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مـن املمثـل    األمن جملس إىل رئيس ة موجه٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ رسالة مؤرخة   
  املتحدةاألممالدائم جلمهورية كوريا لدى 

  
أشري إىل رسالة رئـيس جملـس األمـن املوجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة بـشأن اختيـار                       

مـة مجهوريـة    ، ويـشرفين أن أبلغكـم بـأن حكو        ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢األمني العـام، املؤرخـة      
 مــون، وزيــر اخلارجيــة والتجــارة جلمهوريــة كوريــا، -كوريــا ترشــح ســعادة الــسيد بــان كــي 

 . ملنصب األمني العام لألمم املتحدة
 عامـا، قـدم الـوزير بـان خـدمات جليلـة سـواء          ٣٧على مـدى حيـاة وظيفيـة جتـاوزت           

تــستند إىل اخلــربة إن رؤيتــه بالنــسبة للعــامل . حلكومــة مجهوريــة كوريــا وعلــى املــسرح الــدويل 
االستثنائية اليت اكتسبها هـذا البعـد الـذي كانـت فيـه األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل عنـصرين              

وقـد عمـل   . فاعلني يف صون السلم واألمن وإحالل الدميقراطية وحتقيق تنمية االقتصادية حثيثـة  
ة والتعـاون علـى   جاهدا من أجل نقل هذه الرؤية إىل واقع املمارسة، بتحقيق مزيد مـن املـصاحل      

شبه اجلزيرة الكورية ببذل جهود دبلوماسية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف وحـرص             
على إقامـة روابـط وثيقـة دائمـة مـع األمـم املتحـدة، حيـث سـاهم يف أعماهلـا يف مجيـع مراحـل                           
حياته الوظيفية، خاصة عندما شغل منـصب رئـيس ديـوان رئـيس الـدورة الـسادسة واخلمـسني                   

وإن حكومـة مجهوريـة كوريـا تـؤمن إميانـا راسـخا             . ٢٠٠٢-٢٠٠١لجمعية العامة يف الفترة     ل
بأن الوزير بان يتمتع مبؤهالت عالية لتوفري قيـادة قـادرة علـى مواصـلة اإلصـالحات الـضرورية                
يف األمم املتحدة بناء علـى املبـادرات اإلصـالحية الناجحـة الـيت قـام ـا وهـو علـى رأس وزارة                     

 . التجارة على مدى السنوات الثالث املاضيةاخلارجية و
وســأكون ممتنــا  ). انظــر املرفــق (ومرفــق ــذا مــذكرة وافيــة تتــضمن ســريته الذاتيــة        

تفــضلتم بتعمــيم هــذه الرسـالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مـن وثــائق جملــس األمــن وإطــالع    لـو 
 .أعضاء جملس األمن عليها

مـني العـام، سـوف أقـوم أيـضا بـإبالغ رئـيس        ومراعاة لدور اجلمعية العامة يف تعيني األ     
 .ة العامة بشأن ترشيح الوزير باناجلمعي

 تشوي. ج. ي) توقيع(
 املمثل الدائم
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إىل رئـيس جملـس األمـن       املوجهة  ،  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ الرسالة املؤرخة مرفق    
 املتحدة من املمثل الدائم جلمهورية كوريا لدى األمم

 
  مون-بان كي   
 ارجية والتجارةوزير اخل  
 مجهورية كوريا  

 
 مون، وزير اخلارجية والتجارة يف مجهورية كوريا الدميقراطيـة خبـربة            -يتمتع بان كي     

 عامـا سـواء علـى صـعيد احلكومـة الوطنيـة       ٣٧اكتسبها من خدمات جليلة قـدمها علـى مـدى         
ملقبـل لألمـم    إنه مرشـح حكومـة مجهوريـة كوريـا ليكـون األمـني العـام ا               . وعلى املسرح العاملي  

 .٢٠٠٦ديسمرب /املتحدة خلفا للسيد كويف عنان الذي ستنتهي واليته يف اية كانون األول
لقــد ظــل الــوزير بــان، علــى مــدى العقــود األربعــة املاضــية، يرقــى يف الــسلم الــوظيفي   

لوزارة اخلارجية، ممثال أمة منقسمة استطاعت أن خترج من دمار شامل خلفتـه احلـرب لتـصبح                 
وقــد متثلــت رؤيتــه اهلاديــة يف حتقيــق الــسالم علــى شــبه    . يــة واقتــصاد ســوق مزدهــرين دميقراط

اجلزيــرة الكوريــة، حيــث اضــطلع بــدور متعــاظم يف حتقيــق الــسالم واالزدهــار يف املنطقــة ويف    
إن الوزير بان إذ قبل متواضعا ترشيحه من قبل حكومة مجهورية كوريا ملنـصب األمـني         . العامل

 يستند إىل مشاعر عميقة وآمـال عريقـة ال يـزال الـشعب الكـوري يعلقهـا                  العام لألمم املتحدة،  
منذ فترة طويلة على األمم املتحـدة، وهـو يأمـل أن يبـث يف هـذه املنظمـة العامليـة روح القيـادة                        

 .والتفاين متطلعا حنو املستقبل
ــودهلي، حيــث اســتطاع أن         ــا وراء البحــار كــان يف ني ــوزير فيم أول منــصب شــغله ال

ومن املهام الثنائية الـيت توالهـا أيـضا واليتـان اضـطلع            . ة مباشرة يف مسائل التنمية    يكتسب خرب 
، شـغل أحـد     ١٩٩٢-١٩٩٠ويف الفترة   . ما يف سفارة مجهورية كوريا يف واشنطن العاصمة       

ويف . أهم املناصب احلافلة بالتحـديات يف املقـر، وهـو منـصب املـدير العـام للـشؤون األمريكيـة               
وقد اضـطلع،   . باإلدارة العليا يف الوزارة نائبا لوزير ختطيط السياسة العامة        ، التحق   ١٩٩٥عام  

منذ ذلك احلني بدور رئيسي يف تكييف وزارة اخلارجيـة للـتغريات اجلاريـة يف األوضـاع احملليـة              
 مستـشارا لـرئيس اجلمهوريـة يف        ١٩٩٦مث عني يف عام     . والدولية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة     

وكـان آخـر منـصب شـغله هـو      . ٢٠٠٠مي، مث أصـبح نائـب وزيـر يف عـام            شؤون األمـن القـو    
 .مستشار رئيس اجلمهورية يف شؤون السياسة اخلارجية

، فـاعال رئيـسيا يف إنـشاء    ١٩٩٦وقد كـان، لـدى شـغله منـصب نائـب وزيـر يف عـام             
االجتماع اآلسيوي األورويب للتعاون بني آسيا وأوروبا حيث كان على رأس كبـار املـسؤولني    
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، تــوىل، بوصــفه نائــب الــوزير، اإلشــراف علــى   ٢٠٠٠ويف عــام . الــرمسيني جلمهوريــة كوريــا 
العمليات التحـضريية الستـضافة مجهوريـة كوريـا ملـؤمتر قمـة االجتمـاع اآلسـيوي األورويب يف                   

وقــد اتــسع نطــاق إســهامه يف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي ليــشمل أيــضا منتــدى التعــاون    . ســيول
ــة آ  ــصادي يف منطق ــار    . ســيا واحملــيط اهلــادي االقت ــة يف اجتماعــات كب ــة الكوري ــل احلكوم ومث

، أي حينمـــا استـــضافت  ٢٠٠٥ويف عـــام . ١٩٩٥املـــسؤولني الـــرمسيني للمنتـــدى يف عـــام    
ــوىل رئاســة        ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، ت ــصادي يف منطق ــا منتــدى التعــاون االقت ــة كوري مجهوري

حكومــة مجهوريــة كوريــا املعنيــة  االجتمــاع الــوزاري الــسابع عــشر للمنتــدى، وكــذلك جلنــة   
 . بالتحضري والتخطيط ملؤمتر قمة املنتدى يف بوسان

وقد عمل الوزير بان على تعزيز روابط طويلة األمد مع األمم املتحدة، ترجع إىل عـام                
عملـه مـع مـرور      واتـسع نطـاق     .  حينما كان عضوا يف شعبة األمـم املتحـدة يف الـوزارة            ١٩٧٥

السنني، إذ توىل مناصـب منـها الـسكرتري األول للبعثـة املراقبـة الدائمـة جلمهوريـة كوريـا لـدى                      
األمم املتحدة يف نيويـورك، ومـدير شـعبة األمـم املتحـدة يف املقـر، وسـفري يف فيينـا، وهـي فتـرة                 

ويــة، يف عمــل خالهلــا رئيــسا للجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النو  
 . ١٩٩٩ عام

وقد كان هلـذه اخلـربة املكتـسبة علـى مـدى سـنوات عديـدة أن زودتـه بأسـاس راسـخ                        
لالضــطالع بــدور فعــال يف إجنــاح رئاســة الــدورة الــسادسة واخلمــسني للجمعيــة العامــة لألمــم  

وقـد عمـل،    . ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١٢املتحدة اليت تولتها كوريا الدميقراطية واليت بـدأت يف          
، يف ذلـك الوقـت رئيـسا لـديوان رئــيس اجلمعيـة العامـة يف سـنة اسـتثنائية بالنـسبة هلــذه          بوصـفه 

سـبتمرب علـى توظيـف    / أيلـول ١١اهليئة العاملية يف الفترة اليت تلت أحـداث اهلجمـات اإلرهابيـة      
وانطالقا مـن   . مهاراته السياسية والقيادية لبث روح التعاون والوحدة فيما بني الدول األعضاء          

علـى الفـور، وهـو القـرار الـذي يـدين       ) ٥٦/١( تيسري اختاذ قرار اجلمعية العامة األول   دوره يف 
ــول١١هجمــات  ــداخلي      / أيل ــام ال ــديل النظ ــة إىل تع ــه الرامي ــة، وحــىت مبادرت ســبتمرب اإلرهابي

يتعلق بانتخاب رئيس اجلمعية العامة يف وقت مبكـر لتيـسري االنتقـال مـن دورة إىل دورة،                   فيما
ود اليت بـذهلا بالغـة األمهيـة يف جعـل تلـك الـسنة الـيت بـدأت بأزمـة وحبالـة مـن                         فقد كانت اجله  

 .االرتباك إىل سنة مثمرة وذات منحى إصالحي إىل أبعد حد بالنسبة للجمعية العامة
ــا إىل إجــراء          ــسعى فيه ــيت ي ــرة ال ــة يف هــذه الفت ــة جوهري ــر مبرحل ــم املتحــدة مت إن األم

. صبح أوثق صلة وفعالية بالنسبة للقرن احلـادي والعـشرين    إصالحات بعيدة املدى يف املنظمة لت     
إن على األمني العام املقبل أن يتحلى مبهارات قيادية يف اضطالعه ـذه الوظيفـة ليحـافظ علـى                   

إن . زخم اإلصالح ويوجه منظومة األمم املتحدة بنجاح حنـو التنفيـذ الفعـال لتـدابري اإلصـالح                
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ففـي ظـل احلكومـة احلاليـة، عمـل          . ملباشـرة يف هـذا الـصدد      الوزير بان يتمتع بثروة مـن اخلـربة ا        
القطــاع العــام يف مجهوريــة كوريــا علــى جعــل اإلصــالح واالبتكــار جــزءا ال يتجــزأ مــن عملــه  

وقد أصبحت وزارة اخلارجية والتجارة، حتت القيـادة املـاهرة للـوزير بـان الـذي يظـل                  . اليومي
ءا ال يتجـزأ مـن اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق             شعاره يف العمل هو جعل القيادة مثاال حيتـذى، جـز          

 . مزيد من االنفتاح واملساءلة واإلدارة القائمة على النتائج يف احلكومة
ويتمتــع الــوزير بــان أيــضا بــسجل زاخــر باالجنــازات يف حــل اخلالفــات وبنــاء جــسور   

وقــد ظــل بوجــه خــاص مــشاركا بــصورة فعليــة يف املــسائل   . الــروابط علــى الــصعيد اإلقليمــي 
ــصلة بالعالقــات بــني الكــوريتني  ا ــة املــشتركة   . ١٩٩٢ففــي عــام  . ملت ــرئيس اللجن ــا ل عمــل نائب

للمراقبة النووية بني الشمال واجلنـوب، يف أعقـاب اعتمـاد مجهوريـة كوريـا ومجهوريـة كوريـا                   
الـشعبية الدميقراطيــة اإلعـالن املــشترك التـارخيي املتعلــق جبعـل شــبه اجلزيـرة الكوريــة خاليـة مــن       

وبعـد ذلــك بـثالث عــشرة سـنة، اضــطلع، بوصـفه وزيــرا للخارجيـة، بــدور      . لنوويــةاألسـلحة ا 
قيـادي يف حتقيـق اتفــاق تـارخيي آخـر إلحــالل الـسالم واالسـتقرار علــى شـبه اجلزيـرة الكوريــة         
باعتمـــاد البيـــان املـــشترك املتعلـــق حبـــل مـــسألة األســـلحة النوويـــة جلمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية  

إن مــا أثبتــه مــن .  يف حمادثــات األطــراف الــستة٢٠٠٥بتمرب ســ/الدميقراطيــة، وذلــك يف أيلــول
قدرة على الوساطة إلبرام اتفاقات فيما بني أطراف ذات وجهات نظر متباينة جدير بأن يعـزز                
منــصب األمــني العــام الــذي ينتظــر منــه أن يقــوم بــدور فعــال يف حــل املنازعــات والــصراعات    

 . العامل يف
كالوريوس يف العالقات الدولية من جامعة سـيول        لقد حصل الوزير بان على درجة الب       

، حصل علـى درجـة املاجـستري يف اإلدارة العامـة مـن              ١٩٨٥ويف عام   . ١٩٧٠الوطنية يف عام    
ومــنح الــوزير بــان وســام اجلــدارة يف اخلدمــة  . كليــة كينــدي لــشؤون احلكــم جبامعــة هارفــارد 

وحصل لقاء إجنازاتـه    . ا لبلده  لقاء اخلدمات اجلليلة اليت قدمه     ١٩٨٦ و   ١٩٧٥مرتني، يف عام    
وبعـد ذلـك    . ٢٠٠١عندما كان مبعوثا لبلده، على وسام الشرف من مجهورية النمسا يف عام             
سـبتمرب  /ويف أيلـول  . بسنة واحدة، منحته حكومة الربازيل الصليب األكرب لوسـام ريـو بالنكـو            

ــت إلســهامه يف تو     ٢٠٠٥ ــان فلي ــورك جــائزة ف ــة يف نيوي ــة الكوري ــه اجلمعي ــق عــرى  ، منحت ثي
، حصل علـى وسـام صـليب        ٢٠٠٦ويف عام   . الصداقة بني الواليات املتحدة ومجهورية كوريا     

 .  من حكومة بريو(Gran Cruz del Sol)الشمس العظيم 
، ١٩٦٢وقد التقيـا ألول مـرة يف عـام          .  تايك -والوزير بان متزوج بالسيدة يو سون        

وقـد  . ضل شريك له يف مراحل حياته العديـدة       وظلت أف . عندما كانا طالبني يف املرحلة الثانوية     
 .أجنبا ولدا واحدا وبنتني


