الت
مجموعة الحكماء تدعو التخاذ إجراء عاجل للتصدي إلخفاقات النظام المتعدد األطراف ي
كشفت عنها جائحة "كوفيد"19-
لندن 22 ،ر
تشين األول/أكتوبر 2020
بصفتنا مجموعة الحكماءّ ،
نوجه دعوتنا اليوم إىل قادة العالم ليضطلعوا بتعزيز المنظومة المتعددة األطراف عىل نحو عاجل
ّ
والدفاع عنها وتحقيق إمكاناتها .ويشكل هذا المطلب العنرص األساس إلنهاء حالة ر
العالم،
التشذم الحالية يف النظام
ي
ُ ّ
هددنا ،مثل جائحة "كوفيد ،"19-وأزمة المناخ ،والناع النووي.
الت ت
ومعالجة األخطار الوجودية ي
كما ندعو قادة العالم إىل التقيد بالنامهم الرصي ح بمحو الوصمة األخالقية المتمثلة يف عدم المساواة االقتصادية
واالجتماعية ،داخل الدول وف ما بينها ،الت تفاقمت ّ
جراء الجائحة.
ي
ي
ّ
ّ
الت تخدم المصلحة الشخصية
الجماع لقادة
إن اإلخفاق
الت تجنيها التعددية الفعالة ي
العالم يف التشديد عىل الفوائد ي
ي
ً
أكن بنجاعة وسمعة النظام األوسع المتعدد األطراف القائم عىل القواعد.
لجميع البلدان قد ألحق ضرا ر
ّ
ً
ً
ّ
كبنا من استجابة العالم تجاه الجائحة ،نجد أن قرار رئيس
لت شكلت شطرا
ر
وإننا إذ نستهجن السياسات االنعزالية والقومية ا ي
ّ
الواليات المتحدة ،دونالد ترامب ،باالنسحاب من منظمة الصحة العالمية ال يشكل سوى المثال الشائن األشد فظاعة عىل
تلك السياسات.
ً
ّ
الت تعيش يف بلدان
إننا يف مواجهة "كوفيد ،"19-نحتاج جميعا إىل منفذ لألدوية واللقاحات الرصورية ،السيما الشعوب ي
الت تطلقها جنوب أفريقيا والهند من أجل تنازل منظمة الصحة العالمية عن أحكام
نامية .ونحن يف هذا الصدد ندعم الحملة ي
ّ
معينة يف ’االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية‘.
ً
الت تستطيع من خاللها شعوب العالم وقادتها التصدي جماعيا
ونؤكد دعمنا لألمم
المتحدة بصفتها الجهة الوحيدة ي
ً
للتحديات األشد خطرا.
ُ
َ
التشخيص الذي عرضه يف محاضة
غوتنيش،
األمي العام لألمم المتحدة ،أنطونيو ر
إننا بصفتنا مجموعة الحكماء نشارك ر
السياس واالقتصادي ال يحقق ما تنشده شعوب العالم يف هذا الوقت من
العالم
األخنة ،والذي يرى فيه أن النظام
مانديال
ر
ي
ي
ّ
الت يحددها
منن مكتبه وجميع إمكانات األمم المتحدة للتصدي
األزمة .ونحن نحثه اآلن عىل االستفادة من ر
للتحديات ي
ً
ّ
بوضوح تام .إننا نحث جميع القادة عىل إظهار ثقتهم وشجاعتهم لبناء منظومة أمم متحدة تعمل حقا عىل النهوض بالسالم
والعدالة وحقوق اإلنسان.
لقد ّ
الواف وضعف التبادل يف المعلومات
غن
عرت جائحة "كوفيد "19-أوجه اإلخفاق المتعددة ،بما يتضمن التنسيق ر
ي
غن المالئم لمجموعة ر
العالم ،والمساعدة المالية
العشين لحماية االقتصاد
الالزمة الحتواء الجائحة ،والتنسيق االقتصادي ر
ي
غن الكافية لدعم بلدان الجنوب.
ر
لقد ظهر ما هو أقرب إىل الشلل يف مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إذ طغت التنافسات الجيوسياسية عىل األولويات
وف بعض األحيان تحت
اإلنسانية ،وتواصلت االعتداءات عىل الضمانات الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ،ي
"تدابن الطوارئ".
ذريعة
ر

نرص عىل أن ر
ونحن ّ
يباش قادة العالم مسؤولياتهم لمواجهة العوامل الدافعة لعدم المساواة عىل المدى البعيد .ويشمل ذلك
غن
والجنسان ،والعنف ضد المرأة ،واإلرث الخبيث لالستعمار ،وشبكات األمان
التمين العنرصي
التعامل مع
االجتماع ر
ر
ي
ي
العاملي ،والمديونية المزمنة يف عموم بلدان الجنوب.
الوافية ،وحقوق
ر
عن شبكة
لقد تفاقم الرصر الواقع عىل صنع القرار
التعاون بفعل االنتشار المتعمد للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية ر
ي
ُ
اإلنننت؛ وتعد اإلدارة السليمة والتنظيم األفضل لإلنننت اآلن من الحتميات الديمقراطية.
ّ
المحتجون وسلطات الدول عىل حد
عن اإلنننت ،ظهرت حاالت من العنف الذي يرتكبه
باإلضافة إىل االستقطاب السام ر
.
والمواطني والقوات
السياسيي
سواء بما يتعلق بنتائج االنتخابات الديمقراطية يف جميع أنحاء العالم ونحن ندعو القادة
ر
ر
الت يتخذها الناس من خالل صناديق االقناع والحرص عىل النقل
األمنية عىل حد سواء إىل إظهار احنامهم للقرارات ي
ّ
ّ
السلم للسلطة عندما يقول الناخبون كلمتهم.
يتحمل القادة يف الواليات المتحدة عىل وجه الخصوص مسؤولية معينة يف
ي
ّ
للتقيد باألعراف االنتخابية وسيادة القانون.
األسابيع المقبلة
ّ
ّ
السيما الشباب منهم وكش حلقة
وإننا إذ نتطلع إىل دخول العام  ،2021نحث القادة عىل االلتفات إىل أصوات مواطنيهم،
ّ
ُ
َ
ر
لتغن المناخ،
القصن األمد للتعاون المتعدد األطراف .تشكل قمة مؤتمر األمم المتحدة السادس
اإلهمال والنفس
والعشون ر
ر
ُ ً
األحيان فرصا بالغة
ومؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ومؤتمر األمم المتحدة ال  15التفاقية التنوع
ي
األهمية يف القيادة التعاونية.
وينبغ لنا عىل نحو مشنك أن ننتهز الفرصة من أجل "إعادة ضبط" اإلدارة السليمة العالمية يك نستغل كامل إمكانات
ي
التقنيات الرقمية ومصادر الطاقة المتجددة ،وأوجه التقدم الطت لبناء عالم ر
أكن قوة وعدالة وقدرة عىل الصمود من أجل
ري
الجميع.
وقالت الرئيسة ماري روبنسون يف حديثها بالنيابة عن الجميع يف مجموعة الحكماء:

ّ
ً
غن مسبوق عىل النظام المتعدد األطراف وكشفت بقساوة عن جوانب إخفاقاته.
"لقد شكلت جائحة ’كوفيد "19-ضغطا ر
ويتشارك جميع القادة ّ
تحمل المسؤولية عن عدم التمسك بتحقيق َ
غن أن الذنب
القيم الواردة يف ميثاق األمم المتحدة ،ر
ُ
الت عهد إليها تكليف خاص يف عام  1945إلعادة بناء
ر
األكن ريقع عىل ًالدول ًالخمس ذات العضوية الدائمة يف مجلس األمن ي
.
كن الصارم عىل العدالة
الن
مع
2021
عام
ف
جديد
نهج
انتهاج
إىل
ئة
ر
طا
حاجة
ف
ونحن
وسلما
إنصافا
أكن
عالم
ر
ي
ي
والمساواة".

ماري روبنسون
بان ك-مون
األمي العام السابق لألمم المتحدة ،نائب مجموعة الحكماء الرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا ،ورئيسة مجموعة
ر
الحكماء

ر
األخض اإلبراهيم
دبلوماست األمم
وزير الخارجية الجزائري السابق وأحد كبار
ري
المتحدة

غراسا ماشيل
ِّ
ِّ
مشاركة
مؤسسة صندوق غراسا ماشيل ،مؤسسة
ِ
لمجموعة الحكماء ونائبة الرئيسة

ر
الحسي
زيد رعد
السام السابق لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
المفوض
ي

ر
إلي جونسون رسليف
ليبنيا السابق ،حائز عىل جائزة نوبل للسالم
رئيس ر

إرنستو زيديللو
رئيس المكسيك السابق

غرو هارلم بروندتالند
رئيس الوزراء السابق للنوي ج ،والمدير العام السابق
لمنظمة الصحة العالمية

ر
جيالن
حنا
محامية ف المحكمة العليا لباكستان ،والرئيسة ُ
المشاركة
ي
ّ
المعنية بالعدالة
لفرقة العمل

خوان مانويل سانتوس
رئيس كولومبيا السابق ،حائز عىل جائزة نوبل
للسالم

ريكاردو الغوس
شيىل السابق
رئيس
ي

النهاية

لالستفسارات اإلعالمية
ويليام فرينش ،رئيس االتصاالت
هاتف+44 7795 693903 :
media@theElders.org

اشتركوا الستالم البيانات الصحفية الصادرة عن مجلس الحكماء.

نبذة عن مجلس الحكماء

يضم مجلس الحكماء قادة مستقلّين يستعينون بخبراتهم الجماعية ونفوذهم من أجل تحقيق السالم والعدل وحقوق اإلنسان في جميع

أسس المجموعة الزعيم الراحل نيلسون مانديال في عام .2007
أنحاء العالم ،وقد ّ

يتألف أعضاء مجلس الحكماء من بان كي مون (نائب ال رئيس) ،واألخضر اإلبراهيمي ،وغرو هارلم برونتالند ،وهينا جيالني،

وريكاردو الغوس ،وغراسا ماشيل (نائب الرئيس) ،وماري روبنسون (الرئيس) ،وإرنستو زيديلو.

ويضم المجلس أعضاء فخريين ُهم ما رتي أثيساري ،وإيال بهات ،وفرناندو هنريك كاردوزو ،وجيمي كارتر ،وديزموند توتو.
ِّ
مؤسسا لمجلس الحكماء ،وعمل رئيسا له للفترة الممتدة من عام  2013حتى عام
وي ّ
ُ
عد السيد كوفي أنان ( )2018-1938عضوا ّ
.2018

اطّلعوا على مزيد من المعلومات

المدونات والصور ومقاطع الفيديو وعلى مزيد من المعلومات عن عملهم ،يمكنكم زيارة الموقع
لالطالع على سير الحكماء الذاتية و ّ
الشبكي .www.theElders.org

تابعوا الحكماء عبر هذه الحسابات اإللكترونية.YouTube ،Flickr ،Instagram ،Facebook ،LinkedIn ،Twitter -:

