
 A/75/557/Add.1  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 عون الخامسة والسبالدورة 

 

 
Distr.: General 

8 February 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

المقرر  در بها تكلعف، ودون أن يشـــذل  لا قـــامقة تعما بتعلت مااتتماراي الرتععة المســـتو  ال ـــا74/562 وفقا للمقرر
امة ممرفقاي تتضــــمب السعا اي ة للجمععة العرقد ها خالل األقــــابعر الرتععة المســــتو  المقسلة، قــــتئســــتكمل الو ا ت الرقــــمع

عاي، والتي تئقدم إلى الر عس في مورد ا بتجاوز المســــجلة مســــبقا المقدمة مب روقــــاي الدول أو ر رهم مب  بار الشــــخ ــــ
دلى تعــــ  ب في قــــارــــة الجمععــــةا والبيي إرقــــــــــــــــــال السعــــا ــــاي المقــــدمــــة بهــــُا الشــــــــــــــــــ ن إلى  هــــُب السعــــا ــــايال وم الــــُد بــــئ

estatements@un.orgا 

 

 

21-01657 (A) 

*2101657*  

 الخامسة والسبعون  الدورة
 مب تدول األرمال 128السلد 

 ااتتماع الرتعر المستو  لالحتفال مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب إل شاي األمم المتحدة

 مذكرة من رئيس الجمعية العامة  
 ، هُب الو عقة التجمعععة2020تموز/بولع   22المؤرخ  74/562يشــــــــــــرفلي أن أرمم، رمال  مالمقرر  
لتي أدلى بها روقـــــاي الدول أو ر رهم مب  بار الشـــــخ ـــــعاي خالل ااتتماع الرتعر المســـــتو  رب للسعا اي ا

بتجاوز بوم ررض السعان المســــــجل مســــــبقا في  طرات بعا اي مســــــجلة مســــــبقا قئدم  إلى الر عس في مورد ا
 قارة الجمععةا 

، في الجلســــــــة 2020كتوبر شــــــــراب األول/أت 26 ل ب، أئدلي مالسعا اي الواردة في هُب الو عقة بوم اا 
 A/75/557ا وتتضــــــمب الو عقة A/75/PV.3 (Resumption 1)الثالثة المســــــت  فة للجمععة العامة  ا  ر 

لســـــــــــــــة الثـــالثـــة للجمععـــة العـــامـــة، المعقود بوم اإل ل ب، خالل الجزي األول مب الج السعـــا ـــاي التي أئدلي بهـــا
 (اA/75/PV.3 ا  ر   2020أبلول/قستمسر  21
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 (1، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  البرازيل

 بيان السيد إرنستو أراوخو، وزير العالقات الخارجية في جمهورية البرازيل االتحادية  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
  أصدقا ي األرزاي، 

 ال ة أرباع القرن مب ا ت ـــــار الحلفاي  األمم المتحدة، معد مســـــة والســـــبع ب إل شـــــايإن الُ ر  الخا 
 رلى الفاشعة اللازاة، تمثل فرصة فرادة لدول العالم لتعزاز التزامها ممبادئ وروح م ثاق األمم المتحدةا 

 لتلســـــــــــــ ت لبة م ن تكون مر زا  ووفقا  لم ثاق األمم المتحدة، الف ـــــــــــــل الرامر، فدن األمم المتحدة م ا 
 مع لةا ول في تحق ت أهداف أرمال الد

يمذب أن  ا• وبــالتــالي، لعس مب المفترض أن تعلو األمم المتحــدة رلى الــدول التي تتــ ل  ملهــاا  
 يقوم تحق ت أهدافها رلى إ كار قدرة الدول رلى العمل فرديا أو تماععا تحقعقا ألهداف مشرورةا 

از الحراــــاي المتحــــدة، هــــدف تعز مب م ثــــاق األمم  3دة داف،  جــــد في المــــاومب ب ب هــــُب األهــــ 
 للجمعرا  األقاقعة

تقوم رلى مفهوم الســـالم والمســـاواة في الســـعادة ب ب الدول فحســـ ، بل  وهذُا، فدن األمم المتحدة ا 
 أيضا رلى مسدأ الحراة لكل إ سانا 

  ، في رملهاا ة للجمعر قد أهمل، لألقمر  لا، ورلى مدار العقود، فدن اليرض مب تعزاز الحرا 

 راما، يج  ت حعح  رلى وت  السررةا 75وهُا اا حراف رب الت معم األصلي للم ثاق، قسل  

يقال إن اقـــــــــــــتجامة العالم في مواتهة التحدد الها ل الُد تمثل  تا حة ف رو   ورو ا  ورالبا ما 
ة إلى مؤقساي يعلع  هُا المفهوما  حب مالت ك د محات بلبيي أن تكون أكثر تعددية، ولكب رل لا أن  لاقش ما

 متعددة األطراف أفضلا 

بتها األصـــــــــــلعة وأن تكون مر زا  لتلســـــــــــ ت رمل و حب مالت ك د محاتة إلى أن تتبر األمم المتحدة وا 
 الدولا واج  رل ها أيضا  أن تفي مالتزامها األصلي مالسعي إلى الحراةا 

لاقشـــــــة المشـــــــاكل اك مجال لمأن يذون هلتحدة ماألبدبولوتعايا واج  ا يمذب التالر  ماألمم الم 
 ولوتعةا الدولعة مدخالص وحسب  عة واحترام مقد  للحقعقة، وهو  قعض األبدب

يحتاج إلى مزاد مب الحراةا واألمم المتحدة مدروة إلى أن تســـــتجمر تهود  19-معد  وف د ورالم ما 
 الدول  افة في تحق ت هُا الهدفا 

 أشذر ما 
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 (2، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  إيران

 بيان السيد محمد جواد ظريف، وزير خارجية جمهورية إيران اإلسالمية   
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26بهُا السعان بوم اإل ل ب، أئدلي 

 
 الرحعم الرحمب  مسم هللا 

 س الس د الر ع 

قسل خمســة وقــبع ب راما، أ شــم  األمم المتحدة اقــتعادة الســلم واألمب الدول  ب في أرقا  حرب ب  
 مد   جاحلا؟  مرورت با ولكب ما

رــام األمم المتحــدة للحوار ب ب ”ومب المفــارقــاي أ ــ   - 2001ا لــدراقــــــــــــــة تــدبــدة، فملــُ رــام وفقــ 
 األمراذعةا  “بدالحرو  إلى األ”ون شخص  تعجة مل  37 زح  - “الحضاراي

تح   - 2001والحرو  العلعفة الثما ي التي بدأتها الواياي المتحدة أو ا ضـــــــــــــم  إل ها ملُ رام  
يح ــى مب  أقــفري رب قــقوا مماي اماف مب األرواح السرامة، ورددا ا - “ الحر  رلى اإلرها”رلوان 

 لفاشلة والت رف ر ر المسسوقا المجتمعاي واألقر المح مة والدول ا

   أن  س ل أ فسلا ال وم: ، يجلُلا 

 ؛ 1945أملا مما  ان رلع  في رام  -أو أقل  -ما إ ا  ان رالملا أكثر  

يعرف إا التلواح   فرادية وازدراي القا ون الدولي مب تا   متلمر اكعف يمذللا مواتهة اللزرة اا 
 مع ا رلع ة والتحدث مي رقةا 

اما ر 244اما مب إتمالي قــــلواي تاراخها البال  ر 220مب  مذللا احتواي قوة قضــــ  أكثرف يو ع 
ي تستمر بوحشعة الت -في الحر : مب الحرو  رلى قذا ها األصل  ب، إلى الحر  رلى قذا ها المستعسدبب 

مشذل مخادع وت لت رل ها  -حربا اقت ادية  120وما يقر  مب  39وإلى ال راراي العسذراة الــــــــ  -مالية 
 يخضر ألهوا هاا  لا ضد أد  عان لم، و 1945 ملُ رام -“رقوباي”

 ا “حروبها إلى األبد”تزال تخسر  ومب المفارقاي أ ها ا 

 أحد بلت ر في حر ا  في الواقر، ا 

 إ قا  الدم والكلز األمراذ  ب وتجل   العالم مزادا مب السؤ ا  -آن األوان لتي  ر المسار  لقد 

 زاي، ي األرأصدقا  

واصــلة تســل هاا وشــهعة الواياي ُد تحتات  الواياي المتحدة لمهو األكســج ب الالرضــا رب الُاي  
تلمو إا رب طرات ااقــترضــايا مالخضــوع لتداب رها ر ر القا و عة ضــد امخراب، رلى أمل تجل   المتحدة ا

 رضسهاا األمر لعس  ُلا، يا أصدقا يا 

 -متحدبب  -دا مالوقوف دلى االتزام مجراما تحتاج إ 75لي  مب العمر إن األمم المتحدة التي ب 
 ادية والحر ا ضد األح

 أشذر ما 
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 (3، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  السلفادور

 خارجية جمهورية السلفادوربيان السيدة خوانا ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة   
 ست  فة للجمععة العامةالمجلسة الثالثة ، في ال2020ر تشراب األول/أكتوب 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
ماإلقبا عة [ :]األصل  

 قعادة ر عس الجمععة العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبع ب، 

 أصحا  الفخامة روقاي الدول والحذوماي، 

 معالي األمـ ب الـعـام لألمـم المـتـحـدة، 

 معالي وزراي الخارتعة، 

 وقرون؛ضاي المممثلو الدول األر 

 ،الس داي والسادة 

في السداية، اقــمحوا لي أوا أن أ قل أحر تحعاي حذومة وشــع  الســلفادور في هُب الدورة التاراخعة  
 تحدةالالحتفال مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب لألمم الم

ضعلا ر   لمحالى اقسل خمسة وقبع ب راما،  ا   الروح البشراة تستعقظ مب أف ر  وابعسهاا لقد وئ
 ا م مم ب رلى تضم دهااا  ا   تراحلا رمعقة، لكللا  لكبشر، وخرتلا ملت راب

تقل  راما، و وات  امن تهدبدا رالمعا لل ـــــــــــــحة العامة وتحدياي خ  رة أخر  ا 75لقد بليلا بها  
مب   لا ر  لا في مجااي تي ر الملاخ، واحترام حقوق اإل ســان، والتهدبداي للســلم واألمب الدول  ب، ور رب

ختسر  ما  ان ملُ مولد المل مةا لكل  ي ل أفضـــــــــــــل أداة بزال الل ام المتعدد األطراف يئ  أرمال العدوانا وا
 الدوامالمواتهة التحدياي المتي رة ماقتمرار في هُا العالم المتي ر رلى 

أن د أو و ما قال األم ب العام ملُ فترة، فدن تعددية األطراف أكثر ح واة مب أد وق  مضـــــــــــــى، و  
وهو  فس التعاون الُد،  -لتضامب والتعاون الدولي تزال هي الديمقراطعة وا بلا اأضعف أن أفضل ترقا ة لد

اة حتى  تمذب مب طي صفحة هُا رلدما يح ب الوق ، ق تعح للا الح ول رلى لقاح  ها ي رلى قدم المساو 
 الف ل الم لم مب الوبايا

 لاا واألمر يســــــــتحت  ث رلى التشــــــــجعرا وتمععلا يعرفعبب والحالة التي تلت ر ا لعســــــــ  أكثر ما 
ن تحس ب حعاة اللا  في حااي الضع  وردم المساواة والفقر والجوع المدقر يج  أن يع ي زخما التكرارا إ

 لها المجتمر الدولي للوفاي مالتعهد معدم ترك أحد بتخل  رب الر  اللجهود المتجددة التي بسُ

ر  المتعددة جدبدة والحالعة هو مهمتلا الكسثمار في إمذا عاي المبادراي الوقد بدأي الرحلةا إن ااقت 
األطرافا و حب أ فســـلا  حتاج إلى التي  ر في تجل  إرراي اقـــتخدام حلول قديمة ور ر فعالة لمشـــاكل تدبدة 

ج  أن مت ورة ماقــــــتمرارا لقد قال الر عس  ج   أبو   لة  لا في العام الماضــــــي في هُب القارة  اتهاا واو 
عاي وإر اي زخم مف د لتلشـــــع  وإصـــــالح مختل  ا حقعقة تســـــمح للا بتبســـــع  العمليذون اقـــــتخدام التكلولوتع

 ه ماي األمم المتحدةا
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 الس د الر عس 

،  حب شـــــــعو  األمم تاي في دبباتة م ثاق األمم المتحدةوال وم، أكثر مب أد وق  مضـــــــى، و ما  
 لتحق ت هُب األرراضا  االمتحدة قد رقد ا العزم رلى أن  وحد تهود

ل يشـــــــــــــذل حافزا للمجتمر الدولي لكي بؤ د مب تدبد التزاملا مجمعر مبادئ و عم ااحتفا ولعل هُا 
 ي توات  البشراةاالمل مة، ب لما ي ل واععا مالتهدبداي والشوارل الجدبدة الت

 فل لور ا الر  ول بار لا تمععاا 

 شذرا تزاالا 
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 (4 ، المرفتResumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  الجمهورية التشيكية

 ن السيد توماس بيتريتشك، وزير خارجية الجمهورية التشيكيةبيا  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26اإل ل ب، السعان بوم أئدلي بهُا 

 
 أصحا  السعادة،  

 الس داي والسادة،  

األطراف واحترام الل ام الدولي  التعاون المتعدد ام رالمي تدبدا وأرقــــــــيراما ، أ شــــــــ     75سل ق 
صــــمعم ا وأ ا أرتز مذون تشــــعذوقــــلوفاكعا  ا    اي األقــــاقــــعة فياإل ســــان والحراالقا م رلى القوارد وحقوق 

مب المؤقـــ  أن أرقا  واحدة مب السلدان الخمســـ ب التي وقع  في األصـــل رلى م ثاق األمم المتحدةا ولكب 
دة ملها مب السلدان الحراة والديمقراطعةا و ا   تشــــــــــعذوقــــــــــلوفاكعا واح تجل  للعدبد ة لملحر  العالمعة الثا عا

 ا 1989ملعة في رام    الثورة المخحتى  ا

واتتماع ال وم فرصـــــــــــــة للتُ  ر مالمبادئ والقعم الر عســـــــــــــعة لم ثاق األمم المتحدة واإلرالن العالمي  
ي  لا اا تهاكاي ال ـارخة لحقوق اإل سـان، ارا وتكرارا، مما فد شـهد ا ا تهاكها مر إل سـانا مباد لا  لقلحقوق ا

قتخدام األقلحة الكعمعا عةا إن تقواض الل ام الدولي القا م رلى معة، أو حتى االمتها اإلقلعولسعادة الدول وق
اإلفالي مب العقا ا ة المســــايلة ومذافحة القوارد ل  تداععاي مع دة المد  رلى الجمعرا و شــــدد رلى ضــــرور 

 المتحدة بهُب المبادئ و درو إلى مواصلة التمسا بهاا  و قر مالتزام األمم

رلى حعاة اللا  ومجتمعاتلا واقت ـــــاداتلاا “19-كوف د”لوباي  زاي األ ر الســـــلسيأشـــــعر مقلت رم ت إ 
 ا شاكل القا مة األخر ر واهدد بتعم ت الموهو يعرض الجهود المسُولة لتحق ت أهداف التلمعة المستدامة للخ 

ة حلوا متعــدد تت لــ  -عوهـا التي يحت لمواطل لــا أن بتوق -ام ــا، فـدن اإلتراياي الفعــالـة وفي رـالم بزداد تر 
 يمذللا إرادة السلاي رلى  حو أفضل وأكثر ردا واخضرارا إا مالعمل معا حقاا  األطرافا وا

ب ب  ة بت ل  إدماج المساواة التلمعة المستدام وق اإل سان وتحق توتعزاز وحماية السالم واألمب وحق 
ألقــــاقــــعة للمجتمعاي هي القعمة اوق اإل ســــان الجلســــ ب في تمعر قــــعاقــــاتلا وممارقــــاتلاا و حب  ر  أن حق

 المفتوحة والشاملة والحرة في تمعر أ حاي العالما 

بدب قعما تشد عة، وافي تهودب اإلصالحوالجمهوراة التشعذعة مؤاد قود لألم ب العام لألمم المتحدة  
ي درم الســــعاقــــأن  كفل الي والوقــــاطةا ولكي تقدم األمم المتحدة حلوا  دا مة، رل لا رلى ملر  شــــو  اللزارا

 واألدواي الفعالة واألموال الالزمةا 

 وا توتد مل مة رالمعة أخر  تبعث الكث ر مب األمل لد  الكث ر مب اللا  الُبب بررسون في أن 
المستقسل ”متحدةا وفي مداواتلا مش ن  عفعة تحق ت  رامة، مثلما تفعل األمم الفي حراة وأمان و يععشوا حعاتهم 

 ا إشراك الشبا ا فهم الُبب ق تعايشون مر رواق  قراراتلا وأرماللاا ب رل ل، بتع “دبالُد  را

امها األولى، ة الفتعة في أيواقــــــمحوا لي أن أتملى لألمم المتحدة في ر د م الدها أن تســــــتع د ال اق 
 راماا  75لمب بل  مب العمر  ر الحفاظ رلى الحذمة المذتسبةم

 لألمم المتحدة   تملعاتلا مالعدبد مب األروام السع دة 

 أشذر ما 
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 (5، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  موريتانيا

ين في الخارج بيان السيييد إسييماويل ولد الشييي، أزمد، وزير الخارجية والتعاون والموريتاني  
 يةفي جمهورية موريتانيا اإلسالم

 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26دلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، أئ 
 

مالعربعة[ :]األصل  

 الس د الر عس، 

 اللة والفخامة والسمو،أصحا  الج 

 أصحا  المعالي، 

 م المـتـحـدة،معالي األمـ ب الـعـام لألمـ 

 الس داي والسادة، 

يفوتلي أن أتقدم  لتهلمة لكل فرد ملا بهُب الملاقـــــــــــــبة العزازةا وااية أن أتقدم مالسدي    لي في ا 
لى الجهود التي يقوم بها لخدمة مالشـــــذر إلى معالي األم ب العام لألمم المتحدة، الســـــ د أ  و  و روت راش، ر

اي هُا ال ــــــرح بل لمل مة و ل الُبب قــــــاهموا مب قرا  أو مب مع د فيالمل مةا  ما أشــــــذر  ل العامل ب ما
 قلة الماضعةا 75الع عم ط لة الـ 

 الس د الر عس، 

 الس داي والسادة، 

لق  أزمة صـــــــــــــحعة إن هُا ااحتفال ي تي في وق  بوات  تع  العالم تا حة ف رو   ورو ا التي خ 
 ال ــــــــــحعة العالمعة فحســــــــــ ، بل تجاوزتها محد ة أزمة تؤ ر آ ارها رلى المل ومة رالمعة ر ر مســــــــــسوقة لم

 دية واتتماععةا اقت ا

 الس د الر عس 

 الس داي والسادة، 

لقد مثل  هُب األزماي ااقت ادية وال حعة وااتتماععة التي خلقتها الجا حة اختبارا حقعقعا لحدود  
  مضى رلى ضرورة إصالح مل متلا المعتمدة أممعا لمواتهة األزمايا وقد برهل  أكثر مب أد وق املعاي

 أطر التعاون المتعدد األطراف، واضمب فعالعة الدور المحورد للمل مةا ورة فعالةرلى  حو يعزز م 

ورواتكم،  واشــــــرفلي  ث را أن أهلمكم، معالي األم ب العام أ  و  و روت راش وموعفعذم رلى  عادتكم 
 ى إصالح المل مةاوأو د لكم درم بالدد الكامل لجهود م الرامعة إل

 وبر ات اورحمة هللا شذرا  تزاال، والسالم رلعذم  
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 (6، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  سلوفاكيا

 ةبيان السيد إيفان كورتشوك، وزير الخارجية والشؤون األوروبية في الجمهورية السلوفاكي  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020األول/أكتوبر  تشراب 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 عس،الر  الس د 

 أصحا  السعادة، 

 الس داي والسادة، 

إ   لشـــرف لي أن أشـــارك في هُب الجلســـةا تهل  قـــلوفاكعا األمم المتحدة مملاقـــبة الُ ر  الســـلواة  
ام ارتلاما لهُب الفرصـــــة داث رلى مدار العالخامســــــة والســــــبع ب إل شــــــا هاا وتل م حذومتلا مجمورة مب األح

ن المشــــــــــــترك ال وم لالحتفال ا مب مواطل هاا ولُلا، أرح  مارتماد اإلرالالفرادة لتقرا  األمم المتحدة ورمله
 بهُب الملاقبة الخاصةا

الماضعةا ورلى الررم مب  75لقد شذل  األمم المتحدة العالم  ما ررفلاب رلى مد  السلواي الـــــــــــــــ  
تتزابد أهمعة مل مة تعل  العالم بال ملازع مذا ا أفضـــــل خالل هُب الســـــلوايا و   الق ـــــور، فدن المعض أوت

إلى التعاون الدوليا والمشــــــــــاكل العالمعة تت ل  حلوا متعددة األطرافا و عتقد م ثاق األمم المتحدة والحاتة 
 ل المشتركابيي أن يجرد العمرلى رل  وح ث بل فتم  تمثل ملسرا ا ارتقادا راقخا أن األمم المتحدة ما

 الس د الر عس 

  وااضـــــــ هاد   والعلردم المســـــــاواة وااقـــــــترقاق والحرو  -ة إن ااتجاهاي العالمعة م لوفة للياي 
والتم  ز م شـــــــــــــذال مختلفةا وفي الوق   فســــــــــــــ ، توات  تعددية األطراف والل ام الدولي القا م رلى القوارد 

م مسس  حالة ال وارئ الملاخعةا ولته مة مستقسل مستدام لمون ت دا، بتفاقتحدياي، و ل هُب التحدياي،  ما تع
دياي ال وما وقتعمل قلوفاكعا مر شر ا ها في ااتحاد ا، مب مسؤول تلا المشتر ة الت دد لتلا التحللا تمعع

 سان والحرااي األوروبي رلى بلوغ أهداف الم ثاق لتحق ت السالم الدولي والتلمعة المستدامة والتمتر محقوق اإل
 قاقعة رالمعاا األ

وهُب ا “19-كوف د”ق للتيل  رلى وباي وفي الوق  الحاضـــــــــــــر،  وات  تمععا تحديا ر ر مســـــــــــــسو  
ة العالمعة تت ل  رلى وت  السررة تهد ا الجماريا وفي اإلرالن الُد ارتمد للتو، فد لا  تعهد مالتزام المس ل

ار والتعــاون واحمي الكو ــ ا وحذومــة اواة، واعزز الحو معــد الجــا حــة يذون أكثر مســــــــــــــ قود بسلــاي رــالم مــا
مة بلفس القدر بدرم تهود مما لة ت خُ السلد في  لا ااتجاب تماما، وهي ملتز قــــــــلوفاكعا راقدة العزم رلى أن 

 رلى ال ع دبب اإلقلعمي والعالميا

تســـــــــــــتمر  أخ را ولعس آخرا،  حب محاتة إلى أمم متحدة قواة لم ـــــــــــــلحة الجمعرا ولُلا، يج  أن 
ملعاي إصـــــــــــــالح األمم المتحدة بد األمم المتحدة، التي بدأها األم ب العاما واج  أن  كفل تقدم ررملعة تجد

 سار ال حعح ومضي التزاماي اإلصالح قدمااالحالعة رلى الم

 الس د الر عس، 
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ســـذو في أود أن أختتم مالقول إن العزم الثاب  والجاد الُد اقـــترشـــدي م  المداواي في قـــان فرا ســـع 
  أن يقابل بلفس العزم والتي أقفري رب ااتفاق رلى الم ثاق وبدأي مس رتلا  دول متحدة، يج ،1945رام 

 لُد  رادب واألمم المتحدة التي  حتاتهاارلى ضمان المستقسل ا

 أشذر م رلى حسب اقتمارذما 
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 (7، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  السودان

 وزير خارجية جمهورية السودان بيان السيد ومر قمر الدين إسماويل،  
 المست  فة للجمععة العامة لثالثة، في الجلسة ا2020شراب األول/أكتوبر ت 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
مالعربعة[ :]األصل  

 لحذوماي،أصحا  الفخامة روقاي الدول وا 

 الس د األمـ ب الـعـام لألمـم المـتـحـدة، 

 فود،السادة والس داي روقاي الو  

 السالم رلعذم ورحمة هللا وبر ات ا 

المج ــدة التي رسري رب  ام رلى  ورة  ــا ون األول/ديســـــــــــــمسر خــاطبذم ال وم وقــد مر أكثر مب رــ 
الكرامة ل سلي وطل  ضــــمب رالم تســــودب  عم أشــــواق شــــع  الســــودان للحراة واا عتاق مب ق ود القمر وامتهان 

 الحراة والسالم والعدالةا

العل  التي ورة السـودا عة وإدا تها ألرمال وق  األمم المتحدة الدارم للثفرصـة للشـ د ممو يتلم هُب ال 
 دا  ما  شــــــ د بدرمها للحذومة اا تقالعة ودروتها إللياي ت ــــــلعف الســــــودان  دولة راععةمارقــــــها الل ام البا 

 لإلرها ، وإزالة تمعر الق ود والعقوباي المفروضة رلع  وإرفاي دبو  ا

في رملعة قالل  وقـــالمت  اإلقلعمعة، خاصـــة القود مســـعادة الســـودان ووحدت  واقـــت مالتزامهاكما  شـــ د  
 حول الديمقراطي ودرم رملعة السالم وبلاي السالم وحشد الموارد لدرم التلمعةا اا تقال السعاقي والت

والمحاف ة رلى ورد م ثاق األمم المتحدة مد قا  األتعال القادمة مب الدمار الُد خلفت  الحر ، د لق 
ألهداف تمثل معةا وبال شا، فدن هُب القعم واوتسواة اللزاراي مالوقا ل السل الحقوق المتساواة لجمعر اللا ،

قـــــــــــاردي رلى تجل   العالم خ ر أقـــــــــــا  العالقاي الدولعة الحالعة وتوهر الســـــــــــالم والقا ون الدوليا وقد 
 اا زاق إلى حرو  رالمعة أخر ا

 ي الدول والحذوماي،أصحا  الفخامة روقا 

 مـم المـتـحـدة،الس د األمـ ب الـعـام لأل 

 ،ة روقاي الوفودالس داي والساد 

 إن التهدبداي الوتودية، خاصـــــــــــــة العابرة للحدود، تت ل  التعزر مب خالل العمل المتعدد األطراف 
م المتحدة حســ  تحقعقا لشـــعار ردم ترك أد شـــخص خلفلاا و ؤ د هلا في الســـودان رلى أهمعة إصـــالح األم

سعة، خ الديمقراطعة في األتهزة الر ع، والتي تلشد ترقع1975لعام  3499الواية المل وص رل ها في القرار 
 ون السلم واألمب الدول  باوتحق ت العدالة في الل ام الدولي والتلمعة ااتتماععة وااقت ادية، وص

 أصحا  الفخامة روقاي الدول والحذوماي، 

 مـم المـتـحـدة،ب الـعـام لألالس د األمـ  

 ي الوفود،السادة والس داي روقا 
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ســتقسل، صــديقا وشــراذا متســاود الشــراكة مر  ل قــخة في طراق   حو الميمضــي الســودان مخ ى را 
حقبة تدبدة ومختلفة رب  هج األروام الثال  ب الماضــعة في رالقت  شــعو  العالم المحبة للســالم، وهو بستدر 

  ساناؤ دا التزام  ممبادئ القا ون الدولي وموا  ت حقوق اإلمر دول العالم، م

المل مة في وق  يشهد تع  العالم تحدياي ة وقبع ب راما رلى ت قعس وا تي احتفاللا ممرور خمس 
يســـتثب أحدا ، مؤ دا بُلا لكل دول  رو   ورو ا اليامض، والُد لمتســـام، آخرها ا تشـــار ررا  األطوار لف 

لُد  راد، األمم المتحدة التي المســــــــتقسل ا”العمل الجماري مما يحقت شــــــــعار هُا ااحتفال معة العالم رلى أه
 دية األطرافافللؤ د رلى التزاملا بتعد “حتاج 

 شذرا تزاال لكما 
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 (8، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  إكوادور

ري في بيييان السييييييييييييد لويس بيياليووس تشييييييييييريبوبييا، وزير الخييارجييية والحراك ال شييييييييي  
 إكوادور جمهورية

 لعامةجمععة افي الجلسة الثالثة المست  فة لل، 2020تشراب األول/أكتوبر  26، أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب
 

ماإلقبا عة [ :]األصل  

راما مب رمر األمم المتحدةا وباللســــبة إلكوادور، فدن لهُا ااحتفال معلى خاصــــاا  75إ لا  تُ ر  
ن فرا سعسذو، للضمب المؤقسة لألمم المتحدةا وشار   مشذل  ش  في مفاوضاي قا وإكوادور أحد السلدان

، رلى األقل تعما بتعلت مالحر  والســالم، إليجاد أفت زمت بالال متحدة قــتتح ــل رلى القوة والقدرةأن األمم ال
 تدبد معد الحر  العالمعة الثا عةا

وع قرار مش ن  زع السالح اللوودا وفي هُب و ا   إكوادور أيضا مب أوا ل السلدان التي قدم  مشر  
قـــــلحة اللوواةا أو األشـــــامل د ح ر أو إزالة أقـــــلحة الدمار ال حقت مع راما، لم 75عة، أد معد لزملالمرحلة ا

وما زال مب ر ر المت ـــــــور أن يذون لد  العالم مثل هُا المخزون الكس ر مب األقـــــــلحة اللوواة، الُد يمثل 
 للعلاية مال حة العالمعةاضع  الموارد الالزمة  30

فضـــــ  إلى أول أزمة دولعة تؤ ر ري مذل بلدان األمم المتحدة، وأإ لا  ععش امن خالل تا حة أضـــــ 
واُ ر ا  لا م ن األزماي  -وهي مســـــــــ لة حعاة أو موي للجمعر، رتاا و ســـــــــاي وأطفاا  -شـــــــــر الب ى  لرل

  هدف للقضاي رلى الحرو  ب ب الدولا كان بت ورب مؤقسو األمم المتحدة الدولعة تتخ ى مذث ر ما

حـل زاز تعــدديــة األطراف،   را اقـــــــــــــتحــالــة وال وم، مر تي ر ااتجــاهــاي العــالمعــة،  حتــاج إلى تع 
لعة دون توافت امراي والدرم مب الجمعرا يج  أن تعي السلدان أن الُ ر  الســــــــلواة الخامســـــــة المشــــــــاكل الدو 

والبحث رب مســــــاراي لتفك ر في رالم تدبد مليي مالتحدياي والســــــبع ب إل شــــــاي األمم المتحدة هي فرصــــــة ل
ود التلمعة مب لفقر والجوع وق حق ت الســـــــالم فحســـــــ ، بل والتيل  رلى امب التيل  رلى الحر  وت تمذللا ا

أتل تحق ت رالم أكثر تواز ا تئحترم تع  حقوق اإل ســـان واســـت عر البشـــر تمععا التمتر مما قـــع  إلع  شـــعو  
وق وقسل  ل شـــــيي، احترام الحقوق الفردية والجماععة، وحقالســـــالم والرفاب،  -اق األمم المتحدة العالم في م ث

 اإل سان ومعلى حقوق اإل سانا
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 (9، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  سعوديةلا

 بيان األمير فيصل بن فرزان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية  
 لعامةالثة المست  فة للجمععة ا، في الجلسة الث2020كتوبر تشراب األول/أ 26 ان بوم اإل ل ب،أئدلي بهُا السع

 
مالعربعة[ :]األصل  

 أصحا  الجاللة والفخامة والسمو والمعالي،  

 معالي ر عس الجمععة العامة لألمم المتحدة، 

 معالي األم ب العام لألمم المتحدة، 

 الس داي والسادة، 

 وبر ات اورحمة هللا  السالم رلعذم 

ورة الخامســـــة والســـــبع ب ام  ر عســـــا للدولكان بوز  ر ا تخهل  قـــــعادة الســـــف ر فبداية، يســـــر ي أن أ  
بلدد رلى تهودب المسُولة  -، وأن أتقدم مالشــــــذر لمعالي الســــــ د تعجا ي محمد للجمععة العامة لألمم المتحدة

روت راش رلى ةا  ما أشــذر معالي األم ب العام أ  و  و خالل ر اقــت  للدورة الرامعة والســبع ب للجمععة العام
  ثاق األمم المتحدةاتحق ت مقاصد مالمم زة والدووبة لتهودب 

 الس داي والسادة،  

 حتفل ال وم مالُ ر  الخامســــــة والســــــبع ب لت قــــــعس مل مة األمم المتحدة، هُب المل مة التي قام   
دا رلى ضــرورة والســلم في أرتاي العالما وتاي م ثاقها مؤ  رلى مبادئ وأقــس قــامعة، وأ شــم  لتحق ت األمب

قــتقرار والرخاي ب الدول للرقي بهُا العالم، ولتلعم شــعو  العالم مااأواصــر التعاون ب  فر الجهود وتو  تتضــا
والســــالما وإن بالدد، المملكة العربعة الســــعودية، تفخر مذو ها رضــــوا مؤقــــســــا في مل مة األمم المتحدة، إ  

دولي م همعة التعاون ال، إيما ا ملها 1945لمل مة في رام يادبها لل ــداقة والتعاون ملُ بداية ت قــعس امدي أ
ها مســـــــــؤولعة تحق ت مقاصـــــــــد م ثاق األمم المتحدة في المشـــــــــتركا وملُ  لا الح ب، حمل  بالدد رلى راتق

 الحفاظ رلى أمب وقالمة شعو  العالما

قــــلمان بب الملا  لموقــــة مقعادة خادم الحرم ب الشــــراف ب،وها هي بالدد تواصــــل ال وم تهودها الم 
لمل قة والعالما مو ة لتحق ت ااقتقرار والرخاي واللمو والسالم في امتامعة مس رتها المععزاز آل قعود، لرسد ال

فلم تتوان بوما رب ااقــــــــتجامة للداياي ااقــــــــتيا ة اإل ســــــــا عة حول العالما ولم تدخر تهدا في مد بد العون 
 دقة مالمل قة لتحق تكبح الشـــــــــــــرور المحتكراس تهودها ل ع اي للدول الملكوبة المحتاتة، ولم تتراخ فيوال

زال ، وقـــع  قـــالم  وااقـــتقرارا  ما أن بالدد  ا  ، وا األمب والســـالم لدول الجوار ولتلعم المل قة مالرخاي
وأتهزتها المختلفة في قـــــــــــــس ل  ل  إل هاي العدبد مب ال ـــــــــــــراراي الدولعة، تلبا إلى تل  مر األمم المتحدة

 لبشراةاتع  خ ر ا ما

 ادة،ي والسالس دا 

األمب والرخاي أ را فعاا وإيجابعا بلعذس رلى ر الجهود الدولعة لتحق ت إن للتعاون العالمي وتضـــــــــاف 
حعاة الشـــــعو ا ولقد قـــــع  بالدد، المملكة العربعة الســـــعودية، لتحق ت  لا مب خالل مشـــــار تها السلاية في 
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جهود والتلســـ ت تعما بتعلت مالعة المســـتدامة ر أهداف التلمبادراي األمم المتحدة، بديا مب المشـــار ة في وضـــم
لمملكة العربعة الســـــــعودية مالتعاون مر األمم المتحدة لمذافحة بُلت  ا المشـــــــتر ة لمذافحة اإلرها ا وأخ را، ما

قت ــادية م ارب ال ــحعة وااتتماععة واا( الُد اتتاح العالم، والت ــدد COVID-19وباي ف رو   ورو ا  
 عارا ملها م همعة العلاية ماإل سان في  ل مذانا والقعادد رالمعا، واقتش دورها الرااددمب المملكة ب إيما ا

، درا خادم الحرم ب الشراف ب، الملا قلمان، 2020وب فتها دولة الر اقة لمجمورة العشراب لعام  
 رأقـــــها األمم لدولعة، ورلىدول مجمورة العشـــــراب والدول المدروة والمل ماي اإلى رقد قمة افتراضـــــعة لقادة 

رو   ورو ا والتخفعف مب ضي قدما في تلس ت الجهود العالمعة لمذافحة تا حة ف المتحدة، لملاقشة قسل الم
وتال هُب  آ ارها اإل ســــــــا عة وااتتماععة وااقت ــــــــادية، ولحماية ااقت ــــــــاد العالمي، وتعزاز التعاون الدوليا

تراتعجعة للت ه  ة التموالعة في الخ ة ااقلتي عة الفجو مل ون دوار  500القمة إرالن المملكة رب تسرع بــــــــــــــ 
لعالمعة تحقعقا لمخرتاي قمة قادة دول مجمورة العشراب ااقتثلا عة التي وااقتجامة التامعة لمل مة ال حة ا

 تجامة التامعة للمل ماي الدولعةااتفت ف ها رلى حشد األموال الالزمة لسرامج ااق

 ، الوفود الكرام 

 ر اقة لمجمورة العشراب لهُا العام، مقعادة مؤتمرالعربعة السعودية، م فتها دولة اللمملكة شار   ا 
 تج رلـ  تي عـة الفجوة  التعهـد الـدولي لالقـــــــــــــتجـامـة لكورو ـا مر ااتحـاد األوروبي ورـدد مب الـدول، وهو مـا

دول مجمورة المر زاـة لــ ي السلوك  مــا درـ  المملكــة إلى اتتمــاع وزراي المــالعــة ومحــاف التموالعــة مـالكــامـلا
 عاي تا حة ف رو   ورو ا رلى ااقت اد العالمياالعشراب لملاقشة تب

وترأقــــــــ  بالدد مؤخرا ااتتماع ااقــــــــتثلا ي لوزراي خارتعة مجمورة العشــــــــراب لتلســــــــ ت الجهود  
وطرق  لمســـــــــتقسلعةااتتماع رلى أهمعة رفر مســـــــــتو  الجاهزاة لألزماي ا لمواتهة هُا التحدد العالميا وأكد

التعاون الدولي  ود لحماية األرواح، و ل  لا إيما ا مب بالدد م همعة ت التداب ر ااحترازاة رسر الحدتلســـــــــــــ
 المشترك للمضي قدما  في مواتهة التحدياي العالمعة والتخفعف مب آ ار األزماي رلى شعو  العالم أتمرا

 الس د الر عس 

ف   الة والوط دة الممتدة رسر األتعال والتي حاإ   مب دواري قـــــــــــــرورد ااحتفاي مالعالقة ال و  
ة الســـــــعودية مالشـــــــراكة رل ها بالدد مر األمم المتحدة رلى مد   ال ة أرباع القرنا فقد رمل  المملكة العربع

لما وحقق  هُب الشــــــراكة تحالفا تمعر أ حاي العامر األمم المتحدة رلى درم األمب وااقــــــتقرار واازدهار في 
 لم مذا ا أفضل للبشراة تمعاياعال يستمد أصول  مب التزام مشترك لجعل العالألفكار واألف

بزال يعا ي مب اقــتمرار العدبد مب األزماي العالقة في أماكب ردبدة مب العالما فال  إا أن العالم ا 
ي الت ه ر ال ا في والعرقي يقر ضـــــــد المســـــــلم ب فبزال  حتالل، وابزال الشـــــــع  الفلســـــــ  لي برزح تح  اا

 تجد لها حال حتى ال وما تدول أرمال األمم المتحدة لم بزال العدبد مب القضايا رلى معا مار، وا

 الس داي والسادة، 

لكم  إ لا إ   جتمر ال وم احتفاا مالُ ر  الســـــلواة الخامســـــة والســـــبع ب إل شـــــاي األمم المتحدة، أتدد 
 رل هااث األقــاقــعة الســامعة واللس لة التي قام  لعربعة الســعودية رلى المضــي قدما في األحدحرص المملكة ا

لعالم هُب المل مة، مب حرص رلى إحالل األمب والســـــــــــــالم وارتقاي مذرامة اإل ســـــــــــــان، وحماية لشـــــــــــــعو  ا
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عاة الشــــعو ، لالرتقاي ممســــتو  ح المســــتضــــعفة، وتو  ت للعالقاي الودية ب ب األمم، وتضــــافر للجهود الدولعة
 فرقالة بالدد دا ما وأبدا هي السالما ومواتهة للتحدياي العالمعة، 

 تعاون السلاي طراقا ب للا لسلاي رالم أفضل بلعم مااقتقرار والرخاي واألمان والسالما دام ال وختاما، 

 شذرا لكما 
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 (10 مرفت، الResumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  ليشتي -تيمور 

 ليشتي الديمقراطية -مابنو، وزيرة الخارجية والتعاون في جمهورية تيمور  السيدة أداليزا  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26ب، عان بوم اإل ل أئدلي بهُا الس

 
مالسرتيالعة؛ وقدم الوفد الترتمة اإل كل زاة[  :]األصل  

 عة العامة ر، ر عس الجمعكان بوز  فول الس د 

 أصحا  السعادة،  

 الس داي والسادة،  

ســـة والســـبع ب مة خالل ااحتفال مالُ ر  الســـلواة الخامإ   لشـــرف وامتعاز أن أخاط  الجمععة العا 
 إل شاي األمم المتحدةا 

ألمب الدول  ب، م واراما، تمار  دورا أقـــاقـــعا في صـــون الســـل 75واألمم المتحدة، ملُ إ شـــا ها قسل  
بوت    ام الدولي القا م رلى القوارد الدولعة، والمبادئ المذرقــــــــــــــة في م ثاق األمم المتحدة الُدواحترام الل

دية وااتتماععة والثقاتعة التعاون الدولي في تقديم حلول للمشــــاكل العالمعة التي تتراوح ب ب المســــا ل ااقت ــــا
 والمسا ل اإل سا عةا 

أن تحقق  األمم المتحدة رلدما تجمر ب ب الحس  خر لما يمذبثال ببعث رلى الفتي ملعشــ -وتعمور  
أيضا   هاية  2020للشعو  في تقرار الم  را وا ادف رام  السلعم مالهدف والعمل لضمان الحت األقاقي

هُا ال ددا في  تلت  معد مار، و ُّ ر م  لا  حب األمم المتحدة لدبلا أرمال لمالعقد الثالث للقضاي رلى ااقتع
وأخواتلا في األراضــــي ر ر المتمتعة مالحذم الُاتي، مما في  لا شــــع  ال ــــحراي اليربعة،  و ث ر مب إخوا لا

 يمارقوا حقهم األقاقي في تقرار الم  را لم

ـــــ   يحدث في وق  بوات  تع  العالم تحدياي ر ر مسسوقةا إن تي ر  75وااحتفال مالُ ر  السلواة الـ
اياي الحاقــــــــمة الداععة إلى اا تباب، وإن مقا لا وبقاي  و سلا    ورو ا العالمي مب ب ب اللدف رو الملاخ ووباي 
 التضافر في رمل تماريا  -األرضاي في األمم المتحدة  تمعر الدول -بت لبان ملا 

المســــتقسل الُد  راد، واألمم المتحدة ”وموضــــوع الُ ر  الخامســــة والســــبع ب بدرو ا إلى التفك ر في  
تي مجددا التزامها بتعددية األطراف والمبادئ المذرقــــــة في م ثاق األمم لعشــــــ -وإ  تؤ د تعمور ا “ حتاج التي

رك أيضــــــــا أ لا محاتة إلى إصــــــــالح األمم المتحدة، حتى بتســــــــلى لها أن تكون في أفضــــــــل المتحدة، فد لا  د
 ث يمذب أن يعذس تكوال  ، محمواتهة تحدياي ال وما وهُا يشـــــــمل اإلصـــــــالح الالزم لمجلس األمبحااتها ل
أداي   مشــذل أكثر إ  ــافا التي راي التي حد   ملُ ت قــعس األمم المتحدة لتمذ ب مجلس األمب مب ورضــوات

 واتب  مفعالعةا 

كما  ُّ ر أ فســـــــــــــلا م    لكي تكون األمم المتحدة فعالة، يج  أن  سلي إتراياتلا رلى المذاقـــــــــــــ   
واتفاق ماراسا  2030لمستدامة لعام  فس، مما في  لا خ ة التلمعة ات األالسامقة وااتفاقاي التي تحقق  مش

م قو  طراقة م  لا  19-لقد   ر ا وباي  وف د”د ال وم، وفي الواقر، و ما أش ر في اإلرالن السعاقي الُد ارتم
لتراتر رب لا لوامن لعس الوق  الملاقـــــ  لا “أقوااي إا مقوة أضـــــع  حلقاتلا كون  مترام ون ترام ا و عقا وا

 ق  التضامب والعمل الجماريابل هو و  -التزاماتلا 
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مب أتل التمســـــا مقعم ومبادئ  وختاما، قـــــ دد الر عس، أو أن أح ي تمعر الُبب ضـــــحوا م رواحهم 
 -ُا ال ـــــــــــــدد،  ُ ر الراحل قـــــــــــــ رت و ف  را دد م لو، الُد رمل في تعمور األمم المتحدة وم ثاقها، وفي ه

 ا 2002إلى  1999ب العام في الفترة مب ألم لعشتي ممثال خاصا ل

 أشذر ما 
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 (11، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  بنما

 وزير خارجية جمهورية بنمادرو فيرير لوبيس، بيان السيد أليخان  
 ةلثالثة المست  فة للجمععة العام، في الجلسة ا2020شراب األول/أكتوبر ت 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
ماإلقبا عة[ :]األصل  

 تزال بزال محتف ا م هم ت  الباليةا وا راما ، فدن م ثاق األمم المتحدة ا 75رلى الررم مب مرور  
ا   مختلفة في طسععتها وإن   -ر  والمحب العالمعة أقـاقـعة مباد ها و عمها صـالحة في وق  ت ل تع  التجا

ل  التزاما أكسر مب  ل بلدا لا لتحق ت مقاصـــــــــــدها، أد وتت  -أر   زخما إل شـــــــــــاي المل مة  رب تلا التي
ة واإل  ـــاف في حقوق اإل ســـان، اي، وتعزاز المســـاوا صـــون الســـالم واألمب، وتعزاز التســـواة الســـلمعة للملازر

 ااتتماري لشعوبلاا وتحق ت التقدم 

ا في امراي بوحد التضـــامب الشـــعو ، وهو خارطة ال رات التي حقق  توافقلم المتلوع، وفي هُا العا 
ح ر لها رلى  مة، فدن حقا ت امب رمل المل  75ومساراي تؤدد إلى األمب والسالما وخالل السلواي الـ 

تحدة لمحا، ورلى الررم مب أن األمم الموحااي فعالعة تعددية األطراف قد وضـــــــــــــع  رلى اأرض الواقر 
ذب إ كار أ ها تتمتر مقوة تامعة فرادة رلى يم للتكعف مر الحقا ت الجدبدة، ا تزال توات  تحدياي وتحتاج ا

تخا  إتراياي فعالة ي والتضـــــامب ووقـــــ لة اال ـــــع د العالمي، وبالتالي أوقـــــر مل ـــــة لتعزاز التعاون العالم
 الدولا ب ب

جل  إ   ة في مجااي ة الماضـــعة، تعذس إرادتلا الجماععجازاي هامة رلى مد  العقود الســـبعوقد قـــئ
 واتفاق ماراس مش ن تي ر الملاخا  2030وخ ة التلمعة المستدامة لعام حقوق اإل سان واإلدماج 

ألطراف ومؤقـــــســـــاتلا، ولكللا وا قون مب وزاد وباي ف رو   ورو ا مب شـــــدة التحدد لفعالعة تعددية ا 
ق ة تحول تت ل  محذمة إرادة للتيل  رلى األزمةا وهُب أيضـــــــــــــا  الفرادة للعمل الجماري العالمي القعمة 

مما في  لا إيجاد هعذل تدبد لألمم المتحدة يســتج   لســعاق رالمي تدبد وقا مة مالقضــايا الر عســعة التكعف، 
حعة وحماية الس مة، ومذافحة ب فرص الوصول إلى التعلعم و  ام الرراية ال تت ل  ااهتمام، مثل تحس التي 
 سرا عة، في تملة أمورارامة رسر الوطلعة والجرامة الس الج

الم قد تي ر، وأ   لب يذون هو  فســــ  مرة أخر ، وأن العالقاي القا مة أيضــــا أن الع واج  أن  درك 
يقوم رلى  مرا ومب واتسلا أن  عمل معا لسلاي رالم أفضــــــليمذب أن تســــــت رلى ردم المســــــاواة واامتعازاي ا

 اعهاامحور تمعر برامج األمم المتحدة ومشار  كون تع  حقوق اإل سان مرة أخر  التضامب والتعاون، ت

وبلما، بوصــــــفها بلدا أ س  مهمت  في تحق ت الســــــالم وتوافت امراي، تجدد التزامها بتعددية األطراف  
  ف دا لجمعر دول وشعو  العالماعزاز هُا المحفل العالمي حتى يذون  ا صلة ومالشاملة، التي تسهم في ت
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 (12، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  الكونوو

لود باكوسييييييو، وزير الخارجية والتعاون والكونووليين المفيمين في ك -د جان بيان السييييييي  
 الخارج في جمهورية الكونوو

 سة الثالثة المست  فة للجمععة العامة، في الجل2020توبر أكشراب األول/ت 26 ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم اإل
 

مالفر سعة[ :]األصل  

 الس د ر عس الجمععة العامة، 

 م لألمـم المـتـحـدة، ـ ب الـعـاالس د األم 

 أصحا  الفخامة روقاي الدول والحذوماي،  

 أصحا  السعادة، 

 الس داي والسادة، 

للحعاةا واج  أن ت ــــــــــــبح أكثر ا فتاحا وشــــــــــــفاتعة  ى فرصــــــــــــة تدبدةم إلال و تحتاج األمم المتحدة  
في الحو مة العالمعةا لكلها لب وديمقراطعة وفعالعةا ورلد ُ فق  يمذب أن تســـــــــــــتمر في أداي دورها مالكامل 

معة التلوهي الســالم واألمب، و تتمذب مب أداي دورها إا إ ا قام  بُلا، اقــتلادا إلى ر ا زها الر عســعة الثالث، 
 ااقت ادية، وحقوق اإل ساناااتتماععة و 

ب الُبب وفي بوم ااحتفال هُا، وباقم بلدد، تمهوراة الكو يو، أود أن أح ي   ر  امماي المؤقس  
لتضــامب ب ب شــعو  العالم؛ تعوض لل ــداقة وا تر وا لألتعال القادمة أداة  م لة للحوار والتشــاور؛ وقــاحة ا

 الماضيا تتزرزع، خالعة مب التح زاي ورواق  خوة إ سا عة اهو خلت أ -ُ ر  ت أن  ما يج  -أداة هدفها و 

 الس د الر عس 

الُد التي تقوض مشـــــــذل خ  ر أقـــــــس ال ـــــــرح الجم ل  وفي مواتهة اللزرة اا فرادية المتفشـــــــعة، 
بتعددية  جاللي التزامها المزدو ، تؤ د تمهوراة الكو يو مب خ1945رمل  أتعال ردبدة رلى بلا   ملُ رام 

 وهو تعهد مذفالة العدالة ااتتماععة واإل  اف والتلمعة المشتر ةا -لتعاون الدولي األطراف وا

يعد يعذس  المي رادل ومل ـــــــ  لمطراف لب تزدهر إا في   ام رورلي رب القول إن تعددية األ 
 -ح أكثر ه مات  دالة حاتة الملحة إلى إصــــالأوهام الماضــــي بل التي راي والحقا ت في ر ــــر ا، وبالتالي ال

 لضمان تمث ل أكثر ردا و زاهة لجمعر القارايا -مجلس األمب 

شــــــــتر ا، خلدت  إزولوالي، وهو موق  ت ــــــــالحي وتعما بتعلت بُلا المشــــــــروع، فدن ألفراقعا موقفا م 
ل   من التـ ك ـد رلى المفت  بـدرو لـ  بثبـاي ألكثر مب رقـدا واذرر وفـد بالدد هلـا وا ، وبلـدد مـاوتوافقي

مب تمعر اللواحي، م ن تمثل  دولة أو ا لت ب مب الدول األرضـــــــــــــاي في القارة في فمة  األفراقي، المشـــــــــــــروع
 مبا األرضاي الدا م ب في مجلس األ

 الس د الر عس  

 الس داي والسادة، 
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ا فعل  في وفي الختام، يحدو ي وط د األمل في أن أر  دول العالم تتحد مرة أخر  تضـــــــــــــاملا   م 
ل بلاي رالم مب العدالة الحقعقعة والمســــــــــــاواة والتقدم، بدبر عهرب  ها عا  وتلتزم ماللضــــــــــــال مب أت، 1945رام 

رالم مع د  ل البعد رب العباراي ر ر ال ــــــــادقة والفاررة،  -اب ال وم للحر ، وحتى شــــــــذل  التجارد، الُد  ر 
طاي وطب الُد يسس  اإلحباالمتلى محاربة الفقر ععة بت معم رواعمل بدا  مب  لا رلى حشد تهودب الجما

 الخ  رة لمجتمعلا العالميا 

 تحعا األمم المتحدة  

 يحعا التضامب الدولي   

 أشذر ما 
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 (13، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  إستونيا

 ارجية جمهورية إستونيابيان السيد أورماس رينسالو، وزير خ  
 لجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة، في ا2020ول/أكتوبر تشراب األ 26إل ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم ا

 
 الس د ر عس الجمععة العامة، 

 األم ب العام روت راش، 

 ادة،أصحا  السع 

 أرزا ي األرضاي واألصدقاي في أقرة األمم المتحدة، 

 ة،الس داي والساد 

 هاية لهاا  والحرو  التي القد أ شـــــــــــــم  األمم المتحدة إل قا  األتعال المقسلة مب المعا اة الخ  رة  
اون المؤقــــســــي األمم المتحدة هي األداة الر عســــعة لُلاا وهُا التع ورلدما بتعلت األمر مالتعاون العالمي، فدن

شل هُا التعاون، ق زداد ردد ال راراي، مما  ا فلقدرة رلى التلسؤا وإبوفر ااقتقرار اللسسي واألمب وا هو ما
 كاي الجسعمة لحقوق اإل سانافي  لا اارتداياي واا تها

رن وقد أد  هُا التعاون العالمي إلى تحســ ب الحالة اإل ســا عة رلى  ل تسهة قابلة للقعا  خالل الق 
ا ي، وصـــــلدوق األمم المتحدة اإل مالماضـــــيا وأقـــــرة األمم المتحدة، مثل ال و عســـــعف، وبر امج األمم المتحدة 

م ب، ومذت  تلســـــ ت الشـــــؤون اإل ســـــا عة، ومل مة ال ـــــحة للســـــذان، ومفوضـــــعة األمم المتحدة لشـــــؤون الالت
قــــــــاردي المالب ب مب اللا  رلى الح ــــــــر، قد  مم المتحدة للمرأة، رلى قــــــــس ل المثال االعالمعة، وه مة األ

ة والرراية ال ـــــــحعة والتعلعما وقـــــــاردي في القضـــــــاي رلى لتيُير ووفري لهم الم و  واالخروج مب دا رة الفق
الراا، ام بدور أقــــــاقــــــي في مذافحة ف رو   قص الملارة البشــــــراة/اإلبدز والســــــل والمالجدرد وتواصــــــل القع

 ومؤخرا  وباي ف رو   ورو اا

م ُب اإل جازاي إلى الموعف ب الشـــــجعان والمخل ـــــ ب في أقـــــرة األمي العدبد مب هواعود الفضـــــل ف 
ح ث تشـــتد  -األماكب خ ورة حدة، الُبب يذرقـــون أ فســـهم للمبادئ اإل ســـا عة واعملون بال  لل في أكثر المت

زللا  ععش في أوقاي مضــــــــ ربة ور ر  وق ــــــــص اللجاح، ماالحاتة إل هما ورلى الررم مب  ل هُب الجهود 
أفراقعا والقرن وشــــمال تدبدة في الشــــرق األوقــــ  مســــتقرةا وخالل العقد الماضــــي، شــــهد ا صــــراراي مســــلحة 

 قلعمعة في أوروبا، مما في  لا أو را عا وتورتعاااألفراقيا وهلاك ا تهاكاي مستمرة للسعادة والسالمة اإل

ا هو ال رات إلى رالم والحفاظ رلى الســــــــالم يعتمد أيضــــــــا رلى  عفعة معاملة الدول لمواطل هاا هُ 
ون للعل  الجماري، قواي مب تا   حذومتهم مد  ال ذانزللا  شهد  عف بتعرض الس أقل رلفا ا ولألق ، ما

، تئترك أوروبا ممل   رب هُب الت وراي  ر التامعة للدولةا ومرة أخر ، لمأو مب قسل الجماراي المســـــــــــــلحة ر
 المحتج ب السلم  ب في ب الرو ا ح ث  شهد رلفا  واقر الل اق مب تا   الدولة ضد

الملا، و تعرف رلى األ ر المدمر للف رو  يع ـــــــــــــ  مع “19-كوف د”بزال وباي  وب لما  جتمر، ا 
ا قلس  رقود مب التقدم العالمي في مجااي الفقر والرراية ال ــــــحعة التاتيا وفي رضــــــون مضــــــعة أشــــــهر، 

 ا1998في الفقر العالمي ملُ رام  لعما وتش ر التقدبراي إلى أ لا قلشهد أول زاادةوالتع
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 أصحا  السعادة، 

 السادة األصدقاي، 

عاتلا بوضـــــــــوح مال  أن قـــــــــد الفجوة الرقمعة العالمعة وقـــــــــ لة مهمة لحماية مجتم 19-ب ب  وف دد لق 
الخاصــةا إقــتو عا هي أول دولة في العالم واقت ــاداتلا مب ال ــدماي المســتقسلعةا وأ ا أتكلم مب واقر تجربتي 

التخفعف ل  س ر رلى إل تر  ا وقد قــــــارد ا  لا مشــــــذل رقمعا ح ث تعمل تمعر الخدماي العامة رسر اتتحو 
األطفال بدرقـــــون في الملزل رسر شـــــاشـــــة مب ام ار الســـــلسعة للوباي رلدما  ان مع ملا يعمل رب معد و ان 

 الف دبوا

العالما ورأبلا  لا أيضـــــــــا  وأبرزي األزمة  يراي خ  رة في التحول الرقمي والت ه  في تمعر أ حاي  
ة اإلرالن العالمي مشــــ ن ااقــــتجامة الرقمعة وقــــليافور  عا إقــــتو داخل المل ماي الدولعةا ولهُا الســــس  قدم  

ام بزال اإلرالن مفتوحا أم دولة قد أبدت  حتى امنا وا 70يقر  مب  أن ماا واســــــــــــر ي أن أرلب 19-لكوف د
 تمعر السلدان لال ضمام إلع ا

ا، فدن ة مســــــــــــررة تت ل  ملا أن  ع د اختراع أقــــــــــــال   رمللا ماقــــــــــــتمرارا ولُلي المتي ر إن األوقا 
عة وخضــــــــــورا للمســــــــــايلةا حاي الجاراة التي يقوم بها األم ب العام مهمة لمل مة أكثر مرو ة وفعالاإلصــــــــــال

 فس القدر مب لها  -والتلمعة المســــتدامة، وحقوق اإل ســــان الســــالم واألمب،  -والر ا ز الثالث لألمم المتحدة 
 وصحعة وحرةا ة ضرورد لوتود مجتمعاي قلمعة األهمعة والترام ا و ل الثال

الفضـــــــــــاي اإللكترو ي إقـــــــــــتو عا ملتزمة مالوقوف إلى تا   القا ون الدولي، مما في  لا في مجال و  
ل درم حة اإلفالي مب العقا ، مما في  لا مب خالوحقوق اإل سان، والعمل رلى ملر  شو  اللزاراي ومذاف

ُب هي أيضـــا األولوااي مم المتحدةا وه قاا ا  القلا  عضـــو في أقـــرة األالمحذمة الجلا عة الدولعةا هُب هي 
 االتوت هعة لعضواة إقتو عا الحالعة في مجلس األمب

الســـالم لعس صـــدفةا الســـالم ”مون:  -واقـــمحوا لي أن أختتم مذلماي األم ب العام الســـابت مان  ي  
 ا“م شيي يج  أن  عمل تمععا مب أتل ،  ل بوم، في  ل بلدلعس هبةا إن السال
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 (14، المرفق Resumption 1) A/75/PV.3انظر بوركينا فاسو )

 تعاون في بوركينا فاسوبيان السيد ألفا بري، وزير الخارجية وال  
 ةعة العامفة للجمع، في الجلسة الثالثة المست  2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 ]األصل مالفر سعة[  

 الس د الر عس 

 ـتـحـدة،الس د األمـ ب الـعـام لألمـم الم 

 روقاي الوفود, 

 الممثلون الموقرون، 

 الس داي والسادة، 

و معقد ااتتماع الرتعر المســـــتو  المذر  لالحتفال مالُ ر  الســـــلواة الخامســـــة   لا فاقـــــترح  بور  
ا ورمزاة ااحتفال أقو  مب ح ث أ   بتعح للا 2020أبلول/قـــــستمسر  21ة في م المتحدوالســـــبع ب إل شـــــاي األم

لى الجهود المسُولة ك د التزاملا ممئثل األمم المتحدة، وفي الوق   فســـــــــــ  تمذللا مب السلاي رفرصـــــــــــة إلرادة ت 
 ود المل مةاالماضعة مب وت 75والتقدم المحرز خالل السلواي الـ 

يشهد مرة أخر  رلى  خضم تا حة ف رو   ورو ا، مافي ُد يجر  تفال، الوأرح  مشذل بوم ااح 
 قدرتلا البارزة رلى التكعف إزاي الواالي التي تحل بتاراخ الشعو  واألمما

عة إ جازاي هامة و اي ميز  في مجااي الماض 75الل السلواي الــــــــــــــ لقد حقق  األمم المتحدة خ 
ثر مب أتل تعزاز تعددية األطراف ودور األمم أكأن  عمل ورل لا  اإل ســـــــان والتلمعةا الســـــــالم واألمب وحقوق 

المتحدة  وقــــــــ لة إليجاد حلول مشــــــــتر ة للمشــــــــاكل العالمعة، مثل الفقر واإلرها ، التي تملر الدول مب تلف ُ 
 داف التلمعة المستدامةاأه

لفرصــة لم هُب افاقــو، أود أن أرت وباقــم فخامة الســ د رور مارك  راســتعان  ابورد، ر عس بور  لا 
ر  رب امتلان بلدد للدرم المقدم مب األمم المتحدة في مذافحة اإلرها  رلى أراضـــــــــــــ ها، ورلى الدرم رأل

دول الســــاحلا  ما تعر  بور  لا فاقــــو رب مال  الُد يقدم  المجتمر الدولي في إطار المجمورة الخماقــــعة ل
دولي، ممــا مذلهــا مب احتواي لــلمجتمر امتحــدة وامب تــا ــ  األمم ال امتلــا هــا للجهود والــدرم المتعــدد األوتــ 

 ا تشار وباي ف رو   ورو ا رلى أراض هاا

 الس د الر عس 

 الس د األمـ ب الـعـام لألمـم المـتـحـدة،  

 الس داي والسادة، 

في  قـــــــــــــعما في رمل األمم المتحدة وإمذا اتها وم التُ ارد أن يع ي ح زا للت مل، اهُا ال بلبيي ل 
ضـــايا الجدبدة التي توات  رالملا المتي ر ماقـــتمرارا ومب شـــ ن هُا اللهج أن يمّذب ب القفضـــال  ر المســـتقسل،

تواتهها، والتي تســــــتدري  األمم المتحدة مب أن تكون اقــــــتبا عة وفعالة، مالل ر إلى التحدياي المســــــتمرة التي
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لعامة في دورتها ععة اضــوع الجمدد، بدرو ا مو التكعف المســتمر لسرامجها وأقــال سها لالقــتجامةا وفي هُا ال ــ
المســـتقسل الُد  رادب، األمم المتحدة التي  حتاتها: ”الخامســـة والســـبع ب إلى اتخا  إتراياي متعددة الجوا  : 

 ا“ية األطرافإرادة ت ك د التزاملا الجماري بتعدد

دة، األمم المتحــ مرة أخر ، وبــاللعــامــة رب الر عس رور مــارك  راســـــــــــــتعــان  ــابورد، آمــل أن ت ــل 
لــدول األرضــــــــــــــاي في إيجــاد حلول للتحــديــاي الر عســـــــــــــعــة ال وم، هي أداة التلمعــة البــارزة في   ــام هــا ابــدرم

 العالمعةا الحو مة

 تحعا األمم المتحدة  

  ايععش التعاون وال داقة ب ب الشعو  

 يععش التعاون ب ب األمم المتحدة والدول األرضايا 

 فللستمتر تمععا بهُا ااحتفالا 

 اأشذر م 
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 (15، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  يتالكو 

 بيان الشي، أزمد ناصر المحمد الص اح، وزير خارجية دولة الكويت  
 لجمععة العامة، في الجلسة الثالثة المست  فة ل2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
زاة[ إل كل رتمة امالعربعة؛ وقدم الوفد الت :]األصل  

 مسم هللا الرحمب الرحعم  

 للجمععة العامة لألمم المتحدة  75قعادة الس د فولكان بوز  ر، ر عس الدورة الـ  

 معالي الس د أ  و  و روت راش، األم ب العام لألمم المتحدة  

 داي والسادة الحضور، س ال 

عة العامة لألمم المتحدة، مؤ دبب رلى عملتهلمة لمعالعذم لتولعذم ر اقـــــــــــــة الدورة الحالعة للجم ماأتقد 
 ت لعلا وتعاو لا للعمل معذم، ومتمل ب لكم  ل التوف ت والسدادا 

دة الســــ د كما أود أن أقــــتثمر هُب الملاقــــبة لإلررا  رب الشــــذر للجهود التي قام بها قــــلفكم، قــــعا 
 السامقةا  د، خالل تروق  أرمال الدورةبلد -تعجا ي محمد 

ض لها العالم أتمر، ورلى الررم مب ال ـــــــعوبة في التواصـــــــل لجا حة التي تعر إ لا، وفي خضـــــــم ا 
المباشــــر، بزداد إيما لا م همعة الدور الُد تضــــ لر م  األمم المتحدة، وبتضــــافر تهود  افة الدول األرضــــاي 

 “19-كوف د”ل تا حة لُد شــــــــهد اب خالافا وهُا التعاون الو  ت ازاز التعاون وتعددية األطر في المل مة لتع
راما الماضعة، وترتمة واضحة لعمت العمل الجماري  75 مرة تهود قام  بها المل مة خالل الــــ هو إا  ما

 في هُب المل مة العراقةا 

تملعا للمرضــي قــر ضــحايا هُب الجا حة، موبودد، في هُا المقام، أن أتقدم م حر التعازد القلسعة أل 
 العاتلا لشفايوالم اب ب ا

 ة الحضور، لس داي والسادا 

إن هُب الملاقـــــبة ت تي لتجدبد االتزام م قـــــس الشـــــرععة الدولعة، بوصـــــفها صـــــمام أمان في مواتهة  
حر  رالمعة الملازراي، وبمثامة أمل للعدبد مب الشــــعو  مب أتل رالم أفضــــلا لقد ولدي هُب المل مة معد 

ا أقـــهم  في تعزاز ي الحرو ،  مقسلة مب واالي إ قا  األتعال الممالب ب البشـــر، وأقـــهم  فراح ضـــح تها 
حت تقرار الم ــــ ر للكث ر مب الشــــعو ، وإ هاي ااقــــتعمار في مقاع ردبدة مب األرض، و زع فت ل األزماي 

هي حجر الزاواة  التي  ص رل ها الم ثاق وال ــــراراي إمان الحر  الباردة وما معدهاا إن المبادئ األقــــاقــــعة
 تعزاز العالقاي الدولعةا واألقا  في  عدد األطراف،لتهج  في رمللا المتالُد  

وتســـــــــــــتُ ر دولة الكوا ، مذث ر مب اامتلان والتقدبر، الموق  التاراخي والحاقـــــــــــــم لمل مة األمم  
، تراي 1991ي رام ادة حراتها وقــــعادتها فالمتحدة ممختل  أتهزتها وو ااتها، في درم دولة الكوا  اقــــتع

شـــا أحد أبرز التجار  الهامة لدور هُب المل مة العراقة  لُد يعد بالا الموق ، او العراقي الياشـــما وهُاليز 
في صـــون الســـلم واألمب الدول  ب مب خالل مواق  واضـــحة وقراراي حاقـــمة، مما يحفز ا ممزاد مب اإلصـــرار 
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وز دة الدول األرضـــــــــاي لتجاالمتحدة الرامعة لمســـــــــارها في درم تهود األمم رلى مواصـــــــــلة دولة الكوا  دور 
 ورثراتهاا  تحدياتها

وا شـــا أن إرادة ت ك د ا رلى ضـــرورة االتزام ممقاصـــد ومبادئ األمم المتحدة بلبر مب اقتلارلا م ن  
ب المل مة العراقة  ســـــــــــــعى إلع  مب تعزاز العمل الدولي المشـــــــــــــترك، واالتزام بتلف ُ قراراي ومخرتاي هُ ما
أهم تها وفعال تها في صــــــون الســــــلم المتحدة و  ذا ة األمميعد أقــــــاقــــــا للحفاظ رلى م ختل  أتهزتها المعلعةمم

واألمب الدول  ب، واجل  العالم الكث ر مب واالي الحرو  والكوارث واألزماي الســــعاقــــعة، وفضــــال رب تعزاز 
 الحلول السلمعة لحل الخالفايا 

ه مة يفض تمعر أرضـــــــــــــاي ال”مب الم ثاق؛  2ب المادة ة مالثرد في الفقرة الثو  و ســـــــــــــتُ ر هلا ما 
إ لا ا “يجعل الســــــلم واألمب والعدل الدولي ررضــــــة للخ ر ولعة مالوقــــــا ل الســــــلمعة رلى وت  اراتهم الدملاز 

قاصــــد راما، أن  ســــتمر في تق عم رمللا والت مل في تجاربلا لضــــمان التزاملا مم 75م السون ال وم، مر مرور 
 والفرقةا كة، والسُ العل ون والشرادرم التعاة وقاردة صلبة لعمل دولي بالتي أرق  أقسا قوا ومبادئ الم ثاق

 الس داي والسادة،  

بزال العـــالم يعـــا ي الكث ر مب األزمــاي  رلى الررم مب اإل جـــازاي العـــدبـــدة التي حققلـــاهـــا معـــا، ا 
راراي واألزماي الم معا اة مب ال في قل  ملاطت الع وال راراي، وإن معض دوللا العربعة مشذل خاص هي

ي رقدا مب الزمان، وتر   أ را قــــــلسعا، لعس رلى المل قة العربعة وشــــــعوبها ي تجاوز لعة التالســــــعاقــــــعة واألم
فحســـــ ، بل رلى العالم أتمرا لقد را   المل قة العربعة أزماي مســـــتمرة ومتواصـــــلة، رلى رأقـــــها القضـــــعة 

العمب  حرو  فيالعربعةا هُا ماإلضـــــافة إلى ال زف في خاصـــــرة األمةزال ممثامة ترح  ات الفلســـــ  لعة التي ا
ول سعا وقــــوراا، و لها أ ري قــــلبا  رلى الوضــــر في المل قةا و ود هلا أن  ؤ د مرة أخر  رلى أهمعة المبادرة 

ال ــــــــع د العالمي التي أطلقها األم ب العام لألمم المتحدة في آ ار/مار  الماضــــــــي لوق  إطالق اللار رلى 
 رو اا ل تا حة ف رو   و خال

سي رلى المل ومة ال ـــــحعة وااقت ـــــادية في دوللا العربعة، ة الســـــلالجا حيمذب تجاهل أ ر  كما ا 
مما تسس  في إ هاك موارد وشعو  المل قة، متمل ب أن تساهم  افة الدول مالتعاون مر المل مة في القضاي 

 ضــــــــامب والتعاون المشــــــــترك ب ب الدولإا مب خالل الت عة، والُد لب بتمرلى الف رو  ومعالجة روا ب  مفعال
ُلا المســــاهماي والدور الفارل للق اع الخاص والمجتمر المد ي، الُبب يســــاهمون بدور فارل اي، و األرضــــ

لعس في مواتهة هُب الجا حة فحس ، ولكب مالتعاون المثمر والسلاي مر المل مة وتمعر ه ماتها لتلف ُ أهداف 
 ها مب تهود خالل ورامل لمل مةواج  أا  لســــى  ُلا دور موعفي ا ا2030تدامة لعام خ ة التلمعة المســــ

تا حة ف رو   ورو ا، وحرصــهم رلى ااقــتمرار في رملهم وأداي واتباتهم في عل هُب ال روف ااقــتثلا عة 
 التي تمر بها المل مة والعالم أتمرا

مة وحقوق اإل ســــــان، لها مســــــتدامب والتلمعة الحدة؛ الســــــالم واألختاما، إن الر ا ز الثالث لألمم المت 
بزال هلاك الكث ر مما بتع ب القعام  راما، ولكب ا 75همعةا فقد ق علا شــــــــــوطا طواال ملُ ب األقدر م فس ال

يعد أمرا ضــروراا في إطار مل ومة متعددة األطرافا  2030م ا واالتزام بتلف ُ خ ة التلمعة المســتدامة لعام 
العالم أكثر مرو ة وتلســــــعقا ة في أل  مل الخسراي والمعلوماي مب أتل تعل الى التعلم وتبادما أ لا محاتة إك

لمواتهة األزماي المســــــــــتقسلعة، ولتحســــــــــ ب المل ومة العالمعة للوقاية مب اللزاراي العالمعة وااقــــــــــتجامة لهاا 
 ارد والمشرقا هم المستقسل الو الشبا ، مارتبار و ُلا هلاك حاتة ملحة لتعزاز دور اللساي والفتعاي واألطفال و 

   أشذر ما 
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 (16، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3  ا  ر امسورين

بيان السييييييييييد ألبرت رو رمدين، وزير الخارجية واألومال التجارية الدولية والتعاون الدولي   
 في جمهورية سورينام

 عة العامة، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمع2020أكتوبر تشراب األول/ 26دلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، أئ 
 

   ر، ر عس الجمععة العامة، ن بوز فولكاالس د  

 األم ب العام لألمم المتحدة، الس د أ  و  و روت راش،  

 الزمالي وزراي الخارتعة،  

 األمم المتحدة،  السفراي، الممثلون الدا مون لد  

 الملدوبون الموقرون،  

 سادة، الس داي وال 

الدولي مملاقــــبة الُ ر  الســــلواة  ماقــــم حذومة وشــــع  تمهوراة قــــورالام، أود أن أهلمكم والمجتمر 
 أمملا المتحدةا الخامسة والسبع ب إل شاي 

 51دد األرضــاي ،  ان ر1945رلدما تم تو عر م ثاق األمم المتحدة في قــان فرا ســعســذو في رام  
العالم ت ب المتعاقست ب، وا هعار ر ــــــــــــبة األمم وا هعار  الحرب بزال يعا ي مب آ ار  رضــــــــــــواا و ان العالم ما

 مسراطوراايا اإل

 الس د الر عس،  

واألمم المتحدة، مارتبارها المل مة العالمعة الشـــــــــــــرععة الوح دة لجمعر الشـــــــــــــعو ، ترتكز مقوة رلى  
وحت الشعو  في  لسعاقي،دة لجمعر الدول، واحترام السالمة اإلقلعمعة، وااقتقالل امبادئ المساواة في السعا

 ثاق الت قعسيا تقرار الم  ر رلى اللحو المذر  في الم 

و ا   اإل جازاي  ث رة، مما في  لا موتاي إ هاي ااقتعمار التي وقع  العضواة ور ري العالما  
ض ي اا تقالعة، والدفر العالمي للقضـــــــــــــاي رلى آفاي الفقر والمر والبعثاي اللاتحة لحفظ الســـــــــــــالم، والوايا

اإل ســـــــان تتمتر بها  ســـــــبة متزابدة مب قـــــــذان   ا وتق  المرأة والفتاة ال وم في مر ز ال ـــــــدارة، وحقوق والعل
  رب االتزام مد قا   و سلاا العالم، فضال

 الس د الر عس  

ــــــــــــــــ   تمععها  اي  -دولة  193م المتحدة إلى الماضـــعة، زادي رضـــواة األم 75وخالل الســـلواي الـ
ي،  شـــ ي تحدياي المســـاواة في الجمععة العامةا ومر تزابد ردد األرضـــا رلى قدما حت الت ـــوا  قـــعادة وله

مشـــــ ن تي ر  -جة لُلا، اقـــــتمر تدول أرمال المل مة في ااتســـــاع تدبدة وعل  هلاك تحدياي قديمةا و تع
، شــهد التلمعة المســتدامةا وبدا مب تجســ د رالم مب الســالم والمســاواة الملاخ والهجرة وردم اا تشــار وأهداف 

والجوع وال ـــــــــــراع المســـــــــــلح واإلرها  وتي ر الملاخ  لعالم  موا في التفاوي ااتتماري وااقت ـــــــــــادد والفقرا
، جرة الجماععة، والعدبد مب أوبمة األمراض المعدية ور ر المعديةا وتتخل  أقل السلدان  موا رب الر  واله
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دا  اقـــــــــــــتثلا عا  ووتوديا  للكث راب، اخ تهدبوالسلدان المتوقـــــــــــــ ة الدخل تقر في  فس الفخا واشـــــــــــــذل تي ر المل
 لجزراة ال ي رة والدول اللامعة الساحلعة الملخفضةا وباألخص للدول ا

 الس د الر عس  

العمل  -ف راما وصـــــــللا إلى مفترق طرقا ومر تي ر الل ام العالمي، فدن تعددية األطرا 75وبعد  
هي امن في المقدمةا وتبادل  -السلدان  ب مختل الملســـت ب ب الدول لتحق ت هدف مشـــترك وتعزاز الحوار ب 

رلى القضــــاي رلى هُا اللوع مب قــــوي الفهم لمعلوماي هُا، لكب مر العمل الجماري أيضــــا، يســــارد امراي وا
مان المشـــار ة اللشـــ ة لألتعال األصـــير الُد بؤدد إلى ردم العق ب وااضـــ را ا وقد حان الوق  امن لضـــ

لكب مب خالل لا، لعس فق  مب خالل إر اي الشـــبا  صـــوتا وملسرا، و  فعل   قـــلا في خلت مســـتقسللاا و حب
 ب قادة ال وما بتوقع  قادة اليد م ااقتماع وفهم ما

  وأهداف التلمعة المســـــتدامة المقابلة قد تعرض لضـــــيوا مســـــس 2030ومر  لا، فدن تحق ت خ ة  
ة وااقت ــــــاد والمالعةا وهُب ة: ال ــــــحالتي تســــــسس  في أزمة  ال عة رالمعة ر ر مســــــسوق “19-كوف د”تا حة 

لاق تعددية األطراف أكثر مب  لاا ها ال وم مســـــــس  وباي ف رو   ورو ا تجسر ا رلى ارتالتحدياي التي  واته
ااتتماععة وال حعة المترتبة رلى تا حة والمعالجة المشتر ة لآل ار المتعددة األوت ، والعواق  ااقت ادية و 

س ر رلى ال مود   مب المخاطر وتعزز قدرة السذان المعرض ب لخ ر  لتي تخف، والتدخالي ا“19-كوف د”
ســــــ ب اقــــــتجابتلا ال والة األتل للوباي وااقــــــتعداد مشــــــذل أكثر فعالعة أو التعافي يمذب أن تســــــارد رلى تح
 المستقسل والتهدبداي العالمعة األخر ا لمواتهة ال وارئ ال حعة العامة في 

المالعة شــــــهد التموالي مشــــــذل  س را فال ــــــدماي ااقت ــــــادية و ي ر المفي هُب األوقاي ال ــــــعبة ت 
ال ـــــــــلاري وا خفاض أقـــــــــعار الســـــــــلر األقـــــــــاقـــــــــعة، تع ل اللمو  مثل ارتباك اإل تاج 19-المرتب ة مذوف د

الر عس، يج  أن يذون تموال التلمعة المســـتدامة محور ااقت ـــادد وتهدد التلمعة المســـتدامةا ولُلا، قـــ دد 
إلى تلسعة مت لباي ااقتجامة لألزمة،  ى ال مودا وفي الوق  الُد تسعى السلدان اللامعةرتلا رلاقتعداد ا وقد

د حل قابل للت س ت مشـــــــــــــ ن الدبون أمر ل  أهم ت  الح واةا والبيي أن بلتزم الشـــــــــــــر اي مب السلدان فدن إيجا
 اللمو مالتعهداي الثما عة المتفت رل ها لتموال التلمعةا المتقدمة 

أن  ســعى تاهدبب إلى ردم ترك خاصــا للدول ال ــي رة والضــععفة في العالما واج  هتماما وأرتو ا  
 ، وإلى حماية  و سلا وتعزاز الســـــــــــــالم واازدهار، وملر  شـــــــــــــو  اللزاراي، واالتزام أحد بتخل  رب الر 
 لما و  العاالثقة والعزم رلى إصالح مؤقساتلا لكي ت ل ه ماي فعالة في خدمة شع مالقا ون الدولي، وبلاي

تحق ت يمذللـــا أن  ـــ مـــل في  متعـــدد األطرافا وا وا يمذب تحق ت أد مب  لـــا دون وتود   ـــام 
 يمذللا ضمان مستقسللا إا أهدافلا  مجتمر دولي إا مب خالل تعددية األطراف والعمل الجماري والحوارا وا

 طراف تدبدةا عددية أمب خالل تلشع  الجهود المتعددة األطرافا  حب محاتة إلى التزام بت

اهمة القعمة لألملاي العام ب فوتلي أن أرر  رب التقدبر للمســـــــــــــي وفي الختام، قـــــــــــــ دد الر عس، ا 
ل مةا ومب أم للا الثما عة الســـــامق ب لما بُلوب مب تهود  س رة في تعزاز الواياي التي بوفرها أرضـــــاي هُب الم

ش، تعر  قـــــــــورالام رب تقدبرها لما قدموب مب روت را مون وأ  و  و -العام األول، تراي  لي، إلى مان  ي 
 ماي للبشراةا خد
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 (17، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  رواندا

 فنسنت بيروتا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا السيدبيان   
 جلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة، في ال2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 الس د أ  و  و روت راش، األم ب العام لألمم المتحدة،لي معا 

 سة والسبع ب لألمم المتحدة،ر عس الجمععة العامة الخام قعادة الس د فولكان بوز  ر، 

 الســـــــلواةإ   لشـــــــرف ر عم أن أشـــــــارك في هُا ااتتماع الرتعر المســـــــتو ، و حب  حتفل مالُ ر   
المتحدة، ب لما  جدد هُب لح ة للت مل في إ جازاي مل ومة األمم الخامســــــة والســــــبع ب لم ثاق األمم المتحدةا 

 ت قعسعة لمل متلاا التزاملا مالت لعاي ال

وال وم، أكثر مب أد وق  مضــــــــــى،  حتاج إلى أمم متحدة أقو  وتعاون فعال للتيل  رلى األزماي  
ام ة للتهدبداي العالمعةا وقد ة ف رو   ورو ا قد قــل   الضــوي رلى ال سععة المتر العالمعةا والواقر أن تا ح

ا وأمللا وازدهار ا تلمتعددة األطراف ل ـــــــــحأهمعة المؤقـــــــــســـــــــاي ال ر ر المســـــــــتقرة مد  أعهري هُب األوقاي
عمل ، الُد يشـــدد رلى ضـــرورة ال75الجماريا وفي هُا ال ـــدد، ترح  روا دا مارتماد إرالن األمم المتحدة 

 ل ال الح العام لألتعال الحالعة والمقسلةا معا لتعزاز التلس ت والحو مة العالمعة مب أت

اقتراتعجعة لضمان وتود   ام  أن  واصل بلاي شراكاي و حب  سدأ رقد األمم المتحدة للعمل، يج  
لمعة، مر تحق ت متعدد األطراف بتموال  اف وموارد  اتعةا وقـــعســـارد ا  لا رلى التيل  رلى التحدياي العا

 المتحدةا أهداف التلمعة المستدامة لألمم 

عام مب أتل تعل هُب ولهُا، تؤاد روا دا ت ب دا تاما إصـــــــــــــالح األمم المتحدة الُد بدأب األم ب ال 
ل مة أكثر  فاية في رملها، وأكثر شـــفاتعة في إدارتها وأكثر اقـــتجامة لألزمايا واج  أن تتضـــمب رملعة الم

 ة األطراف هُب صوتا أفراقعا قوااا درم وإصالح تعددي

الخامســـــة والســـــبع ب لم ثاق األمم المتحدة ملاقـــــبة للتكات  وراي تعددية أطراف الســـــلواة  إن الُ ر   
باي، وإرادة ت ك د التزاملا بتحوال رالملا إلى مذان أكثر ازدهارا وردا وإ  ـــــــــــــافا تجددة في مواتهة هُا الو م

لعة، حتى في األوقاي العمل معا، أن  حل التحدياي الحالعة والمســـــــــتقسوقـــــــــلماا وهي تُ رة م  لا  ســـــــــت عر، م
 المض ربةا
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 (18، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر ترينيداد وتوبابو 

ري براون، وزير الخارجية وشيييييييييؤون الجماوة الكاريبية في جمهورية بيان السييييييييييد أمي  
 وتوبابو ترينيداد

 ة العامةمست  فة للجمععلثة الة الثا، في الجلس2020تشراب األول/أكتوبر  26دلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، أئ 
 

 الس د الر عس  

 ي ملاقبة بهُب األهمعةا إ   لشرف لي حقا أن أخاط  الجمععة العامة لألمم المتحدة ألول مرة ف 

وأود في الســدايــة، وبــاللعــامــة رب حذومــة وشـــــــــــــعــ  تمهوراــة ترال ــداد وتوبــارو، أن أرر  رب أحر  
 ما بلوغ هُا المعلم الهاها   ألقرة األمم المتحدة م قرها رلى الت

 الس د الر عس  

مملا أيضا إلى ت بح ترال داد وتوبارو دولة مستقلة فحس ، بل ا ض قسل  ما عة وخمس ب راما، لم 
أقــــــــرة األمم هُب ا  القا مب إيمان راقــــــــخ م ن تعددية األطراف هي الوقــــــــ لة الوح دة التي يمذب مب خاللها 

 ماريا ب التقدم ااتتسالم العالمي، فضال رمواتهة التحدياي العالمعة وتحق ت ال

ل داد وتوبارو متمسذة وإ   حتفل مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب إل شاي األمم المتحدة، ت ل ترا 
، فمب مــالمبــادئ التوت هعــة لم ثــاق األمم المتحــدةا ولمب  ــان مب المهم حقــا أن  عترف م ول رمر مل متلــا

 ا2030لف ُ خ ة التلمعة المستدامة لعام رقد العمل لت فال الرمزد مسس  مقدمواتسلا أن  تجاوز مجرد ااحت

مل ومة األمم المتحدة و عترف مالخ واي التي  وفي ح ب  شـــــــــــــ د ماإل جازاي الها لة التي حققتها 
ي وتجه ز المل مة لتحق ت أهدافها تحقق  رلى ال ــع د العالمي، فد لا  درك ضــرورة السلاي رلى هُب اإل جازا

 العالم لها مث الا  يشهد التي لمفي مواتهة التحدياي، 

ب، ولكب هــُا يجــ  أن يقترن بسرر  والثلــاي رلى مختل  اللجــاحــاي التي حققتهــا األمم المتحــدة لــ  مــا 
ي المشـــــــــــرورةا وفي تتحقت ف ها التوقعا مالتحل ل الُاتي الالزم مب قسل المل مة تعما بتعلت مالحااي التي لم

هُب  مها مالتعاون مر الدول األرضـــــــاي الزم لة في مواتهةمة في التزاترال داد وتوبارو حاز هُا ال ـــــــدد، فدن 
 التحدياي والتيل  رل هاا 

 ر عسالس د ال 

واج  رلى أمملا المتحدة أن تعمل محما  للحفاظ رلى التر  ز رلى أن يذون محورها اللا  مب  
إلى تفاقم  “19-وف دك”د لوباي  ار المتعددة األمعا ل فرد رلى  حو  افا لقد أدي امأتل تلسعة احتعاتاي 

أبرز هُا الوباي الحاتة إلى  الجزراة ال ـــي رة اللامعة، مثل اقت ـــاد اا وقد مواطب الضـــع  في ااقت ـــاداي
وط د في أن اقــــتجامة قواة متعددة األطراف لتحق ت هدف أقــــاقــــي مشــــتركا وترال داد وتوبارو يحدوها أمل 

ة بث روح الشـــــــــــــراكة العالمعة، التي تم زي بها  شـــــــــــــ ة ي إلى إرادالالزم لمذافحة الوبابؤدد العمل الجماري 
 المتحدةا مماأل

 الس د الر عس 
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ر  الســــــــلواة الخامســــــــة والســــــــبع ب لمل متلا الموقرة، تؤ د ترال داد وتوبارو مب تدبد وفي هُب الُ  
طراف وأا عددية األعا في ضـــــمان أن تســـــود تتت لر بتفاول إلى تقدملا تماعالتزامها الثاب  ماألمم المتحدة، و 

 بتخل  أحد رب الر  ا

 أشذر ما 
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 (19، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  الجبل األسود

 بيان السيد سردان دارمانوفيتش، وزير خارجية الجبل األسود   
 لجمععة العامةلثة المست  فة ل، في الجلسة الثا2020ل/أكتوبر تشراب األو  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 زازد الس د الر عس، ر 

 أصحا  السعادة،  

 اي والسادة، الس د 

الُ ر  السـلواة الخامسة  -يسـر ي أن أخاطبذم ماقـم الجسل األقـود في ااحتفال بهُا ال وب ل الهام  
معة الثا عة مد شاي مل مة رال العالم معد الحر  العالمعةشا أن قرار قادة  والسبع ب لت قعس األمم المتحدةا وا

بعد التجار  الم قـــــــــــــاواة للحرو  العالمعة، قرري الدول تدبدة يمثل أهم حدث في تاراخ العالقاي الدولعةا و 
ة ب ب أن تفتح صـــفحة تدبدة في التاراخ وأن تلشـــ  مل مة تدبدة تتلاول األمب الجماري رلى مبادئ المســـاوا 

 لجمعرا ها، وتحس ب  وععة الحعاة لمم، وحقوق اإل سان، و رامتالدول واأل

إلى رمللا الســــــابت واللجاحاي المشــــــتر ة، وتق عم إن الُ ر  الســــــلواة  هُب تتعح للا فرصــــــة للل ر  
 ا معض أوت  الق ور في أداي المل مة، بل وإلرادة ت ك د التزاملا القود ممبادئ األمم المتحدة وأهدافها

والدور الرا د لألمم المتحدة في تقديم  “19-كوف د”ها وباي التي قــــــسس ة ر ر المســــــسوقةواألزمة الحالع 
ن في تمعر أ حاي العالم وفي اتخا  تداب ر لمواتهة العواق  الوخعمة المتوقعة، تؤ د المســـــــــــــاردة ال سعة للسلدا

 الدور الر عسي لألمم المتحدة في ااقتجاماي العالمعةا 

حدياي العالمعة بلجاح إا مب خالل العمل تيمذب الت ـــــــدد لل أ   ا ب الجا حة مجاليح هُوتوضـــــــ 
ب هي مالتحدبد القعم العلعا وفوا د تعددية األطراف، التي المشـــــــــــــترك والملســـــــــــــت مب تا   تمعر الدولا وهُ

 2030ارتماد خ ة رام  -تلعذس في األمم المتحدةا وقــــــــــــــ   ر حد  ب تاراخ  ب مب الماضـــــــــــــي القرا  
المتحدة لتكون رامال للتي  ر في رملعة الوحدة وإمذا اي األمم يشـــــــــــــهدان رلى قوة  -ملاخ ماراس لل واتفاق
 مستقسللاا  تشذ ل

ــــــ ولل  الماضعةا  75ا أن  فخر ماللتا ج التي حققتها األمم المتحدة والدول األرضاي خالل السلواي الـ
ل راراي، الح، وملر العدبد مب ام المتحدة في  زع السوبوصفها أكسر مشروع قالم في التاراخ، أقهم  األم

للمد   ب في ملاطت اللزاع، تمثل وتقديم المســـارداي اإل ســـا عة في تمعر أ حاي العالما وباللســـبة  وبلاي الســـالم
 األمم المتحدة أمال  في حمابتهم مب العل ، وتلسعة احتعاتاتهم األقاقعة للبقاي رلى ق د الحعاةا 

إل ســـــــــان والمســـــــــاواة رلى تعزاز حقوق اارزا في مجال حماية و دة معلما ماألمم المتحو ان إ شـــــــــاي  
لتي تشـــــذل امن الدرامة الر عســـــعة للل ام الدولي لحقوق ال ـــــع د العالمي، و لا مارتماد العدبد مب الو ا ت ا

محقوق  اإل ســــــــانا وفي  عامها بُلا، أكدي األمم المتحدة مب تدبد أن أد شــــــــخص  اإل ســــــــان( الُد بتمتر
بلبيي التم  ز أو  قـــــــــــــلمـا وازدهـارا، وأ ـ  ا ي قلـ  رـالم تـدبـد أكثرل ف هـا يجـ  أن يذون فتـدا رـالمعـة وا

   اختالف ا ااض هاد ألد شخص مسس
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وال وم، تشـــــــــــــارك األمم المتحدة في ردد مب األ شـــــــــــــ ة الرامعة إلى تحســـــــــــــ ب الحالة ااتتماععة  
تي ر الملاخ األطفال، أو مذافحة لجوع والفقر، أو ت ععم وااقت ـــــــــــــادية للبشـــــــــــــراة، قـــــــــــــواي  ا   مذافحة ا

 الس مةا  وحماية

لُد هو ب تلا المشـــــترك، يج  أن وا  القا مب حقعقة أ لا  تشـــــاطر الم ـــــ ر  فســـــ  رلى الكو   ا 
  كافح معا لتحس ب  وععة الحعاة لجمعر قذا  ا 

 الس د الر عس  

لحــادد والعشـــــــــــــرابا للل ــام الـدولي في القرن ا يجــ  رلى األمم المتحــدة أن تحتفظ بـدورهـا  مر ز 
للا أن  سُل  بد قة وتقواض المؤقــســاي الدولعة، اأزمة صــحعة، فضــال رب أزماي ا عدام الث وال وم، إ   وات 

تهودا إضــــاتعة لتعزاز األمم المتحدةا ف مم متحدة قواة، تتســــم مالكفاية والشــــمول والشــــفاتعة، هي وحدها التي 
ي تحق ت رواة مســـــتقسل  املة واإلقـــــهام فالملاقـــــ  وب راقة لتحدياي الحدبثة في الوق  يمذلها ااقـــــتجامة ل

ل  األمم المتحدةا و حب محاتة إلى  ئهج وتحالفاي أفضـــلا إن رالم ال وم يختل  رب العالم الُد أ شـــم  خال
 تدبدة مر المجتمر المد ي والق اع الخاصا 

ؤول ب رب رواــة ق ت تلــا األهــداف، وقـــــــــــــلكون مســـــــــــــوأ ــا مقتلر مــ ن األمم المتحــدة قــادرة رلى تح 
 دبلون بُلا لألتعال القادمةا لمؤقس با و حب ما

 الس د الر عس  

تزاما قواا مالمبادئ واألهداف التي تقوم رل ها األمم المتحدةا وقد أ ستلا ما فت  الجسل األقود بلتزم ال 
في ”هي ة تعددية األطراف دون بدبل، و أ لا شــــراا مو وق م  طوال هُب الســــلواي، شــــراا بؤمب م ــــدق مفكر 

 ا األمم المتحدة “صمعم

في تمعر تهود ا  وأود أن أرر  رب امتلا ي لمل ومة األمم المتحدة لدرمها الم لت للجسل األقـــود 
اإلصــالحعةا وال وم، يئعترف مالجسل األقــود   حد روامل الســالم وااقــتقرار في المل قة، وبلد بتمتر ماقت ــاد 

 د األوروبيا  د، ومرشح ر عسي لعضواة ااتحادبلامي ورا

 وامذب لألمم المتحدة أن تعتمد رلى المزاد مب الدرم القود مب الجسل األقودا  

 اقتمارذماأشذر م رلى حسب  
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 (20، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  المورب

بيان السيييد ناصيير بوريوة، وزير الشييؤون الخارجية والتعاون األفريقي والمواربة المفيمين   
 في المورب، بالخارج 

 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 
 

مالعربعة[ :]األصل  

 أصحا  السعادة والفخامة، 

 عس،لر الس د ا 

 الس د األم ب العام لألمم المتحدة،  

 الس داي والسادة، 

في عروف مقلقة تدرو مســة والســبع ب لت قــعســها   الخاالُ ر  تخلد مل مة األمم المتحدة هُب الســلة 
للشـــــعور مااقـــــتعجالعة والمســـــؤولعةا ااقـــــتعجالعة، أل لا  ععش في قـــــعاق تفشـــــي تا حة مم تة أدخل  مماي 

لة حداد، وأودي ممالب ب اللا  إلى الفقر، ودمري اقت ــاداي الدول وأ ماا حعاتهاا في حا اماف مب األقــر
سسوقة رلى الل م ال حعة وآلعاي الحماية ااتتماععةا فعلى مئعد رشر قلواي ر ر م داععايكما  ا   لها ت

ذاقــــــ  التلمعة جمعر مد المحدد لتحق ت أهداف التلمعة المســــــتدامة، أا تشــــــذل هُب الجا حة تهدبدا لمب المور
 التي تحقق  رلى مدار العقد الماضي؟ 

دها ممال والت لعاي العراضـــــة التي تعققـــــبة االملابد أن  ســـــتحضـــــر بهُب  والمســـــؤولعة  ا عا، إ  ا 
شــــــعوبلا مسعة إرقــــــاي   ام دولي أكثر ردا وإ  ــــــافا يعم  الوفاق ب ب األمم وتســــــودب  عم التضــــــامب والتعزر 

م تئع ى تع  األولواة للتلمعة البشـــــراة المســـــتدامةا إ لا ملزمون أخال عا، ررم هُا ان؛   اواحترام حقوق اإل ســـــ
  خ   هُب اممال، و لا مب خالل، م ا سسوق،الوضر ر ر الم

، ومواصلة 2030أوا ، مضارفة الجهود لتحق ت أهداف التلمعة المستدامة السبعة رشر محلول رام  
القضــــــــــايا الم ــــــــــ راة المرتب ة مالتي راي الملاخعة ومذافحة  ها مخ ــــــــــوصالعمل لتلزال الخ   المتفت رل 
 اإلرها ، وتدب ر الهجرة ور رهاا 

رادة اارتبار لألمم المتحدة وت ه لها للقعام بدورها  مجال ل ـــــــــــــلر التفاهماي والتوافقاي إ ا،  ا ع 
 لمعة و شر القعم الكو عةا تحق ت التالدولعة، وأداة لسلورة ااقتراتعجعاي العالمعة الهادفة إلى تعزاز السلم و 

 الس د الر عس 

األمم المتحدة لعس مجرد ملاقـــبة لتهلمة  إن ااحتفال مالُ ر  الســـلواة الخامســـة والســـبع ب لت قـــعس 
دروة صراحة للتفك ر والتداول حول مد  اقتجامة المل مة للمتي راي الدولعة الراهلة وتحدياتها الُاي، بل هو 

 رل تها وتمذ لها مب تحق ت األهداف التي أ شم  مب أتلهاا عال تها وفابهدف اارتقاي مف

مـ همعـة المل مـة الـدولعـة  األمم المتحـدة تترتم إيمـا لـا العم ت إن المبـادئ الخـالـدة الواردة في م ثـاق 
ي وتدواها  مرتععة تماععة وإطار لتضـــــــــامب المجتمر الدولي الفعال والمتجدد أمام التحدياي التي  واتهها ف

هبا لقد رسري المملكة الميربعة في العدبد مب الملاقــــــــباي أ   مب الوات  إرادة التفك ر في ماهعة الوق  الرا 
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 العمـــل المتعـــدد األطراف الـــُد يعـــا ي مب أزمـــة حقعقعـــة يحتـــاج معهـــا إلى بلورة مقـــاربـــاي متجـــددة وتحـــدبـــد
عــة، وتعزاز فــارلعــة عــة والمســـــــــــــتقسلتوافقعــة قــادرة رلى معــث روح تــدبــدة للتعــامــل مر التحــديــاي ام  مفــاهعم

 الدولعةا  المؤقساي

لمتحدة وما أعهرب مب المبادرة والمثابرة اوفي هُا ال ـــــدد، يشـــــ د المير  مجهود األم ب العام لألمم  
، ملوه ب بدروت  لتكثعف الجهود مب أتل مل مة أقو  ورمل متعدد األطراف “19-كوف د”ة خالل فترة تا ح

 د رلى درم المملكة الميربعة للمبادراي التي أطلقها األم ب العام في لملاقـــــــــــــبة الت كمتجددا  ما  ود بهُب ا
 السعاقا  هُا

 اشــــفا مجســــما لالختالاي التي تع ت تحق ت الهدف األقــــمى لخ ة  19- حة  وف دتالقد شــــذل   
لفلاا  ترك أحدا خ التلمعة المســــتدامة، أا وهو محاربة التفاوتاي ااقت ــــادية وااتتماععة بلاي رلى شــــعار ا

ك وإطالق ر تإا بتجدبد رمللا المشـــــــــــــ 19-قـــــــــــــس ل أمام المجمورة الدولعة لمواتهة تحدياي تا حة  وف د وا
، وهدف  بلاي تحال  قـــــعاقـــــي تدبد قوام  مل ومة أممعة أكثر مرو ة واقـــــتجامة، و هج  التضـــــامب واإل ســـــان

 لى تلمعة مستدامةا اي الشعو  إرمل متعدد األطراف برتكز رلى اللتا ج واروم تحق ت ت لع

 حب محاتة  ما فلســـــــــــــلا محاتة ال وم إلى   ام متعدد األطراف فمود يذر  مسدأ ومل ت تكتل مقدر 
مل ت التكتــلا إن بلــاي   ــام متعــدد األطراف  إلى تعــدديــة أكثر ا فتــاحــا وأكثر فــارلعــة وبرارمــاتعــة، مع ــدا رب

بل هو ضــــــــرورة لضــــــــمان تعزاز  -عض ما يعتقد الب  -يشــــــــذل في   ر المير  ترفا  متجدد ومل ــــــــ  ا
المملكة الميربعة تعسر رب تقدبرها     اا فد ا 19-معد  وف د التضــــامب الدولي الُد يج  أن بؤطر رالم ما

الرقـــــــالة اللس لة للمل مة الدولعة تدرو إلى مزاد لح ـــــــ لة رمل األمم المتحدة، فد ها مب مل لت ر رتها رلى 
تعامل مر التحدياي التي  واتهها وتفادد تداععاتها الســعاقــعة وااقت ــادية لجماععة للمب الجهود والمســاري ا

 وااتتماععة والس معةا

وخالل خ ام  أمام الدورة التاقـــــــعة والخمســـــــ ب للجمععة العامة، أكد صـــــــاح  الجاللة الملا محمد  
 الساد  أ  ، 

قادرة رلى مب األزماي، وا ت م ن مل مة األمم المتحدة، التي قـــــــــــــاهم  في حل العدبد ” 
ولب بتم لها التدب ر الســلمي والحضــارد لألوضــاع الدولعة الراهلة مب خالل تفع ل إقامة هُا الل ام، 

 ا “اب لا إا بتمذ لها مب الوقا ل المال مة للمت لباي الج وقعاقعة للقرن الحادد والعشر 

 الس د الر عس، 

ل  أ ر رلى مســـــــــــتقسل األتعال راراتلا قـــــــــــعذون إ لا  ععش في عرف دق ت، ح ث أن  ل قرار مب ق 
ا عة، وفي المقابل تحتاج مل متلا  ـــــــــــــدالحالعة والقادمةا وا  القا مب  لا،  حتاج إلى مل مة قواة و اي م

و ي للحوار والعمل المشــتركا واجســد اإلرالن إلرادتلا الســعاقــعة وإبدارلا حتى تتمذب مب أداي دورها  ملسر  
مل متلا لمواتهة تحدياي اليد مب خالل وضـــــــر خارطة طرات تي ي ستلا في تعزاز الُد قـــــــلعتمدب ال وم رر

ذل تجســـــــــ دا قواا لكو عة مل مة األمم المتحدة  مق ـــــــــد للتحدياي تشـــــــــمجال رمل  د أولواة،  ما أ ها  12
 ة للعمل المسلي رلى اللتا ج المتوخاةاالعالمعة وإطارا فارال للحوار ومل 

 تعالى وبر ات ا والسالم رلعذم ورحمة هللا 
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 (21، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  بارابواي

 رابواييس فرانكو، وزير خارجية جمهورية باالبيان السيد فيديريكو ألبرتو بونس  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020ر تشراب األول/أكتوب 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
ماإلقبا عة[ :]األصل  

 أصحا  السعادة،  

فا ا وتفخر ز الل حتفل ال وم مالُ ر  الســــــلواة الخامســــــة والســــــبع ب لدخول م ثاق األمم المتحدة ح  
ايش تع  األمم، رلى ان فرا ســـعســـذو، وإقـــهامها تاراخعا في بلاي مجتمر تتعمارارواد ممشـــار تها في مؤتمر قـــ
كرامة والحقوق لجمعر اللا ا وفي هُا الســــعاق،  سرز مشــــار تلا في رملعاي أقــــا  احترام الل ام الراقــــخ وال

 حفظ السالم رلى مد  العقود الماضعةا

يســـــــــــــست لها مث ل مب  ب راقة لمكمال، إا أ ها تمذل  و تكون رب ال أمعد مامل مة ولمب  ا   ال 
اة إ ســـا عة وت لععة، مر وضـــر التعامل مر حااي التوتر وال ـــراع وقـــوي الفهم، برو إ شـــاي هعذل قادر رلى 
 اللا  في صمعم رملهاا

ــــــــــــــــ   وظ في مجال م الملحالماضـــعة بتعح للا لمحة رب التقد 75وإلقاي   رة قـــراعة رلى الســـلواي الـ
مارارواد أن الوق  قد حان  ال التحدياي قا مة وتزدادا وبلاي رلى  لا، تعتقدتز  الســــالم واألمبا ومر  لا، ا

ث الهعذل التل عمي والوععفي لألمم المتحدة رلى أقــــــــــــا  تشــــــــــــار ي وديمقراطي وفقا إلتراي تعدبالي لتحدب
 ة واقتعادتهااظ الس مللمبادئ التوت هعة لتعزاز السالم واازدهار وحف

مثل تي ر الملاخ  ل وم بدون األمم المتحدةا وهلاك تحدياي مشـــــــتر ة،ومب المســـــــتح ل تخ ل العالم ا 
ــــــة، اوفقــــــدان التلوع الس ولوتي والف يمذب حلهــــــا وحــــــدهــــــا، ولكب معــــــا مب خالل  قر واألمراض المعــــــدي

 األطرافا تعددية

تي اختسري الل ام المتعدد األطراف ال “19- دكوف”وتعذس هُب الُ ر   ق ة تحول، مســــس  تا حة  
بروح خ ة  19-معد  وف د لمعالجة تحدياي مارلى ااقـــــــــــــتجامةا واج  أن تكون الجهود المسُولة وقدرت  
بتخل  أحــد رب الر ــ ا وبسعــة تحق ت التلمعــة المســـــــــــــتــدامــة التي  راــدهــا،  عتقــد أ ــ  مب  ، حتى ا2030

ان رفاب تمعر ااتتماري وحماية الس مة م راقة شــاملة لضــمواإلدماج الضــرورد الجمر ب ب اللمو ااقت ــادد 
 ب تدبد التزامها بتلا األهدافا اللا ا وتؤ د تمهوراة مارارواد م

 شذرا تزاالا 
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 (22، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  كوت ديفوار

 بيان السيد ولي كولي الي، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020توبر ب األول/أكتشرا 26ب، عان بوم اإل ل لسبهُا اأئدلي 

 
مالفر سعة[ :]األصل  

 قعادة الس د فولكان بوز  ر، ر عس الدورة الخامسة والسبع ب للجمععة العامة لألمم المتحدة،  

 تحدة، معالي الس د أ  و  و روت راش، األم ب العام لألمم الم 

 ل والحذوماي، فخامة روقاي الدو   الأصحا 

 الس داي والسادة،  

 الس د الر عس  

مادئ  د بدي، أود أن أرح  معقد هُا ااتتماع الرتعر المستو  المذر  لالحتفال مالُ ر  السلواة  
 الخامسة والسبع ب إل شاي األمم المتحدةا 

 ع  معا، مر األممالُد  راد أن  سلعمت في المســــــــتقسل والواقر أن هُا ااحتفال بدرو ا إلى التفك ر م 
 لمتحدة بوصفها المهلد  الر عسيا ا

وارح  بلدد مارتماد اإلرالن المتعلت مااحتفال مالُ ر  الســلواة الخامســة والســبع ب إل شــاي األمم  
  الثاب  بتعددية المتحدة، وار  تع  فرصـــــــــــــة ممتازة إلرادة ت ك د إيما   ممر زاة مل متلا المشـــــــــــــتر ة والتزام

 رالم يسودب السالم واازدهارا لاي إطارا متم زا لساألطراف بوصفها 

، في قان 1945حزاران/بو ع   26وإ   ستعرض ال رات الُد ق علاب ملُ إ شاي األمم المتحدة في  
 ا ر الحر  فرا سعسذو، أود أن أشارك في اإلشادة مذل الرتال واللساي الُبب تعلموا الدرو  المستفادة مب ف

 م وتقدم البشراةاللسال ة رالمعة مذرقةفي إ شاي مل م وقاردوا

كما أشـــــــــــــ د مجمعر الموعف ب في مقر األمم المتحدة في   واورك، وب ولما الُبب يعملون في أماكب  
أخر  مب العالم، والُبب، مب خالل تضـــــــــــــحعاتهم الُاتعة في العمل، يحاف ون رلى شـــــــــــــعلة األمل في رالم 

 رخاي المشتركارلى رل  لل و شرا امسالم، وه

 الس د الر عس 

م المتحدة، التي تســـــــتمد شـــــــرر تها مب رالم تها، ت ل حجر الزاواة في الهعذل المؤقـــــــســــــي إن األم 
 رلى رل  لتقدم البشراةا  الدولي، الُد ا

وب لما تتعرض األمم المتحدة لضـــــيوا مب الم ـــــالح المضـــــادة وتث ر العدبد مب التســـــاواي، ت ل  
 اللاتح في اقتعادة السالم وتوط دبا ة رلى إقهامها شهادة قوا تمر الدوليكوي ديفوار في   ر المج

والواقر أن بلدد، مفضـــــل التعاون المثالي مر مل ومة األمم المتحدة م قـــــرها، قد وتد طراق  للعودة  
 اعة المعترف بها ماإلتماعإلى السالم وااقتقرار، وشرع معزم في مسار فاضل للتلمعة ااقت ادية وااتتماع
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رب امتلان حذومة وشــــــــع   وي ديفوار لألمم المتحدة، ومرة لفرصــــــــة للكرر اإلررا  هُب ا و يتلم 
أخر   ح ي   ر  األفراد المـــد   ب والعســـــــــــــذرا ب في رملعـــة األمم المتحـــدة في  وي ديفوار، الـــُبب قـــدموا 

 ديفواراالتضحعاي الق و  مب أتل رودة السالم وااقتقرار في  وي 

مم المتحدة وق  أتواي تا حة ف رو   ورو اا السبع ب إل شاي األو  الخامسةلسلواة يئحتفل مالُ ر  ا 
و  را لعواقسها المتعددة،  شــف  هُب األزمة ال ــحعة رب هشــاشــة الل ام الدولي وتعل  مب الضــرورد، أكثر 

 ل  ل شــــــــيي، وضــــــــر حلول مستكرةمب أد وق  مضــــــــى، تعزاز أطر التعاون المتعددة األطراف القا مة، وقس
 واإل سا عةا زماي ال حعة واألملعةامة لأللالقتج

ورلي رب القول إ   يج  رل لا أن  سعى إلى التفك ر م ورة بلاية في إصالح مؤقستلا المشتر ة  
يمذب إ كار أن إصــــــالح األمم المتحدة مب أتل  لكي تكون أكثر فعالعة في مواتهة التحدياي المعاصــــــرةا وا

 متكاف  يحترم ااختالفايا الل حوار شامل وبّلاي و  مب خذلا إاراسها مب الشعو  لب يذون ممتق

 الس د الر عس  

 أصحا  السعادة، 

 الس داي والسادة،  

ــالتــ ك ــد مجــددا رلى درم  وي ديفوار الكــامــل لألمم المتحــدة وأم لهــا العــام،   أود أن أختتم بعــا ي م
 زدهار مل متلا المشتر ةا باو  الحوار واألخوة ب ب شعو  العالمفضال رب التزامها مقعم السالم و 

 األمم المتحدة وتهودها مب أتل رالم مب السالم والتقدم المستمرا تحعا  

 أشذر م رلى حسب اقتمارذما 
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 (23، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  مدبشقر

 زير خارجية جمهورية مدبشقريفيلو، و سو أوليفا تيندرازانار بيان السيد جاكوبا أو   
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020ول/أكتوبر تشراب األ 26ن بوم اإل ل ب، ُا السعاأئدلي به

 
مالفر سعة[ :]األصل  

 أصحا  السعادة،  

 الس داي والسادة،  

إل شـــــــاي  ُ ر  الســـــــلواة الخامســـــــة والســـــــبع بيشـــــــرفلي واســـــــر ي أن أشـــــــارك في هُا ااحتفال مال 
 المتحدةا  األمم

مب حذومة وشـــــــع  مدرشـــــــقر مر األقـــــــر المذلومة مســـــــس  وباي اإلررا  رب تضـــــــاوأود أن أبدأ م 
 كورو اا ف رو 

 أصحا  السعادة،  

 الس داي والسادة،  

لدان في التعاون مب   وادة مل متلا اقـــــتجامة لرمبة تمعر السفي  هاية الحر  العالمعة الثا عة،  ا  
 واألمب الدول  با  أتل السالم

، وبــاي رــالمي بــدرو إلى تجــدبــد التزاملــا واتــ  تحــديــا ر عســـــــــــــعــا تــدبــداوفي بوم ااحتفــال هــُا،   
 المل مةا ممبادئ

ل دا مة وفعالة م ن العمل معا أكثر أهمعة مب العمل مشـــــــــــــذل فردد لتوف ر حلو  19-واُ ر ا  وف د 
 عسعةا للمشاكل المعاصرة الر 

مبادراي، بهدف تحق ت معر القدراي والموارد والرشــــــقر في الدروة إلى تجولهُا الســــــس ، تشــــــارك مد 
 قدر أكسر مب التضامب في إدارة آ ار الوبايا 

 والتهدبداي العالمعة الجدبدة، مما ف ها الجا حة، تتحد  التزاملا بتعددية األطرافا 

 تُ ر أن رمل األمم  بع ب إل شـــــاي مل متلا، بلبيي أنحتفي مالُ ر  الســـــلواة الخامســـــة والســـــوإ    
ح تعما بتعلت مالتحدياي المت ـــــــــــــلة م وت  ردم المســـــــــــــاواة ااتتماععة المتحدة ر ر مذتملا وهُا صـــــــــــــحع

 بزال العالم بواتهها ال وما وااقت ادية التي ا

القرن ابل للت ــــــرف في تقرار الم ــــــ را وفي وال ست الشــــــيي  فســــــ  رلى حت الشــــــعو  ر ر الق 
األمم المتحدة ر ر مذتملة، ل رملعة إ هاي ااقتعمار في معض الدول األرضاي في تزا الحادد والعشراب، ا

دد  وفا، خوان  -مسس  اا ف ال التعسفي لجزي مب أراض ها، مثل حالة مدرشقر مر تزرها في رلوراوقو 
 واوروبا، وباقا  دا إ دياا

رلى أقـــا   عم العدالة  ب ب تمعر أرضـــاي األمم المتحدة،لا تدرو مدرشـــقر إلى وحدة متجددة ولُ 
 ، بروح المبادئ التي بل لاها معاا والتضامب وااحترام المتبادل
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قـــــــــــــعما  يفرقلا، وا و لسُ ما -تعددية األطراف وقـــــــــــــعادة القا ون الدولي  -بوحد ا  فلللت  حول ما 
 مستقسل مل متلا رلى المحاا  األحادية وبقاي األصلحا إن

 عا األمم المتحدة حت 
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 (24، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ر  ا  لبريوانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمتحدة المملكة 

 دولة للشييؤون الخارجية وشييؤون الكومنولل والتنمية فيبيان السيييد دومينيك راب، وزير ال  
  عظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريوانيا ال

 للجمععة العامة الثة المست  فة، في الجلسة الث2020اب األول/أكتوبر تشر  26دلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، أئ 
 

 ال وم، و حب  جدد التزاملا مالت دد لتحدياتلا المشتر ة، أ  ر بداياي األمم المتحدةا  

بدوا طموحاي لسلاي مجتمر رالمي خروتا دولة في للدنا وأ 51مر ممثلون مب راما، اتت 75قسل  
 ب ب رالم ت با مب التجربة الحارقة لحر 

  ها أن تخلت مب شــ “ حب الشــعو ”اول وت ــمعما رلى أن لكلها  ا   أيضــا بداية متجُرة في التف 
 مستقسال أفضل أل فسلا وألطفاللاا 

ةا فعززي التلمعة ، حقق  األمم المتحدة أشــــــــــعاي  ث ر الماضــــــــــعة 75ورلى مد  الســــــــــلواي الــــــــــــــــــــــــ  
لللســــاي والفتعايا وح ــــل  المســــتضــــعف با قــــعما  إل ســــان، واوالديمقراطعةا ووطدي القعم العالمعة وحقوق ا

لسلمعة ودرم  ااقتقرار والم الحة والتعم ر في األماكب التي أطعم  الجعاعا وتفاوض  رلى التسوااي او 
 ى  لاا هي في أشد الحاتة إل

لح ب، كا   المملكة المتحدة هلاك في السداية، و حب مســـــــاهم ر عســـــــي في األمم المتحدة ملُ  لا ا 
 ي والخسرة وقواي حفظ السالم أيضا ا مباد ها، وقدملا الدرم السعاقي والمالح ث تمسذلا م

عة الرقـــــــــــــمعة في الما ة مب إتمالي الدخل القومي رلى المســـــــــــــاردة اإل ما  0,7إن التزاملا مد فاق  
 المستدامةا  مذر  في القا ون واسمح للا بدرم أهداف التلمعة

 ب الدول  با  حب رازمون في التزاملا مالسلم واألم لتامر لألمم المتحدة،و عضو في مجلس األمب ا 

و ل ت ل يجل  تحدياي تدبدةا لُلا، هلاك الكث ر الُد بلبيي القعام م ا ولكللا  ســـــــــــــت عر أن  
لتحدياي، وأشــــــــ د مجهود األمم المتحدة الدووبة لمعالجة ااضــــــــ را  ر ر المســــــــسوق واأل ر  ت ــــــــد  لهُب ا

ا، وأرتقد أن واتسلا األخالقي د أبرزي هُب الجا حة مد  تشاما م ا ر ا وق19-اي تا حة  وف داإل سا ي تر 
 أكثر اقتدامةا تضرراب مب  لا الوباي، إلى تا   فرصة التعاون في بلاي مستقسل أكثر اخضرارا و درم الم

ر و حب  علم أ ـــ  رلـــدمـــا  تكـــات  معـــا، يمذللـــا التيلـــ  رلى أصـــــــــــــعـــ  التحـــديـــاي وتحق ت أكث 
 المُهلةا  األشعاي

ة ماقــــــتضــــــافتها مب تي ر الملاخ، وتفخر المملكة المتحدا مب مجال أكثر حاتة إلى هُا التعاون وم 
( COP26إلطاراة المعلعة بتي ر الملاخ  للمؤتمر الســــــــــاد  والعشــــــــــراب لألطراف في اتفا عة األمم المتحدة ا

 الُد يعقد في رالقذو في العام المقسلا 

ام في  ا ون أن تســـــتضـــــعف المملكة المتحدة األم ب العا، يســـــعد ي اي التي تلت ر ومر هُب التحدي 
 الثا ي/بلابرا 
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ألمب، وقـــــــــــــلح ي الُ ر  الســـــــــــــلواة األولى ألول اتتماع للجمععة العامة لألمم المتحدة ولمجلس ا 
التزاملا عا، وقلضار  حققلاب م و الهما رقد في للدنا وقلحرص رلى أن يذون  لا إشادة ملاقبة مذل ما

 تو  التحدياي التي تلت ر ااماارتقاي إلى مس
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 (25، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  بانياال

 بيان السيد موتيوي توشيميتسو، وزير خارجية اليابان  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 السعادة، الس د الر عس، أصحا   

 را واألزماي التي تي ر العالم مشذل  سإ شاي األمم المتحدةا وقد  ا قضي خمسة وقبعون راما ملُ 
مثال رلى  لاا  19-تع ب رل لا مواتهتها، مب خالل تعددية األطراف، تتوقــــــر في تلورها و  اقهاا و وف دب

 بدا أكثر ضرورةا يذب أ المجتمر الدولي لم إن الدور الحاقم لألمم المتحدة في توح د

إن رل لا أن  الرضــــــــــــا رب الوضــــــــــــر الراهبا بليمذب أن  شــــــــــــعر م ، او حب، الدول األرضــــــــــــاي 
معد  خ واي تادة، مالتلســــــــــــ ت الو  ت مر مل ماي األمم المتحدة، إلصــــــــــــالح األمم المتحدة لمرحلة ما  تخُ
حدة أكثر فعالعةا وتراد العامان لرامعة إلى تعل األمم المتا واألم ب العام روت راش يقود الجهود ا19-كوف د
دد، فدن إصــــــــــــالح   ام األمم المتحدة هُا ال ــــــــــــ عاما وفي  هُا اإلصــــــــــــالح يحرز تقدما أكسر هُا الأن تر 

 اإل ما ي أمر مال  األهمعة للت كد مب أن أضع  الفماي لب بتخل  رب الر  ا 

مب  لاا واؤقـــفلي أن مجلس األمب أن بلت ر أكثر  يمذب إلصـــالح ومب أتل أمم متحدة أقو ، ا 
م ثاقا وإ لي رلى اقتلاع م ن قاصـــد الماما مميفي ت ُد صـــمم قسل خمســـة وقـــبع ب راما اأقول إن الل ام ال

الدول األرضـــاي التي لدبها القدرة وااقـــتعداد لتولي المســـؤولعاي الر عســـعة بلبيي أن تشـــيل مقارد في مجلس 
م لالض الع بهُب عال وتمث ليا والعامان رلى اقتعداد تاُ فق  قععود المجلس  جهاز فاألمب الموقرا ورلد 

لس األمب، ولإلقـهام في ضـمان السـالم وااقـتقرار في العالما وفي ا في مجوا دا مالمسـؤولعاي بوصـفها رضـ
مدصـــــــــالح  اإلرالن مشـــــــــ ن هُا ااتتماع الرتعر المســـــــــتو ،  لتزم بسث حعاة تدبدة في الملاقشـــــــــاي المتعلقة

ق مــام، أدرو تمعر الــدول األرضـــــــــــــــاي إلى إطالاي بهــُا االتزام واتخــا  خ وة إلى األالمجلسا وبسعــة الوفــ
 مة رلى اللصا ضاي قا مفاو 

 الس د الر عس  

ي ــادف هُا العام أيضــا الُ ر  الســلواة الخامســة والســبع ب للق ــ  الُرد له روشــعما و ارازاكيا  
والعامان  ا“قا  األتعال المقسلة مب واالي الحر إل ”األمم المتحدة قد ت قس   ورل لا أن  ضر في ارتبار ا أن

 لمستقسلا المستقسل الُد   سو إلع ا درو ا  سلع  معاا في ا الهدفتدخر تهدا في تحق ت هُا  ا

 أشذر ما 
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 (26، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  نيكارابوا

 ورية نيكارابوادا كوليندريس، وزير خارجية جمهبيان السيد دنيس رونالدو مونكا  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020أكتوبر تشراب األول/ 26إل ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم ا

 
ماإلقبا عة[ :]األصل  

 معالي الس د أ  و  و روت راش، األم ب العام لألمم المتحدة، 

 الخامسة والسبع ب، س الجمععة العامة في دورتهاة الس د فولكان بوز  ر، ر عقعاد 

 ول األرضاي،الس داي والسادة ممثلو الد 

أرتو أن تتفضــلوا مقسول تحعاي شــع   عذاراروا والر عس القا د دا   ل أورتعيا قــاف درا و ا   الر عس  
 روقاراو مورالوا

الُد بؤ ر رلى البشــــــــراة لتي را   مب هُا الوباي و عر  رب تضــــــــامللا وتعازالا لجمعر األقــــــــر ا 
اون ب ب شـــــــــــــعو  العالم و حب  حتفل مالُ ر  دة والتعيل  رلع  مب خالل الوحمعاي، والُد يج  أن  تت

 الخامسة والسبع ب إل شاي األمم المتحدةا

وقد أبرز الوباي الحاتة إلى إ شـــــــــــاي   ام اقت ـــــــــــادد دولي تدبد يقوم رلى اإلدماج واإل  ـــــــــــاف  
 حر  بدا  تاح الموارد المخ ــ ــة للللبشــراة، م البا  م ن تولواة لل ــحة  حت رالمي والعدالة، مر إر اي األ

 مب  لا مب أتل الحعاة والسالما

واج  أن تر ز األمم المتحدة رلى رفاب البشـــــرا وترفض  عذاراروا تســـــ عس مل ومة األمم المتحدة،  
 ـــالح اإلمسراالعة ها إلى أداة لخدمة المتســـعى إلى تحوال أتهزت الُد تروج ل  الواياي المتحدة أقـــاقـــا، التي

ضــر لمخ  اتهاا إ لا  رفض تســ عس مجلس حقوق اإل ســان، وتقارارب تخ تي ارزرة اقــتقرار السلدان المسعة ز 
 إلى الموضوععة ضد شعسي  عذاراروا وفلزواالا الكا مة وقرارات  اا فرادية التي تفتقر

قي الح ار ااقت ادد والسعا  وبا الكرام مب خالل ان الُد را ى مل  شع و عذاراروا تدبب العدو  
 ا  ل، والجلرال راوول  -د تضــــــــامللا المســــــــتمر مر الر عس معي ل ديا  د مب تدبوالتجارد الوحشــــــــيا و ؤ 

 كاقترو، وإرث ف دل  اقتروا

ري الرف ت  عذوا  و كرر درملا الثاب  لجمهوراة فلزواال السولعفاراة الشــــــقعقة وحت ر عســــــها الشــــــر  
 لدقتورها في تمعر األوقاياادورو، في اامتثال م

قعما ضد  عذارارواا  شعوبلا، واراة اا فرادية ر ر القا و عة ضد واج  أن تتوق  فورا التداب ر القس 
وفي رضــون  لا، وفي إطار  لا اللمو ج العالمي ر ر العادل والملحرف، تواصــل  عذاراروا تلف ُ قــعاقــاي 

راة قــــتقرارهاا إن الســــعاقــــاي القســــما يضــــمب تلم تها وقــــالمها واقــــر اللعذارارواة، متر ز رلى رفاب األ رامة
دوا عـة التي ي بقهـا اإلمسراال ون تشـــــــــــــذـل العقبـة الحقعقعـة أمام القضــــــــــــــاي رلى الفقر واللهوض مالتلمعـة والعـ
 تدامةاالمس
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وراي ا أحدا،   ترك لجماري أن اإلى مسدأ العالمعةا ولُلا، مب واتسلا ا 2030وتســـــــــــتلد خ ة رام  
لخ ةا وتابوان مســـــــتعدة وقادرة تلف ُ ا ممب لهم الحت في المشـــــــار ة فيفي  لا حذومة وشـــــــع  تابوان،  مما

 رلى المشار ة والمساهمة في برامج األمم المتحدة مب أتل رفاب البشراةا

ت ـــــــــدد الجوع والفقر والإ لا  ععش في أزملة تاراخعة معقدة ولب  تمذب إا معا مب القضـــــــــاي رلى  
عة الجامحةا واج  رل لا أيضا للرأقمالزال يشذل تهدبدا  املا  تعجة ب تودد لتي ر الملاخ، الُد اللتهدبد الو 

 أن  واصل تهود ا العالمعة ل الح الهجرة الملت مة وامملة والمل مةا

م رالمي تدبد يقو  و حب رلى يق ب مب أن شــــعو  العالم قــــتمضــــي قدما، مقوة وأمل، في بلاي   ام 
لعام وفقا لمقاصد ال الح االسلم واألمب الدول  ب مب أتل   اف وتعددية األطراف، لضمان رلى العدل واإل

 ومبادئ م ثاق األمم المتحدةا

 شذرا تزاالا 
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 (27، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  ال حرين

 نرجية مملكة ال حريبيان السيد وبد اللويف بن راشد الزياني، وزير خا  
 لمست  فة للجمععة العامة، في الجلسة الثالثة ا2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
مالعربعة[ :]األصل  

 بــســم هللا الـــرحــمــب الــرحــ ــم 

والعالم أتمر  ة لشــــعو  العالم مملاقــــبة احتفال األمم المتحدةيســــر ي أن أرر  رب التهلمة الخال ــــ 
اون الدولي لواي الماضعة أهمعة التعراما رلى ت قعس هُب المل مة المهمة، التي أ ست  خالل الس 75ور ممر 

في معالجة القضـــايا العالمعة الح واة، ومواتهة التحدياي الســـعاقـــعة واألملعة وااقت ـــادية والتلمواة، وإشـــارة 
 عاياألمب والسلم واازدهار مب أتل خ ر البشراة تما

قدبر مملكة البحراب للجهود المخل ـــــــــــــة التي تسُلها األمم المتحدة، ن أرر  رب تكما يســـــــــــــر ي أ 
ر السلاي الُد تقوم م  و ااتها وه ماتها في مختل  المجااي والمعادبب، وما تقدم  مب درم مشـــــــــــــ دبب مالدو 

 تلف ُ خ  ها وبرامجها التلمواةادول العالم مب أتل ومسا دة ل

ععســــــــــــى آل خلعفة، ملا مملكة  توت هاي تاللة الملا حمد بب ب  ســــــــــــتمدلكة البحراو حب في مم 
لتعاون السلاي مر مل مة األمم المتحدة لتحق ت أهداف الحذومة الموقرة البحراب، لتعزاز العمل المشـــــــــــــترك وا

صاح  آل خلعفة، ر عس الوزراي، وبدرم ومسا دة مب  بر اقة صاح  السمو الملكي األم ر خلعفة بب قلمان
ى اللا   األول لر عس مجلس األم ر قـــــــلمان بب حمد آل خلعفة، ولي العهد  ا   القا د األرل الســـــــمو الملكي

 لوزراي، ملتزم ب دا ما مم ثاق األمم المتحدة وأهداف  السامعةاا

لبحراب واألمم المتحدة، مؤ دبب التزاملا واســـــــــــــر ا أن  عر  رب التقدبر للعالقة الو عقة ب ب مملكة ا 
ا ومذاتسها، والمشار ة الفارلة ر األمم المتحدة ومل ماتها وو ااتهالعمل الجاد والمتواصل والشراكة الدا مة مم

لمملكة البحراب في السرامج والمشـــــــــارار التي تتسلاها، التزاما ملا مما بلص رلع  م ثاق األمم المتحدة والمبادئ 
 ة اللس لة التي قام  رل ها هُب المل مةا اإل سا ع

إن مملكة البحراب تســــــــــعى إلى العمل رلى تحق ت مقاصــــــــــد وأهداف م ثاق األمم المتحدة ومباد  ،  
ومب ب لها رفر مســـــــــتوااي المععشـــــــــة وته مة الس مة المال مة لتحق ت التقدم والتلمعة في المجال ب ااقت ـــــــــادد 

مم المتحدة، لع ـــــبح إطارا و عقة إطار الشـــــراكة ااقـــــتراتعجعة مر األ ثوااتتماريا والمملكة، في طور تحدب
تعجي والتلمعة المســــــــــتدامة، واتوافت أيضــــــــــا مر بر امج رمل الحذومة الجدبد وقراراي األمم للتعاون ااقــــــــــترا

المتحدةا وقـــــــــــــعذون هُا اإلطار األول مب  ور  في المل قةا وقد تلق  مملكة البحراب طلباي لال ضـــــــــــــمام 
 ة تضاف إلى الو ااي الستة رشر المشار ةاعر رلى ااتفاق المحدث مب ق  و ااي أممع والتو 

وفي إطار اهتمام مملكة البحراب ماإل ســان، مارتبارب محور التلمعة وهدفها الر عس، تواصــل الحذومة  
لشاملة، آخُبب ا ، وتعزاز اقتدامة المس رة التلمواة2030تهودها لتحق ت أهداف خ ة التلمعة المستدامة لعام 

في الما ة مب  78يعادل  ضــــــــم ب ما ــــــــعوباي المتعددةا وقد اقــــــــت ار  الوزارة تفي اارتبار التحدياي وال
 راياي أهداف التلمعة المستدامة في برامج رمل حذومة المملكةا
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ي إن مملكة البحراب تثمب رالعا الجهود المخل ـــــــــــة التي تقوم بها مذات  األمم المتحدة وه ماتها الت 
تقديم المســاردة الفلعة الكاملة  هل  دا ما  فايتها وقدرتها الكس رة رلىتخُ مب مملكة البحراب مقرا لها، وقد بر ت

 لكافة الوزاراي واله ماي الرقمعة في المملكةا

إن مملكة البحراب تعر  رب تقدبرها لدور األمم المتحدة في تحق ت التعاون ب ب األمم والشـــــــــــــعو   
ي أطلقها ة ممبادرة الم ثاق العالمي الجدبد التالســــــلمعةا وفي هُا اإلطار، ترح  المملك رق وحل اللزاراي مال

األم ب العام بهدف إ شـــاي   ام رالمي أكثر إ  ـــافا واضـــمب المســـاواة رلى المســـتو  العالميا و ؤاد دروت  
 إلى المشار ة الكاملة والشاملة والمتساواة في رمل المؤقساي الدولعةا

ر الس مة مم المتحدة، حاضرا ومستقسال، في توف لكة البحراب آماا  س رة رلى دور األلت ممختاما، تع 
العالمعة المحفزة لمعالجة القضــــــــايا الح واة لمجتمر رالمي آمب ومســــــــتقر ومزدهر، والبحث رب حلول رلمعة 

رلة تتضـــــــافر ف ها عة فاورملعة مستكرة تفتح أمام المجتمر الدولي المجال لتحق ت أهداف  الســـــــامعة مشـــــــراكة دول
  ت األمب والسلم الدول  باالجهود الدولعة لتحق

 والسالم رلعذم ورحمة هللا وبر ات ا 
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 (28، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  تشاد

لتكامل األفريقي والتشييييياديين بالخارج في بيان السييييييد أمين أبا سييييييديك، وزير الخارجية وا  
 هورية تشادجم

 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26بوم اإل ل ب، السعان  أئدلي بهُا
 

مالفر سعة[ :]األصل  

 الس د الر عس 

 روقاي الدول والوفود، 

 األم ب العام، 

 ر عس مجلس األمب, 

 اقت ادد وااتتماري،ر عس المجلس ا 

 لدولعة،ر عس محذمة العدل ا 

تلو، ر عس تمهوراة تشــــــــاد، ر عس الدولة، بود أن يخاط  هُب شــــــــاد إدراس دبسي إكان مارشــــــــال ت 
 بتمذب مب  لاا وقد أمر ي أن أ قل هُب الرقالة إلعذما الجمععة الموقرة شخ عا لكل  لم

ي اتتمع  لالحتفال مالُ ر  الســـــــــلواة يســـــــــر ي حقا أن أخاط  هُب الجمععة الموقرة الت” 
المســــتقسل الُد  راد، األمم المتحدة التي ”عار: مم المتحدة، تح  شــــإل شــــاي األ ة والســــبع بالخامســــ

 ا“ حتاج: إرادة ت ك د التزاملا الجماري بتعددية األطراف

ال رات إلى وهُب فرصـــة للا لكي  شـــ د ماإل جازاي الع عمة لألمم المتحدة، ولكب أيضـــا للتفك ر في  
تزال رلى طرات تلف ُ ورود م ثاق  ياي العدبدة التي ااتهة التحداتخا ها لمو األمام واإلتراياي التي بتع ب 

 أقا  مل متلا المشتر ةا  -األمم المتحدة 

تلقُ األتعال المقسلة مب ”راما، أ شـــــــــــــم  األمم المتحدة لشـــــــــــــعو  العالم، لكي  75والواقر أ   قسل  
م، في الســعادة ب ب األمالمســاواة وق اإل ســان و مب خالل   ام دولي يقوم رلى القا ون وحق “اااواالي الحر  

والحت في تقرار الم ــــ ر، واحترام ااقــــتقالل، وردم التدخل في الشــــؤون الداخلعة للدول، وتســــواة الملازراي 
ولعة لتعزاز التقدم ااقت ادد مالوقا ل السلمعة، وفقا لمبادئ العدالة والقا ون الدولي، واقتخدام المؤقساي الد

 الجمعر الشعو وااتتماري 

قعقة أن األمم المتحدة  جح  في إ قا  العالم مب رُاماي الحرو  راما،  رح  مح 75رور وبعد م 
المدمرة رلى   اق رالمي، وبالتالي إ قا  أرواح مماي اماف مب البشــــــــــر وتخفعف المعا اة اإل ســــــــــا عة، مب 

 اإل ما عةا سا عة و واأل ش ة اإل وقا عة والوقاطة وحفظ السالم وبلاي السالمخالل الدبلوماقعة ال

يتلم هُب الفرصـــة للشـــ د مالتقدم الكس ر المحرز في مجااي حقوق اإل ســـان والمســـاواة ب ب و ود أن   
الجلســــــــــ ب وحقوق ال فل والح ــــــــــول رلى التعلعم والس مة ومذافحة األمراض، التي يمذب أن تعز  إلى األمم 

 المتحدة بوصفها المحفزا
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ت  مالورود  مب إ شــــــــــــــا ها، لمراما  75م المتحدة معد ن األمم الت ك د رلى أومر  لا، مب المه 
 الواردة في الم ثاقا

 الس د الر عس 

ا تزال ال ـــــراراي المســـــلحة المم تة تح ـــــد الضـــــحايا حتى بوملا هُا في أتزاي  ث رة مب العالم،  
 دولياة، التي هي األكثر ضعفا في هعذل الل ام القعما في السلدان اللامع وا

  في تمعر أ حاي العالم يعا ون مشـــــــــذل  س ر مب العلل بزال المالب ب مب اللا ا لا،رالوة رلى   
التي أ شــــم  األمم المتحدة لمعالجتهاا ماإلضــــافة إلى ال ــــراراي المســــلحة المم تة  اي العواق  ااتتماععة 

ف العلعف والقومعة ت ر ملاخ، واإلرها  والفقر والجوع وردم المساواة، وواالي تي ر الوااقت ادية المدمرة، وال
ة، و راهعة األتا   والتوتراي الج وقــــعاقــــعة، وما إلى  لا، والتي تشــــذل تحدياي ماللســــبة للا تمععا، الملبعث

 ولألمم المتحدة في المقام األولا

ة هُب ، قتتوق  رلى قدرة األمم المتحدة رلى إدار وم دا عة تعددية األطراف، التي  لتزم بها تمععا 
تزال هي اإلطار  لعالم آمالها في األمم المتحدة، التي ادية وحلهاا لقد وضـــــــــــع  شـــــــــــعو  اتو التهدبداي الو 

مامتعاز للتبادل والتفك ر والعمل الجماري في محاولة إليجاد حلول لمشـــاكل البشـــراةا ولُلا، فد لا مضـــ رون 
 في تلسعة ت لعاي شعو  العالما  إلى أا  دخر تهدا

مال تماععا أكثر  شــــاطا في تلف ُ يفتر، ور قــــتمرار، وت ــــمعما اااما متجددا م لا التز وقــــ ت ل   
، وخ ـــة رمـــل أديس أمـــامـــا، 2030قـــــــــــــعمـــا خ ـــة رـــام  األهـــداف المحـــددة، في إطـــار األمم المتحـــدة، وا

 ماراسا واتفاق

تحقت  لمتي أ اري الكث ر مب اممال رلد ارتمادها، ، ال2030ورلى قــــــــس ل المثال، فدن خ ة رام  
 قعما في أفراقعاا تزاماي المتعهد بها والعمل رلى أرض الواقر، ارورةا والفجوة  س رة ب ب االتوقعاتلا المش

ولهُا السس ،  ان مب الملح للياية، و حب  حتفل مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب إل شاي األمم  
ســـ  أداة للوفاي بورود  لبشـــراة تمعاي، أل ها أسُل ق ـــار  تهد ا لضـــمان  جاح خ ة التلمعة لالمتحدة، أن  

 والهدف اللها ي المتمثل في ردم ترك أحد بتخل  رب الر  ا الم ثاق

بزال هلاك متســـــــــــر مب الوق  للعمل رلى التعج ل بتلف ُ أهدافها الســـــــــــبعة  وما زللا مقتلع ب م    ا 
 القي ومسؤول تلااو جاحها وات  أخ -رشر 

 الس داي والسادة، 

صـــالحهاا ومب شـــ ن اإلصـــالح أن فاي بورودها تتوق  أيضـــا رلى إالو  األمم المتحدة رلىدرة إن ق 
يذعفها لتال م رالم ال وم واســــــــمح لها بتقديم اقــــــــتجاماي  اتعة رلى  حو أفضــــــــل لألقــــــــبا  الجُراة للواالي 

 ل هُب التحدياي السلدان اللامعة  اي القدراي المحدودةا و  الســــامقة الُ ر، التي تســــس  مزادا مب الضــــرر في
ألمم المتحدة وتعزاز تعددية األطرافا  ما أ ها تدرو الدول إلى التزام تت ل  التزام الجمعر مم ثاق اقعة المتب

متجدد ورمل تماري أقو  مب خالل زاادة التعاون الدولي، مر اتخا  إتراياي إ ما عة قواة وهادفة تســـــــــــــارد 
 الدان الجزراة ال ي رة اللامعةوالسعة وأقل السلدان  موا لدول الضععفة والسلدان اللامعة ر ر الساحلا
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وتحق ت أهداف األمم المتحدة بت ل  أيضـــــــــــــا  تعزاز الجهود الجدبرة مالثلاي التي بُل  مالفعل، أد  
أخر  مالشـــــــراكة ب ب األمم  تعما بتعلت مالشـــــــراكاي مر المل ماي اإلقلعمعةا و يتلم هُب الفرصـــــــة للشـــــــ د مرة

 مشتر ةاالعمل معا لتحق ت األهداف ال لا مبد األفراقي، التي تمذلالمتحدة وااتحا

إن زاادة الجهود المسُولة لملر  شــــو  اللزاراي وبلاي الســــالم لب تلقُ األرواح فحســــ ، بل قــــتر ز  
الواياي التي تتكعف مشــذل أفضــل أيضــا رلى الموارد مشــذل أفضــل ح ثما تشــتد الحاتة إل هاا وبالمثل، فدن 

 جلس األمب  اي ال لة، م سععة الحالا اا للقا ون الدولي وقراراي م، امتثالسالم قتعزز فعال تهامر رملعاي 

وفي الختام، أود أن أكرر التزام بلدد ماألهداف والمبادئ المحددة في م ثاق األمم المتحدة والعمل  
 بال  لل لتحقعقهاا 

 أشذر ما 
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 (29، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  اتيماالبو 

 بواتيماال لو فيال، وزير خارجية جمهوريةد بيدرو برو بيان السي  
 فة للجمععة العامة، في الجلسة الثالثة المست  2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
تمة اإل كل زاة[قدم الوفد التر ماإلقبا عة؛ و  :]األصل  

المر زاة األكثر تمث ال  هُب هي املعةتقر رواتعماا،  عضو رضو مؤقس في األمم المتحدة، م ن  
ـــــــــــــــــ للحو   75ار ووضــــر المعاب ر التي لدبلا  مجتمر دولي، وأ لا يج  أن  هل  أ فســــلا رلى هُب الســــلواي الـ
 تودهاا و  مب

حدياي مب تمعر األ واع، لكب اتهة مختل  األزماي والحرو  والتواألمم المتحدة رافق  العالم لمو  
بشراة، والتي قل   الضوي أيضا هو أكسر حالة طوارئ تواتهها ال 19-تع   وف دالوباي الحالي الُد تسس  

ك ر تعما إ ا  ان مب الضرورد مهم للتف رلى الثيراي والمشاكل ااتتماععة وااقت ادية في بلدا لاا إ   وق 
طراف رمعقـة رلى هُب المل مـة لجعلهـا أكثر مرو ة وفي خدمة األتعـة أ فســـــــــــــلـا  دول إلتراي تي  راي مرا

 الحقعقعة، وأرلي أضع  فماي السذانا 

اج  أن  ضــــــار  التزاملا و عزز مل ومة األمم المتحدة، لكي  ســــــتع د الثقة و تمذب مب مواتهة و  
 لمل مةا اللاشمة، وإ جاز مقاصد م ثاق ا ي المشتر ةالتحديا

 ث تشتد الحاتة و درو أ فسلا إلى مضارفة الجهود مب خالل التعاون ااقتراتعجي وتوت ه  إلى ح 
وارد في الجوا ـــ  اإلداراـــة في مل ومـــة األمم المتحـــدة، في المقر أو في إلعـــ ، ممـــا يحول دون مر زاـــة الم

 يا المذات  الق راة رلى السوا

 مة، واقـــمحوا لي أن أبرز  قد أقـــهم  في ر ا ز هُب المللاقـــ  الت ك د رلى أن رواتعمااومب الم 
 بلي:  ما

 درم مختل  معثاي رملعاي مب،  حسُ تعزاز الدبلوماقـــــــعة الوقا عةا وما زللا في ر  زة الســـــــالم واأل 
تستخدم أقلحة الدمار لى ضرورة أا حفظ السالم مالرتال واللسايا وتؤ د رواتعماا موقفها مجددا وت دق ر

 تح  أد عرف مب ال روفاالشامل 

دم في العام المقسل تقرار ا ال وري وفي ر  زة التلمعة،  قوم بتلف ُ أهداف التلمعة المســـــــــتدامة وقـــــــــلق 
وتدول أرمال أديس  2030ا و درك أ   ممضـــارفة تهود ا المشـــتر ة يمذللا الوفاي مخ ة رام الوطلي الثالث

 واتفاق ماراسا أماما 

وم رالمعة حقوق اإل ســـــان، واج  أن  عمل  سرز أهمعة ردم إرفال مفهوفي ر  زة حقوق اإل ســـــان،  
د ا لالمتثال لالحترام العالمي اواة في الوصول إلى الفرص للجمعرا و كرر ت ك د تهو متحدبب، وأن  عزز المس

 والفعال للحقوق والحرااي األقاقعة لجمعر الشعو ا 

لعمل المل مة، حق ت  هج متماقـــا ومتكامل ســـر العزلة ب ب الر ا ز لتجددا رلى ضـــرورة  و ؤ د م 
  سان مترام ة واعزز معضها معضاا  هج يقر م ن السالم واألمب والتلمعة وحقوق اإل
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زاملا بتعددية األطرافا و حب مقتلعون بدور األمم المتحدة في صــــعارة مســــتقسل و ؤ د مب تدبد الت 
 إ هم يعولون رل لا لألتعال المقسلةا شامل ومستدام 

 زاالاا تشذر  
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 (30، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  أوزبكستان

 عزيز كاميلوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستانبيان السيد وبد ال  
 الثالثة المست  فة للجمععة العامة، في الجلسة 2020تشراب األول/أكتوبر  26، بهُا السعان بوم اإل ل ب أئدلي

 
 م ب العام الموقر،ألا 

 الموقر ر عس الجمععة العامة، 

 الس داي والسادة، 

والســبع ب إل شــاي األمم المتحدةا وبفضــل هُب المل مة،   حتفل هُا العام مالُ ر  الســلواة الخامســة 
 ر رلى م الح البشراة تمعاي وبعض مشتر ة في معالجة أصع  ااختباراي التي تؤ ذللا توح د الجهود اليم

الملــاطتا و عــادة األمم المتحــدة في مذــافحــة تــا حــة ف رو   ورو ــا ورواقسهــا قــد أ ستــ  مرة أخر  و السلــدان 
 شاكل المشتر ةاون الو  ت وإلى اتباع  هج متعدد األطراف للتيل  رلى المالحاتة إلى التعا

 اعت ورهاا لقد حققلا  تا ج هامة مب خالل اتبوم، دخل  أوزبذســـــــــــــتان معزم مرحلة الجودة في وال  
قـــــــعاقـــــــة خارتعة ملفتحة ورملعة وبلايةا واجرد تلف ُ المســـــــار الجدبد لر عس أوزبذســـــــتان، الســـــــ د شـــــــو   

 ادل في وق  آقعاارلى  حو  ش  مب ح ث تعزاز الثقة السعاقعة والتفاهم المتبم رضعا عف، 

د ر حد الدول األرضـــاي في األمم المتحدة بهدف وضـــما فت  بلد ا بؤدد دورا هاما في تعزاز تهو و  
للحر  في أفيا ســــــــــتان المجاورةا و تعجة للجهود العمعقة، هلاك امن فرصــــــــــة حقعقعة لمواصــــــــــلة بلاي الدولة 

 يايا عة قلمعا ومب ح ث اا تعار وااقت اد والمجال ااتتماراألف

ب أوزبذســـــــتان واألمم المتحدة م حداث اي الثما ي والعشـــــــرون مب التعاون السلاي ب لقد حفل  الســـــــلو  
صـــــــــل التلف ُ الفعال ألهداف التلمعة المســـــــــتدامة ماتخا  تداب ر للتيل  رلى الفقر وتحســـــــــ ب الرفاب و واهامةا 

ى رواق  الس مة والتيل  رللســــــــذان، وضــــــــمان المســــــــاواة ب ب الجلســــــــ ب وحراة التعس ر، وحماية ااتتماري ل
 الملاخا تي ر

ا رملعا، أود أن أو د رلى تي  عتزم المضـــــــي قدما وتلف ُهبادراي الر عســـــــعة الومب ب ب ردد مب الم 
إلرالن مل قة محر آرال  وضـــر اتفا عة دولعة مشـــ ن حقوق ااقـــتخدام والترواج لمشـــروع قرار للجمععة العامة

 يذولوتعةامل قة لالبتكاراي والتكلولوتعاي اإل

األمم المتحدة بهدف تلف ُ تدول األرمال  م أوزبذســـــتان مشـــــدة مواصـــــلة إقـــــهامها في أ شـــــ ةوتعتز  
 لدولي رملعااا

 الس داي والسادة، 

حدث ال وم  اقــــــمحوا لي، ماقــــــم  عادة أوزبذســــــتان وشــــــعسها م قــــــرب، أن أهل  تمعر المشــــــار  ب في 
 كم وألقر م دوام ال حة واللجاح والرفاباى لحدة، وأتملمملاقبة الُ ر  الخامسة والسبع ب إل شاي األمم المت

 أشذر م رلى حسب اقتمارذما 
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 (31، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  أنووال

 بيان السيد تيتي أنوونيو، وزير العالقات الخارجية في جمهورية أنووال  
 سة الثالثة المست  فة للجمععة العامة، في الجل2020ر تشراب األول/أكتوب 26السعان بوم اإل ل ب، أئدلي بهُا 

 
 الس د الر عس 

 أصحا  السعادة، 

 الملدوبون الموقرون، 

 الس داي والسادة، 

لمتحدةا إ   لشرف ر عم أن  شارك في ااحتفال مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب إل شاي األمم ا 
لمسا ل التي  عتسرها حاقمة ماللسبة لعدبد مب الضوي رلى ا ؤاد تماما اإلرالن المشترك، الُد يسل  ا و حب

اقــــتقرار وتلمعة تمعر بلدان العالم، وأهمعة تعددية األطراف بوصــــفها الســــس ل األمثل لحل مشــــاكللا وضــــمان 
 رالم أكثر ازدهارا وأما ا وإ  افاا

 الس د الر عس 

وردم المســاواة قر والجوع تعا ي مب الفتزال بلدان  ث رة  هُب المل مة القعمة، ا، ملُ إ شــاي لألقــ  
ااقت ــــــاديةا وتســــــهم تلا العوامل في زاادة ال ــــــراراي المســــــلحة، والمت رف ب الدبل  ب واإل ل  ب، والتشــــــراد 

قر السلدان وأقلها قــــعما في أف القســــرد لمجتمعاي م كملهاا وتلتشــــر هُب ال واهر في أتزاي  ث رة مب العالم، ا
 رواق  العوامل الداخلعة والخارتعةاعان تعالج  ث ر مب األحتزال في   موا، التي ا

وفي هُا ال ــــدد، يج  أن  يتلم هُب الملاقــــبة لتســــلع  الضــــوي رلى معض اللقاا التي  عتقد أ ها  
ل اقتعدادا لمواتهة ر أهمعة وأفضضروراة والبيي الل ر ف ها و حب  مضي قدما مب أتل تعل مل متلا أكث

 معد الوبايا ما سل في رالمرو  في المستقالتحدياي الحالعة والح

ورل لا أن  تجل  ا عدام الثقة ب ب الشــــعو  ماقــــتخدام تمعر الوقــــا ل والموارد المتاحة لتعزاز الحل  
ممبادئ وراة أ يوا الســــــلمي لل ــــــراراي، رلى اللحو المل ــــــوص رلع  في م ثاق األمم المتحدةا وتؤمب تمه

التي  راي إصـــــــــــــالح مجلس األمب الُد طال  ا وأحد هُباي هعذلعة هامةبد مب تلف ُ تي  ر  الم ثاق، لكب ا
ا ت ارب، والُد بلبيي أن يعذس الواقر الحالي للل ام الدوليا و ؤ د مب تدبد الم ال  الواردة في توافت آراي 

مقعدبب دا م ب وخمســـة مقارد ر ر دا مة أفراقعا رلى إزولوالي مشـــ ن إصـــالح مجلس األمب، ح ث تح ـــل 
 اياواامتعاز  ر مذامل الحقوق تتمت

 الس د الر عس 

 مة تي  ر آخر و  ت ال ـــــــــــــلة في رأبلا بتعلت بتحســـــــــــــ ب التر  ز رلى الموارد وإرادة توت هها  حو  
عاتلاا تواتهها مجتمشــــــــراكاي أكثر فعالعة لضــــــــمان اقــــــــتجاماي أكثر فعالعة وشــــــــموا للتحدياي المعقدة التي 

ق  الوباي ر ر المتوقر، الُد أود  محعاة امل مر رواع ب رل لا أن  تعوا بح  لا أكثر أهمعة امن، ح ث بت
 العدبد مب الضحايا األبرااي في تمعر أ حاي العالما
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رالوة رلى  لا، ورلى الررم مب هُا الوباي والحاتة إلى التعاون والتضــــــــــــــامب لمعالجة األزماي  
العســذراةا إن الســعاقــعة و ضــا رلى الملازراي   ز األكسر رلى الشــراكة بلبيي أن بل ست أيعة، فدن التر ال ــح

إرادة الهعذلة الج وقعاقعة الحالعة تدرو إلى القلت، و حث مقوة مب لدبهم الوقا ل للت   ر رلى هُب التوتهاي 
ة التي تؤتج األبدبولوتعاي رمال العدا عرلى اختعار الدبلوماقـــــعة الوقا عة والوقـــــاطة لملر ت ـــــع د وتكرار األ

 العالما ي  ث رة مبرف العلعف في أتزاالمت رفة والت 

وأخ را،  شــــــــــــــدد رلى أهمعــة درم تهود األمم المتحــدة لحمــايــة  و سلــا والتخفعف مب حــدة التهــدبــد  
د اصــــللا اقــــتلفا سُل تهدا ملســــقا وأكثر ت ــــمعما لحماية  و سلا وو  الخ  ر الُد يشــــذل  تي ر الملاخا وما لم
ســـس  تشـــراد المجتمعاي راراي في المســـتقسل مالس مة، قـــتلشـــ  ال ـــ مواردب ال سعععة دون مراراة أ ر  لا رلى

المحلعة رلى أقا  التحدياي المت لة مالملاخ، مثل الجفاف والت حر و قص األرُية و قص المعاب وحرا ت 
 الياماي، في تملة أمورا

س خواو ما وال رو ســالفعس لورالســو إصــالحاي قد وضــر الر عوفي هُا ال ــدد، قــ دد الر عس، ف 
 ة التلوع الس ولوتي اليلي لسلد ا لألتعال القادمةاد ا رلى اللف  وحمايقلعمة للحد مب ارتما

وأود أن أختتم بعا ي ميتلما هُب الفرصة ألش د ممعالي الس د أ  و  و روت راش، األم ب العام لألمم  
 ا عهد م ن   ل شراذا  شم والتلمعة المستدامةا وفي هُا ال دد،  تي تعزاز السالالمتحدة، رلى  ل تهودب ف

ر  زة الســــــالم واألمب والتزام  بتحســــــ ب قدرة األمم المتحدة رلى الوفاي بوابتها مب أتل في تهودب إلصــــــالح 
 إتراي إصالح حاقم بزاد مب أ ر حفظ السالما

 أشذر ما 
  



2108/02/202 A/75/557/Add.1 

 

56/108 21-01657 

 

 (32، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  اليمن

 ليمنيةبيان السيد محمد وبد هللا الحضرمي، وزير خارجية الجمهورية ا  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26لسعان بوم اإل ل ب، أئدلي بهُا ا

 
مالعربعة[ :]األصل  

 س د ر عس الجمععة العامة لألمم المتحدة،ال 

 مـ ب الـعـام لألمـم المـتـحـدة،الس د األ 

المتحدة في عل تحدياي ســــــبع ب لت قــــــعس األمم ي تي احتفاللا ال وم مالُ ر  الســــــلواة الخامســــــة وال 
ب لها  قـــــعاقـــــعة واقت ـــــادية وإ ســـــا عة  س رةا وفي عل هُب التحدياي التي يشـــــهدها ردد مب دول العالم، ومب

ديا رالمعا تدبدا أ ر رلى  ل ملاحي حعاتلا وأكد، أكثر لتشـــــــــذل تح 19-بالدد، العمب، عهري تا حة  وف د
تعد خعارا، وإ ما أصـــبح  ضـــرورة  متعددة األطراف لمحدة والدبلوماقـــعة المب أد وق  مضـــى، أن األمم المت

 رلى رلهاا ا

مة ا ضـــــــــم  إلى األمم المتحدةا و ان لهُب المل لقد  ا   الجمهوراة العملعة مب أوا ل الدول التي  
مبا فقد قاهم  بزال، في درم ومسا دة رملعة التلمعة وااقتقرار في الع تها المتخ  ة دورا مارزا، واوو اا
، بدور فعال في رملعة السالم في بالدد مب خالل الجهود التي بسُلها األم ب 2011المتحدة، ملُ رام  األمم

مســــــــتدام مسلي رلى المرتععاي حل شــــــــامل و الخاص في العمب، والتي  درمها للتوصــــــــل إلى العام ومبعو   
 ومؤقساتهااالمتفت رل ها إل هاي ا قال  ملعشعاي الحو   ب رلى الدولة 

حذومة بالدد رلى تحق ت الســالم وااقــتقرار  ل الحرص، وق ع  أشــواطا  س رة في  وقد حرصــ  
تحادد تدبد ة دقـــتور الشـــامل، الُد أتمر رلع  العمل ون، إلى صـــعارتحقعق ا فمب مخرتاي مؤتمر الحوار ا

مســـــــــــــاواة ا مبادئ العدالة واللتلسعة ت لعاي الشـــــــــــــع  العملي في بلاي دولة مد عة ديمقراطعة حدبثة تتحقت ف ه
 وقعادة القا ون والحذم الرش د والتوزار العادل للثروة والسل ةا

ن، التي قسل م لعشــــــعاي الحو ي المدرومة مب قسل إبراإا أن هُب العملعة تعرضــــــ  لالخت اف مب  
في رام   قلس  رلى الشـــــــــرععة الدقـــــــــتوراة مقعادة فخامة الر عس رسد رب  مل ـــــــــور هادد في مثل هُا ال وما

  العمب في أتون حر  أ تج  أقـــوأ أزمة إ ســـا عة في العالم، وقضـــ  رلى أحالم العمل  ب في ، وأدخل2014
 رار والععش الكراماالحراة والتلمعة وااقتق

م وأهمعة رفر المعا اة رب شـــــــعسلا،  لا وقـــــــل ل  مد أبدبلا لتحق ت  لا مالســـــــالإ لا، ومب مل لت إيما 
عاي الثالث المتفت رل ها، وهي المبادرة الخلعجعة وآل تها التلف ُية، والقا م رلى المرتع السالم العادل والمستدام

 2216لقرار راراي مجلس األمب  اي ال ـــــــلة، ورلى رأقـــــــها اومخرتاي مؤتمر الحوار الوطلي الشـــــــامل، وق
قـــــــــــــتمرار في ، مثمل ب الـدور الـُد يقوم مـ  األم ب العـام ومبعو ـ  الخـاص إلى العمب، ومؤ ـدبب اا(2015 

 ى السالم الشامل والمستدام في العمبامذل إيجابعة مر  ل الجهود والمبادراي التي تؤدد إلالتعامل 

عودية الشــــقعقة اقــــتعادة مب رالعا تحال  درم الشــــرععة في العمب مقعادة المملكة العربعة الســــ ث كما 
مة األراضـــــي واقــــــتقرار ووحدة وقــــــالالدولة ومؤقــــــســــــاتها، والحفاظ رلى الثواب  الوطلعة، ورلى رأقــــــها أمب 
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ف مب المعا اة اإل ســـــا عة  ســـــا عة التي تقدمها الدول الما حة للتخفعالعملعةا و شـــــ د  ُلا مذل المســـــارداي اإل
 ي الحو عة في العمباعة التي أ ش تها الم لعشعامسس  الحر  العسث

تحــدة داف م ثــاق األمم الموختــامــا، تؤ ــد الجمهوراــة العملعــة مجــددا إيمــا هــا والتزامهــا ممبــادئ وأهــ 
 ب ب  ل شعوبلاا دل والمساواة، وتعزاز روح التعاون المشتركوالقا ون الدولي، مب أتل تحق ت السالم والع

 وشذراا 
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 (33المرفت ، Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  جامايكا

بيان السيييييييييدة كامينا جونسييييييييون سييييييييميل، وزيرة الشييييييييؤون الخارجية والتجارة الخارجية   
 مايكاجا في

 الثالثة المست  فة للجمععة العامة ، في الجلسة2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 
 

 الس د الر عس،  

 أصحا  السعادة،  

 الس داي والسادة،  

واتهة التحدياي المعقدة المتعددة، والمشـــــــــــــارر المتلامعة المضـــــــــــــادة لتعددية األطراف، ووباي في م 
عة إضــــاتعةا فما  ر  الخامســــة والســــبع ب تكتســــي أهممب أزمة اقت ــــادية، فدن هُب الُ ما بت ــــل م و رالمي 

ف املعة راما لممارقـــــة التســـــامح والععش معا في قـــــالم وحســـــب توار، وتوعع 75تعهدي م  حذوماتلا قسل 
  تا مالدولعة لتعزاز اللهوض ااقت ادد وااتتماري لجمعر الشعو ، هو أمر تدبر مالت مل الع

للجمعر والمستدامة في ملاخ مب السلم الم تئعرِّف  التلمعة الشاملة األمم المتحدة يجسد رواتلا لع م ثاق 
 واألمبا هُا هو العالم الُد   سو إلع  و حتات ا 

المتحدة التر  ز الدولي إلى القضـــــــــــايا الحرتة متمثلة في حقوق اإل ســـــــــــان وإ هاي  وقد وته  األمم 
 ل أقــــاقــــعة دبون، و زع الســــالح، و لها مســــاملاخ، والتعاون ااقت ــــادد والة، وتي ر الاااقــــتعمار والعل ــــر 

 للتلمعة وت ل  اي أهمعة ماللسبة للمساواة واازدهار للفرد ورلى المستوا ب الوطلي والعالميا

 مبااقت ـــــــــــــادية وإر ا دا ما مب الســـــــــــــالم واأل -والواقر أ لا لب  حقت أهدافلا اإل ما عة ااتتماععة  
 ن والمساردة رلى ال ع د الدوليا إا مب خالل الحوار والتعاو  لهُا الج ل واألتعال القادمةواازدهار 

لعس خعارا   “ا  وحدكالُه”تؤ د رأبلا الثاب  م ن  19-إن األحداث ر ر المســـــــــــــسوقة لوباي  وف د 
بة، تتعرف السلدان وقاي الع ــــ األ ممذلا  ماللســــبة للدول الجزراة ال ــــي رة اللامعة مثل تامايذاا و علم أ   في

تقدم   قــــم المشــــتر ة إل ســــا  تلا وواقر الترام  ب للاا وما مب شــــا في ماي رة رلعة وفق رة رلى القواكس رة وصــــ
 ـــــدد للتحدياي العدبدة التي توات  مواطل لا العالم  با وال وم،  شـــــذر األمم المتحدة مب إقـــــهام ها ل في الت

 و   ورو اا واإل عار الخاص مجا حة ف ر  ق ااقتجامةلدو األمم المتحدة خ وصا رلى ص

وارترافا مالدور المحورد لتعـددية األطراف في رالم متكـافل، تواصــــــــــــــل تامايذـا درم رمـل األمم  
لجهود الرامعة إلى تعل المل مة أكثر تماقـــــــــــــذا وفعالعة وماليمة لليرضا المتحدة، وما فتم  تلتزم مذل ا
بهدف في مواقر وععفعة مختلفة،  ماتها وو ااتها المتخ  ة،المل مة وه دمة ولُلا، واصل الجامايذ ون خ

 وح د هو ت م ب األمم المتحدة التي  حتاج والمستقسل الُد  رادا 

بع ب المعلم في ملاخ رالمي متقل ، بتع ب رلى  ل دولة وإ   حتفل بهُب الُ ر  الخامســــــــــة والســــــــــ 
الحوار والتعاون توتعقعة، فضــــال رب مواصــــلة والحلول ال تفاهمرضــــو أن تتحمل مســــؤول تها لللهوض بزاادة ال

 ب معا مب ته مة األمم المتحدة التي  حتاج لتعزاز المستقسل الُد  راد للا ولألتعال القادمةا حتى  تمذ

   أشذر ما 
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 (34، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  توانيالي

 وانيا جمهورية ليتخارجية ينكيفيتشيوس، وزير بيان السيد ليناس ل  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 الس د الر عس  

 أصحاَ  السعادة،  

 والسادة،  الس داي 

 مان متجدد مالمســـــــاواة في الحقوق ب ب السلدان  س رها وصـــــــي رها، أ شـــــــم  األممراما، وبدي 75قسل  
هُب المل مة أوتدي الثقة م ن التكات  يمذب أن يحقت المزاد مب الســــــلم واألمب أكثر مب بلد واحد المتحدةا و 

 حقت أهدافا إل باي أ لا  ســـــــــت عر تماععا أن بلدا معا  193ممفردبا وخالل تلا الفترة، تمع  األمم المتحدة 
 هارا اواة واازدالسالم و زع السالح وردم اا تشار وااقتقرار والمس -طموحة 

ولهُب الملاقبة تا بانا فمب  احعة،  راد أن  حتفل ماإل جازاي الع عمة التي تحقق  خالل السلواي  
را فال بزال هلاك ب ب المســـــــــــتقسل الُد  راد والواق درك الفجوة  -الخمس والســـــــــــبع ب هُب، ومب  احعة أخر  

راي التي طال أمدها في أوروبا وحول امة، وال ـــــرا الكث ر مب العمل المتبقي في تلف ُ أهداف التلمعة المســـــتد
تحل معد، وحقوق اإل ســـــــان محاتة إلى الحماية أكثر مب أد وق  مضـــــــى، و وات  أيضـــــــا تحدياي  العالم لم

شـــــــا في أن الل ام المتعدد األطراف قـــــــارد  مب كب ررم أوت  الق ـــــــور هُب، ماتدبدة لل ـــــــحة العامةا ول
واألمب في تمعر أ حاي العالم رلى مدار الســــــــــلواي  م واازدهارحاقــــــــــم رلى تعزاز وحماية الســــــــــال مشــــــــــذل

 الماضعةا  75 الـ

 الس د الر عس،  

ل  جدد التزاملا مم ثاقها، و ت موباحتفاللا مالُ ر  الســلواة الخامســة والســبع ب إل شــاي األمم المتحدة،  
 ية األطرافا في أهم ت  للسلم واألمب الدول  ب، و ؤ د مجددا رلى أهم ت  األقاقعة لتعدد

مم التي اختف  كا   ل توا عا واحدة مب السلدان القل لة للياية  اي العضـــــــواة الكاملة في ر ـــــــبة األ 
ى م ثــاق األمم مذب مب أن ت ـــــــــــــبح مب الموقع ب رلمب خرا ــة العــالم معــد الحر  العــالمعــة الثــا عــة، ولم تت

مب ا عدام القا ون وتجاهل القا ون المتحدة ورضـــــــوا مؤقـــــــســـــــا في األمم المتحدةا وروضـــــــا رب  لا، را  لا 
شـــــــــــــوا  الحقا ت التاراخعة وتسر ة األ  مة الدولي والعدوانا إن تاراخلا يفرض رل لا الت ـــــــــــــدد لمحاواي ت

ثابتة بؤدد للعودة إلى أقال   التقسعم إلى ملاطت تكستهاا إن الشا في الحقا ت الالشمولعة مب الجرا م التي ار 
 لكراهعة، وصعود تعار القومعة والعدوان رلى السلدان المجاورةا  فو ، وتسرار التحراض رلى ا

 الس د الر عس  

تحدةا إن ماضــ لا ، تحتفل ل توا عا مالُ ر  الســلواة الثال  ب ا ضــمامها إلى األمم المفي العام القادم 
أمرا مفرورا  بلبيي أن تكون  اظ رلى الحراة والديمقراطعة األولواة الوطلعة الر عســـــــــــــعة، التي اقد تعل الحف

 مل ا 
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بها، والتيل  رلى ورل لا أن  عمل معا للدفاع رب المبادئ الت قــــــــــعســــــــــعة لألمم المتحدة والتمســــــــــا  
 الةا ة حدبثة قا مة رلى القعم وفعالتحدياي، وتحق ت المستقسل الُد  رادب مر أمم متحد

 أشذر ما 
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 (35، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  الجزائر

 السيد صبري بوقادوم، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبيان   
   فة للجمععة العامة، في الجلسة الثالثة المست2020وبر تشراب األول/أكت 26بوم اإل ل ب،  أئدلي بهُا السعان

 
مالعربعة[ :]األصل  

 بــســم هللا الـــرحــمــب الــرحــ ــم 

 الس د الر عس، 

 لسادة الحضور، الس داي وا 

الرامعة إلى ي    لي في مســــــــتهل بعا ي أن أتوت  مخالص الشــــــــذر إلى القا م ب رلى هُب المبادرة  
مم المتحدة، التي  ســــتُ ر ف ها إصــــرار صــــلاع ســــلواة الخامســــة والســــبع ب إل شــــاي مل مة األإحعاي الُ ر  ال

 ودب السلم واألمب والتلمعةا م ثاق األمم المتحدة رلى تحق ت ت لعاي شعو  المعمورة في رالم يس

 - األمم المتحدة التي  لشدها المستقسل الُد   سو إلع ،”إن هُب الملاقبة التي تلدرج تح  شعار  
تشـــــــــــــذل فرصـــــــــــــة للتُ  ر مالمراحل التي مري بها اله مة،  -“األطراف إرادة ت ك د التزاملا الجماري بتعددية

اا واعد م ثاق األمم المتحدة الر  زة األقـــاقـــعة التي بئلي رل ها والوقوف رلى إ جازاتها والتحدياي التي تواتهه
زماي الدول ماابتعاد رب مسسباي ال راراي واأل عة، والُد التزم  مموتب   لالت ور الجدبد للعالقاي الدول

ا، والحرو ، والتوت   حو تيل   الحلول الســـــــــــــلمعة العادلة القا مة رلى مبادئ القا ون الدولي المتعارف رل ه
ا   لتكل  وهو الت ـــور الُد  ان ل  األ ر البال  في وأد العدبد مب الخالفاي الدولعة وملر  شـــو  حرو   

 ب الدمار وإزهاق األرواح السرامةاالبشراة المزاد م

لمقابل، ومر تســـــــــــــارع األحداث الدولعة، وتواتر األزماي في العدبد مب ملاطت العالم، وأمام لكب ما 
األحــاديــة روض ااحتكــام إلى األطر المتعــددة األطراف التي  ــا ــ  اليــايــة ملهــا أن  تيل ــ  مل ت القراراي

  مضـــى بتســـرار رب حقوقها، فد لا م السون، أكثر مب أد وق شـــعو  العالم وفضـــاي للدفاع تكون ملسرا لكل
ئ وت رة إصـــالح مل مة األمم المتحدة لتتمذب مب مواتهة تحدياي الســـارة، ومواصـــلة تجســـ د مقاصـــد ومباد

تلسي  قــــــــعما إ هاي ااقــــــــتعمار وصــــــــون الســــــــلم واألمب الدول  ب، وتحق ت تلمعة مســــــــتدامة األمم المتحدة، ا
تحمي الملاخ والس مة، وهي مقاصد  س لة ععش الكرام وتحفظ حقوق األتعال القادمة، و طموحاي الشعو  في ال

 تسعى بالدد إلى درم تهود تجس دها رلى أرض الواقرا

 الس د الر عس 

رلى  قة م ن  جاح األمم المتحدة لب بت تى دون تهود الدول األرضـــــــــــــاي في تر عة مباد ها أو  إ لا 
تعــدد األطراف وتجــاب مل مــة األمم د لكم التزام الجزا ر الثــابــ  إزاي العمــل المهــاا ومب هــُا الملسر، أتــدأهــداف

األمب الدول  ب والحفاظ رل هما المتحدة، شـــــراذا وتعا وفارال  شـــــع ا في  ل الجهود الرامعة إلى تر عة الســـــلم و 
تلمعة المســــــتدامة لى تســــــرار وت رة أهداف المما تقتضــــــع  مبادئ وأهداف مل متلا، وفي  ل المبادراي الهادفة إ

  ارب، لت بح مل مة األمم المتحدة مل مة تمعر الشعو  وملسر  ل الدولاومسار اإلصالح الُد طال ا ت

   وأشذر م رلى  رام اإلصيايا 
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 (36، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  يرون الكام

 السيد ليجون مبيال مبيال، وزير خارجية جمهورية الكاميرون  بيان  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020كتوبر تشراب األول/أ 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

مالفر سعة واإل كل زاة[ :]األصل  

 سالس د الر ع 

 ا  السعادة،أصح 

 الس داي والسادة، 

 م احترامها رلى اللحو الوات ،كل السروتو واي بت 

أ ســـــ ،  والموضـــــوع الُد اخت ر لالحتفال بهُب الســـــلة هو شـــــهادة بلعية رلى أن األمم المتحدة هي 
 وقرابا أ جح، محفل للت دد للتحدياي الراهلةا

 الس د الر عس، 

التعاون لســبع ب إل شــاي مل متلا بتعح لي فرصــة لإلشــادة مســة واإن ااحتفال مالُ ر  الســلواة الخام 
ب ب الكــــام رون واألمم المتحــــدةا والواقر أن بلــــدد، الــــُد ح ي بــــدرم األمم المتحــــدة، يقعم تعــــاو ــــا قواــــا 

 ةاالمل م مر

، وقعـــ  الكـــام رون و عج راــا في ررالترد، تحـــ  ررــايــة األمم 2006حزاران/بو عـــ   12أوا، في  
والُد أمري تع   2002الحذم ال ـــــــــادر في رام تاراخعا يحدد ال را ت والجدول الزملي لتلف ُ فاقا المتحدة، ات

 نامحذمة العدل الدولعة بلقل تبععة شب  تزارة ماكاقي مب  عج راا إلى الكام رو 

، أصــــــــبح بلدد مؤهال للتعامل مر صــــــــلدوق األمم المتحدة لسلاي 2019حزاران/بو ع   10 ا عا، في  
امج األمم المتحدة اإل ما ي اتفاقا تموالعا للسدي ، وقع  الكام رون وبر 2020أيار/مابو  5، في أخ راالســالما و 

يربعة والجلوبعة اليربعةا وتيتلم الكام رون في تلف ُ الخ ة الر اقـــــعة إلرادة بلاي وتلمعة المل قت ب الشـــــمالعة ال
 ة الر اقـــــعة، التي تشـــــذل أحد أدواي ح الخهُب الفرصـــــة لتكرر دروتها إلى تعسمة دولعة أكثر  شـــــاطا ل ـــــال

 الم الدا م في بلد اا إحالل الس

 الس د الر عس 

 ا و ما قال إن الحالة التي بواتهها العالم ال وم تشــــــذل تهدبدا يج  رلى تمعر السلدان الت ــــــدد ل 
: مــاراسفي قمــة الســـــــــــــالم واألمب في أفراقعــا المعقودة في  2014أيــار/مــابو  17ر عس دولــة الكــام رون في 

ولُلا، تدرو الكام رون إلى التعسمة والتضـــــــــامب الدولي اللشـــــــــ  ا “التهدبد العالمي بت ل  اقـــــــــتجامة رالمعة”
 للتيل  رلى تا حة ف رو   ورو اا

لمتواضــــر إلى أصــــواي المتكلم ب الســــامق ب متملعا   ر  قــــلواة واقــــمحوا لي أن أضــــعف صــــوتي ا 
 راماا 75قع دة لمل متلا، التي تسل  ال وم 

   اشذر مأ 
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 (37، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  ليبيا

 بيان السيد محمد طه سيالة، وزير خارجية دولة ليبيا  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020وبر تشراب األول/أكت 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
مالعربعة[ :]األصل  

 ر عسالس د ال 

الســــلواة الخامســــة والســــبع ب لت قــــعس األمم المتحدة، وهي ملاقــــبة ر عمة  كب  ح ي ال وم الُ ر   
ة المســـــتوااي قـــــســـــ ب لهُب المل مة التي حقق  إ جازاي ردبدة رلى  افف ها  ل التقدبر وااحترام لآلماي المؤ 

لاقــــبة رلى أن احتفاللا بهُب الموال ــــعد خدمة لقضــــايا أمب وقــــالم ورخاي الشــــعو ا وأرتقد أ لا تمععا  تفت 
بوفر الفرصــــــــــــــة إلبراز وت ك د الحاتة لمواتهة التحدياي والمخاطر التي أضـــــــــــــح  تهدد رلى  حو خ  ر 

 قاصد التي ت قس  مب أتلها هُب المل مةااألهداف والم

الُد يحدث  ل بوم  19-أ لا أمام تحدياي رالمعة معقدة، زاد مب تفاقمها وباي  وف دوالكل بدرك  
جلة اللمو ااقت ــــــادد وأ ر قــــــلبا رلى الق اراي الخدمعة واإل تاتعةا هُا خســــــا ر مشــــــراة فادحة، ور ل ر

لألمم المتحدة حدود ب ب الدولا إ   تحٍد خ  ر يضـــــر الخ رة ال والة يعترف مال يفرق ب ب البشـــــر وا الوباي ا
ت ـــدد لهُا التضـــامب والعمل المشـــترك للواإلرادة الســـعاقـــعة لقادة بلدان العالم رلى المحاا وتمععلا م ال  م

 الوباي ودحربا

ســــــــا ي و عتقد تازم ب أ لا، وبمقتضــــــــى م ثاق األمم المتحدة الُد ارتضــــــــ لاب تمععا، أمام وات  إ  
وطلعة والدفاع رلها فق ، بل اارتراف والســـــــــعي أيضـــــــــا وأخالقي يحتم رل لا ردم الوقوف رلد م ـــــــــالحلا ال

حعاة حرة و رامة واتمتر محقوق  األقـاقـعة التي بلما وئتد، مب حق  أن يععش لتجسـ د حقعقة أن  ل إ سـان، وأ
 ت قس  مب أتلها مل مة األمم المتحدةاأقرتها القوا  ب والموا  ت الدولعة، وهي األهداف والياياي التي 

ب  ل التقدبر وااحترام لهُب المل مة التي تر   م ـــــــــــماتها رلى تاراخ السالدا فهي مإن ل سعا تكب  
ا وهي مب تعســر امن رملعة الســالم لتجاوز المرحلة اا تقالعة ال ــعبة 1949م أقــهم  في   ل اقــتقاللها را

 الديمقراطعة المد عة التي بلشدها الشع  الل سياالتي  مر بها، وصوا إلى بلاي دولة 

  د الر عسالس 

المتحدة في اقـــــتجابتها إ لا  ضـــــم صـــــوتلا إلى أصـــــواي  ل مب بت لر إلى دور أكثر فارلعة لألمم  
والتحدياي التي أضـــــــح  تهدد شـــــــعوبلا و و سلا ومســـــــتقسل أتعاللاا وتحقعقا لهُب الياية،  ؤ د رلى للمخاطر 

 دئ امتعة والتر  ز رل هااأهمعة مراراة المبا

تعددية األطراف الُد أرقت  األمم المتحدة ملُ  ش تها، والُد وفر خالل  أوا، المحاف ة رلى   ام 
ارت  في معالجة  ث ر مب األزماي وأفضــــــــى للتوصــــــــل إلى ردد مب ود الماضــــــــعة  هجا تماععا أ س  تدالعق

مما رزز الر ا ز األقـــــــــاقـــــــــعة الثالث المترام ة التي  المعاهداي وااتفا عاي الدولعة في  ث ر مب المجااي،
 ناقوم رل ها األمم المتحدة، وهي السلم واألمب الدول  ب والتلمعة وحقوق اإل سات

ددية األطراف لب يقوض م ــــالحلا المشــــتر ة فحســــ ، بل قــــعخلت ورلع ، فدن التخلي رب  هج تع 
 ا األمب وااقتقرار والسالم الدوليا ورا مب الشا وا عدام الثقة وتضار  الم الح، واهدد بُل
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اما ن  ســــــلم مالفعل أن رالملا ال وم وما يشــــــهدب مب تحدياي معقدة وصــــــعبة يختل  تم ا عا، رل لا أ 
المل مة، األمر الُد يســــتوت  إرادة تشــــذ ل وت وار أتهزتها، مما بواك  رما  ان قــــا دا رلد ت قــــعس هُب 

د تازم ب يقوم م  األم ب العام مب إصالحاي، و عتق ت،  ؤاد ماواستج   للتحدياي اللاشمةا ومب هُا المل ل
دبد مب ال ـــــــــراراي واألزماي أن إصـــــــــالح مجلس األمب ماي مب األولواة التي فرضـــــــــها رجزب رب حل الع

 ، وافتقارب للتمث ل الجيرافي العادل الُد يعذس الواقر الدولي الجدبداالمزملة

افت خُ في اارتبار ردالة الم ل  األفراقي الوارد في تو رل لا اإلقـــراع معملعة إصـــالح المجلس واأل 
ل أفراقعا في المجلس، قـــعما وأن آراي إزولوالي وإرالن قـــري، وت ـــحعح ال لم التاراخي الُد وقر رلى تمث 

م القضـــايا المعروضـــة أمام  هي قضـــايا أفراقعة، و لث أرضـــاي الجمععة العامة تقرابا هي بلدان أفراقعةا مع 
د أضحى بستعد ش ما فش ما رب القعام بح لزاما إدخال إصالحاي توهراة رلى هُا المجلس، الُو ر  أ   أص

الشــــــعو  في إيجاد  الم ــــــالح المتلاقضــــــة رلى حســــــا  حت معضبوابت  واتحول إلى محفل تت ــــــارع تع  
 الحلول لما تمر م  صراراي وأزمايا

ـــــــــ  الثا، أهمعة التمسا ممواصلة الس ر  حو تحق ت أهداف التلم  ، التي اتفقلا رلى 17عة المستدامة الـ
حد صـــــــــو  ، ورلى رأقـــــــــها مذافحة الفقر والجوعا يج  أن تتضـــــــــافر تهود ا وتتو 2030رام  بلورها محلول

مب صــــــــــــعوباي، ورلى رأقــــــــــــها ضــــــــــــمان التموال الكافي، والوفاي بورود ا  يعترض هُب األهداف معالجة ما
ة درم خل  الر  ، والمســـؤولعاي المشـــتر ة المتبابلة، وأولواوبالمبادئ التي اتفقلا رل ها، وهي ردم ترك أحد 

التخفعف  راع والتوتر، والتر  ز في  لا رلى برامج التلمعة في السلدان الفق رة والسلدان التي تشهد حالة مب ال
 مب معا اة الضعفاي مب اللساي واألطفال و ود ااحتعاتاي الخاصةا 

بار صــــــادمة تحمل معها  ل بوم أرقاما مفجعة رب ضــــــحايا رامعا، رالملا ال وم يععش رلى وقر أخ 
ا يمذب تحم لها لسلد مع ل ا إ ه زمة االهجرة ر ر القا و عة، التي أضح  رلوا ا لم قاة إ سا عة متكررة، وهي أ

عاهرة أفرزتها أقــــبا  متعددة، واقــــتيلتها شــــبذاي تهرا  البشــــر وااتجار بهم الملتشــــرة في بلدان الم ــــدر 
 المق دا والعسور و 

ق القدراي الوطلعة ملفردة وتت ل  اقتجامة دولعة مشتر ة لقد توافقلا رلى إن معالجة هُب الهجرة تفو  
 تاتعة والخدمعة في بلدان الم درا رل لا أن  لتقل مب امج التلمعة وتحس ب أداي الق اراي اإلأقاقها درم بر 

هود ا فعال لوضــــــــــر حد لهُب ال اهرة وأن  وفر مجرد الورود والسعا اي إلى الت س ت العملي، وأن تتضــــــــــافر ت
 اي والموارد التي ت رف اللا  رب التفك ر في هُا اللوع مب الهجرةا اإلمذا ع

 لس د الر عسا 

و ا لهُب الُ ر  اقــــتثمارا رملعا  حو تعزاز تهود ا وتضــــامللا المشــــترك وأخ را،   مل أن يذون إحعا 
ر بوم إا ي تضــــــــملها م ثاق األمم المتحدةا و للا أمل في أا يممب أتل إرالي القعم والمبادئ والمقاصــــــــد الت

 ا اوتترك هُب المل مة أ را إيجابعا في حعاة المالب ب مب الل

 شذرا، ق دد الر عسا 
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 (38، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  األرجنتين

بيان السييييييد فيليبي كارلوس سيييييوال، وزير الخارجية والتجارة الدولية وشيييييؤون الع ادة في   
 جمهورية األرجنتين

 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26بوم اإل ل ب، عان أئدلي بهُا الس
 

ا عة[ماإلقب :]األصل  

 مم المتحدة الكث راالماضعة، أ جزي األ 75خالل السلواي الـ  

مــادئ  د بــدي، حــالــ  دون  شـــــــــــــو  حر  رــالمعــة تــدبــدة،  مــا أحرزي تقــدمــا في رملعــة إ هــاي  
لســـــــالح وردم اا تشـــــــار وحماية وتعزاز حقوق اإل ســـــــان والحرااي الفردية والمســـــــاواة ب ب اااقـــــــتعمار و زع 

 الجلس ب وحقوق العمالا

 لس د الر عسا 

م اقـــــــــــــتدامة  ما ج  مو ا ااقت ـــــــــــــادد العالمي وتراكم ا ومب إن الوباي الُد  ععش تع  بؤ د رد 
ة والمسؤولعة والتضامبا ولكب درو ا  تفت دالواضح أ   يج  رل لا تمععا أن  ستج   تماععا ممزاد مب الوح

لما ج  اتها ومســـــــــــتو  ال لم الُد يذفي وأن الوق  قد حان أيضـــــــــــا إلرادة الل ر في تلا ال رلى أن  لا ا
 ورايهما و ل هُا م روح رلى ال اولة في قعاق الوبايابترك الفقراي 

ددة األطراف األخر ، التي تدرم تعكما أن الوباي قد ر ل تمعر برامج األمم المتحدة والو ااي الم 
 ا2030عة المستدامة لعام مماي المالب ب مب اللا  في العالم، وصرف ا تباهلا رب تحق ت أهداف خ ة التلم

لقاحاي وااكتشافاي العامة األخر  في المستقسل قد أئرلل   سلر رامة، التي و ؤ د مب تدبد أن ال 
ال رلى زاادة الوري مسس  الوبايا وقعذون التحدد للمستقسل ومثوهو إ جاز ر عسي  -قتكون متاحة للجمعر 

حعة وتحدبث آلعاي الدولة للرراية ال ــ -ضــررا ملها وخاصــة األشــد ت -هو تموال التلمعة، وتعزاز الشــعو  
 الوقا عة، مر توح دها إلى أق ى حد ممذب حتى تتمذب مب الت دد لألوبمة في المستقسلا

يمذب إا أن   اة ب ب اللا  مســـــس  األزمة ال ـــــحعة وااقت ـــــادية المعاإن المســـــتو  المتزابد مب ا 
م اإلتراياي  ا  لا إلى تعزاز المل ماي التي أضــعفتها ال و يذون ل  رواق  متعددة األطرافا واج  أن يقود

 المتعمدة لبعض السلدانا فللعد إلى تعددية األطراف القواةا

م  األمم المتحدة في إيجاد حلول تماععة لجمعر ضــــ لر وتر  تمهوراة األرتلت ب أن الدور الُد ت 
يذتسي أهمعة ق و ا و حب ملتزمون التزاما  أ واع التحدياي الس معة، التي يج  أن  ت د  لها مشذل متزابد،

 خا بتعزاز ال ذوك الس معة المتعددة األطراف الفعالةاراق

راما الحاتة إلى مل مة متعددة  75سل وأخ را، قـــــــ دد الر عس، أود أن أشـــــــ د م ولما الُبب ارت وا ق 
 دة موتودة لت حعح المسارااألطراف لضمان السالم والتلمعةا ولعللا  فتقر إلى م  رتهم، ولكب األمم المتح

 شذرا  تزاال ا 
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 (39 ، المرفتResumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  منووليا

 بيان السيد مينخجين باتسومبر، نائب وزير خارجية منووليا  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26بهُا السعان بوم اإل ل ب،  أئدلي

 
 د الر عس الس  

اة الخامســة تتماع الرتعر المســتو  لالحتفال مالُ ر  الســلو إ   لشــرف ر عم لي أن أخاط  هُا اا 
 والسبع ب إل شاي األمم المتحدةا 

ة، معد أن  هضــ  مب ب ب رماد أحلا حر  في تاراخ البشــراة، لت ــبح لقد ت وري المل مة العالمع 
 أقو  ملسر للتعاون المتعدد األطرافا 

بزال هو ال ـــــــــــــا الســـــــــــــا د في  راما رلى وتود م ثاق األمم المتحدة، ا 75، وبعد مرور وال وم 
 الدوليا  القا ون 

ا؛ وحفزي إ هاي ااقتعمار؛ وقد قاردي األمم المتحدة رلى التخفعف مب حدة أشد ال راراي تدم ر  
عاب ر العالمعة؛ ع  الموقدم  المســــــاردة اإل ســــــا عة للمحتات ب؛ ورززي حفظ الســــــالم وبلاي الســــــالم؛ ووضــــــ

حقوق اإل ســـــان وقدم  المســـــاردة  وأقام  توافقا في امراي مشـــــ ن تدول أرمال التلمعة العالمعة؛ ودافع  رب
مجرد وتود األمم المتحدة بزاد مب الشــعور مااقــتقرار في هُا الالزمة للحد مب الفقر والجوع والمرضا ولكب 

 العالم المتقل ا 

 الس د الر عس  

وقد اتتاح وباي ا “إن العالم يشـــــــــــــهد  ار ة رمعقة”ب العام أ  و  و روت راش مؤخرا األم  و ما قال 
 ر مســـــسوقة ااقت ـــــاداي المتقدمة واللامعة رلى حد قـــــواي، مما تســـــس  في أضـــــرار اقت ـــــادية ر 19-كوف د

 رال ون ت 12وا هعار اتتماريا واتوقر صـــــلدوق اللقد الدولي أن ت ـــــل خســـــا رب رلى ااقت ـــــاد العالمي إلى 
قضــــــــــــاي رلى الفقر ا واســــــــــــس  هُا الوباي تهدبدا خ  را لجهود ا الرامعة إلى ال2021دوار محلول  هاية رام 

ا لقد  شـــــــــ  هُا الوباي بوضـــــــــوح رب الترام  بزال ردم المســـــــــاواة يشـــــــــذل تحديا   س را   والجوع في العالما وا
 ا للاشمةوالهشاشة ب ب األقرة البشراة في مواتهة مجمورة مب التحدياي ا

لت رف العلعف، وأدي حالة ال وارئ الملاخعة، والتلافس ااقـــــــــتراتعجي، والتهدبد اللوود واإلرها  وا 
راف، إلى زاادة تعق د رالم ال وم المتعدد وال ـــــــراراي المت ـــــــاردة، والجرا م الســـــــ سرا عة، وتراتر تعددية األط

بيي الت ــــــــــــــدد لها إا مب خالل تعددية بل وااألمعادا والتحدياي التي  واتهها متعددة الجوا   ومترام ة 
 تفقلا تمععا في اإلرالن الُد قععتمد قراباا أطراف متجددة مر األمم المتحدة  مر ز لها،  ما ا

 الس د الر عس  

ط  والتضامب هو السس ل الوح د إلى التيل  رلى الوباي وتخفعف أ رب ااتتماري إن التعاون والتعا 
 وااقت ادد الباقيا 
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دية السـلسعة تتخُ تداب ر اقـتبا عة لملر ا تشـار الوباي والتقل ل مب آ ارب ااتتماععة وااقت ـايولعا ومل 
  مليولعا حتى امن أد ا تقال يذب لد إلى أد ى حدا و تعجة إلتراياي ااحتواي في الوق  الملاقــــــــــــــ ، لم

 محلي للف رو  ولم تئسجل وتعاي مسس  الجا حةا 

في الما ة خالل  9,7ماععة  ا   ها لة مر تقلص ااقت ـــاد بلســـبة وااتتلكب تكلفتها ااقت ـــادية  
 في الما ةا  28ا العام، وتلاقص إتمالي ال ادراي بلسبة الل   األول مب هُ

في الما ة مب اللاتج المحلي  5ف ز ااقت ــــــــادد بلســــــــبة ت ــــــــل إلى وقدم  الحذومة حزمت ب للتح 
 صة أولما المعرض ب للخ را لا، خااإلتمالي لتخفعف ر ي الوباي رلى  اهل شعس

قتئلتهج قعاقة معاكسة للدوراي ااقت ادية وترد تداب ر إضاتعة للتعافي في خ ة رمل الحذومةا و  
وباي، وقـــــــــــــتكفل اا تعار الُد يقودب التوععف واتر ز رلى للتيل  رلى األ ر ااتتماري وااقت ـــــــــــــادد لل
ُل الحذومة تهودا متواصلة لتلوار ااقت اد وصادرات  ا وقتساللا ا واتم التر  ز مقوة رلى التلمعة الخضراي

 الق اراي ر ر التعدبلعةا مد تاج  د  عمة مضافة في 

التحتعة، مما في  لا تكرار اللف  وقــــــتســــــتمر مشــــــارار التلمعة الواقــــــعة الل اق في مجااي السلعة  
ر ور رها مب المشــــارار الهامة لمشــــاراوخ وا أ اب   الياز والتشــــ  د وإمداداي المعابا وقــــعجرد متامعة هُب ا

 ب والمتعددد األطرافا وقــــتواصــــل الحذومة اتباع قــــعاقــــتها بلشــــاا لزاادة تعزاز تعاو لا مر شــــر ا لا الثلا  
 لر ا زا الخارتعة الملفتحة والمتعددة ا

 الس د الر عس  

والتضامب  مالدرمولب  تيل  رلى ا تشار الوباي ولب  تمذب مب إرادة بلاي مجتمر أفضل وأقو  إا  
 والتعاون   قرة مشراةا 

 أشذر ما 
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 (9 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  الجمهورية العربية السورية

 ية السورية لدى األمم المتحدة، بشار الجعفري ل الدائم للجمهورية العرببيان الممث  
ة الثالثة المست  فة للجمععة ، في الجلس2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

مالعربعة[ :]األصل  

 اقمحوا لي بداية أن أ قل ماقم بالدد الجمهوراة العربعة السوراة وشعسها خالص األملعاي مال حة 
 والسالمة والرفاب لشعو  العالم والبشراة تمعايا 

ا المؤقــســ ب الُبب أ شــ وا هُب وال وم، و حب  تحدث رب البشــراة وأملها ورفاهها، فد لا  ســتُ ر آماي  
المل مة معد معقــــــــــي الحر  العالمعة الثا عة، والُبب  جتمر ال وم للخلد   راهم وإ جازهم الع عم مد شــــــــــاي هُب 

م لوبا ملها أن تملح األمل لإل ســــــــــــا عة تمعاي معالم أفضــــــــــــل  عمل تع  تمععا في إطار  المل مة التي  ان
ااقـــــــــتعمار والهعملة وااحتالل والعدوان، وللحد مب مخاطر الحرو   الدبلوماقـــــــــعة المتعددة األطراف إل هاي
 والفقر والمرض والمجارة والت حرا

خاوفلا المشـــرورة مب المســـتقسل، ا ر ر أن تردة حســـا  الســـلواي الخمس والســـبع ب الماضـــعة وم 
 لا لم  رتت إلى يمذب إا أن تفرض رل لا وات  تجاوز األتواي ااحتفالعة، وامتالك شـــــــــــــجارة اارتراف م 

مســــــــتو  آمال اإل ســــــــا عة تمعاي ماألمم المتحدةا  عم، لقد أ جزي هُب المل مة الكث ر في مواتهة العدبد مب 
تتماععة وااقت ـــادية وال ـــحعة والس معة، وأ قُي مماي اماف مب األرواح، التحدياي اإل ســـا عة واألملعة واا

عزاز الحرااي والحقوق األقاقعة للجمعر، مما في  لا المساواة ووفري التعلعم لمالب ب األطفال، ورمل  رلى ت
 ب ب اللساي والرتالا 

ولكب لم يذتــ  لألمم المتحــدة اللجــاح في تملــا أو تفع ــل األدواي الملــاقـــــــــــــبــة لملر وقوع الحرو   
سلم  في وال راراي وإ هاي ااقتعمار وااحتالل والعدوانا ولم تفلح األمم المتحدة في حل األزماي، بل اقت

الم،  اهعا رب العجز حااي ردبدة لرمبة حذوماي ا تســــــعى إا للحفاظ رلى هعملتها ور رقــــــتها رلى الع
في الت ــــدد لجموح  اي الحذوماي  حو خلت بؤر للتوتر والفوضــــى وإشــــعال الحرو  وال ــــراراي، وصــــوا 

 اي الحذوماي بهدف  شــــر إلى عاهرة الع ــــر األخ ر، إا وهي اإلرها  والت رف اللُبب اقــــتثمري ف هما 
 الفوضى رسر حرو  مالو الةا 

لثال ة الماضـــــعة قد أفرزي داخل األمم المتحدة وفي إطار العالقاي إن أحدا ملا ا بلكر أن العقود ا 
الدولعة تلوحا  حو ااقـــــتق ا  الســـــعاقـــــي والمالي  ان مرتب ا م  ماا مب الســـــعاقـــــاي المتمردة رلى أحذام 

ها الم ــالح األ ا عة لبعض الحذوماي  اي اللفو  الســعاقــي وااقت ــادد والعســذرد الم ثاقاا قــعاقــاي تحذم
والتي اقـــــــتهدف ، قسل  ل شـــــــيي حت العدبد مب دول العالم في احترام وحدة أراضـــــــ ها واقـــــــتقاللها  والمالي،

 الســـــعاقـــــي وتقرار م ـــــ رها وردم التدخل في شـــــؤو ها الداخلعة، حتى وصـــــل الحال ال وم إلى أن ماي اللم 
ي الي ر دون تردد أو األكثر ا تشارا في العالقاي الدولعة هو  عام دولة واحدة ر مى وشر ا ها ماحتالل أراض

خوف مب تبعاي ا تهاك م ثاق مل متلا، إلى تا   ااقـــــــــــتمرار في التهدبد ماقـــــــــــتخدام القوة العســـــــــــذراة أو 
التوازد مر فرض اإلتراياي ااقت ادية اقتخدامها ضد السالمة اإلقلعمعة أو ااقتقالل السعاقي ألد دولة، م

 إرادتهاا القسراة أحادية الجا   بهدف تجوار الشعو  و سر 
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 عم، إن اإل جـــازاي  ث رةا و حب مـــدبلون لألمم المتحـــدة وموعف هـــا مـــالكث ر، وألولمـــا الـــُبب دفعوا  
ة في ال رات  حو حعاتهم في إطار رملعاي حفظ الســالما لكب الســلواي القادمة قــتكون صــعبة تدا وم ــ را

امة، واحترم تع  الجمعر الحت ال سععي إقامة رالم حر وآمب بتمتر تع  الجمعر مال حة والرفاب والتلمعة المستد
في الخالف وااختالف، دون اللجوي إلى التهدبد ماقـــتخدام القوة العســـذراة أو اقـــتخدامها ودون فرض  ما ج 

 الحذم رلى الدول أو معا بة شعوبها اقت ادياا

عو  األمم  حب ش”وأختم مالقول إن األفعال وحدها هي التي قتحذم التزاملا مالروح الحقعقعة لشعار  
، وإا، فد لا قلبقى أقر  احتفالعاي إلحعاي الُ رااي، ب لما ت ست معض الحذوماي شعارها الخاص، “المتحدة
ح لها، لب ا “والقوة العســــــــذراة  حب الحذوماي الما حة التي تملا اللفو  ااقت ــــــــادد والســــــــعاقــــــــي”أا وهو 

لملا هُا، والتي قـــــــتؤدد ممل متلا هُب إلى  ســـــــت عر أن  ق  في مواتهة مجر  األحداث وتداععاتها رلى را
  اي م  ر ر بة األمم قسل أن  حتفل مع د م الدها الما ةا 
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 (ا10 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  هنواريا

 بيان الممثلة الدائمة لهنواريا لدى األمم المتحدة، كاتالين آنا ماريا بوغياي  
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26 أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب،

 العامة
 

بون في قـــــــــــان فرا ســـــــــــعســـــــــــذو م ثاق األمم المتحدة في قسل خمســـــــــــة وقـــــــــــبع ب راما، وّقر الملدو  
 هليارااا معا 

،  ا   هلياراا ا تزال مستد ة في المل مة، معد أن ا ضم  إل ها قسل 1956ورلد ا داع  ورة رام  
واحد فق ا ورلدما أص   مجلس األمب مالشلل مش ن هُب المس لة، أخُي الجمععة العامة زمام المبادرة،  رام

تلسب، أ شم   -ود الدووبة التي بُلها الدبلوماقي الدا مر ي ومسؤول األمم المتحدة بوفل ما   وبفضل الجه
 اللجلة الخاصة المعلعة ممشذلة هلياراا في الجمععة العامةا

ة وم ـــــــــ ر الثورة الهلياراة رلى تدول أرمالها معد فترة طوالة مب قمر الثورةا ورلى وعل  قضـــــــــع 
قدرة، فقد ب ل  للا األمم المتحدة أ ها في الحقعقة مثابرة ومســــــــؤولة وحســــــــاقــــــــة الررم مب أ ها لعســــــــ   لعة ال

 للمعا اةا وهُب أيضا مب ب ب القعم المحر ة لألمم المتحدة في ر ر اا

متعددة األطراف شــس هة مالبســتلةا أ   تزرعا وتلت را تسُر السُور، وتلت ر، تحلم إن الدبلوماقــعة ال 
ل تورج شـــــــولتزا وفي تعددية األطراف، تســـــــتثمر في التواصـــــــل والعالقاي  م تح ـــــــد في مرحلة ما،  ما قا

 والثقة، وتسلي قاردة يمذلا اارتماد رل هاا

دا ما أول المســــتج س ب في أد أزمةا وألن واقــــتلادا إلى الســــعادة الوطلعة، قــــتكون الدول األرضــــاي  
تعما بتعلت مدتاماي محددة رلى المشـــــــاكل تلشـــــــ  مســـــــررة أكسر واتج  اللا  إلى حذوماتهم طلبا للمســـــــاردة 

ال ع د الوطلي في أوقاي التحدياي العالمعة، فدن هُب المساردة الحذومعة تحتاج إلى درم مب األمم المتحدة 
 وملُ ت قعسها، ما فتم  األمم المتحدة هي حجر الزاواة في   املا العالميا ور رها مب المل ماي الدولعةا

واتسلا الحفاظ رلى هُب اإل جازاي والكفاح مب أتلهاا والبيي  وبعد خمســة وقــبع ب راما، ي ل مب 
للا أيضـــــــــــــا أن  درم األمم المتحدة للتكعف مر التحدياي الجدبدة والت ور والتحســـــــــــــبا وهلياراا تدرم تعددية 

طراف مارتزاز مب خالل القعام بدور  شــــــــ  في ه ماي األمم المتحدة واقــــــــتضــــــــافة ردد متزابد مب مذات  األ
حدة في بودامســـ ا وتســـعى هلياراا تاهدة لضـــمان أن ت ـــبح بودامســـ  مر زا إقلعمعا متلامعا لألمم األمم المت

 المتحدة في أوروباا

ى الدبلوماقـــــــــــعة الوقا عة، وحقوق وفي رمللا داخل األمم المتحدة،  ر ز مشـــــــــــذل خاص أيضـــــــــــا رل 
مان المســـــايلة، وتعزاز  زع اإل ســـــان، وتمذ ب المرأة، ودرم مذافحة اإلرها  ومذافحة الت رف العلعف، وضـــــ

 السالح وردم اا تشار، وصون السلم واألمبا

واألمم المتحدة،  دطار، تحتاج إلى إصـــــــالحاي، ولكب اإلطار  فســـــــ  ي تي  ا عا معد المبادئ واللعة  
إلرادة السعاقعة للدول األرضايا وا بد أن  ضمب اقتعداد ا لإلصالح وتقاقم األعبايا  حتاج إلى التعاون وا

العالمي والقدرة رلى شــــحُ الوري الدولي والمســــؤولعة الجماععة ا لمذافحة الوباي فحســــ ، بل مب أتل بزوغ 
 أقو  في حقبة ما معد مرض الف رو  التاتي أيضاا

   مم المتحدةار د م الد قع د لأل 
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 (11 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  إريتريا

 بيان الممثلة الدائمة إلريتريا لدى األمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام  
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
بلدد، رلى تولع  ر اقــــــة الدورة الخامســــــة الســــــ د فولكان بوز  ر، ماقــــــم وفد اقــــــمحوا لي أن أهل   

 والسبع ب للجمععة العامةا وامذل  أن يعتمد رلى تعاون إراتراا ودرمها الكامل ب خالل فترة وابت ا 

واقـــمحوا لي أيضـــا أن أرر  رب تقدبر وفدد العم ت للر عس الملتهعة وابت ، قـــعادة الســـ د تعجا ي  
قة بلجاح، رلى الررم مب التحدياي ر ر المســــــــسوقة التي فرضــــــــتها بلدد، رلى إدارت  للدورة الســــــــام -محمد 

 تا حة ف رو   ورو اا

 حتفل مالُ ر  الســـــلواة الخامســـــة والســـــبع ب إل شـــــاي األمم المتحدة وقـــــ  وباي رالمي أود  محعاة  
ددا المتوقر أن يجل  هُا العام ر اماف، وأوق  التجارة تقرابا، وأ ر رلى قـــــــــــــسل ععش المالب با و ان مب

كس را مشـــــــــذل خاص مب القادة إلى المقر لالحتفال بُ ر  ت قـــــــــعس المل مة، ولكب بدا مب  لا، تقل ـــــــــ  
 أحداث الدورة الخامسة والسبع ب وتر  مع مها رلى  حو افتراضيا

حــدةا وقــد ولألقـــــــــــــ ، لم تتمتر تمعر الــدول مــالحقوق واامتعــازاي المتوخــاة في م ثــاق األمم المت 
في ملاشدة  75ولكلها أمض  الجزي األكسر مب قلواتها الــ  1993األمم المتحدة في رام ا ضم  إراتراا إلى 

األمم المتحدة العدالة واحترام الحقوق المل ـــــــوص رل ها في الم ثاقا ومب  افلة القول إن األرواح التي فقدي 
 ح رهاا والفرص التي ضار  في قعي إراتراا إلى السالم ا يمذب

رب أوت  ردم المســـاواة في رالملا ال وم، مما في  لا الفجوة الرقمعةا  19- دلقد  شـــف  تا حة  وف 
كما أتسر ا  لا م رق ردبدة رلى العمل معا إليجاد حلول للعدبد مب مشــاكللا المشــتر ةا وقــل  الضــوي رلى 

ااقت ــادية  أن بدحر هُب امفة وآ ارها الحاتة إلى تعددية األطراف لحل القضــايا العالمعةا وا يمذب ألد بلد
وااتتماععة وحدبا إن ترام لا وتكافللا بوضـــــــحان حاتة أكسر ال وم إلى   ام متعدد األطراف  شـــــــ  ا بترك 

 صوتا دون أن يئسمرا

ومر دخوللا رقد العمل لتحق ت أهداف التلمعة المســـــتدامة، مب الضـــــرورد أن  عمل تمععا معا وأن  
مب أتل تحق ت ت لعاي شــــعوبلا  19-ستها تا حة  وف دفعف مب اا تكاقــــاي التي قــــس ضــــار  تهود ا للتخ

وخ ة رمل أديس أماماا وبعد مرور  2030مالكامل، رلى اللحو المتوخى في خ ة التلمعة المســــــــــــتدامة لعام 
ع م راما رلى ارتماد إرالن وملهاج رمل بعج ب، فد   تُ رة صــــــــارخة م ن المرأة ا تزال تتحمل وط ة م 25

 ة ف رو   ورو ا، ا يختل  األمراالكوارث، وأ   مر تا ح

ومب أتل تلسعة ت لعاي شــــعو  العالم، قــــتحتاج األمم المتحدة إلى التحدبث وتعزاز التضــــامب ب ب  
الدول،  س رها وصـــــي رها، وتحق ت أهداف التلمعة المســـــتدامة، وااقـــــتجامة للقضـــــايا الس معة اللاتمة رب تي ر 

عزاز الســـالم وااقـــتقرار، والت ـــدد للجرا م الدولعة مثل ااتجار رل ها إ هاي ال ـــراراي وت الملاخا وقـــ تع ب
وهو أمر طال رهدب ماللســـــــبة لمل مة  -واإلرها  وارتفاع حااي ال وارئ اإل ســـــــا عة في تمعر أ حاي العالم 

إلى ا عدام اإلرادة  راما، ا بزال قـــــــــــــجلها يفتقر إلى اإل جازاي، وارتر  لا في مع م  75تسل  مب العمر 
 اقعة مب تا   أولما الُبب بتمتعون مقوة و فو  رالم  باالسع
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للبشــــــراة تمعايا  للا معل ون بُلا مالفعلا وإلرادة صــــــعارة موضــــــوع هُا العام، فدن المســــــتقسل الُد  رادب 

 اتها ق ت لبان إرادة قعاقعة وإرادة ت ك د التزاملا الجماري بتعددية األطرافاواألمم المتحدة التي  حت
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 (12 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  نيوزيلندا

 كبيان الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى األمم المتحدة، كريغ جون هو   
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

راما، وقفلا معا في عالل حر  رالمعة رلد  75رلدما اتتمر العالم في قــــــــان فرا ســــــــعســــــــذو قسل  
 ف ا يمذب إ كارهاارق طرق في لح ة تاراخعة، رلدما  ا   الحاتة إلى تعددية األطرامفت

وإ  اتتمعلا خالل الشــــهر الماضــــي لالحتفال مالُ ر  الســــلواة الخامســــة والســــبع ب لألمم المتحدة،  
سر مب هُا المذان الُد يجتمر تع  العالم معا لملاقشـــة مشـــاكل هي أك -بلبيي أن  ُ ر أ فســـلا ممد  تم زها 

ماري  ع ي أ را رملعا لرواة م ثاق األمم المتحدة، أد واحد ملا وحدبا و م هو را ر أ لا مب خالل العمل الج
 وأ لا رلدما  تكلم رب األمم المتحدة إ ما  تكلم رب أ فسلاا

الماضعةا ومؤخرا،  75وقد حققلا معا،  حب األمم المتحدة، أشعاي ر ر رادية رلى مدار السلواي الـ  
المزاد مب المعالم البارزة في مجال التلوع اح  للا األحداث الرتععة المستو  التي تري في الشهر الماضي أت

الس ولوتي والمســــاواة ب ب الجلســــ ب و زع الســــالحا و ان  ل حدث ملها مثاا التزاملا الجماري الدا م للتيل  
 إلى مزاد مب العمل الجماريا رلى التحدياي الكس رة التي  واتههاا واج  أا  توق  رب السعي

ســــتقسل الُد  رادب واألمم المتحدة التي  حتاج إل ها هو  داي وقــــؤال في وباللســــبة لل وزاللدا، فدن الم 
آن واحدا إ ها دروة تت ل  ملا تمععا أن  تقدم إلى القعادة في تشـذ ل مسـتقسللا الجماريا  ما تت ل  ملا أن 

ال وم     عف يمذللا إرادة ت ـــور أمما متحدة يمذلها أن تخدم العالم تســـايل و ســـتمر و ت مل في ماضـــ لا للر 
 رلى الوت  األمثلا

@ الفرصـــــــــة لالقـــــــــتماع إلى أصـــــــــواي اللا  في تمعر أ حاي  UN75لقد ملحلا الحوار العالمي  
العالم، وخاصـة الشـبا ا والمواضـعر المشـتر ة لتحسـ ب الخدماي األقـاقـعة، ومعالجة ردم المسـاواة، ومواتهة 

اتهم، وقــعذون مب الحذمة أن   ــيي إل هما لتحدد المتمثل في تي ر الملاخ، تسدو واضــحةا إ لا  ســمر أصــو ا
إن األمم المتحدة التي  حتاتها لمواتهة تحدياتلا الحالعة والمســــــــتقسلعة لعســــــــ  هي  فســــــــها التي أ شــــــــم  في 

 ر العالم مب حوللا بوت رة ا ورلى األمم المتحدة أن تواصـــــــــــــل التكعف وأن ت ل  اي أهمعة مر تي1945 رام
 أقرع مب أد وق  مضىا

دا فخورة مذو ها مب ب ب مؤقــــــــــــســــــــــــي المل مة، ولكللا ا أكثر فخرا مذو لا تزي مب مل مة و  وزالل 
 و   متلوع بوات  تحدياي ا توصـــــــ  ولكب أيضـــــــا مدمذا اي ا  -تعذس رضـــــــواتها ال وم العالم  ما هو 
ماععة  ــــــدد لتحدياتلا المشــــــتر ة؛ و حب فق  محاتة إلى اإلرادة الجتوصــــــ ا ولدبلا  ل األدواي الالزمة للت

 اقتخدامهاا
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 (12 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  مالي

 بيان الوزير المستشار لمالي األمم المتحدة، كانيسون كولي الي  
لثالثة المست  فة للجمععة في الجلسة ا، 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

مالفر سعة[ :]األصل  

ترح  مالي معقد هُا ااتتماع الرتعر المســــــــــتو ، المذر  لالحتفال مالُ ر  الســــــــــلواة الخامســــــــــة  
 دطار شــــــرري  1945تشــــــراب األول/أكتوبر  24والســــــبع ب لم ثاق األمم المتحدة، الُد دخل ح ز اللفا  في 

 والتلمعة وحقوق اإل ساناب أتل السالم لعمللا الجماري م

رــامــا مب وتودهــا ورملهــا ال ومي، تقــدمــا  س را في معــالجــة  75وقــد أحرزي األمم المتحــدة، خالل  
 الت لعاي العمعقة والمشرورة لشعو  األمم المتحدةا

د ورلى الررم مب التســــاواي المشــــرورة مشــــ ن فعال تها، ا تزال األمم المتحدة تجســــد مشــــذل توهر  
ف والتعاون الدولي في ااقـــــتجامة للتحدياي المتعددة التي بواتهها رالملاا وا تزال هي اإلطار تعددية األطرا

قـــــــــواي القواة ملها أو األقل قوة؛ في قـــــــــالم أو في أزمة؛ متقدمة  -المثالي الُد تئتاح تع  لجمعر دول العالم 
لمشــــار ة رلى قدم المســــاواة في أو في أزمة؛ وا فرصــــة للتعس ر رب  فســــها محراة في قــــالم -اللمو أو  امعة 

 الملاقشاي والمفاوضاي والقراراي مش ن القضايا الدولعة الر عسعة لهُا ال وما

وتلا اإل جازاي الع عمة التي حققتها تعددية األطراف واألمم المتحدة تعزز الثقة والتفاهم المتبادل ب  
 رضايااي ب ب الدول األب ب الدول، وتقلل مب خ ر التوتراي بل واللزار

واألمم المتحدة هي التجس د المثالي للتضامب الدولي مر بلد أو أمة توات  تحدياي بتجاوز الت دد  
 لها قدراتهاا

وما زال  مالي مب أشـــــــــــــد المدافع ب رب تعددية األطراف والتضـــــــــــــامب الدولي تح  رراية األمم  
اللش ة للمواطل ب المال  ب في التسواة مل مة في المشار ة المتحدةا وقد تجلى التزام بلدد الثاب  تجاب هُب ال

الســــــــلمعة لللزاراي في تمعر أ حاي العالم، و شــــــــر قواي مالعة في معثاي حفظ الســــــــالم التامعة لألمم المتحدة 
 ولالتحاد األفراقي والجمارة ااقت ادية لدول رر  أفراقعا ومجمورة الخمسة لمل قة الساحلا

لتضــــــــــــــامب الــدولي، الــُد بتجلى في وتود قواي وموعف ب ل ون ال وم مفوا ــد اوبــدورهم، برحــ  المــا 
مد   ب في أراضــــــ هم مب معثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األمعاد لتحق ت ااقــــــتقرار في مالي، وااتحاد 

ردة دول األفراقي، والجمارة ااقت ــــــادية لدول رر  أفراقعا، وااتحاد األوروبي، ومجمورة دول الســــــاحل، و 
بهدف اقـــــتعادة الســـــالم وااقـــــتقرار الدا م، ا في مالي فحســـــ ، بل في تمعر أ حاي مل قة  صـــــديقة أخر ،

 الساحل وحتى في خارتهاا

ومر  لا،  حب  علم أن األمم المتحدة ا تســـــــــــــت عر أن تفعل  لا وحدهاا واج  أن تعزز تعاو ها  
اي المتخُة في هُا ال ــــــــــــــدد مر لمعلعةا وأرح  مالخ و مر السلدان والمل ماي الدولعة واإلقلعمعة األخر  ا

 ااتحاد األفراقي والجمارة ااقت ادية لدول رر  أفراقعا ومجمورة دول الساحل الخمسا
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إن تحدياي ال وم المتعددة والمعقدة، وخاصة التهدبداي المستمرة للسلم واألمب الدول  ب، مما في  لا  
والتفــاوتــاي ااقت ـــــــــــــــاديــة وااتتمــاععــة  خ ومرض الف رو  التــاتياإلرهــا  والت رف العلعف وتي ر الملــا

وا تهاكاي حقوق اإل ســـــــــــــان، ا تترك للا خعارا آخر قـــــــــــــو  العمل معا وتوح د تهود ا لسث حعاة تدبدة في 
 اإلطار المتعدد األطراف لألمم المتحدةا

 ــفة ورادلةا وات ل  وهُب المســؤولعة الجماععة تقتضــي معالجة القضــايا الدولعة م راقة شــفافة ومل 
أن  تفت أخ را رلى المضـــــي قدما في إصـــــالح معض األتهزة الر عســـــعة لألمم المتحدة، ا قـــــعما مجلس   لا

األمب والجمععة العامة، مما في  لا تكوالها وأقــــال   رملهاا وأخ را، بت ل  ملا  لا أن  درم اإلصــــالحاي 
ســــــــالم واألمب والمل ومة حاي المتعلقة بر  زة الالمختلفة التي يضــــــــ لر بها األم ب العام، خاصــــــــة اإلصــــــــال

 اإل ما عةا

وما فتم  مالي تلتزم بدرم تمعر المبادراي الرامعة إلى تعزاز تعددية األطراف والدور الر عســـــــــــــي  
 لألمم المتحدةا

وأود أن أختتم بعا ي مالت ك د مجددا رلى ت ب د مالي لإلرالن الســـــــــــعاقـــــــــــي الُد ارتمد اب في إطار  
 والسبع ب للمل مةا مالُ ر  السلواة الخامسة ااحتفال

 أشذر ما 
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 (14 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  تركمانستان

 بيان الممثلة الدائمة لتركمانستان لدى األمم المتحدة، أكسلوان أتاييفا  
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26حضوراا بوم اإل ل ب،  أدلي بهُا السعان

 العامة
 

قسل خمســـة وقـــبع ب راما، تحقت اا ت ـــار في الحر  ضـــد الفاشـــعة في  فاح م وليا إن م قـــاة  
 تتكررا وقد أرقابها، يج  أاالحر  العالمعة الثا عة، التي خلف  دمارا وخســــــــــــــا ر فادحة في األرواح في 

أعهري السلدان الملت ـــــرة مئعد الل ر في ت قـــــعس األمم المتحدة، التي أر   الشـــــعو  األمل في المســـــتقسل، 
 و ا   إبُا ا معهد تدبد مب التعاونا لقد  ان الهدف الر عسي المحدد لألمم المتحدة هو الحفاظ رلى السالما

ــــــــــــــ   مة الكث ر لتعزاز الســالم واألمب والتلمعة، بُل  هُب المل الماضــعة،  75ورلى مدار الســلواي الـ
ودرملا هُب الجهود بلشــــــااا وخالل الفترة  فســــــها، وقــــــع  األمم المتحدة   اق وابتها بدرتة  س رة لتشــــــمل 

، وحماية الس مة، وحقوق اإل ســـــان، و زع الســـــالح، والقضـــــاي رلى 2030أهداف خ ة التلمعة المســـــتدامة لعام 
وااتتماععة، والح ـــــول رلى خدماي ت دة، مر تســـــلع  الضـــــوي رلى القضـــــايا  معة ااقت ـــــاديةالفقر، والتل

المتعلقة مالمرأة وال فل والشـــــــبا  والعرقا ورلى مر الســـــــل ب، ت وري المل مة لمواتهة الشـــــــوارل والتحدياي 
 واج  أن تستمر اللاشمةا وقد مّذلها اإلصالح مب إدخال التحس لاي، وتعلها أكثر قوة وقدرة رلى ال مودا

 رملعة إصالح األمم المتحدةا وهُا اإلصالح هو أحد م ال  ر ر اا

و تقدم مالشـــــــــــذر إلى تمعر روقـــــــــــاي الجمععة العامة وتمعر األملاي العام ب رلى إقـــــــــــهاماتهم في  
 المتحدةا األمم

هو رقد إن المجتمر العالمي ال وم رلى أرتا  دخول رقد العمل لتلف ُ أهداف التلمعة المســــــتدامة، و  
تحدياي وتهدبداي تدبدةا ومب ب ب هُب التحدياي وباي ف رو   ورو ا، الُد أود  مالفعل محعاة مماي  بوات 

اماف وما زال يشذل تهدبدا خ  را لكل مب رلى هُا الكو  ا  ما أن تحق ت أهداف التلمعة المستدامة ماي 
التهدبد إ ا مق لا متحدبب في  ب مواتهة هُامهدداا واج  أن ت ل تلا األهداف محور اهتماملاا وقـــــلتمذب م

التضـامب مب خالل التعاون الو  ت وتعددية األطرافا ومب الضـرورد توف ر إمذا عة الح ـول رلى اللقاحاي 
 والعالتاي ومعداي الوقاية الشخ عة لملر ا تشار الف رو ا

ومر ااحتفال   األهمعةا وباللســــــــــبة لسلد ا،  ا   األمم المتحدة، وا تزال، شــــــــــراذا اقــــــــــتراتعجعا مال 
مالُ ر  الســـلواة الخامســـة والســـبع ب إل شـــاي األمم المتحدة، تؤ د تر ما ســـتان مب تدبد التزامها مم ثاق األمم 
المتحدة، والمثل العلعا المذرقـــــة تع ، وتفا  ها في الســـــالم والحوار والدبلوماقـــــعة الوقا عةا والجمعر محاتة إلى 

 ـدة مب  ورهـا، و عتقـد أن المثـل والقعم التي تمثلهـا األمم المتحـدة عـالمعـة الوحهـُب المل مـة، وهي المل مـة ال
 قت ل  اي أهمعةا

فللهل  األمم المتحدة والمجتمر الدولي م قــــــرب مملاقــــــبة الُ ر  الخامســــــة والســــــبع ب لهُب المل مةا  
 و تملى لها وللا تمععا   ل اللجاح في تحق ت أهدافلا المشتر ةا
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 (14 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1)ضا  ا  ر أي إسرائيل

 بيان الممثل الدائم إلسرائيل لدى األمم المتحدة،  جلعاد ميناشه إردان  
ة ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمعع2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

ثما عة إلى أوشـــف تزا ورلد الوصـــول، ا تزر  براخا لقد أئرقـــل تدد حابعم وزوتت  براخا وأطفالهما ال 
واألطفال مع دا رب تدد،  ما قام اللازد مف ل الرتال رب اللساي واألطفال رب اممايا وقتل  براخا وقبعة 

 مب رماتي وأرمامي بوحشعة رلى بد اللازدا

،  ــان أتــدادد مــا  ــان العــالم يع ــد السلــاي مب أ قــاض الحر  العــالمعــة الثــا عــة، ب ل1945في رــام  
 يع دون بلاي حعاتهم معد اللجاة مب أهوال المحرقة وف ا ر أوشف تزا

ومر  عام المجتمر الدولي مد شــاي األمم المتحدة بهدف صــون الســلم واألمب الدول  ب، هاتر أتدادد  
 فضل وأكثر أما ا أل فسهم وللشع  ال هودداإلى إقرا  ل بهدف بدي حعاة تدبدة أ

مرة في الكلعسـ  اإلقـرا  لي، قال  لي تدتي راشـ ل إ ها، في تحعم أوشـف تز،  ورلدما ا تخس  ألول 
لم تكب تتخ ل أبدا أن الســـعادة ال هودية قـــوف تتجدد بوما ما في وطللا القديم،  اهعا رب أن حف دها قـــعخدم 

 ادةافي برلمان تلا الدولة  اي السع

عالم أمام هُب المل مة، المذلفة مضـــمان أا وال وم، يمثل حف دها مفخر الدولة ال هودية الوح دة في ال 
 بتحمل أد شخص مرة أخر  األلم والمعا اة التي تحملتها أقرتي والمالب ب امخرابا

تفي بهُا إ لي أتكلم أمامذم ال وم ماقـــم دولة إقـــرا  ل والشـــع  ال هودد لضـــمان أن هُب المؤقـــســـة  
أتل الخ ر في العالما ورلى مر الزمب، أمعدتها الوردا و ا   األمم المتحدة في قـــــــــــــلواتها األولى قوة مب 

السعاقة رب األهداف المل وص رل ها في وابتهاا وأهمل  األمم المتحدة هدفها األقاقي المتمثل في تعزاز 
 السالم واألمب والدفاع رب حقوق اإل سانا

األقــــلحة  سر تهدبد للســــالم واألمب في الشــــرق األوقــــ ا ولكب بدا مب تمدبد ح رإن إبران هي أك 
المفروض رلى إبران، آ ر مجلس األمب التقارس رب العمل والســـــــــــماح ألكسر دولة راععة لإلرها  في العالم 

مؤقسة مشراي األقلحةا وردا رلى معاهداي السالم التاراخعة ب ب  الث دول أرضاي وإقرا  ل، اختاري هُب ال
 عامل محفز لللهوض مالســـــــــالم، اتســـــــــم  مرة أخر  التقارس رب العملا وبدا مب اقـــــــــتخدام هُا اإل جاز 

 اقتجامة األمم المتحدة مالالمبااةا بلبيي أا يذون التقارس خعارا  لمل مة أ شم  لضمان السلم واألمبا

 تول  الر اقة  ا بة الر عس، الس دة مدللي  لسلان(ا 

الُبب  لتهذي حقوق اإل ســــــــان مالعمل في مجلس حقوق اإل ســــــــان أو تمذ ب التامع بإن الســــــــماح لم 
يعملون رلى إدامة اللزاراي، بدا  مب حلها، ي رح الســــــــــؤال حول ما إ ا  ان يمذب لهُب اله مة أن ت ل  اي 

 قلة أخر ا 75أهمعة لـ 

قــــاقــــي المتمثل في تعزاز رل لا تمععا أن  عمل معا لمســــاردة األمم المتحدة رلى تحق ت هدفها األ 
   لاالسالم والبقاي رلى ال رات ال حعح في المستقس
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 (15 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  العراق

 بيان الممثل الدائم للعراق لدى األمم المتحدة، محمد زسين بحر العلوم  
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26هُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، أدلي ب
 العامة

 
مالعربعة[ :]األصل  

أود في السداية أن أتدد التها ي ال ـــــادقة لســـــعادة الســـــ د فولكان بوز  ر رلى ا تخام  ر عســـــا للدورة  
لعقد هُا ااتتماعا و ثمب تهود قــــــعادة الســــــف ر تعجا ي  هودبالخامســــــة والســــــبع ب للجمععة العامة، ورلى ت

بلدد، ر عس الجمععة العامة في دورتها الرامعة والســـــــــــــبع ب في عل التحدياي الكس رة التي واته   -محمد 
 األمم المتحدة، مما في  لا تا حة ف رو   ورو اا

وال ــ ب،  77م مجمورة الــــــــــــــــ ماقــواؤاد وفد بالدد السعا  ب اللُبب أدلى بهما ممثل تمهوراة معا ا  
 وممثل تمهوراة أ ربعجان ماقم حر ة بلدان ردم اا حعازا

كما بود وفد بالدد أن ييتلم هُب الفرصــة لإلررا  رب التقدبر واامتلان لوفدد الســواد وق ر رلى  
 تهودهما  معسراب مشار  ب في رملعة صعارة اإلرالن مش ن هُا ااحتفالا

ــــــــــــــــة لألمم المتحدة، ومســــاهم في صــــعارة الم ثاقا جإن بلدد، العراق، مب م  مورة الدول المؤقــــســـــ
ورلع ، فد لا  عتقد أن مب األهمعة ممذان في هُب المرحلة الحاقــمة أن بتحدث أرضــاي األمم المتحدة م ــوي 
تماري ومشــترك حعال األزماي التي توات  المجتمر الدولي ال وم، وأن  رقــل لشــعوبلا رقــالة تفاول وأمل في 

المستقسل الُد   سو إلع ، واألمم ”تقسل، اقتلهاما مب شعار الجلسة هُب في الُ ر  الخامسة والسبع ب، سالم
 ا“المتحدة التي  حتاتها

واؤ د العراق مجددا التزام  بل ام دولي متعدد األطراف يســـــــــــــتلد إلى م ثاق األمم المتحدة والقا ون  
أن ت ــل حجر الزاواــة في   ــام دولي متعــدد األطرافا الــدوليا  مــا بؤمب العراق مــ ن األمم المتحــدة يجــ  

ح ث تحتاج األمم المتحدة وو ااتها إلى العمل في شـــــــــــراكة مر تمعر أصـــــــــــحا  الم ـــــــــــلحة لتلف ُ واياتها 
 وقراراتها، ح ث يج  أن يذون الم ثاق هو المرشد الر عسي لها في  لاا

ااقتعمار، وحقق  ااقتقالل وملح   إن مل متلا هُب  ا   قد قام  بدور مهم ومشهود في إ هاي 
 الحراة والكرامة لمماي المالب ب مب اللا  في تمعر أ حاي العالم، و حب بدور ا  قدر  لا الجهد التاراخيا

قد قوضـــ  العدبد مب مذاقـــسلا  19-ورلى الررم مب اإلحباا الُد بلتابلا م ن  ر  أن تا حة  وف د 
لا  شـعر مالتفاول اقـتمرار العمل الم دا ي لألمم المتحدةا وللدرم الُد أ اإل ما عة خالل العقود الماضـعة، إا 

في رقد  2030تقدم  في تهود اقــــــــــــتجابتلا للوباي وفي تهود ا لمتامعة تلف ُ خ ة التلمعة المســــــــــــتدامة لعام 
 العمل والتلف ُ هُا مب أتل التلمعة المستدامةا

لمعة المستدامة والسالم، ح ث ا يمذب أن بئلجز التإ   مب الملاق  أن  ش ر إلى أهمعة الترام  ب ب  
أحدهما ممعزل رب امخرا وفي هُا ال ــــــدد،  جد أ   مب المهم إبراز الدور الســــــلسي لإلرها   تهدبد يقوض 
خ   وقـــعاقـــاي الدول لتحق ت التلمعة المســـتدامة، ح ث  حتاج إلى الت ك د رلى أهمعة تحق ت أهداف التلمعة 

 م راقة متكاملة وشاملةاشر المستدامة السبعة ر
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وهلاك حاتة ملحة إلى بلاي شـــــــــراكاي وحشـــــــــد التموال مب أتل هُب التلمعة المســـــــــتدامةا وفي هُا  
ال ـــدد،  حتاج إلى التر  ز رلى الحاتة المســـتمرة إلى تحســـ ب   ام األمم المتحدة اإل ما ي حتى  تمذب مب 

 لااتحق ت مستقسل مب التلمعة المستدامة لجمعر أفراد شعوب

ــــ   الماضعة، قد يذون مب الملاق  اإلشارة إلى الحاتة إلى  75وباقتخالص الدرو  مب السلواي الـ
إصــــالح وتعزاز اله ماي الر عســــعة لألمم المتحدة لجعلها أكثر ماليمة لألرراض التي أ شــــم  مب أتلها، مما 

المتحدة في ملر  شـــــــو  ألمم في  لا مجلس األمبا ومب المهم الت ك د رلى األهمعة الحاقـــــــمة لتعزاز دور ا
ال ــراراي، والدبلوماقــعة الوقا عة، والتســواة الســلمعة لللزارايا ولُلا،  ؤ د مجددا درم العراق لمبادرة األم ب 

 العام أ  و  و روت راش لوق  إطالق اللار في ملاطت اللزاعا

الجدبدة قضـــــــــــايا إن العراق بر  مب الضـــــــــــرورد الل ر لحاتة األمم المتحدة الملحة لالقـــــــــــتجامة لل 
واللاشــــــــمة في المســــــــتقسل مب خالل تفع ل الملاقشــــــــاي حول القوارد والمعاب ر المتعلقة مالموارد الما عة العابرة 

 للحدود واألمب الس سرا يا

ختــامــا،  حتــاج إلى التــ ك ــد رلى الحــاتــة إلى أن تعزز مل ومــة األمم المتحــدة أتهزتهــا اإلقلعمعــة  
امةا و ود أن  عسر رب تقدبر ا للدور الح ود لألمم المتحدة في المســـــــــــــتد كشـــــــــــــر اي فارل ب مب أتل التلمعة

 مذافحة تي ر الملاخ مارتبارب تهدبدا وتوديا للجمعرا
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 (16 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  ناميبيا

 يبيا لدى األمم المتحدة، نيفيل ميلفين بيرتزي بيان الممثل الدائم لنام  
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26اإل ل ب، أدلي بهُا السعان حضوراا بوم 

 العامة
 

في هُب الملاقــــبة التاراخعة في حعاة مل متلا، يشــــرفلي أن أئوصــــل رقــــالة بلدد، مب خالل  لماي  
   لكو ، ر عس تمهوراة  ام سعاا وتعما بلي  ص السعان،فخامة الس د هاك  

شــــــــاي هُب اله مة العالمعة مب أتل التمســــــــا مقعم اإل ســــــــا عة قــــــــلة رلى إ  75لقد مري ” 
الماضعة، أصبح  الضامب  75ومبادئ المساواةا والواقر أن األمم المتحدة، رلى مدار السلواي الــــ 

أ حاي العالما و ون أ لا تفادبلا حربا رالمعة  الثة طوال للكرامة اإل ســـــا عة لمالب ب البشـــــر في تمعر 
 ى  جاح هُب التجربة اإل سا عة الع عمة في تعددية األطرافا راما هي شهادة رل 75

إ لا  ســـــلم مالدور المحورد الُد اضـــــ لع  م  هُب المل مة المرموقة في تعزاز الســـــالم ” 
اا و لام س  ب، يمذللا أن  شـــهد رلى هُب الحقعقة، العالمي وإدامت ، وفي إ هاي ااقـــتعمار في أفراقع

 مالل ر إلى تاراخلاا 

، أقـامـ  إ  وبعـا ول سراـا درو  أمـام محذمـة العـدل الـدولعـة ضــــــــــــــد   ـام 1960 في رـام” 
الف ــل العل ــرد في تلو  أفراقعا تبما بتعلت بتفســ ر وت س ت واية السلد رلى  ام سعا، التي  ا   

، رفضـــــــــــــ  محذمة العدل الدولعة الدرو  1966تموز/بولع   18وفي  تلو  رر  أفراقعا ح لهاا
ا إلى هُب األمور الفلعة، لم تتلاول محذمة العدل الدولعة موضــــوع القضــــعة ولم ألمور فلعةا واقــــتلاد

تس  في شــرععة احتالل   ام الف ــل العل ــرد في تلو  أفراقعا للام سعاا ر ر أن الجمععة العامة 
( الُد أرلب إ هاي الواية وأ   لعس لجمهوراة تلو  21- د 2145قرار اتخُي في  فس الســـــــــــلة ال

ت آخر في إدارة  ام سعاا ورلع ، فقد تول  األمم المتحدة المســـــــــــــؤولعة المباشـــــــــــــرة رب أفراقعا أد ح
  ام سعاا 

وهذُا، فد لا ممتلون ألن األمم المتحدة تمذل  مب مرافقتلا إلى ااقـــــــــــــتقالل، و ان بوما ” 
أدواي الســـــل ة مب األم ب العام خاف  ر  1990آ ار/مار   21فخر، رلدما تلق لا في ببعث رلى ال

 راز دد  واعار، ل سدأ ف ل تدبد في تاراخ  ام سعاا فلترقد روح  في قالماب 

ولم تســـــــهم األمم المتحدة في إرقـــــــاي الديمقراطعة في  ام سعا حرة ومســـــــتقلة فحســـــــ ، بل ” 
لا مد شـــــاي معهد األمم المتحدة للام سعا، المعروف اخت ـــــارا وضـــــع  أيضـــــا حجر الزاواة لديمقراط ت

 12ث  ان لـــــــــــــــــ ]قـــعادة الســـ د   لكو [ شـــرف أن يذون مدبرا لمدة ، ح UNINماألحرف األولى 
راماا وقـــــــــــــارد هُا المعهد في تدرا  الشـــــــــــــبا  اللام س  ب وتزوادهم مالخسرة والمعرفة الالزمت ب 

ســــــــــتقلةا وما زال   ام سعا، حتى امن، تجلي الفا دة مب هُب لع ــــــــــبحوا قادة وإدارا ب في  ام سعا الم
تي يضــم خراجوها ر عس القضــاة و ا   ر عس القضــاة، مب ب ب شــخ ــعاي المل مة ااقــتثلا عة، ال

 ر عسعة أخر  في المجااي السعاقعة والعامة والتجاراةا 

وم ر عم للام سعاا إن ااحتفال بهُب الُ ر  الســــلواة الخامســــة والســــبع ب هو في الواقر ب” 
وبالل ر إلى تاراخ األمم المتحدة اللاصـــــــــــــر وحقا ت رالم ال وم، مب ر ر المقسول أن ت ل أفراقعا 
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ـــد حـــان لكي يعذس تمث ـــل مجلس األمب التشـــــــــــــذ الي  مســـــــــــــتبعـــدة مب مجلس األمبا والوقـــ  ق
راا مقتدر، لعالمعة الحالعة والتهدبداي األملعةا وفي هُا ال ــــــــدد، فدن أفراقعا شــــــــالج وقــــــــعاقــــــــعة ا

وبالتالي بلبيي ألفراقعا أن تتسوأ موقعها ال ـــــــحعح في األمم المتحدة، ل ـــــــالح الســـــــالم وااقـــــــتقرار 
 العالم  با 

لقد دافع  األمم المتحدة دا ما رب المســـــــاواة، وبالتالي ا يمذب ااقـــــــتمرار في إقـــــــذاي ” 
 خراا في الت مل الجماري و لقل أفراقعا وتهمعشهاا فللجعل هُب الُ ر  السلواة لح ة مثالعة للا لال

هُب المل مة إلى المســــتو  التاليا فللعتلت تعددية األطراف مب أتل تعزاز القعم والمثل التي قام  
 ا“رل ها األمم المتحدة
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 (17 فحةص، A/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  جزر البهاما

 بيان الممثلة الدائمة لجزر البهاما لدى األمم المتحدة، شيال بونيل كاري   
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

، حتى في فضــــــلراما،  ا   األمم المتحدة م ــــــدر أمل للبشــــــراة في إيجاد رالم أ 75رلى مدار  
أصـــــع  األوقايا وتيتلم تزر السهاما هُب الفرصـــــة لتهل  األمم المتحدة رلى رامها الخامس والســـــبع ب ملُ 
تو عر م ثاق األمم المتحدةا إن هُب الُ ر  هي لح ة تق عم، ح ث يمذللا أن  ؤ د مب تدبد التزاملا مالمبادئ 

ن تزيا مب هُب المل مة التي ا ضـــــــــمملا إل ها معد تكو والقعم المذرقـــــــــة في الم ثاقا وتفخر تزر السهاما م ن 
 ، واسر ا أيما قرور أن  شهد ااحتفال بهُا الحدث البارزا 1973ااقتقالل في رام 

وهُا بوفر فرصــة هامة للتفك ر في  جاحاي الماضــي وملاقشــة آماللا في المســتقسلا وقد تعزز إرث  
ة الرا دة في درم وتشـــــــــــجعر األمب الجماري وتعزاز مل ماألمم المتحدة مب خالل دورها الح ود بوصـــــــــــفها ال

الســــالم واألمب، وفي رقود مب اللجاح في مذافحة ااقــــتعمار وتقديم الدرم والمســــاردة اإل ما   با وتواصــــل 
 األمم المتحدة ملاصرة حماية حقوق اإل سان وتعزازهاا 

دة المتفا  ب، وأشــ د مشــذل المتحوأود أن أرتلم هُب الفرصــة ألشــذر وأح ي العدبد مب موعفي األمم  
 خاص م ولما الُبب يضحون م رواحهم مب أتل التمسا ممبادئ األمم المتحدةا 

وما زللا ملتزم ب بدرم وتعزاز مهمة األمم المتحدة، مر اارتراف أيضـــــــــــــا بتعق داي المهام العدبدة  
 التي تلت ر اا 

ح ث قاردي األمم المتحدة، مب ورو ا، وقد ت كدي أهمعة المل مة مجددا مر عهور وباي ف رو    
خالل مل مـة ال ـــــــــــــحـة العـالمعـة، رلى  عـادة مذـافحـة المرض وروا بـ ا و مـا اح لـا في اإلرالن المتعلت 

أبلول/قـــستمسر، فقد أد   21مااحتفال مالُ ر  الســـلواة الخامســـة والســـبع ب لألمم المتحدة، الُد ارتمد اب في 
ة الفقر والقلت والخوفا وفرض ضـــــيوطا ها لة رلى مجتمعاتلا ، وزاادإلى ر ود اقت ـــــادد رالمي 19-كوف د

بهدد قدرتلا رلى تحق ت أهداف التلمعة المستدامة التي اتفقلا  “19-كو ف د”واقت اداتلا و  ملا ال حعةا ت   ر 
قدة كل المعرلى أ ها ضروراة للمساردة في بلاي رالم أكثر إ  افا  وردا ا وتؤدد آ ار الوباي إلى تفاقم المشا

 التي تواتهها الدول الجزراة ال ي رة، مثل تزر السهاما، في أرقا  األخ ار المرتب ة بتي ر الملاخا 

واإلرالن الُد ارتمد اب بتوافت امراي بؤ د مب تدبد التزاملا ممبادئ ومقاصــــــــــد الم ثاقا واحدد هُا  
-ل لا وتعززهاا لقد   ر ا  وف دمعر مواط ق ة رمل مب شـــ  ها، إ ا ما  ئفُي، أن تحســـب حعاة ت 12اإلرالن 

 ممد  ضع  العالما وأ س  أ لا محاتة إلى رمل موحد وحازم لكي  لجحا  19

واحتفاا بهُب الملاقـــــــــــــبة المعمو ة، تؤ د تزر السهاما مب تدبد التزامها تجاب األمم المتحدة وتثلي  
 راماا 75رلى درمها للدول األرضاي الُد دام 
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 (18 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  طيةو الديمقراجمهورية الكونو

المسيييتشيييار لجمهورية الكونوو الديمقراطية لدى األمم المتحدة، بول لوسيييوكو بيان الوزير   
 إيفامبي إمبولي

، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 
 العامة

 
مالفر سعة[ :]األصل  

و حب  حتفل مالُ ر  الســـلواة الخامســـة والســـبع ب لألمم المتحدة، أود أوا وقسل  ل شـــيي أن أشـــ د  
تعزازب، وفقا لقعملا ممؤقــســي األمم المتحدة وتمعر موعف ها، تلا المل مة التي أ شــم  لخدمة ال ــالح العام و 

 قتدامةا اإل سا عة المشتر ة مب أتل رالم بلعم مالسالم والعدالة واا

والواقر أن األمم المتحدة، محذم ال ــالحعاي المملوحة لها مموت  م ثاقها الت قــعســي، رمل  طوال  
  ب والتلمعة قـــــــــلواي وتودها رلى تعزاز رفاب العالم مب خالل تهودها الدووبة ل ـــــــــون الســـــــــلم واألمب الدول

 في ردة مجاايا وقـــــاردي رلى وتعزاز حقوق اإل ســـــانا وقد تمذل  مب توح د العالم وأحرزي تقدما ها ال
وت  الخ ـــوص رلى القضـــاي رلى ااقـــتعمار والف ـــل العل ـــرد، وهما امن مجرد   رااي م قـــاواة،  ما 

مب ال ذوك القا و عة الر عسعة أقهم  في وضر تشراعاي رلى ال ع د الدولي مب خالل المعاهداي ور رها 
 التي وضع  ل الح البشراةا 

لع  األمم المتحدة أيضــــــــا بدور ر عســــــــي في الحوار ب ب الشــــــــعو  ورلى مد  ردة رقود، اضــــــــ  
والمجتمعاي المحلعة، و ُلا في اإلقـهام في ملر  شـو  ال ـراراي وحلها، ومذافحة العل  الجلسـي، وتقديم 

 ا 2030تلمعة المستدامة، وا قعما مب خالل تلف ُ خ ة التلمعة المستدامة لعام المساردة اإل سا عة، وتعزاز ال

ا لل روف ال ـــــــــــــعبـــــــة لليـــــــايـــــــة التي تواتههـــــــا بلـــــــدان  ث رة، مثـــــــل الكوارث ال سعععـــــــة، و  ر  
المســـــــــــــلحة، ومؤخرا، تا حة ف رو   ورو ا، فدن األمم المتحدة موتودة دا ما لتقديم الدرم الالزم  واللزاراي
 لمتضررابا ا للسذان

وباللعامة رلها، أود أن وهُا هو الحال م ــفة خاصــة ماللســبة لسلدد، تمهوراة الكو يو الديمقراطعةا  
أرر  رب امتلا ي لألمم المتحدة رلى تهودها الدووبة في الســعي إلى إيجاد حلول لتوط د الســالم وااقــتقرار 

ا اإل ما عةا إن تضــامب األمم المتحدة مر تمهوراة الالزم ب لتمذ لها مب اقــتكمال إرادة بلا ها وتحق ت أهدافه
ة أمور، بوتود معثــة مل مــة األمم المتحــدة لتحق ت ااقـــــــــــــتقرار في الكو يو الــديمقراطعــة ملمو ، في تملــ

تمهوراة الكو يو الديمقراطعةا و شــــــ د معمل البعثة رلى مر الســــــل ب، إلى تا   القواي المســــــلحة لجمهوراة 
 لشع  الكو يوليا الكو يو الديمقراطعة وا

ر ، مما في  لا اإلرها  ومر  لا، ا يمذب لتلا اإل جازاي أن تفل  مب التحدياي الملحة األخ 
والت رف العلعف وتي ر الملاخ والفقر واافتقار إلى التموال مب أتل التلمعة والتفاوتاي الجســــــــــعمة وال ـــــــــراع 

معد تحدياي األزمة المالعة العالمعة معالجة  ولم تعالجا “19-كوف د”المســـــــــــــلح والمرض، مما في  لا تا حة 
 كاملةا 

https://undocs.org/ar/A/75/PV.3(Resumption1)
https://undocs.org/ar/A/75/PV.3(Resumption1)


2108/02/202 A/75/557/Add.1 

 

84/108 21-01657 

 

ا بزال يع ــــــــ  مذو سلا، وازرع الموي والخرا  في تمعر  وتعما بتعلت خ ــــــــوصــــــــا مالوباي الُد 
أ حاي العالم، فقد  ئشـِّ  رب ضـع  المل ومة ال ـحعة الدولعة،  ما  شـف  معض  قاا الضـع  األخر  في 

 صالحا أداي مل متلا، األمر الُد بت ل  اإل

ي إطار رملعة ورلى ضـــــوي هُب الخلفعة، أرح  مالجهود التي بسُلها األم ب العام في هُا ال ـــــدد ف 
تلشــــــــــــع  الجمععة العامة وتعزاز المجلس ااقت ــــــــــــادد وااتتماري، فضــــــــــــال رب تك عف مجلس األمب مر 

 التي راي المتزابدة وعهور قو  تدبدة في تمعر أ حاي العالما

لبيي أا تبقى القارة الوح دة ر ر الممثلة في مجلس األمب ممقعد دا ما واود وفدد ف فراقعا، مثال، ب 
أن بؤ د مجددا الحاتة الملحة إلى أن ي خُ المجتمر الدولي وشـــــــــــــر اي أفراقعا في اارتبار الموق  األفراقي 

  مة لمجلس األمبا المحدد في توافت آراي إزولوالي وإرالن قري مش ن توقعر العضواة الدا

وفي  فس الســــعاق، بؤاد بلدد مسدأ أمم متحدة فعالة ومحَدَ  ة قادرة رلى اقــــتباق األحداث والتكعف  
مر حقا ت ال وما واج  رلى األمم المتحدة أن تعزز شـــــــــــــراكاتها مر المجتمر المد ي والق اع الخاص، وأن 

ة والمحلعةا إن وتود أمم لمل ماي اإلقلعمعتعمل ا مب أتل اللسـاي والشـبا  فحسـ ، بل معهما، و ُلا مر ا
 متحدة قواة، في مر ز تعددية األطراف، قعذفل رالما أفضل للجمعر، ولب بترك أحدا وراي اا

ولتحق ت تلا األهداف، يج  أن  ؤ د التزاملا ماألمم المتحدة وبتعددية األطراف، و ُلا مالتضـــــامب  
رسر الحدود والمجموراي واألتعالا ولُلا، لضــرورد التعاون الدوليا وقد أ س  وباي ف رو   ورو ا أ   مب ا

فدن ارتماد ا ال وم لإلرالن المتعلت مااحتفال مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب لألمم المتحدة يشذل خ وة 
 ر عسعة  حو ضمان  جاح رمللا المشتركا
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 (19 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  توبو

 ائم لتوبو لدى األمم المتحدة، كوكو ك اييدوبيان الممثل الد  
، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
مالفر سعة[ :]األصل  

أبلول/قـــــــــــستمسر لالحتفال مالُ ر  الســـــــــــلواة  21و  في ترح  تورو معقد ااتتماع الرتعر المســـــــــــت 
المستقسل الُد  رادب، األمم المتحدة التي  حتاتها: إرادة ”مسة والسبع ب لمل متلا المشتر ة تح  شعار: الخا

 ا“ت ك د التزاملا الجماري بتعددية األطراف

وق  يععش تع  العالم في إن حدث ال وم، إلى تا   ملاقشـــت  التي ا تزال مســـتمرة ال وم، ي تي في  
مة صحعة رالمعة لم يسست لها مث ل  اي تداععاي اقت ادية واتتماععة خضم اض راماي رمعقة، ضخمتها أز 

خ  رةا وقد  شــــف  رب ضــــع  دوللا وترام هاا ولم يحدث مب قسل أن  ا   الحاتة إلى تعزاز   ام متعدد 
 األطراف مسؤول وملفتح ودارم بهُا الوضوحا

عالمعة الوح دة التي تتمتر متحدة، في ضـــــــــــــوي اللجاحاي التي حققتها، ت ل هي المل مة الواألمم ال 
 مالشرععة الالزمة إلدارة الشؤون العالمعةا 

ولُلا، فدن اتتماع ال وم بتعح للا الفرصــة للت ك د رلى أهمعة تعددية األطراف، التي تتعرض لتهدبد  
م القومعة واللزرة اا فرادية الجامحةا  ما تتعح للا تق ع أكسر مب أد وق  مضـــــــــى، مســـــــــس  إرراي التراتر إلى

 رمل مل متلا مجرأة والت لر إلى المستقسلا

راما مب وتودها ا يمذب إ كارهاا وقد أقـــــــــــــهم ، في تملة  75إن إ جازاي األمم المتحدة خالل  
 رة األتلسعة؛ وفي أمور، في التعج ل معملعة إ هاي ااقـــــــــــتعمار في ردة أقالعم بتحرار الشـــــــــــعو  مب الســـــــــــع

خالل رملعاتها المختلفة لحفظ الســـــالم؛ وإ قا  مماي اماف مب التخفعف مب حدة العدبد مب ال ـــــراراي مب 
األرواح، مفضـــــــــــــل ما تقوم م  مب أرمال إ ســـــــــــــا عة تدبرة مالثلايا ورالوة رلى  لا، فهي لم تدخر تهدا في 

ال أكثرها طموحا حتى امن خ ة التلمعة المستدامة ضمان رفاب السذان مب خالل خ   إ ما عة مختلفة، ا بز 
 ، التي ارتمدي قسل خمس قلوايا 2030لعام 

كما أقهم  في تعزاز حقوق اإل سان رلى ال ع د العالمي ورمل  بال  لل مب أتل توف ر التعلعم  
مــا في الج ــد للجمعر، ممــا في  لــا لمالب ب األطفــال، وخــاصــــــــــــــة الفتعــاي في تمعر أ حــاي العــالم، ا قـــــــــــــع

 اللامعةا  السلدان

ت  التقدم الكث رة التي حققتها مل متلا، فد ها ا تزال توات  رددا مر  لا، وبالررم مب اإل جازاي وأو  
راماا  75ا يح ـــى مب التحديايا والواقر أن رالملا مع د  ل البعد رب العالم الُد ت ـــورب مؤقـــســـوها قسل 

 ز والفقر والجوع وال ــــــراع المســــــلح واإلرها  وتي ر الملاخ والتم ا بزال رالملا بوات  م اهر ردم المســــــاواة 
مجمعر أ وار  ومشـــــاكل الهجرة واألوبمة، مثل مرض الف رو  التاتي، الُد  شـــــ  رب هشـــــاشـــــتلا الجماععة 
وشـــــــــذا في  ل ما  لا  عتقد أ   مؤ دا وتسرز  ل تلا التحدياي أهمعة متامعة وتســـــــــرار اإلصـــــــــالحاي التي 

افت آراي إبزولوالي ور رب مة، وملها إصالح مجلس األمب، ح ث أدي أفراقعا دورها بدرم تو تض لر بها المل 
 مب الل وص  اي ال لةا
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و ل تلا التحدياي تت ل  ملا اتخا  إتراياي قـــــــــــــراعة وحازمةا وارح  وفد تورو بتمذب الدول  
الُ ر  الســـــــلواة الخامســـــــة األرضـــــــاي مب ااتفاق رلى إرالن قود قا م رلى توافت امراي مشـــــــ ن ااحتفال م

المســـــــــتقسل واعسر مشـــــــــذل ا لبس تع  رب رواتلا المشـــــــــتر ة والتزاملا والســـــــــبع ب لألمم المتحدة، وات لر إلى 
 الجماري تجاب األمم المتحدة، وبالتالي تجاب تعددية األطرافا

دبلامعة  وهلا بلبيي أن  تُ ر أن تعددية األطراف لعســــ  م د حال مب األحوال مســــ لة محددةا إ ها 
ل، بهدف إلى الحفاظ رلى اقتقرار الل ام الدولي للعمل الجماري يج  حمابتها وتعزازها مب خالل  هج شام

 في األتل ال والا 

الواردة في اإلرالن المُ ور هو أمر ملح، هلا وامن،  12ولُلا، فدن تلف ُ اإلتراياي األقاقعة الـــ  
 لا، يج  أن  سدد تضـــاملا والتزاما أكسر في إطار تعددية  لضـــمان أا يذون مجرد إرالن آخرا ولكي  فعل

 ف، التي ت ل المل مة هي التجس د الملاق  لهاااألطرا

واود بلدد، تورو، أن ييتلم هُب الفرصــــة الرقــــمعة ل ؤ د مب تدبد التزام  الكامل ممقاصــــد ومبادئ  
، 1960أبلول/قـــستمسر  20مل مة في م ثاق مل متلا المشـــتر ةا ولُلا، ما فتم  تورو ملُ ا ضـــمامها إلى ال

ي األخر ، واض لع  م دوار هامة، مما في  لا في بلاي السالم واألمب تعمل مشذل  امل مر الدول األرضا
 الدول  ب، ومذافحة اإلرها ، وتعزاز حقوق اإل سان والتلمعة المستدامةا

مالا و ؤ د مجددا رلى وفي الختام، و ما  ان الحال في الماضـــــي، قـــــتواصـــــل تورو أداي دورها  ا 
ُبب قـــــــــــــعمذلـــا لـــا وحـــدهمـــا مب تعزاز مجتمر دولي رـــادل أهمعـــة تعـــدديـــة األطراف والقـــا ون الـــدولي، اللـــ

 وموحدا ومزدهر
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 (21 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  زم ابوي 

 م لزم ابوي لدى األمم المتحدة، فريدريك موسيوا ماكاموري شافابيان الممثل الدائ  
الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة ، في 2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

ل في إن ااحتفال مالُ ر  السلواة الخامسة والسبع ب لألمم المتحدة بتعح لمجتمر األمم فرصة للت م 
تاراخ المل مة وتق عم إ جازاتها، والبحث رب قــــــسل لمضــــــارفة الجهود لمواتهة التحدياي الحالعة والمســــــتقسلعة 

وحقوق اإل ســــــــــان والتلمعة المســــــــــتدامةا وفي مواتهة التحدياي العالمعة المعقدة  تعما بتعلت مالســــــــــالم واألمب
تة الملحة لتحق ت التلمعة المســــــــــــتدامة ( إلى تضــــــــــــخعم الحا19-األخر ، أدي تا حة ف رو   ورو ا  كوف د

المرتكزة رلى تعــدديــة األطرافا وا شــــــــــــــا أن العمــل معــا قـــــــــــــعمذب المجتمر الــدولي مب معــث األمــل في 
 الشدا دا مواتهة

وتؤمب زمبابود إيما ا راقـــخا ممجتمر دول رادل ومل ـــ ، مســـترشـــدا مااحترام المتبادل والمســـاواة  
اي ومراراة المبادئ األقـــــاقـــــعة للمل مةا ولُلا،  الحظ مقلت ت ـــــارد في الســـــعادة ب ب تمعر الدول األرضـــــ

القواة   قـــلحة ف ة، تح  قـــتار المشـــارر القومعة، واللزرة الحما عة واألحادية التي تســـتخدمها معض الدول 
 حماية حقوق اإل سان لتقواض شرععة الحذوماي الملتخبة دقتورااا

قسراة ا فرادية ر ر قا و عة ضد الدولا وهُب التداب ر  و شعر مقلت رم ت إزاي اقتمرار فرض تداب ر 
ال ـــــــارمة إ ما تضـــــــر مقدرتلا رلى الح ـــــــول رلى رأ  المال ألرراض ااقـــــــتثمار والتلمعة، رلى أهم تهما 

المشـــــــــــــار ة الكاملة في البالية لتمذ للا مب تحق ت أهداف التلمعة المســـــــــــــتدامة، بل وتمس  ُلا قدرتلا رلى 
هُب التداب ر تشذل خرقا صارخا للمبادئ األقاقعة للقا ون الدولي وم ثاق األمم المتحدة، ااقت اد العالميا و 
 واج  إزالتها فوراا

وتعما  ت لر إلى المســـــتقسل، يج  رل لا أن  عزز رملعة اا تعار التي قـــــتفضـــــي إلى اقت ـــــاداي  
ون التموال الكافي والقابل اللســــاي والرتال رلى قدم المســــاواةا وقــــعذ مســــتدامة وشــــاملة، يشــــارك ف ها  ل مب

للتلسؤ رامال أقــاقــعا في بلاي رالم أكثر مســاواة واقــتدامة للجمعرا إن العالم محاتة إلى   ام اقت ــادد رادل 
 يف د تمعر الدول،  س رها وصي رها، و  ام إ ما ي رالمي يعزز تلمعة السلدان الفق رةا

، هو “رادب، األمم المتحدة التي  حتاتهاالمســــــــــتقسل الُد  ”ُا ااحتفال، المعلون و ان موضــــــــــوع ه 
المسدأ التوت هي للحواراي مب الف ـــــــــــــول الدراقـــــــــــــعة إلى القر  وقاراي مجالس اإلدارة والملتدياي الدولعةا 

ف ال موحة والرقــــا ل الر عســــعة مب مختل  األطعاف هي أن العالم يحتاج إلى أمم متحدة قواة لتحق ت األهدا
التحوالعة ور رها مب الترت باي المتعددة  2030التلمعة المســـــــــــــتدامة لعام  التي حدد اها أل فســـــــــــــلا في خ ة

 األطراف األخر ا

الســـــــالم لعس مجرد معا  ”إن الســـــــالم برتب  ارتباطا و عقا مالتلمعة، و ما احظ   لســـــــون ما دبال،  
العق دة والدبب الجمعر، ميض الل ر رب العرق واللون و  ال ـــــراع؛ الســـــالم هو ته مة ب مة يمذب أن بزدهر ف ها

 ا“والجلس ]و[ ال بقة
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ولكي بتمذب العالم مب تحق ت التلمعة المســـــتدامة،  حتاج إلى ب مة خالعة مب الحرو  وال ـــــرارايا  
ولهُا الســـــس ، بلبيي للمجتمر العالمي أن يحتشـــــد وراي حملة أفراقعا إلقـــــذاي المدافر للمســـــاردة رلى ته مة 

 ل روف المؤاتعة لتلمعة القارةاا

ا، وإ   ســــعى تاهدبب إلى تحق ت الســــالم واألمب، وحماية حقوق اإل ســــان والتلمعة المســــتدامة، ختام 
فضـــال رب بلاي رالم أفضـــل لشـــعوبلا، فللســـتمد اإللهام مب امماي المؤقـــســـ ب وروح األمم المتحدة، متمثلة في 

 اق هو األقا  الراقخ لم  ر ا المشتركمقاصد الم ثاق ومباد  ا واج  أن ي ل الم ثا
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 (21 فحة، صA/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر أيضا  تنزانيا

 بيان الممثل الدائم لتنزانيا لدى األمم المتحدة، كنيدي بودفري باستورن   
 لجلسة الثالثة المست  فة للجمععة، في ا2020تشراب األول/أكتوبر  26أدلي بهُا السعان حضوراا بوم اإل ل ب، 

 العامة
 

تتعح الُ ر  السـلواة الخامسـة والسـبع ب فرصـة فرادة للمجتمر الدولي إلرادة ت ك د التزاملا المشـترك  
م ــــون الســــالم واألمب في العالم، وبالتالي تعزاز التلمعة ااتتماععة وااقت ــــادية، فضــــال رب حماية حقوق 

 لما اإل سان في تمعر أ حاي العا

الُد  رادب، األمم المتحدة التي  حتاتها: إرادة ت ك د التزاملا المســـــــــــــتقسل ”وإ   تلاول موضـــــــــــــوع  
، مب المهم “مب خالل العمـــل المتعـــدد األطراف الفعـــال 19-مواتهـــة  وف ـــد -الجمـــاري بتعـــدديـــة األطراف 

 ة التلمعة المســـــــــــــتدامة لعام الت ك د رلى الدور الُد قام  م  األمم المتحدة، مما في  لا ارتماد وتلف ُ خ
 ثلي رلى تهود المل مة للحد مب الجوع وردم المســــــاواة ب ب الجلســــــ ب، ومعداي وتعاي األمهاي ا و 2030

واألطفال، وا تشـــــــار ف رو   قص الملارة البشـــــــراة، فضـــــــال رب زاادة فرص الح ـــــــول رلى المعاب الل عفة 
حتاج إلى تعاون ازاي، ا بزال هلاك تحدياي ردبدة توالم مو ة، في تملة أمور و درك تماما أ   ررم اإل ج

 دولي في الت دد لها، مثل ال راراي التي طال أمدها وردم المساواة والفقر وتي ر الملاخا 

وا بزال رشــــــرة في الما ة مب قــــــذان العالم يععشــــــون في فقر مدقر ال وم، واذافحون مب أتل تلسعة  
ت ال ــحعةا رالوة رلى  لا، التعلعم والح ــول رلى المعاب والمرافأمســ  ااحتعاتاي األقــاقــعة مثل ال ــحة و 

مب المتوقر أن تؤدد آ ار أزمة ف رو   ورو ا إلى تفاقم الوضرا وفي هُا ال دد، ا بد مب بُل تهود أكثر 
 تلسعقا وت  عا في إطار مل ومة األمم المتحدةا 

 جـازب رلـدمـا  عمـل معـاا إن ااتجـاب رـامـا، برهلـ  األمم المتحـدة رلى مـا يمذللـا إ 75ورلى مـدار  
متزابد للقراراي اا فرادية التي تتخُها معض الدول األرضـــــاي يفرض مالت ك د أ را قـــــلسعا رلى الل ام المتعدد ال

األطراف واقوض المبادئ العمعقة التي أ شـــم  رلى أقـــاقـــها األمم المتحدةا وإ ا أرد ا تحق ت المســـتقسل الُد 
ن  ؤ د مب تدبد تهود ا الجمـاععـة لدرم لتي  حتـاتهـا، بلبيي للـا  دول أرضــــــــــــــاي أ رادب واألمم المتحـدة ا

 األطرافا  تعددية

و رح  ماإلصـــــــــــــالحاي الجاراة داخل مل ومة األمم المتحدة والتي تهدف إلى تعل المل مة أو ت  
حســـــــ ب  فاية صـــــــلة مالقرن الحادد والعشـــــــرابا و حب مقتلعون للياية م ن هُب المبادراي مالية األهمعة في ت

ن أكثر ماليمة للت دد للتحدياي األقاقعة التي ما زال  توات  رالملاا وفي هُا المل مة وفعال تها لكي تكو 
الســــعاق، فدن تلزا عا تلتزم مالمفاوضــــاي الحذومعة الدولعة الجاراة مشــــ ن إصــــالح مجلس األمب، وتحث تمعر 

  ددا الدول األرضاي رلى مواصلة المشار ة السلاية في هُا ال

في أ شـــــــــــ ة األمم المتحدةا وما فت  بلدد بلتزم مم ثاق األمم  وتفخر تلزا عا ممشـــــــــــار تها اللشـــــــــــ ة 
المتحدةا و عر  رب امتلا لا واحتراملا للُبب دفعوا الثمب الفادح في أداي الوات ا وتلزا عا تســاهم مشــذل م رد 

اي حفظ الســـــــــــــالم مب أتل تعل الحعاة مالرتال واللســـــــــــــاي الُبب يعملون تح  راية األمم المتحدة في رملع
 للجمعرا أفضل

و ت لر إلى ارتماد  اتح لإلرالن مشــــــ ن ااحتفال مالُ ر  الســــــلواة الخامســــــة والســــــبع ب إل شــــــاي  
   المتحدةا األمم
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 ((40 المرفت ، A/75/PV.3 (Resumption 1) ا  ر  لسوينف

 بيان السيد محمود ع اس، رئيس دولة فلسوين  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26إل ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم ا

 
الترتمة اإل كل زاة[  الوفدوقدم  مالعربعة؛ :]األصل  

بع ب إل شـــاي األمم المتحدةا و حب  كب تحتفل دولة فلســـ  ب مر العالم ال وم مالُ ر  الخامســـة والســـ 
ئ التي ت قس  رل هاا فال بوتد مل مة دولعة تع ي األمل بواقر أفضل ااحترام لهُب المل مة العت دة وللمباد
اد وال ـــــــــــــالحعاي المملوحة لها لتحق ت مقاصـــــــــــــد م ثاقها، وفي الفر لدولي مثل األمم المتحدة،   را ل امعها ا

 الم  را صلب  حت الشعو  في تقرار 

ارة األمراذعة رلى هُب وفي الوق  الُد يشـــــــــتد تع  الهجوم مب قـــــــــل ة ااحتالل اإلقـــــــــرا  لي واإلد 
 ــلا للقا ون الدولي ل حتي تمثالمل ومة الدولعة ورلى قراراي الشــرععة الدولعة، بزداد تمســذلا بهُب المل مة ال

 وللعالقاي المتعددة األطراف في العالما 

ي األمل رلى األمم المتحدة، الشـــــــــاهد التاراخي رلى  كست ، لتكون الدارم رقد الشـــــــــع  الفلســـــــــ  ل 
لمشــــــروع مب أتل حرات  واقــــــتقالل ا وما زللا  لت ر مب األمم المتحدة إتمام مســــــؤول تها  املة في للضــــــال  ا
 سلمعة لقضعة فلس  ب وفت الشرععة الدولعةا التسواة تحق ت ال

  هـُب المل مـة تضـــــــــــــر م ثـاقهـا، والمجتمر الـدولي يعتمـد ومب المفـارقـة، أ ـ  في الوقـ  الـُد  ـا ـ 
ان واتفا عاي تلعف،  ان الشع  الفلس  لي يئسل  مب  افة حقوق  التي     اإلرالن العالمي لحقوق اإل س

 رل ها تلا الموا  تا 

ر قــبعة رقود شــعوبا  تتحرر ودوا تســتقل وتلضــم لألمم المتحدة واحدة تلو األخر ، لى مداشــهد ا ر 
ق ت حرات  ق   قضـــــــعة فلســـــــ  ب بلدا قا ما رلى تدول أرمال المل مة، لعس ألن شـــــــعسلا متقارس رب تحوب

لت  د بوصو  ل اقتقالل ، فشعسلا متمسا محق  في تقرار م  رب، وملاضل ضد ااحتالل وااقتعمار، ولم تحِّ 
 رب التحرار وااقتقالل ررم تتامر المحب وخ باي األملا 

ررات  و حضارة  فخر بها ب ب األمما لقد رمَّر بلدا ا و هض ممجتمعاي في كما أن شعسلا أص ل و  
بتوق  أبدا، بل يشـــــتد بوما معد بوم، وشـــــعسلا ببقى  رضا ولكب ال لم التاراخي الُد وقر رلع  لمكل مقاع األ
 وفي الشتايا  أرض  صامدا في

مســــتو  الدولي، ا تزع لقد واصــــل الشــــع  الفلســــ  لي  ضــــال  المشــــروع رلى ال ــــعد  افةا فعلى ال 
الفلســــــــ  لعة مالحضــــــــور في الجمععة العامة  مذا ت  ال سعععة ب ب األمما فقد بدأ ا ومب خالل مل مة التحرار

ا وقلواصل العمل لل ل حقلا في 2012ام ، وأصبحلا دولة مرا با في ر1974لألمم المتحدة  مراق  في رام 
لماضـــــــــــــي، تمذلا بلجاح مب أن  كون أحد رواد المل ومة العضـــــــــــــواة الكاملة في األمم المتحدةا وفي العام ا

 وال  با  77شعو  مب خالل تروقلا لمجمورة الـ الدولعة في تحق ت التكافؤ ب ب ال

 ما ا ضـــــــم  دولة فلســـــــ  ب إلى  اراوأخُ ا رلى راتقلا تمث ل  لثي شـــــــعو  العالم مذل وفاي واقتد 
تزمون بتعزاز حقوق اإل ســان وقــعادة القا ون وضــمان دور العدبد مب المعاهداي وااتفاقاي الدولعة، و حب مل

 ت   را للشبا ا أكثر فعالعة للمرأة ودور أكسر 
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في  ارايبؤمب معدالة قضــــ تلا ومر زاتلا، ررم تكا ر األزماي وال ــــر  وال وم،  توت  مامتلان لكل مب 
ة، ولكل مب يقدم المســا دة اإل ســا عة العالم، ولكل مب يقدم الدرم الســعاقــي للا، التزاما مر م ثاق األمم المتحد

رار الجمععة حل رادل لقضعة الالتم ب الفلس  ل  ب وفقا  لق واإل ما عة لشعسلا ومؤقسات  ولألو روا حتى تحق ت
 (ا 3- د 194العامة 

هو إا ا عذا  لما تؤمب م  دولة فلســـــــ  ب م ن االتزام  م ماإلتماع ماال و  إن اإلرالن الُد  عتمدب 
ردا وقــالما ن الدولي هو الضــمان لتحق ت العدالة، وأن م ثاق األمم المتحدة ببقى األقــا  لعالم أكثر مالقا و 

 يسق  بتقادم الزمب بل ي بح ضرورة أكثر إلحاحاا  وازدهارا، وأن القا ون الدولي ا

لتهدبد ن تمعر الدول ماحترام الم ثاق والقا ون الدولي وقراراي مجلس األمب وبعدم ااإلرالي ال   
فهل قــتلتزم إقــرا  ل ماقــتعمال القوة أو اقــتخدامها ضــد قــالمة األراضــي أو ااقــتقالل الســعاقــي ألد دولةا 

للقا ون خرقها في ا تهاكها رلى مد  قـــــــــــــبعة رقود؟ ألم يحب الوق  إل هاي بهُب القوارد التي اقـــــــــــــتمري 
 مب مذاف تها؟ ومسايلتها رب ترا مها محت الشع  الفلس  لي والشعو  العربعة بدا  

 الس داي والسادة،  

لعة وم ـداق تهاا وما أقري م  حقا أصـ ال تبقى قضـعة فلسـ  ب اامتحان األكسر لهُب المل ومة الدو  
  قسل أقلا    ل  أكثر وا  افة، ا للحقوق 

 كســـار واا د ار ررم ال لم الواقر رلع ا وحتما قـــ لال مذا   الشـــرري عا رلى ااوابقى شـــعسلا ر ـــ 
ة، رلى  سععي ب ب األمم، حرا  راما آملا و امل الســــــعادة في دولت  المســــــتقلة، وراصــــــمتها القد  الشــــــر عوال

 ا 1967حدود رام 

 اا ق ت مقاصدهأقر  إلى الوفاي مم ثاقها واالتزام ممباد ها وتح كل رام واألمم المتحدة 

 والسالم رلعذم ورحمة هللا وبر ات ا 
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 (41، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  الكرسي الرسولي

 وبيان الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الكرسي الرسولي  
 ة، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العام2020ول/أكتوبر تشراب األ 26ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم اإل 

 
 الس د الر عس 

يسر ي أن أشارك في هُا ااتتماع اافتراضي الرتعر المستو  لالحتفال مالُ ر  السلواة الخامسة  
 وقةاالرقولي لهُب المؤقسة المرموالسبع ب إل شاي األمم المتحدة، وللجدد درم الكرقي 

 در أمل لتحق ت الماضعة، اتجه  شعو  العالم إلى األمم المتحدة  م 75واي الــ ورلى مد  السل 
الســــــالم والو ام ب ب دول العالما وتلسوا إلى المل مة الرمبة في وضــــــر حد لل ــــــراع واللزاع، وفي احترام أكسر 

م المتحدة م ن رب توقر أقــــــاقــــــي لألم تعس را -واللهوض مالعدالة لكرامة اإل ســــــان، وتخفعف المعا اة والفقر، 
ا فحس ، بل قتعمل معزم أكسر رلى تعل هُب المثل حقعقة المل مة لب تؤ د المثل العلعا التي ت قس  رل ه

 واقعة في حعاة  ل امرأة ورتلا

واضـــــــ لر  ، درم الكرقـــــــي الرقـــــــولي األمم المتحدة1964وملُ اارتراف م   دولة مراق  في رام  
أن  تعاقسون أمام الجمععة العامة يحثون هُب المؤقــــــــســــــــة اللس لة رلىقد مثل الباماواي المبدور  شــــــــ  ف هاا و 

 -تكون مر زا أخال عا، ح ث يذون  ل بلد في دارب، وح ث تجتمر أقــــــــرة األمم، وح ث بتقدم المجتمر الدولي 
 لعالمعةاتعددة األطراف للتحدياي اإلى تا   الحلول الم -بروح مب األخوة اإل سا عة والتضامب 

فســـــــــــــلـــا أو  ررى أ يمذللـــا أن  كتفي مـــالتفك ر في  ا حـــة ف رو   ورو ـــا مجالي، او مـــا ب لـــ  تـــ 
اا قســـــاماي؛ بل يج  أن  عمل معا للتيل  رلى أقـــــوأ امفاي التي يعا ي ملها العالم، مر مراراة أن الع ي 

 رلى أقرة األمم م قرهااالُد يحمل  البعض بؤ ر مالضرورة رلى البشراة و 

اف طر دمرب العل  واللزاع، وتل  األ اي الحر  وال ـــــــــــراع، وإصـــــــــــالح ماورمل  المل مة رلى إ ه 
المتعارضــــــة إلى طاولة المفاوضــــــاي حتى بتســــــلى للدبلوماقــــــعة والتفاوض معا الفوز بهُا ال وما  ا   هلاك 

ق دا ما إلى مسـتو  تسل  حد الكمال، ولم تر  تحدياي وا تكاقـاي، وحتى تلاقضـاي وإخفاقايا األمم المتحدة لم
 لى ال الح العاماة را ومثلها العلعاا وقد أضري بلفسها  لما ا ت ري م الح مع لاقمه

وقتحتاج األمم المتحدة دا ما إلى تلشع  الروح األصلعة مب أتل تعل مقاصد م ثاق األمم المتحدة  
التي  دبلوماقــ ون هلا والسلدانحاتة إلى أن بلتزم ال ومباد   خاصــة بها، في قــعاق رالم متي را وهلاك أيضــا

ى تحق ت ال ــــالح العام محســــب  عة مب خالل توافت ي إليمثلو ها مب تدبد مالمهمة الشــــاقة المتمثلة في الســــع
 آراي حقعقي وحلول توتعقعةا

 وم إن األمم المتحدة التي تتحد ف ها شـــــعو  العالم في حوار ورمل مشـــــترك، تشـــــتد إل ها الحاتة ال 
 الملقوصة لشعو  العالماضى لالقتجامة لآلمال ر ر أكثر مب أد وق  م

 أشذر م رلى حسب اقتمارذما 
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 (42، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  حاد البرلماني الدوليتاال 

 برلماني الدوليسيدة بابرييال كويفاس بارون، رئيسة االتحاد البيان ال  
 الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة، في 2020تشراب األول/أكتوبر  26 ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم اإل

 
 أصحا  السعادة، 

ر عم أن أ قل لكم الرقــا ل الر عســعة للمؤتمر العالمي الخامس لروقــاي السرلما اي، الُد إ   لشــرف  
 ا 2020رقد افتراضعا في آ /أرس س 

م المساواة، والتم  ز واتهة التحدياي العالمعة: الفقر وردلسرلما اي ملسرا مشتر ا لملقد أرقى روقاي ا 
س مي، والهجرة الجمـاععـة، واا تشــــــــــــــار اللوود، ورـدد مب القـا م رلى  وع الجلس، وتي ر الملـاخ، والتـدهور ال

 المسا ل األخر  التي تهم البشراةا 

أحدث األمثلة رلى  لاا ووباي ف رو   ورو ا هوام ة وتؤ ر رلى مع موهُب التحدياي العالمعة متر  
تبارها المســــــــــــار ماتعذعةا وأبد إرالن روقــــــــــــاي السرلما اي مقوة أهداف التلمعة المســــــــــــتدامة مار لا وأكثرها درا

ن الســـــــــعاقـــــــــي الوح د القابل للت س ت لقعادة العالم للخروج مب أزمت  الحالعة واللهوض برفاب اإل ســـــــــان، دون أ
بد مب توفر  امةا والفشــــل في بلوغ أهداف التلمعة المســــتديســــعلا ا  ا و حب ببســــاطة ابتخل  أحد رب الر 

 اإلرادة السعاقعة إ ا أرد ا اللجاحا

لما اي العالم بدرم التداب ر الرامعة إلى تعل السرلما اي أكثر ا فتاحا وشــموا لجمعر وتعهد روقــاي بر  
ا إلى اقـــــتجامة أقو  لتعددية عة والحذم الرشـــــ دا  ما درو ا ، لكفالة الديمقراطقـــــعما اللســـــاي والشـــــب اللا ، وا

لمتحدة وتل عمها مب خالل قا مة رلى القوارد لتحدياتلا العالمعة، اقـــــــــــــتلادا إلى مبادئ م ثاق األمم ا أطراف
اف الحذم بترت  رلى تعددية األطراف إضــــــــع األمم المتحدة، مارتبارها أهم مؤقــــــــســــــــة للحو مة العالمعةا وا

لة، ح ث فشــــل  حذوماي  ث رة تدا  ة، تز عا ،  تعجة معا  رام للمســــايتي األزمة الحالعة للتعدديالوطليا وت 
لمتحدةا و ما قال روقــاي السرلما اي، فدن القراراي المتخُة في إطار في الوفاي مالتزاماتها الخاصــة في األمم ا

 قتدامةا ديمقراطعة وشموا وا متعدد األطراف، يئسمر تع  صوي برلما اتلا، أكثر

مر األمم المتحدة،  ما بلبيي أن يسهل المزاد  ما اي أن تشارك مشذل أكثر  شاطا  واتع ب رلى السرل 
مزاد مب المدخالي مب السرلما اي، مر ضــمان أن تعذس قراراي الحو مة في مب إصــالحاي األمم المتحدة ال

 األمم المتحدة إرادة الشعو  مشذل أو تا 

ها القود سلواي العشراب الماضعة رب ت ب دفي ردة قراراي رلى مد  ال د أررب  الجمععة العامةوق 
مر  لــا، ورلى الررم مب التقــدم الكس ر، لهــُب الرواــة  اتهــا المتمثلــة في مئعــد برلمــا ي لعمــل األمم المتحــدةا 

لمتحدة الســـبع ب إل شـــاي األمم اتتحقت هُب الرواة مالكاملا وآمل أن تكون هُب الُ ر  الســـلواة الخامســـة و  لم
 ا اي وااتحاد السرلما ي الدوليا القة ب ب األمم المتحدة والسرلمبداية تدبدة في الع

 مل معا مشذل أو ت مب أتل رالم أفضل للجمعرافللكب  حب التي  را لقد حان الوق  لكي  ع 
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 (43، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  جامعة الدول العربية

 عة الدول العربية؛الغيط، األمين العام لجام د أبون السيد أزمبيا  
 فة للجمععة العامة، في الجلسة الثالثة المست  2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
مالعربعة[ :]األصل  

 م ب العام،معالي األ 

 قعادة ر عس الجمععة العامة، 

 الس داي والسادة، 

اخ األمم المتحدة وقـــــــــــــ  إ جازاي متعددة بهُب الُ ر  الهامة في تار م لالحتفال بلعقد اتتمارلا ال و  
قس ل لمعالجتها  تمععا رلى أ   اومتراكمة يحت لهُب المل مة الدولعة أن تفخر بها، وتحدياي راصفة  تفت 

 ل العمل الدولي المتعدد األطرافاإا مب خال

 قاا قوة أو  تحمل  مب لها وما رل ها، وبذل ما ذل مالقد أ ست  العقود الماضــــعة أن األمم المتحدة م 
لُد ضـــــــــع ، تبقى المل مة األهم والمل ـــــــــة األولى إل قا  األتعال القادمة مب واالي الحر ، رلى اللحو ا

ب، وحشــــد اإلراداي واإلمذا عاي ن الدولي ل ــــون الســــلم واألمب الدول  هدف إلع  الم ثاق، وتل عم ودفر التعاو 
يمذب ألد دولـة مع لهـا أو تجمر مب الـدول أن  لتي اي العـالمعـة والتحـديـاي العـابرة للحـدود المعـالجـة األزمـا

 قوتهااتواتهها ممفردها أو مجهودها الوطلعة الخال ة، مهما بلي  

عة للدول األرضاي، لكلها ة هي في األقا   تاج لإلراداي السعاقإ لا  علم أن مل ومة األمم المتحد 
 ااتها وأتهزتها المختلفة، وشـــــجارة قواتها ضـــــل  عادتها الحذعمة واأل شـــــ ة المقدرة لو أيضـــــا تعمل وتلجح مف

المعادبب حول العالما وبالتالي، بتوت   الملتشرة في رملعاي حفظ السالم وإخالص موعف ها العامل ب في  افة
مي إلى تمذ لهـا مب ا   هُب المل مـة العراقـة وأن  درم  ل تهـد بر ل لـا أن  جـدد التزاملـا مالوقوف إلى تـر

 وتعزاز  فايتهاا  ااض الع ممسؤولعاتها

 راش، وفي هُا ال دد، أود أن أش د مالخ   ال موحة التي قدمها األم ب العام، الس د أ  و  و روت 
التحدياي المســـــــــــــتجدة التي  ق  ممعة واارتقاي معلعاي رملها لمواكبة وتهدب المخلص لت وار المل ومة األ

 ااأمامها و واتهه

خاصـــة في عل الضـــيوا الها لة التي بتعرض لها الل ام كما بتوت  رل لا، أوا وقسل  ل شـــيي، و  
ة، ورلى الُد وضع  امماي المؤقسون لهُب المل مالدولي، أن  جدد التزاملا الم لت ممبادئ وأهداف الم ثاق 

ااي الســـــلمعة لللزاراي والخالفاي للدول،  س رها وصـــــي رها؛ واالتزام مالتســـــو  رأقـــــها احترام الحقوق المتســـــاواة
 رب التهدبد ماقتعمال القوة أو اقتخدامها، والتوق  رب التدخل في الشؤون الداخلعة للي را واامتلاع

راما رلى ت قــــعســــها، تقدر رالعا  75ور عربعة، التي تحتفل أيضــــا هُا العام ممر إن تامعة الدول ال 
را دا للترت باي  مم المتحدة، وهي شـــــــــــــراكة تكاملعة تمثل  مو تاراكة الممتدة والمتم زة التي تجمعها ماألالشـــــــــــــ

بد مب اإلقلعمعة المل ـــــــــــــوص رل ها في الف ـــــــــــــل الثامب مب الم ثاق، وأمذب مالفعل مب خاللها تحق ت العد
 هاااإل جازاي المشتر ة التي  عتز ب
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في قوراا أو  اة ال راراي التي تع   ببعض دوللا، قوايو حب ملتزمون مالعمل في إطارها لتسو  
وااقتقرار في مواقر أخر ، قواي في العراق أو السودان أو ال ومال، ومعالجة العمب أو ل سعا، وتثس   األمب 
لت وار والتلمعة المســـــتدامة ل ـــــالح  افة ي تثقل مل قتلا العربعة، ودفر رجلة االتحدياي اإل ســـــا عة الها لة الت

 لها وشعوبهاادو 

العقود الحاضـــلة الدولعة  مقراراي الشـــرععة الدولعة ال ـــادرة رلها رلى مركما قـــتبقى األمم المتحدة  
قــــرا  لي لألراضــــي األقــــاقــــعة واألهم لقضــــعة العر  األولى، وهي القضــــعة الفلســــ  لعة، وإل هاي ااحتالل اإل

 ولت  المســـتقلة وراصـــمتها القد  الشـــر عة،الشـــع  الفلســـ  لي مب تقرار م ـــ رب وإقامة د الفلســـ  لعة وتمذ ب
 رق األوق ا ولتحق ت السالم العادل والشامل في مل قة الش

أود في الختام أن أشـــــــــ د ماإلرالن الهام الُد توافق  رلع  الجمععة العامة في الشـــــــــهر الماضـــــــــي  
لتي تايي م ، وبتمت ب رلى التزام الجامعة العربعة مذل الثواب  ا بة احتفاللا بهُب الُ ر ، وأن أو دمملاقـــــــــــــ

 ها تمععااالمتحدة في قس ل تحق ت األهداف التي   سو إل  رالقاتها ماألمم

 شذرا تزاال لكما 
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، A/75/PV.3 (Resumption 1 ا  ر  صييييندوق تنمية الشييييعوب األصييييلية في أمريكا الالتينية ومنوقة ال حر الكاريبي
 (44المرفت 

ة مجلس إدارة صييندوق تنمية الشييعوب األصييلية دة ميرنا كانينوهام كاين، رئيسييبيان السييي  
 يفي أمريكا الالتينية ومنوقة ال حر الكاريب

 ةالثالثة المست  فة للجمععة العام ، في الجلسة2020تشراب األول/أكتوبر  26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 
 

ماإلقبا عة[ :]األصل  

 عامة، الس د ر عس الجمععة ال 

  الس داي والسادة السفراي، 

د بت ل  مب ماقــم صــلدوق تلمعة الشــعو  األصــلعة في أمراذا الالت لعة ومل قة البحر الكاراسي، الُ 
 مب الشــعو  األصــلعة التي تععش 826ة مب مل ون رتل وامرأ  60دولة رضــوا في األمم المتحدة، وباقــم  22

 لا، بوما معد بوم،  واصـــــل البحر الكاراسي، أود أن أشـــــاطر م أ في أمراذا الجلوبعة وأمراذا الوقـــــ ى ومل قة
الشــدا د مثل تا حة ف رو   ورو ا، و ضــعف إعهار التضــامب والقوة والقدرة رلى ال ــمود، حتى في مواتهة 

 م المتحدة التي  حتاجا م مش ن المستقسل الُد  راد، ومع  األمأصواتلا إلى أصواي قادة العال

ذت ب، ماإلضـــــــافة إلى تعم ت أوت  ردم لر عس، رلدما وصـــــــل الوباي إلى األمراهُا العام، قـــــــ دد ا 
ي حالة مب الضـــع  الشـــدبد مســـس  ال روف الملاععة، المســـاواة القا مة، وتد مجتمعاي الشـــعو  األصـــلعة ف

خر ، ومحدودية فرص الح ـــــــــــــول رلى معدية قسل  لا، والتداخل مر األوبمة األوتفشـــــــــــــي األمراض ر ر ال
 قاقعة، في تملة أمورا الخدماي األ

ن اقتجاماي الشعو  األصلعة وممارقاتها الج دة في ممارقة حقوقها الجماععة  ا   ومر  لا، فد 
ومر مؤقــســاتها الخاصــة، و  مها  ا وقد  فُي تداب ر للحذم الُاتي في إطار تقال دها، بلياتها الخاصــة،فوراة

ا  ااحتعاطاي قد حاف   رلى ترا ها الثقافي، مر اتخط  األتداد التقل دد، واقـــــتخدام السُورا فال ـــــحعة، و 
رف بها مموت  التشــــــــــراعاي الالزمة في مجال اات ــــــــــال رسر الحدود والعالقاي، وممارقــــــــــة الحقوق المعت

 الوطلعة والمعاب ر الدولعةا 

معض الحااي، مقترحاي وملاشـــداي ضـــر الحرج تحديا للحذوماي التي أدرت ، في وشـــذل هُا الو  
بزال أماملا طرات طوال  رو اا ب د أن الوباي ب ب للا أ   األصلعة في اقتجاماتها لجا حة ف رو   و الشعو  ا

 رلى معلوماي محددة وم لفة رب الشعو  األصلعةا واج  أن  واصل العملقسل أن  تمذب مب الح ول 
 صلعةا ار أ  مة وبرامج وموارد محددة للشعو  األرلى تعزاز الكعا اي القا مة ومواصلة ت و 

 الس د الر عس  

عة، مقتلعون م ن وتهاي   ر ا العالمعة، ومعارفلا المورو ة رب أقـالفلا و  ملا  حب،  شـعو  أصـل 
تجامة و حب  دخل رقد العمل عة، مر ااحترام الكامل ألملا األرض، يج  أن تكون تزيا مب أد اقـــــــــــــاليُا 

ألوضـــاع ومعالجة ا 2030التلمعة المســـتدامة لعام   ر الُد يمذب أن  ســـهم م  في تحق ت خ ةهُاا لدبلا الكث
يمذب معالجة أد مب المشـــــاكل  ا الس معة وااقت ـــــادية والمالعة الحرتة الراهلةا لقد ب ل  للا هُب الجا حة أ  

 داف مشتر ةا دون توح د ال   والعمل معا مب أتل تحق ت أهأو ااحتعاتاي األقاقعة للبشراة 
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ة والتعاو عة وأن يعزز الشمولعة المجتمر الدولي أن يجدد أ ماط  ااقت اديو حب مقتلعون م    رلى  
الوفاي مالتزامات ا  راد معالجة التحدياي المت ــــــــــــلة  والتداخل ب ب الثقافاي وقدرت  رلى ااقــــــــــــتجامة مب أتل

رلى اللقاحاي، والتيل  رلى الفوارق قت ــــــــــــــادد وااتتماري لشـــــــــــــعوبلا، و فالة الح ـــــــــــــول ماإل عار اا
ن األمم المتحدة مشــ ن حقوق الشــعو  األصــلعة، الُد ارتمد في لتكلولوتعةا وفي هُا ال ــدد،  ثت م ن إرالا

 ، ق لفُ حقا خالل الفرصة التي بتعحها للا التاراخا2007هُب القارة  اتها في رام 

 الر عس الس د  

 حتاج إلى أمم ح امن أكثر أهمعة مب أد وق  مضــــــىا إن الحلم الت قــــــعســــــي لألمم المتحدة أصــــــب 
ة تماععة، يمذلها أن تت ــــــــــرف محزم إزاي القضــــــــــايا الر عســــــــــعة التي تواتهها متحدة أقو ،  اي قدراي و عاد

 إرمال الحقوق الفردية والجماععة لألفراد والشعو   افةا  البشراة، وتعزز

تكون ملة والفعالة للشــــــعو  األصــــــلعة حتى لعمل معا مب أتل أمم متحدة تح ى مالمشــــــار ة الكافل 
لاا إن وتود أمم متحدة تح ى مالمشـــــــــــــار ة الكاملة لممثلي الشـــــــــــــعو  مذا ا تئحترم تع  روا ا وتئل ر مقترحات

رالم أفضـــل  ااتتماراي واله ماي  اي ال ـــلة مب شـــ    أن يســـهم، بال شـــا، فياألصـــلعة ومؤقـــســـاتها في 
 مذث ر مما  عرف  امنا 

 شذرا تزاالا 
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 (45، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3  ا  ر منظمة التعاون اإلسالمي

 سيد يوسف بن أزمد العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالميبيان ال  
 ة للجمععة العامة، في الجلسة الثالثة المست  ف2020تشراب األول/أكتوبر  26ان بوم اإل ل ب، ُا السعأئدلي به

 
ة[مالعربع :]األصل  

 الس د ر عس الجمععة العامة، 

 معالي األمـ ب الـعـام لألمـم المـتـحـدة، 

 الس داي والسادة، 

 الس د الر عس، 

راما رلى مبادئ التعاون  51  ملُ مامتعاز، ت قـــســـإن مل مة التعاون اإلقـــالمي مل مة قـــعاقـــعة  
شــارك في تخل د الُ ر  ن أممبادئ م ثاق األمم المتحدةا واســعد ي أ والتضــامب، وتســترشــد أيضــا في مهمتها

الســلواة الخامســة والســبع ب إل شــاي األمم المتحدةا وهي ملاقــبة تؤ د مجددا إيما لا ممحوراة دورها في خدمة 
 املة، ودرملا لجهودها في تعزاز التعاون والتضـــــــامب ب ب األمم لمواتهةوالتلمعة الشـــــــ قضـــــــايا الســـــــلم واألمب

 مختل  التحدياي المشتر ةا 

الســــلواة الخامســــة والســــبع ب إل شــــاي األمم المتحدة في مرحلة د عقة يمر بها العالم   ر  وتتزامب الُ 
ســـــعاقـــــعة واألملعة ر ر ااقت ـــــادية والتراي تفشـــــي تا حة ف رو   ورو ا وتداععاتها ال ـــــحعة وااتتماععة و 

امب ب ب األمم لتضمل مة دورها ال لععي في تعزاز التعاون واالمسسوقةا وتت لر شعو  العالم إلى أن تؤدد ال
للتيل  رلى الجا حة التي تمثل تحديا مشــتر ا فرض واقعا تدبدا رلى مســتو  التعاون الدولي والعمل المتعدد 

 مهما  ا   قدرات  وإمذا عات ، أن بواته  ممفردبا قت ارة أد بلد،األطراف، وأ س  أ   لعس ما

حشــدي المل مة  امل إمذا اتها  حة،مة التعاون اإلقــالمي في معالجة آ ار الجا ومســاهمة مب مل  
وقدراي مؤقساتها، مما في  لا السلا اإلقالمي للتلمعة وصلدوق التضامب اإلقالمي، لدرم دولها األرضاي 

 للتعامل مر الجا حةا ُ الخ   الوطلعةفي وضر وتلف 

 الس د الر عس 

مجتمر الدولي إلى ال تعتسر القضــعة الفلســ  لعة قضــعة مر زاة، وتدروإن مل مة التعاون اإلقــالمي  
اا خراا الجاد والفارل في إطالق مســــــار قــــــعاقــــــي برراية دولعة متعددة األطراف مب أتل إيجاد حل رادل 

الدولي والمرتععاي الدولعة المتفت رل ها، مما في  لا قراراي  لعة وفت القا ون وشــــامل ودا م للقضــــعة الفلســــ 
 والقد  الشر عة راصمة للدولة الول دة، وحل الدولت با عة،مم المتحدة  اي ال لة ومبادرة السالم العرباأل

 مب تهة أخر ، تدرو مل مة التعاون اإلقــــــــــــالمي إلى حل تمعر اللزاراي مال رق الســــــــــــلمعة وفقا 
 لدولعةالقراراي الشرععة ا

رف العلعف وال ا فعة واإلقــــــالموفوبعا مب ومل مة التعاون اإلقــــــالمي تعتسر مذافحة اإلرها  والت  
 اي األولواة وااهتمام لمل متلا، و ا   قباقة إلى وضر األطر القا و عة لُلاا وتر  أهمعة تحدبد ي المجاا

 إطار مقاربة شاملةاومعالجة األقبا  العمعقة لهُب ال اهرة في 
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ي الحذمة، رلى اإلقــــهام في كما تعمل مل مة التعاون اإلقــــالمي، مب خالل إ شــــا ها لمر ز صــــو  
خ ا  العل  والت رف وإبراز  عم اارتدال والوقــــ عة والعدل والمســــاواة والتســــامح د لالجهود الرامعة للت ــــد

بعا  كراهعة اإلقـــالم( أيضـــا مرصـــد لإلقـــالموفو والتعايش ب ب تمعر األديان ممختل  طوا فهم وأديا هما وهلاك 
الدولا  مب رار رب الحااي التي بتعرض لها المســــــلمون في رددتم ت قــــــعســــــ  ملُ قــــــلواي واقوم مدرداد تقا

 و حتاج إلى وقفة تادة في هُا المجال لعدم تعراضهم للتم  ز أو العل  ضدهما

قة محقوق دل  معض صـــــــذو ها المتعلوأود اإلشـــــــارة إلى أن مل مة التعاون اإلقـــــــالمي راتع  ور 
ا مم مل مة التعاون اإلقـالمي لحقوق ال فل في اإلقـالم،اإل سـان، مثل إرالن القاهرة لحقوق اإل سـان، ورهد 

بتوافت مر المعاب ر الدولعة لحقوق اإل ســـــــان، ومب شـــــــ ن تعزاز التفارل والتعاون ب ب ه ماي حقوق اإل ســـــــان 
اإل ســــــــــــــان أن يمهد ال رات لتعزاز الل ام العالمي دا مة المســـــــــــــتقلة لحقوق التامعة لألمم المتحدة واله مة ال

 انااإل س لحقوق 

 الس د الر عس 

ضــــرورة مضــــارفة الجهود، مالتعاون مر أتهزة األمم المتحدة، لى تدرو مل مة التعاون اإلقــــالمي إ 
 حقوقها األقـــاقـــعةا وتعذس إليجاد حل دا م ومســـتدام لقضـــعة أقلعة الروه لسعا المســـلمة في معا مار، مما يذفل

د للمل مة ممبادئ تحق ت العدالة والمســــــــايلة مشــــــــ ن الدرو  المرفورة لد  محذمة العدل الدولعة االتزام القو 
هاكاي التي ارتكس  محت الروه لسعا، وتلاشـــــــــــــد المجتمر الدولي دروة معا مار إلى التلف ُ الفورد للحذم  تاا

 مؤقتةا ال ادر رب المحذمة مش ن التداب ر ال

 الس د الر عس 

لقضـــــايا ااتتماععة، وخاصـــــة ى صـــــع د آخر، تولي مل مة التعاون اإلقـــــالمي أهمعة خاصـــــة لرل 
، وتعزاز دورها في التلمعةا ولهُا، أ شــــــم  ه مة متخ ــــــ ــــــة لتلمعة المرأة عهاتمذ ب المرأة، واللهوض بوضــــــ

مقضـــــــــــــايا رضـــــــــــــايا وتهتم المل مة  ُلا مقرها القاهرة، وارتمدي خ ة العمل لللهوض مالمرأة في الدول األ
 اي التي تواتههماالشبا ، وارتمدي اقتراتعجعة لتلاول تمعر التحدي

 الس د الر عس 

دياي التي بواتهها العالم ال وم بت ل  تضـــــافر الجهود في إطار التعاون لتحإن التعامل مر مجمل ا 
لمتحدة، مر شـــر ا ها، وبخاصـــة األمم ا والتضـــامب الدول  با وقـــتواصـــل مل مة التعاون اإلقـــالمي مذل  باي

 لمتواصلة في هُا ال دداوبدرم مب دولها األرضاي وقادتها، مساهمتها ا

 ا أشذر م رلى اإلصيايا وشذرا لكم 
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 (46، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  كومنولل األمم

 ان السيدة باتريشيا سكوتالند، األمينة العامة لكومنولل األممبي  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26ب، بوم اإل ل أئدلي بهُا السعان 

 
 أصحا  السعادة، 

 والحذوماي،روقاي الدول  

 ر عس الجمععة العامة لألمم المتحدة، 

 م المتحدة،األم ب العام لألم 

 الملدوبون الموقرون، 

فاا مالُ ر  الســـلواة الخامســة رتعر المســـتو  احتااتتماع ال إ   لشـــرف وامتعاز لي أن أخاط  هُا 
يعملون معا مب أتل  -بل ون  ســـــمة  2,4-بلدا  54والســـــبع ب لألمم المتحدة ماقـــــم الكوملولث، الُد يضـــــم 

 اازدهار والديمقراطعة والسالما 

دة  حتاج: إرا المســـــــــــتقسل الُد  راد، واألمم المتحدة التي”الُد اخت ر لهُا ااحتفال، والموضـــــــــــوع  
و  ت ال ــــــــــــلة ومئلحا إن مذان ا عقاد الدورة األولى للجمععة العامة  “الجماري بتعددية األطراف ت ك د التزاملا

ر زاة، وقــتملســتر، للدن، في قارة م ثوديســ  الم 1946 ا ون الثا ي/بلابر  10المعقودة في  لألمم المتحدة،
 لسوروا في دار مار  ببعد أقل مب م ل واحد رب مقر أما ة الكوملولث

، 2019 ا ون األول/ديســـــــــــمسر  30 ة الكوملولث واألمم المتحدة مُ رة تفاهم تدبدة في ووقع  أما 
العالمعة الملحة،  قت ب مالعمل معا مشذل أو تا واتفقلا رلى التعاون مش ن القضايابلتزمان ف ها  مل مت ب شقع

 هاي العل  ضــــد اللســــاي ، وتي ر الملاخ، وإامل للجمعرمثل الحو مة والســــالم والتلمعة المســــتدامة واللمو الشــــ
 والفتعاي، والرااضة مب أتل التلمعة والسالما 

لجهود المتعددة األطراف و حتفي بهاا ومب ب لها، رلى وت  و قر ماإل جازاي الكس رة التي حققتها ا 
لدولي، ومعاب ر للقا ون اوص، إ هاي ااقــتعمار، ومعاهداي الســالم وحفظ الســالم، والت وار التدراجي الخ ــ
اإل سان، و ُلا زوال الف ل العل رد، والقضاي رلى معض األمراض، وتوقعر   اق التعلعم، والحد  حقوق 

 اف التلمعة المستدامةا فت امراي مش ن الحاتة إلى حماية ب متلا، وتي ر الملاخ، وأهدمب الجوع، وتوا

ل الــُد بتع ب هلــاك الكث ر مب العمــ بزال ا وفي  ث ر مب هــُب المجــااي،  مــا احظ المتكلمون، 
حدود القعام م ا وقد  شــــف  تا حة ف رو   ورو ا رب  قاا ضــــع  في ت هسلا الوطلي والمتعدد األطرافا فال

آخُ في اارتفاع مرة أخر ا والكراهعة والتع ــــــــــ  تئيلتا وتي ر الملاخ بهدد اقت ـــــــــــاداتلا وشـــــــــــعوبلاا والفقر 
ي ووقــــا   اإلرالم الجدبدة فرصــــا تدبدة وتهدبداي ةا وتمثل التكلولوتعاالســــعاقــــع بلتشــــرانا وتتزابد التوتراي

إا ممبــادراي وإتراياي تمــاععـة يمذب الت ــــــــــــــدد لهــُب التحــديـاي الجــدبـدة   ـاشـــــــــــــمــة رلى حـد قـــــــــــــوايا وا
 األطرافا  متعددة

اللا أو لت م رمادة، أن  توقر تد عقا ال وم ورلى بد األتعال المقسلة رلى الســـــــــــــواي تعما بتعورل لا،  ق 
عمل للت ـــــدد لهُب التحديايا وفي هُب األوقاي المحفوفة مالمخاطر، يج  رل لا،  قادة، أن تقارســـــلا رب ال
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يذب امن، والعالم  وإ ا لميذب  حب، فمب قـعقدم إتاماي وحلوا لشـعوبلا وملاخلا؟  إن لم سـ ل أ فسـلا قـؤال با 
 ؟تى إ ا  بوات  وباي رالمعا ر ر مسسوق وتحدياي أخر ، فم

ال ـــــادر رب الجمععة العامة مملاقـــــبة الُ ر  الســـــلواة الخامســـــة والســـــبع ب  وإ لي أرح  ماإلرالن 
لُ ر  ع  تعددية األطرافا وفي الكوملولث، إ   حتفل هُا العام ماإل شـــــــــــــاي األمم المتحدة وبالتزامها بتلشـــــــــــــ

ســــعي المشــــترك، مب خالل في ال الســــلواة الخامســــة والخمســــ ب إل شــــاي أما ة الكوملولث، لديذم شــــراا ملتزم
لعمل المتعدد األطراف المشـــترك، لتحق ت الســـالم والحراة والديمقراطعة والتلمعة واازدهارا وفي هُا الســـعاق، ا
 6مخاطستها الجمععة العامة لألمم المتحدة في   ر  لماي الملكة إل زاب ث الثا عة، ر عســـــــــــــة الكوملولث لد  أ

ح، ولكب رلى مر الســــــــــــل ب، اح   أن أررف صــــــــــــعية واحدة لللجا ا”ا: ا قال  تاللته2010تموز/بولع  
الجمر ب ب تهودهم  تكون حول إيجاد طرق لتشـــــــــــــجعر اللا  رلى معض صـــــــــــــفاي القعادة رالمعة ورالبا  ما
وهُا يئْجمِّل توهر تعددية األطراف التي  حتفي بها ال وم ا “عمل معا  ومواهسهم وب ا رهم وحماقهم وإلهامهم لل

 المتحدة وتماععا في الكوملولث، مالعمل رلى درم المستقسل وتعزازبا  أرضاو ا، مب خالل األممبلتزم والتي 

ة القادم 75كثر مب  لاا لُا، فد لي أت لر إلى السلواي الـ ولم  كب محاتة أبدا إلى تعددية أطراف أ 
 شعو  رالملااب ب  مب رمر األمم المتحدة التي تلزملا معا  لتحق ت السالم والو ام وحسب اللعة
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 (47، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  الجنائية الدوليةالمحكمة 

 مة الجنائية الدوليةئيس المحكأوسوجي، ر  -اضي تشيلي إيبو بيان الق  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020توبر تشراب األول/أك 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 الس د الر عس،  

 أصحا  السعادة،  

 الس داي والسادة،  

بة الُ ر  المتحدة مملاقـــــــــــــماللعامة رب المحذمة الجلا عة الدولعة، أتقدم بتها  لا القلسعة إلى األمم  
  س را السلواة الخامسة والسبع ب للمل مةا وأ ا أفعل  لا مسرور 

 فس  ألمم المتحدة، إا أ لا أرضــــــاي فيرلى الررم مب أن المحذمة الجلا عة الدولعة ملف ــــــلة رب ا 
ي رسري للتعددية، الت األقرةا وتلا العالقة األقراة الو عقة مستمدة مب فلسفتلا المشتر ة في العق دة المر زاة

مذلماي تخسر ا  -حدة خالل الحر  العالمعة الثا عة الس دة األولى للواياي المت -رلها الس دة إلعا ور روزفل  
د أرض أخر  أو أد رلم آخر؛ ولكب يمذللا اا ضمام إلى يمذب ااقتعاضة رلهما م  لملا ام ن أرضلا ور

 مذللا تحقعق  وحد اا ي  د للعالم ادول أخر ، تح  رلم مشترك، إل جاز شيي ت

حدة والمحذمة الجلا عة الدولعةا وقد  شـــــــــــــ ي الحاتة هلاك تداخل رم ت وو  ت في تاراخ األمم المت 
 ا عةا شرة مب أهوال الحر  العالمعة الثإلى  ل هما مبا

ل واقـــــــــــــتيرق األمر وقتــا أطول حتى تتحقت المحذمــة الجلــا عــة الــدولعــةا ولكب الســُور زررــ  خال 
ة القا ون الدولي، م ل  وداخل هُب اله مةا لقد  ان العمل المبذر للجل -ى لألمم المتحدة الســـــــــــــلواي األول

لى رلع  المحذمة احق ا، حاقـــــم ا في إرقـــــاي األقـــــا  الُد قـــــتسمباشـــــر مب الجمععة العامة لألمم المتحدة، 
 ا رلدما خفف  الحر  الباردة مب  بضتها المرورة رلى الشؤون العالمعة

 شـــــــــــــاي محذمة م  األمم المتحدة بدور الراري والملتد  العالمي إلحعاي مشـــــــــــــروع إومرة أخر ، قا 
 ا 1998لعة إ شا ها في رام تلا عة دولعة دا مة، وللمفاوضاي الرقمعة التي أطلق  رم

، ورد أن اللا  مب تمعر أ حاي “المســـــــــــــتقسل الُد  رادب” عقة معروفة لألمم المتحدة معلوان وفي و  
ان للجمعرا هُا هو مر حقوق اإل ســـــ -ون الدولي: لتحق ت رالم خال مب العل  وال ـــــراع لعالم برادون التعاا

وملر الف ا ر  مب خالل قـــــــــعادة القا ون والمســـــــــايلة -المســـــــــتقسل الُد تســـــــــعى المحذمة تاهدة إلى تعزازب 
 للضحاياا  والعدالة

مســـــــــــتقسل األفضـــــــــــل ى ال رات  حو  لا الرلى رل  رل و حب  علم أن األمم المتحدة تؤدد دورا ا 
 إل سا  تلا المشتر ةا 

 هُا المعلم التاراخيا  مرة أخر ، تها  لا رلى 

الخامســـــــــة   هاية ل  مب الُ ر  الســـــــــلواة   اإن المســـــــــتقسل الُد  رادب هو مســـــــــتقسل مليي بتعاق 
 والسبع ب ألمملا المتحدةا 
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 (48المرفت  ،Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  المنظمة الدولية لقانون التنمية

 ن بيول، المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنميةبيان السيدة يا  
 لعامةثة المست  فة للجمععة ا، في الجلسة الثال2020ول/أكتوبر تشراب األ 26أئدلي بهُا السعان بوم اإل ل ب، 

 
 الس د الر عس، الس د األم ب العام،  

 ن، موقرو ممثلو الدول األرضاي والمراقسون ال 

 الزمالي واألصدقاي،  

أقدر أيما تقدبر الفرصـــــــــــــة التي أتعح  لي لمخاطبة الجمععة ال وم ماقـــــــــــــم المل مة الدولعة لقا ون  
تمتر ممر ز المراق  لد  األمم المتحدة، والتي معة الوح دة التي تالمل مة الحذومعة الدولعة العال التلمعة، وهي

 لوصول إلى العدالة مب أتل تعزاز السالم والتلمعة المستدامةا ا ون والها واية ح راة لللهوض مسعادة الق

المتحدة، أن أفعل  لا إ   لشرف خاص لي، معد أن  رق  مع م حعاتي المهلعة للخدمة في األمم  
 ســلواة الخامســة والســبع ب إل شــا هاا إن االتزام مقعم م ثاق األمم المتحدة وتعدديةحتفال مالُ ر  المملاقــبة اا

 والشراكة مر أقرة األمم المتحدة أمر أقاقي في  هجي  مدبر رام للمل مة الدولعة لقا ون التلمعةا  األطراف

وقـــــ  س األمم المتحدة أ ااضـــــ راماي التي حد   ملُ ت قـــــعوتح ب هُب الُ ر  في وق  مب أقـــــو  
وأوت  ردم المســـاواة الم الم  رماد الحر  العالمعة الثا عةا لقد  شـــف  تا حة ف رو   ورو ا، وتتفاقم مســـسسها،

 يمذب ألد دولة أن تدري أ ها معفاة ملهاا  بزال يععش في علها الكث ر مب اللا ، والتي ا المترقخة التي ا

،  ان الجو في قــــان فرا ســــعســــذو   عفاا 1945حزاران/بو ع  ورلدما وقر م ثاق األمم المتحدة في  
  ت الياماي التي أشعلتها رااح تي ر الملاخا ودخان حرا وال وم، تعذس تلا السماي الضبا  السرتقالي

تحوال ل - “إرادة السلاي مشـــــــذل أفضـــــــل”وفي خضـــــــم الوباي، درا األم ب العام إلى الت ـــــــمعم رلى  
التحــدد العــالمي حقــا هي إحعــاي وتجــدبــد روح التعــاون تي بتعحهــا هــُا التحــديــاي إلى فرصا والفرصــــــــــــــة ال

 أكثر قلما وردا واقتدامةا لاي مستقسل والتضامب المذرقة في الم ثاق لس

أرلى ت لعاي البشــــــــــراة وأفضــــــــــل مخ   لدبلا  2030وال وم، تمثل خ ة التلمعة المســــــــــتدامة لعام  
 ياتلا المشتر ةا لمواتهة تحد

دم التم  ز، والتر  ز رلى قــــــــــعادة القا ون، والحذم الرشــــــــــ د، والمســــــــــاواة ورإن مبادئ اإل  ــــــــــاف  
مب أهداف التلمعة المســـــــــــــتدامة، وتتداخل مر تدول  16 في صـــــــــــــمعم الهدفوالمؤقـــــــــــــســـــــــــــاي الفعالة، هي 

 م كمل ا  األرمال

لقا ونا وهي متجُرة في القعم التي إن قعادة القا ون، المفهومة مشذل صحعح، تختل  رب الحذم ما 
الم ثاق وتتوافت مر احتعاتاي اللا  وواقعهم المععشــــــــي، وخاصــــــــة أولما األكثر ضــــــــعفا  كمب في صــــــــمعمت
 التخل  رب الر  ا المعرض ب لخ ر و 

واج  أن تحمي األشــــــخاص الفاراب مب ال ــــــراراي؛ وأن تدرم العامل األقــــــاقــــــي الُد أصــــــ    
رة في ملزلها مر شـــراا مســـيي؛ رأة المح ـــو ى إطعام أقـــرت ؛ وأن توفر الم و  للممالف رو  ولم يعد قادرا  رل

 المجارةا ر أو الجفاف أو وتوفر رالتا  للمشردبب مسس  حرا ت الياماي أو اإلر ا
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 إن قعادة القا ون هي التي تحقت العدالة في  هاية الم افا 

ة لم لللهوض مالمســـاهمة األقـــاقـــعة لســـعادوتعمل المل مة الدولعة لقا ون التلمعة في تمعر أ حاي العا 
 ن في الحفاظ رلى السالم والتلمعة رلى السوايا القا و 

يمذب أن يذون هلــاك  لتزام مــ  ال وم، أ ــ  اتحــدة الــُد  ئع ــد ااوأو ــد لكم، بروح م ثــاق األمم الم 
 ي  قافة قعادة القا ونا مسعى ح ود لشعو  هُا العالم، أو لمستقسل إ سا  تلا المشتر ة، أكثر مب ااقتثمار ف

لقا ون التلمعة تمذب الحذوماي  ما تمذب اللا  مب إصـــــــــــــالح القوا  ب وتعزاز  لدولعةوالمل مة ا 
 عدالة والتلمعة المستدامة والفرص ااقت اديةاي لتعزاز السالم والالمؤقسا
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 (49، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  المعهد الدولي للديمقراطية والمساودة االنتخابية

العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمسييياودة  ورا، األمينزام -ن كاسييياس بيان السييييد كيفي  
 االنتخابية

 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020تشراب األول/أكتوبر  26 ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم اإل
 

راما   75تحدة قسل لكس رة التي أ ارها م ثاق األمم المالتاراخا إن اممال ا حب في لح ة حاقمة في  
في مواتهة  رل ها ال وم األدلة رلى ا تشـــــــار التفاوتاي المتزابدة، وااقـــــــتق ا  الســـــــعاقـــــــي، والتقارسخعم  

  التحدياي الوتودية للبشراة، وتزابد الشذوك تعما بتعلت مقعمة تعددية األطراف والتعاون الدوليا

اماي ضـــــــــــــى، حاتة ملحة إلى اقـــــــــــــتجية ألن هلاك امن، أكثر مب أد وق  موهُا أمر مقلت لليا 
 رالمعة مب أتل معالجة رواق  وباي رالمي مدمر إلى حد  س را 

مواطب الضع  العمعقة الجُور في الل م التي ترتكز رل ها تلم تلاا فالهعاكل وقد  ش  الوباي رب  
اععة، وآلعاي حة والتعلعم( ومل ـاي الحماية ااتتم ا قـعما في ق اري ال ـ األقـاقـعة و  م تقديم الخدماي

العمل، والت ه  لحااي ال وارئ: في تمعر مجااي الســـــــــعاقـــــــــة العامة هُب، هز الوباي أقـــــــــس خلت فرص 
جتمعاتلا  اتهاا وقد أ ر  لا رلى الثقة في المؤقــــــســــــاي العامة وفعال تها في ااقــــــتجامة للتحدياي العالمعة م

  يسست لها مث لا التي لم

دهـا في المواق  تجـاب تعـدديـة األطراف،  راـة التي يمذب أن  جـومر  ـل ااختالفـاي اإلقلعمعـة والق 
ســــــــاي الُد أ شــــــــ  رلى مدار العقود الماضــــــــعة بتعرض فدن الحقعقة هي أن الل ام الدولي للقوارد والمؤقــــــــ

 ذللا أن  دع  لا يحدثا يم لضيوا ها لة، وهو معرض لخ ر أن ي بح ر ر  د صلةا وا

التي تفرضـــــــها هُب الجا حةا لكلها لب  داد قوة مب التحديايو حب مقتلعون م ن األمم المتحدة قـــــــتز  
حعاي إرادتها للتي  ر في اتجاب المزاد مب اإلدماج، والمزاد تفعل  لا إا إ ا   ري إلى المستقسل، وإ ا أرادي إ

داد يذون ماارت  ل للخروج مب األزمة االســـــاحة العالمعةا إن الســـــسمب الشـــــفاتعة، والمزاد مب الديمقراطعة في 
ا بل قــــــــــــعذون التحدد لألمم المتحدة وللا تمععا  هو الخروج مب األزمة 19-ب قسل  وف دإلى الوضــــــــــــر الراه

 ز إلى األمام، مب خالل تعزاز ح ز متعدد األطراف أكثر فعالعة وأكثر ديمقراطعةا مالقف

تفل المعهد حدة الخامســة والســبع ب مب العمر، واحرج، رلدما تسل  األمم المتوفي هُا الملع   الح 
إا أن   مل يســعلا  للديمقراطعة والمســاردة اا تخابعة مالُ ر  الســلواة الخامســة والعشــراب لت قــعســ ، االدولي 

رب الر  ، ح ث في أن يســـــــــــمح للا االتزام الدولي المتجدد بتعددية األطراف بسلاي رالم لب بتخل  تع  أحد 
متر ف ها  ل شــخص تمتعا  امال ورادلة وشــاملة، بت  ســان الفرصــة للععش في مجتمعاي قــلمعةقــتتاح لكل إ

 المشتركا  مالحرااي والحقوق األقاقعة التي تشذل توهر ترا لا اإل سا ي

   ر  قع دة لألمم المتحدة في السلة الخامسة والسبع ب مب رمرها، و حب  ق  مفخر معذما  

 أشذر ما 
  

https://undocs.org/ar/A/75/PV.3(Resumption1
https://undocs.org/ar/A/75/PV.3(Resumption1


2108/02/202 A/75/557/Add.1 

 

106/108 21-01657 

 

 (50، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 ن ستوك، األمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بيان السيد يورب  
 ، في الجلسة الثالثة المست  فة للجمععة العامة2020األول/أكتوبر تشراب  26بهُا السعان بوم اإل ل ب، أئدلي 

 
  عس الجمععة العامة لألمم المتحدة؛ د ر قعادة الس  

 عادة، أصحا  الس 

 الس داي والسادة،  

ســـــــــــــلواة إ   لشـــــــــــــرف لإل تربول أن تخاط  الجمععة العامة هُب، وهي تجتمر لالحتفال مالُ ر  ال 
 لمتحدةا الخامسة والسبع ب لألمم ا

ر مب تو عر اتفاقهما ه، أصـــــبح  اإل تربول مرا با دا ما لد  األمم المتحدة، قسل أشـــــ1996في رام  
، أ ش  مذت  الممثل الخاص لإل تربول لد  األمم المتحدة في   واورك، تالب 2004األول للتعاونا وفي رام 

المدبلة التي ت قــســ  ف ها اإل تربول   فس -األمم المتحدة في ف  لا  قسل  الث قــلواي فحســ  مذت   ان لد 
 رام تقراباا  100، أد قسل 1923في رام 

عمل المتعدد األطراف في خدمة الســالم ،  حتفل مخمســة وقــبع ب راما مذرقــة للدبلوماقــعة والوموال  
 واألمب وحقوق اإل سان والتلمعةا 

المشـــــــــــهد العالمي الُد  ربول واألمم المتحدة الكث راتقاقـــــــــــم  ف ها اإل ت -خمس وقـــــــــــبعون راما  
 في تعق دات  وتهدبدات  المتي رة ماقتمرارااا  -بواتها   

 السعادة في قراراتهماااا رلى قدم المساواة و  -ا ي في خدمة أرضاي  ل ملهما التف 

 ااا “ر أملاأكث”و  “أفضل” حو رالم  -خ وة مخ وة؛ بوما معد بوم  -والرواة التي بسلعا ها معا  

تحديا ها ال لألمب في تمعر أ حاي  19-المشـــهد هو مشـــهد أزمةا وتشـــذل تا حة  وف دوال وم، هُا  
 وتلس  الم قاة إلى مجتمعاتلاا  قد  سري التدفقاي الدولعة التي ترب  ب للا تمععااالما لالع

 ومرة أخر ، فدن المجتمر الدولي مدرو إلى العملا  

في خ ر، رلى حد  “ردم إرفال أد حعاة” األمم المتحدة، مب أتل ومرة أخر ، هلاك حاتة إلى 
 تعس ر األم ب العام روت راشا 

الرواياي العلعفة؛ جرامة تلا األرواح، رلدما تكون األكثر ضـــــــعفاا  شـــــــر تســـــــتهدف الومرة أخر ،  
 الضحاياا  مهاتمة السلى التحتعة ال حعة األقاقعة؛ شل ااقت اداي واألرمال التجاراة؛ وااحتعال رلى

خ وا اإل تربول إلى تا   األمم المتحدة، مالمســـاردة في إ فا  القا ون،  ل بوم، رلى ال وهلا تعمل 
 ي، والدرم التشي لي وبلاي القدرايا مب خالل تبادل المعلوماي رلى ال ع د العالم -معة األما

 والدول األرضاي تؤمب إيما ا  قواا  بهُا التعاونا  

مب والجمععـة العـامـة لألمم المتحـدة إلى درم اإل تربول  ـة قرار مب مجلس األوقـد درـا أكثر مب مـا 
والجرا م ضــــد  اإلرهاب  ب وااتجار مالبشــــر، إلى الجرا م الس معةمب قــــفر  -اي ضــــد طا فة واقــــعة مب التهدبد
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فها مجلس اإل ســــــا عةا وفي الوق  الُد أتكلم تع ، تســــــارد إ ُاراي اإل تربول في تلف ُ الجزاياي التي يســــــتهد
 تمعر أ حاي العالما األمب في 

 وببساطة، فدن األمم المتحدة حلعف طسععي لإل تربولا  

 مب ح ث ااتساع والعمتا  -في التوقر التحال  مستمر وهُا  

إطارا  مختلفا  للتعاون مر أتهزة األمم المتحدة  30يقر  مب  ل ب، أمَّل  اإل تربول ماورلى مر الســـــــــ 
 ا ااتها المتخ  ةوه ماتها الفرععة وو 

ة وحقوق اإل ســـان وهلاك خع  مشـــترك بتمثل في رواتلا المشـــتر ة المتمثلة للجمر ب ب األمب والعدال 
  اا والتلمعة والسالم لسلاي رالم أكثر أما

، الُد أود 2030زام اإل تربول الكامل م هداف التلمعة المســـــــــــــتدامة وخ ة األمم المتحدة لعام إن الت 
 في هُب القلارة  فسهاا ال وم، متجُر أن أو دب مب تدبد 

طة تكر  إتراياي ملموقــــــة يمذب للدول وأهداف اإل تربول العالمعة الســــــبعة المتعلقة م رمال الشــــــر  
ا إن مذافحة 2030رلها ودرمها،  جزي مب تلف ُها الفعال لجدول أرمال  تحدة الدفاعاألرضــاي في األمم الم

 ل الح األتعال القادمةا   راد تحقعق ،بتجزأ مب التي  ر الُد  الجرامة تزي ا

 أصحا  السعادة، الس داي والسادة،  

لها فة التي  حم ا في األمم المتحدة هم مب ب ب أرمدة  جاحلا، وم ــــــادر المعر إن شــــــر اي ا وحلفاي 
 رسر الحدودا 

 ت ل اإل تربول، وقت ل دا ما، إلى تا   األمم المتحدةا  -وما معدب  2020وفي رام  

 اشذرا تزاال 
  



2108/02/202 A/75/557/Add.1 

 

108/108 21-01657 

 

 (51، المرفت Resumption 1) A/75/PV.3 ا  ر  جماوة الكاريبيةال

 بيان السيد إروين الروك، األمين العام للجماوة الكاريبية  
 ست  فة للجمععة العامة، في الجلسة الثالثة الم2020راب األول/أكتوبر تش 26 ل ب، أئدلي بهُا السعان بوم اإل

 
 قعادة الس د ر عس الجمععة العامة، 

  ام لألمـم المـتـحـدة،الي األمـ ب الـعـمع 

ترح  الجمارة الكاراسعة مفرصـــــــة المشـــــــار ة في هُا ااحتفال مالُ ر  الخامســـــــة والســـــــبع ب لألمم  
ة الثا عة المدمرة قد  رقــــــــــ  راما مب أرقا  الحر  العالمع 75ي  شــــــــــ ي قسل المتحدة التالمتحدةا إن األمم 

همعة ال وم  ما  ان رلع  في  لا الوق ا م ثاق ل   فس األ مجمورة واقـــــــــــــعة مب المبادئ والمقاصـــــــــــــد في
ي إيجاد وتر  زها رلى تعددية األطراف وارترافها مالمســــــــاواة في الحقوق ب ب األمم يســــــــمح مدقــــــــهام الجمعر ف

 ل للمشاكل التي يعا ي ملها رالملااحلو 

قــماع اراسعة، لضــمان إفدن األمم المتحدة ملسر حاقــم للدول ال ــي رة، مثل دول الجمارة الكولُلا  
بتزرزع  صـــوتها ومعالجة شـــوارلها في المجال العالميا إن التزام مل قتلا تجاب األمم المتحدة ومباد ها  اب  ا

ة للجمععة العامة وااتتماراي راما ا وملُ  لا الح ب، قدملا القعاد 58ل ضو لدبلا قسملُ ا ضمام أول دولة ر
ـــــــ ال  الدول الجزر والتجمعاي الرتععة المستو ، مثل تح وال  با و حب فخورون  77اة ال ي رة ومجمورة الـ

دولة وهي أصـــير  -حقا م ن أحد أرضـــا لا، قـــا   فلســـل  وتزر ررالادبب، رضـــو في مجلس األمب حالعا 
 لى هُا التم ز رلى اإلطالقاتح ل ر

لي زاادة مارة الكاراسعة بدور  شـــــــــــــ  في وضـــــــــــــر تدول أرمال األمم المتحدة، وبالتاكما قام  الج 
الـدولي ممســــــــــــــا ـل مثـل تي ر الملـاخ وقـا ون البحـار وإرـادة المحذمـة الجلـا عـة الـدولعـة واألمراض ر ر  الوري

، 19- دي إضاتعة ألولما الُبب أص سوا مف رو   وفأ ها مضارفاالمعديةا وقد أ ست  األمراض ر ر المعدية 
 مما بسرز األهمعة الحاقمة لمعالجة هُب المس لةا

ثر ارتمادا رلى الســـفر والســـعاحة في العالم، فد لا أكثر الملاطت ت  را مام ار المل قة األك وبارتبار ا 
ة للح ــول رلى تموال مشــروا معســرة ي رة اللامعااقت ــادية الســلسعة لهُا الوبايا وتحتاج الدول الجزراة ال ــ

الجا حة،  لماا وتدل هُبلى الضع  ولعس إلى دخل الفردا وخالف  لا، قعذون اا تعار طواال ومؤ يستلد إ
إلى تا   تي ر الملاخ، رلى ضــــرورة تي  ر معاب ر الح ــــول رلى التموال اإل ما يا وهُب قضــــعة  عتقد أ   

 لى تا   الحو مة الضراسعةا المتحدة، إ يج  معالجتها في محفل األمم

م  المل مة تقديلكاراسعة تقدر شـــــــراكتها مر األمم المتحدة واإلقـــــــهام القعم الُد تواصـــــــل والجمارة ا 
لتلمعة مل قتلاا و ما هو الحال مر أد مل مة، قـــــــــــــتكون هلاك دا ما حاتة إلى الفحص الُاتي المســـــــــــــتمر 

 للحفاظ رلى أهم تها ألرضا هاا 

تكب الحاتة إلى  ،  دول صــي رة، لملعســ  مســتع ــعة رلى الحلا وباللســبة للا ياي القا مةإن التحد 
 األمم المتحدة أكسر مب أد وق  مضىا 

 قلة أخر ا 75ام فدلى األم 

  أشذر ما 

__________ 
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