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ฯพณฯ เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิอู กูแตเรซ (António Guterres)
ใต้ฝ่าละอองธุลพี ระบาท และ ฯพณฯ ทัง้ หลาย

การประชุมสุดยอดในวันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ครัง้ ใหญ่ ของมวลมนุษยชาติ อาเซียนและ
สหประชาชาติจึงมีภารกิจสาคัญที่ตอ้ งฝ่ าฟันกับความท้าทายในหลายมิติ และผนึกกาลังกันเพื่อสนันสนุนและ
เสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมและภูมภิ าคนิยม ซึ่งเป็ นระบบที่เกื้อหนุ นกันและช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองของภูมภิ าคมาโดยตลอด

ตลอด 75 ปี ท่ผี ่านมา สหประชาชาติเป็ นเสาหลักในการธารงไว้ซ่งึ สันติภาพ ส่งเสริมการพัฒนาของ
ประเทศต่างๆ และดูแลแก้ไขปัญหานานัปการ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนกว่า 7 พันล้านคนทัว่ โลก
ผมจึงขอชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของท่านเลขาธิการฯ ที่ได้ปฏิรูปสหประชาชาติให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อรับมือกับภัย
คุกคามรู ปแบบใหม่ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะการ
ผลักดันให้วคั ซีนและยารักษาโควิด-19 เป็ นสินค้าสาธารณะของโลก

ผมยินดีท่เี รามีแผนปฏิบตั ิการเพื่อดาเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็ นหุน้ ส่วนที่ครอบคลุม
ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ฉบับใหม่ ปี ค.ศ. 2021-2025 ซึ่งเน้นการปฏิบตั ิมากขึ้น และบรรจุประเด็น
คาบเกี่ยวสาคัญเป็ นครัง้ แรก ไม่ว่าจะเป็ นเพศสภาพ การดาเนินการด้านสภาพภูมอิ ากาศ ความร่วมมือด้าน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และสิทธิมนุษยชน

ในการนี้ ผมขอเสนอสามแนวทางที่สหประชาชาติสามารถสนับสนุนอาเซียนในการสานต่อประเด็นที่
คัง่ ค้างและช่วยขับเคลือ่ นการดาเนินการตามเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน ดังนี้

ประการแรก การปรับแนวทางการดาเนินการ ด้วยการจัดลาดับสาขาความร่วมมือระหว่างกันใหม่
โดยเน้นการเสริมสร้างความมันคงของมนุ
่
ษย์ ให้อาเซียนสามารถยืนหยัดและรับมือกับภาวะฉุกเฉินและความ
ท้า ทายต่ า งๆ ซึ่ง รวมถึง การผลัก ดัน ประเด็ น การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ตามที่ ท่ า นเลขาธิ ก าร
สหประชาชาติได้กล่าวถึง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยไทยจะร่วมมือกับสานักเลขาธิการอาเซียนและ
องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติจดั กิจกรรมเผยแพร่รายงานแนวโน้มเรื่องเพศสภาพ ในเอเชียในช่วง
ปลายปี น้ ี

ประการที่สอง การเปิ ดโอกาส ด้วยการส่งเสริมงานอาสาสมัครภายในประชาคมอาเซียน เพื่อให้
ประชาชนทัว่ ไปมีส่วนร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนและสร้างความรูส้ กึ ร่วมในการเป็ นเจ้าของ โดยสามารถ
แบ่งปันและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ และความร่วมมือไตรภาคี

ประการสุดท้าย การพัฒนาหุ น้ ส่วน ด้วยการสนับสนุ นความเป็ นหุน้ ส่วนที่เข้มแข็งและมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตัง้ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ
ผมยินดีท่เี มือ่ วันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ท่ีจะดาเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการของโกลบอลคอมแพ็กภายใต้สหประชาชาติ ตลอดจน
จะเป็ นหุน้ ส่วนสาคัญของรัฐบาลในการฟื้ นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด -19 รวมถึงการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั ่ ยืน

ทัง้ สามแนวทางนี้ จะสนับ สนุ น การด าเนิ น การตามกรอบแผนฟื้ นฟู อ าเซีย นที่ ค รอบคลุ ม และ
ข้อเสนอแนะตามรายงานสรุปเชิงนโยบาย ของเลขาธิการสหประชาชาติ เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 ต่อ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน ก็จะช่วยขับเคลื่อนข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสยั ทัศน์ประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติดว้ ย ทัง้ นี้ ผมขอเสนอให้พวกเรา
ร่ ว มมือ กัน ผ่ า นกิ จ กรรมของศู น ย์อ าเซี ย นเพื่อ การศึ ก ษาและการหารื อ ด้า นการพัฒ นาที่ ย งั ่ ยื น และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก

ท่านประธาน
ใต้ฝ่าละอองธุลพี ระบาท และ ฯพณฯ ทัง้ หลาย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เราได้เฉลิมฉลองวันสหประชาชาติ ซึ่งปี น้ ีมีความสาคัญอย่ า งยิ่ง
เพราะนอกจากเป็ นวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการก่อตัง้ สหประชาชาติแล้ว ยังเป็ นวันที่มรี ฐั ผูใ้ ห้สตั ยาบันสาร
สนธิสญั ญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครบ 50 ประเทศ ซึ่งสิ่งนี้พสิ ูจน์ให้เห็นว่า ความเป็ นหนึ่งเดียวกันและเจตจานง
ทางการเมืองของรัฐสมาชิกเป็ นพลังสาคัญทีจ่ ะนาพาพวกเราให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทีเ่ กิดขึ้น และตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกและความท้าทายใหม่ๆ อย่างทันท่วงที โดยไม่ท้งิ ใครไว้ขา้ งหลัง

สุดท้ายนี้ ผมขอเน้นยา้ การยึดมันในระบบพหุ
่
ภาคีนิยม หลักค่านิยมสากล การส่งเสริมความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศ และความตัง้ ใจของไทยที่จะทางานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสหประชาชาติ
อย่างใกล้ชดิ และแข็งขันต่อไป

ขอบคุณครับ

