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ــارك   ــةتكلـــم () الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ
تستمع اجلمعية اآلن إىل خطاب السـيد زانـغ ديغوانـغ، األمـني             

 .نظمة تعاون شنغهايالعام مل
تكلم () منظمة تعاون شنغهاي  (السيد زانغ ديغوانغ     
إين شـــاكر ملـــا أتـــيح يل مـــن فرصـــة الـــتكلم أمـــام ): بالصـــينية
إهنا املرة األوىل اليت يتكلم فيها ممثل ملنظمـة شـنغهاي           . اجلمعية

امسحــوا يل بــأن أوجــه، باســم مجيــع   . للتعــاون مــن هــذا املنــرب 
ملراقبة يف منظمتنا، أحر هتانينا مبناسـبة  الدول األعضاء والدول ا 

وأرجـوا أن   . الذكرى السنوية السـتني لتأسـيس األمـم املتحـدة         
 .حيقق هذا االجتماع الرفيع املستوى كثرياً من النتائج املثمرة

إن األمــم املتحــدة تعمــل، منــذ إنشــائها، علــى حتقيــق    
 أي عـدم تكـرر مأسـاة احلـرب وأن           -أعز حلم راود البشـرية      

وقد مسعـت اجلمعيـة،   . مشس السالم يف العامل على الدوام    تشع  
يف عدة مناسـبات ماضـية، نـداءات شـديدة وحقيقيـة للسـالم،              

ولطاملــا كانــت هــذه القاعــة مســرحاً جلهــود  . مــن عــدة بلــدان
جبارة وإسهامات خارقة من األمـم املتحـدة يف قضـية احملافظـة             

 .على السلم
ئلـة؛ إذ خلَّـف     لقد طرأت على عاملنا اليوم تغيريات ها       

اجلنس البشري وراءه عصراً من احلـروب والسـلم وخطـى إىل            
 األمـم ورغـم ذلـك، ال تـزال         .عصر جديد من السلم والتنميـة     

تـــؤدي دورا ال ميكـــن االستعاضـــة عنـــه يف الشـــؤون  املتحـــدة 
واملبــادئ األساســية املكرســة يف ميثــاق . الدوليــة يف عــامل اليــوم

ــازع حجــ   املتحــدة األمــم ــة يف العالقــات  تبقــى بــال من ر الزاوي
ــرية  املتحـــدة األمـــمويظـــل الـــدفاع عـــن دور  . الدوليـــة العصـ

 .املركزي وسلطتها رسالة اجملتمع الدويل ومسؤوليته املشتركة
حتتــاج أيضــا إىل  املتحــدة األمــموغــين عــن القــول إن   

إجراء إصالحات رشيدة وضـرورية حـىت تسـتجيب علـى حنـو             
ــة لألوضــاع والتحــديات وال   ــر فعالي ــدة يف  أكث ــدات اجلدي تهدي

العامل السائر يف طريق العوملة، وتنجز مبزيد من الفعاليـة املهمـة            

وعنـد إصـالح    . الصعبة، مهمـة تعزيـز السـالم العـاملي والتنميـة          
، يـتعني علينـا أن حنتـرم مبـدأ التوصـل إىل توافـق                املتحـدة  األمم

ــريض يف اآلراء ــين إلصــالح    . ع ــد جــدول زم ــي حتدي وال ينبغ
ــم ــدةاألمـ ــاريع   .  املتحـ ــويت علـــى مشـ وال ينبغـــي فـــرض تصـ

 .قرارات مثرية للجدل
ــاريخ   ــة بتـ ــممقارنـ ــدة األمـ ــا   املتحـ الـــيت بلغـــت عامهـ

الستني، نقول إن تاريخ منظمة شـنغهاي للتعـاون قـد بـدأ مـن               
فقبــل أربــع ســنوات، ويف مدينــة شــنغهاي، أعلــن قــادة  . فــوره

كازاخســـتان والصـــني وقريغيزســـتان وروســـيا وطاجيكســـتان 
 .تان ميالد هذه املنظمة اجلديدة للتعاون اإلقليميوأوزبكس
ــات       ــز عالق ــزم بتعزي ــاون تلت ــة شــنغهاي للتع إن منظم

ــا      ــا بـــني دوهلـ ــداقة فيمـ ــة والصـ ــة املتبادلـ ــوار والثقـ ــن اجلـ حسـ
األعضــــاء؛ والنــــهوض بتعــــاون دوهلــــا األعضــــاء يف ميــــادين  
ــة     ــة البيئ ــة والســياحة ومحاي االقتصــاد والتجــارة والنقــل والطاق

 اإلنســانية؛ ومكافحــة اإلرهــاب والرتعــة االنفصــالية والشــؤون
والتطــرف؛ وضــمان الســالم واألمــن واالســتقرار يف املنطقــة؛    
ــادي دميقراطـــي    ــام دويل سياســـي واقتصـ ــة نظـ وتشـــجيع إقامـ

وعلــى الصــعيد الــداخلي، تسترشــد منظمــة . وعــادل وعقــالين
شنغهاي للتعاون بـروح شـنغهاي القائمـة علـى الثقـة املتبادلـة،            

ــرام    واملن ــة، واحت ــة، واملســاواة، واملشــاورات املتبادل فعــة املتبادل
ــتركة     ــة املشـ ــوح إىل التنميـ ــات، والطمـ ــوع الثقافـ ــى . تنـ وعلـ

الصـــعيد اخلـــارجي، حتتـــرم املنظمـــة مبـــادئ االنفتـــاح وعـــدم   
 .االحنياز، وتعارض استهداف دول ومناطق أخرى

ــدى بضــع ســنوات،       ــرة قصــرية ال تتع ويف غضــون فت
ــنغها   ــة ش ــت منظم ــها    أكمل ــية، عمل ــاون، بصــفة أساس ي للتع

بشـــأن بنـــاء اآلليـــات، وأحـــرزت تقـــدما ملحوظـــا يف خمتلـــف 
ويف مــؤمتر قمــة عقــد   . امليــادين، ويف إقامــة روابــط خارجيــة   

مـؤخرا يف اآلسـتانة، حــددنا خططـا اســتراتيجية لزيـادة تطــوير     
ويف أعقـاب انضـمام منغوليـا بصـفة         . منظمة شنغهاي للتعـاون   
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اي للتعـاون، قُبلـت باكسـتان وإيـران         مراقب إىل منظمة شـنغه    
وتسعدنا مالحظة أن مقاصـد ومبـادئ       . واهلند كمراقبني جدد  

ــاعتراف واســع النطــاق، وأن املنظمــة     تلــك املنظمــة حظيــت ب
 .اآلن متضي خبطى واثقة وبتصميم حنو عيدها اخلامس

، ُمنحــت منظمــة  ٢٠٠٤ديســمرب /ويف كــانون األول 
ــاون مركــز املراقــب يف    ــةاشــنغهاي للتع ــةجلمعي وكــان .  العام

.  املتحـدة  األمـم ذلك إيذانا ببدايـة طيبـة يف إرسـاء تعاوننـا مـع              
وكانــت املنظمــة قــد أقامــت بالفعــل روابــط وثيقــة وعالقــات   
ــة      ــة آلســيا ومنطق ــة االقتصــادية واالجتماعي ــع اللجن ــة م تعاوني

وغـري ذلـك مـن       األمم املتحدة اإلمنائي     برنامجاحمليط اهلادئ، و  
ووقعــت منظمــة شــنغهاي للتعــاون  . تحــدة املاألمــموكــاالت 

أيضــا مــذكرات تفــاهم مــع رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا،    
وحنــن علــى اســتعداد لتوســيع نطــاق  . ورابطــة الــدول املســتقلة

روابطنا التعاونية مع مزيـد مـن املنظمـات الدوليـة، حـىت نقـدم               
 .إسهاما مشتركا يف السالم والتنمية يف منطقتنا ويف العامل

هاي للتعــاون متثــل منطقــة يبلــغ تعــداد إن منظمــة شــنغ 
 مليـارات نسـمة، وتغطـي مسـاحتها ثالثـة      ١,٥سكاهنا حوايل   

وحنن على وعي تـام مبسـؤولياتنا، وعلـى         . أمخاس قارة أوراسيا  
 .استعداد لالضطالع بتلك الرسالة التارخيية بكل شجاعة

ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ) (السـ ): باالنكليزيـ
يد أتشـيم شـتاينر، املـدير العـام لالحتـاد         أعطي الكلمة اآلن للسـ    

 .الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد     (تاينر  السيد ش  
قبـل أن أبـدأ مالحظـايت املعـدة         ): باالنكليزيـة تكلـم   ) (الطبيعية

سلفا، أود أن أعرب عن مواساة وفد بالدي حلكومة وشـعب           
ــا الواليـــات املتحـــدة يف ــاعر .  أعقـــاب إعصـــار كاترينـ إن مشـ

الدعم واملواساة املتدفقة اليت أبداها العامل كله عقب تسـونامي          
واآلن إعصار كاترينا، أظهرت مدى توحد صوت اإلنسـانية،         
ــة تــذكرة، وعالمــة علــى التضــامن مــع هــذا      بــل وكانــت مبثاب

العــدد الكــبري ممــن لقــوا حفتــهم يف األشــهر األخــرية نتيجـــة        
 .عيةالكوارث الطبي

قبــل مخــس ســنوات، ويف هــذه القاعــة بعينــها، اعتمــد  
زعمــاء العــامل اجملتمعــون فيهــا جمموعــة طموحــة مــن األهــداف  

وبعـد مخـس سـنوات، علينـا        . والغايات لتعزيز السالم والرخاء   
أن نعترف بأن معدل التقدم حنو الوفاء بتلك األهـداف بطـيء            

ركيــز وعلينــا أن نضــاعف جهودنــا ونعيــد ت. أكثــر مــن الــالزم
 .هنجنا على تلك األهداف

يف جـــو مـــن احلريـــة �املعنـــون  العـــام األمـــنيوتقريـــر  
ــوم، يعلــن    �أفســح ــا الي ــزة مــداوالتنا هن ، والــذي يشــكل ركي

 :جبسارة أننا
نعتمــد يف وجودنــا وتنميتنــا بصــفة أساســية  � 

وستضـيع اجلهـود الــيت   . علـى الـنظم واملـوارد الطبيعيــة   
ــر واألخــذ ب   ــذهلا للتغلــب علــى الفق ــة  نب أســباب التنمي

املستدامة هباء يف حالة استمرار التدهور البيئي ونفـاد         
، A/59/2005( �.املـــــــوارد الطبيعيـــــــة دون هـــــــوادة 

 ).٥٧ الفقرة
وهـــذا اإلعـــالن اجلســـور تؤيـــده نتـــائج تقيـــيم الـــنظم  

ــنظم      ــة الـ ــامل حلالـ ــيم شـ ــو تقيـ ــة، وهـ ــة يف األلفيـ اإليكولوجيـ
ــده حــوايل    ــة يف الكوكــب، أع ــ١ ٤٠٠اإليكولوجي ن رواد  م

 :وهو يستنتج أن.  بلدا٩٥اخلرباء من 
املســــتمدة مــــن الــــنظم فقــــدان اخلــــدمات � 

اإليكولوجيــــة يشــــكل حــــاجزا كــــبريا أمــــام حتقيــــق 
ــة للحــد مــن الفقــر واجلــوع     ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

 ).٢٠ ، صLiving Beyond Our Means(� .واملرض
وتلك الرسالة الصارخة ترددت أصداؤها يف مشروع        
ــ ــادئ وممارســات االســتدامة    األلفي ة الــذي أعلــن أن إدمــاج مب

البيئية يف السياسات القطرية والربامج التخطيطية أصبح بالتـايل       
 .أساسيا لنجاح استراتيجيات احلد من الفقر
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