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ــذكّ    ــي أن نتـ ــامل، ينبغـ ــة يف العـ ــراعات العنيفـ ــة وبالصـ ر العدالـ
االجتماعيـــة ألهنـــا الضـــمان األكيـــد لتحقيـــق الســـالم العـــاملي  

 .والدائم
حتقيق تلك العدالة هو أفضـل مسـامهة        على  إن تعاوننا    

عامل خال من الفقر واليأس والصـراعات يف السـنوات   إجياد  يف  
لقد عرفت األمم املتحدة جناحاهتـا العظيمـة واكتسـبت          . املقبلة

دوهلـا  فيهـا   اسـتطاعت   اليت  املناسبات  سلطتها الدائمة من تلك     
لوصـول إىل   من أجـل ا   األعضاء أن ترتقي فوق املصاحل الضيقة       

. مكاهنا السامي الذي تتجلى فيه رؤية مستقبل مشترك أفضـل         
وتراقــــب شــــعوب األمــــم املتحــــدة زعماءهــــا لتــــرى كيــــف 
يضطلعون مبسؤولياهتم يف اجتماع القمة هذا وكيـف يلتزمـون          

ــة ا ــا لـــيت بتعهـــداهتم الرمسيـ ــتمر ذلـــك . بالفعـــلقطعوهـ وسيسـ
 .، حيثما كان مناسبا يف املستقبلمحيصالت

ــارك   ــةتكلـــم ) (الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ
وسـُتبلغ  . امسحوا يل أن أقول إنين أقـّدر كـثريا تلـك التعليقـات            

ــبعض      ــن اإلدالء بـ ــن مـ ــح أن أمتكـ ــاء؛ وأطمـ ــل األعضـ إىل كـ
ــة، والـــيت   حيـــدوين األمـــل يف أن التعليقـــات املـــوجزة يف النهايـ

 .تكون ذات أمهية لكل األعضاء
ــا       ــن الســيدة فريجيني ــان م ــة اآلن إىل بي تســتمع اجلمعي

فارغــاس، املــديرة املُؤسِّســة، وعضــو جملــس إدارة مركــز فلــورا 
 . تريستان املعين باملرأة البريوفية

مركــز فلــورا تريســتان (الســيدة فريجينيــا فارغــاس  
قبــل أن أبــدأ ): يةســبانتكلمــت باإل) (املعــين بــاملرأة البريوفيــة

بياين، أود أن أسّجل اعتراضي على الطريقة اليت اعتمـدت هبـا            
علــى الطريقــة الــيت هبــا تغــيري قائمــة كــذلك الوثيقــة اخلتاميــة، و

املــتكلمني، واألســلوب غــري الــدميقراطي الــذي جتاهــل اجملتمــع   
ــذا   ــة ه ــدين يف اجتمــاع القم ــة يف حركــات   . امل وبصــفيت داعي

ــع  ــم  اجملتمـ ــاملي، أود أن أضـ ــدين العـ ــويت املـ ــوات صـ إىل األصـ
ــة يف العــامل الــيت تقــول     ــابرة واحملَبطــة للحركــات االجتماعي املث

 هــــذا حضــــروا أو الــــذين ،لرؤســــاء الــــدول اجملــــتمعني هنــــا 
أخالقيـــا  غـــري مقبـــول حبالتـــه الراهنـــةن العـــامل وإ ،االجتمـــاع

وتؤكــد تلــك . ومــدمر سياســيا وغــري مســتدام اقتصــاديا وبيئيــا
حلركات، كما أكدنا يف املنتدى االجتمـاعي العـاملي، أن مـن             ا

املمكن بلورة عوامل أخرى، ولكن لتحقيق هذا، يقتضي األمـر      
إجراء تغيريات جذرية، تغيريات تضـع الرجـل واملـرأة يف حمـور             

وتــود تلــك احلركــات أن تقــول للجمعيــة العامــة أهنــا  . التنميــة
مـن  لوفـاء بوعودهـا     تضّيع فرصة تارخيية لتحّمل مسـؤولياهتا وا      

 األمـم  عـدم التزامهـا برسـالة   ، وأن إنصافاعامل أكثر أجل إجياد  
، �شـعوب الحنـن   �املتحدة مينع املنظمة مـن أن تكـون منظمـة           

لبــها العــامل ال ميكــن حتقيقهــا    وأن التغــيريات امللحــة الــيت يتط  
املعاديــــة ومــــن خــــالل تفكيــــك القــــوى العامليــــة الظاملــــة  إال

أي فظ عليهـا البلـدان القويـة وحلفاؤهـا،       للدميقراطية، الـيت حتـا    
 .عة العسكرية والتطرف من أي نوعالليربالية اجلديدة، والرت

وال ميكــن حتقيــق عــامل خــال مــن العــوز إال إذا غّيرنــا    
العقليـــة اإلمنائيـــة الـــيت تضـــع النمـــو االقتصـــادي فـــوق التنميـــة 

 ،ويف عامل يتحقق فيـه قـدر هائـل مـن إنتـاج الثـروات       . البشرية
ــذي لوقــت يف ا ــر واالســتبعاد بشــكل كــبري،     ال ــه الفق ــد في يزي

ــية تتمثـــل  ــكلة الرئيسـ ــع  يفاملشـ ــديد يف توزيـ  اإلجحـــاف الشـ
أُسبغت الشـرعية علـى هـذا الوضـع مـن جانـب            قد  و. الثروات

أيـن هـي الصـكوك    . نظام دويل جائر ُيحايب من هم أكثـر قـوة         
ــا        ــيت ختضــع هل ــة ال ــنظم الضــريبية العاملي ــدة للمســاءلة وال اجلدي

لشــركات املتعــددة األطــراف؟ إىل أي مــدى سيســتمر عــالج  ا
ــا بالنســبة     األمــراض الفتاكــة، مثــل اإليــدز، حيتــل مركــزا ثانوي
ــة،      ــن، يف النهاي ــددة اجلنســيات، وأي ملكاســب الشــركات املتع

وغـري  املناسـبة   االقتراحات الدميقراطية للتعامل مع الـديون غـري         
لديون ال جيـوز    تلك ا إن  د مرات ومرات؟    سداألخالقية، اليت تُ  

 .األخالقية بالنسبة لشعوب العاملاستردادها من الناحية 
إن احليــاة بــدون خــوف لــن تكــون ممكنــة مــا دامــت     

ــادية ملنتجـــي    ــية تتحـــالف مـــع القـــوى االقتصـ القـــوى السياسـ
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هــذا التحــالف إىل أي شــرعية ليقــرر مــا إذا يفتقــر و. األســلحة
إن . تمـل كان وضع ما ُيشكّل هتديدا وشيكا أو جمرد خطـر حم          

هذا يف حد ذاته ُيعد هتديـدا وخطـرا ألنـه يلجـأ إىل األكاذيـب             
إىل والرتعة التعسفية األحادية اجلانب لتغذية حاجتـه املسـتمرة          

إننـا نطلـب أال يكـون نـزع السـالح تـدرجييا             . خوض احلروب 
 مــن الضــروري. حباجــة إىل نــزع ســالح عــامفــنحن وانتقائيــا، 

ومــن .  هبــا حــل الصــراعاتإجــراء تغــيري يف الوســيلة الــيت يــتم 
يـاة  احلإن  . أيضـا أن نتنـاول قضـايا أخـرى للخـوف          الضروري  

االت العنـف ضـد املـرأة       حلـ  تصـدى  عندما ن  توفربدون خوف ت  
ــاالت  ــع اجملـ ــدما ن،يف مجيـ ــدى ل وعنـ ــرف  تصـ ــرية، ونعتـ لعنصـ

وميكـن أيضـا بنـاء عـامل        . حبقوق الشـعوب األصـلية واسـتقالهلا      
كــات االجتماعيــة، بــدون خــوف بالتأكيــد علــى حقــوق احلر  

. مثل احلركـات النسـائية، الـيت تسـاهم يف تنفيـذ خطـة السـالم               
 بناء عامل بدون خوف باحترام االتفاقات الدولية، الـيت          ناوميكن

 يف تواحلكومــات الــيت تــردد . متثــل مســؤولية أخالقيــة عامليــة 
التوقيــع علــى بروتوكــول كيوتــو تتحمــل اليــوم املســؤولية عــن  

إن احلكومـات   . ني سببهما إعصار كاترينا   الكارثة واملعاناة اللت  
 اإلفالت من العقاب فيما يتعلق جبرائم احلـرب الـيت           اولاليت حت 

سـاءل أمـام    ترتكبها، وترفض تعزيـز القـانون الـدويل، سـوف تُ          
وال ميكـن أن تتجاهـل احلـرب ضـد اإلرهـاب            . حمكمة التاريخ 
 .حقوق اإلنسان

ــذه     ــل هــ ــة يف ظــ ــيش يف حريــ ــا أن نعــ كيــــف ميكننــ
ف؟ مــا هــي احلريــة الــيت نبنيهــا عنــدما نعلــم أن اجلــوع   الظــرو

يسترتف موارد ال ميكن استرجاعها لألجيال اجلديدة؟ ما هـي          
احلرية اليت ميكـن أن تقـوم بـدون االعتـراف بـاحلقوق اجلنسـية               
ــة للجــنس     ــراد واحلــق يف ممارســة أشــكال خمتلف ــة لألف واإلجنابي

 يتحقــق يش يف حريــة ال ميكــن أنوالتعــبري عــن احلــب؟ إن العــ 
حقـــوق اإلنســـان، الـــيت ُتعـــد حقوقـــا ال ميكـــن كانـــت إذا  إال

السياسـية للـدول    ياكـل   جـوهر اهل  جتزئتها وعاملية ومتكافلة، يف     
، يشــارك يف علمانيــةواألمــم املتحــدة، وإال إذا كانــت الــدول  

مصـاحل دينيـة    وال ينفرد بذلك أصحاب     حكمها كل املواطنني    
يـزان القـوى يف جملـس       االخـتالل يف م   معينة، وإال إذا صـححنا      

ــه مبجــرد إضــافة أو عــزل أعضــا   األمــن، الــذي ال ء، ميكــن حل
 .ولكن عن طريق إلغاء حق النقض

ــها،      ولكــي تســتطيع األمــم املتحــدة أن تضــطلع مبهمت
ــدة   ــة اجلديــ ــديات األلفيــ ــتوى حتــ ــع إىل مســ . جيــــب أن ترتفــ

، كمـا    فقـط  كوماتاحلميكن أن تتكون األمم املتحدة من        وال
فإصـالحها الـدميقراطي   . جتماع القمة هذاالسبة هو احلال بالن  

جيــب أن يكــون مفتوحــا أمــام كــل املســامهات مــن جانــب        
قوى الدميقراطية، من أجـل بنـاء عـامل       الاحلركات االجتماعية و  

عيد األمـم   توجيـب أن تسـ    . سـتبعاد الفقر أو ا  خال من ال  خمتلف  
حنـن  � عـرب عـن مفهـوم     جيـب أن ت   .  املهمة املوكلة إليها   املتحدة

 .ستختفي من الوجودوإال فإهنا � شعوبال
ــارك   ــةتكلـــم ) (الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ

 .سأعود لإلدالء ببعض التعليقات فيما بعد
 اآلن إىل بيــــــان مــــــن الســــــيد   تســــــتمع اجلمعيــــــة  
جمموعــــة يب إتــــش آي هولــــدينغز توكــــور، رئــــيس  بامانغــــا
 .احملدودة
ــور    ــيد توكـ ــدينغ (السـ ــدودةيب إتـــش آي هولـ ) ز احملـ

إنـه لشـرف عظـيم يل أن تتـاح يل فرصـة             ): باالنكليزيـة تكلم  (
زعماء العـامل بالنيابـة عـن القطـاع         من  خماطبة هذا اجلمع املوقر     

إن هذا االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة ُيعد        . اخلاص
لقطـــاع العـــام بـــني احجـــر الزاويـــة يف تـــاريخ احلـــوار الـــدويل 

ي للرئيســـني وأود أن أعـــرب عـــن خـــالص تقـــدير . واخلـــاص
ــام   الاملشــاركني  ــاملي لع ــي  . ٢٠٠٥جتمــاع القمــة الع ــا حني إنن

اجلهود اليت بذالها مـن أجـل أن جيمعـا معـا رؤسـاء الـدول أو                 
ا اإلقليميــــة والعامليــــة احلكومــــات املــــوقرين ملناقشــــة القضــــاي

 .املعاصرة
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