
 
  

   لألمم املتحدة األمني العاممون- السيد بان كيكلمة
  يف افتتاح املناقشة العامة للدورة الثانية والستني للجمعية العامة

  

 "أمم متحدة أقوى من أجل عامل أفضل"
 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥الثالثاء 
 

كم مجيعا يف وأرحب ب. أهنئكم السيد الرئيس على انتخابكم): تكلم بالفرنسية(األمني العام 
إنه ملن دواعي السعادة والشرف أن أكون معكم يف افتتاح املناقشة . نيويورك يف هذا اخلريف اجلميل

. وأعتقد أن هذا العام سيكون أكثر األعوام عمال يف تارخينا. العامة للدورة الثانية والستني للجمعية العامة
  .عله من أكثر األعوام جناحاوأعتقد أيضا اعتقادا راسخا أننا قادرون معا على أن جن

فقد استضفنا خالل األسبوع املاضي اجتماعا رفيع املستوى للفريق التوجيهي . إن انطالقتنا قوية 
.  يف إشارة واضحة إىل األولوية الكبرية اليت نوليها هلذا األمر-املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا 

قشة آفاق حتركنا بالنسبة للشرق األوسط وأفغانستان، ودارفور، كما التقى زعماء العامل من أجل منا
   .والعراق

وكان هدفنا من ذلك هو حشد طاقاتنا وتصميمنا . اختتمنا باألمس مؤمترا بالغ النجاح بشأن تغري املناخ  
 لكي نتحد يف مكافحة - هو سقف أممنا املتحدة هذه -السياسي، وتنسيق عملنا حتت سقف واحد 

وهو منوذج للكيفية اليت نأمل أن نعمل هبا مجيعاً يف . إن ذلك يف حد ذاته إجناز باهر. العاملياالحترار 
  .املستقبل

   )تكلم باالنكليزية(
  .هبا مجيعا يف املستقبل  امسحوا يل أن أكرر، إنه منوذج للكيفية اليت نأمل أن نعمل    



وهي متثل . وقع طائفة هائلة من التحديات املنتظرةعندما ننظر إىل العام املقبل وما بعده، ميكننا أن نت    
  .مشاكل ال تعرف احلدود ويعجز أي بلد مبفرده عن حلها، كبريا كان أو صغريا، غنيا كان أو فقريا

وكثريا ما يبدو أن اجلميع يريد من . إننا حنيا اآلن عصر العمل اجلماعي، أكثر من أي وقت مضى 
لكن ذلك ليس عذرا .  أننا ال نستطيع إجناز كل شيء بطبيعة احلالإال. األمم املتحدة أن تفعل كل شيء

  .للتقاعس عن العمل
  .“أمم متحدة أقوى من أجل عامل أفضل”: من هنا، كان موضوع مالحظايت هو 
وحنن ندرك مجيعا أمهية أن تكون األمانة العامة قوية . فعاملنا املتغري حباجة إىل أمم متحدة أقوى 

 إدارة تتسم بالكفاءة وحسن التوجيه -تمثل رؤييت يف وجود إدارة تركز على النتائج وت. ومتينة ومؤهلة
  .والنـزعة العملية واملساءلة؛ إدارة متثل التفوق والنـزاهة واالعتزاز خبدمة الصاحل العاملي

فنحن حباجة إىل تغري مناخي داخلي هنا . ومن أجل حتقيق هذه الرؤية، جيب أن نواكب العصر 
وعلينا أن نصّب اهتمامنا على . وحنتاج إىل أن نفكر بشكل جديد يف كيفية أداء عملنا.  املتحدةيف األمم

  .مسائل التبسيط والترشيد والتفويض
وحىت حنقق اآلمال الكبرية اليت يعلقها العامل علينا، جيب أن نكون أكثر سرعة ومرونة وقدرة على  
  .ن نويل اهتماما أكرب للنتائج واإلجنازوينبغي أال هنتم بالكلمات الرنانة، وأ. التحرك

وإنين أعطي أولوية قصوى لتنفيذ اإلصالحات اإلدارية اليت وافقتم عليها من قبل تعزيزا للمزيد  
وأرحب مبا أحرزناه من تقدم على مدى األشهر التسعة املاضية يف تبسيط . من الشفافية واملساءلة والكفاءة

كما أعرب عن امتناين . ام لتجديد مباين املقر وتنظيم الشؤون املاليةعمليات امليزنة وصياغة املخطط الع
  .بشكل خاص للحكومات املائة واثنتني اليت سددت بالكامل أنصبتها السنوية يف امليزانية

 من موظفي ١٠٠ ٠٠٠وقد جنحنا معا يف إعادة تنظيم عمليات حفظ السالم اليت تضم ما يفوق  
وإنين أعتزم مواصلة اجلهد من خالل تعزيز إدارة الشؤون . ددة اجلنسيات بعثة متع١٨األمم املتحدة يف 

وجيب علينا أن نأخذ بزمام املبادرة بقدر أكرب يف مواجهة األزمات، ألن الدبلوماسية الوقائية . السياسية
 وهذه -جيدة التخطيط والتنفيذ ميكن أن تنقذ حياة الكثريين وأن حتول دون وقوع الكثري من املآسي 

  .سؤولية أساسية من مسؤوليات أممنا املتحدة املنصوص عليها يف امليثاقم
وجيب على حكومة السودان أن تفي . لن أدخر من جانيب وسعا يف سبيل إهناء املأساة يف دارفور 

وعلينا أيضا أن منضي قدما . بتعهدها باالنضمام إىل حمادثات السالم الشاملة وأن تنفذ وقف إطالق النار
 االتفاق الذي أهنى حربا أهلية طال أمدها بني الشمال واجلنوب، وأن نعّد لالنتخابات اليت يف إعمال

  .٢٠٠٩ستجري يف عام 



وإلجياد حل دائم هلذه األزمة، جيب علينا أن نعاجل هذه . إن وراء أزمة دارفور عدة أسباب 
وعلينا، يف تلك . نسانية والتنمية أي مسائل األمن والسياسة واملوارد واملياه والشؤون اإل- األسباب مجيعا 

  .املنطقة وغريها من املناطق، أن نعاجل األسباب اجلذرية للصراع مهما كانت معقدة ومتشابكة
إننا نعلم ما . وللسالم يف الشرق األوسط أمهية حيوية يف حتقيق االستقرار يف املنطقة، ويف العامل 

ل، وإنشاء دولة فلسطينية تعيش يف سالم مع نفسها هو مطلوب هناك، إنه إهناء العنف، وإهناء االحتال
   .ومع إسرائيل، وحتقيق سالم إقليمي شامل بني إسرائيل والعامل العريب

ومع جتدد جهود القادة يف العامل العريب والواليات املتحدة، جنبا إىل جنب مع اجلهود اليت يبذهلا ممثل    
  .اصر الضرورية لدفع عجلة السالم جمددااجملموعة الرباعية توين بلري، جيري توفري العن

ونأمل كذلك أمال صادقا أن يتمكن الشعب اللبناين عن طريق املصاحلة الوطنية من حتقيق  
  .االستقرار السياسي واالجتماعي بانتخابه رئيسه اجلديد وفقا لدستوره

 ١٧٧٠را، القرار وباختاذ قرار جملس األمن مؤخ. لقد أصبح العراق مشكلة تشغل العامل بأسره     
، بات لألمم لألمم املتحدة دور هام تقوم به يف تعزيز التفاوض السياسي واملصاحلة الوطنية )٢٠٠٧(

لكننا ندرك أن سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم يكتسيان . وتوفري املساعدة اإلنسانية للشعب العراقي
  .أمهية قصوى

 مع شركائنا للتصدي لالجتار باملخدرات ومتويل ويف أفغانستان، علينا أن نعمل بفعالية أكرب 
  .اإلرهاب
وحنث جمددا سلطات ميامنار على ممارسة أقصى درجات . إننا نتابع األحداث يف ميامنار عن كثب 

ضبط النفس، والدخول يف حوار دومنا إبطاء مع مجيع األطراف املعنية يف عملية املصاحلة الوطنية بشأن 
ويف ذلك الصدد، من املتوقع أن يقوم مستشاري اخلاص بزيارة إىل ميامنار . يامناراملسائل اليت هتم شعب م

  .يف وقت قريب جدا
ومنذ اليوم األول لتويل منصيب، أكدت على أمهية نزع السالح، األمر الذي فوضت به اجلمعية العامة    

وعلينا أن نبث احليوية من . كما جتلى مؤخرا يف تأييدها القتراحي إنشاء مكتب لشؤون نزع السالح
نولوجيا، وخباصة جديد يف جهودنا الرامية إىل وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وما يتصل هبا من تك

وإين أجد بوادر مشجعة يف التقدم احملرز مؤخرا بشأن . احليلولة دون وقوع هذه املواد يف أيدي اإلرهابيني
وحيدوين أمل وطيد أن يوجد مؤمتر القمة املقبل بني الكوريتني زمخا . مسألة مجهورية كوريا الدميقراطية

كما أنين . ة الكورية يف هناية املطاف بطريقة سلميةتارخييا إلحالل السالم واألمن وتوحيد شبه اجلزير
ويظل اهلدف النهائي الذي ننشده . واثق من أننا سنتوصل إىل حل تفاوضي مع مجهورية إيران اإلسالمية



هو أن نزيل بالكامل أسلحة الدمار الشامل، ألنه إذا أخفقنا يف ذلك، فإن هذه األسلحة قد تزيلنا من 
  .الوجود يوما ما

وعلينا، إذ نتصدى .  علينا يف األمم املتحدة أن نتحلى ببعد النظر يف الشؤون السياسية واحلياةإن    
ويف األمس حتدثت عن تغري املناخ باعتباره قضية حامسة يف . للحاضر واآلين، أن نفكر أيضا يف الغد

    .افلنذهب إىل بايل وحنقق إجناز. وحان وقت العمل. وقد اتفقنا مجيعا على ذلك. عصرنا
واتفقنا أيضا على أن احللول الالزمة ملواجهة االحترار العاملي ال ميكن أن تتم على حساب التنمية    

فقضايا التنمية والعدالة االجتماعية ال ميكن أن .  وهي الركيزة الثانية لعمل األمم املتحدة-االقتصادية 
  .توىل أمهية ثانوية أو أن حتل بعد قضايا السلم واألمن

وقد أحرزنا جناحا يف . دف السنة احلالية منتصف الفترة احملددة لبلوغ أهدافنا اإلمنائية لأللفيةوتصا 
غري أن . ففي خمتلف بقاع العامل، تنعتق من ربقة الفقر أعداد من البشر مل يسبق هلا نظري. جوانب شىت

  .موجة العوملة املتصاعدة مل تساعد كل السفن على اإلحبار
“ بليون الدرك األسفل”ورته األشد حدة يف أفريقيا، القارة اليت تضم معظم إن ذلك يبدو يف ص 

وال بد أن نويل عناية فائقة للبلدان ذات . من فقراء العامل، حسب تعبري أحد اقتصاديي البنك الدويل
وعلينا أن نسمع صوت أفقر الشعوب يف العامل الذين كثريا ما يذهب صوهتا أدراج . االحتياجات اخلاصة

  .رياحال
وهلذا السبب عقدت هذا الشهر اجتماع الفريق التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف  

   .أفريقيا، حيث اجتمع رؤساء املنظمات اإلمنائية الرئيسية املتعددة األطراف
لشراك  ما دمنا نستطيع أن نساعد أفقر البلدان على التحرر من ا-إن أهداف ألفيتنا قابلة للتحقيق      

ويتعلق بعضها اآلخر باألمراض وضعف . ويتعلق بعض هذه الشراك بسوء إدارة احلكم. اليت تتخبط فيها
. اإليدز ميثل وباء العصر احلايل/ومن غري املقبول أن يظل فريوس نقص املناعة البشرية. الرعاية الصحية

ا سن اخلامسة، حيث ميوت  ماليني طفل تقريبا كل سنة قبل أن يبلغو١٠ومن غري املقبول أن يهلك 
  .إهنا وصمة يف ضمري العامل. معظمهم بأمراض ميكن اتقاؤها كاملالريا

. وليس القصد من هذا أن نقوم مبا ينبغي أن تقوم به هذه البلدان ذاهتا، أو ما تستطيع أن تقوم به 
  .ختيار والتنفيذ الصارم، فإن جناح التنمية يعزى يف الكثري منه إىل حسن اال"املعجزة اآلسيوية"وكما تبني 

ومن جانبنا، علينا أن جنعل براجمنا اإلمنائية املتعددة األطراف أكثر فعالية واتساقا، وأن ننهض  
بتكامل اجلهود اليت نبذهلا يف جماالت الصحة والتعليم والزراعة واهلياكل األساسية من أجل حتقيق نتائج 

  .أفضل



أن تضاعف جهودها للرب بوعود املعونة وختفيف عبء ويتعني على البلدان املاحنة من جانبها  
فالنظم التجارية واملالية املفتوحة والعادلة وغري التمييزية حامسة . الدين، وتوفري فرص الوصول إىل األسواق

وهلذا السبب علينا أن نبذل قصارانا للمضي قُدما يف إجناز . ملستقبل كل بلد نام يف أفريقيا، ويف كل مكان
  .دوحة اإلمنائي الذي يؤكد على التنمية وعلى املعونة لدعم التجارةبرنامج ال
لقد دّونت حقوق اإلنسان، باعتبارها الركيزة الثالثة لألمم املتحدة، يف اإلعالن العاملي حلقوق  

وال بد أن يضطلع جملس حقوق اإلنسان . ٢٠٠٨اإلنسان الذي ُتخلّد ذكراه السنوية الستني يف عام 
وسأعمل جاهدا . تساق وإنصاف يف كل أرجاء العامل باعتباره حامل شعلة حقوق اإلنسانمبسؤولياته، با

من أجل ترمجة مفهوم مسؤوليتنا عن احلماية من قول إىل فعل، لكي نضمن اختاذ اإلجراءات يف الوقت 
  .نسانيةاملناسب لئال يواجه السكان اإلبادة اجلماعية أو التطهري العرقي أو اجلرائم اليت ترتكب ضد اإل

لقد ولّى عصر اإلفالت . وتواصل حماكمنا الدولية عملها من رواندا إىل سرياليون وقريبا يف لبنان 
  .من العقاب

ويف الوقت ذاته، يبذل موظفو األمم املتحدة للمعونة اإلنسانية الذين يتحلون بقدر هائل من  
 يف محاية السكان املدنيني من فهم يساعدون. الشجاعة وااللتزام كل ما يف وسعهم إلنقاذ األرواح

عمليات النهب اليت ترتكبها امليليشيات املسلحة، ومحاية األطفال من اجملاعة، والنساء من أعمال العنف 
   .املخزية

لكن تكرار . ٢٠٠٤ومل تشهد هذه السنة كارثة طبيعية يف حجم أمواج تسونامي لعام  
ة القسوة، اليت رمبا تفاقمت بسبب تغري املناخ، الفيضانات واجلفاف وغريها من أحوال الطقس البالغ

وهذا هو خط املواجهة الذي يؤول أمره إىل األمم . جلبت معها معاناة وكربا ملاليني عديدة من البشر
  .فنحن هنب ملساعدة َمن ال يستطيعون أن يعوِّلوا على أنفسهم. املتحدة

  )تكلم بالفرنسية(
وحتقيق تلك . فما ُيتوقع منا كثري للغاية. يات اليت تواجهناإنين كثريا ما أتواضع أمام حجم التحد 

 أي –وعلينا تغيري الطريقة اليت تعمل هبا األمم املتحدة . اآلمال يتطلب منا دأبا وصربا وشجاعة وانضباطا
  .فلنركز أكثر على النتائج ال على اإلجراءات البريوقراطية، إذ أن الزمن يعمل لصاحلنا. طريقة عملنا

وبات العامل الذي ما فتئ يتزايد ترابطا يدرك أن حتديات الغد تعاجل . ادت تعددية األطرافلقد ع 
 . بل إهنا ال ميكن أن تعاجل إالّ عن طريق األمم املتحدة-على حنو أفضل عن طريق األمم املتحدة 


