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 الهادي والمحيط آسيـا في الإقتصادي التعاون

 كلمة سعادة السيد نؤوتو كان، رئيس وزراء اليابان

 .هنا النقر يرجى مطبوعة، نسخة أردت إذا
 .الأخبار مكتب موقع إلى توجه أو هنا يمينـًا النقر يرجى ،PDFنسخة تنزيل أردت إذا

تهدف اليابان، بالإضافة إلى إلتزامها بالمساعدة على إستعادة العافية 
امل الإقليمي والنمو الشامل في منطقة للإقتصاد العالمي، إلى تشجيع التك
المحيط الهادي وذلك بصفتها رئيس منتدى التعاون الإقتصادي لمنطقة -آسيا

 آسيا والمحيط الهادي. 

إننا نعيش في فترة من التحديات الجديدة. ولم يكن العمل الدولي المنسق 
نه مع أكثر أهمية، في أي وقت من الأوقات، مقارنة بما هو عليه الآن. ذلك أ

التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم، فإن إجتماعات القمة لمجموعة الدول 
الثمانية ومجموعة الدول العشرين في كنـدا وإجتماع زعماء منتدى التعاون 

الإقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في نوفمبر/تشرين الثاني في 
ت التي تتحملها كل من اليابان تقدم فرصـًا في غاية الأهمية. إن المسؤوليا

 كنـدا واليابان هي في الواقع كبيرة. 

لقد تجاوز الإقتصاد العالمي أسوأ مراحله، ولكننا يجب ألا نشعر بالرضا عن 
الأوضاع الإقتصادية الحالية. ذلك أن البطالة ما تزال مرتفعة في الكثير من 
شعروا أن الدول. ونحن بحاجة لتحقيق النمو الشامل الذي يتيح للناس أن ي

حياتهم اليومية تشهد شيئـًا من التحسن. وعندما أزور كنـدان ذلك البلد الغني 
بالطبيعة والثقافات المتعددة، فإني أتطلع إلى مناقشات صريحة مع رئيس 

 الوزراء ستيفن هاربر وغيره من الزعماء بشأن مستقبل الإقتصاد العالمي. 

  آسيا ودور العالمي الإقتصاد

حتى يصبح التعافي الإقتصادي راسخ الجهود  لمواصلةبحاجة  إننا جميعـًا
الجذور، وذلك لضمان قدرة الإقتصاد العالمي على الإنتقال إلى مرحلة النمو 

القوي، والمستدام والمتوازن. كما أننا أيضـًا بحاجة لفهم أفضل الطرق التي 
ى يمكن بواسطتها لسياسات تتبعها دول منفردة أن تؤثر بشكل جماعي عل

   الإقتصاد العالمي.   

لقد أرست ميزانية اليابان للعام 2010 قواعد جديدة لساسات تستهدف مباشرة 
دعم العائلات، مثل مخصصات الأطفال والتعليم الثانوي المجاني تقريبـًا. 
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وسوف أحدد مسارًا لتحقيق التماسك الإقتصادي على المدى المتوسط والبعيد 
مخصصات في الميزانية بشكل أكثر جرأة من أجل كما سأقوم بمراجعة توزيع ال

تغيير بنية اليابان الإجتماعية الإقتصادية والسعي نحو فرص جديدة 
للنمو الإقتصادي. وسوف أعمل على إعادة بناء الإقتصاد الياباني، من خلال 

التوصل إلى إقتصاد قوي، وموارد مالية عامة قوية، وضمان إجتماعي قوي، 
ذا الإقتصاد من المساهمة في إستعادة العافية للإقتصاد وبالتالي سيتمكن ه

العالمي. وسوف انقل هذه الرسالة إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول 
كما أني أعتزم، في هذه الأثناء، توجيه الدعوة  .مجموعة الدول الثمانيةالعشرين و
نستطيع أن  للأنظمة الإقتصادية الناشئة للإضطلاع بمسؤولياتها: إننا لا

نضع الإقتصاد العالمي مرة أخرى على طريق النمو القوي إلا من خلال التعاون 
 الوثيق. 

لقد قررنا في قمة بيتسبورغ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أن نعتمد 
مجموعة الدول العشرين بإعتبارها  المنتدى الأول للتعاون الإقتصادي الدولي. 

ل العشرين فرصة هامة أمام الدول المتقدمة إن اليابان تعتبر مجموعة الدو
والإقتصاديات الناشئة لمناقشة إدارة الإقتصاد العالمي. وثمة حاجة ملحة، في 

قمة تورنتو، للمزيد من العمل من أجل تحقيق إستعادة العافية والنمو 
المستدام، وتقوية نظام الرقابة المالية وإصلاح المؤسسات المالية العالمية. 

الإتفاق عليه بين مجموعة الدول العشرين في بيتسبورغ، فإن وكما تم 
التطبيق المستمر للإطار من أجل نمو قوي، ومستدام ومتوازن بهدف التقييم 
المتبادل للسياسات الإقتصادية يتخذ أهمية خاصة. ويجب أيضـًا أن نستمر 
مراقبة في جهودنا العالمية من أجل إقامة نظام أكثر قوة وثباتـًا للإشراف وال
المالية، بحيث يعكس حقيقة أن الأزمة كانت، جزئيـًا، نتيجة الفشل في 

 ضبط النظام المالي الذي خلقناه بأنفسنا. 

تستعيد آسيا الآن عافيتها من الأزمة الإقتصادية بسرعة ومرونة. كما أنها 
تعمل على دفع الإقتصاد العالمي إلى الأمام أيضـًا بفضل نموها القوي. وقد 
المحيط الهادي، بشكل متزايد، -وجود منظمة التعاون الإقتصادي آسياأصبح 
ملحوظـًا بإعتبارها مركز النمو الإقتصادي العالمي، كما أن اليابان تتمتع 

المحيط الهادي في العام -بشرف رئاسة منظمة التعاون الإقتصادي لمنطقة آسيا
-ية في منطقة آسيا2010. ويشهد هذا العام حدثـًا هامـًا للإقتصاديات الصناع

المحيط الهادي التي ستتمكن من تحقيق أهداف بوكور المتمثلة في 
الإستثمار والتجارة المفتوحة والحرة. وهكذا، وبإعتباري رئيس منظمة التعاون 
المحيط الهادي في هذا العام الهام، فإنني أعتزم إعادة تشكيل -الإقتصادي آسيا
الهادي لتواجه القرن الحادي والعشرين  المحيط-منظمة التعاون الإقتصادي آسيا

 تحت شعار "التغيير والعمل". 
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المحيط الهادي، تحت رئاسة -ستعمل منظمة التعاون الإقتصادي في آسيا
اليابان، على تعزيز المزيد من التكامل الإقليمي وتنمية إستراتيجيات 
 النمو، على المدى المتوسط والبعيد، للمنطقة بأكملها. ويجب أن تجلب

إستراتيجيات النمو هذه نموًا شاملاً، بحيث يستفيد منها الجميع، بدلاً من 
فئة قليلة، كما يجب أن تجلب معها النمو المستدام، مع الإهتمام بالبيئة 

والطاقة. كما أعتزم، من خلال هذه الإجراءات وغيرها من الجهود الإقليمية الأخرى، 
  تعزيز المبادرة من أجل مجموعة شرق آسيوية.

المحيط الهادي، في -سينعقد إجتماع قادة دول التعاون الإقتصادي في آسيا
نوفمبر/تشرين الثاني، مباشرة بعد إجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 

سيئول. إني أؤيد بشدة كوريا، جارنا الهام، في إستضافتها قمة الدول 
كما أعتزم أن  العشرين، وأعد ببذل أقصى تعاون ممكن لضمان نجاح هذه القمة.

تقوم اليابان بتعزيز التعاون بين مجموعة دول العشرين، ودول الثمانية 
المحيط الهادي وذلك من خلال تقديم -ومنظمة التعاون الإقتصادي في آسيا
المحيط الهادي إلى العالم من خلال مجموعة الدول -أصوات وخبرات منطقة آسيا

الوقت، نقل الرسائل من مجموعة العشرين ومجموعة الدول الثمانية، وفي نفس 
الدول العشرين ومجموعة الدول الثمانية إلى منظمة التعاون الإقتصادي في 
 المحيط الهادي من أجل السعي لتحقيق تنمية متوازنة في المنطقة. -آسيا

 العالمية للقضايا التصدي

يجب ألا نهمل الفقر والتحديات العالمية الأخرى فيما نحن نسعى نحو النمو 
الشامل. الأطفال في جميع أنحاء العالم يستحقون مجتمعـًا يحقق الأمن 

مجتمعـًا يعيشون فيه بعيدًا عن الفقر، أو الأمراض المعدية، أو  –الإنساني 
الألغام الأرضية أو الصراعات، مجتمعـًا يحصلون فيه على المياه النظيفة 

 والتعليم الأساسي وحماية حقوق الإنسان.

ي المناخ العالمي تحديـًا آخر يستحق الإهتمام. إن تهديد يعتبر التغير ف
الإحترار العالمي هو تهديد حقيقي، وسوف يواجه المجتمع العالمي هذا العام 

الإختبار المتمثل فيما إذا كان قادرًا على القيام بعمل منسق لتبني وثيقة 
لى المدى قانونية جديدة شاملة. لقد حددت اليابان هدفـًا طموحـًا للغاية، ع

المتوسط، لخفض غازات الدفيئة المنبعثة بمعدل 25 بالمائة مع حلول العام 
2020 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في العام 1990، وستقوم بدور قيادي 

في المفاوضات الدولية لهذه الغاية. وسنعمل أيضـًا على الترويج بفعالية 
ستفادة من تقنيات البيئة للإبداعات الرفيقة بالبيئة وذلك من خلال الإ

 التي تتمتع بها اليابان. 
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يتحمل كل منا واجب الحفاظ على هذا الكوكب الأرضي، الذي يتميز بالتعددية 
والذي لا يمكن الإستغناء عنه، للأجيال القادمة. واليابان، بإعتبارها رئيس 
 المؤتمر العاشر للأطراف الموقعة على ميثاق التعددية البيولوجية، ستقود

الجهود العالمية نحو الحماية الشاملة للتعددية البيولوجية والإستعمال 
 المستدام للموارد البيولوجية. 

لقد لعبت مجموعة الدول الثمانية دورًا بارزًا في التصدي لكل من هذه 
التحديات العالمية. إن أهمية مجموعة الدول الثمانية، التي يؤكد عليها الإحساس 
ساسية مثل الحرية والديمقراطية، ما زالت باقية بدون المشترك بالقيم الأ

 تغيير. 

إني أؤيد الدور القيادي الذي يلعبه رئيس الوزراء ستيفن هاربر تأييدًا 
تامـًا، بإعتباره رئيس قمة موسكوكا لمجموعة الدول الثمانية، في تبني 

ال. إن هذا التنمية، وخاصة صحة الأم والطفل، لتكون بندًا هامـًا على جدول الأعم
العام يعتبر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية 2000 للعام 2015، حيث لم 

يتبق سوى خمس سنوات، بالإضافة إلى قمة الأمم المتحدة المحددة في 
سبتمبر/أيلول. ويتوجب على المجتمع الدولي أن يعبر عن إرادته الموحدة 
ة، بإعتبارها تضم عددًا من لتحقيق هذه الأهداف، كما أن مجموعة الدول الثماني
الدول المانحة الرئيسية، تتحمل مسؤولية قيادة هذا الجهد العالمي. ويتوجب 

على مجموعة الثمانية أيضـًا التصدي لمشكلة بناء السلام من أجل ضمان السلام 
 والأمن بإعتبارهما الشرط المسبق لتحقيق التنمية. 

وأمنية، مثل القضايا المتمثلة يواجه المجتمع الدولي قضايا ملحّة سياسية 
بإيران وكوريا الشمالية. وتتحمل الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية، التي 

تربطها معـًا قيمـًا أساسية مشتركة، مسؤولية مشتركة لتحقيق السلام والأمن 
الدوليين. وأعتقد أن قادة مجموعة الدول الثمانية يجب أن يناقشوا هذه القضايا، 
وأن يرسلوا رسالة قوية إلى المجتمع الدولي للتعبير عن عزمهم بكل صراحة، 

 على التصدي لهذه القضايا.

 ... وختـامــًا

وإذ يمر العالم بتغييرات لا مثيل لها، فإن القضايا العالمية المعقدة لا 
تستطيع حلها أية دولة بشكل منفرد، وهذا ينطبق أيضـًا على أي إطار منفرد. 

د من التعاون مع الدول التي ترغب في القيام إني، ومن خلال المزي
بمسؤولياتها والقادرة على ذلك، ألتزم بالتصدي للإقتصاد العالمي وغيره من 

القضايا العالمية من خلال الأطر التي حددتها مجموعة الدول الثمانية، ومجموعة 
 المحيط الهادي. -الدول العشرين ومنظمة التعاون الإقتصادي في آسيا


