قررت،  العامة  اجلمعية  أن  األعضاء  يذكر 
181/71، أن يشارك مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
اإلنسان يف هذه اجللسة التذكارية. وأفهم أن السيد زيد رعد 
زيد احلسني، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،مل 
يتمكن من احلضور معنا هنا اليوم بسبب مشاركته يف اجتماع 
مماثل يف إطار جملس حقوق اإلنسان يف جنيف. وجيري حاليًا 

توزيع بيانه على مجيع الطاوالت.

وقبل أن منضي قدمًا، أود اآلن أن أستشري األعضاء بغية 
املناسبة،  هذه  ببيانات يف  اإلدالء  إىل  التالني  املتكلمني  دعوة 
وفقًا للفقرة 27 من القرار 181/71، وهم كما ذكرت يف 
املمثلة  السيدة لويز أربور،  رساليت املؤرخة 15 آذار/مارس: 
اخلاصة لألمني العام املعنية باهلجرة الدولية؛ والسيدة أناستازيا 
كريكلي، رئيسة جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ والسيد 
املعاصرة  باألشكال  املعين  اخلاص  املقرر  روتريي،  موتوما 
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
أن  أعترب  أن  يل  هل  اعتراض،  مثة  يكن  مل  وما  تعصب.  من 
اجلمعية ترغب، دون إرساء سابقة، يف دعوة هؤالء املتكلمني 

إىل اإلدالء ببيانات خالل هذه اجللسة التذكارية؟

تقرر ذلك.

للتو،  املتخذ  للقرار  وفقًا  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
أعطي الكلمة اآلن للسيدة لويز أربور، املمثلة اخلاصة لألمني 

العام املعنية باهلجرة الدولية.
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كبري  لشرف  إنه  باإلنكليزية(:  )تكلمت  أربور  السيدة 
يل أن أحضر مع اجلميع اليوم وأنا أبدأ والييت بصفيت املمثلة 
يف  أشارك  وأن  الدولية،  باهلجرة  املعنية  العام  لألمني  اخلاصة 
هذه اجللسة العامة التذكارية للجمعية العامة لالحتفال باليوم 
الدويل للقضاء على التمييز العنصري ومعاجلة موضوع التنميط 
سياق  يف  ذلك  يف  مبا  الكراهية،  على  والتحريض  العنصري 
اهلجرة. ويف الواقع، يأيت موضوع هذا احلدث التذكاري يف 
وقته متامًا، ألن اجلمعية العامة اعتمدت مؤخرًا بتوافق اآلراء 
إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين )القرار 1/71( 
عاملي  اتفاق  وضع  يف  وشرعت   ،2016 أيلول/سبتمرب  يف 
والنظامية والذي من شأنه، يف  اآلمنة واملنظمة  اهلجرة  بشأن 
مجلة أمور، أن يتطرق إىل مكافحة العنصرية وكره األجانب 

والتمييز والتعصب جتاه مجيع املهاجرين.

 244 بـ  اليوم  الدوليني  املهاجرين  عدد  يقدر  وبينما 
مليونًا، وهو ما ميثل زيادة عن عدد الـ 175 مليونًا امُلسجل 
بالتأكيد،  يرتفع  أن  املتوقع  من  عدد  وهو   ،2000 عام  يف 
ميكن أن يشكل االتفاق العاملي تقدمًا ليس على صعيد طريقة 
نظرتنا إىل املهاجرين ومعاملتهم فحسب، بل أيضا على صعيد 
التنوع. ولكن على  قبول  للمجتمعات  اليت ميكن هبا  الكيفية 
الرغم من أن املجتمع الدويل اختذ تلك اخلطوة التارخيية خالل 
نشهد  فإننا  املاضي،  أيلول/سبتمرب  يف  املنعقد  القمة  اجتماع 
يف  املهاجرين  جتاه  واسع  نطاق  على  ومنتشرًا  كبريًا  عداء 
العنصري  التمييز  مظاهر  فإن  ولألسف،  البلدان.  من  العديد 
وكراهية األجانب جتاه املهاجرين تواكب زيادة التنقل البشري 
املهاجرين،  باستقبال  املاضي  اعتّزت يف  اليت  البلدان  حىت يف 
املهاجرين  حيال  خماوفها  تنم عن  نشازًا  أصواتًا  نسمع  وبتنا 
الوافدين على حدودها اليوم. والواقع أنه ال ميكن ألي بلد أن 
التمييز العنصري أو كراهية  العنصرية أو  يدعي أنه خاٍل من 

األجانب أو التعصب.

ليصبح  اهلجرة  سياسات  عن  احلديث  يرتد  وعندما 
مناقشات حممومة ُتشيطن املهاجرين وتصفهم بأهنم أعباء على 
املسامهات  فإن  الدقة،  إىل  تفتقر  حاالت  ُتكرس  أو  املجتمع 
الوقائعية واإلجيابية للغاية للمهاجرين يف جمتمعاتنا واقتصاداتنا 
ُتحجب وتتعّرض خلطر النسيان متامًا. وكثريًا ما تكون تلك 
إىل  سياسية  بدعوات  مصحوبة  سياسيًا  املشحونة  املناقشات 
تقييد اهلجرة أو وقفها متامًا، فضاًل عن زيادة التقارير السلبية 
عنها يف وسائط اإلعالم. كما أهنا ميكن أن تنقلب أحيانًا إىل 
أعمال عنف وختويف ضد األقليات. لقد أوجدت املناقشات 
حول اهلجرة يف كثري من أحناء العامل مناخًا أصبح من السهل 
جدًا فيه أن نرى املهاجرين مسؤولني بصورة مباشرة أو غري 
التماسك  انعدام  أو  األمنية  املسائل  أو  البطالة  عن  مباشرة 
األخرى،  السلبية  املسائل  من  العديد  بني  من  االجتماعي، 
عمليات  يف  متأصلة  القبيل  هذا  من  مسائل  أن  نعلم  ولكننا 

التغيري األكثر تعقيدًا.

ولتصويب املفاهيم املغلوطة عن اهلجرة واآلراء املتعصبة 
املتصفة بالتمييز وكره األجانب النامجة عنها، فإننا حباجة إىل 
 - اهلجرة  بشأن  انفتاحا  ومشوال  توازنا  أكثر  خطاب  إعداد 
خطاب يبتعد عن اعتبار املهاجرين عبئا أو هتديدا وينحو إىل 
إسهاما  باعتبارمها  وتنوعهم  البشر  بتنقل  والقبول  االعتراف 
وجيب  قوية.  واقتصادات  باحليوية  مفعمة  جمتمعات  إجياد  يف 
علينا العمل من أجل حتقيق اإلدماج االجتماعي لتعزيز تبادل 
بالتحول اجلماعي وباالزدهار لكل من  ذي اجتاهني، يسمح 

املهاجرين واملجتمعات املضيفة. 

فاملهاجرون هم اجلسور بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد. 
اجلديد،  والتفكري  اجلديدة  األفكار  تشعل  اليت  الشرارة  وهم 
وتعزز االبتكار وتدفع املجتمعات إىل األمام وليس إىل اخللف. 
فهم جيلبون معهم مهاراهتم يف مباشرة األعمال احلرة لإلسهام 
بلداهنم األصلية  أيضا يف  بينما يسامهون  اجلديدة،  بلداهنم  يف 
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من خالل حتويالهتم، اليت جتاوزت يف عام 2015 وحده مبلغ 
601 بليون دوالر. 

تشابك  زاد  املتنقلني،  األشخاص  عدد  تزايد  وكلما 
تصبح  أن  احتمال  تزايد  ومع  املجتمعات.  وتنوع  الثقافات 
القاعدة ال االستثناء، فإن أحد أهم  التعددية هي  املجتمعات 
التحديات اليت تواجهنا هو املساعدة يف إدراك قيمة هذا التنوع 
االجتماعي والثقايف والديين والعرقي املتنامي وإدارته. ويف هذا 
األمني  مع  كثب  عن  بالعمل  اعتزاز  أميا  أعتز  فإنين  الصدد، 
العام لدعم محلة “معًا - كفالة االحترام والسالمة والكرامة 
يف  بدعمها  أيضا  األعضاء  الدول  التزمت  اليت  للجميع”، 
إعالن نيويورك. إن احلملة تطلق حوارا جديدا بشأن الالجئني 
واملهاجرين، يسلط الضوء على اإلسهامات االقتصادية والثقافية 
واالجتماعية للمهاجرين من أجل تعزيز التماسك االجتماعي 
عن  واألكاذيب  السليب  التنميط  مكافحة  نفسه  الوقت  ويف 
املهاجرين. وأعتقد أن أحد أهم عناصر محلة “معًا - كفالة 
االحترام والسالمة والكرامة للجميع” هو أهنا حتملنا مجيعا - 
األمم املتحدة واحلكومات والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم 
أنفسهم -  املدين واملهاجرين  واألوساط األكادميية واملجتمع 
مسؤولية القيام بدور يف تشجيع اخلطاب القائم على احلقائق 
إىل  املحلي  املستوى  من  تبدأ  وهي  التنوع.  حيتضن  والذي 
املحلية واملدن  األفراد واملجتمعات  إشراك  األعلى من خالل 
والبلدان اليت تسعى إىل تغيري اخلطاب وتعزيز قيمنا املشتركة 

املتمثلة يف التسامح واحترام الكرامة اإلنسانية.

يف اخلتام، وبينما نعمل مجاعيا حنو وضع االتفاق العاملي 
تركيز  فلنكفل  والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  اهلجرة  أجل  من 
أجل  من  معا  هبا  نعمل  أن  ميكننا  اليت  السبل  على  االتفاق 
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 
يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين. وللقيام بذلك، من 

الضروري أن حنسن االنطباع العام عن املهاجرين، استنادا إىل 
معلومات وقائعية عن اإلسهامات اإلجيابية للمهاجرين. 

بإخالص  وأتعهد  ألتزم  فإنين  اجلديد،  دوري  أباشر  وإذ 
بتعزيز جهودنا اجلماعية الرامية إىل إحداث نقلة يف اخلطاب 
ومجيع  املهاجرون  فيه  ُيعامل  عاملي  جمتمع  إجياد  إىل  والدعوة 

الناس بال متييز.

للتو،  املتخذ  للقرار  وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
جلنة  رئيسة  كريكلي،  أناستازيا  للسيدة  اآلن  الكلمة  أعطي 

القضاء على التمييز العنصري.

امسحوا  أوال،  باإلنكليزية(:  )تكلمت  كريكلي  السيدة 
يل، باسم جلنة القضاء على التمييز العنصري، أن أشكر اجلمعية 
العامة على منحي شرف وفرصة احلضور هنا مع الوفود من 

أجل أن أشاطركم أفكاري يف هذا اليوم التارخيي. 

أثارت األحداث املروعة اليت وقعت يف 21 آذار/مارس 
العامل  غضب  شاربفيل،  مذحبة  باسم  ُتعرف  واليت   ،1960
العنصري.  الفصل  ضد  الكفاح  يف  التحول  نقطة  وأصبحت 
وكما نعلم، يتم االحتفال هبا حاليا يف مجيع أحناء العامل بوصفها 

اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري.

العامة يف  اعتمدت اجلمعية  وبعد ذلك خبمس سنوات، 
بكافة  العنصري  التمييز  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  املقر 
احلني،  ذلك  منذ  عاما  من 50  أكثر  وبعد  واليوم،  أشكاله. 
ميكننا أن ننوه بإحراز تقدم إلهناء العنصرية وآثارها على النساء 
والرجال واألطفال على الصعيد العاملي. وباسم جلنة القضاء 
على التمييز العنصري، أود أن أنوه بالتزامات الدول وبالعمل 
الذي قامت به الشعوب يف كل مكان، مما هيأ الظروف اليت 
املستمرة  بالشجاعة  شيد  أ  كما  ممكنا.  التقدم  ذلك  جعلت 
واجلهود الدؤوبة للمجتمع املدين على الصعيد العاملي من أجل 

ضمان استمرار هذا التقدم. 
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ومع ذلك، وكما يبني عمل اللجنة، فإن التمييز العنصري 
ال يزال ميثل أحد الشواغل احلالية يف كل بلد من بلدان العامل. 
وال يزال إرث األشكال املبكرة من العنصرية والرق واالستعمار 
على حاله وهو يتجلى يف التمييز ضد السكان املنحدرين من 
أصل أفريقي والشعوب األصلية وعدد من اجلماعات األخرى 
قصد  عن  سواء  العنصري،  التمييز  إن  العاملي.  الصعيد  على 
العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  تعريفه  حبسب  كنتيجة،  أو 
أو كالمها ميكن  أحدمها  االتفاقية -  من  املادة 1  حبكمة يف 
التنميط  تطبيقه - ال يزال ظاهرة خبيثة مرئية، وال سيما يف 
العنصري والتحريض على الكراهية. وكثريا ما يستهدف ذلك 
أيا  البداية،  من  واضحني  لنكن  ولكن  والالجئني،  املهاجرين 
ُمكلفة  حماولة  ميثل  العنصري  التنميط  فإن  املستهدفون،  كان 
وغري فعالة لتحقيق العدالة أو حلماية األمن القومي، وهو أمر 
آدمية  من  ينتقص  ما  كثريا  فالتحريض  بسهولة.  إثباته  ميكن 
إخواننا من بين البشر بطرق كانت هلا عواقب مروعة وموثقة 

على مجيع السكان والشعوب. 

وتوثيقه بصورة جيدة،  أخرى، وكما مت متحيصه  ومرة 
العام  اللجنة أمام االجتماع  ببيان  فلنتذكر أيضا أن نستشهد 
لالجئني  الكربى  الزنوح  حبركات  املعين  املستوى  الرفيع 
واملهاجرين، الذي عقد يف املقر يف 19 أيلول/سبتمرب 2016. 
إن املهاجرين والالجئني يسهمون بإسهامات هامة وإجيابية يف 
املجتمعات واملجتمعات املحلية، ومن الضروري اعتماد تدابري 
أجل  من  والعدالة  واملساواة  التمييز  عدم  مبادئ  على  قائمة 
بناء جمتمعات مستقرة وسلمية، األمر الذي سيعود إجيابا على 

البشرية مجعاء. 

الرامية إىل الوصم  ومع ذلك، ويف ظل استمرار اجلهود 
وإحداث الفرقة، اليت يكررها القادة مرارا باستهتار مستخدمني 
أشكاال متعددة الوسائط لتحقيق مصاحلهم قصرية األجل، فإن 
تركيز اجلمعية اليوم على التنميط العنصري والتحريض، مبا يف 

ذلك يف سياق اهلجرة، ميثل اعترافا هاما حباالت التمييز الكبرية 
هذه، مبا يف ذلك على املستويات املؤسسية. وتشاطر اللجنة 
اجلمعية قلقها إزاء ذلك وتتفق معها على وجود حاجة ملحة 

حاليا لتوضيح األمر ومعاجلته. 

جتري  الكراهية  على  والتحريض  العنصري  التنميط  إن 
معاجلتهما تقريبا يف مجيع املالحظات اخلتامية للجنة املوجهة إىل 
الدول قيد االستعراض. وتستند هذه املالحظات إىل االتفاقية 
تنفيذ  على  ووافقت  بلدا   178 اآلن  حىت  عليها  اليت صدق 
اليت  للجنة  العامة  بالتوصيات  ذلك  يف  مسترشدة  أحكامها، 
توضحها وتفسرها. ويف الواقع، يوجد حتت تصرف املجتمع 
الدويل بالفعل، من خالل هذه األحكام وغريها من األحكام 
واإلقليمي،  العاملي  الصعيدين  على  اإلنسان  حبقوق  املتعلقة 
والتحريض  التنميط  حتديد  بشأن  ومؤشرات  إرشادات 

والتصدي هلما والقضاء عليهما. 

فعلى سبيل املثال، ميثل التنميط العرقي أحد أوجه التركيز 
منع  بشأن  للجنة  والثالثني  احلادية  العامة  التوصية  اخلاصة يف 
اجلنائية.  العدالة  نظام  عمل  وسري  إدارة  يف  العنصري  التمييز 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن التوصية العامة رقم 30 بشأن التمييز 
ضد غري املواطنني تدعو الدول إىل ضمان أال تنطوي تدابري 
إليه. وهي توصي  أو أن تؤدي  مكافحة اإلرهاب على متييز 
الدول باختاذ إجراءات صارمة ملواجهة أي نزعة الستهداف أو 
وصم أو إعطاء صورة منطية مقولبة أو مسات ألفراد جمموعات 
غري املواطنني على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل 
ِقبل السياسيني واملسؤولني  القومي أو العرقي، وال سيما من 
واملرّبني ووسائط اإلعالم، أو على شبكة اإلنترنت وغريها من 
شبكات االتصاالت اإللكترونية، وداخل املجتمع بشكل عام. 

التدابري،  بشأن  إجراءات  اختاذ  ضرورة  إىل  أيضا  ونشري 
ليس يف السياسات والتشريعات الوطنية فحسب، بل على مجيع 
العناصر يف اإلدارة احلكومية.  املستويات وتوجيهها إىل مجيع 
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واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تكرر اإلعراب عن هذه الشواغل 
اليت تشكل جزءا هاما من عمل املقرر اخلاص املعين باألشكال 
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، وهي واضحة يف توصياته. وسيقوم زميلي، 

بطبيعة احلال، بالتكلم أمام اجلمعية الحقا.

الكراهية  وخطاب  والكراهية  التحريض  إىل  اآلن  أنتقل 
العنصري، حيث تراعي التوصية العامة رقم 35 للجنة املادة 4 
من االتفاقية، اليت تلزم الدول باختاذ تدابري فورية وإجيابية من 

أجل القضاء على التحريض وعلى التمييز العنصري.

إن جلنة القضاء على التمييز العنصري واضحة، وتشري إىل 
العنصرية ألخطر  التعبري عن  يترك جترمي  بأن  توصيتها  ذلك يف 
مضمون  املثال،  سبيل  على  االعتبار،  يف  يأخذ  وأن  احلاالت 
والثقايف،  واالجتماعي  االقتصادي  واملناخ  وشكله،  اخلطاب 
وتتطلب  وأهدافه.  اخلطاب  نطاق  وكذلك  املتكلم،  ومركز 
معاجلة األسباب اجلذرية ل خطاب الكرنصرية، اختاذ عدد من 
املبادرات، مبا يف ذلك يف جماالت التعليم والثقافة واإلعالم. وأود 
أولئك  جانب  من  واضحة  قيادة  تتطلب  أهنا  أيضا  أضيف  أن 
الذين تدعوهم مناصبهم إىل القيام بذلك، ناهيك عن القليل من 
الشجاعة من جانب أولئك الذين أشرت إليهم، والذين ناضلوا 

ضد العنصرية يف العديد من البلدان على مر السنني.

إن سياق اهلجرة، كما أشار إىل ذلك متكلم سابق، هو 
سياق حايل بالغ التعقيد لكي تتم معاجلة مسائل العنصرية يف 
إطاره يف كل بلد، سواء وصفنا تلك البلدان بأهنا بلدان مرسلة 
املقصد.  بلدان  يسمى  ما  خاص  بشكل  أو  عبور،  بلدان  أو 
اخلتامية  املالحظات  يف  أيضا  التحديات  تلك  تناول  ويتم 
للجنة. وندعو الدول اليت مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية 
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وباقي 
العمل  منظمة  التزامات  ذلك  مبا يف  الصلة،  ذات  االلتزامات 

الدولية، إىل املصادقة عليها.

الدول  عربت  ذكره،  سبق  الذي  نيويورك،  إعالن  ويف 
ملموسة  التزامات  الثناء وقدمت  قدر كبري من  األعضاء عن 
محاية  ذلك  يف  مبا  باهلجرة،  املتصلة  اإلنسان  حقوق  بقضايا 
حقوق الالجئني واملهاجرين كأصحاب حقوق، بغض النظر 
عن وضعهم. ويف بيان يعكس أيضا شواغل هيئات املعاهدات 
الدول  اللجنة  ناشدت  اإلنسان،  حقوق  وآليات  األخرى 
األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية، ضمان استرشاد احللول 
اليت هتدف إىل معاجلة التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين، 
مبا  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  واملعايري  القواعد  إىل  واستنادها 
التمييز  أشكال  مجيع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  ذلك  يف 
وضعتها  اليت  واإلرشادات  باملبادئ  تستنري  وأن  العنصري، 
إطار  ويعد  اإلنسان.  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية 
حقوق اإلنسان هذا، الذي يشكل جزءا من االلتزامات اليت 
لنجاح االتفاق  بالغ األمهية  الدول احلاضرة هنا،  تعهدت هبا 
مجيع  ملعاجلة  مسبق  ضروري  شرط  وهو  اإلعداد.  قيد  اآلن 
مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنصرية يف جمال اهلجرة. 
ويف هذا الصدد، أنوه باملشاورات املقبلة حلقوق اإلنسان اليت 
العنصرية  على  التركيز  وتتضمن  االتفاق،  ميسرو  سيجريها 

وكره األجانب والتعصب.
نناقشها  اليت  املعقدة  املؤسسية  املسائل  تناول  يتم  ولن 
اليوم، بشكل قاطع، من خالل جمرد هنج يناسب اجلميع. فعلى 
النساء  تعاين  اللجنة،  إىل ذلك عمل  املثال، كما يشري  سبيل 
هذا  من  جنسانيا  شكال  العنصري  التمييز  من  يعانني  الالئي 
احلرمان من حقوق اإلنسان، يشمل التقاطع بني اضطهاد املرأة 
والعنصرية. وهذا صحيح أيضا فيما يتعلق بالتنميط العنصري 
والكراهية العنصرية جتاه املرأة يف سياق اهلجرة، كما يتبني من 
العمل اهلام الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها 
املرأة يف كل مرحلة من  ُينظر يف حقوق  اهليئات. كيف  من 
املالئمة  والتدابري  اخلدمات  عن  وماذا  اهلجرة،  عملية  مراحل 

للتصدي للعنف اجلنسي والعنف اجلنساين وحقوق املرأة؟
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وتتطلب حقوق الطفل يف التحرر من العنصرية أيضا معاملة 
خاصة وحمددة ومركزة. ولن يسعفنا كذلك، جمرد التقسيم إىل 
الفئات اليت تستحق، وتلك اليت ال تستحق، وهو أمر حممل ُبمثل 
النساء والرجال واألطفال  التاسع عشر. وتستحق مجيع  القرن 
املهاجرين  من حيث حركات  واملتغري،  املختلط  اليوم  عامل  يف 
نظرنا يف حالتهم. ويتجاهل اخلطاب العام املهيمن بشأن اهلجرة، 
الذي يعتمد على اخلرافات والتحيز، احلقوق والوقائع. والقليلون 
فقط، ينجون خالل رحلتهم. والغالبية العظمى ال خيافون على 
فعل  اقتصادية، كما  فوائد  أجل جين  من  بقوا  ما  إذا  حياهتم، 
ومعظم  قرون.  قبل  بلدي  من  األشخاص  من  العديد  بالفعل، 
األشخاص الذين يتنقلون يظلون داخل بلداهنم أو يبقون داخل 
البلدان  منطقتهم. كما يوضح ذلك مثال بلدي، تتغري مفاهيم 

املرسلة واملضيفة، أحيانا بسرعة على مر الزمن. 

األدوات  لدينا  أوضح،  أن  حاولت  كما  اخلتام،  ويف 
واإلرشادات ملواجهة العنصرية، مبا يف ذلك التنميط العنصري 
والتحريض على الكراهية، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة. وبالرغم 
من التحديات العاملية الرئيسية اليت سنواجهها اآلن، ميكننا أن 
املاضي.  القرن  نصف  يف  إحرازه  مت  الذي  التقدم  إىل  نشري 
وللمضي قدما، حنتاج إىل إدراك أن جتنب التصدي للعنصرية 
أو رفض العنصرية فرديا أو مؤسسيا، وهو أمر يرفض القيام 
به أولئك الذي خصص هلم هذا اليوم، ال ميكن أن يؤدي إىل 
القضاء عليها، وكذلك رفض االعتراف بتعقيداهتا املتداخلة مع 
باقي أشكال االضطهاد. إن التفسريات املعادية لألجانب، اليت 
تربر خماوفنا من إعطائهم حقوقهم، تتجاهل احلقيقة املبينة يف 
إعالن وبرنامج عمل ديربان واملتمثلة يف: أن كراهية األجانب 
تشكل إحدى العوامل الرئيسية يف تنامي العنصرية يف الوقت 

الراهن، وال سيما ضد املهاجرين.

عنه.  نتكلم  ما  معرفة  إلجراءات،  اختاذنا  يتطلب  كما 
لكي  مصنفة،  بيانات  مجع  يتطلب  عنه  نتكلم  ما  معرفة  إن 

نتمكن من فهم ومساعدة أولئك الذين تأثروا من هذه املسألة، 
والكيفية اليت تأثروا هبا والطريقة اليت تأثروا هبا. 

ملشاركة  من خالل  إال  بنجاح  قدما  املضي  يتسىن  ولن 
الكاملة والنشطة ملن يستهدفهم التمييز العنصري. وكما نعلم 
حنن النساء، فإن “ال غىن عنا يف املسائل اليت ختصنا” ال تشكل 
أي  أساسي يف  عنصر  فهي  ذلك،  ومع  للنجاح،  آليا  ضمانا 
كفاح من أجل املساواة. وجيب أن يعين أيضا املضي قدما، بأنه 
يتعني علينا أن منضي قدما معا، وهي فكرة استخدمت بشكل 
جيد يف “محلة معا” اليت أطلقها األمني العام. ويتطلب ذلك 
مناقشتها  اليت متت  تلك  احلواجز، وخاصة  إزالة  على  العمل 
اليوم، وتعرقل التآزر على مجيع املستويات. ويف نفس الوقت، 
كما تقوم احلملة بذلك، فإننا حباجة لالحتفال بإجنازات فرادى 
تظهر  اليت  واجلماعات  املحلية  واملجتمعات  واملدن  البلدات 
قدراهتا البشرية للعمل صوب مستقبل ميكن وصفه “معا من 

أجل اجلميع”.

واملضي قدما هو أمر ممكن طاملا واصلنا االعتقاد، كما 
فعل الرئيس نيلسون مانديال، الذي اقتبس الرئيس من كالمه 
سابقا، ال يولد أحد بفطرة الكراهية. فالناس يتعلمون الكراهية، 

ولذلك ميكنهم تعلم احلب.

أشكر اجلمعية وأمتىن هلا حظا سعيدا يف قيادتنا إىل األمام.

اختذ  الذي  للمقرر  وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
للتو، أعطي الكلمة اآلن للسيد موتوما روتريي، املقرر اخلاص 
العنصري وكره  والتمييز  للعنصرية  املعاصرة  باألشكال  املعين 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

شريف  دواعي  من  باإلنكليزية(:  )تكلم  روتريي  السيد 
االحتفال  مبناسبة  اليوم،  العامة  اجلمعية  خماطبة  إىل  دعويت 
باليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري، وحتديدا موضوع 
التنميط العنصري والتحريض على الكراهية. إنين أشكر رئيس 
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حيث  من  املناسب  االجتماع  هذا  عقد  على  العامة  اجلمعية 
اجلمعية.  خماطبة  إىل  دعويت  على  األعضاء  والدول  التوقيت، 
وأود أيضا أن أهنئ السيدة لويز أربور على تعيينها مؤخرا ممثلة 
التعاون معها  باهلجرة. وأتطلع إىل  العام معنية  خاصة لألمني 

بشأن هذه املسائل. 

حلقوق  عاملية  معاهدة  أول  أن  الصدفة  قبيل  من  وليس 
الدولية  االتفاقية  هي  املتحدة  األمم  اعتمدهتا  اليت  اإلنسان 
والتمييز  العنصرية  وأخذت  العنصري.  التمييز  على  للقضاء 
العنصري، مركز الصدارة يف العديد من األزمات الكربى يف 
أننا قد ختلصنا  أمال يف  القرن  العشرين. وشكل مطلع  القرن 
من فظائع القرن العشرين، حبروبه وحكوماته القمعية والتمييز 
حلقوق  اجلديدة  األفكار  وأن  خالله،  ساد  الذي  املؤسسي 
القرن  احلدود، ستجعل  داخل وخارج  واالختالط،  اإلنسان 
احلادي والعشرين أكثر إنسانية ورأفة. وتفاؤل الذين يعتقدون 
أننا دخلنا مرحلة جديدة مل يكن خاطئا متاما، وحنن اليوم ورثة 
التوافق العاملي بشأن قيم حقوق اإلنسان، وخاصة بشأن جتنب 

التمييز على أساس العرق واللون واألصل اإلثين. 

ويف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، فإننا نعرف 
اآلن أيضا املزيد عن بعضنا البعض، أكثر مما كان عليه احلال يف 
أي فترة أخرى يف التاريخ. وأزال التلفزيون وشبكة اإلنترنت 
والسفر جوا، احلواجز املادية اليت كانت تعزل يف السابق البشر 
وحتصرهم يف بلداهتم ومناطقهم. لكن ورغم كل هذا التقدم، 
ال يزال التعصب والتحيز والتمييز منتشرين يف العامل، وختترب 
يتعلق  فيما  سيما  وال  يوم،  كل  اإلنسان  حقوق  قيم  حدود 
باهلجرة، ومعاملة أولئك الذين يعربون احلدود حبثا عن حياة 

أفضل أو إيثارا للسالمة.

الدول  من   193 اعتمدت  أن  مناسبا  كان  ولذلك، 
األعضاء يف األمم املتحدة إعالن نيويورك من أجل الالجئني 
واملهاجرين )القرار 1/71( وأعادت تأكيد التزامها بكفالة أن 

تشكل حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من أي تدابري تستهدف 
معاجلة وتنظيم اهلجرة وتنقالت السكان. 

مقررا  بصفيت  وأدرس،  أتابع  وأنا   ،2011 عام  ومنذ 
أحناء  مجيع  يف  العنصري  والتمييز  العنصرية  ظواهر  خاصا، 
تقدم  إحراز  من  الرغم  على  أنه،  من  بانتظام  وأحذر  العامل، 
للتمييز  وسفورا  وضوحا  األكثر  األشكال  بعض  معاجلة  يف 
العنصري والعرقي وكره األجانب، فإن املشكلة مستمرة، بل 
فإن  تفاقمت يف بعض احلاالت. وعلى وجه اخلصوص،  إهنا 
املواجهات بني املهاجرين ووكاالت إنفاذ القانون يف خمتلف 
حقوق  لقانون  الدويل  النظام  أسس  بشدة  هتز  العامل  أحناء 

اإلنسان وهتدد سالمته.

إىل  قدمته  الذي  املواضيعي  تقريري  يف  تناولت،  وقد 
جملس حقوق اإلنسان يف حزيران/يونيه 2015 مسألة التنميط 
العنصري والعرقي يف إنفاذ القانون، وهو أمر منتشر يف العديد 
من أحناء العامل. إن التنميط العنصري والعرقي يف إنفاذ القانون 
متييزي يف األساس بطابعه ويؤدي إىل تفاقم االنتهاكات اليت 
الوضع  أو  العرقي  األصل  بسبب  بالفعل  البعض  منها  يعاين 
كأقلية. وبالنسبة للعديد من املهاجرين، يعين التنميط العنصري 
اختاذ أجهزة إنفاذ القانون لتدابري مفرطة وغري مربرة لإليقاف 
والتفتيش أو اإليقاف والتحقق من دون هدف أو مربر. وتؤدي 
تدابري اإليقاف تلك، يف بعض احلاالت، إىل احتجاز أشخاص 
بصورة مطولة وجائرة وغري قانونية وإىل حماكمات غري عادلة، 

وتتسبب يف أعمال عنف يف بعض احلاالت. 

ومتثل املعابر احلدودية الرمسية ومراكز النقل، مثل املطارات 
أماكن  احلافالت،  ومستودعات  احلديدية  السكك  وحمطات 
معتادة للتنميط العنصري والعرقي. ففي هذه املواقع، ُتخضع 
سلطات اجلمارك واألجهزة احلدودية واألمنية األفراد لفحوص 
أمنية إضافية ومقابالت تستند فحسب إىل أصلهم القومي أو 
التكنولوجيات  أقلية. وتثري  انتمائهم إىل  أو  أو عرقهم  دينهم 
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عرقية  ملجموعات  خماطر  ملفات  إلنشاء  املستخدمة  اجلديدة 
منظما  والعرقي  العنصري  التنميط  يصبح  أن  إمكانية  بعينها 
وركنا ثابتا يف نظم إدارة اهلجرة ومراقبة احلدود يف مجيع أحناء 

العامل. 

ومن املهم، يف سياق معاجلة مسألة التنميط، التشديد على 
والعرقي  العنصري  التمييز  حتظر  اليت  التشريعية  التدابري  قيمة 
بصورة شاملة وعلى احلاجة إىل وضع قواعد تنظيمية واضحة 
على  وعالوة  القانون.  إنفاذ  وكاالت  لتوجيه  للتنفيذ  وقابلة 
سلطة  التحقيقية  الرقابة  هيئات  لدى  تكون  أن  ينبغي  ذلك، 
النظر يف ادعاءات التنميط العنصري والعرقي وتقدمي توصيات 
عملية من أجل تغيري السياسات. وينبغي أن تكون هذه اهليئات 
قادرة على إجراء حتقيقات مببادرات ذاتية، إذ أن تلك التدابري 
إنفاذ  وكاالت  قبل  من  والتنميط  التمييز  لتحديد  أساسية 

القانون. 

والتمييز  العنصرية  ومشكلة  بل   - التنميط  مشكلة  إن 
العنصري وكراهية األجانب - مستمرة جزئيا بسبب إغفال 
طبيعة  بشأن  والبحوث  البيانات واإلحصاءات  وقلة  الضحايا 
القانون  بإنفاذ  املتعلقة  البيانات  ومجع  ونطاقها.  املشكلة 
وتصنيفها حسب األصل اإلثين والعرق ونوع اجلنس والفئات 
األخرى ذات الصلة شرط أساسي إذا أردنا االستدالل على 
الفئات  إبراز  وزيادة  القائمة،  الثغرات  وحتديد  التمييز  أمناط 
وهو  بوجودها،  االعتراف  من  والتمكني  للتمييز  املعرضة 
الوجود الذي ال ُيعترف به خبالف ذلك يف بعض احلاالت. 
والبيانات كذلك مهمة جدا لتقييم أثر التدابري القائمة ووضع 
سياسات مستنرية مبا فيه الكفاية ملعاجلة وضع الفئات الضعيفة. 
ومن املناسب أن أهداف التنمية املستدامة تؤكد على دور مجع 
التنمية ويف معاجلة مشاكل  املصنفة واستخدامها يف  البيانات 

التمييز واإلقصاء يف جمتمعاتنا املعاصرة.

وتوفر اهلجرة، مقترنة باملخاوف من اإلرهاب وضغوط 
العنصرية  للحركات  جديدة  دفع  قوة  املترحنة،  االقتصادات 
املخاوف  استغالل  إىل  تسعى  اليت  لألجانب  والكارهة 
والغرباء.  املهاجرين  من  إىل خوف  وحتويلها  املستقبل  بشأن 
اليت   - واجلماعات  احلركات  هذه  متكنت  فقد  ولألسف، 
كانت ُمهمشة سياسيا يف السابق - من شق طريقها يف بعض 
األماكن إىل التيار الرئيسي للحياة السياسية. وهذه احلركات 
من  ملمارسات  واخلطابية  السياسية  املربرات  يقدمون  وقادهتا 

قبيل التنميط العنصري.

يف اخلتام، من املهم يف مناسبة اليوم الدويل للقضاء على 
التمييز العنصري هذه أن نكرر أن قيم حقوق اإلنسان ُتذكرنا 
اللتني  واملساواة  للحرية  استحقاقا  عنا  يقل  ال  الغريب  بأن 
نعتز هبما مجيعا. إن العدالة يف صميم قواعد حقوق اإلنسان 
والقوانني ال تقتصر على من ينتمون إىل جمتمعاتنا األسرية أو 
الطائفية أو القومية أو العرقية أو اإلثنية. بل إن حقوق اإلنسان 
تتعلق مبفهوم للعدالة يتعامل مع الغريب مثلما يتعامل مع من 
حنب وتربطنا به صالت قرىب. ولذلك، فليس من املستغرب أن 
تذكرنا مجيع األديان الرئيسية بأن وجه اهلل يتجلى يف الغريب.

إنين أتطلع إىل العمل مع الدول األعضاء للترويج إلبرام 
اتفاق عاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، وبصفة 
خاصة لضمان أن نتصدى بشكل مجاعي لتحديات العنصرية 
االتفاق.  طريق  عن  األجانب  وكراهية  العنصري  والتمييز 
العام  واألمني  األعضاء  الدول  مع  العمل  إىل  كذلك  وأتطلع 
االحترام  كفالة   - “معًا  محلة  سياق  يف  اآلخرين  واخلرباء 
التنوع  تشجيع  أجل  من  للجميع”  والكرامة  والسالمة 

واالحترام والشمول للجميع. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطى  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
كابو فريدي، الذي سيتكلم باسم جمموعة الدول األفريقية.
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باإلنكليزية(:  )تكلم  فريدي(  )كابو  روشا  فيالو  السيد 
يشرفين أن أديل هبذا البيان باسم جمموعة الدول األفريقية. 

هذه  عقد  على  العامة  اجلمعية  رئيس  املجموعة  تشكر 
اجللسة العامة التذكارية اليوم لالحتفال باليوم الدويل للقضاء 
“التنميط  موضوع  إطار  يف  وذلك  العنصري،  التمييز  على 
سياق  يف  ذلك  يف  مبا  الكراهية،  على  والتحريض  العنصري 
اهلجرة”. وحنن نؤكد حقا، هبذا اليوم وباالحتفال به، إرادتنا 
والفعال  الكامل  بالتنفيذ  وجنددها  القوية  العاملية  السياسية 
إلعالن وبرنامج عمل ديربان ونتائج مؤمتر استعراض ديربان 
العاملي  العمل، املعتمد يف املؤمتر  لعام 2009. ويظل برنامج 
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 
أفريقيا،  جبنوب  ديربان  يف   2001 لعام  تعصب  من  بذلك 
اإلطار العاملي األكثر مشوال والعملي املنحى ملكافحة العنصرية 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك 

يف السياقات املضطربة اليت تتسم هبا اهلجرة اليوم. 

الوطين  الصعيد  على  املحرز  بالتقدم  املجموعة  وترحب 
ديربان،  وتعهدات  اللتزامات  وفقا  والدويل،  واإلقليمي 
وتوفري  العنصري  والتمييز  للعنصرية  الفعالة  املكافحة  يف 
فضال  اللجوء،  وطاليب  والالجئني  املهاجرين  حلقوق  احلماية 
ومكافحة  واللغوية،  واإلثنية  والقومية  العرقية  األقليات  عن 
التحريض على الكراهية على أساس الدين أو املعتقد أو اللون. 
والنفور  العنصري  والفصل  االستعمار  مثل  أشياء  أن  وندرك 
السياسي أو االجتماعي أو الثقايف من التنوع البشري تؤدي 
يتصل  وما  األجانب  وكره  العنصري  والتمييز  العنصرية  إىل 
الناس  تزال جمموعات كبرية من  بذلك من تعصب، وأنه ال 
على  وعالوة  وعواقبه.  البالء  هلذا  ضحايا  اليوم،  حىت  تقع، 
ذلك، فإن استمرار هذه اهلياكل واملمارسات اليوم هو من بني 
العوامل املسامهة يف الالمساواة االجتماعية واالقتصادية الدائمة 

والتمييز يف أحناء كثرية من العامل، وسيظل كذلك.

وتعيد املجموعة األفريقية تأكيد تقديرها للجمعية العامة 
للمنحدرين  الدويل  “العقد   ،2015 عام  يف  إطالقها،  على 
من أصل أفريقي”، حتت موضوع “السكان املنحدرون من 
يتمثل هدفه  اعتراف وعدالة وتنمية”، والذي  أفريقي:  أصل 
الرئيسي يف تعزيز احترام ومحاية وإعمال مجيع حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي. 

ونرى أنه ينبغي للحكومات أن تعزز احلماية من العنصرية 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
من خالل ضمان حصول اجلميع على سبل االنتصاف الفعالة 
العادلة  والترضية  التعويضات  التماس  حبق  والتمتع  والكافية 
والكافية من املحاكم الطبيعية أو املؤسسات املختصة عن أي 

أضرار نامجة عن هذا التمييز.

السكان  تواجه  اليت  التمييز  مصاعب  شهدنا  وقد 
والطريقة  العامل،  أحناء  مجيع  يف  أفريقي  أصل  من  املنحدرين 
إىل  بالدعوة  املصاعب  تلك  الدويل  املجتمع  هبا  يتناول  اليت 
حبقوقهم  الكامل  متتعهم  تعزيز  إىل  هتدف  إجراءات  اختاذ 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، وكذلك 
احترام تراثهم املتنوع وثقافاهتم. وحيث أن الشتات هو املنطقة 
األفريقية السادسة، يواصل االحتاد األفريقي اغتنام كل فرصة 
األفريقية  الدول  وتعترف جمموعة  معه.  تواصل  خللق جسور 
بأن املسامهة اإلجيابية ملمارسة احلق يف حرية التعبري من خالل 
األخرى،  احلديثة  املعلومات  وتكنولوجيات  اإلعالم  وسائط 
مبا فيها اإلنترنت، واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات 
وتلقيها ونقلها ميكن أن يسهما يف مكافحة العنصرية والتمييز 
تعصب.  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكره  العنصري 
إزاء استخدام تكنولوجيات  القلق  الوقت ذاته، يساورنا  ويف 
مع  تتناىف  ألغراض  اإلنترنت،  فيها  مبا  اجلديدة،  املعلومات 
احترام قيم حقوق اإلنسان. ونعتقد أنه ينبغي أن يضع مقدمو 
هبا،  يتقيدوا  وأن  سلوك  قواعد  مدونات  اإلنترنت  خدمات 
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وذلك للمساعدة على منع االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه، مع 
تعزيز التدابري الرامية إىل منع االجتار بالنساء والفتيات وتوفري 
الرعاية هلن وإعادة تأهيلهن ومعاجلة القضايا املتعلقة بالزنوح 

على الصعيد الدويل.

جلميع  اجليد  التعليم  أن  األفريقية  املجموعة  وتعتقد 
املواطنني يساعد على بناء جمتمعات أكثر مشواًل وعالقات أكثر 
انسجامًا بني الدول واألفراد، ويعزز التفاهم واحترام التنوع 
التأكيد  املجموعة  وتكرر  للجميع.  اإلنسان  وحقوق  الثقايف 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لضحايا  العدالة  طلب  أمهية  على 
وما  األجانب  العنصري وكره  والتمييز  العنصرية  النامجة عن 
ينبغي  مواطن ضعفهم،  تعصب. ويف ضوء  بذلك من  يتصل 
ضمان إمكانية وصوهلم إىل العدالة وسبل احلماية واالنتصاف 

الفعالة واملناسبة.
يف اخلتام، تدين املجموعة األفريقية كل أنواع التمييز يف 
أي ظرف من الظروف، مبا يف ذلك التمييز ضد األشخاص 
ونؤكد  اللجوء.  طاليب  ضد  أو  اهلجرة  سياق  يف  املشردين 
وبرنامج  إلعالن  والفعال  والسريع  الكامل  بالتنفيذ  التزامنا 
عمل ديربان بغية احلفاظ على الزخم واملكاسب اليت حتققت 
العنصري وكره  والتمييز  العنصرية  ملكافحة  العاملي  املؤمتر  يف 
عقد  لنا  وينبغي  تعصب.  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب 
املحرز  التقدم  بني  التآزر  أوجه  بناء  للمساعدة يف  ثان  مؤمتر 
والشراكات اجلديدة يف تنفيذ غايات ومؤشرات مؤمتر ديربان. 
وقد حان وقت العمل، وجيب أن نفعل ذلك اآلن إذا كنا حقًا 

نريد حتقيق تغيري جمٍد وإجيايب يف التعامل مع هذه اآلفة.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
آسيا  دول  جمموعة  عن  بالنيابة  سيتكلم  الذي  ماليزيا،  ملمثل 

ومنطقة املحيط اهلادئ.

السيد روسدي )ماليزيا( )تكلم باإلنكليزية(: بالنيابة عن 
جنيف،  إىل  رمسية  بزيارة  يقوم  الذي  لبلدي،  الدائم  املمثل 

يشرفين أن أتكلم باسم الدول األعضاء يف جمموعة دول آسيا 
لشهر  املجموعة  رئيس  ماليزيا  بصفة  اهلادئ  املحيط  ومنطقة 

آذار/مارس.

يف البداية، نود أن نشكر رئيس اجلمعية العامة على عقد 
هذه اجللسة االستثنائية إلحياء ذكرى هذا التاريخ اهلام، اليوم 
الدويل للقضاء على التمييز العنصري. إن موضوع االحتفال 
التنميط العنصري والتحريض  باليوم الدويل يف هذا العام هو 
اهلجرة. وهو موضوع  مبا يف ذلك يف سياق  الكراهية،  على 
غاية  ممتنون  حنن  ولذا  التوقيت،  وحسن  ومالئم  مناسب 
االمتنان للسيدة لويز آربور والسيدة أناستازيا كريكلي والسيد 
موتوما روتريي ملشاركتهم معارفهم وخرباهتم بشأن املسألة، 
أمهية  عن  بالكثري  تنبئ  واليت  التطلعية،  توصياهتم  جانب  إىل 

حضورهم هنا اليوم فيما حنتفل هبذه املناسبة.

والثقافات  األعراق  متعددة  جمتمعات  منطقتنا  بلدان  إن 
حتركات  يف  زيادة  نفسه  الوقت  يف  تشهد  وهي  واللغات. 
مبا   - هجرهتم  مستويات  تزايد  أسباب  تباين  مع  السكان 
مماثل  بشكل   - الوحشية  الزناعات  من  الفرار  ذلك  يف 
اليوم.  العامل  أحناء  مجيع  نشهدها يف  اليت  األخرى  للهجرات 
حتديات  مع  املستقبلة  البلدان  وإدارات  حكومات  وتتعامل 
كبرية يف حماولة للتغلب على العقبات اليت حتول دون إدماج 
املهاجرين بشكل كامل يف جمتمعاهتا، مبا يف ذلك يف جماالت 
االقتصادية  والتنمية  الثقافية  والقيم  والكرامة  والصحة  التعليم 
ذلك، حيث  على  تقتصر  التحديات ال  ولكن  واالجتماعية. 
أدى السخط االجتماعي، سواء كان معزواًل أو غري ذلك، يف 
بعض احلاالت إىل التنميط العنصري والتحريض على الكراهية. 
وتتطلب هذه احلاالت املثرية للقلق قرارات وإجراءات إجيابية، 
فضاًل عن اإلرادة السياسية الالزمة والوسائل اليت تكفل جناح 
مكافحة العنصرية والقضاء على التمييز العنصري. إن القوانني 
ينبغي  العنصري  التمييز  القائمة على  واملمارسات االجتماعية 
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إرادتنا  حنشد  أن  وجيب  متامًا.  إلغاؤها  أو  تدرجييًا  إلغاؤها 
مقترنة  والدويل،  واإلقليمي  الوطين  املستوى  على  اجلماعية 
اخلاص  القطاع  يف  املعنية  اجلهات  مجيع  من  الالزم  بالدعم 
السخط  هلذا  التصدي  أجل  من  املدين،  املجتمع  ومنظمات 
االجتماعي والقضاء على التحريض على الكراهية القائم على 

التنميط العرقي الذي ال مسّوغ له.

بالصكوك  التقيد  كفالة  عن  املسؤولية  نتحمل  أننا  كما 
على  وتنفيذها  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  الصلة  ذات  الدولية 
والتمييز  العنصرية  التصدي آلفة  أردنا  إذا  حنو كامل وفعال، 
األساسية  الدولية  الصكوك  أن  لنا  الواضح  ومن  العنصري. 
بشكل  للعمل  الدول  على  التزامات  تفرض  اإلنسان  حلقوق 
العام واخلاص. وفيما  املجالني  التمييز يف  للقضاء على  إجيايب 
تدابري  باعتماد  الدول  أيضًا  املساواة  مبدأ  ُيلِزُم  بذلك،  يتعلق 
أو  العنصري  التمييز  تفشي  تدمي  اليت  الظروف  إلزالة  حمددة 
تسهم فيه. وهذا املبدأ هو أحد أسس هذا اليوم الدويل. فقد 
اتفقنا معًا على أن علينا أن نكافح هذا اإلجحاف بأكرب قدر 
ممكن من التصميم واملثابرة، إذ ال يزال يلّطخ إنسانيتنا. والكفاح 
اإلنسان  حقوق  أجل  من  كفاح  هو  العنصري  التمييز  ضد 
والكرامة. واليوم هو تذكري رصني لنا مجيعًا بأننا، على الرغم 
من التقدم الذي حققناه حىت اآلن، ما زلنا بعيدين عن القضاء 
على هذه اآلفة وأن مجيع جمتمعاتنا ال تزال تعاين من العنصرية 
وكره األجانب والتعصب. يف الوقت نفسه، نتذّكر اليوم أيضًا 
منا  واحد  كل  إن   - نفعله  أن  مجيعًا  ميكننا  شيئًا  هناك  أن 
ميكن، بل وجيب، أن يؤدي دورًا على املستوى الشخصي يف 
كسر التحيز العنصري واملواقف املتعصبة. وجيب أن جند سباًل 
السخط االجتماعي، وكذلك  املجتمع ومعاجلة  للتواصل مع 

تثقيف الشباب لفهم التنوع العاملي واالحتفال والتمتع به.

املحيط  بالنيابة عن جمموعة دول آسيا ومنطقة  وأخريًا، 
اهلادئ، أود مرة أخرى أن أعلن جمددًا التزامنا القوي وتصميمنا 

الثابت بكفالة أن يظل الكفاح للقضاء على التمييز العنصري 
أولوية عليا يف بلداننا ويف أحناء العامل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: ُأعطي الكلمة اآلن 
ملمثل مجهورية مولدوفا الذي سيتكلَّم بالنيابة عن جمموعة دول 

أوروبا الشرقية.

السيد لوبان )مولدوفا( )تكلم باإلنكليزية(: يشرفين أن 
أديل هبذا البيان بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الشرقية مبناسبة 

االحتفال باليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري.

الدويل  الصعيد  على  املتواصلة  اجلهود  من  عقود  وبعد 
واإلقليمي والوطين، ال تزال العنصرية وكره األجانب تضران 
شهدها  اليت  االقتصادية  األزمة  إن  الناس.  من  كبري  بعدد 
املجتمع الدويل يف السنوات األخرية، وارتفاع البطالة وحركة 
الالجئني واملهاجرين غري املسبوقة قد زادت حوادث السلوك 
الكراهية  عن  اخلبيثة  والتعبريات  الكراهية  وجرائم  العنصري 
واملشاعر العنصرية. وتتعارض هذه املظاهر السلبية مع املبادئ 
األساسية للمساواة بني مجيع البشر، وتنتهك حقوق اإلنسان.

ملكافحة  العاملي  املؤمتر  اعتمد  عاما،  عشر  ستة  وقبل 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
إعالن  د  أفريقيا،  جنوب  يف  بديربان،  املعقود  تعصب  من 
وبرنامج عمل ديربان. ويظالن توجيهني صاحلني لإلجراءات 
تعزيز  ميثل  العنصرية.  ملكافحة  والوطنية  واإلقليمية  الدولية 
واألديان  والتقاليد  للثقافات  املتبادل  واالحترام  التسامح 
عنصرين هامني يف حتقيق عامل خال من العنصرية. ويف حني 
أن مجيع بلدان أوروبا الشرقية هي أطراف يف االتفاقية الدولية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ينبغي لنا، يف عامل 
احترام  ضمان  بغية  جهودنا  جتميع  نواصل  بالعوملة،أن  يتسم 
حقوق اإلنسان، فضال عن السالمة والتنمية املستدامة يف مجيع 

بلداننا.
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عن  الناشئة  الدولية  االلتزامات  تنفيذ  على  التركيز  إن 
يف  أساسي  أمر  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  معاهدات 
استمرار العمل صوب إجياد عامل خال من العنصرية والتمييز. 
ويف الوقت نفسه، فإن التعاون مع هيئات رصد املعاهدات أمر 
أساسي لتعزيز احلوار متعدد األطراف يف جمال حقوق اإلنسان، 
التحديات  تلك  ملواجهة  الدولية  املؤسسية  اآلليات  ووضع 
بصورة تعاونية. ويوفر اإلطار املعياري لألمم املتحدة مصدرا 
على مجيع  القضاء  اتفاقية  مركزية  مع  القانونية  للمعايري  قيما 
جهودنا  الفقري  العمود  متثل  اليت  العنصري،  التمييز  أشكال 

الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل مكافحة تلك اآلفة.

وهذا اليوم الرمزي يذكرنا بأنه ينبغي لنا أن جندد التزامنا 
بتعزيز جهودنا ملكافحة آفة املعاناة اإلنسانية، كي ال يتخلف 
أحد عن الركب يف جهودنا الرامية إىل بناء جمتمعات سلمية 

وآمنة ومستدامة.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
بلدان  جمموعة  عن  بالنيابة  سيتكلم  الذي  غواتيماال،  ملمثل 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

باإلسبانية(:  )تكلم  )غواتيماال(  السيد سكنري - كلي 
يشرفين أن أتكلم باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكارييب.

لرئيس  العميق  تقديري  عن  أعرب  أن  أوال  يل  امسحوا 
عقد  إىل  الدعوة  على  طومسون،  السفري  العامة،  اجلمعية 
على  للقضاء  الدويل  باليوم  االحتفال  يف  العامة  اجللسة  هذه 
أربور،  لويز  بالسيدة  أيضا  نرحب  كما  العنصري.  التمييز 
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باهلجرة الدولية؛ وأناستازيا 
كريكلي، رئيسة جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ والسيد 
املعاصرة  باألشكال  املعين  اخلاص  املقرر  روتريي،  موتوما 
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب. فمشاركتهم هنا هو مظهر آخر من مظاهر التزام 
اجلمعية العامة بالتصدي للتحديات العديدة اليت تنتظرنا.

وقبل اثنني ومخسني عاما، اعتمدت اجلمعية العامة القرار 
الدولية  االتفاقية  مبوجبه  أبرمت  الذي  )د-20(،   2106
للقضاء على التمييز العنصري، وهي واحدة من أقدم اتفاقيات 

حقوق اإلنسان. وعقدت االتفاقية عزمها على:

السريع على  للقضاء  الالزمة  التدابري  “اختاذ مجيع 
منع  وعلى  ومظاهره،  أشكاله  بكافة  العنصري  التمييز 
تعزيز  بغية  العنصرية ومكافحتها  واملمارسات  املذاهب 
التفاهم بني األجناس وبناء جمتمع عاملي متحرر من مجيع 

أشكال العزل والتمييز العنصريني”.

على  تقدما  أحرزت  قد  البشرية  أن  من  الرغم  وعلى 
اليت  االلتزامات  بشأن  عديدة  مراحل  وبلغت  جبهات،  عدة 
النجاح يف  أجل  األعضاء ألنفسنا من  الدول  وضعناها، حنن 
حتقيق هدف االتفاقية، ما زال هناك الكثري مما ينبغي عمله إذا 

أردنا القضاء هنائيا على التمييز والقهر من حياتنا اليومية.

متعددي  سكان  من  تتكون  منطقتنا  بلدان  من  والكثري 
وتستفيد  اللغات.  ومتعددي  الثقافات  ومتعددي  األعراق 
جمتمعاتنا من ثراء تنوع شعوبنا، ولذلك فإننا ندرك أن تعزيز 
أمران  مها  مواطنينا  من  الفعالة  واملسامهة  الكاملة  املشاركة 
حيويان لتحقيق جمتمعات عادلة وشاملة ومتوازنة - وهذا هو 
السبيل الوحيد إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف هذا 
السياق، فإن بلدان منطقتنا مقتنعة بأنه ال ميكن حتقيق التنمية 
املستدامة إال إذا مشلت اجلميع، بغض النظر عن االختالفات 

العرقية أو اللغوية أو الثقافية.

ومع ذلك، ويف السنوات األخرية، شهد العامل زيادة غري 
العنصرية بشأن االختالفات  مسبوقة يف اإلجراءات والشتائم 
الكراهية  تغذيه  سلوك  وهو   - اإلثنية  أو  الدينية  أو  الثقافية 
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تفاقم  مجيعها  وهذه   - والتفاهم  التعاطف  وعدم  واجلهل 
الكراهية.

إن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
تؤكد جمددا عزمها الراسخ على تعزيز اإلدماج الكامل جلميع 
الناس يف جمتمعاهتم، بغض النظر عن العرق أو األصل أو العرق 
أو اجلنسية أو مركز اهلجرة أو اجلنس أو السن. حنن نسعى 
إىل حتقيق منطقة وعامل خاليني من التمييز العنصري، فضال عن 
ضمان جمتمعات متماسكة لألجيال القادمة. ومن غري املقبول 
أنه يف هذه األلفية، ال تزال حقوق اإلنسان وكرامة الكثريين 
غري حممية بسبب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره 
فإننا حنث  ولذلك،  تعصب.  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب 
املجتمعات  وتعزيز  الكراهية  نبذ  على  األعضاء  الدول  مجيع 
اخلوف  من  واخلالية  للجميع  والشاملة  والسلمية  العادلة 
والعنف. وبطبيعة احلال، فإن الترياق جلميع تلك املمارسات 
اليت  املمارسات  أو  املعتقدات  واحترام  التسامح  هو  البغيضة 
مقبول  أهنا  دام  ما  هلا،  خمالفة  أو  املرء  ممارسات  عن  ختتلف 

أخالقيا بصورة موضوعية.

التمييز  عن  واضح  تعبري  هو  البلدان  بني  اجلدران  وبناء 
العنصري والعرقي والرفض. إن بلدان منطقتنا تشكل فسيفساء 
إثنية وعرقية من املهاجرين من الرجال والنساء من مجيع أحناء 
العامل. إن تنوع شعوبنا هو ذخر، وهلذا السبب نشعر بقلق بالغ 
إزاء احلمالت السياسية اليت تستند إىل التمييز والعنصرية. وكثريا 
ما تستهدف األسر املهاجرة التدابرُي اليت تنتهك حقوق اإلنسان 
األساسية ووحدهتا وسالمتها - ومجيع جيري تربيرها باإلشارة 
إىل الشواغل األمنية اليت ال صلة هلا باملوضوع. وال خيطئن أحد: 
ونتيجة  األجانب.  وكره  العنصرية  اخلطاب  هذا  وراء  تكمن 
مببادرات  راسخا  التزاما  ملتزمة  تزال  ال  املنطقة  فإن  لذلك، 
لعملية  الدولية  احلكومية  املفاوضات  مثل  حامسة،  وعمليات 

اعتماد االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة والقانونية واملنظمة.

لقد حان الوقت ملواجهة العنف والالمساواة واالضطهاد 
أجل  من  موحدة  بطريقة  والعمل  شعوبنا،  منها  تعاين  اليت 
التنمية املستدامة جبميع أبعادها، وال سيما للُمسَتَغلون  حتقيق 
وغري املحميني واملحرومني - الفئات األكثر ضعفا - لضمان 

معاملتهم بكرامة وتضامن.

تام يف  بوضوح  ما كتب شكسبري  بالذكر  اجلدير  ومن 
مسرحيته تاجر البندقية: 

“أليس ]لدينا[ عينان؟ أليس ]لدينا[ يدان وأعضاء 
أليسغذاؤه  وشهوات؟  ومودات  وحواس  وجسم 
ممايتغذى به ]النصراين[، أليس اآللة اليت جترح أحدمها 
جترح اآلخر؟ أليس العالج الذي يشفي ذاك يشفي هذ 
؟ أليس الشتاء والصيف واحدا لكليهما ]...[ أليس إذا 
وخزمتونا نزنف دماء؟ وإذا دغدغتمونا نضحك ؟ وإذا 

سقيتمونا السم منوت؟”

وإذا كنا مثل مجيع اآلخرين، إذن فنحن متساوون.

وبإجياز، ستواصل جمموعة بلدان أمريكا االلتينية ومنطقة 
البحر الكارييب دعم وقيادة العمل اجلماعي يف األمم املتحدة 
لتنفيذ أحكام ميثاق األمم املتحدة، اليت من الواضح أهنا تسعى 

إىل

“إعادة تأكيد اإلميان حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة 
اإلنسان وقدره وباملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء وبني 
وحتسني  االجتماعي  التقدم  وتعزيز  وصغريها،  كبريها  األمم 
مستويات احلياة يف جو من احلرية أفسح بغية ممارسة التسامح 

والعيش معا يف سالم وحسن جوار.”

تولت الرئاسة السيدة يونغ )بليز(، نائبة الرئيس.

الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بالنيابة  الرئيسة 
ملمثل أملانيا، الذي سيتكلم باسم جمموعة دول أوروبا الغربية 

ودول أخرى.
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أن  يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أملانيا(  شولتز  السيد 
أديل هبذا البيان بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 

أخرى مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري. 

إن اجتماعنا اليوم تذكري هام بأن العديد من األشخاص 
ال يزالون يعانون من التمييز العنصري يف حياهتم اليومية، بعد 
أكثر من 50 سنة على اعتماد االتفاقية الدولية للقضاء على 
العنف  العنصري. وما زلنا نرى أعمال  التمييز  مجيع أشكال 
اللون  أو  العرق  بسبب  األشخاص  املوجهة ضد  املقبول  غري 
بلد  من  وما  عاملية  آفة  العنصري  والتمييز  اإلثين.  األصل  أو 
أو منطقة يف مأمن منها. وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدما 
ال ميكن إنكاره واختذت العديد من اخلطوات امللموسة على 

الصعيدين الوطين والدويل، ال تزال هناك حتديات كثرية.

على  أؤكد  أن  أود  العام،  هذا  مبوضوع  يتعلق  وفيما 
أو  العرقي  االنتماء  أساس  على  العرقي  التنميط  استخدام  أن 
العنصري أو الديين، أو ألي أسباب أخرى، حمظور مبوجب 
تتخذ  أن  املهم  ومن  اإلنسان.  حلقوق  دولية  صكوك  عدة 
حلظر  الصلة  ذات  التشريعات  تسن  وأن  فعالة  تدابري  الدول 
موتوما  اخلاص  املقرر  أوصى  وكما  التنميط.  هذا  استخدام 
وتدريبا  واضحة  توجيهات  توفر  أن  للدول  ينبغي  روتريي، 

عمليا لوكاالت إنفاذ القانون، وأن تكفل الرصد الفعال. 

ويف مكافحة التنميط العرقي، ميكننا أن نستفيد من اإلطار 
القانوين الدويل الشامل، وجوهره املتمثل يف االتفاقية الدولية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت صادقت عليها 
مجيع دول العامل تقريبا. وهيئة رصد املعاهدات التابعة لالتفاقية 
- اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري - تؤدي دورا 
ومبساعدة  تنفيذها  برصد  االتفاقية  احترام  كفالة  يف  أساسيا 
الدول على وضع سياسات ملكافحة التمييز العنصري. ويبقى 
من املهم أن تتخذ الدول تدابري فعالة من أجل التنفيذ الكامل 

اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية. 

ويف نفس الوقت، نالحظ املبادرات األخرى الرامية إىل 
مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا، مثل إعالن وبرنامج عمل 
املتضافر،  الوقاية والعمل  بأمهية  لعام 2001. ونسلم  ديربان 
ال سيما يف ميدان التعليم، وبأن التركيز على التدابري العملية 
وامللموسة ميكن أن يسهم يف القضاء على العنصرية والتمييز 
تعصب.  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكره  العنصري 
مع  العمل  أيضا  لنا  ينبغي  العنصري،  التمييز  نكافح  وعندما 
شبكة املجتمع املدين النشطة للغاية جدا اليت ترصد عن كثب 
حاالت التمييز العنصري أو الكراهية العنصرية وتنبهنا حينما 

تكتشفها.

أن  اليوم هو  الذي نالحظه  العام  فإن االجتاه  ولألسف، 
أشكال  من  العديد  نرى  زلنا  فما  االزدياد.  يف  آخذ  التمييز 
القناعات.  أو  املعتقدات  أو  العرق  أساس  على  مثال  التمييز، 
التمييز،  أشكال  مجيع  مكافحة  على  ولنعمل  متيقظني  فلنبق 
بذلك  تعهدنا  كما  والالجئني،  املهاجرين  ضد  ذلك  يف  مبا 
)القرار  واملهاجرين  الالجئني  أجل  من  نيويورك  إعالن  يف 
1/71(. وجيب أن ندافع عن التنوع والتعددية إذا أردنا كفالة 
الكرامة. وحقوق اإلنسان عاملية بطبيعتها، وهي تنطبق علينا 
مجيعا بالتساوي. املجتمعات الشاملة تعترف بالتنوع وحتترمه 
للنهوض  رصيدا  باعتباره  التنوع  ونقدر  قوة.  مصدر  بوصفه 

برفاه البشرية.

اليوم  السيد لونغ )إكوادور( )تكلم باإلسبانية(: حنتفل 
باليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري ونستحضر املأساة 
مبجزرة  املعروفة   ،1960 آذار/مارس   21 يف  وقعت  اليت 
أفريقيا 69  اليوم، قتلت شرطة جنوب  شاربفيل. ففي ذلك 
الفصل  نظام  ضد  سلمية  مظاهرات  يف  كانوا  املحتجني  من 

العنصري والتمييز العنصري.

املتحدة  األمم  أيدت  الثانية،  العاملية  احلرب  هناية  ومنذ 
ومن  عامليا.  الصاحلة  القانونية  الصكوك  من  خمتلفة  جمموعة 
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أي شخص  التمييز ضد  بعدم  الدويل  املجتمع  تعهد  خالهلا، 
على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو السياسة أو 
بني  من  امللكية،  أو  االجتماعي  األصل  أو  اجلنسية  أو  الدين 
والكرامة  احلرية  بأن  أيضا  أقررنا  بشر،  وكبين  أخرى.  أمور 
ولذلك،  البشرية.  يف  متأصلة  مبادىء  احلقوق  يف  واملساواة 
ال ميكن انتهاكها؛ غري أهنا كثريا ما تنتهك. فما زال األفراد 

والدول والشركات مييزون ضد األفراد.

سيادة  باسم  عليها  الدوس  ميكن  ال  اإلنسان  وحقوق 
الدولة، وهو تقدم يف الفقه أحرز بفضل حماكمات نورمربغ. 
التوترات  على  يسود  أن  جيب  مبدأ  احلقوق  هذه  واحترام 
االنتخابية الداخلية. ويشمل األشخاص يف أوضاع هشة للغاية 
الذين يهاجرون و/أو يلتمسون اللجوء. والبشرية ليست حباجة 
جلدران عالية، بل جلسور أطول. وإذا قمنا بإزالة أسباب احلرب 
إنصافا  أكثر  دولية  ما سيتطلب عالقات  وهو  املدقع،  والفقر 

ومتويال كافيا للتنمية، فإن التشريد القسري للبشر سينتهي. 

إن أزمة اهلجرة العاملية تتطلب التضامن ووضع السياسات 
االجتماعي  واالزدهار  السالم  تعزيز  أجل  من  الدولية 
واالقتصادي. ودستور إكوادور متقدم يف جمال اهلجرة. فهو 
وحنن  األشخاص.  تنقل  وحرية  العاملية  املواطنة  مببادئ  يقر 
املهاجرين  مواطنينا  حنمي  إذ  االتساق،  حتقيق  أن  إىل  نسعى 
يف مجيع أحناء العامل ولكننا أيضا نرحب مبواطين العامل الذين 
يرغبون يف العيش يف بلدنا وإثرائه بتنوعهم الثقايف. ولألجانب 
يف  احلق  سنوات  مخس  من  ألكثر  بلدنا  يف  يعيشون  الذين 
التصويت وميكن أن يتولوا مناصب مسؤولني حكوميني. وقد 
استضفنا 000 60 الجئ، معظمهم من اإلخوة واألخوات 
الذين فروا من الزناع الكولوميب، الذي نرحب بنهايته وحنتفل 

هبا وندعمها دعما فعاال.

وقد أجرب الكثري من مواطنينا، رجاال ونساء، على مغادرة 
إكوادور يف هناية القرن املاضي وبداية القرن احلايل جراء أزمة 

مالية واقتصادية تسبب فيها مصرفيون بال ضمري وغري متسمني 
باملسؤولية سيطروا على خمتلف احلكومات اليت تولت السلطة. 
وقد كان ذلك النظام القائم على نفوذ األثرياء مسؤوال عن 
اليت حالت  السياسية،  والقوة  املالية  القوة  بني  املشينة  العالقة 

دون اختاذ القرارات السياسية من أجل الصاحل العام.

كوريا  الرئيس  حكومة  استعادت  املاضي،  العقد  ويف 
كرامة اإلكوادوريني الذين يعيشون يف بلدان أخرى وقدمت 
الدعم إليهم. ومن خالل سفاراتنا وقنصلياتنا، قدمت احلكومة 
لإلكوادوريني  والنفسية  القانونية  املساعدة  اإلكوادورية 
العقارية يف إسبانيا وللمنكوبني  القروض  املتضررين من أزمة 
من األمهات واآلباء الذين فقدوا حضانة أطفاهلن يف إيطاليا. 
ويف الفترة املمتدة من عام 2010 حىت شباط/فرباير من هذا 
العام، دعمت حكومتنا 000 158 من اإلكوادوريني الذين 

وجدوا أنفسهم يف حاالت هشة يف اخلارج.

وعالوة على ذلك، فقد وضعنا سياسات مالية وائتمانية 
من أجل تعزيز إعادة اإلدماج االقتصادي لإلكوادوريني الذين 
يقررون العودة إىل بلدهم. واليوم، يعود الكثري من املهاجرين 

إىل إكوادور، بلدهم، الذي يرحب هبم بذراعني مفتوحتني.

لقد انقضى أكثر من نصف قرن منذ ذلك اليوم احلزين، 
21 آذار/مارس 1960. ورغم اآلمال اليت راودتنا بعد انتهاء 
التفرقة  نظم  من  وغريه  أفريقيا  جنوب  يف  العنصري  الفصل 
العنصرية، نشهد حاليا عودة اآلراء اليت تنم عن كره األجانب 
والسياسات العنصرية للظهور، وهو ما جيب أن يكون مصدر 
بلدان  قبل  من  وإمجاعي  قوي  برد  ُيقابل  وأن  مجيعا  لنا  قلق 

العامل.

وخبربهتا   .77 ال  جمموعة  برئاسة  إكوادور  شرفت  لقد 
يف جمال حرية حركة األشخاص، وهي مسألة تتطلب التعاون 
بني البلدان، فإن حكومة بلدنا جتدد تصميمها على تعزيز مبدأ 
حقوق اإلنسان من منظور هيكلي ومتكامل حبيث يصبح مبدأ 
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العنصري،  التمييز  على  القضاء  أجل  من  النضال  يف  متأصال 
وهو القضية املشتركة للجميع.

السيدة شابانغو )جنوب أفريقيا( )تكلمت باإلنكليزية(: 
ترحب جنوب أفريقيا بعقد هذا احلدث التذكاري لالحتفال 
اليوم، 21  إن  العنصري.  التمييز  على  للقضاء  الدويل  باليوم 
آذار/مارس، هو أيضا يوم هام للغاية يف جنوب أفريقيا حنتفل 
فيه بيوم حقوق اإلنسان، وهو يوم يف تارخينا، يف عام 1960، 
الفصل  نظام  أيدي  على  حتفهم  شخصا   69 لقي  عندما 
العنصري الوحشي وأصيب 180 آخرون جبراح يف شاربفيل 
بينما كانوا حيتجون على القوانني القمعية السابقة ويناضلون 
وحقوقهم  وحبرياهتم  اإلنسانية  بكرامتهم  االعتراف  إلعالن 

اإلنسانية األساسية وحبقهم يف املساواة.

بأمهية معاجلة  أفريقيا تسلم  الرغم من أن جنوب  وعلى 
اختذ بعضها  العنصرية، واليت  املعاصرة جلميع ويالت  املظاهر 
اليوم،  احتفال  جوهر  ننسى  أال  جيب  فإننا  عنيفة،  أشكاال 
والذي يتعلق يف املقام األول باملظامل التارخيية اليت تسببت فيها 
العنصرية واإلرث املرتبط هبا للرق وجتارة الرقيق وجتارة الرقيق 
عرب املحيط األطلسي، وباالستعمار والفصل العنصري. ونتائج 
وكره  العنصري  والتمييز  العنصرية  ملكافحة  العاملي  املؤمتر 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف 
عام 2001، وهي إعالن وبرنامج عمل ديربان، تشدد على 

ضرورة التكفري عن إرث املظامل التارخيية.

وبند جدول األعمال الذي ُيعقد حدث اليوم يف إطاره، 
يف  مبا  الكراهية،  على  والتحريض  العنصري  التنميط  وهو، 
ذلك يف سياق اهلجرة، مناسب متاما من حيث التوقيت نظرا 
ألزمة اهلجرة احلالية اليت يواجهها العامل. واآلن أكثر من أي 
وقت مضى، فإن املزايدات والشعارات الرنانة بشأن القضاء 
على آفات العنصرية جيب أن تتوقف. وجيب على املجتمع أن 
يواجه بصورة مشتركة ومجاعية واقع احلياة اليومية املتمثل يف 

حتديات اهلجرة، مبا يف ذلك استمرار التحريض على كراهية 
نواجه  فإننا  ولألسف،  اللجوء.  وطاليب  والالجئني  املهاجرين 
على الصعيد العاملي تناميا يف إظهار مشاعر العداء للمهاجرين 
وانتهاك كرامتهم اإلنسانية. وينبغي عدم التسامح إزاء كراهية 
األجانب اليت ترعاها الدولة. وهذا أمر غري مقبول وجيب أن 

يتصدى له املجتمع الدويل.

وجنوب أفريقيا ليست استثناء من التحديات اليت تواكب 
إقامة جمتمع متسامح وقائم على املساواة وشامل جلميع أفراده، 
ومتحرر من العوز واخلوف، ويتصدى يف الوقت نفسه للمظامل 
وبالتايل  االقتصادية،  االجتماعية  املاضي  وفوارق  التارخيية 
ضمان بناء بلد موحد. والدميقراطية الدستورية جلنوب أفريقيا 
وحنن  التمييز.  عدم  يف  املتمثل  األساسي  املبدأ  على  قائمة 
الرامية  الوطنية  التشريعات والسياسات  بلورة ووضع  نواصل 
إىل كفالة احترام تعزيز ومحاية وإعمال مجيع حقوق اإلنسان 
اإلفالت  إزاء  إطالقا  التسامح  عدم  مع  األساسية  واحلريات 
اليت ترتكز على  فيها تلك  العقاب على االنتهاكات، مبا  من 
كراهية األجانب اليت تستهدف املهاجرين والالجئني وطاليب 
اللجوء. وحنث مجيع الذين لديهم الشجاعة واإلرادة السياسية 
العنصرية، وهو ما ميكن  الالزمة على مكافحة مجيع ويالت 
وبرنامج عمل  إعالن  باستخدام  األمثل  النحو  على  به  القيام 
املتحدة  األمم  ملؤمتر  الوحيدة  املفيدة  النتيجة  ومها  ديربان. 
العاملي ملكافحة العنصرية جبميع عناصرمها األساسية اليت حتدد 
تدابري وسبل انتصاف ملموسة للقضاء على مجيع تلك اآلفات 

املنبوذة وغري املرغوب فيها.

التمييز،  من  متعددة  أشكاال  يواجهون  قد  فاملهاجرون 
والوصم  السلبية  النمطية  بالقوالب  تسترشد  ما  غالبا  واليت 
وهذا  واملعتقد.  الدين  ذلك  يف  مبا  واملواقف،  والتصورات 
وسلوكيات  وممارسات  سياسات  إىل  يؤدي  العرقي  التنميط 
متييزية، واليت كثريا ما تؤدي إىل االنتهاك املنهجي حلقوقهم. 
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ومن واجب املجتمع الدويل أن يكفل جلميع الناس، مبن فيهم 
معاملة  كمهاجرين،  وضعهم  عن  النظر  بصرف  املهاجرون، 
مبا  التمييز  مكافحة  أساس  وعلى  األوقات  مجيع  يف  كرمية 
يكفل احترام حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية وتعزيزها 

ومحايتها وإعماهلا.

واليوم، جند أنفسنا يف عامل أدت العوملة والتكنولوجيا فيه 
إىل زيادة املنابر والفرص ملمارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، 
وذلك يف بعض األحيان على حساب حقوق اآلخرين. إن هذا 
احلق تستتبعه مسؤولية وال ميكن أن يكون بال حدود. واالجتاه 
املتنامي املثري للقلق املتمثل يف التحريض على أعمال الكراهية 
والعنف اليت جيري ارتكاهبا ونشرها من خالل وسائط التواصل 
تستهدف  اليت  تلك  سيما  وال  األخرى،  واملنابر  االجتماعي 
املهاجرين والالجئني، يشري، يف مجلة أمور، إىل احلاجة امللحة 
تنتهك  اليت  البشعة  األفعال  هذه  لتجرمي  تشريعات  إىل وضع 
الكرامة اإلنسانية لآلخرين وال تؤدي إال إىل انقسام املجتمع. 
داخل  عملية  تقود  أفريقيا  جنوب  أن  يف  السبب  هو  وهذا 
لالتفاقية  إضافية  بروتوكوالت  لوضع  اإلنسان  جملس حقوق 
تغطي  أشكاله،  بكافة  العنصري  التمييز  على  للقضاء  الدولية 
كره األجانب والتحريض على الكراهية، من بني أمور أخرى.

وتؤكد جنوب أفريقيا جمددا التزامها الثابت بالقضاء على 
مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 
اختاذ  على  الدويل  املجتمع  تعصب، وحتث  من  بذلك  يتصل 
مجيع التدابري الالزمة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي 
التمييز جبميع أشكاله، مبا يف ذلك يف  القضاء على  من أجل 
سياق اهلجرة. وعندئذ فحسب، سنتمكن من االستفادة من 
والكرامة  التنوع  حيترم  حقا،  للجميع  وشامل  متسامح  عامل 

اإلنسانية للجميع.

)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  خوشرو  السيد 
باإلنكليزية(: إن الزيادة غري املسبوقة يف التمييز العنصري وكره 

مدعاة  العامل  من  كثرية  أحناء  يف  اإلسالم  وكراهية  األجانب 
للقلق املطلق. وحنن نشجب بشكل خاص التعابري والسياسات 
العنصرية اليت يستخدمها بعض األحزاب السياسية والسياسيني 
الذين يؤججون كراهية اإلسالم واخلطاب املعادي للمهاجرين 

للتالعب بالرأي العام.

يفيد إلقاء نظرة على بعض االنتخابات العامة اليت جرت 
مؤخرا، يف إبراز الكيفية اليت جيري من خالهلا استغالل خطاب 
كره األجانب، وخاصة كراهية اإلسالم، من أجل استهداف 
العديد  توجيه  واقع  بالذات. ويظهر  الدميقراطية  قيم ومبادئ 
من املالحظات التحريضية حاليا ضد الالجئني، املستوى غري 
املسبوق الذي بلغه اخلطاب السياسي املشوب بالعنصرية وكره 

األجانب، ال سيما كراهية اإلسالم. 

ويشكل األمر التنفيذي املعروف “حبظر السفر”، الذي 
حفز معارضة واسعة النطاق بني مجاعات الرأي العام واحلقوق 
املدنية، مثاال على االنتهاك الصارخ للعديد من قواعد وصكوك 
القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا فيها جلنة 
القضاء على التمييز العنصري، ألنه مييز على أساس اجلنسية أو 
الدين. كما أنه ينتهك االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام 

 .1951

وال ميكن املغاالة بشأن مسؤولية األمم املتحدة والدول 
األعضاء يف مواجهة هذه احلالة القامتة. ويثري ما تبع ذلك من 
األخرية،  األسابيع  املتحدة، خالل  األمم  هيئات  إحدى  نشر 
القائم  احلكم  نظام  ارتكبها  اليت  املشينة  األعمال  عن  تقريرا 
مدى  ويبني  اإلحباط  إسرائيل،  يف  العنصري  الفصل  على 
وإذا  الواقع،  يعكس  التقرير  إن  احلقيقة.  قول  تكلفة  ارتفاع 
كان يبدو مزعجا، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك، وإال فإننا 
سنفاجأ إذا استمر الرأي العام العاملي يف اعتبار األمم املتحدة 
شريكة موثوقة وجديرة بالثقة يف التصدي هلذه املسائل اخلطرية 

كالعنصرية والفصل العنصري. 
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يظل  أن  أشدد على ضرورة  أن  اخلتام، إمسحوا يل  ويف 
إعالن وبرنامج عمل ديربان، إىل جانب القضاء على التمييز 
أشكال  مجيع  ملكافحة  الطريق  خارطة  يشكالن  العنصري، 

العنصرية والتعصب. 

السيد الميك )فرنسا( )تكلم بالفرنسية(: أود أن أشكر 
الرئيس على عقد هذه اجللسة لالحتفال بذكرى اليوم الدويل 

للقضاء على التمييز العنصري. 

العنصري  التمييز  للقضاء على  الدولية  االتفاقية  وتشكل 
بكافة أشكاله اليت اعتمدت قبل 50 عاما، أداة ضرورية يف 
متاما  وجيهة  تزال  ال  فإهنا  ولألسف،  للتمييز.  التصدي  جمال 

اليوم. 

إن فرنسا تعمل يف إطار اهليئات الدولية، وحتاول ضمان 
الكراهية والتمييز، مبا يف ذلك جتاه املهاجرين،  إدانة خطاب 

وتبذل كل ما يف وسعها ملنع هذه األمور من احلدوث. 

للتصرف.  قابل  غري  التعبري حقا  تعد حرية  فرنسا،  ويف 
فإهنا  حرية،  وكأي  البلد.  دستور  يف  عليها  منصوص  وهي 
خمالفة  أو  جرمية  ارتكاب  يف  حر  أحد  وال  مطلقة.  ليست 
دون عقاب، وال سيما فيما يتعلق بعبارات أو أفعال عنصرية 
مثل  جرمية،  فرنسا  يف  العنصرية  وتعترب  للسامية.  معادية  أو 
أي شكل من أشكال التمييز على أساس األصل احلقيقي أو 
املتصور، أو االنتماء أو عدم االنتماء إىل جمموعة إثنية، أو أمة 
أو عرق أو معتقد، وخاصة الدين. والعنصرية ليست أبدا رأيا 

ميكن اإلعراب عنه حبرية. 

ويف إطار مكافحة فرنسا للتعصب، فإهنا ال حتبذ أي نوع 
من أنواع التمييز على اآلخر، سواء تعلق األمر مبعاداة السامية 
أو معاداة اإلسالم أو معاداة املسيحية أو معاداة طائفة الروما 
أفعال  تدين مجيع  العمومية  السلطات  فإن  املثليني،  معاداة  أو 

التعصب والتمييز، وختضعها للمالحقة القضائية. 

ومتثل مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب، 
إحدى أولويات حقوق اإلنسان بالنسبة لفرنسا. وتضطلع هبذا 
قضية  يشكل  ذلك  بوصف  البلد،  يف  العليا  اهليئات  الكفاح 
وقد   .2015 الثاين/يناير  كانون  أحداث  أعقاب  يف  وطنية 
اعتمدت فرنسا خطة عملها الوطنية الثانية ملكافحة العنصرية 
اختاذ  تتضمن  اليت   ،2017-2015 للفترة  السامية  ومعاداة 

تدابري قوية.

معا  نعمل  أن  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  علينا  وجيب 
على ضمان تنفيذ املبادئ اليت نتمسك هبا يف االتفاقية الدولية 

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، تنفيذا كامال.

)تكلمت  )كوبا(  أباسكال  رودريغيث  السيدة 
عمل  وبرنامج  إلعالن  الكامل  التنفيذ  يزال  ال  باإلسبانية(: 
ديربان، مسألة معلقة يف الكفاح من أجل املساواة يف احلقوق 
املناطق  من  العديد  يف  أنه  بقلق  ونالحظ  البشر.  مجيع  بني 
العنصري  والتمييز  العنصرية  تزال  ال  العامل،  يف  والبلدان 
وكراهية األجانب تطل برأسها، مبا يف ذلك بأشكال جديدة 
وأكثر تطورًا. وينعكس ذلك يف ظهور اجلمعيات واألحزاب 
االستبعاد  زيادة  واستمرار  العنصرية؛  الربامج  ذات  السياسية 
االجتماعي وهتميش الشعوب واملجموعات اإلثنية واألقليات 
واآلثار  الشعوب؛  فئات  أو  االجتماعية  الفئات  من  وغريها 
السياسات؛  وتنفيذ  صياغة  يف  العنصري  للتنميط  السلبية 
وانتشار سياسات اهلجرة والقوانني التمييزية؛ واعتماد قوانني 
مكافحة اإلرهاب اليت تفتح الباب للتعسف واإلجراءات العامة 

املتخذة على أساس متييزي وعنصري مع كره األجانب. 

األجناس  ضد  للتمييز  حد  لوضع  الوقت  حان  لقد 
بأكملها.  حملية  وجمتمعات  واألمم،  اإلثنية  واملجموعات 
وينبغي التصدي للكراهية والعنف العنصريني ضد جمموعة من 
الناس بسبب أصلهم أو عرقهم أو معتقداهتم، والتخلص منها. 
وجيب أن نعتمد تدابري فعالة للتصدي لألسباب اجلذرية لتلك 



29/29 1707332

A/71/PV.72 21/03/2017

املشاكل ومعاجلة الظروف اليت تغذيها. وجيب احلظر الصريح 
اهليئات  جانب  من  والعرقي  العنصري  التنميط  الستخدام 

املسؤولة عن إنفاذ القانون. 

ومن امللح بشكل متزايد زيادة التركيز على معاجلة هذا 
املوضوع يف املظاهر والتأثريات املحتملة للدول وهيئات األمم 
املتحدة اليت تتناول هذه املسائل أو األمور املتصلة هبا. وميكن 
هذه  إعطاء  إىل  الرامية  اجلهود  تعزيز  على  ذلك  يساعد  أن 
السياسية  األعمال  أولوية يف جداول  من  تستحقه  ما  املسألة 

للبلدان األكثر تضررا. 

ونتشاطر الرأي املعرب عنه يف هذه القاعة بأن املناقشات 
هي  املهاجرين  مسألة  ملعاجلة  عاملي  اتفاق  وضع  إىل  الرامية 
على  التركيز  بغية  الدول  مجيع  تستغلها  أن  ينبغي  فرصة 
التمييز  مكافحة  عند  هلا  التصدي  علينا  اليت جيب  التحديات 
العنصري ووضع السياسات اليت متّكن من املضي قدما صوب 
إجياد حلول للمشاكل املحددة، والتعاون الدويل من أجل إقامة 
عامل تسوده املساواة واالحترام املتبادل والعدالة االجتماعية. 

كما نود أن نعرب عن التزامنا مبواصلة تقدمي إسهامنا يف 
مكافحة العنصرية خارج حدودنا من خالل التعاون الطوعي 
بدون مصلحة والتضحية باحتياجات متطوعينا، الذين مل يراعوا 
أبدا مسألة اللون أو املركز االجتماعي للشخص يف أي مكان 

يف العامل بغية تقدمي يد العون والتضامن الدويل.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: هل يل أن أعترب أن 
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند 66 من جدول 

األعمال؟

تقرر ذلك.

رفعت اجللسة الساعة 12/30.


