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للبشریة المشترك المستقبل مجتمع وإقامة األطراف تعددیة عن الثابت الدفاع

للمجلس المستوى الرفیع االجتماع في یي وانغ الخارجیة وزیر الدولة مستشار ----كلمة

كورونا فیروس جائحة بعد األطراف "تعددیة عنوان تحت المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي

لتأسیسھا" الـ75 الذكرى بمناسبة إلیھا نحتاج التي المتحدة األمم ھي ما المستجد:

)2020 عام یولیو 17 )یوم

المحترم، غوتیریش أنطونیو العام األمین معالي

الرئیسة، السیدة

والسادة، السیدات

نضال بعد الفاشیة ضد العالمیة الحرب في االنتصار أجدادنا حقق سنة، 75 قبل

العالم لدول المشتركة والجھود المتحدة، األمم تأسیس ذلك تلت التي العقود وشھدت بطولي.

على األطراف. تعددیة نحو لھ رجعة ال والتیار اإلنسان، وحقوق والتنمیة السالم تحقیق في

منصة وأصبحت مھمة، أشواطا المتحدة األمم قطعت الماضیة، الـ75 السنوات مدى

الدولي، والنظام العالمیة للحوكمة نواة وصارت واكتماال، وموثوقیة تمثیال األكثر التعاون

وتدعیم العالم في السالم صیانة في تمحى ال مساھمات وقدمت عنھ غنى ال دورا ولعبت

. المستدامة التنمیة

إلى إضافة ھامة، تغیرات الراھن الوقت في الدولیة األوضاع تشھد مضت، 75سنة

استخلصھ ما أھم إن المستجد. كورونا فیروس جائحة عن الناتجة الجسیمة التداعیات

التھدیدات فیھ تتشابك عصر في نعیش أننا ھو المتعددة التحدیات ھذه من الدولي المجتمع

العالم ویصبح وثیق، بشكل الدول جمیع مصالح وتترابط التقلیدیة، وغیر التقلیدیة األمنیة

للتجزئة. قابل غیر مشترك مستقبل ذا مجتمعا

إلیھا؟ نحتاج التي المتحدة األمم ھي ما سنة، مائة منذ المسبوقة غیر التغیرات وجھ في

یلي: كما الصینیة اإلجابة وتكون الدول. لجمیع الجدي التفكیر یستلزم سؤال ھو ھا
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السالم .یعد واإلنصاف العدالة عن ویدافع واألمن السلم یصون متحدة أمم إلى نحتاج

یصبح لم السالم حلم أن غیر المتحدة، األمم تأسیس أھداف من وواحدا للبشریة أبدیا سعیا

20 من أكثر وجرح مقتل عن عسكریة اشتباكات 10 أسفرت ،2019 عام في بعد. حقیقة

في السالم إلحالل المدى وطویلة شاقة مھام ھناك زال وما المالیین. وشرّدت مدني ألف

"إنقاذ من المتحدة األمم میثاق في ورد ما تحقیق أجل من الباردة. الحرب شبح وجود ظل

على یجب الوصف"، عنھا یعجز أحزانا جلبت التي الحروب ویالت من المقبلة األجیال

وتفعیل عالیا، واإلنصاف العدالة رایة ورفع وفعال، قوال بالنزاھة التمسك المتحدة األمم

بالمبادئ وااللتزام الدولیین، واألمن السلم لصیانة الدولي األمن لمجلس الرئیسي الدور

والتفاوض، والوساطة الحوار عبر للنزاعات سلمي حل وإیجاد السالم حفظ لعملیة الثالثة

التسلح من للحد الدولیة العملیة ودفع االستراتیجیین، واالستقرار التوازن على والحفاظ

الفقر بین المفرغة الحلقة وكسر التنمیة، تحقیق عبر السالم وتعزیز النووي، االنتشار ومنع

آن في وبواطنھا ظواھرھا من للصراعات جذریة حلول وإیجاد التنمیة، وانعدام والصراع

واألمان األمن وتحقیق واإلقلیمیة الدولیة الساحتین على واالستقرار السالم وصیانة واحد،

الدائمین.

والثقافات والنظم األعراق بین المنسجم التعایش تعزز متحدة أمم إلى ——نحتاج

و7 قومیة 2000 من أكثر لھا عائلة وھي عضوا، 193 المتحدة األمم .تضم المختلفة

التفوق "نزعة مع نتفق وال ثقافة، أو نظام أو عرق ألي أفضلیة ھناك لیس نسمة. ملیارات

إلى الدعوة المتحدة األمم على یجب الحضارات". صراع "نزعة عن ناھیك الحضاري"،

واحترام بالتنوع واإلعجاب المنسجم والتعایش المتساوي والتعامل المتبادل االحترام مفاھیم

تتماشى التي التنمویة والطرق االجتماعیة النظم الختیار العالم شعوب ودعم االختالفات

للدول الداخلیة الشؤون في والتدخل اإلیدیولوجیات تصدیر من بدال الوطنیة، ظروفھا مع

عبر الفھم وسوء الفوارق وإذابة المتبادلة واالستفادة التواصل تعزیز علیھا ویجب األخرى،

والتكامل. التسامح عبر المشتركین والتقدم التنمیة یحقق بما المخلص، الحوار

وتعزیز والشمال الجنوب بین الفجوة سد على تعمل متحدة أمم إلى ——نحتاج

ومن األساسیة. اإلنسان حقوق من التنمیة وحق البقاء حق .یكون المشتركة التنمیة
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والجوع المدقع للفقر العالم في نسمة ملیار تعرّض ظل في والتنمیة السالم تحقیق المستحیل

للتنمیة األعمال من "عقد إلى دخولھا بمناسبة المتحدة، األمم على یجب طویل. لزمن

للتنمیة، األولویة وإعطاء األول المقام في الشعب وضع مفھوم تكریس المستدامة"،

على والعمل المستدامة، للتنمیة 2030 أجندة تنفیذ في والتنسیقي التخطیطي دورھا وتعزیز

إصالح اتجاه وقیادة العالمیة الكلیة السیاسات إطار في المحوري المكان في التنمیة وضع

المتسمة العالمیة التنمیة بیئة تھیئة على والعمل الدولیة، والتجاریة المالیة المنظومة

بالغ اھتمام إیالء ویجب للجمیع. والمنفعة المشترك والكسب والتوازن والشمول باالنفتاح

المستدامة، للتنمیة 2030 أجندة تنفیذ على الجائحة عن الناجمة والتحدیات للصعوبات

اإلنسانیة األزمة وتسویة ملموسة بخطوات الفقر من التخلص على النامیة الدول ومساعدة

ویحقق العوز من فیھ الجمیع "یتحرر مشرقا مستقبال یخلق بما الجائحة، ھذه عن الناتجة

بالكرامة." ویتمتع التنمیة

.في فعال بشكل العالمیة التحدیات مع وتتعامل العصر تواكب متحدة أمم إلى نحتاج

أو المناخ تغیر أو والتنمیة السالم مجاالت في أكانت سواء المعقدة، العالمیة التحدیات وجھ

االقتصاد مثل جدیدة مجاالت في أو االستراتیجي األمن أو اإلرھاب أو المعدیة األمراض

.تتطور بید یدا مواجھتھا الدولي المجتمع على یجب االصطناعي، والذكاء الرقمي

العالمیة الحوكمة في القصور أوجھ وتتجسد بسرعة سنة مائة منذ المسبوقة غیر التغیرات

،ویتفكك جدید من للعولمة المناھض التیار یتصاعد األزمة، ھذه ظل في الجائحة. جراء

متسارعة، بوتیرة الشعبویة اإلیدیولوجیات وتتفشى باستمرار، الدولي التجاري النظام

بینھا االرتباط وفك الكبرى الدول بین المجابھة إلثارة المتنامیة المحاوالت إلى إضافة

مسیرة تعاكس التي التوجھات ھذه جماح لكبح الجھود تضافر بد فال ونظامیا، اقتصادیا

والكسب التعاون بمفھوم االلتزام المتحدة األمم على یجب السیاق، ھذا في التاریخ.

الحوكمة الستكمال األعضاء الدول صفوف وتوحید العملیة الخطوات واتخاذ المشترك

كافة في باإلصالحات القیام علیھا یجب كما سویا. الناشئة التحدیات ومواجھة العالمیة

األعضاء للدول القیادي بالدور التمسك مبادئ أساس على متزنة بخطوات المجاالت

ویصون یستجیب بما المتفاوتة، ولكن المشتركة والمسؤولیة الوطنیة ظروفھا واحترام

المخاطر مواجھة على القدرة رفع في ویساعدھا األعضاء، للدول العلیا المصالح

والتحدیات.
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والسادة، السیدات

بد وال إضعافھ، من بدال المتحدة األمم دور تعزیز بد ال الراھنة، الظروف ظل في

واالستقرار السلم صیانة أجل من سواء بھا، المساس من بدال المتحدة األمم ھیبة عن الدفاع

بعد ما العالمیة الحوكمة منظومة استكمال أو الجائحة مكافحة أو المشتركة التنمیة تعزیز أو

للدور الثابت والدعم العصر، مھام إلنجاز المسؤولیة تحمل علینا .ویجب الجائحة

المستقبل مجتمع إقامة على والعمل األطراف تعددیة عن والدفاع المتحدة، لألمم المحوري

للبشریة. المشترك

صدمة األحادیة .تشكل والحمائیة األحادیة ورفض األطراف بتعددیة التمسك أوال،

المصالح على بظاللھا وتلقي العالمیة، الحوكمة ومنظومة الدولي النظام على خطیرة

العزلة وإن الذات، تقیید إلى إال تؤدي ال الحمائیة .إن العالم لدول التنمیة وأفق المشتركة

لیس .وذلك أبدا عظیمة دولة أي تجعل لن الجار وإفقار الذات على والتركیز واالنغالق

وبین الصفریة واللعبة للجمیع المنفعة بین خیار وھو بل أخرى، ودولة دولة بین نزاعا

الدولیة، والعدالة األطراف تعددیة جانب إلى الثابت الوقوف علینا یجب والباطل. الحق

على األطراف المتعدد التجاري والنظام المتحدة األمم ونواتھا الدولي النظام على والحفاظ

و"اتفاق المستدامة للتنمیة 2030 أجندة بتنفیذ واإلسراع العالمیة، التجارة منظمة أساس

المنظمات من الھروب ورفض األحادیة نبذ علینا ویجب المناخ. لتغیر باریس"

المعترف بالقواعد المساس عدم ویجب لھ، معنى ال بشيء استبدالھا أو الدولیة والمعاھدات

األنانیة. المصلحة سبیل في دولیا بھا

من بد .ال القوة وسیاسة الھیمنة ورفض الدولیة العالقات بدمقرطة التمسك ثانیا،

بین بالتشاور الدولیة الشؤون مع التعامل ویجب البشریة، مستقبل تقرر أن العالم شعوب

مصلحة فوق الذاتیة المصلحة ووضع أوال" "بالدنا شعار رفع إن والشعوب. الحكومات

العالم دول على ویجب بالفشل. ویبوء األخالقیة المبادئ یعارض ألمر الدولي المجتمع

ووحدة واالستقالل السیادة احترام فیھا بما الدولیة للعالقات األساسیة بالقواعد االلتزام

سواء الدول، جمیع بین بالمساواة والتمسك الداخلیة، الشؤون في التدخل وعدم األراضي

التشاور بمبدأ التمسك ویجب فقیرة، أو غنیة ضعیفة، أو قویة صغیرة، أو كبیرة كانت

ومطالب ھموم عن للتعبیر العالمیة الحوكمة بمنظومة یدفع بما للجمیع، والمنفعة والتشارك

الحوار عبر والخالفات النزاعات تسویة ویجب النامیة. الدول وخاصة العالم دول أغلبیة
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اإلجراءات من وغیرھا المالیة والعقوبات االقتصادي الحصار فرض ونبذ والتشاور،

وسیاسة التنمر ورفض األسباب، ألتفھ األخرى الدول على الجانب األحادیة اإللزامیة

األخرى. للدول الداخلیة الشؤون في الفظ والتدخل القوة

الخروقات ورفض الدولي، القانون أساس على القائم الدولي بالنظام التمسك ثالثا،

تحقیق یمكن ،"فال الكونیة القریة في" تعیش البلدان جمیع أن .بما المزدوجة والمعاییر

مع یتفق ألمر الدولي القانون قواعد تدعیم إن القانون. وقواعد النظام بدون والتقدم التنمیة

بروح االلتزام علینا ویجب العولمة. عصر في منھ مفر ال طریقا ویعد الشعوب، رغبة

وااللتزام القواعد واتباع بالتعھدات الوفاء ویجب الدولي، القانون وقواعد العقود

ورفض المتحدة األمم لمیثاق والمبادئ المقاصد عن الثابت الدفاع .ویجب باالتفاقیات

بدون القوة استخدام مقدمتھا وفي الدولي، للقانون والجدیة بالسلطة تمس التي التصرفات

التمییز .ویجب عشوائي بشكل الدولیة واالتفاقیات المنظمات من واالنسحاب التفویض

المزدوجة المعاییر إلى اللجوء من بدال القواعد، من واحدة بمجموعة والباطل الحق بین

الحقوق النتھاك كذریعة الدولي القانون قواعد واستغالل القواعد، لھذه االنتقائي والتطبیق

واالستقرار. بالسالم والمساس األخرى للدول المشروعة

التضامن .إن الجار وإفقار األنانیة ورفض والتعاون بالتضامن التمسك رابعا،

المستجد كورونا فیروس انتشار ظل في المشتركة. التحدیات لتجاوز سالح أقوى والتعاون

األرواح من ألف 500 من أكثر وحصد شخص مالیین عشرة من أكثر أصاب الذي

للتعاون شاغال شغال الجائحة على والسیطرة الوقایة أعمال تكون العالم، في الغالیة

التعاون وتعزیز أوال"، الحیاة وسالمة أوال "الشعب بمبدأ االلتزام علینا یجب الدولي.

الصحة لمنظمة المطلوب الدور لتفعیل الكامل الدعم وتقدیم الجائحة، مكافحة في الدولي

الدول سمعة وإساءة علیھ جغرافیة عالمة ووضع الفیروس تسییس ورفض العالمیة،

تعسفي. بشكل الغیر إلى وتصدیرھا المسؤولیة من التنصل ورفض باستغاللھ، المعینة

العالم، في انقطاع بدون واإلمداد الصناعة سالسل استقرار على الحفاظ علینا ویجب

والدعوة الجدیدة، والصناعات األعمال لتطویر الرابعة الصناعیة الثورة فرصة وانتھاز

أیا والتضییق والتشویھ االرتباط وفك التكنولوجیة الھیمنة مقاطعة مع الحمیدة المنافسة إلى

القومي. األمن ذریعة تحت واإلقصائیة التمییزیة السیاسات انتھاج ومقاطعة شكلھ، كان

المسؤولیة من وتنصلت الغیر فوق الذاتیة مصلحتھا ووضعت بوابتھا دولة أغلقت إذا
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بل نفسھا، الخطوات ھذه تحمي ال فقد عشوائیا، اآلخرین ضد االتھامات ووجھت

العالم على كوارث تجلب حتى الدولي، للمجتمع المشتركة بالمصالح أضرارا وستلحق

برمتھ.

والسادة، السیدات

مؤسس كعضو الصین وظلت ثبات. بكل بھا وتلتزم األطراف تعددیة الصین تدعم

لألمم اإلیجابي الدور حزم بكل تدعم میثاقھا، على وقعت دولة وأول المتحدة لألمم

میثاقھا. ومبادئ بمقاصد وتلتزم ومكانتھا، مصداقیتھا على وتحافظ المتحدة،

موقفا الصین تتخذ العالم، اجتاحت التي المستجد كورونا فیروس جائحة وجھ في

بكل الجائحة انتشار وقطع حینھا في المعنیة المعلومات لكشف ومسؤوال وشفافا منفتحا

وسعھا في ما كل الصین وقدمت والعالج. الوقایة أعمال حول الخبرات وتقاسم متاحة سبل

الصحة لمنظمة أمریكي دوالر ملیون بـ50 وتبرعت المتحدة، األمم ألعمال الدعم من

سننفذ دولیة. ومنظمة دولة 150 من أكثر إلى العاجلة الطبیة المستلزمات وقدمت العالمیة،

من العالمیة الصحة لجمعیة الـ73 الدورة في جینبینغ شي الصیني الرئیس عنھ أعلن ما

المتضررة الدول جھود دعم فیھا بما شامل، نحو على الجائحة لمكافحة التعاون إجراءات

واالقتصادي، االجتماعي اإلعمار وإعادة مكافحتھا في النامیة الدول وخاصة الجائحة من

، الصین في اإلنسانیة لالستجابة المتحدة األمم ومركز مستودع إنشاء على والعمل

الدیون خدمة مدفوعات تعلیق 20بشأن الـ لمجموعة األعضاء الدول مبادرة وتنفیذ

الجائحة. ضد العالم معركة في اإلمكان بقدر مساھمة تقدیم بغیة فقرا، األشد للدول

وااللتزام السلمیة، التنمیة في المتمثل التاریخي التیار لمواكبة مشتركة جھودا لنبذل

واالزدھار السائد واألمن الدائم السالم یسوده عالم وبناء األطراف، تعددیة بإرشادات

الجائحة. بعد ما والجمال والنظافة والتسامح واالنفتاح المشترك


