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نيويورك، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٣

السـيد آيش (أنتيغوا وبربودا) (تكلّـم باإلنكليزية): اليوم 
أقف أمام الجمعية العامة كما وقف من قبيل سبع وستون 
من أسـاليف، يغمرني االمتنان، ويل الـرشف بالتأكيد. كما 
أعرب عن امتناني ملا حبتني إّياه الجمعية العامة من الثقة 
والتأييد بانتخابها يل، بالتزكية، رئيساً للجمعية العامة يف 

دورتها الثامنة والستني.

مـع أن املسـافة بني مقعـد بلدي وهذا املنـرب ال تعدو ٣٦ 
خطـوة، فقد بدأت الرحلة منذ شـهور عديدة. لقد تفّضل 
العديد مـن األعضاء اآلخرين، باإلضافة إىل بلدي، بدعمي، 
ال سـيما زمالئـي يف منظمة دول رشق البحـر الكاريبي، 
والجماعـة الكاريبيـة، وأخـرياً وليـس آخـراً، الزمالء يف 
مجموعتنـا اإلقليميـة، مجموعـة دول أمريـكا الالتينيـة 

ومنطقة البحر الكاريبي.

فبدونها، لن أكون واقف هنا. وإني ألجزل الشـكر إىل كل 
عضو من أعضاء الجمعية العامة. وكما فعلت يف مناسبات 
عديـدة يف املـايض، فإنني سـأواصل االعتماد عىل حسـن 
نوايا األعضاء واسـتعدادهم للعمل معي عىل إيجاد حلول 

مقبولة يف العام املقبل.

لقـد أنشــئت املنظمـة منــذ ثمانيــة وسـتـون عاماً 
يف أعقـاب مأسـاة رهيبـة. ورّدد ميثاقها توقـاً عاملياً إىل 
السـالم والتعـاون. ومنـذ ذلك الحني، أسـهمت سلسـلة 
من التغـرّيات املسـتمرة يف إعادة تشـكيل عاملنا، بعضها 
إيجابي، وبعضها سلبي، وهناك بعض آخر ال يزال يشهد 
تطـوراً من حيث الحجم والنطـاق معاً. وأود التأكيد عىل 
أن أيًّـا من تلك التغيـريات لم يكن أكثر عمقـاً وال اطراداً 
وال تأثـرياً يف األجل الطويل من العالقـة بيننا نحن البرش 
والكوكــب الـذي نعيش فيـه. ولذلك الواقـع أثر عىل كل 

واحد منا.

ويف غضون ١٨ شـهراً فحسـب مـن اآلن، سـتطلق األمم 
املتحدة خطتها املعنيّة بتحديد العالقة بني الجنس البرشي 

والبيئة املادية املحيطة بنا.

ويجـب أن تكـون تلك الخطـة عامليـة تمامـاً ويجب أن 
تكـون - من وجهة نظـري - خطة إنمائيـة ذات أثر عىل 
حياة جميع الناس وجميـع املجتمعات. ويجب أن تحدث 
التحول العاملي للجميع، مقتـرناً باملسـؤوليات املشـرتكة 

واملتباينة يف ذات الوقت.

وال ريـب أن تنفيذ برنامج كهذا سـيكون مهمة معقدة - 
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً وتقنياً. وقد 
نرى أن تلك الخطة ستكون املرشوع األكثر جرأة وطموحاً 
الـذي تنجـزه األمم املتحدة عـىل اإلطالق. ونحـن، هنا يف 
الجمعيـة العامـة، بحاجة إىل أن نكون عىل قدم املسـاواة 
مـن الجـرأة والطمـوح والتعـاون إن أردنـا االرتقاء إىل 
مستوى املهمة التي نحن عىل وشك التعهد بها، فضالً عن 

كفالة إنجازها.

وإنها ملهمة جبارة دون شـك، بيد أنـه يجب علينا التحّيل 
بالشـجاعة الالزمة هنـا يف الجمعية العامـة، للقيام بها. 
ويقـع عىل عاتقنا التزام مشـرتك بالعمل من أجل تحقيق 
هدف جماعي ونحن جميعاً مسـؤولون عـن أفعالنا. وقد 
بلغنا التحذير مـراراً وتكراراً نحن يف األمم املتحدة من أن 
الفشـل يف االضطالع بتلك املهمة ليس خياراً. ولكن لنثبت 
للعالـم هـذه املرة أننا لن نركن للفشـل، وأن بوسـعنا أن 

نبدي من الجرأة والحزم ما يلزم أعمالنا.

وإذ ننظـر يف جـدول أعمالنا الجديد، فإننـي أود أن أبرز 
بعض النقاط. فقبل كل يشء، يجب علينا أن نسـتفيد من 
الخربات - وهي الدروس املسـتفادة - من تنفيذ األهداف 
اإلنمـائية لأللفية، من حيث النتائج التي تحققت والفرص 
التي أُهدرت عىل حّد سـواء. ويجب علينا أيضاً أن نفكر يف 
التحّديـات اإلنمائية الجديدة والناشـئة، مع إيالء االهتمام 
إىل هدفني رئيسيني هما: التغلب عىل الفقر وانعدام األمن، 

وضمان التنمية املستدامة.

ويتعنّي علينا وضع األهـداف العاملية املحّددة وفق جدول 
زمني، واألهداف عىل املسـتوى الوطني املقرتنة بمؤرشات 
قابلـة للقيـاس معاً. وتكتـيس الرشاكات الجديـدة والتي 
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جـرى اسـتعراضها، فضالً عـن توّفر القيادة السياسـية 
الجريئة عىل جميع املستويات أهمية قصوى. ويجب علينا 
أن نـربع يف دمج األبعاد االقتصاديـة واالجتماعية والبيئية 
لالسـتدامة، عالوة عىل وجوب حفـظ التوازن بني الطموح 
والجانـب العمـيل. وأخرياً، فإنـه ليس واجبـاً فقط تكرار 
التأكيد عىل التزامنا بالوصول إىل عالم من الفرص والعدالة 
والحريـة والكرامة والسـالم — وهي املبـادئ الواردة يف 
إعالن األلفيـة لعام ٢٠٠٠ (القـرار ٢/٥٥) — بل يجب 

أيضاً تنشيطها.

ويجب أن تمثّل خطتنا - التي تعرف رسـمياً باسـم خطة 
التنميـة ملا بعد عام ٢٠١٥ - تطوراً هاماً يف تفكري املجتمع 
الـدويل. ويجب عليها أن تتوخـى مجتمعاً برشياً متآزراً يف 

كوكبنا برصف النظر عن مستويات التنمية.

وقـد آن الوقت لكي تنهض الجمعيـة العامة — بوصفها 
الهيئـة التداوليـة العليا لألمـم املتحدة — بمسـؤوليتها 
الجماعيـة، وأن ترشع يف أقرب وقت ممكن يف عملية إكمال 
وضع خطـة التنمية املسـتدامة املشـرتكة الواحدة. ولكي 
أكـون أكثر وضوحـاً، فإن التنمية بشـكل عـام، والتنمية 
املسـتدامة عـىل وجـه الخصـوص، إنمـا هي مـن أعمال 
الجمعية العامة. وببسـاطة شديدة، فإن تلك الخطة تمثل 

علة وجودنا هنا.

ومن املتوقع - خالل الدورة الثامنة والسـتني القادمة، كما 
سمعنا للتّو من الرئيس - أن تؤتي العديد من نتائج مؤتمر 
األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة املعقود يف ريو دي جانريو 
ثمارها. ومن املتوقع أن نوفـر القيادة والوضوح الالزمني 
لتلـك العمليـة. وأرى بكل الصـدق أنه يجـب علينا الوفاء 

بمسؤولياتنا بطريقة مفتوحة وشاملة وشفافة.

وعليـه، فإنني أعلن أن موضوع الدورة الثامنة والسـتني، 
فضالً عن املناقشة العامة السنوية للجمعية العامة سيكون 
”خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥: تمهيد السبيل!“. ونحن 
نعلم جميعاً أن مجرد تحديد موضوع ليس سـوى خطوة 
رمزية إىل حّد كبري وأنـه ليس غاية يف حّد ذاته. ومع ذلك، 
فإن اتخـاذ تلك الخطوة يجب أن يعقبـه اتخاذ الخطوات 
التالية الحاسـمة، بـل والشـاقة أيضاً، نحـو امليض بذلك 
املوضـوع ُقُدمـاً وتعزيز أهميتـه وخلق فرص املشـاركة 
بالنسـبة للدول األعضاء، فضالً عـن تحويل التحّديات إىل 
فرص، وتعزيز وحدتنا الجماعية بتحقيق الهدف وااللتزام 
بذلـك. ويجـب أن نميض قدماً عـىل نحو ثابـت وتصميم 
دؤوب. واملوضوع ليس مجرد شـعار، بـل ينبغي تنفيذه 
وأن يؤدي إىل اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ خطة التنمية 

ملا بعد عام ٢٠١٥.

آخـذاً بذلـك يف االعتبـار، فإننـي أعتـزم عقـد العديد من 
األحداث ذات الصلة نحو تحقيـق ذلك الهدف. وأعتزم أنا 
وفريقي - عرب العمل بشكل وثيق مع األمني العام وفريقه، 
وصناديـق األمم املتحدة وبرامجهـا ومكاتبها ذات الصلة، 
بمـا يف ذلك - عىل سـبيل املثال وليـس الحرص - صندوق 
األمم املتحـدة للسـكان، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولة، 
وبرنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائـي، وهيئة األمـم املتحدة 
للمرأة، ومفوضية األمم املتحدة السـامية لحقوق اإلنسان، 
ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب الذي 
أنشـئ مؤخراً - اسـتضافة أحداث رفيعة املسـتوى بشأن 
املواضيـع الثالثة التالية: إسـهامات املرأة واملجتمع املدني 
والشـباب يف خطـة التنمية ملـا بعد عـام ٢٠١٥، وحقوق 
اإلنسان وسيادة القانون فيما يتعلق بخطة التنمية ملا بعد 
عام ٢٠١٥ وإسـهامات التعاون فيما بـني بلدان الجنوب 
والتعاون الثالثـي وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 
تحقيق التنمية وصوالً إىل خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥.

باإلضافـة إىل تلك األحداث الرفيعة املسـتوى، سـأعمل أنا 
وفريقـي بشـكل وثيق مـع الـدول األعضاء بهـدف عقد 
ثالث مناقشـات مواضيعية. وسُتكرّس كل واحدة من تلك 
املناقشات لتحقيق مزيد من الوضوح بشأن املوضوع الذي 
تم اختياره. وسنسعى إىل توفري نتائج موجهة نحو تحقيق 
األهداف بشـأن املسـائل التالية: دور الـرشاكات، وكفالة 
الوصول إىل مجتمعات مسـتقرة وسـلمية، ومسائل املياه 
والـرصف الصحي والطاقة املسـتدامة يف خطة التنمية ملا 

بعد عام ٢٠١٥.

وقـد اسـتمعت بعمق، يف سـياق املسـار الطويـل املؤدي 
إىل اليـوم، إىل جميع االستشـارات التي قدمهـا يل الزمالء 
فيما يتعلق باملسـائل التـي ينبغي إبرازها خـالل الدورة 
الثامنة والستني — ويعرف أيضاً باسم ممارسة الضغط. 
ولـن يكون اختالف األفـكار يف غالب األحيان مفاجئاً ألحد 
يف جمعيـة بكل هذا القدر من التنوع الهائل، مثل الجمعية 
العامة. ومع ذلك، فقد تمكنت من تحديد العنارص املشرتكة 
التاليـة: رضورة تحـّيل الرئاسـة باالنفتـاح والشـفافية 
والتعاون، واملشـاركة بقدر أكرب من قبل األجهزة املنشـأة 
يف إطار الجمعية العامة، وتنشـيط جدول األعمال املتعلق 

بإصالح الجمعية العامة.

أوالً، اسـتجابة للدعـوة التي طالـب فيها الجميـع تقريباً 
برئاسة منفتحة وشـفافة ومتعاونة، أوّد بأن أجيب إجابة 
واضحـة: نعـم، نتعهد فريقـي وأنا بأن نكـون منفتحني 
وشـفافني تماماً، ونرّحب بمسـاهمات أعضاء الجمعية يف 
عمـل الـدورة الثامنة والسـتني. ومع ذلـك، أوّد بأن أكون 
واضحاً بالقدر نفسـه بشـأن نقطة أخرى. متى ما وأينما 
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اقتـىض األمر وجود قيـادة حقيقية، ومتى مـا تعنّي كرس 
الجمود وامليض قدماً بالعمليات، سأبذل قصارى جهدي يف 
أن أكون حازماً، وعادالً ومنصفاً، وواضحاً ورصيحاً. أؤكد 

للجمعية العامة التزامي الشخيص بذلك.

ثانياً، ما ِمن شك يف أن هناك حاجة إىل قدر أكرب من املشاركة 
مـن جانـب مختلف هيئات مؤسسـتنا يف ما تقـوم به من 
أعمال. وعليه، فمن أجل ضمان زيادة التعاون والتنسـيق 
وتبادل املعلومات، أعتزم عقد اجتماعات منتظمة مع األمني 
العام وكبار أعضاء فريقه، ومواصلة املمارسـة املتمثلة يف 
عقد جلسـات إحاطة دورية غري رسـمية، يحيطنا خاللها 
علمـاً بأولوياته وأسـفاره وأحدث أنشـطته، بمـا يف ذلك 
مشـاركته يف االجتماعات الدولية والفعاليـات التي تنظم 
خـارج األمم املتحـدة. ويف اجتماعاتي مـع رئييس مجلس 
األمن واملجلس االقتصادي واالجتماعي، فضالً عن رؤسـاء 
الهيئات الفرعية، سـوف أطرح تقديـم كل منها إحاطات 
دورية غري رسـمية للجمعية العامة بشأن آخر املستجدات 
يف عمل تلك األجهزة الرئيسـية. وأخرياً وليس آخراً، سوف 
أعقـد أيضـاً اجتماعات منتظمة مع املكتب. سـوف يمّكن 
ذلـك املكتب من تقييـم التقـدم املحرز يف أعمـال الدورة 
الثامنة والسـتني حتى يتسـنى لنا الحصول عىل مشورته 
بشـأن أفضل السـبل للميض قدماً يف عملنا. وتحقيقاً لتلك 
الغاية، سـوف نعمل فريقي وأنا عن كثب مع وكيل األمني 
العام إلدارة شـؤون الجمعية العامـة واملؤتمرات وفريقه 

لضمان سالسة الدورة الثامنة والستني وجدواها.

ثالثاً، فيما يتعلق بتنشـيط عملية إصالح الجمعية العامة، 
أوّد بـأن أقـول إن وجاهـة مؤسسـتنا تتوقـف عليه. أي 
منظمـة ال تسـتطيع أن تتطـور أو تتكيّف مـع الظروف 
املتغيّــرة معرّضة للخطر؛ ينطبق ذلك عىل كل املنظمات. 
العـرص الذي نعيشـه يف األمـم املتحدة عـرص مميز. آمال 
املالييــن وأحالمهـم بعالم بـال رصاعــات معلّقة علينا. 
وال يسـعنا أن نكـون غـري مبالـني أو بمنأى عـن العالم 
املتغـريّ حولنا. وال يمكننـا أن نقف مكتـويف األيدي بينما 
يكافـح املاليني، أو يقبلون بمجرد البقـاء عىل قيد الحياة، 
يف وقـت ينبغـي أن تتـاح فيه فـرص االزدهـار للجميع. 

بعبـارة أخرى، يجـب عىل األمـم املتحدة إصالح نفسـها 
وإالّ فقدت أهميتها.

من العنارص الرضورية يف ذلك اإلصالح تنشـيُط الجمعية 
العامـة وبرنامج عملها. ماذا يعني ذلـك بالضبط؟ يعني 
ذلك تعزيز دورها وسـلطتها وزيـادة فعاليتها وكفاءتها. 
هناك حاجة بطبيعـة الحال إىل اإلصالح يف جميع األجهزة 
الرئيسـية لألمـم املتحدة، بما يف ذلـك املجلس االقتصادي 
واالجتماعي ومجلس األمن. وبالتايل، ينبغي أالّ يفاجأ أحد 
بأنني سـوف أسـعى إىل إحياء املناقشـات بشـأن إصالح 
هذه الهيئات والنهوض بتلك املناقشـات، واختتامها، نعم 
اختتامهـا، بالرغـم من العقبات الشـديدة، بل املسـتحيل 
تجاوزهـا يف نظـر البعض. تلـك أولوية قصـوى، وأدعو 
جميع أعضاء الجمعية العامة فـرداً فرداً إىل االنضمام إيلّ 

حتى نجعل ذلك حقيقة واقعة.

وأخـرياً، علينا أيضاً أن نكون مدركني للتحديات الناشـئة 
عن اسـتخدام الفضـاء اإللكرتوني. يف سـبيل ذلك، أعتزم 
العمـل مع الـدول األعضاء عىل تحديد السـبل التي يمكن 
للجمعيـة مـن خاللها، وينبغـي لها، أن تتصدّى ملسـائل 

الفضاء اإللكرتوني الناشئة.

ربما يعلـم أعضاء الجمعية العامة أننـي ولدت يف جزيرة 
صغـرية يف منطقة البحر الكاريبي. ومـع ذلك، فأنا أؤمن 
بالحكمـة الرائجـة التـي تقول: ما ِمن إنسـان يسـتطيع 
أن يعيـش منعزالً مثـل جزيرة. وأعرتف تمـام االعرتاف، 
بالنظـر إىل مهام منصبي، بأنني سـأعتمد — بل سأتكل 
— عـىل جميـع األعضـاء إذا أردت أن أؤدي واجباتـي 
بفعالية. وكبداية، شكلت فريقاً من املهنيني ذوي القدرات 
والخربات العاليـة، وهم يف معظمهم مـن خضم الجمعية 
العامة، ويعكسون التنوع الثري الذي تمثله األمم املتحدة. 
ومـا هـذه إالّ البداية. لكن ما أريده حقـاً هو أن تؤدي كل 
دولة من الدول األعضاء وكل فرد من األفراد دوراً يف جعل 
الدورة الثامنة والسـتني للجمعيـة العامة مثمرة وموجهة 
نحـو تحقيق النتائج، طاملا أننا يف الواقع ننتمي جميعاً إىل 
نفس الفريق. ولذلك، فإنني أرّحب بالجميع ضمن الركب.


