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ــا، وبعــض   عضــوا أحــرزوا  ٣١ ــدما بطيئ  عضــاءاأل تق
ــونتري ــعاجع ــى الكمنولــ  .  يف الواق  أن ثوســيتعني عل

ــة،    ــة لأللفي يضــاعف جهــوده لبلــوغ األهــداف اإلمنائي
 .وسيفعل ذلك

ــك     �   ــاء تل ــادة بن ــاء أو إع ــى بن وسنســاعد عل
ــيت ت  ــة ال  مــع اجملتمعــات  تماشــىاملؤسســات الدميقراطي

وسنواصـل عملنـا بشـأن املسـائل        . املستقرة واملزدهـرة  
ــدول  تامل ــة، ونــوع   علقــة بال الصــغرية، والتجــارة الدولي

ــة    ــبكات الرمسيـ ــتخدام الشـ ــتدامة، باسـ اجلـــنس واالسـ
ــراكات  ــبكات اجملتمـــع املـــدين والشـ تلـــك هـــي . وشـ

 .ثمنولطريقة عمل الك
 عاما على إنشاء    ٦٠ميثل هذا العام انقضاء     �  

وجتسد هذه املؤسسة اإلرادة اجلماعيـة      . األمم املتحدة 
ا علـى حنـو متضـافر ويف        للبشرية يف احلياة والتقـدم معـ      

ــم   ــن األم ــع م ــبيل    . جمتم ــي الس ــراف ه ــة األط وتعددي
الوحيد الذي ميكن به حل املشاكل املشـتركة بطريقـة        

ــا   ــا مجيعـ ــا لنـ ــتقبل فيهـ ــأمني املسـ ــة، ميكـــن تـ . ملموسـ
 .فالتحديات العاملية تتطلب استجابات عاملية

وقـــد وضـــع زميلـــي، األمـــني العـــام كـــويف �  
عــة واســعة النطــاق مــن  عنــان، أمــام احلكومــات جممو

املقترحات لـدفع األمـم املتحـدة إىل األمـام كمؤسسـة            
. ولتعزيـــز معاجلتـــها للمســـائل العامليـــة ذات األولويـــة 

ــز أعمــال     ــزم مــن تعزي وأرحــب بصــفة خاصــة مبــا ُيعت
ــوق       ــالم وحقـ ــاء السـ ــاالت بنـ ــدة يف جمـ ــم املتحـ األمـ
اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، فضـال عمـا توجهـه مـن           

 .نمية والدميقراطية اهتمام خاص بالت
ومل يعد من املمكن الـتفكري يف التنميـة مـن            �  

فالتنميـة تتعلـق   . حيث الناتج احمللـي اإلمجـايل فحسـب      

فهي تتعلق بـاألمور    . باإلمكانيات أوال وباإلنتاج ثانيا   
 .اليت متس حياة اجلميع

ــة تتعلــق أيضــا بتوســيع الفــرص   �   والدميقراطي
ــرية  ــات البشـــ ــز اإلمكانيـــ ــا . وتعزيـــ ــكن ومـــ مل تســـ

الدميقراطيـــة والتنميـــة يف قلـــوب ســـكان البلـــد املعـــين 
ــل     ــن تعمـ ــم، فلـ ــبة هلـ ــا بالنسـ ــىن حقيقيـ ــبا معـ وتكتسـ
مؤسسات ذلك البلد كما ينبغي ولـن يتحقـق الرخـاء           

 .املستدام
ــد لتحقيـــق األهـــداف  �   ومل يفـــت األوان بعـ

ــام    ــول عـ ــة حبلـ ــة لأللفيـ ــوافر  ٢٠١٥اإلمنائيـ ــا تـ  إذا مـ
وقد كانـت   . شراكات واملوارد يلزم من اإلرادة وال    ما

ــام    ــن مث . ٢٠٠٠اإلرادة السياســية موجــودة يف ع وم
فال عذر لعدم االلتـزام مـن جديـد باألهـداف اإلمنائيـة             
لأللفية هذا األسبوع، وإصـدار التعهـدات الضـرورية،     

وسيواصـل الكومنولـث   . �سـننجز األمـر  �وإعالن أننـا    
 .�االضطالع بدوره يف هذا الصدد

ــارك  ــويد (الـــرئيس املشـ ــةتكلـــم ) (السـ ): باالنكليزيـ
أعطــــي الكلمــــة اآلن للســــيد هــــاروهيكو كــــورودا، رئــــيس 

 .مصرف التنمية اآلسيوي
تكلــم ) (مصــرف التنميــة اآلســيوي (الســيد كــورودا 

ــة ــالفرص      ): باالنكليزي ــة ب ــرق حافل ــرق ط ــوم نقــف يف مفت الي
وسوف حتدد اإلجراءات اليت تلي مـؤمتر       . وحمفوفة بعدم اليقني  

وري هــذا الــذي تعقــده األمــم املتحــدة مــا إذا كــان  القمــة احملــ
ومــن الواضــح أنــه . العــامل ســيحقق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

نظــرا ألن ثلثــي فقــراء العــامل يقيمــون يف آســيا ومنطقــة احملــيط  
ــاح احلــل يف التحــدي       ــة متســك مبفت ــذه املنطق ــإن ه ــادئ، ف اهل

رى مـن   ومل تـنجح أي منطقـة ناميـة أخـ         . العاملي املتعلق بـالفقر   
العــامل كمــا جنحــت هــذه املنطقــة يف إجيــاد النمــو االقتصــادي    

ــدقع   ــر املـ ــدة الفقـ ــن حـ ــع  . والتخفيـــف مـ ــق مجيـ ــن حتقيـ ولكـ
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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

05-51189 77 
 


