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 احلـاج عمـر بونغـو       أعطي الكلمة اآلن لفخامة السـيد      
أوندميبا، رئيس مجهورية غابون، والرئيس املشـارك لالجتمـاع         

 . العام الرفيع املستوى

: ميكــــن أن نكــــرر مــــا حــــدث يف املاضــــي مــــن تالعــــب  ال
ــاً وأن    فاملفاوضــات جيــب   ــة حق أن تكــون مفتوحــة ودميقراطي

تكــون قائمــة علــى مشــاركة حقيقيــة، وبــدون فــرض شــروط   
وإننـا نعـرف أن هنـاك وفـوداً تعمـل           . غريبة من أي نوع كـان     

ووفــدنا يأمــل، ســيدي . مــن أجــل أال يكــون ذلــك هــو احلــال 
ــة واإلنصـــاف يف    ــماناً للعدالـ ــبحون ضـ ــرئيس، أنكـــم ستصـ الـ

 . العملية اليت ستبدأ اآلن

لقــد : )تكلــم بالفرنســية() غــابون (الــرئيس املشــارك 
تــوج عملنــا باعتمــاد الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع   

وهــذا اإلعــالن  . املســتوى، وهــو ســبب يبعــث علــى الرضــا     
لتهديـــدات والتحـــديات الـــيت يواجههـــا العـــامل  يـــذكرنا بـــأن ا

قبـل  : )تكلم بالروسـية  ( )بيالروس (لسيد مارتينوف ا  . تتطلب منا تفهماً مجاعياً ورداً مجاعياً
دقائق قليلة، اهتـزت جنبـات هـذه القاعـة بعاصـفة مدويـة مـن                

ومـرد تلـك   . التصفيق الذي كانت لـه أصـداء حزينـة يف آذاننـا     
األصـداء إىل بيــاين فرتويــال وكوبــا؛ وحنـن نــتفهم املشــاعر الــيت   

 . عرب عنها هذان الوفدان

ــة واألداة الـــيت     ــر الزاويـ ــدة هـــي حجـ إن األمـــم املتحـ
. غىن عنها يف بنـاء نظـام متعـدد األطـراف يتصـف بالفعاليـة               ال

وال بد أن نواصل السعي إىل إصالحها لضمان إدارهتا بطريقـة           
.  مهامهــا العديــدة بشــكل أفضــل   عصــرية حبيــث تتــواءم مــع   

ويتعني علينا أيضاً أن نواصل جهودنـا لتنشـيط اجلمعيـة العامـة             
واليوم، تتطلـع إلينـا املاليـني مـن البشـر      . وبالطبع، جملس األمن  

يف مجيع أحناء العامل؛ فالتضامن متعدد األطـراف الـذي جتسـده            
فلنبحــث عــن وســيلة . األمــم املتحــدة يــوفر هلــا األمــل الوحيــد 

 هبــا الســنوات الســتني القادمــة مــن عمــر األمــم املتحــدة    جنعــل
 . عهداً لالزدهار والسالم والعدل لشعوب العامل كافة

حنـن شـعوب    �: ذه العبـارة  إن ميثاق منظمتنا يفتتح هبـ      
، لكن، هل الوثيقـة الـيت اعتمـدناها للتـو جتمـع             �األمم املتحدة 

بني دولنا وشعوبنا فعالً؟ أخشى أن الرد على ذلك واضـح لنـا             
هل تعزز تلك الوثيقة احلريـات األساسـية للـدول لكـي            . مجيعاً

ختتــار طريقهــا إىل التنميــة علــى أســاس مبــادئ األمــم املتحــدة   
 ترسخ وتطور ما حيتـاج إليـه جمتمـع الـدول مـن              وأهدافها؟ هل 

ــا     ــل تزودنـ ــة؟ هـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــكوك لتحقيـ صـ
باألســـلحة الـــيت حنتـــاج إليهـــا للـــدفاع عـــن مـــن ال حـــول لـــه 

قوة؟ أخشى أن تكون الردود على تلـك األسـئلة واضـحة             وال
 .بنفس القدر

وأعطــي الكلمــة اآلن لدولــة الســيد غــوران بريســون،   
رئيس وزراء السويد والرئيس املشارك لالجتماع العـام الرفيـع          

 . املستوى
ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ( )السـ : )باالنكليزيـ

الل املناقشة اليت جرت يف هذه القمة العاملية، أكـد الزعمـاء            خ
من مجيع أحنـاء العـامل جمـدداً التـزامهم القـوي بالتعـاون الـدويل                

وواقــع األمــر، فــإن . باعتبــاره أداة ملواجهــة التحــديات العامليــة 
التزامنا باألمم املتحدة وميثاقهـا قـد دلـل عليـه بوضـوح شـديد            

 . الكبريةاجتماعنا هنا بتلك األعداد 

وبعـــد أن اعتمـــدنا الوثيقـــة اخلتاميـــة، فـــإن مجهوريـــة   
ــيالروس ــن أجــل      ب ــل م ــود أن تواصــل العم ــع الوف  تناشــد مجي

ــة  ــعيفة  -التقريـــب بـــني الـــدول كافـ  الكـــبرية والصـــغرية، الضـ
 .  حتقيقاً ملقاصد امليثاق وإعالن األلفية-والقوية

ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ( )السـ : )باالنكليزيـ
ومساء اليـوم اعتمـدنا الوثيقـة اخلتاميـة للقمـة العامليـة،               . استمعنا إىل آخر املتكلمني شرحاً للموقف

ــز األمــم املتحــدة      وهــي وثيقــة تتضــمن خطــوات حامســة لتعزي
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