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 سـوف يتطلــب  ٢٠١٥األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام      
مع ذلك استثمارات هائلة، بالنظر إىل حجم احلرمان املوجـود          

 عـدد يفـوق     ففـي هـذه املنطقـة     . ئيف آسيا ومنطقة احمليط اهلاد    
أي منطقــة أخــرى مــن العــامل مــن النــاس الــذين يعــانون نقــص  
ــذين     ــوائية، والــ ــاع عشــ ــون يف أوضــ ــذين يقطنــ ــة والــ التغذيــ

ومـع  . جيدون سـبل احلصـول علـى املـاء والصـرف الصـحي             ال
ـــ  ــداف اإلمنائي ــإن األهـ ــق، إذا  ذلـــك فـ ــة التحقيـ ــة ممكنـ ة لأللفيـ

 .جرى تكثيف اجلهود بدرجة كبرية ما
ــتمر   ــو املســـ ــدة   والنمـــ ــريض القاعـــ ــريع والعـــ  والســـ

ولكـن النمــو لـن ميكـن اســتمراره    . أساسـي لنــا يف مهمتنـا   أمـر 
وسوف يتطلـب هـذا مزيـدا مـن         . مل يكن مستوعبا للجميع    ما

ــال      ــة عــدم إغف ــوارد للخــدمات األساســية فضــال عــن كفال امل
ولن يكون النمـو مسـتمرا      . النساء والشعوب األصلية والفقراء   

ات النمـو اخلـارق الـذي انتشـل املاليـني       فذ. إذا ما أغفلنا البيئة   
مــن بــراثن الفقــر يف منطقتنــا يهــدد اآلن ماليــني غريهــم حيــث 
ــدات      ــاس إىل البل ــد التلــوث ويهــاجر الن ــات ويزي ــدهور البيئ تت

ويستلزم وقف تلك املشاكل األخـذ      . واملدن املكتظة بالسكان  
ــيدة  ــات رشـ ــت    . بسياسـ ــتمر إذا ظلـ ــن يسـ ــو لـ ــا أن النمـ كمـ
ــة إىل االســتثمار يف اهلياكــل األساســية   احتياجــات آســيا ا  هلائل

ومــن الواضــح . والتكنولوجيــا ورأس املــال البشــري دون تلبيــة
كمـا تلزمنـا    . أننا حباجة إىل مزيد من مشاركة القطاع اخلـاص        

القـــوانني واملؤسســـات الـــيت حتمـــي حقـــوق امللكيـــة وتشـــجع  
قـد  و. االنفتاح وحتّسن اإلدارة املالية وتعزز األسواق الرأمساليـة       

وضع املصرف اآلسيوي للتنمية موارده وخدماتـه االستشـارية          
 .ملساندة الربنامج املذكور

وحتمية التكامل االقتصادي لنمو آسيا ومنطقة احمليط        
وقـد حسـنت املبـادرات      . اهلادئ وتنميتهما آخـذة يف االزديـاد      

ــة االتصــال مــن خــالل اهلياكــل األساســية واحلــد مــن      اإلقليمي
ــواجز    ــن احلـ ــر ومـ ــتثمار   الفقـ ــارة واالسـ ــرض التجـ ــيت تعتـ . الـ

وازدادت التجـــارة داخـــل املنطقـــة وتكثـــف التعـــاون املـــايل      

وسوف يزيد التقدم املستمر يف هذه اجملاالت مرونة        . والنقدي
ــات منوهــا  ــة وإمكاني ــاون   . املنطق وجيــب التوســع أيضــا يف التع

ــة يف      ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــرة يف األهـ ــأثري مباشـ ــي للتـ اإلقليمـ
قبيــل التــدهور البيئــي واألمــراض املعديــة وهجــرة  جمــاالت مــن 

 .العمال
ومصـرف التنميـة   . إن املهمة اليت أمامنا ملّحة وعاجلة     

وسـنفعل ذلـك يف شـراكة مـع         . اآلسيوي ملتزم مبكافحة الفقر   
ويوفر إعالن باريس بشأن فعالية املعونة إطارا ممتـازا         . اآلخرين

كتنا مـــع ونقـــدر أيضـــا قيمـــة شـــرا . لتنميـــة وتعميـــق التعـــاون
وقــد أصــدرنا . الوكـاالت التابعــة لألمــم املتحــدة تقـديرا كــبريا  

مؤخرا تقريرا إقليميا عن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اشـترك يف             
وضــعه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واللجنــة االقتصــادية       
 .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومصرف التنمية اآلسيوي

الــيت أمجلتــها متشــيا كــامال وتتمشــى الشــروط املســبقة  
وجيـب أن   . مع رغبات والتزامات منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ        

يترجم الزخم الـذي مت توليـده إىل أعمـال يف السـنوات املتبقيـة       
ونرجـو أن حتـدد نتـائج مـؤمتر القمـة احلـايل             . ٢٠١٥حىت عام   

 .خارطة طريق واضحة تؤدي إىل حتقيق تلك الغاية
ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ) (السـ ): باالنكليزيـ

أعطي الكلمـة اآلن للسـيد دونالـد كابريوكـا، رئـيس مصـرف           
 .التنمية األفريقي

تكلـم  ) (مصـرف التنميـة األفريقـي     (السيد كابريوكـا     
ــة ــة    ): باالنكليزيـ ــة ملخاطبـ ــذه الفرصـ ــاح يل هـ ــرفين أن تتـ يشـ

اجلمعية العامة باسـم مصـرف التنميـة األفريقـي، الـذي توليـت              
 .ررئاسته هذا الشه

ويرحب مصرف التنمية األفريقي بنتائج هـذا التجمـع         
اخلاص، الـذي يشـكل فرصـة أمـام اجملتمـع الـدويل السـتعراض              
التقدم احملـرز صـوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتقيـيم               

وقـــد كانـــت فرصـــة فريـــدة مـــن  . الَدفعـــة اإلضـــافية املطلوبـــة
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ــة وشــركائها إلعــادة تكــر    نوعهــا ــدان النامي يس لكــل مــن البل
اجلهود من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بتفـاؤل وقـوة           

 .متجددين
وقــد أعــرب القــادة الــذين ســبقوين يف هــذه القاعــة        

ــربى يف      ــديات الكـ ــيط بالتحـ ــيت حتـ ــائل الـ ــن املسـ ــة عـ التارخييـ
ــة . عصــرنا ــاطق يف  . وهنــاك إمجــاع بشــأن احلال فكــثري مــن املن

ء علـى الفقـر وحتقيـق       العامل النامي حترز تقدما مرضيا يف القضا      
ويتمثل التحـدي الكـبري اآلن بصـفة        . األهداف اإلمنائية لأللفية  

رئيسية يف مساعدة القارة األفريقية، وبالطبع مسـاعدة البلـدان          
األخرى املنخفضة الدخل ذات الصلة، علـى اإلسـراع بالتقـدم      

 .صوب األهداف اإلمنائية لأللفية
يف القــارة، وبوصــفنا أكــرب مؤسســة للتمويــل اإلمنــائي   

ــة علـــى مـــدى اليـــومني    فـــنحن نرحـــب بااللتزامـــات املقطوعـ
ــدول      ــرار جمموعــة ال ــأيت ســريعا يف أعقــاب ق ــيت ت املاضــيني، ال
الثمـــاين يف غلـــني إيغلـــز، بشـــأن املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة،   

وقـد حتسـنت احتمـاالت حتقيـق األهـداف          . والديون والتجارة 
ــثريا يف    ــا كــ ــة يف أفريقيــ ــة لأللفيــ ــرية اإلمنائيــ ــوام األخــ . األعــ

ــارة، بفضــل جهــد      ــو يف كــثري مــن أجــزاء الق فالصــراعات ختب
ــينات  . االحتـــاد األفريقـــي واإلصـــالحات الدميقراطيـــة والتحسـ

امللموســـة يف نظـــم احلكـــم آخـــذة يف الرســـوخ يف املزيـــد مـــن 
ويعكف عدد متزايد من بلـداننا علـى تنفيـذ سياسـات            . بلداننا

 .سليمة لالقتصاد الكلي
 اإلقليمي، فإن مبادرة الشراكة اجلديـدة      وعلى الصعيد  

ــة أفريقيــا     ــن أجــل تنمي ــراكة اجلديــدة (م ــدفع قــدما  ) الش ال ت
بالتعــاون واالنــدماج اإلقليمــي فحســب، بــل إهنــا تعــزز أيضــا    
ــة واحلكــم الرشــيد والسياســات االقتصــادية     ــادئ الدميقراطي مب

 .السليمة عن طريق اآللية األفريقية الستعراض األقران
. اليـوم تتـوفر    د بأن فرصـة سـاحنة ال مثيـل هلـا          إننا نعتق  

لكننــا غالبــا مــا قصــرنا يف املاضــي عــن الوفــاء بالتزاماتنــا، الــيت  

ومـن  . قطعناها ومل حنققها بالكامل أو خفضناها مبرور الوقـت        
احلتمي هذه املرة أن نكفل التنفيذ التـام لتعهـداتنا، كمـا جيـب              

 أعربنــا، علــى لقــد. أن ننفــذ إعــالن بــاريس عــن فعاليــة املعونــة
غــرار اآلخــرين هنــا، عــن األمــل والعــزم بــأن تتكلــل بالنجــاح   

ديسـمرب يف هونـغ     /األولجولة الدوحة اليت سـتعقد يف كـانون         
إلغـاء اإلعانـات الزراعيـة املشـوهة        بالنسـبة إىل    كونغ، ال سيما    

 .للتجارة واحلواجز التعريفية وغري التعريفية
رف التنميــة نشــأ اآلبــاء األفارقــة املؤسســون مصــألقــد  

 ســنة تصــميما منــهم علــى التغلــب علــى      ٤٠األفريقــي قبــل  
وقد قدم املصرف حـىت هـذا اليـوم املـوارد           . التحديات اإلمنائية 

ــن أعضــائه       ــدان م ــود البل ــدعم جه ــة ل ــة واملســاعدة التقني اهلام
 .اإلقليميني
ــا       ــاء أفريقي ــرب زعم ــدة، اعت ويف ســياق الشــراكة اجلدي

رف علـى أنـه الشـريك املتميـز يف     وجمتمع املاحنني الدوليني املص 
لـذلك  واملصرف يهيئ نفسـه     . املبادرات اجلديدة لدعم أفريقيا   

 . الغرض
 تـدعو   االجتمـاع وقد الحظنا أن الوثيقة النهائيـة هلـذا          

 أكرب ليتمكن، مـن بـني       اإىل منح مصرف التنمية األفريقي دور     
مجلــة أمــور، مــن االضــطالع بــدور رئيســي يف جهــود ســد        

ــوة يف الب ــة الفجـ ــة التحتيـ ــذلك   . نيـ ــام بـ ــتعدون للقيـ ــا مسـ وإننـ
ــع اآلخــرين لالضــطالع      ــز شــراكاتنا م ــدراتنا وتعزي ــز ق ولتعزي

من البـديهي أنـه سـيكون مـن األصـعب حتقيـق             و. بذلك الدور 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إذا مل يتســن ســد الفجــوة يف البنيــة   

 .التحتية ألفريقيا
ت ســنعمل مــع املؤسســات األخــرى لوضــع إطــار ثابــ  

واملسـألة  . لتنفيذ مبادرة جمموعـة الـدول الثمـاين بشـأن الـديون           
الرئيسية بالنسبة لنا تكمن يف القدرة اإلضافية املعـززة ملصـرف        

 علــى التنميــة األفريقــي علــى متويــل تنميــة البلــدان مــن أعضــائه 
 .األجل الطويل
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ــادرة      ــدما إىل توســيع املب ــع ق ــك الســياق، نتطل ويف ذل
ــديون املط   ــا الـ ــي أيضـ ــي    لتغطـ ــة األفريقـ ــرف التنميـ ــة ملصـ لوبـ

ولألعضاء اآلخرين يف جمموعة املصرف، الذين غالبا مـا يشـار           
ويف العديد منها جيـوب واسـعة   . إليهم ببلدان الدخل املتوسط  

مــن الفقــر، والــبعض منــها ميلــك اقتصــادات كــبرية ذات تــأثري  
وإن مــا حيــدث يف تلــك البلــدان . واســع علــى البلــدان اجملــاورة

ة بالنســـبة لتحقيـــق أفريقيـــا األهـــداف اإلمنائيـــة  يتســـم باألمهيـــ
 .لأللفية

إننـا نكثـف قـدرتنا لـدعم البلـدان يف حـاالت مـا بعــد         
وإننـا مقتنعـون بـأن      . الصراع وكذلك ما يسمى بالدول اهلشة     

. اعتمـــاد أفريقيـــا علـــى املعونـــة ســـيقل بتحســـن آفـــاق النمـــو  
. واالتكالية ستتناقص مع حتسن نظام التبادل التجـاري الـدويل         

ولــذلك الســبب يكتســي اجتمــاع هونــغ كونــغ أمهيــة حيويــة    
 .بالنسبة لنا
ىل هنايــة بيــاين، وامسحــوا يل أن أتطــرق  إ ُتلقــد وصــل 

 ٢٠٠٠ىل مســألة تبعــث علــى القلــق مل تكــن متوقعــة يف عــام إ
ــا     ــها أصــبحت حامســة جــدا اآلن حبيــث جيــب تناوهل يف . ولكن

ل يف أسـعار    الوقت الذي جنتمع هنا اليوم، بلغ االرتفـاع املـذه         
مكانيــات النمــو يف الكــثري مــن إالــنفط حــدا بــات يهــدد مبحــو 

خـــتالالت يف موازينـــها الداخليـــة الاألمـــم األفريقيـــة وتفـــاقم ا
هذا االرتفاع مل يعد جمرد صـدمة خارجيـة قصـرية           . واخلارجية

 طويلة األمد على النمو والتضـخم       ةاألجل؛ فقد بدأ يترك وطأ    
ــدفوعات والصــر    ــزان امل ــة   واخــتالل مي ــربامج العام ــى ال ف عل

ومــن احلتمــي علــى اجملتمــع الــدويل أن يضــع يف  . حملاربــة الفقــر
اعتباره هذا العامل، الـذي مل يكـن حـادا هبـذه الدرجـة عنـدما                

وجيــب . ٢٠٠٠اعتمــدنا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف عــام     
علينا أن حناول حتديد وتنفيذ استجابة مناسـبة ميكـن أن حتمـي             

وحنن بـدورنا   . فريقية وحتفظها يف املستقبل   منجزات البلدان األ  
ــد      ــدويل لتحدي ــدويل والبنــك ال ســنعمل مــع صــندوق النقــد ال

أفضل السبل لتوفري مستوى الدعم الذي تتطلبه تلـك البلـدان،           
 .مكانيات بلوغها األهداف اإلمنائية لأللفيةإهبدف محاية 

وإذ ينــهي اجتمــاع القمــة هــذا أعمالــه، فإننــا نعتــرب        
إهنــا مل تتضــمن كــل شــيء . تاميــة مصــدرا للتشــجيعوثيقتــه اخل

كنــا نرغــب يف رؤيتــه فيهــا، لكنــها وثيقــة تــبني الطريــق إىل        
فريقــــي يقــــف علــــى أهبــــة ألوإن بنــــك التنميــــة ا. املســــتقبل

االســـتعداد لتأديـــة دوره يف هـــذا الكفـــاح املشـــترك يف ســـبيل  
 .البشرية

ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ) (السـ ): باالنكليزيـ
لمة للسيد غاي رايدر، األمني العـام لالحتـاد الـدويل           أعطي الك 

 .للنقابات احلرة
تكلـم  ) (االحتاد الدويل للنقابـات احلـرة      (السيد رايدر  

ــة ــاء باســم    ): باالنكليزي ــذا املس ــم ه ــل  ١٤٥أتكل ــون عام  ملي
وعاملــة متحــدين يف االحتــاد الــدويل للنقابــات احلــرة وكــذلك  

 بصـفيت أحـد النـاطقني       وأتكلم أيضا . باسم احتاد العمل الدويل   
ــر،     ــد الفقـ ــل ضـ ــة إىل العمـ ــدعوة الكوكبيـ ــم الـ ــرمسيني باسـ الـ

 .واالحتاد الدويل للنقابات احلرة عضو مؤسس هلا
ــي اجملتمــع املــدين       ــي ممثل ــين وزمالئ ولكــن نظــرا إىل أن

ــة الجتمــاع القمــة،     ــا بعــد اعتمــاد الوثيقــة اخلتامي نــديل ببياناتن
ظ حقــا لــو أن مســامهة  أن أقــول إنــه ملــن ســوء احلــيــتعني علــّي

اجملتمــع املــدين، الــذي ســاهم حبمــاس شــديد يف هــذا املســعى،   
ــا     ــى أهن ــا عل ــر مــن فكــرة جــاءت   ليســتصــار ينظــر إليه  أكث

 .متأخرة يف مداوالت االجتماع هذا
الفقــر واجلــوع مــا زاال احلــظ العــاثر لــباليني النــاس يف  

شــىت أرجــاء العــامل، وهــذه حالــة ال يقبلــها الضــمري وال ميكــن  
ــا   . ســتدامتهاا لقــد آن أوان قيــام الــدول األعضــاء بإبــداء الرؤي

والزعامة والقدرة على مضافرة اجلهود لتنفيـذ االلتزامـات الـيت           
قطعتــها يف مــؤمترات األمــم املتحــدة الكــربى ومــؤمترات القمــة 

 .العاملية يف السنوات األخرية
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