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اجلمعية العامة 
الدورة االستثنائية الرابعة والعشرون 

 
اجللسة ٤ 

الثالثاء، ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
جنيف 

احملاضر الرمسية

يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقـاة بالعربيـة والترمجـة الشفويـة للخطـب امللقــاة باللغـات األخـرى. وينبغـي 
أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصليـة. وينبغـي إدخاهلـا علـى نسـخة مـن احملضـر وإرســـــاهلا بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد املعـين إىل: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (ناميبيا) السيد غوريراب 
افتتحت اجللسة الساعة ١٥/٠٠. 

البند ٨ من جدول األعمال (تابع) 
مقترحات ملبادرات أخرى من أجل التنمية االجتماعية 

اسـتعراض وتقييـم التقـــدم احملــرز منــذ عقــد مؤمتــر  (أ)
القمة العاملي للتنمية االجتماعية 

مقترحات ملبادرات أخرى من أجل التنفيذ الكـامل  (ب)
إلعـــالن كوبنـــهاغن بشـــأن التنميـــــة االجتماعيــــة 
وبرنـــامج عمـــــل مؤمتــــر القمــــة العــــاملي للتنميــــة 

االجتماعية 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): تستمع اجلمعية اآلن إىل 
ـــس وزراء  بيـان يـديل بـه دولـة السـيد جينـس سـتولتينربغ، رئي

مملكة النرويج. 
ـــم باالنكليزيــة):  السـيد سـتولتينربغ (الـنرويج) (تكل
لقـد ذكّرنـا مؤمتـر قمـة كوبنـاغن بأسـس التنميـــة أال وهــي أن 
الشعوب جيب أن تأيت أوال؛ وأن التنمية لن تتحقق أبدا مـا مل 
يـهزم الفقـر؛ وأن التنميـة ال تكـــون مســتدامة علــى اإلطــالق 
مـا مل تكـن هنـاك دميقراطيـة وحكـــم صــاحل؛ وأن التنميــة لــن 

تكون حقيقة أبـدا إن مل حتـترم احتياجـات وحقـوق الشـعوب 
احتراما كامال. 

ــــة اســـتخلصنا درســـا آخـــر  خــالل الســنوات املاضي
أال وهو أن االحتياجات االجتماعية للشعوب ال ميكن تركـها 
لألسـواق. فالصحـة والتعليـم والتوزيـع العـادل للـــثروة ليســت 
سلعا أساسية ميكن االجتـار ـا؛ وال ميكـن لسـوق األسـهم أن 
يقرر قيمتها. فهي متثل الشبكة اهلامة اليت جتمع جمتمعاتنا معا. 
واليوم جنتمع لنجري جردا اللتزاماتنا العشرة املتخـذة 
يف مؤمتر قمة كوبنهاغن وإلعـادة التفكـري فيـها. وبـاتت لدينـا 
املعرفـة األساسـية عمـا يؤثـر تأثـــريا دائمــا يف مكافحــة الفقــر. 
وحتقيـق هـدف خفـض مســـتوى الفقــر يف العــامل إىل النصــف 
حبلــول عــام ٢٠٠٥ هــدف كبــري. بيــــد أنـــه هـــدف ممكـــن 
التحقيـق. ومؤمتـرات األمـم املتحـدة العديـدة بينـت لنـا كيفيـــة 
ـــع  حتقيـق ذلـك. وحنـن حنتـاج اآلن إىل إرادة أقـوى لترمجـة مجي

املعرفة اليت لدينا إىل أفعال. 
ولنعمــل علــى بــذل جــهد حقيقــــي بشـــأن حقـــوق 
ــــين احـــترام حقـــوق  اإلنســان وحقــوق العمــال. والتنميــة تع
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اإلنسـان - مجيعـــها وليــس بعضــا منــها، أي احلقــوق املدنيــة 
والسياسية فضال عن احلقوق االجتماعية واالقتصادية. 

الفقر إساءة مباشرة لكرامة اإلنسان. ومكافحة الفقـر 
أهم مهمة ترمي إىل كفالة حقوق اإلنسان للجميع. 

ـــافح البطالــة. وجيــب أن  لذلـك يتوجـب علينـا أن نك
نطالب بالتصديق علـى اتفاقـات منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن 
احلقـــوق األساســـية للعمـــال: أي حـــق التنظيـــم واملســـــاومة 
اجلماعيــة والقضــاء علــــى مجيـــع أشـــكال الســـخرة والعمـــل 
اإلجبـاري؛ والقضـــاء علــى تشــغيل األطفــال بصــورة فعالــة. 
ويقول البعض إن تنفيذ حقـوق العمـال يؤخـر حتقيـق التنميـة. 
وأنـا أقـول العكـس متامـا: إن حقـوق العمـــال األساســية تــدمي 

التنمية وتعزز الدميقراطية. 
ولنعمل على بذل جهد حقيقي للتخفيـف مـن عـبء 
ـــف ميكننــا أن نتوقــع مــن البلــدان  الديـون. فبـدون ذلـك، كي
الفقرية أن تستثمر يف الصحة والتعليم والبنية التحتية اجلديدة؟ 
والنرويج من جانبها، قـررت أن تعفـي البلـدان الفقـرية املثقلـة 
بالديون من الديون اليت يتوجب أن تسـددها هلـا مـن جانبـها، 
بنسبة ١٠٠ يف املائة. وأحث البلدان الدائنة األخـرى علـى أن 
حتذو حذوها. وجيب أن نعفي اآلخريـن مـن تسـديد الديـون، 
بيد أن التخفيف من حدة الديون ينبغي أال يأيت على حسـاب 
منـح القـروض التسـاهلية للبلـدان الناميـة. ومؤمتـر قمـة البلــدان 
الصناعيـة الثمانيـــة الــذي ســينعقد يف الشــهر املقبــل جيــب أن 

يضيف زمخا جديدا للعملية. 
يف لشـبونة اتفـــق املــاحنون يف وقــت ســابق مــن هــذا 
الشهر على متطلبات التمويـل ألمـد بعيـد بغيـة التخفيـف مـن 
عـبء الديـون. وبنـاء علـى هـذا االتفـاق، قـررت الـــنرويج أن 
تقـــدم مبلغـــا إضافيـــا قــــدره ٣٧ مليــــون دوالر للصنــــدوق 
االستئماين املعين بالبلدان الفقرية املثقلة بـالديون، األمـر الـذي 
ـــد بــدأت عمليــة  جيعـل إمجـايل إسـهامنا ٧٩ مليـون دوالر. لق

للتخفيف من أعبــاء الديـون، بيـد أن الطريـق مـا زالـت طويلـة 
أمامنا. 

ولنبذل جهدا حقيقيا يف جمـال الصحـة. لقـد تكونـت 
هلا أفكارا جديدة عن العالقة بني سوء احلالة الصحية والفقـر. 
وسياسة الصحة اجليدة تعـين فقـرا أقـل. وهنـاك حـوايل بليـون 
نسـمة - أي كـل خـامس إنسـان علـى األرض غـري مشـمولني 
بأي نظام للرعاية الصحية. هذه املأساة اليت جيـب أن نتصـدى 

هلا. 
ومثة حاجة هامـة تتمثـل يف كفالـة حـق كـل طفـل يف 
أن يتحصن ضــد أمـراض األطفـال الفتاكـة. وهنـاك اليـوم ٣٠ 
مليون طفل ال ميلكــون ذلـك احلـق. ونتيجـة لذلـك، سـيموت 
ثالثة ماليني طفل من بينهم جــراء أمـراض ميكـن الوقايـة منـها 

بسهولة. وهذا يعين موت ستة أطفال كل دقيقة. 
ومثـة مبـادرة عامليـــة آخــذة يف التبلــور للتصــدي هلــذا 
التحدي. وتقدم النرويج دعمها الكامل للتحـالف العـاملي مـن 
أجل التلقيح والتحصني. وهذه مبادرة فريدة يف نوعها، وتأيت 
اسـتجابة لدعـوة األمـني العـام كـــويف عنــان إىل إقامــة شــراكة 
أكثر فعالية بني القطاعني اخلـاص والعـام. وتعـهدت حكومـيت 
بدفـع مبلـغ ١٢٥ مليـون دوالر لدعـم هـذه املبـــادرة. ويتمثــل 
هدفنا يف ثالثة أوجه هي: املسـاعدة علـى حتصـني كـل طفـل، 
ووضـع أنظمـة صحيـة ميكنـها أن تكفـل ذلـك احلـــق لألجيــال 
ــــدة ضـــد  املقبلــة، ودعــم األحبــاث احليــة عــن لقاحــات جدي
األمـراض الفتاكـة مـن قبيـل املالريـا والســـل ومتالزمــة نقــص 

املناعة املكتسب/اإليدز. 
ولنعمــل علــى جتديــد التزامنــا ببــذل جــهد حقيقــــي 
ملكافحـة مـرض اإليـدز. فـاإليدز عقبـة مأسـاوية أمـام التنميــة، 
ال سـيما يف أفريقيـا. إن مـا حنتاجـه هـو توعيـــة عامليــة. توعيــة 
ـــة. وجيــب أن يتكلــم القــادة  حنتـاج إليـها يف كـل خطـة للتنمي
ــــات  عنــها، وكذلــك أصحــاب الــرأي. وجيــب تعبئــة اتمع
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املدنية. وحنن يف حاجة إىل اختـاذ إجـراءات واسـعة النطـاق يف 
ـــدة، وقيــام شــراكات جديــدة علــى املســتويني  قطاعـات عدي
ـــرأة والفتــاة  الوطـين والعـاملي. وجيـب أن نعمـل علـى متكـني امل
جلعلـهما أقـل عرضـة للخطـر. والتعليـم جيـب أن يكـــون األداة 
الرئيسـية لتحقيـق ذلـك. وإحـداث تغيـري يف الســـلوك اجلنســي 
للعديد من الرجال أمر أساسي يف وقف تفشي وباء اإليدز. 

ـــع،  ويتعــني علينــا أن نوفــر األدويــة املوجــودة للجمي
وليس رد القالئل احملظوظني. وغالبا ما تتفشـى األمـراض يف 
اجلنـــوب وتكـــون األدويـــة يف الشـــــمال. وينبغــــي للفقــــراء 
أال يدفعـوا الثمـن نفسـه الـذي يدفعـه األغنيـاء لشـــراء األدويــة 

األساسية. 
ولنبذل جهدا حقيقيا من أجل متكني املرأة. إن الفقـر 
يطال بشكل صارخ أحد نوعي اجلنس فكل سبعة مـن عشـرة 
أشخاص يعيشون يف فقـر مدقـع هـم نسـاء. ويف أحنـاء واسـعة 
مـن العـامل حتـرم النســـاء مــن احلقــوق السياســية واالقتصاديــة 
والقانونيــة، وهــي احلقــوق الــيت مــن شــأا أن متكنــهن مـــن 
مكافحة الفقر. ومكافحة الفقر تعـين االسـتثمار يف املـرأة: أي 
يف صحة البنات، ويف تعليم اليافعـات، ويف احلقـوق السياسـية 
واالقتصاديـة للمـــرأة. وهــي تعــين التركــيز علــى دور الرجــل 
ومسؤوليته. ولنكن صرحيني يف بلـدان كثـرية جـدا ال يتحمـل 

الرجل نصيبه العادل من العبء. 
ــأكثر  وغالبـــــا مــــا يســــاء اســــتعمال حقـوق املـرأة ب
مما ينبغي - على يـد اتمـع والرجـال. ولـن نكسـب املعركـة 
ضد الفقر مـا مل يتغـري هـذا، وينبغـي أن يكـون الرجـال جـزءا 

من احلل. 
دعونا نبذل جهدا حقيقيا لالستثمار يف التنمية. وإـا 
ملسـؤولية وطنيـة أن نرسـم الطريـــق إىل التنميــة. وجيــب علــى 
البلــدان الفقــــرية أن تنتـــهج سياســـات لإلنصـــاف والتوزيـــع 
العادل، ويف أغلب األحيان، ال يكون الوضع كذلـك. ولكـن 

البلـدان الغنيـة ال تسـتطيع، يف الوقـت ذاتـــه، أن تديــر ظــهرها 
ـــــادة الوصـــول إىل األســـواق ســـتقدم  للتنميــة، كمـــــا أن زيـ

مسامهة حقيقية. 
القضـاء علـى الفقــر العــاملي شــأن يــهم كــل النــاس. 
وال ميكـن تـربير االخنفـاض احلـــاد يف اإلنفــاق العــام ألغــراض 
التنميـة. لقـد تعـهدت البلـدان الغنيـة باملسـامهة بنســـبة ٠,٧ يف 
املائـة مـن ناجتـها احمللـي اإلمجـايل، مـع هـدف رفعـــها إىل ١ يف 
املائة. بيد أن معـدل منظمــــة التعــــاون االقتصـادي والتنمــــية 

هبــط إىل ما يقرب من ٠,٢ يف املائة. 
وجيب أن تكون هناك حـدود للشـروط الـيت تعرضـها 
البلدان املاحنة علــى تعاوـا اإلمنـائي. ويؤسـفين أن عـددا قليـال 
من البلدان أوقف يف األسبوع املـاضي حماولـة منظمـة التعـاون 
االقتصادي والتنمية إلـاء ممارسـة ربـط معونـة التنميـة بشـراء 

السلع واخلدمات من البلدان املاحنة. 
يف اخلتــــام، إن القطــــاع االجتمــــاعي هــــو نســــــيج 
جمتمعاتنا. وإن وجود قطاع عام قوي وفعال هو مفتاح تأمني 
اإلنصــاف والتوزيــع العــادل علــى الصعيــد الوطــــين. وعلـــى 
الصعيـد العـاملي، يذهـب هـذا الـدور العـام إىل األمـم املتحــدة. 
وجيب أن نعزز اجلهود املتعددة األطراف ملساعدة الدول على 
التعاون وتنسيق السياسات، ولدعــم بنـاء القـدرات، وملواصلـة 
بنــاء مــهام القطــاع العــام، وتكويــن شــراكات جديــدة مــــع 

القطاع اخلاص واتمع املدين. 
ــــة  وبعـــد كوبنـــهاغن خبمـــس ســـنوات، لدينـــا معرف
مبا تستلزمه حماربة الفقر. ولقد آن أوان ترمجة هذه املعرفـة إىل 

أعمال ملموسة. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمـــة ملعــاملي 
األونرابــل لورنــس غونــزي، نــائب رئيــــس الـــوزراء ووزيـــر 

السياسة االجتماعية يف مالطة. 
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السيد غونزي (مالطة) (تكلـم باالنكليزيـة): ترحـب 
مالطة بعقد هذه الدورة االســتثنائية للجمعيـة العامـة، ال سـيما 
وأا متدنا بفرصة استعراض العملية اليت بدأت يف كوبنـهاغن، 
والتركـيز علـى هـذه اـــاالت اهلامــة يف السياســة االقتصاديــة 
واالجتماعية اليت ميكن أن تؤثر فينا مجيعـا، وبصفـة خاصـة يف 

أؤلئك الذين يعيشون يف فقر. 
ويف هـذا الصـدد، ميتـدح وفـدي األعمـال الـيت قــامت 
ـــة التحضرييــة جلنــة التنميــة االجتماعيــة، الــيت  ـا أثنـاء العملي
ـــالعمل فيــها، وكذلــك اللجنــة التحضرييــة،  تتشـرف مالطـة ب

املفوضتان مبوجب قرارات من اجلمعية العامة. 
ــنوات.  يبلـغ عمـر التزامـات كوبنـهاغن اآلن مخـس س
ويف هذه الفترة الزمنيـة القصـرية شـهدنا تغـريات كـان هلـا أثـر 
هائل على التنمية االجتماعية لكل جمتمعاتنا. وحنن اليوم أكــثر 
ـــت مــن احلــدود أحــد مفــاهيم  وعيـا بعمليـة العوملـة الـيت جعل
املـاضي. لقـد حتـرك العـامل إىل األمـام يف حماولتـه لوضـع أســس 
جديـدة يف التكنولوجيـا، ونتيجـــة لذلــك قطعنــا خطــوات إىل 

األمام يف حتسني نوعية حياة مواطنينا. 
ولكـن كمـا يعلـم اجلميـع فـإن أي ابتكـار جيلـب معــه 
حتديـات جديـدة. وحنـن نتكلـم اليـوم عـن اتمـع القـائم علــى 
املعرفة، والتعليم طول احلياة، وساعات العمل املرنة، وشــروط 
العمل املرنة. وبقيامنا بذلـك، إمنـا نعـترف بضـرورة أن يكـون 
لنــا نظــام تعليمــي يلــيب احتياجــات اقتصــاد حديــث. وحنـــن 
نتحدث اليوم عن التقدم، الذي ال يصـــدق، احملرز يف الطب، 
ــــام نظـــم رعايتنـــا  ولكننــا نــدرك أيضــا التحديــات املاثلــة أم

وضماننا االجتماعي نتيجة لتقدم أعمار السكان. 
وهكـذا، فـإن مخسـة أعـوام مـن التزامـات كوبنـــهاغن 
تعد، إىل حد مـا، وقتـا طويـال حقـا. وهلـذا السـبب بـالتحديد 
تسـأل حكومـة مالطـة نفسـها عــددا مــن األســئلة. أوال، هــل 
حققنا ما كنا نأمله أثناء العقود األخرية من سياسـات الرعايـة 

االجتماعيـة؟ وإىل أي مـدى تلـيب النظـم الراهنــة االحتياجــات 
احلقيقية لشعبنا؟ وما مدى حساسية هذه النظـم لالحتياجـات 
اجلديدة والناشئة؟ وكيف سـتواصل التنميـة االقتصاديـة لبلدنـا 

ترمجة نفسها إىل تنمية اجتماعية حقيقية جلميع مواطنينا؟ 
ـــأكد مــن أن كثــريا مــن اتمعــات األخــرى  إنـين مت
يواجـه نفــس املعضــالت ونفــس األســئلة. ويف حالتنــا يتعــني 
النظـر يف إعـادة تشـكيل هـــذا اــال يف إطــار إعــادة تشــكيل 
ـــدي االنضمــام إىل االحتــاد  اجلـهود الـيت تبـذل نظـرا ملطالبـة بل

األورويب والتحديات اليت تطرحها عملية العوملة. 
وتقوم جهودنا يف مالطة علـى منـوذج بنـاء القـدرات، 
الـذي يعـــاجل بطريقــة متكاملــة وضــع التشــريع والسياســات، 
والتنميـة املؤسسـية، واملـوارد البشـــرية وتنميــة اتمــع احمللــي. 
وتتمثــل أهدافنــا يف اخلدمــات الفعالــة واملســتدامة الــيت تلــــيب 
االحتياجـات احلقيقيـــة للعميــل وتضمــن االســتخدام الكــفء 
جلميع مواردنا. وباختصار، إننا نكافح لتحقيق نقلة منوذجيـة، 
أي من نظام مركز على الناتج التقـين القـائم علـى احتياجـات 

افتراضية إىل نظام يطور القدرة لكي تليب احلاجة احلقيقية. 
ويف هـذا السـياق، اعتـرب مـــن املناســب أن أوضــح أن 
ـــيت ملتابعــة مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة  برنـامج عمـل حكوم
االجتماعية يقوم على رؤية تضـع الشـخص البشـري واألسـرة 
ـــادئ  يف صميـم التنميـة االجتماعيـة نفسـه. وهـو يسترشـد باملب

التالية. 
أوال، إعطــاء اهتمــام خــاص، وجيــــب االســـتمرار يف 
إعطائه، إىل أعضاء اتمع األكثر ضعفا؛ ثانيا، تعزيز وتطويـر 
الضمـــان االجتمـــاعي والرعايـــة االجتماعيـــة. بينمـــا تتخــــذ 
اخلطوات الضرورية لضمان استمرار دوامـهما؛ وثالثـا، إعـادة 
ــــيزا علـــى  تشــكيل اخلدمــات االجتماعيــة جلعلــها أكــثر ترك
ـــى املشــاركة  األشـخاص واألسـرة؛ رابعـا، تشـجيع األفـراد عل
بنشـاط يف مسـاعدة أنفسـهم، واآلخريـن يف ايـة املطــاف، يف 
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تعزيز رعايتهم االجتماعية؛ خامسا، النهوض بنشـاط بـاتمع 
املدين عن طريق الدعم النشيط للقطاع التطوعي. 

ورغبــة يف ترمجــة هــذه املبــادئ إىل تدابــري ملموســــة 
تنـهض بالتنميـة االجتماعيـة احلقيقيـة جلميـع املواطنـني، ســـنت 
حكوميت يف السنوات املاضية تدابـري تشـريعية لتعزيـز الضمـان 
االجتمـاعي وكفالـــة العمالــة بــدون متيــيز، واملركــز املتكــافئ 
للمــرأة، وتوفــري الفرصــة املتســاوية والشــاملة والوصــــول إىل 
التعليـم اـاين علـى مجيـع املسـتويات وعلـــى النطــاق الكــامل 

للخدمات الصحية. 
وقمنا مؤخرا بسن تشريع لتحقيق املساواة يف الفرص 
من أجل تعزيز املواطنة التامة جلميع األشـخاص املعوقـني، ويف 
حني أن أطرا تشريعية هامة بشأن الصحة والسالمة املـهنيتني، 
وحقوق الطفل وتعزيز القطاع التطوعي، فضـال عـن التشـريع 
ملكافحة العنف ضد املرأة وضمـان حتقيـق املسـاواة يف الفـرص 

بني النساء والرجال، دخلت مرحلة متقدمة من التطوير. 
ومتثـل املخـدرات، واالنعـزال االجتمـاعي، واملشـــاكل 
الطبيـة والنفسـية اجلديـدة، والرتعـــة املاديــة والفرديــة املتطرفــة 
بعض املشاكل األساسية األخرى اليت تواجـه مجيـع جمتمعاتنـا. 
وجيــب علــى اتمعــات أن ترعــى حتقيــق الرفاهيــة لشــــباا، 
ومعوقيها، وأسرها الـيت يعوهلـا أحـد الوالديـن واملسـنني الذيـن 
أخـذت نسـبتهم املئويـة يف الـتزايد. وتشـغل هـذه القضايـا بــال 
اتمع بأسره وليس جمرد الدولة. وتشكل حتديــا حقيقيـا علـى 
وجه التحديد ألن جذورها ممتدة يف منـط حياتنـا ويف هياكلنـا 
االجتماعية. ولذلك يتعني تكثيف مشاركة القـوى السياسـية. 
كمــا يتعــني أن تســتكمل بصــورة مســتمرة اخلدمــــات الـــيت 
تقدمـها الدولـة وأن تتسـم بالطـابع الفـين وأن تقـدم علـى حنـــو 

أكثر فعالية من الطريقة اليت تقدم ا حىت اآلن. 
وال بــــد أن يظــــل التضــــامن والتعــــاون العنصريـــــن 
الرئيســـيني يف ترمجـــة كلماتنـــا إىل أفعـــال. وجيـــب أن نبــــين 

شبكات السالمة االجتماعية لضمــان حصـول مجيـع املواطنـني 
علـى مـا هـو ضـروري لتلبيـة احتياجـام األساســـية. ومــع أن 
ـــن التنفيــذ تقــع علــى عــاتق حكوماتنــا  املسـؤولية الرئيسـية ع
الوطنية، ال ميكن التقليــل مـن شـأن مسـامهات مجيـع الشـركاء 
ـــة إىل أدىن  االجتمــاعيني اآلخريــن يف جمتمعاتنــا وداخــل الدول

حد ممكن. 
وال يستطيع أي جمتمع على اإلطالق أن خيلص نفسه 
من مجيع املشاكل االجتماعية مرة واحدة وإىل األبد. التفكـري 
خالفـا لذلـك هـو أسـهل طريقـة وأكـثر طريقـة غـــري مســؤولة 
لتجـاهل املشـاكل االجتماعيـة. وال ميكـن التوصـل إىل احللــول 
مبجـرد النظـر إىل فـرادى املشـاكل يف ضـــوء حتليــل موضوعــي 
للحقـائق القائمـة فعـال. وكـــل شــكل مــن أشــكال االســتثناء 
االجتمـــاعي يتعـــني مكافحتـــه بنشــــاط، لتحســــني الفــــرص 
االجتماعيـة علـى نطـاق واسـع، فضـال عـن طريـق التدخـــالت 
املباشرة، على حد سواء. ولقد أبرز مؤمتر لشبونة الـذي عقـد 
مؤخـرا مـا كـان واضحـا ملعظمنـا - ومفـاده أن جنـاح أوروبـــا 
االقتصادي يعتمد على منوذجـها االجتمـاعي الفريـد كمـا أنـه 
متداخـل فيـه. ويصعـب حتديـد السـبب واألثـر، ولكـن يســـعنا 
القـول بثقـة إن أوروبـا مل تكـن لتصـل إىل حالتـها الراهنـة مـــن 
األمن والسالم والرخاء دون حتقيـق التـوازن اجليـد بـني هـاتني 

الواجهتني للمجتمع العصري. 
وميثل نظام الرفاهية إحـدى السـمات املمـيزة إىل حـد 
كبري للمجتمع األورويب وجيب أن حنافظ علـى أهدافـه الراميـة 
إىل اإلنصاف واملساواة يف الفرص. بيد أنه ال بـد لنـا أيضـا أن 
نعترف بأنه حىت هذا النظام حسن التطوير ال يضمن مكافحة 
الفقـر وأن ماليـني يف أوروبـا ال يزالـون يعيشـــون حتــت خــط 
الفقـر. وإذا أريـد للقضـاء علـى الفقـــر يف أوروبــا ويف أمــاكن 
أخـرى أن يظـل هدفنـا الرئيســـي، يتعــني علينــا أن ننظــر عــن 
كثـب إىل النظـم الـيت صممـــت لتقــدمي شــبكة أمــان ألولئــك 
احملتــاجني حقــا. ولذلــك، ينبغــــي أن يشـــغل إصـــالح نظـــام 
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ـــة دولــة تــأمل يف أن تكفــل  الرفاهيـة مكانـة عاليـة يف خطـة أي
نوعية حياة أساسية جلميع مواطنيها. 

ومـع ذلـك، ال ميكـن فصـل هـذا النـهج عـن السياســـة 
االقتصاديـة وال ينبغـي فصلـه. ويف عـهد عوملـة اقتصاداتنـا، لــن 
تتمكـن احلكومـات مـن القيـام بدورهـا جبعـــل جمتمعــات كــل 
منـها آمنـة للرأمساليـة دون حـدود. بـل إن مجيـــع احلكومــات، 
فـرادى ومجاعيـة ومـن خـالل منتديـات دوليـة، مـن قبيـل هــذه 
الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة، مسـؤولة عـــن ضمــان أن 
ـــة، وألســرنا  تكـون الرأمساليـة آمنـة تمعاتنـا، وتمعاتنـا احمللي
وألطفالنــا. وتظــل املســؤولية املشــتركة واملواطنـــة املشـــتركة 
ضمن مسؤولية احلكومة حينما يفشل القطـاع اخلـاص مبفـرده 

يف تنظيم ذاته. 
ويف اخلتــام، تــرى حكومــيت أن طريــق املضــى قدمـــا 
يسـتند إىل العدالـة االجتماعيـة، حيــث ينصــب التركــيز علــى 
شـخص اإلنسـان الـــذي هــو يف أمــس احلاجــة ووضــع ذلــك 
اإلنسـان يف صميـم سياسـتنا الوطنيـة. ومـع ذلـك، لـن تتمكــن 
ـــد  حكومــة مبفردهــا مــن حتقيــق هــذه األهــداف علــى الصعي
الوطين، ناهيك عن الصعيد الدويل. وتشترك مجيـع اتمعـات 
ــــا إعـــالن كوبنـــهاغن. وحنـــن  املمثلــة يف هــذا املؤمتــر يف رؤي
موجودون هنا لنكرس من جديد جهودنا لتحقيق هذه الرؤيـا 
املشـتركة ولنجـدد عزمنـا علـى ترمجـة هــذه الرؤيــا إىل نســيج 
اجتمـاعي تمعاتنـا احملليـة. وهـي رؤيـا ـدف يف منتــهاها إىل 
ـــة يف بلداننــا، والرفاهيــة االجتماعيــة  حتقيـق التنميـة االجتماعي

ملواطنينا وإجياد جمتمعات ينتمي كل فرد إليها. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
لدولـة السـيد فالدميـري سـبيدال، النـائب األول لرئيــس الــوزراء 

ووزير العمل والشؤون االجتماعية يف اجلمهورية التشيكية. 
الســـيد ســـــبيدال (اجلمهوريــــة التشــــيكية) (تكلــــم 
بالفرنسية): يسرين بالغ السرور أن أمثل اجلمهوريـة التشـيكية 

هنــا مبناســــبة الذكـــرى الســـنوية اخلامســـة العتمـــاد إعـــالن 
كوبنهاغن. 

يف السنوات اخلمس املاضيـة، تطـور ـج جديـد جتـاه 
السياسات العامة حول فكرة مفادهـا أن التكـامل االجتمـاعي 
احلقيقي ورفاهية السكان مها الركيزتـان األكـثر صالبـة للنمـو 
االقتصـــادي املســـتدام. ويشـــترك االحتـــاد األورويب يف هـــــذا 
املفـهوم. بيـد أنـه خـارج نطـاق أوروبـا، سـيكون مـن دواعـــي 
الـترحيب لـو أن صنـدوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل عمــال 
علــــى إدمــــاج هــــذا املفــــهوم بصــــورة أكـــــثر انتظامـــــا يف 

استراتيجياما اإلمنائية. 
ملاذا أصبحت التنمية االجتماعية شـرطا يتسـم بـاملزيد 
من األمهية للتنمية االقتصاديـة اليـوم عمـا كـان عليـه احلـال يف 
املاضي؟ مما ال ينكر أن التكنولوجيات اجلديدة تشكل أساسـا 
لثورة يف جمال املعرفة تفرض علينا، حنن قادة الدول على هـذه 
الكرة األرضية واجبا يتمثل يف تعزيز التنمية الفكرية لشعوبنا. 
ويف املـاضي، كـان اهلـدف مـن ذلـك يرمـي إىل حتســـني عمــل 
الدميقراطية؛ أما اليوم، فلدينا دوافع اقتصادية. كيـف نسـتطيع 
بـالفعل، أن نتوقـع أن تنجـح الشـــركات، الــيت تفــرض عليــها 
ـــد  املنافسـة أن تزيـد قدرـا التنافسـية، أو إداراتنـا، رهنـا بقواع
النوعيــة، إذا مل يكــن مجيــع العــاملني يف موقــف يســمح هلـــم 

بالتعلم والتدريب؟ 
وحسـبما أوضـح الفيلسـوف الفرنسـي سـيمون ويــل، 
بغيــة حتقيــق ذلــك، جيــــب أن نضمـــن خلـــو مواطنينـــا قـــدر 
ــــق االقتصـــادي  املســتطاع مــن املشــاكل االجتماعيــة. والضي
والفقر واالنعزال أمراض جيـب علـى الدولـة أن ختفـف حدـا 

إذا أريد للثورة الفكرية اجلديدة أن تنفع اجلميع. 
ــــادئ.  إن احلكومـــات األوروبيـــة تتشـــاطر هـــذه املب
وتوافـق عليـها الغالبيـة الكـربى مـن السـكان، الذيـن هـم علــى 
دراية حبقيقة مؤداها أن قوى السوق مبفردها لـن تكـون فعالـة 
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لضمـان املزيـد مـن النمـو والتوزيـع األمثــل. ومتشــيا مــع هــذا 
التحرك، تشارك اجلمهوريـة التشـيكية بطبيعـة احلـال يف تعزيـز 
اجلـانب االجتمـاعي مـن البنـاء األورويب الـذي يـــويل األولويــة 
الرئيسية للعمالة اليت، كما نعلم، فعالـة للغايـة كـأداة للتكـامل 

وكحافز للمعرفة على حد سواء. 
ولذلـك، اعتمـدت حكومـــيت، قبــل أكــثر مــن ســنة، 
خطة وطنية للعمالــة، نظمـت وفقـا لألبـواب الرئيسـية األربعـة 
الـيت اقترحــها الــس األورويب يف لكســمربغ وهــي: حتســني 
إمكانيـات العمالـة، وتطويـر روح تنظيـم املشـــاريع، وتكييــف 
أربـاب العمـل والعمـال مـع أحـــوال الســوق، وأخــريا، تعزيــز 
املسـاواة يف الفـرص بـــني الرجــال والنســاء ومكافحــة التميــيز 

جبميع أشكاله. 
وإذا جتاوزنا هذا التنظيـم الرمـزي للغايـة، يبـني تنفيـذ 
هـذه األهـداف طبيعـة اخليـارات املتاحـة، وتتســـم هــي أيضــا، 
بطابع أورويب بالغ، سـواء كنـا نتكلـم عـن اختيـار السياسـات 
النشطة ملكافحة العزلة، أو تنفيذ النظم املتكاملـة ملنـع البطالـة، 
أو تقـدمي الدعـم لتنميـة املـوارد الوظيفيـة. ولقـد تشـــرفت بــأن 
أكون أول ممثل لبلـد مـن البلـدان املنتسـبة يقـوم بـالتوقيع، مـع 
املفوض ديامانتوبولو علـى التقييـم املشـترك لسياسـتنا يف جمـال 
العمالة. وكان هذا مؤشرا اللتزام اجلمهورية التشيكية الثـابت 
ـــق  بـالوقوف مـع االحتـاد األورويب، جنبـا إىل جنـب، فيمـا يتعل

ذه املسائل. 
ـــة تــأثر أيضــا  إن تصميـم اسـتراتيجيتنا يف جمـال العمال
تأثرا كبريا، بشركائنا يف اال االجتماعي. ويسعدين جدا أن 
ــــتزام، الـــذي يتجـــاوز جمـــرد إســـداء النصـــح.  أرى هــذا االل
فالشركاء يف اال االجتماعي، هم، بالتحديد، عنـاصر فاعلـة 
يف امليدان، تشترك حتميا يف التنفيذ الفعال لإلجراءات العامة، 
ـــك الناشــئة عــن اعتمــاد �خــربة اجلماعــة�. ويف  وخاصـة تل
الوقــت نفســه، أرحــــب بـــإدراج الشـــركاء االجتمـــاعيني يف 

اهليــاكل الثالثيــة الطــابع. وأرى أن هــذا أساســي إذا أردنــــا، 
خاصـة، تنميـة العـهد اخلـاص باالسـتقرار االجتمـاعي الطويـــل 

األجل الذي تدعو حكوميت إليه. 
لقـد سـعت حكومـيت إىل تنسـيق إجـراءات احلـد مـــن 
أوجه التفاوت اليت تعاين منها جمموعات معينة مـن املواطنـني، 
وذلك ضمن إطار سياستنا اخلاصة بالعمالة. فاملعاناة اجلسـدية 
أو العقليــة – مــن نتــائج احلــرب، أو املــرض، أو التشــــوهات 
اخللقية – ال يصح أن تنتقص من القيمة اإلنسـانية لضحاياهـا، 
ـــة االقتصاديــة خمــالف  بـأي حـال مـن األحـوال. وتقديـر القيم
حلقوق اإلنسان عندما يتعلـق األمـر بـالتخفيف مـن اإلعاقـات 
اجلسدية أو العقلية. ولذلك، قام وزراؤنا بتنسيق جمموعـة مـن 
السياسات النشيطة لكفالة حتسني وصول أضعـف األشـخاص 
بيننا إىل العمالة، وحتقيق حتسن يف اجلوانـب املتصلـة بصحتـهم 

واندماجهم االجتماعي وتدريبهم، عند اإلمكان. 
وتعترب األقليات، وخاصة مجاعـة رومـا، مصـدرا قيمـا 
آخر جيب االعتزاز به. وهنا أيضـا قمنـا بتنسـيق تدابـري إجيابيـة 
وضمانات قانونية، منها، على سبيل املثـال، احلـد مـن البطالـة 
الطويلة األجل اليت قد يعاين منها أعضـاء تلـك األقليـات. ويف 
كل مناسبة، حرصنا، وحنن نعمل مع ممثلـي تلـك اجلماعـات، 
على كفالة عدم تنفيذ اإلدماج االجتماعي لغري صاحل األفراد. 
لذلـك، يتـم تكييـف التدريـب حبيـث حيـافظ علـى هويـــة كــل 

فرد، مع تشجيع اندماج املواطنني. 
هـذه هـي، إذا، بعـــض إجنازاتنــا. ومتشــيا مــع الــروح 
ـــيكية، يف الواقــع،  السـائدة هـذه األيـام، تؤيـد اجلمهوريـة التش
ـــة، ســواء كــانت املســألة متعلقــة  مزايـا السياسـات االجتماعي
ــــة أو األنشـــطة يف أوروبـــا ويف  باملؤسســات أو احليــاة الوطني
العامل. فإذا انتفت صفة التـهميش عـن السياسـات االجتماعيـة 
ـــائج أنشــطتنا  وإذا كـان هلـذه السياسـات تأثـري مباشـر علـى نت
االقتصاديـة فـهناك أمـل كبـري، ألن أحالمنـا القدميـة املتمثلــة يف 
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مشاهدة األخوة املواطنني ينعمون بالعيش يف سالم ورخاء قد 
ــها  اكتسـبت صفـات احلقـائق امللموسـة، الـيت كـانت تفتقـر إلي
قبـل ذلـك. وعـامل الواقـع واالقتصـاد واملنافســـة أمــور تتطلــب 
اليوم ذكاء ومعرفة؛ والذكاء واملعرفـة يفترضـان وجـود الرفـاه 
والشمول االجتماعي. ووفقا لعبارة استخدمها االحتاد الــدويل 
لنقابات العمال احلرة فإننا نريد �عوملة التنمية االجتماعية�. 
ومهما تنوعت آراؤنا ومصاحلنا، فإننـا ننـاصر التنميـة 
االجتماعيـــة. فمنـــذ صـــدور إعـــــالن كوبنــــهاغن، اختــــذت 
الكلمــات الــيت اســتعملناها شــكال ملموســا. وبذلــك، فـــإين 
مقتنع بأن اإلعــالن مـا زال سـليم األسـس، وآمـل أن نثـابر يف 

الطريق الذي حدده. 
ويظــل التحــدي املوجــود هــو التــــايل: إن التزامـــات 

األمس واليوم جيب أن تصبح أعمال الغد. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لدولــة 

األونرابل رام شاندرا باودل، نائب رئيس وزراء نيبال. 
السيد باودل (نيبال) (تكلم باالنكليزية): قبل مخــس 
سـنوات، تعـهدنا بالتزامـــات مــن خــالل إعــالن كوبنــهاغن. 
ـــت،  ولـدى اسـتعراض اإلجنـازات الـيت حتققـت منـذ ذلـك الوق
جند أن العامل يواجه تناقضات ظاهرة. فمن جهة، حقق العـامل 
إجنـازات مل يسـبق هلـا مثيـل يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا، مـع 
القـدرة الكاملـة علـى التخلـص مـن املعانـاة اإلنســـانية. ولكــن 
يواجه العامل أيضا فجـوة تتسـع دومـا، بـني األغنيـاء والفقـراء. 
ولقــد اكتســبت البشــــرية القـــدرة الكافيـــة للحصـــول علـــى 
ما يلزمها من طعام بشكل مريح، ولكن لديها أكرب عـدد مـن 

البشر الذين يذهبون للفراش مبعدة خاوية. 
وابتداء من ميثاق األمم املتحدة، بلغ عدد االلتزامات 
اخلاصة بالقضاء على أسباب شقاء البشر ونطـاق تغطيـة تلـك 
االلتزامات رقما قياسيا. وينطبق هذا أيضا علـى عـدد الوعـود 
اليت مل يتم الوفاء ـا. وتثـار تسـاؤالت حـول نصيـب الفقـراء 

احلقيقيـني ممـا خيصصـه املـاحنون هلـم أو مـــا يقدمونــه بامســهم. 
فـاملطلوب أساسـا هـو الشـــفافية. وإىل جــانب الشــفافية، مــن 
املـــهم، بـــاملثل، أن يعـــاد التفكـــري يف وصفـــة موعـــة مـــــن 
السياسات الثابتة، بصـرف النظـر عـن اختـالف احلقـائق علـى 

أرض الواقع. 
وأرى أنه ميكن التخلص مـن هـذا التضـارب باعتمـاد 
ـــة للتنميــة والتعــاون: إن الدميقراطيــات احلقيقيــة  املبـادئ التالي
تنتـج جمموعـات متعـددة مـن السياســـات؛ ولكــل بلــد وضــع 
فريــد؛ وجيــــب أن تكـــون جمموعـــة السياســـات متفقـــة مـــع 
احتياجـــات البلـــد وأولوياتـــه، والغـــرض مـــن التعـــاون هــــو 
ــــتفيدين وأولويـــام مـــن أجـــل  االســتجابة الحتياجــات املس
احلفـاظ علـى اإلنسـانية والعدالـة االجتماعيـة الدوليـة. وأنــادي 
ـــوق الشــعوب يف اختيــار سياســاا. وأؤمــن بــأن  حبمايـة حق
للنـاس احلـق يف التعلـم مـن أخطائـهم. ويلـزم أيضـــا، يف املقــام 
األول، أن يئ الفرص لإلبداع واالبتكار يف جمال السياسات 

على صعيد فرادى البلدان. 
إن االحتياجات اإلمنائية للعامل النــامي، ال سـيما ألقـل 
البلدان منوا، هي احتياجات كثـرية. وحتتـاج تلـك البلـدان إىل 
مستوى من املساعدة أكرب بكثري للحاق بالركب. ومـن املـهم 
الوفــاء بــالتزام توفــري نســبة ٠,٧ يف املائــة مــن النــاتج احمللــي 
اإلمجـايل للبلـدان الصناعيـة كمســـاعدة إمنائيــة رمسيــة. وعلينــا 

أيضا حتسني كفاءة وفعالية املساعدة واستعماهلا. 
لقد حان وقت ضمان الشفافية علـى كـل املسـتويات 
وعلــى كــل اجلوانــب، وطنيــا ودوليــا، كمــــا حـــان الوقـــت 
لتخصيص نسبة ٢٠ يف املائة على األقل من املساعدة اإلمنائيـة 

الرمسية لصاحل القطاعات االجتماعية األساسية. 
ونظرا لفداحة عبء الدين الذي يثقل كـاهل البلـدان 
األقل منوا، وتدفق املـوارد الـيت تشـتد إليـها احلاجـة إىل خـارج 
ــدويل  هـذه البلـدان يف هيئـة سـداد الديـون، ينبغـي للمجتمـع ال
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ـــة بــالديون،  توسـيع نطـاق مبـادرة ديـون البلـدان الفقـرية املثقل
حبيث تشمل إعفاء مجيع البلدان األقل منـوا مـن الديـون إعفـاء 
كـامال. وميكـن اسـتخدام املـوارد املتاحـــة يف توفــري اخلدمــات 
االجتماعيـة األساسـية وختفيـف حـدة الفقـر. وضمانـا للحريـــة 
والعدالـة االجتماعيـة والتضـامن والسـلم العـاملي أرى ضـــرورة 

مراجعة الترتيبات الراهنة للتعاون الدويل. 
ـــدة الفقــر يف  وعلـى الصعيـد الوطـين، يـأيت ختفيـف ح
نيبـال علـى رأس األولويـات يف سياسـة الدولـة. وحنـــن حنــاول 
جاهدين حتقيق التنميـة املسـتدامة عـن طريـق اسـتغالل املـوارد 
املتاحـة حمليـا يف تنميـة الزراعـة والغابـــات والســياحة واملــوارد 
املائية. وقد اختذت مبادرات عدة يف جمال التنمية االجتماعيــة. 
كما أننا نويل أولوية كربى لتنمية املناطق الريفية، اليت يتفشى 
فيها الفقر واجلهل مبعدالت خطرية. ومثة قانون للحكم الذايت 
علـى املســـتوى احمللــي يفــوض الســكان احملليــني مهمــة صنــع 
القـرار. كمـا اختـذت الترتيبـات القانونيـة لضمـان متثيـــل املــرأة 
ومشاركتها يف عملية صنع القرار، حىت على مستوى القواعد 

الشعبية. 
وجتـري يئـة البيئـة إلعـادة توطـني املعدمـني والعمـــال 
املديونـني واعتاقـهم. ويتـم يف الوقـــت الراهــن تطبيــق برنــامج 
لإلصـالح املؤسسـي. وفضـال عـن ذلـك، ينفـذ برنـامج خــاص 
ـــات  للسـكان األصليـني، واألشـخاص ضحايـا القمـع، واتمع
ـــاطق  احملليـة الـيت عـانت مـن االضطـهاد. كذلـك تتـم تنميـة املن
النائيـة. وهنـاك برامـج مثـل تنميـة املنـــاطق اخلاصــة، وبرنــامج 
�بشوشــودر� (التضــامن) مــع الفقــراء، والوعــــي النســـائي، 
تسـتهدف فئـات معينـة، أعـدت خصيصـــا لتحســني األحــوال 
االجتماعية واالقتصادية للمواطنني األشد فقرا. وقد أنشـئ يف 
اآلونـة األخـرية صنـدوق لتخفيـف حـدة الفقـر ـدف تســـريع 
برامج مكافحة الفقر، وترمـي اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر إىل 
تنفيـذ الـربامج املختلفـة مـــن خــالل األجــهزة احملليــة واتمــع 
املدين، مبا يف ذلك اجلمعيات التابعة للمجتمعـات احملليـة والـيت 

تعمـل مـن خـــالل جــهود التعبئــة االجتماعيــة الــيت تقــوم ــا 
املنظمات غري احلكومية. 

ويكفل دستور نيبـال الصـادر بعـد التحـول السياسـي 
التـارخيي عـام ١٩٩٠، حقـوق اإلنســـان األساســية، ويتجلــى 
الـتزام حكومـــة جاللــة ملــك نيبــال بتعزيــز حقــوق اإلنســان 
واحترامـها يف خمتلـف التدابـري التشـريعية والقضائيـــة واإلداريــة 
اليت اختذت منذ استعادة الدميقراطية. وقد أنشئت جلنـة وطنيـة 
حلقوق اإلنسان يف نيبال. كما صادقت نيبال على العديد مــن 
االتفاقات واملواثيق والربوتوكوالت الدولية. وقد اقـترن تغيـري 
النظام السياسي، بطبيعة احلال، بالفرص والتحديـات. وتتسـم 
الفـرص الكامنـــة يف النظــام الدميقراطــي بالشــفافية يف العمليــة 
السياسية وحماسبة الشعب ملن هم يف موقع القيادة السياسية. 

ومن ناحية أخرى، تتمثل التحديات اليت تواجـه بلـدا 
صغريا غري ساحلي يندرج بني البلدان األقل منــوا، مثـل نيبـال، 
يف نقص املوارد البشرية واملاديـة والفنيـة الالزمـة لتمكينـه مـن 
تلبيـة االحتياجـات املـتزايدة وتطلعـات شـــعبه بصــورة كافيــة. 
ولذا، فإن تفشي الفقر علـى نطـاق واسـع، وعـدم توفـر البنيـة 
املاديـة واملؤسسـية، والعجـز عـن توفـري شـبكة احلـد األدىن مــن 
األمان االجتماعي للفئات الضعيفة يف اتمع، تظل متثل أكـرب 
التحديـات. كمـــا يشــكل إجيــاد فــرص عمــل مــدرة للدخــل 

بالنسبة لشبابنا املتعلم حتديا كبريا آخر. 
وتبـني جتربتنـا أن بـدء أي جـــهد للتنميــة االجتماعيــة 
يصبح جهدا باهظ التكاليف وغري قـابل لالسـتمرار يف غيـاب 
املرافق الرئيسية للبنية األساسية. لذلــك ال يسـعنا أن نتباطـأ يف 
جهودنا إلقامتها والتوسع فيها. ومن أجل الشروع يف التنميـة 
االجتماعيـة، واالسـتمرار يف ذلـك، فـإنين أهيـب ـذه املنظمــة 
أن تنظـر يف ختصيـص املـوارد الكافيـة لتطويـر البنيـة األساســية، 
وخباصـة شـبكات النقـل واالتصـــاالت، كبنــد إضــايف اللــتزام 

صريح طويل األمد. 



1000-60206

A/S-24/PV.4

وحنـن نعتقـد أن تنميتنـا تعتمـــد علــى احلكــم الصــاحل 
والتنفيذ األمني للمبادرات السـالفة الذكـر. ويف هـذا السـياق، 
اختذنا عددا من املبادرات، ومن بينها ختفيض حجـم احلكومـة 
وتنفيـذ إصـالح جـذري للخدمـة املدنيـة. ومـع سـعينا احلثيــث 
لتنفيذ هذه الربامج، جند أنفسـنا يف مواجهـة تنـاقض مـن نـوع 
خمتلف. فما كدنا حنرر أنفسنا مـن طغيـان حكـم الفـرد، حـىت 
وجـد النـاس يف بعـض أحنـاء البلـد أنفسـهم وقـد اضظـــروا ألن 
يعيشوا حياة اخلـوف واألمل. وبينمـا نكـافح مـن أجـل التحـرر 
من اجلوع وجدنا أنفسنا مرة أخرى نكافح مـن أجـل التحـرر 

من اخلوف. 
وكـأن ذلـك مل يكـن كافيـا، ألقـي علـى كـاهل نيبــال 
عبء ثقيل يتمثـل يف أكـثر مـن ٠٠٠ ١٠٠ الجـئ مـن البلـد 
ــــي بظاللـــه علـــى بيئتنـــا  اــاور، بوتــان. وهــذا الضغــط يلق

االجتماعية واالقتصادية والوطنية. 
أخــريا، لقــد اســـتهل مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة 
االجتماعية حتوال يف موجة الرأي السياسـي. فقـد اتفقنـا علـى 
سياســة إمنائيــة أكــثر توازنــا تقــوم علــى أســــاس النمـــو مـــع 
اإلنصاف، واالبتعاد عن االنشغال الضيق بتحرير السـوق. إن 
مهمتنا هي تغيــري مسـار التـاريخ مـع دخولنـا األلفيـة اجلديـدة. 
وحتقيقا لذلك، ينبغـي أن يكـون رفـاه الشـعب واتمـع هدفـا 
لسياستنا، على أن تكون االستراتيجية االقتصادية جمرد وسيلة 
لذلـك. وعلينـا أن نقـر بـأن التنميـة االجتماعيـــة بــدون عدالــة 
اجتماعية غري ممكنة. كما أن الدميقراطية ستكون يف خطـر يف 
غيـاب العدالـة االجتماعيـة. كذلـك ال ميكـن أن تقـوم للتنميـــة 
ـــة،  االجتماعيـة املسـتدامة والعدالـة قائمـة يف بيئـة غـري دميقراطي
سـواء علـى الصعيـد الوطـين أو الـدويل. وبغيـــة حتقيــق العدالــة 
االجتماعيـة وطنيـا ودوليـــا، ال بــد مــن تغيــري مســار التعــاون 
الدويل – مبا يف ذلك التدفق الدويل لكل مـن املنتجـات ورأس 
ـــأن نفعــل ذلــك.  املـال البشـري. فلنقطـع علـى نفسـنا عـهدا ب

وليكن ذلك التزامنا وحنن جنتمع مع بزوغ فجر ألفيـة جديـدة 
يف هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة يف جنيف. 

الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
ـــة يف  ملعـايل السـيدة إرينـا ديغوتـني، وزيـرة الشـؤون االجتماعي

ليتوانيا. 
السـيدة ديغوتـني (ليتوانيـــا) (تكلمــت باالنكليزيــة): 
ــوزراء، أود أن  بالنيابـة عـن رئيـس مجهوريـة ليتوانيـا ورئيـس ال
أهنئ املمثلني يف هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة وأمتـىن 
النجــاح لنــــا مجيعـــا يف الدفـــع إىل األمـــام جبـــدول األعمـــال 
االجتماعي. ويسرين أن أجـد الفرصـة ألمثـل بلـدي وألعـرب 
عن رأينا يف التأثري الذي أحدثته عملية كوبنهاغن يف ليتوانيا. 
إن مؤمتـر األمـم املتحـدة العـاملي للتنميـــة االجتماعيــة، 
ــــامل  املعقــود يف كوبنــهاغن يف آذار/مــارس ١٩٩٥، ذكَّــر الع
بأمهيـــة التنميـــة االجتماعيـــة ومكافحـــة الفقـــــر واالســــتبعاد 
االجتماعي من أجل تقدم الدميقراطية وإنشـاء جمتمـع مسـتقر. 
ـــة العامــة املكرســة للقضايــا  وهـذه الـدورة االسـتثنائية للجمعي
ـــا اســتعراض وتقييــم  االجتماعيـة مفيـدة جـدا. فـهي سـتتيح لن
تنفيـذ نتـائج مؤمتـر قمـة كوبنـــهاغن والبــت كذلــك يف اختــاذ 

املزيد من املبادرات لتعزيز فعالية تنفيذها. 
ووفقا لاللتزامات الواردة يف إعالن كوبنهاغن، أنشـأ 
رئيـــس مجهوريـــة ليتوانيـــا جلنـــة اجتماعيــــة مشــــتركة بــــني 
ــــالن ورســـم أول  املؤسســات لوضــع تقريــر عــن تنفيــذ اإلع
استراتيجية يف ليتوانيا للحـد مـن الفقـر. وأعـد التقريـر الوطـين 
يف عـــام ١٩٩٩ وقـــدم إىل األمـــم املتحـــدة. وكـــانت هــــذه 
ــــة  الوثيقـــة، الـــيت غطـــت إجنـــازات ليتوانيـــا بعـــد مؤمتـــر قم
كوبنهاغن، خطوة هامة جتاه وضـع اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة 
للحد من الفقر. وقـد أظـهر التقريـر أن اإلنفـاق علـى احلمايـة 
االجتماعية يف ليتوانيا يف السنوات األخرية ظل متزايدا، بينمـا 

ظل الفقر النسيب مييل إىل التناقص. 
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ويشـــري التقريــــر الوطــــين أيضــــا إىل أن التحديــــات 
االجتماعيــة األكــثر مباشــرة تشــمل تنميــة رفاهيــة الســــكان 
الريفيـني، ودعـم األسـر الكبـرية وإدمـاج الفئـات الضعيفـة مــن 

السكان يف اتمع. 
وقــدم رئيــس اجلمهوريــة مشــروع االســـتراتيجية إىل 
ــــن املنظمـــات غـــري  األحــزاب السياســية، وإىل عــدد كبــري م
احلكوميـة وإىل الـرأي العـام. وأخـذت تعليقـات هـذه اجلـهات 

يف االعتبار. 
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن امتناننــــا 
ملكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ليتوانيا، الـذي دعمنـا 
خـالل كـل مراحـل إعـداد االسـتراتيجية. وممـا سـرنا أيضــا أن 
ناقشنا موضوعات الفقر وسبل مكافحة الفقر مع زمالئنا مـن 
التفيا وإستونيا خالل مؤمتـر منطقـة حبـر البلطيـق املعـين بـاحلد 
مـن الفقـر، الـذي عقـد مؤخـرا. وتتماشـــى االســتراتيجية مــع 
ــــاء باحتياجـــات الشـــعب  دســتور ليتوانيــا، الــذي حيــدد الوف
وأهدافه بوصفها اهلـدف الرئيسـي لتنميـة اتمـع. وهـذا يعـين 
ــــا  أن النمـــو االقتصـــادي ينبغـــي أن يكـــون متصـــال اجتماعي

وسياسيا واقتصاديا بتحسني رفاهية املواطنني. 
تعـرف االسـتراتيجية مفـهوم الفقـــر بعــد تكييفــه مــع 
احلالة الليتوانية، وتبني طريقة قياسه، وتعطي فكرة عن انتشــار 
الفقـر وتبـني أكـثر فئـات السـكان فقـــرا. وعلــى أســاس هــذه 
املعلومات، حددت األهـداف االسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر: 
وهـي احلـد مـن مسـتويات الفقـر بوجـه عـام وتقـدمي املســاعدة 

ألفقر الفئات من السكان. 
وتقـوم سياسـة احلـد مــن الفقــر علــى مبــادئ الدعــم 
ــــاص علـــى دور  والتضــامن. وتشــدد االســتراتيجية بوجــه خ
ـــاعيني يف التعــامل  املنظمـات غـري احلكوميـة والشـركاء االجتم
مـع قضايـا الفقـر. واهلـدف الرئيسـي هـو زيـادة العمالـة ويئــة 

األحــوال املؤاتيــة ألعضــاء اتمــع للحصــــول علـــى التعليـــم 
املناسب والبدء يف إنشاء األعمال التجارية وإمنائها. 

يعترب تعزيز العمالة وسيلة هامة جدا للحد من الفقـر. 
وقد أعدت ليتوانيا خطة عمل وطنية للعمالـة ترمـي إىل تعزيـز 
العمالة للسنتني ٢٠٠٠-٢٠٠٢، وحتدد تدابري لتنميـة العمالـة 
والتماسك االجتماعي باستخدام املبادرات احمللية وغريهـا مـن 
التدابري النشطة لسوق العمل. وسيجري إنشـاء أعمـال جتاريـة 
اجتماعيــة لألشــخاص الذيــن ليســت لديــــهم خـــربة مهنيـــة، 
واألشـخاص غـري النشـيطني واألشـــخاص الذيــن يعــانون مــن 
مشــاكل اجتماعيــة. ويف هــذه األعمــال التجاريــة، ســــتكون 
إعــادة التــأهيل وتنميــة الشــخصية ذات أمهيــة مماثلــــة ألمهيـــة 
العمل، ألن الغرض ليس استحداث وظائف فحسـب، ولكـن 

أيضا تشجيع االندماج يف اتمع. 
وضمـان املسـاواة بـني اجلنسـني يف سـوق العمـــل هــو 
ـــة.  أيضـا أحـد األهـداف الرئيسـية خلطـة العمـل الوطنيـة للعمال
عالوة على ذلك، تتخذ احلكومـة خطـوات حثيثـة حنـو حتقيـق 
املساواة بني اجلنسني والقضاء على الفقر وسط النساء، وتويل 

اهتماما خاصا خلطط بيجني + ٥. 
ـــر  ومـن الشـروط األساسـية للنجـاح يف احلـد مـن الفق
حتسني نظام املسـاعدة االجتماعيـة. إذ يوجـه هـذا النظـام حنـو 
حتقيق املزيد من الفوائد بطريقة أكثر حتديدا يف أهدافـها وحنـو 
كفالـة نظـام فوائـد أكـثر عقالنيـة، وكذلـك تطويـر اخلدمـــات 
ـــع  االجتماعيـة. ومـن الضـروري ضمـان إتاحـة اخلدمـات جلمي
النـاس ويئـة أحـوال يتمكـن فيـها األشـخاص املتضـررون مــن 

الفقر أن يقوموا بأمر أنفسهم ويندجموا يف اتمع. 
وتنفــذ التدابــري امللموســة للحــد مــن الفقـــر بشـــكل 
رئيسي على مستوى البلديات. وتشارك يف هذه العملية أيضا 
املنظمـات غـري احلكوميـة واملتطوعـون ومقدمـو اخلدمـات غــري 
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الرمسيـني. ويف هـذه األثنـاء، نتطلـع إىل أشـكال فعالـة للتعـــاون 
بني البلديات واملنظمات غري احلكومية. 

وستنشأ جلنة لتنفيذ استراتيجية احلد من الفقر. وهـي 
سترفع تقاريرها إىل رئيس مجهورية ليتوانيا. وسـترصد اللجنـة 
حالة الفقر وحتلـل فعاليـة التدابـري املتخـذة ملكافحتـه. وسينشـر 
تقرير سنوي عن الفقر يف ليتوانيا لتقييم الفقـر واقـتراح تدابـري 

للحد منه. 
وأود أن أؤكد للجمعية العامـة أن ليتوانيـا تشـارك يف 
عمليـــة كوبنـــهاغن وأن مكافحـــة الفقـــر وتعزيـــــز التالحــــم 
االجتمـاعي مـن األولويـات العليـا يف بلدنـا. وآمـــل أن يكــون 
لـدورة جنيـف أثـر إجيـايب علـى اجلـهود الراميـة إىل حـــل هــذه 

املشكلة الصعبة جدا اليت تؤثر على البشرية. 
الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمـة لصاحبـة 
املعــايل، األونرابــل آن تريــز ندونــغ – جاتــا، وزيـــرة الدولـــة 

للتعليم يف غامبيا. 
الســـــيدة ندونـــــغ – جاتـــــا (غامبيـــــا) (تكلمــــــت 
باالنكليزيـــة): أود أن أغتنـــم هـــــذه الفرصــــة أوال ألشــــارك 
املتكلمني السابقني يف نئتكم، سيدي، على انتخابكم رئيسـا 
ــــة القديـــرة الـــيت  للــدورة االســتثنائية، وكذلــك علــى الطريق
تترأسون ا مداوالتنا اليت ال شك يف أـا سـتفضي إىل نتيجـة 
ناجحة. وبالنيابة عن غامبيا، رئيسـا وشـعبا ووفـدا، أود أيضـا 
أن أشكر مضيفتنا، حكومة سويسرا، على الترتيبـات املمتـازة 

اليت أعدا هلذه الدورة االستثنائية. 
وتـود غامبيـا أن تعلـن تأييدهـا لبيـــان رئيــس جمموعــة 

الـ ٧٧ والصني. 
لقد التقينا قبل مخس سنوات يف كوبنهاغن، والتزمنـا 
على صعيد عاملي وعلى أعلى مستوى سياسي، بالقضاء علـى 
ـــذا  الفقـر، وتعزيـز العمالـة، وتوطيـد التكـامل االجتمـاعي. وه

االلتزام وارد يف إعالن وبرنامج عمل كوبنهاغن. 

ـــة يف غامبيــا، اعترافــا كــامال منــها  واجلمهوريـة الثاني
باملســؤولية امللقــاة علــى عاتقــها عــن تنفيــذ برنــامج العمــل، 
ـــــة  وضعـــت برناجمـــا تصحيحيـــا أوجـــد بيئـــة مالئمـــة للتنمي
االجتماعيـة. فـهو أفعـم مبـادرة رؤيـا ٢٠٢٠ باحليويـة. وهــذه 
املبـادرة الشـاملة، وهـي صيغـة بلدنـــا لرؤيــا ٢٠٢٠، تتضمــن 
استراتيجية تطلعية تؤكد، يف مجلة أمور، على كفالـة مسـتوى 
عيـش الئـق جلميـــع أفــراد شــعبنا. وبرناجمنــا الوطــين الشــامل 
للتخفيف من حدة الفقر أصبـح حمـور جـهودنا للتخفيـف مـن 
حـدة الفقـر. ولقـد أنشـــأنا يف اآلونــة األخــرية آليــة مؤسســية 
للتنســيق ترمــي إىل معاجلــة الشــواغل املتعلقــة بنــوع اجلنــــس 

والفقر. 
وخـالل هـــذه الــدورة االســتثنائية، وفيمــا نشــرع يف 
استعراض مخس سنوات من تنفيـذ االتفاقـات الـيت مت التوصـل 
ـــر القمــة العــاملي التــارخيي للتنميــة االجتماعيــة،  إليـها يف مؤمت
يؤكــد وفــد بــالدي مــن جديــد التزامنــا وتعــهدنا الوطنيــــني 
مبضاعفـة جـهودنا مـن أجـل تنفيـــذ االلــتزام الراســخ الــذي مت 
التعهد به يف كوبنـهاغن قبـل مخـس سـنوات. ويف إسـهامنا يف 
املناقشـة خـالل هـذه الـدورة االسـتثنائية اهلامـــة جــدا، ســوف 
نركز إذًا على بعض املسـائل الـيت نـرى أـا حتتـاج إىل اهتمـام 

خاص. 
ــــيت وضعـــت  وإىل جــانب خمتلــف االســتراتيجيات ال
لتنفيذ االلتزامات الواردة يف إعالن وبرنامج عمل كوبنهاغن، 
يتبني لنا أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فـإن العقبـات 
اليت تعترض طريق التنمية االجتماعية عقبات كأداء. ولئن بدا 
ــــدورة  أن مخــس ســنوات ليســت فــترة طويلــة، فــإن هــذه ال
االستثنائية اليت تنعقد على عتبة األلفية اجلديدة، تـؤذن بفصـل 
جديد يف تاريخ التنمية البشرية. والواقع أا توفـر لنـا الفرصـة 
إلعادة تقدير وتقييم اجلهود املتضافرة الـيت بذلناهـا يف املـاضي 
جلعل العامل مكانا أفضل للمجتمع العاملي. ولقد حـان الوقـت 
أيضـا للتطلـع إىل األمـام يف سـياق إعـادة تأكيدنـا علـى إعــالن 
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وبرنــامج عمــل كوبنــــهاغن لعـــام ١٩٩٥، وللتعـــهد باختـــاذ 
ــر  إجـراءات أخـرى لتنفيـذ االلـتزام الـذي مت التعـهد بـه يف مؤمت

القمة العاملي للتنمية االجتماعية. 
الوثيقة املعروضة علينا واملنبثقة عن العملية التحضريية 
للدورة االستثنائية بعد ساعات طويلة من املفاوضـات املكثفـة 
واملستفيضة، هي دليل مفيد لنـا يف اجلـهود الـيت نواصـل بذهلـا 
مـن أجـل تنفيـذ برنـامج العمـل، مـا خـال بعـض اـاالت الــيت 
نأســف لعــدم التوصــل إىل اتفــاق بشــأا بســــبب خالفـــات 
أساســية تعــذرت تســــويتها. والتحديـــات الـــيت دأبنـــا علـــى 
مواجهتها ما زالت هائلـة، وأصبـح حلـها، إىل حـد مـا، أكـثر 
إحلاحا منذ انعقاد مؤمتر قمة كوبنهاغن. ومن هذه التحديـات 
عـبء الديـون، والصراعـات املسـلحة، ومتكـني املـــرأة سياســيا 

واقتصاديا، وهذا غيض من فيض. 
ـــة الســبب والنتيجــة بــني عــبء  مـهما قلنـا عـن عالق
الديون وبطء معدل التنميـة، والفقـر، علـى سـبيل االسـتطراد، 
فلـن نبـالغ. وعلـى الرغـم مـن النـداءات املتكـــررة بإجيــاد حــل 
دائم، تظل أزمة الديون عامال خطريا بالنسـبة للبلـدان الناميـة. 
ومثلما فعلنا دوما، نناشد مرة أخرى العمل علـى إلغـاء ديـون 
أقــل البلــدان منــوا، أو حتويلــها إىل التعليــم والصحــة وقطـــاع 
الزراعـة والسـكان عمومـا. ومـن شـأن ذلـك أن ميـهد الســـبيل 
أمـام اجلـــهود الدوليــة املتضــافرة للقضــاء علــى الفقــر وتوفــري 

التعليم والرعاية الصحية على مستوى جيد للجميع. 
وفيمـا يتعلـق باملسـألة الثانيـة، أي مســـألة الصراعــات 
ـــا حتــول مســار املــوارد  املسـلحة، فـال يسـعنا القـول سـوى إ
البشـرية والطبيعيـة واملاليـة املطلوبـة للتنميـة االجتماعيـة. هنــاك 
صراعـات مســلحة يف مجيــع أحنــاء العــامل، بيــد أننــا نســتطيع 
القـول بـدون أن خنشـى الوقـوع يف خطـأ إن القـــارة األفريقيــة 
تفتقر إىل التنمية أكثر من أي جزء آخر من العامل ألا تشـهد 
ركـودًا إمنائيـا حـادا، حيـــث الركــود اإلمنــائي واالضطرابــات 

األهليـة مهـا القـاعدة وليـس االسـتثناء. ويف العمـــل علــى حــل 
الصراعـــات، ال يـــوىل اهتمـــام كـــاف لألســـباب األساســــية 

للصراعات. 
ويف هـذا الصـــدد، نذكِّــر بتقريــر األمــني العــام لعــام 
١٩٩٨ عـن أسـباب الصـراع وتعزيـز الســـلم الدائــم والتنميــة 
املســتدامة يف أفريقيــا حيــث يتضمــن أهــم حتليــــل لألســـباب 
اجلذرية للصراعات يف القارة. ومنذ إصـدار التقريـر مت اعتمـاد 
عـدد مـن القـرارات اسـتجابة لبعـض املسـائل الـيت أثـريت فيــه. 
واملؤسف أن القصة القدميـة مل تتغـري، واملشـكلة تبقـى مشـكلة 
ـــد عــن هــذه املبــادرات  التنفيـذ. وجيـب أال نبـدد الزخـم املتول
احلميـدة، وجيـب أن نؤكـد مـــن جديــد التزامنــا بتقليــل عــدد 
ـــلحة إىل أدىن حــد عــن طريــق بــذل اجلــهود  الصراعـات املس
املتضــافرة، علــى الصعــد الوطــين ودون اإلقليمــي واإلقليمـــي 
والدويل، للتصدي للمشاكل املتنوعة واملعقدة الـيت تفضـي إىل 

الصراعات املسلحة، ال سيما يف أفريقيا. 
أما املسألة األخرية الـيت تثـري اهتمامنـا فـهي أن الـدور 
الذي تضطلع به املرأة والذي ميكنها أن تضطلع بـه يف التنميـة 
ـــــاعتراف دويل ســــوى يف الســــنوات  االجتماعيـــة مل حيـــظ ب
األخرية. وجاء هـذا االعـتراف الكـامل بانعقـاد املؤمتـر العـاملي 
الرابع املعين باملرأة يف بيجني عام ١٩٩٥. ومنذ مؤمتر بيجني، 
تبــذل اجلــهود إلدخــال املــرأة يف عمليــة صنــع القــرار. ففـــي 
ـــال، شــهدنا منــذ ذلــك احلــني زيــادة  غامبيـا، علـى سـبيل املث
ملحوظـة يف عـدد النسـاء اللـوايت يعملـن سـكرتريات دائمـــات 
ـــرات يف احلكومــة إىل  ومديـرات للشـعب، وارتفـع عـدد الوزي
ثالث وزيرات، مبا يف ذلك نائبـة الرئيـس املسـؤولة أيضـا عـن 
شـؤون املـرأة. كمـا تشـغل املـرأة منصـب نائبـة رئيـس الـــس 

الوطين. 
ولكن لتحقيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسـني علـى 
نطــاق عــاملي، جيــب توفــــري مـــوارد كافيـــة لترمجـــة خمتلـــف 
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االلتزامات والقرارات إىل إجـراءات ملموسـة؛ وجيـب اعتمـاد 
ـــربامج؛ وجيــب  املسـاواة بـني اجلنسـني يف مجيـع السياسـات وال
ممارســة اإلرادة وااللــتزام السياســيني ومهــا شــرطان مســـبقان 
لتنفيـذ برنـامج عمـل بيجـــني. أخــريا، أعــادت احلكومــات يف 
ـــورك مؤخــرا حتــت  الـدورة االسـتثنائية، الـيت انعقـدت يف نيوي
عنوان �املرأة عام �٢٠٠٠، التأكيد بأننا ال بـد مـن أن نزيـد 
ـــات إىل ميــدان التعليــم والبقــاء فيــه؛ وأن  فـرص وصـول الفتي
جنعـل برامـج القــروض الصغــرية والــربامج املاليــة األخــرى يف 
ـــاذ إجــراءات ملموســة مــن قبيــل  متنـاول النسـاء. وبـدون اخت
اإلجـراءات الـيت عددـا، فـإن متكـني املـرأة سياسـيا واقتصاديــا 
لكفالـة مشـــاركتها الكاملــة يف التنميــة الوطنيــة ســيظل بعيــد 
املنال، وسيظل العامل حمروما من املدخالت الــيت تقدمـها نسـبة 

كبرية من قوته العاملة. 
امسحـوا لـي أن أختتـم بتأكيــد حقيقـة أن العـامل لديـه 
القدر الكايف من املعرفة ولكنـه رمبا غري مقتنـع بالقدر الكـايف. 
والتصرف اآلن، وبسرعة، هـو الضمان الثـابت الوحيـد الـذي 
ــــزامنا بالعدالــة االجتماعيــة  ميكننـا إعطــاؤه ملواطـين العـامل اللت

والتنمية. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أعطــــي الكلمــة ملعــايل 
السيد أندرياس موشوتـاس، وزير العمل والضمان االجتماعي 

يف قبـرص. 
السيد موشوتاس (قبـرص) (تكلم باالنكليزيـة): إنــه 
لشـرف لبلـدي، قبــرص، ولــــي شــخصيا أن أشــارك يف هــذه 
الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة. وأود أن أنقــــل التحيــات 
القلبية لرئيس مجهورية قبــرص السـيد غالفسـوس كلرييــدس، 
وأن أعـرب عن تقديرنا لألمني العـام علـى أعمالـه التحضرييـة 
املمتـازة، وأن أشكر بإخالص فائـق رئيـس اللجنـة التحضرييـة 

ومجيع األفرقة العاملة على عملهم الشاق. 

لقد أعلنت حكومة قبـرص عن تأييدهـا للبيان املدلـى 
ــــف  بـــه أمـس باسـم االحتـاد األورويب. بيــد أننــي أود أن أضي

أشياء قليلة إىل ما جـاء فيـه. 
ـــــة  عندمـــا تكلمـــت يف مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنمي
ـــة والعدالــة  االجتماعيـة ركــزت علـى أمهيـة التنميـة االجتماعي
االجتماعيــة لتحقيــق الســالم واألمــن داخــل الـــدول وبينـــها 
واحملافظة عليها، وأيدت ضرورة إنشاء إطار عمل يضع النـاس 
يف مركز التنميـة ويوجــه اقتصاداتنـا لكـي تلبــي االحتياجـات 
البشرية بصورة أكثر فعالية. ومـا جـاء يف البيـان يظــل وجيـها 

اليوم. 
ويوضـح اسـتعراض وتقييـم نتـائج القمـة أنــه، بقصـــد 
تنفيذ التـزامات كوبنهاغـن، تـم البـدء يف كثري من السياسـات 
والــربامج اجلديــدة علــــى الصعيـــد الوطنــــي، بينمـــا أعـــادت 
املنظمات الدولية تركيـز أنشطتها. لكـن الكثري مـا زال ينبغـي 
إجنـازه نظـرا لزيـادة العوملـة، وال سـيما منـذ ظهــر بوضــوح أن 

استجابات السياسة الوطنيـة والدولية غيـر متساويـة. 
ويـود وفدي أن يتكاتف مـع الـدول األخـرى أعضـاء 
األمــم املتحــدة، ومــع املنظمــات الدوليــة والعنــــاصر املهتمـــة 
األخرى يف جعل نتـائج مداوالتنـا هـذا األسـبوع متثـل خطـوة 
ـــة،  هامــة إىل األمـام يف حتقيـق األهـداف املتفــق عليـها يف القم
ألن التطـورات الـيت حدثـت يف الســـنوات الــيت انقضــت منــذ 
ذلـك احلـني تؤكـد متامـــا احتفــاظ هــذه األهــداف بوجاهتــها 

واحلاجة إىل مبادرات جديدة وج مبتكـرة. 
وحنـن، شأننا شأن اآلخريــن، نـدرك ضـرورة اسـتباق 
واسـتبدال النتـائج االجتماعيـة واالقتصاديـة السـلبية، والســـلبية 
احملتملة، الناجتة عــن عمليـة العوملـة، وتعظيـم منافعـها إىل احلــد 
ــــع أعضـــاء اتمـــع، مبـــا يف ذلـــك مـــن هلــــم  األقصـــى جلمي
احتياجـات خاصـة. ويف هـذا الصـدد تــود حكومـيت أن تركــز 
على األمهية اليت تعلقهـا على إعالن حقـوق العمـال األساسـية 



00-6020615

A/S-24/PV.4

ملنظمــة العمــل الدوليــة والنــهوض ـــــدف العمالـــة الكاملـــة 
واملنتجة. والواقع أن شغل وظيفة الئقـة هـو حجــر الزاويـة يف 
منــع وختفيـــف الفقـــر وحتقيـــق قــــدر أكـــرب مـــن االنســـجام 

االجتماعي. 
ـــــة  وهلــــذا الســـبب كـــان النـــهوض بالعمالـــة الكامل
ـــة منظمــة العمــل  واملنتجـة، علـى النحــو املدعــو إليـه يف اتفاقي
ــــة حلكومـــة  الدوليــة ١٢٢، هدفــا دائمــا للسياســة االجتماعي

قبـرص منذ إنشاء مجهورية قبـرص يف عام ١٩٦٠. 
وتظـــــل األولويــــات العليــــا حلكومــــيت والشـــــركاء 
االجتماعيني تتمثل يف االستثمار يف التعليـم والتنميـة البشـرية، 
وحتســني تشــغيل ســوق العمــــل، والنـــهوض باملســـاواة بـــني 
اجلنسـني وعـدم التمييـــز يف العمالــة وظــروف العمــل ومحايــة 

الفئات احملرومة والضعيفة من خالل تدابيـر خاصـة. 
تتضمـن الوثيقة A/S-24/2/Add.2 (Part III) املعنونـة 
�إجراءات ومبادرات إضافية لتنفيـذ االلتــزامات املقطوعـة يف 
مؤمتر القمـة� مقترحات جيدة كثرية يدفع اعتمادهـا بربنـامج 
التنمية االجتماعية إىل األمـام بالتأكيــد. وال تسـمح لــي قيـود 
الوقـت بـالتعليق علـى هـذه املقترحـــات. وبــدون التقليــل مــن 
ـــن املقترحــات، أود يف هــذه الكلمــة القصــرية أن  أمهيـة أي م
أخص بالذكر أمهية االقتراح الذي يوصي بتكوين فريق عامل 
لوضـع مبـادئ توجيهيــة بشـأن املبـادئ السـليمة واملمارســـات 
اجليدة يف التنمية االجتماعية للنهوض بأهداف القمـة الثالثــة. 
ـــن أن تكـــون لـــه قيمــة عمليــة  ونعتقــد أن هـذا االقـتراح ميك

جيدة للحكومات وللمنظمات الدولية. 
وأود أن أختتم بشكر احلكومة السويسرية على كـرم 
ضيافتها وباإلعراب عن اإلميان بأن اجلهود املسـتثمرة يف هـذه 
الدورة االستثنائية، وكذلك نتائجها، سوف تثبـت جدارا. 

الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أعطــــي الكلمــة ملعــايل 
الســيد إدوارد لواسـّـــا، وزيــر الدولــة مبكتــب نــــائب رئيـــس 

مجهورية تنـزانيا املتحدة. 
ـــم  الســيد لواسـّـــا (مجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة) (تكل
ــــة تنــــزانيا  باالنكليزيــة): امسحـــوا يل باســم حكومــة مجهوري
املتحـدة، أن أعـــرب عــن خــالص امتناننـــا لشــعب وحكومــة 
سويســرا علـى كـرم الضيافـة التــام وعلــى الترتيبــات املمتــازة 
املعدة للقمـة. كما أنتهـز الفرصـة لتـهنئتكم، سـيدي الرئيـس، 
وأعضاء املكتب اآلخرين على انتخابكم لتوجيـه دفـــة أعمـال 
ـــوج،  هـذا االجتمـاع. ويثـــق وفــدي بـأن مداوالتنـا سـوف تت

حتت إرشاداتكم احلكيمـة، بالنجاح العظيم. 
جنتمــع هنـا اليـوم لنقيـِّــــم التجــارب املكتســبة خــالل 
تنفيـذ برنـامج عمـــل كوبنــهاغن، املعتمــد أثنــاء مؤمتــر القمــة 
العاملي للتنمية االجتماعية يف ١٩٩٥. وبالنسبة لنا يف تنــزانيا، 
كـان برنـامج عمـل كوبنـهاغن مبثابــة منشــــط أعـــاد احلمــاس 
والنشاط إىل املبادرات املطروحـة يف ميدان التنمية االجتماعيـة 

والتكامل االجتماعي يف مساعيـنا اإلمنائيـة. 
ورغــم وجــود حتديــات ضخمـــة، ســــجلت تنــــزانيا 
إجنازات هامـة يف ميدان التحول االجتماعي والتنمية منذ عـام 
ـــة  ١٩٩٥. وعلـى مــدار السـنني اختـذت احلكومـة تدابـري لتهيئ
بيئـة متكينيـة للتنمية االقتصادية واالجتماعية عـن طريـق تـأمني 
احلصول، كحــق أصيل، على اإلنصاف واملسـاواة يف الفـرص 
االجتماعية واالقتصادية مع التوســع العريـض يف املشـاركة يف 
ـــاملثل، اختـــذت إجــراءات حنــو تعزيــز  عمليـة صنـع القـرار. وب
املساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييــز ضـد 
الفئـات احملرومــة يف جمتمعنـا. ويسـرنــي إبـالغ اجلمعيـة العامــة 
بأن انتهاج سياسات االقتصـاد الكلـي والسياسـات القطاعيـة، 
وكذلك إعادة تشكيل مؤسسات القطاع العـام تـــرك بـالفعل 
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أثـــرا إجيابيـا علـى تقـدمي اخلدمـات وزيـادة النمــو االقتصـــادي 
وخلــق فرص العمـل. 

لقد حددت حكومة ترتانيا عددا من جماالت التدخـل 
ـــر وتشــمل تلــك اــاالت  ذات األولويـة لعـالج مشـكلة الفق
ـــات، وزيــادة الشــفافية  تعزيـز التعليـم األساسـي، ال سـيما للبن
وتعزيـز احملـافل االستشــارية لتبــادل األفكــار فيمــا بــني مجيــع 
أصحاب املصاحل. وفضال عـن ذلـك، اتخـذ عـدد مـن التدابـري 
لعالج مشكلة الفقر واملسائل املتصلة به، منـها ختويـل مكتـب 
نــائب رئيــس اجلمهوريــة بواليــة التنســيق الشــامل ملبـــادرات 
القضاء على الفقر واعتماد اسـتراتيجية وطنيـة متعـددة األبعـاد 
للقضـاء علـى الفقـر. وحتـدد هـــذه االســتراتيجية ســنة ٢٠١٥ 
هدفـا لتخفيـف حـدة الفقـر املدقـع إىل النصـف وســـنة ٢٠٢٥ 

هدفا للقضاء التام على الفقر. 
وتشـمل املزايـا الرئيسـية لترتانيـا يف مكافحتـــها للفقــر 
السالم واهلدوء اللذين ما زال البلد متمتعا ما. وبـالرغم مـن 
ذلك، عرفت ترتانيا خـالل جتربـة مريـرة أن حالـة عـدم األمـن 
يف بلدان منطقة البحـريات الكـربى ختـل إىل حـد كبـري بأمنـها 
الداخلي. وتقدم ترتانيا املسـكن لالجئـني الفـارين مـن احلـرب 
األهليــة يف دول جمــاورة متحاربــــة. ومـــع أن محايـــة حقـــوق 
ـــة، حســبما تنــص اتفاقيــات األمــم  اإلنسـان لالجئـني ضروري
املتحـدة، يشـكل تدفــق الالجئــني بصــورة مســتمرة إىل البلــد 
ــة  ديـدا للسـالم والبيئـة والتنميـة االجتماعيـة يف املنـاطق املتلقي
مـن البلـد. لذلـك يتحتـم علـى اتمـع الـدويل أن يعمـل علـــى 
إقرار السالم يف تلك الدول وأن يشارك يف إصـالح اخلدمـات 
ــــة والبيئـــة كوســـيلة  االجتماعيــة والبنيــة األساســية االقتصادي
لتوطيـد السـالم يف منـاطق الصـراع ومسـاعدة الـــدول الفقــرية 

املضيفة لالجئني. 
ــــض اإلجنـــازات  وبــالرغم مــن أن ترتانيــا حققــت بع
ــــن  بصــدد تنفيــذ أهــداف القمــة االجتماعيــة، عمــل عــدد م

العقبـات علـى إبطـاء سـرعة تقـدم جـــهودنا، بــل إن العقبــات 
ـــذ تدابــري  أدت إىل ضيـاع بعـض اجلـهود. أوال، يف سـياق تنفي
احلد من الفقر، تعاين ترتانيا، مثلها يف ذلك مثل البلدان األقـل 
منـوا األخـرى، مـن قيـود عـبء خدمـة الديـن، الـذي حيـد مــن 
ـــة.  قدرتنـا علـى ختصيـص املزيـد مـن املـوارد للتنميـة االجتماعي
وقد اضطرت احلكومة منذ عام ١٩٩٥ على أن تنفق يف كـل 
سـنة يف املتوسـط زهـاء ٤٠ يف املائـة مـن إيراداـا احملليـة علـــى 

خدمة الدين. 
وحسـبما قلنـا مـرارا وتكـرارا يف حمـافل دوليـة أخــرى 
كثرية، تتطلب مشاكل الديـن الـيت تواجهـها أقـل البلـدان منـوا 
حلوال عاجلة. ومع أننا نشـعر بـالتقدير للتدابـري املتخـذة حـىت 
ـــاجل بصــورة  اآلن، نالحـظ مـع األسـف أن تلـك التدابـري مل تع
مالئمة هذه العقبة املدمرة. ومع مراعاة اإلمجـاع الـدويل علـى 
ضــرورة اختــاذ املزيــد مــن التدابــري بصــورة عاجلــة ملســـاعدة 
البلـدان الناميـة علـى انتشـال نفسـها مـن مصيـدة الديـن، فإننـــا 
نتوقع أن خيلص مؤمتر القمة هذا إىل التزامات أكيدة اسـتجابة 
لطلب الكثري مـن الوفـود الـيت تكلمـت قبلـي، بإلغـاء الديـون، 
الثنائيـة واملتعـددة األطـراف علـى حـد ســـواء، الــيت تديــن ــا 

البلدان الفقرية املثقلة بالديون. 
ثانيا، هناك مشكلة عدم كفاية املـوارد احملليـة، إضافـة 
إىل اخنفــاض تدفقــات املــوارد مــــن شـــركائنا يف املعونـــة ويف 
التنمية. وأسفر تنفيذ برنامج اإلصالح والسياسة املتعمدة الـيت 
تتبعها احلكومة للقضاء على الفقر عن زيادة املوارد املخصصة 
للقطاعـــات االجتماعيـــة. واحلصـــــة املخصصــــة للقطاعــــات 
االجتماعيــة مــن مــوارد امليزانيــة آخــــذة يف الزيـــادة بصـــورة 
تدرجيية، فقد زادت من أقل من ٢٠ يف املائـة يف عـام ١٩٩٥ 
إىل ٢٥ يف املائة يف عام ١٩٩٩. وبالرغم مـن ذلـك، مل تكـن 
هـذه الزيـادة كافيـة إلصـالح حالتنـا. ولكـــي يتســىن لربناجمنــا 
اإلصالحي أن حيرز النجـاح، مـن الضـروري إقامـة املزيـد مـن 

التعاون مع شركائنا يف التنمية. 
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يف إطــار البيئــة احلاليــة الــيت يتحــول فيــها االقتصـــاد 
العاملي إىل العوملة بصورة متزايدة ال يوجـد بلـد يف معـزل عـن 
آخــر، وإن التنميــة يف جــزء مــن العــامل تــترك آثــارا يف كــــل 
األمـاكن األخـرى. لذلـك، مـن الضـروري أن تكمـل اجلـــهود 
الوطنية بالتعاون الدويل. ومثة حاجـة إىل تدفـق مـوارد إضافيـة 
جديدة من البلدان املتقدمة النمو ملساعدة اآلخريـن. وتقتضـي 
الضـرورة العمـل بصـورة عاجلـة لتهيئــة بيئــة اقتصاديــة دوليــة 
عادلـة ومنصفـة وغــري متييزيــة تفضــي إىل التنميــة االجتماعيــة 

وتليب احتياجات الفقراء. 
منذ ظهور وباء فريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب (اإليـدز)، حـدث عـدد مـن النكسـات 
من خالل إضعاف وتقليل قوة العمل اليت يدعو إليـها مسـيس 
احلاجــــة. وتــــدل التقديــــرات علــــى أنــــه حبلــــول كــــــانون 
األول/ديســمرب ١٩٩٨، بلغــت نســــبة األشـــخاص املصـــابني 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف ترتانيـا ١,٦ مليـون نســـمة، 
وينتشر الوباء بصورة تدرجيية يف أرجاء البلد. ومع زيادة قـوة 
ـــرض، نــدرك أننــا كبلــد، حباجــة إىل عمــل الكثــري  انتشـار امل
ملكافحـة هـذا املـرض. ويتعـني علـى اتمـــع الــدويل أيضــا أن 

يضاعف جهوده ملكافحة الوباء. 
هذه القيود القائمة حاليـا ال تغـري بأيـة طريقـة التزامنـا 
بربنـامج عمـل كوبنـهاغن. ويف هـذا الصـدد، سـتواصل ترتانيــا 
تعزيــز شــراكة القطــاعني العــام واخلــاص مــن أجــــل الربجمـــة 
والتنمية املستدامة، وإعادة تشكيل هيـاكل مؤسسـات اخلدمـة 
العامـة لتعزيـز الكفـاءة وتناسـب املـردود مـع التكلفـة. وفضــال 
عـن ذلـك، سـتواصل ترتانيـا اختـاذ تدابـــري مضاعفــة ترمــي إىل 

استئصال الفقر. 
قبـل أن أختتـم بيـاين امسحـــوا يل أن أبــدي مالحظــة: 
التنميــة االجتماعيــة العامليــة يف أزمــة. األزمــة أكــثر حـــدة يف 
البلـدان الناميـة، الـيت تتعـرض فيـها املكاسـب الـــيت حققتــها يف 

جمـال التنميـة االجتماعيـة يف املـاضي خلطـر التدهـــور والــتردي 
ونتيجة لذلك، أضحـت الفجـوة بـني األغنيـاء والفقـراء آخـذة 
يف االتسـاع. وينبغـي ملؤمتـر القمـة هـذا أن يـــأخذ يف احلســبان 
حقيقـة أننـا مجيعـا يف نفـس الورطـة ومصرينـا لذلـــك، واحــد. 
ومن املستحيل، على األجل الطويل، أن حنافظ علـى مسـتوى 
رفيـع مـن التنميـة االجتماعيـة يف منطقـــة مــا عندمــا يســود يف 
نفس الوقت فقر مدقع وتدهور بشـري علـى نطـاق واسـع يف 

املناطق األخرى. 
وحيدونا األمل – أمل كبـري – أن تـؤدي نتـائج مؤمتـر 
القمة هذا إىل إثارة محاسة التزامنـا اجلمـاعي الـذي تعـهدنا بـه 
يف عام ١٩٩٥ وأن نوفر السبل لزيادة فعاليـة اجلـهود املبذولـة 
لتنفيذ برنامج العمل يف ظـل غايـات واسـتراتيجيات وأهـداف 

واضحة. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة اآلن 
ملعايل السيدة مايا برهو، وزيرة الشؤون االجتماعيـة والصحـة 

يف فنلندا. 
السـيدة برهـو (فننـدا) (تكلمـــت باالنكليزيــة): أبــدأ 
بتــهنئتكم، ســيدي، علــى انتخــــابكم لرئاســـة هـــذه الـــدورة 
االسـتثنائية اهلامـة. وتعـرب فنلنـدا عـــن موافقتــها التامــة علــى 
البيـان الـــذي أدىل بــه الســيد إدواردو فــرو رودريغــيز، وزيــر 
الشؤون االجتماعية وشؤون العمل يف الربتغال، باســم االحتـاد 

األورويب. 
ـــى  يف هـذا األسـبوع جنـري مـرة أخـرى مـداوالت عل
مسـتوى سياسـي عـال بشـأن التنميـة االجتماعيـــة. وأنــا علــى 
يقــني بــأن اإلجنــازات الــيت حتققــت منــذ مخــس ســــنوات يف 
كوبنهاغن سوف تزداد، بل إا سوف تستكمل وتعزز أيضـا 

هنا يف جنيف. 
وأود أن أبدي بضع مالحظات عن القضايــا الـيت ـم 
فنلنـدا بصفـة خاصـة. هـذه القضايـا هـي العامليـــة واملســاواة يف 
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الفـرص؛ والقضايـا املتصلـة بنـوع اجلنـس؛ وحقـوق اإلنســـان، 
مبا فيها احلقوق املتصلة بـاجلنس واحلقـوق اإلجنابيـة؛ والصحـة 
ـــا  والتعليـم؛ ومتويـل التنميـة االجتماعيـة. وتشـكل هـذه القضاي
مجيعـا أركانـا أساسـية للتنميـة االجتماعيـة ويسـلم ـا بصــورة 
متزايدة على أا أركان أساسية للتنميـة االقتصاديـة أيضـا. إن 
ــــة  أبعــاد التنميــة املســتدامة – التنميــة االجتماعيــة واالقتصادي
ومحاية البيئة – مترابطة ويعزز بعضها البعض اآلخـر. وأود أن 
أركز على أن التنمية االجتماعية املستدامة تعـد خباصـة شـرطا 

أساسيا لتحقيق التنمية والرفاهية. 
يف كوبنـــهاغن ســـلم رؤســـاء الـــدول واحلكومــــات 
باحلاجــة امللحــة إىل معاجلــة املشــاكل االجتماعيــــة العميقـــة، 
وخباصـة الفقـر والبطالـة والعزلـة االجتماعيـة، الـيت تعـاين منـــها 
كل البلدان. ونظرا لسرعة تقدم العوملة، فإن نداءهـم مناسـب 
ـــة تولــد ترابطــا  بدرجـة أكـرب يف الوقـت احلـايل. فالعوملـة عملي
مـتزايدا يف عـــامل اليــوم. وحيــث أــا تنطــوي علــى حتديــات 
وفـرص، يف نفـس الوقـت، فيمكـن أن تـؤدي أيضـــا إىل تزايــد 
الضعف، وإىل زيادة التـهميش، يف أسـوأ احلـاالت. والتحـدي 
الذي نواجهه هو أن نعمل على أن تعود هذه العملية بالفائدة 

على اجلميع. 
إن فنلنـدا ملتزمـة متامـا بتنفيـــذ تعــهدات كوبنــهاغن. 
ـــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك  وهـذا ينطبـق علـى السياسـات احمللي
التعاون اإلمنائي. فاهلدف هو إقامة جمتمع ينمو بشكل مسـتمر 
ــــاة املســـتقلة،  ويكفــل للجميــع فرصــة للعمــل اــدي، واحلي
واملشاركة النشطة يف اتمع احمللي ويف اتمع برمته. وتركيز 
اهتمامنا على زيادة التكامل االجتمـاعي واحلـد مـن الفقـر إىل 
كفالــة وصــول اجلميــع إىل اخلدمــات االجتماعيــة األساســـية 
ـــة إضافيــة جلماعــات مســتهدفة هلــا  وتوفـري خدمـات اجتماعي
احتياجات خاصة. وعند حتقيق جمتمـع لصـاحل اجلميـع، تعلمنـا 
من جتربتنا أن مساعدة املعوزين بالتدابري اهلادفة املخصصـة قـد 

ال تكون كافية. 

خــالل العمليــة التحضرييــة لكوبنــهاغن + ٥، كـــان 
هنـاك اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن العنـاصر األساسـية لتهيئــة 
بيئـة متكينيـة للتنميـة االجتماعيـة هـي احـترام حقـوق اإلنســـان 
واحلريات األساسية، والدميقراطية، واحلكم الرشـيد واملسـاواة 
بـني الرجـــال والنســاء. وتقــع مســؤولية إنفــاذ هــذه احلقــوق 

واملبادئ على عاتق احلكومات الوطنية. 
تتحمـل احلكومـــات أيضــا املســؤولية األساســية عــن 
ضمـــان توفـــر اخلدمـــات االجتماعيـــة والصحيـــة األساســــية 
ـــع إىل تلــك اخلدمــات الــيت ميكــن أن  وإمكانيـة وصـول اجلمي
يقدمـها القطاعـان العـام واخلــاص، علــى أن تكملــها أطــراف 
ثالثـة، مثـل املنظمـات غـري احلكوميـة والعمـل الطوعـــي. ومــن 
أجل توفري مزيد من املوارد لتلك اخلدمات، وبالتايل ألهـداف 
القضاء علــى الفقـر علـى نطـاق أوسـع، تشـجع فنلنـدا البلـدان 
املتقدمـة النمـو والناميـة علـى النظـــر بصــورة شــاملة يف تنفيــذ 

مبادرة ٢٠/٢٠. 
وعلـى اتمـع الـدويل، وخاصـــة منــه منظومــة األمــم 
املتحـدة، أن يعـزز دعمـه حلكومـات البلـدان الناميـة، وكذلــك 
البلـدان الـيت متـر اقتصاداــا مبرحلــة انتقاليــة، يف اجلــهود الــيت 
تبذهلـا لتنفيـذ التزامـات كوبنـــهاغن. واألمــل معقــود علــى أن 
يوفـر متويـــل عمليــة التنميــة الزخــم السياســي ويعبــئ املــوارد 
الالزمة للتنمية االجتماعية وكذلــك للتنفيـذ املتكـامل واملنسـق 
لنتـائج أهـــم املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الــيت عقدــا األمــم 

املتحدة. 
سـوف يكـون الشـمول االقتصـــادي العــايل املســتوى 
عنصـرا أساسـيا يف احلفـاظ علـى التماســـك االجتمــاعي لــدى 
االستجابة لتحديات العوملة والتحـول تدرجييـا إىل جمتمـع قـائم 
علـى املعلومـات. وبصفـة خاصـة، زاد خطـــر ميــش املســنني 
والعمـال غـري املـهرة، مـع انتشـار اإلنتـاج القـــائم علــى كثافــة 
تكنولوجيـــا املعلومـــات. وجيـــب أن تكـــون التكنولوجيــــات 
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ـــي  احلديثــة للمعلومــات واالتصــاالت متاحــة للجميــع. وينبغ
استغالل إمكانات تلك التكنولوجيات من أجل توسيع نطـاق 
التعليــم األساســي، خاصــــة يف اجتـــاه اموعـــات املســـتبعدة 

واحملرومة. 
ومتكــــن التحســــينات يف نتــــائج األداء االقتصـــــادي 
وسوق العمل من استعادة العمالة الكاملة كأولوية أساســية يف 
ـــة واالجتماعيــة ويعتــرب احــترام املبــادئ  السياسـات االقتصادي
الــواردة يف إعــــالن منظمـــة العمـــل الدوليـــة بشـــأن املبـــادئ 
واحلقوق األساسية يف جمال العمـل وتعزيـزه وإعمالـه ومتابعتـه 
من األمور األساسية أيضا يف هـذا السـياق. وال ميكـن املغـاالة 
يف تأكيد ما لدينا من أدلـة راجحـة حـول رحبيـة االسـتثمار يف 
القطـاع االجتمـاعي. فاالســـتثمار الطويــل األجــل يف الصحــة 
والتعليم واخلدمات االجتماعيـة األساسـية األخـرى يـؤدي إىل 
نتائج اقتصادية واجتماعية أفضل مـن أي اسـتثمار آخـر. فـهو 
ـــاعد علــى حتقيــق العمالــة  يزيـد اإلنتاجيـة االقتصاديـة، ممـا يس

الكاملة والقضاء على الفقر وتعزيز الرفاه االجتماعي. 
تـــوىل الرئاســـة نـــائب الرئيـــس، الســـيد جونســـــون 

(أيسلندا). 
أود أن أؤكـد، بصفـيت امـرأة وُأمـا، أنـه جيـب مراعـــاة 
النسـاء والفتيـات بصـورة خاصـة عنـد ضمـان وصـول اجلميـــع 
ــــة  إىل التعليــم األساســي اجليــد وكذلــك إىل خدمــات الدعاي
الصحية األولية اجليدة، مبا يف ذلك، خدمات الصحـة اجلنسـية 

واإلجنابية وتنظيم األسرة. 
وهنـاك موضـوع آخـر لـه أمهيـة بالنســبة لوفــدي هــو 
موضـوع مواصلـة تطويـر املبـادئ واملمارســات اجليــدة املتفــق 
عليـها دوليـا، يف السياسـات االجتماعيـة، علـى النحـو املقــترح 
مـن البنـك الـدويل يف نيسـان/أبريـل ١٩٩٩. ومراعـــاة للــدور 
األساسـي لألمـم املتحـدة يف إقـرار املبـادئ واملعايـري والقواعـــد 

جيــب أن تقــدم البلــدان احلــاضرة هنــا كــامل دعمــها لألمــم 
املتحدة وأن تقوم بدور رائد يف هذا اجلهد. 

ختامـا، أود أن أعيـد تـأكيد رسـالة هامـة مـن رســائل 
مؤمتــر قمــة كوبنــهاغن. إن التنميــة االجتماعيــة الــيت يكـــون 
اإلنسـان حمورهـــا جيــب النظــر إليــها يف ســياق األمــن أيضــا. 
ـــوط الدميغرافيــة  فـالفقر والتفكـك االجتمـاعي والبطالـة والضغ
واألوبئة – خاصة فريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص 
– واهلجــرات اجلماعيــــة تشـــكل  املناعــة املكتســب (اإليــدز) 
ـــتثمارات يف  أخطـارا حديثـة علـى األمـن. ولذلـك، تعتـرب االس
التنميـــة الوطنيـــة اســـتثمارات يف العنـــاصر األساســـــية ذاــــا 

للمجتمعات املعاصرة وهي: االستقرار واألمن والسالم. 
الرئيس بالنيابة (تكلم باالنكليزية): أدعو اآلن معايل 
الســيد أناستاســيوس جيانيتســيس، وزيــر العمــل واخلدمــــات 

االجتماعية يف اليونان.  
السيد جيانيتسيس (اليونان) (تكلم باالنكليزية): إنه 
لشـــرف عظيـــم يل أن أتكلـــم يف هـــذه الـــدورة االســـــتثنائية 
للجمعية العامة. وأود أن أهنئ السيد غوريـراب علـى انتخابـه 
رئيسا للجمعية العامة يف مؤمتر القمة هـذا. وأود أن أؤكـد لـه 
ــج  أن وفـدي سـيقدم لـه كـامل الدعـم والتعـاون يف سـبيل تتوي

هذا االجتماع البالغ األمهية بالنجاح. 
قبل مخس سنوات، يف مؤمتر قمة كوبنهاغن، توصلنـا 
إىل توافـق آراء حـول جعـل اإلنسـان حمـور سياســـاتنا الوطنيــة 
ــــة االجتماعيـــة. وباســـم  فيمــا يتعلــق بــالفقر والبطالــة والعزل
حكوميت، أود اليوم أن أؤكد من جديد التزام اليونان مبقـاصد 
وأهداف إعالن وبرنامج عمل كوبنهاغن. وإىل جانب ذلك، 
ـــا، شــأننا شــأن كثــريين غرينــا، لتحديــد  فقـد حضرنـا إىل هن
التحديات واالجتاهات اجلديدة. وأهـم مـن ذلـك، أننـا جنتمـع 
هنا لالتفاق على مزيـد مـن اإلجـراءات واملبـادرات، ولكفالـة 
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ــــة االجتماعيـــة  قطــع مزيــد مــن االلتزامــات مــن أجــل التنمي
وضمان تنفيذها. 

ولقــد أثبتــت جتــارب كــل هــذه الســنني أن التنميـــة 
االجتماعيـة ليسـت تطـورا طوليـا مسـتقيما. فـالتقدم احملـــرز يف 
بعـض القضايـا كثـريا مـا يقـترن بـالتخلف يف جمـاالت أخــرى؛ 
وتالحظ مثل هـذه الظواهـر املتناقضـة سـواء داخـل اتمعـات 

أو فيما بني الدول. 
ويف السـياق الـدويل اجلديـد لعـــامل يتجــه إىل العوملــة، 
تتسبب التطورات االجتماعية والتكنوجيات اجلديدة يف خلـق 
أمناط جديدة مــن التبـاين والتفـاوت، إىل جـانب القـدمي منـها. 
وعلى سبيل املثال، فـإن الفقـر، والبطالـة، واهلجـرة، والعنـف، 
واســتغالل املــرأة والطفــل، والظــروف غــري املتوازنــة، وغـــري 
العادلـة يف كثـري مـن األحيـان، يف مكـان العمـل، بـاتت تتخـــذ 

أشكاال جديدة، وأصبحت مصدر قلق للعديد من البلدان. 
ومـع دخولنـا القـرن احلـــادي والعشــرين، يتضــح لنــا 
أكــثر فــأكثر أن واقعــــا اقتصاديـــا واجتماعيـــا جديـــدا أخـــذ 
يتكشف، وأن علينا أن نكثف أهداف سياسـتنا وأدواـا تبعـا 
لذلك، وبصفة خاصـة، فـإن فعاليـة تدخـالت السياسـة ترتبـط 
علـى حنـو مـتزايد بنـهج أكـثر تركـيزا علـــى األهــداف وأكــثر 
انتقاء فيما يتعلـق بـالعواقب االجتماعيـة املترتبـة علـى البطالـة، 

والتغري التقين، والعوملة. 
وأنتقل للحديث عن بلـدي، اليونـان، بصفـة خاصـة. 
فامسحوا يل أن ألقي الضوء على بعض املالمـح الرئيسـية للعـام 
املاضي، تلك املالمح الـيت كـان هلـا تأثـري واضـح علـى التنميـة 

االجتماعية. 
أوال، علـى الرغـم مـن أننـا قمنـا خـالل هـذه األعـــوام 
بتنفيــذ برنــامج صــارم لتحقيـــق االســـتقرار، فقـــد اشـــتملت 
سياستنا دائما علـى برنـامج اجتمـاعي ممـيز. وقـد زاد اإلنفـاق 
االجتماعي كنسبة مئويـة مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل، زيـادة 

طفيفة خالل األعوام األخرية. وكان هلذا املزيج أثـره اإلجيـايب 
يف جناح سياسة االقتصاد الكلي. 

ثانيا، من األهداف اهلامة يف برناجمنا السياسي إكمال 
ـــادة التشــكيل اهليكلــي، واخلصخصــة، وجبــه عــام،  عمليـة إع
ــــة، بتدخـــالت تشـــمل التوزيـــع املتـــوازن  السياســات اهليكلي
للتكاليف والفوائد  بني أصحاب املصلحة. وإىل جانب آثـاره 
االجتماعية، ساعد ذلك علـى تسـهيل عمليـة إعـادة التشـكيل 
اهليكلي وآثارها اإلجيابية على النمو. وأخـريا، سـاهم ذلـك يف 
تدعيم األساس املايل لسياستنا االجتماعية ذاا. وتعترب آليـات 

احلوار االجتماعي واملشاركة عنصرا هاما يف سياساتنا. 
ثالثا، إبان فترة التسـعينيات، كـانت اليونـان مـن بـني 
البلدان اليت شهدت تدفقا كبـريا لالجئـني ألسـباب اقتصاديـة، 
أغلبهم من البلدان ااورة. ومن بني بلــدان االحتـاد األورويب، 
فـإن اليونـان هـي صاحبـة واحـدة مـــن أعلــى النســب املئويــة، 
للمـهاجرين قياسـا علـى التعـــداد الكلــي للســكان. وإن كــان 
ذلك ميثل أمرا واقعـا، إال أنـه يسـهم مسـامهة كبـرية ي حتقيـق 

االستقرار االجتماعي واالقتصادي يف املنطقة. 
كان قبول انضمام اليونـان مؤخـرا إىل منطقـة اليـورو 
ميثل مرحلة أساسية، ال يف سياساتنا االقتصاديـة فحسـب، بـل 

ويف سياساتنا االجتماعية كذلك. 
ويقـوم برناجمنـا االجتمـاعي يف هـذه املرحلـة اجلديـــدة 
علـى سـتة حمـــاور رئيســية.  يتمثــل احملــور األول يف مكافحــة 
جــــذور االقتصــــاد االجتمــــاعي، والتفاوتــــات االجتماعيـــــة 
الصارخـة والفقـر، وهـي أمـور ليسـت اقتصاديـة فحسـب، بــل 
إا ذات طابع سياسي واجتماعي أيضا. أمـا األولويـة الثانيـة، 
وهي أكثر حتديدا، فتتعلق بوضع سياسات للحد مـن البطالـة، 
الـيت نعتربهـا اآلن أكـرب مصـدر للمشـاكل االجتماعيـة. وتـــأيت 
السياسـات اهلادفـة إىل تيســـري نشــر املعــارف اجلديــدة ويئــة 
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ـــيما  اهليــاكل التكنولوجيــة األساســية لألجيــال الفتيــة، وال س
لألشخاص العاطلني، على رأس برناجمنا لألعوام التالية. 

ـــة فتتمثــل يف احلفــاظ علــى شــبكة  أمـا األولويـة الثالث
لألمان من اإلقصاء االجتمـاعي، وخاصـة بالنسـبة لألشـخاص 
ذوي القـدرات احملـدودة، لتمكينـهم مـن االسـتجابة للظــروف 
املتغـرية. وتتمثـل األولويـة الرابعـة يف حتسـني اإلطـار املؤسســي 

بشأن القضايا اجلنسانية واألقليات. 
وأولويتنـــا اخلامســـة هـــــي تطويــــر نظــــام الضمــــان 
االجتماعي. إنه التزام سياسي باحلد من املخـاطر املترتبـة علـى 
تزايد العجز االجتماعي نتيجة للمشكالت اليت ينطوي عليـها 
ـــن األمهيــة مبكــان إجيــاد نظــام  نظـام املعاشـات التقاعديـة. وم
فعــال، يكفــل للموظفــني االســــتقرار والثقـــة يف مســـتقبلهم. 
وما مل حيدث ذلك، فسـوف يطـل الفقـر واإلقصـاء برأسـيهما 

تدرجييا، وخيلقان ضغوطا جديدة على جمتمعاتنا. 
وأخريا، فإن االنتقال إىل ما يعرف باالقتصـاد اجلديـد 
ـــق  يقتضـي تنفيـذ آليـة تعويضيـة لتيسـري عمليـة التكيـف والتواف
االجتمــاعي. ونعتقــــد أن اإلدمـــاج االجتمـــاعي واالســـتقرار 
ــــا  االجتمـــاعي يف االقتصـــاد اجلديـــد يرتبطـــان ارتباطـــا وثيق
بالسياسـات اهلادفـة إىل نشـر فوائـد التنميـة يف جمتمعاتنـــا علــى 
أوســـع نطـــاق. وينبغـــي أن يكـــون الوصـــول إىل اخلدمــــات 

واألهداف األساسية أحد الشواغل الدائمة يف سياساتنا. 
واليونان، الدولة العضو يف االحتاد األورويب، والعضو 
املؤسس يف األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، تؤيـد 
تنفيذ اإلعالنات واالتفاقيـات الدوليـة بشـأن حقـوق اإلنسـان 
ـــا متامــا إىل البيــان الــذي  تنفيـذا كـامال. وتضـم اليونـان صو

أدلت به الرئاسة الربتغالية لالحتاد األورويب أمس. 
ومن األمور ذات األمهيـة املطلقـة أن نعمـل مـن أجـل 
محاية مبادئ كوبنهاغن، وأن نؤكد التزامنا الراسخ ا جمددا، 
ـــذ برنــامج العمــل. ويف الوقــت  مـع إيـالء اهتمـام خـاص لتنفي

نفسـه، وبـالنظر إىل التحديـات الـيت تواجـه البشـرية يف األلفيــة 
ـــم حتقيــق هــذه األهــداف  اجلديـدة، يكـون لزامـا، أيضـا أن يت
بروح التعاون البناء واالحـترام املتبـادل والتفـهم لالحتياجـات 
وللمصــاحل اخلاصــة. وـــذه الـــروح، حيدونـــا وطيـــد األمـــل 
والرجاء يف أن تكون الوثائق اخلتامية هلذا احلدث البـارز نتـاج 

االتفاق العام وأن يكون اعتمادها بتوافق اآلراء. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعـطي الكلمــة 
اآلن لسعادة السيد سيلستني كاباندا، سـكرتري الدولـة بـوزارة 

املالية والتخطيط االقتصادي يف رواندا. 
السـيد كابـاندا (روانـدا) (تكلـــم بالفرنســية): باســم 
ـــن حتياتنــا  حكومـة وشـعب روانـدا، امسحـوا يل بـأن أعـرب ع
ـــد روانــدا، أود كذلــك أن  احلـارة للسـيد الرئيـس. وباسـم وف
أعرب عن االمتنان حلكومـة وشـعب سويسـرا علـى مـا لقينـاه 

من كرم الضيافة. 
وامسحـوا يل أيضـا بـأن أتقـدم بالتهنئـة لألمـم املتحـــدة 
على تنظيم هذه القمـة العامليـة للتنميـة االجتماعيـة يف جنيـف. 
إن هذا االجتماع الذي يأيت كمتابعـة ملؤمتـر قمـة كوبنـهاغن، 
ميثـل فرصـة قيمـة لتبـادل األفكـار، األمـر الـذي يتيـــح إمكانيــة 
ــــة  التوصــل إىل تصــور مشــترك ومتســق بشــأن القضايــا املاثل

والفرص املتاحة لتعزيز الرفاه االجتماعي. 
وتبــــــني جتــــــارب العقــــــود الثالثــــــة األخـــــــرية أن 
االستراتيجيات اإلمنائية اليت اعتمدـا غالبيـة البلـدان األفريقيـة 
مل حتدث األثر املنتظر فيما يتعلـق بالتنميـة االجتماعيـة. وفيمـا 
خيتص بالعوامل الداخلية، فإن هذا األداء، اهلزيل يفسر أساسا 
بعدم مالءمة سياسات االقتصاد الكلي واملديونية، وطول أمـد 
الصراعات وسوء إدارة األصـول العامـة. أمـا بالنسـبة للعوامـل 
ـــت أســعار الســلع  اخلارجيـة، فـإن قيـام البلـدان الصناعيـة بتثبي
ــادالت  األساسـية مل يسـمح للبلـدان الناميـة باالسـتفادة مـن املب
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ـــا أدى النعــدام التــوازن الدائــم بــني املدفوعــات  التجاريـة، مم
وحىت إىل اللجوء على حنو متزايد إىل الديون اخلارجية. 

وعلى الرغم من تطبيق برامج التعديل اهليكلي الرامية 
إىل تصحيـــح أخطـــاء املـــاضي، وتعزيـــز القـــدرات البشـــــرية 
واملؤسسـية، والنـهوض بـاحلكم الصـاحل، ال بـد أن نالحــظ أن 
هـذه الـربامج مل متكـــن مــن حتقيــق منــو اقتصــادي ذي شــأن. 
فالنساء، واألطفال والفقراء بوجه عـام ال يزالـون هـم الفئـات 
األشد تأثرا بالفقر، الذي ال يزال متفشيا على نطاق واسع يف 
أفريقيا. وفوق كـل ذلـك يـأيت عـبء الديـن اخلـارجي، الـذي 
يستهلك تسديده معظم امليزانية - الذي كان ينبغي أن يوجـه 
لألعمال االجتماعية وسيمكن إلغاء هذا الدين البلدان الفقـرية 
ــــص مزيـــد مـــن املـــوارد املاليـــة لصـــاحل األعمـــال  مــن ختصي
االجتماعية، وباألخص ما يستهدف منها القطاعـات احملرومـة 

من السكان. 
ومع أن كثريا من البلدان األفريقيـة، ال سـيما البلـدان 
الواقعة يف منطقة البحريات الكربى، تبذل حماوالت مـن أجـل 
ـــــإن  مواجهـــة حتـــدي التنميـــة االجتماعيـــة - االقتصاديـــة، ف
الصراعات القائمة بني شعوب هـذه املنطقـة يف الوقـت احلـايل 
تشكل عقبة كربى ال بد من إزالتها حىت يتسىن حتقيق التنميـة 
لتلك البلدان. وينبغي لـس األمـن أن يعـزز وجـوده يف تلـك 

البلدان وفقا لاللتزامات الثابتة اليت تعهد ا. 
وبالنسبة للبلدان اليت مرت حبروب طويلـة – وخاصـة 
روانـدا، الـيت شـهدت إبـادة مجاعيـة يف عـــام ١٩٩٤ – ينبغــي 
ـــة إىل حتقيــق الرفاهيــة لشــعوا، وخاصــة  لالسـتراتيجية الرامي
تلـك إىل احلـد مـن الفقـر، أن تـأخذ يف االعتبـار البحـــث عــن 
حلول للصراعات، وإزالـة املشـاكل اهليكليـة واختـاذ إجـراءات 

للتخفيف بصورة عاجلة من آثار اإلبادة اجلماعية. 
إن اإلبـادة اجلماعيـــة الــيت مــرت ــا روانــدا يف عــام 
١٩٩٤ قـد أضعفـت بشـدة النسـيج والتماسـك االجتمــاعي – 

ـــــة النظــــر  االقتصـــادي علـــى الصعيـــد الوطـــين. ومـــن وجه
االجتماعية، فإن اإلبادة اجلماعية زادت مستوى الفقر سـوءا، 
حيث ارتفع من ٥٣ يف املائة يف عام ١٩٩٣ إىل ٧٠ يف املائـة 
يف عـــام ١٩٩٦. وباإلضافـــة إىل هـــــذا العــــدد اهلــــائل مــــن 
األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقـر هنـاك أيضـا فئـات 
ضعيفة من األرامل، وضحايا اإلبـادة اجلماعيـة واأليتـام الذيـن 

يعولون أسرا. 
ويف مواجهـــة هـــذه املشـــاكل، اضطلعـــت حكومــــة 
ـــائيني  الوحـدة الوطنيـة يف روانـدا، بالتعـاون مـع شـركائها اإلمن
بتدابري هامة دف إىل إعادة إرساء الوحدة الوطنية واملصاحلة 
الوطنية من أجل حتقيق احلكم الصاحل وسـيادة القـانون اللذيـن 
ميكنـان مـن تعزيـز رفاهيـــة الشــعب بأســره بطريقــة مســتدامة 

ومنصفة. 
والواقـع أن مراجعـة لإلجـراءات املتخـذة بعـد اإلبـــادة 
اجلماعية اليت حدثت يف عام ١٩٩٤، أصبح يف الوقت احلـايل 
يدعو إىل االرتياح. ومن بني تلك اإلجراءات ميكـن أن نذكـر 
إصـالح النظـام القضـائي وإنشـاء مؤسسـات جديـدة – تشــمل 
مـا نسـميها مبحـاكم �جاكاكـا�، الـــيت تشــجع املشــاركة يف 
إقامة العدالة – الشروع يف عملية دف إىل حتقيق الالمركزية 
والدميقراطية يف اهلياكل اإلدارية، وإنشـاء جلنـة وطنيـة حلقـوق 
اإلنســان وجلنــة الوحــدة واملصاحلــة الوطنيــة، وســن تشــــريع 
– يرمـــي بصفــة أساســية إىل القضــاء  يـهدف إىل متكـني املـرأة 
ـــع أشــكال التميــيز ضــد املــرأة، ويــهدف أيضــا إىل  علـى مجي
إنشـــاء جلـــان جتمـــع بـــني ممثـــالت للنســـاء علـــى مســـــتوى 
اإلدارة احملليــة وعلــى املســتوى الوطــين. ويوجــــد يف الوقـــت 
احلايل متثيل للنساء على مجيع املستويات، مبا يف ذلك اجلمعيـة 
الوطنيـة. وأنشـأت احلكومـة أيضـــا صنــاديق حمليــة ــدف إىل 
متكني املرأة وتشجيعها يف جمال األعمـال التجاريـة مـن خـالل 
مجلـة أمـور، مـن بينـها منـح قـروض صغـرية للنسـاء يف املنــاطق 

الريفية. 
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وعلى الرغم من أن النتائج اليت أحرزت يف الفترة من 
ـــزال  ١٩٩٥ إىل ٢٠٠٠ تدعـو إىل االرتيـاح، فـإن روانـدا ال ت
تواجه مشاكل كربى يف التنمية االجتماعيـة. فمتوسـط العمـر 
املتوقع للفرد ٤٩ سنة، بينما كان يف عــام ١٩٩٠، ٥٣ سـنة. 
وهذا االخنفاض احلـاد يف متوسـط العمـر املتوقـع يعـزى جزئيـا 
إىل زيـادة انتشـار نقـص املناعـة البشـــرية املكتســبة/اإليــدز. إذ 
ارتفعت نسبة اإلصابة من ٥ يف املائة يف عـام ١٩٩٠ إىل ١١ 

يف املائة اليوم. 
ويف وجه هذه احلالة، أعدت حكومة الوحدة الوطنية 
رؤيتــها اإلمنائيــة لتغطــي الفــترة مــن الوقــت احلــايل إىل عـــام 
٢٠٢٠. وأنشأت أيضا هيـاكل لوضـع ومتابعـة اسـتراتيجيات 
ترمـي إىل احلـد مـن الفقـر. وباإلضافـة إىل التدابـــري الراميــة إىل 
زيــادة دخــــل الســـكان احملرومـــني وحصوهلـــم علـــى العنايـــة 
الصحية، ومياه الشرب والتعليم، فإن الرؤية اإلمنائية لبلد فقـري 
مثل رواندا، ال ميلـك مـوارد طبيعيـة كبـرية، تقـوم أيضـا علـى 
ـــل تنميــة املــوارد البشــرية واملــهارات  طرائـق بديلـة أخـرى مث

اجلديدة. 
وتـويل حكومـة روانـدا أمهيـة كبـــرية للتعــاون الــدويل 
ـــداف التنميــة االجتماعيــة  واإلقليمـي والثنـائي. وال ميكـن أله
الـيت حددـا الدولـــة، وخاصــة األهــداف املتصلــة بــاحلد مــن 
الفقـر، أن تتحقـق إال بالتعـاون الفعـال مـع الشـركاء الدوليـــني 
الذين يعملون يف القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية. وسـيكون 
التعاون مع اتمع الدويل مصحوبا باندمـاج بلدنـا يف اقتصـاد 

السوق. 
وال أود أن أختتـم بيـاين دون تكـــرار ــانئي ملنظمــي 
ـــدورة وللمجتمــع الــدويل بشــكل عــام علــى اجلــهود  هـذه ال
املبذولــة يف جمــال التنميــة، وخاصــة يف إطــار تعزيــز التعــــاون 
ـــة  والتضـامن بـني الشـعوب يف مجيـع أرجـاء العـامل جلعـل التنمي

دائما أكثر فعالية وبناء عامل أفضل. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ملعـايل الســـيدة مســاراندا دوبرســكو، وزيــرة العمــل واحلمايــة 

االجتماعية يف رومانيا. 
السـيدة دوبرسـكو (رومانيـا) (تكلمـت بالفرنســية): 
إن هذه الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحـدة تتيـح 
لنا فرصة الستعراض اإلجنـازات الـيت حتققـت منـذ عقـد مؤمتـر 
القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ولتحديـد الوســـائل املالئمــة 
ملكافحة الفقر وبالتايل تعزيز احترام الكرامة اإلنسـانية. وهـذه 

مهمة صعبة، ولكنها مهمة عادلة ونبيلة. 
ـــان الــذي أدلــت بــه  وتعلـن رومانيـا عـن تأييدهـا للبي
رئاسة الربتغال لالحتاد األورويب بالنيابة عن األعضاء والبلـدان 

املنتسبة. 
وأود أن أركز على جوانب معينة ذات أمهية لبلدي. 
فعلـى النقيـض مـن توقعـــات ســكان رومانيــا، جيــري 
ـــي قــائم علــى  التحـول مـن نظـام اسـتبدادي إىل نظـام دميقراط
اقتصاد السوق خالل أزمـة اقتصاديـة مسـتفحلة صحبـها تـدن 
كبري يف مستويات املعيشة. ففي الفترة الراهنة اخنفــض الدخـل 
احلقيقــي ألكــثر مــن ٤٠ يف املائــة مــن الســــكان منـــذ عـــام 
ــــر مـــن أخطـــر املشـــاكل االجتماعيـــة  ١٩٨٩. وأصبــح الفق
للمجتمع الروماين، ومكافحته ذات أولوية يف سياسة رومانيـا 
االقتصادية واالجتماعية. وعلى الرغم من أن الوقاية من الفقر 
مل تكن يف البداية موضوع سياسات منتظمة ومتماسـكة فإـا 
أصبحت ضرورة مطلقـة بالنسـبة للسـلطات، وأثـرت إىل حـد 

ما على وضع خطة اإلصالح والوترية لتنفيذها. 
وللحيلولـــة دون ازديـــاد الفقـــــر، اعتمــــدت تدابــــري 
للحمايــة االجتماعيــة. وهــي تشــمل ضمــان حــــد أدىن مـــن 
األجـور، وإنشـاء نظـام حلمايـة العـــاطلني عــن العمــل ومتديــد 
فــترات الفوائــــد، وتقريـــر مســـاعدة اجتماعيـــة لألســـر ذات 
ــــر اخلدمـــات  األطفــال، وزيــادة الفوائــد االجتماعيــة، وتطوي
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االجتماعيـة. ومـن سـوء الطـالع، أن فعاليـــة هــذه التدابــري قــد 
تضاءلت بسبب احلالة العامة لالقتصاد الوطين. 

ويف ظـل هـذه األحـوال، كـان يف عـــام ١٩٩٨ أكــثر 
مــن ٧,٦ ماليــني شــخص يعيشــون يف حالــة فقــر، وبلغـــت 
النسبة العامة للفقر ٣٣,٨ يف املائة. وأشد األسـر تضـررا هـي 
األسر اليت يكون عائلـها إمـا عـاطال عـن العمـل أو مزارعـا أو 
ـــراد  رجــل أعمــال يف قطــاع غــري الزراعــة. وال يســتطيع األف
التغلب على الفقر مبفردهم. وجيري االضطالع بعمل متضـافر 
من قبل الدولة، والسلطات العامـة واتمـع املـدين مـن خـالل 
اســتراتيجية تقــوم علــى برامــج عمــل وسياســات تســـتجيب 

ملختلف جوانب وأسباب الفقر. 
ـــذه الغايــة أنشــأنا يف عــام ١٩٩٧ برعايــة  وحتقيقـا هل
الرئاسة، اللجنة الوطنيـة ملنـع ومكافحـة الفقـر لتنسـيق الـربامج 
ـــب التوقيــع علــى االتفــاق بــني حكومــة  يف هـذا اـال. وعق
رومانيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أعـدت واعتمـدت يف 
ــــع ومكافحـــة الفقـــر.  عــام ١٩٩٨ االســتراتيجية الوطنيــة ملن
واهلدف األساسي لالستراتيجية هو االضطالع بدراسة دقيقـة 
وكاملـة للفقـر وعوامـل حتديـده، بينمـا يتمثـل هدفـها العــام يف 
القضاء على الفقر املدقع واحتواء الفقـر، واحلـد مـن الفقـر إىل 

مستوى اقتصادي واجتماعي وسياسي مقبول. 
ويدرك الناس أن السبيل إىل مكافحة الفقر يكمـن يف 
كفالـة العمالــة والتنميــة االقتصاديــة. وبراجمنــا يف هــذا اــال 
تتصف بالتفاؤل، والنتائج االقتصادية لعـام ٢٠٠٠ تـدل علـى 
هذا التفاؤل. فلقد أوقفنا التراجع االقتصـادي، وحققنـا زيـادة 
طفيفــة يف إمجــال النــاتج احمللــي. ورغبــة شــــعب رومانيـــا يف 
االنضمـام إىل االحتـاد األورويب، وتوافـق اآلراء السياسـي علــى 
القيـام بذلـك، أمـران حيفـزان علـى حتقيـــق التنميــة االقتصاديــة 
ــــى االســـتراتيجية  واالجتماعيــة. واإلعــداد للتكــامل قــائم عل

الوطنيــة للتنميــة االقتصاديــة يف رومانيــا يف األجــل املتوســــط 
وعلى خطة عمل تنفيذ تلك االستراتيجية. 

إن جنــاح براجمنــا يف مكافحــة الفقــر وتعزيــز كرامـــة 
اإلنسان سيعتمد أساسا على اجلهود الذاتيـة الـيت نبذهلـا. ففـي 
ظـل الظـــروف الدوليــة الراهنــة، ال يســعنا أن نتجــاهل أمهيــة 

التعاون بني الدول واآلثار املترتبة على ذلك. 
والعوملة آخذة يف التأثري تدرجييا على كـل بلـد وعلـى 
مجيـع قطاعـــات احليــاة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة. 
وحنن نتوقع إحراز نتائج إجيابيـة بالنسـبة لألفـراد واجلماعـات. 
بيد أن العملية ستكون مبعـث قلـق إن مل توفـر فرصـا مـتزايدة 
ومتساوية للعمالة، وختفف من مستوى الفقر، وتكفل احـترام 
حقـوق اإلنسـان والقيـم اإلنسـانية، وتعـــزز املســاواة وتقضــي 

على عزلة األفراد والبلدان على حد سواء. 
إن قــوى الســوق وقواعدهــا غــري قــادرة علــى حـــل 
املشاكل العديدة اليت تواجه العامل. لذلك، هنـاك حاجـة لقيـام 
تعـاون أكـرب مـن أجـل وضـع قواعـد مناسـبة لالقتصـاد العــاملي 
تقوم على املساواة والدميقراطية كـي تتمكـن العوملـة مـن يئـة 
ظروف تساعدنا على حل املشاكل االجتماعية الـيت تواجهـها 

بلداننا. 
ويف عــامل معــومل، جيــري تشــــجيع البلـــدان بصـــورة 
مــتزايدة علــى التنــافس يف ســبيل احلصــول علــــى االســـتثمار 
األجنـيب. ولكـي تصبـح البلــدان تنافســية، تضطــر إىل خفــض 
ضرائبها ويئة ظروف مؤاتية لالستثمار األجنيب. ففي أحيـان 
كثــرية تلجــأ إىل ختفيــض إنفاقــها االجتمــاعي علــى الصحـــة 
والتعليــم، واملســــاعدة االجتماعيـــة. وهـــذا التخفيـــض يؤثـــر 
خصوصا على الفقراء الذين ال وصول هلم إىل أمــور مـن قبيـل 
التعليم واخلدمات االجتماعية. هذا هو التحدي الكبري للعوملة 
الذي جيب علينا – حنـن املسـؤولني عـن التنميـة االجتماعيـة – 

أن نقبله وأن نتصدى له. 
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ونعرب عن األمل يف أن تفتح الدورة االستثنائية هذه 
للجمعيـة العامـة الطريـق أمـام اختـاذ إجـــراءات وطنيــة ودوليــة 
جديدة من أجل حــل املشـاكل الـيت تعصـف بالعـامل احلديـث. 
ـــاعي أمــران  وحنـن نـدرك حقيقـة أن العمالـة والتكـامل االجتم
يتصفان بأمهية حامسة. ونود أن نؤكد لرئيس اجلمعية أن وفـد 
بلدنـا سـيؤيده متـام التـأييد بغيـة كفالـة أن حتـرز هـــذه الــدورة 

االستثنائية جناحا كامال. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ملعايل األونرابل ني داتو هاجي حسـني حممـد يوسـف، وزيـر 

الثقافة والشباب والرياضة يف بروين دار السالم. 
الســــيد يوســــــف (بـــــروين دار الســـــالم) (تكلـــــم 
باالنكليزية): بالنيابة عـن وفـد بـروين دار السـالم، امسحـوا يل 
أن أشارك املتكلمني اآلخريـن يف نئـة السـيد غوريـراب علـى 
انتخابه رئيسا للجمعية العامة يف هذه الدورة. وإنين علـى ثقـة 
كاملـة بـأن هـذه الـدورة االسـتثنائية سـتكون مثمـرة وناجحـــة 
على حد سواء نظرا ملا يتحلى بـه مـن توجيـه وقيـادة يتصفـان 

بالقدرة واملهارة. 
إن هلذه الدورة االستثنائية يف الواقع أمهية خاصة ألا 
ـــي تعقــد أيضــا يف وقــت  تعقـد يف بدايـة األلفيـة اجلديـدة. وه
حتظـى فيـه مسـائل التنميـة االجتماعيـة بأمهيـة مـتزايدة يف كـــل 
مكان، ال ســيما يف ضـوء األزمـة املاليـة األخـرية الـيت عصفـت 
بشــرق آســيا. وعندمــا اجتمعنــا يف كوبنــهاغن قبــــل مخـــس 
سـنوات، مت تسـليط الضـوء علـى عـدة جوانـب هامـــة للتنميــة 
االقتصاديـة واالجتماعيـة. ومـن األمهيـة مبكـــان أن نالحــظ أن 
ـــهاغن تضمــن ثالثــة مواضيــع رئيســية، تنــاولت  إعـالن كوبن

القضاء على الفقر، وتوسيع العمالة، والتكامل االقتصادي. 
وبروين دارالسالم، بوصفها دولة نامية، تبقـى ملتزمـة 
بكفالـة القضـاء علـى الفقـر، والتكـامل االجتمــاعي، والعمالــة 
املنتجة، األمر الذي سيمكن شـعبنا مـن حتقيـق قـدر كبـري مـن 

التنميـة االجتماعيـة، وتقـوم البنيـة االقتصاديـة واالجتماعيــة يف 
بروين دار السالم على أساس صلب حيث حيدث تفـاعل بـني 
جمتمع ماالي، والعقيدة اإلسالمية، والنظام السياسـي امللكـي. 
وهذه القيم التقليدية تكون أساسا صلبـا يـؤدي إىل قيـام دولـة 
ـــة ملتزمــة  مزدهـرة ذات روابـط أسـرية قويـة وذات قيـادة صلب

برفع مستوى املعيشة جلميع مواطين الدولة. 
لقد أوجزنا خططنـا اإلمنائيـة الوطنيـة السـابعة الراهنـة 
اليت ترمي إىل توطيد وتعزيز التدابري املفضيـة إىل تعزيـز التنميـة 
املستدامة اليت تتمحور حول اإلنسان، مع تركـيز خـاص علـى 
حتسـني نوعيـة حيـاة النـاس، وتوفـري العمالـة الكاملـــة، وزيــادة 
مستوى اإلنتاج، وتعزيز جمتمع يكـون أكـثر تنظيمـا واهتمامـا 

واعتمادا على الذات، وكفالة وجود بيئة نظيفة وصحية. 
وعلى رغم أن االقتصاد ينمـو بثبـات، وإن كـان منـوا 
متواضعــا، نتيجــة التقــدم الــذي أحرزنــاه مؤخــرا يف انتعـــاش 
ــــهى احلـــذر يف  املنطقــة اآلســيوية، فــإن حكومتنــا متــارس منت
حماوالـا الراميـة إىل احلفـاظ علـى نوعيـة احليـاة داخـــل البــالد 
بينمـا تعمـل يف الوقـت نفسـه علـى اســـتعمال مواردهــا املاليــة 
بصورة كفؤة بغية تعزيز مستوى املعيشة للناس. ولقد عملـت 
برامـج السياسـة االجتماعيـة علـى متكـني احلكومـــة مــن توفــري 
االحتياجــات األساســية لشــعبها، عــن طريــق وضــــع شـــبكة 
السـالمة االجتماعيـة الـيت تشـمل التعليـم والصحـة واإلســـكان 
والبنية التحتية. وخصصت احلكومة نسبة ٢٧,٥ يف املائة مـن 
إمجـايل امليزانيـة اإلمنائيـة الوطنيـــة لــربامج التنميــة االجتماعيــة، 
ــــة بالتنميـــة  األمــر الــذي يــدل علــى اســتمرار الــتزام احلكوم
االقتصاديـة الكاملـة للشـعب وبازدهـــاره، فضــال عــن حتســني 

نوعية احلياة جلميع أبناء شعب بروين دار السالم. 
ويف جمــــال الرعايــــة االجتماعيــــة، فــــإن املعاشـــــات 
التقاعديـة للمسـنني واملعوقـني، واملخصصـات الشـهرية لألســـر 
احملتاجــة ولألرامــل قــد مت تنقيحـــها يف متـــوز/يوليـــه ١٩٩٨. 
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ـــــة يف املعاشــــات  وتضمـــن هـــذا التنقيـــح زيـــادة ٣٠ يف املائ
التقاعديـــة غـــري املســـامهة، وخمصصـــــات شــــهرية ملســــاعدة 
ــــألوالد الذيـــن  احملتــاجني، وتضمــن ألول مــرة بــدل تعليــم ل

تتراوح أعمارهم بني ٥ و ١٨ عاما من األسر احملتاجة. 
ويف حقل التعليم، ما زال مواطنـو بـروين دار السـالم 
يتلقون التعليم ااين من عمـر ٥ سـنوات إىل املرحلـة الثانويـة 
حسب املستطاع. وتوفـر سياسـتنا التعليميـة التعليـم األساسـي 
علــى أقــل تقديــر جلميــع األوالد والبنــات ممــن هــم يف ســـن 
الذهـاب إىل املدرسـة. وتتوفـر املـدارس يف مجيـع أحنـاء البـــالد، 
أي يف املــدن واألريــاف واملنــاطق النائيــــة. وســـتظل سياســـة 
وبرامج التعليم الوطين موجهة حنو تطوير املوارد البشرية حـىت 
يتسىن للشعب، بوصفه عنصرا من عناصر التنمية، أن يواكب 

االحتياجات املتغرية وأن يتصدى للتحديات يف املستقبل. 
والصحـة ليسـت جـانب رئيسـي يف حـد ذاـا لنوعيــة 
احلياة فحسب، وإمنا من حيث تأييدها على اجلوانب األخرى 
للحيـاة. ونعتقـد أنـــه ينبغــي لنــا أن نســتثمر يف الصحــة، وأن 
الناس األصحاء سيسهمون متام اإلسهام يف التنمية االقتصاديـة 
واالجتماعية لبالدهم. وبروين دار السالم وافقت على إعـالن 
الصحة للجميع حبلول عـام ٢٠٠٠، الصـادر يف أملاتـا، وتعتـرب 
أن الرعاية الصحية األساسية هي اسـتراتيجية رئيسـية لتحقيـق 

هذا اهلدف. 
ومت التـأكيد علـى اسـتحداث نظـــام للرعايــة الصحيــة 
يقـــوم علـــى نطـــاق واســـع مـــن الرعايـــة الصحيـــة الوقائيــــة 
والتشجيعية والعالجية التأهيلية ومن خدمـات الدعـم ملواجهـة 
احتياجات السكان. وال تزال الرعاية الصحية تقـدم يف بـروين 
ــد  دار السـالم باـان جلميـع املواطنـني واملقيمـني الدائمـني. وق
حتسن الوضع الصحـي للسـكان بقـدر كبـري، وحققـت بـروين 
دار السـالم ٩ مـن مؤشـرات منظمـــة الصحــة العامليــة الـــ ١٠ 

املستهدفة �الصحة للجميع�. 

وال يزال معدل البطالة منخفضـا نسـبيا يف بـروين دار 
السالم، رغم أن بلدنا مل يفلت من آثار األزمة املاليـة األخـرية 
ـــدل  وأثرهـا علـى العمالـة. ومـع ذلـك، ومـن أجـل ختفيـض مع
البطالة يف البلد، تواصل احلكومة توفري املزيد من فرص العمــل 
وتأخذ املبادرات الكفيلة بتوفري الفـرص التدريبيـة غـري الرمسيـة 
للذيـن يـتركون املدرسـة مبكـرا وللعـاطلني، مبـــا يســاعد علــى 
إعدادهم للعمالة املرحبة. كما أجريت برامج تدريبية حاليــة يف 
املؤسسـات املهنيـة والتقنيـة يف ميـادين تكنولوجيـا املعلومـــات، 

ومهارات األعمال احلرة والتسويق. 
ومما يثلج الصدر حقـا اإلنعـاش االقتصـادي يف بعـض 
ـــن االنكمــاش املــايل واالقتصــادي األخــري  أجـزاء العـامل، ولك
عمـل علـى تذكرينـا شاشـــة تلــك االقتصــادات الــيت تعتمــد 
بشــدة علــى املــوارد الطبيعيــة. وهكــذا مــن املــــهم، يف هـــذا 
السياق، أن نواصل وضع الربامج اليت تضمن متكن شـعبنا مـن 
أن يتحمـل النكسـات املؤقتـة حـىت يتقاسـم النـاس علـى نطــاق 

واسع فوائد النمو االقتصادي. 
ومثة العب جديـد هـام يف التنميـة االجتماعيـة خـالل 
الســـنوات الســـبع املاضيـــة يف بـــروين دار الســـالم أال وهـــــو 
الصنــدوق االســتئماين للموظفــني الــــذي تســـتتبعه مشـــاركة 
ـــت  إلزاميـة ملنـافع التقـاعد. وهـذا الصنـدوق منـذ إنشـائه مل يثب
فقط أنه أكرب مستثمر مؤسسي يف البلد وإمنا أيضا لعـب دورا 
رئيسـيا تكميليـــا يف توفــري احلمايــة االجتماعيــة يف بــروين دار 

السالم اليوم. 
وإذا تطلعنـــا إىل األمـــام، جنـــد أن أكـــرب التحديــــات 
االقتصاديـة لـربوين دار السـالم هـــي زيــادة احلاجــة إىل تنويــع 
قاعدتنـا االقتصاديـة. وهـــذا مــهم لتحقيــق تــوازن ســليم بــني 
التقدم االقتصادي والتنمية االجتماعية يف البلـد. وقـد حـررت 
كثــري مــن البلــدان الناميــة اقتصاداــا وحتركــت حنــو ســــوق 
مفتوحة كوسيلة لتوليد النمـو االقتصـادي. ويف الوقـت الـذي 
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يفتـح فيـه التعـرض لألسـواق العامليـة فرصـا كثـرية، فإنـه يقــدم 
أيضا حتديات اقتصادية وسياسية. وهكذا فإن التعديالت الـيت 
تتناسب مع املناخ االقتصادي اجلديد ضرورية، وتتطلب هـذه 
التغريات وقتا لتنفيذها. وجيب أن نتذكر دائما أن البلـدان متـر 
مبراحـل خمتلفـة مـن التنميـة، ونعتقـــد أنــه ينبغــي متكــني مجيــع 
البلدان بتحديد معدل التغري على أساس احتياجات كـل منـها 

وأولوياته وظروفه. 
ومـع ذلـك، فـــإن املبــادرات الدوليــة لتســهيل عمليــة 
تكامل التنمية االجتماعيـة واالقتصاديـة ينبغـي أن تكـون حمـط 
اهتمامنـا يف هـذه الـدورة. كمـــا ينبغــي أن نتطــرق جبديــة إىل 
األزمـات االقتصاديـة واملاليــة يف بعــض أجــزاء العــامل، وعــدم 

االستقرار السياسي يف بعضها اآلخر. 
وبروين دار السالم ما برحت تعلق أمهية كـربى علـى 
ـــدان األخــرى، وال ســيما مــع  النـهوض بتعـاون أوثـق مـع البل
جرياننـا يف رابطـة دول جنـوب شـرقي آسـيا، يف مجيـع ميـادين 
املنفعــة املتبادلــة، وال ســيما يف ميــادين التعــــاون االجتمـــاعي 
واالقتصـادي. كمـا أننـا نؤمـن أيضـا بـــأن عضويــة بــروين دار 
الســالم يف األمــم املتحــدة أعطتنــا الفرصــة ملتابعــة وتشـــجيع 
سياساتنا اخلارجية يف احملافل املتعددة األطـراف، وال سـيما يف 
تعزيز العالقات وتنمية الصداقة مع البلدان األعضاء األخرى. 
كمـا أننـا نؤمـن بشـــدة بــأن عنصــرا أساســيا للتنميــة 
االجتماعيــة يتمثــل يف تعــايش الســالم واالســتقرار. وبــــدون 
السـالم واالسـتقرار ال يوجـد سـوى قـدر ضئيـــل مــن اآلفــاق 
امللموسـة للنـهوض بـــالتقدم االجتمــاعي والنمــو االقتصــادي. 
ويف بعــض أجــزاء العــامل، تســبب االنكمــاش االقتصـــادي يف 
تقليـل الدخـل وزيـادة البطالـة. وقـد يرسـم هـذا أيضـــا صــورة 
قامتة ال لزوم هلـا، ويزعـزع االسـتقرار يف تلـك البلـدان السـيئة 
احلـظ. وهكـذا دأبـت بـروين دار السـالم دائمـا علـى االعتقــاد 

بـأن الســـالم واالســتقرار يشــكالن حجــر الزاويــة األساســي 
للتقدم السياسي واالقتصادي، وكذلك للتنمية االجتماعية. 

وحيدوين األمل والتفاؤل بأن يتصـل موضـوع دورتنـا 
االستثنائية باملشاكل احلالية، وأن يساعدنا على وضـع برنـامج 
عملي املنحى للسياسات والربامج املتعلقة بالدور اهلام للتنميـة 
االجتماعيـة يف كـل البلـدان. ومـن املـهم لنـا أن نقـــوم بــاجلرد 

لكي نكون متأكدين إزاء املستقبل الذي نتقدم حنوه. 
وجيـب أن نسـتمر يف دورنـا احلاسـم يف دعـم التعــاون 
لوضع التنمية االجتماعية يف مركـز التزاماتنـا. وسـوف يتمثـل 
التحدي للسنوات املقبلة يف اإلفراج عن طاقــة تشـجيع التنميـة 
ـــري مــن قطاعــات اتمــع. وهنــاك  االجتماعيـة الكامنـة يف كث
حاجـة واضحـة القتحـام احلواجـز التقليديـة داخـل القطاعـــات 
احلكوميـة، بـني املنظمـات احلكوميـــة وغــري احلكوميــة، وبــني 
ـــب  القطـاعني العـام واخلـاص. والتعـاون ضـروري، وهـذا يتطل
مشـاركات جديــدة لــربامج التنميــة االجتماعيــة بــني خمتلــف 

قطاعات مجيع درجات احلكم يف اتمعات. 
وتقـدر بـروين دار الســـالم اجلــهود اجلاريــة يف األمــم 
املتحدة لتركيز انتباه أكرب على القضايـا االجتماعيـة الـيت تؤثـر 
جبميع جوانب احلياة، وترحب ذه اجلهود، وحنـن نتطلـع إىل 

مداوالت مثمرة وناجحة جدا يف هذه الدورة االستثنائية. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ملعايل السيد علـي النملـة، وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة 

يف اململكة العربية السعودية. 
السـيد النملـة (اململكـة العربيـة السـعودية): بســم اهللا 
الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسـالم علـى رسـول اهللا. 
سيدي الرئيس، السيدات والسادة، حتية طيبة لكـم مجيعـا مـن 
بالد العرب واملسلمني. أتشـرف بـأن أنقـل إىل مجعكـم املوقـر 
أطيـب حتيـات خـادم احلرمـني الشـريفني امللـك فـهد بـــن عبــد 
العزيـز آل سـعود، ملـك اململكـة العربيـة السـعودية وصـــاحب 
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السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عبـد العزيـز ويل العـهد نـائب 
رئيــس جملــس الــوزراء، ورئيــس احلــرس الوطــين، وصـــاحب 
السـمو امللكـي األمـري سـلطان بـن عبـــد العزيــز النــائب الثــاين 
لرئيس جملس الوزراء، وزير الدفـاع والطـريان واملفتـش العـام. 
وأن أتقـدم حلكومـة وشـعب سويسـرا الصديـــق ببــالغ الشــكر 
والتقديــر علــى اســــتضافة هـــذه الـــدورة االســـتثنائية املهمـــة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة إلجراء استعراض وتقومي لتنفيـذ 
نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة. وأهنـئ اللجنـة 
ـــدورة الــذي كــان حبــق  التحضرييـة الختيارهـا عنـوان هـذه ال
يعكس الواقع احلقيقـي الجتماعنـا هـذا. كمـا أهنئكـم، معـال 

الرئيس، على انتخابكم رئيسا هلذه الدورة. 
ـــــهت التنميــــة  رغـــم التحديـــات الكبـــرية الـــيت واج
االجتماعيــة فــــي الســنوات اخلمــس املاضيــة أي منــذ انعقــاد 
القمـة يف كوبنـــهاغن حــىت اآلن إال أن احلكومــات كمــا ورد 
فـــي تقريــر األمــني العــام اســتطاعت أن جتعــل فـــي مقدمـــــة 
أهدافهــا القضـاء علـــى الفقــر والعمالــة الكاملـــة والســعي إىل 
إقامـة جمتمعـات يسـودها األمـن واالسـتقرار الـــذي حــدث يف 
العـامل بزيـادة األولويـة املمنوحـة للتنميـة االجتماعيـة مبفهومــها 

الشامل. 
لقد أولت اململكة العربية السعودية جل اهتمامـها ملـا 
ورد يف إعـالن كوبنـهاغن وااللتزامـات الـواردة فيـه ووضعــت 
هذه االلتزامات نصب عينـها عنـد إعدادهـا خلططـها التنمويـة 
واالسترشاد مبا ورد يف برنامج العمـل الصـادر أيضـا عـن قمـة 
كوبنـهاغن. وإنـين أتفـق مـع معـايل األمـني العـام حيــــن أشـــار 
فــــي تقريـــره بــأن التحــدي الــذي واجــه اجلمعيــة العامـــة يف 
دورــا احلاليــة يكمــن يف حشــــد اإلرادة السياســـية وإعـــداد 
السياسات العامة واالسـتراتيجيات واألدوات العمليـة الالزمـة 
لوضـــع االلتزامـــات الـــواردة يف إعـــالن كوبنـــهاغن موضــــع 
التطبيـق. كمـا أنـــين أتفــق أيضــا مــع معــايل األمــني العــام يف 

استنتاجاته الواردة يف الفقرة ٨٩٩ من تقريره املقـدم إىل هـذه 
الدورة. 

لقــــد هيــــأت اململكــــــة العربيـــــة الســـــعودية بنيـــــة 
اقتصاديـــة وسياســـية واجتماعيـــة وثقافيـــة لتحقيــــق التنميــــة 
االجتماعيــة. وعملــت بشــكل مكثــف للقضــاء علــى الفقــــر 
واختــــذت اإلجــــراءات الوطنيــــة مثــــل زيــــادة مصروفــــــات 
الضمـان االجتمـاعي الـيت بلغـــت حــىت ايــة ١٩٩٩ ميالديــة 
ـــــة  مبلــــغ ٣٤٥ ٨٩٠ ٦٨٤ ١٢ مــــن الــــدوالرات األمريكي
باعتبار أن ذلك ضرورة أخالقية وسياسية ودينية واقتصادية. 

أمـا عـن تعزيـز هـدف العمالـة الكاملـة بوصفـها أوليــة 
ـــد عملــت اململكــة العربيــة  سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة فق
السعودية على تكثيـف جـهودها إلجيـاد فـرص العمـل املناسـبة 
ملواطنيها من اجلنسني سـواء يف القطـاع احلكومـي أو األهلـي؛ 
وإن كان التوجه حاليا قائما على تكثيف توظيف السـعوديني 
يف القطاع األهلي. كما أن اململكة العربية السعودية ومبحـض 
إرادا وحاجتها تستضيف أعـدادا كبـرية مـن األيـدي العاملـة 
مـن اجلنســـني تقــدر بــاملاليني معظمــهم مــن الــدول الناميــة. 
واململكة العربية السعودية مع ما تقدمه للعمـال األجـانب مـن 
أجور مناسبة ومرضية ال تفـرض علـى أجورهـم أي نـوع مـن 
أنـواع الضرائـب أو الرسـوم ومتنحـــهم احلريــة التامــة دون أي 
قيـود لتحويـل مدخراـم إىل أوطـام الـيت تبلـــغ ســنويا آالف 
املاليـني مـن الـدوالرات األمريكيـة. ويعملـون جنبـا إىل جنــب 
مـــع العمالـــة الوطنيـــة يف ظـــل عالقـــة يســـودها االســـــتقرار 
واالطمئنان. ويرغبون دائما يف البقاء معنا بعد انتهاء عقودهم 
على اعتبار أم عمال مؤقتون وليسوا مهاجرين. كمـا تعمـل 
ــــق االندمـــاج  حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية علــى حتقي
ــه  االجتمـاعي واألمـن والعـدل وتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايت
وعدم التمييز والتسامح. فقد اختذت اململكة العربية السعودية 
ـــالعدل وحيــرم الظلــم بكــل  القـرآن الكـرمي دسـتورا هلـا يـأمر ب
أشكاله وحيافظ على كرامة اإلنسان ذكرا أو أنثى ويلغي كــل 
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عوامــل التفرقــة بــني النــاس ويوجــــب التكـــافل االجتمـــاعي 
ــــن  ويشـــرع محايـــة حقـــوق اإلنســـان األساســـية ويعدهـــا م
الضرورات اخلمس فهو حيمي النفس والعقل والعرض والديـن 

واملال. 
كمــا أن اململكــة العربيــة الســــعودية تلـــتزم بـــإعالن 
القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن منظمـة املؤمتـر 
اإلسـالمي عـام ١٤١٠ هجريـة، ١٩٩٠ ميالديـة. كمـا تلــتزم 
اململكة بإعالن املبادئ واحلقـوق األساسـية يف العمـل الصـادر 
عن منظمة العمل الدولية. وقد صـادقت اململكـة علـى العديـد 
من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف نطاق األمـم 

املتحدة. 
أمـا عـن حتقيـق أهـداف فـرص حصـول اجلميـــع علــى 
ــــإن اململكـــة العربيـــة  التعليــم والرعايــة الصحيــة دون متيــيز ف
الســعودية توفــر التعليــم اــاين بــدءا مــن احلضانــة وريــــاض 
األطفـال حـىت اجلامعـات جلميـع مـن يعيـش علـى أرضــها دون 
استثناء وتنشر املدارس يف مجيع أحناء الوطن كما توفر التعليـم 
أيضـا لبعـض الفئـات اخلاصـة يف اتمـع مثـــل املعــاقني وكبــار 
الســن. كمــا مت توفــري املستشــفيات والعــالج اــاين جلميــــع 
املواطنني لتقدمي رعاية صحية مناسبة لضمان جمتمـع خـال مـن 
األمراض. لقد أسهمت حكومة اململكـة العربيـة السـعودية يف 
دعم بعض الدول النامية الصديقة والشقيقة وقدمت هلا العون 
واملساعدة بصيغة مساعدات إغاثية غري مشروطة. وإسهامات 
يف مشـروعات تنمويـة مـن خـالل القنـوات الثنائيـة واإلقليميـــة 
ـــــدول  والدوليـــة. فقـــد بلـــغ إمجـــايل مســـاعدات اململكـــة لل
ـــــة عــــام ١٩٩٩  ٧٥ مليـــارا و ٣٤ مليـــون دوالر حـــىت اي
ميالديـة، متثـل مـا نسـبته أكـثر مـــن ٤ يف املائــة مــن املتوســط 
السنـــوي مــن إمجالــي ناجتهــــا الوطــين. وقــد استفــادت مــن 
ـــف القــارات  هــذا الدعـــم والعـون ٧٢ دولــة ناميـــة فــي خمتل
منـها ٤١ دولـة أفريقيـة و ٢٣ دولــة آســيوية و ٨ دول ناميــة 

أخرى. 

ويعــد الصنــدوق الســعودي للتنميــة القنــاة الرئيســـية 
للمساعدات اليت تقدمها حكومة اململكة العربيـة السـعودية إذ 
تقتصـر مهمتـه علـى تقـدمي قـروض إمنائيـة ميسـرة جـدا للــدول 
النامية لإلسهام يف متويل مشاريعها. وتسدد قروض الصندوق 
ــــني ١٥ ســـنة و ٣٠ ســـنة وبتكلفـــة  علــى فــترات تــتراوح ب
منخفضة جدا. وميثـل عنصـر املنحـة يف هـذه القـروض حـوايل 
٥٠ يف املائة. وبالتايل فإا ليست قروضا جتارية أو مشروطة. 
فالصندوق يعتمد على موارده الذاتية املدورة بقـدر مـا تسـدد 
الــدول املقترضــة ديوــا هلــذا الصنــدوق بقــدر مــا يســــتطيع 
االسـتمرار يف إقـراض دول أخـرى. وقــروض هــذا الصنــدوق 

غري قابلة لإللغاء. 
يف اخلتــــام، ال يتســــع اــــال لإلشــــــارة إىل مجيـــــع 
اإلجنـازات يف سـبيل التنميـة االجتماعيـة الشـــاملة الــيت ترتكــز 
على ما جاء يف إعالن كوبنـهاغن ألن تلـك اإلجنـازات كثـرية 
جـدا يف عـدة جمـاالت ال ميكـن حصرهـا ومـــن أمهــها الصحــة 
واإلســـكان والزراعـــة والصناعـــة والكـــهرباء وحتليـــــة امليــــاه 
واالتصـاالت اهلاتفيـة واملواصـالت وغـــري ذلــك. فــهذه كلــها 
مدعومـــة مـــن الدولـــة مبنـــح جمانيـــة وقـــروض خاليـــــة مــــن 
الفـائدة. وختامـا، فـإنين علـى ثقـــة كبــرية مــن أننــا ســنتوصل 
إن شاء اهللا يف اية اجتماعاتنا هـذه إىل مـا يرضـي طموحاتنـا 
ويتفــق مــع خصوصيــات كــل بلــد ومعتقداتــــه. وسنســـتفيد 
حنـن يف اململكـة العربيـة الســـعودية مــن مــا تتوصلــون إليــه يف 

هذا اللقاء. 
ـــــــام  وال يفوتــــــين أن أتقــــــدم ملعــــــايل األمــــــني الع
ـــــيت قــــاموا  ومجيـــع العـــاملني معـــه علـــى اجلـــهود احلثيثـــة ال
ا، بالشكر، وخاصة أعضاء اللجنة التحضريية والســكرتارية. 
والشـــكر موصـــول أيضـــــا لألخــــوة واألخــــوات املــــترمجني 
ـــات إىل مجيــع احلضــور  الفوريـني جلـهودهم يف إيصـال املعلوم
ـــيت يفــهموا. شــكرا لكــم مجيعــا أيــها الســادات  باللغـات ال
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والســادة علــى إصغــائكم راجيــا الجتمــاعكم هــذا النجــــاح 
والتوفيق. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لسعادة األونرابل هاميلتون الشلي، وزير التحـول االجتمـاعي 

يف بربادوس. 
الســيد الشــــلي (بربـــادوس) (تكلـــم باالنكليزيـــة): 
أعـــرب، أوال، عـــن تقديـــر وفـــدي للحكومـــة السويســـــرية 

الستضافتها هلذا املؤمتر وجلميع املمثلني. 
ويشرفين كثريا أن أكون هنا اليوم مع قادة من أرجاء 
العـامل، مـن احلكومـــات ومــن غــري احلكومــات، ألؤكــد مــن 
جديــد الــتزام حكومــــة بربـــادوس بـــإعالن وبرنـــامج عمـــل 

كوبنهاغن الصادرين عام ١٩٩٥. 
وقد ركّزت هـذه الوثيقـة اهتمـام العـامل علـى احلاجـة 
املاســة إىل إقامــة إطــار اجتمــــاعي مـــن أجـــل حتقيـــق تنميـــة 
مستدامة، حمورها اإلنسان. وبعد مرور مخس سـنوات، ميكـن 
أن خنلص إىل أن أهداف والتزامـات برنـامج عمـل كوبنـهاغن 
ما زالت ملحة وضرورية للغاية. فمسـائل القضـاء علـى الفقـر 
واإلدمــاج االجتمــاعي والعمالــة املنتجــة بــرزت يف املقدمـــة، 
ـــة  وكـانت هنـاك توقعـات كبـرية باختـاذ بعـض التدابـري اإلجيابي
ملعاجلة تلك املسائل. وقد استجدت، منذ ذلك الوقـت، قيـود 
عاملية شديدة، حدت من اجلهود اليت يبذهلا كثـريون يف العـامل 
النامي من أجل حتقيق األهداف احملددة وااللتزامات املقطوعـة 

يف عام ١٩٩٥. 
وبينما يهيئ التكامل االقتصادي العاملي فرصـا للنـاس 
ــــات واســـعة  يف مجيــع أحنــاء العــامل، مــا زالــت هنــاك اختالف
ــــني البلـــدان يف جمـــاالت توســـيع التجـــارة، وجـــذب  فيمــا ب
االستثمارات واستعمال التكنولوجيات اجلديـدة. ويف أمريكـا 
الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، حيـــث انتشــــر النمــــو 
االقتصادي على نطاق واسع، زاد عدد الفقراء بنحو ٣ ماليني 

شـخص يف السـنة، يف النصـف األول مـن التسـعينات، وذلـــك 
ــــة  وفقـــا إلحصـــاءات مســـتمدة مـــن البنـــك الـــدويل واللجن

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
ويف ظـل اخللفيـة املظلمـــة، ظــهرت حتديــات جديــدة 
أيضـا. فآفـة الوبـاء املتفشــي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/ 
متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) واستعمال املخــدرات 
واالجتـار بـاملخدرات ـدد بتحويـل املـوارد املخصصـة للتنميـــة 
االجتماعيــة عــن أغراضــها وإحــداث نتــائج معاكســة علــــى 
اتمـع بصـــورة عامــة وعلــى الفقــراء بصــورة خاصــة. وقــد 
تــأثرت بربــادوس بــاملثل ــذه احلــاالت الــيت تنطــــوي علـــى 
حتديات من الناحية االجتماعية. لكنها حـافظت علـى سياسـة 
التحـول االجتمـاعي. وركزنـا االهتمـام علـى مخســـة جمــاالت 
للعمل على سـبيل األولويـة: أوال، القضـاء علـى الفقـر؛ وثانيـا 
تعزيـز االدمـاج االجتمـاعي؛ وثالثـا، العمالـــة املنتجــة؛ ورابعــا 
املساواة واإلنصاف بني الرجـال والنسـاء؛ وخامسـا، وبطبيعـة 
احلـال، احلـد مـن آثـــار وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/ 

متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز). 
وقد عمدت وزارة التحول االجتماعي، بالتعاون مـع 
وزاريت املاليـة والصحـة، واملنظمـــات غــري احلكوميــة واتمــع 
املدين، إىل اختاذ تدابــري تدرجييـة ملعاجلـة تلـك اـاالت. فنحـن 
ـــــة مــــن اخلدمــــات  نشـــترك معـــا يف املســـؤولية عـــن جمموع
االجتماعية، تشمل رعاية الطفولة والعناية باملسنني من خـالل 
جملـس املسـاعدة الوطـين، والتنميـة اتمعيـة، والرفـــاه، وتنميــة 
املنـاطق احلضريـة، والعجـز، ومكتـب شـــؤون الفقــر ومكتــب 

شؤون املرأة. 
وكما أكدت مع كثريين غـريي منـذ أقـل مـن شـهر، 
يف مؤمتر قمــة بيجـني + ٥ بنيويـورك، فـإن تـأنيث الفقـر علـى 
نطاق عاملي مثار قلق متزايد. وتنطبق هذه الظاهرة أيضا علـى 
منطقيت – منطقة البحر الكارييب – حيـث جنـد أن املـرأة عائلـة 
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ــايل، يف  وحيـدة لألسـرة املعيشـية، يف كثـري مـن األحيـان. وبالت
بربادوس، جرى حتديد القضـاء علـى الفقـر بوصفـه جمـاال مـن 
اــاالت ذات األولويــة للعمــل مــن أجــل مجيــع اموعـــات 
الضعيفـة. وأنشـــأت بربــادوس صندوقــا للقضــاء علــى الفقــر 
وشـرعت يف اختـاذ جمموعـة مـن التدابـري لزيـادة أنشـطة إنشـــاء 
املشاريع واحلد من البطالة بني الشباب والنساء، وما هـو أهـم 
مـن ذلـك، للمسـاعدة علـى متكـني املنظمـــات غــري احلكوميــة 
واملنظمات ذات القاعدة اتمعية. وجدير باملالحظـة أن هـذه 

اجلهود متوهلا حكومة بربادوس وحدها. 
وأنشــــأت بربــــادوس أيضــــا صندوقــــا لالســــــتثمار 
االجتماعي يقدم القروض للفقراء أو احملرومني لتشـجيع إقامـة 
املشـاريع التجاريـة الصغـرية. ومت الشـروع يف برنـامج لتجديــد 
املناطق احلضرية، دف حتويل عـدة منـاطق سـكنية صعبـة إىل 
مواقـع إسـكان أفضـــل مــن أجــل أفقــر الشــرائح يف جمتمعنــا. 
واهلدف من هذه االستراتيجية اإلمنائيـة هـو منـح الفقـراء حـق 

امتالك األراضي عن طريق توفري منح من احلكومة. 
ومن املبادرات األخرى اليت تضطلع ـا هـذه الـوزارة 
اجلديدة استئصال شأفة الفقر، استحداث برنامج اإلغاثة لعـام 
٢٠٠٠، الـذي يركـز االهتمـام علـى إجـراءات متابعـة مكثفــة 
ـــيت يعوهلــا  لتلبيـة احتياجـات األفـراد وخاصـة األسـر الكبـرية ال
أحد األبوين مبفـرده. وحنـن أيضـا بصـدد حتويـل إدارة الرعايـة 
ــــرة، حـــىت يتســـىن تلبيـــة  التقليديــة إىل مكتــب لشــؤون األس

احتياجات األسرة كوحدة. 
وقـام جملـس املسـاعدة الوطـين، املكلـف بواليـة توفـــري 
املساعدة للمعوزين واملسنني بصورة رئيسية، بتحويل اهتمامه 
حنـو توفـري بيئـة معيشـية أكـثر جاذبيـة ملـن يرعـاهم. ومـن أهــم 
ــــتراتيجيتنا االضطـــالع بربنـــامج إلعـــادة تصميـــم  دعــائم اس
املنــازل، وإزالــة الشــجريات مــن ممتلكــات املســنني الفقـــراء، 

باإلضافة إىل خطة مقترحة لتوفـري خدمـة الرعايـة املرتليـة هلـم، 
سبعة أيام يف األسبوع. 

ويشكل األشخاص ذوو اإلعاقات فئة اسـتبعدت مـن 
التيــار الرئيســي للمجتمــع. لذلــك أعــدت احلكومــة �ورقـــة 
خضــراء� تــرد فيــها السياســــات والـــربامج واألنشـــطة الـــيت 

ستمكِّن املعوقني وحتميهم. 
وجيـــري حاليـــا إعـــداد سياســـة وطنيـــة للشـــــيوخة. 
ـــادوس هــو ٧٢ ســنة للذكــور  فمتوسـط العمـر املتوقـع يف برب
و ٧٧ سنة لإلناث. ومن اجلدير بالذكر، مع ذلـك، أن هنـاك 
ــــاوز ســـنهم املائـــة يعيشـــون يف  أكــثر مــن ١٦٤ شــخصا جت
بربادوس. وتسعى السياسة اخلاصـة بالشـيوخة إىل كفالـة متتـع 
كبــار الســن بنوعيــة احليــاة الالزمــــة للحفـــاظ علـــى الرفـــاه 
الشــخصي، وتعتــرب عنصــرا أساســيا يف التحضــريات اخلاصـــة 

بتلبية حتديات تقدم السكان يف السن. 
وذكــرت العمالــة كعــــامل مـــن العوامـــل األساســـية 
لتحقيـق التكـامل االجتمــاعي. فقــد أنشــأت بربــادوس نظــام 
معلومات لسوق العمل، بغية تسهيل وصـول اجلميـع، بشـكل 
علــين ويف الوقــت املناســب، إىل املعلومــات املتصلــــة بســـوق 
العمل واملتعلقة باملسائل اليت تؤثـر علـى املسـتعملني مـن مجيـع 
الفئـات. وقمنـا أيضـا بإنشـاء جلنـة استشـارية ملعلومـات سـوق 
ــراكة  العمـل لتوجيـه أنشـطة النظـام املذكـور. وهـذه اللجنـة ش
بـني القطـاعني العـام واخلـاص، ونقابـات العمـال، ومؤسســات 
التعليـم والتدريـب. وتنتقـل بربـادوس حاليـا مـن منـــط املراكــز 
اتمعيــة التقليديــة إىل منــط مراكــز املــوارد الــيت تتــاح فيــــها 
احلواسـيب والـربامج املختلفــة ملســاعدة البــاحثني عــن العمــل 

وغريهم يف احلصول على املعلومات. 
ويف عمليــة التصــدي ملشــكلة فــريوس نقــص املناعـــة 
البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتســـب (اإليــدز)، أنشــأت 
بربـادوس اللجنـة الوطنيـة لإليـدز، ملواجهـــة املشــاكل املعقــدة 
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املرتبطة بتفشي وباء فريوس نقص املناعة البشـرية. ووضعـت، 
مــن خــالل اللجنــة، برامــج التوعيــة العامــة وجــــرت توعيـــة 
وتثقيـف اجلمـهور يف برامـــج الوقايــة مــن اإليــدز، وحصلــت 
اجلهود املبذولة ملعاجلة هذا املرض، على مزيـد مـن الدعـم مـن 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسـب، الـذي ميثـل اسـتجابة 

شاملة لتحدي وباء اإليدز. 
وبينمـا نقـــوم ــذه اجلــهود علــى املســتوى الوطــين، 
ـــيت تعــهدنا ــا يف كوبنــهاغن، نــرى أن  عمـال بااللتزامـات ال
هـذه الـدورة االسـتثنائية املعقـودة يف جنيـف يف عـــام ٢٠٠٠، 
مناسـبة السـتعراض وتنشـيط زخـــم احلكومــات، والوكــاالت 
احلكوميـــة الدوليــــة، ونقابــــات العمــــال، وأربــــاب العمــــل 
واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات ذات القـاعدة اتمعيـة، 
ومجيع العناصر الفاعلة األخرى يف اتمـع املـدين، كـي تعمـل 
معا على إعداد مبادرات جديـدة للتغلـب علـى بيئتنـا الزاخـرة 
بالتحديات. ونعترب هـذه الـدورة أيضـا فرصـة سـاحنة لتشـجيع 
اسـتراتيجيات تســـتهدف حتقيــق التنميــة االجتماعيــة والعمــل 
ـــذ الكــامل لاللتزامــات الــيت تعــهدت ــا البلــدان  علـى التنفي
املتقدمــة النمــو والناميــة يف مؤمتــر قمــــة التنميـــة االجتماعيـــة 

لعام ١٩٩٥. 
وكما قلت يف مؤمتر بيجني + ٥، أود أن ُأذكِّر مجيع 
املمثلـني بأننـا لـن نسـمح ألي عقبـــة بــأن تعلــو علــى القضيــة 

املنشودة يف جمال مكافحتنا آلفة الفقر. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): ُأعطـي الكلمــة 
ـــر احلكــم  لسـعادة األونرابـل غالديـس كوكـوروي، نائبـة وزي

احمللي يف بوتسوانا. 
الســــــيدة كوكــــــوروي (بوتســــــوانا) (تكلمــــــــت 
باالنكليزية): مضت مخس سـنوات علـى مؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنمية االجتماعية الذي عقدته األمـم املتحـدة وكـانت القـوة 

الدافعة ملؤمتــر القمـة يف اجتـاه إجيـاد توافـق آراء دويل مـن أجـل 
العمـل املتضـافر يف سـبيل القضـاء علـى الفقـر، ويئـة وظــائف 
ـــة أمــور أخــرى.  منتجـة وتعزيـز التكـامل االجتمـاعي، يف مجل
وكـانت السـمة املمـيزة ملؤمتـــر القمــة اعتمــاد إعــالن يتضمــن 

١٠ التزامات حامسة وبرنامج للعمل. 
ـــالن وبرنــامج العمــل يف حتقيــق  وتتمثـل فحـوى اإلع
التنمية املستدامة اليت حمورها البشر. وكان هذا هو حقـا حمـور 
اجلهود اإلمنائية يف بوتسوانا منذ انطالق خطة التنميـة الوطنيـة 
األوىل (١٩٦٨-١٩٧٣) وحـــــىت اخلطـــــة الثامنـــــة احلاليــــــة 
(١٩٩٧-٢٠٠٣). ويتجلـى اهلـدف يف رفـع مسـتوى معيشــة 
ـــادرات  الشــعب يف بوتســوانا. ولــذا، جيــري تنفيــذ مجيــع املب
والـربامج احلكوميـــة ــذه الــروح، وعلــى هــذا النحــو، فإــا 
تسترشــد بأربعــة أهــــداف وطنيـــة عنـــد التخطيـــط: التنميـــة 
املســــتدامة، والنمــــــو االقتصـــــادي الســـــريع، واالســـــتقالل 

االقتصادي والعدالة االجتماعية. 
واتســـاقا مـــع النتـــائج الـــيت متخضـــت عنـــــها قمــــة 
كوبنهاغن، أعدت بوتسـوانا عـددا مـن السياسـات والـربامج، 
وذلك يف إطار خطة التنمية الوطنية الثامنـة، بغيـة تنفيـذ نتـائج 
القمـة. ومـن بـني هـذه املبـادرات والـربامج السياســـية الوطنيــة 
للســكان لعــــام ١٩٩٧، واملـــرأة يف السياســـة اإلمنائيـــة لعـــام 
١٩٩٥، وسياســة الشــباب لعـــام ١٩٩٦، وسياســـة التنميـــة 
ـــا لعــام ٢٠١٦، وذلــك علــى  الصناعيـة لعـام ١٩٩٧، ورؤيتن

سبيل املثال، ال احلصر. 
وبالتعـاون مـــع الشــركاء يف التنميــة، مثــل وكــاالت 
األمــم املتحــدة، واملنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة واتمــــع 
املدين، شرعت حكومة بوتسوانا يف االضطالع باملهمة اهلائلـة 
لتنفيذ خمتلف بنود هذه السياسات. وحترص احلكومة على أن 
تنفــذ بــال هــــــوادة سياســات مــن قبيــل السياســات املتعلقـــة 
باملرأة، والشبـــــاب، واملعاقــني، بـل وأن تتخـذ مـن املبـادرات 
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مـا يسـتهدف األطفـال، ال سـيما اليتـامى نتيجـة تفشـــي وبــاء 
ـــك يف إطــار دعــم  فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وذل
جــهودها الراميــة لتحســني معيشــة املواطنــني. وعلــى املـــدى 
الطويـل، وبعـد تلبيــة تطلعــات خمتلــف الفئــات مــن الســكان 
واحتياجاا، يفترض أن يسـهم ذلـك إسـهاما كبـريا يف حتقيـق 
التكامل االجتماعي - وهو التزام نشارك فيه مجيعـا كأعضـاء 

يف اتمع الدويل. 
إن قدرتنا على تنفيـذ مثـل هـذه السياسـات، املوجهـة 
حنـو حتسـني رفـاه اإلنســـان، ال ميكــن أن تــؤدي إىل نتــائج يف 
غياب بيئة اقتصادية وقانونية واجتماعية وسياسية مؤاتية. ويف 
هذا الصدد، فإن حكومة بوتسـوانا مل تدخـر وسـعا مـن أجـل 
يئـة وتعزيـز بيئـة تسـمح بترسـيخ جـــذور التنميــة املســتدامة. 
ومن الناحية السياسية، فإن بوتسـوانا قـد عرفـت بأـا إحـدى 
الدميقراطيات النشطة يف أفريقيـا. ويعـزى ذلـك إىل حـد كبـري 
ـــى يف نظــام (كغوتيــا)، الــذي يســمح  إىل تقاليدهـا الـيت تتجل
للمواطنني باإلعراب عن آرائهم دون أيــة قيـود، بينمـا يكنـون 
االحترام بعضهم لبعض. وينص الدسـتور أيضـا علـى املسـاواة 
بـــني اجلميـــع أمـــام القـــانون، بصـــرف النظـــر عـــن الوضــــع 
االجتمـــاعي، أو اللـــون، أو العقيـــدة، أو الديـــن أو االنتمــــاء 

السياسي. 
وخــالل الســنوات األخــرية، بــات مــن الواضــــح أن 
النساء ال يتبوأن مناصب يف كوادر صنع القـرار علـى خـالف 
نظرائهم من الرجال، كمـا أـن ال يسـتفدن مـن الفـرص الـيت 

تتيحها العملية اإلمنائية يف البالد. 
وقد لوحظ نفس الشـيء خـالل املؤمتـر العـاملي الرابـع 
املعــين بــاملرأة، الــذي انعقــد يف بيجــــني ســـنة ١٩٩٥. وقـــد 
حددت حكومة بوتسوانا منذ ذلك الوقـت سـتة مـن جمـاالت 
االهتمام احلامسة اإلثىن عشر الـواردة يف منـهاج عمـل بيجـني، 
ووضعـت سياسـة بشـأن املـــرأة يف التنميــة بغيــة معاجلــة هــذه 

القضايا. وانطالقا مـن هـذه السياسـة، شـرعنا عـام ١٩٩٨ يف 
تنفيـذ برنـامج جنسـاين وطـين يتضمـن تصـــورا طويــل األجــل 
بشأن نوع اجلنس والتنمية. ويـهدف هـذا الربنـامج إىل زيـادة 
الوعي بالفوارق بني اجلنسني فيمـا يتعلـق بـالتخطيط اإلمنـائي، 
والتعليم، والتدريب على املـهارات، ولتعزيـز صحـة املـرأة، مبـا 
يف ذلـك الصحـة واحلقـوق اإلجنابيـة؛ والدعـوة إىل إلغـاء مجيــع 
املمارسـات والقوانـني االقتصاديـة والثقافيـة السـلبية الـيت تزيـــد 

من حدة التفاوتات بني الرجل واملرأة. 
وقد أحرز تقدم ملحوظ يف هذا اـال. وعلـى سـبيل 
املثـال، ارتفعـت نسـبة النســـاء يف الربملــان نتيجــة لالنتخابــات 
الوطنية األخرية، الـيت أجريـت يف شـهر تشـرين األول/أكتوبـر 
ــــام ١٩٩٤ إىل ١٨ يف املائـــة،  ١٩٩٩، مــن ٩ يف املائــة يف ع
كما ارتفعت نسبتهن يف جملـس الـوزراء مـن ٦.٦ يف املائـة يف 
عام ١٩٩٤ إىل ٤٥ يف املائة عام ١٩٩٩. ويف احلالة األخـرية 
نكـون قـد جتاوزنـا هـدف الثالثـني يف املائـة الـذي نـــص عليــه 
اإلعالن الصادر عن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشـأن 
نــــوع اجلنس والتنمية. ولكن علـى مسـتوى احلكومـة احملليـة، 
ال يـزال متثيـل النسـاء دون نسـبة ٣٠ يف املائـة الـيت أوصـى ــا 
كـل مـن إعـالن اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي ومنــهاج 

عمل بيجني. 
وقد حدد مؤمتر قمة كوبنهاغن قضيـة الفقـر بوصفـها 
ـــيت تواجــه العــامل، وإحــدى  أحـد جمـاالت االهتمـام احلامسـة ال
املشاكل اليت ينبغي معاجلتها بقوة. وحنن يف بوتسوانا قد قبلنـا 
هذا التحدي منـذ زمـن بعيـد وجعلنـاه أحـد أهـداف سياسـتنا 
ـــتقصاء  العريضـة. وقـد أصبـح ذلـك أكـثر ضـرورة نتيجـة االس
عـن دخـل األسـرة واإلنفـاق خـــالل الفــترة ١٩٨٥-١٩٨٦، 
والـذي بيـن أن ٥٩ يف املائـة مـــن الســكان يعيشــون يف فقــر. 
ويوجد أغلبيتهم يف املناطق الريفية. وبعد اجلهود املنسـقة الـيت 
بذلتها احلكومة للحد مـن الفقـر، سـجلت دراسـة أجريـت يف 
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عـامي ١٩٩٣ و ١٩٩٤ اخنفاضـا بلغـت نســـبته ١٢ يف املائــة 
يف مستويات الفقر. 

ويرجع السبب املباشر لتفشـي الفقـر بـني أبنـاء شـعبنا 
النعدام الدخل، الذي يرتبـط بـدوره بعـدم توفـر العمالـة ذات 
األجر، وعدم كفاية فرص العمل احلر. وتعـاجل بوتسـوانا هـذه 
املشكلة من خـالل مبـادرات خمتلفـة تدخـل يف إطـار اـاالت 
ــــــع االقتصـــــادي، والتمكـــــني االقتصـــــادي  العريضــــة للتنوي
للمواطنني، وإصالح القطاع العام واالنضباط املايل. كما أننـا 
نقدم املوارد من خالل عدد من الربامج، مثل معاشات تقـاعد 
املســنني، وبرامــج املســاعدة للمعدمــــني، وخطـــط املســـاعدة 
الزراعيـة، إىل الفئـات احملرومـة، والـيت يتـهددها الفقـــر املدقــع. 
وحنـن نـدرك أن هنـاك حاجـة لوضـــع اســتراتيجيات لتحســني 
اسـتهداف هـــذه الــربامج وأيضــا إلجيــاد مســتوى أعلــى مــن 

إشراك اتمعات احمللية واملشاركة يف أنشطة التنمية. 
وحتتل مواجهة البطالة مكانا بـارزا بنفـس الدرجـة يف 
اخلطـة اإلمنائيـة احلاليـة يف بوتسـوانا. وبينمـا حققـت بوتســوانا 
منـوا اقتصاديـا سـريعا بلغـــت نســبته حنــو ١٠ يف املائــة ســنويا 
طوال العقدين املاضيني، ممـا أوجـد العديـد مـن فـرص العمـل، 
فلـم يتواكـب ذلـك مـع األعـــداد املــتزايدة مــن البــاحثني عــن 
عمــل. وتفيــد أحــدث البيانــات املســــتمدة مـــن االســـتقصاء 
السـكاين الـذي أجـري عـام ١٩٩٨، أن البطالـة تقـــدر بنســبة 
١٩.٦ يف املائة من القوى العاملة. وميثـل هـذا اخنفاضـا بنسـبة 
ــــن نســـبة ٢١,٥ يف املائـــة املقـــدرة يف عـــام  ١,٩ يف املائــة م
١٩٩٦. وقد تكــــون هـــــــــذه اإلحصـاءات مشـجعة، إال أنـه 

ما زال ينبغي عمل الكثري. 
وترمي استراتيجية احلكومة إىل احلـد مـن البطالـة مـن 
ـــذه الغايــة، فــإن  خـالل النمـو االقتصـادي املتنـوع. وحتقيقـا هل
احلكومة بصدد حتديد الصناعات واملنتجات الـيت تتمتـع مبزايـا 
نسبية وجتتذب االستثمارات األجنبيـة املباشـرة مسـايرة الجتـاه 

العوملة. وحنن ملـتزمون أيضـا بتطويـر قـاعدة للمـوارد البشـرية 
الوطنية املاهرة والصحية، واليت سوف متكننا من املضـي قدمـا 
فـــــي تنمية اقتصاد البالد. ومع ذلـك، فـإن جـهودنا الداخليـة 
ال بد وأن تكملها بيئة عاملية داعمة كيمـا يتسـىن لنـا مواجهـة 

حتديات العوملة بصورة أفضل. 
وختامـا، فـإن بوتسـوانا تلـــتزم التزامــا كــامال بتنفيــذ 
إعـالن وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن. وقـد أحرزنـا بعـض التقــدم 
الكبري يف بعض ااالت وإن كنا نـدرك أنـه ال يـزال علينـا أن 
نفعل الكثري يف جماالت عديدة أخرى. ولـن ندخـر وسـعا مـن 

أجل حتقيق املقاصد احلميدة هلذه القمة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
اآلن لسـعادة السـيد فـوان فدريكـو بـوش، نـائب وزيـر العمــل 

والشؤون االجتماعية يف أوروغواي. 
ــــم باإلســـبانية):  الســيد بوســش (أوروغــواي) (تكل
يشـرفين أن عينـت رئيسـا لوفـد مجهوريـة أوروغـواي الشـــرقية 
وأن أشارك يف هذه الدورة االســتثنائية للجمعيـة العامـة لتقييـم 
آثار تنفيذ االلتزامات املربمة يف كوبنـهاغن وإلقـاء نظـرة علـى 

التنمية االجتماعية خالل عملية العوملة اجلارية حاليا. 
ــــــية لسياســـــات بلـــــدي  كــــانت األهــــداف الرئيس
االقتصادية، خالل السـنني اخلمـس عشـرة األخـرية، احلـد مـن 
التضخم الذي يعترب أشق عبء علـى القطاعـات ذات الدخـل 
احملدود من السكان؛ وزيادة االنفتـاح علـى اخلـارج بتخفيـض 
الرسوم اجلمركية؛ واالنضمام إىل السوق املشتركة للمخروط 
اجلنويب؛ واتباع سياسة ضريبية تساعد علـى تـوازن حسـابات 

القطاع العام. 
وميكننا أن نقول إن بلدنا قد منا اقتصاديا. بل إننـا إذا 
ما قارنا القوة الشرائية لألجور يف عـام ١٩٩٥ بعـام ١٩٩٩، 
لرأينا منوا بنسبة ٤ يف املائة يف تلك الفترة. وزاد النـاتج احمللـي 
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اإلمجـايل مــن عــام ١٩٩١ إىل عــام ١٩٩٨ بنســبة ٣٤,٥ يف 
املائة، باستخدام القيم الثابتة لعام ١٩٨٣. 

وفيمـا يتعلـق بتوزيـع الدخـل وتركـيزه يف الفـــترة مــن 
١٩٩٠ إىل ١٩٩٧، زاد نصيـب الدخـل اإلمجـــايل ألفقــر ٤٠ 
ـــا اخنفــض  يف املائـة مـن األسـر مـن ٢٠ إىل ٢٢ يف املائـة؛ بينم
نصيب إمجايل دخل أغىن ١٠ يف املائة مـن األسـر مـن ٣١ إىل 
٢٨,٥ يف املائـة. ومـع ذلـك، كـان يف فـترة الســنتني ١٩٩٨-

١٩٩٩ اجتاه إىل تركيز الدخل. 
ويف السياق اإلقليمي، يظهر بلدنا مسـتوى عاليـا مـن 
التنميــة االجتماعيــة. وليــس هــذا بســبب النمــو االقتصـــادي 
ــة،  فحسـب، ولكـن أيضـا بسـبب االهتمـام بالعدالـة االجتماعي
اليت عزز استمرارها خالل هذه السنني حتقيق درحة عالية مـن 

االستقرار الدميقراطي. 
يف عام ١٩٩٧ احتلت أوروغواي املركز الثالث بـني 
دول أمريكا الالتينية يف مؤشـر التنميـة البشـرية، وكـان لديـها 
أدىن مستوى من الفقر. وعندما يعـدل مؤشـر التنميـة البشـرية 
باستخدام معامل �جيين�، يصبح بلدنـا يف املركـز األول مـن 
حيـث التنميـة البشـرية. واخنفضـت نسـبة األسـر الواقعـة حتــت 
ـــة عــام ١٩٩٠ إىل ٦ يف املائــة يف  خـط الفقـر مـن ١٢ يف املائ

عام ١٩٩٧. 
وأجـرت أوروغـــواي إصالحــات عميقــة يف التعليــم. 
وخالل أكثر من قرن ظل ـج أوروغـواي جتـاه التعليـم قائمـا 
ــــل  علــى إلزاميــه التعليــم األساســي وجمانيــة التعليــم يف املراح
األوليـة والثانويـة واجلامعيـة. وعـالوة علـــى ذلــك، كــان مــن 
الضـروري حتديـد أهـداف جديـدة. وتقـوم املبـادئ التوجيهيـــة 
األساسية لعملية اإلصالح هذه على أسـاس احلاجـة إىل إعـادة 
صياغـة دور التعليـم باعتبـاره عـامال مـن عوامـل تنميـة الوعـــي 
الثقايف والعلمي وزيـادة املـوارد البشـرية للبلـد، وإعطـاء املزيـد 
من الدينامية لقنوات احلراك االجتماعي وحتديـث العالقـة بـني 

التعليم والعملية اإلنتاجيـة. ونـرى أن اإلصـالح التعليمـي هـذا 
ـــا  كـان واحـدا مـن جوانـب السياسـة االجتماعيـة الـيت كـان هل
أعظم األثر على التغلب علـى الفقـر يف القطاعـات الـيت يسـود 

فيها الفقر. 
ـــا التعليميــة  يف بدايـة عـام ١٩٩٥ قمنـا بتوسـيع براجمن
لتشـمل األطفـال يف عمـر الرابعـة واخلامسـة، وبالتـايل منكنـــهم 
من االنفتاح على اتمع مبكرا، ومنكن النسـاء مـن االنضمـام 
إىل سـوق العمـل. وطـرأ حتسـن علـى خدمـــات املــدارس عــن 
طريـق مـا يسـمى باملدرسـة العاملـــة بكــامل ســاعات الــدوام، 
واليت تستويف االحتياجات الغذائية والصحيـة ألكـثر قطاعـات 
ــــدارس يف  الســكان حاجــة. وهــذه النمــاذج اجلديــدة مــن امل
أوروغــواي تمكــن اليــوم مــن التعــامل مــــع املصـــاعب الـــيت 
يواجهـها ٤٠ يف املائـة مـن الطلبـة اآلتـني مـــن أســر تفتقــر إىل 

االحتياجات األساسية. 
ـــهاغن التزامــا بتعزيــز  لقـد عقدنـا يف مؤمتـر قمـة كوبن
ـــة  فــرص احلصــول الشــامل والعــادل علــى اخلدمــات التعليمي
والصحيـة، واملسـاواة بـني الرجـــال والنســاء يف جمــال العمــل. 
وخصص بلدنا ١٠ يف املائة مـن إمجـايل ناجتـه احمللـي للصحـة، 
وتمثِّل النفقات العامة ٢٨,٦ يف املائة من إمجايل نفقات البلـد 
ـــات ســكاننا حاجــة علــى  علـى الصحـة. وحيصـل أكـثر قطاع
العناية الصحية بشكل جماين متاما. واخنفضت نسبة األميـة مـن 
ـــة. وخــالل الســنوات الثــالث  ٤,٣ يف املائـة إىل ٢,١ يف املائ

املاضية اخنفض معدل وفيات الرضع بنسبة ٢٠ يف املائة. 
وفيمـــا يتعلـــق بالعمالـــة، كـــان اإلجـــراء السياســــي 
الرئيسي إنشاء اقتصاد مفتوح ودينامي ونام. وانصب التركيز 

على تدريب العاملني وإدخال التكنولوجيا اجلديدة. 
وإن رئيسنا، السيد خورخي باتل إبـانيز، الـذي تـوىل 
الرئاسـة يف آذار/مـارس مـن هـذه الســـنة، ملــتزم هــو وإدارتــه 
بتحديث البلد بإدخال التكنولوجيـا اجلديـدة؛ وإعـادة تنشـيط 
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القطاعـات اإلنتاجيـة، ال سـيما يف اـــال الزراعــي؛ وتدريــب 
العاملني؛ وضمان أن يكون لدينـا اقتصـاد يسـتحدث وظـائف 
منتجــة وعاليــة اجلــودة، مــع التركــيز علــى التنميــة البشــــرية 

املستدامة. 
وتتمتع املنتجات الطبيعيـة ألوروغـواي بدرجـة عاليـة 
من اجلودة متكنها من املنافسة عامليـا، إذا مـا اعتمـدت البلـدان 
ـــم  وجمموعــات البلــدان تدابــري للتخلــص مــن سياســات الدع
وغريهـا مـن السياسـات احلمائيـة. ومـن املسـتحيل أن يطـــالب 
بلـد مثـل بلدنـــا باحملافظــة علــى مســتوى مقبــول مــن التنميــة 
البشرية إذا كنا ال نستطيع استحداث وظـائف الئقـة لشـعبنا. 
وهذا ال يتوقف على السياسـة الوطنيـة فحسـب، ولكـن أيضـا 

على سياسات التجارة اخلارجية للبلدان واملناطق األخرى. 
وألوروغواي تاريخ طويل من احترام حقوق العمـال 
إذ يطعن يف أي من اتفاقاتنا املتعلقة بالعمل أمام منظمة العمــل 
الدوليـة. وهـذا يـدل علـى أن العمـال لدينـا يتمتعـون مبســـتوى 
عال من الرفاهية. ولكن هذا يشكل عقبة عندمـا يعتـرب عملنـا 
أكـثر تكلفـة باملقارنـة بـالعمل يف بلـدان أخـرى ال توفـر نفـــس 

شروط العمل لعماهلا. 
ـــــن املــــواد  إن منتجاتنـــا الزراعيـــة ممتـــازة وخاليـــة م
ـــايل  الكيميائيـة املضافـة وامللوثـات غـري أن مسـتوى احلمايـة الع
لكتلـة البلـدان الصناعيـة حيـد بقـــدر كبــري مــن توســيع نطــاق 
ـــا علــى اســتحداث فــرص عمــل  صادراتنـا، فيحـد مـن قدراتن

حقيقية. 
ـــذه  ولـذا فإننـا نعجـب أال يكـون أحـد موضوعـات ه
الدورة االستثنائية، وهي تنظـر يف التنميـة االجتماعيـة يف عـامل 
أكثر حتوال حنو العوملة، التوصية بدراسة أثر املسـتويات العاليـة 
ــى  مـن الدعـم والسياسـات احلمائيـة للبلـدان املتقدمـة النمـو عل
االقتصادات احمللية للعديد من البلدان. فهذه السياسـات جتعـل 
من العسري جدا حتسـني تنميتنـا االجتماعيـة. فعلـى الرغـم مـن 

أن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ألوروغواي وضعتنـا يف 
مكانة ممتازة متاما، فإننا خـالل السـنوات القليلـة املاضيـة بدأنـا 

نشعر باجلوانب اإلجيابية والسلبية للعوملة على حد سواء. 
إننـا بلـد مفتـوح يوفـر االسـتقرار االقتصـــادي واملــايل 
ألي مسـتثمر أجنـيب ميتثـل لقوانيننـا. ونـرى أن مـن األساســـي 
القتصـاد مثـل اقتصـاد أوروغـواي أن يتمتـــع حبــافز االســتثمار 
ـــة بــاملثل يف عالقاتنــا  األجنـيب. ولكننـا نسـعى أيضـا إىل املعامل
التجاريــة مــع بلــدان العــامل األخــرى. وعلــى الرغــم مـــن أن 
أوروغواي لديها ضمانات االستقرار، فإن جزءا مـن السـكان 
يشعر بعدم الرضـا مـن االخنفـاض احلـايل يف النشـاط الصنـاعي 

واإلنتاجي. 
إن التغــريات اجلذريــة يف اإلنتــاج تؤثــر علــــى مجيـــع 
العمـال، بصـرف النظـر عـن مسـتويام االجتماعيـة. والقــدرة 
على إعادة تدرم ترسـم خطـا واضحـا جـدا بـني اموعـات 
االجتماعية اليت تستطيع أن تصمد أمام تلك التغيـريات بـدون 

أن يلحق ا األذى، واموعات اليت تسقط أمامها. 
وأبنــاء أوروغــــواي أخـــذوا يفقـــدون اليقـــني بـــأم 
يعيشون يف حالــة مـن الرفـاه، وهـم ينظـرون إىل ذلـك بوصفـه 

نتيجة مالزمة للمسرح الدويل اجلديد. 
ويتحتـم بشـكل مـتزايد أن تتوفـــر الفــرص بالتســاوي 
فيمـا حنـرز تقدمـا حنـــو حتقيــق اقتصــاد عــاملي جديــد. وتلــك 
املساواة ينبغي أال تعترضها عقبات أو إعانـات ماليـة، وينبغـي 
أن متكن مجيع البلدان، سواء البلدان املتقدمة النمـو أو غريهـا، 
من أن تعيش حياة كرمية ومتارس مجيع حقوقها، دومنـا اعتبـار 
ــــوع اجلنـــس. وجـــهودنا  للعــرق أو العقيــدة أو اجلنســية أو ن
املشتركة املبذولة يف ميدان التنمية االجتماعية ستذهب سـدى 
إن مل نتمكن من إزالـة القيـود الـيت حتـد بصـورة مصطنعـة مـن 

قابلية جمتمعاتنا للحياة. 



00-6020637

A/S-24/PV.4

وحنن نناشد من على هذا املنرب أن نقطع علـى أنفسـنا 
التزامــا دوليــا لتفكيــك آليــات احلمائيــة يف التجــــارة، وهـــي 
اآلليــات الــيت تعــوق اليــوم تطويــــر أســـواق العمـــل الدوليـــة 

بإنصاف. 
ويف فجر األلفية اجلديدة، ينبغي أن نعقـد العـزم علـى 
تقليــل الفجــوة يف املســاواة بــني البلــدان بغيــة حتقيــق تنميــــة 
اجتماعيـة عادلـة. وهـذا ديـن اجتمـــاعي مل يســدد بعــد جيــب 
علينــا أن نســدده بغيــة حتقيــق تنميــة ســليمة جلميــع ســــكان 

الكوكب، ال سيما األطفال والشباب. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم باالنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
اآلن لسعادة السيد علي شري وحيدوف، رئيس وفد مجهوريـة 

أوزبكستان. 
السـيد وحيـدوف (أوزبكسـتان) (تكلـم بالروســـية): 
اليــوم، بعــد مــرور مخــس ســنوات علــى انعقــاد مؤمتــر قمـــة 
كوبنـهاغن، نشـــهد دالئــل مشــجعة علــى أن مســألة التنميــة 
ـــة.  االجتماعيــة تتصــدر العديــد مــن اخلطــط الوطنيــة والدولي
واتمع الدويل يركز يف استراتيجيته اإلمنائيـة بصـورة مـتزايدة 
على الشعب. وامسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة ألتشاطر مـع 
اجلمعية تقييمنا بإجياز ملا نفذناه مـن نتـائج قمـة كوبنـهاغن يف 

أوزبكستان خالل السنوات املاضية. 
يف الفترة القصرية منذ عام ١٩٩١، خطـت مجهوريـة 
أوزبكستان خطوة كبرية يف حتوهلا من نظام إداري اسـتبدادي 
إىل االقتصـــاد الســـوقي احلـــر. وعندمـــا نـــالت أوزبكســــتان 
استقالهلا، أصبح من املمكن والضروري اتباع سياسة مستقلة 
ـــل ركــائز تلــك السياســة يف إعطــاء  للتجديـد والتقـدم. وتتمث
ـــه،  األولويــة الحتياجــات الشــعب واهتماماتــه، وتعزيــز رفاه
وإجياد مؤسسات دميقراطية جديدة، وإنشـاء جمتمـع مـدين. إن 
حتقيق تلك السياسة يتطلب أوال صون السـلم والوفـاق املـدين 

يف اتمع. 

وحكومة أوزبكستان، إدراكا منها ألمهية هذا األمر، 
وإذا أخذت احلالة االجتماعية – االقتصاديـة يف اجلمهوريـة يف 
بدايـة مراحـل اإلصـالح يف االعتبـار، رمسـت مسـار اإلصـــالح 
ـــيت توفــر الوفــاق  والتقـدم اخلـاص ـا وهـو يتضمـن املبـادئ ال
االجتماعي. إن النهج الذي تتبعه اجلمهورية يتجـه حنـو إنشـاء 
االقتصاد السوقي الـذي يتكيـف مـع اتمـع. وتتمثـل الفكـرة 
األساســية هلــذا النــهج يف وضــع منــوذج خــاص بنــــا للتنميـــة 

االقتصادية جيمع قواعد العالقة بني األسواق. 
وأساس النموذج الوطين حتدده مخسة مبـادئ رئيسـية 
هـي: أولويـة االقتصـاد علـى السياسـة، والـدور القيـادي الــذي 
تضطلـــع بـــه الدولـــــة يف تنظيــــم اإلصالحــــات االقتصاديــــة 
وتنفيذها، وسيادة القانون، وتطـور عالقـات السـوق، ووضـع 
سياسـة اجتماعيـة قويـــة. وتطــور عالقــات الســوق ينبغــي أن 
تصاحبه تدابري وقائية فعالة لتوفري احلماية االجتماعيـة لسـكان 
اجلمهورية األمر الذي يربز اخلصــائص الدميغرافيـة للجمهوريـة 
ـــاة شــعبها. وتنفيــذ هــذه  وتقـاليد وعـادات وتفكـري ومنـط حي
التدابري يف أوزبكستان لـه قيمـة خاصـة حيـث أن إميـان النـاس 
بتحقيق هذه اإلصالحـات يعتمـد عليـها. والنتـائج الـيت تسـفر 
عنها اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية ستمكن من حتقيـق 

االستقرار يف اجلمهورية. 
واألولويات املتعددة اليت يتضمنـها إعـالن كوبنـهاغن 
تسـتدعي القضـاء علـى الفقـر. وحتقيـق االنسـجام االجتمـــاعي 
يعتمـد مباشـرة علـى مسـتوى التكـامل االجتمـاعي موعــات 
السكان الضعيفة. وجيب أن تكـون لدينـا ضمانـات اجتماعيـة 
وأن تتوفــر لنــا إمكانيــة الوصــول إىل أنظمــة التوزيــع. ومــــن 
األمهية مبكان يف هـذا السـياق، أن تكـون لدينـا سياسـة لدعـم 

إيرادات األسر الضعيفة. 
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ـــن  مجهوريــة أوزبكســتان بلــد لديــه أعــداد كبــرية م
العمال. فلديه حواىل ٤٠ يف املائـة مـن إمجـايل اليـد العاملـة يف 

آسيا الوسطى. 
ويف عمليـة زيـادة تعميـق اإلصالحـات االقتصاديـــة يف 
أوزبكستان، جيري إلغاء الوظائف الـيت ال مـربر هلـا اقتصاديـا، 
ومسـتوى التحـرر يف أسـواق العمـل آخـذ يف الـتزايد، وهنـــاك 
أيضا منو يف القطاعات االحترافية واملهنية ويف النقـل جغرافيـا. 
والتدابـري املتخـذة ملنـــع الطــرد اجلمــاعي مــن العمــل، ووضــع 
أشكال بديلة للعمالة، وعمليات التحـول اهليكلـي يف التصنيـع 
وتوسيع نطاق اخلصخصة أمـور منعـت حـدوث زيـادة كبـرية 

يف البطالة يف اجلمهورية. 
إن تعزيز دور املرأة وزيادة مشـاركتها يتصـف بأمهيـة 
خاصة يف صون التكامل االجتماعي. ووفقا لدستور مجهورية 
أوزبكستان وقوانينها، تتساوى املـرأة مـع الرجـل يف حصوهلـا 
علـى اخلدمـــات الــيت توفرهــا الدولــة ويف الوصــول إىل مجيــع 
مســتويات اإلدارة والشــؤون العامــة. واملـــرأة تشـــكل نســـبة 
ــا يف  ٤٤ يف املائـة مـن إمجـايل القـوى العاملـة يف اجلمهوريـة، مب
ذلك ٣٢,٩ يف املائة يف القطاع الصنـاعي؛ و ٣٥,١ يف املائـة 

يف القطاع الزراعي؛ و ٢٨,٧ يف املائة يف احلكومة. 
وأود أن أشـدد علـى أنـــه ضمــن إطــار منــوذج حتــول 
بلـدي إىل االقتصـاد السـوقي املوجـه اجتماعيـــا، أقمنــا أساســا 
قانونيــا ثابتــا ويوفــر ويشــجع العدالــة االجتماعيــة وتســـاوي 
ــــوق املواطنـــني  الفــرص بــني الرجــال والنســاء، واحــترام حق
وحريتـهم األساسـية، والقضـــاء علــى التميــيز، وهــذا حــاصل 

بالفعل. 
ـــأن اجلــهود املنســقة الــيت يبذهلــا  وحنـن علـى اقتنـاع ب
اتمع الدويل ضرورية للسري يف ركاب االجتاهـات العامليـة يف 
السياسة االجتماعية اليت ترمي إىل القضاء على الفقـر، وتوفـري 
العمالـة املنتجـة، وتعزيـز التكـامل االجتمـاعي. وميكـن وينبغـي 

لألمـم املتحـدة ووكاالـا املتخصصـة – وهـي تعمـل بالتعــاون 
مع البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومؤسسات أخــرى 
متعددة األطراف معنية مبسائل التنمية االجتماعيـة - أن تقـدم 
املساعدة للبلدان اليت متر بعمليـة حتـول تدرجيـي للحفـاظ علـى 

منوها االقتصادي وحتقيقها املزيد من التنمية االجتماعية. 
يف اخلتــام، نعتقــد أن أكــثر الســــبل الواعـــدة باخلـــري 
وأفعلـها لتوفـري املسـاعدة تتمثـل أوال يف تقـدمي تلـك املســـاعدة 
إىل البلدان اليت حتافظ على املستوى الضروري مـن االسـتقرار 
السياسي واالجتماعي. ووضــع هـذه األولويـات مـن شـأنه أن 
ميكــن مــن حتقيــق االســــتثمار الفعـــال والتنميـــة االجتماعيـــة 
ـــامهة الكافيــة  واالقتصاديـة املتسـارعة، األمـر الـذي يكفـل املس

لتلك البلدان يف التنمية البشرية على الصعيد العاملي. 
ويف هـذا الصـدد، تـرى أوزبكسـتان أنـه ينبغـي إنشــاء 
صنــدوق خــاص حتــت رعايــة األمــم املتحــدة لتوفــري الدعـــم 
واحلماية للربامج االجتماعية يف البلدان الـيت تنفـذ حبـزم تدابـري 
اقتصادية وسياسية جذرية إلحداث التغيري القائم علـى أسـاس 
مبـــادئ محايـــــة حقــــوق اإلنســــان واحلريــــات، والكرامــــة، 

واملساواة، واالحترام، واملسؤولية املتبادلة والتعاون. 
إننـا نتفـهم ونقـدر تقديـرا كبـــريا أمهيــة هــذه الــدورة 
االستثنائية. وعلى الرغـم مـن املصـاعب الـيت اكتنفـت العمليـة 
التحضرييــة، فــإن نتــائج املناقشــات والوثيقــــة الـــيت ســـتعتمد 
ال شــك ستســهم إســهاما كبــريا يف تعزيــز التقــــدم والتنميـــة 

االجتماعية جلميع أمم العامل. 
رفعت اجللسة الساعة ١٨/١٠. 

 


