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 ترجمة من النرويجية

 

 

 سيدي الرئيس

 .منذ بدايته 2009عام  العالمة التي تهيمن على، يبدو أن األزمة هي 2008على النقيض من بداية عام 

لقد أصبحت األزمة عالمية ولحقت تبعاتها جميع أنحاء العالم . الحقيقيزمة المالية في االقتصاد تؤثر األ
والتنمية والسيما في بقاع العالم األآثر  ةالرعاية االجتماعية والهجرأنها تؤثر أيضا في العمالة و. األخرى

ثة بما في ذلك بعض المناطق إن استقرار البلدان الحدي. فقرا والتي تعاني أيضا من األزمة الغذائية
 .المجاورة لنا قد أصبح مهدد

ألطفال امن  –ُيرغم المدنيون . تشتعل وُتشن الحرب على المدن والقرىالنزاعات المحلية واإلقليمية إن 
هذا في غزة وسري النكا والكونغو وشمال أوغندا  نرى. أعباء ال تطاق حمل والنساء والرجال، على

 .ترآيز وسائل اإلعالم العالمية المستمربة عام تحظىعارك أخرى ال وفي ميادين مودارفور 

تقدم سوى حرز فيها ولم ُيإننا نستهل هذا العام بسلسلة طويلة من القضايا الرئيسية لم تجد لها حال بعد 
يحدث في ميدان نزع السالح حيث تتردد القوى ما  على سبيل المثال. ال ُيذآر يكاد محدود للغاية أو

ستارا من السرية  –مثل إيران  –ة المعترف بها في تخفيض ترساناتها وحيث تسدل بلدان جديدة النووي
 .على نشاطاتها النووية

أنه ليس آنذاك سوف تبين بلدان العالم . سوف ينعقد مؤتمر تغير المناخ في آوبنهاجن بعد عشرة أشهر
سية على ضوء التوصيات العلمية في الوسع قياس اإلرادة السيا هثمة مجال لضياع الوقت هباء وأن

 وعلى ضوء إلى مستوى آبير انبعاثات غازات الدفيئة تنص على ضرورة تخفيضالواضحة تماما والتي 
 .المبادئ الجديدة لتقاسم العبء ونقل التكنولوجيا

تتعرض ال تزال فعاما منذ تبني اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  60على الرغم من مرور أآثر من 
نزاعات  وتندلعمن الجوع والمرض شعوب تموت و قائمة وق األساسية النتهاآات وعقوبة اإلعدامالحق
 .مختلفة وأجناس وثقافاتإلى أديان وعقائد  وننتمي سكانبين 

لى الشعور بمزيد ، فرق يبعث ع2009فرق آخر في عام الرئيس،  سيديفي نفس الوقت، نرى  بيد أننا
ناك إيمان متجدد بأنه في الوسع بل وينبغي حل النزاعات عن طريق ه: من التفاؤل والطموح السياسي

 .ينالدبلوماسية النشطة والتعاون والتفاعل الدولي الدينامي

 .أنها تستطيع التعامل مع األزمة شريطة أن تتحلى باإلرادة السياسية. إن بلدان العالم ليست عاجزة



آانون /يناير 20للواليات المتحدة األمريكية في  إن تقلد بارك أوباما منصب الرئيس الرابع واألربعين
 .ةإعطاء دفعة جديدقيام أقوى دولة في العالم بأمال ملموسا في  يبعثالثاني 

 السيد الرئيس،

إن الرئيس أوباما لم يضع الواليات المتحدة على درب جديد فحسب، بل أنه قد غّير جدول األعمال 
اإلنسان على القانون الدولي وحقوق النبر ط األولى وشدد العالمي ووضع سياسة االلتزام على الخطو

مقارنة بالسنوات الثمانية  املحوظ اتباينبالفعل أننا نرى . ثيرها تغير المناخالتحديات التي ي ورفع
 .المنصرمة

. دور الزعامة المسئولة تقلدال يترك الرئيس الجديد مجاال للشك في أن الواليات المتحدة ال تزال تنوي 
الواليات لن تتخلى . حديات عديدة، ولكن الرئيس يصر على أنه في الوسع مواجهة آل هذه التحدياتالت

االستهاللية، استوحى ولكن في آلمته . استخدام القوة على الصعيد الدولي علىالمتحدة عن الحق والقدرة 
ولنا الحق في التصرف آما حمايتنا وال تخ"أن القوة وحدها ال تستطيع "من الزعماء الذين أدرآوا  اإللهام
 ليس وفقط"الفاشية والشيوعية،  بمحاربةوأدلى أن الزعماء األمريكيين السابقين قد قاموا . "يحلو لنا

 ."بالصواريخ والدبابات ولكن بإبرام التحالفات القوية والتحلي باإليمان الراسخ 

جميع  تجاهجدد تم التزامعن تنم ت الوهلة األولى، أعطت إدارة الواليات المتحدة الجديدة إشارا   ذمن
الكساد االقتصادي، العراق، إيران، : 2009عام  با التي تأثرت باألزمة منذ مستهلالقضايا تقري

العالمي،  تراراالح، اإلنسانأفغانستان، الشرق األوسط، األسلحة النووية، نزع السالح، انتهاآات حقوق 
 .والفقر المدقع

 عصاه في جعبتهباما ال يحمل وإن أ. سهلة حلولال توجد : أنهبينة من على  بيد أنه يتعين علينا أن نكون
 .سحرية

ام الرئيس مهأولى إن . آثير من مصالح الواليات المتحدة األساسية بدون تعديل بعد تغيير الرئاسةسيظل 
مصالح المثلما هو حال الحكومة النرويجية المفَوضة بتعزيز حماية مصالح الواليات المتحدة بالضبط 

 .النرويجية

غير . في معظم األوقات وآما آان الحال مع اإلدارة السابقة، تلتقي مصالحنا ومصالح الواليات المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية بما في ذلك أثناء  مواقفأن الرؤى النرويجية تختلف من وقت آلخر عن 

 .إدارة أوباما أيضا

سياسة  الذي طرأ علىير الملحوظ يل منذ الحظنا مثل هذا التغقت طوومع هذا، السيد الرئيس، لقد مر و
ير في نظرة إن ما نشهده هو تغ .واختيار الوسائل واإللهامنهج مالواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بال

أآبر قوة في العالم تعترف ". هؤالء"ضد " نحنب"الواليات المتحدة إلى العالم، حيث لم يعد األمر يتعلق 
عامة بقوة إن الواليات المتحدة األمريكية تنوي ممارسة الز. بلدان العالم مترابطة وتستحق االحترامبأن 

 . فقطوليس بالقوة " القدوة"



 وصالت ةوثيقإقامة تعاون المضي قدما و نحولع طتن. إن الواليات المتحدة األمريكية أهم حليف للنرويج
في جميع القضايا الدولية التي تتاح لنا  وأالثنائي  الصعيدى علسواء أآان ذلك  –مع اإلدارة الجديدة  قوية
 .نكون في موقف يمكننا من تحقيق الفارقو القدرةفيها 

 السيد الرئيس،

لسياسة او الدولية نمط عالقات القوى على آثاراالقتصاد الدولي األزمة العالمية في ا ستترتب على
القول منذ الثالثينيات، يكفينا  ءاسو األزمات أآثرمة األز إن آانت هذه .على المسرح الدولي الخارجية

 .مدمرةمأساوية  عواقبتلك األزمة آنذاك بأنه قد ترتبت على 

 على عواقب خطيرة بيد أنه سوف تترتب. إلى نفس المصير هذه المرة تودي بنا األزمةأن ال ينبغي 
وفقا . نزوح السكانرمة والهجرة والعاالكساد االقتصادي والبطالة المتزايدة والتوترات االجتماعية 

مليون نسمة على  50عدد قد يصل إلى  خيم على رؤوسبطالة يلمنظمة العمل الدولية، هناك خطر 
اضطرابات و استقرار السياسيعدم ، قد يؤدي إلى بدوره وهذا .األزمة الحالية من جراءالصعيد العالمي 

 .اجتماعية

ودارت  حاشدة سياسية خروج مسيرات، أدى الكساد إلى "اريج"و" ريكيافيك"في مدن مجاورة لنا مثل 
زمام  حكومة جديدة تولتنتيجة مباشرة لألزمة، آ. مناقشات حول السير في طرق جديدة مختلفة تماما

 .نيسان/أبريل 25جديدة في  انتخاباتلتحضير هى بصدد اتخاذ التدابير الالزمة و أيسلندافي  الحكم

 مشترك يربط بيننا تاريخ. لنا أختإن أيسلندا بلد مجاور وحليف وأمة . بإننا نتابع تطور الوضع عن آث
سوف تساعد النرويج وبلدان الشمال األخرى أيسلندا : وبالتالي، فأن اختيارنا واضح. عميقةوجذور ثقافية 

 .عن تقديره لهذا الموقفيعرب شعب أيسلندا وفي أوقات األزمة 

لتي ع اضطرابات اجتماعية وسياسية في البلدان اووق احتمالم ينبغي أن نكون على أهبة االستعداد أما
 .والسيما في البلدان األآثر فقرا ومن زيادة آبيرة في البطالة، شديد في النموتباطؤ تعاني من 

نموا اقتصاديا متينا، التعامل مع انخفاض معدل النمو فضال عن  شاهدت، التي اآلن الصينعلى يتعين 
روسيا البلد و . شبكة أمان اقتصادي أو اجتماعيإلى لذين يفقدون عملهم ويفتقرون الماليين ا عدد زيادة

 .ها السياسية هناكعواقببعد وال نعرف . هذه األزمةيعاني أيضا من المجاور 

يبدو أن عام . التعامل مع األزمة على عزيمتهاالعالم والبنوك المرآزية حكومات  أظهرتحتى اآلن، 
 . ات اإلنعاشسوف يكون عام صفق 2009

الترابط بين  بيد أن. لم يكن واعدا بنفس الدرجةبين التدابير المتخذة  الدولي التنسيق مستوىومع هذا، فإن 
األزمة إلى نزاعات  تحولتفادي على مقدرة من عالم اليوم  ور باإليمان بأنشعيدفعنا إلى الالبلدان 
 .مفتوحة

 السيد الرئيس،

، أود الترآيز على وهنا. بعد ولم يلح بصيص نهايتها في األفق. عالمية إننا نقف في وسط أزمة اقتصادية
 .فضال عن تلك التي ذآرتها آنفا، سوف تؤثر في السياسة الخارجية –ثالثة اتجاهات 



 .العالمي على الصعيد السائد القوى عالقات تحول نمطالتعجيل من تساهم األزمة االقتصادية في : أوال

في نهاية الحرب العالمية  ىتوزيع القونمط ر التعاون الرئيسية العالمية وفقا لآثير من مناب لقد تشكل
ربما تفقد المنظمات الدولية شرعيتها . عما آان عليه آنذاك ولكن عالم اليوم يختلف اختالفا شديدا. الثانية

ند اللجوء بوضوح اليوم ع الصورة هبرز لنا هذتو نجح في عكس هذا الواقع المعاصر،لم ت ماوفعاليتها 
 .والريادةإلى هذه المنظمات الستقاء اإلرشاد 

في  اجتماعاعندما عقدت آبرى االقتصاديات العالمية . بالفعل يتحققأن التغيير  تشير إلىهناك عالمات 
 للتعامل مع األزمة المالية، فلم تعقد االجتماع في إطار مجموعةالالزمة نوفمبر لمناقشة التدابير الدولية 

مؤتمر القمة على مستوى مجموعة العشرين، انعقد  بل. السبعة أو الثمانية لصناعية الرئيسيةالبلدان ا
سوف . في المجموعة أساسيين حيث تعد فيها بلدان مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين أعضاء

يس في الوسع ل. النصيب األآبر من نمو االقتصاد الدولي بالفعل في هذه البلدان ،2009 عام في ،يتحقق
 .البتة مناقشة التدابير التي تتخذ للتعامل مع األزمة ما لم تجلس هذه البلدان حول المائدة

مساندة بوولن ُيبرم اتفاق جديد في منظمة التجارة العالمي ما لم تشترك فيه بلدان مثل الهند والبرازيل 
  .عكس مصالحهاأن االتفاق الجديد يبر وشعيتوفر لها الآثير من البلدان النامية 

في موقف يمكنها توجد البلدان النامية اآلن  .ينطبق نفس المنطق على أي اتفاق يبرم حول المناخ مستقبال
 .تقاسم العبء بشكل أآثر إنصافا الرامية إلىطلباتها لى إمزيد من القوة  إضافةمن 

تبلور الوعي نتيجة  يأتيلكنه آغنيمة حرب، ولم يتحقق هذا التقدم . يسير هذا االتجاه في الوجهة السليمة
 .األزمة في أوقات

وفي نفس الوقت، فإن توسيع عضوية مجموعة القوى السبعة أو الثمانية لتصبح مجموعة العشرين أمر 
ينبغي إشراك بقية بلدان العالم، مثل النرويج وبلدان الشمال  .الشرعيةبطابع  ويحظىجدير بالدعم 

تفحص . هذا تحقيق حول آيفية واسعة النطاقمناقشات  ءإجرانحن في حاجة إلى . أيضا األخرى
 اجتماعتقديم مساهمة في النرويج وبلدان الشمال األخرى من  الطريقة التي ستتمكن بهاالحكومة اآلن 

 .نيسان القادم/أبريل 2في لندن في  المزمع انعقادهمجموعة العشرين 

 إدخال الرائدة إلى إبرام اتفاق حول انالبلد انطالقا من نفس المنطق، فقد حان األوان آي تتوصل
 ضعفا مجلس األمن زداداإن  نخسر جميعاسوف . مجلس األمن وتوسيع عضويته ات علىإصالح

 .نفوذه انكمشتو

 .ال ينبغي علينا تفادى هذا النقاش. الدولي نمط البناءوبمعنى آخر، يتعلق األمر هنا بإصالح 

على وزن أآبر من بلدان مثل الصين والهند  فيه حصلت عالقات القوى إلى نمط جديد نمطتحول إن 
النفوذ االقتصادية والدور السياسي، يعد أحد أآثر التطورات أهمية على المسرح السياسي الدولي في 

على ضرورة زيادة معرفتنا وخبراتنا وتوسيع اتصاالتنا بهذه البلدان النبر يشدد آل هذا . السنوات األخيرة
 .الرئيسية



. ونزيدها عمقا مع الصين الصين الشاملة نوسع في ظلها من اتصاالتنا إستراتيجيةصدد تنفيذ نحن اآلن ب
تعمل ، آما أنها اإلنسانحقوق مباشر ونقدي لتتضمن إقامة حوار شامل وإستراتيجية واسعة النطاق أنها 
 .المدني في البلدين بين العاملين في المجتمع يع نطاق االتصالتوسعلى 

الهند التي ترمي إلى تعزيز التعاون بين النرويج والهند  إستراتيجيةيار القادم، سوف نقدم أ/في شهر مايو
 .اإلستراتيجيةمثل هذه بلورة األوان للقد حان . بهذا البلدبغية زيادة معرفتنا 

  رؤيةخطر  تصاعدهناك اتجاه آخر يشوب السياسة الخارجية يرتبط باألزمة االقتصادية وهو  نيااوث

عند النظر . أزمة الثالثينيات في مواجهةآثير من البلدان  آان هذا هو التدبير العادي الذي اتخذه. ةالحمائي
 واشتدادالحمائية التنافسية والمتخذة لمواجهتها التدابير  وبين األزمة بين امباشر ا، نرى خطالخلفإلى 
 . صراحةمجابهة والزمة عمقا األ

ففي أوروبا، يلعب تعاون . معظم زعماء عالم اليومخ في أذهان هذا الدرس الفريد راسلدي انطباعا أن 
 بالتهجمهاما في الحيلولة دون وضع حواجز تجارية طائشة وقيام دولة مجاورة دورا اإلتحاد األوربي 

 .هذا استقرارا والسيما بالنسبة للبلدان األعضاء الجديدة خلقي. ة األخرىروجاالدولة الم على

اليوم على  ترتفع. مقّنعفي شكل  هذا الضغط ، وغالبا ما يأتيحمائيةمزيد من ال ذتخاال شدةضغط ال يزداد
تطالب، على الرغم من رغبة الرئيس أوباما، بوضع في الكونجرس األمريكي  أصواتسبيل المثال، 

سوف . اجسيم اخطر االتجاه هذا يعد. مشاريع قوانين اإلنعاش االقتصاديفي " أمريكي الشراء"شرط 
 .قاطبة من الحمائية التنافسية في العالم تسلسليرد فعل  ل فتيلاشعإ يؤدي إلى

تتأثر أن أن النرويج بلد ذو اقتصاد مفتوح وبالتالي فإنها تعتمد إلى حد بعيد على التجارة الدولية ويمكن 
وبالتالي، سوف تعمل الحكومة جاهدة في جميع المنابر ذات الصلة على . بشدة من جراء مثل هذا التطور

مفاوضات منظمة التجارة الدولية  تكليلسوف نواصل المساهمة بنشاط في . مواجهة الحمائية المتزايدة
 .بنجاح

 معصومة عن الخطأ السوق الحرة أن القائلة فكرةالإلى إضعاف األزمة االقتصادية العالمية  أدت: ثالثا
 .وزعزعت اإليمان بها إلى حد بعيد

أن الفلسفة السياسية واالقتصادية التي تؤمن بأن السوق تضبط أوباما قال الرئيس في آلمته االفتتاحية، 
 ".ل هيليتوآاب"الـ أمامآانت هذه العبارات قوية، تلك التي ألقيت من . نفسها قد ولت

على االقتصاد العالمي الحالي  ةالفعلي الرقابةمن  امزيدإجراء قواعد أفضل ووضع هناك حاجة إلى 
على أساس الصالح الذاتي تختار بلدان العالم،  آيعلينا العمل . نهياردرء خطر االلتجنب الخلل ول

يعد حسن  التيالمستنير، دعم هياآل التعاون السياسية والقواعد والمنظمات المشترآة في جميع الميادين 
اإلدارة فيها أمرا منشودا بما في ذلك المناخ والمال والصحة والوقاية من األمراض والهجرة والميادين 

 .األخرى

المنبر الوحيد الذي األمم المتحدة ال تزال . منح األمم المتحدة دورا رئيسيا علينا في هذا الصدد، ينبغي
 .تمثل فيه جميع بلدان العالم



 إلى مجرد إعادة إنشاء تؤولأن جملة التدابير االقتصادية وصفقات اإلنعاش لن  لضمانيتعين علينا العمل 
  .التي آانت سارية فيما قبل األزمة الهياآل والقواعد ذاتها تلك

تقدم  تحقيقتغير المناخ عن طريق  جديدة أن تمهد الطريق للتعامل مع متطلباتيجب على التدابير ال
 استدامةواستهالك أآثر  إنتاج التوصل إلى نمطالبحوث وي تكنولوجيات المناخ الجديدة وف ملموس

من حيث ينبغي أن يتغير النمو . ان التي تشهد نموا سريعاوإعطاء حوافز أقوى لنقل التكنولوجيا إلى البلد
 .الطابع والمضمون

فقد ، )2008تقرير آفاق الطاقة العالمية لعام (خر التقارير التي وضعتها وآالة الطاقة الدولية آلوفقا 
 .سبقمما آان متوقعا لها فيما  أسرعوتيرة بثاني أآسيد الكربون على الصعيد العالمي  انبعاثات تزايدت

البلدان الثرية  تتخذولذا يجب على مؤتمر تغير المناخ في آوبنهاجن وضع اتفاق دولي عن المناخ 
في نفس تتعهد آبرى البلدان النامية بشكل آبير واالنبعاثات تخفيض بموجبه االلتزامات الضرورية ل

 .ملحوظبشكل ها اتالوقت بتخفيض انبعاث

تي أعطتها الواليات المتحدة والتي تفيد بنيتها في أن تلعب دورا بيد أن اإلشارة ال. إن المفاوضات مضنية
لقد . لهذه المفاوضات انعقاد المؤتمر قد تعطي دفعة جديدةتاريخ محوريا رائدا خالل الفترة المتبقية حتى 

الواليات المتحدة ذاتها إلى مستوى  فيأعرب الرئيس أوباما عن نيته في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة 
تتمكن  أنمن الضروري أيضا . دينامية جديدة اإلشاراتمثل هذه  تعطي. 2020بحلول عام  1990م عا

 .آل من الواليات المتحدة والصين من التعاون سويا خالل الفترة المتبقية حتى آوبنهاجن

يخية بتنفيذ صفقة تار) آريسماس(إن القرار التاريخي الذي اتخذه االتحاد األوروبي قبل أعياد الميالد 
يلقي قرار االتحاد األوربي . خطورة تغير المناخ العالميمدى تتعلق بالمناخ والطاقة إنما يبرهن على 

وتيرة المجهودات المبذولة لمكافحة  ضعف تعني بالضرورةالضوء أيضا على أن األزمة االقتصادية ال 
 .األوروبي في هذا الصدد إننا نرحب بالدور القيادي الذي يلعبه االتحاد. بل العكس –تغير المناخ 

ة ي، أهمية الترتيبات الحكومفيه الكثيرالحرج الذي وضعت والوضع  –برز األزمة االقتصادية آما ُت
لقد بذلت . يتماشى هذا مع نموذج المجتمع االسكندينافي. شاملةالرفاهة تحقيق ال وتدابيرالمضمونة 

سويا سوف نعمل . جدول أعمالها عه علىووضالنرويج مجهودات من أجل تعزيز مفهوم العمل الكريم 
مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية وآثير من البلدان األخرى من أجل أن تحظى تلك 

ينطبق هذا خاصة على إدارة الواليات المتحدة الجديدة التي أعربت عن . القضايا الهامة باألولوية العالية
 .اهتمامها بهذا العمل

 .األزمة االقتصادية  لمواجهةتدابير قوية  تتخذ الحكومة

تلك  مواتية مثلفي نقطة بداية  نفسه ، سيدي الرئيس، بأنه قلما يجد بلد آخرىأال نسنيتعين علينا  ولكن 
بين أزمة عضوية هناك صلة ترابط . باألزمة تأثران البلدان األآثر فقرا أآثر إ .التي نقف فيها نحن

 ةوسياسي ةواقتصادي ةإنساني أوضاع مما يؤدي إلى وتغير المناخ الدوليةالغذاء واألزمة االقتصادية 
 . االرتفاعوهذا العدد آخذ في . من الجوعأآثر من مليار نسمة يعاني اليوم  .ةمعقد

ليس وقت لنا  ،بالنسبة ،اآلن الوقت. إن الفقر يهدد السلم واالستقرار الدوليين. لوقبغير م أمرهذا 
 .إظهار التضامن الدولي القدرة علىنخو و العزيمة تتراخى فيه



 السيد الرئيس،

على الصعيد  نحو أفغانستان 2009سوف يستمر التزام النرويج الدولي الرئيسي الواضح في عام 
 .اإلنساني والسياسي والعسكري

غ نساهم سنويا بمبل. والسودان فإن أفغانستان أآثر الحائزين على المساعدات النرويجية فلسطينسويا مع 
وأصبحت  2008نا في هذا البلد في عام االدبلوماسي والتزام م تمثيلنادعوقد قمنا ب. مليون آرونة 750

أآبر عدد من قوات الشرطة يشترك في أفغانستان . السفارة النرويجية في آابول من آبرى السفارات
 الزى مليمن حاورجل  امرأة 600آما يشترك عدد يصل إلى . في الخارجالتي تعمل النرويجية 

عدد آبير من األفراد إنه . (ISAF)القوة الدولية للمساعدة األمنية في أفغانستان الرسمي في عمليات 
 .المؤهلين على مستوى رفيع

 .بمثابة استثناء 2009لن يكون عام . صعبة وخطيرة المهمةآانت لقد 

وفقا للخطة، . تجاه السليمنسير في اال آنالمعرفة ما إذا  احاسم اسوف يكون اختبار 2009بيد أن عام 
 20، في األقاليمللرئاسة ومجالس  –حملتها االنتخابية الديمقراطية الثانية أفغانستان سوف تنظم 
مليون آرونة  70طويلة األمد ألفغانستان، ُخصص مبلغ في إطار المعونة . من هذا العام آب/أغسطس

األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان  بعثةوهذه االنتخابات بناء على طلب السلطات األفغانية ل
(UNAMA)لنا ، وبالتعاون مع بلدان الشمال المجاورة. 

يعيش : حرز حتى اآلنذي ُأننسى التقدم ال أالبمكان على الرغم من أن الوضع ال يزال صعبا، من الهام 
 (GNI)  القومي اإلجمالي الدخل  ارتفع . من السكان في مناطق تتوفر فيها الخدمات الصحية% 85حاليا 

ارتفعت اإليرادات الحكومية إلى أآثر من أربعة آما ، 2002منذ عام % 70للنسمة إلى أآثر من 
أرقام األمم على بناء . جميع أنحاء القطر على يوزعونمليون آتاب دراسي  22يصدر اآلن  .أضعاف

عام، يكون في الوسع إضافة أربعة أقاليم وفي هذا ال. المتحدة األخيرة، يستمر إنتاج األفيون في االنخفاض
 .أيضا وفي هذا العام - من األفيون في العام الماضي ةخاليتي آانت الثمانية عشر ال ة األقاليمإلى قائم

ويجري آثير من . عسكريا ومدنيا –سياستها  تعيد النظر في لقد أدلت الواليات المتحدة بأنها سوف
 قيام الدبلوماسية األمريكية من جهة أخرىإننا نتوقع . إلى أفغانستانالحديث حول نقل القوات من العراق 

 .مل آل من أفغانستان والبلدان المجاورة لهاقوية تششن حملة ب

 ضديسيطر على اإلستراتيجية الرئيسية في أفغانستان مفهوم الحرب العسكرية  منذ سنوات طويلة، آان
 .عسكريان مستقبل أفغانستان وآانت وجهة النظر أنه في الوسع تأمي. اإلرهاب

وإدخال اإلصالحات السياسية ومنذ سنوات طالت، قلما رآز المجتمع الدولي على أهمية بناء الدولة 
التصالح الوطني واتخاذ التدابير التي ترمي إلى إشراك البلدان المجاورة في المجهودات التنمية وتحقيق و

 .استقرار الدولةمن أجل تحقيق التي تبذل 

 فيمفتاح النجاح يكمن . ، وهو أحد األمور التي تدعمها النرويجترسيخ جذورهفي  جديد وعىبدأ لقد 
إن دورنا هو تعزيز قدرة األفغانيين على تولي مسئوليات األمن  .)األفغنة( إضفاء الطابع األفغاني

فغاني والشرطة المجهودات المبذولة من أجل دعم الجيش الوطني األال بد وأن تستمر . والتنمية بأنفسهم
 .األفغانية



 نيسان من العام الماضي/التي انعقدت في بوخارست في ابريل منظمة حلف شمال األطلسيقمة  أيدتلقد 
 ضرورةوفي باريس، آان هناك اتفاق آامل على . باريسبلك مؤتمر المانحين ألفغانستان هذا النهج وآذ

بعثة األمم المتحدة وتنسيق المجهودات في إطار نحين من قبل المااألخذ بعين االعتبار أولويات أفغانستان 
يجب بذل المزيد  ،ولكن على الرغم من التوصل إلى اتفاق. (UNAMA)لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 

بين المواءمة البلدان المانحة  تحققمن الهام على وجه الخصوص أن . التزامبغية تحويل هذا االتفاق إلى 
بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ت أفغانستان التي أيدتها مجهوداتها وبين أولويا

(UNAMA). 

أما أفغانستان، من جهتها، فقد تعهدت في باريس بإدخال إصالحات سياسية واقتصادية وبمكافحة الفساد 
ال إال أنه  تفيد بإحراز تقدم،عالمات وجود اتخذ التزاما ومن  قد على الرغم من أن البلد. والمخدرات

 سوف نتوخى مزيدا من الوضوح في طلباتنا بأن تقدم السلطات. يزال هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه
إنتاج المخدرات والدفاع عن حقوق مكافحة الفساد والجريمة المنظمة ونصيبها في مكافحة  األفغانية
 .اإلدارة السليمة الجيدة خطوات نهائية ترمي إلى تحقيق باتخاذوبأن تقوم هذه السلطات  اإلنسان

ن نتحلى بالجرأة الستكشاف سبل تعاون أبغية إحراز التقدم، يتعين على آل من األفغانيين وعلينا أيضا 
باآستان  تعاني .فيهالبلدان المجاورة  يتطلب إشراكإن التوصل لحل ما من أجل أفغانستان . جديدة

القاعدة والمجموعات المتمردة من لتي تقودها من أعمال زعزعة االستقرار ا وأفغانستان على السواء
أدان المجتمع الدولي الهجمات لقد . مجهود منسق لمكافحتهمبذل هناك حاجة إلى . على جانبي الحدود

 . والتي أظهرت مدى خطورة تصاعد الوضع في اإلقليم في الهند" مبايوم"اإلرهابية التي ُشنت على 

نعم، إن  .امدني اإجراء االنتخابات وتعيين رئيس من دا على الرغمشديالوضع في باآستان قلقا تطور يثير 
آكل  اإلقليماستقرار لتحقيق سوف تكون بكل تأآيد حاسمة  في هذا البلد التي تجري السياسية تطوراتال

 .أفغانستان الوضع في الحال بالنسبة لتطور عليههو مما  أآثر

باآستان وأفغانستان وإيران يكون من شأنه منع هند وى إبرام اتفاق عريض يضم الولذا، يتعين العمل عل
يجب البدء بحوار مع إيران . ضد بعضها البعض واإلقليميةزعات المحلية انمهذه البلدان من استخدام ال

 .من أجل دفع هذا البلد إلى تحمل المسئولية بصفته بلدا مجاور ومؤثر في اإلقليم

في اإلقليم يكون قادرا على  اقتصاديديدة إلقامة تعاون وفي نفس الوقت يتعين علينا البحث عن فرص ج
 .المعدنية ضخمة ورواسبهإلقليم من المياه والطاقة هائلة إن موارد ا. تعزيز التنمية

 المجتمع الدولي مساندة المصالحة الوطنية وأنعلى بغية المساهمة في تحقيق استقرار أفغانستان، يتعين 
تحظى حكومة آابول بالشرعية في نظر ينبغي أن . أيضا ه اإلرادةتحليها بهذعلى أفغانستان تبرهن 

أن يجب  .الطالبانتدعى تلك المجموعات التي تنتمي اليوم إلى فئة غير متجانسة  نظر فياألغلبية وأيضا 
 .أساس دستور الدولة وتقاليدها وأولوياتها علىاألفغان أنفسهم  تنبثق مبادرة الحوار عن

 السيد الرئيس،

يجري الترآيز . المجتمع الدولي انتباهفي مرآز ت الحرب في غزة الشرق األوسط، من جديد، وضعلقد 
على نحو  الذين تضررواير المساعدة للسكان الحرب وتوف النار وعلى خسائراآلن على وقف إطالق 

 .االنتخابات الجارية في إسرائيلنتابع واليوم  .شديد



عملية السالم ل بالنسبةالحرب، ليس  عواقبالترآيز على  ينبغي، علينا ذلك ويتعينإن تطلعنا إلى األمام، 
 .أعلىعلى اإلقليم آكل بدرجة وأيضا بين إسرائيل والفلسطينيين فحسب، بل 

مزيدا من  فيه المتطرفة اإلسالميةتكتسب الحرآات إنه إقليم . سياسية حراكإن الشرق األوسط بأآمله في 
 .الحرية والديمقراطية تحديا لعدد من األنظمة القائمة اليومفيها  تتوفرإجراء انتخابات  ويعد. الشعبية

 سببربما لهذا ال، أو  السلطة السياسية مغلقا على الرغم نحوولكن، غالبا ما يكون المسار الديمقراطي 
 .هصوت وبإسماعالتنمية وبالحصول على عمل ب بطالشعب يو – االجتماعية الشديدةالتيارات من ، بعينه

 .مزيدا من الشرعية المتشدَّدينراء ب، ونتيجة لذلك تكتسب آاالستقطايتزايد 

من قبل الطرفين  هذا النزاع وأسلوب إدارة النزاع القائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يترتب على
 .رئيسية على اإلقليم عواقب وخيمة

والمسار السياسي  تفاوضالذين يختارون طريق االعتدال والوهو أن الزعماء  يثير الفزعهناك واقع 
بخفي  يعودونإن الزعماء الفلسطينيين الذين يسيرون في طريق المفاوضات . يخذلون في أغلب األوقات

، وعلى ضوء صور واآلن. قوة الفلسطينيين الذين ينادون بالمواجهة وبالعنفمن  يعزز هذا الواقع. حنين
 من بينهم صالبة ويتقهقر هؤالء الذين ينادون يليةاإلسرائمواقف ال، تزداد ةواإلقليمي ةالمحلي اتالتهديد

 .حلول الوسطبالتفاوض وب

نها ترتبط آما أ. إنها ترتبط باستمرار االحتالل. على ضوء هذه اآلفاق، ينبغي النظر إلى الحرب في غزة
أيضا ترتبط الهجمات الصاروخية وو اإلرهاب من جراء ا إسرائيلتتعرض له حالة األمن التيبعدم توفر 
إنها مرتبطة بانقسام . مواقفها ترسيخ بغرضمن قبل بلدان تستخدم المجموعات المحلية  الفاعل بالتدخل

 .الفلسطينيين على أنفسهم

واآلن وقد انتهت هذه الحرب، هناك عديد من الدالئل على أن هؤالء الذين اختاروا العنف والحلول 
 .ا عليه فيما سبقالعسكرية آوسائل سياسية قد خرجوا منها أقوى مما آانو

إن النرويج سويا مع آثيرين آخرين، قد . تفادي نشوب هذه الحرب، سيدي الرئيس، آان في الوسع
فرض ريق بشكل جماعي عن طالسكان  آافة علىالخانقة قبضة ال إحكام عواقبحذرت إسرائيل من 
ق الصواريخ على تطل ج بانتظام هجمات حماس العشوائية التي آانتلقد أدانت النروي. الحصار على غزة

اشتعال حرب مخاطر  إلىبكل وضوح  انتباه حماس النرويجيالمبعوث  وجهلقد . ن اإلسرائيليينالمدنيي
 .الهجمات هذه مدمرة إن استمرت

لقد أآدت الحكومة على حق إسرائيل في الدفاع عن سكانها ضد الهجمات الصاروخية التي تطلقها 
وقت، قمنا بإدانة الهجمات الشاملة وغير التناسبية التي شنتها إسرائيل وفي نفس ال. الميليشيات الفلسطينية

 .على المناطق السكانية شديدة الكثافة في غزة

 .آخر اظلم ارتكاب ظلمال يبرر 

ربما تثير الصواريخ التي أطلقها . في هذه الحرب، انتهاآات للقانون الدولي مرة أخرىلقد وقعت، 
ويتعارض جزء من . ة المسئولية الجنائية الفردية وفقا للقانون الدوليقضي المدنيين على حماس مناصرو

حماية السكان تها المتمخضة عن القانون الدولي والتي تنص على إدارة إسرائيل للحرب مع التزاما



حماية السكان المدنيين  على ضرورة لقانون اإلنساني الدوليا ينص. ةالمسلح المنازعاتالمدنيين أثناء 
 .المنازعاتالمسلحة بغض النظر عن أسباب  نازعاتالمأثناء 

ر ّسية، وإن تمستقل من جهةإدعاءات ارتكاب انتهاآات جسيمة للقانون الدولي  يجب إجراء تحقيق في
 .أمام العدالة رفعه ،األمر

تعد . تؤيد النرويج أمين عام األمم المتحدة الذي نادى بإجراء تحقيق في الطريقة التي ُشنت بها الحرب
 .خطوة أولى طبيعيةبمثابة ذه الخطوة ه

جلساته إلجراء نقاش حول موقف القانون  تكريس أحدمجلس األمن لألمم المتحدة  منآما طلبت النرويج 
آانت هذه  .آانون الثاني/يناير 29عقد مجلس األمن اجتماعات حول هذه القضية في . اإلنساني الدولي
 .الخطوة إيجابية

 . يحظى به الذي على المنزلة التي يتحلى بها واالنتباه من جهةاني الدولي يتوقف وضع القانون اإلنس

 السيد الرئيس،

بيد أن الوضع ال يزال شبيها بما آان عليه قبل . النتصارا يعلنانانتهت حرب غزة بطرفين متحاربين 
أصبح  انقسامو جسيمةعدد القتلى والجرحى وخسائر مادية  هوالفارق  .بدء الحرب من حيث خطورته

 .بل أيضا بين بلدان اإلقليم آكل فحسب ليس بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،أعمق مما آان عليه سابقا

وآالة األمم المتحدة ل، زادت النرويج دعمها 2006عام  ذمن. اإلنسانية المساعدةلعمليات  أولويةإننا نولي 
ليصل % 50بأآثر من ) UNRWA( روااألون -إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

تعد األونروا شريان الحياة لسكان غزة الالجئين، بل وأصبحت أآثر من ذلك . مليون آرونة 150إلى 
اللجنة االستشارية التابعة لألونروا، مما ينيط بنا مسئولية تتقلد النرويج حاليا منصب رئاسة . بعد الحرب

على ضوء الوضع . مساعدات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيينخاصة نحو تعبئة الدعم المالي الضروري لل
 .قدوتنا إقتداءنناشد البلدان األخرى ي، سوف نرفع من مستوى دعمنا والحال

مليون  800السالم في الشرق األوسط، إجماال، ما قيمته بلغ دعم النرويج لألراضي الفلسطينية ولعملية 
 .2008آرونة في عام 

نبر المانحين للجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى م تتولى النرويج رئاسة
في الشهر الماضي، . التي يشترك فيها آل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل) AHLC( الشعب الفلسطيني

أآد مجلس األمن لألمم المتحدة من جديد على الدور الرائد الذي تلعبه لجنة االتصال المخصصة لتنسيق 
عندما طلب من البلدان األعضاء توفير الدعم ) AHLC(مساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ال

احتياجات  معمن األساسي تنسيق مجهودات المانحين وضمان تماشيها . اإلنساني واالقتصادي لغزة
 .المستفيدين منهاوقدرات 

ولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني جنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدنظرا لرئاستنا لل
)AHLC( ه في بداية الشهر القادممصر في تنظيم مؤتمر المانحين في القاهرة المزمع عقد مع، نتعاون .

 .رغبة مصر، وافقنا على رئاسة االجتماع بالمشارآة نزوال عند



قتصاد مبادرات مؤتمر المانحين الجديد بمعزل عن االإلى سوف نشدد على ضرورة عدم النظر 
آما هو الحال بالنسبة ألي مساعدة مانحين، . الفلسطيني والدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية الوطنية

 .سوف ُتبذل آافة الجهود لتحقيق تماشي المجهودات المبذولة مع خطط السلطة الفلسطينية

عدة الدولية المقدمة إلى جنة االتصال المخصصة لتنسيق المساللالربيع القادم، ربما نفكر في عقد اجتماع  
آي نقوم بوضع الشروط الضرورية اإلطارية لتعزيز تنمية فعلية ) AHLC(الشعب الفلسطيني 

 .لألراضي الفلسطينية

يعد من الحاسم أن تبقي . نتوقع من إسرائيل أن تفتح الحدود أمام المعونات الضرورية والحرآة التجارية
ة وأن تعمل المساعدات على تعزيز التنمية في جميع أجزاء السلطة الفلسطينية على قدرتها التنسيقي

 .األراضي الفلسطينية

إن السلطة الفلسطينية هي أساس الدولة الفلسطينية . الوحدة الفلسطينية أهمية مسألةعلى هذا بدوره يؤّآد 
سطيني، وما لم تنجح المساعي في توحيد الشعب الفل. ولكن الشعب الفلسطيني منقسم على نفسه. المقبلة

في الطريق  أي السيرسياسية، العملية ال فلسطينية القوة والشرعية الضروريتين لبدءفلن يتوفر للسلطة ال
 .تكوين آيان الدولة الفلسطينيةالوحيد الذي يمضي قدما نحو تحقيق السالم وإعادة البناء و

 .ن قبل الفلسطينيين ذاتهموبالتالي، ُوضعت المصالحة الفلسطينية مرة أخرى على جدول أعمال اإلقليم م
مؤقتة واسعة قدر اإلمكان تكون قادرة على تمهيد الطريق إن ما يجري مناقشته هو تشكيل حكومة 

 .وتحظى بدعم النرويجتقود مصر هذه المجهودات . فلسطينية جديدةانتخابات إلجراء 

تي تمكنها من إقامة سوف تكون مثل هذه الحكومة في حاجة إلى قاعدة تتوفر فيها جميع المعايير ال
 .عالقات دولية ومن استئناف مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل

النرويج  ُتقيم. عميقارتياب العالقات  ويشوب. إن عملية المصالحة والتي أصبحت مكثفة اآلن هشة
استخدام اإلرهاب  نشجبنحن : رسالتنا واضحة. اتصاالت مع جميع األطراف بما في ذلك حماس

آما . دعم أغلبية الفلسطينيينالحصول على وف يتطلب تمثيل القضية الفلسطينية أآثر من س. والعنف
 .المبرمة مع الفلسطينيينالسابقة  االتفاقاتاحترام جميع  أيضاة الدولية يعاآتساب الشر يتطلب

الحتالل وتبادل التهديدات األمنية آل هذا يقودنا إلى جوهر الموضوع، سيدي الرئيس، وأعني ا
 .في اإلقليم والتي تجوب جميع أنحاء العالم العربي بدرجة متزايدة الشديدةتوترات وال

إلى ويتعين أيضا النظر  .دولتينوجود أساس الحل القائم على مفاوضات استئناف يجب طلب وتوقع 
 .من منظور شامل هاوسائل التوصل إلى حلالجارية في اإلقليم و المنازعات

دون اللجوء إلى أساليب من شأنها أن تقوض هاب والحيلولة دونهما ولكن بينبغي مكافحة والتطرف واإلر
ليس في الوسع إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي إال عن طريق . ف القوى المعتدلة في اإلقليموتضع

مصالحهم ويعترف بمشروعية المشارآة فيه ألطراف ل الزمويكون ماألفق  يتسم بسعةانتهاج نهج 
 .واهتماماتهم

عمل واسع األفق من هذا النوع اإلسرائيليين والفلسطينيين من إبرام أول اتفاق سالم إطار مّكن  قدل
وجهنا نداء لقد  .مؤتمر مدريد شجيرة فيعم ابرأولى البمثابة أوسلو  اتفاقاتآانت . بينهما تاريخي



إننا نؤمن بأنه ال يزال من . 2006ستئناف مثل هذه العملية اإلقليمية بعد حرب لبنان في عام ال
 .الضروري تعزيز مثل هذا النهج اإلقليمي

للتوصل إلى الحل القائم  الالزممن المثير للقلق العميق أن الوقت . تتربص المخاطر بكثير من األمور 
اء المستعمرات على ظام اإلغالق اإلسرائيلي ومواصلة بنإن ن. يفوت بسرعةعلى أساس وجود دولتين 

 .لة يقوض إيمان الفلسطينيين بإمكانية التوصل إلى حل تفاوضياألراضي المحت

ضيق آفاق التفاوض  منال يقبالن المصالحة انقسام الحرآة الوطنية الفلسطينية إلى معسكرين  ويزيد
هاب الذي يستهدف المدنيين اإلسرائيليين وأعمال إن استمرار اإلر. اتفاق مع إسرائيل والتوصل إلى

حا يستغرق الحرب الوحشية التي يتعرض لها بشكل رئيسي السكان المدنيين الفلسطينيين قد فتح جرو
  .تضميدها أجياال قادمة

الجانبين وبشكل  آال تشير فيه استفتاءات اآلراء من تجري في وقت إن المأساة هي أن آل هذه األمور
 .الدعم العام للمفاوضات وللعناصر الرئيسية الالزمة للتوصل إلى حل سلمي متكرر على

 .مالسال إلقامةطريق  في التوصل إلى األملب يدفع إلى الشعور بعينه هذا السبب بيد أن

 السيد الرئيس،

ع لهذا النزاوقع آالف من المدنيين ضحايا . لقد اتخذ النزاع في سري النكا منعطفا مأساويا نحو األسوأ
 الذي وقع ضحية لهإليقاف إراقة الدماء يتعين اآلن بذل آافة الجهود . خالل األسابيع القليلة الماضية

 هذه توجيه انتباهنا إلى فيفي النرويج  التاميليونلقد ساعد . الشعب التاميلي على وجه الخصوص
 .المأساة

هيل التوصل إلى حل سلمي تس)  LTTE(نمور تحرير تاميل عيالم منذ أن طلبت حكومة سري النكا و
لقد آان وقف إطالق النار في عام . ألمامإلى اننا للطرفين أن التفاوض هو باب الطريق لنزاع، بّيل

بعثة الرصد لسري النكا  وهىاألخرى وضعنا آلية إشراف فريدة  واعدا، وبدعم من بلدان الشمال 2002
(SLMM). واسع تفاوضي ل في التوصل إلى حل سلمي أنقذت هذه اآللية آثيرا من األرواح وبعثت األم

 .النطاق

ولم ُيحترم وقف إطالق النار على األمد الطويل، وفشل الطرفان في . لم ينتهز الطرفان هذه الفرصة
بعثة الرصد لسري النكا لب من فشل وقف إطالق النار وُط. ة العملإظهار إرادة آافية لمواصل

(SLMM) االنسحاب منذ عام مضى . 

اآلن )  LTTE(نمور تحرير تاميل عيالم ُيوجد . الحوارالوقت، حلت أصوات المدافع محل منذ هذا 
مساحة صغيرة ويتعرضون  علىمدنيا سويا  250.000وتكدس حوالي  قويعسكري تحت ضغط 
النرويج باإلضافة إلى الواليات  حثت. مدنية رهيبة آالمالقتال الذي تسبب في دنا لقد أ. لخطر داهم

ويتوقع  الطرفين على بدء المفاوضات بغية إنهاء األعمال العدائيةيابان واالتحاد األوروبي ة والالمتحد
 .يكون وقف إطالق النار من بين أهداف هذه المفاوضات نأالدولي المجتمع 



تعمل النرويج  هنا. ضمان حقوق السكان التاميل المدنيين سوف يكون من الحاسم خالل الفترة القادمة
رائد في هذا الصدد، وسوف تبقى النرويج تحت تصرف الدور ال لعبالمجتمع الدولي في على أن يستمر 

 .الطرفين

 السيد الرئيس،

-2009م المتحدة خالل الفترة النضمام إلى عضوية مجلس حقوق اإلنسان لألمطلبا لالنرويج قدمت 
لوية عالية في السياسة إن المجهودات المبذولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان العالمية تحظى بأو. 2012

 . الخارجية للنرويج

العمل من  اعترت طريقالكبيرة التي  إن إنشاء مجلس حقوق اإلنسان لم يقضي على الفوارق السياسية
 إن الواقع. التي آانت قائمة قبل إنشاء المجلستلك الفوارق  –أجل حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي 

. ل اللجنة السابقةيعالم اليوم بدرجة أعلى مما آان عليه تشكرة صو هو أن تشكيل المجلس الحالي يعكس
 .أقلية يجدون أنفسهمإن هؤالء الذين يشاطرونا الرأي ربما 

إن مجلس حقوق اإلنسان هو، بل وسوف . العملااللتزام نحو  لعدمالواقع بمثابة حجة  هذااتخاذ ال يمكن 
ينبغي . هناك حاجة إلى صوتنا. ان في األمم المتحدةيستمر في آونه أهم هيئة حكومية دولية لحقوق اإلنس
 . أن يكون نهجنا هو العمل بنشاط في المنظمات القائمة

عمل على إقامة سبة لكثير من ميادين اليوم، سوف نفي هذه المجهودات المبذولة، آما هو الحال بالن
 المفتوح الذهن منأساس التعاون على و –شرآائنا التقليديين  عالوة على – األقاليم عبرتحالفات 

مواصلة إن أصبحنا عضوا في المجلس، سوف نواصل العمل على مد الجسور إي . واالحترام المتبادل
 .مراقبور الذي آنا نلعبه بصفتنا نفس الد

سنستمر في العمل بنشاط ضد عقوبة . ا األساسيةاآلونة، سوف نعلن بوضوح عن آرائن في نفس ولكن
 .الضعيفةل صالح حقوق المجموعات اإلعدام والتعذيب ومن اج

حقوق اإلنسان عن األخرى هي حماية الذين يدافعون  يةإن الميادين التي تحظى باألولوية النرويج
صالح حقوق اإلنسان وحقوق في الداخل والترآيز على مسئولية الشرآات التي تعمل ل النازحينوالسكان 

 . المرأة واألطفال

لقد شاهدنا في األسابيع األخيرة . ضع لضغوط متزايدة في آثير من البلدانإننا نعرف أن حرية التعبير تخ
 في مناطق منازعات في جميع أنحاء العالم يجري آما أننا نرى نفس األمر. هذا في غزة وسرى النكا

سوف . الصحافيون الذين يخاطرون بحياتهم لتوثيق انتهاآات حقوق اإلنسان: فة بدرجة أقلومعرولكنها 
 .إيالء األولوية لحماية حرية التعبير وحرية وسائل اإلعالم نستمر في

انعقاد مؤتمر استعراض دوربان، والمعروف أيضا باسم  ة حتىالمتبقي على الفترةأيضا هذا نطبق ي
لمحاوالت الجارية من أجل على التصدي ل سوف نعمل .موضوعه مناهضة العنصريةو، 2دروبان 

 .من شأنها الحد من حرية التعبيراستخدام المؤتمر لصياغة اقتراحات 



أنه لمن . عندما أنشئ مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، اختارت الواليات المتحدة عدم المشارآة فيه
دواعي السرور أن اإلدارة الجديدة قد أعطت إشارة بأن الواليات المتحدة سوف تلعب دورا نشطا في 

 .ويتهإلى عض لالنضمامعمل المجلس وذلك بتقديم طلب 

 السيد الرئيس،

إن الصالت . لوسائل المستخدمة في سياستنا الخارجية واإلنمائيةم أن ننظر نظرة شاملة إلى امن الها
السالم والصحة وحقوق اإلنسان والقضاء على الفقر والوصول إلى الموارد الطبيعية والقائمة بين األمن 

 .تي يواجهه المجتمع الدولي في أفريقياالحيوية نراها بوضوح عندما يتعلق األمر بالتحديات ال

جهة أخرى، من . الحروب والمنازعاتمن تقاسي أفريقيا بشكل خاص وبدرجة شديدة من الفقر المدقع و
هناك عدد . القارة تعاني منهي ميم فيما يتعلق بالبؤس الذالتعاإلفراط في يتعين علينا تفادي الوقوع في فخ 
من الهام أن . الديمقراطية والتنمية يتقدم آبير على طريق تحقيقل عن من البلدان التي يتوفر فيها دالئ

بأفريقيا مثل هذا التقدم والسيما عن طريق تقديم المساعدات وتحسين قدرة البلدان  ةتؤيد سياستنا الخاص
 .األفريقية ذاتها على التعامل مع األزمات ومعالجة المنازعات وحلها

لقد وجه رئيس الوزراء السيد ستولتنبرج . ر الكامل منذ فترة طويلةآانت زيمبابوي متجهة نحو االنهيا
واالتحاد  )SADC( نمائية للجنوب األفريقيإللجماعة اعن النرويج وبشكل متكرر نداء ل باألصالة

إننا نرحب . حل للموقفإلى األفريقي آي يلعبا دورا أآثر نشاطا في المجهودات المبذولة للتوصل 
حاجة إلى إدخال تغييرات جذرية في آثير هناك ولكن . امة حكومة وحدة في زيمبابويباالتفاق المبرم إلق

 .قاتها مع مجتمع المانحين الدوليتطبيع عالتوقع من سياسات الدولة قبل 

إننا . سوف تستمر النرويج في بذل المجهودات في زيمبابوي بالتعاون الوثيق مع بلدان الشمال األخرى
آما تدعم . مليون آرونة 67.7بلغت مساهمتنا  2008ساعدات اإلنسانية، وفي يرا من المنوفر دعما آب

 .النرويج أيضا العاملين في المجتمع المدني في البلد وفي اإلقليم

في السودان، فمن المشجع رؤية استمرار احترام اتفاق السالم المبرم بين الشمال والجنوب، على الرغم 
نشط في هذا البلد مع الترآيز بشكل رئيسي على مساعدة األطراف تواصل النرويج العمل ال. من هشاشته

 اريانه طير وفي حالةومع هذا، فإن الوضع في السودان خ. التي تنفذ األجزاء المختلفة من اتفاق السالم
 . بأآملهاتفاق السالم سوف يترتب عليه زعزعة اإلقليم 

رويج بمحاوالت للتوصل إلى حل سياسي في لقد بدأت الن. ال تزال الحرب واآلالم مستمرة في دارفور
يقوم التزامنا على أساس المنظور الوطني، مع إقامة صلة واضحة بين األهداف . المنابر المختلفة

إننا نرآز على التنمية في الجنوب وإعادة البناء في المناطق التي مزقتها . األساسية والمعونة اإلنمائية
من أجل التنمية تعد هامة أيضا حيث أن السودان آكل يعتمد بشكل إن مبادرة النفط . الحرب في الشمال

 .آامل حاليا على توفر قطاع نفط فعال فيها

 مشارآةعلى أهمية دعم ، وضعت النبرة Soria Moriaالمعروف ببيان  في برنامج الحكومة السياسي
من حيث قوات الشرطة  ةويق إن مشارآتنا. النرويج في العمليات التي تقودها األمم المتحدة في أفريقيا

السويدية في قوات  -نظرا إلى عدم حصول المساهمة العسكرية النرويجية. في السودان وليبيرياالعاملة 



األمم المتحدة العاملة في دارفور على إذن دخول من الرئاسة السودانية، تنظر الحكومة في مساهمات 
 .عسكرية أخرى ممكنة

 إلرسالاتخاذ اإلجراءات اآلن تشفى ميداني أصداء إيجابية، ويجري تخاذ القرار بمد تشاد بمسآان ال
 15في تتولى لعمليات األمم المتحدة حيث أنها سقيمة عالية بالنسبة  المستشفى بيكتسسوف  .المستشفى
 .في تشادحاليا مهام عملية االتحاد األوروبي الجارية  آذار القادم أداء/مارس

في مجهودات األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث  آما تفحص النرويج أيضا المساهمة
وتمنح . لقد رفعنا من مستوى معوناتنا اإلنسانية لهذا البلد. الحرب عواقبيقاسى آالف من المدنيين من 

ف التي األهدا عماشيا مالنرويج أولوية للتدابير التي تحول دون وقوع العنف الجنسي وحماية المرأة ت
ثل مآما نوفر أيضا الدعم المالي للم. عن مجلس األمن لألمم المتحدة الصادر 1325لقرار وضعها ا

 .الخاص لألمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

بعثة منظمة األمم المتحدة إمكانية تقديم المساهمات المقبلة لحول تجري الحكومة اتصاال مع األمم المتحدة 
على أثر الزيارة التي قامت بها . المعنية بحفظ السلم (MONUC) قراطيةفي جمهورية الكونغو الديم

، فقد أشارت إلى أن النرويج تستطيع توفير عددا من الشهر الماضي اإلقليمالسيدة وزيرة الدفاع في 
 ،على األمد القصير (MONUC) بعثة منظمة األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالضباط ل

االستعداد أيضا لتوفير  نتخذ اآلن تدابير. إجراء الحوار مع األمم المتحدة حول هذا األمرونحن بصدد 
الدعم إلصالح قطاع الدفاع المعني باألمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تفحص الحكومة 

 .إمكانية إرسال مساهمة في شكل قوة نرويجية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الخريف

نما هي أحد إإن قرصنة البحار . إن الصومال نموذج لما قد يحدث في حالة انهيار مؤسسات الدولة آاملة
هناك أآثر من . غيبة القانون والحرب والفوضى واآلالم اإلنسانية المتناهية: أعراض انهيار الدولة

 .الحقائق إلينانسمة من أصل صومالي قد طلبوا اللجوء إلى النرويج والذين ينقلون هذه  22.000

لقد دعمت النرويج بنشاط المجهودات السياسية الرامية إلى إنهاء القرصنة وتحقيق السالم واالستقرار في 
ينطبق هذا على المجهودات التي ُتبذل في مجلس األمن وفي المحافل الدولية األخرى وعلى . الصومال

الخاص لألمم المتحدة بالصومال  ممثلالع منحن نتعاون عن آثب . في القرن األفريقي يالمستوى اإلقليم
وي أنه لمن المشجع أن الصومال قد انتخبت مؤخرا رئيسا جديدا ين. فيما يطلق عليه اسم عملية جيبوتي

 .تدابير لمكافحة القرصنة باتخاذوعد إقامة حكومة وحدة وطنية و

تبحر هذه السفن برايات . سسفن التي تمر من قناة السويمن التقريبا خمسة في المائة  تمتلك النرويج
االتصال الدولية المعنية بالقرصنة على ساحل الصومال،  ةسوف نشترك في مجموع. نرويجية وأجنبية

 . وسوف ننظر في المساهمة في المجهودات البحرية المبذولة لمكافحة القرصنة

 السيد الرئيس،

بمنطقة للقضايا التي تتعلق أساسا  المتبقي س الوقتيكرالسابقة، أود ت بيانات السياسة الخارجيةتماشيا مع 
وبالتالي، سوف أقدم عرضا لبعض . هميةأاإلستراتيجية األآثر الحكومة أولوية أي  –الشمال العليا 

 .بالنسبة لنا في هذه المنطقة الهامةاتجاهات السياسة الخارجية 



ه االنتباه إلى إستراتيجية منطقة فيما يتعلق بالمجهوادت الواسعة المبذولة في منطقة الشمال العليا، أوج
ق طبُت. 2006آانون األول /ديسمبر 1والتي بدأنا بها في  ابند 22 منخطة الشمال العليا التي جاءت في 

 .الشهر القادم فيلهذا العمل زمني وسوف تقدم الحكومة ملخصا اإلستراتيجية وفقا لجدول 

الشمال خالل العامين أو الثالثة أعوام المنصرمة  صورة السياسة الخارجية فيل الحقيقيإن البعد الجديد 
االهتمام الدولي ب –ما يمكن القول عنه  –أو  منطقة القطب الشمالي في تطوراتالقد تبلور على ضوء 
 .المتجدد بهذه المنطقة

 –نحو التطورات الجارية في القطبين العالم  انتباه، يلتفت مع تحول تغير المناخ إلى واقع ملموس
المتجمد الشمالي من السهل محيط الفي  جليدالذوبان يجعل في الشمال، . ي والجنوبي على السواءالشمال

 .جديدة في بيئة شديدة الهشاشةالوصول إلى موارد وطرق نقل 

بالنسبة للبيئة، بما في ذلك النظم اإليكولوجية  ال رجعة فيهاعلى تغير المناخ عواقب خطيرة ترتب سوف ت
سوف . إال من خالل التعاون الدولي المكثف مواجهة هذه التحدياتال يمكن . الشماليفي المحيط المتجمد 
المحيط المتجمد  التي تطرأ علىالسريعة المناخية التغيرات ب الخاصة المعرفة وضعتعمل الحكومة على 

 .تغير المناخ القادم في آوبنهاجناألمم المتحدة لالشمالي على جدول أعمال مؤتمر 

أهمية آبرى على بلورة تعلق فهي  دولة ساحلية تطل على منطقة القطب الشمالي، نرويجنظرا لكون ال
. قة القطب الشماليمنطفي أآبر قدر ممكن من توافق اآلراء حول األساس القانوني للتطورات الجارية 

، جيد فيها تقدميحرز التي وحول حدود الكتلة القارية بيننا  مع روسياالجارية مفاوضات ال مع استثناء
ال تزال تي آانت النرويج إلى اتفاق مع البلدان الساحلية المجاورة حول جميع قضايا الحدود ال تتوصل

 السمكية األرصدةجميع حصص حول  اتفاقلقد توصلنا أيضا إلى . معلقة خالل السنوات القليلة الماضية
 .تقرارتوضيح هذه القضايا من شأنه تحقيق االس إن .مخططات تنظيمهماو ةالمشترآ

البلدان الساحلية الخمسة المطلة على منطقة القطب وافقت على أثر المبادرة التي اتخذتها النرويج 
وني للمحيط على مناقشة األساس القان –والنرويج  والدانمركالواليات المتحدة وآندا وروسيا  –الشمالي 

 2007تشرين األول /ي شهر أآتوبرالتقى خبراء في القانون من هذه البلدان بأوسلو ف. المتجمد الشمالي
أيار / بغرينلند في مايو "إلوليسات"على المستوى الوزاري في انعقد اجتماع تالها إلجراء مناقشات 

2008. 

أن قانون البحار ينطبق على منطقة القطب : قد خلص إلى ياالجتماع التاريخ هذا قصارى القول أن
 .الشمالي

ووضع النظم  تطوير النظم والقواعد الحاليةل مكن االرتكاز عليهي النطاق لدينا أساسا قانونيا واسع
 .التي أصبحت ضرورية والقواعد الجديدة

يبرز هذا من واقع أن . االتفاق الذي تم التوصل إليه في غرينلند أهمية من حيث القانون الدولييكتسي 
منطقة القطب الشمالي على اللجنة األوروبية قد وضعت اقتراحها الخاص بسياسة االتحاد األوروبي في 

وعالوة على ذلك، فإن إستراتيجية الواليات المتحدة الخاصة بمنطقة القطب الشمالي،  .أساس نهج شبيه
ُأعيد التأآيد على . قبل مغادرة الرئيس بوش منصبه توا، تعكس االعتراف بهذا الواقعوالذي بدأ تنفيذها 



الخارجية آلينتون خالل انعقاد جلسة  ةمته وزيرقد فصلاإلستراتيجية من جديد في رد م هذه مبادئ
 .التأآيد على تعيينها أمام مجلس الشيوخ في الشهر الماضي

من  اإدخال مزيدو الضوء األخضر لمواصلة أعمال التحديث الماسةإن هذا التوضيح المسهب يعطي 
هذا لو لم يتوفر . شمالينطقة القطب الم التي تجري في نشاطاتاللنظم والقواعد التي تحكم التطوير على ا

أآد من جديد على إعطاء انطباعا قد التوضيح لكان قد أدى إلى وجود جوانب عدم يقين رئيسية ولكان 
 .الشماليقطب المنطقة بدون ضوابط آخذ في البزوغ في  سباقال مننوعا بأن 

 المبادئ التوجيهيةح تنقي باستكماللمالحة الدولية األمم المتحدة ل م منظمةتقو أنا ضأيأنه من الهام 
 إقامة يكتسي. ملزمة تكونلسفن التي تعمل في مياه منطقة القطب الشمالي المغطاة بالجليد وأن الخاصة با

 .التعاون الوثيق في ميدان البحث واإلنقاذ أهمية قصوى

ذ في مؤخرا على اتفاق تعاون جديد في ميدان البحث واإلنقاج وفنلندا وروسيا والسويد النروي لقد وقعت
مساعدات عبر الحدود لبعضها البعض عند وقوع  ، وبموجبه توفر هذه البلدان"بارنتز"بحر منطقة 

 .يأتي هذا االتفاق باإلضافة إلى االتفاقات السابقة المبرمة بين البلدان الشمالية وروسيا. حاالت طوارئ

الذي  األرصدة السمكيةالخاص ب األمم المتحدةالتفاق آما أننا سوف نتخذ المبادرة بإجراء مشاورات وفقا 
في  باالستفادة بالمواردإن سمح تغير المناخ . األمم المتحدة لقانون البحار التفاقية اإضافي ايعد اتفاق
آما تعمل . مسئول للموارد الحية في منطقة القطب الشمالي، سوف نعمل على إقامة نظام إدارة المستقبل

املة لهذه المناطق البحرية في جميع البلدان الساحلية المطلة على النرويج أيضا على تنفيذ خطة إدارة متك
 .ومن خاللهامنطقة القطب الشمالي 

. بيئة المحيط المتجمد الشماليلساحلية مسئولية خاصة في حماية الخمسة ا بلدانال سوف نعمل آي تتولى
اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال     وبازل و سبوخ والتنوع البيولوجي وستوآهولم واإن اتفاقيات تغير المنا

، فضال عن االتفاقات البيئية المختلفة األخرى، تعد جميعها أدوات هامة )OSPAR(المحيط األطلسي 
من الهام أن تقوم . للحد من الضغوط واآلثار الشامة على البيئة وتكفل إجراء إدارة سليمة ممكنة للمنطقة

 التنفيذ وإدخالها حيز االتفاقياتى المعنية بالتصديق على هذه روسيا على وجه الخصوص والبلدان األخر
 .ممكن قتأسرع و وفي يلالفع

 السيد الرئيس،

تتكون . دورا أآثر أهميةمجلس القطب الشمالي بارية في منطقة القطب الشمالي التطورات الج تنيط
. ى السويد وفنلندا وأيسلنداعضوية المجلس من البلدان الساحلية المطلة على القطب الشمالي باإلضافة إل

هذا هو الحال بالنسبة . مراقبم بصفة أآبر من البلدان األخرى باالنضما عدد يرغب وفضال عن ذلك،
من شأن هذا تقوية مرآز مجلس . تنظر النرويج نظرة إيجابية إلى طلبات االنضمام هذه. للجنة األوروبية
 .الشماليمنطقة القطب قضايا سياسي رئيسي لمناقشة  الشمالي آمنبرمنطقة القطب 

-28سوف تتقلد النرويج منصب رئاسة المجلس حتى تاريخ انعقاد االجتماع الوزاري في ترومسو في 
ستتولى الدنمرك منصب الرئاسة بعد . نيسان الذي يعتبر حدثا هاما في منطقة القطب الشمالي/أبريل 29

. سنوات 6كندينافية الرئاسة لفترة إجمالية قدرها النرويج ثم تتلوها السويد وهكذا سوف تتقلد الدول االس
بمشارآة الفائز بجائزة نوبل السيد  جليدفيما يتعلق باجتماع ترومسو، فسوف نعقد ندوة دولية عن ذوبان ال



اطق األخرى في العالم التي ولكن أيضا على المن – منطقة القطب الشمالي إننا نرآز على ". الجور"
 .يدياتالجلو جليدذوب فيها الي

واضحة إلى مؤتمر تغير المناخ في آوبنهاجن  مجلس منطقة القطب الشمالي رسالة يرسلهدفنا هو أن 
 . عن عواقب ذوبان الصفائح الجليدية

إن : فيما سبق، سيدي الرئيس، بيد أن تفاصيل الصورة تزداد وضوحا العامةلقد رأينا هذه الصورة 
 .في الذوبان وبأآثر من شكل تمناخيا وسياسيا قد بدأ ةالمتجمد المنطقة

هنا يجب بناء . هنا ينبغي ترآيز االنتباه. هنا توجد مصالحنا الوطنية الرئيسية. إن هذه المناطق متاخمة لنا
هنا يتعين البحث عن شراآة وعن إقامة تعاون وثيق مع جيراننا ومع حلفائنا ومع العاملين . المعرفة

 .اآلخرين في اإلقليم

في مناطق الشمال ومنطقة القطب الشمالي سواء أآان  امعرفة التابعة لنا دورا رائدتلعب أوساط ال سوف
يتطلب هذا ترآيز طويل األمد على البحوث . أم في منطقة سفالبارد البر النرويجي الرئيسيذلك في 

في األوروبي الجديد مشروع  البنى األساسية  ننظر إلى، من بين جملة أمور أخرى، وهكذاوالتنمية، 
قيادة النرويج ويساهم في دعم الدور الذي تلعبه المناطق يتم تحت  وهو مشروع –نطقة سفالبارد م

 . البحوث النرويجية والدولية إلجراءبمثابة أساس  واتخاذهاألرخبيلية 

سوف تمنحنا هذه المعرفة وزنا ونفوذا أآبر في المناقشات التي تجري في المحافل الدولية حول سلسلة 
 . ايا المنطقة الشمالية العلياآاملة من قض

توجد النرويج في مرحلة متقدمة حيث أنها قد وضعت بالفعل سياسة إستراتيجية متكاملة للمنطقة الشمالية 
 .العليا، وسوف نستمر في المقدمة

منطقة الشمال العليا والسياسة البحرية والبيئة ومنطقة القطب الشمالية وتصير قضايا يمكن أن تتحول 
لقد بدأ برلمان أوروبا ومجلس أوروبا واللجنة . التعاون مع االتحاد األوروبي في المستقبل هامة في

إننا نتابع هذه العملية عن  .األوروبية في وضع سياسة اإلتحاد األوروبي بالنسبة لمنطقة القطب الشمالي
 .يراللجنة األوروبية مع أولوياتنا إلى حد آب القتراحاتتتماشى الصورة العامة  .آثب

يعد . آما نرحب بتوسيع مشارآة الواليات المتحدة. إننا ننوي التعاون مع االتحاد األوروبي في الشمال
نفوذ في مجلس شيوخ الواليات المتحدة قد ب تتمتعمن اإليجابي أن وزيرة الخارجية آلينتون وأصوات 

 . األمم المتحدة لقانون البحار من جديد علي قيام الواليات المتحدة بالتصديق على اتفاقية أعلنت ترآيزها

 السيد الرئيس،

 .تمثل العالقات القائمة بين النرويج وروسيا أحد المحاور الرئيسية في سياسة منطقة الشمال العليا

تتمتع بتاريخ عريق وأن روسيا أمة رائدة في منطقة القطب الشمالي : ةينبغي أن نسلم بالوقائع التالي
يط المتجمد الشمالي ولديها مصالح رئيسية في صون موارد ضخمة وبأطول شريط ساحلي على المح

 . بمستوى عال من الخبرة في اإلقليم وتتميز



. بناءة في المناطق المتاخمة لنا وفي منطقة القطب الشماليبطريقة وبشكل عام، نرى أن روسيا تتصرف 
على مختلف التي تجري اقشتنا نتبين هذا في اجتماعاتنا ومن. إن عالقاتنا الثنائية تتحسن بشكل مستمر

إننا نخطط لعقد مزيد من االجتماعات الثنائية الهامة في . المستويات وفي إطار قطاعات المجتمع المختلفة
 .الربيع القادم بما في ذلك قيام رئيس الوزراء بزيارة لموسكو

ية عضو أساس وعلىعلى أساس عالقتنا الثنائية بها آجيران عالقات النرويج مع روسيا  تقومسوف 
في  هاشرآائ وبين النرويج تربط بين ة التيقويال صالتوالمنظمة حلف شمال األطلسي في  النرويج

 .االتحاد األوروبي

تجاربنا الناجحة في التعاون عبر الحدود والنتائج االيجابية  منظمة حلف شمال األطلسي إننا نقدم إلى 
 إمكانيات التعاون نقدمآما " البارنز"في منطقة بحر  األسماك في ميدان مصائد تعاونناالتي تمخضت عن 

في إطار التعاون في البارنز ووالعملي  عداإلقليمي المب على النطاقفي تطوير موارد الطاقة  المتوفرة
تتمثل . تاريخية أخرىحلفاؤنا اآلخرون لديهم تجارب . وبشكل متزايد في مجلس منطقة القطب الشمالي

 . في قدرته على وضع سياسة مشترآة تقوم على أساس قاسم مشتركطلسي منظمة حلف شمال األقوة 

، وسوف 1949حجر الزاوية في سياسة األمن النرويجية منذ عام  منظمة حلف شمال األطلسيمثل ت
منظمة حلف شمال  تلقد برهن. اعاما منذ إنشائه 60بذآرى مرور  منظمة حلف شمال األطلسيحتفل ت

يعد من الهام آفالة استمرار تحديث . كيف مع التحديات الجديدةتة في الديالفر اعلى قدرتهاألطلسي 
في اجتماع حتفال بهذه الذآرى الاالعسكري في و على النطاقين السياسيمنظمة حلف شمال األطلسي 

 .نيسان/أبريل 4 -3آيهل في /ستراسبورجالقمة الذي سينعقد في 

منظمة حول بدء العمل على مفهوم استراتيجي جديد ل إلى اتفاق ، في هذا االجتماع،من المحتمل التوصل
منظمة أثارت تطورات سياسة األمن الحاجة إلى إجراء استعراض شامل لمهام . حلف شمال األطلسي

منظمة حلف شمال اإلستراتيجية إلضافة مزيد من القوة تحقق مالئمة  اورؤيتهحلف شمال األطلسي 
علما بالتقدم المحرز في  Stortingetتحيط الحكومة البرلمان سوف . في النظام العالمي المقبل األطلسي

 .الميدانهذا 

 السيد الرئيس،

مزيد من الطموح والرغبة  عنفي السياسة الخارجية الروسية تنم شهر األخيرة، شاهدنا دالئل خالل األ
جا أآثر تشددا نالحظ نه. في التأآيد الذاتي مما قد يجعل التعاون أآثر صعوبة، بما في ذلك مع النرويج

 .لعمليات العسكريةفي انماذج القديمة ميدان السيادة وعودة إلى ال في

ليس . رغبة في إبراز القوة ينشاطات روسيا العسكرية المتزايدة على طوال الساحل النرويجربما تعكس 
في و. هناك سبب قوي يدفع إلى تفسير هذه الرسالة على أساس أنها موجهة بشكل رئيسي إلى النرويج

نفس الوقت، ليس في مقدورنا غض البصر عن واقع أن منطقة الشمال العليا ال تزال تكتسي أهمية 
إستراتيجية عسكرية بصفتها قاعدة عسكرية لألسطول الروسي النووي وآمنطقة إلجراء المناورات 

 . العسكرية

ين حول اتجاه روسيا النزاع المسلح الذي نشب مع جورجيا منذ ستة أشهر مضت جوانب عدم يق لقد أثار
 .نزاع الغاز الذي وقع هذا الشتاء مع أوآرانيا من عدم اليقين هذا آما زاد. وأضر بسمعتها في المستقبل



وأية تحديات لرفع هذه التحديات  المستدامة ةالطرق الوحيدبمثابة يعد الصمود وإقامة االتصال والحوار 
يتعين . في صالح أحد البتة بنفسهاالمعتزة الضخمة  هذه األمة عزل ال يعد. أخرى في عالقتنا مع روسيا

مع روسيا ليس على أساس التوترات القديمة ولكن على أساس الترابط في من العالقات  امزيدإقامة 
 .سلسلة عريضة من الميادين

 إقامة التي تكتسيها، بالنسبة للنرويج، هميةبيننا وبين روسيا في الشمال يؤآد على األ واقع الجوارإن 
 .تحالف قوي مع شرآائنا في أوروبا واألطلنطي

والتي حازت على دعم واسع منظمة حلف شمال األطلسي يشير هذا إلى أهمية المبادرة التي اتخذناها مع 
ليس  –بين حلفائنا والتي ترمي إلى زيادة الترآيز على أراضي الحلف ذاته وعلى المناطق المجاورة لها 

منظمة حلف  نأ بل إلظهار" أوطانه العودة إلى" حلف شمال األطلسي منظمة لإلدالء بأنه يجب على 
 .ه الجوهريةتطقلم يتخلى عن من شمال األطلسي 

في عاما عرضا  مُتقّدآانون الثاني من هذا العام، /ويناير 2007تشرين الثاني /في مناسبتين في نوفمبر
وآان هذا . منطقة الشمال العليا ببروآسل عن التطورات الجارية فيمنظمة حلف شمال األطلسي مجلس 

منذ أسبوعين مضت " ريكيافيك"التي انعقدت في منظمة حلف شمال األطلسي اإلقليم أيضا موضوع ندوة 
 .برلماناتى جيد بما في ذلك من قبل أعضاء والتي آانت المشارآة فيها على مستو

لشمال العليا وينطلق هذا في ظل بمعنى آخر، هناك اهتمام آبير بقضايا منطقة القطب الشمالي ومنطقة ا
إن الترآيز الرئيسي ليس على البعد العسكري، ولكن في إطار عمل نظامي : الرئيس سيديحقبة جديدة، 

 .مستقر وتعاون مكثف بما في ذلك مع روسيا

وأن  ،إننا نشعر بسرور شديد إزاء أن االتحاد األوروبي قد استأنف مناقشة اتفاق الشراآة مع روسيا
متزن وعلى مراحل إلعادة فتح آانون األول على نهج /في ديسمبر تقد وافق طلسيحلف شمال األمنظمة 
د آان هذا القرار لق. روسيا -منظمة حلف شمال األطلسي االتصال السياسي في إطار عمل مجلس قنوات 

سي لقنوات االتصال السيا منظمة حلف شمال األطلسي إن فتح . رويج هذا القرارحكيما وتؤيد الن
 .حتى وإن آانت العالقات مشدودة وصعبة –والحوار مع روسيا يخدم مصالحنا 

النرويج باإلشارات التي تدل على تزايد فتح خطوط التواصل بين روسيا والواليات المتحدة منذ  ترحب
عد هذا ُي. هناك دالئل على أن قضايا نزع السالح سوف تحظى بانتباه مجدد. تولي الرئيس الجديد مهامه

لمنظومة الدفاع األوروبية خطط الواليات المتحدة آما نرى مزيدا من توخي . مرا مشجعا وضرورياأ
إن أمام روسيا وأوروبا والواليات .  بها والتعجيل الدفعالصاروخية نهجا عمليا حيث توقفت أعمال 

إلى دون العودة المتحدة جدول أعمال مشحون ويتعين على هذه البلدان العمل على تقريب المسافة بينها ب
 . ردود فعل الحرب الباردة

السياسية واالقتصادية غير واضحة األزمة عواقب . إن روسيا معرضة للخطر أمام األزمة االقتصادية
خالل % 15 -10يشير تشخيص الدولة ذاتها إلى انخفاض الدخل الفردي بنسبة تتراوح بين . المعالم بعد
النسبة لجميع فئات السكان الروس الذين خرجوا من مستوى الفقر هذه أرقام جسيمة والسيما ب. هذا العام

 .في السنوات األخيرة



التي تفرضها على بعض السلع بغرض  آيةالجمر في مواجهة األزمة، أعلنت روسيا رفع التعريفات
نود أن . تثير عالمات الحمائية هذه القلق ومن شأنها أن تؤثر في الصادرات النرويجية. حماية صناعتها

 تصبح روسيا جزءا من منظمة التجارة العالمية ونعمل حاليا على إبرام اتفاق تجارة حرة بين بلدان
 .وروسيا )EFTA( الحرةالرابطة األوروبية للتجارة 

في الوقت الحالي، هناك . من شأن االستقرار السياسي في روسيا إن يتأثر من جراء األزمة االقتصادية
 .لسياسية وللنقاش في وسائل اإلعالم الروسيةا لالحتجاجات اضيقأآثر مجال 

أن وضع حقوق اإلنسان والديمقراطية في . لقد شعرنا بفزع إزاء عمليات قتل الصحافيين والمحامين
 .روسيا والسيما بالنسبة لحرية التعبير ال يزال أمرا مثيرا للقلق

حكومية والصحافيين والعاملين تعلق النرويج أهمية على مواصلة تقديم المساعدة إلى المنظمات غير ال
اآلخرين في روسيا عن طريق إقامة الحوار السياسي والمشاريع التعاونية ودعم مجهودات المجلس 

 .األوروبي من بين جملة وسائل أخرى

إن دعم التعاون الثقافي مع روسيا يعد جزءا رئيسيا آخر لترآيز الحكومة على منطقة الشمال العليا وفي 
قع وزيرا الثقافة من الجانبين على خطة عمل لثالث سنوات ترمي إلى تكثيف الشهر الماضي و

 .المجهودات المشترآة بغية تعزيز التعاون الثقافي عبر الحدود في الشمال

 السيد الرئيس،

تقريره عن طريق التعاون بين بلدان الشمال في السياسة الخارجية " تورفالد ستولتنبرج"باألمس قدم 
ترحب حكومات بلدان .  اقتراحا إلقامة تعاون أآثر وثاقة 13يشمل التقرير . ستقبلواألمنية في الم

سوف . مناقشة هذه االقتراحات على آل من المستوى السياسي وبين جميع المهتمين بهذا الميدانبالشمال 
يفحص وزراء الخارجية آيفية إعطاء مزيدا من المتابعة لهذه التوصيات عندما نجتمع من جديد في 

 .أيار القادم/ايوم

إنها تحترم واقع أن مختلف بلدان الشمال تقيم . إن الطابع الرئيسي المميز لهذه االقتراحات هو أنها حديثة
أو االتحاد األوروبي وبالتالي تختلف التزاماتها /و منظمة حلف شمال األطلسيروابط مختلفة مع 
 .خيرةلن تتغير هذه األ. هذه الروابطوفقا لوضماناتها األمنية 

وبخالف هذا، هناك مجال جديد ينفتح أمام تعاون بلدان الشمال نتيجة للتطورات الجارية في المناطق 
 ويزيداإلقليم ويفتح مناطق بحرية جديدة  يغير تغير المناخ إن. لقد انتهت الحرب الباردة. المجاورة

ور تهديدات جديدة في ميدان ألمن في عرض البحار فضال عن ظهالنقل البحري والموارد واالنتباه نحو ا
هناك فرص جديدة تتاح نظرا إلى أن بلدان صغيرة تتحمل نصيبها من . الهجرة والجريمة وتدهور البيئة

خالل التعاون، على سبيل المثال في ميدان الدفاع حيث تسود  منبحث عن حلول مشترآة تالعبء و
 .مرتفعة التكلفةتكنولوجيا حديثة و

السويدي والفنلندي والنرويجي النبرة في اقتراحهم حول آيفية تعاون هذه البلدان لقد وضع رؤساء الدفاع 
يتالءم جوهر التقرير مع تعريفنا لمنطقة . ترحب النرويج بتقرير ستولتنبرج. الثالثة في قضايا الدفاع

 .ولويات اإلستراتيجية أهميةاألالشمال العليا على أساس اعتبارها أآثر 



 السيد الرئيس،

لقد قمنا خالل السنوات األخيرة بزيادة الترآيز على المصالح النرويجية : ي الختام اإلدالء بما يليف دعني
 ما هو أقل أهميةالتمييز بين الهام وبين قدرة من  الترآيز الواضح لّهسُي. الخارجية لسياسةصياغتنا ل لدى

 .من وضع األولوياتآما ُيسّهل 

ها ترتبط بدورنا آدولة ساحلية وبثراء مواردنا وبموقعنا في منطقة إن. ثابتة المحوريةإن مصالح النرويج 
 .نحو إظهار التضامن الدولي ناالشمال العليا وترتبط أيضا عن آثب بقدرتنا ومسئوليات

ترتبط مصالح النرويج بشكل وثيق بالتطورات الجارية في الشمال وفي المناطق المجاورة لنا، وتصان 
الكبير مع االتحاد األوروبي ومع شرآائنا من بلدان الشمال وتكاملنا  نطيمن خالل التضامن عبر األطل

 .والبلدان األوروبية

األوروبية وتعاوننا الواسع مع االتحاد األوروبي يعدا بمثابة روابط هامة قتصادية المنطقة االإن اتفاق 
ة هي صون هذه الروابط إن أحد أولويات السياسة الخارجية النرويجي. للنرويج في مواجهة قوى العولمة

سوف أقدم مزيدا من المعلومات حول . آن واحدفي وقت يتم فيه تغيير االتحاد األوروبي وتوسيعه في 
 .في نهاية هذه الدورة Stortinget البرلمانهذا األمر في بياني القادم الخاص بأوروبا أمام 

ينبغي أن نتطلع إلى . النرويجالنتباه وأعني توسيع مصالح لنطوي العولمة على طابع خاص ملفت ت
األمام نحو نقاط اتصال جديدة والتي سوف تؤثر في المصالح النرويجية وتنطوي على تحديات جديدة 

 .ومسئوليات جديدة وفرص جديدة

هو تعزيز النقاش في جميع أنحاء الدولة حول العولمة والمصالح  Refleksإن هدف مشروع 
 .والسيما فيما بين الشباب تزاما حقيقيا وال يزال النقاش دائرا بحيويةلآان هذا بل وال يزال ا. النرويجية

وفي الشهر . حول سياسة التنمية) مشروع وثيقة(ورقة بيضاء ، سوف تقدم الحكومة األسبوعخالل هذا 
يسجل . 1989القادم، سنقدم ورقة بيضاء تشتمل على أولويات السياسة الخارجية، وهى األولى منذ عام 

 .ذروته Refleksمشروع هذا بلوغ 

مصالح النرويج والتزامها في عريض ل إلجراء استعراضستوفر هاتان الورقتان للبرلمان فرصة جيدة 
 .في سياستنا الخارجية واإلنمائيةالعمل 

سياستنا  ماالمناقشة التي سوف تجري حول السبل الجديدة المتاحة أم تتطلع الحكومة إلى االستماع إلى
  .على أساس أفضل التقاليد النرويجيةة واألمنيالخارجية 


