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 بیان الرؤیة 
 بواسطة 

 السفیر تیجاني دمحم بندي، الممثل الدائم لنیجیریا لدى األمم المتحدة  
 للجمعیة العامة 74بصفتھ مرشحاً لرئیس الدورة 

 

 مقدمة

رشحتني حكومة جمھوریة نیجیریا االتحادیة لمنصب رئیس الدورة الرابعة والسبعین للجمعیة العامة لألمم المتحدة وقدم 
ویسعدني دعماً لھذا الترشیح أن أشارككم رؤیتي فیما . د األفریقي دعمھ عبر التصدیق على ترشیحي لھذا المنصباالتحا

یتعلق بتوجیھ مكتب رئاسة الجمعیة العامة تحت قیادتي لكافة الجھود الجماعیة بھدف التصدي للتحدیات العالمیة التي 
 . لى دعم جمیع الدول األعضاءعلماً بأنني سأحتاج في رحلتي ھذه إ. نواجھھا الیوم

  األمم المتحدة الیوم ومكتب رئاسة الجمعیة العامة

یستحسن فھم أھمیة رئاسة الجمعیة العامة في سیاق الُمثُل التأسیسیة للمنظمة والمساھمات التي ال تقدر بثمن في التقدم 
لدولیة األكثر تمثیال على اإلطالق فحسب بل أیضا إن االمتداد العالمي لألمم المتحدة ال یجعلھا الھیئة الحكومیة ا. البشري

. األمل األفضل لھذا العالم في تحقیق السالم واألمن والتنمیة المستدامة وتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والتقدم االجتماعي
ق باعتبارھا حیث تمنحھا عضویتھا المؤیدة والمستمدة من جمیع أنحاء العالم الشرعیة التي تمكنھا من التحدث بشكل موثو

صوت وضمیر المجتمع الدولي، ومواجھة التحدیات العالمیة المعقدة والشاقة بدایة من النزاعات المسلحة داخل الدول أو 
  .فیما بینھا وصوالً إلى الكوارث الطبیعیة وحركات التشرد السكاني الجماعیة، في سبیل خدمة اإلنسانیة

وكما نعلم . بتحقیق التقدم البشري والحفاظ على البیئة التي ھي موطننا الجماعي ،اتلتزم األمم المتحدة وفقا ألحكام میثاقھ
من المیثاق،  1صون السلم واألمن الدولیین على النحو المنصوص علیھ في المادة "جمیعا فإن مھمتنا األساسیة تتمثل في 

ت التي یتعرض لھا السالم ووقف أعمال وتحقیقا لھذه الغایة؛ نحرص على اتخاذ تدابیر جماعیة فعالة للحد من التھدیدا
یجب أن یكون الضوء الذي نسترشد بھ خالل ھذه المھمة النبیلة ھو التعاون ". العدوان أو غیرھا من انتھاكات السالم

  .والتضافر والوحدة والتضامن

ملیات السالم وحقوق ویرجع الفضل لألمم المتحدة في مناصرتھا للتقدم البشري على مختلف األصعدة، بما في ذلك دعم ع
وكذلك دعم المنظمات اإلقلیمیة . اإلنسان وعدم التمییز وإنھاء االستعمار وتحقیق المساواة بین الجنسین والتنمیة المستدامة

وتواصل المنظمة أیضا تعاونھا مع . 2063ودون اإلقلیمیة في بعض المبادرات التي تتعلق بخطة االتحاد األفریقي لعام 
یة الدولیة والمجتمع المدني األخرى لتعزیز جدول أعمال نزع السالح والتصدي لإلرھاب الدولي المنظمات الحكوم

حددت أھداف التنمیة . واالتجار بالبشر وقضایا التخلص من النفایات السامة ومكافحة األمراض الفتاكة واألوبئة الصحیة
  .ناخ قائمة منجزات المنظمة في السنوات األخیرةوكذلك اتفاقیة باریس للم 2015المستدامة التي تم إطالقھا في عام 

بطبیعة الحال، فقد شھدت المنظمة تغییرات ومداوالت ترجع إلى التوتر بشأن القواعد واألسالیب واالختالفات السیاسیة، و
ً ما كان یعیق اتخاذ إجراءات جدیة عندما یكون األمر بالغ األھمیة ضایا في الواقع، ھناك بعض من ق. والذي أحیانا

الحرب والسالم الصعبة والممتدة التي ما زالت العالقة في أروقة أجھزة األمم المتحدة الرئیسیة وكیاناتھا األخرى والتي 
  .كثیراً ما تحرض البلدان ضد بعضھا وتعوق عملھا المتسق

دد لألطراف حول مجموعة إن الجمعیة العامة بوصفھا الجھاز الرئیسي األكثر تمثیال ھي منتدى فرید لتعزیز العمل المتع
المبذولة لسد الفجوات والعمل من  جھودھا ویجب أال تتراجع أبًدا عن. كاملة من القضایا الدولیة المعروضة على المنظمة

وعلیھ . عندما تعمل جمیع األطراف معًا بغض النظر عن خطورة التحديسیكون تأثیرنا ھو األقوي . أجل الصالح العام
  .ھذا األمر سیكون ھدفي األولتسھیل على فإن العمل 
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یجب أن نواصل الجھود لتعزیز العالقة بین الجمعیة العامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي، على وجھ 
الخصوص، على أساس مبدأ التفاھم واالحترام المتبادلین، من أجل ضمان التآزر والتماسك المطلوبین لخدمة المنظمة 

 .والعالم بشكل أفضل

  نیجیریا واألمم المتحدة

یلتزم  .فإنھا تأخذ في االعتبار توافق دستورھا مع ُمثُل األمم المتحدة وأھدافھا وإذ ترشحني حكومة نیجیریا لھذا المنصب
  :من بین أھداف السیاسة الخارجیة األخرى بما یلي 1999دستور جمھوریة نیجیریا االتحادیة لعام 

ى توطید السالم العالمي واالحترام المتبادل بین جمیع األمم والقضاء على التمییز تعزیز التعاون الدولي سعیاً إل" •
  بكل مظاھره

 
احترام القانون الدولي والتزامات المعاھدات وكذلك العمل على تسویة النزاعات الدولیة عن طریق التفاوض  •

  والوساطة والتوفیق والتحكیم والفصل في األحكام؛ و
 

  "اقتصادي عالمي منصف  الترویج إلقامة نظام •

بشكل بناء مع الدول  1960عملت نیجیریا منذ انضمامھا إلى األمم المتحدة كعضوھا التاسع والتسعین عام  
وخدمت عدة مرات في مجلس األمن وھي عضو نشط في العدید من . األعضاء األخرى من أجل تحقیق أھداف المنظمة

تعد نیجیریا الیوم من بین أبرز الدول المساھمة ). C-34(اللجان، بما في ذلك اللجنة الخاصة المعنیة بعملیات حفظ السالم 
 .بقوات في مھام حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة

باإلضافة إلى ذلك فقد عززت نیجیریا بقوة الشراكات الوظیفیة في أفریقیا وكذلك بین األمم المتحدة والمنظمات  
كما . ة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا واالتحاد األفریقياإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة من خالل عضویتھا في كل من الجماع

بما في ذلك على وجھ  -سعت نیجیریا إلى تحقیق دعم المنظمة في مواجھة بعض التحدیات الصعبة التي واجھتھا 
  .الخصوص، مكافحة اإلرھاب الدولي

الناجحة في العدید من المناصب  وعند تقدیم حكومة نیجیریا ترشیحي لھذا المنصب فإنھا أخذت في االعتبار قیادتي
القیادیة في نیجیریا وخارجھ، في مھنة امتدت أربعة عقود بصفتي أكادیمیًا ومسؤوًال ورئیس مركز أفریقي حكومي 

ولقد تعاونت مع نظرائي . رئیسي والرئیس التنفیذي لمعھد السیاسة واالستراتیجیة الشھیر في نیجیریا، ودبلوماسي
 ن لتحقیق نتائج مھمةوأصحاب المصلحة اآلخری

  .في كل ھذه المواقف

 األولویات
 

.  للجمعیة العامة لألمم المتحدة في سیاق عالم مضطرب بصورة متسارعة مع تحدیات خطیرة تواجھنا 74ستعقد الدورة 
لعالمیة وبالرغم من ذلك فإن لدیھا القدرة على إثبات نقطة تحول حقیقیة لألمم المتحدة وقدرتھا على معالجة المشاكل ا

  .الكبرى

في الواقع، ستكون الدورة الرابعة والسبعون عاًما حافالً باألحداث لجدول أعمال التنمیة المستدامة، حیث ستستضیف 
، عدًدا من األحداث الرفیعة المستوى، بما في ذلك المنتدى السیاسي الرفیع المستوى 2019الجمعیة العامة في سبتمبر 

الحوار الرفیع المستوى بشأن تمویل التنمیة واالجتماع الرفیع . مؤتمر الرفیع المستوىومؤتمر قمة تغیر المناخ وال
المستوى بشأن التغطیة الصحیة الشاملة، فضالً عن االجتماع الرفیع المستوى الستعراض التقدم المحرز في معالجة 

مسار (ل للدول الجزریة الصغیرة النامیة أولویات الدول الجزریة الصغیرة النامیة من خالل تنفیذ إجراءاِت العمل المعجَّ 
ستعقد جمیع ھذه االجتماعات المھمة . ، والذي یجب اعتبارھا جمیعًا فرًصا لمزید من المشاركة على أعلى مستوى)ساموا

إنني على درایة بالتحدي الذي ستواجھھ الدول األعضاء، . 74في نفس الوقت الذي تجري فیھ المناقشة العامة للدورة 
 .الوفود الصغیرة وبصفتي رئیساً للجمعیة العامة سأولي اھتماًما وثیقًا لھذه القضیة وخاصة
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باإلضافة إلى ذلك، .  كذلك سوف أركز على التنفیذ الفعال للوالیات الحالیة، وسأسھم في جمیع مجاالت المتابعة المحددة
 :سأولي اھتماًما خاًصا لما یلي

ما منع نشوب الصراعات، وعلیھ فإنني أتفق تماًما مع األمین العام تعزیز السالم واألمن الدولیین، وال سی .1
أنطونیو غوتیریس على أن منع نشوب الصراعات أمر أساسي، بدالً من الرد علیھا بعد أن تترك أثراً كبیراً 

إن منع نشوب الصراعات ھو أیضا الطریقة المجدیة إلنقاذ األجیال المقبلة من . على حیاة البشر ومواردھم
وإننا نتطلع . یالت الحرب والتي كانت بمثابة تعھد رئیسي لقادة العالم عندما وافقوا على میثاق األمم المتحدةو

 إلى الذكرى الخامسة والسبعین لتأسیس المنظمة، ومن المھم أن نلتزم بھذا المثل األعلى
 

تنفیذ الفعال ألھداف التنمیة تعزیز العمل العالمي للتصدي لتغیر المناخ، والذي یعد جزًءا ال یتجزأ من ال .2
 المستدامة

بینما نستعد لالحتفال بالذكرى السنویة .  زیادة اإلدماج وحقوق اإلنسان وتمكین الشباب والنساء، على التوالي .3
العام المقبل، یجب أن نبني على التقدم  25+ الثالثین التفاقیة حقوق الطفل في وقت الحق من ھذا العام، وبكین 

 لمنظمة والعدید من البلدان لتمكین الشباب والنساء وتعظیم مساھمتھا في تقدم اإلنسان والذي أحرزتھ ا
 

بشأن  4و  2و  1تعزیز الشراكات من أجل النھوض بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وال سیما األھداف  .4
ضافرة عاجلة ، سأكرس وھذا یتطلب اتخاذ إجراءات مت. القضاء على الفقر والجوع والتعلیم الجید، على التوالي

في سیاق تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة فإننا یجب أن نبدأ " عدم إغفال أحد"وعندما نقول . لھا اھتماما خاصا
مسیرتنا بالتأكد من أن األشخاص األكثر ضعفا بیننا ال یعانون من الجوع ولدیھم فرصة عادلة للعیش حیاة 

 .مجدیة ومستنیرة وكریمة

ة العامة والمساعي الحمیدة التي یتمتع بھا ھذا المنصب مھمة في التصدي للعدید من التحدیات التي إن رئاسة الجمعی
ً للجمعیة العامة سأعمل عن كثب مع جمیع الدول األعضاء وأصحاب . تواجھنا جمیعًا ونتیجة لذلك، بصفتي رئیسا

ً لُمثُل المنظمة وأھدافھاالمصلحة اآلخرین لتعزیز التآزر بین األجھزة الرئیسیة لألمم المتحدة و . مكاتبھا األخرى تحقیقا
 .إنني أتطلع إلى الدعم العیني لجمیع الدول األعضاء ونحن نسعى جاھدین لجعل العالم مكانًا أفضل

 


