
  معايل السيد سام كاهامبا كوتيسا
  كلمة قبول انتخابه رئيساً للجمعية العامة

  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١١نيويورك، 
حبقوق عاماً تقريباً، وتأّسست، من بني أمور أخرى، هبدف إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب، والتأكيد جمّدداً على إمياهنا  ٧٠لقد تأّسست منظمة األمم املتحدة قبل 

ل هذا املسعى املشترك جلميع اإلنسان األساسية، وتعزيز التقدم االجتماعي وحتسني مستويات املعيشة يف جو من احلرية أفسح. منذ ذلك احلني، ما زالت املنظمة، من خال
  الدول، يف صميم اجلهود العاملية الرامية إىل إجياد حلـول للمشاكل اليت متثّـل حتّدياً لإلنسانية.

عاماً. وحنن عضو ناشط يف املنظمة وملتزمون مببادئها التزاماً كامالً، بل أننا أكثر التزاماً بعمل اجلمعية العامة.  ٥٢انضم بلدي، أوغندا، إىل أسرة األمم املتحدة قبل لقد 
ودين هنا على انتخايب باإلمجاع هلذا املنصب، وهذه ليست فقط داللة لذلك تشّرفت بانتخايب رئيساً للجمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني، وإنين ممنت حقاً جلميع املوج

 أنتمي إليها على تأييد ترشيحي وعلى على الثقة اجلماعية اليت أسبغتها علي شخصياً اجلمعية العامة، بل اعتراف مبسامهة أوغندا. أوّد أن أخّص بالشكر أفريقيا، املنطقة اليت
  الّدعم الثابت الذي قّدمته إلـّي.

سوف تصّب يف املفاوضات أشكركم يا سيادة الرئيس، على قيادتكم وإدارة دفة العمل خالل الدورة احلالية. إن عدداً من العمليات احلكومية الدولية جارية اآلن، و
  يس اجلمعية العامة.. وأقّدر أيضاً استعدادكم لتيسري عملية االنتقال واالستمرارية يف مكتب رئ٢٠١٥املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام 

  ل مع اجلميع بشأن أولويات منظمتنا.أوّد أن أشكر األمني العام وأثين عليه اللتزامه الشخصي، وتفانيه وعمله الدؤوب يف النهوض خبطة عمل األمم املتحدة. وأتطلّع إىل العم

لعامليني. تلك التحّديات تشمل الفقر واجلوع؛ والتخلّف يف التعليم واخلدمات الصحية؛ بينما جنتمع هنا اليوم، ما زال عاملنا يواجه حتّديات عديدة لبلوغ النطاق واألثر ا
ر املناخ وارتفاع منسوب سطح البحر؛ والبطالة؛ وسوء حالة اهلياكل األساسية وعدم كفايتها يف كثري من البلدان النامية؛ وعدم توفّر الطاقة الكافية وارتفاع كلفتها؛ وتغّي

ينا بصورة ؛ والتهديدات اجلديدة للسلم واألمن، من قبيل اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واإلرهاب، والقرصنة، واإلجتار بالبشر. جيب علوالصراعات املسلحة
  ال غىن عنها.مجاعية االستمرار يف اختاذ إجراءات متضافرة للتصّدي لتلك التحّديات. وهذا ما جعل األمم املتحدة منظمة قوية، وفريدة يف نوعها و

، مع التركيز على قضايا التنمية  ٢٠١٥)، والتزموا بتحقيق األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية حبلول عام ٥٥/٢عاماً اعتمد قادة العامل، إعالن األلفية (القرار  ١٤قبل 
بعض املناطق، إالّ أنه كان متفاوتاً من حيث األهداف والبلدان واملناطق. إننا إذ االجتماعية واالقتصادية، مثل الفقر، والصحة والتعليم. ولئن كـان قد أُحرز تقّدم كبري يف 

، جيب أن نضمن بأن أهداف التنمية املستدامة اليت وضعت ترتكز على األساس الذي أرسته األهداف اإلمنائية لأللفية.  ٢٠١٥نعكف على وضع خطة التنمية ملا بعد عام 
ية، تقترن بالقضاء على الفقر واجلوع، وتعزيز النمو االقتصادي املستدام بوصفه من بني األهداف الشاملة لتلك اخلطة. ينبغي أن تكون ومن اجلوهري أيضاً وضع خطة حتول

  مستويات التنمية. فضالً عنعملية شاملة، وموّجهة حنو العمل وميكن تطبيقها على الصعيد العاملي، مع إيالء االهتمام الواجب ملختلف احلقائق اإلقليمية والوطنية، 

، سيتعّين علينا التطّرق إىل وسائل التنفيذ من حيث املوارد املالية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. وسوف يتطلب  ٢٠١٥كجزء من خطة التنمية ملا بعد عام 
  الشراكات ذلك تعزيز الشراكة العاملية، األمر الذي سيدعم 

اخلاص، ويضمن وجود نظام جتاري دويل عادل ويشّجع االستثمارات الوطنية واألجنبية املباشرة. ينبغي أن يتمثّل هدفنا النهائي دور القطاع فيما بني احلكومات، ويزيد من 
  سهم.يف وضع خطة حتولية تدعم حلوالً عاملية، وتوّجه جهود التنمية الوطنية ومتكّن الناس من حتسني أحواهلم املعيشية وحتديد مستقبلهم بأنف

سلبية يف الظروف اجلوية القاسية املستمرة ويف إن تغّري املناخ، الذي ما زال ماضياً دون هوادة إىل حّد كبري، ميثّل أحد التحّديات العاملية اليت يتميز هبا عصرنا. وتتضح آثاره ال
ك يف أن هذه اآلثار هتّدد وجود البشرية ذاته. لقد أصبحت الدول الفيضانات، واجلفاف الواسع النطاق، وارتفاع مستوى سطح البحر. ال ميكن أن يكون هناك أدىن ش

ر املناخ، من خالل اختاذ تدابري اجلزرية الصغرية بشكل خاص ضعيفة بدرجة متزايدة. من أجل احلفاظ على كوكب األرض ألنفسنا ولألجيال املقبلة، لدينا التزام مبكافحة تغّي
ك من بني تدابري أخرى. إن متويل تغّير املناخ ونقل التكنولوجيا سيكون جوهرياً بشكل خاص هلذه القضية. لذلك من املهم ختفّف منها وتساعد على التكّيف معها، وذل

التوّصل إىل اتفاق عاملي تغّير املناخ من أجل خالل الدورة التاسعة والستني أن نوفّر الزخم وقوة الّدفع املناسبني للعملية اجلارية يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
  .٢٠١٥بشأن تغّير املناخ حبلول عام 

كبرياً عما كان عليه يف عام  ستكون السنة املقبلة ذات أمهية تارخيية، إذ أهنا ستتصادف مع الذكرى السبعني لتأسيس األمم املتحدة. إن العامل اليوم خيتلف اختالفاً
نا العامل املتغّير على التكّيف مع احلقائق اجلديدة واملتغّيرة. ومما حيتل مكاناً مركزياً يف ذلك الشأن االستمرار يف تنشيط . بينما ال تزال مبادئ املنظمة راسخة، يرغم١٩٤٥

شأن إصالح ية الدولية بأعمال اجلمعية العامة، وإصالح جملس األمن وسائر هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة. ومن اجلدير بالذكر هنا أن املفاوضات احلكوم
  جملس األمن مل حتقّق التقّدم املنشود حىت اآلن. سوف أعمل مع كل دولة عضو من أجل إحراز املزيد من التقّدم يف هذه القضية بالذات.



ة إجيابية يف التنمية واحلفاظ على السلم أما على الصعيد التشغيلي، فقد أثبتت التجربة أن تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يسهم مسامه
قدراهتا الفريدة والتكميلية حللّ  واألمن. لقد شهدنا العديد من النجاحات يف خمتلف أجزاء العامل، خاصة يف أفريقيا، حيث تسّخر األمم املتحدة وسائر املنظمات اإلقليمية

ه الكاملة، وينبغي تعزيزه بدرجة كبرية. أعتقد أيضاً أنه ينبغي لنا أن نعمل على تعزيز التعاون والتنسيق فيما املنازعات. وأنا على اقتناع بأن هذا التعاون مل يبلغ إمكانيات
  بني املنظمات اإلقليمية نفسها للتصّدي للتحّديات املشتركة.

من ميثاق األمم املتحدة. ومنع  ٣٣السلمية كما نّصت على ذلك املادة ينبغي لنا بذل املزيد من اجلهود وإطالق املزيد من املبادرات الرامية إىل تسوية املنازعات بالوسائل 
  نشوب الصراعات خيار أقل تكلفة وأكثر استدامة.

أن نتمكّن من تفادي ويف حاالت ما بعد الصراع، حنن حباجة إىل مضاعفة جهود بناء السالم وتقدمي الدعم للبلدان يف بناء مؤسسات وطنية فّعالة. ومن الضروري 
  تكاس ومتكني هذه البلدان من املضي قُدماً حنو السالم املستدام والتعمري واالنتعاش االقتصادي والتنمية.االن

صورة هجمات إرهابية عنيفة، وينبغي أيضاً أن نعّزز عزمنا اجلماعي على التصّدي للقوى اليت تؤّجج االستقطاب والتطّرف. وهذا التوتر يتجلى يف كثري من األحيان يف 
التسامح والتفاهم والتعاون  ثابة تذكرة دائمة بالتهديد الذي متثّله األيديولوجية املتطرفة. وحتالف األمم املتحدة للحضارات مبادرة هامة ترمي إىل حتسني عالقاتتعّد مب

  بني األمم والشعوب عرب مجيع الثقافات واألديان. وسندعم مواصلة تعزيز دور التحالف حنو حتقيق هذه الغاية.

وية العشرين الجتماع بيجني كّز على مواصلة النهوض بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة خالل الدورة التاسعة والستني، واليت سنحتفل خالهلا بالذكرى السنوسأر
قت األمم املتحدة واجملتمع الدويل تقّدماً كبرياً يف تعزيز ، حقّ ١٩٩٥التارخيي الذي وفّر إطاراً وخريطة طريق لتعزيز حقوق املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني. ومنذ عام 

  املساواة بني اجلنسني، ولكن ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به.

على قطعة أرض مع زوجها يف عام ويذكّرين ذلك بتجربة ناباجنا، وهي امرأة متزوجة وأم ألربعة أطفال يف قرية كاشونغي اليت تقع يف دائريت االنتخابية، واليت حصلت 
لة للبقاء على قيد احلياة. . وقبل أسبوعني، ويف دائريت االنتخابية، أخربتين ناباجنا أن زوجها باع قطعة األرض دون علمها، ليتركها هي وأطفاهلا بال مرتل أو وسي٢٠١٠

ى احلاجة إىل اغتنام هذه الفرصة التارخيية للتحفيز على العمل وحشد مجيع اجلهات الفاعلة من ومثّة أمثلة عديدة من هذا القبيل يف مجيع أحناء العامل، تسلط الضوء بشدة عل
  أجل النهوض السريع والفعال باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة حتت قيادة هيئة األمم املتحدة للمرأة.

  الدفع قدماً على حنو فّعال جبميع األولويات املذكورة سلفاً بدعم منها. وسأعرض على اجلمعية العامة، يف حينه، مقترحات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا

واملوضوع يستند إىل العمل اهلام والتقّدم احملرز يف الدورة ”. ٢٠١٥إجناز وتنفيذ خطة تنمية حتويلية ملا بعد عام “وأقترح أن يكون موضوع الدورة التاسعة والستني 
أو املوافقة عليها فحسب، ولكن أيضاً، وهو األهم، على ضمان تنفيذها تنفيذاً  ٢٠١٥ر التركيز على تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام احلالية. ويشّدد على ضرورة أالّ يقتص

  فّعاالً.

 العمل مع اجلمعية العامة من أجل ىلوجعل الناس حمور كل ما نقوم به أمر يشكّل دافعاً بالنسبة يل. واحلاجة إىل التحّول االقتصادي واالجتماعي تشكّل دافعاً يل. وأتطلع إ
  وضع خطة للقضاء على الفقر واجلوع وإجياد فرص للنمو املطرد والشامل للجميع والوظائف وحتسني سبل كسب العيش للجميع.

” فلنقضِ على الفقر“مناسبة يف إطار محلة  ويف هذا املسعى، ميكننا مجيعاً أن نستمّد اإلهلام من كلمات الرئيس الراحل نيلسون مانديال الذي قال يف خطاب ألقاه أثناء
  ،٢٠٠٥ُعقدت يف لندن يف عام 

  إن التغلّب على الفقر ليس من قبيل أعمال اخلري. “
  ”د الفقر.إنه عمل من أعمال العدالة. فهو محاية حلّق أساسّي من حقوق اإلنسان، احلّق يف الكرامة ويف حياة الئقة. فال توجد حرية حقيقية مع وجو

، قال الرئيس جون كينيدي يف خطابه  ١٩٦٣سنة، أّي يف عام  ٥١وقبل ”. املستقبل الذي نصبو إليه“أمامنا حقاً فرصة ال تتوفّر سوى مرة واحدة يف كل جيل لبناء إن 
  أمام اجلمعية العامة يف هذه القاعة:

ضع هناية للعطش واجلوع؛ وللتغلب على الفقر واملرض وللقضاء على األمّية والبؤس مل حيدث من قبل أن كان اإلنسان لديه مثل هذه القدرة على التحكّم يف بيئته: لو“
  ”اإلنساين الواسع النطاق. إن لدينا القدرة على جعل هذا اجليل أفضل أجيال البشرية يف تاريخ العامل، أو جعله األخري.

)A/PV.1209 من النص اإلنكليزي)٦، الصفحة ،  

عاماً، فإنه ينطبق أكثر على اجليل احلايل. وحجم ونطاق معظم التحّديات اليت نواجهها، مقترنة بالقدرة احملدودة للعديد من  ٥١بل وإذا كان ذلك ينطبق على جيله ق
  ة.البلدان األكثر تضرراً، يتطلبان أن نتصّدى هلما بشكل مجاعي. فاألمم املتحدة موجودة من أجل العثور على حلول من خالل جهودنا املشترك

يب مفتوحاً أمام اجلميع وبتوخي وسأسعى جاهداً من أجل توجيه عمل اجلمعية العامة على حنو نشط وفّعال. وأتعهد للجمعية العامة بأن التزم التزاماً ثابتاً بأن يكون با
 الشفافية والعدالة وبأن أكون متوازناً، وإنين أعول على دعمها وتعاوهنا.


