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حســــاس هــــذا اإلشــــاطر تم بيــــاين ب، وأختــــتصــــريح
مبسـتقبل تعدديـة األطـراف ودور       فيما يتعلـق    التفاؤل  ب

ولكـــن أمامنـــا طريـــق طويـــل جيـــب  . األمـــم املتحـــدة
ــل      ــذ الكامـ ــة والتنفيـ ــي العزميـ ــذا يقتضـ ــازه، وهـ اجتيـ

 �.املقرراتنا وقراراتن
ــارك   ــةتكلـــم ) (الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ

املستديرة اليت عقـدت    ملائدة  جلسة ا أعطي الكلمة اآلن لرئيس     
عصر أمس، دولة السيد األونرابل ونسـتون بولـدوين سبنسـر،           

 .رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا
): باالنكليزيـة تكلم  ) (أنتيغوا وبربودا (السيد سبنسر    

ة املســتديرة الثالثــة،  ائــدكــان شــرفا وامتيــازا يل أن أتــرأس امل   
ــة يف أن     ــة الشــاقة املتمثل ــة  واآلن أواجــه املهم ــدم إىل اجلمعي أق

وأود أن أشكر الزعمـاء الـذين       . خالصة للمناقشة اليت أجريت   
ة املســتديرة الثالثــة علــى مــا أعتقــد أنــه  ائــدشــاركوا هبمــة يف امل

كــان تبــادال ملــهما لوجهــات النظــر بشــأن طائفــة كــبرية مــن    
 . القضايا

ة املستديرة هـو أن     ائدشعوري إزاء امل  بشكل عام، إن     
عن احلماس واإلحباط معا، احلمـاس بشـأن        الزعماء قد أعربوا    

التقــدم احملــرز يف بعــض اجملــاالت، ويف نفــس الوقــت اإلحبــاط  
وأعتقـد أنـه رغـم      . إزاء عدم إحراز تقدم يف اجملاالت األخـرى       

عامل خال من العـوز  إجياد وجود الكثري مما جيب فعله من أجل   
واخلوف، شددت املناقشة على أمهيـة اخلطـوات املتخـذة حـىت            

واهتمامـات الشـعوب يف     مطامح   يف املساعدة على حتقيق      اآلن
سـحريا  ومؤمتر القمة، قبل كـل شـيء، لـيس دواء           . كل مكان 

إلرادة اجلماعيــة الراغبــة علــى ابــل هــو انطالقــة لعمليــة وداللــة 
 .يف التغيري
يف اجتماع املائدة   ديل هبا   إن العديد من البيانات اليت أُ      

كون علـــى أمهيـــة وشـــدد املشـــار. قـــد ركـــزت علـــى التنميـــة 
األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة وعرضــــوا أمثلــــة للكيفيــــة الــــيت 

اسـتخدمت هبــا املؤسســات الوطنيــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
بشكل تلقـائي لتقيـيم السياسـات العامـة وتوجيههـا يف اجملـالني              

وتكلــم بعــض الزعمــاء عــن اعتمــاد . االقتصــادي واالجتمــاعي
. بشـــأن العنـــف املـــرتيلأهـــداف جديـــدة، علـــى ســـبيل املثـــال 

وحظيت بالتأييد فكرة تعزيز الشراكة العاملية لتنفيـذ األهـداف          
 . اإلمنائية لأللفية

وأكــد املتكلمــون علــى احلاجــة إىل سياســة متماســكة   
ــارة واملعونـــة، وكـــذلك احلاجـــة إىل تقيـــيم ألثـــر    بشـــأن التجـ

علــى أحكــام الشــراء سياســات املعونــة، علــى ســبيل املثــال أثــر 
بعضـها  تعـزز   بعـض أوجـه العجـز الـيت         وأبرزت  . عونةنوعية امل 
بوصـــفها مقوضـــة إلجنـــاز األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، بعضـــا 

 .عجز املوارد والتنفيذ احملدود أي
لـدول غـري    الـيت تواجـه ا    لتحـديات الفريـدة     ونوقشت ا  

وأكـد العديـد مـن      . الساحلية والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة       
ولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املشــاركني علــى إمكانيــة تكن

 بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وغريهــا مــن علــىللمســاعدة 
األهداف اإلمنائية، ويف ضـوء هـذا، أكـدوا علـى أمهيـة حتسـني               

. حصـــول البلـــدان الناميـــة علـــى هـــذه التكنولوجيـــا     فـــرص 
وأوضحت دواعي القلق حيال البيئـة العامليـة، وخاصـة ضـعف            

لناميـــة، ضـــرورة معاجلـــة املشـــاكل الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية ا
 .املتنوعة بروح من التضامن

واعتــرب الوجــود املتزايــد للمــوظفني امليــدانيني التــابعني   
لألمم املتحدة يف الدول اجلزرية الصغرية الناميـة أمـرا ضـروريا            
لتغطيــة املنــاطق اجلغرافيــة الواســعة الــيت تنتشــر خالهلــا اجلــزر،    

 البيئية، واختـاذ إجـراء قـوي        ومت التشديد على كفالة االستدامة    
ــو يف      ــهاء مفعــول بروتوكــول كيوت ــاخ قبــل انت بشــأن تغــري املن

 و اختــاذ تــدابري ملموســة بشــأن التصــحر بوصــفها ٢٠١٢ عــام
 . أمورا تشكل مجيعا حتديات عاملية رئيسية
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ــانية      ــاعدة اإلنسـ ــني املسـ ــلة بـ ــى الصـ ــد علـ ومت التأكيـ
بــرزت احلاجــة إىل املزيــد مــن التعــاون الــدويل بغيــة والتنميــة وأُ

 حلـول دائمـة ومعاجلـة األسـباب         وضـع لاملالئـم   إنشاء السـياق    
 . املعاملة وعدم االستقراروإساءةاجلذرية لألزمات 

ــين و  ــة    أثـ ــة العامـ ــرر اجلمعيـ ــى مقـ ــق علـ ــاء املتعلـ بإلغـ
رية املثقلــة متــأخرات الــديون علــى العديــد مــن البلــدان الفقــ      

ــة     ــة املعونـ ــاروا إىل أن نوعيـ ــاركني أشـ ــن املشـ ــديون، ولكـ بالـ
ــة و    ــدر مــن األمهي ــى نفــس الق ــها عل ن كــل املســاعدة  أوفعاليت

اإلمنائية الرمسية ينبغي أن تقدم على حنو متسـاو جلميـع البلـدان             
 .اليت حتتاج إليها

ــة األمــم     ورحــب املشــاركون باإلصــالح املقتــرح آللي
 وضــعوطالــب بعــض املشــاركني ب . املتحــدة حلقــوق اإلنســان 

ــيم ســجل       ــى أساســها تقي ــيت ميكــن عل ــايري ال ــة مــن املع جمموع
 .حقوق اإلنسان جلميع البلدان

در القلق عدم إحراز تقـدم يف معاجلـة     امصأحد  وكان   
وشــعر املشــاركون  . ان املتوســطة الــدخلمشــكلة ديــون البلــد 

لغـاء الـديون    املصـاحبة إل  بالقلق أيضا حيـال مسـألة املشـروطية         
 .وما سيحدثه هذا من تأثري على نوعية املعونة

وشدد املتكلمون على ضرورة إصالح األمـم املتحـدة          
وأكدوا على عدم إضاعة هـذه الفرصـة التارخييـة لتعزيـز األمـم            

ــة اإلصــال  ح ينبغــي أن هتتــدي بــإجراء  املتحــدة وعلــى أن عملي
 .مشاورات مفتوحة وواسعة

ــى ضــرورة اتســاق      ــد عل ــك، مت التأكي وإضــافة إىل ذل
ضمان أن تؤدي املسـاعدة اإلمنائيـة       لسياسات املعونة والتجارة    
ــة والتجــارة وختفيــ   ــديون،  الرمسي ــبء ال ــاف ع ــراز مع ، إىل إح

 .نتيجة صافية اجيابية لتحقيق التنمية
كما مت التشديد على أنه ينبغـي أن تضـمن يف العمليـة              

مصــاحل البلــدان الناميــة، الــيت تشــكل ثلثــي الــدول األعضــاء يف 
ومت التأكيد على ضرورة تشكيل جملـس لألمـن         . األمم املتحدة 

ــدان      ــادة حضــور البل ــا يف ذلــك مــن خــالل زي ــيال، مب ــر متث أكث
ومــن شــأن إصــالح األمــم املتحــدة أن ميــنح . األفريقيــة ووزهنــا

ــن       ــل م ــا جيع ــة، مم ــة يف املنظم ــا بامللكي ــة إحساس ــدان النامي البل
 .امليسور تنفيذ القرارات اليت تتخذها أجهزة املنظمة

ــرب و  ــل  أعـ ــن األمـ ــة  يف عـ ــزام جمموعـ ــق التـ أن يتحقـ
ــول    ــا حبلــ ــدمها إلفريقيــ ــة الــــيت تقــ ــاعفة املعونــ ــة مبضــ الثمانيــ

التأكيـد علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا أفريقيـا            جرى  و. ٢٠١٠ عام
 االعتــراف ومت. لكــي تشــكل نظــريا قويــا لشــركائها اإلمنــائيني 

بالشراكة اجلديدة من اجل تنمية إفريقيا بوصفها مبـادرة حمليـة         
وبــالرغم مــن اآلراء املختلطــة الــيت أعربنــا عنــها بشــأن   .قويالارجي اخلدعم الجيدة جديرة ب

املشـجع يل   ، كـان األمـر      )A/60/L.1(تفاصيل الوثيقـة اخلتاميـة      
أن امســع اإلعــراب عــن الثقــة املســتمرة بتعدديــة األطــراف مــن  

وحيـدوين  . خالل األمم املتحـدة بغيـة الوفـاء بتطلعـات شـعوبنا           
األمل يف أن يتحقق وعد مشـروع الوثيقـة اخلتاميـة مـن خـالل          

 الـــواردة يف مشـــروع تإحـــراز تقـــدم ســـريع بشـــأن االلتزامـــا
إلجــراءات، ينبغــي أن وحيــث يلــزم اختــاذ املزيــد مــن ا. الوثيقــة

تعمــل اجلمعيــة العامــة وقتــا إضــافيا وعمــال شــاقا بغيــة ضــمان   
حقــائق حتويــل اخلطــوط العامــة لألفكــار إىل تشــريعات ثابتــة و 

 .قبل ضياع الزخمعملية 

ومت التأكيـد علـى أمهيــة جعـل التجــارة الدوليـة حمركــا      
واعتـــرب االســـتكمال املبكـــر جلولـــة الدوحـــة . حقيقيـــا للتنميـــة

ب ورحـ . للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف أمرا أساسيا     
تـــوفر املشـــاركون باإلشـــارة الـــواردة يف الوثيقـــة اخلتاميـــة إىل  

الناجتة عـن   املنفعة فيما يتعلق باملوارد     تقاسم  إمكانية احلصول و  
ــة   ــم الوراث ــوير     عل ــاملي يف تط ــاون الع ــة التع ــى أمهي وأكــدوا عل

املعلومــات واجملتمعــات القائمــة علــى العلــم بوصــفها حمركــا       
 .الفقرلتعزيز الدميقراطية والقضاء على 
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ــارك   ــةتكلـــم ) (الســـويد(الـــرئيس املشـ ): باالنكليزيـ
أعطــي الكلمــة لــرئيس دورة املائــدة املســتديرة الــيت عقــدت       

، رئـيس   أولوسيغون أوباسـاجنو  م، فخامة السيد    صباح هذا اليو  
 .مجهورية نيجريا االحتادية

شعر بسـرور   أ): باالنكليزيةتكلم  ( أوباساجنوالرئيس   
كبري إذ أقدم للجمعية العامة ملخصا موجزا للمائدة املسـتديرة   

. ، اليت عقـدت صـباح هـذا اليـوم وكـان يل شـرف رئاسـتها          ٤
ث موائـد مسـتديرة،   ولقد مسع األعضاء بالفعل ملخصـات ثـال    

 إىل جمــاالت جديــدة ٤ويف حــني مل تتطــرق املائــدة املســتديرة  
 .لمداوالت املقبلةتصوراهتا اخلاصة لفإهنا أضافت 

ــيت عقــدت       ــام عــن املناقشــة الصــرحية ال ــاعي الع وانطب
نـه  أصباح هذا اليوم هـو أن تقييمنـا املشـترك ملـؤمتر القمـة هـو                 

مبعـىن أن مجيـع الـدول       وهو ليس جناحا قاطعـا      . تكلل بالنجاح 
ـــ  ــدعي أهنــا   ١٩١ األعضــاء ال ــها أن تعــود إىل أوطاهنــا وت  ميكن

ولكنـه جنـاح مـن حيـث أننـا أكـدنا            . أجنزت كل شـيء أرادتـه     
ومهـدنا أيضـا    . من جديد على ثقتنا بالنظـام املتعـدد األطـراف         

إلجــراء تغــيريات وإصــالحات هامــة جيــب أن تنخــرط فيهــا       
عــال بــاملعىن التشــريعي اجلمعيــة بشــكل نشــط إلعطــاء مغــزى ف

 .ينفيذوالت
وتؤكد الوثيقة اخلتاميـة بوضـوح علـى الـدور احليـوي             

الـــذي يـــتعني علـــى األمـــم املتحـــدة أن تضـــطلع بـــه يف القـــرن 
احلادي والعشرين، وخاصـة يف اعترافهـا الواسـع بـالترابط بـني             
األمــن والتنميــة، وإنشــاء جلنــة بنــاء الســالم، وترســيخ مبــدأ        

قـوق  حلجملـس   لتشكيل  ة  بادية، واإلرادة ال  املسؤولية عن احلماي  
 .اإلنسان
. حـاالت إغفـال  وبطبيعة احلال، تبقى هناك فجوات و     

وهذه تشمل الفشل يف التوصل إىل اتفاق على إصـالح جملـس            
، أو علـى اختـاذ   ٢٠٠٥ عـام  حقـائق األمن، الذي مل يعـد ميثـل        

تدابري لتعزيز منـع االنتشـار ونـزع السـالح، ووجـود إحسـاس              

ألمل لعدم الوفاء بالتوقعـات العاليـة بشـأن نطـاق واسـع             خبيبة ا 
للمسائل، مبا فيها مفهوم اإلفـالت مـن العقـاب ودور احملكمـة             

ــة  ــة الدولي ــة والصــياغة . اجلنائي ــة  املتعلق ــاحلق يف احلماي ــور ب ُتبل
التزاما بالتأكد من أال نشهد تكرارا لرواندا ودار فور وغريمهـا     

 .قد املاضيمن احلوادث البشعة اليت ومست الع
وجيـب أن يرافـق هـذا       . ويشكل هذا إجنازا هامـا حقـا       

ــة  ــاز إرادة للحماي ــى     . اإلجن ــد عل ــن جدي وأكــد املشــاركون م
إدانتهم لإلرهاب بوصفه احد اكرب التحديات للسـالم واألمـن         
الدوليني وأكدوا على أمهية مضاعفة اجلهود حنـو إبـرام اتفاقيـة            

 .عاملية ملكافحة اإلرهاب
يد على ضرورة مساعدة البلـدان الناميـة        كما مت التشد   

حـد  أوكـان   . اليت تفتقر إىل القدرات علـى مكافحـة اإلرهـاب         
ــالرب   الــيت خصــت باجملــاالت  الــذكر احلاجــة إىل النقــل اآلمــن ب

وجيـب أن   . وال بد من تعزيـز سـالمة املمـرات البحريـة          . واجلو
ــى التنميــة يف صــميم املفاوضــات التجاريــة     عــالوة علــى   .تبق

. أن تكــون العوملــة أكثــر اســتيعابا وأكثــر إنصــافا ذلــك، جيــب 
وجيــب أن تراعــى فيهــا احتياجــات البلــدان الناميــة علــى وجــه   
التحديد وأن تتاح للبلدان الصـغرية سـبل ميّسـرة للوصـول إىل             

ــدان    . األســواق ــذل جهــود خاصــة ملســاعدة البل ــتعني أن ُتب وي
بيئــة الناميــة، وال ســيما املوجــودة منــها يف أفريقيــا، علــى هتيئــة  

 .قادرة على اجتذاب االستثمار األجنيب
وقــد أُعــرب أيضــا عــن أحــد الشــواغل املتعلقــة بقــدرة  

ــوغ     ــدخل علـــى بلـ ــطة الـ ــدخل واملتوسـ ــة الـ ــدان املنخفضـ البلـ
ــة  ــة لأللفي ــة الوصــول   . األهــداف اإلمنائي ــرح تيســري إمكاني واقُت

للمؤسســات املاليــة الدوليــة بالنســبة للبلــدان املصــنفة ضــمن       
ويلزمنـا إصـالح   .  الـدخل أو متوسـطة الـدخل    الدول منخفضة 

املؤسســات النقديــة واملاليــة الدوليــة، وتصــحيح أي اخــتالالت 
 .منهجية أخرى، ضمانا للتنمية العادلة
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