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  األمـــــم          المتحـدة
  

 

  األمين العام
          

  “من مرحلة القالقل إلى رحاب السالم” كلمة األمين العام أمام الجمعية العامة:    
  2014أيلول/سبتمبر  24نيويورك،     

  
  السيد رئيس اجلمعية العامة،

  أصحاب الفخامة رؤساء الدول واحلكومات،

  أصحاب السعادة، 

  السادة،حضرات السيدات و 
    

  يشرفين أن أرّحب بكم يف قاعة اجلمعية العامة بعد جتديدها.  

زالـــت تـــرتدد يف جنبـــات هـــذه القاعـــة  مـــا“ حنـــن شـــعوب األمـــم املتحـــدة”فأصـــداء عبـــارة   
ــــــــات القــــــــرن  ــــــــدها وإعــــــــادة تصــــــــميمها لكــــــــي تواكــــــــب متطلب ــــــــة. ولقــــــــد مت ترميمهــــــــا وجتدي املهيب

  والعشرين.  احلادي

  إسهامكم يف حتقيق هذا اإلجناز.وأود أن أشكركم مجيعا على   

ــــد مبــــاين املقــــر مل يكــــن مشــــروعا ســــهال. لكــــن دولكــــم    ــــك أن املخطــــط العــــام لتجدي ذل
األعضــاء احتضــنت هــذه الرؤيــة، واســتثمرت فيهــا، وهــا حنــن اليــوم نشــاهد عــن كثــب مثارهــا الرائعــة 

  اع العامل.جمّسدًة يف هذا احملفل املتطور الذي سنعمل يف رحابه معًا على االرتقاء بأوض

ــــــــى الشاشــــــــة الصــــــــور املوّضــــــــبة لقطــــــــع  39[توقــــــــف ملــــــــدة    ثانيــــــــة، تظهــــــــر خالهلــــــــا عل
  “]االفرتاضي  الشريط”

باسـم مجيــع الشــعوب واألمــم، أعلــن اآلن رمسيــا، بكــل فخــر واعتــزاز، افتتــاح قاعــة اجلمعيــة   
  العامة للعمل.

[ * * * ]  
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  السيد رئيس اجلمعية العامة،

  واحلكومات،أصحاب الفخامة رؤساء الدول 

  أصحاب السعادة، 

  حضرات السيدات والسادة،
  

يف مثــل هــذا الوقــت مــن كــل ســنة، تعــّم بشــائر األمــل أرجــاء هــذه القاعــة، أمــٌل جمّســٌد يف   
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، وأمـــٌل حيـــدو زعمـــاء العـــامل وهـــم يـــدلون بكلمـــام مـــن عليـــاء هـــذه املنصـــة، 

  مسامعها تلك الوعود. وأمٌل خيامر شعوب العامل كافًة حني تصل إىل

غـــري أن مســـاء األمـــل مكفهـــرّة هـــذه الســـنة، وقلوبنـــا يعتصـــرها األســـى مـــن جـــراء األعمـــال   
الشــنعاء وإزهــاق أرواح األبريــاء. فقــد عــادت أشــباح احلــرب البــاردة لــتقّض مضــاجعنا مــن جديــد. 

  وشاهدنا الربيع العريب يذوي جّله، وينقلب شتاء داميا.

والنــازحني وطــاليب اللجــوء بشــكل غــري مســبوق منــذ أن حطّــت وتكــاثرت أعــداد الالجئــني   
احلرب العامليـة الثانيـة أوزارهـا. ومل يسـبق لألمـم املتحـدة قـط أن تلّقـت طلبـات لتزويـد هـذه األعـداد 

  اهلائلة من الناس باملساعدات الغذائية العاجلة وغريها من اإلمدادات الالزمة إلنقاذ أرواحهم.

ســي يف موقـف دفــاعي، بعـد أن قّوضــت جهـوَده جهــاٌت تعتنــق ولقـد بــات العمـل الدبلوما  
  العنف عقيدًة.

وأضــحى التنــوّع عرضــة هلجمــات املتطــرفني الــذين يصــرون علــى أالّ ســبيل ســوى ســبيلهم.   
  وأصبح نزع السالح حلما بعيد املنال، بعد أن قضى عليه أثرياء احلروب الدائمة.

  االيار.  للناظر أن أركان العامل آخذة يف ومع تراكم األزمات وانتشار األوبئة، قد يبدو  

لكــــن برهــــان اخلصــــال القياديــــة يتجســــد يف زرع بــــذور األمــــل وتعّهــــدها بالعنايــــة والرعايــــة   
  لتتحول إىل دوحة باسقة. ذلك هو واجبنا، وهو فحوى ندائي إليكم اليوم.

  
  حضرات السيدات والسادة،

حـــدة العتـــداءات رهيبـــة هـــذه الســـنة. لقـــد تعرضـــت املبـــادئ اســـدة يف ميثـــاق األمـــم املت  
فمــــن إلقــــاء الرباميــــل املتفجــــرة إىل قطــــع الــــرؤوس، ومــــن جتويــــع املــــدنيني إىل شــــن اهلجمــــات علــــى 

األمــــم املتحــــدة وقوافــــل املســــاعدة اإلنســــانية، تلــــك كلهــــا شــــواهد علــــى مــــا  ىاملستشــــفيات ومــــآو 
  تتعّرض له حقوق اإلنسان وسيادة القانون من اعتداءات.
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ملأساة اليت عاشـتها غـزة يف اآلونـة األخـرية، يبـدو أن التنـافر بـني الفلسـطينيني ويف أعقاب ا  
واإلســرائيليني أضــحى أشــّد مــن ذي قبــل. ومــا مل نبــادر إىل إنقــاذ احلــل القــائم علــى وجــود دولتــني، 

  فسنجد أنفسنا يف حالة من التناحر الدائم.

  أما احلالة يف أوكرانيا واملنطقة حوهلا فتظل متقلبة.  

 جنـــــوب الســـــودان، راح ضـــــحية الصـــــراع علـــــى الســـــلطة السياســـــية آالف املـــــواطنني، ويف  
  وأصبح ماليني آخرون عرضة خلطر ااعة.

  وباتت مجهورية أفريقيا الوسطى ممزقة مكلومة.  

املشـروع  زالـت تعـاين ويـالت التمـرد واإلرهـاب واالجتـار غـري أما مايل وبلدان الساحل فمـا  
  مة.باملخدرات واجلرمية املنظ

ويف الصــومال، انضــوى عــدد مــن الــدول األفريقيــة إىل حتــالف يهــدف إىل مواجهــة مجاعــة   
  الشباب اإلرهابية.

ويف نيجرييــا، اســتعرت اهلجمــات الدمويــة الــيت تشــنها حركــة بوكــو حــرام، وكــان هلــا عواقــب   
  مروعة على النساء والفتيات.

  
  حضرات السيدات والسادة،

دون أن نشــــــــاهد مســـــــتويات جديــــــــدة مـــــــن الوغــــــــول  يف العـــــــراق وســـــــوريا، ال ميــــــــر يـــــــوم  
  اهلمجية، مع ما يصاحبها من آثار مدمرة امتدت تداعياا إىل بلدان املنطقة.  يف

وســـرياً علـــى هــــدي أقـــوال الزعمـــاء املســــلمني عـــرب العــــامل، فـــإن اإلســـالم بــــراٌء مـــن أفعــــال   
ــــ اتالتنظيمــــ ــــدا ت تطرفــــةفهــــذه اجلماعــــات املعيــــث فســــادا يف املنطقــــة. ت يتالــــ ةاإلرهابي شــــكل دي

  على عدة واجهات.واضحا للسالم واألمن الدوليني يقتضي ردا دوليا 

ال منــاص لنــا مــن اختــاذ إجــراءات حامســة لوقــف اجلــرائم الشــنيعة ومــن الــدخول يف مناقشــة   
صــرحية نقــف فيهــا علــى األســباب الكامنــة وراء نشــوء هــذا التهديــد أصــال. لقــد اضــطرت شــعوب 

نتيجة فسـاد احلكـم وضـعف القـرارات الـيت فشـلت يف كفالـة احـرتام القـانون  املنطقة لتكبد الويالت
  .الدويل وحقوق اإلنسان األساسية

يف مجيــع أحنــاء  ولقـد صــار ضــعف الــدول واملؤسســات باديــا للعيـان علــى حنــو غــري مســبوق  
 ضــحاياال. وإذا كــان بعضــها خنــره الفسـاد، فــإن غريهــا اعتمــد سياسـات إقصــائية أثــارت حنــق العـامل
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وألقـت ـم يف أتــون اليـأس والعنـف. فــال بـد أن تفـي الــدول مبسـؤوليتها عـن احلكــم، وأن حتكـم مبــا 
  فيه مصلحة شعوا كافة.

زالـت  وحىت يف غياب احلروب العلنية، ما برح العنـف يكـدر صـفو حيـاة النـاس. فـاملرأة مـا  
شــــوارع، بــــل ويف تقــــع ضــــحية للرجــــل يف مجيــــع أحنــــاء العــــامل، ســــواء يف ســــاحات القتــــال أم يف ال

األمــاكن العامــة ويف عقــر دارهــا أيضــا. كــذلك يواجــه املهــاجرون خمــاطر متزايــدة يف أثنــاء ترحــاهلم، 
  جيدون عند وصوهلم إىل وجهتهم سوى أبواب موصودة.  وال

ولقــــد تصــــاعدت سياســــات الفرقــــة يف العديــــد مــــن البلــــدان الــــيت تعتــــرب منوذجــــا يف جمــــال   
اــام اآلخـــرين بـــالتحيز، فـــإم أقــل مهـــارة عنـــدما يتعلـــق األمـــر  اإلدمــاج. وإذا كـــان النـــاس جييـــدون

بتحيــزهم هــم أنفســهم. كـــذلك إن الوســائل الــيت جتمــع بـــني النــاس، مثــل أدوات االتصــال املباشـــر 
  والتجارة احلرة وسهولة السفر، باتت تستغلها أيضا بعض القوى لزرع الفرقة بني الناس.

، ودخلنــا منطقــة “ربــط حــزام الســالمة”علــى  هــا قــد أضــاءت اإلشــارة الــيت حتــث العــامل  
  اضطرابات بات معها النظام املتعدد األطراف واملؤسسات الوطنية وحياة البشر على احملك.

بيــد أن منظومــة حقــوق اإلنســان تــوفر مقياســا واحــدا الختبــار مــدى جتاوبنــا، وهــو مبــادرة   
تفكرينــا وجهودنــا يف امليــدان.  ، الــيت ترمــي إىل جعــل حقــوق اإلنســان حمــور“حقــوق اإلنســان أّوالً ”

شـخص يف قواعـد األمـم املتحـدة  100 000ومن بواكري هذا النهج اجلديـد تـوفري احلمايـة لزهـاء 
  يف جنوب السودان بأسره.

وعلـــى املنـــوال نفســـه، مـــن الـــالزم توعيـــة اتمـــع الـــدويل بأمهيـــة حقـــوق اإلنســـان باعتبارهـــا   
ث الــــدول األعضــــاء علــــى الوفــــاء مبســــؤولياا جتــــاه آليــــة لإلنــــذار املبكــــر. ويف هــــذا املضــــمار، أحــــ

نتــذكر  شـعوا. ومـن الـالزم أيضـا أن تقبـل الـدول مناقشـة مـواطن ضـعفها برحابـة صـدر. وعلينـا أن
يف هذا الصدد أن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان مل يقـر جمموعـة مـن احلريـات فحسـب، بـل إنـه 

  باحلماية.  تنعم  إذ هي مل حيذر أيضا من أن الشعوب لن تقف مكتوفة األيدي

فعلينــا أن نبـــذل جهـــدا أكـــرب بكثـــري ممـــا بـــذلناه يف الســـابق لتحديـــد املشـــاكل قبـــل وقوعهـــا   
  والتوصل إىل حلول سياسية توافقية مبكرة.

وبغيــة التصــدي بصــورة أفضــل للتحــديات احملدقــة بنــا، طََلْبــُت إجــراء اســتعراض لعمليــات   
ــــــع املســــــتوى يف غضــــــون األمــــــم املتحــــــدة للســــــالم، وســــــوف أقــــــوم بتع ــــــني فريــــــق استعراضــــــي رفي ي

  املقبلة.  األسابيع

وإن وحـــدة جملـــس األمـــن تتســـم بأمهيـــة قصـــوى. فكلمـــا توحـــدت كلمـــة الـــس إال ورأينـــا   
نتـــائج تتحقـــق علـــى أرض الواقـــع، مـــن قبيـــل القضـــاء علـــى برنـــامج األســـلحة الكيميائيـــة الســـورية، 
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وريـــة أفريقيـــا الوســـطى، وتقـــدمي الـــدعم يف حينـــه واالتفـــاق علـــى إيفـــاد عمليـــة حلفـــظ الســـالم يف مجه
  إلطار السالم يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا.

وعلى النقـيض مـن ذلـك، أسـفر اسـتمرار االنقسـام إزاء سـوريا عـن معانـاة إنسـانية شـديدة   
  وعن فقدان مصداقية الس ومؤسستنا. 

  تضطلع بدورها املشروع. فال بد أن تؤكد اجلمعية العامة على مسؤولياا وأن   
  

  حضرات السيدات والسادة،

جيــــــــب أال نَــــــــدََع دخــــــــان احلرائــــــــق املســــــــتعرة اليــــــــوم حيجــــــــب عنــــــــا التحــــــــديات والفــــــــرص   
  أجًال.  األطول

فاألمـــل موجـــوٌد، ولـــو استعصـــت رؤيتـــه يف األفـــق. ذلـــك أن خطـــة التنميـــة أحـــرزت تقـــدما   
  رائعا يف العيادات وقاعات الدرس وغريها من األماكن بعيدا عن األضواء. 

وجـــرى ختفـــيض معـــدالت الفقـــر ووفيـــات األطفـــال والوفيـــات النفاســـية إىل النصـــف علـــى   
ل مزيــد مــن اجلهــد، لكــن هــذه املكاســب وغريهــا زال يتعــني بــذ املســتوى العــاملي. وصــحيٌح أنــه مــا

مــن اإلجنــازات ُتظهــر فّعاليــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ومــا بوســعنا حتقيقــه عنــدما نعمــل معــاً اليــد 
  اليد.  يف

واليــوم، تنعقــد مناقشــة عامليــة ســتكون مصــدر إهلــام لنــا، وذلــك بشــأن خطــة ترســم معــامل   
  بلة.الطريق على مدى فرتة اخلمس عشرة سنة املق

ويف وقـــت مبّكــــر مـــن هــــذا الشــــهر، انضـــمت الــــدول اجلزريــــة الصـــغرية الناميــــة إىل الركــــب   
باعتمـــاد مســـار ســـاموا، الـــذي يتضـــمن خطـــة واســـعة النطـــاق ترمـــي إىل التصـــدي ألوجـــه الضـــعف 

  اليت تتفرد ا هذه الدول.

اء ولقــد اســتمعنا قبــل يــومني وحنــن يف هــذه القاعــة إىل نــداءات الشــعوب األصــلية يف أحنــ  
  العامل من أجل وضع حد للتهميش.

ويف اليــوم ذاتــه، أعــاد قــادة العــامل تأكيــد أمهيــة مواصــلة تنفيــذ التوافــق غــري املســبوق املنبثــق   
  من مؤمتر القاهرة املعين بالسكان والتنمية.

ويشـــكل النقـــاش املتعلـــق باملســـتقبل الـــذي نصـــبو إليـــه واحـــدا مـــن اجلهـــود األمشـــل نطاقـــا   
ـــوا بأصـــوام يف االســـتبيان الـــوارد تـــاريخ األمـــم امل يف تحـــدة. فقـــد بلـــغ عـــدد األشـــخاص الـــذين أدل
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مـــــا يربـــــو علـــــى مخســـــة ماليـــــني شـــــخص. وأنـــــا أشـــــجع ماليـــــني أخـــــرى مـــــن “ عـــــاملي”موقـــــع  يف
  األشخاص على الدخول إىل املوقع واالنضمام إىل قائمة املصوتني.

تســــري علــــى مجيــــع إن حوارنــــا قــــد تفتــــق عــــن تصــــور اســــتثنائي يتــــيح وضــــع خطــــة عامليــــة   
البلــدان واإلصــرار لــيس علــى جمــرد احلــد مــن الفقــر املــدقع واجلــوع وإمنــا علــى استئصــال شــأفتيهما، 

  ة.يومساعدة مجيع البلدان واتمعات احمللية على االخنراط يف درب التنمية املستدامة احلقيق

قرتحــــة مــــن وقــــد وضــــع الفريــــق العامــــل املفتــــوح التــــابع للجمعيــــة العامــــة أمامنــــا جمموعــــة م  
أهــداف التنميــة املســتدامة الــيت ستســاعدنا علــى إجنــاز العمــل املتبقــي يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفية، والقضاء على أوجه التفـاوت، ومحايـة الكوكـب، وبنـاء املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه. وسـوف 

ئـة للمفاوضـات الـيت أقوم يف أواخر العام، بناء علـى طلـبكم، بتقـدمي تقريـر تـوليفي يكـون مبثابـة توط
  ستجريها الدول األعضاء.

  
  حضرات السيدات والسادة،

إن إحــداث التحــول هــو غايتنــا. ولســت أجــد منطلقــا نبــدأ منــه أفضــل مــن فــتح األبــواب   
علـــى مصـــاريعها يف وجـــه النســـاء والفتيـــات وإزالـــة املوانـــع مـــن أمـــامهن. ذلـــك أن القوالـــب النمطيـــة 

مــن األزمــات، فقــرا كانــت أو كارثــة أو مرضــا أو حالــة مــن  زالــت متجــذرة. فلــو أخــذمت أي أزمــة مــا
حـــاالت األميـــة، فســـوف جتـــدون النســـاء والفتيـــات فيهـــا األشـــد معانـــاة. إنـــه لـــيس يف مقـــدورنا أن 

  ر طاقات العامل بكاملها إذا استثنينا نصف سكانه. نسخّ 

بـل ثالثـة ويشكل العمل املتعلق بالبيئة جزءا صـميما مـن آمالنـا بأمجعهـا. لقـد انضـممت ق  
أيــــام يف شــــوارع املدينــــة الــــيت تستضــــيفنا إىل مئــــات اآلالف مــــن األشــــخاص يف مســــرية مــــن أجــــل 
مســتقبل أنظــف وأكثــر خضــرة. لقــد بعــث هــؤالء برســالة قويــة تعــرب عــن نفــاد الصــرب ولكنهــا تــدعو 

  يف الوقت ذاته إىل اغتنام الفرصة املتاحة. 

زا. فقـــد التـــأم فيهـــا ممثلـــو البلـــدان لقـــد شـــكلت قمـــة املنـــاخ الـــيت انعقـــدت أمـــس حـــدثا بـــار   
وأصــــحاب رؤوس األمــــوال ورؤســــاء الشــــركات واملواطنــــون. وأقــــدمت حتالفــــات اجلهــــات املتعــــددة 
املعنيــة علــى اختــاذ إجــراءات غــري مســبوقة خلفــض االنبعاثــات، وبنــاء القــدرة علــى التكيــف، ومتويــل 

إىل اتفــاق عــاملي ذي مغــزى بشــأن  حتــول اقتصــاداتنا وجمتمعاتنــا. ومــن واجبنــا أن نــرتجم هــذا الــزخم
املناخ يف ليما يف كانون األول/ديسمرب ويف بـاريس يف العـام املقبـل. وعلـى غـرار مـا جـاء يف إحـدى 

  “.القيام مبا جيب القيام به”الفتات املسرية املذكورة، من واجبنا 

ق خطــة أمـا التمويــل فهـو عنصــر حاسـم ملصــداقية اجلهـود املبذولــة يف جمـال املنــاخ ويف سـيا  
. فقـد آن األوان ملواءمـة الثـروة العامليـة مـع االحتياجـات العامليـة بشـكل 2015التنمية ملا بعد عام 



 7/8 14-61477*

 

أنســب. وال بـــد مــن تســـخري مجيـــع املــوارد، عامـــة وخاصــة، حمليـــة ودوليـــة. فعنــدما ُختتـــَزل امليزانيـــات 
ا انفــك تطورهــا يــزداد اختــزاال، تعــاين النــاس األمــرين. وعنــدما ُتصــَرف املــوارد يف حتصــيل أســلحة مــ

  .بدال من إنفاقها يف تنمية الطاقات البشرية، فإننا مجيعا نغدو أقل أمناً 

إن مــن مقومــات القيــادة أن نتوفــق أيضــا يف حتديــد أولوياتنــا وختطــيط السياســات الســليمة   
وتســـخري االســـتثمارات يف خدمـــة النـــاس. وســـتكون اخلمســـة عشـــر شـــهرا املقبلـــة فـــرتة حامســـة مـــن 

  قيق الرخاء واالستقرار يف العامل. وأنا أحثكم على احملافظة على جذوة الطموح. أجل حت
  

  حضرات السيدات والسادة، 

إن تفشــي فــريوس إيبــوال يف منطقــة غــرب أفريقيــا يشــكل أزمــة غــري مســبوقة. وهلــذا الســبب   
، الفقد أنشأت عمليـة صـحية غـري مسـبوقة هـي بعثـة األمـم املتحـدة للتصـدي العاجـل لفـريوس إيبـو 

وذلك دف حشـد مجيـع املـوارد الالزمـة ملسـاندة البلـدان واتمعـات احملليـة املتضـررة فيمـا تقـوم بـه 
  من عمل يف هذا الصدد.

وجتمــع البعثــة بــني خــربة منظمــة الصــحة العامليــة وبــني القــدرات اللوجســتية لألمــم املتحــدة.   
ومــا فتئــت صــفوف اتمــع الــدويل . وقــد وصــل أفــراد البعثــة إىل غانــا قبــل يــومني إلقامــة مقــر البعثــة

  تتالحم ملساعدة األخصائيني الصحيني احملليني.

ـــــادة مبعـــــدل عشـــــرين مـــــرة يف مســـــتويات الأمـــــا اآلن فـــــنحن حباجـــــة إىل    ـــــةزي  املقدمـــــة رعاي
. وقـد أصــبح األمـن الغــذائي مصـدر قلــق ويف خـدمات الرصــد والنقـل والتجهيــزات املتاحـةلمرضـى ل

  أصبحت نظم األغذية معرضة لاليار.  ألغذية كماحاليا، حيث ارتفعت أسعار ا

وجيــــب علينــــا أيضــــا أن نكـــــافح هــــوس اخلــــوف والتضــــليل. ففـــــرض احلظــــر علــــى الســـــفر   
الــدخول.  النقــل لــن مينــع إيبــوال مــن اخلــروج إال أنــه مينــع األفــراد الطبيــني واإلمــدادات الطبيــة مــن أو

  عليه.   اليت تكافح من أجل التغلب حنن حباجة إىل عزل املصابني بفريوس إيبوال، ال البلدان

إننــا بــروح التضــامن والقيــادة نســتطيع أن نســاعد أهــل غينيــا وليربيــا وســرياليون علــى وضــع   
  حد لتفشي الفريوس واستعادة القدرة على العمل من أجل مستقبل أفضل. 

  
  حضرات السيدات والسادة،

احلـرب العامليـة األوىل. وعلـى لقد احتفل العامل أخريا بـذكرى مـرور مائـة عـام علـى انـدالع   
غــرار العديــد مــن النزاعــات فــإن نشــوب تلــك احلــرب مل يكــن نامجــا عــن وجــود مشــروع كبــري وإمنــا 

  جنم عن مشاكل تافهة أسيئت معاجلتها. 
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وقــد شـــكل إنشـــاء األمـــم املتحـــدة بعـــد احلــرب العامليـــة الثانيـــة إجنـــازا عظيمـــا حتقـــق بفضـــل   
الـــيت ســـعى مـــن أجلهـــا خمططـــو مـــا بعـــد احلـــرب هـــي إبـــادة فكـــرة  العزميـــة العامليـــة. ومل تكـــن الغايـــة

  البلدان.   احلروب كليا فحسب، وإمنا كانوا يسعون إىل رسم رؤية للعامل تتوحد يف إطارها قوة

لكننا نواجه اليوم عددا كبريا مـن التحـديات املتناميـة. فالنـاس ينـادون باحلمايـة مـن اجلشـع   
  تحدة أن تليب النداء. وعدم املساواة، وجيب على األمم امل

عامـا مـن اخلـربة يف  70لقد مر قرن من الزمـان علـى ايـة احلـرب العامليـة األوىل واكتسـبنا   
األمــم املتحــدة. ومــع ذلــك فــإن العــامل مل يبلــغ بعــد مــن الســالم مــا ميكــن أن يبلغــه أو مــا ينبغــي لــه 

  أن يبلغه.

 عـــــددا مـــــن الكـــــوارث إن مـــــا نواجهـــــه مـــــن األزمـــــات الـــــيت يتســـــبب فيهـــــا اإلنســـــان أكـــــرب  
الطبيعيـــة. وإذا مل يكـــن بوســـعنا أن نـــتحكم يف الطبيعـــة، فَمـــن غرينـــا مســـؤوٌل عـــن حتقيـــق الســـالم 

  والعدل يف عاملنا اليوَم؟

إن األزمــات الــيت يســببها اإلنســان ميكــن أيضــا أن يعاجلهــا اإلنســان، حربــا كانــت أو فقــرا   
  جهال.  أو

باالرتيــاح حيــال العــامل الــذي نرتكــه ألطفالنــا. إنــين ال أعتقــد أنــه بوســعنا حاليــا أن نشــعر   
بيـــــد أنـــــين مـــــا زلـــــت متفـــــائال. وأنـــــا أســـــتمد تفـــــاؤيل مـــــن ميثاقنـــــا، وهـــــو دليلنـــــا الراســـــخ يف أوقـــــات 

  التحديات والتغريات الكربى. 

إنـــــين علـــــى الـــــدوام أســـــتمد إهلـــــامي مـــــن املـــــوظفني وحفظـــــة الســـــالم والعمـــــال اإلنســـــانيني   
  ريهم ممن جيسدون روح هذه الوثيقة يف واقع احلياة. واملدافعني عن حقوق اإلنسان وغ

أجـل  وكما قمنا بتجديد هذه القاعدة املهيبـة لتبـدأ عهـدا جديـدا، فـإنين أتطلـع إلـيكم مـن  
يواجهنــا،  إعــادة بنــاء روح القيــادة واســتعادة وحــدة القصــد. إنــه باســتطاعتنا أن نتصــدى ألي حتــد

  وسوف نفعل ذلك كأمم متحدة.

  [انتهى]


