
A/60/PV.8  
 

يشـرفين أن أمثـل     : )باالنكليزيـة تكلـم   ( الرئيس حلـود   
ــة الــذي ي   ــالغ األمهي ضــم زعمــاء بــالدي يف هــذا االجتمــاع الب

ــى        ــا عل ــيت قطعناه ــات ال ــل بشــأن االلتزام ــيم العم ــامل، لتقي الع
أنفسنا يف مؤمتر قمة األلفيـة قبـل مخـس سـنوات، وعلـى وجـه                
أخـــص، بشـــأن محايـــة مبـــادئ كرامـــة اإلنســـان، واملســـاواة،   
والعدالة، وبشأن إحالل سالم عادل ودائم على نطاق العـامل،          

 .هذا الصددوالستعراض اخلطوات املتخذة واملنجزة يف 
ــاركني،      ــني املشــ ــى الرئيســ ــين علــ ــوا يل أن أثــ امسحــ

وأشكرمها علـى إدارهتمـا البارعـة لالجتمـاع الرفيـع املسـتوى،             
وأود أيضـا أن    . وعلى جهودمها لضمان جناح ذلك االجتمـاع      

، سعادة السـيد كـويف عنـان، علـى مسـاعيه             العام األمنيأشكر  
ــون     ــّيم املعن ــره الق ــى األخــص، تقري ــة، وعل  جــو مــن  يف�كاف

، الذي يقدم لنـا تشخيصـا دقيقـا         )A/59/2005(� احلرية أفسح 
لتحــديات عاملنــا ومشــاكله، وبرنــامج عمــل لعهــد جديــد مــن  

 .التعاون يف معاجلتها
ــا، كخطــر       ــيت تواجــه عاملن ــة ال ــربز التحــديات األمني ت
وانتشــار اإلرهــاب علــى نطــاق  .  حيلــق فــوق رؤوســنا كوشــي

 األسباب الرئيسـية الكامنـة      عاملي حيتم علينا أن ننظر بتمعن يف      
ــه    ــة أعراضـ ــرد مكافحـ ــي مبجـ ــبالء، وأال نكتفـ . وراء ذلـــك الـ

ميكن التوصل إىل جمتمع عاملي آمـن سياسـيا إال عـرب نظـام               وال
ــانون      ــرام ســيادة الق ــى احت ــدد األطــراف يرتكــز عل عــاملي متع
الدويل وحقوق اإلنسـان، والتنفيـذ املـرته عـن اهلـوى لقـرارات              

 .الشرعية العاملية
ويف هــذا الصــدد، تظــل منطقــة الشــرق األوســط الــيت   

ينتمي إليها لبنان، مثـاال بـارزا ملنطقـة تعـاين مـن فشـل متـوطن              
 .يف تنفيذ قرارات الشرعية العاملية

وتلك املسألة تقودنا مباشـرة إىل النقـاش الـدائر حـول             
ضـرورة وأمهيــة إجــراء إصــالح شــامل فــوري وجــذري لألمــم  

ــاء   ويف هــذا الصــدد،  . املتحــدة ــة لبن ــان بإنشــاء جلن يرحــب لبن

، ويأمــل يف أن يــتم اعتمــاد  العــاماألمــنيالســالم، وفــق اقتــراح 
اقتراحاته جمللس األمن بأن يقيم وزنا لالعتبارات القائمـة علـى           

 .املبدأ، عندما يفكر يف استخدام القوة
حــىت يكــون أكثــر  األمــن جملــسوال بــد مــن إصــالح  

 األمــمة الــيت تتــألف منــها مشــوال وأكثــر متثــيال للعضــوية احلاليــ 
ومــن نافلــة القــول إن لبنــان يعلــق أمهيــة كــربى علــى  . املتحــدة

 األمــمهــذه املســألة، ألهنــا نابعــة مــن تقــديره العميــق لــدوَري    
 .، ومن احترامه لقراراهتما األمنجملسواملتحدة 
وأود أن أشــدد هنــا علــى أن لبنــان ســيظل يتطلــع إىل   
لتمسـا دعمهمـا لطموحـات      واجملتمـع الـدويل، م     املتحـدة    األمم

إن . شعبنا، وبرنـامج حكومتنـا اإلصـالحي العـريض واجلسـور          
اهتمامهمـــا ببلـــدي يرمـــز إىل دعـــم العـــامل للحريـــة يف أوســـع  

 .معانيها، ويعطي األسبقية للغة االعتدال
ــة،       ــة لأللفي ــع األهــداف اإلمنائي ــان، واتســاقا م ويف لبن

قتصــادية، صــندوق التنميــة االجتماعيــة واال: أنشــأنا مؤسســتني
ويف هـذا الصـدد، أصـدرت احلكومـة         . ومشروع التنمية احمللية  

ــام   ــة، يف عـ ــع  ٢٠٠٣اللبنانيـ ــاون مـ ــم، وبالتعـ ــدةاألمـ ،  املتحـ
تقريرها األول عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وسـوف تنشـر              

ويشري ذلك التقرير إىل التقـدم  . ٢٠٠٧تقريرا للمتابعة يف عام    
، واجلهـود الكـبرية الـيت بـذلت         الكبري احملـرز يف مكافحـة الفقـر       

جلعل التعليم االبتدائي متاحا للجميع، وإىل تعزيز املساواة بـني          
اجلنســني، والتنــاقص املــثري يف معــدل وفيــات األطفــال الرضــع   

 .واألمهات
ويؤيــد لبنــان االقتــراح الفرنســي الــداعي إىل مشــاركة  

منظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل يف دعـــم الـــربامج اإلمنائيـــة يف 
فذلك بالتأكيد سـيؤدي إىل مزيـد مـن العدالـة           . البلدان الفقرية 

 .واالستقرار على نطاق العامل
ــان إىل    ــةإن رســالة لبن ــد   العامــة اجلمعي هــي رســالة بل

صغري عـاين مـن احلـروب واالحـتالل واملـؤامرات طـوال أكثـر               
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ونشدد هنا على مسـؤولية الـدول والشـعوب         . من ثالثة عقود  
 .وحفظ األمن وتعزيز العدالة يف العاملكافة عن محاية السالم 

إن إرادة التغــيري ُتســتمد مــن احتــرام القــيم اإلنســانية،   
ومســـؤوليتنا . بغـــض النظـــر عمـــا تبـــدو عليـــه مشـــقة الطريـــق

ــة هــي أن حنــدث هــذا التغــيري   ــدينا أن  . اجلماعي ــاول أي ويف متن
 .نترجم األهداف اإلمنائية لأللفية إىل واقع

ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم () السـ : )باالنكليزيـ
تســتمع اجلمعيــة اآلن إىل خطــاب لفخامــة الســيد مــأمون عبــد 

 .القيوم، رئيس مجهورية ملديف
يف البدايـة،    :)باالنكليزيـة تكلـم   ( الرئيس عبد القيوم   

 اترأســيانتخاهبمـا ل أهنـئ الرئيســني املشـاركني ب  ن أامسحـوا يل بـ  
 .هذه القمة املهمةمعا 

 .مني العام لتقريره امللهمثين أيضا على األأوأود أن  
املخلصــة  ، أود أن أعــرب عــن تعــازيَّواصــلقبــل أن أ 

لوفيـات املأسـاوية    مبناسبة ا للشعب األمريكي وحكومة أمريكا     
علـى الـرغم    و. إعصار كاترينـا  فيه  والدمار اهلائل الذي تسبب     

من حجـم بلـدي الصـغري والصـعوبات االقتصـادية اهلائلـة الـيت               
أننـا كنـا قـادرين علـى أن نقـدم مسـامهة       يواجهها فإنين سعيد ب  

بسيطة يف اجلهـود املبذولـة للتخفيـف مـن معانـاة النـاس الـذين                
 .تأثروا باإلعصار

قضــي الوقـــت  ألـــذلك لــن  . الوقــت بالفعــل مثــني   إن  
طلــب أأن بــل أريــد . الكــالم بشــكل مفصــليف املخصــص يل 

 .النجدة إذ أن شعيب مير اليوم بأزمة مل يسبق هلا مثيل
 ســنوات، تركــت هــذه القاعــة مشــاطرا     قبــل مخــس  

اآلخــرين الغبطــة لــيس بســبب إعــالن األلفيــة فحســب ولكــن   
ــ ــثقيت ب ن ملــديف بالفعــل كانــت تســتطيع حتقيــق األهــداف   أل

كمــا يــبني التقريــر  و. اإلمنائيــة لأللفيــة وكانــت ســتقوم بــذلك 
 قامـــت ملـــديف بالفعـــل ٢٠٠٥القطـــري اخلـــاص بنـــا للعـــام 

خفـــض الفقـــر بنســـبة النصـــف اهلـــدفني املتمـــثلني يف بتحقيـــق 
حنـن نعمـل اآلن باجتـاه حتقيـق      و. التعليم األويل للجميـع   وفري  وت

األهداف اخلاصة خبفض وفيـات األطفـال، وحتقيـق املزيـد مـن             
 .املساواة بني اجلنسني، وحتسني صحة األم

 لكــن اليــوم، أتكلــم بأســى حزنــا علــى اخلســائر الــيت    
 ت اجتاحــيتالـ  ةسـونامي املــدمر ألمــواج حلقـت بشــعيب نتيجـة   
إن ملـديف هـي البلـد       . ديسمرب املاضـي  /بلدنا يف كانون األول   

الوحيـــد الـــذي واجـــه كارثـــة علـــى الصـــعيد الـــوطين بســـبب  
اخلسارة مذهلة يف ثروتنا االقتصادية حيـث تقـدر         و. سوناميال
ــ ــي اإلمجــايل   ٦٢ ـب ــاتج احملل ــن الن ــة م ــيت  و.  يف املائ الســياحة ال

 يف العقـود الثالثـة املاضـية        كانت احملرك لنمو اقتصـادنا الـوطين      
ــود ــادااعانـــت ركـ ــيش  و.  حـ ــبل كســـب العـ ــا سـ الـــيت دمرهتـ

ــونامي مل ال ــترجعسـ ــاعد . تسـ ــترتف   وتصـ ــنفط يسـ ــعار الـ أسـ
للمـرة األوىل   صـبحت ملـديف     وأ. عائدات النقد األجنيب لدينا   

 .يف حاجة إىل دعم ميزانيتها بشكل كبريعلى اإلطالق، 
ن إاه املقلـق، فـ  إذا اسـتمر ذلـك االجتـ    من الواضح أنه    و 

يف للحــاق باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ستســتمر  درتنا علــى اقــ
ــد      و. التراجــع ــا ي ــدموا لن ــذين ق ــع ال ــل جلمي ــون بالفع حنــن ممتن

العديـد منـهم    و. املساعدة يف مرحلة اإلغاثة اليت تلت سـونامي       
اســتمر يف مســاعدتنا خــالل فتــرة اإلنعــاش وحنــن نشــكرهم       

ن إأن التنميـة هـي مسـؤوليتنا، فـ        بـ إمياننا  على الرغم من    . مجيعا
 .وسائل االعتماد الذايت لدينا غري كافية إىل حد يرثى له

يف املنتــديات الــيت ناقشــنا فيهــا املســتقبل االقتصــادي و 
حيتـاج  و. شرنا إىل األمهية البالغة للعقـد الـذي أمامنـا         أمللديف،  

املرء فقط إىل النظـر إىل التحـدي السـكاين الـذي  واجـه البلـد                 
فقــد زاد عــدد الســكان إىل .  عامــا املاضــية٤٠ ـى الــعلــى مــد

ن غالبيـة السـكان مـن فئـة         إإضافة إىل ذلـك، فـ     . ثالثة أضعاف 
ننـا جنحنـا يف ختفـيض معـدل النمـو           أوعلى الرغم من    . الشباب

حنـن حنتـاج    . ن ذلـك ال ميثـل سـوى نصـف املهمـة           إالسكاين فـ  
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