
كلمة وزير الشؤون الخارجية  في إجتماع منظمة  المم المتحدة

 عق����د ف����ي الث����الث م����ن ش����هر إكتوبرالج����اري  الجتم����اع ال����دوري
 الس����بعين  للجمعي����ة العمومي����ة للم����م المتح����دة  بمدين����ة نيوي����ورك

 فيم���ا يل���ي الكلم���ة ال���تي ألقاه���ا مع���الي وزي���ر الش���ؤون الخارجي���ة,
السيد عثمان صالح في  ذلك الجتماع:-

السيد الرئيس 

 ف����ي البداي����ة يس����رني ان أتق����دم الي����ك ب����التهنئة عل����ى إختي����ارك
 رئيس�����ا للجمعي�����ة العمومي�����ة للم�����م المتح�����دة ف�����ي إجتماعه�����ا

كم����ا اع����بر ع����ن إعج����ابي ب����الجهود المق����درة,  ال����دوري الس����بعين 
س�����ام كوتيس�����اون لتط�����بيق التفاهم�����ات/   ال�����تي ب�����ذلها الس�����يد

.69التي تم التوصل اليها في الجتماع ال للمم المتحدة  

السيد الرئيس 

السيدات والسادة

 م�����ر س�����بعون عام�����ا من�����ذ ميلد الم�����م المتح�����دة وق�����د تعه�����دت
 بإش�����اعة الس�����لم والعدال�����ة والتنمي�����ة للجمي�����ع والعم�����ل بش�����كل

ال ان,   جم������اعي  م������ن أج������ل تحقي������ق المص������لحة الجماعي������ة 
 الحقيق���ة ال���تي ليمك���ن نكرانه���ا ه���ى انن���ا لن���زال نعي���ش ف���ي ع���الم
 يخل����و م����ن العدال����ة والمس����اواة ويع����اني م����ن  ح����روب  وص����راعات

 فض���لT ع���ن ترس���خ  الفق���ر الم���دقع ف���ي اع���داد مق���درة م���ن بن���ي,
 البش���ر  وم���وت الطف���ال م���ن ج���راء الص���ابة ب���المراض ال���تي  ك���ان

وإنته�����اك  العدال�����ة بش�����كل,  يمك�����ن الس�����يطرة عليه�����ا بس�����هولة
سافر.  



 ان الم���م المتح���دة نفس���ها ه���ي إنعك���اس للوض���اع العالمي���ة غي���ر
وان غالبية الدول العضاء في.  العادلة التي تفتقر الى المساواة والديمقراطية
وان الجمعي�����ة العمومي�����ة,   ه�����ذه المنظم�����ة ه�����ي دول مهمش�����ة

 ال���تي ينبغ���ي ان تك���ون الجه���ة الق���وى ف���ي المنظم���ة تح���رم ال���دول
 العضاء فيها من لعب الدور المناط بها، حيث  تهيمن على اتخاذ قراراته عدد

مم��ا يع��د ذل��ك بعض��ا م��ن مظ��الم منظم��ة الم��م,   مح��دود م��ن ال��دول 
وان الجهود التي بذلت خلل عقدين من الزمان  لتغيير ومعالجة تلك.  المتحدة

المظالم   اصبحت بلنتيجة .

 وبس����بب الع����وائق ال����تي ظل����ت تض����عها الق����وى المس����تفيدة م����ن
 الوض����اع الحالي����ة للمنظم����ة ب����ل ح����تى ،ان  ق����وى التغيي����ر ق����د ت����م
 ادخ���ال الفرق���ة والختلف فيم���ا بينه���ا ، بحي���ث ت���م حرفه���ا ع���ن تل���ك

ك����ل ه����ذه,  اله����داف والبح����ث ع����ن المص����الح الوطني����ة الض����يقة
العوامل  ادت إلى تلشي وجمود المل في التغيير.

 وب����الرغم م����ن ذل����ك ف����إن ال����دول العض����اء وش����عوبها، والق����وى
 السياس�ية والجتماعي�ة المحروم�ة م�ن الس�لم والعدال�ة والتنمي�ة القتص��ادية
 والجتماعي�ة المتوازن�ة ،وح�ق ال�دفاع ع�ن ال�بيئة وحمايته�ا ،منهمك�ة ف�ي عم�ل

دؤوب لتغيير أوضاعها نحو الفضل دون فقدان المل .

 وح���تى نعي���د بن���اء منظم���ة الم���م المتح���دة ب���روح جدي���دة، يج���ب ان
نستمر وندفع بالجهود التي ظللنا نبذلها لتحقيق هذه الغاية.

 فم�����ن خلل تم�����تين التنس�����يق فيم�����ا بينن�����ا  وال�����دفاع ع�����ن مب�����دأ
 الس���يادة الوطني���ة ،ال���ذي ظ���ل ينته���ك م���ع م���رور ال���وقت، ينبغ���ي ان
 ن�ؤمن بض�رورة ترس�يخ الوح�دة الوطني�ة والح�ترام المتب�ادل ،والح�رص عل�ى
 حماي����ة التع����ايش الس����لمي لل����دول، وإح����ترام خياراته����ا ف����ي الحي����اة
 الجتماعية والقتصادية ،فضلT عن حوجتنا لضمان حقوق المواطنين واللجئين



 ،واليم�����ان ب�����القوانين الدولي�����ة ال�����تي يتض�����منها ميث�����اق الم�����م
كم�����ا يج�����ب ان نجته�����د ونتع�����اون.   المتح�����دة والس�����عي لتطبيقه�����ا 

 عل�����ى مس�����توى ال�����وطن والقلي�����م والع�����الم لتحقي�����ق التنمي�����ة
 المس����تدامة والمتوازن����ة وترس����يخ أه����م غاي����ات التنمي����ة المتمثل����ة

في السلم والعدالة الجتماعية.

 كم����ا نحت����اج ال����ى معالج����ة المه����ددات البيئي����ة  ،وتغيي����ر مس����تقبل
لسيما وان هذه المهمة تسير جنبا الى جنب مع معارف,  البشرية نحو الفضل 

كم�ا يج�ب ان.     الن�اس والعل�وم والتكنولوجي�ا المتط�ورة ال�تي يعتم�دون عليه�ا 
 ن��درك ب��انه لتوج��د تكنولوجي��ا متط��ورة ق��ادرة عل��ى التغل��ب عل��ى التح��ديات

البيئية   .

 انن���ا نحت���اج للخ���روج م���ن إف���رازات النظ���ام الجتم���اعي والقتص���ادي
 المرتك���ز عل���ى الش���جع ، وال���ذي مك���ن القل���ة م���ن تك���ديس ال���ثروة ,

والس�������تهلك,  وعم�������ق مش�������كلة الف�������رص غي�������ر المتس�������اوية
وذل����ك م����ن خلل س����عينا ال����دؤوب,  غيرالمض����مون وغي����ر الص����حي  

لحداث تغيير جذري.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

 ان الس����بب الساس����ي ال����ذي ي����دفع  إرتري����ا للعم����ل  م����ن اج����ل
 منظم�����ة أم�����م متح�����دة تتس�����م بالعدال�����ة والمان�����ة ،والحقيق�����ة

ه����و لكونه����ا ق����د وقع����ت,   والجدي����ة والتمثي����ل الحقيق����ي لعض����اءها
 ولت���زال ض���حية لق���رارات الم���م المتح���دة ،إرض���اءT لرغب���ات الق���وى

المهيمنة عليها.



 فق����د مض����ى س���تة عق���ود وق���د حرمن���ا م���ن ح����ق تقري����ر مص����يرنا
وتعرض�����نا لم�����دة ثلث�����ة عق�����ود للقص�����ف الج�����وي,  واس�����تقللنا 

 والرض����ي بش����كل اجرام����ي للقض����اء ،عل����ى مس����يرة الكف����اح ال����تي
 كن����ا نخوض����ها م����ن اج����ل الحري����ة ،والن ايض����ا اص����بحنا عرض����ة
 للحص���ار غي���ر الق���انوني وغي���ر الع���ادل ،والش���كاوى ال���تي لأس���اس

ان منظم�����ة الم�����م المتح�����دة ومجل�����س أمنه�����ا وم�����ن خلل.   له�����ا
 خرقه����ا للق����انون ال����دولي وق����رارات مجل����س الم����ن لت����زال تنظ����ر
 ال����ى الس����يطرة غي����ر القانوني����ة  لراض����ي الس����يادة الوطني����ة لرتري����ا

.Aمقبول  Aامرا

 وم���ع ك���ل ه���ذه الع���دائيات وغي���اب العدال���ة  ،خاض���ت  ارتري���ا كفاح���ا
والي����وم,  بطولي����ا ض����د الق����وى الك����برى المعادي����ة لتن����ال إس����تقللها

 وبالعتم����اد عل����ى ش����عبها وحكومته����ا  ،منهمك����ة ف����ي بن����اء ال����وطن
. ,Aمحققة نماء مقدرا وحماية كرامة وحقوق مواطنيها 

م�ن خلل وح�دة,  كم�ا تنع�م  ارتري�ا حالي�ا بالس�لم واإس�تقرار والم�ن وال�وئام
 وطني�ة متين�ة ،مرتك�زة عل�ى التن�وع ،ول�ديها ش�عب ن�ال اس�تقلله ع�بر النض�ال

الجماعي وحافظ على وحدته ، متطلعا الى المستقبل بشكل جماعي .

 كم���ا اس���تطاعت ان تح���د م���ن العدي���د م���ن المش���كلت ال���تي يع���اني
 منه�����ا محيطه�����ا وغيره�����ا م�����ن الم�����اكن الخ�����رى ف�����ي الع�����الم

كالتكتلت والتطرف والرهاب والحوادث المتعددة.

 وف����ي جبه����ة أخ����رى فق����د تمكن����ت  إرتري����ا م����ن خلل إعطاءه����ا
 الولوي������ة  للتعلي������م والص������حة ،والزراع������ة والص������ناعة، والبن������ى
 التحتي��ة  والعل��وم والتكنولوجي��ا ، م��ن وض��ع اس��اس م��تين للتنمي��ة المس��تدامة

حي��ث  ي��اتي ذل��ك ف��ي إط��ار التع��اون,   المرتك��زة عل��ى العدال��ة الجتماعي��ة  



 القليم�ي والتنس�يق بي�ن اق�اليم الق�رن الفريق�ي ومنطقةالخلي�ج وح�وض البح�ر
الحمر  .

 لق�د تقبل�ت إرتري�ا بك�ل س�رور الجن�دة المتعلق�ة بتحقي�ق التنمي�ة المس�تدامة ح�تى
,2030ع����ام  وس����تجتهد    منطلق����ة م����ن رؤاه����ا وأولوياته����ا التنموي����ة

لتحقيق ذلك قبل هذه المدة المحددة.

 ودون ان تتوق����ف ع����ن مس����يرتها نح����و التنمي����ة ،فإنه����ا تعم����ل بق����وة
 م���ن اج���ل محارب���ة  التج���ار  بالبش���ر والح���د م���ن  الهج���رة واللج���وء
 غي����ر الق����انوني، وتعم����ل م����ن اج����ل ان يتمت����ع الش����باب ،والم����رأة
 بمس���توى معيش���ي جي���د ،وخل���ق ف���رص كافي���ة له���م ،ك���ي يعم���روا

كم����ا انه����ا تلع����ب ال����دور المن����اط به����ا م����ن اج����ل تحقي����ق,  وطنه����م
 الس����لم والس���تقرار والم���ن القليم���ي ف���ي ح���وض البح���ر الحم���ر

والقرن الفريقي. 

 تنظ����ر إرتري����ا ال����ى  الجه����ود ال����تي تب����ذلها م����ن اج����ل تحقي����ق
 الس�لم، والعدال�ة والتنمي�ة ،والحف�اظ عل�ى ال�بيئة، كج�زء م�ن النض�الت العالمي�ة
 ال�تي تخ�اض لت�أمين العدال�ة الن�اجزة والمش�اركة المتس�اوية ،وبن�اء منظم�ة ام�م

متحدة متينة  وفاعلة ذات تمثيل حقيقي لعضائها .

 Tشكرا جزيل 

 


