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 بطرس بطرس غالى مصر
  األمين العام السادس لألمم المتحدة

  
يناير /  تشرين الثانى    ١٤ في القاهرة   فيوقد ولد الدكتور بطرس غالى      

 .وهو متزوج من السيدة ليا ماريا بطرس غالى .  ١٩٢٢
 

 في أمين عام لألمم المتحدة       منصب    الدكتور بطرس بطرس غالى    تولى  
 حين تولى مهامه لفترة خمس سنوات       ١٩٩٢يناير  / أول كانون الثانى    

/  كـانون االول     ٣ فـي ، وعندما عينته الجمعية العامة لهذا المنصب        
 وكان وزيرا   اصبح سادس امين عام لالمم المتحدة ،        ، ١٩٩١ديسمبر  

 وحتـى   ١٩٧٧أكتـوبر  / ون الخارجية من تـشرين اآلول ئللدولة للش
١٩٩١ .  

 
 في البرلمان المصرى في غالى عضوا وقد غدا الدكتور بطرس بطرس

 عـام   فـي  أمانة الحزب الوطنى الـديمقراطى       في وعضوا   ١٩٨٧عام  
 ، كما كان نائبا لرئيس االشتراكية الدولية إلىان تولى منـصب            ١٩٨٠

 . األمين العام لألمم المتحدة
 

 : الوظائف السابقة
 

الدكتور بطرس بطرس غالى على صلة وثيقة منذ زمن طويل بالشئون           
 القانون وعالما وكاتبـا نـشرت       فيوصفه دبلوماسيا وخبيرا    الدولية ب 

 لجنة القانون الدولى مـن      فيوكان عضوا   . مؤلفاته على نطاق واسع     
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 لجنـة الحقـوقيين     فيوهو عضو سابق     . ١٩٩١ إلىعام   ١٩٧٩عام  
 فـي  مهنية وأكاديمية عديدة ترتبط بخلفيتـه    الدولية ،  ولديه صالت

 فية والعلوم السياسية ، ومنها عضويته       مجال القانون والشئون الدولي   
د الدولى لحقوق اإلنـسان ، والجمعيـة        عهمعهد القانون الدولى ، والم    

اإلفريقية للدراسات السياسية ، وأكاديميـة العلـوم األدبية والسياسية        
 ) األكاديمية الفرنسية ، باريس( 
 

 فـي وقد شارك الدكتور بطرس بطرس غالى على مدى اربعة عقود ،            
جتماعات عديدة تناول القانون الدولى وحقـوق اإلنـسان ، والتنميـة            ا

االقتصادية واالجتماعية وانهاء االستعمار ، وقضية الشرق االوسـط ،          
واالقليات األخرى ،   دينية  لدولى ، وحقوق األقليات ال    والقانون اإلنسانى ا  

لتعـاون  ا منطقة البحر األبيض المتوسـط و      فيوعدم األنحياز والتنمية    
 . فريقى العربىاال
 
 ، حضر الدكتور بطـرس بطـرس        ١٩٧٨سبتمبر من عام    /  ايلول فيو

 المفاوضات المتعلقة   في كامب ديفيد وكان له دور       فيغالىمؤتمر القمة   
 . ١٩٧٩ عام   فيباتفاقات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل التى وقعت         

 وترأس وفود عدة من بلده لحضور اجتماعات منظمة الوحدة اإلفريقية         
وحركة بلدان عدم االنحياز وكذلك مؤتمر القمة لرؤساء الدول اإلفريقية          

 عام  فيوفرنسا ، كما ترأس الوفد المصرى الى دورات الجمعية العامة           
  . ١٩٩٠ و ١٩٨٢ و١٩٧٩

 
 القانون  فيوقد حصل الدكتور بطرس بطرس غالىعلى درجة الدكتوراه         

روحته عن دراسة  ، وكانت أط١٩٤٩ عام فيالدولى من جامعة باريس 
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وهو حاصل أيضا على اجازة الحقوق من جامعة        .  المنظمات االقليمية   
 كـل مـن العلـوم الـسياسية         في وعلى دبلوم    ١٩٤٦ عام   فيالقاهرة  

  . واالقتصاد والقانون العام من جامعة باريس
 
 ، كان الـدكتور بطـرس       ١٩٧٧ إلى عام    ١٩٤٩ الفترة من عام     فيو

 الدولى والعالقات الدولية بجامعة القاهرة ،       بطرس غالى أستاذا للقانون   
 اللجنـة المركزيـة     فـي  كان عضوا    ١٩٧٧ إلى عام    ١٩٧٤ومن عام   

 . والمكتب السياسى لالتحاد االشتراكى العربى
 

ومن بين انشطته المهنية واإلكاديمية األخرى ، كان الـدكتور بطـرس            
  فولبرايـت بجامعـة     هيئـة    بطرس غالى عالما بحاثا بمنحة مـــن      

 أكاديمية فيومدير لمركز األبحاث  ) ١٩٥٥ ـ  ١٩٥٤( كــولومبيا 
 في، وأستاذا زائر بكلية الحقوق  ) ١٩٦٤ ـ  ١٩٦٣( الهاى للقانون 
 القانون في، وقد القى محاضرات  ) ١٩٦٨ ـ  ١٩٦٧( جامعة باريس 

 افريقيـا وآسـيا وأوروبـا       فـي  جامعات   فيالدولى والعالقات الدولية    
 .  وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية

 
كان الدكتور بطرس بطرس غالى رئيسا للجمعيـة المـصرية للقـانون            

 ، ورئـيس مركـز الدراسـات الـسياسية          ١٩٦٥الدولى منـذ عـام      
 ، وعضو مجلـس األمنـاء       ١٩٧٥منذ عام   ) األهرام  ( واالستراتيجية  

 ، وعـضو    ١٩٧٨االدارى ألكاديمية الهاى للقانون الدولى منـذ عـام          
منذ عام  ) مونتون ، فرنسا    (  لعلمية لألكاديمية العالمية للسالم     اللجنة ا 
منذ عام  ) روما  (  معهد الشؤون الدولية     في ، وعضوا مشاركا     ١٩٧٨
بتطبيق اتفاقيـات وتوصـيات   نيه  اللجنة المع  فيوكان عضوا    . ١٩٧٩
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وقـد أسـس      . ١٩٧٩ حتى عام    ١٩٧١منظمة العمل الدولية من عام      
الى ايضا مجلة األهرام األقتصادى التى تـولى        الدكتور بطرس بطرس غ   

 ، ومجلة السياسة الدوليـة      ١٩٧٥ إلى   ١٩٦٠ الفترة من    فيتحريرها  
   . ١٩٩١ديسمبر / الفصلية التى تولى تحريرها لغاية كانون األول 

 
وتتناول المنشورات والمقاالت العديدة التى يتجاوز عددها المائة والتى         

لى مسائل الشؤون االقليمية والدولية ، بطرس غا كتبها الدكتور بطرس
  . والقانون والدبلوماسية ، وعلم السياسة

 
 غالىعلى جـوائز    وخالل حياته العملية ، حصل الدكتور بطرس بطرس       

جانب مـصر ، بلجيكـا ، وايطاليـا           ، تشمل إلى   بلداً ٢٤وأوسمة من   
نيبال ،وكولومبيا ، وغواتيماال ، وفرنسا  ، واكوادور ، واألرجنتين ، و           

لمكسيك ، واليونـان ،     ، ولكسمبرغ ، والبرتغال ، والنيجر ، ومإلى، وا        
 وألمانيا وبيرو وكـوت ديفـوار والـدنمارك         تنزانيا و اىوشيلى وبرون 

وجمهورية إفريقيا الوسطى والسويد وجمهورية كوريا وقد قلد أيـضا          
  . وسام فرسان مالطة 

 
 

  بطرس غالىأمينا عاما لألمم المتحدة
 

 كانون  أول في عاما   أميناولياته  ئمس كتور بطرس بطرس غالى   تولى الد 
وقد وضع األمين العام نصب عينيـه أولويـة          . ١٩٩٢يناير   / الثاني

 فـي تعزيز منظمة األمم المتحدة وتمكينها من اغتنام الفرص المتاحـة           
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أعقاب الحرب الباردة وتحقيق غايات الميثاق وأهداف السلم والتنميـة          
 . والديمقراطية 

 
 اول جلسة   في دعى االمين العام     ١٩٩٢يناير  /  كانون الثانى    ٣١ فيو

 تاريخه على مستوى رؤساء الدول والحكومـات        فيلمجلس األمن تعقد    
 فـي إلى اعداد تحليل وتوصيات بشأن طرائق تعزيز قدرة األمم المتحدة           

ـ             فيميادين الدبلوماسية الوقائيه وصنع السلم وحفظ السلم ، وقـد اض
 على ابعاد السالم هذه مفهوم آخر هو مفهوم بناء الـسالم            األمين العام 

 ١٧ في" خطة للسالم "  بعد انتهاء الصراع وقد نشر تقريره المعنون 

  . ١٩٩٢يونيه / حزيران 
 

 حقبـة جديـدة     فيدور األمم المتحدة ووظائفها     " خطة للسالم   " وتحدد  
 لسلطة  شهدت انشاء عدة عمليات لحفظ السلم وبعثات للمراقبة خاضعة        

وقد كان التقرير الذى ترجم إلى ما ال يقل . مجلس األمن  وقيادة األمين 
 .  لغة ، وال يزال محور مناقشات واسعة النطاق٢٩عن 

 
"  ، أصدر األمين العام ملحقا لــ         ١٩٩٥يناير  /  كانون الثانى    ٣ فيو

بوصفه بيان موقف ،  ويبرز البيان بعض المجاالت التى          " خطة للسالم   
فيها صعوبات غير متوقعة ، فيما يتعلق بعمليات األمم المتحـدة            نشأت

ويستعرض الملحق الدروس المـستفادة ويقـدم مبـادئ         . لحفظ السلم   
 . المستقبل فيتوجيهية لتحسين هذه العمليات 

 
ومنذ انتهاء الحرب الباردة ، أنشأت األمم المتحدة عمليات لحفظ السلم           

ربعين سنة الماضية وقد انطوى ذلك       األ فيته  أيفوق عددها ما كانت أنش    
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 ألف من الجنود والمراقبين العـسكريين والـشرطة         ٧٠على نشر نحو    
وتشمل هذه العملية وبـصورة     . المدنية ، اضافة إلى موظفين مدنيين       
 األمم  مراقبينغوال وبعثة   أ فيق  يخاصة بعثة األمم المتحدة الثالثة للتحق     

 فـي ابعـة لألمـم المتحـدة        موزامبيق وقوة الحمايـة الت     ىفالمتحدة  
 . يوغوسالفيا السابقة

 
 والممثلـين الخاصـين     نالمبعوثيين األمين العام أيضا عددا من       ع وقد

 أعمـال   إلنهـاء  المواتيـة  بشأن تهيئة الظروف     إليه المشورة   إلسداء
 مختلـف منـاطق     فـي  وتبديد مظاهر التوتر أو توطيد السلم        العدوان،
 وتشمل أنشطة بناء السلم الهادفة إلى توفير أسس تحقيق سالم           .العالم
زيادة الثقة وإصالح المؤسسات الديمقراطيـة وتعزيزهـا         تدابير ل  دائم،

 نـسيج   وإعـادة  ،المـدني  المجتمـع    فـي وإدماج المحاربين القدامى    
 .  مزقتها الحرب بما تحول دون تكرار حدوث النزاعاتالتيالمجتمعات 

 
ومنذ العام االول لتسلمه مهام منصبه ، دأب األمين العام علـى وضـع               

وقد عقدت سلـسلة مـن المـؤتمرات        . ة  رؤية منشطة وموسعة للتنمي   
التاريخية ، منها مؤتمر القمة المعنى بـالنهوض االقتـصادى بـالمرأة       

 ، ومؤتمر األمم    ١٩٩٢فبراير  / الريفية الذي عقد في جنيف في شباط        
 عـام   فيجانيرو   دى وير فيالمتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الذى عقد       

 عـام   فـي  فينا فيان المعقود    ، والمؤتمر العالمى لحقوق اإلنس     ١٩٩٢
 ، عقد في يوكوهامـا مـؤتمر األمـم          ١٩٩٤مايو  /  أيار في ،   ١٩٩٣

 عقد  ١٩٩٤سبتمبر  /  أيلول   فيو. المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية      
في القاهرة المؤتمر الدولى للسكان والتنمية وسوف يعقد في كوبنهاغن          
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ـ     ١٩٩٥مارس  / في آذار    . ة االجتماعيـة     مؤتمر القمة العالمى للتنمي
 بيجين ، وسوف يعقد     فيوسيعقد المؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة       

 فـي " قمـة المـدن     " المؤتمر الثانى المعنى بالمستوطنات البـشرية       
 هذه السلـسة مـن      في ، ويرى األمين العام      ١٩٩٦ عام   فياسطنبول  

المؤتمرات نسقا متصال يوفر فرصة فريدة لرفـع مـستويات الـوعى            
 المـؤتمرات واجتماعـات القمـة       فـي ع القواعد والمعـايير ، ف     ووض

والمذكورة تعمل الدول األعضاء والمنظمات غير الحكوميـة ، وكـذلك           
األفراد المعنيون ، جنبا إلى جنب من أجل صياغة التزام عالمى بجميـع      

 هذا العام حيث تحتفل األمـم المتحـدة بالـذكرى           فيو. جوانب التنمية   
 يشكل الوعى لألهمية الحاسمة للتنمية جانبا هامـا         الخمسين إلنشائها ،  

 . من جوانب عمل المنظمة 
  

 ١٩٩٤مايو  / أن رؤية األمين العام الخاصة للتنمية قد تحددت في أيار           
 هـذا  فـي ف" خطة التنمية " ، في تقرير قدم إلى الجمعية العامة بعنوان        

مجتمـع  التقرير تناول األمـين العـام الـسلم واالقتـصاد والبيئـة وال            
كمـا  . الديمقراطية بوصفها الدعامات الخمس التى تقوم عليها التنمية         

. فحص األمين العام العوامل المتعددة التى تدخل في عمليـة التنميـة             
وعرض رؤيته للدور الذي تضطلع به األمم المتحدة في عـالم يتـسم             

سان بتركيبة متزايدة التعقيد ، وقد أعلن أن االحترام العالمى لحقوق اإلن          
وحماية هذه الحقوق هما جزء ال يتجزأ من التنمية ، وحقوق اإلنسان ،             
بما فيها حقوق فئات مثل السكان األصليين والنساء واألطفال والمعوقين          

 ،  ١٩٩٤نوفمبر   / الثاني تشرين   فيهى محور اهتمام األمين العام و     : 
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ن أجل  أصدر األمين العام ، استجابة لطلب الجمعية العامة ، توصياته م          
  . " خطة للتنمية" تنفيذ 

 
 فيو.  السلم والتنمية مرتبطان فيما بينهما ارتباطا ال انفصام فيه اوخطت
مجلـدين متتـامين ،     ، نشر األمين العـام فـي  ١٩٩٥فبراير / شباط 

خطـة  " و  " خطة للـسالم    " وكنصين متناظرين ، الصيغة المنفتحة لـ       
  . " للتنمية

 
 عو إلى قيام األمم المتحدة بدور داعم قوى فيوما فتئ األمين العام يد

تتميز به فتـرة مـا بعـد     أمسى الطابع الذي التحول الديمقراطى الذي
 دولة  ٤٠ولقد استجابت األمم المتحدة إلى نداء زهاء        . الحرب الباردة   
وأن . تنظيم االنتخابات الديمقراطية  واإلشراف عليهـا   لمساعدتها في

نيسان  انتخابات جنوب إفريقيا في راقب في م٢١٠٠وجود ما يزيد على 
 قد جعل هذه العملية أكبر عملية مساعدة انتخابية قامت          ١٩٩٤أبريل  / 

ذا أدركـت األمـم المتحـدة أن    إتاريخهـا ، و  بها األمم المتحـدة فـي  
 عقد انتخابات حرة ونزيهة ، قامـت        دالديمقراطية أكبر بكثير من مجر    

ميـادين تطـوير المؤسـسات     يأيضا بوضع برامج مختلفة للتعاون ف
زد . الديمقراطية وسيادة القانون ، والمشاركة العريضة ألفراد الشعب         

إضـفاء   على ذلك أن أفضل دعم للديمقراطية ال بـد وأن يتمثـل فـي   
توخاه األمين العام طـوال   الديمقراطية على الحياة الدولية ، األمر الذي

  .فترة واليته
 

تعانيها المنظمة بسبب عدم سـداد األنـصبة        بيد أن األزمة المالية التى      
حينهـا    عمليات حفـظ الـسلم فـي   فيالميزانية العادية و المقررة في
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وقد .  تقوم بها المنظمة     التيليات  وبالكامل تشكل خطرا على فعالية العم     
كلف األمين العام بإعداد عدد من الدراسات تهدف إلى ضمان أن تكون            

  . ة تحديات الخمسين سنة القادمةاألمم المتحدة قادرة على مواجه
 

وقد اضطلع األمين العام ببرنامج إعادة التـشكيل الهيكلـى واإلصـالح            
األمانـة العامـة    يهدف إلى تقليل عدد الوظائف الرفيعة المستوى فـي 

ميدان صنع القرارات والحد من التكاليف وأوجه  واألخذ بالالمركزية في
لمتحدة علـى التـصدى للعمليـات       القصور اإلدارية بيد أن قدرة األمم ا      

 .موضع قلق بالغ من جانب األمين العام الواسعة االنتشار كانت وال تزال
 

بطرس غالى إلى ما يزيد على خمـسين    وقد سافر األمين العام بطرس
تعزيـز قـضية    بلدا ليمثل األمم المتحدة وليعرض مساعيه الحميدة في

ـ   ١٩٩٢ديسمبر  /  كانون األول    فيالسالم و  ان أول إنـسان غيـر       ، ك
  . كورى يعبر المنطقة منزوعة السالح من سيول إلى بيونج يانج

 
  . الدرجات الفخرية ، والجوائز ، والعضويات

 
تعزيز أهداف السلم والتنميـة والديمقراطيـة    العام في  األمين كان دور

عـدة درجـات فخريـة     االعتراف في موضع اعتراف ، وتمثل ذلك في
  . وجوائز منحت له

 
القانون من معهد الدولة والقانون التابع ألكاديمية  فقد منح دكتوراه في

ودكتوراه فخرية من معهد    ) سبتمبر  / أيلول  ( العلوم الروسية بموسكو    
وجـائزة   )  ١٩٩٢يناير  / كانون الثانى   ( الدراسات السياسية بباريس    
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ـ       . كريستيان أ    ة هيرتر التذكارية المقدمة من مجلـس الـشئون العالمي
ودكتوراه فخرية من جامعة لـوفين       ) ١٩٩٣أذار ، مارس    ( ببوسطن  

رجل السالم  " ، وجائزة    ) ١٩٩٣أبريل  / نيسان  ( الكاثوليكية ، ببلجيكا    
التى يوجد مقرها   " المتآزرون من أجل السالم     " المقدمة من مؤسسة    " 

، ودرجة دكتوراه فخرية من جامعة       ) ١٩٩٣يوليه  / تمورز  ( بأيطاليا  
هوتـون  . ، وجائزة آرثر أ      ) ١٩٩٣أغسطس  / آب  ( ال ، بكيبيك    الف

والمقدمة من المعهد   " ستار كريستال لألمتياز    " اإلبن المعروفة بجائزة    
 ) ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثانى ( اإلفريقى األمريكى ، بنيويورك 

 
أكاديمية العلـوم الطبيعيـة    وعالوة على ذلك ، منح عضوية فخرية في

، وعـضوية أجنبيـة      ) ١٩٩٤أبريـل   / نيسان  ( موسكو  الروسية ، ب  
 ١٩٩٤أبريل / نيسان ( أكاديمية العلوم الروسية ، بموسكو  فخرية في

أكاديمية العلوم البيالروسية ، بميسنك  ، وعضوية أجنبية فخرية  في) 
، ودكتوراه فخرية مـن جامعـة كـارلوس          ) ١٩٩٤أبريل  / نيسان  ( 

، وشهادة فخرية من كليـة       ) ١٩٩٤بريل  أ/ نيسان  ( الثالث ، بمدريد    
أيار ( السلك الخارجى التابعة لجامعة جورج تاون ، بواشنطن العاصمة          

القـانون الـدولى مـن جامعـة      ودكتوراه فخرية في ( ١٩٩٤مايو / 
، دكتـــوراه  ) أغـسطس  / آب ( نيوبرونزويك بكندا  مونكتون ، في

 ) . ١٩٩٤تـوبر   أك/ تشرين األول   ( فخريــة من جامعـة بخارست     
ومـن جامعـة     )  ١٩٩٤أكتـوبر   / تشرين األول   ( ومن جامعة باكو    

( ومـن جامعــة حيفـا        ) . ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثانى   ( يريفان  
  ) . ١٩٩٥فبراير / شباط 

 
 




