عبد هللا شهيد ،وزير خارجية جمهورية ملديف
بيان رؤية
رئاسة مفعمة باألمل:

اإلنجاز منفع ًة للناس والكوكب ،وتحقيقاً لالزدهار
مقدمة
ما أحوج هذا العالم إلى الوحدة والتض ا ا ااامعا مهو عالم مض ا ا ااارح مأ أععاح جااةة أ

ضعتها ومجتمعات مةلية مةرمتهاا
مض ْع َ
أُناس مدمر ها واقتصادات َ

على حياة

وهو عالم قد بلغ منه ضعف االستجابة وعدم المساواة واإلجةاف شأوا؛ عالم يتجاهل نداءات كوكبنا

والناس األكثر ضعفاا

عمد إلى أمضا ا اال ما مأ اإلنسا ا ااانية متلم
وهو يةتاج إلى منظمة أمم متةدة أقوى وأكثر معالية ،لكأ َ
ش ا ا ا ااعثه ،و لى المجتمعات المةلية متعيد بناءها ،و لى الكوكب متنعذه ،و لى االقتص ا ا ا ااادات مترد عليها عاميتها،

و لى األمل متعيدها

ولع ااد دأبا ا

مل ااديف على اعتا ااار األمم المتة اادة ملروة التع اااون المتع اادد األ رافا مم ااا مت ن ااا نعتع ااد

أن كل بلد ،مهما كان حجمه ،بوس ا ا ا ا ااعه أن يس ا ا ا ا ااهم مأ التعاون العالمأ ،بل ويناغأ له للكا وقد عملنا دااما

على المااالااة باأن ي ون ماة اهتماام عاالمأ باالتةادياات العاالمياةا ونعمال دااماا على ماد الجسا ا ا ا ا ا ااور بيع الادو ،
ون مجُّد مأ ةعيق وامق اآلراء و عزيز الةوار ،وال س ا ا ا اايما مأ المناقت ا ا ا ااات بت ا ا ا ااأن غير المنا والدو الجزرية
الصغيرة النامية والعضايا المتعلعة بالدو الصغيرةا

وهذا ما دمع ح ومة ملديف إلى السا ااعأ إلى ولأ رااسا ااة الدورة السا ااادسا ااة والسا اااعيع للجم ية العامة،

ُّ
أستمد منه إلهامأ وما يةفزنأا
وهأ مرصة تاح لها ألو مرةا وهذا اإليمان بالتعددية ،وباألمم المتةدة ،هو ما

وأعلم أننا سا اانواجه أوقا ا عصا ااياة مأ الدورة السا ااادسا ااة والسا اااعيعا وقد عاينا خا السا اانة الماضا ااية

ما مأ الاتا ا ا ا ارية مع خيرا و يماننا باإلنس ا ا ا ااانية إيمان قد جددا وأعتعد اعتعادا ارسا ا ا ا ا ا أننا نت ا ا ا ااهد مأ أوقات
األزمات أمضا اال ما بوسا ااع العالم أن م
يعدمها وأعتعد أيضا ااا أن اللةظة لةظة مفصا االية لهذه المنظمة ،وللمجتمع
الدولأ ك ل ،وهأ مرصة ال بد أن نغتنمهاا

ولهذا الساابب سااتكون رااسااتأ رااسااة مفعمة باألملا ميها ُيتالع إلى اإلنجاز منفع وة للناس والكوكب،
و ةقيعاو لازدهارا ولألمم المتةدة برنامج عمل قوي وواس ااع الناال ،لكننأ س ااأولأ اهتماما خاص ااا للمواض اايع
التالية لات األولوية أو ،كما يةلو لأ أن أسميها” ،بصااص األمل ال مسة“ا
 - 1التعافي من مرض فيروس كورونا (كوفيد)19-
سا ا ااي ون التصا ا اادي الدولأ لكوميد 19-موضا ا ااوعا ُيركز عليه مأ مناقتا ا ااة حاسا ا اامة مأ الدورة المعبلة
اب التركيز على مواص ا االة االس ا ااتجابة المنسا ا اعة مأ مجا
للجم ية العامة ولفترة تجاوزها ب ثيرا أوال ،س ا ااينص ا ا ُّ

الص ا ا ا ا ااةة العمومية ابتغاء إدارة انتعا العدوى و نهاء الجااةة ،ال س ا ا ا ا اايما مأ أععاح ظهور س ا ا ا ا اااالت جديدة
)21-08529 (A

2/4

مع الفيروسا و انيا ،سايتعلق األمر بالةصاو العاد على اللعاحاتا و الثا ،سايتصال األمر بمسااعدة البلدان
على التغلب على اآل ار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عع الجااةة وما تسبب فيه مع دمار اقتصاديا

وقد دمر كوميد 19-النظم الص ا ا ااةية وكت ا ا ااف عع أوجه الض ا ا ااعف وعدم المس ا ا اااواة التأ عانأ منها

البلدان ،منفردة ومأ عاقتها مع بعضااها بعضااا ،وماقم أوجه الضااعف لكا وقد أبرز أيضااا قضااايا العدرة على
اال ص ااا اإللكترونأ ،بت ا ليه الرقمأ والمادي ،وألعى بظا مع الت ااك على اس ااتدامة وأمع ش ااا ات األ ذية،

ونظم التجارة والنظم الصةية ونظم التعليم والنظم المناخية ،والسفر والسياحةا
 - 2إعادة البناء على نحو مستدام

ُنذر الجااةة بع س مسا ااار ععود مع الم اسا ااب اإلنمااية و عيق ععد العمل مع أجل ةعيق أهداف
التنمية المسا ااتدامة ،لكنها تيا لنا أيضا ااا مرصا ااة مريدة إلعادة البناء على أسا ااس جديدة ،إعاد ه بتا ا ل أمضا اال

وأمتع وعلى نةو أقل ضر ار للبي ة وللاةار والمةيااتا

والعالم المثالأ بعد كوميد 19-ي ون عالما أكثر اس ا ا ا ااتدامة ،يت ذ مع خاة التنمية المس ا ا ا ااتدامة لعام

 2030إ اا ار وجيهياا لاها وفياه ،تةعق وسا ا ا ا ا ا ااااال التنفياذ ،مع قبيال التمويال والتجاارة والتكنولوجياا والعادرة على
ةمل الديع ،على النةو المبيع مأ خاة عمل أديس أبابا الصاادرة عع المت مر الدولأ الثال

لتمويل التنمية

ويستاعد فيه
وساار الو ااق ال تامية للمناقتات المتعلعة بتمويل التنمية المستدامةا وهو عالم ُينعم فيه بالسام ُ
اإلرهاح والتارف العنيف و غذية نزعة التارف وانتت ا ا ا ااار الجريمة واألس ا ا ا االةة واال جار بالات ا ا ا اار والم دراتا
ولتةعيق للك العالم ،ال مناص مع أن تض ااامر جهود المجتمع الدولأ ب ية العض اااء على الفعر وض اامان عدم

لف أي بلاد عع الركاب ،وللاك بتنفياذ ادخات مةاددة األهاداف ،ال سا ا ا ا ا ا اايماا للبلادان التأ واجاه أوضا ا ا ا ا ا اااعااو
خاصا ا ا ا ااةا وسا ا ا ا ااي ون مت مر األمم المتةدة ال امس المعبل المعنأ بأقل البلدان نموا ،المعرر ععده مأ الدوحة

مأ كانون الثانأ/يناير  ،2022مرصة هامة مع هذا العبيلا
 - 3تلبية احتياجات الكوكب

مغير ومضا ا ا م
إن غير المنا هو التةدي األكبر مأ عص ا ا ارنا ،مهو عامل م
ااعف لل ار يتا ا اامل عدة

مجاااالت وعاادة قااااعاااتا مااالمةياااات مااا ازل ا

تااأ ر مع جراء عمليااات االسا ا ا ا ا ا ااتها واإلنتاااج الض ا ا ا ا ا ا ااارة،

بما مأ للك اإلش ا ا ا ا الية الماردة المتمثلة مأ التلوب الاةري بالمواد الباس ا ا ا ااتي يةا أما معدان التنو البيولوجأ
والتصااةر واإلدارة المسااتدامة لمصااااد األسااما والةصااو على الااقة المسااتدامة ،مهأ مع العضااايا الرايسااية

التأ يواجهها جيلنا ،و تالب استجابات عالميةا

ويم ع للجم ياة العااماة أن عزز الجهود الرامياة إلى ا اال المزياد مع اإلجراءات المتعلعاة باالمناا ،

ال س اايما مأ الفترة التأ س اابق المت مر الس ااادس والعتا اريع لأل راف مأ ا فاتية األمم المتةدة اإل ارية بت ااأن

غير المنا ومتابع وة لها ويم ع أيضا ااا وليد زخم متجدد بتنظيم مناسا اااات مثل الةوار الرفيع المسا ااتوى بتا ااأن
الااااقااة ،المعرر ععا ُاده مأ أيلو /سا ا ا ا ا ا اابتمبر 2021؛ والمت مر ال ااامس عتا ا ا ا ا ا اار لأل راف مأ ا فاااتيااة التنو
ععده مأ ت اريع األو /أكتوبر 2021؛ والمت مر ال امس عتاار لأل ارف مأ ا فاتية األمم
البيولوجأ ،المعرر ُ
ععده مأ عام 2021؛ ومت مر األمم المتةدة المعنأ بالمةياات ،المعرر
المتةدة لم امةة التصا ا ااةر ،المعرر ُ

ععده مأ عام 2022ا
ُ
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 - 4احترام الحقوق الواجبة للجميع
يجب أن كون اإلنس ا ا ا ااانية مةور كل جهودناا ويتعيع على الجم ية العامة ،مس ا ا ا ااترش ا ا ا اادة باإلعان

العالمأ لةعول اإلنساان و يره مع المعاهدات والصا و الدولية لةعول اإلنساان ،أن عالج أوجه عدم المسااواة
والظلما ويجب أن ُيرمع مسااتوى الضاامير الجمعأ للمجتمع الدولأ لمواجهة المد المتصاااعد للعنصارية والتمييز
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مع عصب ،عاوة على جميع أش ا التمييز األخرىا
وال ي از العنف ض ا ا ا ااد المرأة والفتاة والتمييز وعدم المس ا ا ا اااواة أمو ار قاامة ،بل فاقم

خا الجااةةا

وساأركز ،بصافتأ نصاي ار مساتم ار للمسااواة بيع الجنسايع ،على م يع المرأة ،بروح إعان ومنهاج عمل بيجيع،

مس ا ااتفيدا مع ماادرات جيدة مع قبيل الفريق االس ا ااتت ا اااري المعنأ بالعض ا ااايا الجنس ا ااانية التابع للرايس الةالأا

وأعتعد اعتعادا ارس ا ا ا ا أنه يناغأ أن ي ون للتا ا ااااح رأي مأ الع اررات التأ ت ا ا ا ل مصا ا اااارهم ،وسا ا ااأعمل على
ضمان مثيلهم و سما أصوا هما

 - 5تنشيط أعمال األمم المتحدة
أمر ال بد منه لبناء عالم يتسا ا ا اام بالعدرة على الصا ا ا اامودا ويجب أن تواصا ا ا اال
وجود أمم متةدة أقوى ٌ
الجهود الرامياة إلى جعال األمم المتةادة تسا ا ا ا ا ا اام باالكفااءة والفعاالياة والمسا ا ا ا ا ا اااءلاة ،إلى جااناب الجهود التأ روم

إصاح مجلس األمع ،و نتيط أعما الجم ية العامة ،و عزيز المجلس االقتصادي واالجتماعأا

وس ااتس ااتمر المت اااورات المنتظمة مع الدو األعض اااء ،الرس اامية و ير الرس اامية على الس اواء ،وكذلك

التفاعل المنتظم مع رايسأ مجلس األمع والمجلس االقتصادي واالجتماعأ واألميع العاما
ْ

أمر يم ع ةقيعااه ولو أهميااةا والكلمااات األربع األولى مع ميثااال األمم
و ن وجود أمم متةاادة أقوى ٌ
المتةدة هأ” :نةع ش ا ا ااعوح األمم المتةدة“ا وعلينا أن نعرح األمم المتةدة مع ش ا ا ااعوح العالم ،مع االعتراف
أيضا بالتنو الثعامأا وأعتزم يسير لك التفاعاتا

ولع أ عاال جاادو أعمااا الجم يااة العااامااة الةاااماال بااالبنود أصا ا ا ا ا ا اااا وس ا ا ا ا ا ا ااأركز على ةعيق النتااااج

بالتنفيذ الفعا ا

المبادئ التوجيهية
س ااأعتمد مااد اس ااتيعاح الجميع واإلنص اااف والتمثيل والت اافافية مأ إنجاز أولويا أا وس ااأعمل بجد

للنظر مأ آراء واهتمامات الدو األعضاء جميعا وخدمة مصالا األعضاء كامةا

وسأعمل على بناء الثعة والتماسك مأ ما بيع الدو األعضاء واألمانة العامة والمجموعات الرايسية

لألمم المتةدة والمنظمات الدوليةا وسا ا ا ااأشا ا ا ااار مع المجتمع المدنأ ،واألعما التجارية ،والمنظمات ال يرية،

واألوساااا األكاديمية ،واألوساااا العلمية ،والتااركاء اآلخريع بتااأن العضااايا الرايسااية قيد المناقتااة مأ الجم ية
العامةا وهذا سيم مع األمم المتةدة مع أن كون أكثر استجابة ومعاليةا
وبروح التمثيل الةقيقية ،سااي ون مأ مريعأ وازن بيع الجنساايع ،وسااي ون متعدد الجنساايات ومتنوعا

جغرافيا ،بما يت اامل أعض اااء مع البلدان المتعدمة النمو والبلدان النامية على حد سا اواءا وس ا ُاي تار مريعأ على
وسيلتزم فيه بأعلى مستويات األهلية المهنيةا
أساس الجدارة ُ
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وسا ااأسا ااترشا ااد بالنظام الداخلأ للجم ية العامةا وسا ااألتزم ماما بمدونة قواعد السا االو لرايس الجم ية

العامةا وسا اانعاأ أنا ومريعأ األولوية لبناء وامق اآلراء قبل كل شا ااأء ،باسا اات دام قوة اإلقنا التأ تسا اام بها

الدبلوماسية والسلاة المعنوية لم تب رايس الجم ية العامة ،حسب االقتضاء وقدر اإلم انا
االلتزام

ملديف واحدة مع أصا ااغر البلدان مأ العالما ومع للك ،مر م حجمها و عرضا ااها المسا ااتمر للتةديات

اإلنمااية وآ ار غير المنا والكوارب الابي ية ،مإنها بلد يثابر ويجرؤ على الةلم وعلى األملا

ومع عاليدي ،كملديفأ ،أن أ ابر وأن َأ رجى دا أمض ا اال وأعمل لها ماألمل يتيا لنا الوقوف على أقدامنا

ونفض ال اار عع أنفسنا ومعاودة العمل على إعادة بناء هذا العالما واألمل هو ما يم ع أن يوحد صفومناا

والتزامأ التزام برااسا ا ا ا ا ااة مفعمة باألمل ،يتواصا ا ا ا ا اال العمل ميها ب ية اإلنجاز منفع وة للناس والكوكب،
نضموا إلأ مأ هذا المسعىا
و ةقيعاو لازدهارا وآمل أن
ُّ
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