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هــذا التحــالف إىل أي شــرعية ليقــرر مــا إذا يفتقــر و. األســلحة
إن . تمـل كان وضع ما ُيشكّل هتديدا وشيكا أو جمرد خطـر حم          

هذا يف حد ذاته ُيعد هتديـدا وخطـرا ألنـه يلجـأ إىل األكاذيـب             
إىل والرتعة التعسفية األحادية اجلانب لتغذية حاجتـه املسـتمرة          

إننـا نطلـب أال يكـون نـزع السـالح تـدرجييا             . خوض احلروب 
 مــن الضــروري. حباجــة إىل نــزع ســالح عــامفــنحن وانتقائيــا، 

ومــن .  هبــا حــل الصــراعاتإجــراء تغــيري يف الوســيلة الــيت يــتم 
يـاة  احلإن  . أيضـا أن نتنـاول قضـايا أخـرى للخـوف          الضروري  

االت العنـف ضـد املـرأة       حلـ  تصـدى  عندما ن  توفربدون خوف ت  
ــاالت  ــع اجملـ ــدما ن،يف مجيـ ــدى ل وعنـ ــرف  تصـ ــرية، ونعتـ لعنصـ

وميكـن أيضـا بنـاء عـامل        . حبقوق الشـعوب األصـلية واسـتقالهلا      
كــات االجتماعيــة، بــدون خــوف بالتأكيــد علــى حقــوق احلر  

. مثل احلركـات النسـائية، الـيت تسـاهم يف تنفيـذ خطـة السـالم               
 بناء عامل بدون خوف باحترام االتفاقات الدولية، الـيت          ناوميكن

 يف تواحلكومــات الــيت تــردد . متثــل مســؤولية أخالقيــة عامليــة 
التوقيــع علــى بروتوكــول كيوتــو تتحمــل اليــوم املســؤولية عــن  

إن احلكومـات   . ني سببهما إعصار كاترينا   الكارثة واملعاناة اللت  
 اإلفالت من العقاب فيما يتعلق جبرائم احلـرب الـيت           اولاليت حت 

سـاءل أمـام    ترتكبها، وترفض تعزيـز القـانون الـدويل، سـوف تُ          
وال ميكـن أن تتجاهـل احلـرب ضـد اإلرهـاب            . حمكمة التاريخ 
 .حقوق اإلنسان

ــذه     ــل هــ ــة يف ظــ ــيش يف حريــ ــا أن نعــ كيــــف ميكننــ
ف؟ مــا هــي احلريــة الــيت نبنيهــا عنــدما نعلــم أن اجلــوع   الظــرو

يسترتف موارد ال ميكن استرجاعها لألجيال اجلديدة؟ ما هـي          
احلرية اليت ميكـن أن تقـوم بـدون االعتـراف بـاحلقوق اجلنسـية               
ــة للجــنس     ــراد واحلــق يف ممارســة أشــكال خمتلف ــة لألف واإلجنابي

 يتحقــق يش يف حريــة ال ميكــن أنوالتعــبري عــن احلــب؟ إن العــ 
حقـــوق اإلنســـان، الـــيت ُتعـــد حقوقـــا ال ميكـــن كانـــت إذا  إال

السياسـية للـدول    ياكـل   جـوهر اهل  جتزئتها وعاملية ومتكافلة، يف     
، يشــارك يف علمانيــةواألمــم املتحــدة، وإال إذا كانــت الــدول  

مصـاحل دينيـة    وال ينفرد بذلك أصحاب     حكمها كل املواطنني    
يـزان القـوى يف جملـس       االخـتالل يف م   معينة، وإال إذا صـححنا      

ــه مبجــرد إضــافة أو عــزل أعضــا   األمــن، الــذي ال ء، ميكــن حل
 .ولكن عن طريق إلغاء حق النقض

ــها،      ولكــي تســتطيع األمــم املتحــدة أن تضــطلع مبهمت
ــدة   ــة اجلديــ ــديات األلفيــ ــتوى حتــ ــع إىل مســ . جيــــب أن ترتفــ

، كمـا    فقـط  كوماتاحلميكن أن تتكون األمم املتحدة من        وال
فإصـالحها الـدميقراطي   . جتماع القمة هذاالسبة هو احلال بالن  

جيــب أن يكــون مفتوحــا أمــام كــل املســامهات مــن جانــب        
قوى الدميقراطية، من أجـل بنـاء عـامل       الاحلركات االجتماعية و  

عيد األمـم   توجيـب أن تسـ    . سـتبعاد الفقر أو ا  خال من ال  خمتلف  
حنـن  � عـرب عـن مفهـوم     جيـب أن ت   .  املهمة املوكلة إليها   املتحدة

 .ستختفي من الوجودوإال فإهنا � شعوبال
ــارك   ــةتكلـــم ) (الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ

 .سأعود لإلدالء ببعض التعليقات فيما بعد
 اآلن إىل بيــــــان مــــــن الســــــيد   تســــــتمع اجلمعيــــــة  
جمموعــــة يب إتــــش آي هولــــدينغز توكــــور، رئــــيس  بامانغــــا
 .احملدودة
ــور    ــيد توكـ ــدينغ (السـ ــدودةيب إتـــش آي هولـ ) ز احملـ

إنـه لشـرف عظـيم يل أن تتـاح يل فرصـة             ): باالنكليزيـة تكلم  (
زعماء العـامل بالنيابـة عـن القطـاع         من  خماطبة هذا اجلمع املوقر     

إن هذا االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة ُيعد        . اخلاص
لقطـــاع العـــام بـــني احجـــر الزاويـــة يف تـــاريخ احلـــوار الـــدويل 

ي للرئيســـني وأود أن أعـــرب عـــن خـــالص تقـــدير . واخلـــاص
ــام   الاملشــاركني  ــاملي لع ــي  . ٢٠٠٥جتمــاع القمــة الع ــا حني إنن

اجلهود اليت بذالها مـن أجـل أن جيمعـا معـا رؤسـاء الـدول أو                 
ا اإلقليميــــة والعامليــــة احلكومــــات املــــوقرين ملناقشــــة القضــــاي

 .املعاصرة
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امسحوا يل أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بـاألمني           
يلتـزم التزامـا رائعـا      هذا القائد الذي    العام، السيد كويف عنان،     

إن العمــل املكثــف الــذي يضــطلع بــه     . بقــيم األمــم املتحــدة  
البالغـة األمهيـة     هذه املنظمـة العظيمـة القضـايا         عاجللضمان أن ت  

 .لعصرنا عمل ممتاز
فهـو  يشكّل اجتماع القمة العاملي هـذا خطـوة هامـة،            

لـز، حيــث  يـأيت يف أعقـاب اجتمـاع جمموعـة الثمانيـة يف غلينيغ     
ومــؤخرا، . اختــذت قــرارات تارخييــة فيمــا يتعلــق خبطــة التنميــة 

يف عدة مبادرات، من قبيل إطار الشراكة اجلديـدة مـن           قُدِّمت  
املتعلقـة  القضـايا األساسـية     أهـم   أجل تنمية أفريقيا، تركز على      

وبـالرغم مـن هـذه      . الفقـر وحتقيـق التنميـة املسـتدامة       باحلد من   
ري عليه بشكل عـام أنـه مـن الضـرو    اإلجراءات فإن من املتفق    

 .أن نفعل الكثري يف هذا الشأن
اجلمعيـة العامـة    تسعى إىل حتقيقها    وُتعد األهداف اليت     

واجملتمـــع الـــدويل بشـــكل أوســـع ذات أمهيـــة كـــبرية للقطـــاع  
تتــداخل بشــكل متزايــد  املعاصــر ويف اجملتمــع العــاملي . اخلــاص

 -ت التجاريـة    فالعمليـا . املصاحل التجاريـة مـع أهـداف التنميـة        
 -من املؤسسـات الصـغرية إىل الشـركات املتعـددة اجلنسـيات             
. تتأثر بشكل كبري بعناصر الصحة واألمن والتنمية االقتصـادية        

 والوصــــول إىل مصــــادر ،وميكــــن للبنيــــة األساســــية املالئمــــة
 والتنظيم األفضـل أن تعـزز تـدفق االسـتثمار األجـنيب             ،التمويل
ــا   .واحمللـــي ــة أيضـ تعزيـــز قـــدرة مؤسســـات   ىلإوهنـــاك حاجـ

 .القطاع اخلاص لإلسهام يف التنمية املستدامة
بعضـها  إن األعمال التجارية والتنمية االقتصادية تعزز        
مفيـدة  األعمـال التجاريـة    ف. ، وهي متوافقة بشكل مطلق    بعضا

ــة   ــة والتنمي ــدة للتنمي ــة مفي ــة األعمــال  . لألعمــال التجاري وتنمي
 يفـتح البـاب أمـام فـرص         التجارية أساسية، فهي املفتـاح الـذي      

األعمـال التجاريـة    قادة  ويدرك  . العمل والقدرة على االزدهار   
 األعمــال التجاريــة  ةإننــا نقــوم مبمارســ  . هــذه العالقــة جيــدا  

ــؤولة،  ــل املسـ ــتثمار يف   مثـ ــفافة، واالسـ ــامالت الشـ ــذ املعـ تنفيـ
اهلياكل األساسية احمللية، وتنفيذ برامج مكافحة فـريوس نقـص          

ا ض األخرى، وهذه تشكل جـزء     اإليدز واألمر ا/املناعة البشرية 
 .من األهداف اإلمنائية لأللفية

إن مبادرة االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة تـوفر إطـارا             
. ميكن القطاع اخلاص من املشـاركة النشـطة يف جهـود التنميـة      

ــاملي إىل   ــاق العـ ــدعو االتفـ ــام ويـ ــات  قيـ ــتراتيجيات وعمليـ اسـ
ــي   ــة علــى قاعــدة الق ــادين  الشــركات التجاري م األساســية يف مي

 .حقوق اإلنسان، ومعايري العمل، والبيئة ومناهضة الفساد
يف الـدعوة   مقتدر  األعمال التجارية شريك مستعد و    و 

ولكــي نضــاعف . إىل رفــع مســتوى احليــاة للــباليني مــن النــاس
إىل احلـــد األقصــــى إســـهامنا املشــــترك يف تنميـــة اقتصــــادات    

. لألعمـال التجاريـة    مـوات مستقرة، من الضروري هتيئة مناخ      
البيئة التمكينية تشـجع تنظـيم املشـاريع، وتسـمح للشـركات            و

إهنـــا تتـــيح . احملليـــة باالنتعـــاش واجتـــذاب االســـتثمار األجـــنيب
. للشــــركات فرصـــــة منصـــــفة للحصــــول علـــــى العائـــــدات  

ــة    ــوق امللكيـ ــيد، وحقـ ــم الرشـ ــي، واحلكـ ــتقرار السياسـ واالسـ
ل األساسـية يف     الضرائب املعقولة بعـض العوامـ      نظمالواضحة و 

 .تعزيز منو القطاع اخلاص
 إىل االهتمـام اخلـاص     يف حاجة أقل البلدان منوا    ستظل   

ومــن املمكــن حتســني  . واملســاعدات بســبب ظروفهــا اخلاصــة 
فعاليــة هــذه املســاعدات مــن خــالل اســتخدام خــربة األعمــال   
التجارية وحلوهلا اليت ثبت جناحها، ومن خـالل إقامـة شـراكة            

ف الفاعلة يف كل مـن القطـاع العـام والقطـاع         قيمة بني األطرا  
ويف هذا الصدد، مما يثلج الصـدر أن املائـدة األفريقيـة            . اخلاص

 تقريــر ينــها، الــيت أترأســها، قــد ع التجاريــةاملســتديرة لألعمــال
 ا أساسـي  اشـريك بوصـفها   مشروع األلفية التابع لألمـم املتحـدة        

ديرة لألعمـال   املائـدة األفريقيـة املسـت     و.  أهداف األلفية  تحقيقل
اجملموعة الوحيدة لقـادة رجـال األعمـال يف         التجارية، بوصفها   
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كل أفريقيا على امتداد القارة، وغريها من جمموعـات القطـاع           
ــة وت    ،اخلــاص ــذه املســؤولية اهلائل ــل ه ــل حتم ــ تصــدى تقب ذا هل

ي صــفحة الفقــر وال ميكــن طــ. التحــدي مــن خــالل تصــميمها
 احلكـم الفـردي والفسـاد       إذا استبدلت العادات الرديئة مـن      إال

 .بالدميقراطية، واحلكم الرشيد واملساءلة
ويف اخلتـــام، امسحـــوا يل أن أعـــرب عـــن ثقـــة قطـــاع       

التزامهــــا بالتصــــدي ف. األعمــــال التجاريــــة باجلمعيــــة العامــــة
مـؤمتر قمـة األلفيـة      احملـددة يف    هـداف   األللتحديات اليت تواجـه     
ــاح   ــى االرتي ــاك حاجــة  . تبعــث عل ــن   ىلإوهن ــا م أجــل دعمه

متكني القطاع اخلاص من اإلسهام الكامل يف حتقيـق األهـداف           
اإلمنائية لأللفية والتنمية املستدامة يف العامل أمجع، وال سـيما يف          

 .إهنا متثل فجرا جديدا ألفريقيا. أفريقيا والشتات
ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ) (السـ : )باالنكليزيـ

جلـــزء مـــن قـــائميت يف هـــذا ايف يوجـــد متكلمـــون آخـــرون  ال
 .االجتماع العام الرفيع املستوى

ونظــرا ألن الســاعة متــأخرة، ســأكتفي بتوجيــه كلمــة  
 .قصرية إىل اجلمعية

لجمعيــة العامــة، ل ارئيســأود أن أعــرب بصــفيت أوال،  
ــة مت اعتمادهــا قبــل أن     عــن أســفي العميــق ألن الوثيقــة اخلتامي

ث وكمـا يعلـم األعضـاء، حـد       . ببيانـاهتم يديل بعض املتكلمني    
تأخري شديد يف عمل هذا االجتماع بسبب طـول املشـاركات           
اليت كـان مفترضـا أن تسـتغرق مـدة ال تتجـاوز مخـس دقـائق،             
ولكــن نــادرا مــا حــدث ذلــك، وكــان زعمــاء العــامل يغــادرون 
نيويورك، الواحد تلو اآلخر، يف وقت كان ينتظـر فيـه اعتمـاد              

 .وثيقة هامة جدا
ذ باالنتـهاء مـن     وأنا أول من يأسـف للقـرار الـذي اختـ           

املــداوالت بعــد أن تكلمــت احلكومــات، ولــذلك كــان علــى    
ــار  ــتكلمني االنتظـ ــا   . بعـــض املـ ــاهتم قطعـ ــتحقت بيانـ ــد اسـ وقـ

 عضــوا، ٨٠إنــين أالحــظ حضــور مــا ينــاهز  . حضــورا كــامال

ويقع على عاتق كل منـا هنـا        . وأحيي هذه الوفود على املثابرة    
يصـال الرسـالة    وعلينـا واجـب إ    .  الـيت ألقيـت    بياناتأن ننشر ال  

وأعلـم بـأن هـذا      . اليت تصدر من خالل أي بيان إىل الصـحافة        
 إىل كل جهـات العـامل مـن خـالل           ةاالجتماع جيري بثه مباشر   

ــى         ــم املتحــدة عل ــع األم ــن موق ــة م ــى الشــبكة العاملي ــث عل الب
 .اإلنترنت
. أمهيــة أساســية بشــكل قــاطع تلــك الرســائل ذات إن  

. للشـؤون اإلنسـانية   وقد كنـت شخصـيا وكـيال لألمـني العـام            
وكنـــت يف الصـــومال وموزامبيـــق والســـودان، وكنـــت أعتـــز  
ــا إىل جنــب مــع اجملتمــع املــدين، واملنظمــات غــري      بالعمــل جنب

ومجـيعهم  . ، والنقابات املهنية والكنـائس    صارفاحلكومية، وامل 
وقد ال يكون ملا أقول الصدى املناسب لـدى         . شركاء مهمون 

أخرة، ولكنين أريد أن أؤكـد      احلاضرين هنا يف هذه الساعة املت     
كرئيس للجمعية العامة يف دورهتا الستني، بـأنين  إنين هلم حقا،   

 .سأبذل كل ما أستطيع لكي يكون صوهتم مسموعا
ــة    ــم و. وحنــن حباجــة أيضــا إىل املنظمــات اإلقليمي األم

وجـــود إذا مل نقـــم حنـــن   أن يكـــون هلـــا  املتحـــدة ال ميكنـــها  
هـي  إحـدامها   . ر حقيقـتني  يف هذه القاعة باستحضـا    املوجودين  

متثـل الكـثري   الـيت  آمال وتطلعات الشعوب يف كل بقـاع العـامل       
وهي أساسية قطعا إذا كنا نريـد       .  املنظمات املوجودة هنا   امنه

األمـم املتحـدة حالـة      وتواجـه   . جلب احليوية إىل األمم املتحدة    
وبالتايل، فإن احلقيقـة  . صعبة اآلن وحنن حباجة إىل ذلك الدعم   

الـــيت جيـــب أن تكـــون موجـــودة يف هـــذه القاعـــة هـــي   األوىل 
 .تطلعات وآمال شعوب العامل، واحلاضرون هنا ميثلون ذلك

واحلقيقة الثانية الـيت جيـب أن تكـون حاضـرة يف هـذه               
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