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اجلمعية العامة 
الدورة اخلامسة واخلمسون 

 
اجللسة العامة ٢١ 

االثنني، ١٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرمسية

يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقــاة باللغـات األخـرى. وينبغـي أال 
تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية. وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرســــاهلا بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد املعين إىل: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكريي     
افتتحت اجللسة الساعة ١٥/٠٠ 

 
البند ٩ من جدول األعمال (تابع) 

 
املناقشة العامة 

الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
لرئيس وفد البحرين، سعادة السيد جاسم حممد بوعالي. 

السـيد بوعـالي (البحريـن) (تكلـم بالعربيـة): يسـرين 
أن أنقـل إليكــم، ســيدي الرئيــس، حتيــات صــاحب الســعادة 
ــــة  الشــيخ حممــد بــن مبــارك آل خليفــة، وزيــر خارجيــة دول
البحريــن، الــذي كــان يتمــىن أن يكــون بينكــم اليـــوم لـــوال 
اضطراره للسفر الرتباط عاجل. ويشرفين أن ألقـي كلمتـه يف 
املناقشـة العامـة للـدورة اخلامســـة واخلمســني للجمعيــة العامــة 

بالنيابة عنه. 
يسـعدين أن أهنئكـم علـــى انتخــابكم رئيســا للــدورة 
اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة متمنيـا لكـم 
التوفيـق والنجـاح يف مـــهمتكم، مؤكــدا تعــاون وفــد بــالدي 

معكم لبلوغ األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها مجيعا. 

كمــا أتوجــه بالشــكر لســلفكم ســعادة ثيــــو - بـــن 
غوريراب رئيس الدورة الرابعـة واخلمسـني علـى مـا بذلـه مـن 
جـهود يف إدارة أعماهلـــا وكذلــك الــدورات االســتثنائية الــيت 

ختللتها. 
وال يفوتين أن أعرب عن التقدير البـالغ للجـهود القيمـة 
الـيت يبذهلـا معـايل كـويف عنـان األمـــني العــام لألمــم املتحــدة، 
وسـعيه الـدؤوب لتمكـــني املنظمــة مــن أداء رســالتها وتعزيــز 

دورها من أجل استتباب األمن والسلم يف العامل. 
ـــد بــالدي حلكومــة وشــعب  كمـا أعـرب عـن ـاين وف
توفـالو مبناسـبة انضمامـها إىل عضويـة األمـــم املتحــدة والــذي 

يكرس عاملية املنظمة. 
تتمـيز دورتنـا اخلامســـة واخلمســون هــذه باحتضاــا 
ألعمـال قمـة األلفيـة الـيت شـارك فيـها عـدد مـــن قــادة الــدول 
ــــم ومناقشـــام  األعضــاء الذيــن أكــدوا مــن خــالل تواجده
ـــؤولياا  ولقــاءام علــى أمهيــة األمــم املتحــدة ودورهــا ومس
خالل القرن اجلديد جتاه متغريات وحتديات تسـتوجب تعاونـا 
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دوليا مشتركا يقوم علـى املبـادئ واألهـداف السـامية والنبيلـة 
اليت ينص عليها ميثاق املنظمة. 

إن ما نشهده اليوم، وبعد أكثر من نصـف قـرن علـى 
ـــة واجتماعيــة  إنشـاء املنظمـة، مـن متغـريات سياسـية واقتصادي
ـــورة املتســارعة واملتواصلــة يف عــامل  وثقافيـة، ويف مقدمتـها الث
ـــا احلديثــة. وعوملــة االقتصــاد حتتــم  االتصـاالت، والتكنولوجي
علـى األمـم املتحـدة التعـــامل الفعــال معــها لالســتفادة منــها، 

واإلفادة من إجيابياا. 
ـــذا الســياق أن أنــوه بتقريــر األمــني  ويطيـب يل يف ه
العام الصادر حتت عنوان �حنن الشعوب: دور األمم املتحـدة 
خالل القرن احلادي والعشرين� املقدمـة لقمـة األلفيـة إللقائـه 
الضوء على قضايا العامل خالل احلقبــة القادمـة بكـل مـا حتملـه 
يف ثناياهــا مــن إجيابيــات ومــــا تثـــريه حوهلـــا مـــن هواجـــس 

وخماوف. 
ـــب دولــة البحريــن  كمـا يسـرين أن أعـرب عـن ترحي
بإعالن األمم املتحـدة بشـأن األلفيـة ومـا جـاء فيـه مـن تـأكيد 
الدول األعضاء على جتديد إمياـا مببـادئ امليثـاق وتعزيـز دور 
املنظمة. وإننا إذا ما استطعنا تطبيق تلك املبادئ فإنه سـيكون 
يف مقـدور املنظمـة القيـــام مبســؤولياا السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيـة واإلنسـانية الـيت مـن أمهـها احملافظـــة علــى األمــن 
والسلم الدوليني ومكافحة املرض والفقر واجلهل واملخـدرات 
ـــة واحملافظــة علــى البيئــة  والتصـدي للعنـف واإلرهـاب واجلرمي

والثروات الطبيعية. 
ــــها مـــن  إذا كــانت حقبــة احلــرب البــاردة ومــا ختلل
ـــات  حــروب وخمــاطر قــد هــددت عــامل األمــس، فــإن الرتاع
احلدودية والصراعات العرقية واإلثنية وظاهرة عوملة االقتصـاد 
الـدويل ومشـكالت التنميـة، وغريهـــا مــن حتديــات سياســية، 
واجتماعيـة، وبيئيــة، وأخــرى تتعلــق بقضايــا أســلحة الدمــار 

الشامل، واإلرهاب تشكل التحدي األكرب لعامل الغد. 

إن دولة البحرين اليت أكد أمريها مسو الشيخ محد بـن 
ـــة األلفيــة انتماءهــا  عيسـى آل خليفـة يف كلمـة مسـوه إىل القم
التـام وتآلفـها احلميـم مـع جمتمعـها الـدويل عـاقدة العـــزم علــى 
مواصلة العمل للقيام مبسـؤولياا الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة 
للوفاء مبتطلبات القرن اجلديد. وهـي ومبـا حتملـه مـن حضـارة 
عريقـة والـتزام تـام مبـا متليـه عليـها عضويتـها يف هـــذه املنظمــة 
وأسـرا الدوليـة سـوف تعمـل يف إطـار تعـاون إقليمــي ودويل 
علـى التعـامل اإلجيـايب مـع متغـريات العصـر علـى النحـو الــذي 

يكفل العدالة واألمن والسالم والرخاء للجميع. 
ومنــذ أن اســتكملت اســتقالهلا السياســي وســــيادا 
الكاملـة علـى كافـة جزرهـا وأراضيـها ومياهـها اإلقليميـة عــام 
١٩٧١، يف عهد املغفور له بإذن اهللا تعاىل مسو الشـيخ عيسـى 
بـن سـلمان آل خليفـة طيـب اهللا ثـراه، فـإن دولـــة البحريــن مل 
تأل جهدا يف العمل علـى بنـاء الدولـة احلديثـة واتمـع املـدين 
ــه  املتطـور علـى أسـاس بنـاء اإلنسـان البحريـين وإعـداده وتأهيل
للتعامل مع معطيات العصـر واإلسـهام اإلجيـايب يف التحـوالت 

اجلارية يف عامل اليوم والغد. 
ــــن يف عـــهدها اجلديـــد  واليــوم تواصــل دولــة البحري
خطوات بناء ضتـها املعـاصرة باالنفتـاح يف حميطـها الداخلـي 
مــن خــالل اختــاذ خطــوات متدرجــة ومدروســة يف خمتلــــف 
امليـادين، ومنـها ضمـان احلريـــات وســيادة القــانون، وإشــراك 
املرأة يف كافة جماالت العمـل الوطـين مبـا يف ذلـك العضويـة يف 

جملس الشورى. 
ــــن  ويف جمــال حقــوق اإلنســان، فقــد خطــت البحري
خطـوات متقدمـة وذلـك بـالتوقيع علـى عـدد مـن االتفاقيــات، 
اعترافا بأمهيتها مع التأكيد على التعريف مبا هو حـق ومـا هـو 
واجـب يف إطـار القـــانون وعــدم الســماح باســتغالل حقــوق 
اإلنســان كــــأداة للتدخـــل يف الشـــؤون الداخليـــة للـــدول أو 
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ـــا الدينيــة وقيمــها اإلنســانية وخصوصياــا  اإلخـالل مبعتقدا
الثقافية واالجتماعية. 

إن دولـة البحريـن ورغـم مـا تبذلـه مـن جـهود دؤوبــة 
ومتواصلـة يف جمـال التنميـة البشـرية، ومـــا تتبــوؤه مــن مكانــة 
مرموقـة يف هـذا اـال، فإنـه شـأن غريهـا مـن الـدول اجلزريـــة 
الناميـة تواجـــه بعــض التحديــات املتمثلــة يف صغــر مســاحتها 
اجلغرافيــة وارتفــاع كثافتـــها الســـكانية وحمدوديـــة مواردهـــا 
الطبيعيـة، األمـر الـذي دعاهـا إىل تبـين برامـج تنمويـة طموحــة 
ـدف إىل تنويـع مصـادر دخلـها القومـــي. ومــن بــني ذلــك، 
انتـهاج سياسـة اقتصاديـــة منفتحــة علــى العــامل جعلــت منــها 

مركزا جتاريا وماليا متقدما إقليميا وعامليا. 
ويف إطـار انفتاحـها علـى حميطـــها اخلــارجي ووفائــها 
بالتزاماا القومية والدولية، فـإن لدولـة البحريـن إسـهاماا يف 
جمال احملافظة على األمن والسـلم الدوليـني تتجلـى فيمـا تقيمـه 
مــن عالقــات أخويــة ووديــــة وثيقـــة مـــع الـــدول الشـــقيقة، 
والصديقة قوامها التعاون وتبادل املصـاحل، وأساسـها االحـترام 

املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول. 
وانطالقـا مـن إمياـا الراســـخ بأمهيــة األمــن اإلقليمــي 
والدويل باعتبار أن احملافظة عليه مسؤولية مشتركة، ويف ضوء 
ما شهدته منطقة اخلليج على مدى العشرين عاما املاضيـة مـن 
أحداث خطرية ومؤملة ما زالت آثارها وتبعاا تشكل مصـدر 
ديـد لألمـن واالسـتقرار فيـها، فـإن دولـة البحريـن ســـتواصل 
دعواا بأمهية وضرورة الـتزام اجلميـع باملبـادئ الـيت تسـهم يف 
إقــرار األمــن والســلم فيـــها وإشـــاعة االســـتقرار واالزدهـــار 
والرخاء يف ربوعها، والـيت مـن أمهـها: احـترام الوضـع الراهـن 
وقدسـية احلـدود القائمـة؛ إرسـاء العالقـات بـــني الــدول علــى 
مبـادئ حسـن اجلـــوار واالحــترام املتبــادل وعــدم التدخــل يف 
الشؤون الداخلية للدول؛ اإلقرار بالسيادة الوطنية لكل دولـة؛ 

حل اخلالفات بالوسائل السلمية ومبادئ القـانون الـدويل الـيت 
ترتضيها أطراف اخلالف. 

وتأسيسا على ذلك جتدد دولة البحرين تأكيدها على 
ــــا اإلقليميـــة والدوليـــة  مواقفــها املبدئيــة والثابتــة جتــاه القضاي
الراهنة، وذلك من واقع حرصها على استتباب األمن والسـلم 
الدوليني وخباصة يف منطقـة اخلليـج ذات األمهيـة االسـتراتيجية 
واملصاحل احليوية لدول العامل. وهي بذلك تدعو العراق جمـددا 
إىل التعـاون مـع األمـم املتحـدة والتنفيـذ التـام لقـرارات جملـــس 
ـــها بأســلحة الدمــار  األمـن ذات الصلـة، وخباصـة مـا يتعلـق من
الشـامل، واإلفـراج عـــن األســرى واحملتجزيــن مــن الكويتيــني 
ورعايا الدول األخرى كسبيل إلجناح اجلهود الرامية إىل رفـع 
العقوبـات عنـها، وإـاء معانـاة شـــعبه الشــقيق. كمــا وجتــدد 
ـــيادته ووحــدة  دعواـا إىل احملافظـة علـى اسـتقالل العـراق وس
أراضيه وسالمته اإلقليمية، ومعارضتها ألي تدخل يف شـؤونه 

الداخلية. 
ـــى  ويف إطـار اهتمامـها املسـتمر وحرصـها الشـديد عل
أن تسـود روح التعـاون وحسـن اجلـوار عالقـات دول املنطقــة 
فإن دولة البحريـن لتـأمل يف أن تـؤدي التطـورات اإلجيابيـة يف 
مسار العالقات بني دول جملس التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة 
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة إىل حـل سـلمي للـرتاع القـائم 
بينها وبني دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة حول اجلـزر 
الثالث، طنــب الكـربى وطنـب الصغـرى وأبـو موسـى التابعـة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
كمـا وجتـدد دعمـها لكافـة اجلـهود الراميـة إىل حتقيــق 
ذلك، وتعرب عن أملها يف أن يتحقق النجاح ألعمال اللجنـة 
الوزاريـة الثالثيـة الـــيت شــكلها جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيـة إلجيـاد حـل حيفـظ للمنطقـة أمنـها واسـتقرارها يف ظــل 

عالقات طيبة وطبيعية بني كافة دوهلا وشعوا. 
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ــــة الســـالم يف الشـــرق األوســـط  لقــد شــهدت عملي
وما زالت تشهد هذا العام إرهاصات سياسية وميدانية تتمثـل 
ـــــني الســــلطة  فيمـــا مت ويتـــم مـــن اتصـــاالت ومفاوضـــات ب
الفلسطينية وإسرائيل، يأيت يف مقدمتها قمة كامب ديفيد الـيت 
عقـــدت مؤخـــــرا برعايــــة الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، 
ــــني  ومــا شــهدته مــن مباحثــات للتوصــل إىل اتفــاق ــائي ب

اجلانبني. 
كمـا وأن االتصـاالت الـيت متـت يف واشـنطن للبحــث 
يف إمكانيــة اســتئناف املفاوضــات علــــى املســـار الســـوري – 
اإلسرائيلي هي مـن بـني األحـداث اهلامـة الـيت شـهدا عمليـة 
السالم هذا العام، على الرغم مما صاحبها مـن إخفـاق بسـبب 
رفــض إســرائيل االنســحاب الكــــامل مـــن اجلـــوالن العـــريب 

السوري حىت حدود الرابع من حزيران/يونيه ١٩٦٧. 
ـــــداين فــــإن قيــــام إســــرائيل  أمـــا علـــى الصعيـــد املي
باالنسحاب من جنوب لبنان نتيجة ملـا أبـداه الشـعب اللبنـاين 
الشــقيق مــــن صمـــود يف وجـــه االحتـــالل ومقاومـــة باســـلة 
اضطرت إسرائيل بسببها لالنسحاب قـد شـكل منعطفـا هامـا 
يف عملية السالم وإثباتا قاطعا بأن االحتالل ال ميكـن أن يوفـر 

األمن. 
لقد أثبتت هذه األحداث اليت مرت ا عملية السالم 
وعلـى كافـــة مســاراا وعــرب مراحلــها املختلفــة، أن جناحــها 
والتوصل إىل السالم العادل والشامل والدائم املنشـود يتطلـب 
التطبيـــق الكـــــامل لقــــراري جملــــس األمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ــــة،  و ٣٣٨ (١٩٧٣) وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصل
القاضية بانسحاب إسرائيل مـن كافـة األراضـي العربيـة احملتلـة 
عام ١٩٦٧، واإلقرار حبقوق الشعب الفلسطيين املشروعة مبـا 

فيها إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
ــــا قبـــل بالســـالم، كخيـــار  إن اجلــانب العــريب حينم
استراتيجي ومبا يترتب عليه من خطوات، كان يأمل، يف قيـام 

إســرائيل بتنفيــذ هــذه القــرارات والوفــــاء بكافـــة االتفاقـــات 
وااللتزامات، ومبادئ مؤمتـر مدريـد لعـام ١٩٩١ ومـن أمهـها 

مبدأ األرض مقابل السالم. 
إن مشولية احلل الذي نؤمـن بـه ونؤيـده يشـكل مطلبـا أساسـيا 
ـــم وشــامل يف املنطقــة الــيت عــانت  لتحقيـق سـالم عـادل ودائ
ـــات وحالــة عــدم االســتقرار الــيت  شـعوا الكثـري مـن الصراع
استرتفت مواردها وإمكاناا يف سباق تسلح حمموم وغري جمد 
مل يوفـر األمـن ألي طـرف. وحفاظـا علـى عمليـة السـالم مــن 
االيار والفشل، فإننا نطالب راعيـي السـالم واتمـع الـدويل 
مبضاعفــة اجلــهود والضغــط علــى إســرائيل للوفــاء مبتطلبــات 
السالم من خالل التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية. 

على الرغم مما شهده العـامل مـن انفـراج بشـأن بعـض 
القضايـا اإلقليميـة والدوليـة، مـا زالـت هنـاك قضايـا أخـرى يف 
منـاطق متفرقـة مـن العـامل تـؤرق اتمـع الـدويل وـدد األمـــن 

واالستقرار يف مناطق حدوثها ورمبا إىل أبعد من ذلك. 
وإنه ملما يدعـو لألسـف والقلـق اسـتمرار الصراعـات 
الداخلية يف كل من أفغانستان ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة 
ومناطق أخرى. وعليه فإننا جندد دعواتنـا إىل تكثيـف اجلـهود 
ـــى توجيــه  إلجيـاد احللـول هلـذه الصراعـات وحـث أطرافـها عل
اجلـهود واإلمكانـات لتسـويتها مـن أجـل تنميـة بلداـــا وبنــاء 
جمتمعاــا. ويســرنا يف هــذا الصــدد أن نرحــــب بـــالتطورات 
اإلجيابية اليت جرت يف الصومال مؤخرا وأفضـت إىل انتخـاب 
رئيس للبالد معربني عن تقديرنـا لكافـة اجلـهود الـيت أدت إىل 
ـــأمل يف أن تعــود علــى الصومــال وشــعبه  هـذه النتيجـة الـيت ن

الشقيق باألمن واالستقرار. 
ويسـرنا يف هـــذا اــال أيضــا أن نعــرب عــن ارتياحنــا 
لالتفاق الذي توصلت إليه الدولتان اجلارتـان إثيوبيـا وإريتريـا 
يف اجلزائر هذا العام، معربين عن تقديرنا للجـهود الـيت بذلتـها 
منظمة الوحدة األفريقيـة يف هـذا الشـأن وخباصـة الـدور البنـاء 
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الــذي لعبــه فخامـــة الرئيـــس عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة رئيـــس 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيـة الشـعبية الشـقيقة للتوصـل إىل 

هذا االتفاق. 
ــــا إن ظـــاهرة عوملـــة  لعلنــا ال جنــانب احلقيقــة إذا قلن
االقتصـاد والتطـــور املذهــل يف عــامل املعلومــات واالتصــاالت 
واالختراعات العلمية اليت أدت إىل إلغاء احلواجز أمـام حركـة 
التجارة الدوليــة وسـهلت انتقـال رؤوس األمـوال عـرب احلـدود 
وفرضت االتصال فيمـا بـني ثقافـات الشـعوب علـى اختـالف 
أجناسها، وجعلت من كل دولة من دول العامل جـارة للدولـة 
األخرى، هلا إجيابياا إىل جانب سـلبياا الـيت ستشـكل حتديـا 

كبريا لعامل الغد. 
إن مـا يصـاحب العوملـة مـن حمـاذير كـثر التعريـف ــا 
واحلديــث عنــها يــأيت يف مقدمتـــها التخـــوف مـــن إضعـــاف 
الســلطات الوطنيــة للــدول، وتقليــص قدراــــا علـــى تقريـــر 
مستويات منوها االقتصادي واالجتماعي مبا يشكله ذلـك مـن 
تأثري خطري على مستوى حياة شعوا، يتطلـب الشـروع أوال 
يف إصالح النظام االقتصادي الدويل جلعله قـادرا علـى معاجلـة 
واسـتيعاب مـا قـد ينتـج عـن العوملـة مـن آثـــار وأزمــات ماليــة 
واقتصادية واجتماعية ستكون اتمعات النامية والفقـرية أوىل 

ضحاياها. 
إن عملية عوملة االقتصاد، والتنمية قـد أدت إىل خلـق 
ـــــدويل. وإن  حتديـــات كثـــرية لالقتصـــاد العـــاملي واتمـــع ال
إجيابيـات العوملـة الـيت يراهـا البعـض يف ازديـاد ســـهولة انتقــال 
عوامل اإلنتاج والسلع واخلدمات عرب احلـدود والتقـدم اهلـائل 
ـــوازن  يف تكنولوجيــا املعلومــات جيــب أن يصاحبــها حتقيــق ت

ما بني السياسات االقتصادية العاملية والوطنية. 
وعلــى الرغــــم ممـــا للعوملـــة مـــن فوائـــد يف جمـــاالت 
تكنولوجيا املعلومات والتجارة اإللكترونية والتعليـم والصحـة 
والتنميـة االجتماعيـة وإمكانيـة الوصـــول إىل األســواق وإفــادة 

املسـتهلكني بسـبب القـدرة التنافسـية، فـإن خماوفــها تــأيت مــن 
انعكاس آثارها السلبية على فئات كبرية من جمتمعات البلـدان 
النامية اليت ال تتوافر هلا القدرة على االستفادة من الفرص اليت 
تتيحها العوملة وذلك بسبب عدم قدرا علـى التنـافس، األمـر 
الذي سيؤدي إىل زيادة الفقر والتهميش لقطاعات كبـرية مـن 

البشر. 
إن مــن مصلحــة اتمــع الــدويل أن يســــخر التقـــدم 
املصـــاحب للعوملـــة لتحقيـــق النمـــو والتكـــامل االقتصـــــادي 
واملسـاعدة يف القضـاء علـــى الفقــر وحتقيــق املســاواة والتقــدم 
االجتمــاعي مــن خــالل إدارة عمليــة العوملــة بتوجــه إنســـاين 
للتقليـل مـن آثارهـا السـلبية. إننـا مدعـوون للتعـامل مـــع هــذه 
ــــامل متـــوازن  الظــاهرة علــى النحــو الــذي يــؤدي إىل قيــام ع
املصاحل، يوفر التكافؤ وتبـادل املنـافع والعيـش الكـرمي للجميـع 
ـــا  دون اسـتثناء. ويسـرنا يف هـذا السـياق أن نعـرب عـن تأييدن
ملقـررات وتوصيـات قمـــة اجلنــوب يف هافانــا، وكذلــك قمــة 
جمموعــة اخلمســـة عشـــر يف اجتماعـــها األخـــري بالقـــاهرة يف 
ــدورة  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، ومـا تضمنتـه الوثيقـة اخلتاميـة لل
االسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة لألمـــم املتحــدة 
ـــرارات مؤمتــر كوبنــهاغن للتنميــة االجتماعيــة  ملتابعـة تنفيـذ ق
املعقــودة يف جنيــف يف حزيــران/يونيــه املــاضي، فيمــا يتعلـــق 

بالبعد اإلنساين للتنمية. 
ـــد فــإن مــن بــني  يف معـرض حديثنـا عـن حتديـات الغ
ـــة الــيت ســتواجه البشــرية ومنظومتنــا الدوليــة  التحديـات اهلام
خــالل القــرن اجلديــد احملافظــة علــى البيئــة، ومعاجلــة اآلثـــار 
الســـلبية الـــيت تفرزهـــا التطـــــورات االقتصاديــــة والصناعيــــة 
والتكنولوجية يف العامل. وال شك يف أن ذلك، يتطلـب جـهدا 
عامليا، يأيت يف إطار اسـتكمال تطبيـق الربنـامج العـاملي حلمايـة 
البيئة املتمثل يف جدول أعمال القرن احلادي والعشرين املنبثـق 
عن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية عن طريق ربـط مصـاحل 
ـــدان الناميــة مــع اســتخدام كافــة  البلـدان املتقدمـة مبصـاحل البل
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السبل واآلليات املتاحة ملكافحة التلوث من أجل حتريـر أبنائنـا 
وأحفادنـا مـن خطـر العيـش علـى كوكـــب أفســدته األنشــطة 

البشرية. 
كما وأن من بني هـذه التحديـات مـا يشـهده امليـدان 
العســكري مــن انتشــار ألســلحة الدمــار الشــــامل، وازديـــاد 
للقدرات النووية ووسـائل نقلـها يف العديـد مـن منـاطق العـامل 
خالل السنوات القليلة املاضيـة. ونظـرا ملـا هلـذه األسـلحة، مبـا 
فيها األسلحة النووية، من أخطـار علـى مسـتقبل العـامل وأمنـه 
وسالمته فإن ما حظــي بـه انعقـاد مؤمتـر األطـراف يف معـاهدة 
حظــر انتشــار األســلحة النوويــة الســــتعراض املعـــاهدة عـــام 
٢٠٠٠ يف نيويورك من ترحيـب مـن قبـل الـدول األعضـاء يف 
ـــام  املنظمـة، وموافقـة مـن قبـل الـدول النوويـة علـى القضـاء الت
علـى األسـلحة النوويـة يـأيت ذلـك مبثابـة بشـائر خـــري للبشــرية 

مجعاء. 
إننا يف منطقة الشرق األوسط مبا فيـها منطقـة اخلليـج 
نعـي خمـــاطر انتشــار األســلحة النوويــة وخباصــة يف ضــوء مــا 
شهدته املنطقة من حروب وصراعات خـالل العقـود املاضيـة، 
وقد أيدنا بذلك مجيع املبادرات اليت مـن شـأا إخـالء املنطقـة 

من مجيع أسلحة الدمار الشامل وخاصة األسلحة النووية. 
إن تفـاقم ظـاهرة اإلرهـــاب خــالل الســنوات القليلــة 
املاضية مبا تشكله من حتد إلرادة اتمع الــدويل، وخطـر علـى 
أمـن واسـتقرار الـدول والشـعوب هـي مبعـث قلـق لنـا مجيعـــا. 
وتأكيدا إلدانتنا هلذه الظاهرة يف شـىت صورهـا ومـهما كـانت 
ـــة مرتكبيــها  أسـباا ومنشـئها، فإننـا نطـالب مبحاربتـها ومعاقب
وحرمام من احلصـول علـى املـالذ اآلمـن ملمارسـة أنشـطتهم 

اإلرهابية. 
يف ظل ما أشـرنا إليـه مـن حتديـات، ال بـد مـن إعـادة 
التــأكيد علــى دور األمــــم املتحـــدة وتفعيلـــه ملواجهـــة هـــذه 
التحديات واإلسهام يف حلها يف إطار الشـراكة اجلماعيـة الـيت 

حددهـا امليثـاق والـذي مـن أهـم أهدافـه العمـل علـى اســتبدال 
منطق احلرب واملواجهة بلغة احلـوار والتعـاون. وإننـا نـأمل يف 
أن ما أسفرت عنه قمـة األلفيـة مـن زخـم سياسـي ومـا أكـده 
إعالـا مـــن تــأييد لــدور األمــم املتحــدة ســيؤدي إىل ضبــط 
إيقاعـات العالقـات الدوليـة وتوجيهـها حنـو احلفـاظ علـى أمـن 
وسـالم العـــامل وذلــك بإدخــال اإلصالحــات الضروريــة الــيت 
ــــس  تتطلبــها هيــاكل األمــم املتحــدة وأجــهزا، وخباصــة جمل
األمــن، مــن خــالل تكريــس مبــدأ التمثيــل اجلغــرايف العـــادل 
والشفافية باعتبار ذلك من أهم املقومات الـيت تدعـم دوره يف 

جمال حفظ األمن والسلم الدوليني. 
إن مقدم األلفية الثالثة وما حيمله لنا من آمال يدعونـا 
للتفكري والتأمل معا فيما جيب علينـا القيـام بـه لتقـومي املفـاهيم 
وضبط اآلليات اليت نأمل من خالهلا يف حتقيق السـالم واألمـن 
والرفاهية والرخاء للجميع يف إطار من التضامن الدويل الوثيق 
القائم على وحدة اجلنس البشري ومصاحله املشتركة. وإن ما 
تتمــيز بــه اتمعــات والشــــعوب مـــن ثقافـــات وحضـــارات 
ومعتقـدات دينيـة، وتقـاليد اجتماعيـة جيـب توظيفـها كعوامــل 
تقريب واتصال وتواصل وتفاعل بني كافـة الـدول والشـعوب 

خللق عامل تسوده الطمأنينة والعدل واألمن والسالم. 
إن األلفية اليت نتطلع إليها هي اليت نأمل يف أن تقـوى 
وتتعـزز فيـها العالقـات بـني الشـــعوب، ويســود بينــها احلــوار 
والتعاون بدال من لغة احلروب والصراعات اليت لـن جتلـب هلـا 

غري اخلراب والدمار. 
الرئيس (تكلم عـن االنكليزيـة): أعـطي الكلمـة اآلن 
إىل معايل السيد بوريس تارازيوك، وزير الشؤون اخلارجية يف 

أوكرانيا. 
الســيد تــارازيوك (أوكرانيــا) (تكلــم باالنكليزيــــة): 
سيدي، امسحوا يل بداية أن أتقدم لكـم بالتهنئـة علـى توليكـم 
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رئاسـة اجلمعيـة العامـة يف الـدورة الراهنـة وأن أمتـىن لكـم كـــل 
التوفيق يف اضطالعكم مبهامكم. 

ــــا إشـــادة بســـلفكم، الوزيـــر  أود أيضــا أن أشــيد إمي
غوريـــراب الـــذي أســـهمت خربتـــه الدبلوماســـــية الواســــعة 
ــــة طـــوال دورـــا الرابعـــة  وتوجيهــه البــارع ألعمــال اجلمعي
واخلمســني إســهاما كبــــريا يف إجناحـــها ويف حتقيـــق النجـــاح 

العظيم الذي توج به مؤمتر قمة األلفية. 
مل ميض إال ١٠ أيام على تأمني النصاب القانوين غـري 
املسبوق من قادة العامل يف مؤمتر قمـة األلفيـة التـارخيي ملناقشـة 
ـــة يف  دور األمـم املتحـدة ومكاـا يف منظومـة العالقـات الدولي
احلقبة اجلديدة على أعلى مستوى. ومن خالل اعتماد إعـالن 
األلفية، أوضح اتمع الدويل جبالء دعمـه للمقـاصد واملبـادئ 
األساسية مليثاق األمم املتحدة الـيت مـا زالـت تشـكل األسـاس 
الـذي يسـتند إليـه القـــانون الــدويل والصــك األساســي الــذي 

حيكم العالقات الدولية. 
ومشــاركة أوكرانيــا الفعالــة يف أعمــال مؤمتــــر قمـــة 
األلفية وقمة جملس األمن الـيت عقـدت بنـاء علـى املبـادرة الـيت 
اختذهـا رئيـس أوكرانيـا، إمنـا تشـهد علـى األمهيـة اخلاصـة الـيت 

تعلقها بالدي على أنشطة هذه املنظمة العاملية. 
وشأا شأن معظم الدول األخرى، تنـدد أوكرانيـا – 
وهـو مـا أعـاد تـأكيده مؤمتـر قمـة األلفيـة بشـكل ال لبـس فيـــه 
باســتخدام القــوة أو التــهديد باســــتخدامها كوســـيلة حلســـم 
املشاكل بني الدول. وحنن نؤمن بشدة بأن ما من جهة سوى 
األمم املتحدة لديـها السـلطات ذات الصلـة والطائفـة الواسـعة 
ــــة  مـــن األدوات واآلليـــات الالزمـــة ملعاجلـــة املشـــاكل العاملي
ــــا  الرئيســية اليــوم. واملشــاكل الــيت نواجهــها اليــوم هــي ذا
ـــود: وهــي احلــرب  املشـاكل الـيت كنـا نواجهـها قبـل عـدة عق

والفقر والتوزيع غري املتكافئ للموارد والقمع والتمييز. 

وجملـس األمـن الـذي عقـد يف ٧ أيلـول/سـبتمرب علـــى 
مسـتوى رؤسـاء الـدول واحلكومـات للمـــرة الثانيــة يف تــاريخ 
األمم املتحدة، أكد مـن جديـد اسـتعداده ألن يتحمـل العـبء 
األكرب فيما يتعلق مبسؤولية بناء عامل خال من اخلـوف والفقـر 

والظلم. 
وحنن نرى أن أهـم إجنـاز أحـرز يف مؤمتـر قمـة جملـس 
األمن االلتزام الـذي أعيـد التـأكيد عليـه علـى أعلـى مسـتوى، 
بكفالة تنفيذ نظام األمن اجلماعي بشكل فعـال وتعزيـز فعاليـة 
ــذ  اآلليـات القائمـة ألغـراض احلفـاظ علـى السـلم وخباصـة تنفي
عمليـات حفـظ الســـالم. وحنــن نــرى أن األمــم املتحــدة لــن 
تتمكن من االستجابة بشكل واف للتحديات اليت سـيواجهها 
الســلم واألمــن يف القــــرن احلـــادي والعشـــرين مـــا مل تعـــزز 
إمكاناـا يف جمـال حفـظ الســـالم. وأوكرانيــا ترحــب بتقريــر 
فريق األمم املتحدة املعين بعمليات حفظ السالم الذي يترأسـه 
ـــيت  السـفري اإلبراهيمـي. وبـالدي تـرى أن معظـم التوصيـات ال

تقدم ا جوهرية وبعيدة املدى وتدعو إىل سرعة تنفيذها. 
ـــم  كـانت أوكرانيـا تـرى دائمـا حفـظ السـالم يف األم
املتحـدة واحـدا مـن أهـم أسـباب وجـود املنظمـة، الـيت تدعـــى 
�إلنقــاذ األجيــال املقبلــة مــن أهــوال احلــرب�. وهــذا هــــو 
بـالتحديد السـبب يف أنـه منـذ عـام ١٩٩٢ شـــارك أكــثر مــن 
٠٠٠ ١٢ ممثل ألوكرانيا يف ٢٠ من عمليات وبعثـات حفـظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة. ومنـذ بدايـة هـذه السـنة، قـامت 
أوكرانيـا وهـي تـدرك متامـا مســـؤوليتها اإلضافيــة عــن حفــظ 
الســالم الــدويل بوصفــها عضــــوا يف جملـــس األمـــن، بزيـــادة 

مشاركتها يف عمليات حفظ السالم عشرين ضعفا. 
وخــالل األشــهر الثمانيــة املاضيــة وحدهــا، وزعـــت 
ـــا مــع قــوة األمــم املتحــدة  أوكرانيـا فرقـة قوامـها ٦٥٠ جندي
املؤقتة يف لبنان. كما أرسلنا جمموعة مـن املراقبـني العسـكريني 
ـــــو  إىل بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة يف مجهوريــــة الكونغ
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الدميقراطيــة، إىل إثيوبيــا وإريتريــــا، وأرســـلت جمموعـــة مـــن 
ـــة يف تيمــور  الشـرطة املدنيـني إىل إدارة األمـم املتحـدة االنتقالي
الشـرقية. وجيـري هـذا األسـبوع إكمـــال وزع وحــدة شــرطة 
أوكرانية خاصة قوامـها ١١٥ فـردا مـن األفـراد املنخرطـني يف 
قـــوة شـــرطة األمـــم املتحـــدة يف كوســـوفو. وتقـــف فرقتنــــا 
العســكرية املخصصــة لعمليــات األمــم املتحــدة يف مجهوريـــة 

الكونغو الدميقراطية على أهبة االستعداد التام. 
وممــا يدعــــو لألســـف أن مـــن البديـــهي أن التـــاريخ 
البشري ميكن تسميته سجال للحروب والصراعات املسـتمرة. 
وآمــل يف ايــة األلفيــة الثانيــة، أن تكــون البشــرية، بعــــد أن 
تعلمت من ماضيـها املأسـاوي، قـد فـهمت يف النهايـة احلقيقـة 
ـــل  البســيطة – أنــه مــن الضــروري حماربــة نــريان احلــروب قب
نشـوا، حيـث يعتـرب أـظ السـالم أفضـل بكثـري مـن أرخـــص 
احلروب. ويقودين هذا إىل التأكيد على أمهية التنفيـذ األسـرع 
واألكـثر فعاليـة لالقـتراح املقـدم مـن رئيـــس أوكرانيــا يف قمــة 
األلفيـة ويف قمـة جملـس األمـن. لقـد تكلـم لصـــاحل اســتحداث 
استراتيجية شاملة لألمم املتحـدة ملنـع الصراعـات، تقـوم علـى 
ـــة وبنــاء  االسـتفادة علـى نطـاق واسـع مـن الدبلوماسـية الوقائي
السـالم. ويقـف اخلـرباء األوكرانيـون مسـتعدين هلـــذا العمــل. 
ويسـرين أن مجيـع القـادة الذيـن خـاطبوا قمـة األلفيـــة أدركــوا 
تقريبا اإلجراءات الوقائية بوصفها من أولويات األمم املتحـدة 

حلفظ السالم. 
ويف رأينا، أن مفهوم املراكز اإلقليميـة املعنيـة بالوقايـة 
مـن الصراعـات، ميكـن أن تصبـح خطـــوة عمليــة حنــو تطويــر 
اســتراتيجية هامــة لألمــم املتحــدة. ويف هــــذا الســـياق، فـــإن 
االقـتراح األخـري ألوكرانيـا بإنشـاء مركـز إقليمـــي للدراســات 
العرقيـة يف كييـــف، حتــت رعايــة منظمــة األمــن والتعــاون يف 
أوروبا، جدير بأن نوليه اهتمامنا. وحنن نعتقد أن أنشطة مثـل 
هــذا املركــز، املخــــول برصـــد التطـــورات احلاليـــة يف دائـــرة 
العالقـات بـني األعـراق يف منطقـة منظمـة األمـــن والتعــاون يف 

أوروبـا، وهـــي أنشــطة ترمــى إىل االكتشــاف اآلين للرتعــات 
االنفصالية اخلطرية، ستؤدي إىل زيـادة التوسـع يف اسـتراتيجية 

األمم املتحدة الوقائية بالتعاون مع تلك املنظمة. 
ويتابع بلدي حبرص عملية تسوية الصراعات يف جزر 
البلقـــان اـــاورة، املنطقـــة املزعجـــة يف أوروبـــا. ورغـــــم أن 
ـــنة تعطينــا أســبابا كافيــة للتفــاؤل بشــأن  التطـورات يف البوس
ـــا  مسـتقبل شـعبها، فـإن احلالـة يف كوسـوفو ال تـزال تسـبب لن
قلقـا خطـريا. وحنـن علـى ثقـــة أنــه يتعــني متابعــة التوصــل إىل 
ـــرار جملــس  تسـوية سـلمية يف كوسـوفو مـع االلـتزام الدقيـق بق
األمـــن ١٢٤٤ (١٩٩٩)، ومـــع االحـــترام الكـــامل لســــيادة 
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة وسـالمة أراضيـها. ونـرى أنــه 
مــن املســتحيل حســم هــذه املشــكلة بــدون حتديــــد الوضـــع 
املســـتقبلي لكوســـوفو، عقـــب املفاوضـــات بـــــني مجهوريــــة 

يوغوسالفيا االحتادية واملمثلني املخولني لإلقليم. 
إن أوكرانيـا عازمـة علـى تكثيـف اجلـهود الراميـــة إىل 
تشــجيع التســوية الســلمية النهائيــة ملــا يســــمى بالصراعـــات 
�امدة� يف أراضي ما بعد السوفيات وال سـيما يف أخبازيـا، 
ـــاغورين كارابــاخ، أذربيجــان، وترانسدنيســتريا  جورجيـا، ون
ومولدوفا. وأوكرانيا بوصفـه عضـوا يف فريـق أصدقـاء األمـني 
العام، الذي يشجع إجياد تسـوية سـلمية للصـراع اجلورجـي – 
األخبازي، تشعر بـالقلق إزاء االفتقـار إىل التقـدم احلقيقـي حنـو 
السالم يف هذه املنطقة. وأؤكد مرة أخرى الدعوة املقدمة من 
الرئيـس كومشـا السـتضافة اجلولـة التاليـة مـن املفاوضــات بــني 
اجلانبني اجلورجي واألخبازي، والرامية إىل بناء الثقة، يف يالتا. 
كما قدم الرئيس كومشا خطة ميكن إجراؤهـا لتسـوية 
الصـــراع الترانسدنيســـتري، علـــى أســـاس مبـــــدأ �الوضــــع 
ــــول جلميـــع األطـــراف املتصارعـــة. وتقـــوم  املكتســب� املقب
ـــا، باالشــتراك مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف  أوكرانيـا حالي
أوروبـا، بدراسـة إمكانيـة إعـادة تنظيـم بعثـة حفـظ الســالم يف 
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املنطقـة، والـيت سـتتكون مـن فـــرق حلفــظ الســالم تنتمــي إىل 
أوكرانيا وروسيا وأعضاء آخريـن يف املنظمـة. وحيدونـا وطيـد 
األمـل يف أن تـؤدي هـذه املبـادرات علـــى األجــل الطويــل إىل 

إعادة تنشيط عملية حسم الصراعات. 
وسوف تقاس مصداقية األمـم املتحـدة دائمـا بقدرـا 
علــى تقــدمي رد مناســب علــى التــهديدات املوجهــة للســـالم 
واألمن يف كل منطقة من العـامل. وينبغـي اليـوم التمسـك ـذا 
املبـدأ بـإيالء انتبـاه خـاص إىل مشـاكل القـــارة األفريقيــة. وإن 
املعاناة اليت ال توصف لشعوب أفريقيا، والناجتة عن صراعـات 
داخـل الـدول وبـني الـدول ال تشـابه الصراعـــات يف أي جــزء 

آخر من العامل. 
إن أوكرانيـا مصممـة علـى تقـدمي مســـامهة عمليــة إىل 
جهود األمم املتحدة للسـالم الراميـة إىل حسـم الصراعـات يف 
ــــم أمانينـــا يف توســـيع التجـــارة  افريقيــا. ويعــزز هــذا التصمي
والتعاون االقتصادي مع شـركائنا األفريقيـني. وامسحـوا يل أن 
أكرر كلمات رئيس أوكرانيـا يف قمـة جملـس األمـن: �تتطلـع 
أوكرانيــا إىل قــرن مــن النهضــة األفريقيــــة وتقـــف مســـتعدة 

للتعجيل بوصوله� (S/PV.4194، ص ١٣). 
وأود أن أؤكد أنه ال يوجد لـدى اتمـع الـدويل، يف 
حســم الصراعــات يف أفريقيــا، بديــل إال النــهوض بضــــرورة 
ــــتقالل السياســـي،  التمســك الدقيــق مببــادئ الســيادة، واالس
والسالمة اإلقليمية لبلـدان املنطقـة. ويتعـني تـأكيد هـذا بصفـة 
خاصـة بالنســـبة للصــراع يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، 
الذي ميثل أخطر حتد للسالم يف اية القرن. وتدعـو أوكرانيـا 
مجيـــع األطـــراف يف اتفـــاق لوســـاكا إىل االلـــتزام بالكـــــامل 
بقرارات جملس األمن ذات الصلة وبتنفيـذ االلتزامـات اخلاصـة 

ا. 
ولقـــد أصبحـــت األحـــداث األخـــرية يف ســـــرياليون 
اختبــارا جديــا ملنظمتنــا. وهــي تثبــت احلاجــة امللحــة لدعـــم 

اجلهود الدولية، بقصد تعزيز فعالية حفظ السالم التابع لألمـم 
املتحدة. 

وأكـرر موقفنـا بشـأن ضـــرورة مواصلــة تعزيــز نظــام 
اجلزاءات ضد جمموعة ثوار أنغوال، يونيتا. وحنن مقتنعون بــأن 
التقليـل مـن قـدرة يونيتـا علـــى شــن احلــرب شــرط ضــروري 
الستعادة السالم يف أنغـوال. كمـا ينبغـي مراعـاة أن اجلـزاءات 
ينبغـي أن تكـــون مصحوبــة جبــهود دوليــة أكــرب حلســم هــذا 

الصراع الذي طال أجله. 
وحنن نشري مع التفاؤل إىل آخـر التطـورات يف عمليـة 
التسـوية يف الصومـال. وتقـوم هـذه الدولـة الـيت عـانت طويــال 
بالتغلب بصورة مؤملة ولكنها ثابتة على العقبات اليت تقف يف 

طريفها إىل السالم واالستقرار. 
وعلـى مـدار السـنة املاضيـة، اختـذت خطـوة هامــة إىل 
األمـام يف التقـدم بـأحد األجـــزاء املتكاملــة مــن عمليــة ســالم 
الشرق األوسط – عنصرهـا اإلسـرائيلي – اللبنـاين. لقـد خلـق 
انسحاب القوات اإلسرائيلية من اجلنوب اللبناين التزاما بقـرار 
جملس األمن ٤٢٥ (١٩٧٨) ظروفا جديـدة لزيـادة التقـدم يف 
العمليـة بكاملـها. وتـأمل أوكرانيـا بـإخالص أن تتمكـن أيضــا 
إسـرائيل وسـوريا يف املسـتقبل القريـب مـــن حتقيــق اقتحــام يف 
مفاوضامـا املتعـثرة. وتناشـــد الطرفــني باســتئناف احلــوار يف 

أقرب وقت ممكن. 
وحنن نتابع عن كثب عملية حل القضيـة الرئيسـية يف 
– أال وهـــي القضيـــة الفلســـطينية.  مســألة الشــرق األوســــط 
ويتمثـل اعتقادنـا الثـابت يف أن احلكمـة السياسـية وبعـد النظــر 
لإلسرائيليني والفلسطينيني سـوف يسـاعدمها يف ايـة املطـاف 
على الوصول إىل تسوية مقبولة للطرفني. وحنن نرحـب بقـرار 
ـــس املركــزي الفلســطيين  ١٠ أيلـول/سـبتمرب الـذي اختـذه ال
بتـأجيل تـاريخ إعـالن دولـة فلسـطني. وتـــأمل أوكرانيــا يف أن 
يقـوم الشـعب الفلسـطيين، عقـب اجلـــهود املضنيــة الــيت بذهلــا 
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اجلانبـان، يف ايـة املطـاف مبمارسـة حقـه يف تقريـر املصـــري يف 
الدولة اخلاصة به. 

وإن تشجيع نزع السالح وعدم االنتشار النووي من 
بـني القضايـا احلامسـة املعروضـة علـى األمـــم املتحــدة واتمــع 

الدويل بأسره يف اية القرن. 
وحنـن مقتنعـون بـأن تلـك العمليـات ينبغـي أن متضـــي 
مـع التحســـن العــام يف احلالــة الدوليــة يف اــاالت األخــرى، 
وإنشاء ضمانات أمنية شـاملة وتنفيذهـا عمليـا، وااللـتزام غـري 
ــــانون الـــدويل  املشــروط مــن الــدول واملنظمــات بقواعــد الق

ومبادئه األساسية وتعزيز مناخ الثقة املتبادلة.  
وأوكرانيـا، بوصفـــها بلــدا قــدم إســهامات بــارزة يف 
ــــا  عمليــة نــزع الســالح النــووي الفعليــة، فإــا تتشــاطر متام
الشعور بالقلق إزاء تناقص اهتمام اتمع الـدويل ـذه املسـألة 
بقـدر كبـري. وحنـن نعتقـد أن نـــزع الســالح وعــدم االنتشــار 
ـــالن حجــري الزاويــة يف األمــن الــدويل ووســيلة  النوويـني ميث
لتفادي نشوب صراع عاملي. ونـرى أن حتقيـق عامليـة معـاهدة 
عـدم االنتشـــار النــووي ومعــاهدة احلظــر الشــامل للتجــارب 
ـــان  النوويــة هــو أفضــل وســيلة ملنــع االنتشــار النــووي وضم
القضــاء علــى األســلحة النوويــة. وينبغــي أن تكــون الــــدول 

النووية يف طليعة هذه العملية.  
ومشــكلة االجتــــار غـــري املشـــروع باألســـلحة، الـــيت 
اكتسبت بعدا عامليـا، أيضـا تقتضـي اتبـاع ـج شـامل حللـها. 
ودور األمـم املتحـدة األساسـي ال غـىن عنـه يف تعزيــز اجلــهود 

الدولية ملكافحة هذا الشر.  
وإذ ننتقـل اآلن إىل مشـــكلة اجلــزاءات الــيت يفرضــها 
جملـس األمـن، أود أن أؤكـد مـن جديـد موقـف بلـدي بشـــأن 
هـذا املوضـوع. لقـد ُوضعـت اجلـزاءات كـــأداة قويــة لضمــان 
تنفيــذ قــرارات الــس. إال أــا حولــت يف ايــــة األمـــر إىل 
أدوات غـري فعالـة بـل وضـــارة يف بعــض األحيــان. ولــذا مــن 

الضـرورة املطلقـة وضـــع منهجيــة واضحــة ومتالمحــة لفــرض 
اجلزاءات ورفعها تـأخذ يف االعتبـار شـواغل السـكان املدنيـني 

األبرياء ومصاحل البلدان الثالثة.  
وتؤيد أوكرانيا ممارسة جملس األمن يف اآلونة األخرية 
املتمثلـة يف وضـع حـدود زمنيـة للجـزاءات يف مرحلـة فرضــها. 
ونرى أن مما له أمهية أساسية وضع معايـري وآليـات موضوعيـة 
– مبــا يف ذلــك علــى الدولــة  لتقييـم فعاليـة اجلـزاءات وأثرهـــا 
املسـتهدفة. ونؤيـد أيضـا رفـــع اجلــزاءات فــورا عندمــا تكــون 
هناك أسباب كافية لالعتقاد بأـا خدمـت غرضـها. وهـذا يف 
الواقع ينطبق على احلالة اليت ختـص ليبيـا، حيـث ينبغـي لـس 
األمن أن يتحرك، بأسرع ما ميكن، إىل املرحلة املقبلـة ويتخـذ 

اإلجراء الذي فات أوانه منذ أمد بعيد.  
ــــات الكـــربى يف القـــرن اجلديـــد،  ومــن بــني التحدي
ــيت  مشـكلة متالزمـة نقـص املناعـة البشـرية املكتسـب/اإليـدز ال
حتتـل مكانـا خاصـا. فقـد أصبـح اإليـدز وبـاء لـه أبعـــاد عامليــة 
ذات تشـعبات إنسـانية واجتماعيـة هائلـة تتجـاوز كثـــريا عــامل 
الصحة وحده. وحان الوقت لكي تضـع األمـم املتحـدة خطـة 
عمل شاملة ملكافحة هذا الوباء. وإذ يدرك وفد أوكرانيا كـرب 
حجم هذه املشكلة، دعا، مع مقدمني آخرين، إىل عقـد دورة 
استثنائية للجمعية العامة، على وجـه االسـتعجال، بشـأن هـذه 
املسألة. ومما يشجعنا التأييد الواسع هلذه الفكرة، وحنن نتطلـع 

إىل املزيد من العمل صوب حتقيقها.  
ـــدويل املتعــدد  وحنـن مقتنعـون بـأن أشـكال التعـاون ال
األطراف قد اضطلعت بـدور وستسـتمر يف اإلضطـالع بـدور 
حاسـم يف حتقيـق أهـداف التنميـــة املســتدامة. وندعــم جــهود 
اإلصـالح الـيت يبذهلـــا مديــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
لتحسـني احلالـة يف جمـال تعبئـة املـوارد وزيـادة كفـــاءة وفعاليــة 

عمل الربنامج.  
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وخــالل فــترة االنتقــال االقتصــادي الصعبــة، تـــؤدي 
ـــها الربنــامج اإلمنــائي دورا هامــا بتنســيق  املسـاعدة الـيت يقدم
جهود خمتلف الشركاء الدوليني. وتســاعد أيضـا علـى ختفيـف 
ـــار كارثــة تشــرينوبل  حـدة املشـاكل املعقـدة املتصلـة بإزالـة آث

ووقف تشغيل مفاعل تشرينوبل للطاقة الذرية.  
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن امتناننــــا 
ـــر متــوز/يوليــه للمــاحنني املعقــود يف  للبلـدان املشـاركة يف مؤمت
برلــني، والــيت تعــهدت بــأكثر مــن ٣٢٠ مليــون دوالر مــــن 
التمويل اإلضايف لتحويل مرفـق احلمايـة إىل نظـام سـليم بيئيـا. 
وال تزال هناك حاجة إىل مجع مبلـغ ٥٠ مليـون دوالر أخـرى 
للوصــول إىل املبلــغ املطلــوب، وحنــن نعتمــد علــى اســــتمرار 
املسـاعدة الدوليـة يف هـذا الصـدد. وأعتقـــد أن هــذا ميكــن أن 
ينفذ يف إطار برنامج تشرينوبل التابع لألمم املتحدة. وامسحـوا 
يل أن أشدد على أن هـذه األمـوال سـتوجه بصفـة رئيسـية إىل 
تنفيذ أهداف واقعية، وحتديدا وقف تشغيل مفـاعل تشـرينوبل 
للطاقـة الذريــة وإغالقــه يف ايــة األمــر يف موعــد ال يتجــاوز 
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، وهذا قرار أعاد تأكيده رئيـس 

أوكرانيا يف مؤمتر قمة األلفية.  
ونــأمل أيضــا يف أن يمكِّــن النظــــر يف البنـــد املتعلـــق 
ــة يف  بإدمـاج البلـدان ذات االقتصـادات الـيت متـر مبرحلـة انتقالي
املنظومة االقتصادية العاملية من وضع استراتيجية مشتركة حلل 

املشاكل اخلاصة ذه البلدان.  
ويف هذا السياق، نويل أمهية كبرية النضمام أوكرانيـا 
ـــة. والتعــاون االقتصــادي الــدويل علــى  ملنظمـة التجـارة العاملي
الصعيد اإلقليمي ذو أمهيـة أيضـا ألوكرانيـا. وأعـين، بـالذات، 
تنمية عالقاتنا مـع االحتـاد األورويب والتفـاعل يف إطـار منظمـة 
البحـــر األســـود للتعـــاون االقتصـــادي وجمموعـــــة جورجيــــا 

وأوكرانيا وأوزبكستان وأذربيجان ومجهورية مولدوفا.  

ـــهوم �حقــوق اإلنســان للجميــع� يف  وإن الوفـاء مبف
القرن املقبل مهمة ذات بعد عـاملي. ولـذا تشـتد اليـوم احلاجـة 
بوجـه خـاص إىل تعزيـز وحتسـني املراقبـــة الدوليــة النتــهاكات 
ــــأن  حقــوق اإلنســان. ويف ذات الوقــت، ال نــزال مقتنعــني ب
استخدام القوة ال ميكن أن يعترب وسيلة كافية لضمـان احـترام 

حقوق اإلنسان.  
ــــى أن االلـــتزام حبقـــوق اإلنســـان  وأود أن أركــز عل
ومحايتها أصبح اليوم املبـدأ الرئيسـي الـذي تقـوم عليـه سياسـة 
ـــا وصدقــت علــى مجيــع الوثــائق  بلـدي. وقـد وقعـت أوكراني
الدوليـة األساسـية يف جمـــال حقــوق اإلنســان ووضعــت علــى 
ـــا يف  الصعيـد الوطـين آليـة فعالـة لتننفيذهـا. واعتمـدت أوكراني

هذه السنة قرارا إللغاء عقوبة اإلعدام.  
ومن الواضح أن الوقت الذي مضى منذ مؤمتـر رومـا 
التارخيي قد أكد من جديد أمهية الوثيقة صانعة العـهد اجلديـد 
الــيت اعتمدهــا. وحنــن نعتــرب احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة اآلليـــة 
ـــابع النفــاذ االمتثــال  الدميقراطيـة الوحيـدة الناجعـة العامليـة الط

للقانون اإلنساين الدويل واحترامه.  
وأود أن أنضم إىل خمتلف املتكلمني يف اإلعـراب عـن 
آمالنا الكبرية يف اسـتمرار دور األمـم املتحـدة يف إجيـاد حلـول 
للمشاكل العاملية. وبالنظر إىل تعقيد طبيعة هذه املهمة وتعـدد 
جوانبها، حتتاج منظمتنا إىل الوقوف على أساس مايل صلـب. 
وحيدونا األمل يف أن متكننا هذه الـدورة مـن اإلسـراع بعمليـة 
إصـالح وحتسـني آليـات قسـمة نفقـــات األمــم املتحــدة علــى 
أساس معايري اقتصادية موضوعية. ولذا ينبغـي لعمليـة إصـالح 
األمم املتحدة، الـيت بـدأت قبـل ثـالث سـنوات، أن تنـال قـوة 

دفع إضافية.  
وهناك حاجة أيضا إىل إعـادة تنشـيط اجلـهود الراميـة 
إىل إصــالح جملــس األمــن، الــذي ميثــل العنصــر الرئيســـي يف 
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عملية جتديد األمم املتحــدة. وقـد ركـزت بيانـات العديـد مـن 
قادة العامل يف مؤمتر قمة األلفية حبق على هذا األمر.  

وعدم حتقيق تقدم ملموس بشأن هذه املسألة حيد من 
قدرات الس كأداة رئيسية لألمـن اجلمـاعي. وأود أن أكـرر 
تـأكيد موقـف أوكرانيـا ومـؤداه أن اإلصـالح الشـــامل لــس 
األمن ينبغي أن يقوم على أساس قواعد ومبادئ ميثـاق األمـم 
املتحدة. ونرى أن زيادة متثيـل اموعـات اإلقليميـة يف جملـس 
األمــن ينبغــي أن يظــل مبــدأ أساســيا. وينبغــي أن تؤخــــذ يف 
االعتبـار مصـاحل البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة معـــا. 
ـــوازن الــالزم يف توســيع  وتعتقـد أوكرانيـا أنـه ميكـن حتقيـق الت

جملس األمن من خالل زيادة كال فئيت عضويته.  
وإن اتمــع الــدويل، باتباعــــه طريـــق تعزيـــز األمـــم 
املتحدة وبناء مؤسسـاا علـى أسـس دميقراطيـة، ليعـزز قدرتـه 
هو نفسه على مواجهة حتديات العصـر ويئـة منـاخ عـادل يف 
جمـال العالقـات الدوليـة ومنـــاخ يوفــر لالحــترام املتبــادل بــني 

الدول والشعوب واحلضارات.  
ويف سياق مؤمتر قمـة األلفيـة التـارخيي، رسـم اتمـع 
الدويل، وقد َأثْرته جتربـة هـذه املنظمـة طـوال نصـف قـرن مـن 
الزمـن، خريطـة الطريـــق الــذي ينبغــي أن تســلكه البشــرية يف 
القرن احلادي والعشرين. ولـن حنقـق املثـل العليـا مليثـاق األمـم 
املتحدة إال بتكثيف اجلهود املنسقة واملُصممة لبلـوغ أهدافنـا. 

فهذا، بأية حال، هو السبب الوحيد لوجود منظمتنا. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 

ملعايل السيد فارتان أوسكانيان، وزير خارجية أرمينيا. 
الســيد أوســكانيان (أرمينيــا) (تكلــم باالنكليزيــــة): 
امسحـوا يل، سـيدي الرئيـس، بـأن أشـارك زمالئـي يف نئتكــم 
على انتخابكم لرئاسة اجلمعية العامة. وإنـين علـى ثقـة مـن أن 
هذه الدورة اخلامسة واخلمسني ستكون فعالة وناجحـة للغايـة 
حتت إدارتك. وأود كذلك أن أعـرب عـن التقديـر لسـلفكم، 

السـيد غوريـراب، لقيادتـه القديـرة، وأرحـــب بتوفــالو عضــوا 
جديدا يف األمم املتحدة. 

هنـا ويف هـذه املدينـة العظيمـة، جتمـــع قبــل أســبوعني 
فقط عدد مل يسبق له مثيل من رؤساء الـدول، حيـث عرضـوا 
التحديات اليت سيواجهها العامل يف األلفيـة اجلديـدة، جنبـا إىل 
جنب مع عرض اجنازات دوهلـم وتصوراـم بشـأن املسـتقبل. 
صحيح أن هذا العدد اهلائل مــن اآلراء املطروحـة قـد تبـاين يف 
املنظــور، وحمــور االهتمــام، واالجتــــاه والنظـــرة إىل القضايـــا، 
إال أنه صحيح كذلك، أن زعماء العامل قد غادروا القمـة بعـد 
أن أعـادوا التـــأكيد علــى التزامــهم املشــترك بــالقيم واملبــادئ 
ـــد انعكــس  العامليـة، وبتحقيـق عـامل أكـثر سـلما وازدهـارا. وق
ـــني العــام وإعــالن األلفيــة،  كـل ذلـك بوضـوح يف تقريـر األم
ـــال مشــترك للســنوات  اللـذان يوفـران لنـا أساسـا جلـدول أعم

املقبلة. 
ويف حـني أن جـدول األعمـال هـذا عــاملي يســتهدف 
ــــري مـــن  الوفــاء بــأهداف عامليــة، إال أنــه وكمــا يقــال يف كث
األحيان، فإن السياسة عادة ما تكون حملية، وكـل شـيء يبـدأ 
يف الوطن. وعلى هذا، ويف التحليل النهائي، ينبغي لكل دولـة 
منفــردة أن تضطلــع مبســؤوليتها يف بلدهــا ويف املنطقــة حــــىت 
ـــتراكمي علــى نوعيــة  حتـدث أثـرا، ومـن ذلـك يتبلـور األثـر ال
ـــه. وتــدرك أرمينيــا مســؤوليتها، وهــي  العـامل الـذي نعيـش في
ملتزمـــة بـــأن تضطلـــع بدورهـــا يف تعزيـــز الســـــلم واألمــــن 

اإلقليميني، وحتسني نوعية احلياة للجميع. 
ـــات  لقـد مجـع تقريـر األمـني العـام عـن األلفيـة التحدي
العاملية اليت نواجهها حتت عنـاوين ثالثـة رئيسـية: التحـرر مـن 
الفاقــة، والتحــرر مــن اخلــوف، وحريــــة األجيـــال املقبلـــة يف 

مواصلة العيش على هذا الكوكب. 
وينتظر من العوملة أن تدفـع عجلـة التنميـة االقتصاديـة 
يف مجيع أحناء العامل كي يتاح لألجيال القادمة مواصلة العيـش 
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فضــال عــن إمكانيــة حتقيــق نــوع الكفايــة الذاتيــة اقتصاديـــا، 
والذي نريده مجيعا لشعوبنا واملهمة األساسـية للحكومـات يف 
مجيع أحناء العامل اليوم السعي لوضع سياسات سـليمة وإجـراء 
ـــة التحديــات الــيت تفرضــها  تعديـالت هيكليـة مالئمـة ملواجه
العوملـة، واالسـتفادة مـن الفـــرص الــيت تتيحــها دون الســقوط 

ضحية للمخاطر اليت دد ا. 
ــــــا  ويف نفــــس الوقــــت، فــــإن الثــــورة يف تكنولوجي
االتصاالت واملعلومات قد فتحت أبواب السوق العامليـة أمـام 
ـــا  العبــني جــددا. فتكنولوجيــا املعلومــات واإلنــترنت أصبحت
القــوى احملركــة للنمــو االقتصــادي؛ ويف الوقــت نفســــه مـــن 
املمكن أن تضفيا توازنا كبـريا علـى هـذا النمـو إذا مـا أحسـن 
اسـتخدامهما. ومهـــا يعــدان بتقــدم غــري حمــدود، كمــا أمــا 
متكنـان حـــىت للبلــدان الصغــرية والبلــدان غــري الســاحلية مــن 
االســتفادة مــن إمكانيــة الوصــــول العـــاملي يف كـــل جمـــاالت 
حيامــا.وتــدرك أرمينيــا ذلــك متامــا، وقــد جعلــت تطويــــر 
تكنولوجيـا املعلومـات حمـورا لنموهـا االقتصـادي. وقـد اختذنــا 
بـالفعل خطـوات ملموسـة مـن أجـل دعـم تطويـــر تكنولوجيــا 
املعلومـات واالتصـاالت، ومـع مســـتثمرين أجــانب، بدأنــا يف 
العمــل التمــهيدي حنــــو إنشـــاء متـــرته صنـــاعي لتكنولوجيـــا 

املعلومات على مشارف العاصمة. 
ويف نفــس الوقــــت، فإننـــا نـــدرك جيـــدا أن نظامنـــا 
التعليمي ينبغي أن يرقى إىل املستوى الـذي يتناسـب مـع هـذه 
الدعوة بضخ مهارات جديدة يف القدرات الفكرية املوجـودة، 
وسنعمل على أن تتضمن املناهج الدراسية تعليـم مبـادئ علـم 
احلاسوب وكيفية اسـتخدام اإلنـترنت. وحبلـول عـام ٢٠٠٥، 
سـيتاح جلميـع مدارسـنا احلصـول علـى احلواسـيب واالتصـــال 

غري احملدود باالنترنت. 
والتحـرر مـن الفاقـه، والتحـــرر مــن اخلــوف يســريان 
ــــح يف  جنبــا إىل جنــب. فبــدون نظــام دميقراطــي، حــر، منفت

الداخـل، وسـالم وأمـن مـع اجلـريان، ســـيكون مــن املســتحيل 
حتقيـق االزدهـار االقتصـادي. وخـــالل الســنوات التســع الــيت 
مضت منذ حصول أرمينيـا علـى االسـتقالل، قطعنـا خطـوات 
كبرية يف إرساء القيـم الدميقراطيـة، وحكـم القـانون، واحـترام 
حقوق اإلنسان يف جمتمعنا. وهـذا العـام، وبعضويـة أرمينيـا يف 
جملـس أوروبـا، فـال رجعـة عـن هـذه العمليـات. فاملســؤوليات 
املترتبـة علـى هـذه العضويـة سـوف تعـزز كـل مـا حتقـــق حــىت 

اليوم وترسخه. 
والرفاه االقتصادي يتوقف على االسـتقرار اإلقليمـي. 
ويف الوقت نفسه، فإن السالم طويل األجل، واألمن والرخـاء 
ـــف علــى التنميــة االقتصاديــة املتكافئــة  يف منطقتنـا كلـها تتوق
وتطويــر الترتيبــات االقتصاديــة متعــددة األوجــه بــني بلــــدان 
املنطقة واملنظمات اإلقليمية. ومـن الواضـح أن منـاخ التعـايش 
اجلديـد يتطلـب جـا جديـدة مـن جـانب املنظمـــات الدوليــة. 
فالتكـامل اإلقليمـي ودون اإلقليمـي أصبـــح أمــرا أساســيا مــن 
ــــة. ويســـري ذلـــك بصـــورة  النــاحيتني السياســية واالقتصادي
خاصــة، علــى منطقــة القوقــاز، الــيت أخــذت تــربز كمنطقـــة 
لتنافس املصاحل السياسية واالقتصادية. وحنن نتطلع إىل األمن، 
ــــى الصعيـــد الثنـــائي فحســـب، ولكـــن يف الســـياق  ليــس عل
األورويب اإلقليمي األوسع، أيضا. وحنن على اقتناع بأن أمننـا 
الوطين، على األجل الطويل، ينبغي أن يرتكز علـى االسـتقرار 

اإلقليمي. 
وحنن واثقون مـن أن التعـاون االقتصـادي سيسـاعدنا 
يف جتاوز املشكالت السياسية وتيسري حل القضايـا السياسـية. 
إذ جيري حاليا بنـاء قوقـاز دميقراطيـة ومسـتقرة. غـري أن وعـد 
الدميقراطية يف املنطقة ينبغي أال حيجب هشاشة التوازن القـائم 
ـــذي ميكــن أن تضطلــع بــه  فيـها. وحنـن نـدرك الـدور البنـاء ال
األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة – مثـــل منظمــة 
األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا، وجملـــس أوروبـــــا، والتعــــاون 
االقتصادي بني البلدان املطلة على البحر األسود، وكومنولث 
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الدول املستقلة، والذي ينبغي أن تلعبـه مـن أجـل ترسـيخ هـذا 
التوازن اإلقليمي. وتنـوي أرمينيـا توسـيع التعـاون مـن جانبـها 
يف إطار تلك املنظمات واملشاركة بنشاط أكرب يف املؤسسـات 

اإلقليمية املختلفة. 
غـري أنـه ينبغـي هلـذه اهليئـات املختلفـــة أال تتســبب يف 
زيـادة االختـالالت اإلقليميـة القائمـة، مـن جـراء التطبيـق غـــري 
املتكـافئ أو غـري املتســـق ملبادئــها. وتثــق أرمينيــا بــأن منطقــة 
القوقاز حتتاج إىل نظام إقليمي لالستقرار واألمن، وحنـن علـى 
ـــن  اسـتعداد للعمـل مـن أجـل إنشـاء هـذا النظـام. وكنـا أول م
اقترح يف العام املاضي، يف قمـة اسـطنبول الـيت عقدـا منظمـة 
األمـن والتعـاون يف أوروبـا، الشـروع يف عمليـة صـوب حتقيــق 
األمن اإلقليمي الشامل، حبيـث تفضـي إىل معـاهدة لالسـتقرار 
يف املنطقـة. وقـد اعتمـدت أرمينيـا سياسـة التكـامل، وســـتلتزم 
ا، إذ تقيم عالقات مع كل البلـدان الـيت هلـا مصـاحل سياسـية 
ـــرية  أو اقتصاديـة يف القوقـاز. وقـد جنـح هـذا النـهج بفعاليـة كب
خـالل السـنوات األخـرية، ونعتقـــد أنــه يســاهم يف احلــد مــن 

االستقطاب والتوتر يف املنطقة. 
ومـع ذلـك، ال تـزال املنطقـة تتـأثر بشـكل ســـليب مــن 
جــراء عــدم وجــود عالقــات رمسيــة بــني أرمينيــــا وجارتنـــا، 
تركيا.وعلى الرغم من أن أرمينيـا، حرصـت منـذ اليـوم األول 
الســــتقالهلا، علــــى تطبيــــع العالقــــات وإقامــــــة العالقـــــات 
الدبلوماسية، فإن تركيـا مـا برحـت تصـر علـى شـروط معينـة 
تتعلق بناغورين كاراباخ ومبسألة االعـتراف باإلبـادة اجلماعيـة 

لألرمن. 
وقبل عشرة أيام يف القمة، حتدث الرئيس كوشـاريان 
من فوق هذه املنصـة عـن هـذه القضيـة، ومـد يـده إىل جارتنـا 
حىت يتسىن لنـا معـا أن جنـد سـبيال للعيـش مـع حقيقـة املـاضي 
دون أن يعـرض ذلـك للخطـر مـا يبشـر بـه املســـتقبل. ولســوء 
الطالع، جاء رد تركيا ليبني أم ما زالوا يتركون اخلـوف مـن 

التاريخ حيد مـن حريتـهم يف العمـل. ومـع ذلـك، فليـس هنـاك 
تـاريخ وطـين مـن عـدم. ففرنســـا وأملانيــا، وانكلــترا وفرنســا، 
والواليات املتحدة واليابان، مـن أجـل جتـاوز تـاريخ الصـراع، 
واحلرب، والكراهية، عـربت املـاضي معـا. ويف حقيقـة األمـر، 
فإن أمما كثرية قامت ضتها الروحية واألخالقيـة علـى أسـاس 
التخلص من عقدة الذنب، والسعي إلثبات احلقيقة ومواجهـة 
ماضيها بأمانة. فالندم واملصاحلة دون صدق، مها املراوغـة إىل 

األبد. 
وقد تعرض إعالن مؤمتر قمة األلفية ملسألة هامة جـدا 
بالنسـبة حلـق مواطـين أرمينيـا يف التحـــرر مــن اخلــوف. فنــص 
إعـالن األلفيـة علـى حـق تقريـر املصـري للشـعوب الـيت ال تـزال 
حتت السيطرة االستعمارية واالحتـالل األجنـيب. ويف نـاغورين 
كارابـاخ، كـانت هنـاك يف نفـس الوقـــت ســيطرة اســتعمارية 
للسـوقيات واحتـالل أجنـيب مـن أذربيجـان، الـيت أعطيـت عــام 
١٩٢٣ سلطة قضائية بطريقة غري مشــروعة وغـري عادلـة علـى 
منطقة أرمينيا. وبالنسـبة لشـعب يوجـد مواطنـوه عـرب احلـدود 
ولكنهم بعيدون عن املنـال، كـان السـكوت متعـذرا عـن هـذا 
العمل املسبب للشقاق ومـا أسـفر عنـه مـن خضـوع مـزدوج. 
وأثنــاء عقــود مــن احلكــم الســــوفيايت، مث بعـــد ايـــار احتـــاد 
ـــو أرمينيــا يف  اجلمـهوريات االشـتراكية السـوفياتية، جلـأ مواطن
ناغورين كاراباخ إىل املطالبة حبقهم يف تقرير مصريهم، الـذي 
أدى رفضـه إىل صـراع عســـكري، ووجــود الجئــني ووقــوع 

خسائر يف األرواح. 
ــــت املرحلـــة  وأثنــاء الســنوات الســت املاضيــة، توقف
العسـكرية مـن الصـراع، وال تـزال أرمينيـا ملتزمـة بقـرار دائــم 
سـيوفر السـلم واألمـن لنـاغورين كارابـاخ، مـع صلـة جغرافيـــة 
مســتمرة بأرمينيــا. وســنواصل العمــل بــدأب مـــع الرئيســـني 
املشــاركني موعــة مينســك، ونــود أن نؤكــد إســـهامهم يف 
احملافظة على نظام وقف إطالق النار. وحنن علـى اسـتعداد أن 
جنـري اتصـاالت مباشـرة بنفـس احلمـاس مـع أذربيجـان ســـعيا 
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وراء حل وسط. ومع ذلك، نرى أن املفاوضات املباشرة بـني 
أذربيجان وناغورين كاراباخ ستكون مثمـرة علـى حنـو أكـرب، 
حيث أن شعب كاراباخ هو الـذي سـيقرر مصـريه ومسـتقبله 

يف اية املطاف. 
وقد ذكر األمني العام عن حق يف تقريره أن احلروب 
تنشب اليـــوم داخل الـــــدول أكثـــر ممـا تنشـب بينـها. ولكـن 
ال تبـذل أيـة حماولـة للتصـدي هلـذا التحـدي اجلديـــد بأســلوب 

أكثر فعالية وتأثريا وواقعية. 
وال بد يف اية املطاف مــن معاجلـة كـل صـراع وفقـا 
لظروفـه، ومـن خـــالل تدابــري التكيــف الــيت يتخذهــا شعبـــــه 
وقادتـه السياسـيون. ومـا ميكـن للمجتمـع الـدويل أن يفعلــه أن 
ــــة التحـــول هـــذه  يوفــر، ال الدعــم أو احلوافــز املمكنــة لعملي
فحسب، بل أيضا النمـاذج الفكريـة واملفاهيميـة الستكشـاف 
الترتيبـات الواجبـة واملناسـبة حلـل هـذه الصراعـات الـــيت تبــدو 
عسرية. ونعتقد أن إقامـة األطـر الواجبـة الـيت متكـن األطـراف 
املتحاربة من إجياد لغة مشتركة قد ميكن مـن وضـع ضمانـات 
بأسلوب مرن جيـب أن يوجـه علـى حنـو خـاص ملعاجلـة أنـواع 
معينة من الصراعات. وأود أن أذكر حقيقـة بديهيـة وهـي أنـه 
ينبغـي لنـا أن نفكـر علـى أسـاس أن �الشـكل يتبـــع املهمــة�. 
ونعتقـد أن مهمـة احللـول احملتملـة الـيت جيـب أن تظـهر، فضــال 
عـن اخلطـوط العريضـة التفـاق سـالم يعقـد يف ايـة املطـــاف، 
جيب أن تعتمد على أدوات أو مبادئ مصممة، وخمصصـة إىل 
أقصى حد، ورمبا فريدة. ونعتقد أنه يف غياب هــذا النـوع مـن 
ــــة  التصميــم املخصــص، لــن تكــون الصيــغ العامــة أو املعياري
مناسبة حلل هذا الصـراع الـذي جنـد أنفسـنا متورطـني فيـه إىل 
حد بعيد يف هذه اللحظـة، والـذي تثـري نتائجـه الطويلـة األمـد 

انشغالنا الشديد. 
ــــاخ،  وبالنســبة لنــا، ميثــل الســالم يف نــاغورين كاراب
بطبيعة احلال، بشائر حتويل حالة القتال واملواجهة مـع جارتنـا 

أذربيجان إىل حالة من التعاون واألمن املعزز واملتبـادل. ونـود 
أن نتطلع إىل اليوم الذي تتحول فيه كاراباخ من هـوة تفصـل 

بني بلدينا إىل جسر يبىن ملنفعة مجيع السكان املعنيني. 
إن الوثيقـة السياسـية الـيت أصدرهـا مؤمتـر قمـة األلفيــة 
ــــم املتحـــدة يف  تنــص علــى اخلطــوط اإلرشــادية لتطويــر األم
السنوات القادمة. وأرمينيا واثقة مـن أن هـذه املنظمـة، مبـا هلـا 
مــن دور فــذ وتــاريخ جميــد، لديــها القــدرة علــــى التصـــدي 
للتحديات اجلديدة على حنو يبعـث علـى االرتيـاح الكبـري. إن 
التجربة اهلائلة اليت جتمعت طيلة العقود اخلمســة املاضيـة ميكـن 
أن تطبـق بنجـاح لكـي تكفـــل إرســاء الســالم واالســتقرار يف 

مجيع أحناء العامل. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن التصـــدي للتحديـــــات اجلديــــدة 
واملتطلبــات اجلديــدة الــيت نواجهــها اليــوم يســتوجب تنفيــــذ 
ـــة.  إصالحــات األمــم املتحــدة تدعيمــا هلــذه املنظمــة الدينامي
ـــــس األمــــن، تصبــــح هــــذه اهليئــــة  وبالتوســـيع املقـــترح ل

االستراتيجية أكثر متثيال، وتصبح لقراراا سلطة أعظم. 
وأرجـو أن يكـــون القــرن احلــادي والعشــرين القــرن 
الــذي يتحقــق فيــه توحيــد مجيــع الــدول بــأهداف مشـــتركة 

وأعمال مجاعية. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـــة): أعطــي الكلمــة ملعــايل 
السيد احلبيب بــن حيـىي، وزيـر الشـؤون اخلارجيـة للجمهوريـة 

التونسية. 
ـــن حيــي (تونــس) (تكلــم بالعربيــة): أود يف  السـيد ب
البداية أن أعرب لكم عن اينَّ احلارة مبناسبة انتخـابكم لرئاسـة 
الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة، وحنن واثقـون مـن 
أن خربتكم الدبلوماسية الواسعة ودرايتكـم العميقـة بالشـؤون 
الدوليـة هــي خــري ضــامن حلســن ســري أعمــال هــذه الــدورة 
وجناحها. وإذ نؤكد لكم استعداد وفدنا للتعـاون معكـم فإننـا 

نتمىن لكم كل التوفيق يف مهامكم. 
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امسحوا يل أن أتقدم بالشـكر العميـق لسـلفكم السـيد 
ثيو – بن غوريراب على الـدور القيـم والنـاجع الـذي اضطلـع 
به خالل الدورة السابقة للجمعية العامة، مما مكَّـن مـن حتقيـق 

نتائج إجيابية يف معاجلة العديد من املسائل والقضايا. 
تنعقــد مجعيــة األلفيــة والعــامل يف مفــترق طــرق بـــني 
عهدين، مما يضفي على الـدورة اخلامسـة واخلمسـني للجمعيـة 
العامـة أمهيـة قصـوى. إـا مناسـبة للوقـــوف علــى مــا أجنزنــاه 
مجيعا وما علينا وضعـه مـن اسـتراتيجية استشـرافيه متكننـا مـن 
رفـع التحديـات الـــيت ال ميكــن تشــخيصها وجماتــها إال عــرب 
ــــــية  شــــراكة دوليــــة متعــــددة األبعــــاد يف اــــاالت السياس

واالقتصادية واالجتماعية والتنموية. 
وقد أكد الرئيس بن علي مع كافة قادة العامل يف قمة 
األلفيـة علـى أهـم التحديـات الـيت تقـف أمـام اتمـع الـــدويل، 
والـيت يتعـني أن تشـكل أولويـات عملنـــا اجلمــاعي يف املرحلــة 
ـــل األلفيــة املقبلــة ألفيــة الشــراكة الدوليــة، ألفيــة  القادمـة جلع
التوافق يف االستراتيجيات الكربى، ألفية النـهوض باتمعـات 
ومعاجلة حاجياا متعددة األبعاد، ألفية جماة الفقـر واألوبئـة، 
ألفية الوقاية من الرتاعات وإرساء أسس دائمـة للسـلم واألمـن 
الدوليني لتكون األلفية اليت نستهلها مجيعـا حبـق، ألفيـة املصـري 

املشترك لإلنسانية مجعاء. 
إن البيـان الصـادر عـن قمـة األلفيـة يعتـرب وثيقـــة ذات 
أمهية تارخيية إذ ينري سبيل العمل املستقبلي للمجموعة الدوليـة 
يف إطار مبادئ ومقاصد ميثاق األمـم املتحـدة الـيت أعـاد قـادة 
العامل التأكيد عليها وجددوا التزامهم ا، وبتمسكهم مبنظمـة 
األمـم املتحـدة بوصفـها املنـرب الوحيـد الـذي تؤسـس اموعـــة 
الدوليـة ضمنـه اختياراـا املصرييـة وتشـــكل األداة املثلــى الــيت 

تكرس طموحاتنا اجلماعية. 
ـــــات املختلفــــة الــــيت  إن حصيلـــة القمـــم واالجتماع
انعقدت يف أواخر األلفية املنقضية وآخرهـا قمـة األلفيـة وقمـة 

جملس األمن الدويل وقمة اجلنوب وقمـة حركـة عـدم االحنيـاز 
والدورتـــان االســـتثنائيتان للجمعيـــة العامـــة بشـــــأن التنميــــة 
االجتماعية وحول املرأة وما انبثق عن هذه املنابر من قـرارات 
وتصورات مستقبلية للعالقات الدولية يعد مرجعا هامـا ميكـن 
مـن خاللـه رسـم اسـتراتيجية دوليـة توافقيـة مـــن أجــل إنشــاء 
شـراكة فعليـة بـني الشـعوب واألمـم لرفـــع حتديــات املســتقبل 

مجاعيا. 
ــــن خـــالل هـــذه  ومــن بــني العــرب الــيت نســتنتجها م
اللقاءات التارخيية إمجـاع كافـة الـدول علـى ضـرورة اسـتنباط 
نظرة متجددة ملختلف طرق العمل اليت اتبعناها خالل العقـود 
املاضيـة يف مجيـع اـــاالت حــىت نواكــب مســتلزمات العصــر 
الـذي تشـابكت فيـه خمتلـف أوجـه احليـاة الدوليـة يف اـــاالت 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
إن مسـات عاملنـا اليـوم تتطلـــب نظــرة مشوليــة وعمــال 
مشتركا يأخذ بعني االعتبار اخليط الرابـط بـني األمـن والسـلم 
والتنميـة املسـتدامة ومـا يســـندمها مــن حيــاة سياســية تكــرس 
ــــــن  الدميقراطيــــة وحقــــوق اإلنســــان واحلكــــم الرشــــيد وم
استراتيجيات مشولية ملقاومة الفقر على املسـتوى الـدويل. لقـد 
شخص الفقر خالل خمتلف املنابر الكـربى، وكذلـك يف بيـاين 
قمة األلفية وقمة جملس األمن ويف تقريــري األمـني العـام لقمـة 
األلفية وللجمعية العامة حول عمل املنظمـة، كـأحد األسـباب 
الرئيســية لالختــالالت االقتصاديــة الدوليــة وكمصــدر لعـــدم 

االستقرار والرتاعات والتوترات يف عديد بقاع العامل. 
إننا نعتقد أن اموعة الدولية مدعـوة اليـوم إىل إيـالء 
نظرة موضوعية ملفهوم السلم واألمن الدوليـني وسـبل احلفـاظ 
عليهما، واعتماد مفـهوم أوسـع يـأخذ يف االعتبـار ليـس فقـط 
العوامل املباشرة للحروب والرتاعات والتوترات وإمنـا كذلـك 
جذورها العميقة والكامنـة والعمـل علـى معاجلتـها مبـا يضمـن 

الوقاية املبكرة ودوام السلم واألمن. 
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ولقــد أثبتــت العشــــرية املنقضيـــة ثقـــل املســـتلزمات 
املطلوبة ملعاجلة الرتاعات والتوترات اليت كانت خمتلف منـاطق 
العامل مسرحا هلا وتولد عن ذلـك العـبء نـوع مـن الفتـور يف 
اإلرادة الدوليـــة يف املســـامهة الفعليـــــة واملباشــــرة يف معاجلــــة 
الرتاعـات املتعـــددة. وبقيــت منظمــة األمــم املتحــدة املتدخــل 

األساسي حلل تلك الرتاعات بالرغم من قلة مواردها. 
ومـن الـدروس الـيت اسـتقيناها مـــن خمتلــف التجــارب 
السـابقة أن مبـدأ الوقايـة مـــن الرتاعــات هــو األســاس األمثــل 
ـــن مــآس بشــرية واقتصاديــة  لتجنـب الصراعـات ومـا ختلفـه م
واجتماعية يصعب فيما بعد تقوميها. وعلينـا مـن هـذا املنطلـق 
ومـن خـالل هـذا احملفـل الـدويل، العمـل مجيعـا مـع املنظمـــات 
اجلهويـــة واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة، علـــى اتبـــاع خطــــة 
اسـتراتيجية متجـددة األبعـاد جتعـــل مــن مبــدأ الوقايــة أساســا 
لتجنب الرتاعات ومعاجلة أسباا ومسبباا الكامنة، العضويـة 
ـــار  منـها والظرفيـة، حسـب نظـرة مشوليـة تـأخذ يف عـني االعتب
أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية ومتطلباا العاجلة. ذلك 
أن التجارب أثبتت أن االستقرار والتوافق الداخلي بني الدول 
لـن يتـأت إال عـن طريـق التنميـة الداخليـــة وتشــابك املصــاحل، 
وأنـه مـن الصعـب علـــى أي جمتمــع كــان الدخــول يف دوامــة 
عنــف داخلــي أو يف نــزاع خــارجي إذا مــا كــانت مصاحلـــه 
مكفولـة وإذا مـا كـان ينعـم بثمـــار الرخــاء والرفــاه الــيت هــي 

أساس السلم واالستقرار. 
إن تلك النظرة تتماشـى كليـا مـع إعـادة اهليكلـة الـيت 
حنن بصدد التعامل معها علـى مسـتوى منظمـة األمـم املتحـدة 
وجملس األمن الدويل وكذلك على مستوى املؤسسات املاحنـة 
اليت وعت هي األخرى بأن كلفة الوقاية هي قطعا أقـل بكثـري 
مـن كلفـة إعـادة البنـاء واإلعمــار بعــد الرتاعــات، نــاهيك أن 
ـــار تلــك الرتاعــات وخاصــة منــها اإلنســانية تتعــذر  بعـض آث

معاجلتها. 

وعليــه فقــد حــان الوقــت أن تفــي الــدول الكــــربى 
ــــاطق  واملؤسســات املاحنــة بالتزاماــا جتــاه تنميــة الــدول واملن
الضعيفــة عــن طريــق املســاعدة مــن أجــل التنميــة وتشــــجيع 
االستثمار اخلارجي ومعاجلـة مشـكلة املديونيـة وخدمـة الديـن 
مبا يمكِّن من االستجابة للحاجيات املؤكدة للتنميــة واملسـامهة 
بطريقـة مباشـرة يف تكريـس خيـار الوقايـة، ونكـون بذلـك قــد 
أسسنا الستراتيجية دوليـة للوقايـة تعتمـد علـى املعونـة الدوليـة 

مبختلف أشكاهلا. 
قبـل أن أختتـم مالحظـايت حـول مسـألة حفـظ األمـــن 
والسلم الدوليني يف ضوء املناخ العاملي اجلديـد، أود أن أؤكـد 
علـى مـا يلـي: أوال، احلاجـة إىل إدخـال اإلصالحـات الالزمـــة 
علـى عمـل منظمـــة األمــم املتحــدة يف جمــال عمليــات حفــظ 
السـالم، ال سـيما وأن نشـــاط املنظمــة يف هــذا اــال مل يعــد 
يقتصـر علـى املـهام التقليديـة؛ بـل أصبـح يشـمل كذلـك نــزع 
ــــام وتركـــيز  ســالح احملــاربني وإعــادة تأهيلــهم، وإزالــة األلغ
مؤسسـات الدولـة والسـهر علـى االنتخابـات. إن هـــذه املــهام 
اجلديــدة تتطلــب إمكانيــات ماديــة وبشــرية أكــــرب وجمـــهودا 
مجاعيا، ويتطلب ذلك بطبيعة احلـال زيـادة هامـة يف القـدرات 

الردعية ملنظمة األمم املتحدة. 
وقـد بينـت التجربـة أن ضمـان جنـاح عمليـات حفـــظ 
ـــراف املعنيــة  السـالم األمميـة يتوقـف علـى موافقـة مسـبقة لألط
والتحديــد الدقيــق للواليــة وتوفــري املــوارد الضروريــة. كمـــا 
الحظنا من خـالل جتربتنـا مـع عمليـات حفـظ السـالم األمميـة 
وجود مشاكل جدية، من بينها التأخـري يف سـداد مسـتحقات 

الدول املشاركة. 
وقد تضمن تقرير جلنة اخلرباء برئاسة الســيد األخضـر 
إبراهيمـي مجلـة مـن التوصيـات اهلامـــة الــيت تســترعي االنتبــاه 
وتستحق الدراسة املعمقة ال سيما وأـا تتنـاول خمتلـف أوجـه 

عمليات حفظ السالم. 
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ثانيـا: إن دور جملـس األمـــن يف احلفــاظ علــى األمــن 
والسلم الدوليني يظل ضروريا وال سـبيل لالسـتغناء عنـه بـأي 
شكل من األشكال. وإن الدور الذي يضطلع بـه هـذا اهليكـل 
يستمد قوته من كونه األداة ذات االختصاص العـاملي يف هـذا 

امليدان واسدة للشرعية الدولية. 
وتبقـى تونـــس علــى عــهدها يف االســتجابة لنــداءات 
األمم املتحدة واموعة الدوليـة للمسـامهة يف عمليـات حفـظ 
السـالم يف أحنـاء خمتلفـة مـــن العــامل مثلمــا دأبــت علــى ذلــك 

بانتظام والتزام منذ الستينات. 
واعتبـارا لكـــون ســالمة املوظفــني العــاملني يف إطــار 
عمليـات حفـظ السـالم متثـل أولويـة ال بـد مـن احلـــرص علــى 
ضماـا، فقـد صـادقت تونـس يف شـهر متـوز/يوليـــه مــن هــذه 
السـنة علـى املعـاهدة الدوليـة املتعلقـة بســـالمة موظفــي األمــم 

املتحدة واألفراد املرتبطني ا. 
إن احلاجــة إلصــالح جملــس األمــــن تفرضـــها اليـــوم 
ـــيت حصلــت منــذ صياغــة ميثــاق األمــم  التطـورات الدوليـة ال
املتحـدة. وميثـل توسـيع العضويـة الدائمـة وغـري الدائمـة داخــل 
هذا اهليكل على أساس مبـدأ التوزيـع اجلغـرايف العـادل، مطلبـا 
ملحـا. وحنـن نؤكـد علـى ضـرورة الوصـول إىل حـــل توافقــي 
ميكن من توسيع عدد الدول دائمة العضويـة يف جملـس األمـن. 
وأود التذكري يف هذا الصدد أن تونس ساندت ترشيح اليابـان 
وأملانيـا ودوال أخـــرى وأن مثــل ذلــك احلــل جيــب أن حيفــظ 
ــتجابة  مصـاحل كـل األطـراف الدوليـة ويسـمح باألسـاس باالس
ملطالب الدول النامية، ويف مقدمتها الـدول األفريقيـة الـيت مـن 
حقــها احلصــول علــى مقعديــن دائمــني داخــل الــــس يتـــم 
توزيعهما على أسـاس قـاعدة التـداول. ومـن الضـروري أيضـا 
حتسني طرق عمل جملـس األمـن مبـا يضمـن ألعمالـه الشـفافية 

والنجاعة. 

ــــم يف  وإن تونــس منــذ أن أصبحــت عضــوا غــري دائ
جملس األمن، قد حرصت على أن تكون مسامهتها يف أعمالـه 
قائمــة علــى التشــاور وتبــادل اآلراء مــــع أعضائـــه اآلخريـــن 
لتقريـب وجـهات النظـر والوصـول إىل نتـائج تسـمح بضمـــان 

كل أسباب النجاح للحفاظ على األمن والسلم الدوليني. 
ويف سياق احلديث عـن دور جملـس األمـن، ال يفوتنـا 
التعرض إىل مسألة التدخل اإلنساين اليت كثر النقاش يف شـأا 
هـذه الســـنوات األخــرية والــيت حتتــاج إىل كثــري مــن التمعــن 
واحلذر عند تناوهلا. وحنن نؤكـد علـى ضـرورة التفكـري اجليـد 

يف مجيع مظاهر هذه املسألة والتدقيق يف خمتلف أبعادها. 
فإذا كانت هناك أسباب إنسانية معينة تفرض تدخـال 
عـاجال لتفـادي تدهـور األوضـــاع، فــإن ذلــك جيــب أال يتــم 
خـارج إطـار القـانون الـدويل وثوابــت ومرتكــزات العالقــات 
الدولية ومقتضيات ميثاق األمم املتحدة. ومتثـل سـيادة الـدول 
أحد الثوابت األساسـية الـيت ال ميكـن بأيـة حـال مـن األحـوال 
تناسـيها أو جتاهلـها، ذلـك أن املسـاس ـذا املبـدأ دون مراعـاة 
للمحاذير الضرورية من شأنه أن حيدث اختالالت يف التـوازن 

الدويل ويهدد بانتشار الفوضى. 
إن مسألة العقوبات تعترب من أهـم املسـائل املطروحـة 
اليـوم علـى منظمـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك جملـس األمــن. 
وقد أبرزت املمارسـة يف العشـرية املاضيـة احلاجـة إىل ضـرورة 
تعديـل اسـتخدام أداة العقوبـات ـدف ختفيـــف وطأــا علــى 
الشعوب وذلك استنادا جلملة مـن املعايـري، مـن أمهـها اللجـوء 
للعقوبات كخيار أخري بعـد اسـتنفاد كافـة الوسـائل السـلمية، 
ويف حالــة االضطــرار للجــوء إليــها وجــوب حتديــــد ســـريان 
مفعوهلا يف الزمن، وضبط شروط واضحة لرفعـها أو تعليقـها، 
باإلضافة إىل التقييم املتواصل آلثارها اإلنسانية على جمتمعـات 
البلــدان املســتهدفة وتأثرياــا املباشــرة علــى مصــــاحل الـــدول 

األخرى. 
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ويف هذا الصدد وفيما يتعلق باملسـألة العراقيـة، تؤكـد 
تونس ضرورة تضافر كافة اجلهود من أجل إجياد حـل سـلمي 
ينـهي احلصـار علـــى العــراق وميكٌــن مــن عودتــه إىل احلظــرية 
الدولية، ويضع حدا ملأساة الشعب العراقي الذي عـاىن طويـال 
بفعـل العقوبـــات املفروضــة علــى بلــده منــذ عشــر ســنوات، 
ويسـاهم يف توجيـه جـهود دول وشـعوب املنطقـة حنـو حتقيـــق 
التنمية واالستقرار. ومن نفس املنطلق، يتعني السـعي مـن قبـل 
كافة األطراف إلجياد احلل املنشود للقضايا اإلنسانية األخـرى 
ـــا الكويتيــني  املرتبطـة ـذه املسـألة، ويف مقدمتـها قضيـة الرعاي

املفقودين وحتديد مصريهم مبا ينهي معاناة ذويهم. 
ـــة لوكــرييب، فــإن  ويف نفـس اإلطـار، وخبصـوص قضي
ـــاق  التطـورات الـيت عرفتـها هـذه القضيـة علـى إثـر تنفيـذ االتف
الــذي مت التوصــل إليــه يف هــذا الشــأن، وبعــد تعليــق احلظـــر 
املفروض على الشقيقة ليبيـا، فإنـه قـد حـان الوقـت لرفـع هـذا 
احلظر كليا وائيا على اجلماهريية مبا ميكٌنها مـن املضـي قدمـا 
يف مسار تنميتها الشاملة ويعزز تطلعات احتـاد املغـرب العـريب 
ــة.  يف االندمـاج والتكـامل الـذي توليـه كافـة دوهلـا بـالغ األمهي
وقد جعلت تونس من احتاد املغـرب العـريب خيـارا اسـتراتيجيا 
ما انفكت تعمل على تطويره وتثبيت أسسه وتقويـة هياكلـه. 
وهـي سـاعية اليـوم مـع شـركائها اآلخريـن يف االحتـاد إلعطــاء 
هـذا التجمـع اجلـــهوي نفســا جديــدا ليســتجيب لطموحــات 

شعوبه التارخيية. 
أما فيما يتعلق بالشرق األوسط، فإننا نعبر عن أسـفنا 
لتعثر املفاوضات اليت جرت خالل قمة كامب دافيـد املنعقـدة 
يف شهر متوز/يوليه املـاضي، بـدون التوصـل إىل اتفـاق يضمـن 
تسـوية عادلـة للقضيـة الفلسـطينية. وإن تونـــس الــيت ســاندت 
مسرية السالم منذ انطالقها وعلـى مجيـع مسـتوياا تؤمـن أنـه 
قــد حــان الوقــت لتجســيم الطموحــات املشــروعة للشــــعب 
الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشـريف 

وذلـك يف إطـــار قــرارات الشــرعية الدوليــة ومرجعيــة عمليــة 
السالم القائمة على مبدأ �األرض مقابل السالم�. 

ــــأمل يف أن تواصـــل اإلدارة األمريكيـــة  وإن تونــس ت
مساعيها احلميدة وأن تقـــــوم األطــــراف األخــــرى املؤثــــرة، 
ال سيما االحتاد األورويب واالحتـاد الروسـي واليابـان مبضاعفـة 
جمـــهوداا للوصـــول إىل اتفـــاق بـــــني الســــلطة الفلســــطينية 
واحلكومـة اإلسـرائيلية ميكٌـن مـن حتقيـــق ســالم عــادل ودائــم 
يضمـن احلقـوق الوطنيـة املشـــروعة للشــعب الفلســطيين علــى 
أساس قرارات اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة وقـرارات جملـس 
األمن، وخباصة القرارين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ويبقـى حتقيـق سـالم دائـم وعـادل وشـامل يف الشــرق 
األوسط متوقفا أيضا على التقدم يف املسار السوري حيث أن 
إسـرائيل مطالبـة باالنسـحاب مـن اجلـوالن وبـااللتزام الكـــامل 
ــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣).  بقـــراري جملـــس األم
كما يتعني على إسرائيل احترام احلدود الدولية للبنان والكف 

عن خروقاا للخطوط اليت رمستها األمم املتحدة. 
ـــار وانعكاســات  إن ظـاهرة العوملـة ومـا تفـرزه مـن آث
اقتصادية واجتماعية متنوعة تفرض على دولنـا أن تعمـل علـى 
إجيــاد الوســائل واحللــــول الكفيلـــة مبواجهـــة هـــذه الظـــاهرة 
ـــا،  والتعــامل معــها بكيفيــة تضمــن تقاســم منافعــها وإجيابيا
وجتنـب الشـعوب خاصـة يف دول اجلنـوب اإلفـرازات الســـلبية 

لتلك الظاهرة. 
ومتثل القارة األفريقية أكثر املناطق تعرضا للصعوبات 
ـــت  التنمويـة، علـى الرغـم مـن اإلصالحـات العميقـة الـيت أقدم
عليـها دوهلـا يف اـاالت املتنوعـة، وإن سـجلت صحـــوة عنــد 
بعض البلدان األفريقيـة، فـإن القـارة ال تـزال تعـاين مـن نقـص 
كبري يف املوارد واملساعدات مما يعرقل جهودها ملواكبة املســار 

التنموي الدويل. 
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وإن مـن أوكـد الرهانـات املطروحـــة يف هــذا الصــدد 
السـعي مـن أجـل تفـادي ميـــش اقتصاديــات الــدول الناميــة 
وتوفري شروط دوليـة تسـاعدها علـى اقتحـام األسـواق العامليـة 
والزيادة يف نصيب مبادالا التجاريـة، وهـو مـا يسـتلزم وقفـة 
حازمــة مــن اموعــة الدوليــة ــدف جلــــب االســـتثمارات 
والتمويـل الـالزم للمجـهود التنمـوي لتلـك البلـدان والنــهوض 
باملساعدة العمومية من أجل التنمية الـيت ظلـت ليـس فحسـب 
دون نسـبة ٠,٧ يف املائـة مـن النـاتج اإلمجـايل لـدول الشــمال، 
بـل تراجـع حجمـها، مـع اسـتمرار مشـكلة املديونيـــة وخدمــة 
الدين كعوائق تثقل كاهل الـدول الناميـة. وإننـا نعيـد التـأكيد 
ـــس  يف هـذا الصـدد، علـى املقـترح الـذي تقـدم بـه سـيادة الرئي
زين العابدين بن علـي واملتمثـل يف الدعـوة إىل إعـادة توظيـف 
الديـون يف مشـاريع تنمويـة ختفـــف مــن عــبء الديــن وتعــود 

بالنفع على الدول النامية. 
كمـا أود ـذه املناسـبة التذكـري بنـداء سـيادة الرئيـــس 
ـــن علــي ســنة ١٩٩٥ بــإبرام عقــد للشــراكة  زيـن العـابدين ب
وللتنمية املتضامنة بـني دول الضفـة اجلنوبيـة والضفـة الشـمالية 
ـــيت  للبحـر األبيـض املتوسـط، والـذي يعتـرب امتـدادا للمبـادرة ال
ـــرب واخلاصــة  تقـدم ـا سـيادته سـنة ١٩٨٩ مـن فـوق هـذا املن
بــإبرام ميثــاق دويل للســالم والتقــدم يضــــم بلـــدان الشـــمال 
واجلنوب ويهدف إىل تعزيز سبل التعاون وفتح آفـاق جديـدة 

لالستقرار والتقدم. 
إن األلفية اليت نسـتهلها اليـوم هـي قطعـا ألفيـة العلـوم 
والتكنولوجيـا واالتصـال بـالنظر إىل التقـدم اهلـائل احلـــاصل يف 
امليادين العلمية والتكنولوجية يف العقود األخرية، ومـن مث فقـد 
وجب تقاسم منافع التقدم العلمـي والتكنولوجـي مبـا يف ذلـك 
جمــال املعلوماتيــة الــذي يفتــح آفاقــا عريضــة لنمــــو متناســـق 

ومتكافئ بني الدول. 

ويف هذا الصدد، أود التذكري باملبادرة الــيت قـامت ـا 
تونــس بــاقتراح عقــد قمــة عامليــة حــول جمتمــــع املعلومـــات 
وكذلـك بـالعرض الـذي تقدمـت بـه يف إطـار االحتـــاد الــدويل 

لالتصاالت الستضافة تلك القمة يف سنة٢٠٠٣. 
وإنـين أجـدد اليـوم ومـن هـذا املنـــرب الدعــوة إىل كافــة الــدول 
األعضــاء واألطــراف واملؤسســات املهتمــة ــذا القطـــاع إىل 
مسـاندة هـذه املبـادرة واملسـاعدة بكـل الوسـائل املمكنـة علــى 

تنظيمها يف تونس. 
إن لألمــن والســلم مفــهوما متكــامال ومل يعــد هــــذا 
املفـهوم مقتصـرا فقـط علـى انـدالع الرتاعـات وكيفيـة إدارــا 
وحلها، بل أصبح يشمل كل ما من شأنه أن يعـزز االسـتقرار 
ويتيح فرص النمـو واالزدهـار. إن اإلقصـاء والتـهميش جبميـع 
أشـكاهلما يؤديـان قطعـا إىل تغذيـة التطـرف ويفسـحان اـــال 
أمام التوتر والعنف، وأصبح اليوم مسلما بــه أن مقاومـة الفقـر 
تكتسـي بـالغ األمهيـة ذلـك أنـه يف حـني أن جمتمعـــات عديــدة 
تنعم بالرفاه والرخاء فإن فئـات وشـرائح عريضـة مـن شـعوب 
العامل تعاين من الفقر والبؤس واحلرمان وهو ما ال تقبله القيـم 
األخالقية ومبادئ حقوق اإلنسان، عالوة علـى أن اسـتفحال 
ــــد مـــن أخطـــر مصـــادر الرتاعـــات وعـــدم  ظــاهرة الفقــر يع

االستقرار. 
إن جماة هذه اآلفة الكونية وما يتولد عنها من عنـف 
ونزاعــات داخليــة وبــني الــدول يعــد واجبــا كونيــا والتزامــا 

أخالقيا على كافة األطراف الدولية الوفاء به. 
ويف هذا اإلطار، أود أن أجدد النداء الـذي توجـه بـه 
سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مـن أجـل بعـث صنـدوق 
عاملي للتضامن وهو أداة تكمل اآلليات الدولية القائمـة حاليـا 
دون أن تعوضـها، وميكـن أن ميـول ذلـــك الصنــدوق بواســطة 
هبات ومساعدات طوعية من قبـل اموعـة الدوليـة. ويكـون 
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اهلـدف منـه متويـل برامـج ميدانيـة اـة الفقـر بصفـة مباشـــرة 
وعاجلة. 

وقد اعتمد سيادة الرئيـس هـذا االقـتراح انطالقـا مـن 
جناح جتربة الصندوق الوطـين للتضـامن يف تونـس الـذي بعـث 
سـنة ١٩٩٣ حيـث سـاهم ذلـــك الصنــدوق يف تراجــع نســبة 

الفقر يف بالدنا من ٢٢ يف املائة إىل ٦ يف املائة حاليا. 
وقد سجل هذا املقترح ترحيبا من العديد مـن الـدول 
الصديقـة والشـقيقة ومـن ١٢ منظمـة دوليـة وإقليميـــة. حيــث 
تبنته منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية وجمموعـة 
الـ ٧٧ وحركة عدم االحنياز ومنظمـة املؤمتـر اإلسـالمي وقمـة 
اجلنـوب والـدورة االســـتثنائية للجمعيــة العامــة حــول التنميــة 

االجتماعية. 
واستنادا إىل الوعي الدويل باألمهية اليت جيـب إيالؤهـا 
ملقاومة الفقر وبالنظر للمساندة الواسعة اليت حظي ا مقـترح 
إنشاء صندوق عاملي للتضامن فإن تونس تعتزم التقـدم خـالل 
هذه الدورة مبشروع قرار يف هـذا الشـأن ونـأمل يف أن حيظـى 

هذا املشروع بدعم ومساندة الدول األعضاء. 
ـــة كــربى  مـن بـني التوجـهات الـيت أولتـها تونـس أمهي
تلك املتعلقة بالدميقراطية واحلكـم الرشـيد إميانـا منـها أن تلـك 
القيــم جــزء ال يتجــزأ مــن أســس النــهوض والتطــــور. وقـــد 
انتـهجت بالدنـا منـذ حتـول السـابع مـن تشـرين الثـاين/نوفمــرب 

١٩٨٧ إصالحات جوهرية لتكريس هذه القيم. 
وكــانت مبــادئ حقــوق اإلنســان وثقافــة التســــامح 
واحترام احلق يف االختالف من دعائم التغيري يف تونـس الـذي 
أثرى هذه املبادئ بثقافة التضـامن الوطـين والوعـي باملسـؤولية 
ــــــف اـــــاالت السياســـــية واالجتماعيـــــة  اجلماعيــــة يف خمتل

واالقتصادية. 
إن وجود صندوق للتضـامن الوطـين خلـري دليـل علـى 
ــــرد  أمهيــة هــذا البعــد يف احليــاة الوطنيــة، ذلــك أن وعــي الف

مبسـؤوليته جتـــاه مســتقبل وطنــه جيــب أن يتجلــى عــرب وعيــه 
مبسـؤولية التضـامن والتـآزر مـع خمتلـف شـــرائح اتمــع لكــي 
يعاجل الفرد بنفسه مظاهر اإلقصاء والتهميش يف اتمـع الـذي 

ينتمي إليه. 
إن الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واحلكــــم الرشـــيد 
والتضامن الوطين ال تقبل التجزئـة بـل تتكـامل أبعادهـا ضمـن 
منهج يستند إىل مميزات وخصوصيات اتمع، ذلك أنـه ليـس 
هنــاك أي وصفــة مثاليــة أو منــوذج جــــاهز ومتجـــزئ قـــابل 

للتطبيق يف كل مكان ويف كل زمان. 
إن هـذه النظـــرة الــيت ترســخت يف خمتلــف اللقــاءات 
واحملافل الدولية مهيأة بفضل ما أدت إليه من نتائج يف خمتلـف 
الــدول ومــن بينــها تونــس، ألن تكــــون مـــن بـــني املفـــاهيم 
األساسـية الـيت علينـا التوافـق بشـأا والعمـل مبقتضياـا خـالل 
األلفية املقبلة. ذلك أن حـق الشـعوب يف احلريـة والدميقراطيـة 
الذي أصبح اليـوم ممارسـة يوميـة يف خمتلـف الـدول حباجـة إىل 
الدعـم يف كنـف التنميـة والتطـور اللذيـن مهـا بدورمهـــا شــرط 
أساسـي لالسـتقرار والسـلم، والشـراكة الدوليـة يف هـذا اــال 
تشـكل القاسـم املشـــترك الــذي علينــا مجيعــا العمــل مبقتضــاه 

خالل األلفية املقبلة. 
ويف اخلتـام، أود أن أعـــرب عــن األمــل يف أن تكــون 
هـذه الـدورة دورة املـد التضـامين بـني كـــل مكونــات اتمــع 
الدويل، تقوم فيه األمم املتحدة بـدور طالئعـي وتوجيـهي مـن 
ـــأخذ  خـالل عمـل ملمـوس متواصـل ومتناسـق، وذلـك حـىت ي
ـــين  تعاملنـا مـع كـل الظواهـر بعـدا إنسـانيا ومتكـامال وحـىت نب
ألجيال األلفية اجلديدة قاعدة متينة للعمل املشـترك ونوفـر هلـا 
ظـروف األمـن واالسـتقرار والتقـــدم واالزدهــار وذلــك علــى 

أساس املصلحة املشتركة لكافة الشعوب. 
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الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
ــــيفاندريهامانانا، وزيـــرة خارجيـــة  ملعــايل الســيدة ليلــى راتس

مدغشقر. 
ـــت  الســيدة راتســيفاندريهامانانا (مدغشــقر) (تكلم
بالفرنسـية): أضـم صـويت إىل مجيـع الذيـن رحبـوا ببدايـة هـــذه 
الـدورة اخلامسـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة. وتـأييدا إلعــالن 
األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة الصـادر عـن مؤمتـر قمـة األلفيـــة، 
أكرر تأكيد رسالة اإلعالن - حنن شعوب األمـم املتحـدة، إذ 
نواجــه حتديــات جديــدة؛ إخــوة وأخــوات، شــركاء يربطنـــا 
دعمنا ملبادئ منظمتنا؛ بتطلعات بلداننا وشـعوبنا املتشـوقة إىل 
الســـالم والرفـــاه؛ وإذ نواجـــــه، بــــاملثل، متطلبــــات العوملــــة 
واألخطار املتعددة للصراع والتهميش – فلنتعهد بأن نتحد يف 
عملنــا؛ ولنقــل �حنــن الشــعوب� إننــا نؤيــد ألفيــــة أفضـــل، 

مستلهمني آمال جديدة وزخم جديد. 
ويتوجـــه وفـــد مدغشـــقر بالتهنئـــة إليكـــم، ســــيدي 
الرئيـس، علـى انتخـابكم باإلمجـــاع لرئاســة الــدورة اخلامســة 
واخلمســــني للجمعيــــة العامــــة، وهــــذا تقديــــرا لقدراتكـــــم 

الدبلوماسية البارزة ولبلدكم، فنلندا. 
ونشيد أيضا بالسيد ثيو بن غوريراب، وزير خارجية 
ناميبيا، على ما أبداه من تفان وعزم يف رئاسة الـدورة الرابعـة 

واخلمسني. 
ونـئ األمـني العـام علـى مـا بذلـه مـن جـهود سـتعود 
بالفائدة على مجيع مواطين العامل الذين يتطلعـون إىل التخلـص 

من احلرمان والفقر. 
وأغتنم هذه الفرصة أيضــا ألتوجـه بالشـكر إىل األمـم 
املتحـدة، مـن هـذا املنـرب، علـى اعتمـــاد القــرار ٩٦/٥٤ ميــم، 
املـــــؤرخ ١٤ آذار/مـــــــارس ٢٠٠٠، وإىل مجيــــــع البلــــــدان 
واملنظمـات الـيت قدمـت املسـاعدة إىل مدغشـقر عقـب أضــرار 

اإلعصار احللزوين، يف بداية هذا العام. 

وفيمـــا يتعلـــق بإعـــادة تشـــكيل األمـــم املتحــــدة آن 
األوان لتنفيذ اقتراحات مثل توسيع حجـم العضويـة يف جملـس 
األمـن الـذي يشـــكل حجــر الزاويــة لنظــام األمــن اجلمــاعي. 
وترشيد هيكله املؤسسي حىت يعمل على حنـو أفضـل، كذلـك 
حتسني اهليكل املايل بغية حتقيق املزيد مـن اإلنصـاف يف حتديـد 
األنصبـة املقـررة. ويتعـارض حـق النقـض، الـذي يعــد يف حــد 
ـــة، مــع املبــادئ الــيت تأسســت عليــها  ذاتـه تعطيـال للدميقراطي

منظمتنا. 
وحنـن نعـرف لألسـف، أن أفريقيـا هـي مكـان يشـــهد 
عنفـا دائمـا، إال أن هنـاك قـوة دفـع جديـدة تتجلـى يف الســعي 

إلقرار السلم واملصاحلة الدائمني. 
وفيمـا يتعلـق باألزمـة يف جـزر القمـر، فــإن مدغشــقر 
حتترم املوقف الـذي أعربـت عنـه منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف 
االجتماع السادس والثالثني لرؤساء دوهلا وحكوماـا، الـذي 
عقد يف لومي. ويظل اتفاق انتاتانا ريفو املؤرخ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٩ احلل الصاحل إلاء األزمة االنفصالية يف أجنوان، وهـي 
األزمــة الــيت تســبب فيــها افتقــار النظــام احلــــاكم حاليـــا إىل 

الدستورية. 
ــدي  وترحـب مدغشـقر باجلـهود الـيت يبذهلـا يف بورون
الرئيـس نيلسـون مـانديال بصفتـه وسـيطا وميســـرا. وقــد أدت 
هـذه اجلـهود إىل التوقيـع علـى اتفـاق أروشـا، الــذي نــأمل أن 
يتيـح لشـعب بورونـدي الفرصـة ألن يتحـــد مــرة أخــرى وأن 

يتوصل إىل السالم واحلصول على قوة دفع جديدة للتنمية. 
ـــل النضــال مــن  وقـد أيـدت مدغشـقر منـذ زمـن طوي
أجل تقرير املصري للشـعب الصحـراوي وشـجعت علـى تنفيـذ 
خطة األمم املتحدة للتسوية بوصفـها اآلليـة الوحيـدة الصاحلـة 

للتطبيق والقادرة على تسوية اخلالفات بني الطرفني. 
ونرحب بنتائج جـهود الوسـاطة الـيت قـام ـا الرئيـس 
إمسـاعيل عمـر غيلـه رئيـس مجهوريـــة جيبــويت. وبفضــل هــذه 
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اجلهود، بدأت الصومال اآلن جتد السالم بعد أكـثر مـن عقـد 
ـــم  قضتـه يف وضـع الالدولـة. ويعـد انتخـاب السـيد عبـد القاس
صـالد حسـن مـن جـانب الربملـــان الــذي عقــد يف جيبــويت يف 
٢٥ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ خطـــوة علـــى طريـــق االتفــــاق. 
وباستطاعة شعب الصومال أن يشرع اآلن يف عمليـة اسـتعادة 
دولة القانون ويف استعادة السالم املدين جبهوده الذاتية وبدعم 

من اتمع الدويل. 
وتدعــو الرغبــة يف احلــوار الــيت أبدــا الكوريتـــان يف 
الشهور األخرية إىل التشجيع. وإننا نرحب مبؤمتر القمة الـذي 
عقـد يف بيونـغ يـانغ يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ ملناقشـــة إعــادة 
التوحيــد الســــلمي والـــذي أدى إىل التوقيـــع علـــى اإلعـــالن 
املشـترك بـني الشـمال واجلنـوب. وكـان مجـع مشـــل العــائالت 
الذي جرى بعد نصف قرن من الفراق مؤثـرا للغايـة، وينبغـي 
تيسري مثل هذه اللقاءات يف املستقبل. ويعرب القرار الذي اختـذ 
بأن يسري الرياضيون من الشمال واجلنوب جنبـا إىل جنـب يف 

دورة األلعاب األوملبية بسيدين عن الرغبة يف املصاحلة. 
ومدغشقر جزيرة مساملة تقع يف احمليط اهلندي. وإنين 
أكرر التأكيد، باسم بلدي، على التزامه بنـزع السالح، وحنــن 
نعـول علـى تنفيـذ االتفاقيـات الـيت حتظـر إنتـاج وانتشـار مجيــع 
أنــــواع األســــلحة وحظــــر مبيعاــــا غــــري املشــــــروعة. ويف 
٢٥ آب/أغسـطس ١٩٩٩، صدقـــت مدغشــقر علــى اتفاقيــة 
حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفـراد 
وتدمري تلك األلغام. وعالوة على ذلك بدأت عمليـة تصديـق 

برملاننا على اتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية. 
إن انتشــار األســــلحة اخلفيفـــة هـــو أحـــد األســـباب 
النتشار الصراعات. ولذلك يؤيد بلدي تأييدا تاما عقد مؤمتر 
دويل معين باالجتار غري املشروع باألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع 

جوانبه يف عام ٢٠٠١ حتت رعاية األمم املتحدة. 

وحنن نشيد بذكرى متطوعي األمم املتحدة من أجـل 
السالم الذين راحوا ضحية أعمال العـدوان اإلرهابيـة األخـرية 
يف تيمـــور الغربيـــة. وإننـــا نشـــدد علـــى احلاجـــة إىل وضــــع 
اسـتراتيجية مشـتركة للتصـدي ملوجـة العنـف احلاليـة. ولذلــك 
وقعـت مدغشـقر يف أول تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩ علـــى 
ــع  االتفاقيـة الدوليـة لقمـع اهلجمـات اإلرهابيـة بالقنـابل. ونتطل
إىل االنتـهاء علـى وجـه السـرعة مـن صياغـــة مشــروع اتفاقيــة 

لقمع أعمال اإلرهاب النووي. 
وتؤيـد مدغشـقر بشـدة التوصيـات الـــواردة يف تقريــر 
اإلبراهيمــي ونتطلــع إىل تنفيذهــا بســرعة وعلــى حنــو فعــــال 
لتعزيـز قـدرة منظمتنـا علـى حفـظ الســـالم. وعلينــا أن نركــز 
علـى تدريـــب املتطوعــني حلفــظ الســالم وجتــهيزهم وضمــان 
سـالمتهم. ويتعـــني علــى البلــدان املعنيــة والــدول اــاورة يف 
هذا الصدد أن تقـدم مسـامهاا. وحتتـم الضـرورة اعتمـاد ـج 
شـامل التقـاء الصراعـات ألن املشـكلة حباجـة ألن تعـــاجل مــن 

منبعها. 
ــــوق اإلنســـان  وألننــا نؤيــد الدميقراطيــة والتقيــد حبق
وحقـوق املواطنـني، انضمـت مدغشـقر للقـرار الــذي اختــذ يف 
اجلزائـر العاصمـة يف عـام ١٩٩٩ أثنـاء مؤمتـــر القمــة اخلــامس 
والثالثـني لرؤسـاء الـدول أو احلكومـــات األعضــاء يف منظمــة 
الوحدة األفريقية بإدانة االستيالء علـى السـلطة بالوسـائل غـري 
الدسـتورية. وحيـــث القــرار املتخــذ يف مؤمتــر القمــة الســادس 
والثالثني، الذي عقد يف لومي، اتمـع الـدويل علـى أن يديـن 
باإلمجاع مثل هذه املمارسات املناهضة للدميقراطية وأن يضـع 
جـزاءات ضـد النظـم الـيت تصـل إىل احلكـــم عــن طريــق هــذه 

املمارسات. 
وعلينا أن نضمن أن الطفل مـا زال هـو لـب جـهودنا 
اجلماعيـة يف األلفيـة اجلديـدة. وقـد أكـدت الـدورة االســتثنائية 
الرابعة والعشرون للجمعية العامة املعنيـة بالتنميـة االجتماعيـة، 
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اليت عقدت يف جنيف يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠، على احلاجـة 
إىل محاية الطفل وتعريفه حبقوقه وتثقيفه تثقيفا كامال إلعداده 

كمواطن. 
ولكــي حتتفــل مدغشــقر بقمــــة األلفيـــة املعقـــودة يف 
ــــــربوتوكولني  ٧ أيلــــول/ســــبتمرب ٢٠٠٠، وقّعــــت علــــى ال
االختيـاريني: األول التفاقيـة حقـوق الطفـل، ويتعلـــق بإشــراك 
األطفــال يف الصراعــات املســــلحة، واآلخـــر يتعلـــق باتفاقيـــة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. وتشكل املسـاواة 

بني اجلنسني حتديا مستمرا لنا. 
ـــا يعــارض تقــدم اجلنــس البشــري،  إننـا نديـن كـل م
ونؤيـــــد الكفـــــاح املشـــــترك ضـــــد اآلفـــــات االجتماعيـــــــة 
واجلرميـة العـابرة للحـدود. كمـا نـود أن نســـترعي االنتبــاه إىل 
املد اجلاري يف جماالت جديـدة تسـتدعي القلـق مثـل السـياحة 
اجلنسـية، واشـتهاء األطفـال جنسـيا، وانتشـــار فــريوس نقــص 
املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، 
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد دعــوت مــع شــــقيقايت وزيـــرات 
الشـــؤون االجتماعيـــة إىل تـــأييد االحتــــاد يف النضــــال ضــــد 
هذه اآلفات يف رسـالة موجهـة إىل السـيد كـويف عنـان األمـني 

العام. 
إن ما حتتاجه أفريقيا هو تيسري احلصول علـى العـالج 
ـــة الفكــر  والرعايـة الصحيـة. ودون معارضـة املبـدأ النبيـل حلري
والتعبري بأي حال مـن األحـوال، فإننـا نأسـف لآلثـار الضـارة 
املترتبة على أي شكل من أشكال العـدوان املـادي أو املعنـوي 
النــاجم عــن انتشــار اجلماعــات الداعيــة إىل الفحــش ونشــــر 
الصـور الالأخالقيـــة الفاحشــة يف وســائط اإلعــالم. ويف هــذا 
الصـــدد، ينبغـــي أن تســـتهدف الصكـــوك القانونيـــــة وضــــع 
ــــيت تشـــكل ديـــدا  بــارامترات للنشــر اإللكــتروين للمــواد ال

لألخالق وتنفيذ تلك الصكوك. 

توىل الرئاسة نائب الرئيــس السـيد كافـاندو (بوركينـا 
فاسو). 

إن توقيع مدغشقر يف ٧ أيلـول/سـبتمرب املـاضي علـى 
الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلقـة ببيـــع 
األطفـــال واســـتخدام األطفـــال يف البغـــاء ويف إنتـــاج املــــواد 
اإلباحية يشهد على أننا عقدنا العـزم علـى العمـل علـى محايـة 
وحــدة األســرة وقيــــم األســـرة باعتبارهـــا مصـــدرا للكرامـــة 
ـــة املســتقرة بشــكل  اإلنسـانية وخـري ضـامن للتنميـة االجتماعي
مستدام. ويف هذا السياق اعتمـدت مدغشـقر يف عـام ١٩٩٩ 

قانونا جيرم اشتهاء األطفال جنسيا. 
وشاركت مدغشقر أيضا يف شىت مراحل املفاوضـات 
الـيت أدت إىل اعتمـاد وتوقيـع الـــربوتوكول اخلــاص بالســالمة 
احليويـــة يف ١٤ أيلـــول/ســـبتمرب ٢٠٠٠، ويســـتهدف هـــــذا 
ــــواد املعدلـــة جينيـــا.  الــربوتوكول تــاليف خمــاطر اســتخدام امل
وتعــارض مدغشــقر أيضــــا أي اســـتخدام لألحبـــاث املتصلـــة 

باستنساخ البشر. 
إن الصعوبات االقتصادية واالجتماعيــة الـيت تواجهـها 
ـــزداد ســوءا بســبب الشــكوك والتغــريات يف النظــام  بـالدي ت
الـدويل. ولذلـك يتعـــني علينــا أن نعــزز احلــوار الــدويل علــى 
ـــهوض  أسـاس املشـاركة واملسـؤولية املشـتركة. ونثـق يف أن الن
بثقافة السلم والتفاهم املتبادل سيسهم يف حتقيق عـامل متوائـم. 
ـــة العامــة ٢٢/٥٣ الــذي  ولذلـك تؤيـد مدغشـقر قـرار اجلمعي
يعلـــن ســـنة ٢٠٠١، ســـــنة األمــــم املتحــــدة للحــــوار بــــني 

احلضارات. 
ـــيت  ونــأمل أن حتــدد هــذه الــدورة االســتراتيجيات ال
تستجيب ملتطلبات التنمية واألمن اإلنساين، وفقا خلطة العمل 

اليت اقترحها األمني العام يف تقريره. 
إن عمليــة إعــادة تفكــري شــاملة لقضيــة التنميــة أمـــر 
ضــروري، ألن مــن صــاحل اجلميــع أن تــزداد القــوة الشـــرائية 
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للبلـدان الناميـة حـــىت ميكنــها يف املســتقبل القريــب أن تصبــح 
ــــاوت  شــريكا متســاويا وســوقا حمتمــال. وحنــن نشــجب التف
الصارخ الذي يوجد اليوم. فشعوبنا تعـاين مـن اجلـوع وسـوء 
التغذيـة بينمـا ينعـم اآلخـرون بفوائـض إنتـــاج رائعــة. إن هــذا 
االختــالل ال يفعــل أي شــيء لتشــجيع التدفقــــات التجاريـــة 
واملاليـة ولذلـك فإننـا نؤيـد إعـالن قمـة األلفيـــة الــذي يقــترح 
اعتماد سياسة تقوم على منح املنتجات الـيت تصدرهـا البلـدان 
الناميـة فرصـا للوصـول إليـها دون مجـــارك، وزيــارة املســاعدة 

اإلمنائية الرمسية وتنفيذ برامج ختفيف الديون وإلغائها. 
ــــأقل  إن عقــد مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين ب
البلـدان منـوا يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، ينبغـي أن يـؤدي إىل اختــاذ 
قرارات تساعد يف النهاية على اختفاء فئة أقل البلدان منوا مـن 

ميزان القيم االقتصادية العاملية. 
وبالتايل فإننا نؤيد مبادئ الثقة بالنفس والثقة املتبادلـة 
ـــت  يف إقامـة صنـدوق للنقـد وصنـدوق للتنميـة وصنـدوق لتثبي
أسـعار السـلع األساســـية. وتســعى هــذه املبــادرة إىل ختفيــض 
درجة تأثر البلـدان الناميـة بالعنـاصر اخلارجيـة وتقليـل اعتمـاد 

اقتصاداتنا على اقتصادات البلدان املتقدمة النمو. 
وفيمـا يتعلـق بأفريقيـا بشـــكل خــاص، فــإن التكــامل 
اإلقليمي والقاري حيوي لتجنـب التـهميش. ويف هـذا الصـدد 
وقّعت مدغشقر على مشـروع ميثـاق االحتـاد األفريقـي الـذي 

يعبر عن انبعاث أفريقيا بروح من املسؤولية والسيادة. 
ـــا يف  مثـة اجتماعـات هامـة سـتعقد يف عـام ٢٠٠١، مب
ذلك االجتماع احلكومي الدويل رفيع املستوى املعـين بتمويـل 
التنميـة، والـدورة االسـتثنائية ملتابعـة مؤمتـر القمـــة العــاملي مــن 
أجـل الطفـل. وسـتتيح مجيـع هـذه املؤمتـرات الفـــرص إلضفــاء 
معـىن حقيقـــي لاللتزامــات الــيت مت التعــهد ــا خــالل مجعيــة 

األلفية. 

لقـد حضرنـا إىل هـذه الـدورة التارخييـة مقتنعـني بأـــا 
ستبث روحا جديدة يف منظمتنا وتوفر أساسا لديناميــة للسـلم 
والتعـاون. لقـد حضرنـا إىل هنـا ألننـا نثـق يف العمـل املتضـــافر 
ملواجهـة التحديــات احلاليــة. حضرنــا إىل هنــا ألننــا نــأمل يف 
حتقيق مستقبل قابل للنمو، وخال من العوز واحلاجة، يف عــامل 

يسوده السلم والرفاه. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
ملعايل األونرابل ليليان باتل وزيرة الشؤون اخلارجيـة والتعـاون 

الدويل يف مالوي. 
ــــة):  الســـيدة بـــاتل (مـــالوي) (تكلمـــت باالنكليزي
امسحـوا يل يف البدايـة أن أشـارك املتكلمـني اآلخريـــن يف نئــة 
السيد هاري هولكريي النتخابة رئيسـا جلمعيـة األلفيـة. وأثـق 
يف أنـه حتـت قيادتـــه املقتــدرة ســنتمكن حنــن شــعوب العــامل، 
وخباصة شعوب البلـدان الناميـة مـن التطلـع إىل األمـام بتفـاؤل 
ـــة. إن انتخابــه لرئاســة اجلمعيــة العامــة  إىل دورة نشـطة وفعال
تعبري واضح على ثقة اتمع الدويل يف بـالده العظيمـة فنلنـدا، 
وميكنه أن يعتمد على دعم وتعـاون وفـد مـالوي معـه يف أداء 

هذه املهمة اجلسيمة. 
امسحــوا يل أيضــا أن أشــيد بســلفه الســــيد ثيـــو بـــن 
ـــا لرئاســته الناجحــة  غوريـراب وزيـر خارجيـة مجهوريـة ناميبي

للدورة الرابعة واخلمسني. 
منـذ أقـل مـن أسـبوعني اجتمـع قادتنـا يف هـــذا احملفــل 
ــــذه األلفيـــة. وأســـفر  ذاتــه لتحديــد الطريــق إىل األمــام يف ه
احلمـاس الـذي سـاد املـداوالت فيمـا بينـهم عـن وثيقـة ملهمــة 

للغاية توضح جبالء كل ما ينبغي أن نفعله. 
وترحب مالوي بنتيجة قمة األلفية، وتدرك يف نفـس 
ـــيت  الوقـت أن الشـراكة االسـتراتيجية الالزمـة لتنفيـذ الوثيقـة ال
انتـهينا إليـها، تدعـو إىل االلـتزام السياسـي مـن جـانب اتمـــع 
الدويل. ولذلك حيدونا األمل يف أن احلماس الـذي أبـداه قـادة 
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العامل يف قمة األلفيــة سـيترجم إىل إرادة سياسـية حقيقيـة علـى 
تنفيذ التدابري اليت مت اعتمادها. 

فلنقم مجيعا بالبناء على توافق اآلراء الـذي انبثـق عـن 
مؤمتـر قمـة األلفيـة. فـاعتراف قـادة العـــامل باحلاجــة املاســة إىل 
ـــوم ميثــل اخلطــوة  التصـدي للمسـائل الـيت تعـذب اإلنسـانية الي

األوىل صوب بناء مستقبل مزدهر أفضل. 
ومثة عوامل متعددة تعرقل اجلهود الـيت تبذهلـا البلـدان 
النامية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية. ويلزم لذلـك األخـذ 
بنهج متعدد األبعـاد يف تنـاول حمنـة هـذه البلـدان. وال بـد مـن 
الســعي يف هــذه اجلــهود، بــالضرورة، علــى كــال الصعيديـــن 

الوطين والدويل. 
وقـد انضمـــت مــالوي منــذ فــترة ليســت بعيــدة إىل 
غريها من أعضاء اتمـع الـدويل يف الـترحيب بعمليـة العوملـة، 
وشـاركنا مجـهرة القـائلني حبتميـة املسـرية حنـو القريـــة العامليــة. 
ــــام  وتطلعنــا يف غمــرة محاســنا إىل مواجهــة التحديــات واغتن
الفرص اليت كان يتوخى من العوملة أن تتيحـها. واليـوم، ثبـت 
أن هذه التجربة مثرية لإلحباط. ذلك أن مسـريتنا جتـاه القريـة 

العاملية يعترضها عدد من العوائق. 
فلم تنعم مالوي بعد، شأا يف ذلك شأن غريهــا مـن 
البلدان األفريقية الواقعـة جنـوب الصحـراء الكـربى، علـى أي 
ـــة.  حنـو جمـد باملزايـا املترتبـة علـى تكنولوجيـا املعلومـات احلديث
ونعلم مجيعا أن عملية العوملة تتمركز حول السرعة والدقـة يف 
ــــا  تدفــق املعلومــات. ويتيــح الــترابط الــذي توفــره تكنولوجي
املعلومات مزايا االختيــار. ومـن مث فـإن احلـائزين علـى القـدرة 
ـــة  التكنولوجيـة يسـبقون بـاقي املشـتركني يف املسـرية حنـو القري

العاملية. 
وتدعــو مــالوي، لذلــك، اجلــهات املاحنــة إىل متـــهيد 
السـاحة للجميـع، وذلـك مبسـاعدة مـن تنقصـهم القـدرة علــى 

االستفادة بشكل فعال مــن شـبكة املعلومـات العامليـة احلديثـة. 
فثمة ضرورة لسد فجوة التكنولوجيا الرقمية القائمة. 

ــــد  وتتســـم التجـــارة الدوليـــة بأمهيـــة حامســـة إذا أري
القتصـادات معظـم البلـدان الناميـة أن تزدهـر. وليـــس اقتصــاد 
مــالوي ذو التوجــه التصديــري اســتثناء مــن هــذه الوجهــــة. 
فاقتصادنا، الفتقاره إىل أي ثـروة معدنيـة تذكـر، يكـاد يعتمـد 
بصفة كلية علـى تصديـر املنتجـات الزراعيـة األوليـة واسـترياد 
السـلع املصنعـة. ويشـكل التدهـور املطـرد يف شـروط املقايضــة 
التجاريـة باملنتجـات األوليـة مصـدر قلـق لنـا منـذ أمـد طويـــل. 
وكما لو مل يكن هذا أمرا مفزعا بالدرجة الكافية، إذا باحلالـة 
تتفاقم من جراء فرض تدابري محائية من قبل البلــدان الـيت تتيـح 
أسواقا لصادراتنا. إذ يقام بطريقـة مـاكرة نطـاق مـن احلواجـز 
غـري املتعلقـة بالتعريفـة. فيجعـــل مــن الصعــب علــى منتجاتنــا 
الوصول إىل تلك األسـواق. وتتعـارض هـذه التدابـري احلمائيـة 
ـــا ضروريــة  مـع روح التجـارة احلـرة الـيت نعتنقـها ونراهـا مجيع
للتكــافل املــتزايد بــني البلــدان. وســــيواجه التكـــامل العـــاملي 
انتكاسـة خطـرية طاملـا جتـري إقامـة حواجـز حتـول دون حريــة 

التجارة فيما بني البلدان. 
وتدعـو مـالوي، لذلـك، شـــركاءها يف التنميــة لفتــح 
أسـواقهم أمـام املنتجـات القادمـة مـن البلـــدان الناميــة، فزيــادة 
سبل الوصول إىل األسواق هي إحدى الطـرق الـيت يتسـىن ـا 
متكني بلد مثل مالوي من املشـاركة علـى حنـو جمـد يف عمليـة 

العوملة. 
وكثــريا مــا أعربنــا حنــن أبنــاء البلــدان الناميــــة عمـــا 
يساورنا من قلق خطري بشأن مشكلة الدين اخلارجي الراهنـة. 
فقـد أجـربت خدمـة الديـون حكوماتنـا علـى حتويـــل مواردهــا 
الضئيلـة عـن برامـج التنميـة. ويلحـق الضـرر مـــن جــراء ذلــك 
باخلدمات االجتماعية األساسية واالستثمار يف برامج اهليـاكل 

األساسية األخرى. 
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ـــا الشــركاء يف  وحنـن نرحـب باملبـادرات الـيت اعتمده
التنمية ملعاجلة مشكلة الديون. ومن املبادرات اجلديرة بـالذكر 
املبـادرة اخلاصـة بـالبلدان الفقـرية املثقلـة بـالديون. وقـد تطلعنــا 
مجيعــا بــأمل إىل مؤمتــر قمــة جمموعــة الـــ ٨ الــــذي عقـــد يف 
أوكيناوا باليابان. بيد أن االفتقـار إىل االلـتزام مبعاجلـة مشـكلة 
الديون بشكل حاسم يعين أن العبء مـا زال كمـا هـو تقريبـا 

دون تغيري. 
ولذلك ترى مـالوي أن الطريقـة الوحيـدة الـيت ميكـن 
ـا التصـدي ملشـكلة الديـون اخلارجيـة بشـكل جمـــد هــي مــن 
خـالل إلغائـها متامـا. وندعـو شــركاءنا يف التنميــة إىل ممارســة 
ــــا إطـــالق  اإلرادة السياســية الالزمــة إللغــاء الديــون.إذ يلزمن

املوارد من أجل االستثمار يف خدمات البنية األساسية. 
واملساعدة اإلمنائية الرمسية واالستثمار األجنيب املباشـر 
ضروريان لتطور االقتصادات النامية من قبيل اقتصاد مـالوي. 
واعترافا من األمم املتحـدة إىل حـد كبـري ـذا الواقـع حـددت 
القيمـة املسـتهدفة ألغـراض املســـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بنســبة 
ـــاتج القومــي اإلمجــايل للبلــدان املتقدمــة  ٠,٧ يف املائـة مـن الن
النمــو. ومــن مث فــإن االحنســار العــام يف تدفقــات املســــاعدة 
اإلمنائيـة الرمسيـة إىل البلـدان الناميـة يتعـارض مـع هـــذا اهلــدف 
املسلم به دوليا. وحنن لذلك نشيد بالشركاء يف التنميـة الذيـن 
اســتوفوا نســبة الـــــ ٠,٧ يف املائـــة املســـتهدفة أو جتاوزوهـــا. 
ونناشــد يف الوقــت ذاتــه مــن قصــروا عــن بلوغــها أن يفــــوا 

بتوقعات اتمع الدويل منهم. 
وترحب مالوي باجتاه االستثمار األجنـيب املباشـر إىل 
االرتفاع على مدى األعوام القليلة املاضية. بيـد أننـا نالحـظ، 
على الرغم من هذا االرتفاع املطــرد، تفاوتـا يف التوزيـع ذاتـه، 
حبيـــث أن أفريقيـــا جنـــويب الصحـــراء الكـــربى مل حتقــــق أي 
مكاسـب تذكـر. ونـأمل يف أن تبـــذل اجلــهود لتصحيــح هــذا 

التفاوت. 

ومنذ فترة ال تكاد تتجـاوز ١٠ سـنوات اـار حـائط 
برلـني يف تطـور حـافل بـالرموز معلنـا انتـهاء احلـــرب البــاردة. 
فرحـب مجيـع احملبـــني للســالم يف العــامل، الراغبــني يف أن حتيــا 
البشرية حياة كرمية، بذلك التطور البالغ األمهية. وزاد تـداول 
املفهوم �عائد السالم� نظرا لـترحيب اتمـع الـدويل بإتاحـة 

فرصة لتحويل السيوف إىل شفرات للمحاريث. 
ــــاطق  ومل يثبـــت واقـــع اليـــوم صحـــة توقعاتنـــا. فاملن
السـاخنة، سـواء منـها طويلـة األمـد أم الناشــئة، متنــاثرة علــى 
سـطح الكـــرة األرضيــة. وكنــا خــالل احلــرب البــاردة نلــوم 
التنافس بني القـوى العظمـى علـى الصراعـات الـيت تنشـأ. أمـا 
الصراعات اليوم فقد اختذت أبعـادا خمتلفـة، وال تـزال تصـرف 

املوارد الوطنية الضئيلة عن برامج التنمية. 
ولعـل احلـــرب األهليــة الــيت طــال أمدهــا يف أنغــوال، 
والصــراع املــدين يف منــاطق مــن بينــها ســرياليون،. ومنطقـــة 
البحريات الكربى يف أفريقيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، 
وكوسـوفو، وآسـيا الوسـطى، متيـط اللثـام عـن عوامـل مســـببة 

غفلنا عنها خالل احلرب الباردة. 
ويف عدد من احلاالت التأم جشع السياسيني والسـعي 
ـــددة اجلنســيات  احملمـوم إىل الربـح مـن جـانب الشـركات املتع
إلطالـة أمـد الصـراع. والحظنـا مجيعـا الـدور الـــذي ميكــن أن 
تؤديه املعادن الثمينة كاملاس مثال يف جلب املآسي اإلنسانية. 

وترحـب مـالوي باختـــاذ جملــس األمــن التــابع لألمــم 
املتحـدة مؤخـرا قـرارا يرمـي إىل تنظيـم جتـارة املـاس، وخاصـــة 
املتحصل عليه بطرق غـري شـرعية. وبوسـع اتمـع الـدويل أن 

يعتمد على تعاوننا بال تردد يف تنفيذ ذلك القرار. 
كذلك الحظنا اجلهود اليت تبذهلـا األمـم املتحـدة بـال 
كلــل يف ســبيل صــون الســلم واألمــن الدوليــني. ومــع هـــذا 
فالدروس املستفادة مـن بعثـة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف 
سرياليون، بل ويف أماكن أخرى، توضح جبالء ضرورة إجـراء 
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استعراض جاد لوالية تلك البعثات. أما احلرج الـذي يتعـرض 
ـــه جيــب أال يتكــرر.  لـه أفـراد حفـظ السـالم فـهو أمـر نـرى أن
ويرحب وفدي يف هـذا الصـدد بالتوصيـات الـواردة يف تقريـر 

اإلبراهيمي. 
ونشارك اتمع الدويل يف الوقت نفسه يف إدانـة قتـل 
ثالثة من العاملني يف اإلغاثة من أفراد األمم املتحدة يف تيمـور 
الغربيـة. ونطـالب املسـؤولني بـالكف عـن مواصلـة التدخــل يف 
سالمة وحرية الالجئني والعاملني يف تقدمي املساعدة اإلنسـانية 

يف املنطقة. 
وتسلم مالوي بأن األمم املتحدة ال تسـتطيع وحدهـا 
أن تقدم حلوال خارقة للصراعات اليت جتتـاح خمتلـف املنـاطق. 
ومـن احملتـم بقـدر كبـري علـى النشـطاء األساسـيني أن ميارســـوا 

النضج السياسي ويتحكموا يف عواطفهم. 
وحنـن نالحـظ وجـود أطـر متفـاوض عليـها يف معظــم 
مناطق الصراع حلل تلك اخلالفات. ومع هـذا فمجـرد غيـاب 
االلـتزام السياســـي يــؤدي بــاألطراف إىل أن تتنكــر باســتهتار 
التفاقـات تفـاوضوا عليـها جبـهد جـهيد. ولـذا فنحـــن نطــالب 
كـل األطـراف املتحاربـة بـأن حتـترم اتفاقـــات الســالم القائمــة 

وتوحد جهودها حنو بناء األمة. 
وترحب حكومة مالوي جبهود األمم املتحدة الراميـة 
ـــامل. ومــا معــاهدة  إىل ختليـص العـامل مـن أسـلحة الدمـار الش
ــــلحة النوويـــة ومعـــاهدة احلظـــر الشـــامل  عــدم انتشــار األس
للتجــارب النوويــة إال بعضــا مــن اجلــهود البــارزة للمجتمـــع 
الدويل إلحالل سالم وأمـن عـامليني دائمـني. وتعـرب مـالوي 
عن استعدادها لالنضمام إىل اتمع الدويل يف اعتمــاد التدابـري 

اليت دف إىل تعزيز قضية السلم واألمن الدوليني. 
ـــة إلبقــاء الصــراع دائــرا، يف  إننـا نضيـع املـوارد اهلزيل
حني نضحي يف هذه العملية برفاه شعوبنا. وقـد أعلـن فخامـة 
الدكتور باكيلي مولوزي رئيس مجهورية مالوي شجبه مرارا 

هلذا التصرف قائال إننا، وخاصـة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكربى، أفقر من أن نوجه مواردنا اهلزيلة إىل إدامة الصراع. 
وهذه العوامل الـيت ذكرـا متثـل جبهـة تعـوق التنميـة 
ـــوا  االقتصاديـة يف البلـدان الناميـة، وال سـيما يف أقـل البلـدان من
من بينها. فاالستثمار يف البىن األساسية يعاين، بصورة مباشرة 

أو غري مباشرة نتيجة لتفاعل تلك القوى. 
وطاملــا ال يلــتزم اتمــع الــدويل بــاإلرادة السياســــية 
الالزمــة للعمــل احلاســم ســيظل تكــافؤ الفــرص غــــري متـــاح 
للجميع. وعلى هذا النحو سيتواصل ميش البلدان النامية يف 

املسرية صوب القرية العاملية. 
وال يقصــد وفــدي أن يلقــــي بالالئمـــة كلـــها علـــى 
العوامل الدولية وحدها. فعلى الصعيد الوطين، جند أنفسـنا يف 
البلــدان الناميــة مضطريــن إىل مراجعــــة سياســـاتنا الداخليـــة. 
ومالوي، من جانبها، تؤدي نصيبها يف هذا الصـدد. فـاحلكم 
الدميقراطي الذي استهلته يف البالد اجلبهة الدميقراطيـة املتحـدة 
احلاكمة، يف حزيران/يونيه ١٩٩٤ يسري كما ينبغـي. وجتلـت 
ثقــة الشــعب يف حكومــــة اجلبهـــة عندمـــا أعـــاد انتخاـــا يف 
االنتخابات العامة اليت جرت يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٩. وقـد 
أنشـأت احلكومـة خـــالل الســنوات الســبع لوجودهــا آليــات 
مؤسسية ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان وغريها من احلريات 

اليت تشكل أساس احلكم الرشيد. 
ــرا  والـتزام مـالوي بترسـيخ الدميقراطيـة أصبـح اآلن أم
ال ميكـن تغيـريه. ففـي تشـرين الثـــاين/نوفمــرب مــن هــذا العــام 
سيخطو البلد خطوة أخـرى بـإجراء انتخابـات احلكـم احمللـي. 
وحنــن نســلم متامــا مبــا يســهم بــه صــالح احلكــم يف التنميـــة 

االقتصادية يف أي بلد. 
وأود يف هـــذا الصـــــدد أن أشــــيد بــــاألمم املتحــــدة 
وبالشــركاء اإلمنــائيني الذيــن يســــهمون يف جـــهودنا لتعزيـــز 
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صـالح احلكـم. وســـوف نعتمــد يف ســري هــذه العمليــة علــى 
مساعدتكم املستمرة. 

ـــذي  وحنـن يف مـالوي نسـلم أيضـا بـالدور احملـوري ال
ميكـن أن يؤديـه قطـــاع خــاص نشــط يف التنميــة االقتصاديــة. 
وكــانت احلكومــة الســابقة يف مــالوي قــد أمهلــت القطــــاع 
اخلاص طويال، واختارت بدال منه أن تنشـط املؤسسـات شـبه 

احلكومية. 
وفتح النظام السياسي اجلديد البلد أمام اقتصاد سـوق 
حـر تنافســـي. وأصبحــت املؤسســات شــبه احلكوميــة عدميــة 
الكفـــاءة تتحـــول إىل ملكيـــة خاصـــــة عــــن طريــــق برامــــج 
اخلصخصــة. وهنــاك بــالفعل مزايــا واضحــة تتجمــع وأمهـــها 
التحسـن امللحـوظ يف جـودة املنتجـات واخلدمـات يف الســـوق 

احمللية. 
ويوفــر االســتقرار السياســي الســائد والــدفء العـــام 
لشعب مالوي الودود مناخا مؤاتيا لالسـتثمار األجنـيب. كمـا 
أن احلكومة اعتمدت باإلضافة إىل ذلك تدابري ترمي إىل إجياد 
منـاخ جيـد لالسـتثمار. ولـذا فنحـن نرحـب بقـدوم أصحـــاب 

املشاريع احلرة ومبعاينة السوق. 
ـــــر برنــــامج  ويف صلـــب كفـــاح مـــالوي ضـــد الفق
التخفيـف مـن وطـأة الفقـر، الـذي تنفـذه حكومـة اجلبهـة منــذ 
توليها احلكم. ويف سياق هذا الربنامج استهلت احلكومة بعـد 
ذلك صندوق مالوي للعمل االجتماعي، وهـو إطـار أساسـي 
يشـر ك القرويـــني يف اختــاذ القــرارات بشــأن برامــج التنميــة، 
وللصندوق أثره يف حياة املواطنني. فحدث تغيـري جوهـري يف 
وجه البىن األساسية يف الريف الذي يقطنه قرابـة ٨٠ يف املائـة 

من سكان البلد. 
ولـذا نتقـدم بالشـكر إىل البنـك الـدويل ملـا يقدمـه مــن 
ـــر حاليــا  دعـم لصنـدوق مـالوي للعمـل االجتمـاعي، الـذي مي

مبرحلته الثانية. 

ومن ضمن االستراتيجيات األخرى اعتمدت مالوي 
تدابــري لتمكــني الفئــات الضعيفــة يف اتمــع. فثمـــة برنـــامج 
منهجي يرمي إىل متكني املرأة عـن طريـق االئتمانـات الصغـرية 
وحتسني حصول الفتيات على التعليـم وأمـور أخـرى مـن هـذا 
القبيل. وقبل سنوات قليلة أنشـأت احلكومـة وزارة للدولـة يف 
رئاسـة اجلمهوريـة مسـؤولة عـن املعوقـني وقـد بـدأت نتائجــها 

تترى. 
إن عزمنا األكيد على بذل اجلهود لتخليص البلد مـن 
الفقــــر املدقــــع تعترضــــه جائحــــة فــــريوس نقــــص املناعــــــة 
البشرية/اإليدز. ففي العقد املاضي كان مدى انتشـار اجلائحـة 
يف مـالوي خميفـــا. وباســتهداف الفئــة العمريــة القــادرة علــى 
اإلجنـاب مـن السـكان بـدا واضحـا أن الفـريوس/اإليـدز يضيــع 
املكاسب اليت حققتها الدولة مبشقة يف أواخر العقد املاضي. 

ويف الوقت ذاته، حنن على علم بالتقدم الـذي أحـرزه 
الغـرب حـىت هـذا التـاريخ فيمـا يتعلـــق بعــالج فــريوس نقــص 
املناعــة البشــرية/اإليــدز. وحتــول التكلفــة الفاحشــة للعقاقـــري 
املستخدمة يف عالج هذا املـرض دون حصـول البلـدان الناميـة 
من قبيل مالوي عليها. بيد أن هذه البلدان هي األكثر حاجـة 
إىل هذا العالج، نظرا ألن فيها نسـبة عاليـة مـن املصـابني ـذا 

املرض. 
ــن  ووفـدي يقـدر اجلـهود الـيت تبذهلـا األمـم املتحـدة م
خـالل برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـــين بفــريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز للتصدي هلذا الوباء. وحنـن نرحـب بـأن 
املسائل املتصلة ذا املرض كـانت حمــط اهتمـام جملـس األمـن 
يف أوائل هذا العام. ونؤمن بأن الدمار الذي يلحقه هذا البالء 
جدير بأن حيظى باهتمام دويل كبري. وفضال عن ذلك، تدعـو 
مالوي البلدان اليت لديها القدرة على إعداد الترتيبات الالزمة 
ـــري ميســورة بالنســبة لكــل مــن  لذلـك، ألن جتعـل هـذه العقاق

حيتاج إليها. 
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ومن الواضح أنه إذا كان اتمع الدويل يريد تشكيل 
ـــة  الشـراكة االسـتراتيجية الالزمـة للتقـدم بسالسـة صـوب إقام
القريــة العامليــة، فمــــن الضـــروري أن يـــئ تكـــافؤ الفـــرص 
للجميـع. وهـذا يتطلـب منـا مجيعـا أن نبـدي اإلرادة السياســية 
ـــتركة  الالزمـة لذلـك. وينبغـي لنـا أن نضطلـع مبسـؤولياتنا املش

لصاحل اجلنس البشري. 
وترحـب مـــالوي بانضمــام توفــالو مؤخــرا بوصفــها 
الدولــة العضــو الـــ ١٨٩ يف األمــم املتحــــدة. وبالنيابـــة عـــن 
حكومـة وشـعب مـالوي، أعـرب عـن دعمنـا وأطيـب متنياتنـــا 

حلكومة توفالو وشعبها. 
وقـد أيـــدت مــالوي مــرارا وتكــرارا منــح مجهوريــة 
الصني يف تايوان الدور الذي تستحقه يف اتمع الـدويل. فقـد 
أوضح جبالء شعب تايوان اجلاد يف عملـه واحملـب للسـالم أنـه 
علـى اســـتعداد ألن يســهم بنشــاط يف حتقيــق أهــداف األمــم 

املتحدة ومثلها العليا. 
ومن مث، فإننا ندعو جمموع أعضاء املنظمـة إىل جتـاوز 
االعتبـــارات السياســـية الضيقـــة ومواجهـــة الواقـــع اجلغــــرايف 
والسياسي السائد على جانيب مضيق تايوان. فالعزلـة املسـتمرة 
ـــيت نســلم  لتـايوان ال تبشـر باخلـري فيمـا يتعلـق بـروح العوملـة ال

مجيعا بأنه من الضروري أن تكون شاملة. 
وختامــا، امسحــــوا يل أن أؤكـــد مـــن جديـــد الـــتزام 
حكومـة مجهوريـة مـالوي بـأن تضطلـــع بواجباــا املنصــوص 
عليها يف ميثاق األمم املتحدة. فهي اهليئة العاملية الوحيدة الـيت 

بوسعها أن تأخذ بأيدينا مجيعا إىل األلفية اجلديدة. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): املتكلم التـايل هـو 
معــايل األونرابــل الكشــــمان كاديرغامـــار، وزيـــر خارجيـــة 

سري النكا. 
الســـــيد كاديرغامـــــار (ســـــري النكـــــا) (تكلـــــــم 
باالنكليزيـة): أتقـدم إىل الرئيـس بـأصدق ـــاين ســري النكــا 

ـــدورة  علــى انتخابــه ملنصبــه الرفيــع، وهــو منصــب رئيــس ال
اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة، وإنـين ألتعـهد لــه بتعـاون 

سري النكا الكامل معـه وبدعمها ألعماله. 
ــــة  وأعــرب عــن تقديــر ســري النكــا لوزيــر خارجي
ناميبيا، السيد ثيو – بن غوريراب، وإعجاا بالطريقة البارعـة 
ــــه كرئيـــس للـــدورة الرابعـــة واخلمســـني  الــيت أدى ــا مهام

للجمعية العامة. 
وأود أيضـا أن أغتنـم هـذه الفرصـة ألرحـب بانضمــام 

توفالو إىل عضوية األمم املتحدة. 
لقد انتهت قمـة األلفية. وحنن نأمل بقوة يف أن تبقـى 
دائما أحالمها وآماهلا يف عامل أفضل يف قلوب وعقول اجلنـس 
البشري بأكمله. والسيدة شـاندريكا بندرانيكـا كوماراتونغـا، 
رئيسة مجهورية سري النكا، اليت مل تتمكن من حضـور تلـك 
القمـة، وجهــت رسـالة كـان يل شـرف تالوـــا أمــام القمــة، 
أعربـت فيـها عـن آماهلـــا ورؤيتــها ملســتقبل اإلنســانية. وهــي 

كما يلي: 
�السالم بني كافة الدول، السالم بـني كافـة 
شـعوب هـــذه الــدول حــىت يتســىن للجميــع، وليــس 
للبعض فحسب، أن ينعموا بعجائب احلياة على هـذه 
املعجزة اليت نسميها كوكب األرض، يف أمـان، دون 
ـــة دون إذالل، ويف صحــة جيــدة،  خـوف، ويف كرام

 ( A/55/PV.7) .� . . . ويف رفاهية مادية وروحية
لقـد تكلمـت رئيسـة مجهوريـة سـري النكـا وأكــدت 
أنـه مـن الضـروري أن حنمـــي ونصــون هــذا احلــد األدىن مــن 
احلقائق األساسية للغاية اليت أمكـن للـدول األعضـاء يف األمـم 
املتحدة إرسائها من أجل املستقبل – وخصوصا احملافظـة علـى 
مـا كـان وال يــزال يشــكل األســاس ذاتــه الــذي تســتند إليــه 
املنظمـة: وهـو الكيـان الـذي يعـــرف بالدولــة. وأوضحــت أن 
ممثلي احلكومات والشعوب والدول جيتمعون معـا يف اجلمعيـة 
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العامــة مبوجــب ميثــاق يؤكــد للــدول مســاواا يف الســــيادة 
واســـتقالهلا السياســـي وســـالمتها اإلقليميـــــة. وتلــــك هــــي 

أساسيات منظومة األمم املتحدة. 
ـــي  وهكــذا جيــب أن تكــون األمــور. فــإن الــدول ه
الكيانـات التنظيميـة الرئيسـية الـيت تتجمـع فيـــها شــعوب هــذا 
الكوكـب. والصـرح التنظيمـي الرئيســـي والشــامل للمجتمــع 

الدويل هو النظام الذي حيكم العالقات بني الدول. 
وما من بديل للكيان املعروف بالدولـة. فـإن ضعفـت 
الـدول، فـإن املنظمـة أيضـا تصـــاب بــالضعف. وإذا تضــاءلت 

الدول فإن املنظمة تتضاءل أيضا. 
وهكذا كانت دعوة رئيسة مجهورية سري النكـا إىل 
أن نفعل كل ما ميكـن لتوفـري احلمايـة واحملافظـة علـى اسـتقرار 
ورفاهـة ذلـك الكيـان الـذي يعـرف بالدولـة، وأال ننـدد بـــه أو 
نعمل على تآكله فامليثاق يضمن لنا سيادته وسالمته اإلقليمية 

واستقالله السياسي. 
وقبــل أن أســتطرد يف بيــاين أود أن أوضــــح – نظـــرا 
للتصرحيات اليت أدىل ا مؤخرا متكلمون عن حسـن نوايـاهم 
وأهدافـهم والذيـن أختلـف أساسـا مـع منطلقـام األساســية – 
ان الذين يؤكدون ضرورة مواصلة إعادة التأكيد علـى سـيادة 
الدول حسب امليثاق ال ينبغـي إيـالء أي اعتبـار هلـم – وأكـرر 
– ألم قلصوا على حنو ما أمهيـة  ال ينبغي إيالء أي اعتبار هلم 
االلتزام العاملي حبقوق اإلنسـان وبكـل مـا يلـزم لصـون كرامـة 
الفـرد. وتلـــتزم ســري النكــا التزامــا قويــا بالنــهوض حبقــوق 
اإلنسان واحترامها بالنسـبة لشـعبها هـي ذاـا ولكـل شـعوب 

العامل. 
بيد أنه توجد جمموعة كبرية متفقـة يف الـرأي، تـدرج 
سري النكا نفسـها فيـها، تـرى أن طريـق التقـدم فيمـا يتصـل 
حبقوق اإلنسان وكرامة الفـرد ميــر بصـورة سـليمة مـن خـالل 
التعاون املستمر والوثيق بـني مجيـع الـدول، مـع احـترام سـيادة 

كـل منـها. وبالنسـبة لكثـري منـا يف هـذه القاعـة ال يعــد طريــق 
التعددية أو العوملة، الذي يبدو أنه يتغاضى صراحـة أو ضمنـا، 
عـن سـيادة الـدول أو يقلـل منـها، طريقـا جديـــرا بالثنــاء. إنــه 
طريـق مل تثبـت بعـد جدارتـه مـن الناحيـة العمليـة. والواقــع أن 
ـــها  معظـم حمـاوالت التغـاضي عـن سـيادة الـدول أو التقليـل من
ــح  كـان هلـا يف أغلـب األحيـان نتـائج مفجعـة. وبذلـك التوضي
املبدئـي والتذكـري بـأن حقـوق اإلنسـان يتعـــني مراعاــا ليــس 
فقط من الدول، ولكـن أيضـا مـن الكيانـات مـن غـري الـدول، 

سوف أنتقل إىل بقية كلميت. 
جيب أن نراعي أن الكيانات اليت نعرفـها كـدول هـي 
كيانات متحدة وطنية ودوليـة ذات تعقيـد ضخـم ختتلـف مـن 
زوايا كثرية عن الكيانـات املتحـدة للقطـاع اخلـاص، وختتلـف 
كذلك بالطبع عن الكيانات األخرى اليت ال تعـد وال حتصـى، 
واملوجــودة بــاآلالف اآلن، الــيت نشــري إليــها، بصــورة عامـــة 

ومحيدة، ولكن ببساطة نوعا ما، كمجتمع مدين. 
وإذا كانت إدارة دولة متقدمة النمـو متلـك أكـثر مـن 
املوارد الكافية مهمـة معقـدة، فلـم ال تكـون إدارة دولـة ناميـة 
بدون مثل هذه املوارد وهذه اهلياكل األساسـية أكـثر تعقيـدا؟ 
وبالتــايل، توجــد دول ناميــة مثــل ســري النكــــا مبجتمعاـــا 
املتعددة األعراق والديانات حيث يستغرق القضاء على تركـة 

قرون املاضي االستعماري أكثر من جيل. 
وإىل جانب الضغوط الكافية يف صميم طبيعة وتاريخ 
ـــة الــيت  أي دولـة، دعونـا ال ننسـى الضغـوط اخلارجيـة اإلضافي
تتعــرض هلــا الدولــة، يف اــــاالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والسياسـية، املشـروعة وغـري املشـروعة، املدنيـة وغـــري املدنيــة، 
والــيت تكــون يف أحيــان كثــرية جنائيــــة وقـــد جلبـــها عصـــر 
املعلومات ونتائجه يف أعقاب تلك الضغوط. وهـذه الضغـوط 
اخلارجية ترتفع بالشكوك املزعجة لكثري مــن الـدول، وللـدول 
ــــرة  الناميــة بصفــة خاصــة، الــيت ال حتظــى بنِعــم املــوارد الواف
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ـــاكل  واهليـاكل األساسـية املتقدمـة. وهـذه الشـكوك تجـهد هي
الدول وميكن أن تكون أقرب إىل ديد وجودها ذاته. 

وحيثمـا تسـتغل عمليـات العوملـة لصاحلـهم علـــى يـــد 
غـري املســـؤولني أو غــري الشــرعيني أو ارمــني، يتذكــر املــرء 
التقرير الذي تلقته هذه اجلمعية العامة مـن األمانـة العامـة قبـل 
ثــالث ســنوات والــذي جــذب االنتبــــاه إىل التـــهديد الـــذي 
تتعرض له سلطة احلكومة واتمع املـدين، والقـانون والنظـام، 
واملؤسسات االقتصادية والسياسية الشرعية من الشبكات عرب 
الوطنيـة للجرميـة واملخـدرات وغسـل األمـوال واإلرهـاب الــيت 
لديـها فـرص احلصـول علـى تكنولوجيـات املعلومـات املتقدمــة 

واألسلحة. 
وحيثمــا يوجــد بــــالطبع اســـتخدام للقـــوة املســـلحة 
ــــإن  الداخليــة ضـــد دولــة مــا، كمــا هــو احلــال يف بلــدي، ف
ـــرية؛ ونعلــم أن  التعقيـدات داخـل الدولـة تتضـاعف مـرات كث
استخدام القوة املسلحة ضد دولـة مـا هـو مـن أكـرب األخطـار 
اليت دد احلفاظ عليـها وعلـى رفاهـها. ويتجلـى ذلـك بصفـة 
خاصة يف الدميقراطيات، اليت يؤدي انفتاحـها ذاتـه إىل جعلـها 
أكـثر تضـررا؛ وسـري النكـا مـن الدميقراطيـــات قدميــة العــهد 

ولديها التزام ال يتزعزع باألساسيات الدميقراطية. 
إن الســـالم بـــني الـــدول، وهـــو املقصـــــد الرئيســــي 
للميثاق، قد حتقق بقدر كبـري، وإن مل يكـن يف الواقـع يف كـل 
حالة، فعلى األقل بصفة عامة ويف إطار قواعد القانون الـدويل 
اليت تراعي عـادة، مبوجـب أحكـام امليثـاق وإعمـاال هلـا، وهـي 
األحكام اليت حترم استخدام إحدى الدول للقوة املسلحة ضـد 
ـــاع عــن النفــس أو علــى حنــو  دولـة أخـرى، إال يف حالـة الدف

ما يأذن به جملس األمن. 
بيــد أننــا عندمــا ننتقــل إىل الســالم داخــــل الـــدول، 
ـــا، فإننــا نــرى  واسـتخدام القـوة املسـلحة ضـد دولـة مـا داخلي
صـورة خمتلفـة متامـا وغالبـا مـا تكـون مربكـة وخميبـــة لآلمــال، 

وكل صراع مسلح فريـد مـن نوعـه؛ فكـل صـراع ناشـئ مـن 
تارخيه اخلاص؛ وتتحدد طبيعـة كـل صـراع بواسـطة الظـروف 
ــــه. وال توجــد بســاطة يف الظــروف، وال وحــدة يف  احمليطـة ب
السـيناريو، وال حلـول سـهلة. والصراعـات املسـلحة الداخليــة 

تأيت يف أشكال خمتلفة كثرية. 
وتبدو الصيغة الواضحة نسبيا لرد األمم املتحدة علـى 
الصراعـات املسـلحة بـني الـدول، وهـي رصـد هدنـة واحملافظــة 
على السالم بعد وقف متفق عليه ألعمــال القتـال، غـري كافيـة 

أو غري قابلة للتطبيق بالنسبة للصراعات املسلحة الداخلية. 
وال يصف امليثاق الكيفية اليت ينبغـي هلـذه املنظمـة أن 
تتصرف ا يف حاالت الصراعات املسـلحة الداخليـة باسـتثناء 
ـــص  التحذيـر الذكــي الـوارد يف الفقـرة ٧ مـن املـادة ٢ الـيت تن

على ما يلي: 
ــــم  �ليــس يف هــذا امليثــاق مــا يســوغ �لألم
املتحدة� أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم 

السلطان الداخلي لدولة ما�. 
ونظـرا لتنوعـات وتعقيـدات وتشـــابكات الصراعــات 
املسلحة الداخلية، يبـدو أن هـذه املنظمـة ليـس لديـها مـا يلـزم 
من اهلياكل واملعرفة والتجربة واخلربة واملوارد - وغالبا، يبدو 

أنه - ليس لديها أيضا اإلرداة اجلماعية الالزمة. 
واالقـتراح بـأن تتدخـل األمـم املتحـدة يف الصراعـــات 
املسـلحة الداخليـة يف كـــل مكــان – وهــو اقــتراح يقدمــه، يف 
بعض املناسبات، أشخاص ذوو نوايا حسـنة واضحـة ولكنـهم 
ــــاد بصحـــة  علــى معرفــة قليلــة بــالظروف احملليــة – هــو اعتق
املوضوع من أبسط أنواع االعتقاد وغـري صحيـح علـى املـدى 

البعيد. 
واقتراح ذه الطبيعة يتجاهل الفرضية األساسـية، أي 
القضيـة املسـلَّم ـا حقـا، والـذي عـرب عنـها بصـورة مؤثــرة يف 
قمــة األلفيــة رئيــس مجهوريــة اجلزائــر، الرئيــس بوتفليقــــة يف 
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تلخيصه ملداوالت املائدة املستديرة الرابعـة، بقولـه: إن وجـود 
دميقراطية تقدم جلميع شعوا الضرورات األساسية للعمليـات 
السياسـية الســلمية الشــاملة، ال تســتطيع ببســاطة أن تتحمــل 
التحدي املسلح لإلرادة املعرب عنها دميقراطيا مـن الدمهـاء يف 
دولة ما، وهو حتـد يشكله بوضوح هجوم إرهايب مسلح على 

دولة دميقراطية. 
وعلـى مسـتوى عملـي بدرجـة أكـرب، مـن أيـن حتصـل 
هذه املنظمة، اليت يقل متويلها بصورة تعيسة عمـا ميكِّــنها مـن 
الوفـاء بأهدافـها اإلمنائيـة الـيت ينتظرهـا املليـارات مـن البشــر يف 
كل أحناء هـذا العـامل، علـى املـوارد اإلضافيـة هلـذه التدخـالت 

اليت يقذف ا بعيدا يف األزمات احمللية الداخلية. 
وتؤكـد أحكـام امليثـاق وممارسـات األمـم املتحـدة أنــه 
جيوز ألي دولة أن تتصرف للدفاع عن النفـس بصـورة فرديـة 
أو مجاعية إذا كان هناك هجوم مسلح عرب حدودها. بيـد أنـه 
يف مواجهــة هجــوم مســلح داخلــي ضخــم، تكــون قـــدرات 
معظم الدول أو على األقل قدرات معظم الـدول الناميـة علـى 
الرد بقوة مسلحة معادلة دفاعا عن النفـس أو يف إنقـاذ قـانون 
البلد حمدودة جدا. واخلدمات الشرطية التقليدية غري كافية يف 
التصميـم ويف التدريـب ويف املعـدات ويف اخلـربة. ومتلــك دول 
قليلـــة الوصـــول اجلـــاهز وامليســـر التكـــاليف إىل املعلومــــات 
واالسـتخبارات الالزمـة. وتسـتطيع دول قليلـــة احملافظــة علــى 
ـــة ضــد اهلجمــات املســلحة  اهليـاكل األساسـية العسـكرية فعال
الثقيلة من النوع الذي ميارسه رجال العصابـات وضـد أهـوال 

الرعب. 
وهكـــذا كـــانت جتربـــة بلـــدي. لقـــد كـــان لـــــدى 
ـــها صــراع مســلح  سـري النكـا لسـنوات كثـرية داخـل أراضي
تسبب يف تعقيد حياة كل سكان البلد. إنـه صـراع ذو طبيعـة 
استثنائية تقوم بـه جمموعة صغرية جدا مـن احملـاربني املسـلحني 
واملؤيدين هلم ال يتجاوز عددهم اإلمجـايل ٠٠٠ ١٥ فـرد مـن 

املدربـني علـى العنـــف واملكرســني لـــه متامــا؛ وهــم يرفضــون 
عمليـات إقامـة جمتمـع مسـامل واحلكـم القـــائم علــى املشــاركة 
العامة؛ وقد تسبـبوا من خالل ممارسـتهم اإلرهـاب املنظـم، يف 
سوء السمعة على الصعيدين الوطين والـدويل؛ وهـم يرفضـون 
جبفاء كل احملاوالت الرامية إىل التوصل لتسوية للمشاكل الـيت 
قد تكون لديهم من خالل احلوار، ويواصلون حتـدي القـانون 
والنظـام يف متـرد ضـد الدولـة، والقتـال مـن أجـل إنشـــاء دولــة 

مستقلة ذات لغة واحدة وعرق واحد يف أراضينا. 
ويتعرض بصفة خاصة وجود دولة دميقراطية، بسـبب 
ـــــها  انفتاحــــها، وقوانينــــها، وتقاليدهــــا، وممارســــاا والتزام
ـــاجم عــن وزع القــوة  بالتسـامح وقبـول املعارضـة، للخطـر الن
ضدهـا مـن أي جمموعـة داخـل حدودهـا. إن أي حتــد مســـلح 
ـــدول يف  داخلـي ألي دولـة يف أي مكـان يعــد حتديـا جلميـع ال
كــل مكــان. ومــا مل تتفــــق كـــل الـــدول، وخباصـــة الـــدول 
الدميقراطية، على أن ـب ملساعدة أي دولة متــر ـذا اخلطـر، 
فإن الدميقراطية ذاا سـتكون معرضـة للخطـر يف كـل مكـان. 

ولن تبقـى الدميقراطية على قيد احلياة. 
وعندما يهدد أمن دولة من الدول وسالمتها من قبـل 
مجاعـة مســـلحة يف داخلــها، فمــن غــري ريــب - وخاصــة يف 
العصر احلاضر بعد أن خلفنا احلرب الباردة بعيدا وراء ظـهرنا 
– انه يلزم أن حترم مجيع الدول تلك اجلماعة املسلحة مـن أي 
تشـجيع، وأي إغاثـة، وأي مـالذ آمـن. واليـوم، عندمـا جتـــرى 
حماكمة مرتكيب أنشطة إرهابية يف أحـد البلـدان، جتمـع أمـوال 
طائلة للدفاع عنـهم بـال عقـاب يف بلـدان أخـرى، وغالبـا مـن 
خالل منظمات متثل واجهة سواء بعلمها أم بدون علمـها، أو 
من خالل كيانات أخـرى تنتشـر اآلن يف أشـكال عديـدة ويف 
العديد من البلدان، ويف كثري مـن األحيـان، لألسـف، تتخفـى 
يف قنـاع مجاعـــات خرييــة أو مجاعــات تعــىن ظاهريــا حبقــوق 

اإلنسان أو األمور اإلثنية أوالثقافية أواالجتماعية.  
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إن كرب حجم األموال اليت جتمع يف اخلــارج ألغـراض   
إرهابيـة، واتسـاع نطـاق الشـبكات الدوليـة الـيت أنشـئت هلـــذا 
الغـرض، حيـــري الذهــن. إذ يبــدو أن إيراداــا تفــوق إيــرادات 
ـــن جمموعــات الشــركات عــرب الوطنيــة - ومجيعــها  العديـد م
ـــن االجتــار  معفـاة مـن الضرائـب. وتـأيت اإليـرادت، بـالطبع، م
املعـــهود غـــري املشـــروع بـــاملخدرات، واألســـــلحة والســــلع 

األخرى، مبا يف ذلك ريب البشر.  
ولكـن يوجـــد أيضــا مســتودع لألمــوال أكــثر وفــرة   
ويبـدو بـال حـدود – وهـو املغـتربون الذيـن ينتمـون إىل أصـــل 
عرقـي ممـاثل وقـد اسـتقروا يف اخلـارج. وكمـا ورد يف تقـــارير 
اإلعـالم الغـريب خـالل السـنوات القليلـة املاضيـة مـن وقــت إىل 
آخـر، بلغـت عمليـات مجـع األمـوال مـن املغـتربني يف اخلـــارج 
للجماعة املسلحة املعروفة بنمور التـاميل، الـيت تقـاتل حكومـة 
سريالنكا، حجما مذهال: فعلى سـبيل املثـال، بلـغ ٠٠٠ ٤٠ 
دوالر شـهريا مـن أحـد البلـــدان؛ و٠٠٠ ٦٠٠ دوالر شــهريا 
مـن بلـد آخـر؛ و ٢,٧ مليـون دوالر شـهريا مــن بلــد ثــالث؛ 
وهنـاك أمـوال إضافيـة أخـــرى طائلــة مــن املغــتربني يف بلــدان 

أخرى كذلك.  
ويف عـام ١٩٨٨ نشـرت دراسـة ممتـازة عـن املــالذات 
ـــي  املاليـة اآلمنـة، وسـرية العمـل املصـريف وغسـل األمـوال، وه
دراسة قام ا خرباء يف هذا اال، مكلفون من مكتب األمـم 
املتحدة ملراقبة املخـدرات ومنـع اجلرميـة. وبغيـة التنفيـذ الكـايف 
ألحكــام االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب املعتمــــدة 
مؤخرا، يصبح إجراء دراسة ذات طابع مماثل بواسـطة هيئـات 
األمم املتحدة عـن مجـع األمـوال اخلارجيـة لدعـم متـرد داخلـي 
واسع ومستمر ضد دولـة مـا، مثلمـا حيـدث يف سـري النكـا، 
ضروريـا بوجـــه خــاص عندمــا تقــوم اجلماعــة املســلحة الــيت 
حتـارب الدولـة  بانتـــهاك صــارخ حلقــوق اإلنســان والقواعــد 
واملعايـري اإلنســـانية – مبــا يف ذلــك القواعــد واملعايــري املتعلقــة 
باألطفـال واألطفـال يف الصراعـــات املســلحة - الــيت تعتنقــها 

ـــا  هـذه املنظمـة بشـكل صـائب جـدا ومبثـابرة شـديدة باعتباره
احلد األدىن من املتطلبات العصرية يف اتمع اإلنساين.  

وقد اقترحت إجراء هذه الدراسـة يف اجتمـاع املـائدة   
املسـتديرة الرابـع لقمـة األلفيـة، وأيـد ذلـك االقـــتراح رئيســنا، 
الرئيس بوتفليقة، رئيس مجهورية اجلزائـر، يف التلخيـص الـذي 
قدمـه إىل اجلمعيـــة العامــة ملــداوالت مائدتنــا املســتديرة. وإين 
أحث اتمع الدويل على أن ينظر يف ذلـك االقـتراح ويؤيـده. 
وإذ متـر األعـوام، ويسـتمر يف داخـل دولـة مـا الصـراع املسـلح 
الذي توقده هذه األموال الضخمة من اخلارج، من املفارقـات 
أن يبـدو أن املفـاهيم الدوليـة تطمـس معاملـها ليـــس فقــط بــني 
أفراد اتمع املدين الذين كثـريا مـا يكونـون غـري واعـني ، بـل 
حىت من جانب من حيتلـون مواقـع السـلطة الدوليـة، يف داخـل 
هـذه املنظمـة وخارجـها، الذيـن ينبغـي أن يكونـوا ذوي درايــة 
أفضل. ويكون وجود الصراع املسلح الداخلي وما ينجم عنه 
من إصابات مصدرا للتحسر، وللحث على وقف القتال بـأي 
مثـن، يف جـو يسـوده عـدم اهتمـــام ظــاهر باحلقيقــة األساســية 
املتمثلــة يف أن اجلماعــة املســلحة الداخليــة هــي املعتديـــة وأن 

الدولة هي الضحية.  
إن تشويش املفاهيم الدولية هذا لـدى بعـض اجلـهات   
فيما يتعلق مباهية احلقائق احلامسة ألمـر حمـزن، وخميـب لآلمـال 
بصـورة شـديدة، ملـن هـم مثلنـا يف ســـري النكــا، مــن الذيــن 
نـاضلوا ومـا زالـوا ينـاضلون بشـــدة للمحافظــة علــى طريقتنــا 
الدميقراطية يف احلياة وثراء ثقافتنـا املتعـددة األعـراق واملتعـددة 
األديـان يف التسـامح التعـددي الـذي كنـا يومـا مـا ننعـم كثــريا 

بالتمتع به.  
وحيـدوين األمـل يف أن تبـني علىحنـو مـا األفكـار الــيت   
أعربت عنها اليوم بشأن طبيعة شؤون الدول، وطبيعة شـؤون 
الدول النامية بقدر مـا، ملـاذا يكـون اتبـاع أسـلوب متعـاطف، 
بدال من األسلوب االستجوايب. هـو األسـلوب املفضـل كثـريا 
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فيمــا يتعلــق بشــؤون الــدول، كمــا هــو يف مجيــع العالقـــات 
اإلنسانية.  

وعلـى صعيـد أكـثر عموميـة، أود، قبـل أن أنتقـل مــن   
هذا اجلزء من بياين، أن أشري إىل مسـألتني أخريـني ذايت صلـة: 
دور اجلمعيــة العامــة ودور اتمــع املــدين يف شــــؤون األمـــم 
املتحدة. فاجلمعية العامـة هـي اجلـهاز الرئيسـي الوحيـد لألمـم 
ــــدول األعضـــاء، واجلـــهاز  املتحــدة الــذي متثــل فيــه مجيــع ال
ــــد الـــذي تســـمح صالحياتـــه بـــالنظر يف أي  الرئيســي الوحي

موضوع يف نطاق امليثاق.  
بيد أن هناك تصورا لدى البعض بـأن مركـز اجلاذبيـة   
يف صنـع القـرار بشـأن املسـائل ذات األمهيـة الكـربى للمنظمــة 
يبدو وقد حتول من اجلمعيـة العامـة إىل مـدى مل يكـن معروفـا 
يف السـنني املاضيـة. ولـذا ترحـب سـري النكـــا ترحيبــا كبــريا 
بإعادة التأكيد يف الفقـرة ٣٠ مـن إعـالن األلفيـة علـى املركـز 
األسـاس للجمعيـة العامـة باعتبارهـا اجلـهاز الرئيســـي للتــداول 
وتقريـر السياسـات والتمثيـل يف األمـم املتحـدة، وعلـــى الــتزام 
ـــن االضطــالع بذلــك  مجيـع الـدول بتمكـني اجلمعيـة العامـة م
الدور على حنو فعال. والطريقة العملية اليت ميكن ا للجمعيـة 
العامـة أن تضطلـع بذلـك الـدور ســـتقتضي، بــالطبع، التفكــري 

بعناية تامة.  
إن الطـرق الـيت يوسـع �اتمـع املـدين�، والكيانـــات   
اليت ال حصر هلا واليت يشملها هـذا التعبـري، اإلسـهام ـا علـى 
ــــدة - مـــن حيـــث مجـــع  أفضــل وجــه يف عمــل األمــم املتح
البيانـات، والبحـث والتحليـــل واخلــربة بطريقــة ال تضــري دور 
الدول يف شؤون األمم املتحدة سـتقتضي أيضـا إجـراء دراسـة 
متأنية للغاية. وهـذه اإلسـهامات ينبغـي أن تقـدم بطريقـة غـري 
ـــة، ســواء كــانت مؤيــدة أو معارضــة، بــل  متحـيزة أو متحزب

وبطريقة تليق بدور املستشار املوضوعي واحملايد.  

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه على الرغـم مـن أن  اتمـع   
املدين يف السياق الوطين ميكن أن جيد مكانـه متامـا، وهـو جيـد 
مكانه، بالفعل يف العمليـات السياسـية الداخليـة، فـإن الطريقـة 
اليت ميكن ا للمجتمع املدين أن جيد مكانه يف عمليات األمـم 

املتحدة على الصعيد الدويل ال تزال حمرية.  
ـــدول كمــاهو احلــال يف  إننـا جنـد يف العالقـات بـني ال  
العالقات بني البشـر أن القـوى منـها حيالفـه التوفيـق أكـثر مـن 
الضعيـف والغـين أكـثر مـن الفقـري، واملتقـدم النمـــو أكــثر مــن 
النـامي. وتكـون هـذه احلالـة أكـثر انطباقـا يف أوقــات الشــدة. 
واالخنفاض امللحوظ يف املساعدة اإلمنائية الرمسية، وعـدم وفـاء 
معظـم األقويـاء واألغنيـاء واملتقدمـي النمـو بتعـهدام يف جمــال 
املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، يظـهران أنـه ليسـت للـدول شـــبكة 

أمان عامة.  
ـــالة واحــدة صــادرة عــن قمــة  وإذا كـانت هنـاك رس  
ـــة هــذه، عاليــة  األلفيـة، ورسـالة تصـدر اآلن مـن مجعيـة األلفي
وواضحــة، فــهي أن العوملــة قــد تكــون واقعــا حيــا بالنســــبة 
ـــل – وقطعــا  للجميـع، ولكنـها ليسـت بلسـما شـافيا لكـل العل
لعلـل العـامل النـامي. فقـد جتـاوزت منـافع العوملـة معظـم العــامل 
النامي. واألفقر من بيننا، على امتداد قـارات أفريقيـا وأمريكـا 
الوسطى وآسيا، قد عانوا من التهميش املتزايد. وهناك فرصـة 
ضئيلة للبلدان النامية كي تسـهم يف تشـكيل االقتصـاد العـاملي 

للمستقبل – يف املداوالت اليت تعنينا حقا.  
وهكذا، فإنه على الرغم من أننا خنلف القــرن املـاضي   
واأللفيـة املاضيـــة وراءنــا، وحنتفــل مبرورمهــا، فــإن أكــثر مــن 
ــــة  نصــف البشــر ال يــزال يالحقــهم شــبح املآســي االقتصادي
واالجتماعيـة املسـتعصية الـيت ظلـت معنـا منـذ فجـــر التــاريخ، 
وهـي: الفقـر، واألميـة، واعتـالل الصحـة، واجلـوع، والبطالــة، 

ومشاكل الشباب، والتحضر اجلامح ومنو املدن الضخمة.  
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ــــر  ومــن بــني هــذه املآســي يظــل ختفيــف حــدة الفق  
والقضاء على الفقر بالنسـبة ملعظمنـا يف العـامل النـامي يكتسـي 
أعلـى أولويـة، بـل األولويـة الوحيـدة ذات املعـىن. فـالفقر حيــط 
من قدر اإلنسان، وهو يقوض األسس الضرورية الفعلية لنمـو 
اتمعـات اإلنســـانية واحلكــم الرشــيد يف هــذا العصــر الــذي 
ـــر املرئــي عــن طريــق  اتسـم بـالوفرة واالسـتهالك امللفـت للنظ

النقل احلي عرب باليني شاشات التلفاز يف العامل.  
إن العــامل النــامي حيتــاج إىل أن مينــــح صوتـــا كافيـــا   
للمشـاركة يف صياغـة فصـل جديـد للتنميـة يف القـــرن احلــادي 
والعشرين. ولذا فإننا نتجه إىل األمـم املتحـدة فمالذنـا األخـري 
هـو، هـذه اجلمعيـة العامـة، الـيت جيـب أن يعـاد حتـــت ســلطتها 
اإلشرافية الفعالة إحياء احلوار الشـامل بـني الشـمال واجلنـوب 

بشأن التنمية – ذلك احلوار الذي يبدو أنه يتالشى بدوا. 
ويؤسفين أن أقول إنه ال يكفـي القـول ببسـاطة لتلـك 
املاليني اليت ال تعـد وال حتصـى مـن البائسـني ومـن يتضـورون 
جوعا، أن السوق العاملي احلر هو الذي سريشـدنا إىل الطريـق 

السليم يف املستقبل. 
إن احلرمـان مـن املـوارد ألجيـال عديـدة، ومـــا ترتــب 
على ذلك من إضعاف لنمو البنية األساسـية بقـدر كـاف، قـد 
أضـر ضـررا شـديدا بقـدرة البلـدان الناميـة علـى مواكبـة العــامل 

احلديث. 
وإن فصــال جديــدا للتنميــة ينبغــــي أن يعـــاجل اآلثـــار 
السلبية اليت تنذر بوقوع الكـوارث، سـواء كـانت �مـن صنـع 
اإلنسان� أو غري ذلك، مبا يف ذلك تواتر االرتفـاع الراهـن يف 
أسعار النفط، اليت بلغت أعلى مستوى هلا خالل عقد كـامل، 
واليت تفرض أعباء جسيمة علـى االقتصـادات الوطنيـة للبلـدان 
الناميـة الـيت تكـافح يائسـة ملعايشـة الواقـع االقتصـادي. وليـــس 
بوسـع تلـك الـدول، مثـل سـري النكـا، ســـوى أن تركــن إىل 
ــــيت  األمــل والدعــاء حــىت ميكــن للبلــدان املنتجــة للبــترول، ال

تستشـعر بالتـأكيد بـؤس حالـة العـامل النـامي، أن جتـد الوســـيلة 
اليت ختفف ا بشـكل مـا هـذه الضغـوط يف املسـتقبل القريـب 

جدا. 
وعنــد هــذه النقطــة مــن بيــاين، أود أن أقــول بضـــع 
كلمات عن رابطة جنــوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي الـيت تضـم 
الدول السبع الواقعـة جنـوب آسـيا – باكسـتان، وبنغالديـش، 
وبوتان، وسري النكا، وملديف، ونيبال، واهلند – وهي هيئة 
ــــاه االقتصـــادي واالجتمـــاعي  ملتزمــة للغايــة بالنــهوض بالرف
لشـعوبنا، والـيت يبلـغ تعدادهـا اآلن حنـو ١,٢٥ مليـار نســـمة، 
ليـس مـن خـالل اجلـهود الوطنيـة فحسـب، ولكـن مـن خــالل 
التعـاون اإلقليمـي والـدويل. وسـري النكـا، بوصفـــها الرئيــس 
احلايل للرابطة، تسعى لتنفيـذ برنـامج األنشـطة الـذي حتـدد يف 
مؤمتـر قمـة كولومبـو املنعقـــد عــام ١٩٩١، يف أفضــل صــورة 
ـــة. وأن شــعوب منطقتنــا  ممكنـة يف ظـل تلـك الظـروف الصعب
ملتزمــة بــأهداف الرابطــة التزامــا عميقــــا. وســـتواصل تلـــك 
الشعوب التفاعل بقوة فيما يتعلق بنطـاق واسـع مـن األنشـطة 
املهنيــة، والثقافيــة، والتعليميــة، واالجتماعيـــة، وذلـــك رغـــم 
االنتكاسـة املؤقتـة الـيت منيـت ـا الرابطـة يف الوقـت احلــايل يف 
مسـتوى املشـاركة السياسـية رفيعـة املسـتوى. وحنـن يف رابطــة 
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي واثقون من أنه لن ميضـي وقـت 
طويـل قبـل أن تصبـح رابطتنـا قـادرة مـرة أخـرى علـــى القيــام 

بدورها الكامل يف حتقيق الرفاه لشعوبنا. 
لقـد عـدت إىل نيويـورك للتـو، بعـد حضـوري املؤمتــر 
الدويل املعــين باألطفـال املتضرريـن مـن احلـروب الـذي نظمتـه 

حكومة كندا بنجاح كبري والذي عقد يف وينيبيغ. 
وال يسـعين أن أـي كلمـيت أمـام اجلمعيـة العامـة هــذا 
العام دون اإلشارة ولو بإجياز إىل اجلرائم النكراء اليت ترتكبـها 
ـــردة الــيت تســمى منــور التــاميل، ضــد األطفــال  اجلماعـة املتم
التـاميل الصغـار يف سـري النكـا. فقـد أجـربت هـــذه اجلماعــة 
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وال تــزال جتــرب فتيــة وفتيــات حــىت يف ســن العاشــــرة، علـــى 
االخنراط يف املعارك ضد جيش سري النكا. وقد درب بعــض 
أولئــك األطفــال علــى عمليــات التفجــري االنتحاريــة. وهــــم 
جيــربون علــى وضــع كبســوالت الســيانيد حــــول أعناقـــهم، 
وقضمــها بأســنام عنــد اللــزوم حــــىت ال يقعـــوا يف األســـر. 

وال تزال هذه املمارسة الفاجعة مستمرة بال هوادة. 
ـــدي، قــام  ويف عـام ١٩٩٨، وبدعـوة مـن حكومـة بل
السيد أوالرا أوتونو املمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبسـألة 
األطفـال والصراعـات املسـلحة، بزيـارة سـري النكـــا، حيــث 
التقى ببعض قادة منـور التـاميل. وقـد أكـد لـه هـؤالء أـم لـن 
جيندوا أي شخص حتـت سـن السـابعة عشـر ولـن يرسـلوا إىل 
القتـال شـخصا دون سـن الثامنـة عشـرة. وقبـل بضعـة أشـــهر، 
أكد أنه منذ زيارته لســري النكـا تتـواىل البالغـات عـن جتنيـد 
منـــور التـــاميل لألطفـــال واســـتخدامهم. ومل حيــــترم هــــؤالء 
التأكيدات اليت قدموها له. ويف معرض رده املؤثر على سـؤال 

ألحد الصحفيني، قال املمثل اخلاص ما يلي: 
�إن األطفــــال الذيــــن يصبحــــون جنــــــودا 
يفقــدون براءــم. ويعــزى ســــبب ميـــل اجلماعـــات 
املتحاربـة لالسـتعانة باألطفـال، بطبيعـة احلــال، إىل أن 
ـــهم، أو أــم  البـالغني رمبـا أصبحـوا ال يؤمنـون بقضيت
قتلـوا، أو رمبـا فـروا هـاربني، وبالتـايل فـإم يتجـــهون 
إىل األطفـال األقـل قـدرة علـى الدفـاع عـن أنفســـهم. 
بيد أن هناك سببا أسوا من ذلك وهو أن األطفال مبـا 
ـــراءة، ميكــن تشــكيلهم ليصبحــوا  عـرف عنـهم مـن ب
أدوات قاســــية وطيعــــة للغايــــة للحــــرب، وللقيـــــام 
بالعمليـــات الفدائيـــة االنتحاريـــة، وارتكـــاب أســــوأ 
الفظـــــــائع. ويف حـــــــاالت أخـــــــــرى، تســــــــتخدم 
االيديولوجيات يف إقناع األطفـال بالقتـال دفاعـا عـن 
الوطن، أو اجلماعة العرقية، أو اتمع اجلديد – وهـو 
ما قد يــروق لألسـر ولألطفـال. ولـذا، فـهناك العديـد 

مــن األســباب الــيت تســهل اســتغالل األطفــال ـــذه 
الطريقة�. 

وإنــين أشــكر املمثــل اخلــاص ألنــه وجــد الشــــجاعة 
ــالصمت يف  للتكلـم بصـوت مرتفـع عـن هـذه املسـألة اهلامـة. ف
مواجهة هذه اجلرمية تشجيع هلـا وتغـاض عنـها. ومـن واجـب 
كـل مـن يـهتم باألطفـال يف مجيـع أحنـاء العـامل أن يقـــف ضــد 
هذه املمارسة املتسمة بالقسوة والوحشية واإليذاء املروع الـيت 
يتعرضون هلا على يد مجاعات مثـل تلـك الـيت تسـتخدمهم يف 
سـري النكـا. وقبـل بضعـــة أشــهر، قــال ممثــل منظمــة األمــم 
املتحدة للطفولة يف سـري النكـا للصحفيـني – وأشـكره علـى 
ما قاله – إن وضع األطفال يف املناطق اليت يسيطر عليـها منـور 
التـاميل قـد تدهـور منـذ أن قدمـوا تـأكيدام للممثـــل اخلــاص 
لألمني العام، كمـا يقـوم اآلبـاء بـاإلبالغ عـن جتنيـد أطفـاهلم. 
وتلـك مشـكلة خطـرية. وقـد الحـــظ أنــه ال ميكــن أن تؤخــذ 
وعود منظمة حترير منور تاميل إيـالم مـأخذ اجلـد مـا مل يعلنـوا 
لشعبهم أم اختذوا تدابري ملنع جتنيد األطفال دون سن ١٧. 

وكـانت مجاعـة حمترمـة وشـجاعة حلقـوق اإلنســان يف 
سـري النكـا، تتكـون أساسـا مـن املدرسـني التـــاميل العــاملني 
بالتدريس يف جامعة جافنا، قد ذكرت يف تقرير هلا مؤخرا أنه 
منـذ شـهر أيـار/مـايو املـاضي، شـن منـور التـاميل محلـة جديــدة 
لتجنيد األطفال. ويفيد هذا التقريـر أن األطفـال حـىت يف سـن 
العاشـرة جيـربون علـى االخنـراط يف اجلنديـــة، دون أدىن اعتبــار 
ألعمـارهم مـا دام الطفـل قـادرا علـى أن حيمـل الســـالح. ويف 
األيام واألشهر األخرية، اهتمت الصحافـة العامليـة بـإبراز حمنـة 

اجلنود األطفال يف سري النكا. 
وقبل بضعة أيام أودعت سري النكا صـك التصديـق 
علـى الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـــل املتعلــق 
بإشـــراك األطفـــال يف الصراعـــات املســـلحة. ويؤكـــد هـــــذا 
ــــة اجلنائيـــة  الــربوتوكول علــى أن النظــام األساســي للمحكم
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الدوليـة يعتـرب جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم يف القتـال جرميــة 
ـــري  حـرب سـواء كـان ذلـك يف صراعـات مسـلحة دوليـة أو غ
دولية. وحيمل الربوتوكول كذلك األطـراف الفاعلـة مـن غـري 
الـدول املسـؤولية عـن هـذه اجلرائـم، ويدعـو الـدول األطــراف 

إىل أن تتعاون ملنع مثل هذه اجلرائم ومكافحتها. 
وهكـذا، فــإن ســري النكــا تدعــو يف هــذه اجلمعيــة 
العامة لألمم املتحـدة اليـوم، كافـة الـدول للتصديـق علـى هـذا 
الربوتوكول، وتدعو الدول األطـراف الـيت يوجـد يف أراضيـها 
مكاتب ملنظمة حتريـر منـور تـاميل إيـالم، أو منظمـات واجهـة 
هلا، إىل أن تتخذ تدابري عقابية قوية ضـد هـذه املنشـآت، وإىل 
اإلعالن بأن حركة حتريـر منـور تـاميل إيـالم منظمـة إجراميـة، 
حيـث أـا تواصـل نشـاطها اإلجرامـي فيمـا يتعلـق باســـتخدام 
اجلنود األطفال بأموال حتصـل عليـها يف أراضـي دول أطـراف 
أخـرى، ملزمـة بـأن تتعـاون يف هـذا الصـدد حبســـب االتفاقيــة 

والربوتوكول اإلضايف. 
لقد اختتم مؤمتر وينيبيغ أعماله بـاألمس بتوجيـه نـداء 
مؤثــر للعــامل باالنتقــال علــى وجــه الســرعة مــن الكـــالم إىل 
العمـل، إلنقـــاذ مئــات اآلالف مــن األطفــال الــيت يتعرضــون 
لالستغالل، أو التشويه، أو التشرد، أو الترويع والقتــل بسـبب 
احلرب. ويف عاملنا هذا املتسم بالقسـوة، ليـس هنـاك بالتـأكيد 
ــــؤالء  مــا ميكــن أن حيــرك ضمــري البشــرية أكــثر مــن حمنــة ه
األطفال. لكن ينبغي أال نقول مرة أخرى إننـا فشـلنا – فشـلنا 
يف مســـاع صرخـــة األطفـــال املكروبـــني يف حمنتـــهم، أولئــــك 
األطفـال الذيـن أنـزل ـم البـــالغون، ومــا زالــوا يــرتلون، مــن 
القسوة ما يعجز الكـالم عـن وصفـه. ال ميكـن أن تفـرق بيننـا 
االعتبارات السياسية حول مسـألة اجلنـود األطفـال. إننـا لسـنا 
حباجـة إىل أمـوال كثـرية إلنقـاذهم. ولكـن حنتـــاج إىل اإلرادة، 
وااللتزام بالعمل من جانب الدول اليت ميكنها أن تفعل ذلـك. 
ونداء وينيبيغ موجه إىل تلك الدول. فلنؤيد مجيعا هـذا النـداء 
ـــدورة  بكـل قلوبنـا اآلن، حـىت إذا انعقـدت هنـا يف نيويـورك ال

االستثنائية للجمعية العامة ملتابعة املؤمتر العاملي املعين باألطفــال 
املتضررين من احلرب، يف شـهر أيلـول/سـبتمرب املقبـل، يكـون 
يف مقدورنـا أن نعتمـد التدابـــري العمليــة الــيت تضمــن يف ايــة 

األمر محاية األطفال من ويالت احلرب إىل األبد. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
ملعـايل السـيد ديديـري أوبـرييت، وزيـــر اخلارجيــة يف أوروغــواي 

والرئيس السابق للجمعية العامة. 
ــــم باالســـبانية):  الســيد أوبــرييت (أوروغــواي) (تكل
امسحــوا يل يف البدايــة أن أتقــدم بالشــكر للســيد ثيــــو – بـــن 
غوريراب، وزير خارجيـة ناميبيـا، علـى أدائـه ملهمتـه كرئيـس 
للــدورة الرابعــة واخلمســني للجمعيــة العامــة، الــيت تواصلـــت 
خالهلا واستكملت عملية التحضري لقمة األلفية الـيت انعقـدت 

مؤخرا، وهي العملية اليت بدأت يف الدورة اليت سبقتها. 
ــــة العامـــة يف دورـــا  وبــاملثل، أتقــدم لرئيــس اجلمعي
اخلامسـة واخلمسـني، السـيد هـاري هولكـــريي، رئيــس وزراء 

فنلندا السابق، بتهانينا وأطيب متنياتنا لنجاح واليته. 
ونتقدم كذلك بالترحيب األخـوي لتوفـالو، بوصفـها 

عضوا جديدا يف األمم املتحدة.  
قبـل أكـثر مـن أسـبوع بقليـل، عقـدت األمـم املتحــدة 
مؤمتـر قمتـها لأللفيـة. ولكـي نكـون أكـثر دقـة، عقدنـــا مؤمتــر 
قمتنا لأللفية. والعمل الـذي اضطلـع بـه األمـني العـام والـدول 
األعضــاء يســتحق ثناءنــا حيــث أن نتــائج جــهودهم كـــانت 
إجيابية متاما. وجيدر بنا مجيعا أن نئ أنفسنا علـى هـذا العمـل 
النــاجح جــدا، ولكــن املهمــة الــيت أناطــها مؤمتــر القمــة بنــــا 
أصبحت اآلن يف أيدينا. وجيـب أن تبـدأ بتقديـر وتقييـم دقيـق 

لالتفاقات، ونقاط اخلالف، واألولويات.  
ــــويل انتباهـــا خاصـــا  وفــوق كــل شــيء، علينــا أن ن
للبيانـات الـيت أدىل ـا رؤسـاء دولنـا وحكوماتنـا، فضـــال عــن 
التقارير الشفوية املوجـزة الـيت قدمـها كـل مـن رؤسـاء املوائـد 
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املستديرة األربع. وهـذا يشـكل يف جمموعـه مـادة خللفيـة ثريـة 
ميكن، بل وجيب أن نعمل على أساسها. وميكـن أن نقـول إن 
اجلمعية العامة، بوصفها هيئة عاملية ومستقلة، عهد إليها أكـرب 
القادة السياسيني للدول األعضاء بوالية. وتفسري هذه الواليـة 

وتنفيذها اهلدف الرئيسي لعملنا يف اجلمعية العامة اآلن. 
 (A/54/2000) وبطبيعة احلال، فإن تقرير األمني العـام
املعـروف بكلمـات عنوانـــه، حنــن الشــعوب، إســهام أساســي 
حيظـى بتقديـر واسـع النطـاق يف هـــذا الوقــت، حيــث توضــع 
ــــإن األمـــني العـــام  املنظمــة يف منظورهــا الصحيــح. وهلــذا، ف

يستحق تقديرنا املخلص. 
وبالتــايل، ميكننــا أن نقــول إنــه مل يكــن لدينــا علــــى 
اإلطالق يف أي وقت مضـى مبـادئ توجيهيـة أكـثر حجيـة أو 
ــــه االفتتـــاحي، فـــإن  دقــة. وكمــا ذكــر األمــني العــام يف بيان
مسـؤولية وضـع هـذه التوجيـــهات موضــع التنفيــذ تقــع علــى 
ــــذي ال يقتصـــر علـــى  عاتقنــا، وبعبــارة أخــرى يف اإلطــار ال

اجلمعية العامة. 
ومن البداية الفعلية ملهمتنا املتجـددة، علينـا أن حنـاول 
حتديد بعض األفكار احملورية اليت تعرب عن توافق عام يف اآلراء 
حـول النقطـة الـيت ننطلـق منـها يف عملنـا، مـع االعـتراف بأنـــه 
ـــده األمــم املتحــدة  ال مؤمتـر القمـة وال أي اجتمـاع ممـاثل تعق
ـــريات حتكميــة يف البنــود املدرجــة يف  ميكنـه أن حيـدث أيـة تغي
جـدول أعمـال العـامل، أو أن حيـــدث مبفــرده التعديــالت الــيت 

نرى مجيعا من الناحية العملية أا ضرورية أو حمتومة. 
وهلذا، فاملسألة هي استخدام مؤمتر قمة األلفيـة منصـة 
ننطلـق منـها لتحقيـق األهـــداف املشــتركة للمجتمــع الــدويل، 
ــــية تصويـــر احلقـــوق  الــذي جيــب أن تكــون نوعيتــها الرئيس
واملصاحل األساسية جلميـع أعضائـه. وبالتـايل، علينـا أن نكـون 
حريصني عند حتديد هذه األهـداف كمـا حنـرص عنـد اختيـار 
اإلجـراءات وتقريـر الفـترة الالزمـــة لتحقيــق تلــك األهــداف. 

وعلــى أي حــال، هنــاك بعــض احلقــائق الــيت ال ميكــن، بــــل 
وال جيب أن نتحاشاها. 

وأوهلـا االعـتراف بـأن مـا يســـمى بظــاهرة العوملــة أو 
ـــني علــى  الشـمولية يشـكل البيئـة الـيت ال مفـر منـها، والـيت يتع
األسرة البشرية أن تتكيف وفقا هلا، ليس مـن قبيـل مواجهتـها 
أو قبوهلا قبوال مستسلما، بـل لكـي تكـون جـزءا فعـاال منـها. 
فوجودنا داخل إطـار العوملـة جيعلنـا قـادرين علـى أن نرشـدها 
ونوجهها، فنقبل قيمها األساسية فيما يتعلـق بأبعادهـا العلميـة 
والتكنولوجيـة، بينمـا نضفـي عليـها اإلهلـام واإلرادة السياســـية 
الالزمني لكي نتحكم يف آثارهـا السـلبية علـى اتمعـات الـيت 
ـــة لكــي تكــون جــزءا مــن العوملــة  تفتقـر إىل املـوارد الضروري

ولكي تنتفع منها. 
وقد قيل هنا يف اجلمعية العامة أن علينـا أن حنـاول أن 
ـــة.  جنعـل مـن املسـتطاع جلميـع الـدول أن تلحـق بركـب العومل
ـــهودنا  وينبغــي هلــذا اهلــدف أن حيفــز أعمالنــا اإلنفراديــة وج

التعاونية يف املستقبل القريب. 
وكما جرى التأكيد مرارا وتكرارا أثناء مؤمتر القمـة، 
فـإن قيـام األمـم املتحـدة بتنفيـذ أي إجـــراء مــن النــوع الــذي 
ــــه مل  وصفتــه ســيحدث تأثــريا إجيابيــا ومشــجعا، خاصــة وأن
تضطلع أية مؤسسـة دوليـة أخـرى ـذه املهمـة. وانطالقـا مـن 
الطـابع العـاملي والشـامل لكـل شـيء للعوملـة، مـن الواجــب أن 
ننظر يف اإلجراءات اليت ميكـن لألمـم املتحـدة أن تتخذهـا مـن 
منظور تطور النظام الـدويل وتغيـريه يف إطـار جماالتـه الرئيسـية 
الثالثــة: أوال، النظــام السياســي املؤسســي – املنظمــة نفســـها 
وسلطاا؛ وثانيا، النظـام املـايل العـاملي الـذي أنشـأته اتفاقـات 
بريتون وودز؛ وأخريا، تنظيم التجارة الدولية يف إطـار منظمـة 

التجارة العاملية. 
فيمـا يتعلـــق باــال األول، جيــب االعــتراف بأنــه مل 
حيدث تقدم كبري مؤخرا يف عملية إصالح جملــس األمـن، الـيت 
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كرسـنا هلـا جـهدا ضخمـا. ويبـدو أن اتمـع الـدويل مل يتخـذ 
بعد إرادته على التغيري بالقدر الكايف علـى الصعيـد املؤسسـي. 
وهــذا االعــتراف ال ينتقــص مــن حقيقــة أن إصــالح الــس 
مسـألة تنتظـر البـت فيـها. وقـد حظيـــت باهتمــام خــاص مــن 
رؤســاء الــدول واحلكومــات يف مؤمتــــر قمـــة األلفيـــة، كمـــا 

أشارت تقارير املائدة املستديرة. 
ــــا يف هـــذه املســـألة إىل حالـــة  ويبــدو لنــا أننــا وصلن
ـــاك توافــق بــالفعل يف اآلراء حــول  متناقضـة. فمـن ناحيـة، هن
ضرورة إصالح الس حبيث ميكنه اسـتنادا إىل بعـض املبـادئ 
الـيت يعـتز ـا اتمـع الـــدويل اعــتزازا شــديدا – أن يعــرب عــن 
الواقع احلايل على حنو أفضل جبعله أكـثر دميقراطيـة يف روحـه، 
وأكثر متثيال يف هيكله، وأكـثر شـفافية يف عملـه. ومـع ذلـك، 
فمن ناحية أخـرى يعتقـد البعـض أن الصيـغ املقترحـة لتحقيـق 
ـــادة عــدد كــل مــن األعضــاء  – أي زي هـدف توسـيع الـس 
– تتجـاهل نفـس املبـادئ الـيت نسـعى  الدائمني وغري الدائمـني 
إىل تنفيذها. وبالتايل نكون قد اسـتجبنا إىل احلاجـة الـيت شـعر 
ـا اجلميـع إلصـالح الـس، ليصبـح أكـثر متثيـال ودميقراطيــة، 
بصيــغ ال يبــدو بعــد أــا تعــرب عــن الــروح العامليــة املطلوبـــة 

لإلصالح. 
وهلذا، نعتقد أنه بينما نواصل جـهودنا إلعـادة تنظيـم 
جملس األمن، يتعني علينا كذلك أن نستكشف حلـوال بديلـة، 
تتحاشى النهج اليت اختذت حىت اآلن، واليت قد تكون مبسـطة 
إىل درجة تزيد عــن احلـد، والـيت مل تسـمح بـإحراز أي تقـدم، 
حىت بعد مثان سنوات من املفاوضـات املكثفـة. وهنـاك حاجـة 
إىل اختـاذ ـج وأفكـار جديـدة يف إصـالح الـس أكـثر ممــا يف 

أية مشكلة أخرى. 
وال تزال مسألة حفظ السالم واألمـن الـدويل تشـكل 
قضية جوهرية تعطي لألمـم املتحـدة طابعـها اخلـاص، وسـبب 
وجودهـا إىل حـد مـا. وآليـات املنظمـة حلفـظ السـالم واألمــن 

الدويل، واحلدود اليت ميكنها أن تعمل يف إطارهـا، وطرائقـها، 
مدرجة يف جدول أعمالنا منذ إنشاء األمم املتحـدة. وال تـزال 
تتطلـب اهتمامنـا، ألن مشـاكل السـالم واألمـن الـدويل تظــهر 
بأساليب متنوعة وغري متوقعـة يف بعـض األحيـان نظـرا لتطـور 

احلالة السياسية العاملية. 
تواجـه األمـم املتحــدة اآلن مشــكلة تدعــو إىل القلــق 
تتعلـق بكيفيـة حتقيـق أهدافـها حلفـــظ الســالم مبــوارد حمــدودة 
وآليات غري كافية. التقريـر عـن عمليـات السـالم الـذي أعـده 
ـــذي  فريـق مـن اخلـرباء واملعـروف باسـم تقريـر اإلبراهيمـي وال
صيغ بناء على طلب األمني العام، سوف يساعدنا دون شـك 
يف إجيـاد طريقـة للتغلـب علـى الصعوبـات الـيت تواجـه املنظمـــة 
اآلن يف هـذا اـال. أوروغـواي، مســـاهم تقليــدي منــذ عــام 
١٩٥٢ يف عمليات حفظ السالم، وتنظر بعناية يف التوصيات 
املتضمنة يف تقرير اإلبراهيمي، ونعتقد بأن الكثـري منـها جديـر 

بدعمنا. 
وعلــى أيــة حــال، فإننــا نرحــب حبــرارة باملبــــادرات 
الرامية إىل النظر مبزيـد مـن التعمـق يف مـا يسـمى بــ �التدخـل 
اإلنساين�. ونعرب عن األمل يف أن ميكننا إعـداد حبـث تقـوم 
بـه املنظمـة بطريقـة مفصلـة وموضوعيـة يف هـذا املوضـوع مــن 
اإلحاطة بنطاقه احلقيقي وآثاره احلقيقية وإجياد طرق إلدماجـه 
على حنو متسق يف النظام القانوين الـدويل، دون أي نـوع مـن 

التشويه. 
يتطلـب متويـل عمليـات األمـم املتحـدة إدارة حكيمـــة 
للمـوارد احلاليـة، بالنســـبة للميزانيــة العاديــة، وأن تفــي مجيــع 
الدول األعضاء بالتزاماا املالية جتاه املنظمـة، كمـا هـو احلـال 
ـــى  دون شــروط. وبــاملثل، فــإن إضفــاء الطــابع املؤسســي عل
ـــع إدخــال  جـدول األنصبـة احلاليـة يعـد مسـألة حيويـة، رمبـا م
تعديـالت صغـــرية قليلــة عليــه، ال تتســبب يف إجيــاد مشــاكل 
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للبلدان النامية أو أقل البلدان منـوا يكـون مـن شـأا أن تكفـل 
حتمل الدول ملسؤولياا وفقا لقدراا احلقيقية على الدفع. 

وهـذا هـــو أيضــا موقفنــا إزاء امليزانيــة العاديــة. حنــن 
ال نستطيع أن نقبل، بصدد حتديد جـدول األنصبـة، اسـتخدام 
ـــة  صيـغ مبسـطة تسـتند فحسـب إىل مؤشـرات اقتصاديـة منعزل
مـن قبيـل متوسـط دخـل الفـرد، وهـي مؤشـرات ال تعـــرب عــن 

الوضع االقتصادي احلقيقي للبلد أو لسكانه. 
وليـس مثـة داع لزيــادة التــأكيد علــى ارتبــاط مســألة 
نـزع السالح مبسألة متويل التنمية. فمـن احلقـائق الـيت ال تـزال 
تنطوي على تناقض خمجل أن غالبية الصراعات العنيفـة تـدور 
يف القطاع النامي مـن العـامل، حيـث تتوفـر يف أغلـب األحيـان 
أسـلحة كثـرية جـــدا ومــدارس قليلــة جــدا. ويتعــني علينــا أن 
نواصل العمل حنو نـزع السـالح. هـذا هـو السـبب الـذي مـن 
أجله يؤيد بلدي، أوروغواي، عقد مؤمتر األمم املتحدة املعـين 
باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفــة 

من مجيع جوانبه، املقرر عقده يف السنة القادمة. 
وتؤيـد أوروغـواي جـهود بلــدان �اخلطــة اجلديــدة� 
الراميـة إىل القضـاء علـى األسـلحة النوويـة، وتشـجع املصادقــة 

على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 
ـــدوق النقــد  وفيمـا يتعلـق بالنظـام املـايل الـدويل – صن
– والطريقـة الـيت تنـاول ـا يف حـاالت  الدويل والبنك الــدويل 
األزمـات املتكـررة يف العـامل يف اآلونـة األخـرية، لوحـظ أوجــه 
ــــه. وخباصـــة، فشـــله يف توقـــع هـــذه  نقــص يف أســاليب عمل
األزمــات الــذي أوضــح ضــرورة حتديــث وإصــــالح النظـــام 
املسـؤول بصـورة مباشـرة عـن ضمـان صـالح إدارة االقتصـــاد 
العـاملي. ويف هـذا اجلـهد اهلـادف إىل إعـادة تنظيـم املؤسســات 
املالية وتنسيق أنشطتها مع أنشطة األمم املتحـدة ووكاالمـا. 
نود أن ننظر أيضا يف األمـاين املشـتركة لغالبيـة أعضـاء اتمـع 
الدويل إلضفاء طابع الدميقراطية على عمليات اختاذ القـرارات 

يف هذه املنظمات. العالقة الوثيقـة بـني قـرارات البنـك الـدويل 
وصندوق النقد الدويل، والكيانـات االجتماعيـة واالقتصاديـة، 

تربر إىل حد كبري هذه األمنية. 
ومـن املشـاكل الـيت كـانت وسـتظل يشـــدد عليــها يف 
ـــر واملديونيــة يف البلــدان  مناقشـات مجعيـة األلفيـة الظلـم والفق
الناميـــة. هـــذه املشـــاكل تتطلـــب ليـــس فحســـــب الــــربامج 
واإلجراءات اجلارية حاليا، بل أيضا وقبل كـل شـيء، شـعورا 
أساسيا بالتضامن، وهو شـعور ال تتسـم بـه جـهودنا التعاونيـة 

يف أحيان كثرية. 
وعلـــى نفـــس املنـــوال، هنــــاك فكرتــــان جديرتــــان 
باملالحظـة قدمتـا يف أثنـاء القمـة نعتقـد بأنـه ينبغـي دراســتهما، 
ألما تقدمان قدرا من التوجيه يف معاجلة القضايـا االقتصاديـة 
بفعالية. تتعلق الفكرة األوىل بإنشـاء جملـس للتنميـة ال يتبـع أو 
خيضع جلهة أخرى ويتمتـع بسـلطة اختـاذ القـرارات الضروريـة 
لتكييـــف وتوجيـــه التدفقـــات املاليـــة الدوليـــة املعقـــــدة، ألن 
االجتاهـات والتطـورات يف هـذا الصـدد تؤثـر علـى اقتصـــادات 

مجيع الدول. 
وتتعلــق الفكــرة الثانيــة بالتجــارة الدوليــة. ويف هـــذا 
الصدد، اتمع الدويل مقتنع اقتناعا راسخا بأنه ال بـد مـن أن 
تكون التجارة الدوليـة مفتوحـة وحـرة بصـورة مـتزايدة. وقـد 
شدد السيد جورج باتل إيبانيز، رئيـس مجهوريـة أوروغـواي، 
يف كلمته أمام القمـة ويف املـائدة املسـتديرة ذات الصلـة، علـى 
طبيعة احلرية اليت ال تقبل التجزؤ بوصفها كال ال ميكـن فصلـه 

عن التجارة احلرة. 
ومبـا أن التجـارة طريقـة طبيعيـة وتقليديـة لالتصــاالت 
بني الشعوب، يتعني على الدول األعضـاء أال تفـرض حواجـز 
محائيـة علـــى تدفقــها احلــر، ممــا مــن شــأنه أن يؤخــر التنميــة 
وبالتايل يؤثر من مث علـى رفاهيـة الشـعوب. وميكـن أن يـؤدي 
ذلك أيضا إىل مشاكل اجتماعية خطرية، قد تتصـاعد وختـرج 
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عن نطاق السيطرة يف حـاالت كثـرية. وـذه الطريقـة، ميكـن 
ــــة  أن تصبـــح العقبـــات علـــى التجـــارة والسياســـات التجاري
ـــل لعــدم االســتقرار السياســي علــى  التمييزيـة واحلمائيـة عوام
الصعيديـن احمللـــي والــدويل. هــذا هــو موقــف أوروغــواي يف 
السـوق املشـتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب، يف العالقـات بــني 
السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب وبني جمتمع اإلنديز، 
يف منطقـة التجـارة احلـرة يف األمريكتـــني ويف منظمــة التجــارة 

العاملية. 
احلجـة القويـة يف هـذا الصـدد الـيت طرحـت يف مؤمتـــر 
القمـة ال ينبغـي أن تتغـاضى عنـها الـدول األعضـاء الـيت تضـــع 
منفردة أو معــا بصـورة انتقائيـة حواجـز محائيـة بغيـة أن تدافـع 
عــن وازع حــــب الـــذات عـــن إنتاجـــها هـــي وتدافـــع عـــن 
مشاركتها يف السوق، وحترم اآلخرين مما مساه الرئيس باتل. 

�حقنا يف الصنع واإلنتـاج وحقنـا يف عـرض 
وبيع ما ننتجه�. 

ويف هــذا الصــدد، ال يســعين إال أن أرحــب مببــــادرة 
حكومـة إيطاليـا، الـيت أعلـــن عنــها رئيــس وزرائــها يف مؤمتــر 
القمة، والرامية إىل أن يتم، يف إطار األجـهزة الدوليـة – مبـا يف 
– التصميــم علــى احلاجــة ألن تفتـــح  ذلــك جمموعــة الثمانيــة 
البلدان املتقدمة النمو أسواقها ألقل البلـدان منـوا وذلـك بإلغـاء 

احلصص والتعريفات. 
كمـــا أن منظمـــة التجـــــارة العامليــــة ال تســــتطيع أن 
تتغـاضى عـن هـذا الطلـب. وبـالرغم مـــن أــا ال تقــوم بــدور 
ـــايل العــاملي، إال أن لوائحــها تؤثــر علــى  رئيسـي يف النظـام امل
التجارة مبعناها األعم، وال تزال تعد من بني مسـؤولياا، الـيت 
حتـددت يف جولـة أوروغــواي ويف اتفاقــات مراكــش، تنظيــم 
التجــارة يف املنتجــات الزراعيــة، الــيت تؤثــر علــى كثــري مــــن 

بلداننا، ال سيما بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا. 

ال يسـتطيع أي فـرد أن يشـــك يف الوقــت احلــاضر يف 
دور األمـم املتحـدة يف العمليـة التدرجييـة لتحقيـــق املســاواة يف 
العـامل. ولكـن األمـم املتحـدة ال تتحمـل مبفردهـا املســؤولية يف 
هـذا الصـــدد؛ بــل إن الــدول األعضــاء واحلكومــات تتحمــل 

املسؤولية أيضا. 
وســيعتمد حتقيــــق مســـتقبل وطيـــد ومفعـــم بـــاألمل 
للمجتمع الدويل على سالمة حكمنـا ونزاهتنـا. ومـن القضايـا 
املطروحـة اآلن أيضـا ثقـة شـــعوبنا والــرأي العــام لدينــا. وممــا 
ــــب  يؤســف لــه أن هــذه الثقــة، بالنســبة ملــن ميارســون املذه

الدميقراطي، حمدودة دائما بالزمن وخاضعة للرأي العام. 
إن قدرتنا على العمل داخل املنظمة هي اليت سـتحدد 
ـــوا ســتنفخ  مـا إذا كـانت قمـة األلفيـة الـيت اختتمـت أعماهلـا ت
حياة جديدة يف األمم املتحدة. والعامل حباجـة ألن يـرى نفسـه 
ـــاركة،  معــربا عنــه يف املؤسســات الــيت أنشــأا بــاألمل واملش
وكذلـك باملســـؤولية واإلرادة الالزمتــني إلقامــة جمتمــع أكــثر 

عدال وأكثر قابلية للتنبؤ به، وأكثر سلما، وأكثر إنسانية. 
لذلـــك أعتقـــد – وهـــذا جمـــرد اقـــتراح – أنـــه مـــــن 
الضروري بالنسبة لنـا مجيعـا أن نضمـن متكـني اجلمعيـة العامـة 
من االضطالع بـالدور اهلـام الـذي أسـنده إليـها امليثـاق، حـىت 
وإن كـان الواقـع ال يسـمح أحيانـا بذلـك. وال بـد لنـا مــن أن 
ـــا ميكــن  نكفـل قيـام اجلمعيـة العامـة واألمانـة العامـة بأسـرع م
بإنشاء فريق عامل أو آليـة مماثلـة ملتابعـة قمـة األلفيـة ولدراسـة 
فيـض األفكـار الـيت طرحـها رؤســـاء الــدول لضمــان إمكانيــة 
تنفيذهـا وتطبيقـها عمليـا. وـذه الطريقـــة فقــط ســتبقى قمــة 

األلفية يف ذاكرتنا. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): املتكلم التـايل هـو 

سعادة السيد كليفورد مامبا رئيس وفد سوازيلند. 
السيد مامبا (سوازيلند) (تكلم باالنكليزية): سـيدي 
الرئيــس، أود أن أتقــدم باســم وفــد صــاحب اجلاللــة امللــــك 
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مسـوايت الثـالث وصاحبـــة اجلاللــة االندلوفوكــازي وحكومــة 
وشــعب مملكــة ســوازيلند خبــالص التــهاين إىل الســيد هــاري 
هولكـريي مـن مجهوريـة فنلنـدا علـى انتخابـه رئيسـا للجمعيـــة 
العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني. كما أود أن أعـرب عـن 
إشادة بلدي البالغـة بسـلف السـيد هولكـريي، السـيد ثيـو بـن 
غوريراب، وزير خارجية مجهورية ناميبيا، على إدارتـه املثاليـة 

ألعمال الدورة األخرية للجمعية العامة. 
إن مملكة سوازيلند تواصل التطور دوء وسالم وفقا 
لرغبات شعبنا. ويف ظل خلفية الظـروف االقتصاديـة الصحيـة 
اليت منر ا، أعلنا جعل عـام ٢٠٠٠ سـنة للعطـاء يف عـدد مـن 
ـــة والسياســية. ويف  اـاالت األساسـية االقتصاديـة واالجتماعي
األسـابيع املقبلـــة، ستســتكمل اللجنــة الــيت تقــوم باســتعراض 
ـــا.  دســتورنا الوطــين عملــها، وحنــن نتطلــع إىل تلقــي تقريره
وســتكون توصيــات تلــك اللجنــة نتيجــة لعمليــة مشـــاورات 
شـــاملة ومســـــتفيضة وســــتعرب بدقــــة عــــن رغبــــات األمــــة 
ـــة  السـوازيلندية برمتـها. وحنـن نعتقـد أن هـذه املمارسـة الوطني
ستزيد من تعزيز وحدة شعب سوازيلند، وتتيح أفضل أسـاس 

ممكن الستمرار السالم واالستقرار يف بلدنا. 
وعلى الصعيد االقتصادي، حنن نواصل بـذل قصـارى 
ــا  جـهدنا لتحقيـق النمـو املسـتدام وختفيـض مسـتوى الفقـر فيم
بني شعبنا. وباإلضافة إىل تشـجيع االسـتثمار احمللـي واألجنـيب 
على حد سواء، شرعت احلكومة هـذا العـام يف تنفيـذ برنـامج 
ــــة موجـــها إىل  طمــوح مــن املبــادرات باســم مشــروع األلفي
القطاعني الفرعيني للسياحة والصناعـة التحويليـة. ويسـتهدف 
هذا املشروع حتقيق أقصى اسـتفادة ممكنـة مـن الطاقـة الكامنـة 
للمملكـة يف هذيـن اـالني، وختفيـض املسـتوى احلـايل املرتفــع 
بدرجـة ال ميكـن قبوهلـــا للبطالــة، الــذي ينــدد بتفويــض كــل 

جهودنا من أجل التنمية. 

ومـن بـني التحديـات الكثـــرية الــيت نواجهــها كدولــة 
ناميـة، ممـا ال شـك فيـه أن األزمـة النامجـة عـن فـــريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز متثل أشـد خطـر يـهدد آمالنـا يف حتسـني 
حياة شعبنا. ففي السنوات األخرية من القـرن العشـرين، أدى 
االنتشـار السـريع هلـذا املـرض املـروع للغايـة إىل تراجـع معظــم 
التقدم الذي حققناه يف جمال الرعايـة االجتماعيـة يف فـترة ٣٢ 
ســنة منــذ حصولنــا علــى االســتقالل. وميثــل نقــــص املناعـــة 
البشـرية/اإليـدز أهـم مسـألة وحيـدة تواجـه أمتنـا اليـوم. وحنــن 
ــــة إىل  حباجــة ماســة إىل دعــم اتمــع الــدويل جلــهودنا الرامي
احتواء هذا اخلطر الذي يهدد وجودنا كأمة. وحنن نتطلـع إىل 
األمم املتحدة لكي تضطلع بدور قيادي أقوى يف هـذه األزمـة 
العاملية. ولكي تساعدنا يف تعبئة املـوارد الالزمـة لعكـس اجتـاه 

االنتشار املفجع هلذا الوباء. 
وخـالل قمـة األلفيـــة، انضمــت مملكــة ســوازيلند إىل 
البلـدان الناميـــة األخــرى يف اإلعــراب عــن القلــق إزاء اآلثــار 
السـلبية للعوملـة علـى اقتصاداتنـــا، ال ســيما يف ســياق الفجــوة 
اآلخذة يف االتساع بني البلـدان الغنيـة والبلـدان الفقـرية. ومـع 
ذلك، فإننا شعرنا بالطمأنينـة نتيجـة التفـاق القمـة علـى اختـاذ 
تدابـري جلعـل االجتاهـات العامليـة الـيت مـن قبيـل العوملـة تتوخــى 
إعمال مبدأ اإلتاحة املنصفة ملزاياها جلميع الدول بغـض النظـر 

عن حجمها أو مستوى تنميتها، أو قوا االقتصادية. 
لذلك، فإننا انتظرنا يف السـنوات األخـرية بـأمل كبـري 
ـــيت طرحــت، خصوصــا يف جمــال  أن نسـتفيد مـن املبـادرات ال
احلصـول علـى فـرص التجـــارة التفضيليــة، والــيت أعلــن عنــها 
ـــري تســتهدف مســاعدة  أصدقاؤنـا وشـركاؤنا الدوليـون كتداب

بلدان العامل النامي يف التغلب على اآلثار السلبية للعوملة. 
ومـن مث، فـإن وفـد بـالدي يشـــعر بالتفــاؤل ألن قمــة 
األلفيـة الـيت اختتمـت أعماهلـا مؤخـرا ستشـــكل حقــا مناســبة 
تارخيية لتعزيز السلم واألمن الدوليني وحتقيـق الرخـاء لشـعوبنا 
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مـن أجـل إقامـة نظـام دويل منصـف. ومـع بـدء هـذه الـــدورة، 
ـــأكد مــن أن رغبــات  فـإن مـا يتبقـى لنـا مجيعـا اآلن هـو أن نت
ـــق. إن هــذه الرغبــات،  اآلبـاء املؤسسـني لألمـم املتحـدة تتحق
وإن كانت تبدو طموحـة، فإـا ليسـت صعبـة املنـال، وميكـن 
حتقيقها. وبالتايل، فإن مـن مـهام هـذه الـدورة أن حنـدد وتـرية 
احلـوار الـذي ينتظرنـا. وسـوف يكـون لقمــة األلفيــة ولــدورة 
اجلمعيـة العامـة هـذه أثـر مباشـر علـى جنـاح األمـم املتحـــدة يف 
حتقيـق األهـداف الـيت حددهـا أولئـك القـادة العظـام أصحــاب 

الرؤى الثاقبة. 
ومن الدورة األخرية للجمعية العامة، عقـدت املنظمـة 
عدة مؤمترات عاملية. إال أن تنفيذ االلتزامات املتعهد ـا كـان 
بطيئا يف بعض احلاالت بصورة مؤسفة. وينبغي أن يكون مـن 
أولويــات األمــــم املتحـــدة الســـعي لضمـــان التنفيـــذ الفعـــال 
واملتكامل واملنسق لتلك االلتزامـات ومتابعـة نتـائج كـل تلـك 
املؤمتـرات. ويتعـني زيـادة تعزيـز التنفيـذ يف إطـار آليـات األمــم 

املتحدة املوجودة، وذلك بتحسني وظائفها. 
ويعـد بنــاء الســالم مــن املــهام الوقائيــة ذات األمهيــة 
املتعاظمـة. ومـع الكارثـة الـيت حلـت ببعثـــة األمــم املتحــدة يف 
سرياليون، أصبحت األمم املتحدة تواجه اآلن مهمة مــن أكـثر 
املـهام مشـوال يف تارخيـها، رمبـا تكـون قـــد جعلــت احلاجــة إىل 
استعراض عمليات حفظ السالم أمرا أكثر لزوما. إننا ما زلنـا 
نشعر بقلق إزاء ما النتشـار الصراعـات يف العـامل، وخصوصـا 
يف أفريقيـا، مـن أثـر سـليب خطـري علـى القـدرة اإلمنائيـة وعلـــى 
التقـدم صـوب التحـول االقتصـادي واالجتمـاعي والسياســـي. 
إن احلالة السائدة يف البلدان املتضـررة مـن الصراعـات مروعـة 

وتستحق االهتمام العاجل من جانب املنظمة. 
ففـي أفريقيـا، كـانت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة، 
وروانــدا، وبورونــدي، وســرياليون، وأنغــوال، ضمــن بلـــدان 
أخـرى مسـرحا الضطرابـات مروعـة، وأعمـــال قتــل مجــاعي، 

وتدمري للممتلكات ومعاناة كبرية أصابت الالجئـني لسـنوات 
كثــرية. وقــد قــامت منظمــة الوحــــدة األفريقيـــة، واجلماعـــة 
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنــوب 
ــــري مـــن اجلـــهد الحتـــواء بعـــض هـــذه  األفريقــي ببــذل الكث
الصراعات وحسمها؛ كما قدمت األمم املتحدة دعمـها. ويف 
حــني أنــه مت إحــــراز بعـــض التقـــدم يف حســـم بعـــض هـــذه 
الصراعات، فإنه ما زالت هنـاك حاجـة إىل القيـام بالكثـري مـن 
العمل، ال سيما من جانب األطراف املعنية. فاألطراف املعنيـة 
تتحمـل املسـؤولية عـن مراقبـة االتفاقـــات املربمــة، وعليــها أن 
تعمل عن كثب مع األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة املعنيـة 

كيما ميكن الوصول بعمليات السالم إىل خامتة ناجحة. 
وفيمــا يتصــل بالشــرق األوســط، تشــجعنا اجلــــهود 
ـــون وقــادة آخــرون، جلمــع  املسـتمر الـيت يبذهلـا الرئيـس كلينت
إسـرائيل وفلسـطني علـــى مــائدة املفاوضــات. ونــأمل أن يتــم 
قريبا التوصل إىل احلل الدائم، الذي جانب املنطقة منـذ وقـت 

طويل. 
وتوجد اآلن أكثر مـن أي وقـت مضـى حاجـة ملحـة 
إىل تنفيـذ اإلصـالح الكبـري لـس األمـن، املطلـوب منـذ فـــترة 
طويلـة. فـــالس عليــه أن يســلم متامــا بــالواقع اجلديــد علــى 
الساحة العاملية، وأن يزداد الطابع التمثيلي لتكوينه، ويف املقــام 
األول، أن يكون جمهزا للـرد علـى أزمـات وصراعـات الوقـت 
الراهـن. وجيـــب أن ينطــوي اإلصــالح علــى توســيع عضويــة 
الــس بــإدراج عــدد أكــرب مــــن األعضـــاء الدائمـــني وغـــري 

الدائمني، فضال عن تعزيز سلطاته اخلاصة بصنع القرارات. 
وتؤيـد مملكـة سـوازيلند مواقـف حركـة عـدم االحنيـاز 
واموعة األفريقية، دون حتفظ، من حيث اسـتعراض تكويـن 
الس وأساليب عملـه. ونـأمل أن تسـتمر املناقشـة اجلاريـة يف 
الفريق العامل املنشـأ هلـذا الغـرض وأن حتقـق النتـائج املرجـوة. 
فاملرحلة اليت بلغتها املفاوضات اآلن تتطلـب التزامـا مـن مجيـع 
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الدول األعضاء، إذا كان الس سـيزود جبميـع مـا يلزمـه مـن 
أدوات حـــىت حيقـــق التمثيـــل العـــادل. فمشـــاركة العضويـــــة 
العريضـة لألمـم املتحـدة يف عمليـة صنـع القـرار، والشــفافية يف 
أعمال الس وفوض القيود املنصـوص عليـها يف امليثـاق علـى 
حق النقض، دف إلغائه يف اية املطاف، من احلتميات الـيت 

ال بد منها. 
ويقتضــي تعزيــز صالحيــة األمــم املتحــدة، يف املقـــام 
األول، دعـم دور اجلمعيـة العامـة وزيـادة كفاءـا مـــن خــالل 
ــاصرة  تركـيز اهتمـام مداوالـا علـى التحديـات واملشـاكل املع
ـــامل، وإشــراكها يف صنــع القــرارات ملعاجلــة  الـيت يواجهـها الع
القضايـا االقتصاديـــة والسياســية العامليــة، يف الوقــت املناســب 
وبشـكل فعـال، ومتكينـها مـن النظـــر جديــا يف عمــل اهليئــات 
ــــم املتحـــدة، وخاصـــة جملـــس األمـــن،  األخــرى التابعــة لألم
والتفاعل مع هذا العمل بصورة فعالة. ويف هذا الصـدد، نـرى 
أن اجلمعية العامة، بوصفها اجلهاز الدميقراطي العـاملي الوحيـد 
املتسم بالشفافية، هـي احملفـل املالئـم إلجـراء التحليـل املتعمـق 

لآلثار املترتبة على العمل اجلماعي من املناقشات الناشئة. 
وتضـــم مملكـــة ســـوازيلند صوـــــا إىل اآلخريــــن يف 
الترحيب جبمهورية توفالو كعضــو جديـد يف املنظمـة. فإضافـة 
توفالوا تقرب حتقيق أمل اآلباء املؤسسني يف رؤية أمم متحـدة 
شاملة جلميع بلدان العامل. فاألمم املتحدة هـي اهليئـة الوحيـدة 
الـيت تتعـامل مـع مجيـع ميـادين نشـاط اإلنســـان. وقــد كــانت 
عامال حفازا ملبادرات كثـرية أدت إىل حتسـني حيـاة الشـعوب 

يف كل أحناء العامل. 
وبنفـس روح العامليـة الـيت نرحـــب ــا بتوفــالو، تــود 
مملكة سوازيلند أن تكرر من جديد نداءهـا إىل األمـم املتحـدة 
بشـأن مسـألة مجهوريـة الصـني يف تـايوان، لقـد كـــانت مملكــة 
تايلند يف املاضي يف مقدمة املؤيديـن إلعـادة انضمـام مجهوريـة 
الصــني يف تــايوان، ويظــــل موقفنـــا كمـــا هـــو، دون تغيـــري. 

والدعوة إىل مشول مجهورية الصني يف تايوان يف أنشـطة األمـم 
املتحـدة والوكـاالت التابعـــة هلــا تتخــذ أمهيــة أكــرب يف ضــوء 
التحــول الســلمي للحكومــة عقــب جنــاح شــعب تــــايوان يف 
اإلعـراب عـن رغباتـــه، يف االنتخابــات الــيت جــرت يف وقــت 

سابق من العام احلايل. 
ويرى أهل مجهورية الصـني يف تـايوان البـالغ عددهـم 
٢٣ مليون، أن عدم متثيلهم يف املنظمة الوحيـدة الـيت جيـب أن 
تكـون عامليـة بـالفعل، أمـر غـري مقبـول، وأـــم يســتحقون أن 
يعـاد النظـر يف الظـروف اخلاصـة احمليطـة بطلبـهم، وهـــم علــى 
حق يف ذلك. لقد أبدت مجهورية الصني يف تايوان، مـرة بعـد 
أخـرى، اسـتعدادها للمشـاركة يف اجلـهود املبذولـــة مــن أجــل 
حتقيـق السـالم والتنميـــة واالســتقرار احلقيقيــني علــى الصعيــد 
العـاملي، ونعتقـد أن العـامل هـــو اخلاســر مــن حرمانــه هلــا مــن 
ــــرى مملكـــة ســـوازيلند أن األلفيـــة  املشــاركة يف أنشــطته. وت
اجلديدة، تتيح فرصة ساحنة إلثـارة هـذه املسـألة وإلعـادة حـق 
ـــة يف  شــعب مجهوريــة الصــني يف تــايوان يف املشــاركة الكامل

أنشطة منظمتنا. 
ليس هناك أي بديل لألمم املتحدة. فأهدافها وقيمـها 
عامليـة. وعلينـا أن نبـذل قصـارى جـــهدنا لضمــان أن تواصــل 
ـــة االحتياجــات اجلاريــة واملتطــورة جلميــع  األمـم املتحـدة تلبي
أعضائـها. وجيـب أن تكـــون األداة اجلوهريــة للحكــم العــاملي 
الفعـال واملنصـف، إذا كـان هلـا أن تتحـول لتصبـح مـا توخـــاه 

آباؤها املؤسسون. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس

اآلن ملعايل السيد حممد صاحل أناديف، وزير خارجية تشاد. 
الســيد أنــاديف (تشــاد) (تكلـــم بالفرنســـية): لقـــد 
ـــا.  انتخبـت هـذه اجلمعيـة رئيسـنا باإلمجـاع ليتـوىل مـهام عملن
وحنـن علـى علـــم مبهارتــه الفنيــة وصفاتــه اإلنســانية الرفيعــة. 
وامسحـوا يل بـأن أتوجـه إليـه بالتهنئـــة وأن أؤكــد لــه أن وفــد 
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تشاد سيقدم إليه الدعم والتعاون ملساعدته يف أداء هذه املهمة 
الصعبة وامللهمة للغاية. لقد قـام سـلفه، وزيـر خارجيـة ناميبيـا 
ـــه خــالل الــدورة الرابعــة  الشـقيقة، بتوجيـه العمـل املعـهود إلي

واخلمسني ببالغ اللباقة والفعالية، وهو جدير بالتهنئة اآلن.  
ونتوجه أيضا بعبارات التهنئة والتشجيع إىل الشـقيق، 
السيد كويف عنان، الذي ميثل إخالصه لقضية السالم والتنميـة 

يف العامل، دون شك، ضمانا لنجاح منظمتنا. 
يف العامل املاضي، أعلن رئيس مجهورية تشـاد، فخامـة 
ــامج  السـيد إدريـس ِديب مـا يلـي خـالل زيـارة قـام ـا ملقـر برن

األمم املتحدة اإلمنائي يف نيويورك: 
�هناك عامل جديد يقام أمام عيوننا. وتوضع 
معايري جديدة تضفي شكال دائما علـى أمنـاط سـلوك 
ــــــــا  األفــــــراد والعالقــــــات بــــــني الــــــدول. وتدفعن
التكنولوجيات اجلديدة إىل حتقيق مزيد من التقـدم يف 
اتمعات اليت تقتنيها. ومش اتمعات املغلقة أمـام 
التغيري، حيث أا غري قادرة على إحياء طموحاـا يف 
سـياق العـامل اجلديـد. وهـذا املشـهد املخيـف لدالئـــل 
املستقبل، ألنه مرادف للتخلف، حقيقي متاما بالنسبة 
للعديـد مـن البلـدان الناميـة لكـين أرفـض هـذا املشــهد 

لبلدي�. 
ـــد،  وهنـا يشـري رئيـس اجلمهوريـة، علـى وجـه التحدي
إىل عامل مير بتغيريات مستمرة نتيجة النتشار العوملـة، 
اليت أصبحت حقيقة من حقـائق احليـاة، تلقـى أحيانـا 
مدحيـا كثـريا مـن أجـل منافعـها، ويتحاشـــاها البعــض 
أحيانا ملا تسببه مـن ضـرر. ويف تشـاد، يبـذل الرجـال 
والنساء كل ما يف وسعهم الستخالص منـافع العوملـة 
وجتنـب الناحيـة السـلبية حـىت ال يفوـم قطـار التقـــدم 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي. 

وبعبـارة أخـــرى، تشــن تشــاد نضــاال شــامال لشــغل 
مكاا املناسب يف جمتمع األمم يف مواجهة التهديد الذي متثله 

العوملة الستقرار وأمن وتنمية البلدان األضعف. 
نعـم، يكـــافح رجــال ونســاء تشــاد بشــجاعة وعــزم 
ـــر والســيطرة. ونتــائج كفاحــهم  للخـروج مـن الظلمـة، والفق
اليومـي غنيـة عـن البيـان، عندمـا ننظـــر إىل مــا حتقــق يف شــىت 
جماالت احلياة الوطنية وعلى الصعيد السياسي، جتري مواصلـة 
تطويـر وتدعيـم التجربـة الدميقراطيـة الـيت بـدأت يف ١ كـــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٠. وبذلك، تعمل التعددية السياسـية مـع 
احـترام التنـوع علـى أسـاس الدميقراطيـة القائمـة علـــى التوافــق 

واملشاركة العامة. 
إن احلريات األساسية املختلفـة، الـيت يسـتند إليـها أي 
نظـام سياسـي دميقراطـي وتنفـــخ احليــاة فيــه، متــارس بصــورة 
ـــة تعبــري الصحافــة اخلاصــة، الــيت تنتقــد بشــدة  كاملـة. وحري
إجـراءات احلكومـة وكذلـك رابطـات اتمـع املـدين الناشـــئة، 
وخاصة اليت تتناول حقـوق اإلنسـان والشـباب واملـرأة، كلـها 
تشهد على تصميم حكومة تشاد السياسـي علـى تعزيـز ثقافـة 

الدميقراطية. 
وينبغــي، يف هــذا الصــدد، إيــالء االهتمــام، بصـــورة 
خاصــة، إىل تعزيــز دور املــرأة يف احليــاة العامــة. فضــال عــــن 

حقوق الطفل ومحايته. 
وبـــاملثل وضعـــت اللمســـات النهائيـــة للمؤسســــات 
القضائيـة الـيت تدعـم نظامنـا الدميقراطـي، بإنشـاء حمكمـة عليـــا 
وجملس دستوري وجملس أعلى للقضاة. وباإلضافـة إىل ذلـك، 
يسعدين أن أذكر أن أول انتخابـات متعـددة األحـزاب جـرت 
يف تشاد يف عام ١٩٩٦، يف مناخ من اهلدوء والشفافية، كمـا 
ــــات املقبلـــة  الحــظ املراقبــون الدوليــون. وســتجرى االنتخاب
خالل ستة شهور. وتقوم السـلطات السياسـية يف تشـاد بكـل 

ما يف وسعها لضمان جناحها، بصورة عامة. 
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لذلك، أود أن أؤكد من هذه املنصـة أن الـتزام تشـاد 
ـــع  بالدميقراطيـة التعدديـة راسـخ، ألن شـعب تشـاد ككـل مقتن
متامـا بـأن هـذا هـو السـبيل الوحيـد - بـــل فرصتــه الفريــدة - 
لتحسـني أحوالـه املعيشـية. وتعـد آخـر اجتماعـات عقـــدت يف 
سـرت، بليبيـا، واإلعالنـــات املختلفــة الصــادرة عــن العنــاصر 
الفاعلــة السياســية يف تشــاد أدىل مشــجعة علــى ثبــــات هـــذا 
االلــتزام، كمــا نريــد أن يكــون. وعلــى أي حــــال، ترحـــب 
حكومة تشاد ذه الترتيبات اجلديدة اليت جيب اعتبارها جزءا 
ال يتجـزأ مـن سياسـة مـد يـد املسـاعدة الـيت دعـا إليـها فخامــة 

السيد إدريس ِديب، رئيس مجهورية تشاد. 
وبعـد التوصـل جبـــهد شــاق إىل هــذا الســالم، وهــذا 
االلـتزام الراسـخ بالدميقراطيـة، مضـت حكومـة تشـاد، بطبيعـــة 
احلـال، يف معاجلـة مسـألة التنميـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة - 
بدعم من املؤسسـات الدوليـة ومـن الشـركاء الثنـائيني لتشـاد. 
وُوضعـــت خطـــة حقيقيـــة ملكافحـــة الفقـــر، تشـــمل وضــــع 
اسـتراتيجية وطنيـة للحـد مـن الفقـر. وممـا زاد مـن تعزيـز هــذه 
االسـتراتيجية أن أهـداف احلـد مـن الفقـر والتنميـة االقتصاديــة 
للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ أصبحـــت جــزءا مــن برامــج قطاعيــة 
ـــة، اعتمــدت يف اجتمــاع  واجتماعيـة هامـة، ذات أولويـة عالي

املائدة املستديرة الرابع املعقود يف جنيف بشأن تنمية تشاد. 
وكان النضال الذي شنه شعب تشاد إلمتـام مشـروع 
استخراج النفط وتصديره جزءا من هذا الكفـاح ضـد الفقـر. 
وقد حتقق هذا النجاح بفضل عـزم رئيـس اجلمهوريـة، فخامـة 
السيد إدريس ِديب - وكذلك بفضل صمود الدعم املقدم مـن 
مؤسسات بريتون وودز وأصدقـاء تشـاد وشـركائه اآلخريـن. 
ونـوّد هنـــــــا إبـالغ هــؤالء الداعمـني أن تشـــــــاد - حكومــة 

وشعبا - تعترف مبساعدم هلما، وهي ممتنة هلم لذلك. 
ومع ذلك، ال تنظـر تشـاد إىل تنميتـها. وال إىل أمنـها 
واسـتقرارها، بشـكل منفصـل. ولذلـك، تبـذل تشـاد قصـــارى 

جهدها للمساعدة يف يئة مناخ من السلم والرخاء يف أفريقيا 
ـــة ألفريقيــا  - ال سـيما يف أفريقيـا الوسـطى. إن املنطقـة الفرعي
الوسطى - بالرغم مما لديها من إمكانات هائلة، وقـد أضيـف 
ـــه رمبــا بســبب هــذه اإلمكانــات اهلائلــة - تبــدو  إىل ذلـك أن
وكأا منطقة معرضة لالنقالبات بكـل مـا تعنيـه هـذه العبـارة 
مـن معـاين، فـهي منطقـة تتمـــيز بوجــود الصراعــات املســلحة 
واألزمات من كل نوع. وال شك أنه قد مت إمخاد بعـض بـؤر 
التوتــر الســاخنة. وهــذا صحيــح بالنســبة جلمهوريــة أفريقيـــا 
الوسطى ومجهورية الكونغو، اليت يستعيد كـل منـها اسـتقراره 
بشكل تدرجيي. بيد أن هـذا االسـتقرار يظـل هاشـا. ولذلـك، 
ينبغـي أن يسـاعد اتمـع الـدويل هذيـن البلديـن علـــى توطيــد 

هذا السالم باختاذ إجراءات لدعم التعمري وتقدمي املساعدة. 
ولألسـف، مـــا زال هنــاك صراعــان آخــران يــهددان 
املنطقة الفرعية باخلطر. أحدمها الصراع يف مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطيــة، حيــث أدى عــــدم احـــترام األطـــراف املتنازعـــة 
التفـاق لوسـاكا، إىل تفـاقم التنـاحر بـني القـــوات األجنبيــة يف 
ــذ  إقليـم الكونغـو، ممـا ترتـب عليـه تعقيـد احلالـة وتعطيـل التنفي

الفعال لذلك االتفاق، مع األسف. 
وفيما يتصل بالصراع يف أنغوال، من املؤكد أنه ازداد 
تعقيدا مع طول مدتـه، واملـوارد الـيت تغذيـه، واسـتفادة السـيد 
جوناس ســافيميب مـن التواطـؤ الـدويل. ولكـن علينـا أن ندعـم 
جهود حكومة أنغوال الشـرعية والقانونيـة، فضـال عـن جـهود 
اتمـع الـدويل، حـىت يسـتعيد هـذا الشـعب، الـذي يعـاين منــذ 
مــدة طويلــة، مــا مل ينعــم بــه مــن ســالم وهــدوء منــذ نيلــــه 

االستقالل. 
ويف إطـار اللجنـة االستشـارية الدائمـة لألمـم املتحـــدة 
املعنية مبسائل األمن يف أفريقيا الوسـطى، مل تقـف بلـدان هـذه 
املنطقــة الفرعيــة مكتوفــة األيــــدي. فـــهي تكـــرس جـــهودها 
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الستكشاف سبل ووسائل إلقرار السـالم واهلـدوء مـن خـالل 
تدابري تستهدف بناء الثقة فيما بينها، يف املقام األول. 

وأول خطوة من تلك اخلطوات هي اإلمكانيات الـيت 
توفرها االجتماعات الدورية للجنة. واليت تتيح فرصـة إلجـراء 
حـوار سياسـي لصـــاحل الدبلوماســية الوقائيــة. وجملــس األمــن 

جدير باالمتنان لقيامه بإنشاء هذه اللجنة. 
باإلضافـة إىل ذلـك، جيـــري تدرجييــا، إنشــاء اهليــاكل 
واآلليات الالزمة لتعزيز السلم واالستقرار. وميكن أن نالحظ 
يف مجلـة أمـور إنشـاء آليـة لإلنـذار املبكـر يف ليـربفيل، ومركـــز 
إقليمــي فرعــي حلقــوق اإلنســـان والدميقراطيـــة يف يـــاوندي. 
وجيــري إنشــاء جملــس الســالم واألمــن يف أفريقيــا الوســـطى، 
بتوقيع الربوتوكول اخلاص ذا الـس وميثـاق التعـاضد، مـن 
جانب رؤساء الدول واحلكومات، يوم ٢٤ شـباط/فـرباير، يف 

ماالبو، غينيا االستوائية. 
ويف جمـــال األمـــن، هنـــاك خطـــة لتنظيـــم تدريبــــات 
عسـكرية مشـتركة لعمليـات حفـظ السـالم للقـوات املســـلحة 
لدول هذه املنطقة الفرعية. وبالنسبة للعامل اآلخر املســاهم يف 
عـدم االسـتقرار - أي انتشـار األسـلحة الصغـرية واخلفيفـــة - 
عقــدت الــدول األعضــاء مؤمتــــرا دون إقليمـــي حـــول هـــذا 
املوضوع يف إجنامينا، يف تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩. ومتـت 
الدعوة الختاذ عدة تدابري، نذكر من بينها مشروع �األسلحة 
ـــدا وبعــض البلــدان  مــــن أجـل التنميـة� الـذي بـادرت بـه كن
ـــو مشــروع يســتهدف إنشــاء مشــاريع صغــرى  املاحنـة - وه
ملسـاعدة الذيـن يسـلمون أســلحتهم ويشــمل هــذا املشــروع، 
حاليا، مناطق على طول حدود الكامـريون ومجهوريـة أفريقيـا 
الوسطى وتشاد. ويف هذا الصدد، زارت بعثة للتقييـم البلـدان 
املعنيـة يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٠. واملبـادرة مـــا زالــت يف مرحلــة 
التفكري، ولكن يؤمل أن تتخذ شكال ملموسا يف أقرب وقـت 
ممكـــن. ولذلـــك أود توجيـــه نـــداء إىل الشـــــركاء اآلخريــــن 

لالنضمـام إىل كنـدا مـن أجـــل توســيع نطــاق هــذه املشــاريع 
حبيث تشمل املنطقة الفرعية بأكملها. 

إن انعـدام االسـتقرار واألمـن يف أفريقيـا الوسـطى مــن 
األسـباب الرئيسـية لتدفـق موجـات مـن الالجئـني أيضـا، وهــو 
ظـاهرة مشـتركة يف مجيـع الـدول وإدراكـا منـا لآلثـار الســلبية 
هلـذه الظـاهرة، تنـاولت الـدول األعضـاء هـــذه املســألة خــالل 
مؤمتــر عقــد يف شــهر آب/أغســــطس املـــاضي يف بومجبـــورا. 
والنتـائج ذات الصلـــة الــيت توصــل إليــها هــذا املؤمتــر جديــرة 

بالتأييد. 
وتـم أيضـا باألوضـاع السياسـية يف املنـاطق الفرعـــي 
األخـرى مـن القـارة األفريقيـة. مـن املؤكـد أنـه حـدث حتســـن 
واضـح فيمـا يتصـل بتوطيـد املؤسســـات الدميقراطيــة واحلكــم 
الرشـيد واحـترام احلقـوق األساسـية للشـعب األفريقـــي. ومــع 
ذلك تظل هناك عدة أزمـات ينبغـي أن تكـون موضـع اهتمـام 
للمجتمــع الــدويل بأكملــه. ففــــي غـــرب أفريقيـــا، مل حتقـــق 
سـرياليون الســـالم بعــد، رغــم االلتزامــات الــيت تعــهدت ــا 
أطراف الصراع. وتقـدم تشـاد، مـن جانبـها، تأييدهـا الكـامل 
جلهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم املتحـدة 
الراميـة إىل حتقيـق السـالم يف هـذا البلـد املعبـأ للحـرب. وكلنــا 
ثقة، كذلك، يف أن اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 

ستقوم بتسوية الصعوبات القائمة بني ليربيا وغينيا. 
وفيمـا يتعلـق بـالصراع بـــني أثيوبيــا وإريتريــا، تنــاول 
فخامـة الرئيـس إدريـس ديب شـــخصيا هــذا املوضــوع بوصفــه 
الرئيــس احلــايل جلماعــة دول الســــاحل والصحـــراء الكـــربى 
بتشكيل بعثة مسـاعي محيـدة للقـاء زعيمـي البلديـن الشـقيقني 

لدعم الوساطة اليت تقوم ا منظمة الوحدة األفريقية. 
ويسـعد حكومـة تشـاد أميـا سـعادة أن تـــرى الطرفــني 
وقد توصال بصورة ودية إىل اتفاق للسـالم. وحنـن نشـجعهما 
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على احترام التزاماما الفردية من أجل إحالل السـالم الدائـم 
يف هذا اجلزء من القارة األفريقية. 

وفيما يتعلق باألزمة الصوماليـة، ترحـب تشـاد بوعـي 
الشــعب الصومــايل ملصــريه مــن خــالل عقــد املؤمتــر األخـــري 
للمصاحلة الوطنية يف عرتا يف جيبويت، فقد برهـن بذلـك علـى 
شجاعته وقدومه على اإلبـداع بتصميمـه علـى أن يـهب بلـده 
مؤسسات مجهورية. وجيـب علـى اتمـع الـدويل أن يسـاعده 
ويشجعه على مزيد من البناء على هـذه املبـادرة بغيـة التوصـل 

إىل سالم كامل وعادل. 
إن وجـود وفـد هنـا حيمـل اسـم مجهوريـــة الصومــال، 
اليت ظل مقعدها شاغرا ملا يقرب من عشـر سـنوات، هلـو أمـر 
يبعث على الفخر واالرتيـاح ألصدقـاء وشـركاء هـذا الشـعب 

الشقيق. 
وهو مثال جيب أن حيتذى به أشقاؤنا يف جـزر القمـر 

وبوروندي. 
ـــى مــا  وينبغـي لنـا أيضـا أن نـئ حكومـة جيبـويت عل
قدمته من إسهام ولتفانيها يف خدمـة قضيـة السـالم يف املنطقـة 

دون اإلقليمية. 
ويف اعتقادنا أنه قـد آن األوان لرفـع احلظـر املفـروض 
على اجلماهريية العربية الليبيـة االشـتراكية العظمـى متامـا إذ مل 
يعـد هلـــذا احلظــر مــا يــربره، فــاحلظر يعــاقب الشــعب الليــيب 
الشـقيق، بـل ويتجـاوزه إىل املنطقـة اإلقليميـــة برمتــها بصــورة 

اعتباطية. 
وتشـاد ال تغفـــل عــن حــاالت األزمــات الســائدة يف 

أجزاء العامل األخرى. 
ففــي الشــرق األوســط، تتــابع باهتمــام املفاوضــــات 
اجلارية بني السـلطات الفلسـطينية واإلسـرائيلية ونـرى أنـه قـد 
حان وقت حتقيق سالم الشـجعان. وينبغـي أال تضيـع أطـراف 

الصراع هذه الفرصة التارخييـة، وكمـا قـال الرئيـس كلينتـون: 
جيـب علـى العـامل أن يسـاعدهم علـى أن جيـازفوا بالشــروع يف 

حتقيق السالم. 
ويف العراق، ترى تشـاد أن الضـرورة تقتضـي بإحلـاح 
ـــاره الكــوارث  إـاء احلظـر املفـروض عليـه، والـذي جلبـت آث
على السكان املدنيني الذين يتحملـون العواقـب الوخيمـة هلـذا 
القرار الظامل. ومن الواضح متاما أن أي حل ينبغي أن يتضمن 
أيضا تسوية موضوع األسرى الكويتيني وغـريهم مـن البلـدان 

الوثيقة الصلة ذه املسألة. 
وتبـدي شـبه اجلزيـــرة الكوريــة أمــارات تبعــث علــى 
التشــجيع بزيــادة التقــارب بــني البلديــن الشـــقيقني. والقمـــة 
التارخيية بني الكوريتـني الـيت عقدهـا زعيمـا هذيـن البلديـن يف 
ــى  حزيـران/يونيـه املـاضي، أرسـت األسـاس لعالقـات تقـوم عل

الثقة وهي األساس لقيام أي حوار. 
وينبغي أن يشجع اتمع الدويل هذيـن البلديـن علـى 
املضي قدما يف هذا الطريق حىت يتسىن يف اية املطـاف توقيـع 

اتفاق سالم يفتح الطريق أمام التعايش السلمي. 
وقد يثري احلوار بـني الكوريتـني أيضـا بعـض االهتمـام 
مـن جـانب مضيـق تـــايوان حيــث ال يــزال التوتــر، لألســف، 
شـديدا علـى حنـو جمـاف للطبيعـــة. ويف حــني تنمــو العالقــات 
االقتصاديـة والتجاريـة بـني البلديـن علـى أســـس طبيعيــة، فــإن 
العالقـات السياسـية غـري موجـــودة، علــى الرغــم مــن وجــود 
هياكل شبه رمسية على جـانيب املضيـق أنشـئت لتكـون قنـوات 
ـــني مجهوريــة الصــني الشــعبية ومجهوريــة الصــني يف  اتصـال ب

تايوان. 
وجيــب أن يبــدي كــل مــن الطرفــني عزمــا سياســــيا 
وخياال الستكشاف السبل والوسائل الكفيلة باحلد من التوتـر 
وفتح الباب أمام حوار حقيق. ويف كل األحوال، فإن اتمـع 
الـدويل يتعـني عليـه أن ينظـــر مــرة أخــرى يف مســألة انضمــام 
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مجهوريـة الصـني يف تـايوان إىل عضويـة منظمتنـــا، وخاصــة يف 
ضـوء ثقـل وأمهيـــة الــدور االقتصــادي الــذي تقــوم بــه علــى 
الصعيــد الــدويل ويف ضــوء مشــاركتها الوثيقــــة يف األنشـــطة 

اإلمنائية واحلد من الفقر. 
ـــة  وتؤيـد حكومـة تشـاد مـن جانبـها، مطلـب مجهوري
الصــني يف تــايوان بالتمــاس العضويــة يف األمــم املتحــــدة ويف 

وكاالا املتخصصة. 
وال ميكنـــين أن أـــي مالحظـــايت دون اإلشـــــارة إىل 
اآلفات األخرى اليت تقوض وتضعـف اجلـهود اإلمنائيـة لبلـدان 
مثل بلدي. وتشمل هذه اآلفـات املديونيـة، والتدابـري احلمائيـة 
املفروضة يف أسواق بلـدان الشـمال، وتدهـور شـروط التبـادل 

التجاري وشىت أنواع االجتار غري املشروع. 
وعلى البلدان اليت بيدهـا مفـاتيح العـالج جلميـع هـذه 
ـــــاء  اآلفـــات، وخاصـــة بلـــدان الشـــمال، أن تتجـــاوز االكتف
بإعالنات النوايا وأن تتخذ خطوات ملموسة بتخفيـف عـبء 
الديون عن البلدان املديونـة، وأن تفتـح أسـواقها ملنتجاتنـا وأن 

تدفع أسعارا عادلة لصادراتنا. 
وكأن هذا الشر مل يكن كافيا، فثمة شـر أكـثر غـدرا 
وتدمريا زاد من صعوبة مهمتنا. والواقع أن آفـاق احلـل بعيـدة 
كـل البعـد وهنـاك مغبـة أن حيبـط هـذا الشـر آمالنـا يف ختليــص 
شعوبنا من عـبء الفقـر. وأنـا أشـري إىل فـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، ذلـك الوبـاء 

الذي جيلب املوت لألسر وحيرمها من أفرادها يوميا. 
وال يشكل هذا املرض عبئا على مواردنا املالية اهلزيلة 
فحسب، بل يشكل أيضا عبئا على مواردنـا البشـرية وخاصـة 

الشباب وهم القوة الضاربة ألمتنا. 
وعلينــا مســؤولية مجاعيــة تتمثــل يف تعبئــة الوســــائل 
واألســاليب بصــورة فعالــة للتغلــب علــى هــذا الشــــر الـــذي 

يتحدى اتمع الدويل بأسره يف عصر أحــرز فيـه تقـدم علمـي 
وتكنولوجي كبري. 

ويف ضوء كل هذه التحديات، ترى تشاد أن تنميتــها 
ينبغي أن تستفيد أيضامن التكامل االقتصـادي والسياسـي مـع 
ـــة  أفريقيـا، وهـي جـانب هـام وحاسـم مـن جوانـب هـذه القري
العاملية. ولذلك، نرحب بالعمل السياسي الكبري الذي قـام بـه 
مؤمتر رؤساء دول أو حكومـات منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف 
١٢ متوز/يوليه يف لومي، وأعين بذلك اعتماد مرسوم تأسـيس 

الوحدة األفريقية وحنيي هذا العمل. 
وهذا احلدث التارخيي الكبري، وهو مثرة التزام مجـاعي 
من جانب الشعوب األفريقية، استجابة تتسـم باملسـؤولية مـن 
جـانب أفريقيـا املعـاصرة ملواجهـــة التحديــات املتعــددة للقــرن 
احلـادي والعشـرين بوســـائل التكــامل السياســي واالقتصــادي 

واالجتماعي. 
ـــــة  وســـتهيئ الوحـــدة األفريقيـــة الظـــروف الضروري
لشـراكة حقيقيـة يف عوملـة ال رجعـة فيـها، ولكنـــها عوملــة لــن 
تكون مرادفا لالستعباد واالستبداد يف األسواق. ويف رأينـا أن 
العوملـة ينبغـي أن تكـون مرادفـا للمشـاركة واالنفتـاح. وجيــب 
أن تكتسـب وجـــها إنســانيا وإال فلــن تقــوم هلــا قائمــة علــى 

اإلطالق. 
غري أنه لـن حيـدث شـئ مـن ذلـك دون إضفـاء مزيـد 
من الدميقراطية علـى األمـم املتحـدة بـدءا بزيـادة عـدد أعضـاء 
جملس األمن حىت يصبـح أكـثر فعاليـة، وأكـثر مشـروعية علـى 

األخص. 
وبعبارة أخرى، فمـن صاحلنـا مجيعـا أن يكـون جملـس 
األمـن أكـثر متثيـال للمجتمـع الـدويل الـذي يدعـــي أنــه يعمــل 
بإمسه. وما نشري إليه هنا هـو مصداقيـة قراراتـه، الـيت تسـتخدم 
لألسـف منـذ زمـن بعيـد ضـد األضعـف انطالقـا مـــن سياســته 

الكيل مبكيالني. 
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ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
اآلن للممثلني الراغبني يف الكالم ممارسة حلق الرد. 

هل يل أن أذكر األعضاء، أنه مبوجـب مقـرر اجلمعيـة 
العامة ٤٠١/٣٤، تقتصر البيانات الـيت يـدىل ـا ممارسـة حلـق 
الــرد علــى ١٠ دقــــائق يف املـــرة األوىل و ٥ دقـــائق يف املـــرة 

الثانية، وينبغي أن تديل ا الوفود من مقاعدها. 
السيد شاكريان (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية) (تكلـم 
باإلنكليزية): صباح اليوم أثار وفـد إسـرائيل بعـض االامـات 

اليت ال أساس هلا من الصحة ضد بلدي. 
وإيران من بني بلـدان الشـرق األوسـط الـيت انضمـت 
ــــزع  إىل الصكـــوك الدوليـــة األساســـية الســـارية يف ميـــدان ن
الســـالح. وحكومـــيت طـــرف كـــامل يف األســـس الرئيســــية 
ـــام  لصكـوك نـزع السـالح الدوليـة مثـل تروتوكـول جنيـف لع
١٩٢٥، ومعـاهدة عـــدم انتشــار األســلحة النوويــة، واتفاقيــة 
األســلحة البيولوجيــة، واتفاقيــة األســلحة الكيمائيــة، وإيـــران 
دولـة موقعـة علـى معـاهدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـــة. 
وعلى الرغم من النداءات العديـدة مـن جـانب اتمـع الـدويل 
ترفــض إســرائيل االنضمــــام إىل تلـــك االتفاقيـــات وتواصـــل 
براجمها السرية لتطوير وإنتاج أنواع عديدة من أسلحة التدمري 
الشامل. وأصبحت إسرائيل اآلن الدولة الوحيـدة الـيت ليسـت 
طرفا يف معاهدة عدم االنتشار يف الشرق األوسط. ويف نفـس 
الوقت فإن برناجمها النووي ومنشآا غري اخلاضعة للضمانات 
ال تـزال تشـــكل حقيقــة مفزعــة ــدد الســلم واالســتقرار يف 

الشرق األوسط. 
السيدة الربغويت (فلسطني) (تكلمت بالعربيــة): لقـد 
استمعنا اليوم يف اجللسة الصباحية لكلمة القائم بأعمـال وزيـر 
خارجيـة إسـرائيل، وغـىن عـــن القــول إن الكلمــة مــن وجهــة 
نظرنـا مليئـة باملغالطـات التارخييـة والسياسـية، وبشـكل خــاص 
حــول القــدس والالجئــني الفلســــطينيني وعمليـــة الســـالم يف 

الشرق األوسط. وعلى كل حال سيكون أمـام وفـدي فرصـة 
للــرد وتوضيــح احلقــائق يف كلمــة فلســطني غــدا يف اجللســـة 

الصباحية. 
رفعت اجللسة الساعة ١٩/٠٥. 

 


