
حوليـة ا��مـم المتحـدة
مستخلص الحولية

مستخلص

بالعربيـة



يشتمل مستخلص حولية األمم املتحدة عىل مقدمات فصول الحولية، إىل جانب 

تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، عن كل سنة من السنوات املعنية.

إخالء مسؤولية:

في� عدا تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، هذه الرتجمة ليست رسمية و� يتم 

إعدادها من قبل موظفي األمم املتحدة، بل هي ترجمة غ� رسمية أعّدها مرتجمون 

متطوعون تابعون لربنامج متطوعي األمم املتحدة ويعملون عرب اإلنرتنت مع إدارة 

األمم املتحدة لشؤون اإلعالم من أجل °ك� القراء الناطق� باللغة العربية من االستفادة 

من حولية األمم املتحدة. 

مستخلص

بالعربيـة
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 51 . السلم واألمن الدوليين                                                                              1
  

الفريق رفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات : 52 دور األمم املتحدة يف حفظ السلم واألمن الدوليني،: 52لسلم واألمن الدوليني، تعزيز ا
؛ البعثات واملكاتب 60؛ صنع السالم وبناء السالم، 57منع نشوب نزاعات، : 56، األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة: 54، والتغيري
االحتفال بالذكرى الستني النتهاء احلرب . 69، 2004؛ الئحة بالبعثات واملكاتب السياسية يف عام 68، 2004يف عام  سية اخلاصةالسيا

: اجلوانب العامة لعمليات األمم 81. عمليات حفظ السالم، 71: اإلرهاب الدويل، 71هتديدات للسلم واألمن الدوليني، : 71، العاملية الثانية
، 2004؛ الئحة بعمليات عام 90، 2004؛ عمليات يف عام 89؛ االستعراض الشامل لعمليات حفظ السالم، 82ظ السالم، املتحدة حلف

 .93؛ اجلوانب املالية واإلدارية لعمليات حفظ السالم، 91

 

  
 108          . أفريقيا                                                                                    2
  

رواندا، ؛ 141؛ بوروندي، 119: مجهورية الكونغو الدميقراطية، 114. وسط أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى، 110تعزيز السلم يف أفريقيا، 
؛ 212 ؛ سرياليون،194؛ ليبرييا، 170؛ كوت ديفوار، 165: قضايا إقليمية، 164؛ غرب أفريقيا، 160مجهورية أفريقيا الوسطى، ؛ 158
؛ إريرتيا 256؛ الصومال، 233: السودان، 233. القرن األفريقي، 232، االستوائية ؛ غينيا230نيجرييا،  -؛ كامريون 223بيساو،  -غينيا 
، بيقموزام؛ 281، أنغوال؛ 281، مشال أفريقيا؛ 280.اجلماهريية العربية الليبية، 274: الصحراء الغربية، 274. مشال أفريقيا، 265، اإثيوبي –

 .282. التعاون بني االحتاد األفريقي ومنظومة األمم املتحدة، 282 ؛ جزر القمر،282، قضايا أخرى؛ 281، زميبابوي؛ 281

 

  
 286 . األمريكتان                                                                                        3
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 -كوبا ؛304، كولومبيا.  304، : منطقة األنديز للسالم304: قضايا أخرى، 288هاييت، : 286، ماالغوانتا. 286أمريكا الوسطى، 
 .308، حالة املراقبني .306التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، ؛ 306هندوراس،  -السلفادور ؛ 304الواليات املتحدة، 

 

  
 309                                                           . آسيا والمحيط الهادئ                   4
  

؛ بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة 339: الوضع يف العراق، 339. العراق، 331؛ العقوبات، 311، تنفيذ اتفاق بون: 311أفغانستان، 
: برنامج 364الكويت،  -. العراق 360الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ؛ جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وأنشطة 353إىل العراق، 

؛ بعثة األمم 365؛ أسرى احلرب واملمتلكات الكويتية واألشخاص املفقودون، 364النفط مقابل الغذاء: جلنة التحقيق املستقلة الرفيعة املستوى، 
: مكتب األمم املتحدة يف 367ليشيت،  -تيمور  ؛367 ،والتمويلويضات جلنة األمم املتحدة للتع .366املتحدة ملراقبة العراق والكويت، 

كوريا، قضية   ؛382باكستان،  -؛ اهلند 380: كمبوديا، 380. مسائل أخرى، 377؛ متويل عمليات األمم املتحدة، 367، الشرقيةتيمور 
التعاون بني األمم املتحدة ؛ 386إيران،  -ية املتحدة ؛ اإلمارات العرب386؛ طاجيكستان، 383بابوا غينيا اجلديدة، ؛ 382ميامنار، ؛ 382

 .388؛ التعاون بني بلدان أمم جنوب شرقي آسيا، 387ومنتدى جزر احمليط اهلادئ، 

 

  
 389 . أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط                                                       5
  

؛ بعثات االحتاد األورويب يف 392: تنفيذ اتفاق السالم، 391البوسنة واهلرسك،  .390عمليات االمم املتحدة، : 390، يوغوسالفيا السابقة
. جورجيا، 419 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،؛ 404: احلالة يف كوسوفو، 404. صربيا واجلبل األسود، 398البوسنة واهلرسك، 

؛ قوة األمم 435: بعثة املساعي احلميدة، 434. قربص، 432. أرمينيا وأذربيجان، 420جورجيا، : بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 420
؛ االستقرار والتنمية 448: تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط، 448. قضايا أخرى، 444املتحدة حلفظ السالم يف قربص، 

 .451؛ التعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 450وبا، ؛ التعاون مع جملس أور 449يف جنوب شرق أوروبا، 

 

  
 452 . الشرق األوسط                                                                                    6
  

؛ 486: اجلوانب العامة، 486لسطني، . قضايا متعلقة بف454؛ األراضي الفلسطينية احملتلة، 453: الوضع العام، 453عملية السالم، 
 .515؛ اجلمهورية العربية السورية، 505: لبنان، 504. عمليات حفظ السالم، 496؛ األونروا، 494املساعدة املقدمة للفلسطينيني، 

 

  
 521  . نزع السالح                                                                                       7
  

؛ هيئة نزع 525: مؤمتر نزع السالح، 525. نزع السالح النووي، 522: آليات األمم املتحدة، 522دور األمم املتحدة يف جمال نزع السالح، 
؛ حظر استخدام 538؛ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 528؛ استفتاح واتفاقات ثنائية وتدابري أحادية أخرى، 619السالح، 
: معاهدة حظر االنتشار، 542قضايا عدم االنتشار،  .542النفايات املشعة، . 541؛ فتاوى حمكمة العدل الدولية، 540لحة النووية، األس

؛ 548؛ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 545؛ التعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار، 543؛ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، 542
؛ 554: األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية(، 554. األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والكيميائية، 550من األسلحة النووية، مناطق خالية 

برنامج العمل بشأن االجتار غري املشروع : 558. األسلحة التقليدية، 556؛ األسلحة الكيميائية، 556، 1925بروتوكول جنيف لعام 
؛ الشفافية، 564؛ نزع السالح العملي، 562؛ اتفاقية األسلحة التقليدية املفرطة الضرر والربوتوكوالت املتعلقة بذلك، 558، باألسلحة الصغرية

؛ أمريكا 573؛ أوروبا، 573؛ آسيا واحمليط اهلادئ، 570: أفريقيا، 570. قضايا نزع السالح األخرى، 568؛ األلغام املضادة لألفراد، 565
؛ منع حدوث سباق 577؛ أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل، 576: اإلرهاب، 576ات نزع سالح أخرى، عملي .573، الالتينية
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. 580؛ اتفاقات احلد من األسلحة ونزع السالح، 579؛ نزع السالح والتنمية، 579؛ معاهدة قاع البحار، 577تسلح يف الفضاء اخلارجي، 
 .581الدراسات واملعلومات والتدريب، 

  
 591 قضايا سياسية وأمنية أخرى                                                                     . 8
  

. إهناء 592، منطقة األنديز: 592. اجلوانب اإلقليمية للسلم واألمن الدوليني، 591: دعم الدميقراطيات، 591اجلوانب العامة لألمن الدويل، 
: شؤون األمم 615. املعلومات، 615؛ أقاليم قيد االستعراض، 604؛ بورتوريكو، 593ء على االستعمار، : عقد للقضا593االستعمار، 

. العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح، 630؛ املعلومات واالتصاالت يف جمال األمن الدويل، 615املتحدة اإلعالمية، 
: تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 632السلمية، . استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 631

 .642. آثار اإلشعاع الذري، 641؛ اللجنة الفرعية القانونية، 638؛ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، 636واستخدامه يف األغراض السلمية، 

 

  
  

  الجزء الثاني: حقوق اإلنسان
  
 647 تعزيز حقوق اإلنسان                                                                              .1
  

؛ مكتب املفوضية السامية حلقوق 648؛ اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 647: جلنة حقوق اإلنسان، 647آليات األمم املتحدة، 
؛ عهد احلقوق 768: اجلوانب العامة، 768مواثيق حقوق اإلنسان،  .652من أجل تعزيز حقوق اإلنسان،  تعزيز العمل. 649اإلنسان، 

؛ اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، 772؛ عهد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 771املدنية والسياسية والربوتوكوالن االختياريان، 
؛ 777؛ اتفاقية حقوق الطفل، 777اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري،  ؛776؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، 773

اخلدمات ؛ 808، 1993: متابعة املؤمتر العاملي لعام 808؛ أنشطة أخرى، 784؛ اتفاقية اإلبادة اجلماعية، 784اتفاقية العمال املهاجرين، 
؛ املؤسسات الوطنية والرتتيبات 679؛ األطفال وثقافة السالم، 677ف يف جمال حقوق اإلنسان، ؛ التثقي670االستشارية والتعاون التقين، 

 .680اإلقليمية، 

 

  
 686 . حماية حقوق اإلنسان                                                                             2
  

؛ التمييز 702: التحيز الثقايف، 702. أمناط أخرى من التعصب، 686، 2001متر العاملي لعام : متابعة املؤ 686العنصرية والتمييز العنصري، 
؛ احلق يف 714؛ إقامة العدل، 709: احلق يف تقرير املصري، 709. احلقوق املدنية والسياسية، 706؛ التعصب الديين، 702ضد األقليات، 
؛ الفقر 758؛ الفساد، 744: احلق يف التنمية، 744ية واالجتماعية والثقافية، . احلقوق االقتصاد726؛ مسائل أخرى، 724الدميقراطية، 
؛ احلق يف 766؛ الشواغل البيئية والعلمية، 766؛ احلق يف التعليم، 765؛ احلق يف السكن الالئق، 761؛ احلق يف الغذاء، 759املدقع، 

 .774فئات الضعيفة، ؛ ال773؛ والرق والقضايا ذات الصلة، 768الصحة البدنية والعقلية، 

 

  
 803  حقوق اإلنسان  انتهاكات. 3
  

: 806، آسيا. 806؛ كوبا، 805: كولومبيا، 805. األمريكتان ، 804؛ زميبابوي، 803: السودان، 803. أفريقيا، 803اجلوانب العامة، 
: 815. أوروبا، 813؛ تركمانستان، 810يامنار، ؛ م809؛ العراق، 807؛ إيران، 807؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، 806، الصني

 .816؛ األراضي اليت حتتلها إسرائيل، 816: لبنان، 816. الشرق األوسط، 816؛ االحتاد الروسي، 815؛ قربص، 815بيالروسيا، 
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  الجزء الثالث: قضايا اقتصادية واجتماعية
  

 821 السياسة اإلنمائية والتعاون االقتصادي الدولي .1
  

؛ التنمية 827؛ احلقوق والواجبات االقتصادية للدول، 821: التنمية والتعاون االقتصادي الدويل، 821العالقات االقتصادية الدولية، 
. 847. االجتاهات االقتصادية واالجتماعية، 842؛ تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، 833؛ القضاء على الفقر، 827املستدامة، 
: أقل البلدان منوا، 852. جمموعة البلدان يف احلاالت اخلاصة، 849؛ 849: جلنة السياسات اإلمنائية، 849التنمية واإلدارة العامة، سياسة 
؛ البلدان اجلبلية 862بلدا؛ االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية،  860؛ البلدان النامية غري الساحلية 858؛ الدول اجلزرية النامية، 852
 .864رية، الفق

 

  
 865 . األنشطة التنفيذية من أجل التنمية                                                             2
  

: اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة 876. التعاون التقين من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 865 أنشطة على صعيد املنظومة،
؛ 883؛ ختطيط الربامج وإدارهتا، 878؛ األنشطة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 877صندوق األمم املتحدة للسكان،  /اإلمنائي 

؛ أنشطة األمم املتحدة، 891: استعراض برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية، 891التعاون التقين اآلخر،  - 887
؛ 896؛ متطوعو األمم املتحدة، 893؛ مكتب خدمات املشاريع، 892ألمم املتحدة للمراقبة الدولية للشراكات الدولية، ؛ صندوق ا892

 .898؛ صندوق األمم املتحدة للتنمية الرأمسالية، 897التعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية، 

 

  
 901 ة الخاصة                                   . المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادي3
  

. 911؛ األنشطة اإلنسانية، 909؛ النظام اإلنساين الدويل اجلديد، 908؛ تعبئة املوارد، 901: التنسيق، 901املساعدات اإلنسانية، 
: التعاون 941إلغاثة يف حاالت الكوارث، . ا937؛ 920: االنتعاش االقتصادي والتنمية يف أفريقيا، 920املساعدة االقتصادية اخلاصة، 

 .950؛ املساعدات يف حاالت الكوارث، 945؛ االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث، 942الدويل، 

 

  
 954 . التجارة الدولية والتمويل والنقل                                                               4
  

؛ تعزيز التجارة وتيسريها، 963: السياسة التجارية ، 956. التجارة الدولية، 954 املتحدة للتجارة والتنمية احلادي عشر، متابعة مؤمتر األمم
؛ نقل البضائع 986: النقل البحري، 986: النقل ، 983؛ 978؛ متويل التنمية، 972: السياسة املالية ، 972. التمويل ، 968؛ 965
 .989: األمني العام لألونكتاد، 987سية والتنظيمية لألونكتاد، . املسائل املؤس986اخلطرة، 

 

  
 990 . األنشطة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية                                                 5
  

. 999اإلقليمي، التعاون ؛ 994، 2004؛ األنشطة في عام 993: االتجاهات االقتصادية، 993. أفريقيا، 990التعاون اإلقليمي، 
 ؛ 1011؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 1001، 2004؛ األنشطة يف عام 1000: االجتاهات االقتصادية، 1000آسيا واحمليط اهلادئ، 
نفيذية، ؛ األنشطة الت1015، 2004؛ األنشطة يف عام 1014: االجتاهات االقتصادية، 1013أوروبا،  .1011، الفرعية األنشطة اإلقليمية
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؛ 1021، 2004؛ األنشطة يف عام 1020: االجتاهات االقتصادية، 1018أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،  - 1017؛ 1017
: االجتاهات االقتصادية واالجتماعية، 1027. غرب آسيا، 1026؛ التعاون مع املنظمات اإلقليمية، 1026املسائل الربناجمية والتنظيمية، 

 .1030؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 1028، 2004نشطة يف عام ؛ األ1027
  
 1031 . الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط                                                   6
  

  .1035. رسم اخلرائط، 1034؛ املوارد الطبيعية، 1031: الطاقة، 1031الطاقة واملوارد الطبيعية، 
  
 1036 . البيئة والمستوطنات البشرية                                                                  7
  

املستوطنات . 1056؛ األنشطة البيئية، 1050؛ االتفاقيات واآلليات الدولية، 1036: برنامج األمم المتحدة للبيئة، 1036البيئة، 
، 2001)املوئل الثاين( ودورة اجلمعية العامة االستثنائية لعام  1996األمم املتحدة للمستوطنات البشرية لعام : متابعة مؤمتر 1068البشرية، 
 .1074مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية،  .1072؛ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، 1068

 

  
 1075                                                             . السكان                                8
  

  .1085. األنشطة السكانية األخرى، 1078األمم املتحدة للسكان، صندوق  :1075، 1994متابعة مؤتمر السكان والتنمية لعام 
  
 1088                  . السياسة االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية             9
  

. 1101؛ التنمية الثقافية، 1097؛ األشخاص ذوو اإلعاقة، 1088: التنمية االجتماعية، 1088السياسة االجتماعية والقضايا الثقافية، 
؛ اجلرمية املنظمة 1110رمية، نع اجلاألمم املتحدة مل ؛ برنامج1107: جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 1107منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
؛ قضايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 1130؛ معايري وقواعد األمم املتحدة، 1119؛ اسرتاتيجيات ملنع اجلرمية، 1117العابرة للحدود الوطنية، 

  .1141، ميعالتعليم للج .1139: معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، 1139. تنمية املوارد البشرية، 1137األخرى، 

 

 1144 . النساء                                                                                           10
  

: اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، 1169: آليات األمم المتحدة، 1144، 5متابعة المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة وبيجين + 
املعهد الدويل ، 1171عهد الدويل للبحث والتدريب، ؛ امل1171؛ صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، 1170نة وضع املرأة، ؛ جل1169

 .1172للبحث والتدريب، 

 

  
 1175 . األطفال والشباب واألشخاص المسنون                                                               11
  
. 1177؛ صندوق األمم املتحدة للطفولة، 1175، 2002: متابعة دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل لعام 1175ال، األطف

 .1191، 2002: متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة لعام 1191. األشخاص املسنون، 1190الشباب، 
 

  
 1195                                                       . الالجئون والمشردون                  12
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. محاية الالجئني 1200؛ املسائل املالية واإلدارية، 1195: السياسات الربناجمية، 1195املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
 .1205نشطة اإلقليمية، ؛ األ1204؛ تدابري املساعدة، 1203: قضايا احلماية، 1203ومساعدهتم، 

 

  
 1214 . الصحة والغذاء والتغذية                                                                     13
  

؛ مبادرة دحر املالريا، 1221؛ التبغ، 1214؛ الوقاية من اإليدز والسيطرة عليه، 1214، األلفية: متابعة مؤمتر 14121409الصحة، 
األغذية  .1224التنسيق بني الوكاالت يف جمال السياسة الصحية، . 1223؛ السالمة على الطرق، 1223الصحة العامة العاملية، ؛ 1221
 .1227. التغذية، 1226؛ األمن الغذائي، 1224: املعونة الغذائية، 1224والزراعة، 

 

  
 1228                                  . المراقبة الدولية للمخدرات                                 14
  

. 1238. حالة املخدرات العاملية، 1237: اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات، 1233. االتفاقيات، 1228متابعة الدورة االستثنائية العشرين، 
؛ جلنة املخدرات، 1246خدرات واجلرمية، : مكتب األمم املتحدة املعين بامل1246عمل األمم املتحدة ملكافحة إساءة استعمال املخدرات، 

 .1254؛ تعزيز آليات األمم املتحدة، 1248

 

  
 1255 . اإلحصاءات                                                                                    15
  

؛ األنشطة اإلحصائية 1258لسكانية واالجتماعية، ؛ اإلحصاءات ا1255: اإلحصاءات االقتصادية، 1255عمل اللجنة اإلحصائية، 
 .1260األخرى، 

 

  
  

  الجزء الرابع: قضايا قانونية
  
 1265 . محكمة العدل الدولية                                                                           1
  

  .1273؛ قضايا أخرى، 1265العمل القضائي للمحكمة، 
  
 1275 . المحاكم والهيئات القضائية الدولية                                                           2
  

؛ التمويل، 1284؛ قلم احملكمة، 1283؛ مكتب املدعي العام، 1276: دوائر احملكمة، 1275احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 
. 1289؛ التمويل، 1289؛ قلم احملكمة، 1288؛ مكتب املدعي العام، 1286: دوائر احملكمة، 1286. احملكمة الدولية لرواندا، 1284

 .1291مكتب املدعي العام، : 1291أداء احملكمتني، 

 

  
 1295 . قضايا قانونية دولية                                                                             3
  

؛ مسؤولية 1301؛ األعمال االنفرادية للدول، 1300: املسؤولية الدولية، 1298. جلنة القانون الدويل، 1295كمة اجلنائية الدولية، إنشاء احمل
: 1302. العالقات الدولية والقانون الدويل، 1302؛ املوارد الطبيعية املشرتكة، 1301؛ جتزئة القانون الدويل، 1301املنظمات الدولية، 
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؛ 1310؛ اإلرهاب الدويل، 1303؛ حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، 1302؛ مسؤولية الدولة، 1302ل، خالفة الدو 
. 1315؛ سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، 1313، 1949الربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين التفاقية جنيف لعام 

. املعاهدات واالتفاقيات، 1317: محاية البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني، 1317العالقات الدبلوماسية، 
1319. 
  
 1321 . قانون البحار                                                                                     4
  

؛ شعبة 1331؛ التطورات األخرى املتعلقة باالتفاقية، 1329: املؤسسات اليت أنشأهتا االتفاقية، 1321لبحار، اتفاقية األمم املتحدة لقانون ا
 .1341شؤون احمليطات وقانون البحار، 

 

  
 1342 . مسائل قانونية أخرى5
  

األفريقية،  -نظمة االستشارية القانونية اآلسيوية ؛ التعاون مع امل1342: تعزيز دور األمم املتحدة، 1342املنظمات الدولية والقانون الدويل، 
: القانون 1351. القانون االقتصادي الدويل، 1351: القانون الدويل ألخالقيات علم األحياء، 1351. القانون الدويل، 1349؛ 1348

 .1352التجاري الدويل، 

 

  
  

  الجزء الخامس: قضايا مؤسسية وإدارية وقضايا الميزانية
  
 1359 منظومة األمم المتحدة تعزيز وإعادة هيكلة. 1
  

؛ اإلصالح اإلداري والرقابة، 1362؛ تنفيذ إعالن األلفية، 1360؛ جدول أعمال التغيري، 1359: اجلوانب العامة، 1359برنامج اإلصالح، 
 .1374. اجلهاز احلكومي الدويل، 1365

 

  
 1380 األمم المتحدة مجاتمويل وبر عمليات ال. 2
  

، 2007-2006؛ ميزانية عامي 1610: إصالح عمل امليزانية واإلدارة املالية، 1380، 2005-2004لعام . ميزانية 1380الوضع املايل، 
. احلسابات 1393: األنصبة املقررة، 16139324. االشرتاكات، 1392، 2007-2006؛ برنامج خمطط امليزانية للعامني 1611
-2006: اإلطار االسرتاتيجي للعامني 1400. ختطيط الربامج، 1399داء اإلداري واملايل لألمم املتحدة، : استعراض األ1396والتدقيق، 

 .1404؛ سري الربامج، 1400، 2007

 

  
 1407                                                     موظفي األمم المتحدة. 3
  

. شؤون املوظفني 1412؛ قضايا أخرى متعلقة باألجور، 1411؛ قضايا األجور، 1407ولية، : جلنة اخلدمة املدنية الد1407شروط اخلدمة، 
؛ 1438؛ صندوق املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 1416؛ سياسات املوظفني، 1415: خدمة اإلدارة العليا، 1415األخرى، 

 .1441؛ إقامة العدل، 1441املسائل املتعلقة بالسفر، 
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 1445 ئل مؤسسية وإداريةمسا. 4
  

. التنسيق والرصد والتعاون، 1448؛ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 1448؛ جملس األمن، 1445، اجلمعية العامة: 1445، آليات املنظمة
نظمات، . التعاون مع امل1452: طلبات التحول إىل وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، 14545؛ 1449: اآلليات املؤسسية، 1449
. مسائل أخرى، 1471. نظم معلومات األمم املتحدة، 1463: جلنة املؤمترات، 1463. املؤمترات، 1461؛ 1458؛ مركز املراقب، 1452
 .1475؛ األمن، 1472؛ مباين األمم املتحدة وممتلكاهتا، 1472: اخلدمات املشرتكة، 1472

 

 
 باألمم المتحدة المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة: السادسالجزء 

 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية )الوكالة الدولية للطاقة الذرية(  - 1
 1484. منظمة العمل الدولية )إلو( 2
 . منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(3
 )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 4
 . منظمة الصحة العالمية )وو( 5
 البنك الدولي )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية(  .6
 . إنترناشونال فينانس كوربوراتيون )إفك( 7
 1496. صندوق النقد الدولي 8
 1498. المنظمة الدولية للطيران المدني )إيساو( 9

 1500االتحاد البريدي العالمي  - 10
 1501 . االتحاد الدولي لالتصاالت )إيتو(11
 1503. المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )ومو( 12
 1505. المنظمة البحرية الدولية )إيمو( 13
 1506. المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( 14
 . الصندوق الدولي للتنمية الزراعية15
 . منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(16
  ية مة التجارة العالم. منظ17
 . منظمة السياحة العالمية 18

1481 
1484 
1486 
1488 
1490 
1492 
1494 
1496 
1498 
1500 
1501 
1503 
1505

1506 
1508 
1509 
1511 
1513 

  
 

 الملحقات
 

 

 1517 . قائمة األمم المتحدة                                                                              1
  



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

10 

 

 1519 ق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية                      . ميثا2
  
 1534 . هيكلية األمم المتحدة                                                                           3
  
 1548                             2004. جداول أعمال هيئات األمم المتحدة الرئيسية في عام 4
  
 1561 . مراكز األمم المتحدة للمعلومات                                                             5
  
  

  الفهارس
  

 1566 استخدام فهرس المواضيع                                                                       
  

 1567 لمواضيع                                                                                  فهرس ا
  

 1605 فهرس القرارات والمقررات                                                                    
  

 1608                                            2004فهرس بيانات مجلس األمن الرئاسية لعام 
  

 1610 كيفية الحصول على مجلدات الحولية                                                            
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 تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة

 
آب / أغسطس  20 بتاريخ[، A / 59/1فيما يلي تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة ]

املقدم إىل الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة. وأحاطت اجلمعية العامة و ، 2004
كانون األول /   23(. ويف 59/504تشرين األول / أكتوبر )املقرر  8علما بذلك يف 

بند جدول األعمال قيد النظر خالل الدورة التاسعة  يبقىديسمرب، قررت اجلمعية أن 
 (.59/552 قرارال( )2005واخلمسني املستأنفة )

 الفصل األول
 مقدمة  

مررررت األمرررم املتحررردة بعرررام مرررن أشرررد األعررروام حترررديا علرررى  ررررو يفرررروق  - ١
فلقرد كرران علرى جملرس األمرن أن يتنراول القضرايا املثررية للجردل الرريت  . الوصرف

أحاطررررت بأزمررررة العررررراق، والرررردور الررررذي يتعرررني أن تقررروم برررره املنظمررررة يف أعقرررراب 
نرررررت هنرررررايف طفررررررة يف الطلررررب علرررررى عمليرررررات حفرررررظ السرررررالم يف وكا . احلرررررب

 .عررردد مرررن البلررردان اخلارجرررة لتوهرررا مرررن أ ترررون الصرررراعات الررريت سرررادها العنرررف

وألقررى اإلرهرراب الرردويل والتهديررد باسررتخدام أسررلحة الرردمار الشررامل بظالهلمرررا 
جهررت األمررم املتحرردة أيضرررا علررى شررعوب العررامل كافررة. وتررزامن مرررع ذلررك أن وا

ا عارمررررا ملرررررض سرررررريع االنتشررررار، فضررررال عررررن التحرررررديات اجلاريررررة يف جمرررررال  مرررردع
الفقررررر املرررردقع واجلررروع، والتررردهور البيئرررري، وانتهاكررات حقرروق اإلنسرران، وتقرردمي 

رين ولقرررد كررران يف ظرررل هررررذه اخللفيررررة أنررر . املعونررة اإلنسررانية يف حرراالت الطرروارئ
، يف تشرررررررررين الثرراين/نرررررررروفمرب املاضرررررررري، فريقررررررررا رفيررررررررع املسررررررررتوى معنيررررررررا  عينررررررررتش

ديرردات ويررري هتبالتهديرردات والتحررديات والتغيررري لكرري يرردرس مررا نواجهرره مررن 
تقييمرررا لسياسررراتنا وعملياتنررا ومؤسسرراتنا القائمررة، ولكرري يقرردم توصرريات جريئررة 

  .وعملية يف هذا الشأن

عرررن البرررال أن ميثررراق األمرررم املتحررردة يقتضررري مررررن املنظمررررة أن  وال يغيرررب - ٢
تعمرررررررررل علرررررررررى تررررررررروفري أسررررررررباب التقرررررررردم والتطررررررررور يف امليررررررررردانني االقتصررررررررررادي 
واالجتمرراعي، وعلررى تيسررري احللررول للمشرراكل الدوليرة االقتصرادية واالجتماعيرة 

ررررررهن أهررررررم را. وبالنسررررربة إىل غالبيرررررة شرررررعوب العرررررامل، فهبرررروالصررررحية ومرررررا يتصرررررل 
التهديررررررردات الفوريرررررررة إمنرررررررا تتمثرررررررل يف الفقرررررررر، واجلررررررروع، وميررررررراه الشررررررررب غرررررررري 
املأمونرررررة، والتررردهور البيئررري، واألمرررراض الوبائيرررة أو املعديرررة. ويرتكرررز العمررررل اهلررررام 

راالت علررررى األهررررداف اإلمنائيررررة لأللفيررررة. جملرررالررررذي تقرررروم برررره املنظمررررة يف هررررذه ا
رني األهررررررداف الثمانيرررررة لأللفيررررررة خفررررررض مسررررتويات الفقرررررر واجلررررروع إىل ومرررررن بررررر
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النصررررف، وضررررمان تعمرررريم التعلرررريم االبتررررردائي، ووقرررررف انتشرررررار فرررررريوس نقرررر  
املناعررررة البشرررررية/اإليدز وغررررريه مرررررن األمرررررراض الرئيسرررررية، علرررررى أن يتحقرررررق كرررررل 

 . ٢٠١٥ذلرك حبلرول عام 

التقرررردم صرررروب بلررررو  األهررررداف ولرررئن كررران قرررد حتقرررق بعرررض النجررراح يف  - ٣
اإلمنائيرررة لأللفيرررة، فررهن هررذا التقرردم مل يكرررن خالصرررا. ذلرررك أن تلرررك األهرررداف 
ال سررررربيل إىل بلوغهرررررا إال عرررررن طريرررررق األخررررذ بسياسررررات اقتصررررادية واجتماعيررررة 
سرررليمة، وبأسرررباب احلكرررم الرشررريد، وتعبئرررة املرررروارد، وإقامررررة شرررراكة حقيقيرررة برررني 

  .ة النمو والبلدان الناميةالبلدان املتقدم

ويتمثل أحد الربامج اهلامرة اجلديرردة ملكافحررة فررريوس نقرر  املناعررة البشرررية  - ٤
را منظمرررررة هبررررالررررريت تضرررررطلع ” ثالثرررررة يف  سرررررة“اإليررررردز يف املبرررررادرة املسرررررماة /

دف هترررالصرررحة العامليررررة وبرنرررامج األمررررم املتحرردة املشررررتيف املعررين باإليررردز، والرريت 
ماليرني شرخ  حبلرول عرام  إىل ترروفري عررالم مضررادات الرترر وفريوسررات لثالثررة

واحلاجرررة ماسرررة إىل حتقيرررق ذلرررك ألن سرررتة ماليرررني شرررخ  مصرررررابني . ٢٠٠٥
رررررررررذا املررررررررررض يف العرررررررررامل النرررررررررامي يف حاجرررررررررة إىل احلصرررررررررول علرررررررررى العرررررررررالم هب

وا علررى قيررد احليرراة. ويتطلررب الكفرراح ضررد مبضرررادات الرتروفريوسرات لكري يظلر
فرررريوس نقررر  املناعرررة البشرررية/اإليدز قيررادة عامليررة قويررة، وشررراكة عامليررة فعالررة، 

 .وعمال عامليا متواصال

وحينمررا يتعلرررق األمرررر بالتصررردي للكررروارث الطبيعيرررة، وحررراالت الالجرررئني،  - ٥
بدو الفجرررررروة أكثررررررر وضرررررروحا وغريهررررررا مررررررن حرررررراالت الطرررررروارئ اإلنسررررررانية، سررررررت

وإحلاحرررررا برررررني الطلبرررررات املتزايررررردة واملررررروارد احملررررردودة. ودائمرررررا مرررررا يكرررررون متويرررررل 
النررداءات الصرررادرة عرررن األمرررم املتحرردة أقرررل مرررن املطلرروب، مبرا يررنجم عررن ذلررك 

ولرررذلك فرررهن ترررروفري التمويررررل الكرررايف  . مرررن حتديرررد للخررردمات الررريت يرررتم تقررردميها
وسررريكون أيضرررا  . التنميرررة والقضرررايا اإلنسرررانية يعرررد اسرررتثمارا سرررليمامرررن أجرررل 

جمررررررديا مررررررن حيرررررث التكلفرررررة برررررالنظر إىل عائداتررررره احملتملرررررة مرررررن حيرررررث السرررررالم 
  .واألمن

ا أحرررررد هبوتشررررركل احلالرررررة احلرجرررررة يف أفريقيرررررا واحملنرررررة الررررريت تواجررررره شرررررعو  - ٦
فالصرراع املسررلح يف دارفررور غررريب السررودان هررو  الشررواغل ذات األولوية العاليرة.

شرراهد مقررربض علررى اسرررتمرار الصرراعات الفتاكررة علرى أرض القرررارة. إن نصرررف 
سرركان أفريقيرررا يعيشرررون يف حالرررة مرررن الفقرررر، وهرري املنطقررة الوحيرردة مررن منرراطق 

أي حتسررن.  العرررامل الررريت يرررزداد فيهرررا معررردل سررروء تغذيرررة األطفرررال وال يطررررأ عليرره
مليرررون  ١٥وقرد أتررى وبرراء فرريوس نقرر  املناعررة البشرية/اإليررردز علررى حيررراة  رررو 

نسرررمة مرررن سررركان القررررارة، وال يررررزال يلحررررق الرررردمار االجتمرررراعي واالقتصررررادي 
تمعرررات املترررأثرة برره. ومرررع ذلرررك، فلقرررد كررران مبعرررث ارتيررراحي ظهرررور بعرررض جملبا
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د الرررريت بذلتررررها الرررردول واملؤسسررررات األفريقيررررة مررررن االجتاهررررات اإليابيررررة، واجلهررررو 
أجرررل التصررردي لتحرررديات السرررالم واألمرررن، والتنميرررة االقتصرررادية واالجتماعيرررة، 
وحقررروق اإلنسررران. وقامرررت الررردول األفريقيرررة بررردور هرررام يف حتقيرررق االسررتقرار يف 

نبثرررررق عرررررن بورونرررردي وليربيررررا. وجملررررس السررررالم واألمررررن الررررذي أنشرررر  مررررؤخرا وامل
االحترررراد األفريقررري ينطررروي علرررى إمكانرررات هائلرررة ألن يصررربح أداة ملنرررع نشررروب 

ا، وحلهرررا. ومرررن خرررالل الشرررراكة اجلديررردة هترررالصررراعات املتسررررمة بررررالعنف، وإدار 
مرن أجرل تنميرة أفريقيرا وآليررة اسرررتعراض األقررران التابعرة هلرا، تبردي أفريقيرا التزامررا 

  .اإلنسان، واحلكم الرشيدمتجددا باحلد من الفقر، وحبقوق 

را العناصررر هبروال ينبغري التقليرل مرن شررأن املسررالات البنرراءة الرريت أسررهمت  - ٧
الفاعلررررة غررررري احلكوميرررة يف إحرررراز تقررردم بشرررأن قضرررايا مرررن قبيرررل نررروع اجلررررنس، 
وتغرررري املنررراا، والرررديون، واأللغرررام الربيررة، وفررريوس نقرر  املناعررة البشرررية/اإليدز. 

املاثرررل اليرررروم إمنررررا يكمررررن يف إثررررراء الطررررابع احلكررررومي الرررردويل الفريررررد  والتحررردي
تمرررع جمللألمررررم املتحرررردة مررررن خررررالل زيررررادة االنفترررراح  ررررو إقامررررة شررررراكات مررررع ا

  .املدين العاملي

را األمرررم هبررولقررد زاد الطلررب علرررى عمليرررات حفرررظ السرررالم الررريت تضرررطلع  - ٨
ل العررررام املاضررررري، وأنشررررئت عمليرررررات جديرررررردة يف املتحررررردة زيررررررادة هائلررررة خرررررال

مررن  ٥٦ ٠٠٠وهنرايف حاليرا مرا يربرو علرى  . بورونردي وهراييت وليربيررا والسررودان
بلررررردا  ٩٧مرررررن املررررروظفني املرررردنيني مررررن  ١١ ٠٠٠األفرررررراد العسررررررركريني، و رررررو 

 بعثررررررة يف خمتلررررررف أ رررررراء العررررررامل. وكررررررثري مررررررن هررررررذه العمليررررررات ١٦يعملررررررون يف 
متعردد األبعرراد، وال يعرر  فقررط بقضررايا األمررن ولكررن أيضررا باملشرراكل السياسرررية، 
وسررررررررريادة القرررررررررانون، وحقرررررررروق اإلنسرررررررران، والشرررررررررواغل اإلنسرررررررررانية، واإلنعررررررررراش 
االقتصررررادي. ويعكررررس تزايررررد عرررردد البعثررررات ازديرررادا يف الطلرررب علرررى عمليرررات 

ء القتررال وتردعيم السرالم راهنررار أليتها يف املسرراعدة علررى إحفظ السالم واستم
يف بلردان كثرررية. ويف الوقرت نفسررره، فرررهن هررذا النمرررو يفررررض عبئررا ضرررخما علرررى 

 . راهتررررررا علررررررى ختطررررررريط هرررررررذه العمليرررررررات ونشررررررررها وإدار هتمرررررروارد املنظمررررررة وقرررررردرا
را حاليرررا لرررن تتكلرررل بالنجررراح إال مبواصرررلة هبرروالعمليرررات الررريت يرررري االضررطالع 

رزام السياسررررريني مرررررن جانرررررب الرررردول األعضرررراء، وختصرررري  املرررروارد الررررردعم وااللترررر
 .الصحيحة هلا

وال برررد لألمرررم املتحررردة، حبكرررم الضررررورة، أن تشرررراريف يف الكفرررراح ضررررد  - ٩ 
ره تتطلررب تعاونررا دوليررا تهراإلرهراب الردويل بررالنظر إىل أن أي ترردابري فعالررة ملواج

لرررس األمرررن، والررريت حتظرررى جمللتابعرررة واسررررع النطرررراق. وجلنررررة مكافحررررة اإلرهررراب ا
بأليررة مركزيررة يف اجلهررود الرريت تبرررذهلا املنظمرررة يف هرررذا اخلصرروص، سرروف تتعررزز 
اآلن بهنشراء إدارة تنفيذيرة ملكافحرة اإلرهراب. وإننررا إذ نوحررد قوانررا يف مكافحررة 
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اإلرهرراب، فهنررره ال حمرري  مرررن دعررم ومحايرررة احلريررات وحقررروق اإلنسرران وسررريادة 
  .القانون

وإين آمررل يف أن تتواصررل وتتعررزز قررروة الررردفع الررريت تتزايرررد تررردرييا و رررن  - 10
باالسرررتعراض اخلمسررري إلعرررالن األلفيرررة  ٢٠٠٥نقترررررب صرررروب االحتفرررال عرررام 

وبالرررررذكرى السرررررنوية السررررررتني إلنشرررررراء األمررررررم املتحرررررردة، وأن تررررررؤدي إىل حتقيررررررق 
 .يهرا العراملالنترائج اإليابيرة الريت ترجتيهرا منظمتنرا ويرجت

 
 الفصل الثاني 

 تحقيق السالم واألمن 
ال ترررزال الصرررراعات الداخليرررة الررريت يسرررودها العنرررف تغمرررر برررني رحاهرررا  - ١١

ماليررررني املررررردنيني حررررول العرررامل، وتشررررد إىل سررررراحتها بلرررردانا جمررررراورة ممرررررا يعلرررررها 
احلرررروب، الررريت  ديرررردا أوسررررع نطاقررررا للسررررالم واألمرررن الررردوليني. وهرررذه هتتشرررركل 

كثرررريا مرررا يكرررون العامرررل احملرررريف وراءهرررا هرررو فشررررل القيررررادات السياسرررية يف تررروفري 
ا أن تسررررتغل االختالفررررا ت هنى املشرررراركة واملسرررراءلة، مررررن شررررأاحلكررررم القررررائم علرررر

الدينية والعرقية وأن حيمى وطيسشرها بفعرل املصراال االقتصرادية. وكررثريا مررا يفشررل 
حلرررررروب يف أن مييرررررزوا برررررني املقررررراتلني واملررررردنيني ومررررروظفي املشرررررررتكون يف هرررررذه ا
بررررررل إن املرررررردنيني تعرضررررروا هلجمرررررات متعمررررردة، وأرغرررررم  . املسرررررراعدة اإلنسررررررانية

األطفرررال علرررى اال رررراط يف صرررفوف املقرررراتلني، وأصرررربح عمررررا ل املعونرررة أهررردافا 
مررن بررني اسرتاتيجية. وال يرزال خطرر انتشررار أسررلحة الرردمار الشررامل واإلرهرراب 

 .القضايا ذات االهتمام البالغ
وال تررررزال األمررررم املتحرررردة تسرررررتخدم جمموعرررررة مرررررن الوسرررررائل، تشرررررمل  - ١٢

الدبلوماسرررررية الوقائيرررررة، وصرررررنع السرررررالم، وبنررررراء السرررررالم، مرررررن أجرررررل مسررررراعدة 
الررردول األعضررراء علرررى معاجلرررة الصرررراعات الداخليررة وكررذلك الصررراعات املألوفررة 

ويف غضررررررون اإلثررررررين عشرررررررر شرررررررهرا األخرررررررية،  . فيمررررررا بررررررني الرررررردولالرررررريت تنشررررررأ 
اسررررتخدمت كرررررل هرررررذه الوسرررررائل، بررررردءا مررررن املسررررراعي احلميررررردة يف عررررردد مررررررن 
املنازعرات الريت تتسرم باحلساسرية، إىل اسرتخدام مرزيج يمرع برني حفررظ السررالم 
الم وصررررنع السرررررالم يف حررررراالت مثرررر ل قررررررربص والصررررررحراء الغربيرررررة، وبنرررررراء السرررررر

وباإلضرافة إىل ذلرك، واصرلت  . بعرررد انترررهاء الصرررراع كمرررا حررردث يف سررررياليون
الوكررررراالت اإلمنائيرررررة التابعرررررة لألمرررررم املتحرررررردة بررررررذل جهودهررررررا ملسرررررراعدة الررررردول 

ا الطويلرررررة هتاألعضرررراء علرررررى التصررررردي لألسرررررباب اجلذريرررررة للصرررررراع وبنررررراء قررررردر 
 .السلمية األجرل علرى تسوية املنازعات بالطرق

ومررة أخرررى، شررهد العررام املاضرري زيررادة يف عرردد بعثررات األمررم املتحرردة  - ١٣ 
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لبنرررراء السررررالم وحفرررظ السرررالم، ممرررا يرررربهن علرررى الررردور الرئيسررري الرررذي تقررروم برررره 
منظمتنرررررا سرررررعيا إىل حتقيرررررق السرررررالم واألمرررررن الررررردوليني، األمرررررر الرررررذي ضررررراعف 

 .رل كاهرل مواردنرا البشررية واملاديةأيضرا مرن األعبراء الريت تثق
 

 منع نشوب الصراعات وصنع السالم
نتيجرة للتردهور اخلطرري الرذي طررأ علررى احلالررة األمنيررة يف العررراق، قررررتش  - ١٤

أن ينقرررررل إىل خررررارم البلررررد، بصررررورة مؤقتررررة، املوظفررررون الرررردوليون التررررابعون لبعثرررررة 
عرراق، وكرذلك موظفرو الوكراالت والرربامج األمرم املتحردة لتقردمي املسرراعدة إىل ال

والصررناديق التابعررة لألمررم املتحرردة. ومرررع ذلرررك، ال تررزال منظومررة األمررم املتحرردة 
تدير طائفة عريضرة مرن أنشرطة املسراعدة األساسرية يف مجيرع أ رراء البلرد، سرواء 

 .من داخل العراق أو من خارجه
راء هنرررراألمررررن إطلررررب إىلع جملرررس (،  ٢٠٠٣ )١٤٨٣ومبوجررررب القررررار  - ١٥

تشرررررررين الثراين/نررررررروفمرب  ٢١برنررررررامج الرررررررنفط مقابرررررررل الغررررررذاء يف العررررررراق حبلررررررول 
،مرع نقرل املسررؤولية عررن أي نشرراط متبررق يف إطررار الربنررامج إىل سررلطة  ٢٠٠٣

، سرررررررلمت األمرررررررم ٢٠٠٣تشررررررررين الثراين/نررررررروفمرب  ٢١التحرررررررالف املؤقترررررررة. ويف 
حزيرران/يونيررررره  ٣٠فيذيرررررة إىل السرررررلطة. وحبلرررررول ا التنهتاملتحررررردة مجيرررررع مسرررررؤوليا

بليررون دوالر مررن األمروال املتبقيرررة إىل صرررندوق تنميرررة  ٦،٨،حرولل مبلررغ  ٢٠٠٤
 .أيار/مايو ٣١وأغلرق مكتب برنامج العراق يف  . العرراق
دعرررا جملرررس األمررررن جملررررس احلكررررم يف (،  ٢٠٠٣ )١٥١١ويف القررررار  - ١٦

جررردوال  ٢٠٠٣كرررانون األول/ديسرررمرب   ١٥د أقصررراه العررررراق أن يقرررردم يف موعررر
زمنيرررا وبرناجمررررا لصررررياغة دسررررتور جديررررد للعررررراق وإلجررررراء انتخابررررات دميقراطيررررة. 

لرررس أيضرررا أنررره ينبغررري لألمرررم املتحررردة أن تعرررزز وتواصررل دورهرررا احليررروي جملوقررررر ا
دة اجلنسريات يف العرراق حسربما تسرمح برره الظررروف، وأذن بتشرركيل قرروة متعررد

تقرررررروم باخترررررراذ مجيررررررع الترررررردابري الالزمررررررة مرررررررن أجرررررررل اإلسرررررررهام يف صرررررررون األمرررررررن 
تشررررين الثراين/نررروفمرب، وقعرررت سرررلطة التحرررالف  ١٥واالسرررتقرار يف العررراق. ويف 

املؤقترررة وجملرررس احلكرررم اتفاقرررا حيررردد عمليرررة سياسرررية السرررتعادة السررريادة حبلرررول 
وأيضررررا لصررررياغة دسرررتور جديرررد وإجرررراء انتخابرررات ، ٢٠٠٤حزيرران/يونيرررره  ٣٠

 .يف ظل ذلك الدستور
،دعررررروت إىل عقرررررد اجتمررررراع يف  ٢٠٠٤كررررانون الثاين/ينررررراير   ١٩ويف  - ١٧

لرررس احلكرررم وسرررلطة التحرررالف املؤقترررة، طشلرررب مرررن األمرررم جملنيويرررروريف مررررع وفررررد 
لرراراء بررني املتحرردة يف إثرررره أن تسررراعد علرررى تيسرررري عمليررة للحرروار وبنرراء توافررق 

العراقيني لضمان جنرراح عمليررة االنتقررال السياسرري بطريقررة سرلمية. وحتقيقرا هلرذه 
ويف خررررالل بعثترررره  . الغايرررة، قرررام مستشررراري اخلررراص برررثالث بعثرررات إىل العرررراق
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،خلرررررر  مستشرررررراري  ٢٠٠٤شررررررباط/فرباير  ١٣إىل  ٦األوىل، يف الفرررررررتة مررررررن 
دة االنتخابيررررررة التابعررررررة إلدارة اخلرررراص، بالتعررررراون مررررررع فريررررق مرررررن شررررررعبة املسررررراع

 ٣٠را قبررررل هبرررالشررررؤون السياسررررية، إىل أنرررره ال ميكررررن إجررررراء انتخابررررات موثرررروق 
،وأن احلكومرررررة املؤقترررررة يرررررتعني تشررررركيلها بسرررربل أخرررررى.  ٢٠٠٤حزيرران/يونيررررره 

 ١٦آذار/مرررررررررررررارس إىل  ٢٦ويف خررررررررررررالل زيارترررررررررررره الثانيررررررررررررة، يف الفتررررررررررررررة مرررررررررررررن 
مستشررررراري اخلررررراص، اسرررررتنادا إىل مشررررراورات مستفيضرررررة نيسران/أبريررررررل، متكرررررن 

تمررع العراقرري، وجملررس احلكررم، وسررلطة جملأجراهررا مررع طائفررة عريضرررة مرررن أفرررراد ا
التحرررالف املؤقترررة، مرررن وضرررع أفكررررار مؤقتررررة بشررررأن عمليررررة انتقررررال يترررروخى هلررررا 

 .نيسران/أبريررررل، عرررررض هررررذه األفكررررار علررررى جملررررس األمررررن ٢٧النجرررراح. ويف 

حزيران/يونيرررره، تررررروىل  ٢أيار/مررررايو إىل  ١ل بعثترررره الثالثررررة، يف الفرررررتة مررررن وخررررال
مستشررراري اخلررراص، يف ا حزيران/يونيرره، عمليررة تيسررري تشرركيل احلكومررة املؤقتررة 

أيار/مررايو  ٣للعرررراق. ويف الوقرررت الرررراهن،   نشرررر بعثررة انتخابيررة يف الفرررتة مررن 
رأن الطرائررررررق االنتخابيرررررة وإنشررررراء حزيرران/يونيرررررره، لتيسررررررري التفرررررراوض بشررررر ٦إىل 

أيار/مرررايو،   تشررركيل اللجنرررة االنتخابيرررة املسرررتقلة  ٣١مؤسسررة انتخابيررة. ويف 
للعرررراق يف أعقررراب عمليرررة ترشررريح علرررى نطررراق البلرررد بكاملررره، وعمليررررة اختيررررار 
للمرشرررحني أشررررفت عليهررا األمررم املتحرردة. وبعرررد إجرررراء مشررراورات مرررع طائفرررة 

لعرررررراقيني يف مجيرررررع أ ررررراء البلررررد، ومناقشرررررات مرررررع جملرررررس احلكرررررم عريضرررررة مرررررن ا
حزيرران/يونيررررررره إصرررررردار اإلطررررررار القررررررانوين  ٧وسررررررلطة التحرررررررالف املؤقتررررررة،   يف 

 .للنظام االنتخايب واألحزاب والكيانات السياسية
 )١٥٤٦،اختررررذ جملررررس األمررررن القررررررار  ٢٠٠٤حزيران/يونيرررره  ٨ويف  - ١٨

اجلرررردول الررررزمين املقرررررتح لعمليررررة االنتقررررال السياسرررري يف  الرررررذي أيرررررد(،  ٢٠٠٤
العررررراق، وقرررررر أن تقرررروم األمررررم املتحررررردة بررررردور رئيسرررري، وفقررررا ملرررررا تسرررررمح بررررره 
الظرررروف، يف املسررراعدة علرررى عقرررد مرررؤمتر وطرررين، وتقررردمي املشرررورة بشررأن عمليررة 

صرررررياغة  إجررررراء االنتخابررررات، وتعزيررررز احلرررروار الرررروطين وبنرررراء توافررررق اآلراء بشرررررأن
لررررررس للبعثرررررة جمرررررراالت جملدسررررتور وطرررررين. ومشلررررررت أيضرررررا الواليررررررة الررررريت منحهرررررا ا

أخرررررررى مررررررن قبيررررررل التنميررررررة واملسرررراعدة اإلنسررررانية وحقرررروق اإلنسرررران واملصرررراحلة 
 .الوطنية
(، ٢٠٠٤) ١٥٤٦ومبوجررررب الواليررررة املعررررززة الرررريت يررررن  عليهررررا القرررررار  - ١٩

املتحررررررردة قصررررررراراها ملسررررررراعدة الشرررررررعب العراقرررررررري يف العمليررررررررة سررررررررتبذل األمررررررررم 
االنتقاليرررة. وحتقيقرررا هلرررذه الغايرررة، سررريعمل ممثلرري اخلرراص اجلديررد عررن كثررب مررع 
احلكومررة املؤقتررة، وسررريقيم حررروارا مرررع البلررردان داخرررل املنطقرررة وخارجهرررا. بيرررد أن 

والرررررتعمري، وحقررررروق قيرررررام األمرررررم املتحررررردة بررررردور موسرررررع يف بنررررراء املؤسسرررررات، 
اإلنسررررران أو أي جمررررراالت أخررررررى سررررريكون رهنرررررا مبرررررا إذا كانرررررت البيئررررررة األمنيررررررة 
عمومررررا سرررروف تسررررمح بوجررررود موسررررع يف العررررراق. ويف الوقررررت نفسرررره، سررررريكز 



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

17 

 

ممثلررررري اخلررررراص علرررررى االضرررررطالع باملهرررررام ذات األولويرررررة األساسرررررية احملرررررددة يف 
العررراق ومررن داخلرره علرى السرواء، وفقرا ملرا  مررن خررارم( ٢٠٠٤) ١٥٤٦القررار 

تسررمح برره الظررررروف. ولكررري يتكلرررل مسررررعاه بالنجررراح، سررريكون يف حاجررررة إىل 
 .الدعم الكامل من جانب اجملتمع الدويل

الفلسرررطيين، فعلرررى الررررغم مرررن  -وإذا مررا انتقلنررا إىل الصررراع اإلسرررائيلي  - ٢٠
موعررررررة الرباعيررررررة جملمررررررع الرررررردويل مررررررن خررررررالل اتجملاجلهررررررود املضررررررنية الرررررريت يبررررررذهلا ا

)املؤلفرررة مرررن األمرررم املتحررردة، واالحتررراد األورويب، واالحترررراد الروسرررري، والواليررررات 
املتحررررردة األمريكيرررررة(، وااللترررررزام املعلرررررن مرررررن جانرررررب األطرررراف مببرررادرة خريطررررة 

ومررررا  . لعنررررف مستشرررررياالطريرررق، ال ترررزال العمليرررة السرررلمية متوقفرررة، وال يررررزال ا
فتئررررت احلالررررة اإلنسررررانية يف األرض الفلسررررطينية احملتلررررة آخررررذة يف الترررردهور، وال 
تترررروفر سرررربل العرررريش علررررى مسررررتوى الكفرررراف لكررررثري مررررن الفلسررررطينيني إال مررررن 

تمرررررع الررررردويل، مبرررررا يف ذلرررررك وكالرررررة األمرررررم جملخرررررالل املسررررراعدة الررررريت يقررررردمها ا
غاثرررررة وتشرررررغيل الالجرررررئني الفلسرررررطينيني يف الشرررررق األد  والررررربامج املتحررررردة إل

 .والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة
وعلررررى مررردى اإلثرررين عشررررر شرررهرا املاضررررية، اخترررذ جملررررس األمرررن قرررررارين  - ٢١

لررس، جمل،أيررد ا ٢٠٠٣تشرررين الثراين/نرروفمرب  ١٩بشررأن الشرررق األوسررط. ففرري 
خريطرررررة الطريرررررق وأهررررراب بررررراألطراف أن تفررررري مبرررررا  ،(٢٠٠٣)١٥١٥ه يف قرررررار 

،اختررررررذ  ٢٠٠٤أيررار/مررررررايو  ١٩يقررررررع عليهررررررا مررررررن التزامررررررات وفقررررررا هلررررررا. ويف 
الرررررررررذي طالرررررررررب فيررررررررره إسررررررررررائيل بررررررراحرتام (، ٢٠٠٤ )١٥٤٤لرررررررررس القررررررررررار جملا

ك التزامهرررررا بعررررردم هررررردم منرررررازل ا مبوجررررب القررررانون الرررردويل، مبرررررا يف ذلرررررهتررررالتزاما
الفلسرررررطينيني علررررى  ررررو اررررالف ذلررررك القررررانون. ويف إطررررار الرررردورة االسررررتثنائية 

املررؤرا  ١٠/١٣-الطارئرة العاشررررة املسرررتأنفة، اخترررذت اجلمعيررة العامررة القرررار دإط
،الررررذي طالبررررت فيررره إسررررائيل بوقرررف وإلغررراء  ٢٠٠٣تشرررررين األول/أكترررروبر  ٢١

ذي تقرررروم ببنائرررره يف األرض الفلسررررطينية احملتلررررة، مبررررا يف ذلرررررك تشرررييد اجلررردار الرررر
كررررانون األول/ديسررررمرب، اختررررذت اجلمعيررررة   ٨القرررردس الشرررررقية ومررررا حوهلررررا. ويف 

را االسررررررتثنائية الطارئررررررة هترررررالعامرررررررة، الترررررررري اجتمعررررررررت مرررررررررة أخرررررررى يف إطررررررار دور 
الررذي طلبررت فيرره إىل حمكمررة العرردل  ١٠/١٤-العاشررررة املسرررتأنفة، القررررار دإط

الدولية أن تصرردر علررى وجرره السرررعة فترروى بشرأن اآلثرار القانونيررة الناشررئة عررن 
،ورأت أن  ٢٠٠٤متروز/يوليررره  ٩وأصررردرت احملكمرررة فتواهرررا يف  . تشررييد اجلررردار

رارض مرررررررع املسررررررار الرررررررذي يتخرررررررذه اجلررررررردار يف األرض الفلسررررررطينية احملتلرررررررة يتعرررررر
القرررانون الررردويل، وأن إسررررائيل ملزمرررة برررأن توقرررف تشرررييد اجلرررردار وبررررأن تفكررررك 
األجرررررزاء الررررريت سررررربق بناوهررررا بالفعررررل، ويتررررررب مجيرررررع األضررررررار الررررريت تعرضرررررت هلرررررا 

ورأت احملكمرررررة أيضررررا أن مجيررررع الرررردول ملزمررررة بعرررردم  . املمتلكرررررات الفلسرررررطينية
ملرتتررررب علررررى تشررررييد اجلرررردار وكفالررررة امتثررررال االعررررتاف بالوضررررع غررررري القررررانوين ا
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إسرررررائيل للقررررانون اإلنسرررراين الرررردويل مبوجررررب اتفاقيررررة جنيررررف الرابعررررة. وذكرررررت 
احملكمرررررة أنررررره ينبغررررري للجمعيرررررة العامرررررة وجملرررررس األمرررررن النظرررررر يف مرررررا يلرررررزم مرررررن 

را هترررردور  واجتمعرررررت اجلمعيرررررة العامرررررة مررررررة أخررررررى يف إطرررررار .إجرررررراءات أخررررررى
 ٢٠٠٤متروز/يوليرررررره  ٢٠االسررررررتثنائية الطارئررررررة العاشرررررررة للنظررررررر يف املسررررررألة، ويف 

الررررررذي أقرررررررت فيرررررره بفترررررروى احملكمرررررة، وطالبرررررت  ١٠/١٥-اخترررررذت القرررررررار دإط
ا القانونيرررة علرررى النحرررو املررررذكور يف الفترررروى، وأهابررررت هترررإسررررائيل بالتقيرررد بالتزاما

ا القانونيرررة، وطلبرررت إىلع أن أنشررر  هترررل بالتزامابالررردول األعضررراء أن تتقيرررد باملثررر
 .سجال لألضررار الريت جنمت عن تشييد اجلدار

وقررد اضررطلعتش مبسرراع محيرردة مررن خرررالل اتصررراالـ املباشررررة وتلرررك الررريت  - ٢٢
موعررررررة الرباعيررررررة. ويف جملأجراهرررررررا املنسرررررررق اخلرررررراص، وأيضررررررا مررررررن خررررررالل آليررررررة ا

أيرار/مرررايو  ٤وعرررة الرباعيرررة يف نيويررروريف يف مجملاالجتمررراع الرررذي عقرررده أعضررراء ا
،كررنرررا التأكيرررد علرررى أن مجيرررع املسرررائل املتصرررلة بالوضررع النهررائي، مررن  ٢٠٠٤

ا مررن قببررل األطررراف، وأن هرذه هنقبيل احلردود والالجئرني، ينبغرري التفرراوض بشررأ
وقمنرررا  . املفاوضررات يررب أن تقرروم علررى اإلطررار املقبررول دوليررا لعمليرررة السرررالم

أيضرا بتحديرد مبادئ تكفل جنراح إمكانيرة القيرام بانسرحاب إسررائيل مرن قطراع 
اء هنرررغرررزة، وأوضرررحنا أن االنسررررحاب ينبغررري أن يكرررون كرررامال، وأن يرررؤدي إىل إ

احرررتالل غرررزة، وأن يكرررون مصرررحوبا ةطرررروات مماثلررررة يف الضرررفة الغربيرررة. وجرررررى 
رى األطرررررراف قرررردما، الشرررررروع يف مناقشرررررة لوضرررررع خطرررررة عمرررررل تسرررررتهدف مضرررر

 .مهتم على الوفاء بالتزاماهتومساعد
ويف مررا يتعلررق بقررربص، وبعرررد شرررهرين مرررن املفاوضرررات املكثفرررة الررريت قرررام  - ٢٣
را مستشررراري اخلرراص، ومبشرراركة مررين شخصرريا، فررهن اتفرراق التأسرريس، الررذي  هبرر

ائيررة كررران قرررد جررررى اقرتاحررره يف إطرررار خطررة التسرروية،   وضررعه يف صررورته النه
،وطرررررح علررررى الطرررررائفتني يف اسررررررتفتاءين مسرررررتقلني  ٢٠٠٤آذار/مرررارس  ٣١يف 

نيسرران/أبريرررررررل. ورغرررررررم أن القبارصررررررة األتررررررررايف أقرررررررروا اخلطرررررة  ٢٤ومترررررررزامنني يف 
بأغلبية اثنرني إىل واحرد، فقرد رفضرها النرراخبون مررن القبارصررة اليونررانيني بأغلبيررة 

ويف الوقررت الررراهن، ال  . ا مل ترردخل حيررز التنفيررذهنرهثالثرة إىل واحد، وبالتايل ف
أرى أن هنرررايف أي أسررراس ميكررن أن أسررتأنف عليرره مسرراعيع احلميرردة يف قررربص. 
وبررردال مرررن ذلرررك، فرررهن املطلررروب هرررو إجرررراء تقيرريم عررام لكامررل نطرراق أنشررطة 

الصرردد، ويف هررذا  . را األمررم املتحرردة يف هررذا اخلصرروصهبرالسالم اليت تضرطلع 
فقرد دعروت إىل إجررراء اسررتعراض لعمليررة قرروة األمررم املتحرردة حلفررظ السررالم يف 
قررربص. ومررع أنرره يتوجررب احرررتام القرررار الررذي اختررذه القبارصررة اليونررانيون، فررهنين 
آمررررل يف أن ميعنررررروا النظررررر يف مرررروقفهم مبررررا يتررررريح الفرصرررررة ألي جهرررررود تبرررررذل يف 

اح. ولقررررد وجهرررت نرررداء إىل القبارصرررة األتررررايف املسررررتقب ل لكرررري تكلررررل بالنجرررر
وإىل تركيررا بررأن يسررراندوا رغبرررة طائفترررهم يف إعرررادة التوحيرررد، وطلبررت مررن جملررس 
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األمرررن أن يشرررجع الررردول علرررى إزالرررة العوائرررق غرررري الضرررررورية الرررريت تفرررررض العزلررررة 
 .على القبارصة األترايف وتعرقل طريقهم إىل التنمية

تقرردم كبررري يف عمليرررة السرررالم نتيجرررة للقيرررام بتوقيرررع  ويف بورونرردي، أحرررز - ٢٤
تشررررررررين الثراين/نررررررروفمرب  ٢تشررررررررين األول/أكتررررررروبر و  ٨الربوتوكرررررررولني املرررررررؤرخني 

تشررررين األول/أكتررروبر  ١٦،ونتيجررررة إلبرررررام اتفرررراق السرررالم الشرررامل يف  ٢٠٠٣
طيرررررة. ومبوجرررررب بررني احلكومررة االنتقاليررة لبورونررردي وقررروات الررردفاع عرررررن الدميقرا

كررررررانون األول/ديسررررمرب   ٢٢البيرررررران الرئاسرررررري الصررررررادر عررررررن جملررررررس األمررررررن يف 
لرررس بالتقررردم احملررررز، وأحررراط علمرررا باملطالرررب الررريت قررردمها جمل،اعتررررف ا ٢٠٠٣

رئررريس بورونررردي ونائرررب رئررريس جنرررروب أفريقيررررا باسررررم دول املبررررادرة اإلقليميررررة، 
ر األمرررم املتحرردة يف تررويل مهررام البعثرررة األفريقيرررة يف بورونررردي. ورحرررب برررأن تنظررر

جملررررس األمررررن أيضررررا بقررررراري بررررأن أدرس احلالررررة مبزيررررد مررررن التفصرررريل. وحتقيقررررا 
 ٢٧إىل  ١٦هلرررررذه الغايرررررة، أوفررررردت بعثرررررة تقيررررريم إىل بورونررررردي يف الفترررررررة مررررررن 

را بهنشررررررررررررراء عمليرررررررررررررة متعرررررررررررررددة ،أوصررررررررررررريت يف إثرهرررررررررررر ٢٠٠٤شررباط/فربايرررررررررررررر 
التخصصرررات حلفرررظ السررررالم إليفادهرررا إىل ذلررررك البلرررد. وأنشررررأ جملرررس األمررررن، 

أيار/مرررايو، عمليررة األمررم املتحرررردة  ٢١املررؤرا ( ٢٠٠٤) ١٥٤٥مبوجرررب قررررراره 
 ٢٠٠٤حزيران/يونيرررره  ١ا سررررتة أشررررهر تبرررردأ يف هتيف بورونررررردي لفتررررررة أوليرررررة مرررررد

مرررررن األفررررراد العسرررركريني، ومررررا  ٥ ٦٥٠ن بررررره مرررررن القررررروات قررررردره ،بقررروام مرررررأذو 
مررررن أفررررراد الشرررررطة املدنيررررة. ويف الوقررررت نفسرررره، اسررررتمر برررذل  ١٢٠يصرررل إىل 

اجلهود من أجل التوصرل إىل وقرف شرامل إلطرالق النرار يضرم مجيرع األطرراف، 
 .علرى الررغم من التحديات اخلطرية اجلارية

ضرري، حققررت احملادثررات بشررأن السررودان، برئاسررة اهليئررة وخرالل العررام املا - ٢٥
احلكوميرررررة الدوليررررة املعنيررررة بالتنميررررة )إيغرررراد(، تقرررردما ملحوظررررا، ومل يتبرررررق سررررروى 
تفاصرررررريل بشررررررأن وقررررررف إل طررررررالق النرررررار وبشررررررأن الضررررررمانات الدوليررررررة سرررررريتم 

قرررررام ا قبررررررل االنتررررررهاء مررررررن وضررررررع اتفرررررراق شررررررامل للسرررررالم. و هنالتفرررررراوض بشررررررأ
مستشرررراري اخلرررراص بترررروفري الرررردعم املسررررتمر لألطرررررراف ولعمليرررررة الوسررررراطة الررررريت 

ا إيغرررراد. وإين آمرررل يف أن تررررتمكن األطرررراف السررررودانية مرررن االنتهرررراء هبرررقامررررت 
علررى وجرره السرررعة مررن وضرررع اتفرراق للسررالم. وبنرراء علررى طلررب جملرررس األمرررن، 

فضررررل السرررربل الررررريت شررررررعت األمرررررم املتحرررررردة يف األعمرررررال التحضرررررريية بشرررررأن أ
متكنررررررها مررررررن تقرررررردمي الرررررردعم الكامررررررل لألطررررررراف أثنرررررراء تنفيررررررذ اتفرررررراق السررررررالم 

 .الشامل
،أدى نشرررروب التمرررررد املسررررلح يف دارفررررور يف  ٢٠٠٤ويف خررررالل عررررام  - ٢٦

غررررريب السررررودان، ورد احلكومرررة عليررره، إىل وقررروع خسرررائر كبررررية يف األرواح وإىل 
هائلرررة يف املنطقرة، وأرغرم الكرررثريون منررهم علررى التمررراس تشرريد املرردنيني بأعررداد 
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ومررررع اسرررتمرار العنرررف املوجررره  رررو  . اللجرررروء يف بلرررردان جمرررراورة، وةاصررررة تشرررراد
السرررررركان املرررررردنيني، ترررررردهورت احلالررررررة اإلنسررررررانية وحالرررررررة حقررررررروق اإلنسررررررران يف 

لرررة النطررراق، ،إىل حالرررة طارئرررة كام ٢٠٠٤املنطقرررة، وحتولرررت، حبلرررول ربيرررع عرررام 
علرررى  رررو مررا يررري بيانررره يف الفصرررل الترررايل. وأصررربح أكثرررر مرررن مليرررون شرررخ  

الجرررر  يف تشرررراد.  ١٧ ٠٠٠مشرررررردين داخليرررررا، ويوجرررررد حاليررررا مررررا يربررررو علررررى 
وبنرررراء علررررى دعرررروة مررررن حكومررررة السررررودان، أوفررررردتش بعثتررررني إىل املنطقررررة لتقيرررريم 

وال يررررزال تررررواتر التقررررارير عررررن وقررروع احلالرررة اإلنسرررانية وحالررررة حقرررروق اإلنسرررران. 
انتهاكررات جسرريمة حلقرروق اإلنسرران وتكشدررف أبعررراد حالرررة الطررروارئ اإلنسرررانية 
يف دارفررررور يشررركالن مثرررار قلررررق خطررررري. وقررررد زرتش السررررودان وتشرررراد يف مطلررررع 

للتعرررررف علرررى مرررا ميكرررن القيرررام بررره حلرررل األسرررباب اجلذريرررة  ٢٠٠٤مترررروز /يوليرررره 
دارفررررور والتخفيرررررف مررررن عواقبررررره. ويف برررال  مشرررررتيف جررررى التوقيررررع للصررررراع يف 

، أعلنررت حكومررة السررودان واألمرررم املتحررردة التزامهمرررا  عليرره لرردى اختتررام زيرراـر
را دون إبطررررراء ملواجهرررررة هبرررربطائفرررررة عريضرررررة مرررررن االلتزامرررررات الررررريت يرررررتعني الوفررررراء 

ال  املشررررتيف، يشررراريف يف وأنشررئت آليررة تنفيررذ مشرررتكة لرصررد تنفيررذ الرررب .األزمرررة
رئاسررررتها كررررل مررررن وزيررررر خارجيرررة السرررودان وممثلرررري اخلرررراص للسررررودان. وطلبررررت 
ا هبرأيضرا مرن مستشراري اخلرراص يف املنطقررة تروفري املسراعدة للوسراطة الريت يقروم 

متوز/يوليرره،  ٣٠ويف  . االحتراد األفريقرري يف املفاوضرات السياسرررية بشررأن دارفرررور
الرررذي طالررررب مبوجبرررره حكومررررة (،  ٢٠٠٤ )١٥٥٦مرررن القررررار اخترررذ جملرررس األ

ا بشرررأن نرررزع سرررالح ميليشررريات هبرررالسرررودان بالوفررراء بااللتزامرررات الررريت تعهررردت 
م الرررررذين قررررراموا برررررالتحريض علرررررى هناجلنجويرررررد، واعتقرررررال قرررررادة اجلنجويرررررد وأقررررررا

فظررائع، انترررهاكات حلقررروق اإلنسررران والقرررانون اإلنسرراين الرردويل وغررري ذلررك مررن 
وبارتكرررراب هررررذه االنترررررهاكات والفظرررررائع، وتقررررردمي هرررررؤالء األفررررراد إىل العدالررررة. 

يومررررا، ـ كررررل  ٣٠لرررس إيلع كرررذلك أن أقررردم إليررره تقريررررا يف غضرررون جملوطلرررب ا
شهر بعد ذلك، عمرا أحرزتره حكومرة السرودان مرن تقردم أو عدمره بشرأن هررذه 

ختررراذ مزيرررد مرررن اإلجرررراءات يف لرررس عرررن اعتزامررره النظرررر يف اجملاملسررررألة، وأعرررررب ا
 .حالة عدم االمتثال

،ومبوجررررررب قرررررررار جملرررررررس األمرررررررن  ٢٠٠٤ويف كررررررانون الثاين/ينرررررراير  - ٢٧
لررررررس واليررررررة بعثررررررة األمررررررم املتحرررررردة لالسررررررتفتاء يف جملمررررردد ا(،  ٢٠٠٤)١٥٢٣

بعررروثي نيسان/أبريرررل مبرررا يتررريح مل ٣٠الصررررحراء الغربيررررة ملرررردة ثالثررررة أشررررهر حرررر  
الشخصررري إجرررراء مزيرررد مرررن التشررراور مرررع حكومرررة املغررررب بشررأن ردهرررا النرررهائي 
علرررررى خطرررررة السرررررالم املتعلقرررررة بتقريرررررر شرررررعب الصرررررحراء الغربيرررررة ملصرررررريه، الررررريت 

وأبلغرررررررررررت جبهرررررررررررة . ٢٠٠٣قررررررررررردمها إىل الطررررررررررررفني يف كرررررررررررانون الثرراين/ينررررررررررراير 
ي بقبوهلررررررا خلطررررررة السررررررالم يف أوائررررررل مترروز/يوليرررررره البوليسررررراريو مبعرررررروثي الشخصرررررر

، سررررررلمت املغرررررررب ردهررررررا النهررررررائي الررررررذي ٢٠٠٤ويف نيسرران/أبريررررررررل . ٢٠٠٣
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أعربررررت فيرررره عررررن رغبتهررررا يف مواصرررررلة العررررم ل مررررن أجرررررل التوصرررررل إىل تسررررروية 
سياسرررية يف إطرررار السررريادة املغربيرررة، وبرررذلك رفضرررت العناصررررر األساسررررية خلطررررة 

 (٢٠٠٤) ١٥٤١نيسان/أبريرررل، اخترررذ جملرررس األمرررن القررررار  ٢٩ويف   .السرررالم
لررس جملتشرررين األول/أكترروبر. وأكررد ا ٣١الرررذي مررردد مبوجبررره واليرررة البعثررة حرر  

مررن جديرررد تأييرررده خلطرررة السرررالم وللجهرررو د الرريت أبررذهلا مررن أجررل التوصررل إىل 
 ١ويف  . ربيرررررررةحررررررل سياسرررررري يقبلرررررره طرفرررررررا الررررررررتاع املتعلرررررررق بالصرررررررحراء الغ

حزيرران/يونيررره، قررردم مبعررروثي الشخصررري اسرررتقالته معربرررا عرررن اعتقررراده بأنررره برررذل  
كررررل مررررا يف وسرررعه ملسررراعدة الطررررفني علرررى إيررراد حرررل للررررتاع. وذكرررر أيضرررا إنررره 

االت خررالل سرربع سررنوات مررن جملرعلى الرغم ممرا أشحررز مرن تقرردم يف عردد مرن ا
ة، فرررهن األمرررم املتحررردة عجررررزت عررررن حسررررم اخلررررالف مشررراركته يف هرررذه املسرررأل

الرئيسرري الررذي يقرروم عليررره الررررتاع. ويف إثرررر اسرررتقالة مبعررروثي الشخصري، قرررت 
أن يواصررل ممثلرري اخلرراص احلررايل للصررحراء الغربيررة العمررل مررع الطرررفني والبلررردان 

قررررررت نفسرررررره، واصررررررلت راورة سررررررعيا إىل التوصررررررل إىل حررررررل سياسررررري. ويف الو جملررررا
البعثررررة رصررررد وقررررف إطررررالق النررررار بررررني الطرررررفني، السرررراري منررررذ أيلرول/سرررربتمرب 

،وتقردمي املسراعدة يف تنفيررذ تردابري بنراء الثقرة بقيرادة مرن مفروض األمرم  ١٩٩١
املتحرردة السررامي لشررؤون الالجرررئني، مبرررا يف ذلرررك تبرررادل الزيررارات األسرررية برررني 

ة وخميمرررررررات تنررررررردوف لالجرررررررئني بررررررراجلزائر، والررررررريت بررررررردأت يف الصرررررررحراء الغربيررررررر
 .٢٠٠٤آذار/مارس 

وممررررا كرررران مرررردعاة للتفرررراول املشرررروب باحلررررذر التقرررردم الررررذي أحررررررز يف  - ٢٨
يف مررررؤمتر الصررررومال للمصرررراحلة الوطنيررررة الررررذي عقررررد يف   ٢٠٠٤منتصرررررف عرررررام 

)إيغرررراد(. فلقررررد كينيررررا حتررررت إشررررراف اهليئرررررة احلكوميرررررة الدوليرررررة املعنيررررة بالتنميررررة 
أمكرررررن للمرررررؤمتر، بفضرررررل اجلهرررررود املتضرررررافرة الرررررريت بررررررذهلا وزراء خارجيررررررة بلررررررردان 
اإليغرررررراد، أن يبرررررردأ جولترررررره الثالثررررررة والنهائيررررررة. وبرررررردأ التفرررررراوض بررررررني القيررررررادات 
التقليديررررررة يف الصررررومال علررررى توزيررررع املقاعررررد الربملانيررررة داخررررل كررررل عشرررررية مررررن 

وكرررران علرررررى كرررررل عشرررررية أن تقرررردم قائمررررة بأمسرررراء أعضرررراء  . العشررررائر الرئيسررررية
مقعرردا،  ٢٧٥برملررانيني لتشرركيل الربملرران االحترررادي االنتقرررايل الرررذي يتكرررون مررن 

والذي سيقوم بدوره بانتخاب رئريس. وإين ألشريد حبكومررات بلرردان اإليغرراد ملرا 
مال. ولقررررد تبديررره مرررن متاسرررك متجررردد إزاء مسررررألة املصرررراحلة الوطنيررررة يف الصررررو 

متروز/يوليرررره، بالتحرررردث أمررررام املنرررردوبني الصرررروماليني يف  ٨قمررررت شخصرررريا، يف 
املرؤمتر، وشررجعتهم علررى القيررام يف أقررب وقرت ممكرن بهنشراء هيكرل شرامل مرن 

 .هياكل احلكم
ويف مررا يتعلررق بالرردعم الررذي تقدمرره األمررم املتحرردة مررن أجررل التوصرررل  - ٢٩

للصرررراعات الررريت تنطررروي علرررى احتمررراالت العنرررف، برالطرق السرررلمية إىل حلرررول 
فلقرد كرران مررن دواعرري سررروري مرا حققتره الكرامريون ونيجرييررا مررن تقرردم كرربري، 
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مبسرررراعدة األمررررم املتحرررردة، صرررروب تنفيررررذ حكررررم حمكمرررة العررردل الدوليرررة املرررؤرا 
بلرردين. بشرررأن احلررردود الربيرررة والبحريرررة بررني ال ٢٠٠٢تشرررين األول/أكترروبر  ١٠

ولقررد أحررررز هرررذا التقرررردم يف إطررررار اللجنرررة املختلطررررة برررني الكررررامريون ونيجرييررررا، 
ا بنررراء علرررى طلررررب رئرررريس الدولررررة يف كررررال البلرررردين ويرأسررررها ممثلرررري هتالرررريت أنشرررأ

وشرررعت اللجنررة يف عمليررة النسررحاب اإلدارة املدنيررة،  . اخلررراص لغررررب أفريقيرررا
ات الشررررطة التررابعني لكررل دولررة مررن الررردولتني مرررن وأفررراد القرروات العسرركرية وقررو 

املنرررراطق الواقعررررة يف نطرررراق سرررريادة الدولررررة األخرررررى، والقيررررام بنقررررل السررررلطة مبررررا 
ا أن تعررررزز هنيتوافررررق مررررع ذلررررك حسرررربما دعررررت احملكمررررة، وهرررري عمليررررة مررررن شررررأ

را الررررئيس هبررة الررريت قرررام التعررراون برررني الكرررامريون ونيجرييرررا. وبرهنرررت الزيرررارة الرمسيررر
 ٢٩و  ٢٨أولوسررررررررريغون أوباسررررررررراجنو رئررررررررريس نيجرييرررررررررا إىل الكرررررررررامريون يرررررررررومي 

مررررررا هتعلررررررى تصررررررميم البلرررررردين علررررررى مواصررررررلة دعررررررم عالقا ٢٠٠٤متروز/يوليرررررره 
وبررنفس األسررلوب، يبرردو  .الثنائيررة مرررن خرررالل التعررراون واحلررروار برررالطرق السررلمية

طويررل األمررد بررني غررابون وغينيرررا االسرررتوائية ميضررري صرروب أن الرررتاع احلرردودي ال
حررل مقبررول مررن اجلررانبني يف أعقرراب سلسررلة مررن اجتماعرررات الوسررراطة برئاسرررة 
مستشررررراري اخلرررررراص والوسرررررريط بشررررررأن هررررررذه املسررررررألة. ويسررررررعدين أن أعلررررررن أن 

يررة املشرررتكة متوز/يوليرره، مررذكرة تفرراهم بشررأن التنم ٦زعيمرررري البلرررردين وقعررررا، يف 
للررررنفط واملرررروارد الطبيعيررررة األخرررررى يف املنطقرررررة االقتصررررادية اخلالصررررة لكررررل مررررن 

 .غابون وغينيا االستوائية
ويف األمررريكتني، مررا فتئررت بعثررة األمررم املتحررردة للتحقرررق يف غواتيمررراال،  - ٣٠

الررريت هررري اآلن يف السررنة األخررررية لواليترررها، تعمرررل مررررع املؤسسرررات احملليرررة ومررررع 
حلكومررررة املنتخبررررة حررررديثا مررررن أجررررل ضررررمان اسررررتمرار تنفيررررذ اتفاقررررات السررررالم ا

وتوطيررررررد الدميقراطيررررررة. ويف ظررررررل التهديررررررد اخلطررررررري الررررررذي تشررررركله اجلماعرررررات 
اإلجراميررة املنظمررة علررى تررردعيم سررريادة القرررانون، أبرمرررت األمرررم املتحررردة اتفاقرررا 

يردة، بشرأن إنشراء جلنررة حتقيررق معنيررة مع احلكومة السرابقة، أيدتره احلكومرة اجلد
باجلماعررررات غررررري املشرررروعة وأجهرررزة األمرررن السررررية. كمرررا يقرررروم مكتررررب األمررررم 
املتحرررردة املعررررين باملخرررردرات واجلرميررررة بتقررردمي املسررراعدة مرررن أجرررل تعزيرررز األطرررر 
القانونيرررة واملؤسسررررية للتصرررردي جلماعررررات اجلرميررررة املنظمررررة الررريت تشررركل إحررردى 

 .تمع املدين واحلكم الرشيدجملدد اهتهلدامة اخلطرية اليت القوى ا
وعلررى الرررغم مرررن جهرررود صرررنع السرررالم املتعرررددة األطرررراف الررريت اضرررطلع  - ٣١
را مستشررررراري اخلرررراص بشررررأن كولومبيررررا، مل تسررررتأنف حمادثررررات السررررالم بررررني هبرررر

لررة ،تشررن احلكومررة مح ٢٠٠٢ايررة عررام هنومنرررذ  . احلكومررة ومجاعرررات املغررراورين
عسرررررركرية كثيفررررررة علررررررى مجرررررراعيت املغرررررراورين الرئيسرررررريتني، ولرررررررا القررررررروات الثوريرررررررة 

را تتررررابع هنرراملسرررلحة لكولومبيرررا، وجرررريش التحريرررر الرررروطين. ويف الوقرررت نفسرررره، فه
دف نررزع سررالحها وتسرررحيها هبرراحملادثررات مررع بعررض اجلماعررات شرربه العسرركرية 
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تحرردة حلقرروق اإلنسرران، بنرراء وقررد قامررت مفوضررية األمررم امل . وإعررادة إدماجهرررا
علرررى طلرررب احلكومرررة، بدراسرررة مشررررروع القررررانون بشررررأن العدالررررة والتعويضررررات، 
وخلصرررت إىل أنررره يلرررزم هلرررذا املشرررروع أن يتنررراول مسرررألة اإلفررالت مررن العقرراب 

ويف الوقرررت نفسررره، ال  . وانتهاكررات حقرروق اإلنسرران الرريت ارتكبرررت يف املاضررري
ؤثر سررلبا بصررورة مباشرررة علررى كررل مررن احلالررة اإلنسررانية يررزال العنررف مسررتمرا ويرر
 .وحالرة حقروق اإلنسان

ويف ظررل احلالررة الراهنررة، فررهن خطررة العمررل اإلنسررانية الثانيرررة، الررريت مرررن  - ٣٢
را منظومررة األمرررم املتحرردة يف كولومبيررا، سررتوفر برناجمررا شرررامال هبرراملقررررر أن تقررروم 

رب احلكومررررة واألطررررراف األخرررررى. للمسررراعدة يتطلرررب التزامرررا راسررررخا مررررن جانررر
وإين أيضررررررا أحررررررث احلكومررررررة علررررررى تنفيررررررذ توصرررررريات جلنررررررة حقررررروق اإلنسررررران. 
وأخرررريا، فرررهن مسررراعينا احلميرررردة ال تررررزال رهررررن اإلشررررارة يف البحررررث عررررن تسرررروية 
سررررررلمية للصررررررراع يف كولومبيررررررا. وسيواصررررررل مستشرررررراري اخلرررررراص، مررررررن خررررررالل 

تمرررررع جملتمرررررع املررررردين، واجملرع احلكومرررررة، ومجاعرررررات املغررررراورين، وااالتصرررررراالت مررررر
 .الردويل، تقردمي املسراعدة يف جهرود صنع السالم

ويف جنررروب آسررريا، قطعرررت اهلنرررد وباكسرررتان أشرررواطا هامررة يف جهودلرررا  - ٣٣
عقرررررراب ويف أ . الراميرررررررة إىل حتسرررررني العالقررررررات بينررررررهما وحررررررل املسررررررائل املعلقررررررة

يف إسرررالم آبررراد ويقضررري  ٢٠٠٤اتفرررراق   التوصررررل إليرررره يف كررررانون الثاين/ينررراير 
باسررررتئناف احلرررروار الثنررررائي بشررررأن طائفررررة مررررن املسررررائ ل املتفرررق عليهررررا، مبررررا يف 

مررررررا بصررررررورة جديررررررة هتذلررررررك مسررررررألة جررررررامو وكشررررررمري، يواصررررررل اجلانبرررررران حمادثا
اء نزاعهمررررا هنرررريف أن يررررتمكن البلرررردان مررررن إوحثيثررررة، األمررررر الررررذي ولعررررد اآلمررررال 
مررررا منررررذ نيلهمررررا االسررررتقالل. وقررررد أعربررررت هتالرررررذي برررررث االضرررررطراب يف عالقا

لقررادة البلرردين، يف السررر والعلرررن، عرررن تقرررديري ملررا يبذلونرره مررن جهررود متضررافرة 
إلحرررالل السرررالم يف املنطقرررة، وشرررجعتهم علرررى املضررري قررردما يف هررررذا املسرررعى. 

م للمسرراعدة يف هررذه العمليررة بررأي وسرريلة هتتحرردة رهررن إشررار وسرتظل األمررم امل
 .اهتيررون بضرور 

ويف نيبررال، تصرراعد التمرررد الررذي قرراده احلررزب الشرريوعي لنيبررال )املرراوي(  - ٣٤
 ٢٠٠٣يررررار حمادثررررات السرررالم ووقرررف إطررررالق النرررار يف آب/أغسررررطس هنمنررررذ ا

لرررد. ولقرررد كثفرررت مرررن مشرررراركيت مررررع ،ممرررا أحلرررق أذى كرررربريا بكررررثري مررررن أ ررراء الب
مجيرع املعنريني براألمر بغيرة املسررالة يف التوصررل إىل حرل سرلمي للصررراع. ويقرروم 
برنرررررامج األمرررررم املتحررررردة اإلمنرررررائي ومفوضرررررية األمرررررم املتحررررردة حلقررررروق اإلنسرررران 
بتعزيرز دعمهمررا للجهررود الوطنيررة املبذولررة للحرد مررن انتهاكررات حقررروق اإلنسررران 

رتبطرررررة بالصررررراع، وتقرررروم الوكرررراالت التابعررررة ملنظومررررة األمررررم املتحرررردة بتكييررررف امل
نررررها مررررن القيررررام بتررروفري احلمايرررة واملسررراعدة للمجتمعرررات احملليرررة  براجمهرررا مبررررا ميكل
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 .املتضررة
ومرررا فتئرررت عمليرررة السرررالم يف سرررري النكرررا تواجررره املصررراعب والترررأخري.  - ٣٥

قائمرا، ممرا يرربهن علرى رغبررة مجيررع األطررراف يف  بيرد أن وقرف إطالق النرار ظرل
حتقيررررق سررررالم دائررررم يقرررروم علررررى اتفررراق يرررتم التوصرررل إليررره عرررن طريرررق التفررراوض. 
ويررراودين األمررل يف أن تثمررر اجلهررود اجلاريرررة إلحيررراء املفاوضررات يف ظررل وسررراطة 

املتعلقرررررة حكومررررة النرررررويج، ممررررا سرررريمهد السرررربيل للعمليررررة الرررريت طررررال انتظارهررررا و 
بررررررتعمري وإنعرررررراش البلررررررد، والررررررريت تقررررررف منظومررررررة األمرررررررم املتحرررررردة علررررررى أهبرررررررة 

 .االسررتعداد للمشاركة فيها مشاركة تامة
ومررن دواعرري سرررروري أن أعلرررن أن عمليرررة السرررالم يف بوغانفيرررل، برررابوا  - ٣٦

الرررربطء. وقررررد حلررررت  غينيررررا اجلديرررردة، متضرررري قرررردما بصررررورة مطررررردة وإن اعرتاهررررا
بعثرررة مررررراقيب األمرررم املتحرررردة يف بوغانفيررل، يف حجمهرررا املصررغر، خلفررررا ملكتررررب 
األمرررم املتحررردة السياسررري يف بوغانفيرررل، وأشررررفت علررى قيررام أطرررراف بوغانفيرررل 

مرررررن األسرررررلحة. ويترررررزامن مرررررع ذلرررررك قيرررررام أطررررراف  ٨٠بتررررردمري مرررررا يربرررررو علرررررى 
ضرررع دسررررتور بهب مرررع حكومرررة برررابوا غينيرررا اجلديررردة، ببوغانفيرررل، جنبرررا إىل جنررر

بوغانفيرررررل يف صررررورته النهائيررررة. وسرررريمهد اعتمرررراده السرررربيل النتخرررراب حكومررررة 
ايرررررة السررررنة التقومييرررررة احلاليرررررة. وبهنشررررراء هنبوغانفيررررل املسررررررتقلة ذاتيررررررا، رمبرررررا قبررررررل 

 .حكومة بوغانفيل املستقلة ذاتيا، ستكون البعثة قد أجنرزت واليتها
قررررررد واصررررررلتش بررررررذل مسرررررراعيع احلميرررررردة الراميررررررة إىل تيسررررررري عمليررررررة و  - ٣٧

للمصرررراحلة الوطنيرررررة والتحررررول إىل الدميقراطيرررة يف ميامنررررار. وزار مبعرررروثي اخلرررراص 
،واجتمرررررررررررررع إىل  ٢٠٠٤وآذار/مرررررررررررررارس  ٢٠٠٣يررررررررررررررانغون يف أيلرول/سرررررررررررررربتمرب 
يو، دعررررررت احلكومرررررة مرررررررة أيرار/مررررررا ١٧ويف  . األطررررررراف الفاعلررررررة ذات الصررررررلة

أخررررى إىل عقرررد املرررؤمتر الررروطين لوضرررع مشرررروع دسرررتور جديرررد، دون مشررراركة، 
لألسرررف، مرررن جانرررب العصررربة الوطنيرررة مرررن أجرررل الدميقراطيرررة وبعرررض األحرررزاب 
ذات القوميررررة اإلثنيرررة. وقرررد ذكررررت أنررره لكررري يتسررر  النظرررر يف خريطررررة الطريررررق 

ها احلكومرررة كررأداة ذات مصررداقية وتضررم مجيررع األطررراف السياسرررية الررريت طرحتررر
مرررن أجرررل االنتقررررال إىل الدميقراطيررررة، ال بررررد مررررن رفررررع القيرررود املتبقيرررة املفروضرررة 
على داو أونغ سران سروكي ونائبتهرا يرو تررن أو، وأن يعرراد فررتح مكاتررب العصربة 

 .الوطنية من أجل الدميقراطية
 ررو بنعرراء بررني األمرررم املتحررردة وحكومرررة وال يررزال التعرراون مسررتمرا علررى  - ٣٨

راالت السياسرررية جملررإندونيسررريا دعمرررا لسرررعي احلكومرررة إىل حتقيرررق اإلصرررالح يف ا
واالقتصررادية واالجتماعيرررة. وقرررد قامررت األمرررم املتحررردة، علررى وجررره اخلصررروص، 

نيسررررريا والررررريت بتررررروفري املسررررراعدة التقنيرررررة لالنتخابرررررات الربملانيرررررة والرئاسررررية يف إندو 
ولررررريس مرررررن سررررربيل لضرررررمان الوحررررردة الوطنيرررررة  . نظمرررررت يف األشرررررهر األخررررررية
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إلندونيسرررريا وسررررالمة أراضرررريها أفضررررل مررررن احترررررام املبررررادئ الدميقراطيررررة وتعزيررررز 
حقرررروق اإلنسررران. ويف هرررذا الصررردد، ينبغررري اإلشرررارة إىل أن احلكومرررة قامرررت يف 

إىل حالرررة طررروارئ ” أتشرريه“طرروارئ العسرركرية يف أيار/مرررايو بتغررريري حالرررة ال ١٩
مدنيرررة. وآمرررل يف أن يرررؤدي هرررذا التغررريري يف نوعيرررة حالرررة الطررروارئ إتاحرررة فررررص 

، كررررري يتسررررر  للمنظمررررة اسررررتئناف ”أتشررررريه“الوصرررررول دون عرررررائق إىل سررررركان 
زاء مجيرررع أنشرررطتها اإلنسرررانية واإلمنائيرررة هنرررايف. وال يرررزال يسررراورين القلررررق أيضررررا إ

احلالررة يف أمبررون، ومررالوكو، حيررث انرردلع العنررف الطررائفي مرررة أخرررى يف نيسرران 
أبريررل. وال زلرررت أعتقررد برررأن مررررتكيب االنترررهاكات اخلطررررية حلقررروق اإلنسررران يف /

ليشررريت )تيمررور الشرررقية آنررذايف( يررب أن يقرردموا إىل  -يف تيمرررور  ١٩٩٩عرررام 
 .العدالة
رة الكوريرررة، واصرررل مبعررروثي الشخصررري برررذل ويف مررا يتعلررق بشررربه اجلزيررر - ٣٩

جهررررررررروده حلشرررررررررد املسررررررررراعدة اإلنسرررررررررانية الدوليرررررررررة جلمهوريرررررررررة كوريرررررررررا الشرررررررررعبية 
الدميقراطيرررة عرررن طريرررق منظومرررة األمرررم املتحرردة، حمرررزا يف ذلررك تقرردما ال بررأس 
برره. ويسررراورين شررررعور متزايررررد بررررالقلق إزاء احلالررررة الصررررحية يف ذلرررك البلرررد الرررذي 

وعلررررى الصررررعيد السياسرررري،  . يشررركل أطفالرررره الضررررحايا الرئيسرررريني هلررررذه احلالررررة
فقرررد ركرررزت جهرررودي علرررى دعرررم احملادثرررات السداسرررية بوصرررفها أجررردى وسررريلة 
جلعررررل شررررربه اجلزيرررررة منطقررررة خاليررررة مرررن األسررررلحة النوويرررة وللتوصررررل إىل تسررررروية 

ن أي حلررررول دائمررررة وال زلررررت علررى اقتنررراعي برررأ . شررراملة للقضررررايا ذات الصرررلة
هلرذه القضررايا البررد هلررا أن تأخررذ يف احلسرربان االحتياجررات االقتصرادية الطويلرة 

ومرررن خرررالل التشررراور الوثيرررق مررع  . األجررل جلمهوريررة كوريرررا الشرررعبية الدميقراطيرررة
حكومة هذا البلد واحلكومات األخررى املعنيرة براألمر، أنشرأ مبعروثي الشخصري 

ا للمجتمررررع الرررردويل أن هبررربحرررث اخلطررروات والتررردابري الررريت ميكرررن أفرقررررة خرررررباء ل
يسررررررراعد مجهوريرررررررة كوريرررررررا الشرررررررعبية الدميقراطيررررررة علررررررى أفضررررررل وجرررررره يف تلبيررررررة 

 .ا من الطاقة وحتديث اقتصادهاهتاحتياجا
ا املؤسسررية ملنررع نشرروب هتوتواصرل األمررم املتحرردة العمررل علررى تعزيررز قرردر  - ٤٠

املررررؤرا  ٥٧/٣٣٧الم. واسرررتجابة لقررررار اجلمعيرررة العامرررة الصررررراعات وصرررنع السررر
بشرررأن منررع نشرروب الصررراعات املسررلحة، زادت منظومرررة  ٢٠٠٣متروز/يوليررره  ٣

ا للردول األعضرراء يف جمرال بنراء القردرات الوطنيرة علررى هتاألمرم املتحردة مسراعد
هررررذه وبررررردأت األفرقرررررة القطريرررررة يف حتسرررررني إدمررررام  . منرررررع نشررررروب الصرررررراعات

املسررررررراعدة يف براجمهرررررررا. وقامرررررررت أيضرررررررا الوكررررررراالت واإلدارات التابعرررررررة لألمرررررررم 
املتحررردة، عاملررة حتررت إشررراف إطررار التنسرريق املشرررتيف بررني الوكرراالت/اإلدارات، 
بتقررردمي املسررراعدة إىل عررردد متزايرررد مرررن الررردول األعضررراء، بنررراء علرررى طلبرررها، يف 

تمرررع املررردين لضرررمان جملؤسسررررات واحلكومرررة واجمررررال تعزيررررز قرررردرات ومهررررارات امل
حررل املنازعررات بالوسررائل السرررلمية، وتعزيرررز التنميرررة املسرررتدامة، وحتقيررق الررتالحم 
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 .االجتماعي، مبا يف ذلك تدعيم احلكم الدميقراطي
 

 حفظ السالم وبناء السالم
شرهدت الفررتة املشررمولة برالتقرير زيرادة مفاجئرررة يف الطلررب علررى أنشرررطة  - ٤١

 ةا األمررم املتحرردة حيررث   إنشرراء عمليررات جديرردهبررحفرررظ السرررالم الرريت تقرروم 
وقررررد متررررت  -ومركبررررة يف كررررل مررررن ليربيررررا، وكررررروت ديفرررروار، وبورونرررردي، وهرررراييت 

الررثالث عمليرررات األخررررية مرررن هررررذه العمليررررات يف تتررررابع سرررريع. ويف متوز/يوليررره 
مرررن أفرررراد حفرررظ  ٦٥ ٠٠٠،كرران لررردى األمرررم املتحرردة مرررا يربرررو علررى  ٢٠٠٤

السررررررالم، يشررررررملون جنررررررودا، ومررررررراقبني عسرررررركريني، وأفرررررررادا للشرررررررطة املدنيررررررة، 
عمليرة حلفرظ السرالم يف خمتلرف أ راء العررامل. وتشرركل الزيررادة  ١٦ويعملرون يف 

يف عرررردد أفررررراد بعثررررات حفررررظ السررررالم حتررررديا خطررررريا علررررى قرررردرة املنظمررررة علررررى 
ذه العمليررررررات، ونشرررررررها يف الوقرررررررت املناسرررررررب، وتررررررروفري التخطرررررريط الفعررررررال هلرررررر

الرررردعم املتواصررررل هلررررا. ولررررن تكلررررل العمليررررات اجلديرررردة بالنجرررراح مررا مل تواصررل 
 .الدول األعضاء توفري املوارد السياسية واملالية والبشرية هلا

صررررورة را جملررررس األمررررن سررررعت بهبررروواليررررات حفررررظ السررررالم الرررريت أذن  - ٤٢
يئرررة األوضرراع الالزمررة للحيلولررة دون النكرروص إىل وهررردة الصرررراع، هتمتزايررردة إىل 

وذلرررررك مبسررررراعدة األطرررررراف علرررررى التعجيرررررل بعمليرررررة اإلنعررررراش الررررروطين، وترررررويل 
تمررع الرردويل، عررن عمليرة بنراء السرالم. وسروف جملاملسرؤولية الرئيسرية، مبسرراعدة ا
ا هبرطة حفرظ السرالم وبنرراء السررالم الرريت تضرطلع تتوقف دوما فعالية وجنراح أنشر

ج إقليميررة متكاملررة إزاء التحرررديات حينمرررا هنرراألمررم املتحرردة علررى وضررع وتنفيررذ 
تكررررون ذات طرررابع عرررابر للبلررردان مرررن حيرررث املنشرررأ واألثرررر. وقرررد قرررام مكترررب 

بوصررررفه مكتررررب  ٢٠٠٢املمثررررل اخلرررراص لغررررررب أفريقيرررررا، الررررذي أنشرررر  يف عررررام 
لغررررب أفريقيرررا، بتقررردمي توصررريات إىل جملررس األمررن بشررأن السرربل األمررم املتحررردة 

العملية للتصدي هلرذه املشرراكل الشرراملة وذات الطررابع دون اإلقليمرري يف غررب 
أفريقيررا. وواصرررل املكترررب، بقيررررادة ممثلررري اخلررراص، إجررررراء مشررراورات دوريرررة مررررع 

ملنطقرررررة دون اإلقليميرررررة مجيرررررع روسرررراء البعثررررات يف األمرررررم املتحررررردة مرررررن بلررررردان ا
 ردف تعزيرز التعراون برني البعثات.هب
وعلررى الرررغم مررن إحرررراز بعرررض التقررردم يف العمليرررة االنتقاليرررة يف مجهوريرررة  - ٤٣

الكونغرررررو الدميقراطيرررة، فقرررد عرقرررل مرررن سرررري العمليرررة منررراا عررردم الثقرررة الرررذي ال 
دة الوطنيرررة االنتقاليرررة. ولقرررد طررررأ يررزال قائمررا بررني خمتلررف عناصرررر حكومرررة الوحررر

بعررررض التحسررررن علررررى العالقررررات بررررني مجهوريررررة الكونغرررررو الدميقراطيرررررة وروانررررردا 
وأوغنررررردا يف أعقررررراب اعتمررررراد مبرررررادئ عالقرررررات حسرررررن اجلررررروار والتعررررراون برررررني 

أن وتررررررية تطبيرررررع بيرررررد . ٢٠٠٣البلررررردان الثالثرررررة يف نيويررررروريف يف أيلررول/سررررربتمرب 
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ويف الوقررررت نفسرررره، فقررررد . ٢٠٠٤العالقرررات الثنائيرررة تباطرررأت منررررذ بدايررررة عررررام 
عرررزز لرررواء إيتررروري الترررابع لبعثرررة منظمرررة األمرررم املتحررردة يف الكونغرررو الدميقراطيرررة 
مرررررن مواقعررررره العسررررركرية يف إيتررررروري، وجرررررررى نشررررررره يف العديررررررد مررررررن األمرررررراكن 

نطقرررررررة، ممرررررررا أدى إىل اسرررررررتعادة بعرررررررض السرررررررالم واالسررررررتقرار. ووقررررررع داخرررررررل امل
أيرار/مررررررررايو  ١٤زعمررررررراء معظررررررررم اجلماعرررررررات املسررررررررلحة يف إيتررررررروري إعالنررررررررا يف 

ألزمررررروا أنفسرررررهم فيررررره بتقررررردمي الررررردعم الكامرررررل جلهرررررود نرررررزع السرررررالح  ٢٠٠٤
اإلجررررراءات املتعلقررررة باأللغررررام والعمليرررررة االنتقاليرررررة الوطنيررررة. وقررررام مركررررز تنسرررريق 

بتنسررريق عمليرررة مسررررح لألراضرررري والطرررررق امللغعمررررة يف منطقررررة إيترررروري، فأسررررهم 
برررررذلك يف النشرررررر اآلمرررررن ألفرررررراد البعثرررررة. ويف كيفرررررو الشرررررمالية وكيفرررررو اجلنوبيرررررة، 
 ٢٦نشررت البعثرة أيضرا قروة حبجرم لرواء. بيرد أن القتررال انرردلع مررن جديررد، يف 

،يف بوكررررافو، كيفررررو اجلنوبيررررة، بررررني القرررروات املواليررررة حلكومررررة  ٢٠٠٤أيررار/مررررايو 
الوحررررردة الوطنيرررة االنتقاليرررة، والقررروات املواليرررة للفصرررائل املنشرررقة التابعرررة للتجمرررع 

غومرررررا. ومررررررع أن األزمررررررة بلغررررررت  -الكونغرررررويل السرررررابق مررررررن أجررررررل الدميقراطيرررررة 
السرررريطرة علررررى املوقررررف بانسررررحاب القرررروات املواليررررة  مسررررتوى قوميررررا، فقررررد متررررت

للعناصررررر املنشررررقة مررررن املدينررررة. وبعررررد ترررردهور العالقررررات الثنائيررررة بررررني مجهوريرررررة 
الكونغررو الدميقراطيررة وروانرردا نتيجرررة ألزمرررة بوكرررافو، عقررردت يف أديرررس أبابرررا يف 

يررررة الكونغررررو الدميقراطيررررة،   قمررررة مصررررغرة بشررررأن مجهور  ٢٠٠٤متوز/يوليرررره  ٦
خالهلررررررا االتفررررررراق علرررررررى إنشرررررراء آليررررررة حتقررررررق مشرررررررتكة بررررررني مجهوريررررررة الكونغررررررو 

 .الدميقراطية ورواندا
ومررا برحرررت القررروة التابعرررة للجماعرررة االقتصرررادية لررردول غررررب أ فريقيرررا،  - ٤٤

،حيررث تتقاسرررم  ٢٠٠٣الررريت نشررررت يف كررروت ديفرروار منررذ كرررانون الثاين/ينرراير 
لية مهرام حفررظ السرررالم مررع القرروة الفرنسررية )ليكرررورن(، مررا برحررت تواجررره مسرؤو 

أوجرررره نقرررر  خطرررررية علررررى صررررعيد السرررروقيات والصرررعيد املرررايل. واقررررتح الطرفررران 
التابعرران لكررل مررن اجلماعررة االقتصررادية وكرروت ديفرروار أن تتررروىل األمررررم املتحرررردة 

مرررررن خرررررالل إنشررررراء عمليرررررة متعررررررددة مهرررررام حفرررررظ السرررررالم يف كررررروت ديفررررروار 
شررباط/فربايررررررر  ٢٧املررررررؤرا  (٢٠٠٤) ١٥٢٨التخصصررررررات. ومبوجررررررب القرررررررار 

،أنشررررأ جملررس األمررن عمليررة األمررم املتحرردة يف كرروت ديفرروار اعتبررارا مررن  ٢٠٠٤
نيسان/أبريررل. وتشررمل واليررة العمليرة رصررد وقرف إطرالق النرار؛ ودعرم تنفيررذ  ٤

السرالح والتسرريح وإعرادة اإلدمررام؛ ومحايرة مرروظفي األمررم املتحرردة  برنامج نرزع
واملرررردنيني الررررذين يتهررررددهم خطررررر دائررررم بانرررردالع العنررررف؛ ودعررررم العمرررل علرررى 
تررررررروفري األمرررررررن لررررررروزراء حكومرررررررة املصررررررراحلة الوطنيرررررررة؛ وتيسرررررررري نقرررررررل املسررررررراعدة 

التقنيررررة إلجررررراء االنتخابررررات  اإلنسرررانية؛ وترررروفري اإلشررررراف واإلرشرررراد واملسرررراعدة
؛ ومحايرررررة حقرررروق اإلنسرررران ومسرررراعدة احلكومرررررة علرررررى إحيررررراء ٢٠٠٥يف عرررررام 

وقررررد وصررررل حجررررم العمليرررة إىل القررروام املرررأذون بررره  . واسررررتعادة سرررريادة القررررانون
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 .٢٠٠٤فردا حبلول منتصف آب/أغسطس  ٦ ٢٤٠البالغ 
لسررالم اإليفواريررة ظهرررت يف بيرد أن عقبرات خطرررية علررى طريررق عمليررة ا - ٤٥
مررررن حيررررث تعميررررق شرررررقة اخلررررالف بررررني الرررررئيس ورئرررريس الررررروزراء  ٢٠٠٤عرررررام 

ايررررة املطرررراف إىل إقرررردام املعارضررررة علررررى هنوأحرررررزاب املعارضرررررة. وأدى ذلرررررك يف 
آذار/مررررارس،  ٢٥ويف  .آذار/مررارس ٧وقرف مشرراركتها يف احلكومرة اعتبرررارا مرررن 

ررررا املعارضرررة يف أبيرررردجان إىل وقررررروع مصرررادمات هب أدت املظررراهرات الررررريت قامررررت
 .عنيفرة برني قروات األمرن اإليفواريررة واملتظرراهرين، واعتقررال أعضرراء مررن املعارضررة
واسرررتجابة لطلبرررني مرررروجهني مررررن الرررررئيس ورئرررريس الرررروزراء، قامررررت جلنررررة حتقيررررق 

نيسررررررران/أبريل.  ٢٨إىل  ١٥دوليررررررررة بزيررررررررارة إىل كررررررروت ديفررررررروار يف الفررررررررتة مرررررررن 
آذار/مرررارس اسرررتغلت  ٢٥وانتررررهت اللجنررررة إىل أن املظرررراهرات الرررريت وقعرررت يف 

لالضررطالع بعمليررة جرررى التخطرريط هلررا وتنفيرررذها بعنايرررة مرررن قببررل قرروات األمرررن 
اإليفواريررررة، فضررررال عررررن الوحرررردات اخلاصررررة والقرررروات التابعررررة هلررررا، واسررررتهدفت 

ماعررررررات احملليررررررة. وبررررررالنظر إىل حالررررررة اجلمرررررررود العمليرررررة أحرررررزاب املعارضررررررة واجل
اخلطررررررية الررررريت أصرررررابت عمليررررة السررررالم، دعرررروت إىل عقررررد قمررررة مصررررغرة بشررررأن  

متوز/يوليرررره علررررى هررررامش مرررؤمتر قمرررة االحتررراد األفريقرررري يف  ٦كررروت ديفررروار يف 
 واتفرررق املشررررتكون يف القمرررة املصرررغرة، ومرررن بينرررهم الرررئيس لرروران . أديرررس أبابرررا

ويف اجتمررررراع أكررررررا، املعقرررررود يف  . غبرررراغبو، علررررى عقررررد قمرررررة موسرررررعة يف أكررررررا
متوز/يوليرررره، اتفقررررت األطررررراف اإليفواريررررة علررررى قضررررايا  ٣١إىل  ٢٩الفتررررررة مررررن 

رئيسرررية مرررن بينررررها اسررررتئناف حكومرررة الوحررردة الوطنيرررة أداء مهامهرررا؛ وتفرررويض 
ج نرررزع السرررالح والتسرررريح السررلطة مررن الرررئيس ورئرريس الررروزراء؛ والبررردء يف برنرررام

وإعررررادة اإلدمررررام. وآمررررل أن تتقيررررد مجيررررع األطررررراف بالكامررررل مبرررا قطعتررره علرررى 
 .نفسها من التزامات

وواصرلت بعثرة األمررم املتحرردة يف سرررياليون بنجرراح تنفيررذ واليتررها املتمثلررة  - ٤٦
حكومررررة وقررررد متكنررررت  . يف مسرررراعدة حكومرررة سرررررياليون علررررى توطيررررد السررررالم

سرررررياليون، مبسرررراعدة مررررن البعثررررة وعرررردد آخررررر مررررن الشررررركاء الثنررررائيني ومتعررررددي 
االت الرئيسرررية مرررن قبيرررل جملررراألطررررراف، مررررن إحررررراز تقرررردم كرررربري يف عرررردد مررررن ا

إعرررادة إدمرررام احملرررراربني السررررابقني، وعررررودة الالجررررئني، وترسرررريخ سررررلطة الدولرررة، 
نشررررطة اسررررتخرام املرررراس، وحتقيررررق االنتعرررراش واسررررتعادة سرررريطرة احلكومررررة علررررى أ

 .االقتصادي
،سرررررافرت إىل سررررررياليون بعثرررررة تقيررررريم  ٢٠٠٤ويف أوائرررررل شرررباط/فربايرررررر  - ٤٧

متعرررددة التخصصررات لفحرر  املعررايري املرجعيررة األمنيررة الرئيسررية هنررايف، ولكرري 
تبقري للبعثررة إىل مررا بعررد كررانون تقررر مرا إذا كران يلررزم اسرتمرار حجرم الوجرود امل

 ١٥٣٧لررررررررررررس، يف قررررررررررررراره جملوفيمرررررررررررا بعرررررررررررد، أذن ا. ٢٠٠٤األول /ديسرررررررررررمرب 
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،بوجررررررررررررود مقلرررررررررررر  للبعثررررررررررة يف  ٢٠٠٤آذار/مررررررررررررارس  ٣٠املررررررررررررؤرا  (٢٠٠٤)
كررررررانون الثراين/ينرررررراير   ١ا سرررررتة أشرررررهر اعتبرررررارا مرررررن هتسررررررياليون لفررررررتة أوليرررررة مرررررد

مررررررن اجلنررررررود، و  ٣ ٢٥٠دد القرررررروات يبلررررررغ ،حبررررررد أقصررررررى جديررررررد لعرررررر ٢٠٠٥
مرررررررن أفررررررراد الشرررررررطة املدنيرررررررة الترررررررابعني لألمرررررررم  ٨٠مراقبرررررررا عسررررررركريا، و  ١٤١

املتحرررردة. ويترررريح الوجررررود املتبقرررري للبعثررررة حلكومررررة سرررررياليون فرصرررة فريررردة لزيرررادة 
 .توطيد عملية السالم ومواصلة تعزيز قطاعها األمين

املتحرردة لرردعم بنرراء السررالم يف كررل مرررن مجهوريرررة  ويواصررل مكتبررا األمررم - ٤٨
بيسراو مسرراعدة البلرردين املضرريفني علررى تعزيررز أركرران  -أفريقيرا الوسرطى وغينيرا 

احلكررررم الرشرررريد وحشررررد الرررردعم الررردويل مرررن أجررررل الررررتعمري. وعلررررى الرررررغم مررررن 
النقالبررررران خمتلرررررف الضرررررغوط ا لباعثرررررة علرررررى زعزعرررررة االسرررررتقرار، مبرررررا يف ذلرررررك ا

 -ويف غينيررررا  ٢٠٠٣اللرررذان وقعرررا يف مجهوريرررة أفريقيرررا الوسرررطى يف آذار/مرررارس 
،فقرررررررد ركرررررررز مكترررررررب األمرررررررم املتحررررررردة  ٢٠٠٣أيلررول/سررررررربتمرب  ١٤بيسررررررراو يف 

لرررررردعم بنرررررراء السررررررالم يف مجهوريررررررة أفريقيررررررا الوسرررررطى ومكتررررررب األمرررررم املتحررررردة 
بيسرررراو ركررررزا جهودلررررا علررررى العررررودة باحليرررراة  -لسررررررررالم يف غينيررررا لرررررردعم بنرررررررراء ا

الدسررتورية إىل حالتهرررا الطبيعيرررة وترررردعيمها يف كرررال البلرررردين مرررن خررررالل انتقررررال 
بيسرراو يف إجررراء انتخابررات تشررريعية  -سياسري سرلمي. وسرراهم مكتررب غينيررا 
ررررررر مكتررررررب ٢٠٠٤تكللررررررت بالنجرررررراح يف آذار/مررررررارس  مجهوريررررررة أفريقيررررررا  ،ويسع

الوسرررررطى إنشررررراء آليرررررة استشرررررارية مؤلفرررررة مرررررن ممرررررثلني مرررررن احلكومرررررة االنتقاليرررررة 
 .تمع املدينجملوالقيرادات السياسرية وا

وخالل الفتررة املشررمولة بررالتقرير، أحرررز تقرردم كرربري صرروب إعررادة السررالم  - ٤٩
 ١٩املررؤرا  (٢٠٠٣) ١٥٠٩وأنشررأ جملررس األمررن، مبوجررب القرررار  . يف ليربيرررا

،بعثرررة األمرررررم املتحررررردة يف ليربيرررررا، بواليرررررة تتضرررررمن تنفيرررررذ  ٢٠٠٣أيلول/سرربتمرب 
،ودعررم إصررالح  ٢٠٠٣حزيران/يونيرره  ١٧اتفرررراق وقرررررف إطرررررالق النرررررار املرررررؤرا 

 القطررراع األمرررين، واملسرررالة يف اجلهرررود املبذولرررة حلمايررررة وتعزيرررز حقررروق اإلنسررران،
 ١٨ودعرررم تنفيرررذ اتفرررراق السررررالم الشررررامل الررررذي وقعترررره األطررررراف الليربيررررة يف 

يف أكرررررا. وتولررررت البعثررررة الرررريت بلررررغ قوامهررررا املررررأذون برررره  ٢٠٠٣آب/أغسررررطس 
فرررررد مسررررؤوليات حفررررظ السرررررالم مرررررن القررررروة التابعرررررة  ١٥ ٠٠٠مرررررن اجلنرررررود 

رين األول/ أكتررررررروبر تشررررررر ١للجماعررررررررة االقتصررررررررادية لرررررررردول غرررررررررب أفريقيرررررررا يف 
٢٠٠٣. 
و  تنصررريب احلكومرررة االنتقاليرررة الوطنيرررة يف ليربيرررا، املنصررروص عليهرررا يف  - ٥٠

ومررررررع نشررررررر . ٢٠٠٣تشرررررررين األول/أكترررررروبر  ١٤اتفررررراق السرررررالم الشررررررامل، يف 
قرررررروات البعثررررررة عرررررررب أ رررررراء ليربيررررررا، حتسررررنت احلالررررة األمنيررررة علررررى نطرررراق البلررررد 

وصررمد وقررف إطررالق النررار بوجررره عرررام، رغرررم أن املنازعررررات الداخليررررة  بكاملرره.
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برررررررني الفصرررررررائل أدت أحيانرررررررا إىل نشررررررروب أعمرررررررال عنرررررررف. و  نرررررررزع سرررررررالح 
مرررررن احملررررراربني السرررررابقني، ويسررررررتمر وضررررررع الررررررربامج  ٦٣ ٠٠٠وتسرررررريح قرابرررررة 
رة التابعرررة لألمرررم املتحررردة تمرررع احمللررري. وتعاونرررت الشررررطة املدنيررجملإلدمررراجهم يف ا

تعاونرررا وثيقرررا مرررع احلكومررررة االنتقاليرررة الوطنيررة يف ليربيرررا يف جمررال إعررادة تشررركيل 
وتواصررررررل البعثررررررة القيررررررام برررررردور رئيسررررررري يف دعرررررررم تنظررررررريم  . الشرررررررطة الوطنيررررررة

االنتخابرررررررات الوطنيرررررررة الررررررريت مرررررررن املقررررررررر أن جتررررررررى يف تشررررررررين األول/أكتررررررروبر 
فرص احلصرول علرى املسراعدة اإلنسرانية، األمرر الرذي مهرد  وحتسنت . ٢٠٠٥

السررررررربيل أمرررررررام العررررررررودة النهائيررررررررة لألشرررررررخاص املشرررررررردين داخليرررررررا. ويف أوائرررررررل 
شباط/فربايرررررر، عقرررررد مرررررؤمتر دويل لرررررتعمري ليربيرررررا، أعلنرررررت فيرررره تربعررررات بلغررررت 

ة مليرررون دوالر لتلبيرررة احتياجرررات التعمرررري واالحتياجررررات اإلنسرررراني ٥٢٠قيمتهررا 
لرررذلك البلرررد. وتعمرررل البعثرررة والفريرررق القطرررري الترررابع لألمرررم املتحررردة عرررن كثرررب 
مررررع احلكومررررة االنتقاليرررة الوطنيرررة يف ليبيرررا وشرررركائها اإلمنرررائيني مبرررا يكفرررل متويررررل 

 .وتنفيرذ مشراريع اإلنعراش الروطين اليت جرى عرضها على املؤمتر
ة السرررالم برررني إريرتيرررا وإثيوبيرررا، ال ترررزال ورغرررم املرررأزق الرررذي يواجررره عمليررر - ٥١

احلالرررررة علرررررى احلرررردود هادئررررة نسرررربيا مررررن وجهررررة النظررررر العسرررركرية. ويف الوقررررت 
نفسره، ال يرررزال الترروتر سرررائدا علررى املسررتوى السياسري، ويفرراقم مرن حدترره سرريل 
التصرررررحيات اخلطابيررررة امللتهبرررررة الصرررررادرة عرررررن عاصرررررميت البلررررردين. وبغيرررررة كسرررررر 

رة اجلمرررود الررريت سرررببها عررردم إحرررراز تقررردم يف عمليرررة ترسررريم احلررردود، عينررت حالرر
وواصررررلت  . مبعوثرررا خاصرررا إلثيوبيرررا وإريرتيرررا لكرررري يسررررتهل حرررروارا بررررني اجلررررانبني

بعثرررة األمرررم املتحررردة يف إثيوبيرررا وإريرتيرررا دعرررم عمليرررة السرررالم مرررن خرررالل رصرررد 
 البلرردين، ورئاسررة جلنررة التنسرريق العسرركرية، وتنسرريق املنطقرررة األمنيرررة املؤقترررة برررني

األنشررطة اإلنسرررانية وأنشرررطة حقررروق اإلنسررران وإزالررة األلغررام يف املنطقررة األمنيررة 
وبررررررالنظر إىل الظررررررروف السررررررائدة، يرررررري يف  . املؤقتررررررة واملنرررررراطق املالصررررررقة هلررررررا

ا عنررررررد هتررررراالوقرررررت الرررررراهن اسرررررتعراض فعاليرررررة البعثرررررة بغيرررررة تعرررررديل وتنظررررريم عملي
بيررررد أنررررره لرررررن جتررررررى أي تعرررررديالت دون النظرررررر بصرررررورة متأنيرررررة يف  . االقتضرررراء

 .اآلثررار املمكنررة لعمليررة السررالم وما حققته من نتائج ح  اآلن
وتواصررل قرروة األمررم املتحررردة املؤقترررة يف لبنررران رصرررد اخلرررط األزرق برررني  - ٥٢

ال مررع الطرررفني مررن أجررل جتنررب أشرركال التررروتر أو إسررررائيل ولبنررران وإقامررة اتصرر
وممرررا يؤسرررف لررره أن العرررام املاضررري شرررهد  . تقليلرررها إىل أد  حرررد أو احتوائهرررا

ازديررررررررادا يف عرررررررردد احلرررررررروادث علررررررررى طررررررررول اخلررررررررط األزرق، متثلررررررررت يف وقرررررررروع 
ملضرررررادة انترررررهاكات إسررررررائيلية للمجرررررال اجلررررروي اللبنررررراين والررررررد عليهرررررا برررررالنريان ا

للطررائرات مررن جانررب قرروات حرررزب ااس. وشرررنت إسررررائيل غرررارات جويرررة علرررى 
مواقررررع يشرررررتبه يف تبعيتهررررا حلررررزب ااس، وحرررردث تبررررادل بنررررريان القررررذائف وقنابرررررل 
اهلرررراون واألسررررلحة الصررررغرية يف منطقررررة مرررزارع شررربعا بصرررورة غالبرررة. وقرررام حرررزب 
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للبنررراين مررررن اخلررررط األزرق علررررى ااس أيضرررا برررزرع شررررايف خداعيرررة علرررى اجلانرررب ا
مسرافات قريبررة مررن مسررارات دوريررات قرروات الرردفاع اإلسرررائيلية. وقررد واصررلت 

را تقيررررررردا كرررررررامال. هتررررررترررررررذكري األطرررررررراف بررررررراحرتام اخلرررررررط األزرق والتقيرررررررد بالتزاما
وتواصررررل القررروات املسرررلحة اللبنانيررررة نشرررراطها يف اجلنرررروب، وإن كانررررت حكومررررة 

ن مل تتخررررررذ بعررررررد مجيررررررع اخلطررررررروات الالزمرررررررة لتأكيرررررررد ومواصرررررررلة سرررررررلطتها لبنررررررا
الكاملررررة يف املنطقررررة. ويواصررررل مركررررز تنسرررريق اإلجررراءات املتعلقررة باأللغررام تقرردمي 
املسرراعدة يف تطهرررري األراضررري يف اجلنررروب اللبنررراين مرررن األلغرررام املضررادة لألفررراد؛ 

 .٢٠٠٢ سة كيلومرتات مربعة منذ أيار/مايو وقد   تطهري مساحة قدرها 
ليشرررريت إنشرررراء  -وخرررالل الفررررتة املشرررمولة بررررالتقرير، واصررررلت تيمررررور  - ٥٣

ا الوطنيررة مبسررراعدة مقدمررررة مرررن بعثررررة األمرررم املتحرررردة لتقرررردمي هتوتررردعيم مؤسسررررا
الرررة الرررردعم يف تيمررررور الشرررررقية والوكرررراالت التابعرررة لألمرررم املتحررردة. وال ترررزال احل

األمنيرررة مسرررتقرة. وبغيرررة محايرررة املكاسرررب الرررريت حتققررررت حرررر  اآلن، ومسرررراعدة 
ليشررريت علرررى حتقيرررق االكتفررراء الرررذاـ الكامرررل، قررررر جملرررس األمرررن، يف  -تيمرررور 
متديرررد واليرررة بعثرررة األمرررم املتحررردة لتقرررردمي الرررردعم يف (،  ٢٠٠٤ )١٥٤٣قرررراره 

،بغررض القيرام فيمرا  ٢٠٠٤أيار/مرايو  ٢٠تيمرور الشررقية ملرردة سرتة أشرهر بعرد 
ا سرررررتة أشررررهر. و  تقلرررري  حجررررم العمليررررة، هتائيررررة مررررردهنبعررررد بتمديرررردها لفرررررتة 

ونقحرررت مهامهرررا لكررري تأخرررذ يف االعتبرررار تغررررري الظررررروف علررررى أرض الواقرررررع. 
ليشرررريت كامررررل املسررررؤولية عررررن احملافظررررة علررررى األمررررن  -وتولررررت حكومررررة تيمررررور 

تقرار داخرررل البلرررد، وإن كانرررت البعثرررة ال ترررزال علرررى اسرررتعداد للمسررراعدة واالسررر
يف الظررررروف االسرررتثنائية، إذا لرررزم األمرررر. وتواصرررل البعثرررة تقررردمي املسررراعدة علرررى 

 .بناء القدرات إىل أجهرزة اإلدارة العامة، وإنفاذ القانون، واهليئة القضائية
اق بررون أثنرراء الفترررة قيررد االسررتعراض. ويف أفغانسررتان، اسررتمر تنفيررذ اتفرر - ٥٤

دسرررررتورا جديررررردا ألفغانسرررررتان يف  ” لويرررررا جريغرررررا“واعتمررررردت اجلمعيرررررة الكرررررربى 
؛ وقررررردلم برنرررررامج لررررررتع سرررررالح احملررررراربني السرررررابقني ٢٠٠٤كرررررانون الثراين/ينررررراير 

رانون كرررر  ١وتسرررررحيهم وإعررررادة إدمرررراجهم؛ وبرررردأت محلررررة لتسرررررجيل النررررراخبني يف 
اسرررررررررتعدادا إلجرررررررررراء االنتخابرررررررررات. ويف آذار/مرررررررارس  ٢٠٠٣األول/ديسرررررررررمرب 

،أعلنرررررت احلكومرررررة اعتزامهررررررا القيرررررام يف آن واحررررررد برررررهجراء انتخابررررررات  ٢٠٠٤
لررررررررس النررررررررواب خررررررررالل شررررررررهر أيلررول/سرررررررربتمرب جملرئاسرررررررية وانتخابررررررررات برملانيررررررررة 

علنرررررررررررررررررت اهليئرررررررررررررررررة املشررررررررررررررررررتكة إلدارة ،أ ٢٠٠٤مترروز/يوليرررررررررررررررره  ٩ويف . ٢٠٠٤
االنتخابررررررررات، متعللررررررررة بأسررررررررباب قانونيررررررررة وتقنيررررررررة، أن االنتخابررررررات الرئاسرررررررية 

،واالنتخابرررررررررات الربملانيرررررررررة يف  ٢٠٠٤تشررررررررررين األول/أكتررررررررروبر  ٩سرررررررررتجرى يف 
وال ترررزال أفغانسرررتان تشرررركل بيئررررة غررررري مأمونررررة، حيررررث . ٢٠٠٥نيسررران/أبريل 
ا يف هترررررائل يف الشررررمال، وتقرررروم العناصررررر اإلرهابيررررة بتنفيررررذ عملياتصرررررطرع الفصرررر
ويعتررررررب أن حتقيرررررق تقررررردم كررررربري يف نررررزع السررررالح والتسرررررليح وإعرررررادة  . اجلنررررروب
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اإلدمررررام أمرررررا لرررره أليترررره احلامسررررة مررررن أجررررل ضررررمان اسررررتتباب السرررالم وإجرررراء 
رد العوامررل الرئيسررية الرريت االنتخابات. ويعد انعرردام األمررن داخررل أفغانسررتان أحر

حترررررول دون عرررررودة  رررررو ثالثرررررة ماليرررررني مرررررن الالجرررررئني األفغررررران املوجرررررودين يف 
مجهوريرررررة إيرررررران اإلسرررالمية وباكسرررتان فضرررال عرررن آالف األشرررخاص املشرررردين 
داخليا. ومرن شرأن هررذا العامررل أن يرؤدي أيضرا إىل تقرويض العمليرة السياسرية؛ 

تهدف املتطرفررون عمررردا، علرررى سررربيل املثرررال، محلررة تسررجيل النرراخبني. فلقررد اسرر
ومررن العقبررات الرئيسررية أمررام عمليررة برررون تزايرررد زراعرررة املخررردرات، األمرررر الررذي 

وال  . يغرررذي القترررال برررني الفصرررائل ويغرررذي يف الوقرررت نفسررره أعمرررال اإلرهرررراب
فظرررة علرررى السرررالم تمرررع الررردويل تشررركل عرررامال حامسرررا يف احملاجملتررررزال مشرررراركة ا

وتعزيرررررز عمليرررررة برررررون. وعقررررررد يف برررررررلني مررررررؤمتر يف آذار/مررررررارس ونيسران/أبريررررررل 
بلرررردا. ويف ذلرررك املرررؤمتر، أعلرررن  ٥٦ضررررم ممررررثلني رفيعرررري املسررررتوى مررررن  ٢٠٠٤

بليرررون دوالر علرررى مررردى األعرررروام الثالثررررة  ٢،٨املررا ون تربعرررات بلغرررت قيمتهررا 
أفغانسرررررتان. ويقررررروم مركرررررز تنسررررريق اإلجرررررراءات املقبلررررة لربنررررامج للتعمررررري تقررررروده 

املتعلقرررة باأللغرررام يف أفغانسررررتان بتنسرررريق مجيررررع األنشررررطة املتصررررلة باأللغررررام، مبررررا 
كيلررومرتا مربعررا مررن األلغررام األرضررية  ٧٨٠يف ذلررررك تطهررررري منطقررررة مسرررراحتها 

 .ح  اآلن
جورجيرا رصرد تنفيرذ اتفراق وقررف وواصلت بعثرة مرراقيب األمرم املتحردة يف  - ٥٥

بررني اجلررانبني اجلررورجي واألةررازي،  ١٩٩٤إطرالق النرار املرربم يف موسرركو عررام 
ومتابعرررة اجلهرررود املبذولرررة للتوصرررل إىل تسررروية شررراملة للصرررراع اسرررتنادا إىل مبررردأ 
ى السررررررالمة اإلقليميررررررة جلورجيررررررا. وتركررررررزت جهرررررررود البعثررررررة علررررررى احملافظررررررة علررررررر
االسرررتقرار علرررى أرض الواقرررع وإشررررايف الطررررفني يف القضرررايا األمنيررررة والسياسررررية، 
وعمليرررررررررات عرررررررررودة الالجرررررررررئني، والتعررررررررراون االقتصرررررررررادي. وواصرررررررررلت جمموعرررررررررة 
األصرردقاء دعمهررا هلررذه اجلهررود. ويف الوقررت نفسرره، أدى تغررري الواقررع السياسرري 

رد وإجرررراء انتخابرررات برملانيرررة يف أوائرررل يف جورجيررا نتيجرررة النتخررراب رئررريس جديرر
إىل إيرررراد قرررروة دفررررع جديررردة يف اجلهرررود الررريت تبرررذهلا جورجيرررا حلرررل  ٢٠٠٤عررررام 
بيرررد أن اجلانررب األةررازي واصررل  . ا الداخليررة، مبرررا يف ذلرررك يف أةازيررراهتصررراعا

قبرة رفضه ملناقشة مسألة مركررز أةازيررا يف إطررار دولررة جورجيررا، ويشرركل ذلرك ع
رئيسرررية علرررى طريررررق اجلهررررود الراميررررة إىل حتقيررررق تسرررروية يررررتم التوصررررل إليهررررا عررررن 

 .طريرق التفاوض
وقامرررت بعثرررة األمرررم املتحررردة لررركدارة املؤقترررة يف كوسررروفو، دعمررررا منررررها  - ٥٦

إلنشرررررراء مؤسسررررررات دميقراطيررررررة مؤقتررررررة للحكررررررم الررررررذاـ، بنقررررررل السررررررلطات إىل 
املؤقتررررة وفقررررا ألحكرررام اإلطرررار الدسررررتوري. وتواصررررل مؤسسررررات احلكررررم الررررذاـ 

البعثرررررررة ممارسرررررررة السرررررررلطة العامرررررررة واالضرررررررطالع باملسرررررررؤوليات املخصصرررررررة هلرررررررا 
، ٢٠٠٤واملدرجرررة يف الفصرررل الثرررامن مرررن اإلطرررار الدسرررتوري. ويف آذار/مرررارس 
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راد انرررررردلع العنررررررف يف مجيررررررع أ رررررراء كوسرررررروفو، مسررررررتهدفا بصررررررورة أساسررررررية أفرررررر
ومؤسسرررررات طائفرررررة صرررررب كوسرررروفو، مبررررا يف ذلررررك املواقرررررع الدينيرررررة للصرررررربيني 
األرثررروذوكس. وبررررهن انررردالع أعمرررال العنررف علررى أن كوسرروفو ال يرررزال عليهرررا 
أن تبررذل املزيرررد لكررري تفررري باملعرررايري الررريت أيررردها جملرررس األمرررن يف بيانررره الرئاسررري 

ونتيجررررررة لررررررذلك، سررررررتويل خطرررررة . ٢٠٠٣ كررررررانون األول/ديسررررررمرب  ١٢املررررررؤرا 
التنفيرررررذ تأكيررررردا إضرررررافيا ملسرررررألة األمرررررن وسررررريادة القرررررانون، وحقررررروق األقليرررررات 
ومحايتررررررهم، وعررررررودة املشررررررردين، والتنميررررررة االقتصررررررادية، والالمركزيررررررة. وواصررررررلت 
البعثرررررررة أيضرررررررا تشرررررررجيع احلررررررروار املباشرررررررر بشررررررأن املسررررررائل العمليررررررة بررررررني بلغررررررراد 

 .وبريشتينا
 ١٥٢٩ومرررررع تررررردهور احلالرررررة يف هررررراييت، اخترررررذ جملرررررس األمرررررن القررررررار  - ٥٧
لررس بنشرررر قررروة جملالررذي أذن فيرره ا ٢٠٠٤شررباط/فرباير  ٢٩املررررؤرا ( ٢٠٠٤)

مؤقتررة متعررددة اجلنسرريات يف هرراييت، وأعلررن عرن اسرتعداده إلنشراء قروة لتحقيررق 
ودسررررتورية وسياسررررية يف أعقرررراب  االسرررتقرار ملتابعرررة دعرررم القيرررام بعمليررررة سررررلمية

اسرتقالة ورحيرل الررئيس جرران برترانررد أريسررتيد. ووافررق جملررس األمررن كرذلك، يف 
أعقررراب بعثرررة تقيررريم متعررررددة التخصصررررات، علررررى إنشرررراء بعثررررة األمررررم املتحرررردة 

والبعثررة ذات . ٢٠٠٤حزيرران/يونيرره  ١لتحقيرق االسرتقرار يف هراييت اعتبرارا مررن 
ق متعررررردد األبعررررراد، وسرررتقوم مبسرررراعدة شررررعب هررراييت علررررى معاجلررررة طائفررررة نطررررا

وسيشررررركل التعرررراون الوثيررررق مررررع منظمررررة  . معقرررردة مررررن القضررررايا الرررريت يواجههرررررا
الرررردول األمريكيررررة واجلماعررررة الكاريبيررررة عررررامال رئيسرررريا لضررررمان التنفيررررذ النرررراجح 

رة االنتقاليرررررة يف هررررراييت ،قررررردمت احلكومرررر ٢٠٠٤لواليرررررة البعثرررررة. ويف متروز/يوليررررره 
،   إعداده مبسراعدة مرن البنرك الردويل، وبرنرامج األمررم ”إطرارا مؤقتا للتعاون“

املتحرررررردة اإلمنررررررائي، وبعثررررررة األمرررررم املتحررررردة لتحقيررررررق االسررررررتقرار يف هرررررراييت، إىل 
جمتمرررع املرررا ني يف واشرررنطن العاصرررمة، وتلقرررت تعهررردات بتربعرررات تبلرررغ قيمترررها 

يررررررون دوالر مررررررن دوالرات الواليررررررات املتحرررررردة مررررررن أجررررررل املسررررراعدة يف بل ٣،١
 .طائفة عريضة من االحتياجات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

ومرررن بواعرررث تشرررجيعي حررر  اآلن مرررا أبدتررره احلكومرررة املؤقترررة مرررن جهرررد  - ٥٨
ة املسررتدامة. متفررران وإرادة سياسررية لوضررع هرراييت علررى طريررق الدميقراطيررة والتنميرر

تمررررع الرررردويل أن يقرررروم مبرررا عليررره مرررن دور وأن يبقررري علرررى مشررراركته يف جملوعلررررى ا
وعليررره أن يبحرررث عررن أسرراليب مبتكرررة لتقرردمي  . األجررل الطويرررل سياسررريا وماليرررا

املسررراعدة، واالسررررتفادة مرررن التجررررارب السررررابقة، علرررررى أن يضررررع مسرررررألة متلدررررك 
 . أنفسهمالعملية بني يدي أبناء شعب هاييت
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واصررلت األمررم املتحرردة تكثيررف شررراكتها مررع املنظمررات اإلقليميررة سررعيا  - ٥٩
وراء حتقيررق األهررررداف املشررررتكة املتعلقررررة بالسرررالم واالسررررتقرار والتنميرررة يف إطررررار 

 .سيادة القانونمررن احلكررم الرردميقراطي واحرتام حقوق اإلنسان و 
را مرررع االحتررراد األفريقررري ومرررع هنررففرري أفريقيررا، عررززت األمررم املتحررردة تعاو  - ٦٠

املنظمرررات دون اإلقليميررة. وقررد سرراعدنا االحترراد األفريقرري يف وضررع إطررار عملرره 
املتعلررق بالسياسررات مررن أجررل إقامرررة هياكرررل أفريقيرررة للسرررالم واألمرررن، ونواصرررل 

 هرررذا الصررردد، مبرررا يف ذلرررك لغرررض إنشرراء قرروة احتياطيررة التعررراون الوثيرررق معررره يف
ويف حماولررررة لترررردعيم الررررروابط مررررع اجلماعررررة  . أفريقيرررة وجلنرررة لألركررران العسرررركرية

االقتصرررادية لررردول غررررب أفريقيرررا يف جمرررال تعزيرررز السرررالم واالسرررتقرار يف املنطقرررة 
دد مرررن املناسررربات، دون اإلقليميرررة، حسررربما دعرررا إىل ذلرررك جملرررس األمرررن يف عررر

عقررد ممثلررري اخلررراص لغررررب أفريقيررا مشررراورات مكثفرررة مرررع املسرررؤولني يف اجلماعرررة 
 ٢٣و  ٢٢أيرار/مررررررررايو ويف السررررررررنغال يررررررررومي  ٣١االقتصررررررررادية يف نيجرييررررررررا يف 

بشرررأن الطرائرررق العمليرررة لتحسرررني عالقرررات العمرررل. ونتيجرررة  ٢٠٠٤متروز/يوليررره 
رت اجلماعرررة االقتصرررادية ومكترررب املمثرررل اخلررراص لألمرررني هلرررذه املشررراورات، قامرر

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤العام لغرب أفريقيرا بوضرع مرذكرة تفراهم وبرنررامج عمررل للفترررة 
،ومشررررررل ذلررررررك االضرررررطالع بأنشررررررطة مشرررررررتكة يف جمرررررراالت احلكررررررم، وإصررررررالح 

، وحريررررة القطرررراع األمررررين، وتقرررردمي املسرررراعدة االنتخابيررررة، والبطالررررة بررررني الشررررباب
تنقررررررل األشررررررخاص والبضررررررائع، واألسررررررلحة الصررررررغرية واخلفيفرررررة، واألمرررررن العرررررابر 

 .للحدود
وأحررررزت األمرررم املتحررردة واالحتررراد األورويب تقررردما كررربريا يف التعررراون يف  - ٦١

جمررراالت منرررع نشرروب الصررراعات، والرررتعمري يف مرحلرررة مرررا بعرررد الصرررراع، فضرررال 
ة بررررهدارة الصرررررراع. وقرررررد نظلرررررم أول حررررروار مكرررررتيب  حرررررول عررررن األنشررررطة املتعلقرررر

مسررررررألة منررررررع نشرررررروب الصررررررراعات يف كررررررل مررررررن بروكسررررل ونيويررررروريف يف تشررررررين 
،وشرررررررركعل بدايررررررررة مرحلررررررررة جديررررررردة يف  ٢٠٠٤األول/أكترررررررروبر وحزيرران/يونيرررررررره 

مسرررررتوى املقرررررر التعرررراون بررررني األمررررم املتحرررردة واالحترررراد األورويب علرررررى كرررررل مرررررن 
ومسررررتوى البلرررد. وكررران هنرررايف توافرررق عرررام يف اآلراء برررأن األهرررداف الررريت توخاهرررا 
احلرررروار قررررد حتققررررت مرررررن حيرررررث تبرررررادل عمليرررررات تقيررررريم احلررررراالت علرررررى أرض 
الواقررررع، وتعميرررررق التفاعررررل برررررني املنظمررررتني، واقترررررراح إجرررراءات املتابعررررة، وتعيررررني 

شرررروب الصررررراعات يف  سرررررة بلررررردان أو جمرررراالت حمررررددة للتعرررراون بشررررأن منررررع ن
منرررررراطق فرعيررررررة مسررررررتهدفة. ويف اإلعررررررالن املشرررررررتيف عررررررن التعرررررراون بررررررني األمررررررم 
املتحرررررردة واالحترررررراد األورويب يف جمرررررال إدارة األزمرررررات، املررررررؤرا أيلررررررول /سرررررربتمرب 

،أعلنررررت املنظمترررران التزامهمررررا بالعمررررل معررررا يف جمررررال معاجلررررة حرررراالت  ٢٠٠٣
ات، وطالبترررا بهنشررراء آليرررة تشررراور مشررررتكة علرررى مسرررتوى العمرررل لدراسرررة األزمررر

طرررررررررق ووسرررررررررائل حتسررررررررني التنسررررررررريق والتوافرررررررررق بررررررررني اجلرررررررررانبني. ويف منتصرررررررررف 
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،عقرررررررد أول اجتمررررررراع آلليرررررررة التشررررررراور املشررررررررتكة، وهررررررري  ٢٠٠٤شرباط/فربايرررررررر 
اد األورويب املعنيرررة برررهدارة اللجنررررة التوجيهيررررة املشررررتكة برررني األمرررم املتحررردة واالحتررر

األزمررررات، يف مقررررر األمرررررم املتحررررردة يف نيويرررروريف، ونرررراقش طائفررررة مررررن املسررررائل 
املتصرررلة بالتعررراون برررني األمرررم املتحررردة واالحتررراد األورويب يف جمرراالت التخطرريط، 
والترررررردريب، واالتصرررررراالت، وأفضررررررل املمارسررررررات، وتقرررررردمي الرررررردعم للمبررررررادرات 

القررردرات يف جمرررال حفرررظ السرررالم. وقرررد اسرررتمرت االتصررررراالت  األفريقيرررة لبنررراء
واالجتماعررررات علررررى مسرررتوى العمرررل، ومرررن املقررررر أن يعقررررد االجتمرررراع املقبررررل 

 .للجنرة التوجيهيرة يف بروكسرل يف شرهر تشرين األول/أكتوبر
ا بالرردول األعضرراء وباألمانررة العامررة هتوزادت األمررم املتحرردة مررن اتصرراال - ٦٢
رابطرة أمرم جنوب شررقي آسرريا بشررأن املسررائل املتصررلة بسررلم ا ملنطقررة وأمنررها، ل

تشررررررررين الثرراين/نررررررروفمرب  ٢١املرررررررؤرا  ٥٧/٣٥وفقررررررا لقرررررررار اجلمعيررررررة العامررررررة 
،عقررررررررررردت يف جاكرترررررررررا )برررررررررالنظر إىل أن  ٢٠٠٤ويف شررباط/فربايرررررررررررر . ٢٠٠٢

العمرل اإلقليميرة الرابعررة بررني األمرررم  إندونيسيا هي الرئيس احلايل للرابطرة( حلقرة
املتحرررردة ورابطررررة أمررررم جنرررروب شرررررقي آسرررريا بشررررأن منررررع نشررررو ب الصررررراعات، 
وحررررررل الصرررررراعات، وبنررررراء السرررررالم يف جنررررروب شررررررقي آسررررريا، وأوصرررررت حلقرررررة 
العمررررل بوسررررائل جديرررردة لتحسرررني التعررراون برررني املنظمترررني، ال سررريما يف جمررررال 

رظ السرررررالم وتبرررررادل الررررردروس املسرررررتفادة يف ميررررادين املسرررراعدة اإلنسررررانية، حفرررر
 .والتدابري الوقائية، واإلنذار املبكر

وإين أعررب عرن تررحييب باالسرتعراض الشرامل الرذي قررام برره قررادة منطقررة  - ٦٣
احملرررررريط اهلررررررادئ ألداء منترررررردى جررررررزر احملرررررريط اهلررررررادئ وأمانترررررره، والررررررذي أجررررررري 

رع خطررررة ملنطقررررة احملرررريط اهلرررررادئ جتسرررررد الرويرررررة الررررريت تعتررررررب احملررررريط بغرررررض وضررر
اهلرررررادئ منطقرررررة للسرررررالم والوئرررررام واألمرررررن والرخررررراء االقتصرررادي، وأتطلرررع لتعزيرررز 

 .التعاون فيما بيننا صوب حتقيق أهدافنا املشرتكة
 

 المساعدة االنتخابية
ترررأثري اسرررتقطايب وأن تضررراعف مرررن  ميكرررن لالنتخابرررات أن تكرررون ذات - ٦٤

حررراالت التررروتر السياسرري. ومررن شررأن أي انتخابررات يررتم إجراوهررا بصررورة تتسررم 
باملصررررررداقية أن تشررررررجع اخلاسرررررررين فيهرررررا علرررررى القبرررررول بنتائجهرررررا، بينمرررررا تتررررريح 

ا األخطرراء التقنيرة فرصررة للجرروء إىل االضررطرابات املدنيررة هباالنتخابرات الرريت تشرو 
زادت علرررى مررردى العقرررد املاضررري الطلبرررات املقدمررررة إىل األمررررم أو العنرررف. وقرررد 

املتحرردة للحصررول علررى املسرراعدة التقنيرررة لتحسرررني نوعيرررة االنتخابرررات وتقليرررل 
احتمررررراالت نشررررروء تنرررررازع انتخرررررايب. وخرررررالل الفتررررررة املشرررررمولة برررررالتقرير، تلقرررررت 

 ٣٩ املسرررررراعدة إىل طلبرررررا جديررررردا، ويررررررري حاليررررررا تقرررررردمي ١٨األمرررررم املتحررررردة 
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بلرررردا. وتتمثرررررل إحررررردى األولويرررررات اهلامررررة للمسررررراعدة االنتخابيررررة الرررريت تقرررردمها 
األمررررم املتحرررردة يف حتسررررني مشرررراركة املرررررأة يف العمليررررات االنتخابيررررة مررررن خرررررالل 

احلصررر ،  جمموعررة مررن الترردابري، مبررا يف ذلرررك محرررالت التوعيرررة العامرررة وحتديرررد
 .عنررد االقتضاء

ولقررد حظيررت مشرراركة األمررم املتحررردة يف الشرررؤون االنتخابيرررة يف العرررراق  - ٦٥
بنصريب كربري من األليرة والرذيوع بوجره خراص. فبعرد أن قرررر فريررق خرررباء تررابع 
لألمرم املتحرردة أنرره ال ميكررن إجررراء انتخابررات تتسررم باملصررداقية يف ذلررك البلررد 

تشررررين  ١٥،وحسررربما جرررى االتفرراق عليرره يف  ٢٠٠٤حزيرران/يونيررره  ٣٠قبرررل 
برررني سرررلطة التحرررالف املؤقترررة وجملرررس احلكررم يف العررراق،  ٢٠٠٣الثراين/نررروفمرب 

اعتمررد قررانون انتقررايل يقضرري بررهجراء سلسرررلة مرررن العمليرررات االنتخابيرررة اعتبرررارا 
رباء املسررررراعدة االنتخابيررررة الترررررابعون وقرررررام خرررر. ٢٠٠٥مررررن كرررررانون الثرراين/ينرررراير 

لألمررررم املتحرررردة فيمررا بعرررد باملسررراعدة يف إنشررراء جلنرررة انتخابيرررة عراقيرررة مسرررتقلة، 
ويسرررهمون اآلن بالدرايرررة التقنيرررة لكعررداد لتلررك االنتخابررات )انظررر أيضررا الفقرررة 

 .أعاله( ١٧
(،  ٥٤ن )انظررررر الفقرررررة ويف إطررررار اإلعررررداد لالنتخابررررات يف أفغانسررررتا - ٦٦

نظمرررررررت السرررررررلطات األفغانيررررررة، مبسرررررراعدة األمررررررم املتحرررررردة، محلررررررة للتسررررررجيل 
كررررانون األول/ديسررررمرب  ١االنتخررررايب علررررى نطرررراق البلرررررد خرررررالل الفتررررررة مرررررن 

وهررررررررررذه هررررررررررري املررررررررررررة األوىل علرررررررررررى . ٢٠٠٤آب/أغسررررررررررطس  ١٥إىل  ٢٠٠٣
م مرررررا تعرضرررررت لررررره اإلطررررالق الرررريت يررررتم فيهررررا تسررررجيل النرررراخبني األفغررررران. ورغررررر

ديررردات وهجمررات، سررجل قرابررة تسرررعة ماليرررني أفغررراين أنفسرررهم هتالعمليرررة مرررن 
يف املائرررة مرررن العررردد التقرررديري  ٩٠م، وهررررو مررررا يربررررو علررررى هتلرررركدال ء بأصرررروا

 .للناخبني الذين حيق هلم التصويت
ديفررروار را يف كرررل مرررن بورونررردي وكررروت هبرروالعمليرررات السرررلمية املضرررطلع  - ٦٧

ومجهوريرررة الكونغررو الدميقراطيررة وليربيررا تتضرررمن أيضرررا عنصرررر االنتخابرررات ك ليرررة 
ويف سرررررياليون، ويف أعقرررراب االنتخابررررات الوطنيررررة الرررريت  . حامسرررررة لبنررررراء السرررررالم
،شررررررررركلت االنتخابرررررررررات حملليررررررررة الرررررررريت أجريررررررررت يف  ٢٠٠٢أجريرررررررررت يف عرررررررررام 

م املتحرردة دعمررا تقنيررا وسرروقيا حامسرا، ،والريت وفررت هلرا األمرر ٢٠٠٤أيار/مرايو 
 .خطوة أخرى صوب تدعيم االستقرار السياسي

 
 نزع السالح

خرررالل هرررذا العرررام، اسرررتفاد مرررؤمتر نرررزع السرررالح مرررن املناقشرررات الرفيعرررة  - ٦٨
واملركرزة الريت أعررب فيهرا وزراء اخلارجيرة عررن دعمهررم السياسرري القرروي للمررؤمتر. 

رراز مزيرررد مرررن التقرردم مبررا يكفررل إمكانيررة اسررتئناف املررؤمتر القيررام برردوره ويلرررزم إحرر
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يف جمال التفاوض بشرأن اتفاقررات جديرردة للحررد مررن األسررلحة ونررزع السررالح، 
وينبغررري أن تسرررتغل  .مررررع الرتكيررررز علررررى القضرررراء علررررى أسررررلحة الرررردمار الشررررامل

را يتعلررررق باسررررتحداث معاهرررردات بالكامرررل القررردرة الرررريت برررررهن عليهررررا املررررؤمتر فيمررر
 .جديدة
خرررالل هرررذا العرررام، اسرررتفاد مرررؤمتر نرررزع السرررالح مرررن املناقشرررات الرفيعرررة  - ٦٨

واملركرزة الريت أعررب فيهرا وزراء اخلارجيرة عررن دعمهررم السياسرري القرروي للمررؤمتر. 
القيررام برردوره  ويلرررزم إحرررراز مزيرررد مرررن التقرردم مبررا يكفررل إمكانيررة اسررتئناف املررؤمتر

يف جمال التفاوض بشرأن اتفاقررات جديرردة للحررد مررن األسررلحة ونررزع السررالح، 
وينبغررري أن تسرررتغل  .مررررع الرتكيررررز علررررى القضرررراء علررررى أسررررلحة الرررردمار الشررررامل

بالكامرررل القررردرة الرررريت برررررهن عليهررررا املررررؤمتر فيمررررا يتعلررررق باسررررتحداث معاهرررردات 
 .جديدة
يرد مرن القضرايا املتصرلة بأسرلحة الرردمار الشررامل مثررار قلررق وال يرزال العد - ٦٩

تمررررع الرررردويل. ومررررن بررررني هررررذه القضرررررايا برررررطء التحرررررريف جملشرررررديد بالنسررررربة إىل ا
صرررررروب نررررررزع أسررررررلحة الرررررردمار الشررررررامل، وانتهرررررايف االلتزامررررررات املتعلقررررررة بعرررررردم 

ديررررد الررررذي االنتشررررار، وظهرررررور دالئرررررل علرررررى وجرررررود شرررربكة نوويرررررة سررررررية، والته
يشرررررركله اسررررررتخدام اإلرهرررررراب ألسررررررلحة الرررررردمار الشررررررامل. ومررررررن شرررررررأن هرررررررذه 
التطرررررورات أن تعرررررض للخطررررر السررررالم واألمررررن الررررردوليني، ورمبرررررا تضررررراعف مرررررن 
خطرررر وقررروع حررراالت جديررر دة مررن اسررتخدام القرروة مررن جانررب واحررد أو لشررن 

 .ضربات وقائية
العربيررة الليبيررة بررالتخلي عررن  وإين أرحررب برالقرار الررذي اختذترره اجلماهرييررة - ٧٠

براجمهرررررا املتعلقرررررة بأسررررلحة الرررردمار الشررررامل.كما يبعررررث علرررررى التشرررررجيع قيرررررام 
الررردول األطررررراف بالتأكيررررد جمررررددا علرررى التزامهرررا باتفاقيرررة األسرررلحة الكيميائيرررة. 
وإين أحرررث مجيرررع الررردول األعضررراء يف معاهرررردة عرررردم انتشررررار األسرررلحة النوويرررة 

اغل املتأصررررررلة املتعلقررررررة باالمتثررررررال، وعلررررررى أن تنظررررررررر يف علررررررى مواجهررررررة الشررررررو 
مبررررررادرات جديرررررردة لتعزيررررررز املعاهرررررردة والسررررررعي يف الوقررررررت ذاترررررره إىل اعتمادهررررررا 
عامليرررا. كمرررا أحرررث علرررى برررذل املزيررد مررن اجلهررود لكرري ترردخل معاهرردة احلظررر 

 .الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ دون إبطاء
نيسران/أبريرررل  ٢٨املرررؤرا  (٢٠٠٤) ١٥٤٠رن القررررار واختررذ جملرررس األمرر - ٧١

كررررررد علررررى التهديررررد الررررذي ميثلرررره انتشررررار أسررررلحة الرررردمار الشررررامل مررررن   ٢٠٠٤
ويتضررررمن القرررررار ترررردابري حمررررددة ملنررررع  .جانررررب أطررررراف فاعلرررررة غرررررري حكوميرررررة

االنتشرررار يرررتعني أن تتخرررذها مجيرررع الررردول. ومرررن شرررأن التنفيرررذ الفعرررال ألحكرررام 
رار أن يسررررتكمل اجلهررررود اجلاريررررة الراميررررة إىل تعزيررررز الررررنظم احلاليررررة املتعررررددة القرررر

 .األطراف يف جمايل نزع السالح وعدم االنتشار



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

38 

 

وواصرررلت األمرررم املتحررردة دعرررم اجلهرررود الررريت تبرررذهلا جمموعرررة كبررررية مرررن  - ٧٢
غرررررري  العناصررررر الفاعلررررة مرررررن أجرررررل تنفيرررررذ برنرررررامج العمرررررل املتعلرررررق مبنرررررع االجترررررار

املشررررروع باألسررررلحة الصررررغرية واألسررررلحة اخلفيفرررة مرررن مجيررررع جوانبرررره ومكافحترررره 
ويف هررررررررذا الصرررررررردد، قامررررررررت، علررررررررى وجرررررررره . ٢٠٠١والقضرررررررراء عليرررررررره، لعررررررررام 

اخلصررررروص، بتقررررردمي املسررررراعدة إىل الررررردول األعضررررراء يف جمرررررال إنشررررراء هيئرررررات 
ارة املخزونرررررررات أو تررررررردمريها، تنسرررررريق وطنيرررررررة، وتنميرررررررة القررررررردرات الوطنيرررررررة، وإد

وتقرررردمي تقررررارير عررررن تنفيررررذ برنررررامج العمررررل، وسررررن  تشررررريعات وطنيررررة أو تنقرررريح 
 .التشرريعات القائمرة بشرأن بيرع واسرتعمال األسلحة الصغرية

املفاوضرررات املتعرررددة األطرررراف بشرررأن  ٢٠٠٤وبررردأت يف حزيرران/يونيررره  - ٧٣
ول مررن التعرررف علررى األسررلحة الصررغرية واألسررلحة وضرع صرك دويل ميكلن الرد

اخلفيفرررة وتعقبرررها يف الوقرررت املناسررب وبطريقررة يعررول عليهرررا. ومرررن شرررأن وجرررود 
معرررايري وإجرررراءات متفرررق عليهرررا، فضرررال عرررن زيررادة التعرراون، أن يسرراعد الرردول 
ة إىل علرررى حتقيرررق مزيرررد مرررن الررررتحكم يف ترررردفق دخررررول األسررررلحة غررررري املشررررروع

أقاليمهرررا وخروجهرررا منرررها. ويف مبرررادرة أخررررى خرررالل هرررذا العرررام، أجررررت األمرررم 
املتحررررردة مشرررراورات ذات قاعررررردة عريضرررررة مرررررع الررررردول، واملنظمرررررات اإلقليميرررررة 
ودون اإلقليميررررة، والوكررراالت الدوليرررة، واخلررررباء يف هرررذا امليررردان بشرررأن اخلطررروات 

كررررن اختاذهررررا لتحسرررني التعررراون الررردويل يف جمرررال منرررع السمسررررة األخررررى الرررريت مي
غررري املشرررروعة يف األسرررلحة ا لصرررغرية واألسرررلحة اخلفيفررة ومكافحتهررا والقضرراء 
عليهرررررا. وإين أحرررررث الررررردول علرررررى التصرررررديق علرررررى بروتوكرررررول مكافحررررررة صرررررنع 

ا بصررررررورة غررررررري هبررررررا والررررررذخرية واالجتررررررار هترررررراألسررررررلحة الناريررررررة وأجزائهررررررا ومكونا
رررل التفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة اجلرميررة املنظمررة عرررب احلرردود مشررر روعة، املكمل

 .الوطنية، مبا يتيح دخوله حيز النفاذ
وإذ يقررررردر عرررردد الضررررررحايا اجلررررردد لأللغررررام املضررررررادة لألفرررررراد كررررل عررررررام  - ٧٤

بح بعررد أطرافررا يف دولرة مل تصرر ٥٠شرخ ، وبرالنظر إىل أن  ١٥ ٠٠٠بنحرررررو 
اتفاقيرررررة حظرررررر اسرررررتعمال وتكررررررديس وإنتررررررام ونقررررررل األلغررررررام املضررررررادة لألفررررررراد 
وتررررردمري تلرررررك األلغررررررام، فرررررهن املرررررؤمتر األول السررررتعراض االتفاقيررررة، وهررررو مرررررؤمتر 
 ٢٩قمررررة نررررريويب بشررررأن عررررامل خررررال مررررن األلغررررام، املقرررررر عقررررده يف الفترررررة مررررن 

،سيشرررركل فرصررررة  ٢٠٠٤كررررانون األول/ديسررررمرب   ٣ررين الثراين/نرررروفمرب إىل تشررر
مواتيررررررررة ملضرررررررراعفة اجلهررررررررود املبذولررررررررة لتخلرررررررري  العررررررررامل مررررررررن هررررررررذه األسررررررررلحة 
الالإنسررررانية. وإنررررين أدعررررو الررردول الررريت مل تصررردق بعرررد علرررى االتفاقيرررة أن تقررروم 

يف مرررؤمتر قمرررة نرررريويب  برررذلك دون إبطررراء، وأحررررث مجيررررع الرررردول علررررى املشررراركة
 .على أعلى مستوى ممكن
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 اإلرهاب
أكررردت األحرررداث الررريت وقعررررت خرررالل العرررام املاضررري علرررى التهديررررد  - ٧٥

املتواصررررل الررررذي يشرررركله اإلرهررراب بالنسررربة للسررررالم واألمررررن الرررردوليني، وعلررررى 
احلاجرررة إىل إقررا مررررة تعررراون دويل يرتكرررز علررررى أسررراس واسرررع النطرررراق مرررن أجررررل 

افحترررره. وخررررالل هررررذه الفترررررة، واصررررلت جلنررررة جملررررس األمررررن املنشرررأة عمرررال مك
املعروفرررررة باسرررررم جلنرررررة مكافحرررررة اإلرهرررررراب، بررررررذل (،  ٢٠٠١ )١٣٧٣برررررالقرار 

جهودهرررا الراميرررة إىل قمرررع اإلرهررراب ومنعررره، وبررردأت عمليرررة إلعرررادة تنشررريطها، 
 (٢٠٠٤) ١٥٣٥األمررررن باخترررراذ قرررررار جملررررس  ٢٠٠٤تولجرررت يف آذار/مرررارس 

، يف  الررررذي يهرررردف إىل تعزيررررز قرررردرة وفعاليررررة اللجنررة. ووفقررا هلررذا القرررار، عينررتش
أيار/مرايو، مرديرا تنفيررذيا لرركدارة التنفيذيررة ملكافحررة اإلرهراب، والريت سريتم  ١٤

 .إنشاوها يف وقت الحق من هذا العام
رهررراب الترررابع ملكترررب األمرررم ،قرررام فررررع منرررع اإل ٢٠٠٣ويف خررالل عرررام  - ٧٦

املتحردة املعررين باملخردرات واجلرميرة، يف إطرار عملرره القررائم علررى التعرراون الوثيررق 
بلرردا يف  ٧٠مرع جلنرة مكافحرة اإلرهراب، بتروفري املسراعدة القانونيررة ألكثررر مررن 

طبيررق اتفاقيررة عامليررة بشرأن مكافحرة اإلرهراب وت ١٢مررا يتعلررق بالتصررديق علررى 
(. ٢٠٠١) ١٣٧٣هررررذه االتفاقيرررررات، وكرررررذ لررررك تطبيرررررق قررررررار جملرررررس األمرررررن 

تعزيرررررررز أعمرررررررال فررررررررع منرررررررع  ٢٠٠٢وبعرررررد أن قررررررررت اجلمعيررررررة العامررررررة يف عررررررام 
اإلرهررراب، قررررام الفرررررع بتقرررردمي املسرررراعدة التقنيررررة إىل البلرررردان، بنرررراء علررررى طلبررررها 

. ونررررراقش جملرررررس الروسررررراء التنفيرررررذيني يف أو طلرررررررب جلنرررررررة مكافحرررررررة اإلرهررررراب
،الصرررلة  ٢٠٠٤منظومرررة األمرررم املتحررردة املعررررين بالتنسرررريق، يف دورة الربيرررع لعرررام 

بررني اإلرهرراب واجلرميررة املنظمررة علررى  ررو مررا اعتررررف بررره جملرررس األمرررن يف قررراره 
 .واحلاجة إىل استجابة عاملية يف هذا الصدد(،  ٢٠٠٣)١٣٧٣
قنراعيت برأن الكفراح ضرد اإلرهراب ال ينبغري أن يررتم وأكررر اإلعرراب عرن  - ٧٧

علرررررى حسررررراب احلريررررات األساسررررية والكرامررررة اإلنسررررانية لألفرررررراد. ولرررررن يتحقرررررق 
ررركنا برررذات القررريم الررريت يصررردد  النجرررراح يف دحررررر اإلرهرررراب إال إذا بقينرررا علرررى متسد

تحرردة ،قامرررت مفوضررية األمررم امل ٢٠٠٣ويف أيلرول/سررربتمرب  . عنرررها اإلرهرررابيون
جمموعرررة قرررارات “حلقررروق اإلنسررران، بالتعررراون مرررع إدارة شرررؤون اإلعرررالم، بنشرررر 

األمرررم املتحررردة واملنظمرررات اإلقليميرررة بشرررأن محايرررة حقررروق اإلنسررران يف سرررياق 
وقرررررردمت املفوضررررررية الرررررردعم ألعمررررررال املقررررررررة اخلاصررررررة ”. مكافحرررررة اإلرهرررررراب

وق اإلنسررررران التابعرررررة للجنررررررة الفرعيرررررة لتعزيرررررز حقرررررروق املعنيررررررة باإلرهرررررراب وحقررررررر
اإلنسررررران ومحايترررررها، كمرررررا سرررررتوفر الررررردعم لفريرررررق اخلرررررباء املسررررتقل الررررذي عرررررنيل 
مررررؤخرا التررررابع للجنررررة املعنيررررة حبقرررروق اإلنسرررران واملعررررين حبمايررررة حقرررروق اإلنسررران 

لعت إدارة شررررؤون واضررررط . واحلريررررات األساسررررية يف سررررياق مكافحررررة اإلرهرررراب
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تمرررع املرررردين وتوعيررررة جملاإلعرررالم بعرررردد مرررن األنشررررطة لتعزيررررز سررربل الوصررررول إىل ا
ا األمررررررم املتحرررررردة يف جمررررررال مكافحررررررة هبرررررراجلمهرررررررور باألنشرررررررطة الررررررريت تضررررررطلع 

  .اإلرهاب
 

 الجزاءات
مرررا فتررر  جملرررس األمرررن يعمرررل علرررى صررررقل أداة اجلررررزاءات لكرررري تطبررررق  - ٧٨

اليرررة علررى أشرركال التهديررد اجلديرردة أو املتطررورة الرريت يتعرررض هلررا بصرررورة أكثرررر فع
ويف أعقررررراب إبررررررام اتفاقرررررات السرررررالم الشرررررراملة يف  . السررررالم واألمررررن الرررردوليان

مجهوريررررة الكونغررررو الدميقراطيرررررة وليربيررررا، طبقررررت اجلرررررزاءات املفروضرررة مرررن جملرررس 
حة إىل تقرررررويض عمليرررررة األمررررن بغيرررررة ضرررررمان أال يرررررؤدي اسرررررتمرار تررررردفق األسرررررل

السررالم اهلشررة يف البلرردين. وألنرره كانررت هنررايف بالفعررل عمليترران جاريتررران حلفرررظ 
لرررس التررردابري املتعلقرررة بررراجلزاءات، جملالسررررالم يف هررررذين البلررردين حينمرررا اعتمرررد ا

فقررد أترراح ذلررك للمررراقبني العسرركر يررني وغريهررم مررن األفررراد القيررام برردور أكررررب 
لرررررس ملررررا ميكررررن أن يتعرررررض لرررره جملرزاءات وإنفاذهرررررا. وإدراكرررررا مرررررن ايف رصرررررد اجلرررر

السررركان املرررردنيون يف البلررررد اخلاضرررع للجررررزاءات مررررن آثرررار غررررري مقصررررودة هلرررررذه 
لررس مررررة أخرررى تقرررارير تقيرريم لاثرررار اإلنسرررانية جملالتردابري القسرررية، فقرد طلررب ا

 .ليربيا احملتملرة الناشرئة عن تطبيق جزاءات األمم املتحدة يف
الررذي فرررض جملررس األمررن مبوجبرره حظرررا (،  ٢٠٠٣ )١٤٩٣ويف القرررار  - ٧٩

لررس إيلع بنشررر جملعلرررى توريرررد األسررلحة إىل مجهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة، أوعررز ا
املرررررررراقبني العسرررررررركريني التررررررررابعني لبعثرررررررة منظمرررررررة األمرررررررم املتحررررررردة يف الكونغرررررررو 

لررررس جملاجلنوبيرررة وإيترررروري، وأن أقرررردم إىل ا الدميقراطيرررة يف كيفرررو الشرررمالية وكيفرررو
بانتظرررام تقرررارير عرررن املعلومرررات املتعلقرررة بتوريرررد األسرررلحة، ال سررريما عرررن طريررق 
مراقبرررررة اسررررررتخدام مهررررررابط الطررررررائرات يف تلرررررك املنطقررررررة. وبالنسررررررربة إىل ليربيرررررررا، 

جابة لرررس ترردابريه القائمررة، وأدخررل عليهررا التعررديالت الضرررورية اسررتجملاسررتعرض ا
(،  ٢٠٠٣ )١٥٢١للحالرررررررة السياسرررررررية املرررررررتغرية يف ذلرررررررك البلررررررد. ويف القرررررررار 

رحرررب جملرررس األمرررن باسرررتعداد بعثرررة األمرررم املتحرررردة يف ليربيررررا للقيرررام مبسررراعدة 
اللجنرة وفريرق اخلرررباء املنشرأ مبوجررب هرذا القرررار يف رصرررد ترردابري اجلرررزاءات ذات 

ضررا إىل بعثررة األمررم املتحرردة يف سرررياليون لررس، وطلررب أيجملالصرلة الريت فرضررها ا
وعمليرة األمرم املتحردة يف كروت ديفروار موافراة اللجنرة والفريرق باملعلومرات ذات 

 .الصلة بتطبيق اجلزاءات
وخررالل الفرررتة قيررد االسرررتعراض، واصرررل جملرررس األمرررن تلقررري معلومرررات  - ٨٠

سررؤولة عررن رصررد االمتثررال وا تفصررريلية بشرررأن نظررم اجلررزاءات مررن أفرقررة اخلرررباء امل
لتحقيررق يف االنترررهاكات املزعومرررة للجررزاءات. وتضررم هررذه األفرقررة فريررق اخلرررباء 
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وجمموعررررة الرصررررد بشررررأن الصررررومال، وفريررررق اخلرررررباء املعرررين بليربيرررا، وفريرررق اخلررررباء 
(، ٢٠٠٤) ١٥٢٦لرررس جملاملعررين يتمهوريررة الكونغررو الدميقراطيررة. وعمررال بقررررار ا

،أنشرررررر  فريرررررررق للررررررردعم التحليلررررررري ورصرررررررد  ٢٠٠٤ون الثاين/ينرررررراير املررررررؤرا كرررررران
 . اجلرررررزاءات ليحررررل حمررررل فريررررق الرصررررد املعررررين بتنظرررريم القاعررررردة وحركرررررة الطالبررررران

لرس واليرة جلنرة اجلرزاءات املعنيرة بتنظريم القاعرردة جملومبوجرب القررار نفسره، عرزز ا
فرررراد املررردرجني برررالقوائم وحركررررة الطالبرررران، كمررررا شررررجع الرررردول علررررى إطرررالع األ

 .على التدابري املفروضة عليهم
 ١٥١٨وبالنسررررربة إىل العرررررراق، أنشرررررأ جملرررررس األمرررررن، مبوجرررررب قرررررراره  - ٨١
،جلنررررة جديرررردة ملواصررررلة  ٢٠٠٣تشرررررين الثرررراين/نوفمرب  ٢٤املرررررؤرا  (٢٠٠٣)

 حتديررررد هويررررة األفررررراد والكيانرررررات املنتميرررررة إىل النظرررررام العراقررررري السرررررابق لغررررررض
جتميرررررد أمرررررواهلم، وأصررررروهلم املاليرررررة أو مرررررواردهم االقتصرررررادية، والرررريت يقررررع علررررى 

 .الدول األعضاء التزام بتحويلها إىل صندوق التنمية للعراق
 

 الفصل الثالث 
 الوفاء بااللتزامات اإلنسانية

أدى ترردعيم السررالم يف منرراطق عديرردة مررن العررامل، منررذ تقرردمي تقريررري  - ٨٢
حررررررة فرررررررص لتخفيررررررف معانرررررراة ماليررررررني املضررررررارين مررررررن البشررررررر السررررررابق، إىل إتا

م. بيررررررد أن الصررررررراعات اجلديررررردة واملمتررررردة، فضرررررال عرررررن هتوإعررررررادة بنرررررراء حيررررررا
را علرررى فقررراء العررامل، هتررالكرروارث الطبيعيررة، ال تررزال يف الوقرررت نفسررررره تثقررررل بوطأ

 .ديدةوعادة ما تقرولض ما أشحررز من تقدم أو ختلق حاالت طوارئ ج
وال يرررررزال هنرررررايف تبررررراين يف ختصررررري  املسررررراعدة اإلنسرررررانية كمرررررا أن  - ٨٣

ا غرررري كافيرررة للوفرراء باالحتياجررات. وأشحررررث دوائرررر املرررا ني علرررى كفالرررة هتمسرررتويا
زيررررررادة التمويررررررل للعمليررررررات اإلنسررررررانية، وأن يقررررردم بطريقرررررة أكثررررررر اتسرررررراقا عرررررررب 

يغطررري احتياجررات مجيررع القطاعرات علرى  رررو  حراالت الطروارئ اإلنسررانية وأن
 .أفضررل
 

 متهحماية الالجئين والمشردين ومساعد
خررالل العررام املاضرري، تنررراق  عرردد الالجررئني بصررورة ملموسررة. وللسرررنة  - ٨٤

الثانيرررررة علرررررى التررررروايل ا فرررررض الررررررقم بنحرررررو مليرررررون شرررررخ ، وا فرررررض إمجررررراال 
مليرررون  ٧،٩إىل  ٢٠٠٢مليرررون يف بدايرررة عرررام  ١،١٢ يف املائرررة مرررن ٢٠بنسررربة 

يف الوقررررت احلررررايل. ويبلررررغ حاليررررا العرررردد اإلمجررررايل لألشرررخاص الرررذين حيصرررلون 
 ١٧علررى محايررة و/أو مسرراعدة مفوضررية األمرررم املتحررردة لشرررؤون الالجرررئني  ررو 
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 مليرررون مشرررررعد ٢،٤مليرررون الجرررر ، و  ٧،٩مليررون نسررمة. ويشررمل هررذا الرررقم 
غررري أنررره يتعيرررن النظررر إىل التقرردم الظرراهري يف ا فرراض عرردد الالجئررني  .داخليرررا

علررررى خلفيررررة العررررردد اإلمجرررررايل للمشررررردين يف مجيررررع أ رررراء العررررامل )مبررررا يف ذلررررك 
را(، والررذين يقرردر عررددهم حاليررا هبرراملشمولرررون بواليررة املفوضرررية وغرررري املشرررمولني 

فررردا علررى  ١٢٦رد مرررن بيررررن كرررل مليررون نسررمة، أو مبعررردل فرررد واحرر ٥٠بنحررو 
 ٦،١ظهرر البسيطرررة. ويشررمل هررذا الرررقم أيضرررا يف مجيرررع أ ررراء العرررامل أكثرررر مرررن 

مليررررون الجررر  مرررن األرض الفلسرررطينية احملتلرررة الرررذين ال زالرررروا يتلقررررون مسرررراعدة 
مررررن وكالررررة األمررررم املتحرررردة إلغاثرررة وتشرررغيل الالجئرررني الفلسرررطينيني يف الشررررق 

 .مهتألونروا( إلنقاذ حيااألد  )ا
رذا هبررويسرررين أن أعلررن أنرره مل حيرردث مررن قبررل أن أشتيحررت فرررص عديرردة  - ٨٥

الشررركل للتوصرررل إىل حلررول دائمررة يف عرردد كبررري مررن أجررزاء أفريقيررا فيمررا يتعلررق 
مليرررون  ٧،٣ففرري أنغررروال، عررراد أكثرررر مرررن  .حبالرررة الالجرررئني واملشرررردين داخليرررا

،ووشضررررعت خطررررط  ٢٠٠٢رهاء الصرررراع يف نيسران/أبريررل الجرر  ومشررررد منررذ انترر
الجرررررر  خررررررالل العررررررام احلررررررايل. ويف بورونرررردي،  ١٤٥ ٠٠٠لعررررررودة أكثررررررر مررررررن 

ررن التقرردم احملرررز علرررى اجلبهرررة السياسرررية أكثرررر مرررن  الجررر  مرررن  ١٣٠ ٠٠٠مكع
رار إىل عرررودة ويف غررررب أفريقيرررا، أدى االسرررتق. ٢٠٠٣العرررودة منرررذ بدايرررة عرررام 

 ٢٥ ٠٠٠الجرررررر  إىل سررررررياليون، مبررررررا يف ذلرررررك  ررررررو  ٢٤٠ ٠٠٠أكثررررررر مررررررن 
وحرده، ومرن املتوقررع أن يشرررف برنررامج اإلعرررادة إىل  ٢٠٠٤الجر  خرالل عرام 
ايرررة العرررام احلرررايل. ويف ليربيرررا، وشضرررعت خطررط اإلعررادة هنايتررره يف هنالررروطن علرررى 

قرد فرروا مرن البلررد، وكررذلك مررن  الج  كانوا ٣٢٠ ٠٠٠إىل الوطن ألكثر من 
م فررررررور زيررررررادة هتأجرررل مئرررات اآلالف مرررن املشررررردين داخليررررررا، مررررن أجررررررل إعرررراد

ويف السررررودان، أتاحررررت التطررررورات اإليابيررررة علرررررى اجلبهرررررة  . اسرررررتقرار الوضرررررع
السياسرررية فرصرررا للعرررودة احملتملرررة ملاليرررني الالجئررني واملشررردين داخليررا إىل اجلررزء 

 .جلنويب من البلدا
وعلرى الرررغم مررن التقرردم احملرررز، ال تررزال الصررراعات اجلديرردة واملمترردة يف  - ٨٦

وعلرررى سررربيل  . مجيررع أ ررراء العرامل تشررركلل حترررديات عديرردة للمجتمرررع اإلنسرراين
املثرررال، فرررهن الوضرررع يف اجلرررزء الغررريب مررن البلررد قررد ألقررى بظاللرره علرررى مرررا حتقرررق 

فقرررررد أصررررربح أكثررررر مررررن مليررررون شررررخ   . وات إيابيرررررة يف السرررررودانمرررررن خطررررر
مشرررررردين داخليرررررا يف منطقررررررة دارفرررررور نتيجرررررة هلجمررررررات مباشرررررررة علررررررى قرررررررراهم 

شرررخ  إىل  ١٧٠ ٠٠٠وانتهاكررات صرررارخة حلقررروق اإلنسررران، بينمرررا فررررررع  رررو 
تشررراد. وأثررررار هررررذا شرررواغل أمنيرررة إقليميرررة بسررربب الغرررارات عررررب احلررردود ووجرررود 

وعلررى الرررغم مررن القيررود السرروقية اهلائلرررة  . ت مسرررلحة يف منررراطق احلررردودمجاعررا
يف شررررق تشررراد، فقرررد اعتزمرررت مفوضرررية األمرررم املتحررردة لشرررؤون الالجرررئني نقرررل 

الجررر  إىل تسرررعة خميمرررات جديررردة لالجرررئني يف منررراطق  ١٢٣ ٠٠٠أكثرررر مرررن 
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وأدت . ٢٠٠٤ايرررة متروز/يوليرررره هنداخليرررة أعمرررق وأكثررررر اتسررراما بررراألمن حبلرررررول 
حرراالت انردالع العنررف يف اجلررزء الشررررقي مررن مجهوريرررة الكونغررو الدميقراطيرررة يف 

إىل أن أصرررربح اآلالف مررررن املشررررردين داخليررررا بينمررررا فرررررررع  ٢٠٠٤حزيرران/يونيررررره 
نسرررمة إىل بورونررردي، وبأعرررداد أقرررل إىل روانررردا. ويواصرررل  ٣٥ ٠٠٠أكثررر مررن 
مشرررررال أوغنررررردا برررررني احلكومرررررة وقررررروات املتمرررررردين التسرررربب يف وقرررروع  الصرررررراع يف

خسررررائر بررررني املرررردنيني وحررررردوث املزيررررد مررررن حررررراال ت النرررررزوح وزيررررادة مظاهررررررر 
مليرررررون مشررررررعد املرررررأوى يف خميعمرررررات شرررررديدة  ٦،١الضررررعف. ووجررررد أكثرررررر مرررررن 

وم واالختطررررراف مرررررن االزدحرررررام وضرررررعيفة احلمايرررررة حيرررررث يبقرررررون عشرضرررررة للرررررهج
جانرررررب مقررررراتلي املتمرررررردين، وكرررررذلك عشرضررررة لالنتهاكررررات الرررريت ترتكبهررررا قرررروات 

 .األمن احمللية
وخرررارم أفريقيرررا، تعترررررب حررررراالت التوترررررر يف الشرررررق األوسررررط وأمريكررررا  - ٨٧

ففرررري أفغانسررررتان، ويف حررررني  . اجلنوبيررررة وأجررررزاء مرررن البلقرررران مثررررارا للقلررررق أيضررررا
ايررة عررام هنمليرررون الجررر  ومشرررد داخليررررا إىل ديارهرررم منررررذ  ٥،٣كثرررر مرررن عررراد أ
مشرررد داخليررا  ١٨٠ ٠٠٠،فهنررره مرررن املقررردر أنررررره ال يرررررزال هنرررايف  رررو  ٢٠٠١

ويعررروق  . ومليرروين الجرر  مررن البرراقني يف مجهوريررة إيررررران اإلسرررالمية وباكسرررتان
ويف العرررررراق مل حترررررردث  م الغيررررراب املسرررررتمر لألمرررررن داخرررررل أفغانسرررررتان.هتعرررررود

،ولكررررن حالرررررة انعرررردام األمررررن علررررى  ٢٠٠٣تررررنقالت مجاعيررررة لالجررررئني يف عررررام 
نطررراق واسرررع الررريت سررررادت آنررررذايف حالررررت دون عرررودة الرررذين فرررروا مرررن البلرررد يف 
السرررررررنوات السرررررررابقة. وال ترررررررزال حالرررررررة املشرررررررردين يف كولومبيررررررررا إحرررررررردى أكثررررررررر 

رورة يف عرررامل اليررروم. وقرررد حتررروعل مرررا يقررردر عددهررررم بثالثرة ماليرني احلرراالت خطرر
عامررررا يف البلررررد،  ٤٠نسرررمة إىل مشرررردين داخليرررا خرررالل الصرررراع الرررذي اسررررتمر 

راورة. وعلرررى الررررغم جملررفررررد إىل البلررردان ا ٤٠ ٠٠٠وفرررررر مرررا يصررررل عددهررررم إىل 
أكثررررر مررررن  ررررس سررررنوات، فررررهن مرررررن أن احلررررررب يف كوسرررروفو قررررد انتهررررت منررررذ 

الوضررررع ال يرررررزال يتسرررررم بررررراخلطورة بالنسررررربة لألقليررررة الصررررربية وأقليررررة الرومرررررا مرررررن 
وأسفررررررررررت االشرررررررتباكات برررررررني األلبررررررران والصررررررررب يف آذار/مرررررررارس  . السررررررركان
شخصررا وأدت إىل تقررويض التوقعررات بررهحراز  ٢٠عررن وفراة أكثررر مررن  ٢٠٠٤

 .عودة األقليات املزيد من التقدم بشأن
، كمبررادرة ”مرا بعرد االتفاقيررة“وأعلنررت املفوضية يف العرام املاضري مبرادرة  - ٨٨

هامررررة يتمثررررل هرررردفها يف تعزيررررز االتفاقيررررة املتعلقررررة مبركررررز الالجررررئني، عررررن طريررررق 
اللجرررررروء إىل اتفاقررررررات خاصررررررة متعرررررددة األطرررررراف. ويتمثرررررل اهلررررردف يف كفالرررررة 

سرررتوى أعلرررى مرررن احلمايرررة برررالقرب مرررن ديرررارهم بقررردر حصرول الالجئررني علرررى م
اإلمكران وزيررادة معرردل مشاركرررة الررردول كنظرررام فعرررال لتقاسررم األعبرراء الدوليررة. 

راالت ذات األولويررررة مررررن قبيرررررل: إعررررادة الترررروطني  جملررروسرررررتكز االتفاقررررات علررررى ا
لتقاسررررم األعبرررراء؛ وحتديررررد كرررأداة للحمايررررة، وإيرررراد حررررل دائررررم وشرررركل واقعرررري 
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أهررررررداف املسرررررراعدة اإلمنائيررررررة بطريقررررررة أكثررررررر اتسرررررراما بالفعاليررررررة لرررررردعم احللررررررول 
الدائمرررررة لالجرررررئني؛ وتوضررررريح مسرررررؤوليات الرررردول يف حالررررة حرررردوث التررررنقالت 

 .الثانوية لالجئني وطاليب اللجوء مرن بلرد اللجروء األوعلربرري إىل بلد آخر
حلمايررررة أيضررررا، اسرررتمر العنررررف املوجرررره ضرررررد الالجرررررئني وعلررررى جبهررررة ا - ٨٩

واملشرردين داخليرا مرن النسرراء واألطفررال يف أن يشرركل شرراغال رئيسرريا. واتضررح 
وجرررود زيرررادة يف اللجررروء إىل العنرررف اجلنسرري والعنرررف القرررائم علرررى نررروع اجلرررنس  

قراطيررة، وكرروت كرررأداة للحررررب يف بورونررردي، وتشررررراد، ومجهوريرررة الكونغررو الدمي
ردف املعاجلرررة األفضرررل هلرررذا االجتررراه هبررو  . ديفررروار، ويف دارفرررور بغررررب السرررودان

العنرررررررف “املتنرررررررامي، نقعحرررررررت مفوضرررررررية شرررررررؤون الالجرررررررئني الكتيرررررررررب املعنرررررررون 
اجلنرسررررري والعنرررف القرررائم علرررى أسرررراس نرررروع اجلررررنس ضررررد الالجئيرررررن والعائرررردين 

وسرررتكفل املبرررادئ ”. بررررادئ توجيهيرررررة للمنرررع والتصررررديواملشررررردين داخليررررا : م
التوجيهيررة إقامررة آليررات أفضررل ملنرررع هررررذا العنررررف والتصررردي لرررره. وجرررى بالفعرررل 
توزيعهررررررا علررررررى جمموعررررررة عريضررررررة مررررررن العناصررررررر الفاعلرررررررة املشرررررراركة يف العمرررررل 
 . فنياإلنسررررراين مرررررن أجرررررل تنفيرررررذها يف امليررررردان، وجررررراري أيضرررررررا ترررررردريب املرررررروظ

وأدت أيضرررا اجلهررود الراميررة إىل تعزيررز التعرراون فيمررا بررني وكرراالت األمرررم املتحررردة 
املبررادئ التوجيهيررة “عررن  ٢٠٠٤لررردعم األطفرررال إىل اإلعرررالن يف شررباط/فرباير 

”. املشررررررررتكة برررررررني الوكررررررراالت بشرررررررأن األطفرررررررال غرررررررري املصرررررررحوبني واملنفصرررررررلني
مجلرررررة أمرررررررور، إىل تعزيررررررز التعررررراون فيمررررا بررررني وسترررررررؤدي املبرررررادئ التوجيهيرررررة، يف 

ررررررردف التصررررردي ملشررررركلة التجنيرررررد القسرررررري لألطفررررررال الالجررررررئني هبالوكررررراالت 
 .والعمرل علرى إعادة توحيد أسر األطفال املسرحني

وظلررررررت معاجلررررررة مسررررررألة األمررررررن يف امليرررررردان، مبررررررا يف ذلررررررك بالنسرررررربة  - ٩٠
مرررات اإلنسرررانية، تشررركل حترررديا مسرررتمرا. ووقرررع خرررالل لالجررررئني ومرررروظفي املنظ

العرام املاضري عرردد مررن اهلجمررات املباشرررة علررى مرروظفي املنظمررات اإلنسررانية. 
وتررررتبط هرررذه احلررروادث بصررررورة جوهريرررة بالبيئرررررة األمنيررررة لالجئيررررن أنفسهرررم. ويف 

روم وقررع علررى خمرريم شررخ  يف هجرر ٢٠٠،قرشرررتل أكثررر مررن  ٢٠٠٤شررباط/فرباير 
للنازحيررررن يف مشررال أوغنرردا. ووقعررت مررؤخرا غرررارات مرررن السرررودان علرررى املنررراطق 
املأهولررررة بررررالالجئني يف شرررررق تشرررراد، حيرررررث توجررررد أيضررررا خمتلررررف اجلماعرررررات 
املسرررلحة. والرررق وجررود العناصررر املسررلحة يف خميمررات الالجئررني واملسرررتوطنات 

ملررروظفي املنظمررات اإلنسرررانية وترتترررب عليهرررا أيضرررا بيئررة مفعمررة برراخلطر بالنسررربة 
أثررررار خطرررررية بالنسرررربة ألمررررن ورفاهيررررة الالجررررئني مبررررا يف ذلرررررك العنرررررف والتجنيرررررد 

،استضرررررافت مفوضرررررية شرررررؤون الالجئرررني  ٢٠٠٤القسرررررري. ويف حزيررران/يونيررررره 
ملردين واإلنسرراين اجتماعا للخرباء يف جنيف بشرأن مسرألة اإلبقراء علرى الطرابع ا

وضرررم االجتمررراع خمتلرررف أجرررزاء منظومرررة األمررررم املتحررردة، مبرررا يف ذلررررك  .للجررروء
إدارة عمليرررات حفررررظ السررررالم، وعرررردد مررررن املنظمررررات الدوليررررة غررررري احلكوميررررة، 
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واحلكومررررررات املعنيررررررة. واسررررررتعرض املشرررراركون الرررردروس املسررررتفادة مررررن العمليررررة 
 ٢٠٠٣صررل املقرراتلني الليربرريريررررن عرررن الالجرررئني يف سرررياليون يف عررام الناجحررة لف

وسررريجري يف وقرررت الحرررق  . ،والرريت ميكررن تطبيقهررا علررى حررراالت يف املسرررتقبل
مرن العرام احلرايل إصردار جمموعرة مررن املبررادئ التوجيهيررة التنفيذيررة، مبررا يف ذلررك 

 .ن الالجئنيمعرايري وإجرراءات فصل العناصر املسلحة ع
وواصررل مكتررب منسرررق الشررؤون اإلنسررانية، عرررن طريرررق وحررردة املشرررردين  - ٩١

داخليرا التابعرة لررره، جهررروده لتحسرررني دعرررم تنفيرررذ االسرررتجابة التعاونيرررة للتشررررد 
،أيررررردت اللجنرررررة الدائمرررررة املشررررررتكة برررررني  ٢٠٠٤ويف آذار/مرررررررارس  . الرررررررداخلي

يررره مرررنقح ومسررررتكمل متعلرررق بالسياسرررات بشرررأن الوكررراالت وضرررع الوحررردة لتوج
االسررتجابة التعاونيرررة، مبرررا يف ذلرررك تعزيرررز ال قررردرة علرررى احلمايرررة. وبغيرررة تسررهيل 
قيام الوحدة بتقييم أكثررر اتسراما برالقوة وبردور الردعم االسررتاتيجي، قررام منسررق 

بررني الوكررراالت  اإلغاثررة يف حرراالت الطررروارئ بهعررادة تسررميتها بالشرررعبة املشرررتكة
للمشرررررردين داخليرررررا، وعررررني هلررررا مررررديرا جديرررردا والررررذي سرررريعمل أيضررررا بوصررررفه 

 مستشاره اخلاص املعين باملشردين داخليا.
 

 تنسيق المساعدة اإلنسانية وتقديمها
تظرررل املسررراعدة اإلنسرررانية املتماسررركة والفعالرررة والقائمرررة علرررى املبرررادئ  - ٩٢

املتحررردة. ومتشررريا مرررع واليتررره بتنسررريق االسرررتجابة  تشرررركل أولويررررة بالنسررربة لألمرررم
اإلنسررانية لألزمررات، واصرررل مكترررب منسررررررق الشررررؤون اإلنسررررانية العمررررل بصررررورة 
وثيقررررة مررررع الوكرررراالت واملنظمررررات غررررري احلكوميررررة الشررريكة بغررررض تعزيرررز أدوات 

واشررتمل هررذا  . أزمرررررة وآليرررات التنسررريق الرئيسرررية جلميرررع املراحرررل بالنسررربة ألي
علرررررى إجرررررراء أكثرررررر اتسررررراقا إلتاحرررررة الفرصررررررة لتحسررررررني الوصررررررول إىل اإلغاثررررررة 
اإلنسرررررانية، وإدارة املعلومررررات والترتربرررررع املررررايل لترررردفقات املعونررررة وحتسررررني الرررردعم 
لتنسررريق أنشرررطة احلمايرررة. وركررررز املكتررررب أيضررررا علررررى زيررررادة االهتمررررام حبرررراالت 

تعزيرررررررز آلياتررررررره لكنرررررررذار املبكرررررررر، وقررررررردرات التخطررررررريط يف الطررررررروارئ املنسرررررررية، و 
حررراالت الطررروارئ والتأهرررب حلررراالت الطررروارئ، وعرررزز كرررذلك عنصرررر التخطرريط 

رذا التقريرررر،  هبرراالسرررتاتيجي لعمليررة النرررداءات املوحررردة. وخرررالل الفتررررة املشرررمولة 
ة لألزمرررررات يف رذه اجلهرررررود ترررررأثري طيرررررب علرررررى االسرررررتجابهبرررركررررران لالضررررطالع 

 .مجهوريرة إيرران اإلسرالمية والعراق وغرب ووسط أفريقيا والسودان
ويف دارفررررور بالسررررودان، أدت االنتررررهاكات اجلماعيررررة حلقرررروق اإلنسرررران،  - ٩٣

مبررررا يف ذلررررك التشرررد القسررري، وعمليررات القتررل خررارم نطررراق القانرررون والعنررف 
اس نرروع اجلررنس، واقترررران ذلررك بنقررر  فرررص اجلنسررري والعنرررف القرررائم علرررى أسرر

احلصرررول علرررى املرررراء والغررررذاء، إىل دفرررع أغلبيرررة السرركان إىل حالررة مررن الكفررراح 
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مرن أجرل البقرراء. ويقردم برنرامج األغذيررة العراملي مسرراعدة غذائيرررة، بينمرا برردأت 
منظمررة األمررم املتحرردة لرعايررة الطفولررة )اليونيسرريف( يف بنرراء وإصررالح شرربكات 

وأقامرررررت منظمرررررة الصرررررحة العامليرررررة نظامرررررا لكنرررررذار املبكرررررر لالسرررررتجابة  .يررررراهامل
لتفشررري األمرررراض، وتقررردم، باالشرررتايف مررع اليونيسرريف، الرردعم للمرافررق الصررحية 

وعرررررررالوة علررررررى ذلرررررررك، قرررررررام منسرررررررق اإلغاثرررررررة  . واألنشررررررطة امليدانيرررررررة األخررررررررى
ية األمررررم املتحرررردة حلقرررروق اإلنسررران اإلنسررررانية وبعثررررات التحقيررررق التابعررررة ملفوضرررر

رذه األزمررررة املتعلقرررة حبالرررة طرررروارئ إنسانيررررررة وحبقرررروق هبررربرفررررع مسرررتوى االهتمررررام 
اإلنسررران عررن طريررق تقرردمي بيانررات إحاطرررة إىل جملررس األمررن وعقررد اجتماعررات 

 .عديردة علرى مسرتوى رفيرع مع املا ني والوكاالت
خمررريم، والررريت  ١٠٠املشرررردون علرررى أكثرررر مرررن ويف مشرررال أوغنررردا، يتفررررق  - ٩٤

توجرررد قيرررود شررديدة علرررى وصررول العمليررات اإلنسرررانية إليهررا. ويعررراين األطفررررال 
رم ميثلرررون بصررورة مترررزايدة هنرربصررررورة غرررري متناسبرررررة يف هرررذه األزمررررة، مررن حيرررث أ

الفريرردة م لألمررررن. وتؤكررد الظرراهرة هنأهدافرررا لالختطرراف وأيضررا مرررن حيرررث فقررردا
طفرل  ٥٠ ٠٠٠،حيررث يسررافر أكثررر مررن ”املسافررر ليرررال“الريت مسيرررت بظاهرررة 

من منازهلم كل ليلررة سرعيا لألمران يف مردن املقاطعرة، اآلثرار اإلنسررانية املأسرراوية 
هلررذه األزمررة. ويف هررذه البيئررة الرريت يعوزهررررا األمررررن بدرجررررة عاليرررة، عمررل برنررررامج 

طريررررق اسررررتخدام احلراسررررات املسررررلحة، علررررى اسررررتمرار  األغذيرررررة العررررراملي، عررررن
 .إمردادات األغذيرة للفئرات الضرعيفة مرن السكان

وأدى استمرار انعردام األمررن واآلثررار املرتاكمررة للتشرررد، واسترنرررزاف خمررزون  - ٩٥
يرررار اخلرررردمات االجتماعيررررة وركررررود االقتصررررادات إىل جعررررل عرررردد  هناألغذيررررة، وا
لررردان يف مجيرررع أ رررراء العررررامل يف حاجررررة إىل املسرررراعدة الرررريت تعينهرررررا كررربري مرررن الب

علررررى البقرررررراء، كمررررا أدى إىل التقليررررل مررررن احتمرراالت السررررالم. ويواصررل القتررال 
اجلرراري ونقررر  األغذيرررة وضرررعف احلكرررم تقرررويض اجلهرررود الراميررررررة إلرررررى إحررررالل 

أفريقيررررا الوسررررطى. وشررررهدت املنرررراطق الشرررررقية جلمهوريررة االسررررتقرار يف مجهوريررررة 
الكونغررو الدميقراطيررة تغيررررا ضررئيال فقررط منررذ االنتهرراء الظرراهري للحرررب، والررذي 

راورة جملرريرجرررع أساسررا إىل اسررتمرار جهررود العناصررر الفاعلررة الكونغوليررة والبلرردان ا
هلرررررذا البلررررد مررن تقويرررض  الريت ترمري إىل منررع أي مؤسسررة متثررل املصررلحة العامررة

املصالرررررررح الراسخرررررررة لتلررررررك العناصررررررر والبلرررردان. وال تررررزال مجاعرررررات املتمرديرررررررن 
وامليليشيررررررررات تسيطرررررررررر علرررررررى املنطقرررررررة، ويكرررررررافح املاليرررررررني مررررررن أجرررررررل تلبيررررررررة 

م األساسررية. وتعمررل األمررم املتحرردة علررى الوفرراء بتلررك االحتياجررات هتاحتياجررا
يرق برذل جهرود مرن قبيرررل تلرك الريت تبرذهلا اليونيسريف إلصرالح مصرادر عرن طر 

يف املائرررة مرررن السررركان يعرررانون مرررن  ٥٤نظرررررا ألن أكثرررر مرررن  -امليررراه يف البلررررد 
ومرررن خرررالل الرردعم املقرردم مررن منظمررة الصررحة  -نقرر  امليرراه الصرراحلة للشررررب 
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 .العاملية إىل السلطات الصحية احمللية والوطنية
ل إريرتيررررا وإثيوبيررررا تعانيررران مرررررن اجلفررررراف واملشررررراكل احلرررررادة يف وال تررررزا - ٩٦

وشررهدت األشررهر السررتة األخرررية تغررريريا ضرررئيال يف سرررقوط  . إمررردادات األغذيرررة
األمطررررار، و إنتررررام احملاصرررريل واإلنعرررراش التغررررذوي. وال تررررزال احلاجررررة إىل اخترررراذ 

ويغطرررررري برنرررررررامج األغذيرررررررة ترررررردابري لتحسررررررني األمررررررن الغررررررذائي تتسررررررم باحلرررررردة. 
يف املائرررررة مرررررن االحتياجرررررات الغوثيرررررة اإلمجاليرررررة مرررررن  ٥٠العررررراملي مرررررا يصرررررل إىل 

مليرررررون مسررررررتفيد شهررررررررريا. ويهررررررردف  ٤٤،٣األغذيرررررة، والرررررريت تصررررررل إىل قرابررررررررة 
الربنرررامج املشررررتيف برررني اليونيسرريف وبرنررامج األغذيررة العرراملي السرررتاتيجية التوعيررة 

مرررردعدة/برنامج بقرررراء الطفررررل يف إثيوبيررررا إىل معاجلرررة أثرررر انعررردام األمرررن الغررررذائي امل
ماليرررررني طفرررررل يعيشرررررون يف أكثررررررر املنرررراطق انعررررداما  ٨إىل  ٦احلررررراد علرررررى  رررررو 

لألمررررن الغررررذائي وأسرررروأ املنرررراطق املنكوبررررة باجلفرررراف. وتعمرررررل منظمرررررة الصرررررحة 
ملتحرررردة األخررررررى واملنظمرررررات غرررررري العامليرررررة بصررررورة وثيقررررة مررررع وكرررراالت األمررررم ا

 .احلكوميرة مرن أجرل مراقبرة املشاكل املتصلة بالصحة واحلررد منهررا
ويف اجلنرررررروب األفريقررررررري، ا فررررررض متوسررررررط األجرررررل املتوقررررررع يف زامبيررررررا  - ٩٧

سنررررررررة يف عررررررام  ٤٦وزمبررررررررابوي وسررررروازيلند وليسررررروتو وموزامبيرررررق ومرررررالوي مررررررن 
ومررررن املتوقررررع أن يصرررربح طفررررل واحررررد . ٢٠٠٤سنرررررررة يف عرررررام  ٣٥إىل  ١٩٧٠

. ٢٠١٠على األقرل مرن كررل  سررة أطفررال يف هررذه البلرردان يتيمررا حبلررول عررام 
والنسرررربة أعلررررى مررررن ذلررررك يف بعررررض البلرررردان. وأدى اخللرررريط املميررررت لفرررريوس 

رعف احلكررم، والفقررر نق  املناعة البشرية/اإليدز، وانعرردام األمررن الغررذائي، وضر
املرررردقع إىل أزمرررررة يف البقررررراء علرررررى قيرررررد احليررررراة ووفررررراة ماليرررررني األشرررررخاص قبرررررل 

وأدت اجلهررررررررررود املتضررررررررافرة الرررررررريت بررررررررذلتها وكرررررررراالت األمرررررررررم املتحررررررررردة  . األوان
واملنظمررررات غررررري احلكوميررررة، عررررن طريررررق النررررداءات املوحررردة مرررن منتصرررف عرررام 

مليررررون دوالر،  ٨٠٠،إلرررررى مجررررع أكثررررر مررررن  ٢٠٠٤عرررام إىل منتصرررف  ٢٠٠٢
ماليررررني  ١٠ممررررا أتررررراح، يف مجلررررة أمررررررور، توفيرررررر املسرررراعدة الغذائيررررة ألكثررررررر مررررن 

ماليرررررني طفرررررررل ضرررررررد  ٧نسررررررمة، والررررردعم التغرررررذوي ملليررررروين طفرررررل، وحتصيرررررررن 
 .مليون مزارع ٥،٥احلصبررة، وتقردمي دعرم زراعري لرر 

أ الطرابع املتكامرل واملتعردد األبعراد لبعثرات األمرم املتحردة الريت جرررى وهيرر - ٩٨
نشرررررها مررررؤخرا يف بورونررردي وكررروت ديفررروار وليربررررريا وهررراييت فرصرررا للقيرررام بعمررررل 
أكثرررر متاسررركا وأكثرررر فعاليرررة يف حرراالت مررا بعرررد انترررهاء الصرررراع. ويسعررررى هرررذا 

قررررردم يف اإلغاثرررررة اإلنسرررررانية واحتررررررام النرررررهج املتكامرررررل إىل املعاونرررررة يف إحرررررراز ت
حقررررروق اإلنسرررررران وحتقيرررررق السررررررالم املسرررررتدام. ومررررررن اجلررررروهري اإلبقرررررراء بصرررررفة 
خاصرررة علرررى نزاهرررررة وحيرراد االسررررتجابة اإلنسررررانية يف مجيرررع البعثررررات املتكاملررررة، 

ررررفة كاملررررة وأن يكرررون الفرررررع اإلنسرررراين لألمررررم املتحرررردة قررررادرا علررررى التعرررراون بص
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 .مررع شررركاء املنظمررة غري احلكوميني
وتعمرل وكراالت األمرم املتحردة أيضرا علررى تيرسيرررر االنتقررال مررن اإلغاثرررة  - ٩٩

إىل التنميرررررة يف البلرررردان اخلارجررررة مررررن الصررررراع. وخلررررر  تقييررررررم أشجرررررري مرررررؤخرا 
نيررررة بلررررردان إىل أن ا األمررررم املتحرررردة يف  اهبرررألنشطرررررة االنتقررررال الرررريت اضررررطلعت 

وضرررررع اسررررررتاتيجية متماسررررركة موحررررردة ملنظومرررررة األمرررررم املتحرررردة أمررررررر ضررررروري 
لتعزيز األنشطررة يف املرحلررة االنتقاليررة، و اقترررح إقامرررة آليررررة دائمررة لرردعم األفرقررة 

وتعمرررررل  . القطريررررة لألمرررررم املتحررررردة املشررررراركة يف التخطررررريط للمرحلرررررة االنتقاليرررررة
دعامات اإلنسانيررررررة واإلمنائيررررررة معررررررا بالفعرررررل بصرررررورة أوثرررررررق إلدرام الالجرررررئني الرررر

واملشرررررررردين يف التخطررررررريط للمرحلرررررة االنتقاليرررررة وتعزيرررررز احللررررررول الدائمرررررررة هلرررررراتني 
املبررادرة الت زريررررة الرباعيررة “رج هنررالفئررت يرررررن مرررن السررركان. ويرررري حاليرررا جتربرررررة 

إلعرررادة إىل الررروطن، وإعرررادة اإلدمرررام، واإلنعررراش، والتعميرررر(، الرريت )ا” اجلوانررب
ا منذ عامني مفوضرية األمرم املتحردة لشرؤون الالجررئني وبرنررامج هنشاريف يف إعال

األمررررم املتحرررردة اإلمنررررائي وجهررررررات أخررررررى، يف مشرررراريع رائررررردة يف أفغانسرررررتان، 
خطرط لتطبيقهرا يف بورونردي وأخيرررا وسرري النكررا، وسررياليون، وليربررريا، وهنرايف 

 .يف السرودان
ومررررع اسررررتمرار االنتفاضررررة يف األرض الفلسررررطينية احملتلررررة للسنرررررة الرابعررررة - ١٠٠

االقتصرررادية للشرررعب الفلسرررطيين،  -علررررى الترررروايل، تسرررروء املعانررراة االجتماعيرررة 
الق احلرررردود وفرررررض حظررررر نتيجررررررة لكجررررراءات اإلسرررررائيلية مثرررل عمليررررات إغرررر

را هبررروال تررررزال أنشررررطة الطرررروارئ الرررريت تضررررطلع  . التجررررول والعمليررررات العسرررركرية
األونررررروا تشكررررل مصررردرا هامرررا للمسررراعدة واالسرررتقرار، وإن كررران القلررق ال يررزال 
 .يسراور الوكالرة بشرأن القيرود املفروضررة علررى الوصررول إىل اخلرردمات اإلنسررا نيرة

ضررراف تشيريررررد حاجررررز مرررادي يف الضرررفة الغربيرررة عقبرررررة أخرررررى أمرررام الوصرررول وأ
إىل اخلررردمات اإلنسانيرررررة وأثرعررررر بشررررردة علرررى سررربل كسرررب املعيشرررة للفلسطينييررررن 
املتأثريرررررررن وحصررررررروهلم علررررررى اخلررررررردمات األساسررررررية. وواصرررررررلت األونرررررررروا أيضرررررررا 

خلرررردمات التعليميررررة والصرررحية والغوثيرررررة واالجتماعيرررة برناجمهررررا العرررررادي لتقرررردمي ا
ماليررررررني مررررررن الالجررررررئني  ٤وخررررردمات التمويرررررل املتناهررررررري الصرررررغر ألكثرررررررر مررررررن 

الفلسطينيريرررررررن يف األردن ولبنرررررررران واجلمهوريررررررة العربيررررررة السررررررورية، عررررررالوة علررررررى 
 .الضرفة الغربية وقطاع غررزة

 
 تمويل حاالت الطوارئ اإلنسانية

 ٢٠٠٣را االسررررتعراض نصررررف السررررنوي لعررررام هبرررإن الرسررررالة الرررريت بعرررث - ١٠١
يف “لعمليرررة النرررداءات املوحرررردة جررررديرة بررررالتكرار يف هررررذا املقررررام، فهرررري تقررررول: 

حرررررررني أن نقررررررر  التمويرررررررل العرررررررام للنرررررداءات املوحررررردة قرررررد ال يقررررراس باخلسررررررائر 
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بعرررض األحيرران، فررهن حرردوث حرراالت مررن الكررربى يف األرواح كمرررا يفتررررض يف 
املعانررررراة اهلائلرررررة واحلرمررررران مرررررن االنتعررررراش لرررررا مرررررن املواضرررررريع الثابتررررررة يف مجيررررررع 

،اسرررررتمر الرررررنق  يف متويرررررل األعمرررررال  ٢٠٠٤ويف عرررررام ”. النرررررداءات املوحررررردة
اإلنسرررانية، بالقيمرررة املطلقررة والنسرربية علررى السرررواء. وبلرررغ إمجرررايل االحتياجرررات 

،كمرررررا هررررري مسرررررجلة يف  ٢٠٠٤التمويررررل للمسرررراعدة اإلنسررررانية يف عرررررام مررررن 
،بلررررغ  ٢٠٠٤يوليرررره  /مترررررروز ٢١بليررررررون دوالر. ويف  ٩،٢النررررررداءات املوحرررررردة 
مليررررررون دوالر، والرررررريت تفرررررري )مررررررع األرصرررررردة املرحلررررررة(  ٩٢٨جممرررررروع التربعررررررات 

فررررتة النررررداء. ويقررررل يف املائرررة فقرررط مرررن االحتياجرررات عنرررد منتصرررف  ٣٢بنسررربة 
،عنرررردما جرررررى متويررررل  ررررو  ٢٠٠٣هررررذا عررررن االسررررتجابة لرررنفس الفررررتة يف عرررام 

وعررالوة علررى ذلررك، يظرررل منرررط متويرررل  .يف املائرررة مرررن إمجرررايل االحتياجرررات ٤٥
األنشررررررطة اإلنسررررررانية متفاوتررررررا، تاركررررررا بعررررررض البلرررررردان ناقصررررررة التمويرررررل بصرررررورة 

متروز/يوليرررره  ٢١ابة للنررررداءات املوحرررردة الفرديررررة يف ملموسرررة. وتراوحرررت االسررررتج
يف املائررة بالنسرربة لشرررمال القوقررراز )االحتررراد  ٥٠مررن نسرربة مرتفعررة تبلررغ  ٢٠٠٤

يف املائرة بالنسربة لكروت ديفروار  ١٦الروسري( وتشراد، إىل نسربة منخفضرة تبلرغ 
 .يف املائة بالنسبة لزمبابوي ١٥و 
رل يف حررررراالت الطررررروارئ املقررررردم لليونيسررررريف ومل يررررروفر إمجرررررايل التمويرررر- ١٠٢

ومنظمررررة الصررررحة العامليرررة إال مرررا أتررراح لكلترررا املنظمترررني ترررروفري احلررررد األد  مررررن 
القررررردرة علرررررى االسرررررتجابة الحتياجرررررات اإلعاشرررررة. وعلرررررى سررررربيل املثرررررال، أدى 
رراض ا فرررراض معرررردل املرررروارد إىل احلررررد مررررن األنشررررطة يف جمررررال مكافحرررررة األمرررر

املعديرررررررة يف بعرررررررض بلررررررردان غررررررررب أفريقيرررررررا، وتقييرررررررد بررررررررامج التعلررررررريم واحلمايرررررررة 
والرعايرررة الصرررحية يف كررروت ديفررروار، ومنرررع تقررردمي الررردعم إىل األنشرررطة املتعلقرررة 
بفرررررريوس نقررررر  املناعرررررة البشررية/اإليرررررردز والتعلررررريم يف بورونرررررردي، ممررررررا أدى إىل 

 .ت ضررعف األطفررال وخماطر وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسانزيررادة حرراال
أمررا مفوضررية األمررم املتحرردة لشررؤون الالجئررني فقررد أصرربحت، يف ظررل - ١٠٣

التحرررردي املتمثرررررل يف نظررررام التربعررررات، تواجرررره نقصررررا متكررررررا يف متويررررل براجمهررررا 
وكمررا حرردث يف السررنوات األخرررية،   . للحمايررة واملسرراعدة بغررررض إنقررراذ احليررراة

كرررران هنررررايف إحسرررراس بتررررأثري الررررنق  يف أفريقيررررا أساسرررررا، حيرررررث توجرررررد أكررررررب 
االحتياجرررات حجمررررا. وميكرررن أن تتعطررررل العمليررررات الرئيسرررية اجلاريررررة لكعررررادة 

ايرررة هنويف  . إىل الرروطن املتعلقررة بليربيررا والسرررودان بسررربب نقررر  التمويرررل الكرررايف
مليرررررررررون دوالر مرررررررررن  ٦،١٦وى ، مل تتلرررررررررق املفوضرررررررررية سررررررررر٢٠٠٤متروز/يوليررررررررره 

مليررون دوالر الزم إلعررادة أكثررر مررن  ٢،٣٩التربعرررات املؤكررردة مرررن أصرررل مبلرررغ 
ليررربي إىل وطررنهم. وبالنسررربة للسرررودان، تلقرررت املفوضرررية أقرررل مرررن  ٣٠٠ ٠٠٠

مليررون دوالر املطلرروب للبرردء يف العمليررة املتوقعررة إلعررادة مرررا  ٨،٨نصرف مبلرغ 
ررررراورة جملالجررررر  املوجرررررودين حاليرررررا يف البلررررردان ا ٦٠٠ ٠٠٠هم إىل يصرررررل عررررردد
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إىل وطنررررررهم وإعررررادة إدمرررراجهم. وأعرررراق أيضررررا املعرررردل البطررررريء للتمويرررررل قررررردرة 
املفوضررررية علررررى االسررررتجابة ألزمررررة الالجررررئني مررررن دارفررررور إىل شرررررق تشرررراد. ويف 

 ٨،٥٥ون دوالر مررن أصررل مبلررغ مليررر ٨،٢٧ايرررة متروز/يوليررره، تلقرررت املفوضرررية هن
 .مليون دوالر املطلوب لالستجابة حلالة الطوارئ يف تشاد

أكرررب  ٢٠٠٣ومثلرت عمليرة برنرامج األغذيررة العرراملي يف العررراق يف عررام - ١٠٤
عمليررررة منفررررردة لتقررردمي املعونرررة اإلنسرررانية يف التررراريخ، ممرررا تطلرررب مررررن الربنررررامج 

ميررررات غرررري عاديرررة مرررن األغذيرررة والنقديرررة واملررروارد واجلهررررات املا ررررة لرررره تقرررردمي ك
البشرررية. غررري أنررره كررران يرررتعني علررر ى الربنرررامج أن يواجررره يف أمرراكن أخرررى مررن 

ففرري أفريقيرا  . العامل احتياجرات مل يسربق هلرا مثيرل مررع وجررود مرروارد غررري كافيررة
ذائيرة، يلرزم مليرون نسرمة يف حاجرة إىل معونرة غ ٤٠وحدها، ال يزال هنايف  و 

 ٤،٦بليرررون دوالر. ويكرررافح الربنرررامج للوفرررراء باحتياجررررات  ٨،١لتوفريهررررا قرابرررة 
 ٦٠مليرررون نسرررمة يف مجهوريرررة كوريررا الشررعبية الدميقراطيررة، ممرررا يغطررري أقرررل مرررن 

واضررطر الربنرامج أيضررا إىل خفررض حصرر   . يف املائرة مرن احتياجرات العمليررة
ربة ملئرررات اآلالف مرررن املشرررردين األنغرروليني وآالف اإلعاشرررة إىل النصرررف بالنسرر

 .الالجئني من إثيوبيا والصومال والسودان
وقرردمت منظمررة األمررم املتحرردة لألغذيررة والزراعررة )الفرراو( املسررراعدة يف - ١٠٥

مليرررررررون دوالر  ١١١مليررررررون دوالر )منهررررررا  ١٩٠القطررررررراع الزراعررررررري مبررررررا قيمترررررره 
ررررا يف هتيف املائررررة مررررن احتياجا ٤٥قرررل مررررن للعرررراق(. ومرررع ذلرررك، فقرررد تلقرررت أ

،ورد أقررررل  ٢٠٠٤يونيرررره  /وحبلرررررول حزيرررررران. ٢٠٠٣النرررررداءات املوحررررردة لعرررررام 
وقرردمت  . ٢٠٠٤يف املائررة مررن االحتياجرررات املتعلقررة بنررداءات عرررام  ٢٥مرررن 

رايف، الفرراو مرردخالت زراعيررة، مثررل احلبررروب واملخصررربات، ومعررردات صررريد األمسرر
وأغذيرررررررة وأدويرررررررة احليررررررروان، واألدوات األساسرررررررية للزراعرررررررة السرررررررتئناف اإلنترررررررام 
الزراعرررررري يف املنررررررراطق املتررررررأثرة برررررررالكوارث. وحيثمرررررررا تسررررررمح الظرررررررروف، يرررررررري 
اسرررتكمال عمليرررات توزيرررع املررردخال ت مبسررراعدة أكثررر اسررتدامة، مثررل اإلنتررام 

رة، وإعرررادة تزويرررد املرررزارع باحليوانررات، احمللرري للحبرروب واملعرردات األخرررى للزراعرر
والوقايررررة مررررن أمرررررراض النبررررات واحليررررروان ومكافحتهررررا، واإلصرررررالح سررررريع األثرررررر 
للررررررهياكل األساسرررررية مثرررررل شررررربكات الرررررري، والتررررردريب علرررررى تقنيرررررات الزراعرررررة 

 .احملسنة
مليرررررون دوالر يف التربعررررررات املقدمررررررة  ٨،١٣٥ويعتررررررب العجررررررز البرررررالغ - ١٠٦
لنرررداءات األونرررروا يف حررراالت الطررروارئ املتعلقرررة بررراألرض الفلسرررطينية  اسرتجابة

احملتلرررررررة إحررررررردى الشرررررررواغل األوليرررررررة للوكالرررررة خرررررالل السررررررنة احلاليررررررة، نظرررررررا ألن 
االحتياجررررررات يف جمتمررررررع الالجررررررئني تواصررررررل الزيررررررادة دون وجرررررود مررررروارد كافيرررررة 

يف املائررة مرن  ١٠ا مرن إعرادة إيرواء أقرل مررن ا. ويف غزة، متكنت األونرو هبللوفاء 
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فلسرررطيين اقتلعررروا مرررن ديرررارهم مرررن جرررراء العمليررررات العسرررركرية  ٢١ ٠٠٠برررني 
وأدى العجرررررررز يف التمويرررررررل . ٢٠٠٠اإلسرررررررائيلية منررررررذ تشررررررررين األول/أكتررررررروبر 

أيضررررررا إىل أن يصرررررربح مررررررن الصررررررعب اإلبقرررراء علررررى املسرررراعدة الغذائيررررة الطارئررررة 
 .ر من مليون الجر  وتنفيرذ برنرامج الوكالرة الطرارئ إلياد فرص عملألكث
وتلقرررت بررررامج األمرررم املتحررردة املعنيرررة باألعمرررال املتعلقرررة باأللغرررام أكثرررر - ١٠٧
مليررررررررون دوالر مرررررررن خرررررررالل صرررررررندوق األمرررررررم املتحرررررررردة االسررررررررتئماين  ٥٠مررررررررن 

ام يف الفتررررة الررريت يغطيهرررا هرررذا للتربعرررات للمسررراعدة يف األعمرررال املتعلقرررة باأللغررر
التقريررررررررررر. وتترررررررررروىل إدارة عمليررررررررررات حفررررررررررظ السررررررررررالم إدارة هررررررررررذا الصرررررررررررندوق 
االسرررررررررتئماين. ووردت أمررررررررروال إضرررررررررافية عرررررررررن طريرررررررررق الصرررررررررناديق االسرررررررررتئمانية 
املواضررررريعية لربنرررامج األمرررم املتحررردة اإلمنرررائي واليونيسرررريف. وأدت أوجرررره الررررنق  

ديرررررد جهرررررود املسرررررراعدة يف أمرررررراكن مثررررررل هتومررررررة األمررررررم املتحرررررردة إىل عرررررررب منظ
أفغانسررررررررتان وأنغرررررررروال وبورونرررررررردي ومجهوريررررررررة الكونغررررررررو الدميقراطيررررررررة والسررررررررودان 

،كرررررران هنرررررايف  ٢٠٠٤وكولومبيررررررا واألرض الفلسررررررطينية احملتلررررررة. ويف متروز/يوليرررررره 
نسررررتان والسرررررودان مليررررون دوالر يف أفغا ٦٠عجررررز يف التمويررررل يبلررررغ أكثررررر مررررن 

وإذا مرررا أريرررد القضررراء علرررى هرررذا العجرررز يتعرررني زيرررادة التربعررررات إىل  . وحرررردلا
 .الصرندوق االسرتئماين إىل أكثرر مرن الضعف

ذا التقريررر واجرره عمرررال وعمليرررات املسررراعدة هبرروخررالل الفرررتة املشررمولة - ١٠٨
ريرررررررررة الكونغرررررررررو اإلنسررررررررانية خمرررررررراطر مسرررررررررتمرة، ال سررررررررريما يف أفغانسرررررررررتان ومجهو 

الدميقراطيررررة والعررررراق، حيررررث جرررررى اسررتهداف عمررال اإلغاثررة بطريقررة مباشرررة. 
ويعتررررب األمرررن شررررطا أساسررريا مسررربقا لتقررردمي املسررراعدة اإلنسررررانية يف عرررردد كرررربري 
مررررن منرررراطق الصررررراع، وهررررو يشرررركل لررررذلك أحررررد العناصررررر املتكاملررررة للنررداءات 

ديررردات األمرررن، فقررررد بلرررغ جممررروع تربعررررات هتدة. وعلررى الرررغم مرررن زيررادة املوحرر
مرررررا  ٢٠٠٤املررررا ني ملشرررراريع قطررراع األمررررن الرررواردة يف النررررداءات املوحررردة لعررررام 

يف املائررررة مررررن االحتياجررررات  ٢٧ماليررررني دوالر، مبررررا ميثررررل  ٤يربررررو بقليررررل علررررى 
علررررى ذلررررررك، سررررراهم املررررررا ون  وعررررررالوة. ٢٠٠٤متروز/يوليررررره  ٢٧اإلمجاليرررررة يف 
ماليررررني دوالر لالحتياجررررات اخلاصررررة برررراألمن املتعلقررررة بعمليرررات  ٦بررررأكثر مررررن 

ويف حرررني جررررى  . األمرررم املتحررردة يف العرررراق، خرررارم عمليرررة النرررداءات املوحررردة
متويررررل قطرررراع األمررررن يف العررررراق بالكامرررررل، شررررهدت حرررراالت عديرررردة للطررررروارئ 

 .هرة نقصرا يف موظفي األمن وموارده وأصولهأقرل شرر
 

 إدارة الكوارث الطبيعية
شرررخ   ٧٥ ٠٠٠كارثرررة وفررراة   ٧٠٠،نرررتج عرررن  رررو  ٢٠٠٣يف عرررام - ١٠٩

بليرون دوالر. وكران معردل هرذه اخلسررائر  ٦٥وخسائر اقتصرادية تبلرغ أكثرر مرن 
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د  يف األرواح أعلرررى عررردة مررررات مرررن خسررائر العررام السررابق، ويرجررع ذلررك إىل حرر
كبري إىل الزلرزال الرذي وقرع يف مدينرة بررام يتمهوريررة إيرررران اإلسرررالمية. ويف عرررام 

،ترررررأثرت ماليرررررني مرررررن البشرررررر بالفيضرررررانات واألعاصرررررري يف بررررنغالديش،  ٢٠٠٤
 .واجلمهوريرة الدومينيكيرة، وسرري النكررا، والصررني، ومدغشررقر، وهرراييت، واهلنررد

ذه الكررررروارث، برررررالنظر إىل مرررررا هبررررمررررن البلرررردان املتررررأثرة ومررررن املالحررررظ أن كثررررريا 
ا، مل تطلررب مسرراعدة خارجيررة ملواجهررة الفيضررانات هتحققتررره مرررن زيرررادة يف قرردرا
واسرررررررتمر القرررررررن األفريقرررررري منكوبررررررا باجلفرررررراف . ٢٠٠٤الررررررريت وقعرررررررت يف عرررررررام 

 واملشاكل احلادة يف إمدادات األغذيررة، حيررث ظلررت مشرراكل إنتررام احملاصرريل،
واإلنعررراش التغرررذوي، واحلاجرررة إىل اختررراذ تررردابري لتحسرررني األمرررن الغرررذائي علرررى 

 ٢٠٠٤وحزيران/يونيرررررررره  ٢٠٠٣ا. ويف الفررررررررتة مرررررررا برررررررني أيلول/سررررررربتمرب هتحرررررررد
،عمرررل مكترررب منسرررق الشررؤون اإلنسررانية مررع الوكرراالت األخررررى علرررى تنسررريق 

بيعيررررة أو بيئيررررة يف بلرررردان كارثرررررة كرررررربى ترجرررررع إىل خمرررراطر ط  ٣٨االسرررررتجابة لرررررر 
معرضرة للكروارث. ويشرمل هرذا تنسرريق االسررتجابة للررزالزل الكرربى يف مجهوريررة 

واملغرررررررب )شرباط/فربايررررررر (  ٢٠٠٣إيرررررران اإلسرررررالمية )كررررررانون األول/ديسررررررمرب 
وكرررررررذلك  ،(٢٠٠٤وإعصرررررررار غرررررررافيلو يف مدغشرررررررقر )آذار/مرررررررارس (،  ٢٠٠٤

 .(٢٠٠٤رية الدومينيكية وهاييت )أيار/مايو الفيضرررانات يف اجلمهو 
ويسررررراورين القلرررررق ألن نترررررائج املخررررراطر الطبيعيرررررة تشررررركل حترررررديا كررررربريا - ١١٠

لتحقيررررق األهررررداف اإلمنائيرررة لأللفيرررة، وإين أرحرررب يتهرررود املنظمرررات اإلنسرررانية 
ين واإلمنائيرررة لررردعم تنفيرررذ أنشررررطة احلررررد مررررن الكررررروارث علرررررى الصرررررعيدين الررررروط
واحمللرررررري. وجرررررررى االضررررررطالع بزيررررررادة التخطرررررريط والتعرررررراون املشرررررتيف فيمررررا بررررني 
برنررامج األمررم املتحرردة اإلمنرررائي، ومكترررب منسرررق الشرررؤون اإلنسرررانية، وبرنرررامج 
األمررم املتحرردة للمسررتوطنات البشرررية، وأمانرررة االسررررتاتيجية الدوليرررة للحرررد مرررن 

ليررررة للحررررد مررررن خمرررراطر الكرررروارث. وأدى هررررذا الكررررروارث، وهررررري آليررررة دوليررررة أو 
التعرررررراون إىل تنفيرررررررذ بررررررررامج تعاونيرررررررة حمرررررررددة يف إكررررررروادور، وبرررررررريو، ومجهوريرررررررة 
الكونغرررو الدميقراطيرررة، وكرررذلك االضرررطالع بالربجمرررة اإلقليميرررة الرريت تغطرري  رراين 

كة وعرررالوة علرررى ذلرررك، أعرررادت قررروة العمرررل املشررررت  . دول يف أمريكرررا الوسرررطى
برررررررني الوكررررررراالت املعنيرررررررة باحلرررررررد مرررررررن الكررررررروارث التابعرررررررة ألمانرررررررة االسررررررررتاتيجية 
الدوليررررة للحرررررد مررررن الكررروارث تركيررز عملهرررا علرررى تقرردير آثرررار تغررري املنررراا علرررى 
احلد من خمراطر الكروارث. وهرري تعرراـ زيررادة ضررعف البيئررات احلضرررية، وكيفيررة 

رث والتخفيررررف مررررن آثارهررررا بطريقرررة أفضرررل يف أفريقيرررا، دعررررم االسررررتجابة للكرررروا
ويف أوائرل  . واسرتمرار تطروير املعلومرات واملؤشرررات املتعلقررة باملخرراطر والضررعف

احلرررد مرررن “،أصرردر برنررامج األمررم املتحرردة اإلمنرررائي تقريررررا بعنررروان  ٢٠٠٤عررام 
خرراطر الكرروارث، وقرردم التقريررر مؤشرررا عامليررا مل”. خمررراطر الكرروارث: حترردم للتنميررة

 -والرررذي يقررريس الضرررعف النسررررريب للبلررررردان إزاء ثالثرررررة خمررررراطر طبيعيرررررة رئيسرررررية 
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وحيرررررردد العوامررررررل اإلمنائيررررررة  -الرررررررزالزل، واألعاصرررررررري االسرررررررتوائية، والفيضررررررانات 
أن أشرررري الرررريت تسررررهم يف زيررررادة معرررردالت املخرررراطر. ويف هررررذا الصررردد، يسررررين 

إىل أن جامعرررة األمرررم املتحررردة قرررد بررردأت برناجمرررا للحرررد مرررن خمررراطر الفيضررانات 
رج شررررامل هنرراملؤديررة لكرروارث يف منطقررة آسرريا واحملرريط اهلررادئ عرررن طريرررق اتبررراع 

 .للحرد من املخاطر والضعف
 

 حماية المدنيين في حاالت الصراع المسلح
طرررار السياسررررات حلمايرررة املرررردنيني يف واصررلت املنظمررة ترررردعيم وتعزيرررز إ- ١١١

حررررراالت الصرررررراع املسرررررلح خرررررالل العرررررام املاضررررري. ويف كرررررانون األول/ديسرررررمرب 
،قرررردم وكيررررل األمررررني العررررام للشرررؤون اإلنسرررانية إىل جملرررس األمرررن خطرررة  ٢٠٠٣

عمرررل مرررن عشرررر نقررراط حلمايرررة املررردنيني يف الصرررراعات املسررلحة. ويشرركل هررذا 
ي الرابرررع إىل جملرررس األمرررن عررن محايرررة املررردنيني يف حررراالت الصررراع أسرراس تقريرررر 

 .٢٠٠٤املسلح، الذي قدم يف أيار/مايو 
وحررردث تقررردم ملحررروو يف  رررس سرررنوات منرررذ إعرررالن برنررررامج محايررررة - ١١٢

املرررردنيني يف حرررراالت الصرررراع املسررررلح. ويررررري حاليررررا إدمررررام الشررررواغل املتعلقررررة 
أكثرررررر اتسررررراما بالفعاليررررة يف واليررررات عمليررررات حفررررظ  ةريقرررررحبمايرررررة املررررردنيني بط

السررررررالم، كمررررررا كرررررران احلررررررال بالنسرررررربة لبعثرررررررات األمرررررررم املتحررررررردة يف بورونرررررردي، 
 .ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسرياليون، وكوت ديفوار، وليربيا

وخررررالل الفترررررة املشررررمولة بررررالتقرير، اسررررتكمل مكتررررب منسررررق الشررررؤون - ١١٣
نية عقرررد سلسررررلة مررررن حلقررررات العمررررل اإلقليميررررة الرفيعررررة املسررررتوى مررررع  اإلنسرررا

واسرررتخدمت هرررذه احللقررات للتعبرررري عرررن قضرررايا  .كبررررار املسرررررؤولني احلكررررروميني
إقليميررررة حمررررددة لوضررررع برنررررامج عمررررل حلمايرررررة املررررردنيني وحتسرررررني تفهرررررم الررررردول 

ن أرى املنظمرررررات اإلقليميرررررة وهرررري ا. ويسررررررين أهتاألعضررررراء ألدوارهرررررا ومسرررررؤوليا
تضررررطلع بربناجمهررررا يف هررررذا الصرررردد كمررررا جتلررررى ذلررررك، علررررى سرررربيل املثررررال، يف 
قررررار االحتررراد األفريقررري بتعررريني ممثرررل خررراص حلمايرررة املررردنيني يف حررراالت الصرررراع 
املسررررررلح، ويف قرررررررار اجلماعررررررة االقتصرررررادية لررررردول غررررررب أفريقيرررررا بهنشررررراء شرررررعبة 

 .نية ملعاجلة قضايا محاية املدنينيإنسا
وجررررى دعرررم املبرررادرات املشرررار إليهرررا أعررراله ب ليرررات مجاعيررررة يف إطررررار - ١١٤

املنظمرررررة مثرررررل الفريرررررق التنفيررررررذي املعررررررين حبمايررررررة املرررررردنيني يف حرررررراالت الصررررررراع 
وفرررررر املسرررررررلح الترررررررابع للجنرررررررة التنفيذيرررررررة املعنيرررررررة بالشرررررؤون اإلنسرررررانية، والرررررذي 

وأدى التنسرررريق األوثررررق إىل التطررروير  . رالجملررراألسررراس لتعزيرررز التنسرررريق يف هررررذا ا
املشرررتيف ملختلررف أدوات محايررة املرردنيني، مبررا يف ذلررك مررذكرة مسررتكملة تعكرررس 
آخرررررر الشرررررواغل واالجتاهرررررات والتررررردابري ملعاجلرررررة هرررررذه املسرررررألة )الررررريت اعتمررررردها 
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بوصررفها مرفررق البيرران الرئاسرري  ٢٠٠٣مرب جملرررس األمرررن يف كرررانون األول/ ديسرر
S/PRST/2003/27.) 

وشرررررركلت املسررررررألة اخلطرررررررية املتعلقررررررة باالسررررررتغالل اجلنسرررررري للنسرررررراء - ١١٥
واألطفررررال واالعتررررداء علررريهم يف الصرررراعات املسرررلحة بواسرررطة أفرررراد عررراملني يف 

أو أفرررراد حفرررظ سرررواء مرررن املررروظفني املررردنيني  -را هبرراألمرررم املتحررردة أو مررررتبطني 
بررررؤرة اهتمررررام هائررررل منررررذ تقريررررري السرررررابق. ويف تشررررررين  -السررررالم العسرررركريني 
تررردابري حمرررددة بشرررأن احلمايرة “،أصررردرت نشررررة معنونرررة  ٢٠٠٣األول/أكترروبر 

وتضررع هرررذه  (ST/SGB/2003/13)” مرن االسرتغالل اجلنسرري واالعترداء اجلنسررري
للسررلويف املتوقررع مررن مجيررع مرروظفي األمررم املتحرردة والترردابري النشررررة معررايري دنيررا 

بيئررة متنررع االسررتغالل اجلنسرري واالعترررداء اجلنسررري،  الرريت اخترررذت للحفررراو علرررى
وبنررراء علرررى ذلرررك،   إصررردار مبرررادئ توجيهيرررة وأدوات للتنفيررذ، وبرردأت مجيرررع 

عمرررل لكفالررة التنفيررذ أجرررزاء منظومرررة األمرررم املتحررردة ذات التواجرررد امليرررداين يف ال
 .املتماسك هلذه النشرة على الصعيد امليداين

 
 الفصل الرابع

 التعاون من أجل التنمية
 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

ظلرررت األهررداف اإلمنائيرررة الثمانيررة لأللفيرررة، خررالل العرررام املاضرري، تررروفر - ١١٦
تحرردة يف جمرررال التعررراون مرررن ا األمررم املهبررإطرررارا لتوحيرررد األنشررطة الرريت تضررطلع 

الرررريت تتضررررمن  -أجرررررل التنميرررررة. وتولرررررت اسررررررتاتيجية األمررررم املتحرررردة األساسررررية 
البحرروث وشررن احلمررالت واملراقبرررة واإلبرررال  والعمليرررات علررى الصررعيد القطررري 

 .توجيه أعمال املنظمة الرامية إىل حتقيق تلك األهداف -
ررررو  األهررررداف اإلمنائيررررة لأللفيررررة ال تررررزال وعلررررى الرررررغم مررررن أن آفرررراق بل- ١١٧

متقلبررررررة، فررررررهن األهررررداف املرتبطررررة حبررررد زمرررررين والقابلرررررة للقيررررراس ال ترررررزال قابلرررررة 
بيررد أن هررذا لررن يكررون ممكنرررا . ٢٠١٥للتحقيرررق حبلرررول املوعرررد النرررهائي يف عررام 
يج الصررررحيح مررررن النمرررررو بوضرررررع املررررز  ةإال إذا قامرررررت البلررررردان الناميرررررة واملتقدمررررر

ا املشررررتكة علررررى هترررالسياسرررات علرررى الصرررعيدين الررروطين والررردويل، وتنفيرررذ التزاما
 .النحو املبني يف إعالن األمم املتحدة لأللفية وتوافق آراء مونتريي

جرا شررامال يف مسراعدة الرردول األعضرراء علرررى هنواتبعررت األمرم املتحردة - ١١٨
األمررم املتحرردة خررالل العرررام املاضررري حتقيرررق األهرررداف اإلمنائيررة لأللفيررة. وسررعت 

إىل املسرررراعدة علررررى زيررررادة القرررردرات اإلنتاجيرررررة للبلررررردان الناميرررررة والبلررررردان الررررريت 
ا مبرحلرررة انتقاليررررة، مرررن خرررالل التجررررارة واالسررتثمار وتعبئررة املررروارد هتمترررر اقتصرررادا



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

55 

 

راعدة إىل الفئررررات الضرررررررعيفة،  وتطرررروير التكنولوجيررررا. كمررررا قرررردمت املنظمررررة املسررر
كالفئررررررررات الرررررررريت تعرررررررريش يف فقررررررررر مرررررررردقع، والنسرررررررراء، واألطفررررررررال، والشررررررررباب 
والشررعوب األصررلية، والالجئررني، واألشرررخاص املصرررابني بفرررريوس نقررر  املناعرررة 

 .البشررية /اإليردز، واملهاجرين
حرردة اإلمنائيررة، الرريت تتررألف مررن الوكرراالت ومرا فتئررت جمموعررة األمررم املت- ١١٩

التنفيذيرررة الررريت تعمررل يف جمررال التنميررة، تقرروم بوضررع سياسررات ومبررادئ توجيهيررة 
جديرررردة لتحسررررني نوعيررررة الررررربامج علرررى الصرررعيد القطرررري وفعاليتهرررا وتنسررريقها. 
ويتررررريح التقيررررريم القطرررررري املشررررررتيف وإطررررررار األمررررررم املتحرررررردة للمسررررراعدة اإلمنائيرررررة 

سررتجابة اسرررتاتيجية ومتماسرركة ومتكاملررة مررن جانررب منظومررة األمرررم املتحررردة ا
لألولويررررات واالحتياجرررررات الوطنيررررة ضرررررمن إطرررررار األهررررداف اإلمنائيرررررة لأللفيرررررة. 

فريقرررررا قطريرررررا تابعرررررا لألمرررررم املتحررررردة يف عمليرررررات  ١٨، شررررررع ٢٠٠٣ويف عررررام 
تحرردة للمسرراعدة اإلمنائيررة، سررتليها التقيررريم القطرررري املشررررتيف وإطرررارات األمررم امل

 .٢٠٠٤عملية أخرى يف عام  ١٨
وال يررررزال حتقيررررق األهررررداف اإلمنائيررررة لأللفيررررة حيتررررام إىل قرررردر كرررربري مررررن - ١٢٠

جهرررود االتصرررال والرردعوة. وتررؤدي محلررة األلفيررة إىل زيررادة الرردعم الشررعيب الررذي 
ق العمرررررل مرررررع مجررررراهري يسررررتند إىل قاعرررردة واسرررررعة ألهرررررداف األلفيرررررة، عرررررن طريررررر

املؤيرررردين يف البلرررردان الصررررناعية لتوليررررد الررررزخم السياسرررري الرررالزم وراء األهررررداف 
ررررررد  الثمانيررررررة، الرررررريت ترررررردعو إىل زيررررررادة املعونررررررة و ختفيررررررف الررررررديون علررررررى  ررررررو جمش

،برررردأت  ٢٠٠٣وتوسرررريع نطرررراق الوصررررول إىل التجررررارة والتكنولوجيررررا. ويف عررررام 
ييرررررد احلمررررالت الوطنيررررة يف البلرررردان الناميررررة، بالتعرررراون مررررع شرررربكات احلملرررررة بتأ

 .تمع املدينجملا
مرررن خرررررباء السياسررررة  ١٥٠ويمرررع مشرررروع األلفيرررة مرررا برررني أكثرررر مرررن - ١٢١

العامرة والعراملني يف جمرال التنميرة وكبررار العلمرراء مررن سررائر أ رراء العررامل لدراسررة 
ويعمررررل املشررررروع حاليررررا وهررررو يتطلرررررع إىل  .النرررررهج البديلرررررة لتحقيرررررق األهرررررداف
،مررررع احلكومررررات ومؤسسرررات التمويرررل  ٢٠٠٥اسررررتعراض إعررررالن األلفيررررة لعررررام 

الدوليررررة والشررررركاء اآلخرررررين علرررررى تنفيرررررذ سلسرررررلة مرررررن املشررررراريع الرائررررردة علرررررى 
الصرررعيد القطرررري الررريت سرررتبحث فيمرررا حيتاجررره كرررل بلرررد مرررن حيرررث السياسرررات 

 .املروارد والنمو االقتصادي لبلو  األهدافالعامرة و 
ويتطلرب الرصرد الفعرال للتقردم احملررز يف حتقيرق األهررداف، علررى النحررو - ١٢٢

الرررررررذي أقررررررررت بررررررره اجلمعيررررررة العامررررررة، وجررررررود نظررررررم إحصررررررائية جرررررراهزة للعمررررررل 
ومسرررتدامة. فترررروفر بيانررررات إحصررررائية سررررليمة وموثوقرررررة وقابلرررررة للمقارنرررررة أمرررررر ال 

 عنررررره لصرررررياغة وتنفيرررررذ السياسرررررات الراميرررررة إىل حتقيرررررق األهرررداف. وسررراهم غررررر 
العديرررد مرررن الكيانررررات التابعررررة للمنظومررررة، وخاصررررة الشررررعبة اإلحصررررائية التابعررررة 
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إلدارة الشرررؤون االقتصررررادية واالجتماعيرررررة بهشرررررراف فريررررق اخلررررررباء املشررررررتيف برررررني 
ف اإلمنائيررررررة لأللفيررررررة، يف حتسررررررني جررررررودة الوكررررررراالت املعرررررررين مبؤشرررررررات األهرررررردا

بشرررأن بنررراء  ٢٠٠٣البيانرررات. وقامرررت اإلدارة بتنظرررريم حلقررررات عمرررل يف عرررام 
القرردرات اإلحصررائية الوطنيررة. ولتعزيرررز عمليرررة تعقرررب األهرررداف اإلمنائيررة لأللفيررة 
على الصعيد القطري تقرروم جمموعررة األمررم املتحرردة اإلمنائيررة برردور رائررد يف برردء 

مكتبرررررا وطنيرررررا  ٤٢الرررررذي يسرررررتعمله  Dev info نفيرررررذ الربنرررررامج احلاسرررررويبت
بلررردا  ١٢٠ويرررري وضرررعه موضرررع التطبيرررق يف  ٢٠٠٣لكحصرررراءات يف عررررام 

 .٢٠٠٤آخر يف عام 
ويعترررررررب العلررررررم والتكنولوجيررررررا عنصرررررررين حررررررامسني يف تعزيرررررررز التنميرررررررة - ١٢٣

إلمنائيرررة لأللفيرررة. ومرررن غررررري االقتصررررادية واالجتماعيررررة الالزمرررة لبلرررو  األهرررداف ا
املررررجح أن يبلرررغ العديرررد مرررن البلررردان الناميرررة هرررذه األهرررداف دون وجرررود الترررزام 

وتشررررررمل املسررررررائل  .سياسرررري واضررررح بررررهيالء أولويررررة عليررررا للعلررررم والتكنولوجيررررا
رررررررررال الناشررررررررررئة إمكانيررررررررررة احلصررررررررررول علررررررررررى تكنولوجيررررررررررات املعلومررررررررررات واالتصر

را، باإلضررررافة إىل نقررررل التكنولوجيررررا وبنرررراء هبررروالتكنولوجيررررا األحيائيررررة والتوصرررريل 
القرررردرات. وقررررد اضرررطلع معظرررم كيانرررات املنظمرررة بالعمرررل بشررررأن تكنولوجيررررات 
املعلومرررررات واالتصرررررال وسرررررالت يف العمليررررة التحضررررريية للمرحلررررة األوىل ملررررؤمتر 

ومرررات ويف مرررؤمتر القمررررة نفسرررره. واضررررطلعت القمرررة العررراملي املعرررين مبجتمرررع املعل
فرقررررررة عمررررررل األمررررررم املتحرررررردة املعنيررررررة بتكنولوجيررررررات املعلومررررررات واالتصرررررراالت 
واللجنررة املعنيررة بتسررخري العلررم والتكنولوجيررا ألغررراض التنميررة برردور هررام يف نشررر 
املعرررررررارف وتقاسررررررررم املعلومرررررررات يف ميررررررردان تسرررررررخري تكنولوجيرررررررات املعلومرررررررات 

 .ألغراض التنميةواالتصاالت 
وواصرررلت املنظمرررة خرررالل العرررام املاضررري التصررردي للتحررردي املتمثرررل يف - ١٢٤

 . بنرررررراء القرررررردرات اإلداريرررررة الوطنيرررررة الالزمرررررة لبلرررررو  األهرررررداف اإلمنائيررررررة لأللفيررررررة
وقامررررررت جلنررررررة اخلرررررررباء املعنيررررررة برررررراإلدارة العامرررررة بتحديرررررد االجتاهررررررات والفرررررررص 

نشررررررريط نظرررررررم اإلدارة العامرررررررة واحلكرررررررم مرررررررن أجرررررررل بلرررررررو  اجلديررررررردة يف جمرررررررال ت
 ٢٠٠٣التقريررر العرراملي للقطرراع العررام لعررام “األهرداف اإلمنائيرة لأللفيرة. وأبرررز 

مرررررا لتكنولوجيرررررات املعلومرررررات ” احلكومرررررة اإللكرتونيرررررة علرررررى مفتررررررق الطررررررق :
عقرردة. و  وضرررع أدوات حتليليرررة واالتصرررراالت واسررتعماهلا مررن قرروة يف البيئررات امل

 .ومرواد تدريبيرة يف ميردان بنراء القدرات من أجل إدارة الصراعات
دف القضاء علرى الفقرر املردقع واجلرروع، ركررز ال صررندوق هبوفيما يتعلق - ١٢٥

الرررردويل للتنميررررة الزراعيرررة علرررى ثالثرررة ترررردابري رئيسررررية لتخفيررررف حرررردة الفقررررر يف 
م، هتوهررررري : تعزيرررررز قررررردرة الفقررررراء يف املنرررراطق الريفيررررة ومنظمررررا املنررررراطق الريفيرررررة

وحتسررررررررررني احلصررررررررررول بشرررررررررركل منصررررررررررف علررررررررررى املرررررررررروارد الطبيعيررررررررررة اإلنتاجيررررررررررة 
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والتكنولوجيرررررا، وزيرررررادة إمكانيرررررة الوصرررررول إىل اخلررررردمات واألسرررررواق املاليرررررة. ويف 
روعا مشررررر ٢٥،وافرررررق الصرررررندوق الررررردويل للتنميرررررة الزراعيرررررة علرررررى  ٢٠٠٣عررررررام 

مليرررون دوالر مرررن أجرررل  ٦،٤٠٣ا هترررجديرررردا للتنميررررة الريفيررررة بلررررغ جممررروع التزاما
وباإلضررافة إىل ذلررك، يتضرمن برنرامج مررنح الصرررندوق  . حتقيررق هررذه األهررداف
 .مليرون دوالر ٣،٢٠منحرة تبلرغ قيمترها  ٧٠الردويل للتنميرة الزراعيرة 

مرررن خرررالل جمرررال عملررره املتعلرررق  وقررردم برنرررامج األمرررم املتحررردة اإلمنرررائي- ١٢٦
بتخفيرررف حررردة الفقرررر املسرراعدة إىل البلرردان لوضررع اسرررتاتيجيات ختفيررف حرردة 
الفقررررررر باالسررررررتناد إىل عمليررررررات تشرررررراركية، وربررررررط األهررررررداف اإلمنائيررررررة لأللفيررررررة 
بامليزانيررررررات الوطنيررررررة وحتسررررررني رصررررررد األهررررررداف. كمررررررا سرررررراعد البلررررردان علرررررى 

ياسررررة املمكنررررة ووجهرررررات النظرررررر البديلرررررة الررررريت تتعلرررررق استكشرررراف خيررررارات الس
بالتنميرة البشررية وختفيرف حردة الفقررر مررن خررالل إجررراء مشرراورات علررى نطرراق 
واسرررع مرررع أصرررحاب املصررلحة علررى الصررعيد الرروطين، وحتويررل هررذه املشررراورات 

 .إىل صرياغة وتنفيرذ ورقرات اسررتاتيجية ختفيف حدة الفقر
ؤدي بلررررو  األهررررداف اإلمنائيررررة لأللفيررررة إىل ختفرررريض دوافررررع جلرررروء وسرررري- ١٢٧

األشرررخاص إىل املترراجرين بالبشررر للخررالص مررن الفقررر. كمررا سيسرراهم يف ترروفري 
حلرررول دائمررررة لالجررررئني واملشررررردين داخليررررا والعائرررردين الررررذين هررررم مررررن أضررررعف 

خاص الرررذين يفرررررون فئرررات البشرررر يف العرررامل. وينبغررري كررررذلك أن يرررتمكن األشررر
مرن الصرراع ومرن انترهاكات حقرروق اإلنسرران ومررن االضررطهاد مررن العثررور علررى 

م مرررررن جديرررررد يف بيئرررررة آمنرررررة ومواتيرررررة. وتشررررررتيف منظمرررررة هتاحلمايرررررة وبررررردء حيرررررا
العمرررل الدوليررة ومرررؤمتر األمرررم املتحررردة للتجرررارة والتنميرررة )األونكتررراد( ومفوضرررية 

حررررردة حلقررررروق اإلنسرررران ومكتررررب األمررررم املتحرررردة املعررررين باملخرررردرات األمرررررم املت
واجلرميرة واملنظمرة الدوليررة للررهجرة ومفوضررية األمرم املتحردة لشرؤون الالجئرني يف 
تعزيرررررز تبرررررادل املعلومررررررات عررررررن اهلجرررررررة وتشررررررجيع زيررررررادة متاسررررررك السياسرررررات. 

ثري اهلجررررة الدوليرررة وتسرراهم إدارة الشررؤون االقتصررادية واالجتماعيررة يف تفهررم ترررأ
عرررن طريررق رصررد مسررتويات واجتاهررات هررذه اهلجررررة والسياسرررات الررريت تعتمررردها 

 .احلكومرات لتشركيل هذه االجتاهات
را علرررى الصرررعيد اإلقليمررري ملكافحرررة الفقرررر هبررومشلررت األنشررطة املضررطلع - ١٢٨

غررريب آسرريا لتعبئررة ا اللجنرة االقتصرادية واالجتماعيررة لهتاملشراريع الرائردة الريت نفرذ
القررردرات واملررروارد احملليرررة وتعزيرررز التعرررراون واالعتمرررراد اجلمرررراعي علررررى الررررذات يف 
جمتمعررررررات حمليررررررة خمتررررررارة يف اجلمهوريررررررة العربيررررررة السرررررورية ولبنررررران ومصرررررر، ممررررررا 

 وظيفررررة جديرررردة. وقامررررت اللجنررررة االقتصرررررادية ١ ٥٠٠أفضررررى إىل إنشرررراء  ررررو 
البانورامرررررا “ألمريكرررررا الالتينيرررررة ومنطقرررررة البحرررررر الكرررررارييب، يف منشرررررورها املعنرررررون 

بتقيررريم فررررص ختفررريض “، ٢٠٠٣-٢٠٠٢االجتماعيررة ألمريكررا الالتينيررة للفرررتة 
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الفقرررررر املررررردقع إىل النصررررررف يف املنطقررررررة وتوثيررررررق نسرررررربة نقرررررر  التغذيررررررة وسرررررروء 
فررررال باإلضررررافة إىل االجتاهررات  ررو حتقيررق األهررداف اإلمنائيررة التغذيررررة عنررررد األط
 .االتجمللأللفية يف تلك ا

وينبغررري أن حيتمررل االسررتثمار يف الزراعرررة واملنرراطق الريفيررة، وال سررريما يف - ١٢٩
تكنولوجيرررا تنظرررريم امليرررراه واهلياكرررل األساسررررية الريفيرررة يف البلرررردان الرررريت تفتقرررر إىل 

ررررررن الغرررررذائي، األولويررررررة الرئيسررررية يف مكافحررررة اجلرررروع. وبررررالرغم مررررن هرررررذا، األم
ذكررررت منظمرررة األمرررم املتحررردة لألغذيررررة والزراعررررة أن املسررراعدة اإلمنائيرررة الرمسيرررة 
علرررى الصرررعيد الثنرررائي املقدمرررة للزراعرررة مرررن البلرررردان املا ررررة األعضرررراء يف منظمرررة 

بليررررون  ١،٤ا فضرررت مرررن مبلررررغ التعررراون والتنميرررة يف امليررردان االقتصرررادي قرررد 
ويف إطررررررار . ٢٠٠٢بليرررررون دوالر يف عررررررام  ٨،٣إىل  ٢٠٠١دوالر يف عررررررام 

،أعلررن الصررندوق الرردويل للتنميرررة  ٢٠٠٣االحتفرررال بيررروم األغذيرررة العررراملي لعرررام 
الزراعيرررررة ومنظمرررررة األغذيرررررة والزراعرررررة وبرنرررررامج األغذيرررررة العرررراملي، باإلضررررافة إىل 

ات غررررري احلكوميررررة الدوليرررررة والوطنيرررررة، عرررررن تأييررررردهم رمسيرررررا ممثلررررني عررررن املنظمرررر
تمررررررع جملللتحررررررالف الرررررردويل ملكافحررررررة اجلرررررروع، وهررررررو جتمررررررع طرررررروعي ملنظمررررررات ا

املرررردين، واحلركررررات االجتماعيررررة والدينيررررة، والقطرررراع اخلرررراص واملنظمررررات الدوليررررة 
بلرردا  ٥٠عرررب أكثررر مررن امللتزمرررة بالتعجيرررل بالقضررراء علرررى اجلرروع يف العررامل. وأ

عرن عزمهررا علررى  -من البلدان املتقدمة النمررو والبلرردان الناميررة علررى السرواء  -
تشرررركيل حتالفررررات وطنيررررة ملكافحررررة اجلرررروع ترررررتبط بالتحررررالف الرررردويل ملكافحررررة 
اجلررررروع أو تعزيرررررز هرررررذه التحالفرررررات. وواصرررررلت منظمرررررة األغذيرررررة والزراعرررررة مرررررن 

 ١٠٠را اخلررررراص بررررراألمن الغرررررذائي، الرررررذي يشنفرررررذ حاليرررررا يف  رررررو خررررالل برناجمهرررر
بلرررررد، مسررررراعدة البلررررردان املنخفضرررة الرررردخل الرررريت تعرررراين مررررن عجررررز يف األغذيررررة 
بغيررررة حتسرررررني األمرررررن الغرررررذائي علرررررى كرررررل مرررررن الصررررعيد الرررروطين وصررررعيد األسررررر 

زيرررررادات سرررررريعة يف إنترررررام املعيشررررية. ويررررري حتقيرررررق ذلرررررك مرررررن خرررررالل حتقيرررررق 
وإنتاجيررررة األغذيررررة علررررى أسرررراس مسررررتدام اقتصرررراديا وبيئيررررا وعررررن طريررررق حتسررررني 

 .إمكانيرة حصول الناس على األغذية
ويقطررررن النررررراس الررررذين يعيشرررررون يف فقررررر يف املنررررراطق احلضرررررية بصرررررورة - ١٣٠

ة )موئررررل األمرررررم متزايررررردة. وعمرررررل برنررررامج األمررررم املتحرررردة للمسررررتوطنات البشررررري
إضررررررفاء الطررررررابع احلضرررررري علرررررى األهرررررداف اإلمنائيرررررة “املتحرررررردة(، مررررررن أجررررررل 

، علرررررى إجررررررراء دراسررررررات استقصررررررائية جزئيررررررة عررررررن أوجرررررره الظلرررررررم يف ”لأللفيرررررة
املنررررررراطق احلضررررررررية يف برررررررنغالديش وبوليفيرررررررا وتركيرررررررا وغانرررررررا والفلررررررربني ومصرررررررر. 

حترردي األحيرراء الفقرررية: التقريررر “املتحرردة املعنررون وعرررض منشررور موئررل األمررم 
أول تقررررديرات عامليررررة لسررررركان “ ٢٠٠٣العررررراملي للمسرررررتوطنات البشرررررية لعرررررام 

 .األحياء الفقرية
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ويشعترررب تعزيرز القطراع اخلرراص احمللري أمررا أساسررريا لتحقيررق النمررو والتنميرررة - ١٣١
عنيررررة بالقطرررراع اخلرررراص والتنميررررة وختفيررررف حرررردة الفقرررر. وورد يف تقريرررر اللجنررررة امل

تشررجيع تنظرريم املشررراريع: تسرررخري “واملعنررون  ٢٠٠٤الصرررادر يف آذار /مرررارس 
الررريت اإلجررراءات مررن لطائفررة  “Unleashing ”األعمرررال التجاريرررة لصررراال الفقرررراء

ميكرن أن  ”Enterpreneurship: Making Business Work for the Poor تفصريال
ات واملؤسسررررات اإلمنائيررررة العامررررة والقطرررراع اخلرررراص ومنظمررررات تتخرررذها احلكومررر

وقرررردم مررررؤمتر األمررررم  . تمررررع املررردين حلفررررز منررررو الشررررركات الصررررغرية واملتوسررررطةجملا
املتحرردة للتجررا رة والتنميرررة خردمات لتعزيرز القررردرة التنافسررية للشررركات الصرررغرية 

و  إنشررراء هرررذا . Empretec برنرررامج واملتوسرررطة يف البلررردان الناميرررة مرررن خرررالل
 .الربنرامج بالفعرل يف أكثرر مرن ثالثرني بلردا، كران آخرهرا أنغوال وغيانا

،قرردمت منظمررة األمررم املتحرردة للتنميررة الصررناعية املسررر  ٢٠٠٣ويف عررام - ١٣٢
بلرردا مررن خررالل برررامج متكاملرررة وإطرررارات اخلدمرررة القطريرررة  ٥١اعرردة إىل  رررو 
ويتمثرررل اهلرردف مررن هررذه الررربامج واإلطررارات يف  . لتنميرررة الصرررناعيةمرررن أجرررل ا

حتسررررررني اإلدارة الصرررررررناعية واهلياكرررررررل األساسرررررررية املؤسسرررررررية؛ وتعزيررررررز الشررررررركات 
الصررررغرية واملتوسررررطة، ورفررررع مسررررتوى القرررردرات التكنولوجيرررررة؛ وتعزيرررررز املهرررررارات 

القرررررردرات يف جمررررررال وإمكانيرررررات احلصررررررول علرررررى التكنولوجيررررررا احلديثررررررة؛ وبنررررراء 
 .التجرارة والتصردير واختاذ تدابري تتعلق بكفاءة الطاقة وإنتاجها بشكل أنظف

وفيمرررا يتعلرررق بهجنررراز برنرررامج تررروفري التعلررريم االبتررردائي للجميررررع، تقرررردر - ١٣٣
 ٦٥ -مليرررررون طفرررررل ال يزالرررررون خرررررارم املدرسرررررة  ١٢١اليونيسرررريف أن هنررررايف 
،شرررعت اليونسررركو يف اسرررتعراض  ٢٠٠٤نررررات. ويف عررررام مليرررون منررررهم مررررن الب

اسررررتاتيجي لررردورها الرائرررد يف تنسررريق برنرررامج تررروفري التعلرريم للجميررع، وهررو عبررارة 
عررن مبرررادرة مشررررتكة برررني الوكررراالت للمسرررراعدة علررررى تعمرررريم التعلرررريم االبترررردائي 

اد علرررررى أكثررررررر وتعزيرررررزه، باالعتمررررر ٢٠١٥الرررررذي يتسرررررم بررررراجلودة حبلرررررول عرررررام 
عمليرررات التقيرريم اإلحصررائي للتعلرريم تعمقررا الرريت سرربق أن أجريرررت علرررى نطررراق 

وتضرطلع اليونسركو، يف مجلرة أمرور، بدراسرة سرربل  . بلرردا ١٨٠عرراملي ومشلررت 
تعزيرز رصررد التقرردم احملرررز يف تنفيررذ أهررداف تروفري التعلريم للجميرع وسربل كفالرة 

أدوات التعرررراون اإلمنررررائي للربنررررامج علررررى الصررررعيدين حتسررررني التنسرررريق فيمررررا بررررني 
العررررراملي والقطرررررري. وواصرررررل مرصرررررد تررررروفري التعلررررريم للجميرررررع الكرررررائن يف معهرررررد 
اإلحصررررررراءات يف مونرتيرررررررال الترررررررابع لليونسررررررركو تقررررررردمي بيانرررررررات وإحصرررررررراءات 

ات ورصرررد تعليميرررة تتسرررم بررراجلودة للمسررراعدة علرررى توجيررره جهرررات اختررراذ القررررار 
 .التقردم احملررز يف بلرو  هردف تروفري التعليم للجميع على الصعيد العاملي

وال تزال اجلهود املبذولة لتعزيرز املسرراواة بررني اجلنسررني ومتكررني املرررأة متثررل - ١٣٤
جانبرررا هامرررا مررن جوانررب عمررل املنظمررة خررالل السررنة املاضررية. وأتاحررت النرردوة 
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راة املنظرررور اجلنسررراين يف السياسرررات االقتصرررادية )جنيرررف،  اإلقليميررة املعنيرررة مبراعرر
والررررررريت   تنظيمهررررررا باالشرررررررررتايف بررررررررني اللجنررررررررة (،  ٢٠٠٤كررررررانون الثراين/ينررررررراير 

االقتصررررادية ألوروبررررا ومكتررررب املستشررررارة اخلاصررررة للقضررررايا اجلنسررررانية والنهرروض 
مارسرررررات يف جوانرررررب خمترررررارة مرررررن برررراملرأة، فرصرررررة لتبرررررادل اخلرررررربات وأفضرررررل امل

السياسررررررة االقتصرررررادية. وتشرررررمل اإلجنرررررازات امللموسرررررة الرررررريت   حتقيقهررررررا علررررررى 
الصرررعيد القطرررري، مبسررراعدة مرررن كيانرررات األمرررم املتحررردة، تررردريب عررردد متزايرررد 
مررن مررروظفي التنميرررة احلكرروميني علرررى القضرررايا اجلنسرانية وحتليلهررا وإنشرراء املزيررد 

لسررجالت اإلحصررائية الرريت تتضررمن بيانرررات مفصرررلة حسرررب نرررروع اجلررررنس مررن ا
واإلدرام التررررردريي لالعتبرررررارات املتعلقرررررة بررررراملرأة يف االسررررررتاتيجيات وامليزانيرررررات 

 .الوطنية املتعلقة بتخفيف حدة الفقر
و  إحررررراز تقرررردم يف جمررررال دعررررم الصرررركويف القانونيرررررة الرئيسرررررية، الررررريت - ١٣٥
ادت فيرررره الررردول األعضرررراء مررررن التعررراون الررررتقين املقررردم مررررن إدارة الشررررؤون اسرررتف

االقتصرادية واالجتماعيرة وغريهررا مررن الكيانرات. وزاد عردد الردول الريت صردقت 
على اتفاقيرة القضراء علرى مجيرع أشرركال التمييررز ضررد املرررررأة بثالثررررة تصررررديقات 

دولررررررة، وزادت التصرررررديقات  ١٧٧رررررراف يف االتفاقيررررررة فبلررررررغ عرررررردد الرررررردول األطر
علررررى الربوتوكررررول االختيرررراري لالتفاقيررررة بتسررررعة تصررررديقات، فبلررررغ عرررردد الرررردول 

 .دولة ٦٠األطراف يف الربوتوكول 
وفيمررررا يتعلررررق بتخفرررريض معرررردالت وفيررررات األطفررررال،   تعزيررررز تركيرررررز - ١٣٦

االت الررررريت تتسرررررم جملررررراء الطفرررررل، وخاصرررررة يف االيونيسرررررريف التقليرررررردي علرررررى بقررررر
و  حتقيررررررق أوجرررررره تقرررررردم هامررررررة يف الشررررررراكات  . بارتفررررراع معرررررردالت الوفيررررررات

العامليررررررة ملكافحررررررة شررررررلل األطفررررررال واحلصرررررربة، ويف وضررررررع السياسررررررات املتعلقرررررة 
باألطفرررال اليترررامى والوقايرررة مرررن وبررراء اإليررردز، ويف زيرررادة الرتكيرررز علرررى الصرررعيد 

علررررى املسرررائل املتعلقرررة حبمايرررة الطفرررل. وتعمررررل اليونيسرررريف وشررررركاوها  الرررروطين
علررررى كفالررررة ترررروفري أفضررررل بدايررررة ممكنرررررة حليررررراة األطفرررررال، وختفررررريض معررررردالت 
وفيرررررات الرضرررررع، إال أنررررره ال ميكرررررن حتقيرررررق هرررررذا اهلررردف وغرررريه مرررن األهرررداف 

 .ات األطفرال والنسراء أولويرة شاملةاإلمنائية لأللفية إال عندما تشوىل احتياج
،يف  ٢٠٠٣وركرز صرندوق األمرم املتحردة للسرركان اهتمامرره طرروال عررام - ١٣٧

جمررررال تصررررميم الرررربامج وتنفيرررذها ويف احلررروار املتعلرررق بالسياسرررات، مبرررا يف ذلررررك 
احلرروار بشررأن اسرررتاتيجيات احلررد مرررن الفقررر، علررى الررربامج واألنشررطة امللموسرررة 

ريت تررررررتبط برررررالقوى احملركرررررة السررررركانية ومبسرررررائل الصررررحة اإلجنابيررررة، وال سرررريما الرررر
وقررردمت منظمررة  . صررحة احلوامررل، مررن أجررل بلررو  األهررداف اإلمنائيرررة لأللفيرررة

الصررحة العامليررة املسرراعدة للبلرردان الرريت تشررهد ارتفاعررا حررادا لوفيررات األمهرررات 
للرعايرررة حبيرررث ” تواصرررل“ء عنرررد الررروالدة مررن أجررل تعزيررز نظمهررا الصررحية لبنررا
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تررررتمكن مجيررررع النسرررراء وأطفرررراهلن مررررن اجتيرررراز احلمررررل والرررروالدة وفترررررة مررررا بعررررد 
ن علرررررى دفررررررع تكرررررراليف اخلرررررردمات هتالررررروالدة بأمررررران، بغرررررض النظرررررر عرررررن قررررردر 

الصرررررحية. ويشررررررمل هرررررذا التواصررررررل تنميرررررة املرررررروارد البشررررررية ألغررررررراض الصررررحة؛ 
را؛ وبنرراء قرردرات هترة اخلردمات وإمكانيرة احلصررول عليهررا واسررتعماهلا وجودوإتاح

تمررررررع احمللرررررري؛ وإنشرررررراء روابررررررط تعاونيررررررة مررررررع برررررررامج الرعايررررررة جملاملرررررررأة واألسررررررر وا
 .الصرحية األوليرة الرئيسرية األخرى

تنفيررذ وفيمررا يتعلررق بهنشرراء شررراكات عامليررة مررن أجررل التنميررة، ال يررزال  - ١٣٨
 ٢٠٠٢توافرررق آراء مررونتريي الررذي اعتمررده املرررؤمتر الرردويل لتمويررل التنميرررة لعررررام 

لررررررس االقتصررررررادي جملأمرررررررا حامسررررررا لبلررررررو  األهررررررداف اإلمنائيرررررة لأللفيرررررة. وعقررررررد ا
،علررررى النحرررو الرررذي   توخيررره يف  ٢٠٠٤نيسران/أبريررررل  ٢٦واالجتمرررراعي، يف 

يرررررع املسرررررتوى مرررررع مؤسسرررررات بريترررررون وودز توافررررق اآلراء، اجتماعررررره الثررررراين الرف
-A/59/92)لررررس جملومنظمررة التجررارة العامليرررة. ومشررل املرروجز الررررذي أعرررده رئررريس ا

E/2004/73)  عررررددا مررررن التوصرررريات مررررن أجررررل تعزيررررز تنفيررررذ التزامررررات السياسررررة
 .الواردة يف توافق آراء مونتريي

مها مبزيررر د مرررن اإلنصررراف ويف رأيرري، فررهن زيررادة التجرررارة العامليرررة واتسرررا - ١٣٩
ما أن يعررررززا آفرررراق مسرررراعدة الرررردول علررررى بلررررو  األهررررداف اإلمنائيررررة هنمررررن شررررأ

لأللفيررررررة. وترررررروفر اللجرررررران اإلقليميررررررة التابعرررررة لألمرررررم املتحررررردة بررررررامج للبحررررروث 
واملسررراعدة التقنيرررة تركرررز علرررى حتسرررني قرررردرة دوهلررررا األعضرررراء علرررى االنرررردمام يف 

ليمرررري والعرررراملي بصررررورة أكثررررر فعاليررررة مررررن خررررالل اطررررراد التجررررارة االقتصرررراد اإلق
 .واالستثمار
وكررررران اختترررررام املرررررؤمتر الررررروزاري اخلررررررامس ملنظمررررررة التجررررررارة العامليررررررة  - ١٤٠

دون حتقيرررق نترررائج هامرررة مبثابرررة ( ٢٠٠٣املكسررريك، أيلرول/سررربتمرب  )كرررانكون،
ة الدوحرررة للمفاوضرررات التجاريرررة يف نكسرررة كرررربى، أثررررت يف آفررراق اختترررام جولرر

ومنرررذ ذلرررك احلرررني، أدى االتفررراق اإلطررراري الررررذي   التوصررررل إليرررره  . موعررردها
وال ترررزال  .إىل إعرررررادة جولرررررة الدوحرررررة إىل مسرررررارها ٢٠٠٤مترروز/يوليررررره  ٣١يف 

ذه البلررردان الناميرررة تتلقرررى الررردعم مرررن األونكتررراد ومرررن اللجررران اإلقليميررررة يف هرررر
وتتصررررل التحررررديات الرئيسررررية بالتصرررردي ملعاجلررررة اخلطررررة الرئيسررررية  . املفاوضررررات

للوصررررررول إىل أسررررررواق الزراعررررررة واملنتجرررررات واخلررررردمات غرررررري الزراعيرررررة، وإدمرررررام 
احتياجرررات ومصرررراال البلرررردان الناميررررة بشررررأن مسررررائل التنفيرررذ واملعاملرررة اخلاصرررة 

 .والتفضيلية إدماجا كامال
،الرررذي أصررردره األونكتررراد  ٢٠٠٣تقريررر التجرررارة والتنميرررة لعرررام  وحبررث - ١٤١

يف اآلثررررررار اإلمنائيررررة الرررريت ترتتررررب علررررى االجتاهررررات اجلديرررردة يف الررررنمط الرررردويل 
لكنتررررررام واالسرررررررتثمار، وقررررررردم عرررررررددا مررررررن املقرتحررررررات لتعزيرررررررز االسررررررررتاتيجيات 
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أمرا تقريرر االسررتثمار  . ان الناميررةاإلمنائيررة وسياسررات االقتصرراد الكلرري يف البلررد
،الصادر عن األونكتراد، فقررد ركررز بوجرره خرراص علررى دور  ٢٠٠٣العاملي لعام 

السياسررررررات الوطنيررررررة واتفاقررررررات االسررررررتثمار الدوليررررررة يف اجتررررررذاب االسررررررتثمار 
األجرررنيب املباشرررر واالسررتفادة منرره. وأدت االستعراضررات الرريت يوفرهرررا األونكتررراد 

ا إىل مسررراعدة البلررردان هبررات االسرررتثمار واخلررردمات االستشررارية املتصررلة لسياسررر
علرررررى حتسرررررني السياسرررررات واملؤسسرررررات الررررريت تتعامرررررل مررررع االسررررتثمار األجنرررريب 

ا علررررررى اجتررررررذاب االسررررررتثمار واالسررررررتفادة منرررررره. وأجنررررررز هتاملباشرررررر وزيررررررادة قرررررردر 
،استعراضررررات  ٢٠٠٤واجلررررزء األول مررررن عررررام  ٢٠٠٣األونكترررراد خررررالل عررررام 

 . سياسرررات االسرررتثمار اخلاصررة ببوتسرروانا وسررري النكرررا وغانرررا وليسررروتو ونيبرررال
وقرررام األونكتررراد بالتعررراون مرررع منظمرررة التجررارة العامليررة مبسرراعدة البلررردان الناميرررة 

ا امل تعلقرررررررررة برتتيبرررررررررات االسرررررررررتثمارات الدوليرررررررررة، مبررررررررا يف ذلررررررررك هتيف مفاوضرررررررررا
 .لثنائية ومعاهدات االزدوام الضرييبمعاهدات االستثمار ا

 
مكافحةةة فيةةروس نقةةا المناعةةة البشةةريةصمتالممة نقةةا المناعةةة المكتسةة  

 )اإليدم(
يرررؤدي نطررراق فرررريوس نقررر  املناعررررة البشررية/متالزمررررة نقرررر  املناعررررة  - ١٤٢

املكتسررررب )اإليرررردز( ومرررا لررره مرررن أثرررر مررردمر إىل وضرررع هرررذا الوبرررراء علررررى قمررررة 
الرررردويل كمسررررألة خطرررررية تتعلرررق بالصرررحة والتنميرررة. وشرررهدت جرررردول األعمررررال 

بلردان كأوغنرردا والربازيررل وتايلنرررد والسرررنغال وكمبوديررا، عررررب اجلهررود املتفانيررة الرريت 
برررذلتها القيرررادات االجتماعيرررة والسياسررررية والدينيررررة، أو برررردأت تشررررهد ا فاضررررا 

لرررق الرررذي أعربرررت يف معررردالت اإلصرررابة. بيرررد أين أود أن أوكرررد مرررن جديرررد الق
عنرره يف تقريررري عرررن التقردم احملررز يف تنفيررذ إعرالن االلترزام بشرررأن فررريوس نقررر  
املناعررررة البشرررررية /اإليرررردز مررررن أن عررررددا قلررررريال مرررررن البلررررردان سررررريبلغ األهرررررداف 

يف دورة اجلمعيرررررررة العامرررررررة االسرررررتثنائية املعنيررررررررة  ٢٠٠١الررررررريت حرررررررددت يف عرررررررام 
وس نقررررر  املناعرررة البشرررية/متالزمة نقرر  املناعرررة املكتسرررب )اإليررردز(، مررا بفيرررررر 

 .مل تتحقق زيادة كربى يف املوارد واجلهود على مجيع املستويات
ويسررعدين أن أعلررن أن وكررراالت األمرررم املتحررردة بوجررره عرررام مرررا فتئرررت  - ١٤٣

ريقه ا علررى الصررعيد تعتررف بصرورة متزايدة بضررورة تعزيررز جهودهررا وحتسررني تنسر
، أصرررربح برنررررامج األغذيررررة العرررراملي املنظمررررة التاسررررعة ٢٠٠٣القطررررري. ويف عررررام 

الررريت تشررررتيف يف رعايرررة برنرررامج األمرررم املتحررردة املشررررتيف املعرررين باإليررردز، بعرررد أن 
انضرررمت إىل منظمرررة العمرررل الدوليرررة ومنظمرررة األمرررم املتحررردة للطفولررة وبرنررامج 

املتحرردة اإلمنررائي واليونسررركو ومكترررب األمرررم املتحررردة املعرررين باملخررردرات األمررم 
واجلرميرررة وصرررندوق األمررررم املتحررردة للسررركان ومنظمرررررة الصررررحة العامليررررة والبنرررررك 
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وأصررردرت جمموعرررة األمرررم املتحررردة اإلمنائيرررة مبرررادئ توجيهيرررة جديررردة  . الررردويل
فرقرررررة األمرررررم املتحررررردة القطريرررررة تتعلرررررق للسياسرررررة العامرررررة للمنسرررررقني املقررررريمني وأل

بتعزيررررز االسررررتجابة لوبررررراء اإليرررردز علرررررى الصررررعيد القطررررري وكفالررررة توحيرررد دعررررم 
األمررم املتحرردة للسياسررات والررربامج. والتقررى الروسرراء التنفيرررذيون للوكررراالت الرريت 

ر /مررارس تشرتيف يف رعاية برنرامج األمررم املتحرردة املشرررتيف املعررين باإليرردز يف آذا
يف زامبيررررا، حيررررث أكرررردوا التررررزامهم بتنسررررريق العمرررررل وتعزيرررررز االسرررررتجابة  ٢٠٠٤

 .علرى الصرعيد القطرري وأقرروا مبادرة عاملية جديدة تتعلق بالتثقيف الوقائي
وعلرى الصرعيد العرراملي، أصرربح عرردد النسرراء املصررابات بفررريوس نقرر   - ١٤٤

ال. ويف أفريقيرررا جنررروب الصرررحراء الكرررربى، املناعرررة البشررررية مسرراويا لعرردد الرجررر
يف املائررة مررن مجيررع املصررابني بفررريوس نقرر  املناعررة  ٥٨متثرررل املررررأة حاليرررا نسررربة 

البشرررررية. ويتطلررررب تأنيررررث الوبررررراء ردا عررررراجال. وإين يف هررررذا الصرررردد، أرحررررب 
بشرررررروع برنرررررامج األمرررررم املتحرررررردة املشرررررررتيف املعررررررين باإليرررررردز يف شررررررباط /فربايررررررر 

بتشرررركيل التحررررالف العرررراملي املعرررين برررراملرأة واإليرررردز، الررررذي يمررررع بررررني  ٢٠٠٤
نطرررراق واسررررع مررررن األفرررراد واملنظمررررات، بقيررررادة جلنررررة توجيهيررررة تتررررألف مررررن  ررررو 

مررررررن الزعمرررررراء الرفيعرررررري املسررررررتوى الرررررذين ميثلرررررون احلكومرررررات وجمموعرررررات  ٢٥
ألكادمييرررررة وترتأسررررها املررررديرة الناشررررطني ووكرررراالت األمررررم املتحرررردة واملؤسسررررات ا

 .التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان
وتضرطلع اليونسركو وبرنرامج األمررم املتحرردة املشرررتيف املعررين باإليرردز مببرر  - ١٤٥

ادرة تشرررررراركية مشررررررررتكة لرررررررتمكني الشرررررررباب ومنظمرررررررات الشرررررررباب مرررررررن اختررررررراذ 
يتصررررررل برررررره مررررررن متييرررررررز وتعصرررررررب يف  إجررررررررراءات ملكافحررررررررة وبرررررررراء اإليرررررررردز ومررررررا

،عقرررررردت هررررررذه املبررررررادرة سلسرررررلة مررررررن  ٢٠٠٣ويف عررررررام  . م احملليررررررةهتجمتمعررررررا
حلقرررات العمرررل التدريبيرررة للشرررباب يف أفريقيرررا واملنطقرررة العربيررررة، وقرررردمت منحررررا 
صرررغرية ملبررادرات الشررباب علررى الصررعيدين الرروطين واحمللرري يف برررنغالديش وزامبيرررا 

 .رالوي وموزامبيقوسرري النكرا وم
وأعلنرت منظمرة الصرحة العامليرررة، كجررزء مررن اسرررتاتيجية شرراملة تتعلرررق  - ١٤٦

بوبررراء اإليررردز، وجتمررع بررني الوقايررة والعررالم وتقرردمي الرعايررة والررردعم لألشرررخاص 
 ٢٠٠٣املصرررررررابني برررررررالفريوس، عرررررررن حالرررررررة طرررررروارئ عامليرررررررة للعرررررررالم يف عرررررررام 

ماليرررني شرررخ  يف البلررردان الناميررة بأدويررة مضررادة  ٣وأطلقرررت مبرررادرة ملعاجلرررة 
 .٢٠٠٥اية عام هنللفريوس حبلول 

وعقرررردت إدارة الشررررؤون االقتصررررادية واالجتماعيررررة يف أيلرول/سرررربتمرب  - ١٤٧
،حلقرة عمرل تدريبيرة تتعلرق بوبراء اإليردز ومعردالت وفيرات البرالغني يف  ٢٠٠٣

قررررردمت فهمرررررا راسرررررخا للجوانرررررب  البلرررررردان الناميررررررة لصرررررراال أخصررررررائيني أفارقرررررة
ترررأثري “كمرررا أصررردرت اإلدارة تقريررررا بعنررروان   . الدميغرافيرررة الواسرررعة لوبررراء اإليررردز
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، تضرمن توثيقرا ملرا لوبرراء اإليرردز مررن تررأثري هائررل علررى مجيررع قطاعرات ”اإليردز
 .تمعجملا

لررررى إدرام وقرررام برنرررامج األمرررم املتحررردة اإلمنرررائي مبسرررراعدة البلرررردان ع - ١٤٨
مسرررألة وبررراء اإليررردز يف أنشرررطتها الرئيسرررية واالضرررطالع باسرررتجابات للتصررردي 
لرررره. وشرررررع برنررررامج األمررررم املتحرررردة اإلمنرررائي يف مبرررادرة اجلنررروب األفريقررري لبنررراء 
القردرات مرن أجرل تعزيررز القرردرات املتعلقررة بالرعايررة الصرحية والتثقيرف والزراعرة 

 .اإلقليمية األكثر تضررا من الوباء يف هذه املنطقة دون
وزادت النفقررررات الربناجميررررة ملنظمررررة اليونيسرررريف املتعلقررررة بوبرررراء اإليرررردز  - ١٤٩

مليررررررون دوالر يف  ١١١إىل  ٢٠٠١مليررررررون دوالر يف عررررررام  ٦٧بسرررررررعة مررررررن 
يف يف وال ترررررزال مجيرررررع املكاترررب القطريررة التابعرررة لليونيسررريف تشرررار . ٢٠٠٣عررررام 

مكافحرررة وبررراء اإليررردز، بغرررض النظررررر عررررن املسررررتوى احلرررايل لكصررررابة برررراملرض. 
حكومررررة علرررى  ٤٠وسرررراعدت عمليررررة اإلمررررداد التابعررررة لليونيسرررريف أكثررررر مررررن 

 .شراء األدوية املضادة للفريوس ومعدات التشخي 
بلردا، سراهم صرندوق األمرم املتحردة للسرركان يف  ١٤٠ويف أكثرر مرن  - ١٥٠
يررررررة مررررررن وبرررررراء اإليررررررردز كجرررررررزء مرررررررن تعزيرررررررز الصرررررررحة واحلقررررررروق اإلجنابيرررررررة الوقا

واملسررررررراواة برررررررني اجلنسرررررررني، مرررررررن خرررررررالل اسررررررتاتيجية تركررررررز علررررررى الوقايررررررة مررررررن 
اإلصررررابة بفررررريوس نقرررر  املناعررررة البشرررررية فيمررررا بررررني الشررررباب والنسررراء احلوامرررل 

تعمال الرفررراالت وتعررراـ مسرررائل العررررض وعلررى وضررع برررامج شررراملة تتصرررل باسررر
 .والطلب وهتيئة بيئة داعمة

،اضرررطلع برنرررامج األغذيرررة العررراملي بأنشرررطة تتعلررررق  ٢٠٠٣ويف عرررام  - ١٥١
الرريت يعمررل فيهرررا، مبرررا يف ذلرررك  ٨٢بلررردا مررن أصررل البلرردان الررر  ٤١باإليررردز يف 

عررردالت اإلصرررابة يف الرريت شرررهدت أعلرررى م ٢٥بلردا مرن أصررل البلرردان الررر  ٢٢
العررررامل. وتترررروىل األدوات املتطررررورة للربجمررررة والتحليررررل يف برنررامج األغذيررة العرراملي 
اخلاصررة برسررم خرررائط أوجررره الضرررعف مسررراعدة أصرررحاب املسرررلحة علرررى فهررم 

 .ومعاجلة الروابط بني وباء اإليدز وانعدام األمن الغذائي
باإليردز ظروفرا صرعبة للغايررة يف املواقررع الرريت ويواجره الالجئرون املصرابون  - ١٥٢

ال تترررروفر فيهررررا إمكانيرررات كافيرررة للحصرررول علررررى الرعايررررة الصررررحية واخلرررردمات 
،أصرررردرت اللجنررررة  ٢٠٠٣ويف كرررررانون األول/ديسررررمرب  . االجتماعيرررررة املناسررررربة

رريوس املبرررادئ التوجيهيرررة لألنشررطة املتعلقرررة بفرر“الدائمرة املشررررتكة برررني الوكررراالت 
للتصررردي هلرررذا التحرردي. ” نقررر  املناعرررة البشررررية /اإليررردز يف األوضررراع الطارئرررة

تمرررررع جملوتعمررررل هررررذه املبررررادئ التوجيهيررررة علررررى مسرررراعدة احلكومررررات املعنيرررررة وا
الرررررردويل علررررررى تقررررردمي اسرررررتجابة شررررراملة لالجئرررررني املصرررررابني باإليررررردز. وتعررررررتف 

دم االسررررررتقرار والفقررررررر والتشرررررررريد املبررررررادئ التوجيهيررررررة بررررررأن التررررررأثري املشررررررررتيف لعرررررر
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االجتمرررراعي أثنرررراء حرررراالت الصررررراع، تررررؤدي إىل زيررررادة تعرررررض املشرررردين لوبررراء 
اإليرردز. ويف ظررل هرررذه الظرررروف، يشعتررررب النسررراء واألطفرررال عرضرررة للخطرررر بوجررره 

م قرررد يرغمررررون علررررى إقامررررة عالقررررات جنسررررية مررررن أجررررل احلصررررول هنرررخررراص، أل
 .ات األساسية كالغذاء أو املاء أو ح  األمنعلرى االحتياجر

،قررام موئررل األمررم املتحررردة بتصرررميم برنرررامج إليرررواء  ٢٠٠٣ويف عررام  - ١٥٣
أيترررام وبررراء اإليررردز وأجنررز دراسررات استقصررائية قاعديررة حلالررة اليترررامى اخلطررررية يف 

سررررروازيلند الكائنررررررة يف املنرررررراطق احلضررررررية يف أوغنررررردا وترتانيرررررا و  ةاألحيرررررراء الفقررررررري 
 .وكينيا
وواصررل مكتررب األمررم املتحررردة املعرررين باملخررردرات واجلرميرررة مسررراعدة  - ١٥٤

احلكومرات علرى تنفيذ برررامج الوقايررة والرعايررة فيمررا يتعلررق بوبرراء اإليرردز لصرراال 
متعرررراطي املخرررردرات عررررن طريررررق احلقرررن مرررن خرررالل مشررراريع املسررراعدة التقنيرررة، 

ه يف جمررال وضررع السياسررات والرررربامج واملراقبرررة والتقيررريم، وبناء القردرات والتوجير
 .وخاصررة يف شرررق ووسررط أوروبررا، وجنرروب آسرريا وجنرروب شرق آسيا

وعلررى مرردى العررام املاضرري، واصرررلت منظمرررة العمرررل الدوليرررة الرتكيرررز  - ١٥٥
ة ملكافحررة اإليرردز. علرى تعزيررز قرردرة أعضررائها علررى املسررالة يف اجلهررود الوطنيرر

وسرعت املنظمرة لكفالرة مشررول اخلطررط الوطنيررة املعنيررة باإليرردز عررامل العمررل وأن 
 .تتصردى سياسرات وتشرريعات العمرل آلثرار اإليدز

وال ترررزال وسرررائط اإلعرررالم قطاعرررا ومررروردا ال يشسرررتخدم علرررى الوجررره  - ١٥٦
م حرر  اآلن يشنظررر إليهرررا األكمررل يف مكافحرررة اإليرردز. وال تررزال وسررائط اإلعررال

را نررررادرا مرررا أدلرررت بررردلوها كشرررريك حقيقررري. هنررررا وسرررريلة للتوزيررررع، إال أهنرررعلرررى أ
ولرررذلك، قمرررت يف كررررانون الثراين/ينرررراير مررررن هررررذا العررررام بعقررررد اجتمررراع تررراراي 
لروسرراء شررركات وسررائط اإلعررالم الرئيسررية يف العررامل للرتكيررز علررى مرررا ميكرررن هلرررم 

ره يف مكافحررررة اإليرررردز. ويترررروىل برنررررامج األمررررم املتحرررردة املشرررررتيف أن يسررررالوا بررر
املعررررين باإليررررردز ومؤسسرررة أسررررة كرررايزر وإدارة شرررؤون اإلعرررالم دفرررع هرررذه املبرررادرة 

 .قدما
 

 التنمية المستدامة
منررررذ انعقرررراد مررررؤمتر القمررررة العرررراملي للتنميررررة املسررررتدامة )جوهانسرررررب ،  - ١٥٧

(، تركرررررررررز الررررررررردول  ٢٠٠٢يرررررررررا، آب/أغسررررررررطس وأيلول/سررررررررربتمرب جنررررررررروب أفريق
األعضررراء علرررى ضررررورة إحررررا ز تقررردم يف تنفيررذ األهررداف املرتبطررة حبرردود زمنيرررة، 
وبلرررو  األرقرررام املسرررتهدفة والوفررراء بااللتزامرررات يف جمرررال التنميرررة املسرررتدامة. وقرررد 

ملنظمرررررررة لرررررررردعم التنميررررررررة أدى هرررررررذا الرتكيررررررررز علررررررررى التنفيرررررررذ إىل دفررررررررع عمررررررررل ا



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

66 

 

املسررتدامة، مبررا يف ذلررك مررن خررالل تقرردمي الرردعم لبنرراء القرردرات علررى الصررعيد 
 .القطري
،أجررررررت جلنرررررة التنميرررررة املسرررررتدامة التابعرررررة  ٢٠٠٤ويف نيسرران/أبريرررررل  - ١٥٨

لألمرررررم املتحررررردة استعراضرررها املوضررروعي األول للتقررردم احملررررز يف بلرررو  األهرررداف 
رددها مرررؤمتر القمررة العررراملي للتنميررررة املسرررتدامة. ومتثررررل الرتكيررررز املواضرررريعي الرريت حرر

هلررررذه الرررردورة علررررى امليرررراه والصرررررف الصررررحي واملسررتوطنات البشرررية، ممررا عكررس 
وقرررردمت إدارة الشرررؤون  . األولويرررة الرررريت توليهررررا الرررردول األعضرررراء هلررررذه املسررررائل

ا علرررررى إدخرررررررال هتة الررررردعم الكامررررررل للجنرررررة، وسررررراعداالقتصرررررادية واالجتماعيررررر
ابتكرررررارات إىل عمليررررررة املررررررداوالت احلكوميررررررة الدوليررررررة لالضررررررطالع باسررررررتعراض 
متعمررررررق للمواضرررررريع الثالثررررررة، بررررراالقرتان مرررررع املسرررررائل األخررررررى الشررررراملة. وأبررررررز 

ادرة مبررررررر ٨٠الررررررررذي   تنظيمرررررررره أثنرررررررراء الررررررردورة  رررررررو ” معرررررررررض الشررررررررراكات“
للشرررراكات، وأتررراح فرصرررة مالئمرررة السرررتعراض التقررردم احملررررز، وتقاسرررم اخلرررربات 

را الثانيرررة عشررررة هترروربرررط الشررربكات فيمرررا برررني الشرررركاء. وقامرررت اللجنرررة، يف دور 
وزيرررر ميثلرررون قطاعرررا واسرررعا مرررن التخصصرررات،  ١٠٠الرررريت حضررررها أكثرررر مرررن 

ملسرررتمرة يف جمررررال احلصررررول علررررى ميرررراه بتحديرررد التحرررديات التقنيررررة والسياسرررية ا
الشررررررب املأمونرررررة، مبرررررا يف ذلرررررك اإلدارة الفعالرررررة لقطرررراع امليرررراه، واالسررررتثمار يف 
اهلياكررررل األساسررررية واإلطررررارات التنظيميرررررة واحلكرررررم احمللررررري؛ ويف جمرررررال الصرررررف 
الصررررحي، مبررررا يف ذلررررك ضرررررورة زيررررادة االهتمررررام برررره سياسررررريا ودعمررررره بالتمويرررررل 

م؛ ويف جمررررال املسررررتوطنات البشرررررية، مبررررا يف ذلررررك تررررأمني حقررررروق امللكيرررررة الرررررالز 
 .للفقرراء واالعترراف القرانوين حبرق املرأة يف التملك واملرياث

كررررانون   ٢٣املررررؤرا  ٥٨/٢١٧وأعلنررررت اجلمعيررررة العامررررة، يف قرارهررررا  - ١٥٩
لعمرررل العقرررد الررردويل ل ٢٠١٥إىل  ٢٠٠٥،الفتررررة مرررن  ٢٠٠٣األول/ديسرررمرب 

 ٢٢الرررررررذي سرررررررريبدأ برررررررراليوم العرررررررراملي للميرررررررراه، يف ” املررررررراء مرررررررن أجرررررررل احليررررررراة“
وإين أعترررررررب أن املرررررراء ومررررررا لرررررره مررررررن ارتباطررررات بالصررررحة . ٢٠٠٥آذار/مررررررارس 

وباحلرررد مرررن الفقرررر وباملسررراواة برررني اجلنسرررني، والتعلررريم واحلمايررررة البيئيررررة والسررررالم 
حقيرق التنميرة املسرتدامة. وحيتررام املرراء ومررا يرررتبط برره إمنا يشكل عامال حامسا لت

مرررررن مسرررررائل إىل إيالئررررره قررررردرا أكررررررب مرررررن االهتمرررررام علرررررى الصرررررعيدين العررررراملي 
واحمللررري. وبالترررايل، فقرررد قمرررت بهنشررراء جملررس استشرراري معررين بامليرراه والصرررف 

شرررررريموتو، ويضررررررم الصررررررحي، برئاسررررررة رئرررررريس وزراء اليابرررررران السررررررابق ريوتررررررارو ها
شخصريات برارزة أخرررى تتمتررع ةررربة يف هررذين امليرردانني، وذلررك لزيررادة الرروعي 
بررررررالربامج املتعلقررررررة بامليرررررراه والصرررررررف الصررررررحي واملسرررررراعدة علررررررى تعبئررررررة املرررررروارد 

 .الالزمرة هلرذه الربامج
ملتعلرق وعمرل برنرامج األمرم املتحردة اإلمنرائي، مرن خرالل جمرال ممارسرته ا - ١٦٠
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بالطاقرررة والبيئررررة، علرررى تشرررجيع اجلمرررع برررني إدارة املررروارد البيئيرررة وجهرررود ختفيرررف 
حرررردة الفقرررررر. وسررررراعد برنرررررامج األمرررررم املتحررررردة اإلمنرررررائي البلررررردان علرررررى تعزيرررررز 

ا ملواجهرة هرذه التحرديات علررى الصررعيدين العرراملي والروطين وعلرى صرعيد هتقردرا
حقيررررررق أفضررررررل املمارسررررررات وتشرررررراطرها، وتقرررررردمي تمعرررررات احملليرررررة، سرررررراعيا لتجملا

مشررورة مبتكرررة تتعلررق بالسياسررة العامررة واجلمررع بررني الشررركاء مررن خررالل مشرراريع 
 .ا أن تساعد الفقراء على حتقيق سشبل عيش مستدامةهنرائدة من شرأ

وقام جملرس إدارة برنرامج األمرم املتحرردة للبيئررة واملنترردى الرروزاري العرراملي  - ١٦١
بتحديرررررررررد الرررررررررنشهج العمليرررررررررة  ٢٠٠٤ئررررررررة التررررررررابع للربنرررررررررامج يف آذار/مرررررررررارس للبي

للتعجيرررررل ببلرررررو  األهرررررداف اإلمنائيرررررة لأللفيررررة والوفرررراء بااللتزامررررات الرررريت جرررررى 
وتنرراوال األهررداف الرريت  .را يف مرررؤمتر القمرررة العررراملي للتنميرررة املسرررتدامةهبررالتعهرررد 

للميرررررراه والصرررررررف الصرررررررحي واملسررررررتوطنات البشررررررررية  تتصرررررل باجلوانرررررب البيئيرررررررة
ومركزيررة الررنهج املتعلقررة بررالنظم اإليكولوجيررة يف جمررال إدارة امليررراه؛ باإلضرررافة إىل 

 .دد الدول اجلزرية الصغرية الناميةهتاأل خطرار البيئيرة اليت 
وبرردأ خررالل العررام املاضرري نفررراذ العديرررد مرررن الصررركويف البيئيرررة وهررري :  - ١٦٢

اتفاقيررررة اسررررتكهومل للملوثرررات العضررروية الثابترررة، واتفاقيرررة روترررردام لتطبيرررق إجرررراء 
املوافقرررة املسررربقة عرررن علرررم علرررى مرررواد كيميائيرررة ومبيررردات آفرررات خطررررة معينرررة 
متداولرررة يف التجررررارة الدوليرررة، وبروتوكررررول قرطاجنررررة املتعلررق بالسرررالمة البيولوجيرررة 

بيولرروجي. وبررالرغم مررن إحررراز تقرردم حقيقررري يف تنفيررذ امللحررق باتفاقيررة التنرروع ال
اتفاقيرررة التنررروع البيولررروجي، فرررهن التنررروع البيولررروجي ذاتررره ال يرررزال ينحسرررر مبعررردل 

،وافقررررت احلكومررررات علررررى اتبرررراع  ٢٠٠٤يرررردعو إىل اجلرررزع. ويف شرباط/فربايررررر 
ع رج أكثرررررر قابليررررة للتحديرررررد الكمررري لتخفرررريض املعررردل الررررراهن لفقررردان التنررررو هنررر

 .٢٠١٠البيولوجي حبلول سنة 
كمررا واصرررل برنرررامج األمرررم املتحررردة للبيئرررة تعزيرررز الشرررراكات مرررن أجرررل  - ١٦٣

حتقيرررق التنميرررة املسررتدامة، مثررل مبررادرة دعررم منظمرري املشررراريع مرررن أجرررل البيئرررة 
وتعمررل هررذه املبررادرة، . ٢٠٠٤را يف مطلررع عررام هبرروالررم ميرررة، الررريت بررردأ العمرررل 

ارة عرررن مشرررروع مشررررتيف برررني برنرررامج األمرررم املتحررردة اإلمنرررائي وبرنرررامج وهرري عبرر
األمررررم املتحرررردة للبيئررررة ومنترررردى أصررررحاب املصررررلحة واالحترررراد العرررراملي للحفرررظ 
وحيظى بدعم اتفاق األمرم املتحرردة العرراملي، علررى النررهوض بالشررراكات ا حملليررة 

فيرررة عرررن طريرررق بنررراء قررردرات الشرررراكات اجلديررردة لرردعم األهررداف اإلمنائيرررة لألل
الناشرررررررئة لتنظررررررريم املشررررررراريع، وإيررررررراد قنررررررراة لالسرررررررتثمار يف الشرررررررراكات، ونشرررررررر 
املمارسرررات اجليررردة والررردروس املسرررتفادة وتوليرررد البحرروث الرريت تسررتند إىل األدلررة 

 .ملساعدة مقرري السياسات
ة املسرررررتدامة الترررررابع للجنرررررة وقرررررام منتررررردى التنفيرررررذ اإلقليمررررري للتنميررررر - ١٦٤
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،بتقيرريم حالررة امليرراه  ٢٠٠٤االقتصرادية ألوروبرا، املعقررود يف كررانون الثراين/ينرراير 
والصررررررف الصرررررحي واملسرررررتوطنات البشرررررررية يف منطقررررررة اللجنررررررة. كمررررررا شرررررررعت 

يت مترر مبرحلرة اللجنررة باستعراضررات اجلولررة الثانيرررة لرررألداء البيئررري لالقتصرادات الر
وبررررردأ نفررررراذ بروتوكرررررولني ملحقررررني  . انتقاليررررة، برررررالرتكيز علرررررى التنميرررررة املسرررررتدامة

باتفاقيررة اللجنررة االقتصررادية ألوروبررا بشررأن التلررروث اجلررروي البعيرررد املررردى العرررابر 
املتعلررق باملعررادن الثقيلرررة  ١٩٩٨ولررا: بروتوكررول عررام  ٢٠٠٣للحررردود يف عررام 
املتعلرررررق بامللوثرررررات العضررررروية الثابترررررة. وشررررررع برنرررررامج  ١٩٩٨وبروتوكررررررول عررررررام 

احلكررررم البيئرررري الرررررذي يضرررررطلع بررررره برنرررررامج األمرررررم املتحرررردة اإلمنررررائي يف شرررررق 
ووسررررررررط أوروبررررررررا يف مبررررررررادرات إقليميررررررررة وعررررررررابرة للحررررررررردود لتحسرررررررررني الفررررررررررص 
االقتصررادية يف بعررض املنرراطق اإلقليميررة، والقيررام يف الوقررت نفسرره برردعم احلفرررظ 

 .دارة املسرتدامة للموارد الطبيعية يف هذه املناطقواإل
وتعاين املنطقرة الريت ختردمها اللجنرة االقتصرادية واالجتماعيرة لغرريب آسريا  - ١٦٥

 . مررن عرردم كفايرررة اسررتعمال املررروارد املائيرررة ومرررا يرررنجم عرررن ذلرررك مرررن نررردرة امليررراه
ارة مرررروارد امليرررراه لرررردعم وقامرررررت اللجنرررررة بهنشررررراء الشررررربكة العربيررررة املتكاملررررة إلد

معاهرررد البحررروث والتررردريب مرررن أجرررل تقاسررررم املعرررر ارف، وشرررررعت يف التعرررراون 
اإلقليمرررررري يف جمررررررال إدارة مرررررروارد امليرررررراه اجلوفيررررررة املشرررررررتكة فيمررررررا بررررررني البلرررررردان 
األعضرراء. ويف قطرراع الطاقررة، شرررعت اللجنررة أيضررا يف التعرراون اإلقليمرري لتعزيررز 

احلرردود. واعتمرردت األردن واجلمهوريررة العربيررة السررورية وقطررر  جترارة الطاقرة عرررب
ومصرررر والرررريمن مبسرررراعدة مرررن اللجنرررة سياسرررات جديرردة تتعلرررق بتسررررعري الطاقررررة 

ا ومعايريهرررا، وشرررجعت علرررى اسررررتعمال األجهررررزة الكهربائيررررة هترا ومررردوناهترروكفاء
هربائيررررررررة وشرررررررربكات الكهربرررررراء الرررررررريت تتسررررررررم بالكفرررررررراءة يف قطرررررررراع الطاقررررررررة الك

 .املتجددة
ا منظمرررة األمرررم املتحررردة هبرروعملررت برررامج اإلدارة البيئيررة الرريت تضررطلع  - ١٦٦

للتنميرررررة الصرررررناعية )اليونيررررردو( علرررررى مسررررراعدة البلررررردان علرررررى معاجلرررررة مشررررراكل 
واء، النمرررو الصرررناعي، مبرررا يف ذلررررك قضرررايا االحرررتار العررراملي، وتلرروث امليرراه واهلرررر

وانبعاثرررررات امللوثرررررات العضررررروية الثابترررررة وغريهرررررا مرررررن املرررررواد التكسرررررينية وتررررردهور 
األراضررررري وت كررررررل السرررررواحل. وسررررررعت اخلررررردمات الرررررريت تقررررردمها اليونيرررررردو إىل 
ختفيررررررف هررررررذه األخطررررررار سررررررواء عررررررن طريررررررق تشررررررجيع الترررررردابري الوقائيررررررة الرررررريت 

يررررات أنظررررف لكنترررررام، أو التررررردابري الالحقرررررة، الررررريت تشررررررمل اسررررررتخدام تكنولوج
  .تشرمل معاجلرة امللوثرات عنرد املصرب وغري ذلك من تدابري التنظيف البيئي

وقامرررت منظمرررة األمرررم املتحرررردة للرتبيررررة والعلررررم والثقافررررة )اليونسرررركو(  - ١٦٧
رن أجرررل التنميرررة باعتبارهررا الوكالرررة الرائردة للرررتويج لعقررد األمرم املتحرردة للتعلرريم مر

املسرررتدامة، بهعرررداد مشرررروع خطرررة التنفيررررذ الدوليررررة مررررن خررررالل التشرررراور الوثيررررق 
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مرررررررع الشرررررررركاء مرررررررن األمرررررررم املتحررررررردة واحلكومرررررررات واملنظمرررررات غرررررري احلكوميرررررة 
تمررع املرردين واألفررراد. وهررذه املسرررألة معروضرررة حاليرررا علرررى اجلمعيرررة العامررة يف جملوا
ا التاسررررعة واخلمسررررني حتررررت بنررررد جرررردول األعمررررال املعنررررون  عقررررد األمررررم هتررردور 

 .املتحردة للتعليم من أجل التنمية املستدامة 
وواصرررل منتررردى األمرررم املتحررردة املعرررين بالغابررررات عملرررره بشررررأن تعزيررررز  - ١٦٨

وتيسرري إدارة مجيرع أصرناف الغابرات وحفظهرا وتنميتهرا املسرتدامة، وتروفري إطررار 
،نظررر منترردى  ٢٠٠٤راملي لتنفيرررذ السياسرررات وتنسررريقها وتطويرهررا. ويف عررام عرر

األمرررررررم املتحررررررردة املعرررررررين بالغابرررررررات يف املعرررررررارف التقليديرررررررة والعمليرررررررررة املتصرررررررررلة 
بالغابررررررررات، ويف اجلوانررررررررب االجتماعيررررررررة والثقافيررررررررة للغابررررررررات، وسرررررررربل تنفيرررررررررذ 

املنتررررردى فعاليرررررة الرتتيبرررررات الدوليرررررة املتخرررررذة بشرررررأن االتفاقرررررات. وسيسرررررتعرض 
لررس االقتصرررادي واالجتمررراعي واجلمعيرررة العامرررة جملالغابررررات ويقرررردم وصررياته إىل ا

باعتمررراد املعرررايري الالزمرررة إلنشررراء واليررة لوضررع إطررار قررانوين يتعلررق يتميررع أنررواع 
 .الغابات
ة علررى مسرراعدة الرردول األعضرراء علررى وعملت منظمة األغذيرة والزراعر - ١٦٩

وخطررررة العمرررررل املتعرررررددة  ٢١ا علررررى تنفيررررذ جرررردول أعمررررال القرررررن هتبنررررراء قررررردرا
القطاعررررات الرررريت انبثقررررت مررررن مررررؤمتر األمررررم املتحرررردة للبيئررررة والتنميررررة )ريررررو دي 

ووفررررررررت منتررررررردى حياديرررررررا للمناقشررررررررات الدوليررررررررة ( ١٩٩٢جرررررررانريو، الربازيرررررررل، 
ن املسرررررررائل الناشررررررررئة وخيرررررررارات السياسرررررررات العامررررررررة يف جمرررررررال األغذيررررررررة بشرررررررأ

والزراعرررررة. وركرررررز الررررردعم الرررررذي تقدمررررره منظمرررررة األغذيررررررة والزراعررررررة إىل الرررررردول 
األعضرراء علرررى تعزيررز اإلطررارات التنظيميرررة مررن أجرررل التنميررة املسرررتدامة؛ ووضرررع 

ة مصررررائد األمسررررايف واألحرررررام واملنرررراطق رج مشررررتكة موجهرررة  رررو الرررنظم يف إدار هنرر
اجلبليررة وغريهررا مررن املررروارد الطبيعيرررة؛ وتقاسرررم املمارسررات والسياسررات اجليرردة؛ 

رج متكامرررررل يف جمرررررال الزراعرررررة واألحررررررام ومصرررررائد األمسررررايف؛ ودعررررم هنررررواتبررررراع 
إلمنررائي علررى استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصرال مررن أجررل التخطرريط ا

 .مجيع املستويات ومن أجل بعض فئات ومواقع املستعملني
وقرررام موئرررل األمرررم املتحرررردة، مررررن أجررررل تعزيررررز التحضررررر املسررررتدام،  - ١٧٠

بررهطالق مبررادرة إدارة امليرراه مررن أجرررل املرردن األفريقيررة يف مررؤمتر الرردول األفريقيرررة 
ا، كرررررررانون األول/ديسرررررررمرب ديرررررررس أبابرررررررأ) للتنفيررررررذ والشررررررراكات يف جمررررررال امليرررررراه

كمررررررا قررررررام بهنشرررررراء صررررررندوق اسررررررتئماين للميرررررراه والصرررررف الصرررررحي. (  ٢٠٠٣
وقررررام موئرررررل األمررررم املتحررررردة مررررن خرررررالل برنررررامج إدارة امليررررراه مررررن أجرررررل املررررردن 
اآلسرررررريوية، الررررررذي يعتمررررررد علررررررى خررررررربة برنررررررامج إدارة امليرررررراه مرررررررن أجرررررررل املررررررردن 

قيرررررة، بهنشررررراء منررررروذم جديرررررد للتعررررراون، يرررررربط بشررررركل وثيرررررق برررررني التعبئرررررة األفري
السياسرررية وبنررراء القررردرات واالسرررتثمار املتعلرررق باملتابعررة يف القطرراع، مررن مصرررف 
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 .التنمية اآلسيوي
ويف ميرررردان احملاسرررربة البيئيررررة للشررررركات، أصرررردر األونكترررراد يف عررررام  - ١٧١
، الررررذي ”مؤشرررررات الكفرررراءة اإليكولوجيررررةدليررررل معرررردلي ومسررررتعملي ” ٢٠٠٤

 .يوحرد ألول مررة عمليرة عررض األداء البيئي للشركات والكشف عنه
ا جامعرررة األمرررم املتحررردة بتنبيررره العرررامل إىل الترررأثري هتوقامرررت دراسرررة أعرررد - ١٧٢

البيئررررري السرررررليب املتزايرررررد للحواسررررريب. وحيترررررام احلاسررررروب املكرررررتيب الرررررذي يبلرررررغ 
كيلررو غرامررا إىل عشرررة أضررعاف وزنرره مررن  ٢٤توسرط وزنره مرع شاشررة العرررض م

الوقرود األحفروري واملرواد الكيميائيررة لصررنعه، ممرا يعلره يتسرم بكثافرة املرواد علرى 
وتضرررريف عمليررررة اإلنترررام الررريت  .  رررو يفررروق السررريارة أو الثالجرررة ةمرررس مرررررات

االعتمررراد علرررى ا حلواسررريب الشخصرررية يف تتسررم بكثافررة املررواد والطاقررة، وزيرررادة 
مجيرررع أ ررراء العرررامل، باإلضرررافة إىل سررررعة معررردل الرررتخل  منرررها للحصرررول علرررى 
أجهرررزة جديررردة، إىل اسررتنفاد املرروارد والتلرروث البيئرري. ومتررس احلاجررة إىل حرروافز 
حكوميرررة يف مجيرررع أ رررراء العررررامل لتمديررررد حيررراة احلواسررريب الشخصرررية وختفررريض 

 .ة منو التلوث الناجم عن التكنولوجيا املتقدمةسرع
وأجرررى مركررز الترردريب الرردويل التررابع ملنظمررة العمررل الدوليررة، بغيررة بنرراء  - ١٧٣

نشررررراط ترررررردرييب  ٧٠٠القررررردرات الوطنيرررررة مرررررن أجرررررل التنميرررررة املسرررررتدامة،  رررررو 
تقريبررا يف املائررة  ٤٥بلرردا. وجرررت نسرربة  ١٧٧مشررررتيف مرررن  ١٦ ٠٠٠لفائررردة 

يف املائرررة عررررب  ٥يف املائررررة يف امليررردان و  ٥٠مرررن هررررذه األنشررررطة يف تورينررررو، و 
 .شبكة اإلنرتنت

 
 أفريقيا
اسرررررتجابة لألولويرررررة العليرررررا الررررريت أوليتوهرررررا يف جهرررررود إصرررررالح األمرررررم  - ١٧٤

 املتحررررررردة لتلبيرررررررة االحتياجرررررات اخلاصرررررة ألفريقيرررررا،   تقررررردمي الررررردعم للتنميرررررة يف
أفريقيا خرالل العرام املاضري مرن مجيررع أقسرام املنظمرة. و  حاليررا إنشرراء مكتررب 
املستشرر ار اخلررراص لشررؤون أفريقيرررا الررذي يقررردم الرردعم لتنفيرررذ الشررراكة اجلديررردة 
مرن أجرل تنميرة أفريقيررا مررن خررالل عملرره يف جمررال اإلبررال  والرردعوة والتحليررل. 

عررن  ١٩٩٨راقبررة تنفيرررذ التوصرريات الررواردة يف تقريررري لعررام ويواصررل املكتررب م
 أسرررررباب الصرررررراع يف أفريقيرررررا وحتقيرررررق السرررررالم الررررردائم والتنميرررررة املسرررررتدامة فيهرررررا

(S/1998/318).  وأشرررررار التقريرررررر املرحلررررري الرررررذي قدمتررررره إىل اجلمعيرررررة العامرررررة يف
أنررررره يف حرررررني   إحرررررراز مزيرررررد مرررررن إىل  (A/58/352)ا الثامنرررررة واخلمسررررررني هتررررردور 

التقرردم يف تنفيررذ التوصرريات يف العررام املاضررري، فقرررد اتسرررم هرررذا التقرردم برررالبطء 
وعررررردم االتسررررراق. وخلررررر  التقريرررررر إىل أن احلاجررررررة ترررررردعو إىل تسررررررريع جهررررررود 
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 .تمع الدويل من أجل تنفيذ توصياـجملالبلردان األفريقية وا
جرل تنفيرذ الشرراكة اجلديردة مرن أجرل تنميرة ولتعزيز التعراون التقرين مرن أ - ١٧٥

 ٢٠٠٤أفريقيرررررا، أصرررررردر مكترررررب املستشرررررار اخلرررررراص لشررررررؤون أفريقيررررررا يف عررررررام 
التعررررراون برررررني بلررررردان اجلنرررروب لررررردعم الشرررررراكة اجلديررررردة مرررررن “التقريررررر املعنرررررون 

أجررررررررل تنميررررررررة أفريقيررررررررا: خررررررررربات أفريقيررررررررا وأمريكررررررررا الالتينيررررررررة ومنطقرررررررة البحرررررررر 
، الذي يبحث بصورة متعمقرة تنرروع التعرراون بررني بلرردان اجلنرروب بررني ”يبالكاري

املنطقتررني اإلقليميتررني ويقرري م االنسررجام املوجررود برررني أولويرررات الشرررراكة اجلديررردة 
 .مرن أجرل تنميرة أفريقيا وجماالت التعاون املوجودة

لقيررررام كمرررا قمررررت بتعرررريني فريررررق مسررررتقل مررررن األشررررخاص البررررارزين ل - ١٧٦
باسررررتعراض وتقيرررريم نطررراق وكفايرررة الررردعم الررردويل املقررردم للشرررراكة اجلديررردة مرررن 
أجررررل تنميررررة أفريقيررررا، وإجرررررراء حررررروار مرررررع شررررركاء التنميررررة يف أفريقيررررا بغيررررة تعزيررررز 
الررردعم املقررردم هلررررذه الشررررراكة، والتقرررردم بتوصرررريات إيل  بشررررأن اإلجرررراءات الررريت 

يرز دعرم تنفيررذ الشررراكة اجلديرردة مررن أجررل تمع الردويل لتعز جملميكن أن يتخذها ا
. ٢٠٠٤تنميررة أفريقيرررا. ومرررن املقررررر أن يبررردأ الفريرررق عملررره يف أيلرررول /سررربتمرب 

وتلقررررت الشررررراكة اجلديرررردة مررررن أجررررل تنميررررة أفريقيررررا الرررردعم املؤسسرررري والررررتقين 
 .واملرايل مرن برنرامج األمرم املتحردة اإلمنائي

د آفرررراق السررررالم يف أفريقيررررا علررررى تيسررررري عررررودة ماليررررني وقررررد تسرررراع - ١٧٧
املشرررردين. وتركرررز مفوضررية األمررم املتحرردة لشررؤون الالجئررني، كجررزء مررن اجلهررود 
املتكاملررررة الرررريت تبرررررذهلا األمرررررم املتحررررردة لررررردعم برنرررررامج السرررررالم واألمرررررن الرررررذي 

ريقيرررا، علرررى تنفيرررذ يوضررررطلع برررره يف إطررررار الشررررراكة اجلديرررردة مررررن أجررررل تنميررررة أف
بررررامج شررراملة ملرحلرررة مررررا بعررررد الصررررراع واإلنعرررراش يف البلرررردان الرررريت متررررر مبرحلررررة 

 .انتقالية
مررذكرة  ٢٠٠٣ووق ررع برنررامج األغذيررة العرراملي يف تشرررين الثراين/نرروفمرب  - ١٧٨

تفررراهم مرررع الشررراكة اجلديرردة مررن أجررل تنميررة أفريقيررا، تشررتمل جمرراالت تركيزهرررا 
سررررربل العررررريش والتغذيرررررة وفرررررريوس نقررررر  املناعرررررة  ةاألمرررررن الغرررررذائي ومحايررررر علرررررى

البشررية/اإليررررردز، وتقيررررريم االحتياجرررررات الطارئرررررة، والتأهررررب واالسررررتجابة، وبنرررراء 
و  اسررررتثمار  ررررو نصررررف املرررروارد اإلمنائيرررررة  . القررردرات علرررى الصررررعيد اإلقليمرررري

ذه املررررررروارد يف البلررررررردان األفريقيرررررررة جنررررررروب يف املائرررررررة مرررررررن هررررررر ٤٦للربنرررررررامج أو 
 الصررحراء الكربى.

وقرردم برنررامج األمررم املتحرردة للبيئرررة املسررراعدة إىل احلكومرررات األفريقيرررة  - ١٧٩
يف وضررررع خطررررة عمرررل مرررن أجرررل تنفيررررذ املبررررادرة البيئيررررة للشررررراكة اجلديرررردة مررررن 

مررؤمترا للشررركاء املررا ني )اجلزائرررر،   وعقرررد االحتررراد األفريقرري . أجرررل تنميرررة أفريقيرررا
الرررذي اعتمررررد فيررره إعرررالن اجلزائررر مرررن أجرررل (،  ٢٠٠٣كرررانون األول/ديسررررمرب 
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الشررررراكة العامليررررة املتعلقررررة باملبررررادرة البيئيررررة للشررررراكة اجلديرررردة مررررن أجررررل تنميرررررة 
أفريقيررررررا، والررررررذي يعترررررررف بأليررررررة املسرررررراعدة الدوليررررررة وبنرررررراء القرررررردرات الوطنيررررررة 

لنسرررربة للمبررررادرة، وبرررالتزام مجيرررع األطرررراف وأصرررحاب املصرررلحة لررردعم مرحلرررة با
 .تنفيذ خطة العمل

وقدمت منظمة األغذيرة والزراعرة الردعم إىل الرردول األعضرراء يف أفريقيررا  - ١٨٠
يف جمرررررررررال بنررررررررراء القررررررررررردرات واملسرررررررررراعدة التقنيرررررررررررة، ويف صررررررررررياغة السياسرررررررررررات 

رصررررردها وتقييمهرررا )علرررى سرررربيل املثررررال يف إريرتيررررا واالسررررررتاتيجيات وتنفيرررررذها و 
ومجهوريرررررة ترتانيرررررا املتحررررردة وجنررررروب أفريقيرررررا وسررررروازيلند وموزامبيرررررق ونيجرييرررررا(، 
وكررررررررذلك يف صرررررررررياغة الررررررررربامج اإلقليميرررررررررة لألمرررررررررن الغررررررررذائي وتقررررررررردمي الررررررررردعم 

راعرررة يف للمنظمررات االقتصررادية اإلقليميررة. كمررا سررراعدت منظمرررة األغذيرررة والز 
إجرررراء اسرررتعراض واسرررتكمال لالسرررتاتيجيات الوطنيرررة لألمررررن الغرررذائي والتنميررررة 
الزراعيرررة مرررن أجرررل تنفيرررذ الربنرررامج الشررامل لتنميررة الزراعررة يف أفريقيررا الررذي ينفررذ 

وبالنسربة ألقرل البلردان منروا  . يف إطرار الشرراكة اجلديردة مررن أجررل تنميررة أفريقيررا
قرررت منظمرررة األمرررم املتحررردة للتنميرررة الصرررناعية مبرررادرة القرردرات يف أفريقيرررا، أطل

اإلنتاجيرررة األفريقيررررة، الرررريت سررررتنفذ يف إطررررار الشررررراكة اجلديرررردة مررررن أجررررل تنميررررة 
أفريقيرا، هبدف زيرادة نصريب املنتجرات واخلردمات املصرنعة مرن الرردخل القررومي 

 .وظائف مستدامةوإنشراء كيانرات إنتاجيرة مالئمة للبيئة وتوليد 
وقامررت األمرررم املتحررردة باالشررررتايف مرررع حكومرررة اليابررران بتنظررريم مرررؤمتر  - ١٨١

ويف إطررررار . ٢٠٠٣طوكيررررو الرررردويل املعررررين بالتنميررررة األفريقيررررة يف أيلرول/سرررربتمرب 
املتابعرررة، يقررروم مكتررررب املستشرررار اخلررراص لشررؤون أفريقيررا مبسررراعدة أفرقررة األمرررم 

علررررى إعررررداد املشررررراريع لتمويلرررررها مرررررن الصررررندوق االسررررتئماين املتحرررردة القطريررررة 
 .الياباين لألمن البشري

لرررررس االقتصرررررادي واالجتمررررراعي بتأكيرررررد دوره جملوإين أرحرررررب مببرررررادرة ا - ١٨٢
يف البلرررررررردان األفريقيرررررة اخلارجررررررة مررررررن الصررررررراعات مررررررن خررررررالل عمررررررل فريقي رررررر   

بيسررراو وبورونررردي. وقررردم هرررذان الفريقررران  - نيررررااالستشرررراريني املخصصررررني لغي
ودعرررررا الفريقرررران إىل إنشرررراء . ٢٠٠٤لررررس يف شرررررباط /فربايرررررر جملما إىل اهتتوصرررريا

تمررع الرردويل وأسررهما يف تعبئررة دعرررم جملشررراكات بررني سررلطات هررذين البلرردين وا
و  يف هرررررذا  . املرررررا ني يف املرحلرررررة االنتقاليرررررة احلامسرررررة مرررررن اإلغاثرررررة إىل التنميرررررة

لررس االقتصررادي جملصررردد، تعزيرررز عالقرررات العمررل القائمررة بررني جملررس األمررن واال
واالجتماعي على النحرو الررذي تشررهد عليرره البعثرات املشررتكة املوفردة إىل غينيرا 

رج شررررامل لتحقيررررق السررررالم والتنميرررة علررررى هنرررربيسرررراو، ممررررا يسرررراهم يف اتبرررراع  -
 .النحو الذي دعا إليه إعالن األلفية

،سررعت اسرررتاتيجية برنررامج األمررم املتحررردة اإلمنرررائي  ٢٠٠٣يف عررام و  - ١٨٣
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اخلاصررررة باملسررررالة يف حتقيررررق األهرررداف اإلمنائيرررة لأللفيررررة يف أفريقيرررا، إىل تعزيررررز 
ذه األهرررداف؛ وتعزيررررز قرررردرات البلررردان األفريقيررررة علررررى رصررررد التقرررردم هبرررالررروعي 

لأللفيرررة علرررى الصررعيد القطررري.  احملررررز يف حتقيررق هرررا وتنفيرررذ األهرررداف اإلمنائيرررة
وقررام برنررامج األمررم املتحرردة اإلمنرررائي بتنظررريم منترررديني بشرررأن األهرررداف اإلمنائيرررة 
لأللفيرررررة علرررررى الصرررررعيد دون اإلقليمررررري يف غررررررب أفريقيرررررا واجلنررررروب األفريقررررري، 
ائيرررة عمرال علررى تعزيررز احلمرررالت علرررى الصرررعيد القطرررري بشرررأن األهرررداف اإلمن

رررررررذه األهرررررداف. وأدت خمتلررررررف الررررررربامج املتعلقررررررة هبلأللفيرررررررة وجتديرررررررد االلترررررررزام 
يئررة بيئررة متكينيررة لتنفيررذ األهرداف اإلمنائيرة لأللفيرة هتبراحلكم إىل املسراعدة علرى 

وتعزيررز االلتررزام السياسرري بتحقيقهرررا. كمرررا قررردم برنرررامج األمرررم املتحررردة اإلمنرررائي 
هرررود الررريت يبرررذهلا العديرررد مرررن البلررردان يف أفريقيرررا إلدمرررام األهرررداف الررردعم للج

ا الوطنيرررررررة للحرررررررد مرررررررن الفقرررررررر يف األجلرررررررني هتاإلمنائيرررررررة لأللفيرررررررة يف اسررررررررتاتيجيا
 .املتوسرط والطويرل، مبرا يف ذلرك ورقات اسرتاتيجيات احلد من الفقر

نظيرف ومركبرات نظيفرة  وأحررزت أيضرا الشرراكة العامليرة مرن أجرل وقرود - ١٨٤
وقرررد أنشررررئت هرررذه الشرررراكة، الرررريت تركرررز علررررى أفريقيرررا جنرررروب  . تقررردما كرررربريا

دف دعرم هبرالصرحراء الكررب ى، ويترروىل تنسرريقها برنرامج األمرم املتحردة للبيئرة، 
الرررتخل  التررردريي مررررن الرررربرتين املررررزود بالرصرررراص علررررى الصرررعيد العررراملي كجرررزء 

ويف مرررؤمتر عشقررد  . ؤمتر القمرررة العررراملي للتنميرررة املسرررتدامةمررن االلترررزام املعلرررن يف مررر
،ذشكررر أن أكثررر مررن  ٢٠٠٤يف مقررر برنررامج األمررم املتحرردة للبيئررة يف أيار/مررايو 

نصررف الررربرتين الررذي يبرراع يف البلرردان األفريقيررة جنرروب الصررحراء الكررربى حاليررا 
 ٢٠٠١خررررال مررررن الرصرررراص، األمررررر الرررررذي ميثررررل ا فاضررررا ملحوظررررا منررررذ عررررام 

 .عندما كان سائر البرتين املباع مزودا بالرصاص
وركررررزت أنشررررطة صررررندوق األمررررم املتحرررردة للسرررركان يف أفريقيررررا علررررى  - ١٨٥

حرروار السياسررة العامرة الرذي يسرتند إىل األدلرة، وبنراء القرردرات الوطنيررة الالزمرررة 
 .إلدارة بررامج وبيانرات السركان والصحة اإلجنابية من أجل التنمية

،كرران يرررري بررردعم مررن موئرررل األمررم املتحررردة تنفيرررذ  ٢٠٠٤ويف عرررام  - ١٨٦
 ٣٠مشرررررروعا وبرناجمررررا مررررن أجررررل التنميررررة واإلدارة يف املنرررراطق احلضررررررية يف  ٦٣

بلررررردا يف أفريقيرررررا، تتصررررردى بوضرررررع سياسررررات وبرررررامج اإلسرررركان علررررى الصررررعيد 
املناسررررربة، وحتسرررررني  الررررروطين، وتشرررررجيع اسرررررتعمال مرررررواد وتكنولوجيررررررات البنرررررراء

 .حصول الفقراء على اخلدمات األساسية وتعزيز سشبشل العيش املستدامة
وواصرل مكترب األمرم املتحردة املعررين باملخرردرات واجلرميررة تقرردمي الرردعم  - ١٨٧

يف جمررررال بنرررراء القررردرات إىل الفريررررق املعررررين مبكافحررررة غسررررل األمرررروال يف شرررررق 
ي وإىل دولره األعضراء األربعرة عشررة. كمرا أجنرز املكترب أفريقيرا واجلنروب األفريقر

حبوثرررا تنفيذيررررة يف كينيرررررا ومررررالوي وموريشرررريوس باالشرررررررتايف مرررررع برنرررررامج األمررررررم 
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املتحرررردة املشرررررتيف املعررررين باإليرررردز بشررررأن فررررريوس نقرررر  املناعررررة البشرررية/اإليدز 
برراء اإليرردز واسررتجابات الوقايررة وعن الصلة بررني إسرراءة اسررتعمال املخرردرات وو 

املناسرررربة. كمررررا قرررررام املكتررررب بتزويرررررد احلكومررررات األفريقيررررررة باخلررررردمات التقنيررررررة 
واالستشررررررارية الالزمررررررة لوضرررررع بررررررامج للحرررررد مرررررن الطلرررررب علرررررى املخررررردرات يف 

 .السياسات الوطنية
اإلعرررداد  وقررردمت منظمرررة العمرررل الدوليرررة الررردعم لالحتررراد األفريقررري يف - ١٨٨

ملرررررؤمتر القمررررررة االسرررتثنائي املعررررين بالعمالررررة واحلرررد مرررررن الفقررررر يف أفريقيرررررا، املقررررررر 
ونتيجررررة ملشررررورة منظمررررة العمررررل الدوليررررة،  . ٢٠٠٤عقرررررده يف أيلرول/سررررربتمرب 

تضرررررمعن عررررردد مرررررن ورقرررررات اسررررررتاتيجيات احلرررررد مرررررن الفقرررررر يف أفريقيررررا مسررررائل 
ة واحلرروار االجتمرراعي واملبررادئ واحلقررروق يف مكررران العمالررة واحلمايررة االجتماعيرر

 .العمل
 

تلبية احتياجةات أقةل البلةدان نمةوا والبلةدان الناميةة غيةر السةاحلية والةدول 
 الجزريةة الصغيرة النامية

تردل التطررورات الريت جررت خرالل العرام املاضري علرى أن معظرم فئرررات  - ١٨٩
العررراملي. ويبررردو أنررره مرررن غرررري  البلرررردان الضررررعيفة ال ترررزال مهمشرررة يف االقتصررراد

تمرررع جملاملررررجح اسرررتنادا علرررى االجتاهررررات الراهنررررة بلرررو  األهرررداف الررريت حرررددها ا
الدويل ملساعدة هذه البلردان يف معظررم احلرراالت، وال سرريما فيمرا يتعلرق بتقليرل 

،وزاد مكتررررب املمثرررررل  ٢٠١٥الفقررررر املرررردقع واجلرررروع إىل النصرررررف حبلررررول سررررنة 
لبلرررردان منررررروا والبلررررردان الناميرررررة غرررررري السررررراحلية والررررردول اجلزريرررررة السررررامي ألقررررل ا

الصرررررغرية الناميرررررة مرررررن جهرررررروده الراميررررررة إىل تلبيررررررة االحتياجررررررات اخلاصررررررة هلررررررذه 
الفئرررررات الرررررثالث مرررررن البلررررردان وقررررردم يل املسررراعدة علرررى كفالرررة تنسررريق متابعرررة 

 .أدناه تنفيذ كل من برامج العمل املشار إليها
لررررس االقتصررررادي واالجتمرررراعي يف اجلررررزء الرفيررررع املسررررتوى، جملواعتمررررد ا - ١٩٠

يئررة البيئررة هت،إعالنرا وزاريررا يتعلرق بتعبئررة املروارد و  ٢٠٠٤املعقرررود يف حزيران/يونيرره 
-٢٠٠١املواتيررررة للقضرررراء علرررررى الفقرررررر يف سررررياق تنفيررررذ برنررررامج عمررررل العقررررد 

 ٢٠٠١ان منرررروا، الررررذي اعتمررررد يف بروكسررررل يف عررررام لصرررراال أقررررل البلررررد ٢٠١٠
،والرررررذي جررررردد الررررردعوة إىل التنفيرررررذ الفعرررررال لربنرررررامج العمرررررل. وحرررررث البلررررردان 

يف املائررررة مررررن ناجتهررررا القررررومي  ٢،٠املا ررررة مرررررة أخرررررى علررررى تقرررردمي أكثررررر مررررن 
 .اإلمجرايل كمساعدة إمنائية خارجية هلذه البلدان

زال برنرررامج عمرررل بروكسرررل أكثرررر الرررربامج الررريت تتصررردى جلميرررع وال يررر - ١٩١
االحتياجرررات اخلاصررة ألقررل البلرردان منرروا مشرروال. ويعترررب إنشررراء آليرررات وطنيرررة مبرررا 
يف ذلرررك مراكرررز تنسررريق وطنيرررة أمرررا حامسررا لتنفيررذ برنررامج العمررل علررى الصررعيد 
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قامرررت بتسررررمية مراكررررز  بلررردا ٤٧،كرررران هنررررايف  ٢٠٠٤الررروطين. ويف أيرار/مررررايو 
 ٩مركرررز تنسررريق و  ١١منتررردى وطرررين، باملقارنرررة مرررع  ١٨تنسررريق وطنيرررة وإنشررراء 

كيانرررررا ضرررررمن األمرررررم   ١٩منترررررديات وطنيرررررة منرررررذ عرررررام مضرررررى. وهنرررررايف حاليرررررا 
املتحررررردة وغريهرررررررا مرررررررن املنظمرررررررات املتعررررررددة األطرررررررراف، تقررررررروم حاليرررررررا مبراعررررررراة 

رل بروكسرررررل يف أنشرررطتها وبررررامج عملهرررا. وعرررالوة علرررى ذلرررك،   برنرررررامج عمرررر
تمرررررع املررررردين والقطرررراع اخلرررراص واملنظمررررات جملالشررررروع يف إنشرررراء شررررراكات مرررررع ا
 .احلكومية الدولية أو   تعزيزها

وحظيررت البلرردان الناميررة غررري السرراحلية برردعم خرراص يف اجلهررود الررريت  - ١٩٢
اـ الررروزاري الررردويل املعرررين بالتعررراون يف جمرررال النقرررل تبرذهلا اعتبرارا مررن مرررؤمتر أملررر

والرررررذي كرررررران أول (،  ٢٠٠٣العرررررررابر، )أملررررررراـ، كازاخسرررررررتان، آب/أغسرررررطس 
مررررررؤمتر تعقررررررده األمررررررم املتحرررررردة للتصرررررردي لالحتياجررررررات اخلاصرررررة هلرررررذه الفئرررررة. 

راـ، نتيجررررة وكانرررت النتيجرررة الررريت متخررررض عنررررها املررررؤمتر وهرررري برنررررامج عمررررل أملررر
عمليررة حتضررريية قامررت علررى املشرراركة ومشلررت مجيررع أصررحاب املصررلحة، وتعتررررب 
متوازنررررة ومركررررزة وقابلرررة للتنفيرررذ. و  إعرررداد خارطرررة طريرررق لتنفيرررذ برنرررامج عمرررل 
أملرراـ و  إقرارهرررا يف اجتمررراع ضرررم كيانررات ووكرراالت األمررم املتحرردة، مبرررا فيهرررا 

ا قشمررت برردعوة الرردول األعضراء إىل االسرتفادة مرن كمرر  . جمموعرة البنرك الرردويل
مناسرررربة األمرررررم املتحررررردة السرررررنوية اخلاصررررة باملعاهررررردات لكررررري تصرررررربح طرفررررررا يف 

 .االتفاقيات املتعلقة بالنقل العابر
وفيمرا يتعلرق باحتياجرات الفئرة الثالثررة الضرعيفة، وهرري الرردول اجلرز ريرررة  - ١٩٣

ن خرررالل األنشرررطة التحليليرررة والتنفيذيرررة، الصررررغرية الناميررررة، واصرررلت املنظمرررة، مررر
مسراعدة الرردول األعضررراء علررى تنفيرررذ برنررامج عمرل بربررادوس، الررذي اعتشمررد يف 
املررررررؤمتر العررررررراملي املعرررررررين بالتنميرررررررة املسرررررررتدامة للررررررردول اجلزريرررررررة الصررررررغرية الناميررررررة 

ل ويف نيسران/أبريررر(،  ١٩٩٤)بريرردجتاون، بربررادوس، نيسران/أبريرررل وأيرار/مرررايو 
،عقرررردت جلنررررة التنميررررة املسررررتدامة اجتماعررررا حتضرررررييا ملرررردة ثالثررررة أيررررام  ٢٠٠٤

بشررررأن االجتمرررراع الررررردويل السررررتعراض تنفيررررذ برنررررامج العمررررل مررررن أجررررل التنميررررة 
املستدامة للدول اجلزرية الصرغرية الناميررة الررذي سريشعقد يف موريشريوس يف كرانون 

 .٢٠٠٥الثاين/يناير 
والبلردان الناميرة غرري السراحلية والردول اجلزريرة وتلقرت أقرل البلردان منروا  - ١٩٤

الصررغرية الناميرررة دعمررا واسررع القاعرردة مررن األمررم املتحرردة. ومتثررل أحررد األنشررطة 
را األونكتررراد علررى الصررعيدين التحليلرري والتنفيررذي فيمررا هبررالعديرردة الرريت اضرررطلع 

. ٢٠٠٤تقريررررررر بأقرررررل البلرررررردان منرررررروا لعررررررام “ذه البلررررردان يف إصررررردار هبررررريتعلرررررق 
وتضرررررررمن التقريرررررررر تقييمرررررررا للعالقررررررررة بررررررررني التجررررررررارة الدوليررررررررة والفقررررررررر وحيرررررررردد “

ا أن جتعررررل مررررن هنالسياسرررررات علررررى الصررررعيدين الرررروطين والرررردويل الرررريت مررررن شررررأ
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التجرارة آليرة أكثررر فعاليرررة للحررد مررن الفقرر يف أقررل البلردان منروا. وواصرل اإلطررار 
ملقدمررررة إىل أقررررل البلرررردان منرررروا، املتكامرررل للمسررراعدة التقنيررررة املتصررررلة بالتجررررارة، ا

وهررري صرررندوق النقرررد الررردويل، ومركرررز التجررارة  -وكررراالت  ٦الرررذي يترررألف مرررن 
العرراملي التررابع لألونكتراد/منظمرررة التجرررارة العامليرررة، واألونكتررراد، وبرنرررامج األمرررم 

دعم إىل تقرردمي الررر -املتحررردة اإلمنررائي، والبنررك الرردويل، ومنظمررة التجررارة العامليررة 
ا املتعلقرررررررة بالتجرررررررارة. ويف كرررررررانون هتأقررررررل البلرررررردان منرررررروا يف جمررررررال تنميرررررررة قررررررردرا

أصررررردرت منظمرررررة األغذيرررررة والزراعررررة ورقررررة بشررررأن منظمررررة  ٢٠٠٤الثرراين/ينررررراير 
األغذيررة والزراعررة والررردول اجلزريررة الصرررغرية الناميررة: التحرررديات واملسرائل الناشررئة 

 .الزراعة واحلراجة ومصائد األمسايف يف جمال
يف املائرررة مرررن مررروارده  ٧١وخصررر  برنرررامج األغذيرررة العررراملي نسررربة  - ١٩٥

يف املائررة للبلرردان املنخفضررة الرردخل الرريت  ٩٩اإلمنائيرة ألقرل البلردان منرروا ونسرربة 
وباملثررررل، كرررررعس صررررندوق األمررررم املتحرررردة  .تعرررراين مررررن عجررررز يف جمررررال األغذيررررة

للسركان معظرم مروارده وجهرروده الربناجميررة، إىل أقررل البلردان منروا والردول اجلزريرة 
ا املتعلقررررة بالسرررركان هتالصرررغرية الناميررررة، وال سرررريما الرررردول الرررريت تررررنخفض مؤشرررررا

والتنميرررة االجتماعيررررة ا فاضرررا كرررربريا عررررن املعرررايري املتفررررق عليهرررا دوليررررا. وواصررررل 
تحرررردة االضررررطالع بررررربامج بنرررراء القرررردرات يف أقررررل البلرررردان منرررروا موئرررل األمررررم امل

والبلرررردان الناميررررة غررررري السرررراحلية والرررردول اجلزريررررة الصررررغرية الناميررررة مررررن خررررالل 
خمتلررررف براجمرررره ومررررن خررررالل مكاتبرررره اإلقليميرررة. وواصرررل مكترررب األمرررم املتحررردة 

ت واجلرميررررة، باالشررررتايف مررررع أمانررررة الكمنولرررث تقرررردمي املسرررراعدة املعرررين باملخرررردرا
التقنيررررة إىل العديررررد مررررن دول جررررزر احملرررريط اهلررررادئ الرررريت   حتديرررردها باعتبارهرررا 

 مراكز مالية دولية تتسم ةطورة عالية يف جمال غسل األموال.
اعيرة آلسريا وعلى الصرعيد اإلقليمري، أبررزت اللجنرة االقتصرادية واالجتم - ١٩٦

حتقيررررررق “واحملرررررريط اهلرررررررادئ يف فريررررررق املناقشررررررة الررررررذي عقدترررررره حررررررول موضرررررروع 
األهداف اإلمنائية لأللفيرة يف أقرل البلرردان منروا مرن خرالل التعراون اإلمنرائي علرى 

را السررررررتني )شررررررنغهاي، الصررررررني، نيسررررران/أبريل هتررررر، يف دور ”الصرررررعيد اإلقليمررررري
ي علررى الصررعيد اإلقليمررري لكفالرررة األشرركال الالزمررة للتعرراون اإلمنررائ(،  ٢٠٠٤

وأسرررررفرت حلقرررررة  . اقتصررررادي يف أقررررل البلررررردان منرررروا -إحررررراز تقرررردم اجتمررراعي 
عمرل إقليميرة ملنطقرة احملرريط اهلررادئ حررول إدارة املنرراطق احلضرررية )نررادي، جررزر 

نظمرررررررت باالشررررررررتايف برررررررني اللجنرررررررة (، ٢٠٠٣فيجررررررري، كرررررررانون األول/ديسرررررررمرب 
واالجتماعيرررة آلسررريا واحملررريط اهلرررادئ وموئرررل األمرررم املتحرردة وبرنررامج  االقتصرررادية

األمررم املتحرردة اإلمنررائي وأمانررة منترردى جررزر احملررريط اهلرررادئ، عرررن وضرررع مشرررروع 
ا اللجنرررررة االقتصرررررادية آلسررررريا هتخطررررة لتحضرررررري منطقرررررة احملررررريط اهلررررادئ، اعتمرررررد

الرردورة الثامنررة  ٢٠٠٤كمررا عقرردت اللجنررة يف نيسرران/أبريل  .واحملرررريط اهلررررادئ
للهيئررررة اخلاصرررررة املعنيرررررة ببلررررردان منطقرررررة احملررررريط اهلرررررادئ اجلزريررررررة الناميررررررة والرررررريت 
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اخلرررربات والتحررديات يف مسررائل “توصررلت إىل جمموعرة مرررن التوصررريات بشررأن 
ويف إطررررار متابعررررة مررررررؤمتر ”. يررررةاإلدارة احلضرررررية يف بلرررردان احملرررريط اهلررررادئ اجلزر 

أملرررراـ، شرررررعت اللجنرررة االقتصرررادية ألوروبررررا يف تشرررجيع انضررررمام أقررررل البلرررردان 
منرروا إىل الصرررركويف القانونيررررة للجنررررة املتعلقررررة بالنقررررل، وعقرررردت باالشرررررتايف مررررع 

ريط اهلررررررادئ، يف آذار/مرررررررارس اللجنررررررررة االقتصررررررررادية واالجتماعيررررررة آلسررررررريا واحملررررر
،االجتمررررراع األول لفريرررررق اخلررررررباء املعررررين بتطررررروير وصرررررالت النقرررررل برررررني  ٢٠٠٤

أوروبررا وآسرريا، الرريت تشررمل بلرردان النقرررل العررابر الناميررة غررري السراحلية باإلضررافة 
 .إىل البلدان اليت متر يف مرحلة انتقالية يف منطقة أوراسيا

 
 الفصل الخامس

 ظام القانوني الدولي وحقوق اإلنسان الن
 تطوير حقوق اإلنسان

 ٢٠٠٢كمرررا سررربق يل أن ذكرررت يف تقريرررري املررررؤ را أيلرول/سرررربتمرب  - ١٩٧
، فرررهن ”تعزيررررز األمرررم املتحررردة: برنرررامج إلجرررراء املزيرررد مرررن التغيرررريات“،املعنررررون 

بنررررراء مؤسسرررررات قويرررررة حلقرررررروق اإلنسرررررران علرررررى الصرررررعيد القطرررررري هرررررو الرررررذي 
ا بطريقرررة هبرررعلرررى املررردى الطويرررل، محايرررة حقررروق اإلنسرررران والنررررهوض  سررريكفل،

مسرررتدامة. ومتابعرررة لرررذلك، قامرررت مفوضرررية األمرررم املتحررردة حلقرررروق اإلنسرررران، 
وجمموعرررة األمرررم املتحرردة اإلمنائيرررة، واللجنررة التنفيذيرررة للشررؤون اإلنسرررانية بوضرررع 

إجررررراءات ردف تعزيررررز هبررر، ٢٠٠٦-٢٠٠٤وإقرررررار خطررررة عمررررل مشرررررتكة للفررررتة 
األمرررم املتحررردة املتعلقرررة حبقررروق اإلنسررران علرررى املسرررتوى القطرررري. ويتمثرررل حمرررور 
تركيررررررز هررررررذه اخلطررررررة يف حتسررررررني قرررررردرات أفرقررررررة األمررررررم املتحرررررردة القطريرررررة علرررررى 
مسررراعدة الررردول األعضرررراء، بنررراء علررررى طلبهرررا، يف جهودهررررا الراميرررة إىل إنشرررراء 

حقرررروق اإلنسرررران ومحايتررررها. ويررررري اخترررراذ ترررردابري وتشرررغيل نظررررم وطنيررررة لتعزيررررز 
يف جمرراالت تقيرريم االحتياجررات، والتخطرريط، والترردريب، ولتيسررري إقامررة روابررط 
وثيقررررة بشرررركل أكرررررب بررررني الررررنظم الوطنيررررة واآلليررررات الدوليررررة حلقرررروق اإلنسرررران. 

اسرررررررربة، وتررررررروفري املررررررررواد وتتضرررررررمن اخلطررررررررة أيضرررررررا وضررررررررع األدوات املنهجيرررررررة املن
تمررررع املررررردين. جملاملرجعيررررة، السررررتخدام األفرقررررة القطريررررة، والسررررلطات الوطنيررررة، وا

ررررردف إىل تعزيرررررز دور احملررررراكم الوطنيرررررة يف جمرررررال محايرررررة هتو رررررة مشررررراريع حمرررررددة 
 .حقرروق اإلنسان

األفرقرررة وانتررردب مستشرررارون حلقررروق اإلنسررران للعمرررل يف عررردد مرررن  - ١٩٨
ولقرررد برررررهن هرررذا املفهررروم اجلديرررد نسررربيا علرررى أنررره وسررريلة فعالرررة لبنررراء  . القطريرررة

القررررردرات يف جمرررررال حقررررروق اإلنسررررران، ولرررررردعم عناصررررررر حقرررررروق اإلنسرررررران يف 
عمليرررررات السرررررالم، ويف حررررراالت الصرررررراع وحررررراالت مرررررا بعرررررد انترررررهاء الصررررراع. 
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يررا حضررور ميررداين يف أكثررر ويوجررد ملفوضررية األمررم املتحرردة حلقرروق اإلنسرران حال
مررررن مشرررراريع وبرررررامج التعررررراون  ٤٠بلرررردا، كمررررا ترررردير املفوضررررية قرابررررة  ٤٠مرررررن 

وفضررال عررن ذلررك، وبغيررة التخفيررف مررن أسررباب  .الرررتقين يف مجيرررع أرجررراء العرررامل
العنف ومرا يتصررل بررذلك مررن انتررهاكات حلقرروق اإلنسران، ومرن أجرل مكافحرة 

كررررن، إن هرررري الرررريت تشركررررت دومنررررا عررررالم، أن ظرررراهرة اإلفررررالت مررررن العقرررراب، مي
ترررؤدي إىل نكررروص التقررردم، أو وقفررره، دعيرررت املفوضرررية إىل تنسررريق التحقيقرررات 

ذه التحقيقرررررات هبرررريف االنتهاكررررات الرئيسررررية حلقرررروق اإلنسررررران، أو االضررررطالع 
 .بنفسها
روة ويعتمرد مردى التقردم احملررز يف جمرال محايرة حقرروق اإلنسرران علرر ى قر - ١٩٩

اإلطرررررار القرررررانوين الرررردويل. ومررررن األمررررور الرررريت تبعررررث علررررى التشرررررجيع مالحظرررررة 
الزيرررررررادة املسرررررررتمرة يف عررررررردد التصرررررررديقات علررررررى معاهرررررردات حقرررررروق اإلنسرررررران 
الدولية، وهو مررا يقربنررا مررن بلررو  أحررد أهررداف إعررالن األمررم املتحردة لأللفيرة. 

رة حلمايررررررة حقرررررروق جرررررم يررررررع وأود أن أشرررررري بوجررررره خررررراص إىل االتفاقيررررررة الدوليررررر
العمرررال املهرراجرين وأفررراد أسررررهم، الررريت اجتمعرررت الررردول األطرررراف فيهرررا للمررررة 

،النتخرراب عشرررة أعضرراء للجنررة  ٢٠٠٣كرررانون األول/ديسررمرب   ١١األوىل، يف 
 ٥إىل  ١ا األوىل يف الفرررتة مرررن هترروعقرررردت اللجنرررة دور  . رصررد تنفيرررذ االتفاقيرررة

وإنررين علررى اقتنرراع  . مكتررب األمررم املتحرردة يف جنيرررف،يف ٢٠٠٤آذار/مررارس 
بالرردور األساسررري الرررذي ميكرررن أن تقررروم بررره اللجنرررة يف جمرررال تعررررض لكلرررال، 
وآمل أن تقوم الردول األعضراء يف األمررم املتحرردة بكررل جهررد ممكررن لالنضررمام 

معاهررررردات إىل هرررررذا الصرررررك املهرررررم، أو التصرررررديق عليررررره، باإلضرررررافة إىل مجيرررررع 
 .حقروق اإلنسران الدوليرة األساسرية األخرى

وال تررزال أعمرررال هيئرررات اخلررررباء املنشرررأة مبوجرررب معاهررردات حقررروق  - ٢٠٠
 ١اإلنسررران تشررركل أليررة جوهريررة. ومنررذ ترراريخ صرردور تقريرررري األخرررري، وحررر  

نرررة املعنيرررة ،نظررررت اللجنرررة املعنيرررة حبقررروق اإلنسررران، واللج ٢٠٠٤حزيرران/يونيررره 
برررررراحلقوق االقتصررررررادية واالجتماعيررررررة والثقافيررررررة، وجلنرررررة القضررررراء علرررررى التمييررررررز 
العنصرري، وجلنرة حقروق الطفرل، وجلنررة القضرراء علررى التمييررز ضررد املررأة، وجلنرة 

تقريررررررا مقررررردما مرررررن الررررردول األطرررررراف، واعتمررررردت  ٨٧مناهضرررررة التعرررررذيب يف 
رح مغرررزى املعاهررردات، وتقرردم املشرررورة العمليرررة بشرررأن أربعررة تعليقرررات عامرررة توضر

تنفيرررذها. وواصرررلت اهليئرررات املنشرررأة مبوجرررب معاهررردات تنسررريق طرائرررق عملرررها، 
را مسررررراعدة الررررردول األطرررررراف علرررررى الوفررررراء هبررررروالنظررررررر يف السرررررربل الرررررريت ميكررررررن 

وقررررد وضررررعت مفوضررررية  . را املتعلقررررة بتقرررردمي التقرررراريرهترررا الفنيررررة والتزاماهتررربالتزاما
حقررررروق اإلنسررررران مبرررررادئ توجيهيرررررة لوثيقرررررة أساسرررررية موسرررررعة مشعررررردة مرررررن أجرررررل 
 تبسيط عملية تقدمي التقارير لتنظر فيها اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات.
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را يف إطرررار جمموعرررة هبرروتتررريح إجرررراءات تقررردمي االلتماسرررات، املعمرررول  - ٢٠١
الدوليرررة، فرصرررا قيمرررة لألفررررراد للسررررعي بشرررركل  مررررن معاهرررردات حقررروق اإلنسررران

مباشرررررر إىل االنتصرررررراف فيمررررررا يتعلررررررق باالنتهاكرررررات املررررردعاة حلقرررررروقهم. وعلررررررى 
مرررررن  ١٠٠مرررررردى العررررررام املاضرررررري، اعتمرررررردت هيئررررررات اخلرررررررباء مررررررا يربررررررو علرررررى 

 .املقررات واآلراء بشأن قضايا فردية
اء )املكلفررررون بواليررررات(، والررررذين وواصررررل املقررررررون اخلاصررررون واخلرررررب  - ٢٠٢

عينتررررررررهم جلنررررررررة حقرررررروق اإلنسرررررران، تقرررررردمي مسررررررالات قيمررررررة حلمايررررررة احلقرررررروق 
األساسررررية، وعلررررى امتررررداد العررررام املاضرررري، قرررام األشرررخاص املكلفررررون بواليررررات 

تقريررررا  ٢٠باإلضررررافة إىل مررررا يزيررررد علرررى  -تقريررررر إىل اللجنررررة  ٩٠بتقرررردمي  ررررو 
وقرد تناولررت هررذه التقررارير مواضرريع عديرردة تتعلرررق  -اجلمعيرة العامرة مقردما إىل 

تمرررع الررردويل باحلاجرررة إىل التمسرررك جملحبقررروق اإلنسررران،   مرررن خالهلرررا ترررذكري ا
باملعررررايري احملليرررررة والدوليررررة حلقررروق اإلنسرررران. وقررررام هرررؤالء األشررررخاص املكلفررررون 

إطرررار أنشرررطتهم املتعلقررررة بتقصرررري بلررردا يف  40بواليرررات بزيررررارة مررررا يزيررررد علررررى 
م العاجلررررررة العديرررررردة، ذات الطرررررابع السرررررري، هتومررررررن خررررررالل نررررررداءا . احلقررررررائق

بلررردا، سررراهم األشرررخاص املكلفرررون  ١٦٤والرسرررائل األخررررى املوجهرررة إىل  رررو 
بواليررررررات يف إبقرررررراء احلكومررررررات املعنيررررررة علررررررى إدراكرررررره بضرررررررورة التقيررررررد عمليررررررا 

املعرررايري الدوليررة حلقرروق اإلنسرران. وقررد التمسررت هررذه الرسررائل تررأمني بالقواعرررد و 
احلمايررررة لألشررررخاص الررررذين يشررررردعى أن حقرررروقهم قرررررد انترررررهكت، دومنرررررا مراعررررراة 
لكجررررراءات القانونيررررة الواجبرررررة، أو قامررررت، بصررررورة أعرررررم، بتوجيررررره االنتبرررررراه إىل 

حلرررررررق يف التمتررررررع الكامررررررل حبقررررررروق رررررردد اهتالظررررررواهر والتطررررررورات العامليرررررررة الرررررريت 
 .اإلنسان
وباإلضرافة إىل ذلرك، قامرت اللجنرة بوضرع آليرات جديردة علرى أسرس  - ٢٠٣

مواضرريعية بشرررأن االجترررار يف األشررررخاص، ال سرررريما النسررراء واألطفررررال، وبشررررأن 
إىل  ذه املسررألة األخرررية، طلبررتهبرروفيمررا يتعلررق  .ظرررراهرة اإلفررررالت مررررن العقرررراب

حلمايررة  ١٩٩٧اللجنررة أن أعرررني خررربريا مسرررتقال لتحرررديث جمموعرررة مبررادئ سررنة 
حقررررروق اإلنسررررران، وتعزيزهرررررا، مرررررن خرررررالل إجرررررراءات مكافحررررررة اإلفررررررالت مرررررن 
العقرررراب. وسررررريكز املقرررررر اخلرررراص املعررررين باالجتررررار يف األشررررخاص، الررررذي عشررررني 

لضررحايا االجتررار باألشررخاص،  حرديثا، علررى اجلوانررب املتعلقررة حبقرروق اإلنسرران
وقامرررررت اللجنرررررة أيضرررررا بوضرررررع آليرررررات جديررررردة  .ال سرررريما النسرررراء واألطفررررال

لكجررررررراءات اخلاصررررررة لكررررررل مررررررن أوزبكسررررررتان، وبررررريالروس، وتشررررراد، ومجهوريرررررة  
 كوريرا الدميقراطيرة الشرعبية، ومجهوريرة الكونغرو الدميقراطيرة، والسودان.

ا السررررتني، برررراليوم الرررردويل هترررواحتفلرررت جلنرررة حقررروق اإلنسررران، يف دور  - ٢٠٤
وقررررررد . ١٩٩٤للتفكرررررر يف اإلبرررررادة اجلماعيررررررة الررررريت وقعرررررت يف روانرررررردا يف عرررررام 
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حضررررتش هرررذا االجتمررراع املهرررم، الرررذي أعلنررت فيررره عرررن خطررريت للعمرررل بشرررأن 
زامرررري تعيرررني مستشرررار أقررردم منررررع وقرررروع جرميررررة اإلبررررادة اجلماعيررررة، وال سرررريما اعت

معررين مبنرررع وقرروع اإلبرررادة اجلماعيررة، ليعمرررل بشرركل وثيرررق مررع املفرررروض السررررامي 
حلقررروق اإلنسررران ومنظومرررة األمرررم املتحررردة، لضرررمان أن نكرررون جمهرررزين بشررركل 
 ١٢أفضرررررررل للتنبرررررررؤ بوقرررررررروع مثررررررررل هررررررررذه الفظررررررررائع يف املسررررررررتقبل ودرئهررررررررا. ويف 

بررررررراعتزامي تعيررررررني خرررررروان منررررررديز يف هررررررذا متروز/يوليررررررره، أبلغرررررررت جملرررررررس األمرررررررن 
 .املنصب
مشرراريف،  ٥ ٠٠٠واجتررذبت، جلنررة حقرروق اإلنسرران، هررذا العررام،  ررو  - ٢٠٥

مبرررررن فرررررريهم ممثلررررررون للرررررردول األعضرررررراء، واملنظمررررررات غررررررري احلكوميررررررة، وخرررررررباء 
مسررررتقلون، ووكرررراالت األمررررم املتحرررردة، ومؤسسررررات حقرررروق اإلنسرررران الوطنيررررة. 

تمررراع اجلرررزء االفتتررراحي الرفيرررع املسرررتوى الجتماعررات اللجنررة مررا وقرررد حضرررر اج
مرررن كبرررار املسرررؤولني احلكررروميني وةاصرررة وزراء اخلارجيرررة والعرردل،  ٨٢جمموعررره 

وعلرررى الررررغم مرررن هرررذا  . وميثررل هررذا العرردد زيررادة ملحوظررة علرررى السرررنة املاضرررية
علرى االنزعرام، تتمثرل يف  احلضرور الواسرع النطراق، ال ترزال هنرايف عوامرل تبعرث

أن عررررددا مرررررن احلكومرررررات املتهمررررة بانتهاكررررات جسرررريمة حلقرررروق اإلنسرررران قررررد 
انتشخبرررررت لعضرررررروية اللجنرررررة، ويف درجررررررة التسرررررييس العاليررررررة ملناقشرررررات اللجنررررررة، 
 .وعردم النظرر يف حراالت معينرة تشرهد انترهاكات خطررية حلقرروق اإلنسان

،باشرررررررت لررررررويس آربررررررور االضررررررطالع  ٢٠٠٤متروز/يوليرررررره  ١ويف  - ٢٠٦
ا بوصرررفها املفوضررة السررامية، إثرررر موافقرررة اجلمعيرررة العامرررة علرررى قرررراري هتمبسرررؤوليا

وخررالل العررام املاضرري، أدار السرريد برترنررد  .بشرررأن تعيينرررها لشرررغل هرررذا املنصرررب
دي ميلرررو،  رامشرراران مهرررام املفوضرررية باقتررردار يف إثرررر فاجعرررة وفررراة سررررجيو فررريريا

،املفررررروض السرررررامي حلقررررروق اإلنسررررران، وممثلرررري  ٢٠٠٣آب/أغسرررررطس  ١٩يف 
زمرريال آخررر، يف اهلجرروم اإلرهررايب الررذي  ٢١اخلرراص يف العررراق، الررذي قشتررل، مررع 

تعرررررررض لرررررره مقرررررر األمرررررم املتحررررردة يف بغرررررداد. وأغترررررنم هرررررذه الفرصرررررة ألسرررررجل 
رة مبررررادئ ومقاصررررد اإلسرررهامات املرموقرررة الررريت قررردمها فرررريريا دي ميلررررو يف خدمررر

األمررررم املتحرررردة علررررى مرررردى حياترررره الوظيفيررررة الطويلررررة الرررريت مرررارس فيهرررا مهامررره 
 .بوصفه موظفا بارزا من موظفي اخلدمة املدنية الدولية

 
 المحكمة الجنائية الدولية

مترارس احملكمرة اجلنائيرة الدوليرة مهامهرا حاليرا يف الهراي. وتشرعر األمرم  - ٢٠٧
ملرررا قامرررت بررره مرررن دور مهرررم يف إنشرررائها، ويف اختررراذ الرتيبرررات  املتحررردة بررررالفخر

، ٢٠٠٣كررانون األول/ديسرررمرب   ٣١ويف  . الالزمرررة لبررردئها يف ممارسرررة أنشرررطتها
مل تعرررررد األمانرررررة العامرررررة لألمرررررم املتحررررردة تعمرررررل بوصرررررفها أمانررررة جلمعيررررة الرررردول 
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 .األطراف
اف يف أيلرول/سرررربتمرب وعشقررردت الررردورة الثانيرررة جلمعيرررة الررردول األطرررر  - ٢٠٨
وانتخبررررت اجلمعيررررة نائبررررا للمرررردعي العررررام، وجملررررس اإلدارة للصررررندوق . ٢٠٠٣

االسرررتئماين للضرررحايا، وبقيرررة أعضررراء اللجنررررة املعنيررررة بامليزانيررررة والشررررؤون املاليررررة، 
سررررنة واعتمرررردت اجلمعيررررة النظررررام األساسرررري للمحكمررررة، باإلضررررافة إىل ميزانيررررة 

،الررررريت تشرررررري إىل أن احملكمرررررة قرررررد تشررررررع قريبرررررا يف مهامهرررررا القضرررائية.  ٢٠٠٤
وأنشرررررأت اجلمعيرررررة أيضرررررا أمانتهرررررا اخلاصرررررة، وصرررررندوقا اسرررررتئمانيا ملشررررراركة أقرررررل 

 .البلردان منروا يف أنشطتها
كررررررررانون   ٩املررررررررؤرا  ٥٨/٧٩وعمررررررررال بقرررررررررار اجلمعيررررررررة العامررررررررة  - ٢٠٩

، قامررررت األمانررررة العامررررة لألمررررم املتحرررردة باملسرررراعدة يف ٢٠٠٣رب األول/ديسررررررم
نقل املهام، بطريقرة منظمررة وسلسررة ، إىل أمانررة مجعيررة الرردول األطررراف. ووفقررا 
ألحكرام القررار نفسرره، اختررذتش أيضررا خطرروات إلبرررام اتفرراق بشرأن العالقرة برني 

ينرررهما مرررن تعررراون مسرررتقبال، األمررم املتحرردة واحملكمررة يسرتشررد برره يف مررا سررريتم ب
ويف  . ويف تسررهيل قيررام املؤسسررتني مبهامهمررا، مبوجررب الصررركويف املؤسسرررة هلمرررا

،قرررام املستشرررار القرررانوين باإلنابرررة، نيابرررة عرررين، ومررردير  ٢٠٠٤حزيرران/يونيررره  ٧
مكتررررررب رئرررررريس احملكمررررررة اجلنائيررررررة الدوليررررررة، بررررررالتوقيع برررررراألحرف األوىل علررررررى 

اتفررررراق العالقرررررة املتفررررراوض بشرررررأنه، وانترررررهت بررررذلك املفاوضررررات علررررى مشرررررروع 
املسرررتوى اإلجرائررري. ويرررتعني عرررن اآلن أن تقررروم اجلمعيرررة العامرررة ومجعيرررة الررردول 
األطرررراف يف نظرررام رومرررا األساسررري للمحكمرررة اجلنائيرررة الدوليرررة برررهقرار االتفررراق، 

 .قبرل التوقيرع عليه ودخوله حيز النفاذ
،كرررران عرررردد الرررردول األطررررراف يف نظررررام  ٢٠٠٤متروز/يوليرررره  ٢٣ويف  - ٢١٠

دولررررررة. وعلررررررى الرررررررغم مررررررن  ٩٤رومرررررا األساسررررري للمحكمررررررة اجلنائيررررررة الدوليررررررة 
تبرراطؤ وترررية االنضرررمام إىل النظرررام املرذكور، والتصرديق عليره، ال أزال علررى ثقررة 

لعرردد الرردول املنضررمة.  ١٠٠قريبرررا الررررقم  بأنررره ميكرررن لنرررا االفترررراض بأننرررا سرررنبلغ
وسررررتمثل املشرررراركة العامليررررة يف نظرررررام رومرررررا األساسررررري إسرررررهاما راسرررررخ األثرررررر يف 
قضرررية العدالرررة يف عرررامل ال يرررزال يرتكرررب فيررره العديررردون، دومنرررا عقررراب، جررررائم 

 . نررهائيبشرعة يقشعر هلا ضمري البشرية. وينبغرري أن يظررل حتقيررق ذلررك هرردفنا ال
ومررررررررة أخررررررررى، أناشرررررررد تلررررررك البلرررررردان الرررررريت مل تنضررررررم بعرررررررد إىل نظرررررررام رومرررررررا 
األساسري، أو تصرردق عليرره، أن تنظررر يف القيررام برذلك. ولقرد سرررين أن جملررس 

،مل يرررررردد الطلررررررب الررررررذي كرررررران يدرجررررره يف  ٢٠٠٤األمررررررن، يف حزيرران/يونيرررررره 
يررة الدوليرررة، خرررالل مرردة اإلثرررين عشرررر السرنوات املاضررية برأن متتنررع احملكمرررة اجلنائ

شررهرا التاليرة، عرن برردء أو مباشررة أيرة إجررراءات للتحقيرق أو املقاضراة، يف حالرررة 
إثررررارة أي قضررررية تشررررمل مسرررؤولني أو مررروظفني ترررابعني لدولرررة مسرررالة، ليسرررت 
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طرفرا يف نظررام رومرا األساسررري، فيمررا يتصرررل برأي عمررل أو إغفرال يتعلررق بعمليررة 
ا. وميثررررل هرررذا التطرررور هتا األمرررم املتحررردة، أو أنشررررأهبررريرررات الررريت أذنرررت مرررن العمل

إسرررهاما ملحوظرررا يف اجلهرررود الررريت تبرررذهلا املنظمرررة لتعزيرررز احررررتام العدالرررة وحكررررم 
 .القرانون يف الشؤون الدولية

 
 المحاكم الدولية 

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
يوغوسررررالفيا السررررابقة العمررررل يف تنفيررررذ واصررررلت احملكمررررة الدوليررررة ل - ٢١١

و ( ٢٠٠٣)١٥٠٣اسررررررتاتيجية اإلجنررررراز الررررريت أيررررردها جملرررررس األمرررررن يف قراريررررره 
وتعمرررل دوائرررر احملكمرررة الرررثالث بطاقترررها الوظيفيرررة الكاملرررة،  (.٢٠٠٤) ١٥٣٤

إذ تنظرررررر يف سرررررت قضرررررايا يف آن واحرررررد، وتعرررررد للشرررررروع يف النظررررررر يف قضررررررايا 
 ٦ة، حاملررررا يررررتم االنتررررهاء مررررن القضررررايا الرررريت يررررري النظررررر فيهررررا. ويف جديررررد

ألرررررف مرررررن قواعرررررد  ٢٨،قرررررام القضررررراة بتعرررررديل القاعررررردة  ٢٠٠٤نيسررررران/أبريل 
اإلجررررررراءات واإلثبرررررررات للمحكمررررررة، امتثرررررراال لتوجيرررررره جملررررررس األمررررررن يف القرررررررار 

حملكمرررة علرررى أبررررز ام اهترررالررررذي يرررردعو إىل أن تركررررز لررروائح ا(،  ٢٠٠٤ )١٥٣٤
القرررادة الررررذين يشررررتبه يف حتملهررررم املسررررؤولية العظمرررى عررررن اجلررررررائم الررررريت ترررردخل 

 .ضمن الوالية القضائية للمحكمة
وقامررررت احملكمررررة برررردور نشررررط يف إعررررداد املؤسسررررات القضررررائية احملليررررة  - ٢١٢

حملالرررررررررة مرررررررررن احملكمرررررررررة. يف دول يوغوسررررررررالفيا السرررررررررابقة، للنظرررررررررر يف القضررررررررايا ا
 ٢٠٠٣تشررررررين األول/أكتررررروبر  ٣٠واستضررررافت احملكمرررررة مرررررؤمترا للمررررا ني، يف 

مليرررررون يرررررورو لتغطيرررررة مصررراريف الررردائرة املخصصرررة للنظرررر  ٧،١٥،الرررررذي مجرررررع 
يف جرررررررائم احلرررررررب املخطررررررط هلررررررا، داخررررررل حمكمرررررررة الدولرررررررة اخلاصرررررررة بالبوسرررررررنة 

و  (٢٠٠٣) ١٥٠٣روع أقررررررره جملررررررس األمررررررن يف قراريرررررره واهلرسرررررك، وهررررررو مشرررررر
ويتوقررررع هلررررذه الرررردائرة، الرررريت يقرررروم بهنشررررائها مكتررررب املمثررررل (. ٢٠٠٤) ١٥٣٤

السررررررامي يف البوسررررررنة واهلرسررررك، أن تباشررررر أعماهلررررا حبلررررول كررررانون الثاين/ينرررراير 
ه الررردائرة قرررادرة ،ورهنررررا بترررروفر مرافررررق االحتجرررراز الكافيرررة، سرررتكون هرررذ ٢٠٠٥

علررى النظررر يف القضررايا احملالررة إليهرررا مرررن احملكمرررة، بعرررد وقرررت قصرررري مرررن ذلرررك 
التررراريخ. وتقررروم احملكمرررة أيضررررا بعررردد مرررن املبررررادرات املتخرررذة لتقاسرررم اخلررررربات 
واملعلومررررات مررررع السررررلطات الوطنيررررة لكرواتيررررا، وصررررربيا واجلبررررل األسررررود، حرررر  

يل إمكانيرررة إحالرررة القضرررايا إىل االختصاصرررات القضرررائية احملليرررة يف يتسرررر  تسرررره
 .هذه الدول
وجتررررى سرررت حماكمررررات يف الرررردوائر االبتدائيررررة الررررثالث يف احملكمررررة،  - ٢١٣

قضررررررية أخرررررررى، عرررررردد  ٢٠وجممرررررروع املتررررررهمني فيهرررررا  انيرررررة أشرررررخاص. وهنررررررايف 
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بقة للمحاكمرررررة. وقرررررد شرررررخ ، ال ترررررزال يف املرحلرررررة السرررررا ٣٤املترررررهمني فيهرررررا 
شخصرررررا. وقرررررد قررررردم بعرررررض املترررررهمني  ١٨ارتفرررررع عررررردد املقررررررين يتررررررائمهم إىل 

املقرررررين يترررررائمهم أدلررررة مهمررررة بشررررأن اجلرررررائم الرررريت ارتكبوهررررا، واألحررررداث الرررريت 
حكمررا خررالل السرررنة املاضرررية، أمرررا  ١٤شررهدوها. وأصرردرت الرردوائر االبتدائيررة 

مررررررن الشررررررهود  ٤١٠فقررررررد أصرررررردرت ثالثررررررة أحكررررررام. وأدىل دوائررررر االسررررتئناف 
،كررررررررران عررررررررردد  ٢٠٠٤متررروز/يوليررررررررره  ٢٠م أمرررررررررام احملكمرررررررررة. ويف هتبشرررررررررهادا

شخصررررا. وحولررررت  ٥٩احملتجرررررررزين يف مرفرررررررق االحتجررررررراز الترررررررابع للمحكمرررررررة 
األعضررررراء لررررق ضررررراء فترررررـر احملكمررررة شخصرررررني مررررردانني إىل اثنرررررتني مرررررن الررررردول 

 .عقوبتهما: حولل أحدلا إىل النمسا، وحول اآلخر إىل النرويج
شخصررررا مررررن األشررررخاص الصررررادرة حبقهررررم لرررروائح  ٢٠وال يررررزال  ررررو  - ٢١٤
رام، مبررررن فرررريهم بعررررض العناصررررر العسرررركرية واملسررررؤولني السياسرررريني السررررابقني هترررا

ان كررارادزيتش، وراتكررو مالديررتش، وأنرريت غوتوفينررا، رفيعررري الرتبرررة، وأبررررزهم رادوفررر
تمررع الرردويل، وال سرريما جملمطلقررري السرررراح. ويظرررل التعررراون الكامرررل مرررن طرررف ا

دول يوغوسررررالفيا السررررابقة، مسررررألة ذات أليررررة أساسررررية إلجنرررراز الواليرررة املنوطرررة 
هرررررا علرررررى ا يف الوقررررت احملرررردد، واسررررتمرار تأثري هتررررباحملكمررررة، واالنتهرررراء مررررن عمليا

،أبلرررررررغ  ٢٠٠٤أيرار/مرررررررايو  ٤سررررررريادة القررررررانون يف يوغوسررررررالفيا السرررررررابقة. ويف 
رئررررريس احملكمرررررة جملرررررس األمرررررن عررررن إخفررررراق صرررررربيا واجلبرررررل األسرررررود دائمرررررا يف 

مرررررررن النظرررررررام األساسرررررري للمحكمررررررة،  ٢٩را، مبوجرررررررب املرررررررادة هتررررررالتقيرررررررد بالتزاما
را. وذكررررررر ذلررررررك هبرررربرررررات اخلاصررررررة مرررررن قواعررررد اإلجررررررراءات واإلث ٣٩والقاعرررردة 

التقريررر أن درجررة تعرراون صررربيا واجلبررل األسرررود مرررع احملكمرررة أخرررذت يف التررردين 
،ووصرررل هرررذا  ٢٠٠٣بعرررد االنتخابرررات الرريت أجريررت يف كررانون األول/ديسرررمرب 

 .التعراون حاليرا علرى درجرة يكراد ينعدم فيها متاما
 

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
عملرررت احملكمرررة اجلنائيرررة الدوليرررة لروانررردا علرررى حتقيرررق األهرررداف الررريت  - ٢١٥

لررررس جملالرررذي حيرررث فيرررره ا(،  ٢٠٠٣ )١٥٠٣حررررددها جملررررس األمرررن يف قرررراره 
،وإمتررررررام احملرررررراكم  ٢٠٠٤را حبلرررررول عررررررام هتررررراحملكمررررررة علررررررى االنتررررررهاء مررررررن حتقيقا

ويبلررغ . ٢٠١٠تئناف بنهايرررة عرام ،وحمررراكم االسرر ٢٠٠٨االبتدائيررة حبلرررول عررام 
 .مترررهما ٢٣حكمرررا، ختررر   ١٧ا احملكمرررة هتحاليررا عرردد األحكررام الرريت أصرردر 

مترررررهما يف مراحررررررل خمتلفررررررة. وقرررررد عشررررررززت القرررررردرة  ١٩وجترررررري حاليررررررا حماكمررررررة 
القضررررائية للرررردوائر االبتدائيرررة إثرررر مسررراح جملرررس األمرررن بتعيرررني قضررراة خمصصرررني، 

ليرررررا أن يعملررررروا يف أي وقرررررت مرررررن األوقرررررات. واخترررررذت ميكررررن لتسرررررعة مهرررررم حا
إجررراءات إضررافية لتبسرريط العمليرررة القضررائية. وعلررى سررربيل املثرال، توجرد حاليررا 
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جلنرة حماكمرة، تتشرركل مررن ممررثلني عررن الرردوائر، واالدعرراء، وقلررم احملكمررة، وقرد 
ها، بشرررركل عهررررد إليهررررا بررررالتخطيط لكجررررراءات السررررابقة للمحكمررررة، وتبسرررريط

 .يضرمن أن تكرون القضايا جاهزة للنظر فيها أمام احملكمة يف املواعيد احملددة
أنشرر  منصرررب (،  ٢٠٠٣ )١٥٠٣ويف إثررر اخترراذ قرررار جملررس األمررن  - ٢١٦

مرردع عررام مسررتقل للمحكمررة. وقرررام املرردعي العررام باسررتعراض القضررايا، وحررردد 
كمررررررة، وأيررررررا منررررررها ميكررررررن إحالترررررره إىل أيررررررا منررررررها ينبغرررررري النظررررررر فيرررررره أمررررررام احمل

وتتخررذ اآلن خطرروات  .االختصاصرررات القضرررائية الوطنيرررة، إلجرررراءات املقاضررراة
عمليررررة لتقيرررريم مرررردى مالءمررررة بعررررض الررررنظم الوطنيرررررة، مبرررررا يف ذلرررررك يف روانررررردا، 

 .للنظر يف القضايا بشكل ميتثل للمعايري الدولية
دعم إىل هيئررررات أخررررررى لتسرررررهيل ويواصررررل قلررررم احملكمررررة تقرررردمي الرررر - ٢١٧
دف احلرد مرن رسروم أتعراب هبرويرتم إصررالح نظرام املسراعدة القانونيرة  . أعماهلرا

وقررررام قلرررم احملكمرررة برررالتوقيع علرررى اتفاقرررات  . الرررردفاع غررررري الضرررررورية أو املفرطررررة
بشررررأن إنفرررراذ األحكررررام مررررع فرررررنس ا، وإيطاليررررا، والسررررويد، ويعمرررررل مررررن أجررررل 

ة مررع بلرردان أخرررى، مبررا فيهررا هببكررر مررن إبرررام اتفاقررات مشررااالنتهرراء يف وقررت م
 .رواندا
 

 المحكمة الخاصة لسيراليون
خرررالل السرررنة املاضرررية، واصرررلت احملكمرررة اخلاصرررة لسررررياليون، وضرررع  - ٢١٨

م يتحملررررون املسرررررؤولية هنرررراألسرررررس للشرررررروع يف حماكمررررة أولئررررك الررررذين يررررد عى أ
الصررراع الررذي شرررهده ذلرررك البلرررد.  العظمرررى عرررن الفظرررائع الررريت ارتكبرررت أثنررراء

،أصرررررردرت احملكمررررررة اخلاصررررررة أحررررردث لررررروائح  ٢٠٠٣أيلرول/سرررررربتمرب  ١٦ويف 
امها وأمرا باالعتقال ضد سرانتيغي بوربرور كرانو، الررذي كرران قررد اعتقررل وهررو هتا

قيررد احتجرراز سررلطات سرررياليون توطئررة حملاكمترره بتهمررة اخليانررة، ونقررل إىل مرفرررق 
بع للمحكمررررة اخلاصررررة. وحرررر  هررررذا الترررراريخ، وافقررررت احملكمررررة االحتجررررراز الترررررا

 ٢٠٠٣كرررانون األول/ديسرررمرب   ٥ويف  .رامهتررالئحرررة ا ١٣اخلاصررة علرررى إصررردار 
رام الصررادرتني حبررق فرررادي سررانكوه، وسررام هتر،سرحب املردعي العررام الئحرريت اال

ام ال يرررزاالن رهترررمررررا. وهنررررايف شخصرررران وجهررررت إليهمررررا الئحتررررا اهتبوكرررراري، لوفا
طليقرررررني، ولرررررا جررررروين بررررررول كرومررررررا، وتشررررررارلز تيلررررررور؛ وهنررررررايف تسررررررعة آخرررررررون 

 .م غري مذنبنيهنحمتجرزون لدى احملكمة اخلاصة، وقد دفع مجيعهم بأ
،أصررررردرت الررررردائرة االبتدائيرررررة  ٢٠٠٤كرررررانون الثرراين/ينررررراير   ٢٨ويف  - ٢١٩

رات، بررررردال مرررررن تسرررررع حمررررا كمرررررات قرررررررارات، يررررررتم مبوجبهررررا عقررررد ثررررالث حماكمرررر
 . مسرررتقلة، ختررر  تسرررعة مرررن املترررهمني املوجررودين حاليرررا قيرررد احتجررراز احملكمرررة
وبررردأت احملاكمتررران يف قضرررييت قررروات الررردفاع اجلررروي، واجلبهررة الثوريررة املتحرردة، 
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،علرررررى التررررروايل. ويتوقرررررع أن تبرررردأ  ٢٠٠٤متروز/يوليررررره  ٥حزيران/يونيررررره، و  ٣يف 
،  ٢٠٠٤لررس الثرروري للقرروات املسررلحة، يف خريررف عررام جملحملاكمررة يف قضررية اا

 .عنردما يرتم تعيني الدائرة االبتدائية الثانية
ولقد أمكن للمحكمرة اخلاصرة أن حتررز تقردما يف أعماهلرا يف ظرل حالرة  - ٢٢٠

دائمررررررة مرررررررن عرررررررردم االسررررررتقرار املرررررررايل والقيرررررررود املاليرررررررة. ولقررررررررد أمكرررررررن تررررررررأمني 
مليررررررون دوالر للسرررررنة األوىل مرررررن العمرررررل  ١٩رات التمويليررررررة، البالغررررررة االحتياجررررر
بشرررررركل كامررررررل، مرررررن خرررررالل (،  ٢٠٠٣حزيرران/يونيرررررره  - ٢٠٠٢)متوز/يوليررررره 

التربعررات. بيررد أنرره، خررالل السررنة املاضررية، اتضررح أن التربعررات املعلنرررة واملقدمرررة 
تمويررل العمليررات للفترررة مررة برراألمر لررن تكفرري لتهبالفعرل مرن جمموعررة الرردول امل

را ضرررورية للقيررام هنرالزمنيرة الرردنيا احملررددة برثالث سرنوات، والريت سربق أن بينرتش أ
م، وحمرررراكمتهم. هتبرررررالتحقيق مرررررع عررررردد حمررررردود جررررردا مرررررن املتهمررررني، ومقاضررررا

 ، ونتيجررة السرررتمرار هرررذه احلالرررة مرررن عررردم الررريقني فيمرررا يتعلرررق بالتمويررل، طلبررتش
مليررررون  ٤٠،مررررن اجلمعيررررة العامررررة، تقرررردمي إعانررررة مببلررررغ  ٢٠٠٤مررررارس /يف آذار

مليررررون دوالر منررررها للفترررررة مررررن  ٧،١٦ختصررر   -دوالر إلجنررراز عمرررل احملكمرررة 
،واصرر  املبلررغ البرراقي،  ٢٠٠٤كررانون األول/ديسررمرب  ٣١متروز/يوليررره إىل  ١

عامرررة، مبوجرررب وأذنرررت اجلمعيرررة ال. ٢٠٠٥مليررررون دوالر لسررررنة  ٣،٢٣وقيمترررره 
، بتخصررري  مبلرررغ لكعانرررة ٢٠٠٤نيسران/أبريررررل  ٨،املررررؤرا  ٥٨/٢٨٤قرارهرررا 

 ١مليررون دوالر، مررن خمصصررات امليزانيررة العاديررة، للفتررررة مررن  ٧،١٦ال يتجرراوز 
وسرررأقدم تقريررررا إىل اجلمعيررررة . ٢٠٠٤كرررانون األول/ديسرررمرب   ٣١متوز/يوليررره إىل 
ضرع هرذه اإلعانرة، وسرألتمس املوافقرة ا التاسعة واخلمسرني عرن و هتالعامرة يف دور 

 .على اإلفرام عرن الرصريد املتبقي
وبعرد انقضرراء عررامني فقرط مررن قيرام احملكمررة اخلاصرة بأعماهلررر ا، تشررررع  - ٢٢١

اآلن يف التحضرررررررررري ملرحلررررررررررة مررررررررررا بعررررررررررد احملاكمررررررررررات، بالعمررررررررررل علررررررررررى وضررررررررررع 
األعمرررررررررال. وستشرررررررررمل معانررررررررراة اسرررررررررتاتيجيتيها املتعلقرررررررررتني باإلجنررررررررراز وانترررررررررهاء 

االسررررررررتاتيجيتان تقلررررررري  األنشرررررررطة األساسرررررررية للمحكمرررررررة، ووضرررررررع اآلليرررررات 
الالزمرررة ملواصررررلة أنشررررطتها الضرررررورية املتبقيررررة، تاركررررة خلفهررررا إرثررررا يؤكررررد علرررر ى 
 . ضررررورة املسرراءلة عررن االنتهاكررات الرريت ترتكررب حبرررق القرررانون اإلنسررراين الررردويل

فضرال عرن ذلررك، فمررن املررأمول فيرره أن تقرردم املسررالات يف جهررود اإلصررالح و 
القانونيررررة يف سرررررياليون، مررررن خررررالل نشرررررر املعلومررررات املتعلقررررة بعمررررل احملاكمرررررة 
اخلاصرررررة، ونقرررررل اخلرررررربات، واملعررررردات، واملرافرررررق، لتسرررررخريها خلدمررررة األوسرررراط 

 .القانونية احمللية
 

 انونتعزيز سيادة الق
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،نظرررررر جملرررررس األمرررررن بشررررركل عرررررام،  ٢٠٠٣أيلررول/سررررربتمرب  ٢٤يف  - ٢٢٢
للمررررررة األوىل، يف موضررروع العدالرررة وسررريادة القرررانون. ويف بيررران أدليرررتش بررره أمرررام 

ا األمانرررة العامرررة هتلررس، شرراطرتش األعضرراء عرررددا مرررن الرردروس الررريت اسرررتفادجملا
التعامرررل مرررع حررراالت مررا بعررد الصررراع، ويف  را علرررى مرررر السرررنوات يفهتررمرررن خررربا 

ا التمررررزق. ومررررن أهررررم هبتمعرررات الررريت أصررراجملحماولرررة املسررراعدة علرررى إعرررادة بنررراء ا
هررررذه الرررردروس املسررررتفادة هررررو أنرررره مررررن واجبنررررا أن جنعررررل مررررن سرررريادة القرررررانون 
ررررا والعدالرررة أهررردافا مركزيرررة لعملياتنررررا مررررن أجررررل السررررالم؛ ذلررررك أن النرررراس حينم

ررررررم مبررررررأمن مررررررن اجلرميررررررة، أو يفقرررردون الثقررررة يف االنتصرررراف عمررررا هنال يشررررررعرون أ
م بعمليرررة السررالم، ويكرررون هنارتشكررب مررن مظررامل يف املاضرري، سررروف يتبررردد إميرررا

وفيمرررا ارر  إعرررادة توطيرررد سررريادة القرررانون،  . ايرررة املطرررافهنمرر ل اإلخفررراق يف 
ررررر تركيزنررررا، كمررررا فعلنررررا أحيانررررا يف السررررابق،  الحظررررتش أنرررره ال ميكررررن لنررررا أن نقصب

علرررى إعرررادة بنررراء مؤسسررات إنفرراذ القررانون. وعوضررا عررن ذلرررك، علينرررا أن نترررب  
الشرررررررطة، واملرررررردععون  -جررررررا شررررررامال ينررررررتظم كامررررررل عمليررررررة العدالرررررة اجلنائيرررررة هن

لسرررجون. وكررران العررررامون، وحمررررامو الرررردفاع، وموظفررررو احملرررراكم، ومسررررؤولو إدارة ا
رررتش برره وجررود حاجررة إىل حتاشررري النرررهج القرررائم علرررى  الرردرس الثرراين الرئيسرري ذك 

وخالفرررا لرررذلك، يرررب علينرررا ”. حجرررم واحرررد مناسرررب للجميرررع“فكررررة وجرررود 
أن نضررررع احللرررول الررريت تالئرررم بشررركل حمررردد الظرررروف والتقاليرررد احملليرررة. وعلينررررا 

ننرررررا نررررردريف مرررررا هرررررو األفضرررررل، إذ ينبغررررري لنرررررا أيضررررا أن نقرررراوم إغررررراء الررررتفكري بأ
ا علرى إيراد حلوهلرا هتإشرررايف األطررراف الفاعلررة احملليرررة، منرررذ البدايرررة ، ومسراعد

اخلاصررررة، وفيمررررا اررررر  السرررررعي إىل حتقيرررررق العدالرررررة، حرررررددت وجرررررود حترررررديني 
و أبعرررررد مرررررن مسرررررألة رئيسررررريني. ويتمثرررررل أوهلمرررررا يف ضررررررورة أن ننظرررررر إىل مرررررا هررررر

املسرررررررؤولية الفرديررررررة عررررررن اجلرررررررائم اخلطررررررررية، وأن نرررررررويل اهتمامرررررررا أكررررررررب لتلبيرررررررة 
تمعررات األوسرع نطاقرا الريت ينتمررون إليهررا، علررى حررد جملاحتياجرات الضرحايا، وا

وقرررد يعرررين ذلرررك أننرررا سرررنحتام، مرررن وقرررت آلخرررر، إىل تكملرررة احملررراكم  . سرررواء
رات أخرررررى، مررررن قبيررررل جلرررران تقصرررري احلقررررائق، وجلرررران التحقيرررق، اجلنائيررررة ب ليررر

وبررررامج التعويضرررات. ويتمثرررل التحررردي الرئيسرررري الثرررراين يف كيفيررررة التوفيررررق بررررني 
، فرررهن  مطالرررب العدالررة واملصرراحلة، عنرردما يقررع بينرررهما تضرررارب. وكمرررا الحظرررتش

أحيانرررا عقبرررة علرررى السررررعي دومنررررا هرررروادة إىل حتقيرررق مطلرررب العدالرررة قرررد يشررركل 
طريرررق السرررالم، جررراعال مرررن الصرررعب التوصرررل إىل اتفرراق يوقررف سررفك الرردماء، 
أو يعررررر ض للخطررررر اتفاقررررا هشررررا للسررررالم، جرررررى التوصررررل إليررررره بشرررررق األنفررررس. 
ويعين هذا أنه قرد يررتعني علينررا أ حيانررا القبررول مبررا هررو أقررل مررن العدالررة كاملررة، 

ردائل للجرررروء إىل املقاضررررراة، مثررررل عمليرررررات تقصررررري أو أننررررا  تررررام إىل وضررررع برررر
احلقررررائق واملصرررراحلة، أو أنرررره يتعرررني علينرررا تأجيرررل اليررروم الرررذي ميثرررل فيررره املرررذنبون 
أمررام احملكمررة. ويف أحيررران أخررررى، قرررد ال يكرررون لنررا مررن خيررار سررروى أن نقبرررل 
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ق علرى املردى مبخراطر السرال م، آملررني يف أن سررالما يقرروم علررى العرردل، يتحقرر
 .الطويل، سيكون أكثر ضمانا، ورمبا يكتب له البقاء

،قررردمتش تقريررررا إىل جملرررس األمرررن حرررددت  ٢٠٠٤ويف آب/أغسررطس  - ٢٢٣
فيررررره عرررررددا مرررررن الررررردروس العمليرررررة األخررررررى الررررريت تعلمناهرررررا،  رررررن يف األمانرررررة 

فيمررا يقرروم برره مررن  لررس، ويفيررد منهررا،جملرال، وقرررد يطبقهرررا اجملررالعامرررة، يف هرررذا ا
ومررن بررني هررذه الرردروس ذات األليرررة املركزيررة طائفررة مررن  . أعمررال يف املسررتقبل
را هبرر، الرريت اقرتحررت أنرره ينبغرري للمنظمررة التقيررد ’القواعررد األساسررية‘املفرراهيم، أو 

را. ومرررن برررني هتررعنرررد التفررراوض بشرررأن اتفاقرررات السرررالم، وإقررررار الواليرررات لعمليا
رورة رفرررض أي إقررررار ملرررنح عفرررو عرررام عرررن اإلبرررادة اجلماعيرررة أو هرررذه القواعرررد ضررر

جررررررائم احلررررررب، أو اجلررررررائم املرتكبرررررة ضرررررد اإلنسرررررانية، وضرررررمان أال يرررررؤدي أي 
عفرررو مشرررنح يف السرررابق بشرررأن هرررذه اجلررررائم إىل إبطررال احملاكمررة أمررام أي حمكمررة 

نرب إنشرراء أي حمكمرة ميكرن تنشئوها األمرم املتحردة، أو تسراعد يف أعماهلرا؛ جت
أن تصرررردر أحكامرررررا تقضرررري بعقوبرررررة اإلعرررردام، أو املشررررراركة بشرررركل مباشررررررر يف 
أعماهلررررا؛ وضرررمان أن احملررراكم الررريت تنشرررئها األمرررم املتحررردة، أو تقرررردم املسرررراعدة 
هلرررررا، ترررررتم تشررررركيلها وتنظيمهرررررا بشرررركل يضررررمن أن عمليررررة املقاضرررراة واحملاكمررررة 

معرررايري الدوليرررة املقرررررة، فيمررا ارر  اسررتقاللية اهليئررة تتسررم باملصرررداقية، ومتتثرررل لل
القضررائية وحيادهررا، وممارسررة املرردعني العررامني ألعمررراهلم بشررركل يتسرررم بالفعاليررة 
واحليررراد واإلنصررراف، ونزاهرررة العمليرررة القضرررائية؛ ويف احلررراالت الررريت يتررروخى فيهرررا 

ضرررررحة فيمرررررا اررررر  إقامررررررة حمررررراكم خمتلطرررررة، والررررريت ال توجرررررد فيهرررررا ضرررررمانات وا
اتصرررراف اهليئرررررة القضرررررائية احملليرررررة باملوضرررروعية واحليرررراد واإلنصرررراف، سررررواء كرررران 
ذلرك بصرفة فعليرة أو مشتوقعررة، يررتم اإلصرررار علررى أن تكرررون غالبيررة القضرراة مرررن 
القضررررراة الررررردوليني، وأن يتررررروفر مررررردع عرررررام دويل؛ واالعترررررراف حبقررررروق الضررررررحايا 

العمليررررررررات ذات العالقررررررررة تشررررررررمل ترررررررردابري حمررررررررددة  واحرتامهررررررررا، وضررررررررمان أن
ملشررررررراركتهم ومحايتررررررهم؛ واإلقرررررررار برررررراختالف األثررررررر الررررررذي ختلفرررررره الصرررررررراعات 
واجلررائم الدوليرة علررى النسرراء، واالسرتجابة لرذلك؛ وكفالرة ترروفري املرروارد الكافيررة 

ت العدالررة االنتقاليررة وذلررك للمبرررادرات اهلادفرررة إىل إعرررادة سررريادة القرررانون وآليررا
مررن خررالل إنشرراء آليررات التمويررل القابلرررة لالسرررتمرار واملسرررتدامة، مبررا يف ذلررك، 
يف احلرررررراالت الرررررريت تشررررررمل حمرررررراكم ترعاهررررررا األمررررررم املتحرررررردة، مراعرررررراة أن يررررررتم 
التمويرررل، ولرررو بشررركل جزئررري، مرررن خرررالل االشررررتاكات املقرررررة. وأعلنرررتش أيضرررا 

ري إصرررردار تعليمرررات إىل اللجنرررة التنفيذيررررة املعنيررررة بالسررررالم واألمررررن، عررررن اعتزامررر
الررريت شررركلتها، لتقررروم بررراقرتاح إجرررراءات عمليررة بشررأن املسررائل الرريت نوقشررت يف 
تقريررري، بغيررة تعزيررز دعررم األمرررم املتحررردة للعدالرررة االنتقاليرررة وسرريادة القررانون يف 

 . تعيش مراحل ما بعد الصراعالبلدان اليت تشهد صراعات، والبلدان اليت
،عينررت منسررررقا متفرغرررا مررررن أجرررل تررررأمني  ٢٠٠٣ويف أيلول/سررربتمرب  - ٢٢٤
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وتنظرريم املسرراعدة الريت سرتقدمها األمررم املتحرردة إىل حكومررة كمبوديررا، مبوجررب 
،بشررررررأن إنشرررررراء غرررررررف اسررررررتثنائية  ٢٠٠٣اتفاقنررررررا املعقررررررود يف حزيررررررران /يونيرررررره 

حلاليرررررة لكمبوديرررررا، مرررررن أجرررررل مقاضررررراة االنترررررهاكات اخلطررررررية داخرررررل احملررررراكم ا
للقرانون الكمبرودي والقرانون الرردويل، الرريت ارتكبررت أثنرراء فترررة حكررم كمبوتشريا 
الدميقراطيرررة. ومرررن أجرررل تكررروين صرررورة أفضرررل عررررن االحتياجررررات احملتملررررة هلررررذه 

رررررررررروم بنرررررررررره، يف كررررررررررانون الغررررررررررف االسررررررررررتثنائية، أرسررررررررررلت بعثررررررررررة ختطرررررررررريط إىل بن
ونتيجررررررررة . ٢٠٠٤،وبعثرررررررررة أخرررررررررى، يف آذار/مرررررررررارس  ٢٠٠٣األول/ديسرررررررررمرب 

لررررررذلك،   التوصرررررل إىل اتفرررررراق مرررررع كمبوديررررررا بشرررررأن جمموعرررررة مرررررن برررررارامرتات 
التخطررريط الرئيسرررية. و  أيضرررا حتديرررد أمررراكن مناسررربة ختصررر  لقاعرررة احملكمررة، 

ات العالقرررررة وخررررردمات الررررردعم، كمرررررا أشعررررردت تقرررررديرات وإليرررررواء املؤسسرررررات ذ
تفصررريلية لترردرم يف امليزانيرررة، وسأشرررع قريبرررا يف توجيرره نررررداء إىل الررردول يف هررررذا 
الصردد، وسرأقدم تقريررا متعمقررا إىل الرردورة التاسررعة واخلمسررني للجمعيررة العامررة 

وجررررررود حكومررررررة بشررررررأن مررررررا   إحرررررررازه مررررررن تقرررررردم. ويف غضرررررون ذلرررررك، ومررررررع 
جديرررردة، أكرررردت السررررلطات الكمبوديررررة أن التصررررديق علررررى االتفررراق سررريكون 

 .من املسائل ذات األولوية على جدول أعمال اجلمعية الوطنية
وخرررالل العرررام املاضررري،   إيرررداع  رررس معاهررردات جديررردة متعرررددة  - ٢٢٥

ات السرررارية الررريت   األطرررراف لررردي ، وبرررذلك يصررربح العررردد اإلمجرررايل للمعاهرررد
ودخلررررت عشررررر معاهرررردات تتعلررررق حبقرررروق  .معاهرررردات ٥١٠إيررررداعها لرررردي  

اإلنسران، والصرحة، واجلرميرة املنظمرة عرررب احلرردود الوطنيرة، والبيئرة، حيرز النفراذ. 
وسرررريطلق، هررررذا العررررام، علرررررى االحتفرررررال السرررررنوي املتعلرررررق باملعاهررررردات الررررذي 

:املعاهرررردات  ٢٠٠٤جمررررال الرتكيررررز لعررررام “ى ،مسررررم ٢٠٠٠شرررررعت فيرررره عررررام 
ويف آذار/مررررارس، دعررروت احلكومرررات إىل املشرررراركة ”. املتعلقرررة حبمايرررة املررردنيني

يف هرذه املناسربة، الريت سرتنظم أثنراء انعقراد الردورة التاسررعة واخلمسررني للجمعيررة 
كة يف إطررررار وقررررد وعرررردت بتقرررردمي املسرررراعدة التقنيررررة الضررررورية للمشرررار  . العامررررة

املعاهرررردات املتعررررددة األطررررراف، وذلررررك للرررردول الرررريت تطلررررب تلررررك املسرررراعدة. 
ويررررررنظم مكتررررررب الشررررررؤون القانونيررررررة، باالشرررررررتايف مررررررع معهررررررد األمررررررم املتحرررررردة 
للتررردريب والبحررث، مرررة كررل سرررنتني، يف املقررر، دورات تدريبيررة يف جمرررال قررررانون 

،  توسررريع نطررراق هرررذا التررردريب  ٢٠٠٣ام ويف عرر . املعاهررردات، واملمارسرررات
ولتعزيرررررز املعرفرررررة باجلوانرررررب التقنيرررررة للمعاهررررردات  . ليشرررررمل املسرررررتوى اإلقليمررررري

املودعرررررة لررررردي ،   نشرررررر دليرررررل لألحكرررررام اخلتاميرررررة، ليكمرررررل دليرررررل املعاهرررردات 
واسرررع،  احلررايل. وإسرررهاما يف نشرررر املعلومرررات املتعلقرررة باملعاهررردات علرررى نطررراق

ثرررة  تتررروفر مبوقررع جمموعررة معاهرردات األمررم املتحرردة علررى اإلنرتنررت معلومرررات حمد 
يوميرررا عرررن مركرررز مجيرررع املعاهرردات املودعررة لرردي . ويسررجل هررذا املوقررع حاليررا مررا 

 .مليون زيارة شهريا ٧،١يزيد على 
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 الشؤون القانونية

يع املرررواد بشرررأن احلمايرررة را األوىل ملشرررار هتررت جلنررة القررانون الررردويل قراءهنررأ- ٢٢٦
 . الدبلوماسرررية، وأحرررزت تقرردما يف عملهررا املتعلررق بالتحفظررات علررى املعاهررردات
وأحررررررزت اللجنرررررة تقررررردما أيضرررررا فيمررررا ارررر  املواضرررريع األخرررررى املدرجرررررة علرررررى 
جردول أعماهلرا، مبرا يف ذلرك املسررؤولية الدوليررة يف حراالت اخلسرارة املرتتبررة عررن 

قرررررع عررررررب احلررررردود بسررررربب األنشرررررطة اخلطررررررة؛ ومسرررررؤولية املنظمرررررات الضررررررر الوا
الدوليرة؛ واملروارد الطبيعيرة املشرررتكة؛ واألفعررال االنفراديررة للرردول؛ وجتزئررة القررانون 
الررررردويل. وعرررررادت اللجنرررررة املخصصرررررة، املنشرررررأة عمرررررال بقررررررار اجلمعيرررررة العامرررررة 

،إىل االنعقرررراد جمررررددا،  ١٩٩٦رب كرررانون األول/ديسرررم ١٧املررررؤرا  ٥١/٢١٠
وواصررررلت جهودهررررا الراميررررة إىل وضررررع مشررررروع اتفاقيررررة شرررراملة بشررررأن اإلرهرررراب 
الررردويل، ومشرررروع اتفاقيرررة لقمرررع أعمرررال اإلرهرررراب النررووي. ويف غضررون ذلررك، 

كررررررررررررانون   ٩املررررررررررررؤرا  ٥٨/٧٤قرررررررررررررت اجلمعيرررررررررررة العامرررررررررررة، مبوجرررررررررررب قرارهررررررررررررا 
تعررررود اللجنررررة املخصصرررة املعنيررررة حبصررررانات الرررردول ،أن  ٢٠٠٣األول/ديسررررمرب 

رررررررا مرررررررن الواليررررررة القضررررررائية إىل االنعقرررررراد، وكشلفررررررت بصررررررياغة الديباجررررررة هتوممتلكا
ا مرن هترواألحكرام اخلتاميرة الالزمرة إلمترام اتفاقيرة تتعلرق حبصرانات الردول وممتلكا

للجنرررررة املخصصرررررة نررررر  ،أقرررررررت ا ٢٠٠٤الواليرررررة القضرررررائية. ويف آذار/مررررررارس 
 .مشروع االتفاقية، وأوصت بأن تعتمدها اجلمعية العامة

 ٢٠٠٤ويف دورة جلنرررة األمرررم املتحررردة للقرررانون التجررراري الررردويل لعرررام - ٢٢٧
،اعتمردت اللجنررة دليلهرا التشرريعي بشررأن قرانون اإلعسرار. ويتمثرل اهلردف مرررن 

وانني جديرررردة، هرررررذا الررررردليل يف مسررررراع دة السرررررلطات الوطنيررررة علررررى إعررررداد قرررر
واسرررتعراض القرررروانني القائمرررررة، مرررررن أجرررررل وضررررع إطرررررار قرررررانوين فعررررال، ومعاجلررررة 
املصررراعب املاليرررة الررريت يواجههرررا الررردائنون، متيحرررة برررذلك االطمئنررران إىل ثبرررات 
وضررررع السررروق، وتشرررجيع النمرررو واالسرررتقرار االقتصررراديني. وتقررروم اللجنرررة أيضرررا 

االئتمانررات املضررمونة، والتحكرريم، والتعاقررد بهعداد املعررايري الدوليررة يف جمرراالت 
بالوسرررررررائط اإللكرتونيرررررررة، والنقرررررررل، وقرررررررانون املشرررررررتيات احلكوميررررررة. ويف السررررررنة 
املاضرية، واصرل فرررع القررانون التجرراري الرردويل التررابع ملكتررب الشرؤون القانونيررة، 

يررررد، ال سرررريما يف الررررذي تلقررررى مرررروارد إضررررافية ليتسرررر  لرررره معاجلررررة الطلررررب املتزا
جمرررال التررردريب واملسررراعدة القانونيرررة، تقررردمي املسرررراعدة إىل اللجنررررة، الرررريت ارتفررررع 

 .دولة ٦٠إىل  ٣٦عردد أعضرائها مرن 
وفيمررررا يتعلررررق بقررررانون البحررررار، نرررراقش االجتمرررراع اخلررررامس للعمليرررررة  - ٢٢٨

فيررررة الرررريت التشرررراورية غررررري الرمسيررررة املفتوحرررة بشرررأن احمليطرررات وقرررانون البحرررار الكي
را للررررردول أن تعررررراـ بشررررركل أفضرررررل األخطررررررار املتزايررررردة الرررررريت تتهررررردد هبررررميكرررررن 
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التنرررروع البيولرررروجي يف منرررراطق تتجرررراوز نطرررراق سررريطرة واليتررررها القضررائية. ويف مررا 
يتصررل بطلرررب اجلمعيرررة العامرررة املتعلرررق بالقيرررام بعمليرررة منتظمرررة ألنشرررطة التقيررريم 

العامليرررة عرررن حالرررة البيئرررة البحريرررة، مبرررا يف ذلرررك اجلوانرررب االجتماعيرررة  واإلبرررال 
االقتصررررادية، عقررردت حلقرررة عمرررل دوليرررة، مقرتنرررة باجتمررراع اللجنرررة اخلامسرررة  -

بشرررررأن العمليرررررة التشرررررراورية. وقررررررد مثررررررل ذلرررررك الفرصرررررة األوىل للررررردول ملناقشرررررة 
و  تعزيرررررز  . العامليرررررة الرررردالالت العمليررررة إلنشرررراء عمليررررة تقيرررريم البيئررررة البحريررررة

التعررررراون والتنسررررريق برررررني الوكررررراالت ملعاجلرررررة هرررررذه املسرررررائل مرررررن خرررررالل إنشررررراء 
احمليطرررررات(، وهررررري  -شرررربكة احمليطرررررات واملنررررراطق السررررراحلية )األمرررررم املتحررررردة 

 ١٦آليرررررة عامرررررة للتعررررراون برررررني الوكرررراالت يف جمررررال شررررؤون احمليطررررات. وحتررررل يف 
الررررذكرى السرررنوية العاشررررة لررردخول اتفاقيرررة األمرررم  ٢٠٠٤شرررررين الثراين/نرررروفمرب ت

ويبلرررغ عرررردد الررردول األطررراف حاليرررا يف  . املتحررردة لقرررانون البحرررار حيررررز النفررراذ
دولررة، ممررا يوضررح التقرردم الكررربري الرررذي أحررررز جتررراه حتقيرررق  ١٤٥هررذه االتفاقيررة 

 .املشاركة العاملية فيها
ل العررررام املاضرررري، أسرررردى مكتررررب الشررررؤون القانونيررررة املشررررورة وخررررال - ٢٢٩

بشرررررأن املسرررررائل القانونيرررة النامجرررة عرررن احلالرررة يف العرررراق، مبرررا يف ذلررررك قرررررارات 
جملررررس األ مررررن ذات الصررررلة، ومسررررألة متثيررررل العررررراق يف األمررررم املتحرررردة، فضررررال 

اء برنرررامج هنررراملسرررراعدة إىل العرررراق، وإ عررررن أنشررررطة بعثررررة األمررررم املتحرررردة لتقرررردمي
الرررررنفط مقابرررررل الغررررررذاء، ونقررررررل املسررررررؤولية عررررررن الربنررررررامج إىل سررررررلطة التحررررررالف 

 .املؤقتة
وقردم املكتررب املشررورة اإلجرائيررة إىل الرردورة االسررتثنائية الطارئررة العاشرررة  - ٢٣٠

لعرررررردل الدوليررررررة للجمعيررررررة العامررررررة، الرررررريت انتررررررهت بتقرررررردمي طلررررررب إىل حمكمررررررة ا
بهصرررردار فترررروى بشررررأن التبعررررات القانونيررررة املرتتبررررة علررررى قيررررام السررررلطة القائمرررررة 
برررراالحتالل بتشررررييد جرررردار يف األرض الفلسررررطينية احملتلرررة. وأعررررد املكتررررب ملفررررا 
بالوثررررائق ذات العالقررررة لتنظررررر فيرررره احملكمررررة، وسرررراعد يف إعررررداد بيرررراين املكتررروب 

 إىل احملكمة.الذي وجهته 
وفيمررررا يتعلررررق باحملرررراكم الدوليررررة، قرررردم املكتررررب املشررررورة بشررررأن مررررا يرررررد  - ٢٣١

مررررررن طلبررررررات لالطررررررالع علررررررى األدلررررررة الوثائقيررررررة، ومقابلررررررة الشررررررهود. وسرررررراعد 
ر  املكتررررررب أيضررررررا اللجنررررررة اإلداريررررررة للمحكمررررررة اخلاصررررررة لسرررررررياليون فيمررررررا اررررر

اجلوانرررررب القانونيرررررة واإلجرائيرررررة للمحكمرررررة. وقررررردم املكتررررب الرررردعم إىل بعثررررات 
حفرررظ السرررالم، كمرررا قررردم املسررراعدة فيمرررا يتعلرررق بهنشررراء عررردد مرررن العمليررات 
اجلديرررردة واملوسررررعة، مبرررررا فيهرررررا بعثرررررة األمرررررم املتحررررردة يف ليربيرررررا، وعمليرررررة األمرررررم 

ر، وبعثرررة األمرررم املتحررردة لتحقيرررق االسرررتقرار يف هررراييت، املتحررردة يف كررروت ديفررروا
 .وعمليرة األمرم املتحردة يف بوروندي
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وقرردم املكتررب أيضررا املشررورة بشررأن طائفررة واسررعة مررن املسررائل األخرررى  -٢٣٢
ذات األليرررررة للمنظمرررررة، مبرررررا يف ذلرررررك إصرررررالح اجلوانرررررب املتعلقرررررة بررررراملوظفني، 

رتيات، واملبرررادئ التوجيهيررة بشررأن التعرراون مررع القطرراع اخلررراص. وممارسرررات املشررر
وواصرررل املكترررب إعرررداد سلسرررلة مرررن العقرررود ذات الطبيعرررة املعقررردة، والتفررراوض 

ا، وذلرررررك فيمرررررا يتعلرررررق باخلطرررررة الرئيسرررررية لألصرررررول الرأمساليرررررة، وإحرررردى هنبشرررررأ
 . نيويوريفم ع املقر يفجملاملبادرات ذات الصلة بشأن تعزيز األمن 

 
 الفصل السادس 

 اإلدارة 
 اإلدارة والتنظيم 

واصلت املنظمة بذل جهودهرا مرن أجرل حتسرني خدمررة املتعرراملني معهررا  -٢٣٣
وشرررددت أكثرررر علررى حتقيررق النتررائج. وقررد أجريررت دراسررة استقصررائية للعمرررالء 

وذلرررك  علرررى مسرررتوى املنظومرررة للخررردمات الررريت تقررردمها إدارة الشرررؤون اإلداريرررة،
لتحديرررررررد معرررررررايري ميكرررررررن قيررررررراس األداء يف املسرررررررتقبل بالنسررررررربة هلرررررررا. وكشرررررررفت 
الدراسرررة االستقصرررائية النقررراب عرررن أنررره يف حرررني رأى مرررن أجرررابوا علرررى أسرررئلة 
الدراسرررة أن اجلهرررود األخررررية الراميرررة إىل رفرررع مسرررتوى إدارة اخلررردمات تسرررري يف 

ايف متسررررعا رحبرررا إلجررررراء حتسرررني، ال سرررريما فيمررررا االجترررراه الصررررحيح، إال أن هنررر
يتعلرررق مبحررررور تركيررررز العمررررالء وتلبيرررة احتياجرررات العمرررالء، وتعزيرررز التشررراور مرررع 
العمررالء يف عمليررة صرررنع ا لسياسرررات، واملرونرررة يف تطبيررق السياسررات والقواعررد. 

  ،مجررررع برررني مجيرررع ٢٠٠٤ومررررن التطررررورات اهلامررررة تنظرررريم منتجررررع يف أيرار/مررررايو 
كبررررار املرررروظفني اإلداريررررني مررررن املكاتررررب البعيررررردة عرررررن املقرررررر وكبرررررار املررررروظفني 
اإلداريررررررني يف املقرررررر. وقرررررد أدى هرررررذا إىل وضرررررع آليرررررات لزيرررررادة احلررررروار وتوثيرررررق 

واختررررذت خطرررروات عمليررررة لتحسررررني  -٢٣٤ .التعرراون يف جمررال اإلدارة والتنظرريم
ردد هتررررا. ونظررررررا لزيررررادة األخطررررار الررررريت اخلررررردمات اإلداريرررررة ذات األولويرررررة العليرررر

األمرررررن،   تعزيررررررز قررررردرة املنظمرررررة علرررررى االسرررررتجابة بسررررررعة وفعاليرررررة لألزمررررات 
ا علررررى معاجلررررة احتياجررررات املرررروظفني وأسرررررهم هتوذلرررك عرررن طريرررق زيررررادة قرررردر 
رناد را. وزادت كفرررراءة إقامررررة العرررردل عررررن طريررررق إسرررهبررروغريهررررم ممررررن قررررد يتررررأثرون 

مررررررروارد إضرررررررافية وتبسررررررريط اإلجررررررراءات، ممررررررا أدى إىل ختفرررررريض كبررررررري يف عرررررردد 
 .احلاالت املتأخرة

 
 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ويررررررررري تنفيررررررررذ اسرررررررررتاتيجية تكنولوجيررررررررا املعلومررررررررات واالتصرررررررراالت  -٢٣٥
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(A/57/620) باملنظمرررررة والتنفيرررررذ  لكفالرررررة الكفررررراءة يف صرررررنع القررررررارات الداخليرررررة
اآليل هلرررا وتنسرررريقها، وأنشررررئت جلنررررة السرررتعراض املشرررراريع إلنفرررراذ املعررررايري علررررى 
مجيررررررع املبررررررادرات يف جمررررررال تكنولوجيررررررا املعلومررررررات واالتصرررراالت لكفالررررة تربيررررر 
تها مجيررع االسررتثمارات ذات الصررلة. وتقرروم األمرررم املتحررردة برفرررع مسرررتوى شرررربك

العامليرررررة لتكنولوجيرررررا املعلومرررررات واالتصررررراالت جلعلرررررها أمرررررم وقويرررررة مبرررررا يكفررررري 
لرررردعم التطبيقررات متعررددة الوسررائط مثررل االئتمررار املرئررري باسرررتخدام احلاسررروب 

وقررررد أجريررررت تقييمرررررات ملخررررراطر أمرررررن الشررررربكة وذلرررررك لتخفيرررررف  . املنضرررردي
 .  أربعررة مراكررز عمررلاملخرراطر األمنيررة يف

 
 خدمات األمن والسالمة

دد األمررم املتحرردة وموظفيهررا، هتررنظرررا للزيررادة الكبرررية يف األخطررار الرريت  -٢٣٦
اضرررطلعت املنظمررررة بعرررردد مررررن املبررررادرات لتحسررررني األمررررن يف املقررررر واملكاتررررب 

اجز احملرريط امليدانيرررة. وتشرررمل التررردابري املتخرررذة يف نيويرروريف االستعاضررة عررن احلرر
ويررري وضررع نظرام موحرد علرى نطراق  . ووضرع نظررام إلكتررروين ملراقبررة الرردخول
يئررة بيئررة عمرررل سررراملة وآمنرررة، أجرررري تقيررريم هتاملنظومررة ملراقبررة الرردخول. ولكفالررة 

للمخررراطر، واخترررذت تررردابري لتخفيرررف املخررراطر ووضرررعت اسررررتاتيجيات لرررذلك 
. ٢٠٠٤ة دنيرررررا بررررراملقر يف كرررررانون الثاين/ينرررررراير يف شرررررركل معرررررايري أمنيرررررة تنفيذيررررر

ذه هبررررووافقرررررت مجيرررررع مكاترررررب منظومرررررة األمررررم املتحرررردة يف املقررررر علررررى التقيررررد 
 .املعايري
ويف أعقرررررررراب اهلجرررررررروم علررررررررى مكتررررررررب األمررررررررم املتحرررررررردة يف بغررررررررداد يف  -٢٣٧
داريرررررة بصرررررورة وثيقرررررة ،عملرررررت إدارة الشرررررؤون اإل ٢٠٠٣أغسرررررطس  /آب ١٩

جردا مرع منسرق أمررن األمررم املتحردة، وإدارة عمليررات حفررظ السررالم، ومكتررب 
تنسرررريق الشررررؤون اإلنسررررانية، وإدارة الشرررررؤون السياسرررية، لتجميرررع وتنفيرررذ خطررررة 

وتشرررررمل  . لتحسررررني االسررررتجابة لألزمررررات علرررررى أسررررراس الررررردروس املسرررررتفادة
روارث والتخطررررريط لالسرررررتجابة هلرررررا، ووضرررررع التوصررررريات جمررررراالت التأهرررررب للكرررر

تعرررراريف واضررررحة لررررألدوار واملسررررؤوليات، ووضررررع إجررررراءات للطرررروارئ، ووضررررع 
حصرررررررر كامرررررررل لقررررررردرات االسررررررررتجابة التنفيذيررررررررة، واالنتقرررررررراء السررررررررليم ملرررررررروظفي 

 .االسررتجابة للكرروارث وتدريبررهم، واملتابعررة املكرسة للمسائل اإلدارية
وبدأ تنفيرذ برررامج ترردريب علررى األمررن، مبررا يف ذلررك برنررامج عررن األمررن  -٢٣٨

األساسرررري يف امليرررردان، وهررررو إلزامرررري جلميررررع املرررروظفني. و  تعزيررررز زيررررادة الرررروعي 
األمرررررين لررررردى املررررروظفني قبرررررل حرررردوث أزمررررة وأثنائهررررا وذلررررك عرررررن طريرررررق خرررررط 

ردار كتيررررب للتأهررررب للطرررروارئ، هررررراتفي سررررراخن، وموقرررررع علرررررى الشررررربكة، وإصرررر
 .وبرامج لدعم املروظفني بعرد وقروع كارثرة يقردمها مكترب مستشرار املوظفني
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 خدمات الدعم المشتركة

، وهرررو ”سررروق األمرررم املتحررردة العامليرررة” ٢٠٠٤افترررتح يف شرباط/فربايرررر  -٢٣٩
قرررع أن مرفرررق مشررررتيف لتسررجيل املرروردين وقاعرردة بيانررات يسررتخدم اإلنرتنررت ويتو 

جلميررررع معلومرررات املشررررتيات املتصرررلة برررراألمم املتحرررردة ” حمررررال شررررامال“يصرررربح 
وقررد أدى توحيررد الشررروط  . لكرررل مرررن فنيررري املشررررتيات يف املنظمرررة واجلمهرررور

واملفاوضرررررات املباشررررررة مرررررع املصرررررنعني واملطرررررورين بررررردال مررررررن جتررررررار التجزئررررررة إىل 
ة األمرررم املتحرررردة، ممررررا يررررؤدي إىل ترتيبرررات عامليرررة تفيرررد مجيرررع مؤسسرررات منظومررر

تررررراليف االزدوام يف اجلهررررد وحيسررررن خصرررررومات احلجرررررم الكررررربري، ويزيرررررد الرقابرررررة 
علرررى عمليررررة الشرررراء، وإزالررررة املهررررام عدميررة القيمرررة املضررافة وتقليررررل مرررردة دورات 
الشرررراء الطويلرررة. ويسرررتفاد مرررن ذلرررك بصرررورة خاصرررة يف العقررود املتصررلة بالسرررفر 
وعقرررررود تكنولوجيرررررا املعلومرررررات واالتصررررراالت )الربجميرررررات واملعررررردات(، واللرررروازم 
املكتبيرررررة، واملركبرررررات واملعررررردات املتصرررررلة بررررراألمن. ويرررررري بنررررراء مرافرررررق جديرررررردة 
للمكاترب يف أديرس أبابرا ونرريويب وسرانتياغو وذلرررررك لكفالرة جتميررررررررع املكاترررررررب 

ومررن ”. دار األمررم املتحرردة“يتمشررى مررع مفهرروم املنفصرررلة يف مكررران واحرررد مبررا 
حيررث األمررن، فسررتتفق مررع النظرررام اإللكترررروين اجلديررد ملراقبررة الرردخول واملعررايري 

 .األمنية التنفيذية الدنيا باملقر
 

 إدارة الموارد البشرية
يسرررررتمر تنفيررررذ الربنررررامج املتكامررررل إلصرررررالح إدارة املرررروارد البشرررررية مرررررع  -٢٤٠
ادة حتسرررني املمارسررات واإلجرررراءات املتعلقررة برراملوارد البشررررية مررن أجررل تلبيرررة زيررر

احتياجررررررات مررررررديري الررررررربامج واملررررروظفني بصرررررورة عامرررررة. و  التشرررررديد بصرررررورة 
خاصرررة علررررى دعررررم نظررررام انتقرررراء املرررروظفني اجلديررررد، الرررررذي يشرررررمل التوظيرررررف 

ويسررررتفاد مررررن أدوات تكنولوجيررررا املعلومررات  والتنسرررريب والرتقيررررة وإدارة التنقررررل.
 ، (PAS-e) حيرث نشفرذ نظرام إلكررتوين كامرل لتقيريم األداء علرى نطراق املنظومرة

زيرررادة تطررروير دليرررل املررروارد البشررررية اإللكترررروين، وحتسرررني أداة غاالكسررري، الرررريت و 
رية العمرررل يف ترررردعم نظررررام انتقررررراء املررروظفني. وواصرررل مكترررب إدارة املررروارد البشررر

شرررررراكة مرررررع روسررررراء اإلدارات مرررررن أجررررررل تطررررروير ورصرررررد خطرررررط عمرررررل املرررررروارد 
البشررررررية، الررررريت حتررررردد أهرررررداف اإلدارة فيمرررررا يتصرررررل برررررأمور مرررررن بينهررررا التوزيررررع 

 .اجلغرايف ونوع اجلنس وتطور املوظفني واالمتثال لنظام تقييم األداء
رية اآلن يف مجيرررع جوانررررب وقرررد أدرجرررت القررريم واالختصاصررررات األساسرر -٢٤١

إدارة املرررررروارد البشررررررررية، مبرررررررا يف ذلرررررررك التوظيرررررررف وإدارة األداء والتطرررررررور املهرررررررين 
والررررررتعلم. و  التشررررررديد بصررررررورة رئيسررررررية علررررررى تطررررررور ثقافررررررة الررررررتعلم املسررررررتمر، 
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مررروظفني واملرررديرين وتكررررروين القررررردرة علرررررى القيرررررادة واإلدارة، وتقررررردمي اإلرشررراد لل
بشررأن التأهررب للطرروارئ، ودعرررم التطرررور املهرررين والتنقرررل للمررروظفني علررى مجيررع 

احليررراة الشخصرررية، مبرررا يف  -املسررتويات. ومتررت زيررادة االهتمرررام بربنرررامج العمرررل 
ذلرر يف تصرميم وتنفيررذ بررامج للرفراه يف موقررع العمرل، وزيرادة تنفيررذ سياسرة األمررم 

س نقرر  املناعرررة البشرررية/متالزمة نقررر  املناعررة املكتسررررب املتحررردة بشرررأن فررررريو 
)اإليرررردز(، وإدخررررال ترتيبررررات عمررررل مرنررررة، وتررروفري خررردمات مشرررورة واستشرررارية 

 .موسعة للموظفني
 

 الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية
أبرمررت األمررم املتحرردة عقررودا ملرحلررة وضررع التصررميمات لتجديررد جممررع  -٢٤٢

تشرررررمل خررررردمات تصرررررميم خمتلفرررررة تتصررررررل باهلياكررررررل األساسررررررية املقررررررر. وهرررررري 
واهلندسررررررة املعماريررررررة واهلندسررررررة، فضررررررال عرررررن اختررررراذ تررررردابري لتعزيرررررز األمرررررن. ويف 

،قررررردمت الواليرررررات املتحررررردة األمريكيرررررة، بوصررررفها البلررررد  ٢٠٠٤شررررباط/فرباير 
دمي قرررض املضيف، عرضا مؤقتا، اضررع ملوافقررة كررونغرس الواليررات املتحرردة بتقرر

بليرررون دوالر لتمويرررل اخلطرررة الرئيسرررية لألصرررول الرأمساليرررة.  ٢،١ذي فوائرررد يبلرررغ 
وبعررد ذلررك اقتررررح البلررررد املضررريف سررريناريوهات تسرررديد بديلررررة كررري تنظرررر فيهررررا 
اجلمعيرررررررة العامرررررررة. ومتضررررررري األعمرررررررال التمهيديررررررة قررررررردما، و  اختيرررررررار مقررررررراول 

ديرررد جنررروب املقرررر الرررذي سيسررتخدم كمحررل معمررراري لتصرررميم وبنررراء املرررب  اجل
 .إقامة بديل أثناء مرحلة التجديد

 
 اإلدارة المالية

استمر تنقريح إطرار امليزنرة القائمرة علرى حتقيرق النتررائج لتحسررني املسرراءلة  -٢٤٣
اإلداريرررة، مبرررا يف ذلررك إدخررال إطررار اسرررتاتيجي جديررد ملرردة عرررامني كررري حيررر ل 

 .جرل وأعيرد تصميم تقرير أداء الربامجحمرل اخلطرة متوسرطة األ
ومرررررن التطرررررورات الررررريت أثرررررارت القلرررررق أثنررررراء العرررررام املاضررررري التررررردهور يف  -٢٤٤

احلالررررة املاليررررة للمحكمرررتني الررردوليتني بيوغوسرررالفيا السرررابقة وروانررردا، مرررع زيرررادة 
رررة. ومرررا مل تسرررتجب الررردول عردد الردول األعضرراء الرريت مل تررردفع أنصررربتها املقرر

األعضرراء بصرررورة مواتيرررة وفوريرررة بررردفع رسرومها، قرد يتعررض مسرتقبل احملكمترني 
 .للخطر
كمررررا ختلعرررف دفررررع االشرررررتاكات يف امليزانيرررة العاديررررة باملقارنرررة مررررع العررررام  -٢٤٥

 مرررررا إىل ٢٠٠٣ايرررررة عرررررام هنالسرررررابق، حيرررررث وصررررل املبلررررغ الررررذي مل يررررردفع يف 
ايررررة عررررام هنمليررررون دوالر يف  ٧،٣٠٤مليررررون دوالر مقابررررل  ٧،٤٤١جمموعرررره 
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ا املقرررررة بالكامرررل حررر  هتدولرررة عضرررو اشررررتاكا ١٢٧ومل تسررردد سررروى . ٢٠٠٢
وقرررد أدت هررررذه التطرررورات، إىل جانرررب املقرررررات األخرررررية . ٢٠٠٣ايرررة عرررام هن

األرصررررردة الفائضرررررة مرررررن بعثرررررات حفرررررظ  ا اجلمعيرررررة العامرررررة إلعرررررادةهتالررررريت اخترررررذ
يرررت إىل الرررردول األعضرررراء، إىل تقلرررر يررر  مسررررتوى النقررررد املترررراح هنالسررررالم الرررريت أ
ويف إطرررررار هرررررذه الظرررررروف، أصررررربح دفرررررع الررررردول األعضررررراء  . تقليصرررررا شرررررديدا

ا بالكامرررل ويف حينررره أكثرررر ضررررورة، كررري ال تتررأثر العمليررات املررأذون هتالشررررتاكا
 .ا لألمم املتحدةهب
 

 المساءلة والرقابة
ميثررررل هررررذا العررررام الررررذكرى العاشرررررة إلنشرررراء مكتررررب خرررردمات الرقابررررة   -٢٤٦

لتحسرررني مهرررام  ١٩٩٤الداخليرررة، الرررذي أنشررأته اجلمعيررة العامررة يف متروز/يوليررره 
 ا التاسرعة واخلمسرنيهتروسررتجري اجلمعيرة العامرة يف دور  . الرقابرة داخررل املنظمررة

تقييمهررا اخلمسرري الثررراين للمكترررب وتسرررتعرض مهرررام وإجررراءات اإلبرررال  لديررره. 
ومررررن أجررررل مسرررراعدة اجلمعيررررة العامررررة، أجرررررى املكتررررب تقييمررررا داخليررررا شرررامال 
ألنشطته، وخل  إىل أنره يف حرني طررأ حتسرن علرى نوعيررة أنشررطته علررى مرردى 

زيررز تنسرريق تقررارير الرقابررة السرررنوات اخلمررس املاضررية، مررا زالررت هنررايف حاجررة لتع
  .يف األمانرة العامرة لتعزيرز أثرر التوصيات واملساءلة العامة

 
 الرصد والتقييم وإسداء المشورة

سرررراهم الترررردريب الشررررامل للمررررديرين واملرررروظفني الررررذي أجررررراه مكتررررب  -٢٤٧
لنتررررررائج. خررررردمات الرقابرررررة الداخليررررررة يف تعزيررررررز اإلدارة القائمررررررة علررررررى حتقيررررررق ا

وأشجررررري حتسرررررني كررررربري علرررررى شررررركل ومضرررمون تقريرررري عرررن أداء برنررررامج األمررررم 
إلظهرررار النتررررائج الرئيسررررية  (A/59/69) ٢٠٠٣-٢٠٠٢املتحرررردة لفترررررة السررررنتني 

 .الريت حتققرت حترت كرل برنرامج وبرنر امج فرعري يف امليزانيرة الربناجميرة للمنظمة
ات الرقابررة الداخليررة، يف تقييمرره إلعررادة تشررركيل وخلرر  مكتررب خرردم -٢٤٨

إىل أن ، (A/58/746)هيكررل إدارة عمليررات حفرررظ السررالم الرررذي أشجررري مرررؤخرا 
اإلصرالح يسرري يف مسراره الصرحيح، إال أنره يلرزم املزيرد مرن الوقرت كري يتحقررق 

رة شررؤون رة أمررور أخرررى، بتحسررني إداجملرروأوصرررى املكترررب، يف  . أثرررره بالكامرررل
املررروظفني وإضرررفاء الطرررابع املؤسسررري علررررى أفضررررل املمارسررررات وتنفيرررذ أهرررداف 

 .إدارة وتكنولوجيا املعلومات
وواصررل مكتررب خرردمات الرقابررة الداخليررة تقرردمي اخلررردمات االستشرررارية  -٢٤٩

ا علرررى تغررريري عمليرررات وهياكرررل أعماهلرررا، مبرررا هتإلدارات األمانرررة العامرررة ملسررراعد
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جنررررررررراز تقريرررررررررر عرررررررررن تكامرررررررررل اإلدارة العامليررررررررة خلررررررررردمات املرررررررررؤمترات يف ذلرررررررررك إ
(A/59/133)  وتقييمرررررات لربنرررررامج األطفرررررال والصرررررراع املسرررررلح وبرنررررامج إصررررالح
 .املوارد البشرية

 
 المراجعة الداخلية للحسابات

مراجعرررة  ١٠٠أجررررى مكتررب خررردمات الرقابرررة الداخليررة مرررا يقرررب مرررن  -٢٥٠
صرررردر  سررررة تقرررررارير قشررررردمت للجمعيرررررة العامرررررة تشرررررمل طائفرررررة للحسرررررابات وأ

واسررررعة مررررن املسررررائل، مبررررا يف ذلررررك عمليرررات حفرررظ السرررالم وأنشرررطة مفوضررررية 
األمررررررررم املتحرررررررردة لشررررررررؤون الالجررررررررئني، واملشرررررررررتيات وإدارة الرررررررربامج. ونتيجرررررررررة 

، قررردم مكترررب را للجنرررة العقرررود بررراملقرهبررلعمليرررات مراجعرررة احلسرررابات الررريت قرررام 
خرررررردمات الرقابررررررة الداخليررررررة توصرررررريات لتحسررررررني كفررررررراءة عمليرررررررة االسرررررررتعراض 

(A/58/294) وأوصرررررى، يف تقريرررررررر عررررررن مكترررررررب املرررررردعي العرررررررام للمحكمرررررررتني .
الررررررذي كرررررران ال يررررررزال  (A/58/677)الررررررردوليتني لروانررررررردا ويوغوسرررررررالفيا السرررررررابقة 

تعزيررررز أنشررررطة التخطرررريط والرصرررد والتعجيرررل مكتبررررا مشرررررتكا يف ذلررررك الوقررررت، ب
بتعيرررني كبرررار املررروظفني. وتنررراول تقريرررران ملراجعرررة احلسررررابات قرررردما إىل اجلمعيررررة 

وسياسرررررررات  (A/58/613)العامرررررررة إدارة الصررررررناديق االسررررررتئمانية حلفرررررررظ السررررررالم 
 .(A/58/704)وإجرراءات تعرريني موظفي إدارة عمليات حفظ السالم 

 
 تالتحقيقا
،افتتحرت شرعبة التحقيقرات مبكترب خردمات  ٢٠٠٣يف أيلول/سربتمرب  -٢٥١

الرقابررررة الداخليررررة مكتبرررا جديررردا يف مكترررب األمرررم املتحررردة يف فيينرررا. ويقرررع مرررا 
يف املائررررة مررررن احلرررراالت الررريت حققرررت فيهرررا الشرررعبة بعيررردا عرررن  ٩٠يقرررررب مررررن 

كررررانوا يتخررررذون مررررن املقرررر. ومتكنرررت الشرررعبة، بانتقررررال معظررررم احملققررررني الررررذين  
املقرررر قاعررردة هلرررم إىل املكررران اجلديرررد، مرررن حتقيرررق وفرررورات كررربرية يف التكررراليف 
 .اهنوستكون على اتصال أوثق بالكثري من املكاتب اليت جتري حتقيقات بشأ

وبنررراء علرررى طلررريب، أشجرررري حتقيرررق يف املرررزاعم القائلرررة برررأن لررردى األمرررم  -٢٥٢
مرن طرائرة مرن ”( الصرندوق األسرود)“صوتيا ملقصرورة القيرادة  املتحردة مسرجال
،كانرررت تقرررل رئيسررري روانررردا وبورونررردي حينمرررا حتطمرررت يف  ٥٠طرررراز فرررالكون 

،ممرررررا أدى إىل انررررردالع اإلبرررررادة اجلماعيرررررة يف روانررررردا.  ١٩٩٤نيسران/أبريرررررل  ٦
ألمرررم املتحرردة منررذ وقرررد   بالفعرررل خترررزين مسرررجل صرررـو ملقصرررورة القيرررادة يف ا

،إال أن التحقيقررررات كشررررفت النقررراب عرررررن أنررررره لرررريس مرررررن طرررررائرة  ١٩٩٤عرررام 
 .الرئاسرة وال يتضمن أي معلومات ذات صلة بشأن حتطم تلك الطائرة
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وتقررود شررعبة التحقيقررات فرقررة عمررل للتحقيقرررات يف كوسررروفو، أشنشرررئت  -٢٥٣
بشررررأن قيررررام موظررررف كرررربري يف نتيجررررة للتحقيررررق الررررذي أشجررررري يف العررررام املاضرررري 

عنصرررر الرررتعمري الترررابع لبعثرررة األمرررم املتحررردة لررركدارة املؤقترررة يف كوسررروفو بتحويرررل 
 (. Corr.1و A/58/592ماليرررني دوالر عرررن طريرررق االحتيرررال )انظررر  ٣،٤مبلرررغ 

وقررد مشنحرررت فرقررررة العمرررل، بوصرررفها هيئررررة حتقيرررق مشررررتكة، واليررررة بررردء وإجررررراء 
تنسرريق حتقيقرررات لتحديررد الغرررش والفسررراد اللررذين يشرررمالن أمررواال مرررن ميزانيرررة  و 

كوسرررروفو املوحرررردة. والعضرررروان اآلخررررران يف فرقررررة العمررررل لررررا مكتررررب مكافحررررة 
الغررررش التررررابع لالحترررراد األورويب ووحررردة التحقيقرررات املاليرررة التابعررررة للبعثررررة، الرررريت 

إيطاليررا. وتشرردار هرررذه املبرررادرة بالتعررراون  تترررألف مرررن شررررطة مرررن حررررس املاليرررة يف
 .الوثيرق مرع اإلدارة العليرا للبعثرة كري يتسر  اختراذ إجرراء تصحيحي فورا

،عينرررررتش جلنرررررة حتقيرررررق مسررررررتقلة رفيعررررررة  ٢٠٠٤نيسررررران/أبريل  ٢١ويف  -٢٥٤
املسررررتوى للتحقيررررق يف مرررزاعم ارتكررراب تصررررفات خملرررة يف إدارة وتنظررريم برنرررامج 

ولكفالرررة إجرررراء حتقيرررق شرررامل ودقيرررق، يتررراح  . بررل الغررذاء يف العرررراقالررنفط مقا
ألعضررررراء اللجنرررررة إمكانيرررررة احلصرررررول علرررررى مجيرررررع سرررررجالت ومعلومررررات األمررررم 
املتحررردة ذات الصرررلة وسرررلطة إجررررراء مقررررابالت مررررع مجيررررع املسررررؤولني واملرررروظفني 

وإجرررررررراء ذوي الصررررررلة. ومشررررررنح للجنررررررة تفررررررويض باحلصرررررررول علرررررررى السرررررررجالت 
مقررررررابالت مررررررع أشررررررخاص غرررررري منتسررررربني لألمرررررم املتحررررردة رمبرررررا يكرررررون لرررررديهم 
معلومررررات ذات صررررلة بررررالتحقيق واللتمررررراس التعررررراون مررررن الرررردول األعضرررراء يف 
إجراء حتقيقها. وقرد شرجعين إمجراع جملرس األمررن علررى الرتحيررب بتعرريني اللجنرة 

ئرررتالف املؤقترررة يف ودعوتررره لسرررلطة اال( ٢٠٠٤)١٥٣٨وذلررك مررن خرررالل قرررراره 
ا التنظيميرررة الوطنيرررة علرررى هتالعرررراق وسرررائر الررردول األعضررراء، مبرررا يف ذلرررك سرررلطا

 .التعراون متامرا يف هرذا التحقيق

 
 تعزيز المنظمة

  اآلن بصرررررورة عامرررررة اسرررررتكمال تنفيرررررذ برنررررراجمي إلجرررررراء املزيرررررد مرررررن - ٢٥٥
امرررررة منرررررذ عرررررامني. وقررررررد قرررررردمت يف التغرررررريريات، الررررررذي قدمتررررره إىل اجلمعيرررررة الع

را الثامنررررة واخلمسررررني هتررراخلريررررف املاضرررري تقريرررررا مرحليررررا للجمعيررررة العامررررة يف دور 
(A/58/351) إىل جانرررررب عررررردد مرررررن التقرررررارير الفرعيرررررة عرررررن اقرتاحررررات حمررررددة ،

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤لكصررالح. وعكرررس اقررررتاح امليزانيررررة الربناجميررررة لفترررررة السررررنتني 
اولت اجلمعيررررة بشررررأنه يف اخلريررررف املاضرررري، تنسرررريق أنشررررطة املنظمررررة الرررذي تررررد

حسررررب األولويررررات املتفرررق عليهرررا يف مرررؤمتر قمرررة األلفيرررة واملرررؤمترات العامليرررة الرررريت 
وعكررررررس أيضررررررا إعرررررادة تنظررررريم رئيسرررررية يف إدارترررررني   . عشقرررررردت يف التسررررررعينات

رات وإدارة شررررؤون اإلعرررررالم لررررا إدارة شرررؤون اجلمعيررررة العامرررة واملررررؤمت –كبريتررني 



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

98 

 

وأوقرررررف عررررردد كررررربري مرررررن التقرررررارير واالجتماعرررررات واألنشرررررطة ذات الفائررررردة  –
مليررررون دوالر  ١٠٠اهلامشررررية. ومررررن حيررررث املرررروارد، أشعيررررد ختصرررري  أكثررررر مررررن 

ال داخررررررل الررررررربامج أو بينرررررررها ومترررررررت املوافقرررررررة علرررررررى زيرررررررادات كررررررربرية يف األمرررررررو 
 .املخصصررة لتكنولوجيررا املعلومررات واالتصاالت وتدريب املوظفني

راالت الررريت   حتقيرررق حتسرررينات ملموسرررة جملرروكرران تقرردمي التقررارير أحررد ا- ٢٥٦
وقرررررد أدت اجلهررررود الرررريت بشررررذلت لتوحيررررد التقررررارير املقدمرررررة إىل اجلمعيرررررة  . فيهرررررا

يف املائرررررررة مرررررررن عررررررردد  ١٣ريض را الثامنرررررررة واخلمسرررررررني إىل ختفررررررهتررررررالعامرررررررة يف دور 
يف املائررررة للررردورة التاسرررعة  ١٦التقررررارير. ويشقترررررح إجررررراء ختفرررريض إضررررايف نسرررربته 

واخلمسررررني. ويف جمررررال اإلعررررالم، برررردأت التغيررررريات الرررريت أشجريرررررت علرررررى هيكرررررل 
مرررع الرتكيرررز بصررررورة أكثررررر علررررى األنشررررطة  -إدارة شرررؤون اإلعرررالم تظهرررر نترررائج 

حتسرررررررني اسررررررررتخدام التكنولوجيررررررررا. وأشنشرررررررر  حمررررررررور معلومررررررررات ذات األولويرررررررة و 
،ويشسرررتعاض بررره عرررن  ٢٠٠٤إقليمرررري واحررررد يف بروكسررررل يف كررررانون الثاين/ينرراير 

تسررررعة مراكررررز منفصررررلة تعرررراين مررررن قلررررة املرررروارد كائنررررة يف أ ررررراء أوروبرررررا الغربيرررررة. 
مررررن اجلهررررود لتوحيررررد شرررربكة مراكررررز املعلومررات  وسررررتشبذل يف العررررام القررررادم املزيررررد

 .يف مناطق أخرى
وفيمررررا يتعلررررق بنظررررام التخطرررريط وامليزنررررة، حررررل إطررررار اسرررررتاتيجي ملرررردة - ٢٥٧

عرررررامني حمرررررل اخلطررررررررة املتوسرررررطة األجرررررل ألربرررررع سرررررنوات. وسررررريشقدم أول إطررررررار 
ا هترررررر،إىل اجلمعيررررررة العامررررررة يف دور  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اسرررررررررتاتيجي مقترررررررررح للفترررررررررة

التاسررررررعة واخلمسررررررني. وباإلضررررررافة إىل ذلررررررك، تشنسرررررررق اآلن علررررررى  ررررررو أفضررررررل 
عمليررررات ختطرررريط الرررررربامج وختصرررري  املررررروارد و  تبسرررررريط عمليرررررة االسررررررتعراض 

أقصرررررررر  ٢٠٠٥-٢٠٠٤احلكوميرررررررة الدوليرررررررة. وكانرررررررت وثيقرررررررة ميزانيرررررررة الفتررررررررة 
كبرري مرن ميزانيرات فررتات السرنتني السرابقة. ويف أواخررر وأحسرن عرضررا إىل حرد  

،مرررررن املتوقرررررع أيضرررررا أن تنظررررر الرررردول األعضرررراء يف ترررردابري حمررررددة  ٢٠٠٤عرررررام 
لتحسررررني نظررررام الرصررررد والتقيرررريم، وهرررررو عنصرررررر هرررررام آخرررررر يف دورة التخطرررريط 

 .وامليزنة
وتشعرررررض يف الفصررررل اخلررررامس بقرررردر مررررن التفصرررريل اإلصررررالحات الرررريت - ٢٥٨
ا مفوضررررية األمررررم املتحررردة حلقررروق اإلنسررران، مبرررا يف ذلرررك تررردابري مقرتحرررة هترررأجر 

لتعزيز نظم احلماية الوطنيرة، وحتسرني تنفيررذ املعاهردات وحتسرني إدارة املفوضرية. 
ومرا زالرررت مسرررألة تعزيرررز دعرررم نظررام املقرررررين واإلجرررراءات اخلاصررة مسررألة تتسررم 

السرررررامية اجلديررررردة هرررررذا االهتمرررررام باألولويررررة يف السياسررررات. وسررررتعاـ املفوضررررة 
 .وغريه من االهتمامات، وخاصة فيما يتعلق مباليف مكتبها، يف العام القادم

وقررد اسررتشكمل يف العرررام املاضررري تقريرررران رئيسررريان نامجررران عرررن جمموعرررة - ٢٥٩
ا يف التعررراون هتيوضررح أحرردلا أدوار املنظمررة ومسررؤوليا: ٢٠٠٢اإلصرررالح لعرررام 
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رأن عردد مرن املسررائل املنتقراة ويعكرس الثراين عمرل فريرق الشخصريات الرتقين بش
تمرررع املرردين. وسرريلزم االضررطالع جملالبررارزة املعررين بعالقررات األمررم املتحررردة مرررع ا

بررالكثري مررن أعمررال املتابعررة، وخاصررة بشررأن التقريررر األخررري، حيرررث أنررره ترتتررب 
ألمرررررررم املتحررررررردة. علررررررى توصرررررريات الفريررررررق آثررررررار مؤسسرررررررية وشررررررراملة هامرررررررة يف ا

ويتضرررررمن الفصرررررل السررررابع تفاصرررريل إضررررافية بشررررأن النتررررائج الرررريت توصررررل إليهررررا 
 .الفريق واخلطوات القادمة املقرتحة

وقرررد أحررررزت الصرررناديق والرررربامج املزيرررد مرررن التقررردم يف تعزيرررز وجودهرررا - ٢٦٠
 علررررررى الصررررررعيد القطررررررري. وتتضررررررمن الترررررردابري يف هررررررذا الشررررررأن وضررررررع مبررررررادئ
توجيهيرررة للربجمرررة املشررررتكة وحتديرررد الررردروس املسرررتفادة يف البلررردان اخلارجرررة مرررن 
صرررراع. ويرررري تطررروير طرائرررق لررركدارة املشررررتكة للمرروارد ونظررم لتقاسررم املعررارف 

 وتعزيز املنسقني املقيمني.
يف تقريرررر شرررامل عرررن  ٢٠٠٤وسرررتنظر اجلمعيرررة العامرررة يف أواخرررر عرررام - ٢٦١
مرررن لبنرررات اسرررررتاتيجية املررروارد البشررررية للمنظمررررة.  ١٠ردم احملرررررز يف تنفيررررذ التقررر

وعلررررى سرررربيل . ٢٠٠٢ويررررري تنفيررررذ مقرتحررررات حمررررددة ترررررد يف جمموعررررة عررررام 
املثرررال،   وضرررع تررردابري لتنسررريق عقرررود واسرررتحقاقات املرروظفني يف امليرردان؛ بيررد 

ويررري  . ترب علررى هررذه املقرتحرراتأنره مرا زال يرري اسرتعراض األثرر املرايل املرت 
وضرررع تررردابري عمليرررة لتحسرررني الفررررص املتاحرررة ملررروظفي فئرررة اخلررردمات العامررررة، 

ا اجلمعيرررررة العامرررررة. وقرررررد هتيف إطرررررار القيرررررود الررررريت فرضرررررتها قررررررارات مرررررؤخرة اخترررررذ
ارة أشرار اسرتعراض لتفررويض السررلطة إىل ضرررورة ترروفري إرشررادات أوضررح مررن إد

الشرؤون اإلداريرة بشرأن مهرام التنظرريم واإلدارة. ومررن املتوقررع أيضررا إدخررال نظررم 
وإيرالء  -مبررا يف ذلررك إعررادة تشرركيل فريررق املسراءلة باملنظمرة  -أفضرل للرصررد 

 .اهتمام أكثر للتدريب اإلداري
مكتررررررب  وأود أيضرررررا أن ألفررررررت االنتبرررررراه إىل اسرررررتعراض أجررررررراه مررررررؤخرا- ٢٦٢

احملاسرررررربة العامررررررة حبكومررررة الواليررررات املتحرررردة بشررررأن التقرررردم احملرررررز يف إصررررالح 
ومرررررررن املشررررررررجع مالحظررررررررة أن املكترررررررررب قررررررررردر، يف وقرررررررررت  . األمرررررررم املتحررررررردة

يف املائرررررة مرررررن اإلصرررالحات  ٨٥االسررررتعراض الرررررذي أجرررررراه، أنررررره قررررد   تنفيرررررذ 
 .تنفيذا كليا أو جزئيا ٢٠٠٢و  ١٩٩٧املقرتحة يف جمموعيت إصالح عامي 

 
 الفصل السابع 
 الشراكات 
 االتصاالت
كمرررا ورد بالتفصررريل يف تقريرررري السرررابق عرررن أعمرررال املنظمرررة، أشجريرررت - ٢٦٣
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عمليرة إعرادة تنظريم رئيسرية ألولويرات وهياكرل وعمليرات إدارة شرؤون اإلعرالم. 
دورهررا هررو إدارة وتنسرريق  ويقرروم منرروذم عملرررها اجلديرررد علررى أسرراس افرررتاض أن

مضرررمون اتصررراالت األمرررم املتحررردة وإبررررال  هررررذا املضرررمون اسررررتاتيجيا لتحقيرررق 
أكرررب أثررر مجررراهريي. وقررد حصرررلت اإلدارة، مررن خررالل عمليررررة إعرررادة التنظررريم، 
علررررى األدوات الرررريت حتتاجهررررا لالسررررتجابة للتحررررديات الرررريت طرحتهررررا عليهرررررا يف 

يررررز األمررررم املتحرررردة: برنررررامج إلجررررراء املزيررررد تعز “املعنررررون  ٢٠٠٢تقريرررري لعرررام 
وبعررد فرررتة انتقاليرررة،   ترررذليل  (. Corr.1و A/57/387)انظررر ” مررررن التغرررريريات

املشررررراكل األوليرررررة الررررريت صرررررودفت فيمرررررا يتعلرررررق باهلياكرررررل والعمليررررات اجلديرررردة. 
قررررع منررررها، وتفهرررم اإلدارة اآلن بعرررد إصرررالحها وإعرررادة تشررركيل هيكلهرررا مرررا يتو 

وهري ترتقن الوسرائل الالزمرة لتحقيررق هرذه التوقعررات واكتسرربت خررربة عمليرررة يف 
تررررن فيرررررذها. وهررررري مسررررتعدة لتطبيرررررق الررررردروس املسرررررتفادة، وتررررروخي الثقرررررة الررررريت 
تلمسررررتها حررررديثا يف نفسررررها، مررررن أجررررل زيرررادة حتسرررني النرررواتج واخلررردمات الررريت 

 .تقدمها

،أيرررررردت اجلمعيرررررررة العامررررررة، مررررررن  ٢٠٠٣سررررررمرب ويف كررررررانون األول/دي- ٢٦٤
برررراء، مقرتحرررراـ فيمررررا يتعلررررق برتشرررريد شرررربكة مراكررررز  ٥٨/١٠١خرررررالل قرارهررررررا 

األمررررررم املتحرررررردة لكعررررررالم يف مجيررررررع أ ررررراء العرررررامل ووضرررررعت تسلسرررررال واضرررررحا 
للخطرروات الرريت تتخررذها إدارة شررؤون اإلعررالم لتنفيرررذ هرررذه املقرتحررات. ومتثلررت 
اخلطررررروة األوىل منرررررها يف إنشررررراء مركرررررز إعرررررالم إقليمررررري لألمرررررم املتحررررردة لغررررررب 

يف بروكسررل فررور إغررالق تسررعة مراكررز  ٢٠٠٤كررانون الثراين/ينرراير   ١أوروبا، يف 
وسررررتتمكن . ٢٠٠٣كررررانون األول/ديسررررمرب   ٣١لكعررررالم يف أوروبرررا الغربيرررة يف 

ركرررز احلرررديث الرررذي تتررروفر لررره مررروارد كافيرررة، املنظمرررة، ألول مررررة، بهنشررراء هرررذا امل
مرررن تنفيرررذ برنرررامج توعيرررة إعالمررري منسرررق ومرررتابط وقرروي يف مجيررع أ رراء أوروبررا 

 .الغربية تنفيذا سليما

وقررد طلبررت مررن إدارة شرررؤون اإلعرررالم أن تسرررتعرض اخلرررربة املكتسررربة يف - ٢٦٥
ن نواصرل عمليرة أقلمرة مراكرز أوروبرا الغربيررة السرتقاء دروس قرد تكرون قيمرة و ر

األمرررم املتحررردة لكعرررالم. ومرررن الواضررررح أن النمرررروذم اإلقليمرررري الررررذي سرررريشطبق 
ايررة املطرراف يف العررامل النرررامي سررريختلف عمررا اسررتشخدم يف أوروبررا الغربيررة، هنيف 

ترررروخى حيرررررث أن احتياجرررررات كرررررل إقلررررريم منرررررهما خمتلفرررررة. ويف هرررررذه املرحلررررة، أ
القيام، بالتشاور مع الدول األعضاء، بهنشراء عردد كبرري مررن احملرراور األصررغر يف 
مراكرررز وسرررائط إعررررالم رئيسررررية يف أ رررراء ال عررررامل النررررامي، مررررع اختيررررار مواقعهررررا 
 .اهتوختصري  مواردهرا حبيث تكفل أال تعرقل املسافات والتنوع اللغوي عمليا

تحررردة لكعرررالم يف األشرررهر اإلثنرررري عشرررر ومرررن مسرررات أنشرررطة األمرررم امل- ٢٦٦
السرابقة إنشرراء أفرقررة خررباء صرغرية لتتنراول اآلثرار اإلعالميرة النامجرة عرن أزمررات 
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وترررروفر اإلدارة العليررررا اإلرشرررراد هلرررذه األفرقرررة، الررريت يشررراريف فيهرررا بصرررورة  . ناشررررئة
عامرررررة موظفرررررون مرررررن إدارة شرررررؤون اإلعرررررالم واملكاتررررررب الفنيررررررة ذات الصرررررلة يف 

مانررة العامررة، وهرري تقرردم مشررورة اسررررتاتيجية وتوجيهرررات بشرررأن كيفيرررة معاجلرررة األ
األزمرررات املعنيرررة مجاهرييرررا. وهنررررايف فريرررق آخرررر، يتررررألف مرررن مررروظفي إعررررالم يف 
منظومرررة األمرررم املتحرردة مررن الشررررق األوسرررط والعرررامل العرررريب، عقرررد اجتمررراعني 

 .ة الواهية للمنظمة يف تلك املنطقةووضرع خطرة اسررتاتيجية لردعم الصور 

وقرررد تأكررردت أليرررة اإلعرررالم الفعرررال لنجررراح عمليرررات حفررررظ السررررالم  - ٢٦٧
كلمرررا سرررعت األمانرررة العامررررة إىل كفالررررة جتهيررررز األمررررم املتحرررردة مبررررا يلررررزم لتلبيررررة 
 الطفرررررررة املررررررثرية يف الطلررررررب علررررررى هررررررذه العمليررررات. وقررررد وضررررعت إدارة شررررؤون

ا فيمررررا يتعلررررق يتوانررررب اإلعررررالم يف حفرررظ السرررالم، هتاإلعرررالم، للوفرررراء مبسررررؤوليا
ردف إىل توليررررد الرررردعم للعمليررررات اجلديرررردة واملتوسررررعة هتررراسررررتاتيجيات جديرررردة 

فيمررا بررني الرردول األعضرراء، وعامررة اجلمهرررور، والسررركان حملررريني يف املنررراطق الررريت 
 .تشروزع فيهرا هرذه العمليات

ومررررن أجررررل تنفيررررذ االسرررررتاتيجيات املررررذكورة أعرررراله، تتزايررررد احلاجررررة إىل - ٢٦٨
 . وزع مررروظفي إعررالم حمنكررني علررى وجررره السررررعة إىل البعثرررات امليدانيرررة اجلديررردة
وقرررد أشجرررري تررردريب متهيررردي ملرروظفي األمررم املتحرردة الررذين ميكررن وزعهررم علررى 

 قاعرررردة األمررررم املتحرررردة وجرررره السرررررعة علررررى بعثررررات حفررررظ السرررررالم وذلرررررك يف
للسررررررروقيات يف برينرررررررديزي يف حزيرررررررران /يونيررررررره، برعايرررررررة إدارة شرررررررؤون اإلعررررررررالم 
وبتمويرررل اململكرررة املتحررردة لربيطانيرررا العظمرررى وأيرلنررردا الشرررمالية. وأعقررررد األمررررل 
علرى مواصرلة هررذا التردريب لكفالرة تروفر جمموعررة كاملررة مررن املرروظفني املررؤهلني 

د قشررردم التررردريب أيضررا ملرروظفي اإلعررالم الررذين يعمرلرررون حاليرررا . وقرررةعنرررد احلاجررر
لرردى بعثرررات األمرررم املتحرردة حلفرررظ السرررالح بشرررأن طررق دعرررم أولويرررات البعثرررة 

ويشرررراريف خررررباء مرررن  . احملررررددة، مثررررل نررررزع السررررالح والتسررررريح وإعررررادة اإلدمررررام
ت التقيرررررررريم متعررررررررددة إدارة شرررررررؤون اإلعرررررررالم اآلن، بصررررررررورة معتررررررررادة، يف بعثررررررررا

التخصصرررات الرريت تسرربق وزع بعثررات حفررظ السررالم أو البعثررات السياسررية. ويف 
األشرررهر اإلثرررين عشرررر السرررابقة، اسررتفادت بعثرررات تقيررريم أوفررردت إىل بورونررردي 
و السرودان وكروت ديفروار وليربيررا وهرراييت مررن مررردخالت مررروظفي اإلعرررالم، و  

 .يررة إىل العررراق لتقيرريم احتياجررات وسررائط اإلعالمإيفرراد بعثررة متهيد

واسرتخدم عردد مرن األسرراليب واألنشررطة اجلديرردة لزيررادة نطرراق التوعيررة - ٢٦٩
را األمررررم املتحرررردة. وثبررررت أن اسررررتخدام الوسررررائل العامررررة اخلارجيررررة هبرررالررريت تقرررروم 

اجح جررررردا، وعلرررررى لالحتفرررررال مبناسررررربات وأحرررررداث األمررررم املتحرررردة ابتكررررار نرررر
يف االحتفررررال السررررنوي  سررربيل املثرررال أدى ذلرررك إىل مضررراعفة عررردد احلاضررررين

 .كررانون األول/ديسررمرب( يف نيويرروريف، أربررع مرات  ١برراليوم العرراملي لكيرردز )
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وباملثررررل، عررررزز اسررررتخدام مررررؤمترات الفيررررديو متعررررددة املواقررررع واملبررررادالت - ٢٧٠
تمرع املردين يف مجيررع جملررن طريررق اإلنرتنت، اليت تربط بني طرالب وشرركاء مرن اع

أ رررراء العررررامل، القرررردرة علررررى تشرررجيع إجرررراء حررروار مجررراهريي بشرررأن الكثرررري مرررن 
املسرررائل اهلامرررة. وقرررد اجترررذبت أحرررداث خاصرررة أقيمررت علررى شرربكة اإلنرتنررت 

ملعلومررررات وأثنرررراء املرحلررررة األوىل منررره تمررررع اجملقبيرررل انعقرررراد مررررؤمتر القمررررة العرررراملي 
(، عرررررررددا كبرررررررريا ومتحمسرررررررا مرررررررن  ٢٠٠٣)جنيرررررررف، كرررررررانون األول/ديسرررررررمرب 

املشاركني مرن الطالب يف العديد من البلردان. وقررد تررابع الكررثري مررن املنظمررات 
املهتمرة واألفرراد املهرتمني عرن طريق إذاعررات حيررة علررى شرربكة اإلنرتنررت املررؤمتر 

وي املشررررتيف برررني إدارة شرررؤون اإلعرررالم واملنظمرررات غرررري احلكوميرررة، الرررذي السرررن
تمررع جملممثرررل مرررن منظمررات ا ٢ ٠٠٠اجترررذب عرررددا قياسررريا مرررن املمرررثلني بلرررغ 

 .بلدا حضروا إىل نيويوريف ٨٦املدين من 

ومررررن الوسرررائل املبتكررررة األخررررى الرررريت اسرررتخدمت لتعزيرررز الفهرررم العررررام - ٢٧١
يف موقرررع األحرررداث ” املرتمجرررة الشررفوية“رل املنظمررررة السررماح بتصررروير فرريلم لعمرر

يف مقرررر األمرررم املتحرررردة. وقررررد اختررررذ هرررذا القررررار بعرررد فكرررر جهيرررد ومناقشرررات  
ايرررة املطرررراف إىل تقيررريم أن احملصرررلة النهائيررة منررره هنكثرررية، واسرررتند يف اخترررراذه يف 

 .ور عريضستتمثل يف زيادة الوعي باألمم املتحدة لدى مجه
ويف حماولة لرتكيز االنتبراه علرى مسرائل هامرة ال تترداوهلا األخبرار يف كررثري  -٢٧٢

أنبررراء ينبغررري أن  ١٠“مرررن األحيررران، بررردأت إدارة شرررؤون اإلعرررالم قائمرررة تضرررم 
وبرررزت يف هررذه القائمررة حمنررة اجلنررود األطفرررال يف  .”يسرررمع العرررامل املزيرررد عنرررها
ريرررة أفريقيررررا الوسررررطى، والتطرررورات الرررريت قررررد تررررؤدي إىل أوغنررردا، واألزمرررة يف مجهو 

توقيرع معاهردة جديردة بشررأن حقرروق املعرروقني، واخلطررر الررذي يشررركله اإلفرررراط 
 .مليررررون نسررررمة يف مجيررررع أ رررراء العررررامل ٢٠٠يف صرررريد السررررمك علررررى معيشررررة 

رن مكاترررب األمرررم املتحررردة وقرررد حصرررلت هرررذه املبرررادرة علرررى اسرررتجابة مواتيرررة مرر
را الرررررريت سررررررالت بأفكررررررار يف املشررررررروع وجنحررررررت يف اجتررررررذاب اهتمررررررام هترررررووكاال

العديررررد مرررررن املؤسسرررررات اإلخباريررررة لألنبرررراء احملررررددة نفسرررها وللمسررررألة األوسررررع 
نطاقررررا الررررريت تتعلرررررق بالررررردور الرررررذي تؤديررررره وسرررررائ ط اإلعرررررالم يف زيررررادة الرررروعي 

 .العام
دمت مكتبرررة دا  لرشرررولد التكنولوجيرررا لرفرررع مسرررتوى نواجتهررررا، واسرررتخ -٢٧٣

 ويوصررررررل فهرررررررس شرررررربكة نظررررررام األمررررررم املتحرررررردة للمعلومررررررات الببليوغرافيررررررة

UNBISnet  ،اآلن برررررالن  الكامرررررل جلميرررررع الوثررررائق يف نظررررام الوثررررائق الرمسيررررة
وقرررررد قررررردمت وصررررررالت إضررررررافية يف فهررررررررس  . يتميرررررع اللغرررررات الرمسيرررررة السرررررت

لمررررررات بررررررالن  الكامررررررل للكلمررررررات ويف سررررررجالت التصررررررويت للنصرررررروص الك
تنقررررريح  ٢٠٠٤ايرررررة عرررررام هنالكاملررررة للقررررررارات. ومرررررن املتوقرررررع أن ينجرررررز حبلرررررول 
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 .شررامل لقاعرردة بيانررات سجالت التصويت، الذي يري العمل فيه حاليا
األمرررم املتحررردة علرررى شررربكة  ويتررريح التطررروير والتحسرررني املسرررتمر ملوقرررع -٢٧٤

اإلنرتنررت لنرررا تسرررخري قرردرات اإلنرتنررت مررن أجررل إطررالع عرردد أكرررب مررن النرراس 
يف مجيرررع أ ررراء العرررامل علرررى عمررررل منظمتنررررا والقضرررايا ذات االهتمرررام املشررررتيف. 

مليررررون زيرررارة، مقابرررل  ٢ ١٠٠،سرررجل املوقرررع مررررا يزيررررد عررررن  ٢٠٠٣ويف عرررام 
ويطلرررررع املسرررررتخدمون علرررررى مرررررا يزيرررررد . ٢٠٠٢مليرررررون زيرررررارة يف عرررررام  ١ ٦٩٥
صررفحة يف اليرروم يف املتوسررط. وسررجلت أيضررا زيرررادات كررربرية  ٩٤٠ ٠٠٠عرررن 

يف  ١٢٦: ٢٠٠٣يف عررررردد الزيرررررارات يف مواقررررع اللغرررررات املختلفرررررة أثنررررراء عرررررام 
 ١٠٨يف املائررة لالنكليزيررة، و  ٧٧يف املائرررة للصرررينية، و  ٧٩٢املائرررة للعربيرررة، و 

يف املائررررة لكسرررربانية.  ١١٥يف املائرررررة للروسرررررية، و  ١٧٣ائررررة للفرنسرررررية، و يف امل
ويعكررررررس حجررررررم هررررررذه الزيررررررادات النمررررررو غررررررري العررررررادي يف االسرررررررتخدام العرررررررام 

ا األمانررررة العامررررة هتلكنرتنررررت يف بلررردان مثرررل الصرررني، والتررردابري اهلامررررة الرررريت اختررررذ
صررررفحات يتميررررع اللغررررات الرمسيررررة. لتعزيررررز التعرررردد اللغرررروي بهتاحررررة املزيررررد مررررن ال

ومرن شرأن إدخرال حمرريف حبرث جديرد ميكررن اسرتخدامه للبحرث يتميررع اللغررات 
 .الرمسيرة أن ييسرر كرثريا أيضرا مرن حتديرد موضرع املرواد ذات األلية

ومررن أجررل تيسررري املضرري قرردما يف حتقيررق املسرراواة بررني اللغررات الرمسيررة،  -٢٧٥
اإلعرررررالم شرررررراكات مرررررع املؤسسرررررات األكادمييرررررة الررررريت تقررررردم  تقررررريم إدارة شرررررؤون

ترمجرررات جمانيرررة. و  بالفعرررل توقيرررع اتفاقررات مررع جامعررة واليررة مينسرررك اللغويرررة 
رذا هبررر)برررريالروس(، وجامعررررة شاوكسررررنغ )الصررررني( وجامعررررة سررررالمنكا )إسرررربانيا( 

رأن اخترراذ ترتيبرات تعرزز الشرأن. وجترري حثيثرا مناقشرات مررع شررركاء حمررتملني بشر
 .موقع اللغة العربية

ويرررري تنفيرررذ تررردابري خاصرررة لتحسرررني إمكانيرررة احلصرررول علرررى حمتويرررات  -٢٧٦
لرررس جملموقررع شرربكة اإلنرتنرت للمسررتخدمني املعروقني. ووضررع فريرررق عامررل تررابع 

 املنشررررورات مشررررروع مبررررادئ توجيهيرررة فنيرررة، وتشرررجع مجيرررع املكاترررب الررريت تقررردم
ومررا زالررت بوابررة مركررز  -٢٧٧ .ا إىل أقصررى قرردر ممكررنهبررحمتويررات علررى التقيررد 

أنبرررراء األمررررم املتحرررردة علررررى الشرررربكة، الررررريت تتررررراح اآلن يتميرررررع اللغرررررات الرمسيررررة، 
وتظهرررر األخبرررار الررريت يودعهرررا هنرررايف  . جتتررذب عررددا متزايررردا بررراطراد مرررن الرررزوار
تزايرررد علررررى مواقرررع خمتلررررف مكاترررب األمررررم موظفرررو قسرررم دائرررررة األنبررراء بتررررواتر م

را علرررى شرررربكة اإلنرتنررررت، واملنافررررذ الرئيسررررية لوسررررائط اإلعررررالم هترراملتحررردة ووكاال
واملنظمرررررات غرررررري احلكوميرررررة وكيانرررررات خارجيررررة أخرررررى. وهنررررايف مررررا يزيررررد عررررن 

باريررة بالربيررد بلرررد يف اخلدمررة اإلخ ١٠٠مشررررتيف اآلن مرررن أكثرررر مرررن  ٢٥ ٠٠٠
وسررررتتاح هررررذه اخلدمرررة  . االلكررررتوين الرررريت يقرررردمها املوقررررع باالنكليزيررررة والفرنسررررية

 .٢٠٠٤اية عام هنيتميع اللغات الرمسية قبل 
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را، مرررررن هبرررروبررررالتطرق إىل أنشررررطة التوعيرررررة التقليديرررررة أكثرررررر الررررريت نقررررروم  -٢٧٨
دورات مرررررررزودة املشرررررررجع مالحظرررررررة أن عررررررردد األشرررررررخاص الرررررررذين يقومرررررررون بررررررر

رررذا التقريرررر بعرررد أن ا فرررض هبمبرشردات قرد ارتفرع مررة ثانيرة يف الفترررة املشرررمولة 
أيلول/سررررربتمرب  ١١عررررررردد زوار مقرررررررر األمرررررررم املتحررررررردة يف أعقررررررراب أحرررررررداث 

٢٠٠١. 
وتواصرررل إذاعرررة األمرررم املتحررردة تقررردمي تقررررارير إخباريررررة يوميررررة وأسرررربوعية  -٢٧٩
باللغرررات الرمسيررة السررت، فضررال عررن الربتغاليررة والكسررواحيلية، للمئررات  وبررررامج

مررن حمطرررات اإلذاعرررة يف مجيرررع أ ررراء العررامل. وتشرروزع أيضررا برررامج أسرربوعية بسرربع 
لغررات غررري رمسيررة أخرررى. ويشقرردر عرررردد مسرررتمعي هرررذه الررربامج مررع الررتحفظ برررر 

رواد الرررررريت تقرررررردمها مليررررون نسرررررمة. وتقررررروم دائرررررة اإلذاعررررررة بالتوسررررررع يف املرررر ٢٠٠
 .بتقدمي برنامج جديد عن أفريقيا وتقدمي برنامج متثيلي لألطفال

ويقرردر تليفزيررون األمررم املتحرردة أن هنررايف مجهررورا يبلررغ مليرروين شررخ   -٢٨٠
يشررررراهدون براجمرررررره، مبرررررا يف ذلرررررك مئرررررات السررررراعات مرررررن التغطيرررررة الررررريت تشقررررردم 

لرريت تغطرري اجتماعررات اجلمعيررة لكذاعررات العامليرررة عرررن طريرررق التغذيرررة اليوميرررة ا
العامرررررة وجملرررررس األمررررررن واألحررررررداث واملررررررؤ متررررررات األخرررررررى. وتشرررررراهد مجررررراهري 
أعررض مرن ذي قبرل، عرن طريررق شرربكة آخررذة يف االتسرراع مررن الشررراكات مرررع 
هيئرررررات إذاعيرررررة رئيسرررررية، الرررررربامج الررررريت ينتجهرررررا تلفزيرررررون األمرررررم املتحررررردة مثرررررل 

” األمررم املتحررردة وهررري تعمرررل“رنرررامج حررواري أسرربوعي(، و )ب” وقررائع عامليرررة“
اسرررررتعراض “)سلسررررررلة مررررررن األخبررررررار عررررررن عمررررررل منظومررررررة األمرررررم املتحررررردة( و 

ا يف ذلررررك شرررررأن الرررررربامج الررررريت أشنتجرررررت أخرررررريا وهرررري: هنالسررررنوي، شررررأ” العررررام
 .”جملس األمن: حفظ السالم“و ” األمم املتحدة تعمل من أجلنا مجيعا“

ى مررردى العرررام املاضررري، اشررررتكت إدارة شررررؤون اإلعررررالم أيضررررا يف وعلررر -٢٨١
يومررا  ١٣إنترررام سلسرررلة مرررن إعالنررات اخلدمررة العامررة فيمررا يتصررل باالحتفررال بررر 

دوليررررا. وقررررد وشزعررررت هرررررذه اإلعالنرررررات، الرررريت أشنتجررررت باالشرررررتايف مررررع شرررررريك 
دة بلرررررردا، وتلقررررررت تغذيرررررة مرتررررر ٧٠هيئررررررة تلفزيونيررررررة يف  ٢٠٠خررررررارجي، علررررررى 

 .إيابية
 

 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية
دخلت الشرراكة الناجحرة بررني صررندوق األمررم املتحرردة للشررراكات الردو  -٢٨٢

ومنررررذ . ٢٠٠٤ليرررررة ومؤسسرررررة األمررررم املتحرررردة عامهررررا السررررابع يف آذار/مررررارس 
،  ختصررري  مرررا  ٢٠٠٣ايررة عرررام هنوحرر   ١٩٩٨إقامررة هرررذه الشرررراكة يف عرررام 

 ١٢١مشرررروعا مترررارس نشررراطها يف  ٢٩٢مليرررون دوالر لتمويرررل  ٥٦٣موعررره جم
كيانررررا تابعررررا لألمررررم املتحرررردة. وقررررد بلررررغ املبلررررغ الرتاكمررررري   ٣٥بلرررردا ومشررررل ذلررررك 
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للتمويررل املشرررتيف مرررن شرررركاء متويرررل آخررررين، مثرررل املرررا ني متعرررددي األطرررراف 
دوالر. و  متويرررل مشررراريع يف مجيرررع أ ررراء العرررامل يف  مليرررون ٤،١٨٧والثنرررائيني، 

أربعرررررة جمررررراالت برناجميررررة: صررررحة الطفررررل؛ والسرررركان واملرررررأة؛ والبيئررررة؛ والسررررالم 
 .واألمن وحقوق اإلنسان

وعلرررى مرررر الرررزمن، تطرررور تركيررررز الشررررراكة بررررني مؤسسررررة األمررررم املتحرررردة  -٢٨٣
ن الربجمرررة والتمويرررل اخلالصررررني وصررررندوق األمررررم املتحررردة للشرررراكات الدوليرررة مررر

هررذه املشرراريع وعمررل األمررم املتحرردة بصررورة  ”روايرررة قصرررة“ملشررراريع منفرررردة إىل 
ا علررى زيررادة هتعامررة أيضررا. وتررؤدي املؤسسررة دورا فريررردا يف الررردعوة بفضررل قرردر 

فهررررم األمررررم املتحرررردة لرررردى الشررررركاء احملررررتملني واجلمرررراهري. ويف الوقررررت نفسررره، 
سررتخدم املسررالات اخلارجررة عررن امليزانيرررة للمؤسسرررة بطررررق ال ميكرررن ميكررن أن تش 

اسرررتخدام األمررروال األساسرررية فيهرررا، ممرررا يتررريح إمكانيرررات لالبتكرررار واإلبرررداع ال 
ميكررررن أن توفرهررررا املنظمررررة مبفردهرررا. وقرررد أقررردم شرررركاء جررردد، مرررن خرررالل املرررنح 

يف قضرايا األمرم املتحردة يف طائفرة  املنراظرة الرريت تقرردمها املؤسسررة، علررى تعرراون
راالت، مثررررل محايررررة التنرررروع البيولرررروجي، وحفررررظ مواقررررع الررررتاث العررراملي، جملرررمررررن ا

 .ومكافحة األمراض
واسررررتنادا إىل سلسررررلة مررررن املبررررادرات االبتكاريررررة، استضررررافت املؤسسررررة  -٢٨٤

ج األمرررم املتحررردة للبيئرررة وصرررندوق وائرررررتالف االقتصررادات املسررؤولة بيئيررا وبرنرررام
األمرررررم املتحررررردة للشرررررراكات الدوليررررة مررررؤمتر قمررررة ملؤسسررررات االسررررتثمار بشررررأن 

وقررد مجررع مررؤمتر القمررة بررني  . ٢٠٠٣اخلطرر املنراخي يف تشرررين الثرراين /نرروفمرب 
مررررررن مررررررديري صررررررناديق املعاشررررررات التقاعديررررررة، وأمنرررررراء خررررررزائن واليررررررات  ٢٠٠

املتحرررردة ومسررررؤولني حكرررروميني ومرررردراء تنفيررررذيني ألعمررررال جتاريررررة،  بالواليررررات
وممثلررري منظمررات غررري حكوميررة ومرروظفني كبررار يف األمررم املتحرردة الستكشرراف 
الصررلة بررني اخلطرررر املنررراخي واملسررؤولية االئتمانيررة. وقرررد تكلرررل بتوقيرررع نرررداء مرررن 

يني يتولرون املسرؤولية نقرراط مررن جانررب مشراركني رئيسر ١٠أجرل العمررل يشررمل 
 .عن أصول تزيد قيمتها عن تريليون دوالر

ونتيجرررة لنجررراح الشرررراكة برررني املؤسسرررة وصررررندوق الشررررراكات الدوليررررة،  -٢٨٥
يعمرررل الصرررندوق اآلن كرردار مقاصررة ملعلومررات الشررراكة وييسررر فررررص التمويرررل 

مرررن اخلررردمات  ويقررردم الصرررندوق بصرررورة متزايررردة نطاقرررا كرررامال . لألمررم املتحررردة
واملثرل األخرري علرى هرذا شررراكة  .إلقامررة شرربكات وائتالفررات وشررراكات رئيسررية

موعررة سرييت مررع برنررامج األمرررم املتحرردة اإلمنرائي. وقررد جملاملصررف اخلراص الترابع 
أدى هررررررذا التعرررررراون إىل توجرررررره عشرررررررات مررررررن عمرررررررالء املصررررررررف إىل موزامبيرررررررق 

السررتطالع فرررص دعررم مشرراريع األمررم  ٢٠٠٤وجنررروب أفريقيررا يف نيسرران/أبريل 
 .املتحدة اليت زاروها
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وكثرررريا مرررا يقرررردم صررررندوق األمررررم املتحرررردة للشررررراكات الدوليررررة املشررررورة  -٢٨٦
للقطرررررررراع اخلرررررررراص واملؤسسرررررررات اخلاصررررررررة بشررررررررأن سياسررررررررات األمررررررررم املتحرررررررردة 

ا  هبررررا، فضررررال عررررن مقرتحررررات بشررررأن الطررررق االسررررتاتيجية الررريت تررردعم هتررروإجراءا
،سرراهم  ٢٠٠٣كيانررات خارجيررة حتقيررق األهرررداف اإلمنائيرررة لأللفيرررة. ويف عرررام 

الصرررندوق يف جعرررل مركرررز املؤسسررررات األوروبيررررة )وهررررو منظمررررة شرررراملة ملررررا يزيررررد 
مؤسسرررة( يعتمررد هرررذه األهرررداف كهطررار لعملررره، مررع التشرررديد علرررى  ٥٠٠عررن 

ية/اإليرررررردز. وأقيمررررررت شررررررراكات دعررررررم مكافحررررررة فررررررريوس نقرررررر  املناعررررررة البشرر 
جديررردة مرررع عررردد مرررن املؤسسرررات واهليئرررات والشرررركات، مبرررا يف ذلرررك املصررررف 

موعرررة سرررييت ومؤسسرررة جمموعرررة سررييت، وجلنررة تشررجيع أعمرررال جملاخلررراص الترررابع 
الشررررررركات اخلرييررررررة، وجملررررررس املؤسسررررررات، ومركررررررز تطرررررروير التعلرررررريم، وأوروبرررررا يف 

بكرررررررار، ومؤسسرررررررة هيلترررررررون، ومايكروسرررررررروفت، وشرررررررربكة  -ت العرررررررامل، وهيولررررررر
املؤسسررررررات األوروبيرررررررة للتعررررررراون االبتكررررررراري، وبررررررررايس ووترررررررر هررررررراوس كررررررروبرز، 

 .والغرفررة التجاريررة للواليررات املتحدة وفودافون
،ترررررروىل الصررررررندوق املسررررررؤولية عررررررن تقرررررردمي الرررررردعم  ٢٠٠٤ويف عررررررام  -٢٨٧

تسرخري الرياضرة ألغررراض التنميررة والسررالم، ال سرريما ملستشراري اخلرراص املعررين ب
فيمررررررا يتعلررررررق بأنشررررررطته الراميررررررة إىل تشررررررجيع مشررررراريع علرررررى الصرررررعيد امليرررررداين 

 .باستخدام الرياضة كأداة من أجل التنمية
 

 خدمات المشاريع
،شرررررع مكتررررب األمررررم  ٢٠٠٣يف جهرررد متعررردد السرررنوات برررردأ يف عررررام  -٢٨٨

شررررراريع يف تعزيرررررز حالتررررره املاليرررررة وحتسرررررني قدرتررررره التنافسرررررية املتحررردة خلررردمات امل
وتوجيرررررره األفررررررراد والعمليررررررات والتكنولوجيرررات مرررن أجرررل احلصرررول علررررى أعمررررال 
جديرررررردة وتلبيررررررة احتياجررررررات العمررررررالء واألسررررررواق بصررررررورة فعالرررررررة مرررررررن حيرررررررث 

برررروأ املكترررب مكانررررة تترررريح لرررره االسررررتمرار التكرررراليف وتتسررررم بالكفررراءة. وكرررري يت
العملررررررررري علرررررررررى املررررررررردى البعيرررررررررد، يرررررررررب أن تقررررررررروم إدارتررررررررره مبجموعرررررررررة مرررررررررن 

ويتمثرررل اهلررردف مررررن . ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤االسرررررتثمارات االسررررتاتيجية يف عرررامي 
ذلرك يف إعررادة تشرركيل املكتررب كمنظمرة تركرز علرى العمرالء تسرهم بفعاليرة يف 

قيرررق األهرررررداف اإل منائيرررررة لأللفيرررررة وبرنررررامج األمرررررم املتحرررردة للسررررالم والتنميررررة حت
 .األوسع نطاقا

،واصرررررل املكترررررب التقيرررررد باملبررررردأ  ٢٠٠٣ومررررن حيررررث األداء يف عرررررام  -٢٨٩
إىل  ٢٠٠٣القرررائم علرررى التمويرررل الررذاـ. ووصررل جممرروع املشررراريع املنجرررزة لعرررام 

ررررررا هتمليررررررون دوالر ونفقا ٢،٦٦ررررررا هتروع إيرادامليرررررون دوالر، بلرررررغ جممرررر ٦،٤٩٠
مليررررون دوالر. وظرررررل برنرررررامج األمرررررم املتحررررردة اإلمنرررائي العميرررل الرئيسررري  ٨،٤٧
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للمكتب، الذي ظل شرريكا لرره قيمترره أيضررا للصررندوق الرردويل للتنميررة الزراعيررة 
را يف اإلشرررراف هبرر وغرررريه مرررن مؤسسرررات اإلقرررراض بسررربب خربتررره الفنيرررة املعتررررف

 .علرى القروض واملصروفات
 
 تمع المدني والشراكات التجاريةلمجا

بعرررد عرررام مرررن املشررراورات املكثفرررة علرررى األصرررعدة القطريرررة واإلقليميررررة  -٢٩٠
والعامليرررة، قررردم فريرررق الشخصرريات البررارزة املعررين بالعالقررات بررني األمررم املتحرردة 

تمرررع املررردين واألمرررم جمل رررن الشرررعوب: ا“عنرررون تمرع املرردين الترررابع يل تقريرررره املجملوا
. وقررررد اسررررتند الفريررررق يف مقرتحاترررره إىل (S/58/817)” املتحرررردة واحلكررررم العرررراملي

أربعررررة مبررررادئ رئيسررررية، هرررري أن األمررررم املتحرررردة حتتررررام إىل: أن تصرررربح منظمرررة 
ضررن تعرردد الرردوائر أكثر تطلعررا للخررارم، اسررتجابة لطررابع التعدديررة املررتغري؛ وحتت

ة التحرررديات العامليرررة؛ وترررربط األهرررداف العامليرررة هبررراجملوتنشرررر  شرررراكات جديررردة 
بررررالواقع احمللررررري ؛ وتقبرررررل دورا أوضررررح يف تعزيررررز احلكررررم العرررراملي، ويشرررردد علررررى 
الدميقراطيررررة التشررررراركية وتعميررررق مسرررررراءلة املؤسسررررررات أمرررررام اجلمرررررراهري العامليررررررة. 

راالت جملرراقرتاحرررا يف ا ٣٠ادئ، قررردم الفريرررق مرررا جمموعررره واسرررتنادا إىل هرررذه املبررر
تعزيرررز العمليرررات متعرررددة الررردوائر؛  -التاليرررة: الررردور التنظيمررري لألمرررم املتحررردة 

وزيررررررادة االسررررررتثمار يف الشررررررراكات؛ والرتكيررررررز علررررررى الصررررررعيد القطررررررري؛ وتعزيررررررز 
ايف مرررررع املمرررررثلني الربملرررررانيني تمرررررع املررررردين؛ واالشررررررت جملحررررروار جملرررررس األمرررررن مرررررع ا

تمررع املرردين وإمكانيررة وصرروله إىل جملاملنتخربني؛ وتبسريط وعرردم تسررييس اعتمرراد ا
األمررررم املتحررررردة؛ وتقرررردمي املررررروارد اإلضررررافية الالزمرررررة؛ وترررروفري القيررررادة العامليررررة يف 

 .تمع املدينجملتعزيز االشرتايف مع ا
 . ة قيمرررة يف عمليرررة إصرررالح األمرررم املتحررردةوميثررل تقريررر الفريرررق مسرررال- ٢٩١

ويسررررررين بصرررررورة خاصرررررة أن الفريرررررق اقتررررررح عرررررددا مرررررن الطررررررق احملرررررددة لزيرررررادة 
تمرع جملتمرع املرردين مررن البلردان الناميرة، وتعزيرز الشرراكات مرع اجملمشراركة ممثلري ا
مشررراركة الربملرررانيني يف راالت اإلنسرررانية واإلمنائيررررة، وتشررررجيع زيررادة جملررراملررردين يف ا

أعمررال األمررم املتحرردة. وكمررا يقرررتح الفريرررق، سرررتزداد فعاليرررة وأليرررة املنظمرررة إذا 
تمررع املرردين فيهررا. وأعتررزم أن أقرردم إىل جملوجردنا طرقرا لتعزيررز مشرراركة ومسررالة ا

ت أخرررررى ررررا التاسررررعة واخلمسررررني، تعليقررررات ومقرتحرررراهتاجلمعيررررة العامررررة، يف دور 
 .فيمررا يتعلررق باخلطوات العملية اليت ميكن أن تتخذ استجابة لتوصيات الفريق

، ومبرادرة مواطنرة ”االتفراق العراملي“وشرهد العرام املاضري منروا سرريعا يف - ٢٩٢
لتعزيرررز املبرررادئ العامليرررة يف جمررراالت  ٢٠٠٠ا يف متوز/يوليررره هتالشررررركات الرررريت بررردأ

ل والبيئرررة. والحرررظ تقيررريم ألثرررر االتفررراق العررراملي حقررروق اإلنسررران وظرررروف العمررر
أجرترررره دار اخلررررربة االستشررررارية الدوليررررة ماكينرررررزي وشرررركاه أن االتفرررراق العرررراملي، 
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بلررردا، هرررو أكررررب مبررادرة ملواطنررة  ٧٠شرررركة مرررن  ١ ٥٠٠الرررذي يضرررم أكثرررر مرررن 
لالتفررررررراق  الشررررررركات يف العررررررامل. وعررررررالوة علررررررى ذلرررررررك خلررررررر  التقيررررررريم إىل أن

العرررراملي، عمومررررا، أثرررررا إيابيررررا عررررن طريررررق تشررررجيع الشررررركات علررررى اعتمرررراد أو 
تعزيررررررررز سياسررررررررات تتعلررررررررق باملسررررررررائل االجتماعيررررررررة والبيئيررررررررة يف حررررررررني يوطرررررررررد 

تمررررع جملموعرررررات العماليررررة ومنظمررررات اجملالشرررررراكات برررررني األعمرررررال التجاريرررررة وا
 .املدين وغريها من أصحاب املصاال

ومررررن العالمررررات الرئيسررررية عقررررد مررررؤمتر قمررررة قيررررادات االتفرررراق العرررراملي، - ٢٩٣
حزيرران/يونيرررره يف مقررررر األمررررم املتحرررردة. وقررررد كرررران أكرررررب  ٢٤الررررذي انعقررررد يف 

جتمررررررع لكبرررررررار املررررررردراء التنفيرررررررذيني واملسررررررررؤولني احلكرررررررروميني وروسرررررررراء العمررررررررال 
شرررررأن موضررررروع مواطنرررررة الشرررركات العامليرررة، حيررررث تمرررررع املررررردين بجملومنظمرررررات ا

مرررررن القيررررادات. ومرررررن أبررررررز نتررررائج مرررررؤمتر القمررررة  ٥٠٠حضررررره مرررررا يقرررررب مرررررن 
وبنرراء  . اعتمراد املبرردأ العاشررر لالتفرراق العرراملي، الررذي يتنرراول مكافحررة الفسرراد
شرركل برررالء علرررى ذلرررك دخررل االتفرراق حلبررة املكافحررة العامليررة للفسرراد، الررذي ي

ضررررررحاياه الرئيسرررررريون هررررررم فقررررررراء العررررررامل. وهنررررررايف طائفررررررة مررررررن النتررررررائج اهلامررررررة 
شررركة ماليررة رئيسررية ببردء إدمرام املسررائل  ٢٠األخرررى، يف مقدمتررها: )أ( تعهرررد 

االجتماعيررة والبيئيررة ومسرررائل احلكرررم يف حتليرررل االسرررتثمارات وصرررنع القرررارات؛ 
ا ستستكشررررررف إمكانيررررررة هنررررراألوراق املاليرررررة أ)ب( وإعرررررالن عررررردد مرررررن أسرررررواق 

التعرررراون مررررع االتفرررراق العرررراملي، ووافررررق العديررررد منررررها علررررى أن يتشرررراطر بنشرررراط 
املعلومرررررات عرررررن االتفررررراق وعرررررن مسررررررؤولية الشررررررركات مررررررع الشررررررركات املدرجررررررة 

ن مبرررررررادئ لررررررررديها؛ )م( وإعررررررررالن إدارة الشررررررررؤون اإلداريررررررررة باألمانرررررررة العامرررررررة أ
راالت الرئيسررررية إلدارة املنظمررررة، مثررررل املشررررتيات جملررراالتفرررراق العررررام سررررتعتمد يف ا

 .وإدارة االستثمارات وإدارة املرافق واملوارد البشرية
وصررردرت عررررن مررررؤمتر القمررررة أيضررررا نررررداءات لتحسررررني املسرررراءلة ونزاهررررة - ٢٩٤

تمرررع املررردين عرررن االهتمرررام جملاملبرررادرة وأعربرررت القيررادات مررن عررردة منظمرررات يف ا
الشرررديد مبصرررداقية االتفررراق العرررام، وحثررررت علررررى أن تستكشررررف املبررررادرة مبزيررررد 
مررررررن التفصرررررريل الطرررررررق الكفيلررررررة برتمجررررررة التزامررررررات الشررررركات مببررررادئ االتفرررراق 
س العرراملي إىل أعمررال ملموسررة وشررفافة. ومرررن األليرررة احلامسرررة حقرررا عررردم املسررا

بسررمعة األمررم املتحرردة أو تعريضررها للضرررر مررن جرررراء عررردم تركيرررز علرررى ضرررمان 
وبنررررراء علرررررى ذلرررررك، أعلنرررررت يف مرررررؤمتر القمرررررة أن مكترررررب االتفررررراق  . النوعيررررة

العرررراملي سرررريبدأ عمليررررة لتحسررررني اإلدارة العامرررة للمبرررادرة مرررن أجرررل تررروفري هرررذه 
شرربكة قطريرررة تابعرررة  ٤٠ن الضررمانات. ومررن الواضررح أيضررا أن وجررود أكثرررر مررر

ومرررن أجرررل املضررري قررردما، سرررريكز مكتررب  . لالتفرراق العررراملي أمرررر يبشرررر برررالكثري
االتفرررراق العرررراملي علررررى املسرررراعدة علررررى جعررررل هررررذه الشرررربكات احملليررررة ديناميررررة 

وستكون مبثابة أصرول رئيسرية يف سرعينا مرن أجرل حتقيرق رويرة  . ومسرتدامة حقرا
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 .ثلرة يف اقتصراد عاملي أكثر استدامة وأوسع مشروالاالتفاق العاملي املتم
 

 الفصل الثامن
 خاتمة
كمررا يبررني هررذا التقريررر، واصررلت األمررم املتحرردة االضررطالع مبجموعررة - ٢٩٥

واسرعة النطرراق مررن األنشرطة يف أوقرات صرعبة، مبررا يتمشررى مررع مبررادئ ميثاقهررا 
تمامررررات الدوليررررة وتعكرررررس هرررررذه األنشرررررطة مجيررررع املشرررراكل وااله . ومقاصرررررده

الرئيسررية، وهررري تشررركل جرررزءا مرررن الكفررراح مرررن أجرررل قيرررام عررامل يسرروده املزيررد 
مررررن العرررردل. ورغررررم التحررررديات والعقبررررات الكررررأداء، تسرررراعدنا جهررررود املنظمررررة 

 .على بناء صرح مستقبل أفضل
وقررد اسرتشررد واضرررعو امليثرراق بفكررررة حموريررة مفادهررا أنررررره ال ميكررن قيررررام - ٢٩٦
رالم دويل دائرررر م إال علررى أسرررس التكافررل. وترتكرررز هررذه الفكررررة علررى سررريادة سرر

القرانون والتعدديررة بوصررفهما األسرراس الرشرريد الوحيررد للخطرراب املتحضررر فيمرررا 
وميثررررل تقاسررررررم املسررررؤولية صررررميم إعررررالن األمررررررم املتحررردة لأللفيرررة  . بررررني الرررردول

تغيررررررر الكثررررري منررررذ مررررؤمتر قمرررررة  وقررررد. ٢٠٠٠الررررذي اعتشمررررد يف أيلول/سرررربتمرب 
األلفيررة، بررل وأكثررر منررذ اعتمرراد امليثرراق. إال أن قرريم التكافررل وتقاسررم املسررؤولية 

 .ما زالت متثل قيمرا أساسية
وسرررنحتفل يف العرررام القررررادم بالررررذكرى السررررنوية السررررتني إلنشرررراء األمررررم - ٢٩٧
املشرررررراكل الرررررريت وسرررررريتيح ذلررررررك الفرصررررررة للررررررتفكري مررررررن جديررررررد يف  . املتحرررررردة

را للمنظمرررررة أن تعاجلهرررررا. وإين أعقرررررد هبررريصررررادفها عاملنررررا والكيفيررررة الرررريت ميكررررن 
األمرررل علرررى أن تعمرررل الررردول األعضررراء، واألمانرررة العامرررة، والكيانرات األخررى 

تمرررررع املررررردين، ومنظمرررررات األعمرررررال التجاريرررررة، جمليف منظومررررة األمررررم املتحرررردة، وا
رن األفررررراد يف مجيررررع أ رررراء العررررامل، معررررا يف األشررررهر املقبلررررة مررررن أجررررل  فضررررال عررر

ذه الرررررذكرى السرررررنوية علرررررى  رررررو يليرررررق بررررراألمم هبررررركفالررررررة أن يكررررررون االحتفرررررال 
 املتحدة وبكل ما متثله.
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 الجزء األول

 قضايا سياسية وأمنية
 

 الفصل األول
 السلم واألمن الدوليين

 
أعمال اإلرهاب الدويل باختباره  من خاللالسلم واألمن الدوليني  وحفاوعلى تعزيز تصميمه تمع الدويل اجمل واصل، 2004ويف عام 

 أفريقيا يف العنيفة الداخلية الصراعات وازدياد الفلسطيين، - اإلسرائيلي الصراع وتدهور العراق، يف املستقر غرياجلديدة، والوضع األمين 
لية استجابة املنظمة لتلك احلاالت وغريها. ويف آب / أغسطس، أكدت اجلمعية العامة من جديد الدور املتعلقة بفعا والقضايا، وهاييت

عية املركزي لألمم املتحدة يف صون السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل، ويف كانون األول / ديسمرب، قدم األمني العام إىل اجلم
فريق رفيع املستوى معين بالتهديدات والتحديات والتغيري، الذي عينه يف عام من جانب  ليتنا املشرتكة تقريرا بعنوان  عامل أكثر أمانا: مسؤو 

 . املنظمةعمل لتقييم أداء األمم املتحدة يف التصدي للتهديدات والتحديات اليت تواجه األمن الدويل، وتقدمي توصيات لتعزيز  2003
ادي والعشرين وقدم توصيات بشأن التغيري يف كل من أجهزهتا الرئيسية، مبا يف ذلك جملس ألمم متحدة يف القرن احلاوقدم الفريق روية 

سيشكل الذكرى  2005بناء السالم. كما أن اجلمعية العامة تشري إىل أن عام هيئة األمن، واقرتح إنشاء هيئة حكومية دولية جديدة، وهي 
يتعني مراعاته سنويا، و واملصاحلة الذكرى  ءإلحياأيار / مايو كوقت  9إىل  8لفرتة من السنوية الستني النتهاء احلرب العاملية الثانية، يف ا

 إلحياء ذكرى مجيع ضحايا احلرب. 2005وقررت عقد اجتماع رمسي يف مايو 
 

الروسي. ، مع وقوع حوادث شرسة على وجه اخلصوص يف إسبانيا واالحتاد 2004يف عام  مستمرةوظلت النتائج املدمرة لكرهاب الدويل 
وحث على تقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة. وملواجهة التهديد املستمر الذي احلوادث الفظيعة، وقد شدد جملس األمن على تلك 

ت يشكله اإلرهاب الدويل، أنشأ اجمللس فريقا عامال لتقدمي توصيات بشأن التدابري اليت ميكن أن يتخذها بشأن األفراد واجلماعات والكيانا
أصوهلا. ودعت إىل إنشاء  ىإرهابية أو املرتبطة هبا، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات أكثر فعالية حملاكمتهم واالستيالء عل النشطةاألالعة يف الض

مبا يف ذلك  رهابية وأسرهم. واختذ اجمللس أيضا تدابري لتنشيط وتعزيز جلنة مكافحة اإلرهاب،اإلعمال األصندوق دويل لتعويض ضحايا 
 .هلا ملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، وتعيني مدير تنفيذيإنشاء ا
 

ونظر اجمللس يف سبل حتسني نوعية استجابة األمم املتحدة يف األزمات املعقدة. كما درست أنشطة املنظمة يف جمال منع الصراعات، مبا يف 
 من أجل التصديق على املاس اخلام ودور األعمال يف منع نشوب ذلك دور املاس يف تأجيج الصراع والتقدم احملرز يف تنفيذ عملية كيمربيل

 الصراعات، وحفظ السالم وبناء السالم بعد انتهاء الصراع. ويف جمال بناء السالم بعد انتهاء الصراع، اجتمع اجمللس على املستوى األد 
تمع املدين يف بناء السالم بعد انتهاء الصراع، ودور األمم املتحدة لدراسة اجلوانب املدنية إلدارة الصراع وبناء السالم. ونظر أيضا يف دور اجمل

ملتحدة على يف املصاحلة الوطنية بعد انتهاء الصراع، وسيادة القانون والعدالة االنتقالية يف حاالت النزاع وما بعد النزاع، والتعاون مع األمم ا
 .حتقيق االستقرارمليات منظمات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة يف عللالصعيد اإلقليمي 

  
. وقد شكلت الزيادة الكبرية يف الطلب على قوات 2004سالم خالل عام بعثة سياسية وبناء  14 وجود وقد حافظت املنظمة على

، مع إنشاء عمليات جديدة ومعقدة يف بوروندي وكوت ديفوار وهاييت، مما يشكل 2004حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف عام 
خطريا لقدرة املنظمة على التخطيط الفعال، ونشرها يف الوقت املناسب، وإدارهتا، وتوفري الدعم املستمر هلذه العمليات. ويف أيار /  حتديا

 مايو، درس اجمللس تلك التحديات أثناء نظره يف التوجهات االسرتاتيجية واالجتاهات املتعلقة بعمليات حفظ السالم. ونظر اجمللس أيضا يف
نيسان / أبريل ملناقشة االسرتاتيجيات الشاملة  -اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، اليت اجتمعت يف آذار / مارس توصيات 

لعمليات حفظ السالم املعقدة، وتعزيز قدرة األمم املتحدة على حفظ السالم، وحفظ السالم األفريقي، واملشاورات مع القوات والبلدان 
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، ومسالة الرتتيبات اإلقليمية إلدارة بعثات األمم 2003من والسالمة يف ضوء تفجري مقر األمم املتحدة يف العراق عام املسالة بقضايا األ
 64 701، كان هنايف 2004اجلنس يف عمليات حفظ السالم. ويف هناية عام اختالف نظور مة لصنع السالم، وتعميم مراعاة املتحد

 .2003يف هناية عام  45 815بعثة حلفظ السالم، مقابل  16املتحدة يف  حتت قيادة األمم يعملونعسكري ومدين 
 

 وقد تأثر الوضع املايل لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم تأثرا كبريا بالتوسع السريع يف أنشطة حفظ السالم. وخالل الفرتة املشمولة
مليون دوالر للسنة السابقة. وزادت  2 499.8نهائي البالغ مليون دوالر، مقارنة بالرقم ال 2 933.8بالتقرير، زادت النفقات إىل 

بليون دوالر يف السنة السابقة. ونظرت اجلمعية العامة يف عدة جوانب  1،1بليون دوالر، مقابل  1،5االشرتاكات املقررة غري املسددة إىل 
البعثات املغلقة، وصندوق احتياطي حفظ من متويل حفظ السالم، مبا يف ذلك حساب دعم عمليات حفظ السالم، والتصرف يف أصول 
قضايا و  اف املايل على عمليات حفظ السالمالسالم، واخلربة املكتسبة بهنشاء مراكز إقليمية ملراجعي احلسابات واحملققني من أجل اإلشر 

خزون االحتياطي وامللوجستيات حفظ السالم، مبا يف ذلك متويل قاعدة األمم املتحدة لبعثات السداد. ونظرت اللجنة أيضا يف إدارة أصول 
االسرتاتيجي، وحتليل إنشاء مركز عاملي للمشرتيات جلميع بعثات حفظ السالم، ومسألة السالمة اجلوية يف شراء الطائرات، والسياسات 

 واإلجراءات املتعلقة بتعيني موظفي حفظ السالم.
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 الثانيالفصل 
 افريقيا
ت األولوية بالنسبة لألمم املتحدة، اليت متيزت جهودها الرامية إىل إعادة مناطق الصراع، وال أفريقيا من الشواغل ذا بقيث، 2004يف عام 

س. ويف حني أن بلدان مثل اكنتالتقدم واالمع حدوث السالم واالستقرار  حتقيق حالة سيما منطقة البحريات الكربى وغرب أفريقيا، إىل
حتقيق العقبات اليت حالت دون إحراز تقدم يف السعي إىل فقد واجهت بعض اعدهتا، بتشجيع األمم املتحدة ومسقامت سرياليون وليربيا، 

ظلت بلدان أخرى، مبا فيها كوت ديفوار وإثيوبيا وإريرتيا والصحراء الغربية، يف صراع مع احتماالت فورية ضئيلة إلياد حلول و السالم، 
ع التصعيد السريع حلالة الصراع يف منطقة دارفور بغرب السودان، مما متفق عليها بصورة متبادلة. وعانت املنطقة من انتكاسة أخرى م

أوفد بعثات إىل منطقة فقد يعرضها ملزيد من زعزعة استقرار القارة. وإذ أعرب جملس األمن عن قلقه إزاء االستقرار يف أفريقيا يف املستقبل، 
الصراعات على اختاذ قرارات تؤدي إىل تسويات عن طريق التفاوض.  البحريات الكربى وغرب أفريقيا خالل العام حلث القادة واألطراف يف

ملشاكل، وعقد اجمللس إحدى دوراته يف نريويب، كينيا، إلبداء قلقه البالغ إزاء املشاكل اليت تواجه القارة. وقد تناول اجمللس العديد من هذه ا
 املستدامة فيها، وتعزيز قدرة أفريقيا على حفظ السالم. مبا يف ذلك أسباب النزاع يف أفريقيا وتعزيز السلم الدائم والتنمية

 
فيه بلدان منطقة البحريات الكربى تشهد صراعات، وال سيما مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي، عقد املؤمتر  بقيتويف الوقت الذي 

. ودعا املؤمتر إىل اختاذ ألمم املتحدة واالحتاد األفريقياالدويل األول املعين مبنطقة البحريات الكربى يف تشرين الثاين / نوفمرب حتت رعاية 
نسانية. ويف تدابري ملعاجلة القضايا ذات األولوية املتمثلة يف السالم واألمن واحلكم والدميقراطية والتنمية االقتصادية واملسائل االجتماعية واإل

بأن كال من مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي كانا يف نقطة حتول  تشرين الثاين / نوفمرب أيضا، أوفد اجمللس بعثة إىل املنطقة أفادت
ؤدي تشروع يف إجراء انتخابات ميكن أن حامسة يف عملياهتما السلمية حيث واجهتا اجلوانب املتبقية من عملية االنتقال املتفق عليها قبل ال

 إىل سالم واستقرار دائمني.
 

الكونغو الدميقراطية ىف منتصف العام، بعد شهور من التقدم البطيء ىف دفع عمل مجهورية ى من تدهور الوضع العسكرى ىف اجلزء الشرق
. ويف وقت الحق، أنشأت احلكومة االنتقالية قيادة عسكرية متكاملة 2002احلكومة االنتقالية ال    تأسيسها مبوجب اتفاق سالم عام 
الرغم من هذا التقدم، فهن املشاكل املتبقية، مبا يف ذلك بطء وترية اعتماد وبدأت املؤسسات السياسية الرئيسية يف العمل. وعلى 

صية التشريعات، واحلاجة إىل إدارة الدولة يف مجيع أ اء البلد، وزيادة إدمام القوات املعارضة السابقة، والتحضري لالنتخابات، تبدو مستع
الكونغو الدميقراطية. وعملت بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو على احلل. اندلع العنف ىف شرقى البالد بتهمة تورط مجهورية 

نزع سالح القوات املسلحة وتسرحيها وإعادة إدماجها. ويف تشرين األول / أكتوبر، زاد اجمللس عملية الدميقراطية على وقف القتال وترتيب 
 ل الالزمة لالضطالع مبسؤولياهتا، مبا يف ذلك محاية املدنيني واملسؤولني.حجم البعثة ووسع واليتها، مما منحها سلطة استخدام مجيع الوسائ

 
ويف بوروندي، كانت العملية االنتقالية جارية على قدم وساق، حيث اختذت خطوات إيابية لتنفيذ اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة لعام 

ملية. ويف أيار / مايو، أنشأ اجمللس عملية األمم املتحدة يف ، على الرغم من رفض حركة مسلحة رئيسية واحدة لالنضمام إىل الع2000
قة بوروندي اليت تولت مهمة حفظ السالم التابعة لالحتاد األفريقي. وتتمثل مهامها الرئيسية يف رصد اتفاقات وقف إطالق النار، وتعزيز الث

 ية االنتخابية ومحاية املدنيني.اإلنسانية، واملسالة يف العمل اتبني القوات، واملساعدة يف إيصال املساعد
 

ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، دعم مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى جهود احلكومة لتحقيق املصاحلة 
، باعتماد 2005ام يف أعقاب سنوات من االضطرابات. وأحرزت احلكومة تقدما يف اإلعداد لالنتخابات املقرر إجراوها يف ع واإلعمار

 جدول زمين لالنتخابات وصياغة دستور وقوانني انتخابية. واعتمد الشعب الدستور يف استفتاء يف كانون األول / ديسمرب.
 

يف معاجلة الصراعات. وقد سعى األمني العام، عن طريق مكتب األمم املتحدة  بدرجات متفاوتةوقد متيزت منطقة غرب أفريقيا بتقدم 
ا، إىل إياد حلول ملكافحة املشاكل اإلقليمية العابرة للحدود. ويف هذا الصدد، طلب من ممثله اخلاص لغرب أفريقيا تنسيق لغرب أفريقي
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االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحتاد هنر مانو. ودعا  اجملموعةاألنشطة مع بعثات األمم املتحدة يف املنطقة واملنظمات اإلقليمية، وال سيما 
تباع هنج شامل ومركب إلياد حلول للصراعات يف غرب أفريقيا، وقدم توصيات ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراع وتعزيز السالم اجمللس إىل ا

 واألمن واحلكم الرشيد على  و مستدام.
 

رفض الفصائل ويف كوت ديفوار، أدت اخلالفات القائمة بني األحزاب السياسية بشأن تفويض السلطات يف حكومة املصاحلة الوطنية و 
. وواصلت ثالث مجاعات متمردة رئيسية السيطرة على 2003ماركوسي لعام  -املسلحة إىل إلقاء األسلحة إىل زيادة تنفيذ اتفاق ليناس 

األمم املتحدة يف كوت ديفوار، اليت أنشأت منطقة ثقة بني اجلنوب  بعثةالنصف الشماىل من البالد. ويف شباط / فرباير، أنشأ اجمللس 
لشمال الذي يسيطر عليه املتمردون. وبعد أشهر من اجلمود السياسي واالشتباكات العنيفة بني قوات األمن واملتظاهرين، وقع الطرفان وا

بشأن إعادة تنشيط عملية السالم. ومع ذلك، مل حيرز تقدم يذكر، كما اندلعت أعمال قتالية أخرى يف تشرين الثاين /   أكرا الثالث اتفاق 
دما هامجت القوات احلكومية مواقع املتمردين يف الشمال. وقد بذلت جهود الوساطة، بقيادة الرئيس ثابو مبيكي من جنوب نوفمرب عن

 أفريقيا، ملساعدة الطرفني على التوصل إىل اتفاق.
 

ألمم املتحدة يف ليربيا. واكتملت ، مبساعدة بعثة اكملهويف ليربيا، جنحت احلكومة االنتقالية الوطنية يف استعادة سلطة الدولة على البلد بأ
كما يتضح من اندالع العنف يف أواخر   . غري أن عملية السالم ظلت هشةعملية نزع السالح وحل اجلماعات املسلحة ىف اكتوبر املاضى

 تشرين األول / أكتوبر.
 

لوقف إطالق النار  2000تفاق عام كما قطعت سرياليون خطوات كبرية يف توطيد االستقرار، بعد أن استوفت تقريبا مجيع أحكام ا
 5 000جندي إىل  11 500ووقف األعمال القتالية. وأدى ذلك التقدم إىل ختفيض عدد أفراد بعثة األمم املتحدة يف سرياليون من 
عد أربع سنوات. آذار / مارس ب 31جندي حبلول هناية العام. وأغلق برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمام للمقاتلني السابقني يف 

وأجنزت جلنة احلقيقة واملصاحلة حماكمات املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وجرائم ضد اإلنسانية خالل السنوات العشر 
 .للعامةمن احلرب األهلية، وأصدرت تقريرها النهائي 

 
بهجراء انتخابات  2003م امليثاق االنتقايل السياسي لعام ألحكا واامتثل مبيساو، حيث أهن -تقدم أيضا يف حالة غينيا  قد   احرازو 

تشريعية تؤدي إىل تشكيل حكومة جديدة يف أيار / مايو. وجتري االستعدادات إلجراء انتخابات رئاسية. وقد توقف هذا التقدم مؤقتا يف 
متأخرات مرتبات القوات املسلحة واخلدمات  عندما دفعت احلكومة االستقرار عادعسكري، ولكن اليش اجلتشرين األول / أكتوبر من قبل 

 بيساو دعم عملية السالم. -املدنية. وواصل مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا 
 

واختذت الكامريون ونيجرييا، من خالل اللجنة املشرتكة بني الكامريون ونيجرييا، خطوات حلل مشاكلهما احلدودية، عقب صدور حكم 
 بشأن احلدود الربية والبحرية. وبدأ العمل على تعيني احلدود. 2002الدولية لعام حمكمة العدل 

 
عنف عرقي يف منطقة دارفور بغرب السودان، مما أدى إىل صراع وقد لفتت احلالة يف السودان االهتمام الدويل عندما اندلع ما يبدو أنه 

خطرية. وكانت عملية السالم اليت تقودها اهليئة احلكومية الدولية املعنية  تعقيد احلرب األهلية اليت طال أمدها وإىل خلق حالة إنسانية
الذي يتناول قضايا حق  2002بالتنمية )إيغاد( ومبساعدة االحتاد األفريقي موجهة ملساعدة األطراف على تنفيذ بروتوكول ماشاكوس لعام 

بشأن الرتتيبات األمنية الذي وقعته احلكومة  2003طاري لعام تقرير املصري لشعب جنوب السودان ووضع الدولة والدين، واالتفاق اإل
، اتفق الطرفان 2004أيار / مايو  26واجلماعة املتمردة الرئيسية واحلركة الشعبية لتحرير السودان / اجليش الشعيب لتحرير السودان. ويف 

صراع. وىف الوقت نفسه، شنت امليليشيات املتمردة، املعروفة على آلية لتقاسم السلطة يف إطار حكومة الوحدة الوطنية وإدارة بعض مناطق ال
، كان أكثر من مليون 2004باسم اجلنجويد، هجمات على املدنيني ىف القرى واملستوطنات ىف منطقة دارفور. وحبلول منتصف عام 

م لألمم املتحدة على الوضع الج  إىل تشاد. ورد األمني العا 200 000اجة إىل مساعدة إنسانية عاجلة، كما فر حوايل حبشخ  



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

114 

 

/  آب 5 يف والسودان املتحدة األمم ووقعت. 2003 لعامباقرتاح إرسال فريق متقدم إىل هنايف للتحضري للرصد الدويل لالتفاق األمين 
 الطوعية لعودةا يف واملساعدة املعونة إيصال ومتكني دارفور، إىل األمن بهعادة مبوجبها السودان تعهد دارفور، بشأن عمل خطة أغسطس
أيلول / سبتمرب إن احلكومة مل تف بالتزاماهتا بتحسني أمن السكان املدنيني يف دارفور. وأيد  18ردين. غري أن جملس األمن قال يف للمش

سياسي. اجمللس خطط االحتاد األفريقي لتعزيز بعثة الرصد التابعة له يف دارفور، وحث احلكومة واجلماعات املتمردة على التوصل إىل حل 
ويف هناية السنة، أكمل الطرفان عملية التنفيذ الكامل إلطار السالم، حيث اتفقت احلكومة واحلركة الشعبية / اجليش الشعيب لتحرير 

ال فهنه دارفور  بالنسبة للوضع يف .2005يف عام  سيتم توقيعهالسودان على سلسلة من الوثائق اليت ينبغي إدراجها يف اتفاق سالم شامل 
شكل مصدر قلق. وقد أنشأ األمني العام، بناء على طلب اجمللس، جلنة التحقيق الدولية يف دارفور للتحقيق يف التقارير املتعلقة ي زالي

 بانتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.
 
يف مؤمتر إلدوريت )كينيا( برعاية  2002ليت بدأت يف عام يف عملية املصاحلة الوطنية يف الصومال ا منتظم هز تقدم بطيء ولكناحر اأ  وقد 

ذات ، وقع الزعماء الصوماليون إعالنا بشأن االتفاق على مسائل 2004اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. ويف كانون الثاين / يناير 
ل، الذي عقد يف كينيا على فرتات متقطعة على مدى سنتني، نتقالية. ويف مؤمتر املصاحلة الوطنية يف الصومااالحتادية االكومة احلب عالقة

وحضره ممثلون عديدون للفصائل والعشائر الصومالية، مع استثناء ملحوو يف صوماليالند، اتفق املشاركون على تشكيل الربملان االحتادي 
أنشأت أول مؤسسات حكومية وطنية منذ  ، انتخبت هذه اهليئة رئيسها ورئيسها االنتقايل، وبذلك2004االنتقايل. ويف أواخر عام 

عاما. وعقدت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، بصفتها منظما  14تفكك احلكومة املركزية يف البلد حتت ضغوط احلرب األهلية قبل 
نتقالية املزمعة، وأوفد االحتاد األفريقي توصلت إىل اتفاق بشأن خمتلف جوانب احلكومة االحتادية االاليت وزارية الجنة اللللمؤمتر، اجتماعات 

بعثة استطالعية لكعداد لنشر مراقبني عسكريني إىل الصومال. وظل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال مشاركا يف عملية السالم 
نتهاكات حظر توريد األسلحة واجلهود اإلنسانية وواصل العمل من نريويب. وقد أفاد فريق الرصد الذي أنشأه األمني العام للتحقيق يف ا

 وخارم الصومال، مبا يتناىف مع احلظر. داخلاملفروض على الصومال يف آب / أغسطس أن األسلحة ال تزال تتدفق إىل الصومال من 
 

 حافظت على ومل يتحقق سوى تقدم ضئيل يف النزاع احلدودي بني إريرتيا وإثيوبيا. وواصلت بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريرتيا، اليت
بني البلدين. وعلى الرغم من أن جلنة  2000وجودها على طول املنطقة احلدودية، رصد تنفيذ اتفاقات السالم اليت أبرمتها اجلزائر يف عام 

رسيم ، واصل املبعوث اخلاص لألمني العام التفاوض مع كال اجلانبني، فهن عملية ت2002احلدود اختذت قرارا بشأن تعيني احلدود يف عام 
. ويف تشرين الثاين / نوفمرب، اقرتحت إثيوبيا خطة حلل املشكلة من خالل الوسائل السلمية، مبا 2004احلدود ما زالت متوقفة طوال عام 

 ورفضت إريرتيا اخلطة.وقد  ،يف ذلك اقرتاح أن ينفذ اجلانبان قرار جلنة احلدود
 

طريف النزاع، ولا املغرب واجلبهة الشعبية  بنيم التوصل إىل حل توفيقي مسألة مستقبل الصحراء الغربية دون حل بسبب عد بقيتكما 
على إجراء استفتاء للشعب للبت بني االستقالل  1990لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب )البوليساريو(، على الرغم من اتفاق عام 
، أن تقسم 2003بعوث الشخصي لألمني العام يف عام أو دمج اإلقليم مع املغرب. ومن شأن خطة السالم األخرية، اليت وضعها امل

ة، املسؤوليات احلكومية واإلدارية بني الطرفني قبل االنتهاء من نتائج االستفتاء. وقد قبلت جبهة البوليساريو يف هناية املطاف تلك اخلط
بعد مما كان عليه قبل عام، كما أنه ال يوجد توافق يف ولكن املغرب ال يزال يرفضها. وحبلول هناية العام، قال األمني العام إن اتفاقا يبدو أ

 اآلراء بشأن كيفية املضي قدما يف التغلب على املأزق. وواصلت بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية وقف إطالق النار.
 

برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل  ، أعلنت اجلماهريية العربية الليبية قرارها بالتخلي عن2003ويف كانون األول / ديسمرب 
آذار / مارس، بالقرار الطوعي وطلب ليبيا أن تكفل الوكالة التحقق من أن مجيع  10إيصاهلا. ورحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف 

القرار وشجع ليبيا على ضمان أنشطتها النووية ستخضع للضمانات وألغراض سلمية حصرا. ويف نيسان / أبريل، رحب جملس األمن أيضا ب
 مجيع براجمها اخلاصة بأسلحة الدمار الشامل. اهناء
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 الفصل الثالث
 األمريكتان

 
 

 أشسس السالم الدائم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة وسيادة القانون يف األمريكتني.  التقدم يف، واصلت األمم املتحدة 2006إبان عام 
 

 2004والتسليم املنتظم للسلطة يف كانون الثاين / يناير  2003نتخابات السلمية يف كانون األول / ديسمرب ويف غواتيماال، أسفرت اال
تثال عن الشعور باإلغاثة والتفاول املتجدد. وواصلت بعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال الوفاء بواليتها املتمثلة يف التحقق من االم

تيمايل. وواصلت البعثة، حتسبا إلهناء واليتها يف نبني حكومة غواتيماال واالحتاد الثوري الوطين الغوا 1996عام التفاقات السالم املوقعة يف 
ختفيض عملياهتا تدرييا ملدة سنتني، واضطلعت باسرتاتيجية انتقالية ترمي إىل بناء القدرة الوطنية على تعزيز أهداف اتفاقات و هناية السنة، 
 الق الرمسي للبعثة يف تشرين الثاين / نوفمرب.اإلغوقد كان السالم. 

 
الكارييب يف كانون الثاين / يناير إلهناء االستقطاب وبناء توافق اآلراء يف هاييت، تصاعدت األزمة  جمموعةوعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها 

رتراند اريستيد وطلب الرئيس الدستوري بونيفاس السياسية واألمنية يف ذلك البلد إىل العنف يف شباط / فرباير. استقال الرئيس جان ب
 الكسندر املساعدة من االمم املتحدة العادة السالم واالستقرار ومن ـ السماح للقوات الدولية بدخول هاييت. وقد   نشر القوة املؤقتة

مايو وإعصار جني إىل تفاقم احلالة،  /متعددة اجلنسيات على الفور و  اختيار حكومة مؤقتة. وقد أدت الفيضانات اليت وقعت يف أيار 
رار يف ووجهت نداءات إىل املا ني. وبالنظر إىل احلالة األمنية غري املستقرة واملعقدة، أنشأ جملس األمن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستق

ديسمرب، وردا على عدد من عمليات . ويف كانون األول / وتعددة اجلنسيات يف حزيران / يونيهاييت، اليت تولت عمليات من القوة امل
ر من احتمال زيادة العنف، قامت البعثة بعملية دورية مكثفة أسفرت عن بيئة سلمية وآمنة حبلول هناية يحذالتاالختطاف يف العاصمة، و 

 العام.
 

اسي لألنديز يف إكوادور. ويف التطورات األخرى يف املنطقة، أنشئت منطقة السالم األنديزية يف االجتماع اخلامس عشر للمجلس الرئ
ونددت كوبا بالقيود اجلديدة ال  فرضتها الواليات املتحدة على زيارات لكوبا من قبل االقارب وحتويالت االسر للكوبيني والسفر 
وبا من السياحى. ودعت اجلمعية العامة الدول مرة أخرى إىل االمتناع عن سن قوانني وتدابري من قبل احلصار املستمر املفروض على ك
 جانب الواليات املتحدة. واختذت أيضا قرارات بشأن تعزيز تعاون األمم املتحدة مع منظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية.

 
 هذا التقريروقررت أن تقدم  2005وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن احلالة يف أمريكا الوسطى يف عام 

 كل سنتني.
 
، أن تنظر يف البند املعنون  احلالة يف أمريكا الوسطى: التقدم 59/552ر اكانون األول / ديسمرب، قررت اجلمعية العامة، يف القر   23يف و 

 (.2005)يف عام احملرز يف تشكيل منطقة سالم وحرية ودميقراطية وتنمية  يف دورهتا التاسعة واخلمسني املستأنفة 
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 الفصل الرابع
 ط الهادئآسيا والمحي

 
 

اختبار تصميم اجملتمع الدويل  على، استمرت التحديات األمنية يف آسيا واحمليط اهلادئ، وال سيما يف أفغانستان والعراق، 2004يف عام 
الجتماعية يف وتعزيز التنمية االقتصادية وايف جهوده الرامية إىل استعادة السالم واالستقرار يف تلك املنطقة، وإعادته إىل احلكم الدميقراطي، 

 . املنطقة
 

يف أفغانستان، حيث ال تزال مؤسسات األمن والعدالة وتوفري اخلدمات األساسية ضعيفة وتعتمد على اجملتمع الدويل، أحرز تقدم كبري 
بدعم من [ اليت حتكم انتقال أفغانستان إىل السالم والدميقراطية. و 263ص. ، 2001صوب تنفيذ املعايري الواردة يف اتفاق بون ]يون 

من خالل بعثة األمم املتحدة املساعدة إىل أفغانستان، برئاسة املمثل اخلاص لألمني العام، األخضر اإلبراهيمي،  هميقد  تاألمم املتحدة، 
لقانون وإجراء إرساء سيادة اإىل اللويا جريغا )اجمللس الكبري( الدستوري، واعتمد يف كانون الثاين / يناير دستور ألفغانستان، إلعادة الطريق 

انتخابات دميقراطية. وقد مسحت هذه االنتخابات ال  جرت بدون حوادث امنية كبرية للرئيس حامد قرضاى وحكومة جديدة بتويل مهام 
 .2005منصبه ىف ديسمرب والبدء ىف التخطيط لالنتخابات الربملانية وانتخابات املقاطعات ىف عام 

 
آذار / مارس. وتعهد املندوبون،  31يل بأفغانستان املستقرة والسلمية يف مؤمتر عقد يف برلني بأملانيا يف وقد أعيد تأكيد التزام اجملتمع الدو 
عمار يقوده األفغان واعتمدوا إعالن برلني الذي أعرب عن تصميم احلكومة اإلدوالر لربنامج إعادة  مليار 8.2من بني أمور أخرى، بتقدمي 

أفغانستان. واعتمد املؤمتر يف اصلة مهام إعادة بناء وإصالح اهلياكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية األفغانية واجملتمع الدويل على مو 
 أيضا إعالن برلني بشأن مكافحة املخدرات، الذي دعا إىل التعاون اإلقليمي يف مكافحة زراعة املخدرات غري املشروعة واالجتار هبا.

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان لتقدمي الدعم لتنفيذ اتفاق بون لفرتة إضافية  ويف آذار / مارس، مدد جملس األمن والية
 مدهتا سنة واحدة.

 
ص. ، 2001( ]يون 2001) 1386قرار جملس األمن  أنشئت مبوجبالقوة الدولية للمساعدة األمنية، وهي قوة متعددة اجلنسيات 

ع نطاق دوره الداعم من خالل سقد و فغانية يف احلفاو على األمن يف كابول واملناطق احمليطة هبا. و [، تقدمي املساعدة إىل احلكومة األ267
واصلت منظمة مشال االطلنطى / الناتو / القيام بدورها كقيادة للقوة و فرق إعادة اإلعمار يف املقاطعات يف أجزاء أخرى من البلد. نشر 

 .2004خالل عام 
 

، صقل اجمللس كذلك تدابري اجلزاءات املفروضة على أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وشركائهم.  ويف كانون الثاين / يناير
شهرا فريقا للدعم التحليلي ورصد  18كما عززت والية جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وأنشأت لفرتة 

لس. وباإلضافة إىل ذلك، اجملجلنة زيد من اإلجراءات لكي تنظر فيها للتدابري، والتوصية باختاذ ماجلزاءات لتقدمي تقرير عن تنفيذ الدول 
 حسنت اللجنة القائمة املوحدة للجنة، اليت ال تزال أداة حامسة لتنفيذ مجيع تدابري اجلزاءات.

 
لدعم حلكومة أفغانستان يف جهودها الرامية إىل بشأن تقدمي ا 2004/37واختذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متوز / يوليه القرار 

، دعت اجلمعية 59/161(. ومبوجب القرار 1244القضاء على األفيون غري املشروع وتعزيز االستقرار واألمن يف املنطقة )انظر الصفحة 
ية إىل القضاء على إنتام األفيون )انظر العامة أيضا اجملتمع الدويل يف كانون األول / ديسمرب إىل دعم احلكومة األفغانية يف جهودها الرام

بشأن حالة النساء والفتيات يف  2004/10(. واعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف متوز / يوليه، القرار 1244الصفحة 
 (.1163أفغانستان )انظر الصفحة 
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تمع الدويل واألمم املتحدة. وعلى الرغم من القيود األمنية ويف العراق، متثل التحديات اليت تواجه السلم واألمن أولوية رئيسية بالنسبة للمج
وعملية إعادة اإلعمار والتنمية واملساعدة اإلنسانية،  اهلائلة، واصلت األمم املتحدة تشجيع عملية انتقال سياسي شاملة تشاركية وشفافة
 وتعزيز محاية حقوق اإلنسان واملصاحلة الوطنية واإلصالح القضائي والقانوين.

 
السلطة و لتوفري اإلدارة املؤقتة للعراق،  2003حزيران / يونيه، سلمت سلطة التحالف املؤقتة، اليت أنشأهتا قوات االحتالل يف عام  28يف و 

 على كامل اإلقليم إىل احلكومة العراقية املؤقتة، اليت أنشئت رمسيا يف نفس اليوم. ونتيجة لذلك، مل يعد جملس احلكم العراقي قائما.
 
املستشار اخلاص لألمني العام، األخضر اإلبراهيمي )اجلزائر(، بناء على طلب جملس حمافظي العراق واتفاق السالم الشامل، بثالث  وقام

. وخالل تلك الزيارات اليت مشلت أيضا فريقا من املساعدة 2004بعثات إىل العراق يف الفرتة بني شباط / فرباير وحزيران / يونيه 
لألمم املتحدة ساعد العراقيني على التفاوض بشأن طريقة مناسبة وجدول زمين مناسب إلجراء االنتخابات ويسرت عملية  االنتخابية التابعة

تشاورية أسفرت عن اتفاق بشأن هيكل وتشكيل حكومة مؤقتة مستقلة ذات سيادة. ساعد خرباء االنتخابات يف األمم املتحدة يف إنشاء 
 .2005 هموا ةربة فنية إلعداد االنتخابات العامة املقرر إجراوها يف كانون الثاين / ينايرجلنة انتخابية عراقية مستقلة وأس

 
 ويف آذار / مارس، وافق جملس احلكم العراقي على القانون اإلداري االنتقايل الذي كان مبثابة األساس القانوين للحكومة املؤقتة إىل حني

 التصديق على دستور دائم.
 
( الذي أيد مبوجبه اجلدول الزمين املقرتح لالنتقال السياسي يف العراق، مبا 2004) 1546نيه، اختذ جملس األمن القرار حزيران / يو  8ويف 

، وعقد مؤمتر وطين. وأيد يف موعد ال يتجاوز 2004 وحزيران / يوني 30يف ذلك تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة يف العراق حبلول 
راء انتخابات دميقراطية مباشرة جلمعية وطنية انتقالية تكون مسؤولة عن مجلة أمور منها تشكيل إج 2005كانون الثاين / يناير   31

وقد أعطى القرار لألمم  2005كانون األول / ديسمرب   31حكومة انتقالية وصياغة دستور دائم يؤدي إىل حكومة منتخبة دستوريا حبلول 
إنشاء كيان متميز حتت قيادة موحدة للقوة متعددة اجلنسيات لتوفري األمن لوجود املتحدة والية قوية وحمددة بوضوح وأحاط علما بعزم 

األمم املتحدة يف العراق. وعالوة على ذلك، أعاد القرار تأكيد اإلذن للقوة متعددة اجلنسيات حتت قيادة موحدة أنشئت مبوجب القرار 
 زمة لكسهام يف صون األمن واالستقرار يف العراق.كون للقوة سلطة اختاذ مجيع التدابري الالي(، وقرر أن 2003) 1511
 

 ويف آب / أغسطس، ساعدت األمم املتحدة على عقد مؤمتر وطين انتخب فيه اجمللس الوطين املؤقت.
 

 إرهابية، ضد املدنيني لعماالاأل ذلك ، مبا يف، 2004جمات يف التدهور طوال عام اهلويف الوقت نفسه، استمرت البيئة األمنية وشن 
 60متعددة اجلنسيات. ويف تشرين الثاين / نوفمرب، أعلنت احلكومة العراقية املؤقتة حالة طوارئ مدهتا يني وممثلي الدول وأعضاء القوة العراق

ىل د، باستثناء احملافظات الشمالية الثالث. وبسبب انعدام األمن، قامت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إيوما يف مجيع أ اء البال
د، وحتديدا يف قربص واألردن والكويت. وقد بذلت جهود دولية وإقليمية ، بأنشطتها من خارم البال2003العراق، اليت أنشئت يف عام 

 عام.لتعزيز املزيد من االستقرار يف العراق، مبا يف ذلك اجتماع وزاري عقد يف شرم الشيخ يف أواخر تشرين الثاين / نوفمرب، حضره األمني ال
 
م حول قامت جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش )امنوفيك( والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييم املواد املوجودة يف اجملال العا وقد

رها القضايا املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل املزعومة للعراق. كما قاموا بالتحقيق يف اكتشاف األصناف ذات الصلة بوالياهتم اليت   تصدي
 من العراق كخردة معدنية.

 
عدم  ويف نيسان / أبريل، عني األمني العام جلنة حتقيق مستقلة رفيعة املستوى برئاسة بول أ. فولكر )الواليات املتحدة( للتحقيق يف ادعاءات

 التصرف يف إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء وإدارته. وقدمت اللجنة تقريرا عن احلالة وورقة إحاطة.
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اليت  رز تقدم يف حتديد هوية رفات الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة املفقودين من العراق وإعادهتم، وبشأن إعادة مجيع املمتلكات الكويتيةوأح
 .1990استوىل عليها العراق خالل غزو الكويت واحتالله للكويت عام 

 
ة مبساعدة من بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية ليشيت إنشاء وتعزيز مؤسساهتا الوطني -، واصلت تيمور 2004ويف عام 

ليشيت على حتقيق االكتفاء الذاـ الكامل،  -مستقرة طوال العام، وملساعدة تيمور  بقيتووكاالت األمم املتحدة. ومبا أن احلالة األمنية 
، 2004أيار / مايو  20يف تيمور الشرقية لفرتة ستة أشهر بعد  مدد جملس األمن يف أيار / مايو والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم

ئية ولكنه خفض حجم ونقح مهامه ملراعاة الظروف املتغرية على أرض الواقع. ويف تشرين الثاين / نوفمرب، مدد اجمللس والية البعثة لفرتة هنا
ة عن صون األمن واالستقرار داخل البلد، على الرغم من ليشيت املسؤولية الكامل -. وتولت حكومة تيمور 2005أيار / مايو  20 لغاية

مستعدة للمساعدة يف ظروف استثنائية. وواصلت البعثة تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات إىل اإلدارة العامة وإنفاذ  بقيتأن البعثة 
 لألمم املتحدة توصيات تتعلق مبهام البعثة وتكوينها.القوانني واجلهاز القضائي. ويف تشرين األول / أكتوبر، قدمت بعثة تقييم تقين تابعة 

 
ويف تطورات أخرى، أجريت االنتخابات احمللية، وهي أول انتخابات جتريها السلطات التيمورية يف كانون األول / ديسمرب. واستمرت 

اتفاق هنائي بشأن ترسيم حدودلا الربية. ليشيت وإندونيسيا يف التحسن، على الرغم من أن البلدين مل يتوصال إىل  -العالقات بني تيمور 
أسئلة سياسية وأمنية  310ليشيت واسرتاليا، على الرغم من أنه مل يتم التوصل إىل  -واستمرت املفاوضات احلدودية البحرية بني تيمور 

 هنائية بشأن استغالل موارد النفط والغاز الطبيعي يف املنطقة.
 

. ويف تشرين الثاين / نوفمرب، صدقت  2004العمليات السياسية واملؤسسية يف كمبوديا يف عام  وبعد فرتة طويلة من اجلمود، استؤنفت
وسيبدأ كمبوديا على االتفاق املربم بني األمم املتحدة واحلكومة الكمبودية بشأن حماكمة اجلرائم املرتكبة خالل فرتة كمبوتشيا الدميقراطية. 

ة مقتنعة بوجود متويل كاف لدعم عمليات الدوائر االستثنائية وماليف موظفيها لفرتة طويلة من نفاذ االتفاق مبجرد أن تكون األمم املتحد
 الزمن.
 

، تقدمت عملية السالم يف بوغانفيل، بابوا غينيا اجلديدة، ببطء ولكن باطراد. وقد أشرفت بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 2004ويف عام 
يف املائة من األسلحة. وأجنزت أحزاب بونغينفيل مع حكومة بابوا غينيا اجلديدة  90ثر من بونغينفيل على تدمري أطراف بوغانفيل ألك

حلكومة بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذاـ. و   2005دستورا. ومن شأن اعتماده أن ميهد الطريق لالنتخابات املقرر إجراوها يف أوائل عام 
 .2005يونيه  حزيران / 30متديد والية البعثة لفرتة أخرية ح  

 
ومن بني الشواغل األخرى يف املنطقة اليت وجهت انتباه األمم املتحدة إىل العالقات بني اهلند وباكستان؛ التطورات يف مجهورية كوريا 
جزر الشعبية الدميقراطية؛ احلالة يف ميامنار؛ قضية جزر طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى يف اخلليج العريب؛ والتعاون مع منتدى 

 احمليط اهلادئ. ومددت أنشطة مكتب األمم املتحدة لبناء السالم يف طاجيكستان ملدة عام آخر، إىل أن يتم ذلك
 ، من أجل مواصلة دعم طاجيكستان يف جهودها الرامية إىل بناء السالم بعد انتهاء الصراع.2005حزيران / يونيه  1
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 الفصل الخامس
 متوسطأوروبا ومنطقة البحر األبيض ال

 
 

، شهد التقدم احملرز صوب استعادة السالم واالستقرار وتسوية العديد من املنازعات اليت طال أمدها يف أوروبا والبحر 2004ويف عام 
تعطيل عملية االستقرار والتطبيع يف مقاطعة كوسوفو واجلبل  إىل يؤدي قد املتجدد العنف خطر أن حيث خطرية، نكساتاألبيض املتوسط 

د يف كوسوفو، أدت إىل توقف عملية السالم بني جورجيا وأةازيا، يف حني أن اجلهود الرامية إىل إعادة توحيد قربص يف احتاد ثنائي األسو 
إىل طريق مسدود ال توجد فيه آفاق فورية للمضي قدما. ومل حيرز أي تقدم يذكر يف البوسنة واهلرسك إال فيما يتعلق  ىالطائفتني، انته
 املتحدة الرامية إىل استعادة االستقرار.يتهود األمم 

 
األطلسي باعتماد التشريعات  -واختذت البوسنة واهلرسك خطوات  و استعادة احلياة الطبيعية ملؤسساهتا وتعزيز املزيد من التكامل األورويب 
جانب اجلمهورية املكونة هلا، مجهورية الالزمة وإنشاء مؤسسات جديدة على مستوى الدولة، وإن كان استمرار عدم التعاون، وال سيما من 

صربسكا، بالنسبة ليوغوسالفيا السابقة، إىل حرمان البلد من العضوية يف برنامج الشراكة من أجل السالم التابع ملنظمة حلف مشال 
متعددة اجلنسيات هنايف ىف  قوة تثبيت االستقرار اهناءاألطلسي. وبسبب الوضع االم  االياىب ىف البالد، اعلن الناتو ىف يونيو املاضى 

هبا جملس  ديسمرب. واشار االحتاد االورىب اىل اعتزامه سد الثغرة الناجتة عن طريق تشكيل قوة تابعة لالحتاد االورىب خلفا لقوة الناتو ال  أذن
 االمن ىف ديسمرب.

 
نكسة خطرية لعمليات تثبيت االستقرار  ويف مقاطعة كوسوفو واجلبل األسود يف كوسوفو، تسبب اندالع العنف يف آذار / مارس يف

والتطبيع اليت هتدف إىل مساعدة سلطات كوسوفو وشعبها على بناء جمتمع حديث متعدد األعراق. وعلى الرغم من الفاشية، أطلقت بعثة 
ت إجراءات ذات أولوية األمم املتحدة لكدارة املؤقتة يف كوسوفو واملمثل اخلاص لألمني العام خطة تنفيذ معايري كوسوفو، اليت تضمن

استجابة للعنف الذي وقع يف آذار / مارس. ويف أعقاب أحداث آذار / مارس أيضا، عني األمني العام فريقا إلجراء استعراض شامل 
عايري لسياسات وممارسات مجيع اجلهات الفاعلة. واقرتح الفريق، من بني توصياته، وضع اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة، وبأن تبدأ سياسة  امل

املعايري املرجعية لكوسوفو قبل أن تبدأ احملادثات بشأن مركزها، حمل أولوية قائمة على األولوية  2002قبل املركز ، اليت وضعت يف عام 
تشرين األول /  23سياسة لتيسري مناقشات الوضع يف املستقبل. وأجريت انتخابات عامة نظمتها سلطات كوسوفو للمرة األوىل يف 

 ا أدى إىل تشكيل حكومة ائتالفية.أكتوبر، مم
 

وقد اقرتبت عملية السالم اجلورجية / األةازية بشكل خطري من حالة اجلمود. وبينما اجتمع الطرفان خالل العام بشأن بعض املسائل 
)حكومة جورجيا( املوضوعية، واجهت اجلهود الرامية إىل النهوض باحلوار بشأن املبادئ األساسية لتوزيع االختصاصات بني تبليسي 

وسوخومي )القيادة األةازية( حتديات خطرية. وقد واجهت هذه املبادئ، اليت يقصد هبا أن تكون أساسا للمفاوضات بشأن مركز أةازيا  
كيانا ذا سيادة داخل دولة جورجيا، حتديات خطرية. وأدى جتدد العنف يف آذار / مارس إىل سلسلة من األحداث اليت أدت إىل توقف 

ورجيا ع االتصاالت بني اجلانبني. وأعلن اجلانب اجلورجي اقرتاحا بتسوية النزاع، تضمن استقاللية كبرية ألةازيا املعاد إدماجها يف والية جمجي
 وتقاسم السلطة على الصعيد الوطين، ولكن كان هنايف ترشيح يف موقف اجلانب األةازي.

 
 وأذربيجان بشأن منطقة ناغورين كاراباا يف أذربيجان.ومل حيرز أي تقدم  و تسوية الصراع بني أرمينيا 

 
 2004عاما من جانب األمم املتحدة، ظلت املشكلة القربصية دون حل يف هناية عام  40ويف البحر األبيض املتوسط، وبعد جهد دام 

اير يف قربص، استؤنفت يف دون أي سبيل واضح لتحقيق مفاوضات ناجحة. وقد عاد األمني العام إىل عقد حمادثات يف شباط / فرب 
قام القبارصة  -آذار / مارس. ونظرا لعدم إمكانية التوصل إىل اتفاق خالل تلك املفاوضات بني اجلانبني  24بورغنستويف بسويسرا يف 
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قرتحة للتسوية. وقد األمني العام، وفقا لالتفاقات السابقة، بوضع الصيغة النهائية للن  على أساس خطته امل -اليونانيون والقبارصة األترايف 
قدمت  التسوية الشاملة للمشكلة القربصية ، اليت تضمنت، ضمن وثائق أخرى، اتفاقا مؤسسيا ودساتري تأسيسية، للموافقة عليها من 

نيسان / أبريل. ورفض الناخبون القبارصة اليونانيون، من جانب أوروبا والبحر األبيض  24جانب كل طرف يف استفتاءات متزامنة يف 
اقرتاح التسوية؛ وافق اجلانب القربصي الرتكي على ذلك بفارق من اثنني إىل واحد. ومن ـ ال  واحد، إىل ثالثة من هامش 389ملتوسط ا

ميكن أن يدخل اتفاق املؤسسة حيز التنفيذ، وأصبحت مجيع اتفاقات التسوية الشاملة الغية وباطلة. وانضمت مجهورية قربص إىل عضوية 
أيار / مايو، مما يثري التساول بشأن املركز املستقبلي للجزء الشمايل من اجلزيرة. ويف هذه الظروف، استعرض األمني  1ويب يف االحتاد األور 

العام والية ومفهوم عمليات قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص وأوصى بتخفيض العنصر العسكري للبعثة. وتعهد مبواصلة االتصال 
ت مع األطراف ووعد بتعيني كبار مسؤويل األمانة العامة على أساس خمص  للتعامل مع أي جانب معني من مهام على أعلى املستويا

 املساعي احلميدة اليت قد يتطلبها االهتمام.
 

 الفصل السادس
 الشرق األوسط

 
 

ارتفاع مستويات العنف. وطوال العام،  بعملية سالم متوقفة واستمرار 2004واتسمت احلالة السياسية واألمنية يف الشرق األوسط يف عام 
عا  الفلسطينيون واإلسرائيليون من العنف وتزايد عدد القتلى. ومع ذلك، وحبلول هناية العام، كانت هنايف بعض عالمات احلوار والتعاون 

 بني السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية. 
 

الدولية، اليت تضم االحتاد الروسي والواليات املتحدة واالحتاد األورويب واألمم  وقد واصلت اللجنة الرباعية، وهي آلية تنسيقية جلهود السالم
املتحدة، جهودها الرامية إىل تعزيز مبادرة خريطة الطريق باعتبارها أفضل حل للصراع. وهتدف خريطة الطريق، اليت أقرها جملس األمن يف 

من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف اجملاالت السياسية واألمنية  ، إىل إحراز تقدم من خالل خطوات موازية ومتبادلة2003عام 
 واالقتصادية واإلنسانية وبناء املؤسسات، النظام. وعلى الرغم من هذه اجلهود، مل حيرز تقدم يذكر يف تنفيذ خريطة الطريق.

 
حادية اجلانب بسحب مجيع املستوطنات املدنية ، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أرييل شارون، مبادرة أ2004ويف شباط / فرباير 

ل  اإلسرائيلية والقوات العسكرية واملنش ت من قطاع غزة ومن منطقة يف اجلزء الشمايل من الضفة الغربية. ورحبت اللجنة الرباعية باخلطة ا
األرض يف التدهور، وخاصة يف قطاع غزة.  وافق عليها الكنيست االسرائيلى رمسيا ىف اكتوبر املاضى. ويف الوقت نفسه، استمر الوضع على

شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية، يف حني أن السلطة الفلسطينية، من جانبها، فشلت يف وقف اهلجمات ضد اإلسرائيليني املنبثقة عن 
 عملية قوس قزح ، هبدف األراضي اخلاضعة لسيطرهتا. ويف مايو / أيار، تعرضت منطقة رفح يف غزة لعملية عسكرية إسرائيلية كربى، هي 

منع هتريب األسلحة بني غزة ومصر. هدمت اجلرافات العسكرية اإلسرائيلية مئات املنازل لتوسيع املنطقة احلدودية )املعروفة باسم طريق 
نون اإلنساين الدويل فيالدلفي( بني رفح ومصر. واستجابة لتدهور الوضع، دعا جملس األمن، إمناي، إسرائيل إىل احرتام التزاماهتا مبوجب القا

وعدم القيام هبدم منازل تتعارض مع ذلك القانون. احلصار الذي استمر شهرا يف مدينة بيت حانون يف غزة وحوهلا يف يوليو تركت وراءها  
بلدـ أيلول / سبتمرب، شنت عملية عسكرية واسعة النطاق يف مشال قطاع غزة، وال سيما يف  28كسر املباين واحملاصيل باالرض. ويف 

 80الج . وقتل أكثر من  100 000بيت الهيا وبيت حانون املكتظتني بالسكان، وخميم جباليا لالجئني، الذي يضم أكثر من 
آخرين يف غضون أسبوع. كما عانت املدن والبلدات واملخيمات الفلسطينية األخرى )بيت حلم وجنني  300فلسطينيا وأصيب أكثر من 
طة لالجئني( من الغارات واحلصار، مع ازدياد حدة األزمة، مما أعاق عمل عمال اإلغاثة اإلنسانية. جتدر وخان يونس وزيتون وخميم بال

االشارة اىل ان اسرائيل نفذت عمليات قتل خارم نطاق القضاء على مدار العام مما ادى اىل مقتل الزعيم الروحي ملنظمة محاس االسالمية 
 العزيز الرنتيسى الزعيم السياسى حلماس ىف ابريل املاضى. الشيخ امحد ياسني ىف مارس املاضى وعبد
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تشرين الثاين / نوفمرب، تويف رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ألسباب طبيعية يف باريس. وكان الرئيس عرفات قد احتجز  11ويف 
اقع. ويف أعقاب وفاة السيد عرفات، استؤنف إىل مقر مقره يف رام اس مبوجب اإلقامة اجلربية حبكم األمر الو  2004طوال معظم عام 

التعاون األمين بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية وخفضت إسرائيل النشاط العسكري يف املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة. وكان من املقرر 
 .2005اجراء االنتخابات الرئاسية الفلسطينية يف كانون الثاين / يناير 

 
القلق إزاء استمرار تدهور احلالة يف املنطقة، عقد على أساس شهري خالل السنة، بل وأحيانا أكثر تواترا،  إن جملس األمن، إذ يساوره

آذار / مارس، مل يعتمد مشروع قرار، كان اجمللس قد أدان فيه مقتل  25ملناقشة احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني. ويف 
تشرين  5اإلرهابية ضد املدنيني، بسبب التصويت السليب لعضو دائم يف اجمللس، ومل يكن مشروع الشيخ ياسني، وكذلك مجيع اهلجمات 

 األول / أكتوبر الذي كان سيطالب بالوقف الفوري جلميع العمليات العسكرية يف مشال غزة وانسحاب القوات اإلسرائيلية من تلك املنطقة.
 

فتوى بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد إسرائيل جلدار الفصل يف األرض  متوز / يوليه، 9أصدرت حمكمة العدل الدولية، يف 
. وأصدرت احملكمة، من بني أمور أخرى، أن مسار 2003الفلسطينية احملتلة، بناء على طلب اجلمعية العامة يف كانون األول / ديسمرب 

اء، وتفكيك األجزاء اليت بنيت بالفعل، وتقدمي تعويضات عن مجيع األضرار اجلدار يتناقض مع القانون الدويل، وأن إسرائيل ملزمة بههناء البن
حزيران / يونيه، قضت احملكمة العليا اإلسرائيلية، يف مجلة أمور، بأن  30املمتلكات السياسية واألمنية. ويف  452اليت حلقت بالفلسطينيني 

يلية أهنا ستلتزم بقرار احملكمة. ويف الوقت نفسه، استمر بناء اجلدار طوال أجزاء من اجلدار تتطلب إعادة التوجيه، وأعلنت احلكومة اإلسرائ
 العام.
 

ري القانونية يف عقدت اجلمعية العامة دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة يف متوز / يوليه ملناقشة البند املعنون  األعمال اإلسرائيلية غ
فلسطينية احملتلة . واختذ قرارا اعرتف بالفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية وطالب إسرائيل القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض ال

 باالمتثال اللتزاماهتا القانونية على النحو احملدد يف الرأي.
 

ئيس إميل حلود ملدة ست وركز االهتمام الدويل على لبنان يف أوائل سبتمرب / أيلول عندما عدل الربملان اللبناين الدستور لتمديد فرتة الر 
سنوات، واليت ستنتهي صالحيتها، بثالث سنوات أخرى. وأيدت اجلمهورية العربية السورية، اليت حافظت على وجود عسكري كبري يف 

واالنسحاب لبنان، هذه اخلطوة. واعتمد التعديل بعد يوم من اختاذ جملس األمن قرارا يدعو إىل إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يف لبنان 
الكامل للقوات األجنبية من البلد وحل مجيع امليليشيات ونزع سالحها. وأعادت سوريا نشر بعض قواهتا، ولكن بنهاية العام مل تسحب 

 مجيع قواهتا من لبنان. ويف تشرين األول / أكتوبر، استقال رئيس الوزراء رفيق احلريري من منصبه وحل حمله عمر كرامي.
 

واصلت القوات اإلسرائيلية وخصومها اللبناين الرئيسي، وهو حزب اس شبه العسكري، مواجهة بعضهما البعض عرب  ويف جنوب لبنان،
. 2000اخلط األزرق، وهي احلدود املؤقتة اليت رمستها األمم املتحدة يف أعقاب انسحاب القوات اإلسرائيلية من جنوب لبنان يف عام 

قام حزب اس، يف عدد من املناسبات، بهطالق النريان املضادة للطائرات على القرى اإلسرائيلية عرب  واصل اجملال اجلوي اللبناين، يف حني
قد عقدت ىف مايو،  2000اخلط األزرق. جتدر االشارة اىل ان االنتخابات البلدية االوىل ىف جنوب لبنان منذ االنسحاب االسرائيلى لعام 

 مع ارتفاع نسبة االقبال على الناخبني.
 

م، و  متديد والييت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتبايف يف مرتفعات اجلوالن مرتني خالل العا
 وواصلت هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة تقدمي املساعدة لكل من عملييت حفظ السالم يف مهامهما.
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وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األد  توفري اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية ألكثر وواصلت وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
ماليني الج  فلسطيين يعيشون داخل وخارم املخيمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك يف األردن ولبنان وسوريا . ومع قيام  4من 

 أول مؤمتر دويل كبري هلا منذ إنشائها. حكومة سويسرا، يف حزيران / يونيه، باستضافة
 

وخالل السنة، قدمت اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من 
شرقية وقطاع غزة ومرتفعات اجلوالن. السكان العرب يف األراضي احملتلة تقريرا إىل اجلمعية عن احلالة يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس ال

 وواصلت اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف تعبئة الدعم الدويل للفلسطينيني.
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 الفصل السابع
 نزع السالح

 
فقد أحرز تقدم نسيب يف بشأن العديد من مسائل نزع السالح،  2004على الرغم من أن الدول األعضاء واصلت االختالف يف عام 

ية التصدي للتحديات املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل واألسلحة التقليدية، وال سيما األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ويف تعزيز الشفاف
 يف جمال التسلح.

 
 يتخذ إجراء بشأن بنود جدول أعماله وظل مؤمتر نزع السالح عاجزا عن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن برنامج عمل شامل، وبالتايل مل

 للسنة السادسة على التوايل. غري أن املؤمتر استطاع أن يتخذ قرارا بشأن تعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف عمله. وباملثل، أدى استمرار
 .2004لدورة عام  اخلالف بني الدول األعضاء إىل منع هيئة نزع السالح من التوصل إىل اتفاق بشأن جدول أعماهلا املوضوعي

 
لشامل، ويف نيسان / أبريل، وبسبب القلق املتزايد إزاء التهديدات اليت يتعرض هلا السلم واألمن الدوليان واملرتبطان بانتشار أسلحة الدمار ا

ة للرصد جهودهم يف دعا جملس األمن الدول إىل كفالة االمتثال اللتزاماهتا مبوجب معاهدات عدم االنتشار املتعددة األطراف، وأنشأ جلن
هذا الصدد. وأكدت اجلمعية العامة من جديد ألية تدابري التحقق الفعالة يف اتفاقات عدم االنتشار وغريها من اتفاقات نزع السالح، 

 وطلبت إىل األمني العام إنشاء فريق من اخلرباء احلكوميني الستكشاف مسألة التحقق يتميع جوانبه.
 

ليدية، حافظت الدول األعضاء على إحراز تقدم يف اجلهود املبذولة ملكافحة انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة فيما يتعلق باألسلحة التق
 اخلفيفة، وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية

. وقد زادت املبادرات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية املضطلع هبا يف هذا اإلطار زيادة  2001به لعام واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوان
كبرية خالل السنة، مبا يف ذلك اعتماد وتعزيز القوانني الوطنية وأنشطة مجع األسلحة وتدمريها، ووضع ترتيبات للتعاون.وقد بدأت الدول 

إىل وقف استرياد وتصدير  1998ول غرب أفريقيا اجلهود الرامية إىل حتويل صك ملزم قانونا لعام األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لد
ية وتصنيع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف غرب أفريقيا إىل صك ملزم قانونا. وبدأ نفاذ الربوتوكول املتعلق مبراقبة األسلحة النار 

الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، يف تشرين الثاين /  2001تمدته يف عام والذخرية وسائر املواد ذات الصلة، الذي اع
للتفاوض بشأن صك دويل للمساعدة يف التعرف على  2003نوفمرب. وقد بدأ الفريق العامل املفتوح باب العضوية الذي أنش  يف عام 

. 2005ا، وعزم على إصدار وتعميم املشروع األول للصك املقرتح يف أوائل عام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقبه
 وشجع جملس األمن الدويل التعاون ملنع حتويل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل اجلماعات اإلرهابية، وال سيما تنظيم القاعدة، يف

مع الدول األعضاء هبدف إنشاء فريق من اخلرباء احلكوميني يف موعد حني طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته 
 للنظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز هذا التعاون يف مكافحة السمسرة غري املشروعة لتلك األسلحة. 2007أقصاه عام 

 
بتعديل نطاقه مبا يتفق مع توصيات فريق اخلرباء فيما يتعلق بسجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية، أفاد األمني العام يف متوز / يوليه 

 واقرتح تدابري لتعزيز فعاليته وأليته. 2003احلكوميني الذي استعرض عملية السجل يف عام 
 

ويف تشرين الثاين / نوفمرب، استعرض املؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتام ونقل األلغام 
غام ضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام )اتفاقية حظر األلغام( عملية االتفاقية ومركزها واعتمد خطة عمل إلهناء املعاناة اليت تسببها األلامل

 املضادة لألفراد.
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النتائج اليت خل   للعالقة بني نزع السالح والتنمية 1981وقد أكد فريق اخلرباء احلكوميني الذي أنش  إلجراء االستعراض الثاين منذ عام 
بشأن هذه املسألة بأنه على الرغم من أن نزع السالح والتنمية هلما منطقهما ويوجدان مستقلني عن بعضهما  1987إليها مؤمتر عام 

 البعض، وخلق بيئة مواتية لاخر.
 

نفيذ معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية وعلى الصعيد الثنائي، عقدت الواليات املتحدة واالحتاد الروسي اجتماعات خالل السنة ملناقشة ت
 .2003االسرتاتيجية )معاهدة موسكو( اليت دخلت حيز النفاذ يف عام 
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 الفصل الثامن
 قضايا سياسية وأمنية أخرى

 
 

الدميقراطية االعتداد بالقضايا السياسية واألمنية ذات الصلة يتهودها الرامية إىل دعم التحول إىل  2004واصلت األمم املتحدة يف عام 
 على صعيد العامل أمجع ومساندة إهناء االستعمار وأنشطة املنظمة اإلعالمية واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

 
ين الثاورحبت اجلمعية العامة، يف شباط / فرباير، باقرتاح قطر استضافة املؤمتر الدويل السادس للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة يف تشرين 

. ويف كانون األول / ديسمرب، رحبت اللجنة بهعالن سان فرانسيسكو دي كيتو من جانب الدول اخلمس األعضاء يف 2006نوفمرب  /
 مجاعة دول األنديز، منطقة السالم. 

 
رز يف تنفيذ إعالن عام وواصلت اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة استعراض التقدم احمل

ل ، وال سيما ممارسة األقاليم املتبقية غري املتمتعة باحلكم الذاـ لتقرير املصري . وطلبت اجلمعية العامة إىل اللجنة اخلاصة أن تواص1960
عامة فيما يتعلق بالعقد الدويل التماس الوسائل املناسبة للتنفيذ الفوري والكامل لكعالن، وأن تنفذ اإلجراءات اليت وافقت عليها اجلمعية ال

 (.2010-2001( والعقد الدويل الثاين ) 2000-1990للقضاء على االستعمار )
 

ويف قرار صدر يف كانون األول / ديسمرب بشأن التطورات يف جمال املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية، دعت اجلمعية العامة الدول 
يدات القائمة واحملتملة يف ميدان أمن املعلومات. وفيما يتعلق بدور العلوم والتكنولوجيا يف سياق األمن األعضاء إىل تعزيز النظر يف التهد

الدويل، شجعت اجلمعية العامة، يف قرار آخر صدر يف كانون األول / ديسمرب، هيئات األمم املتحدة على اإلسهام، يف إطار الواليات 
 وجيا يف األغراض السلمية. القائمة، يف تشجيع تطبيق العلم والتكنول

 
 

من بني الفرق العاملة اإلثين عشر املنشأة لتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 
ض السلمية وهلا واللجنة تقارير هنائية إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا 9(، قدمت 9األغراض السلمية )اليونيسبيس الثالث( )

اذ الفرعية العلمية والتقنية؛ أفاد فريقان آخران عن التقدم احملرز يف عملهما. وقدمت اللجنة خطة عمل إىل اجلمعية العامة تقرتح فيها اخت
ويف قرار صدر يف كانون مزيد من اإلجراءات احملددة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، اليت أقرهتا اجلمعية يف تشرين األول / أكتوبر. 

األول / ديسمرب بشأن تطبيق مفهوم  الدولة املطلقة ، طلبت اجلمعية إىل اللجنة أن تواصل تزويد الدول، بناء على طلبها، باملعلومات 
 واملساعدة ذات الصلة يف وضع قوانني فضائية وطنية تستند إىل املعاهدات ذات الصلة.

 
 املعنية ب ثار اإلشعاع الذري دورهتا الثانية واخلمسني يف نيسان / أبريل.  وعقدت جلنة األمم املتحدة العلمية

 
 



 2004 لعام المتحدة األمم ليةمستخلص حو

 

126 

 

 
 الجزء الثاني

 حقوق اإلنسان
 

 الفصل األول
 تعزيز حقوق اإلنسان

 
 

، جرى تعزيز حقوق اإلنسان من خالل مبادرات تتعلق بصكويف ملزمة قانونا وجلنة حقوق اإلنسان وهيئتها الفرعية، وهي 2004يف عام 
جنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. وواصلت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أنشطتها املتعلقة بالتنسيق والتنفيذ، وقدمت الل

 خدمات استشارية وبرناجما للتعاون التقين.
 

اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال إن اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وهي اهليئة الرقابية لالتف
، وانتخب أعضاء مكتبه، واعتمد نظامه 1990إىل عام  1990املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف الفرتة من عام 

اعية والثقافية، واستهدفت الداخلي. وعززت هيئات الرصد األخرى لصكويف حقوق اإلنسان احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتم
أو  القضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد املرأة، ومحاية األطفال وإهناء ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية

 الالإنسانية أو املهينة .
 
العامة جلستها العامة الستعراض إجنازات عقد كانون األول / ديسمرب، االحتفال السنوي بيوم حقوق اإلنسان، كرست اجلمعية   10يف 

. ويف اليوم نفسه ، أعلنت اجلمعية 1994(، الذي أعلنته يف عام 2004-1995األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )
، 2005كانون الثاين / يناير   1العامة الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، املنظم على مراحل متتالية ومن املقرر أن يبدأ يف 

 من أجل النهوض بتنفيذ برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعات.
 

متوز /  1خالل العام عينت اجلمعية لويز أربور )كندا( مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. ومن املقرر أن تكون مدة واليتها من 
 .2008يونيه  /حزيران  30إىل  2004يوليه 
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 الفصل الثاني 

 حماية حقوق اإلنسان
 
 

حمورا رئيسيا ألنشطة األمم  -املدنية والسياسية، وكذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -، ظلت محاية حقوق اإلنسان 2004ويف عام 
ذين اعتمدلا املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية املتحدة. وقد تقدمت أنشطة متابعة خالل العام لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان الل

والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. الفريق العامل احلكومي الدويل املكلف بتقدمي توصيات من أجل التنفيذ 
يز، ونظر يف سبل تعزيز تنفيذ الصكويف الدولية الفعال للتدابري املقرتحة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال مكافحة التسامح ومكافحة التمي

القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان وإعداد معايري تكميلية. ومن أجل زيادة تعزيز التعاون الدويل حلماية حقوق الشعوب األصلية، أعلنت 
(، 2004-1995لية يف العامل )اجلمعية العامة، يف الوقت الذي رحبت فيه باإلجنازات اليت حتققت خالل العقد الدويل للشعوب األص

 . 2005كانون الثاين / يناير   1عقدا دوليا ثانيا، اعتبارا من 
 

 يف نيسان / أبريل ، دعا جملس األمن، يف إطار جهوده املتواصلة حلماية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة، إىل وضع خطة عمل إلنشاء
ويف الوقت املناسب عن جتنيد األطفال. ويف اإلجراءات ذات الصلة، واصل اجمللس، يف  آلية رصد منهجية وشاملة توفر معلومات موثوقة 

كانون األول / ديسمرب، النظر يف سبل تعزيز محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة وحث األطراف يف الصراعات املسلحة على إهناء 
 استخدام وسائط اإلعالم للتحريض على الكراهية والعنف. 

 
، أنشأت جلنة حقوق اإلنسان وهيئتها الفرعية، اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واليات جديدة للمقررين 2004ويف عام 

اخلاصني إلجراء دراسات عن التمييز على أساس العمل والنسب، وعدم التمييز، وصعوبات إثبات الذنب و / أو املسؤوليات فيما يتعلق 
جلة اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان من حقوق ضحايا االجتار باألشخاص. وقد أنشئت واليات أخرى خلبري يترائم العنف اجلنسي، ومعا

مستقل معين باإلفالت من العقاب، ومستشار خاص معين مبنع اإلبادة اجلماعية، وخبري مستقل معين باإلرهاب، وممثل لألمني العام عن 
 حقوق اإلنسان للمشردين داخليا.

 
ون اخلاصون واملمثلون اخلاصون واخلرباء املستقلون التابعون للجنة واللجنة الفرعية، من بني مسائل أخرى، األشكال املعاصرة درس املقرر 

 للعنصرية؛ حقوق املهاجرين؛ حرية الدين أو املعتقد؛ نشاط املرتزقة؛ واستقالل القضاء؛ واإلعدام خارم نطاق القانون؛ ادعاءات التعذيب؛
وحقوق اإلنسان واإلرهاب؛ ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ احلق يف التنمية؛ حرية التعبري؛ 

وآثار برامج التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على حقوق اإلنسان؛ والفساد وأثره على التمتع حبقوق اإلنسان؛ ومسألة حقوق اإلنسان 
الغذاء؛ واحلق يف السكن الالئق؛ احلق يف التعليم؛ واملمارسات غري املشروعة املتصلة باملنتجات والنفايات السمية  والفقر املدقع؛ احلق يف

واخلطرة؛ واحلق يف الصحة البدنية والعقلية؛ وحقوق اإلنسان واجلينوم البشري؛ العنف ضد املرأة؛ العنف ضد األطفال؛ وبيع األطفال 
ويف املواد اإلباحية؛ واألطفال املتأثرين بالصراع املسلح؛ اشخاص االرشاد الداخلى؛ وحقوق اإلنسان واحلريات واستغالل األطفال يف البغاء 
 األساسية للسكان األصليني.

 
 رةونظرت األفرقة العاملة يف مشاكل التمييز العنصري اليت تؤثر على املنحدرين من أصل أفريقي، والتوصيات املتعلقة بالتنفيذ الفعال إلدا

 شؤون نزع السالح واملعايري التكميلية لتعزيز الصكويف الدولية ذات الصلة، والتمييز ضد األقليات، واالحتجاز التعسفي، وحاالت االختفاء
 القسري أو غري الطوعي، واحلق يف التنمية، والشركات عرب الوطنية، وأشكال الرق املعاصرة وحقوق الشعوب األصلية.
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 الفصل الثالث
 ت حقوق اإلنسانانتهاكا
 
 قد نظرت اجلمعية العامة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة حقوق اإلنسان، وجلنتها الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،ل

قررون ، على النحو الذي قدمه امل2004يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املزعومة يف عدد من البلدان يف عام 
 اخلاصون، واملمثلني اخلاصني لألمني العام واخلرباء املستقلني املعينني للنظر يف االدعاءات. 
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 الجزء الثالث
 قضايا اقتصادية واجتماعية

 
 الفصل األول

 السياسة اإلنمائية والتعاون االقتصادي الدولي
 
 

هو األعلى فقط منذ سنوات عديدة، ولكنه كان أيضا منتشرا بشكل يف املائة،  4، وهو 2004مل يكن النمو االقتصادي العاملي يف عام 
يف املائة  80غري عادي ومتوازن. ويتجلى توسيع نطاق االنتعاش االقتصادي يف أن ما يقرب من نصف البلدان النامية، اليت متثل أكثر من 

يف املائة يف  3ما زاد نصيب الفرد من الناتج بأكثر من يف املائة. ك 3من سكان العامل النامي، قد زاد نصيب الفرد من الناتج بأكثر من 
لنمو قويا يف مجيع البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باستثناء واحد. ومن بني البلدان املتقدمة النمو، كان األداء أكثر تنوعا. وكان ا

 أمريكا الشمالية، معتدل يف اليابان ولكن يف أوروبا.
 

بتخفيض نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع  2000اإلمنائي لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام إن حتقيق اهلدف 
. أما اجلزء الرفيع املستوى من االقتصاد كرس 2004هو حمور الرتكيز الرئيسي ألعمال عدة هيئات يف عام  2015إىل النصف حبلول عام 

لصاال أقل  2010-2001املوارد والبيئة املواتية للقضاء على الفقر يف سياق تنفيذ برنامج عمل العقد اجمللس االجتماعي ملسألة تعبئة 
ء االعتبار البلدان منوا، وإعالن وزاري بشأن هذا املوضوع . ونظر اجلزء التنسيقي للمجلس يف تعزيز التنمية الريفية يف البلدان النامية، مع إيال

ن أجل القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وبعد النظر يف دور االئتمانات الصغرية والتمويل البالغ الواجب ألقل البلدان منوا، م
الصغر يف القضاء على الفقر، اعتمدت اجلمعية قرارا يف كانون األول / ديسمرب أقرت فيه بأن احلصول على االئتمانات الصغرية والتمويل 

قيق أهداف وغايات املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي البالغ الصغر ميكن أن يسهم يف حت
( لنتائج ومتابعة 2006واالجتماعي مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، وقررت ختصي  جلسة عامة واحدة يف دورهتا احلادية والستني )

. واختذت اجلمعية أيضا قرارا بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر 2005لصغر لعام السنة الدولية لالئتمان البالغ ا
(1997-2006.) 
 

وإذ تؤكد من جديد أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هي أدوات قوية لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية واملسالة يف حتقيق 
، فقد أيدت اجلمعية إعالن املبادئ وخطة العمل املعتمدة يف املرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع األهداف اإلمنائية لأللفية
. 2006. وأحاطت علما أيضا بالتقدم احملرز يف األعمال التحضريية للمرحلة الثانية اليت ستعقد يف عام 2003املعلومات تشرين األول 

العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية قد عقدت يف أيار / مايو موضوعا رئيسيا يتمثل يف تشجيع تطبيق العلم  وكانت اللجنة املعنية بتسخري
 والتكنولوجيا على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

 
ي استعرض التقدم احملرز ، الذ2002قد ركزت جلنة التنمية املستدامة، يف اإلشراف على متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام 

، وهي خطة العمل املتعلقة بالتنمية املستدامة، اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام 21يف تنفيذ جدول أعمال القرن 
جتماع الدويل الستعراض ، واجملموعة املواضيعية للمياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية. كما واصلت األعمال التحضريية لال1992

من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية. وقد أرج  االجتماع الدويل، الذي كان مقررا  1994تنفيذ برنامج العمل لعام 
 .2005، ح  كانون الثاين / يناير 2004عقده يف عام 

 
ت أخرى من البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة تثري قلق املنظمة خالل عام وباإلضافة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية، تضمنت جمموعا

د تناولت أقل البلدان منوا، والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، والبلدان الفقرية يف اجلبال. وق 2004
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 االنتقال السلس للبلدان اليت ترفع امسها من قائمة أقل البلدان منوا ح  ال يؤدي ذلك اجلمعية واجمللس وجلنة السياسات اإلمنائية احلاجة إىل
 إىل تعطيل اخلطط والربامج واملشاريع اإلمنائية.
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 الفصل الثاني

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 
 

ن النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من ، واصلت منظومة األمم املتحدة تقدمي املساعدة اإلمنائية إىل البلدا2004يف عام 
مم خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو اجلهاز املركزي لتمويل املساعدة التقنية التابع لألمم املتحدة. وبلغت إيرادات برنامج األ

. وبلغ جمموع اإلنفاق على 2003يف املائة عن عام  24ها باليني دوالر، أي بزيادة قدر  4.2ما مقداره  2004املتحدة اإلمنائي يف عام 
بليون دوالر يف العام السابق. ومشل  3.1باليني دوالر مقابل  3.6ما مقداره  2004مجيع أنشطة الربنامج وتكاليف الدعم يف عام 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، و مليون دوالر من خالل الربنامج الذي نفذته إدارة  48،9التعاون التقين املمول من مصادر أخرى 

مليون دوالر عن طريق صندوق األمم املتحدة  27،6مليون دوالر عن طريق صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية، و  76،8
 للمشاريع اإلنتاجية.

 
ضطلع هبا منظومة األمم املتحدة أجنزت األمم املتحدة استعراضا شامال للسياسات الذي يري كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية اليت ت

نمو من أجل التنمية، اليت قيمت قدرة جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على مساعدة البلدان النامية يف السعي إىل القضاء على الفقر وحتقيق ال
فية، ومؤمترات القمة الرئيسية. ويف وقمة األمم املتحدة لألل 2000االقتصادي والتنمية املستدامة يف سياق متابعة عملية األمم املتحدة لعام 

انون أعقاب االستعراض، دعا األمني العام إىل اختاذ إجراءات لتعزيز فعالية التعاون اإلمنائي يف إطار نظام األمم املتحدة اإلمنائي. ويف ك
 قبل. األول / ديسمرب، اعتمدت اجلمعية العامة خمططا عريضا ألنشطة تطوير منظومة األمم املتحدة يف املست

 
ونظمت أنشطة الربنامج اإلمنائي يف إطار  سة جماالت عملية: احلد من الفقر، وتعزيز احلكم الدميقراطي، ومنع األزمات واالنتعاش، 
ة خط والطاقة والبيئة، واالستجابة لفريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز. وأحرز الربنامج اإلمنائي تقدما يف تعميم املنظور اجلنساين ونفذ

 عمل مشرتكة مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني.
 

يف املائة.  2مليون دوالر، وهو ما يتجاوز املبلغ املتوقع للسنة بنسبة  495.3وكان لدى مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع إجناز قدره 
فق اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي / صندوق األمم املتحدة للسكان، يف كانون وكجزء من عملية إدارة التغيري اجلارية، وا

 .الثاين / يناير، على توسيع والية املكتب لتمكينه من التعاون مباشرة مع املصارف اإلمنائية اإلقليمية ودون اإلقليمية على أساس جترييب
 

متطوع  7 300يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للسنة الثامنة على التوايل، حيث قام  وتوسع برنامج متطوعي األمم املتحدة الذي
 بلدا. 139مهمة يف  7 772بتنفيذ 
 

ويف أيلول / سبتمرب، نظر اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي / صندوق األمم املتحدة للسكان يف خيارات تتعلق مبكانة 
 أعمال يف املستقبل لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. اسرتاتيجية ومنوذم
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 الفصل الثالث

 المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة
 
 

، واصلت األمم املتحدة، من خالل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تعبئة وتنسيق املساعدة اإلنسانية لالستجابة حلاالت 2004يف عام 
رئ الدولية. وخالل السنة، أطلقت نداءات موحدة مشرتكة بني الوكاالت ألنغوال وبنغالديش وبوليفيا وبوروندي ومجهورية أفريقيا الطوا

)بوركينا فاسو وغانا ومايل( مجهورية الكونغو  3الوسطى وتشاد والشيشان واجلمهوريات اجملاورة لالحتاد الروسي وكوت ديفوار + 
كوريا الشعبية الدميقراطية، وإريرتيا، ومنطقة البحريات الكربى )بوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، الدميقراطية، ومجهورية  

احملتلة،  وأوغندا، ومجهورية تنزانيا املتحدة(، وغرينادا، وغينيا، وهاييت، وإندونيسيا، وإيران، وكينيا، وليربيا، ومدغشقر، واألرض الفلسطينية
رياليون، والصومال، والسودان، وطاجيكستان، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وأوغندا، ومنطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية )بوركينا والفلبني، وس

 2.2مليار دوالر، منها  3.4فاصو، وكوت ديفوار، وغانا، ومايل، وسرياليون(، وزمبابوي. وقد سعت هذه النداءات إىل احلصول على 
يف املائة من االحتياجات.وباستثناء املسالات العينية واخلدمات اليت مل يتم حساب تكاليفها، بلغت املسالات  64بليون دوالر، وتلبية 

 مليون دوالر. 597.3املقدمة من مكتب املساعدة اإلنسانية يف حاالت الكوارث للمساعدة يف حاالت الكوارث الطبيعية 
 

وضع برنامج طويل األجل لتقدمي املساعدة. وواصلت اجملموعات اليت أنشئت يف عام بناء على طلب هاييت، أنش  فريق استشاري خمص  ل
 على بوروندي العمل. 2003بيساو وعام  -بشأن غينيا  2002
 
. وعقدت دورتيها 2005قد أنشئت اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، الذي سيعقد يف كويب باليابان يف عام و 

 ، على التوايل. 2004 والثانية يف جنيف يف أيار / مايو وتشرين األول / أكتوبر األوىل
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 الفصل الرابع

 التجارة الدولية والتمويل والنقل
 
 

يف املائة، من  10.5، واصلت التجارة الدولية منوها، حيث ازداد حجم التجارة العاملية للبضائع زيادة ملحوظة بنسبة 2004ويف عام 
. ومع تزايد سرعة التصنيع وحتسن الطلب احمللي يف مزيد من االقتصادات، ازدادت البيئة االقتصادية السريعة 2003املائة يف عام يف  6.2

تريليون  8.6يف املائة تقريبا يف قيمة الدوالر يف التجارة العاملية، إىل  19وأسعار السلع األساسية واملصنوعات، مما أدى إىل زيادة قدرها 
امية وعلى الرغم من أن البلدان املتقدمة النمو، وال سيما دول أمريكا الشمالية واليابان، متثل كثريا من النمو، فهن كثريا من البلدان الندوالر. 

 واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية شهدت أيضا أداء جتاريا ملحوظا. 
 

مية )األونكتاد( دورته احلادية عشرة، األونكتاد احلادي عشر، يف ساو باولو ويف حزيران / يونيه، عقد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتن
واليته بالربازيل. واختتم املؤمتر باعتماد روح ساو باولو، وهو إعالن أكدت فيه الدول األعضاء من جديد التزامها بدعم األونكتاد يف الوفاء ب

نمية ولتحسني اتساق األنشطة الدولية املتعلقة بالنظام املايل، وأنظمة التداول من أجل باعتبارها نقطة حمورية للمعاجلة املتكاملة للتجارة والت
االستجابة بشكل أفضل الحتياجات التنمية. واعتمد املؤمتر أيضا توافق آراء ساو باولو، وهو بيان وحتليل للسياسة العامة يؤكدان خطة 

ل لألعمال املقبلة لألونكتاد. وشددت اجلمعية العامة على ضرورة تنفيذ توافق اليت اعتمدها األونكتاد العاشر، كدلي 2000العمل لعام 
 اآلراء ودعت األونكتاد إىل حتليل دور تنمية املشاريع يف التخفيف من وطأة الفقر يف أقل البلدان منوا. 

 
تعددة األطراف يف إطار برنامج عمل الدوحة وقد مكنت اجلهود الدبلوماسية غري املسبوقة خالل العام من استئناف املفاوضات التجارية امل

آب / أغسطس باعتماد اجمللس العام  1. وتوجت احملادثات يف 2001)قطر( الذي اعتمده املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية لعام 
ق غري الزراعية، وقضايا التنمية، واخلدمات ملنظمة التجارة العاملية قرارا حيدد أطر للمفاوضات املقبلة يف جماالت الزراعة، والوصول إىل األسوا

 وتيسري التجارة.
 

ويف نيسان / أبريل، ناقش االجتماع الرفيع املستوى بني اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات بريتون وودز )جمموعة البنك الدويل 
املؤمتر الدويل لتمويل  2002ي، الذي اعتمد يف وصندوق النقد الدويل( االتساق والتنسيق والتعاون يف سياق تنفيذ توافق آراء مونتري 

 التنمية. وخالل السنة أيضا، اقرتحت دراسة بتكليف من األمم املتحدة مصادر مبتكرة لتمويل التنمية.
 

ج عمل اعتمد جملس التجارة والتنمية، وهو جملس إدارة األونكتاد، استنتاجات متفق عليها بشأن استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنام
لصاال أقل البلدان منوا، وأوصى بالنظر يف نتائج األونكتاد احلادي عشر عندما وختصي  املوارد للربنامج للفرتة  2010-2001العقد 
. واعتمد اجمللس استنتاجات أخرى متفق عليها بشأن التنمية االقتصادية يف أفريقيا: املسائل املتصلة باستدامة 2007-2006املالية 

 حتمل الديون يف أفريقيا، ومقرر بشأن استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين. القدرة على
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 الفصل الخامس

 األنشطة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية
 
 

عضاء فيها، تقدمي التعاون التقين، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية، إىل الدول األ 2004واصلت اللجان اإلقليمية اخلمس يف عام 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  -وتشجيع الربامج واملشاريع، وتوفري التدريب لتعزيز بناء القدرات الوطنية يف خمتلف القطاعات. وأربعة منها 

خالل  -بحر الكارييب واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة ال
 .2005ولكن من املقرر أن جتتمع يف عام  2004العام. ومل جتتمع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا( يف عام 

 
ريية واصل األمناء التنفيذيون للجان تبادل وجهات النظر وتنسيق األنشطة واملواقف بشأن قضايا التنمية الرئيسية واألعمال التحضقد و 

فيع ملؤمترات األمم املتحدة ومتابعتها. وقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي إجراء حوار سنوي مع األمناء التنفيذيني مباشرة بعد اجلزء الر 
ة املستوى من دورته املوضوعية. وأحال األمني العام إىل اجلمعية العامة استنتاجات وتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مراجع

 حسابات اللجان اإلقليمية اليت تقيم كفاءة وفعالية براجمها وإدارهتا اإلدارية.
 

 خالل السنة، شددت اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تعميم السياسة التجارية يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية، وأكدت من جديد التزامها
ية املستدامة. وركزت اللجنة االقتصادية ألوروبا أساسا على السياسات بالنمو االقتصادي والقضاء على الفقر فضال عن دعم التنم

ط االقتصادية، وال سيما السياسات الرامية إىل حفز النمو التنافسي داخل املنطقة. واعتمدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملي
اجملاالت املواضيعية الثالثة للحد من الفقر وإدارة العوملة اهلادئ إعالن شنغهاي الذي أكدت فيه من جديد ألية تركيز عملها على 

والتصدي للمسائل الناشئة، ويف هذا الصدد، حتدد اإلجراءات اليت سيسعى أعضاء اللجنة إىل االضطالع هبا. ومن خالل جهود اللجنة 
كة الطرق السريعة اآلسيوية. وأيد اجمللس اإلعالن االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، اعتمد االتفاق احلكومي الدويل بشأن شب

عتمد ورحب باعتماد االتفاق؛ كما اعرتفت بعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف تنفيذ مشاريعها للتعاون التقين. وا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن التنمية اجمللس قرار سان خوان، الذي أعرب فيه عن تأييده لوثيقة اللجنة االقتصادية ألمريكا 

ييب اإلنتاجية يف االقتصادات املفتوحة، وجدول األعمال االستباقي الذي اقرتحته اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار 
صادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتقييم ملواجهة حتديات عملية التنمية اإلنتاجية. وأوعز أيضا إىل األمني التنفيذي للجنة االقت

 طرائق تعاون اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ مع بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت.
 

 اختذت اجلمعية العامة قرارات بشأن التعاون بني األمم املتحدة وعدة منظمات إقليمية.
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 صل السادسالف

 الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط
 
 
، مبا يف ذلك جلنة التنمية 2004اصلت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة النظر يف حفظ واستخدام الطاقة واملوارد الطبيعية يف عام و 

 املستدامة.
 

وخطة تنفيذ  21ف املتفق عليها يف جدول أعمال القرن استعرضت اللجنة خالل العام التقدم احملرز  و حتقيق االلتزامات وحتقيق األهدا
اللذين دعا كاللا إىل احلصول املستدام على الطاقة السليمة بيئيا والقدرة على حتمل تكاليفها. ونظرت اجلمعية  2002جوهانسرب  لعام 

 هرباء.العامة أيضا يف تشرين الثاين / نوفمرب يف استخدام الطاقة النووية كمصدر نظيف بيئيا للك
 

ة للجنة كانت املوارد الطبيعية للمياه، اليت تعترب جمتمعة مع مرافق الصرف الصحي واملستوطنات البشرية، حمور املناقشة يف الدورة الثانية عشر 
 (. وقد دعت اجلمعية العامة األمني2005-2004، وهي السنة األوىل من دورة العمل املواضيعية اليت تستغرق سنتني )2004يف عام 

، مبا يف العام إىل تنظيم العقد الدويل للعمل املعنون  املياه من أجل احلياة ، وإذ تؤكد من جديد أن املياه حامسة بالنسبة للتنمية املستدامة
 (.2015-2005ذلك السالمة البيئية والقضاء على الفقر واجلوع، واليت ال غ  عنها لصحة اإلنسان ورفاهه  )

 
آذار / مارس(، أعلن األمني العام إنشاء جملس استشاري رفيع املستوى معين باملياه والصرف الصحي، يهدف  22ه )يف اليوم العاملي للميا

د إىل حفز العمل العاملي بشأن املسائل ذات الصلة املتعلقة باملياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية كجزء من األنشطة الدولية واجلهو 
 حتقيق التنمية املستدامة.املبذولة للقضاء على الفقر و 

 
ادئ أقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متوز / يوليه توصيات مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السادس عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهل

 والدورة الثانية والعشرين لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية.
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 الفصل السابع
 ة والمستوطنات البشريةالبيئ
 
 

لزمة قانوناً وأنشطة برنامج 2004يف عام 
ش
، واصلت األمم املتحدة واجملتمع الدويل العمل من أجل محاية البيئة عن طريق تطبيق الصكويف امل

 األمم املتحدة للبيئة.
 

دورته االستثنائية الثامنة بشأن موضوع األبعاد البيئية  عقد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة / املنتدى البيئي الوزاري العاملي اخلامس
. وتناول موجز مشاوراته 2002للمياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية، كجزء من متابعته ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام 

. واعتمد االجتماع 2000باملياه الواردة يف إعالن األلفية لعام  األبعاد واملفاهيم البيئية الرئيسية للوفاء باألهداف املتصلة -مبادرة جيجو  -
للبيئة؛ وإدارة  أيضا مقررات تتعلق باإلدارة البيئية الدولية؛ والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ التنفيذ اإلقليمي لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة

 النفايات.
 

يع املستوى املفتوح باب العضوية املعين ةطة اسرتاتيجية حكومية دولية لدعم التكنولوجيا وقد اعتمد الفريق العامل احلكومي الدويل الرف
وبناء القدرات، الذي أنشأه املؤمتر العاملي املعين بالغابات / غمف يف آذار / مارس، خطة بايل االسرتاتيجية للدعم التكنولوجي وبناء 

يف تلك اجملاالت إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.  القدرات، واختاذ تدابري قصرية األجل لتقدمي الدعم
ىل اختاذ واعتمدت اجلمعية النسائية العاملية األوىل املعنية بالبيئة: املرأة صوتا للبيئة، اليت عقدت يف تشرين األول / أكتوبر، بيانا يدعو إ

 وقدم توصيات للعمل، يف مجلة أمور، بشأن قضايا اجلنسني فيما يتعلق بالتغري البيئي العاملي. إجراءات عاجلة لتحقيق التنمية املستدامة،
 

برنامج عمل بوينس آيرس بشأن التدابري اليت تتناول  1992واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناا لعام 
مبادئ أديس أبابا  1992د االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام التكيف واالستجابة لتغري املناا. واعتم

بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم  1998وخطوطها التوجيهية لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي. وقد عقدت اتفاقية روتردام لعام 
شباط / فرباير، أول مؤمتر هلا  24تداولة يف التجارة الدولية، واليت دخلت حيز النفاذ يف على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة م

 أيار / مايو. 17حيز النفاذ يف  2001يف أيلول / سبتمرب. ودخلت أيضا اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة لعام 
 

؛ إعالن األمم 1996مم املتحدة( دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل لعام وواصل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األ
بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة؛ وعناصر املستوطنات  2001؛ وإعالن عام 2000املتحدة لأللفية لعام 

. وعقدت الدورة الثانية للمنتدى 2002ملستدامة لعام البشرية ذات الصلة يف خطة جوهانسرب  للتنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية ا
برناجما ومشروعا للتعاون التقين قيد التنفيذ يف  95، كان لدى موئل األمم املتحدة 2004احلضري العاملي يف أيلول / سبتمرب. ويف عام 

 بلدا. 56
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 الفصل الثامن
 السكان

 
 

فهن ، أكثريف حني أن عدد األشخاص ، 2003بليون نسمة يف عام  6.3مقارنة بر بليون نسمة،  6.4، بلغ سكان العامل 2004يف عام 
 ، مما يدل على أن العامل بدأ يشهد هناية النمو السكاين السريع.ا فضقد  املعدل الفعلي للزيادة

 
. وشهد عام 1994والتنمية لعام  وال تزال األنشطة السكانية لألمم املتحدة تسرتشد بربنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر الدويل للسكان

أيضا الذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومن خالل مناسبات ش ، منها االحتفال بالذكرى السنوية لألمم  2004
 ن والتنمية.تشرين األول / أكتوبر، أكد اجملتمع الدويل من جديد التزامه بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكا 14املتحدة يف 

 
وقد نظر عدد من املنظمات يف مسألة اهلجرة الدولية، على حد سواء، داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، حسبما أبلغ األمني العام، 

العبور وأقرت اجلمعية العامة بهمكانية اإلسهام يف احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية. وشجعت اجلمعية بلدان املنشأ و 
 واملقصد على زيادة التعاون بشأن قضايا اهلجرة.

 
 وواصل صندوق األمم املتحدة للسكان تركيزه على األهداف يف جماالت الصحة اإلجنابية والتنمية السكانية والفقر، واملساواة بني اجلنسني

ز، واملساعدة اإلنسانية، واملراهقني والشباب. وأنشأ ومتكني املرأة، فضال عن االحتياجات املتعلقة بفريوس نق  املناعة البشرية / اإليد
صندوق األمم املتحدة للسكان جملسا استشاريا دوليا للشباب وأطلق االئتالف العاملي املعين باملرأة واإليدز. ومن بني منشورات أخرى، 

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أصدرت نتائج استقصاءها العاملي املعنون  االستثمار يف الناس: التقدم الوطين يف تنفيذ 
بلدا، وبلغ جمموع إيرادات الصندوق  166، منت قاعدة املا ني لصندوق األمم املتحدة للسكان إىل 2004 . ويف عام 1994-2004

 .2003مليون دوالر يف عام  397.9مليون دوالر مقابل  506.1من مجيع املصادر 
 

، كموضوع خاص هلا، التقدم احملرز يف حتقيق غايات وأهداف برنامج عمل املؤمتر 2004ة، يف دورهتا لعام واستعرضت جلنة السكان والتنمي
وأنشطة الدويل للسكان والتنمية. ومشلت املسائل األخرى اليت ناقشتها اللجنة املوارد املالية لتنفيذ برنامج العمل، ورصد السكان يف العامل، 

وواصلت شعبة السكان حتليل االجتاهات والسياسات الدميغرافية العاملية واإلبال  عنها وإتاحة نتائجها يف  شعبة السكان يف األمم املتحدة.
 املنشورات ويف شبكة اإلنرتنت. 
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 الفصل التاسع

 السياسة االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية
 
 

االجتماعية والثقافية والبشرية، وقامت بتعزيز براجمها اخلاصة مبنع اجلرمية والعدالة ، واصلت األمم املتحدة تعزيز تنمية املوارد 2004يف عام 
 اجلنائية.
 

اعتربت جلنة التنمية االجتماعية موضوعها ذي األولوية حتسني فعالية القطاع العام، واعتمدت استنتاجات متفق عليها بشأن هذا املوضوع. 
 1995ملؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية لعام  2005شري الذي أجرته اللجنة يف عام واستمرت األعمال التحضريية لالستعراض الع

(. وأيدت اجلمعية استنتاجات جلنة العامل املعنية بالبعد 2000واالستعراض اخلمسي للدورة االستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة )
يئة الفرص للجميع ، اليت دعت إىل عملية عوملة تركز على الناس. وشددت اجلمعية على ألية االجتماعي للعوملة، املعنونة  عوملة عادلة: هت

 دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة واحلد من الفقر وتعزيز نظمها الدميقراطية.
 

وية العاشرة للسنة الدولية لألسرة يف مقر األمم املتحدة. وقد لوحظ أيضا خالل السنة يف كانون األول / ديسمرب،   االحتفال بالذكرى السن
نة والعشرين يف اليوم العاملي الثاين للتنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية يف أيار / مايو واهلدنة األوملبية خالل دورة األلعاب األوملبية الثام

 آب / أغسطس.
 

اص ذوي اإلعاقة، واصل عمل اللجنة املخصصة املعنية باالتفاقية الدولية الشاملة والشاملة حلماية وتعزيز حقوق فيما يتعلق مبسألة األشخ
هتا املعوقني وكرامتهم، مع قيام اجلمعية بالنظر يف امللحق املقرتح للقواعد املوحدة بشأن و  تأجيل حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني ح  دور 

وخالل السنة أيضا، استمرت اجلهود الرامية إىل تعزيز التفاهم الديين والثقايف بتوجيه من منظمة األمم املتحدة (. 2006احلادية والستني )
 . 2005 للرتبية والعلم والثقافة، كما بذلت االستعدادات للدخول يف السنة الدولية للرياضة والرتبية البدنية والسنة الدولية للفيزياء يف عام

 
ة، نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية، واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم يف جمال منع اجلرمي

امج األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وسيادة القانون، وتنفيذ مشاريع املساعدة التقنية يف أفريقيا، وتعزيز قدرة برن
اد واجلرمية تحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على التعاون التقين، وتعزيز تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية املتصلة باإلرهاب والفسامل

ملعايري املتعلقة املنظمة عرب الوطنية واالختطاف واالجتار باألعضاء البشرية وغسل األموال واالحتيال واجلرمية احلضرية وقواعد األمم املتحدة وا
 مبنع اجلرمية، ومؤمتر القمة الثاين للمدعني العامني واملدعني العامني، وأداء اللجنة.

 
(. وإذ تناشد 2012-2003قدم األمني العام تقريرا عن األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ اخلطة الدولية لعقد األمم املتحدة حملو األمية )

ناشدت احلكومات أن تعب  موارد كافية لتحقيق تلك األهداف ودعت إىل زيادة االستثمارات يف اجلمعية العامة حتقيق أهداف العقد، 
 التعليم. كما قدم األمني العام تقريرا عن أعمال معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث وجامعة األمم املتحدة.
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 الفصل العاشر
 النساء
 
 

لنهوض مبركز املرأة وكفالة حقوقها يف إطار إعالن ومنهام عمل بيجني اللذين اعتمدلا ، واصلت األمم املتحدة تعزيز ا2004يف عام 
( اليت استعرضت التقدم 2000املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، ونتائج املؤمتر العام الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة )

ز / يوليه، وافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي على أنه ينبغي للجنة مركز املرأة، مبناسبة الذكرى (. ويف متو 5احملرز يف تنفيذها )بيجني + 
، 2005السنوية العاشرة إلعالن ومنهام عمل بيجني والذكرى السنوية اخلامسة للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة يف عام 

ا التاسعة واألربعني الستعراض تنفيذ كال الصكني والنظر يف التحديات الراهنة واالسرتاتيجيات بعقد اجتماع عام رفيع املستوى يف دورهت
دة التطلعية للنهوض باملرأة. وإذ رحبت اجلمعية العامة هبذا القرار يف كانون األول / ديسمرب، دعت احلكومات وكيانات منظومة األمم املتح

 - احلكومية، إىل مواصلة اختاذ إجراءات لتنفيذ إعالن ومنهام عمل بيجني ونتائج القرن العشرين واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري
، الدورة االستثنائية الثالثة. واعتمدت اجلمعية أيضا قرارات بشأن العنف ضد املرأة، واجلرائم املرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف

 واالجتار بالنساء والفتيات.
 

ركز املرأة، يف دورهتا الثامنة واألربعني املعقودة يف آذار / مارس، اجمللس االقتصادي واالجتماعي باختاذ إجراء بشأن أوصت جلنة م
ساواة يف استنتاجات متفق عليها بشأن القضايا املواضيعية املتعلقة بدور الرجال والفتيان يف املساواة بني اجلنسني، ومشاركة املرأة على قدم امل

لصراعات ، واإلدارة وحلها. وأيد اجمللس هذه االستنتاجات املتفق عليها يف متوز / يوليه. واختذت أيضا قرارات بشأن النساء منع نشوب ا
والفتيات يف أفغانستان؛ النساء الفلسطينيات؛ وإطالق سراح النساء واألطفال احملتجزين كرهائن؛ وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف 

 م املتحدة؛ والنساء، والطفلة، واإليدز؛ وإعادة تنشيط املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة.سياسات وبرامج األم
 

، الذي 2007-2004ركز صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على تنفيذ السنة األوىل من إطاره التمويلي املتعدد السنوات للفرتة 
سية للفقر املؤنث، والعنف ضد املرأة، وانتشار فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز، واملساواة بني يستهدف األهداف يف اجملاالت الرئي

يثا، اجلنسني يف احلكم الدميقراطي ويف بلدان ما بعد الصراع. وترأس الصندوق أيضا فرقة العمل املعنية باملساواة بني اجلنسني اليت بدأت حد
 لة بني اجلنسني يف حاالت ما بعد الصراع يف أيلول / سبتمرب.وعقد املؤمتر األول املعين بالعدا

 
ل / أجنز املعهد املرحلة األوىل من عملية إعادة تنشيطه. وعقد اجمللس التنفيذي اجلديد للمعهد دورته األوىل يف متوز / يوليه وتشرين األو 

. بيد أن احلالة املالية للمعهد 2005مل وامليزانية لعام ، وبرنامج الع2007-2004أكتوبر، الذي أقر فيه اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
 ظلت غري مستقرة يف هناية العام.

 
الدولية، يف مقدمة األمني العام، قدم التحديث اخلامس للدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأة يف التنمية، الذي ركز على املرأة واهلجرة 

 صة جديدة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة.وأعلن تعيني راشيل ماياجنا مستشارة خا
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 الفصل الحادي عشر

 المسنوناألشخاص األطفال والشباب و 
 
 

، واصلت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( العمل مع شركاء متنوعني لضمان إعطاء األطفال يف مجيع أ اء 2004يف عام 
ميكن الوقاية منها؛ معلومات دقيقة عن الوقاية من فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز؛ العامل أفضل بداية للتحصني ضد األمراض اليت 

 التعليم االبتدائي اجليد؛ واحلماية من العنف، واإليذاء، والعنف والتمييز، مبا يف ذلك خالل أوقات احلرب ويف حاالت الطوارئ.
 
بلدا اعتمدت  190بلدا من أصل  170ة الوطنية. وقد اختذ ما ال يقل عن ز تقدم كبري  و تعميم أولويات األطفال يف السياساحر   ا

ية العامة،  عامل صاال لألطفال ، وهي الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة املعنية بالطفل اليت عقدهتا اجلمع
بلدان هذه االلتزامات يف اسرتاتيجيات احلد من  105وأدرم  و  إجراءات أو خططت لبدء سياسات لوضع أهداف الدورة يف العمل،

 2007الفقر أو خطط التنمية الوطنية أو اخلطط القطاعية. ويف شباط / فرباير، قررت اجلمعية العامة عقد جلسة عامة تذكارية يف عام 
 لرسم مزيد من التقدم.

 
: تعليم الفتيات؛ مكافحة فريوس نق  املناعة البشرية / 2005-2002فرتة واصلت اليونيسيف العمل على أولوياهتا التنظيمية اخلمس لل

 اإليدز؛ والتنمية املتكاملة للطفولة املبكرة؛ التحصني  زائد ؛ وحتسني محاية األطفال من العنف واالستغالل وسوء املعاملة والتمييز.
 

 2002جلهود الرامية إىل تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب لعام واصلت سياسات وبرامج األمم املتحدة املتعلقة بالشباب الرتكيز على ا
( لتقييم التقدم احملرز 2005وما بعده. ويف كانون األول / ديسمرب، قررت اجلمعية العامة عقد جلستني عامتني للمتابعة يف دورهتا الستني )

الثالث للفريق الرفيع املستوى لشبكة عمالة الشباب على تعزيز  يف التنفيذ، الذي سيسبقه اجتماع مائدة مستديرة تفاعلي. وركز االجتماع
 .2005تنمية ومتويل عمالة الشباب يف خطط العمل الوطنية قبل االستعراض اخلمسي لألهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 

 
خة من خالل خريطة الطريق بشأن الشيخو  2002، استمرت جهود األمم املتحدة لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية لعام 2004يف عام 

 ، ودعا األمني العام يف تقريره عن التقدم إىل بذل املزيد من اجلهود لربط الشيخوخة بسياسة التنمية.2003اليت صيغت يف عام 
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 الفصل الثاني عشر
 الالجئون والمشردون

 
 

مليون  19.2يف املائة إىل  13ون الالجئني بنحو ، زاد جمموع عدد األشخاص الذين تع  هبم مفوضية األمم املتحدة لشؤ 2004يف عام 
مليون الج  إىل أماكنهم األصل خالل العام، يف حني أن مئات  1.5. وعاد ما يقدر ب 2003مليونا يف عام  17شخ ، من 

املفوضية تقدما  اآلالف من األشخاص اآلخرين قد طردهتم الصراعات وما يتصل بذلك من عدم االستقرار يف خمتلف أ اء العامل. وأحرزت
يف البحث عن حلول دائمة للمتضررين، غري أن جهودها تقوضت يف بعض اجملاالت بسبب العقبات والتحديات اليت تواجهها تدفقات 
قات دفالالجئني اجلديدة واهلجوم على العاملني يف اجملال اإلنساين والتدابري اليت أدت إىل ت كل نظام احلماية الدولية وزيادة حجم وتعقيد ت

 املهاجرين والصعوبات يف احلفاو على العودة الطوعية إىل الوطن.
 

ني خالل السنة، كانت العودة إىل الوطن أحد اجملاالت الرئيسية اليت تركز عليها املفوضية. ومن خالل جهوده، استمر الزخم يف إعادة الالجئ
على الرغم من استمرار عدم  - عدد من العائدين خالل العام وهو أكرب -األفغان إىل أوطاهنم، حيث عاد  و مليون شخ  إىل ديارهم 

االستقرار يف أجزاء من البلد. وأسفرت عمليات مماثلة لكعادة إىل الوطن عن عودة اآلالف إىل موطنهم األصلي يف أنغوال والبوسنة 
والصومال وسري النكا. وساعد املكتب على إعادة واهلرسك وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية والعراق وليربيا ورواندا وسرياليون 

، وعمل على احلد من حاالت انعدام اجلنسية ومحاية 2003شخ  يف عام  26 000شخ ، مقارنة ب  30 000توطني قرابة 
املتضافرة األشخاص عدميي اجلنسية الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون شخ  يف مجيع أ اء العامل. ومع ذلك، وعلى الرغم من اجلهود 

بعيدين عن متناول احللول الدائمة، وال يزالون يعانون من  -أي حوايل ثلثي الالجئني العامليني  -للمفوضية، ظل املاليني من اآلخرين 
وكان ما  حاالت طال أمدها، وال سيما الالجئون من ميامنار يف بنغالديش، واملواطنون البوتانيون الالجئون النيبال والصحراويون يف اجلزائر .

خرين بانتظار حلول يف أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق االيقدر بنحو مليوين مشرد داخليا يف كولومبيا ومئات آاللف من النازحني واالجلئني 
وسط. ويف كثري من احلاالت، تفاقمت األوضاع املعقدة أصال بتدفقات جديدة لالجئني أدت أحيانا إىل حدوث حاالت طوارئ واسعة اال
شخ  من اندالع القتال يف  20 000نطاق، كما حدث يف إقليم دارفور يف السودان؛ يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث فر ال

شخ  من ديارهم. ومشلت التدفقات اخلارجة األخرى مواطين كوت  19 000مدينة بوكافو؛ ويف الصومال، حيث تسبب التوتر يف فرار 
 ديفوار والعراق واليمن.

 
للمساعدة على تعزيز التزام الدول والشركاء اآلخرين حبل  2003ر اجلهود املتواصلة لتنفيذ مبادرة  االتفاقية زائد  اليت بدأت يف عام يف إطا

حاالت الالجئني من خالل خطط العمل املتعددة األطراف، أنشأت املفوضية يف حزيران / يونيه إطارا للتفاهم بشأن االستخدام 
التوطني، منهجية لتقييم الفجوات يف القدرة على احلماية. ويف تشرين األول / أكتوبر، أوصت وحدة التفتيش املشرتكة،  االسرتاتيجي إلعادة

/  بعد استعراضها إلدارة شؤون املفوضية وإدارهتا، باختاذ تدابري لتحسينها، مبا يف ذلك تبسيط وترشيد هيكلها التنظيمي. ويف كانون األول
ة العامة املفوضية على مواصلة حتسني نظمها اإلدارية. وبغية تعزيز احلماية واحللول الدائمة ملشاكل الالجئني، ديسمرب، شجعت اجلمعي

اقرتحت املفوضية إنشاء منصب مساعد مفوض )احلماية( لكشراف على احلماية ودور املكتب املتصل بالدعوة. وكجزء من عملية 
مم املتحدة لشؤون الالجئني النظر يف إجراءاهتا األمنية وقدمت توصيات لتحسينها، األمر االستعراض اجلارية للمقر، أعادت مفوضية األ

 الذي يكمل التغيريات اليت طرأت على نطاق األمم املتحدة يف ممارسات إدارة األمن.
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 الفصل الثالث عشر

 الصحة والغذاء والتغذية
 
 

 واألمن الغذائي، وتنسيق املساعدات الغذائية ودعم البحوث يف جمال التغذية.، واصلت األمم املتحدة تعزيز الصحة البشرية 2006يف عام 
 

ماليني شخ   3فريوس نق  املناعة البشرية، وتويف ما يقرب من  نم يعانونمليون شخ   40حبلول هناية العام، كان ما يقرب من 
بة باملالريا أي دليل على ا فاض معدالت اإلصابة بالسل نتيجة ألمراض متالزمة نق  املناعة املكتسب )اإليدز(. ومل يظهر معدل اإلصا

مع ا فاض ضئيل يف معظم أ اء العامل. وعلى الرغم من أن وقف انتشار فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز، فهن املالريا والسل 
ظل قصريا. ويف حماولة لتحقيق هدف األمم  واألمراض الرئيسية األخرى تلقت دعما سياسيا وماليا من املا ني، إال أن التمويل السنوي

، قررت 2015املتحدة اإلمنائي لأللفية املتمثل يف وقف انتشار فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز والبدء يف عكس اجتاهه حبلول عام 
االلتزامات املنصوص عليها يف إعالن لدراسة القيود اليت تعرتض حتقيق  2005اجلمعية العامة عقد اجتماع رفيع املستوى يف حزيران / يونيه 

االلتزام بشأن فريوس نق  املناعة البشرية / متالزمة نق  املناعة املكتسب )اإليدز(، الذي اعتمد أثناء دورهتا االستثنائية السادسة 
تسهم بدورها يف  ، وكان مبثابة خمطط للعمل العاملي ملكافحة اإليدز. ومن شأن نتائج ذلك االجتماع أن2001والعشرين يف عام 

. ويواصل 2005استعراض التقدم احملرز يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، املقرر عقده يف الدورة الستني للجمعية العامة يف عام 
إىل الوقاية من  برنامج األمم املتحدة املشرتيف املعين بفريوس نق  املناعة البشرية / متالزمة نق  املناعة املكتسب )اإليدز( األنشطة الرامية

يف اإليدز ومكافحته، سعت إىل معاجلة االزدواجية يف اجلهود وجتزو املوارد من خالل مبدأ  الثالثة ، الذي اعتمد يف اجتماع رفيع املستوى 
بشأن اإليدز  واشنطن العاصمة. ومن خالل هذا املبدأ، اجتمع املا ون يف االجتماع املتفق عليه للتنسيق والعمل على تعزيز سياسة موحدة

على الصعيد القطري، والسعي إىل نظام تقييم وطين. وطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
 واجلرمية أن يسرتشد هبا احلكومات يف التصدي لفريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز يف املرافق التمهيدية واإلصالحية.

 
، دعت اجلمعية العامة اجملتمع الدويل إىل ختصي  أموال 2010-2001حر املالريا يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا، دعما لعقد د

لتطوير أدوية جديدة ملكافحة املالريا تكون فعالة ضد السالالت املقاومة للمالريا. ودعت اجلمعية أيضا إىل حتسني السالمة على الطرق 
ة الصحة العاملية إىل تنسيق قضايا السالمة على الطرق داخل منظومة األمم املتحدة. وفيما يتعلق مبكافحة التبغ، أودع العاملية ودعت منظم

يف تشرين الثاين / نوفمرب الصك األربعون للتصديق على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، الذي جرى التفاوض 
 .2005اء يف املنظمة قبل أكثر من أربع سنوات، مما ميكن من دخول املعاهدة حيز النفاذ يف عام بشأنه بني الدول األعض

 
بلدا. وواصلت  80مليون شخ  يف  113يف املائة من املعونة الغذائية العاملية هلذا العام، ليصل إىل  50قدم برنامج األغذية العاملي 

الذي دعا  1996لتنفيذ خطة العمل اليت اعتمدت يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة جهودها 
، وتعاونت مع منظمة الصحة العاملية، من بني 2015اجملتمع الدويل إىل الوفاء بتعهد القمة بتخفيض عدد اجلياع إىل النصف حبلول عام 

 أمور أخرى، للتصدي للفاشية احلالية النفلونزا الطيور.
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 لفصل الرابع عشرا

 المراقبة الدولية للمخدرات
 
 

، أكدت األمم املتحدة من جديد، من خالل جلنة األمم املتحدة املعنية باملخدرات واجلرمية، واجمللس الدويل ملراقبة 2004خالل عام 
ادة اجلهود املبذولة للتصدي ملشكلة املخدرات املخدرات، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، التزامها بتعزيز التعاون الدويل وزي

لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب  1999يف العامل. ركزت أنشطة املكافحة أساسا على تنفيذ خطة العمل لعام 
شروع على املخدرات من على املخدرات، الذي استخدم كدليل للدول األعضاء يف اعتماد اسرتاتيجيات وبرامج للحد من الطلب غري امل

 .2008أجل حتقيق نتائج هامة حبلول عام 
 

ع واصل املكتب تعزيز تعميم مسائل مراقبة املخدرات يف أعمال منظمات األمم املتحدة وتعزيز النظام الدويل ملراقبة املخدرات ودعم اجملتم
هتا االستثنائية العشرين بشأن مشكلة املخدرات العاملية، الذي عقد الدويل يف حتقيق األهداف والتدابري اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دور 

، ساعد املكتب الدول على االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات وأيد اهليئة الدولية ملراقبة 2004. ويف عام 1998يف عام 
والنظم الوطنية ملعلومات تعاطي املخدرات ويف حتسني  املخدرات يف رصد تنفيذها. وساعدت أيضا الدول على إنشاء آليات جديدة للتنفيذ

رات يف مجع البيانات وحتليلها. وتشمل حمفظتها املتكاملة من الربامج العاملية واملشاريع اإلقليمية والقطرية املساعدة التشريعية وبناء القد
جمال سبل العيش املستدامة، وعزز أفضل املمارسات يف  معاجلة املشاكل املتعلقة باملخدرات واجلرمية والفساد واإلرهاب. ورآز عمله على

 جمال التنمية البديلة، وأيد املشاريع يف اجملاالت الرئيسية إلنتام املخدرات غري املشروعة.
 

من عددا  -وهي اهليئة الرئيسية املعنية بوضع السياسات يف األمم املتحدة اليت تتعامل مع مكافحة املخدرات  -أوصت جلنة املخدرات 
مشاريع القرارات املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، واختذت قرارات بشأن خفض الطلب ومنع إساءة استعمال املخدرات 
لس واالجتار غري املشروع باملخدرات وعرضها، والتعاون، وتعزيز آلية األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. ويف متوز / يوليه، حث اجمل

على مواصلة اإلسهام يف احلفاو على التوازن بني العرض والطلب املشروعني للمواد اخلام األفيونية لتلبية االحتياجات الطبية احلكومات 
والعلمية. وطلبت إىل الدول األعضاء أن تضع برامج خلفض العرض والطلب غري املشروعني على املنشطات األمفيتامينية، ودعت اجملتمع 

عم املقدم إىل أفغانستان يف تنفيذ اسرتاتيجيتها ملكافحة املخدرات. وطلب اجمللس إىل املكتب أن يدعم تعزيز الدويل إىل تعزيز الد
 اسرتاتيجيات القضاء على حماصيل القنب، وأن يساعد البلدان اخلارجة من الصراع يف جهودها الرامية إىل مكافحة املخدرات.

 
ب غري املشروعني على املخدرات، مع التشديد على ضرورة اتباع هنج متوازن ومتكامل. قامت اهليئة بتحليل التفاعل بني العرض والطل

عاء وواصلت اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات الدولية الرئيسية الثالث ملراقبة املخدرات، وحتليل حالة املخدرات يف مجيع أ اء العامل، واسرت 
ة واالمتثال للمعاهدات، وتقدمي اقرتاحات وتوصيات من أجل إدخال حتسينات على انتباه احلكومات إىل مواطن الضعف يف الرقابة الوطني

 الصعيدين الوطين والدويل.
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 الفصل الخامس عشر
 اإلحصاءات

 
 

، واصلت األمم املتحدة توسيع نطاق عملها يف جمال اإلحصاءات، وذلك أساسا من خالل أنشطة اللجنة اإلحصائية 2004خالل عام 
ية باألمم املتحدة. ويف آذار / مارس، أوصت اللجنة اإلحصائية بهنشاء فريق خرباء للرتكيز على اجلولة املقبلة لتعدادات والشعبة اإلحصائ
(؛ وطلب توسيع نطاق املوقع الشبكي للشعبة اإلحصائية؛ وأيدت مبادرتني جديدتني لربنامج األمم املتحدة 2010السكان واملساكن )
برنامج للمدن. ورحبت بالنتائج اليت توصل  1 000رصد املوارد البشرية ونظام املعلومات اجلغرافية إىل  برنامج -للمستوطنات البشرية 

إليها اخلرباء املعنيون بهحصاءات الصحة، ودعت إىل استعراض برامج اإلحصاءات الصحية الدولية وإنشاء فريق عمل مشرتيف بني 
، واإلطار االسرتاتيجي لفرتة 2005-2004رنامج عمل شعبة اإلحصاءات للفرتة األمانات. ووافقت اللجنة على إدخال تغيريات على ب

 .2007-2006السنتني 
 

كما استعرضت اللجنة عمل فرق من البلدان واملنظمات الدولية يف جماالت متنوعة من اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية 
 والبيئية ووضعت توصيات ومقرتحات معينة.
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 لرابعالجزء ا

 قضايا قانونية 
 

 الفصل األول
 محكمة العدل الدولية

 
 

قضية خالفية  21وكان لديها  احكام 6واحد، وأصدرت  رأي استشاريو ، أصدرت حمكمة العدل الدولية تسعة أحكام 2004يف عام 
اجلمعية العامة، شدد رئيس  تشرين الثاين / نوفمرب موجه إىل 4 بتاريخ. ويف خطاب قدم هلا وطلب واحد للحصول على رأي استشاري

 حمكمة العدل الدولية على دور احملكمة ومسالتها يف تعزيز وتطوير نظام قانوين دويل موحد، سواء من خالل الفصل يف املنازعات اخلالفية
ة، وأشار إىل أن احملكمة بني الدول أو مبمارسة وظيفتها االستشارية . وأشار إىل زيادة استخدام احملكمة من قبل الدول يف السنوات األخري 
 قد اختذت خطوات إضافية لتحسني كفاءهتا القضائية من أجل تلبية الطلب املتزايد والوفاء مبسؤولياهتا القضائية.
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 الفصل الثاني

 المحاكم والهيئات القضائية الدولية
 
 

سيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف ، أجنزت احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجل2004يف عام 
التحقيقات املتبقية وقدمت بعد ذلك لوائح اهتام بارتكاب جرائم حرب، وبذلك تفي بأول  1991إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 إلجنازها 2002ثالثة مواعيد هنائية حمددة يف اسرتاتيجية اإلجناز لعام 
. احملكمة اجلنائية 2010وبقية أعماهلا حبلول عام  2008ران الستكمال احملاكمات االبتدائية حبلول عام وكان املوعدان األخريان اآلخ

 الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية واالنتهاكات اجلسيمة األخرى للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف
 اإلقليم من رواندا
  1نديني املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة اليت ارتكبت يف إقليم الدول اجملاورة يف الفرتة من واملواطنني الروا

، ونقحت اسرتاتيجية اإلجناز اخلاصة هبا واستندت إىل نفس األهداف 1994كانون األول / ديسمرب   31كانون الثاين / يناير إىل 
 كمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة. وقد اجتمعت اللجنة باملوعد النهائي األول إلجناز التحقيقاتوالغايات اليت حددهتا احمل

 حبلول هناية العام. وركزت احملكمتان جهودلا خالل السنة على تنفيذ املواعيد النهائية األخرى يف إطار إجناز كل منهما
، قدمت تقارير مفصلة عن التدابري احملددة املتخذة يف هذا الصدد والعقبات االسرتاتيجيات. ويف أيار / مايو وتشرين الثاين / نوفمرب

 احملتملة. ويف آب / أغسطس، شجعها جملس األمن على أن يظل على الطريق الصحيح لتحقيق املواعيد املستهدفة ذات الصلة.
 

وسالفيا السابقة تدابري لتعزيز عملياته وتبسيط إجراءاته ، وضع مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغالعالقةيف التطورات ذات 
حتت قيادة املدعي العام اجلديد ورئيس جديد لالدعاء العام، يف حني أن رئيس قلم احملكمة، املكلف بدعم وتيسري عمل األجهزة األخرى 

كمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أيضا للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، يف تنفيذ خطة عمل إلنفاذ األحكام. وبذلت احمل
بر، جهودا لزيادة التعاون بني البلدان املعنية، مما أسفر عن عمليات اعتقال عديدة وعدد من املستسلمني اهلاربني. ويف تشرين األول / أكتو 

ام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أحيلت إىل املدعي العام يف البوسنة واهلرسك عمليات االستعراض اليت أجراها املدعي الع
)املعروف  1996واليت مكنت احملكمة من اإلشراف على املالحقات القضائية اليت تقوم هبا السلطات الوطنية مبوجب اتفاق روما لعام 

كمة يوغوسالفيا ليحلوا حمل القضاة الذين قاضيا دائما حمل 14باسم  قواعد الطريق (. ويف تشرين الثاين / نوفمرب، انتخبت اجلمعية العامة 
 .2005تنتهي مدة عضويتهم يف تشرين الثاين / نوفمرب 

 
خالل السنة، حققت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا كامل عدد القضاة املخصصني التسعة، مما مكنها من بدء أربع حماكمات جديدة 

م حماكمة يف غضون سنة واحدة. ولزيادة تيسري عملها، أنشأت احملكمة قسما من  سة أحكا 2003واالحتفاو بسجلها الصادر يف عام 
لالستئناف يف مكتب املدعي العام وعززت أنشطتها يف جمال التعقب لكفالة اعتقال أكرب عدد ممكن من اهلاربني يف الوقت املناسب 

 .2008لتمكني احملاكمات من إمتامها قبل هناية عام 
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 الفصل الثالث
 القانونية للعالقات السياسية الدولية الجوان 

 
، على حتقيق 1998، ركزت احملكمة اجلنائية الدولية، اليت أنشأها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 2004يف عام 

امة اعتماد نظام احملكمة هدفها األساسي املتمثل يف أن تصبح مؤسسة مستقلة ومصداقية للعدالة اجلنائية الدولية. ومشلت التطورات اهل
لق الداخلي وإنشاء مكتب تنفيذي للمدعي العام. ويف متوز / يوليه، افتتح املدعي العام أول حتقيقات أجرهتا احملكمة اجلنائية الدولية تتع

ن األول / أكتوبر، بدأ نفاذ تشري 4باجلرائم املزعومة اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة املرتكبة يف إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف 
ويف كانون  اتفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة، الذي وضع إطارا قانونيا لتعاوهنما يف االضطالع مبسؤولياهتما بفعالية.

ظر يف االنضمام إليها. ويف إجراءات األول / ديسمرب، دعت اجلمعية العامة الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي إىل الن
خصصة أخرى، اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، اليت أعدت اللجنة امل

 لوضع االتفاقية. 2000اليت أنشئت يف عام 
 

تطوير التدريي للقانون الدويل وتدوينه، واعتماد مشروع مبادئ توجيهية إضافية مؤقتا واصلت جلنة القانون الدويل دراسة املواضيع املالئمة لل
رة يف بشأن التحفظات على املعاهدات، كما هو احلال يف مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية ومشروع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسا

 حالة الضرر العابر للحدود من األنشطة اخلطرة.
 

واصلت اللجنة املخصصة التفاقية قمع اإلرهاب النووي واللجنة السادسة )القانونية( التابعة للجمعية العامة وضع اتفاقية شاملة بشأن 
 اإلرهاب الدويل وحل املسائل املعلقة املتصلة بهعداد مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.

 
املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا  1994القانونية مبوجب اتفاقية عام واصلت اللجنة املخصصة لنطاق احلماية 

 النظر يف اختاذ تدابري لتعزيز النظام القانوين القائم للحماية ملوظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا.
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 الفصل الرابع

 قانون البحار
 
 

واتفاقيتيها التنفيذيتني بشأن  1982تعزيز القبول العاملي التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  2004واصلت األمم املتحدة يف عام 
 حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال وتسهيل عمل احملكمة الدولية لقانون البحار.

 
االتفاقية، وهي السلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية لقانون البحار وجلنة حدود اجلرف عقدت املؤسسات الثالث اليت أنشأهتا 

 جلسات خالل العام. قاريال
 

. وذكر األمني العام أن 2004تشرين الثاين / نوفمرب  16بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية يف كما أشقيمت مراسيم لالحتفاء 
اجهته الدول واملنظمات خالل السنة هو تنفيذ أحكام االتفاقية بالكامل يف تشريعاهتا وإداراهتا وممارساهتا اليومية ويف التحدي الذي و 

 التعاون مع الدول األخرى.
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 الخامسالفصل 
 قانونية أخرى قضايا
 

ر، يف مجلة أمور، يف املقرتحات املتعلقة بصون النظ 2004واصلت اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة يف عام 
زاءات السلم واألمن الدوليني من أجل تعزيز املنظمة وتنفيذها أحكام امليثاق بشأن تقدمي املساعدة إىل الدول الثالثة املتضررة من تطبيق اجل

 مبوجب الفصل السابع.
 

ائمة لدى األمم املتحدة. ومشلت املسائل اليت نوقشت مسائل النقل واصلت جلنة العالقات مع البلد املضيف معاجلة شكاوى البعثات الد
 وقوف السيارات، والتأخري يف إصدار التأشريات، ولوائح السفر، وتسريع إجراءات اهلجرة واجلماريف.

 
ء فريق عامل لوضع واصلت اللجنة السادسة )القانونية( النظر يف اتفاقية دولية ملكافحة استنساا البشر ألغراض التكاثر وأوصت بهنشا

 الصيغة النهائية لن  إعالن األمم املتحدة بشأن االستنساا البشري.
 

اعتمدت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الدليل التشريعي لقانون اإلعسار وطلبت إىل األمني العام أن حييله إىل احلكومات 
هنا النموذجي بشأن اشرتاء السلع واالنشاءات واخلدمات ليعكس املمارسات واهليئات املهتمة األخرى. وقررت اللجنة أن تنقح قانو 

 اجلديدة، مبا يف ذلك املمارسات النامجة عن استخدام االتصاالت االلكرتونية يف املشرتيات العامة.
 

 األفريقية. -القانونية اآلسيوية  أحاطت اجلمعية العامة علما بالتقدم احملرز  و تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة االستشارية
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 الجزء الخامس

 قضايا مؤسسية وإدارية وقضايا الميزانية
 

 الفصل األول
 تعزيز وإعادة هيكلة منظومة األمم المتحدة

 
ازات ، استكمل إىل حد كبري تنفيذ مقرتحات اإلصالح اليت قدمها األمني العام ملواصلة حتسني عمل املنظمة. ومشلت اإلجن2004يف عام 

ويف املؤمترات العاملية املعقودة يف  2000امللحوظة مواءمة أنشطة املنظمة مع األولويات املتفق عليها يف مؤمتر قمة األلفية يف عام 
 - اتالتسعينات، وهي عملية إعادة تنظيم رئيسية إلدارتني كبريتني لا إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات وإدارة شؤون اجلمهور املعلوم

وكذلك اإلصالحات يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. وفيما يتعلق بالتخطيط وامليزنة، استبدل إطار اسرتاتيجي مدته سنتان 
اخلطة املتوسطة األجل اليت مدهتا أربع سنوات، وحققت نتائج طيبة. وأصبحت عمليات ختطيط الربامج وختصي  املوارد أكثر اتساقا، 

 ستعراض احلكومي الدويل.وتبسيط عملية اال
 

عضوا من الشخصيات البارزة أنشأها األمني العام الستعراض العالقة بني األمم املتحدة  12يف حزيران / يونيه، قدمت جلنة مؤلفة من 
اكل العاملية. ويف  واجملتمع املدين يف سياق إصالح مون توصيات لتعزيز قدرة املنظمة على إشرايف اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف معاجلة املش

لتقييم كيفية  2003كانون األول / ديسمرب، أوصى الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري، الذي عني يف عام 
جنرال -األمني  معاجلة األمم املتحدة للتهديدات احلالية، باختاذ تدابري لتعزيز املنظمة، مبا يف ذلك إنشاء منصب نائب لألمني العام ملساعدة

 لواء.
 

جلسة عامة رفيعة املستوى إلجراء استعراض شامل للتقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات الواردة  2005قررت اجلمعية العامة أن تعقد يف عام 
املعين مبسألة التمثيل يف إعالن األلفية. واعتمدت أيضا نصا يتعلق بتدابري أخرى لتنشيط عملها. وحث الفريق العامل املفتوح باب العضوية 

. العادل وزيادة عضوية جملس األمن واملسائل األخرى املتصلة مبجلس األمن على إحراز تقدم يف النظر يف مجيع املسائل ذات الصلة باملسألة
تستعرض يف دورهتا  ويف حني تشدد اجلمعية العامة على ألية أعمال التقييم اليت يضطلع هبا مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فقد قررت أن

 ( مهام املكتب وإجراءاته املتعلقة باإلبال .2009الرابعة والستني )
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 الفصل الثاني
 مج األمم المتحدةاتمويل وبر عمليات ال

 
 

ألنصبة املثرية للقلق. وحبلول هناية العام، تضاعف تقريبا اوجود بعذ النقاط رغم  2004احلالة املالية لألمم املتحدة تتحسن يف عام  بقيت
، وا فض عدد الدول األعضاء اليت تسدد اشرتاكاهتا يف امليزانية العادية بالكامل ويف حينها. ويف 2003املقررة غري املدفوعة، مقارنة بعام 

اية حني زادت النقدية اإلمجالية زيادة طفيفة، ما زالت املنظمة ملزمة باالقرتاض من حسابات أخرى وما زالت تستخدم االحتياطيات يف هن
، وبلغت الديون املستحقة للدول 2003بليون دوالر يف عام  1،6بليون دوالر، مقابل  2،9السنة. وبلغت األنصبة غري املسددة 

 .2003مليون دوالر يف عام  449مليون دوالر مقابل  549األعضاء على القوات واملعدات اململوكة للوحدات 
 

 608 173 900قدرها  2005-2004لعامة اعتمادات ميزانية منقحة لفرتة السنتني يف كانون األول / ديسمرب، اعتمدت اجلمعية ا
دوالر املوافق عليه يف حزيران /  3 179 196 100دوالر عن االعتماد املنقح البالغ  428 977 800دوالر، أي بزيادة قدرها  3

على  2007-2006إعداد ميزانيته الربناجمية املقرتحة للفرتة  يونيه، من أجل تعزيز إدارة األمن يف األمم املتحدة. ودعت األمني العام إىل
 دوالر. 3 621 900 000أساس تقدير أويل قدره 

 
نظرت جلنة االشرتاكات يف منهجية حساب جداول األنصبة املقررة يف املستقبل، ومعايري التسويات املخصصة لألنصبة املقررة، والتدابري 

 ت املتأخرة يف ميزانية األمم املتحدة، مبا يف ذلك خطط التسديد املتعددة السنوات.الرامية إىل تشجيع تسديد االشرتاكا
 

، الذي حل حمل اخلطة املتوسطة األجل ملدة أربع سنوات، وأقر 2007-2006درست اجلمعية أيضا اإلطار االسرتاتيجي املقرتح للفرتة 
 اخلطة الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني لتلك الفرتة.
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 ل الثالثالفص

 موظفو األمم المتحدة
 

 قدم األمني العام تقريرا عن شروط اخلدمة والتعويض ألعضاء حمكمة العدل الدولية وقضاة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة
تحدة؛ وإصالح إدارة املوارد اجلنائية الدولية لرواندا والقضاة املخصصني يف كلتا احملكمتني؛ تعويضات أعضاء احملكمة اإلدارية لألمم امل

اريني البشرية؛ حتسني التوزيع اجلنساين يف األمانة العامة لألمم املتحدة؛ الرتتيبات التعاقدية اجلديدة؛ تكوين املوظفني؛ واستخدام االستش
وظفني املتقاعدين؛ وحتسني مركز املرأة يف وفرادى املتعاقدين؛ تعيني رعايا الدول األعضاء غري املمثلة والدول املمثلة متثيال ناقصا؛ استخدام امل

منظومة األمم املتحدة؛ تدابري خاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي؛ معلومات مستكملة عن التهديدات املوجهة ضد 
ت مكتب خدمات الرقابة سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة؛ إقامة نظام معزز وموحد إلدارة األمن يف األمم املتحدة؛ تنفيذ توصيا

بشأن خدمات إدارة االستثمارات يف الصندوق املشرتيف للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ معايري السفر  2003الداخلية لعام 
رتيف؛ واالستقالل بالطائرة؛ وإقامة العدل يف األمانة العامة؛ وعمل ودور األفرقة املعنية بالتمييز واملظامل األخرى؛ عمل جملس الطعون املش

، املايل للمحكمة اإلدارية لألمم املتحدة. وقدم األمني العام أيضا، بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش املشرتكة
 حدة.تقريرا عن التدابري الرامية إىل منع التمييز على أساس اجلنسية أو العرق أو نوع اجلنس أو الدين أو اللغة يف األمم املت

 
لعمل احمللية قام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتقييم تنفيذ أحكام اجلمعية العامة املتعلقة بهدارة املوارد البشرية، وتوافر املهارات يف أسواق ا
ألمم املتحدة. اليت جترى بشأهنا عمليات التوظيف الدولية لفئة اخلدمات العامة، وقدم تقريرا عن االستعراض اإلداري لعملية الطعون يف ا

 وأبلغت وحدة التفتيش املشرتكة عن تنسيق النظام األساسي للمحكمة اإلدارية لألمم املتحدة واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.
 

طراف يف ولتعزيز سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة وموظفي املساعدة اإلنسانية املرتبطني هبا، دعت اجلمعية العامة مجيع احلكومات واأل
ون حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة إىل التعاون تعاونا تاما مع األمم املتحدة لضمان وصول العاملني يف اجملال اإلنساين بصورة آمنة ود
وحصاناته  معوقات ح  يتس  هلم أداء وتطلب إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الالزمة لضمان االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان وامتيازاته

وغري ذلك من األفراد الذين يضطلعون بأنشطة يف إطار تنفيذ والية عملية لألمم املتحدة.
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 الرابعالفصل 

 مسائل مؤسسية وإدارية
 

، واصلت األمم املتحدة معاجلة املسائل اإلدارية واملؤسسية لضمان كفاءة أداء املنظمة. استأنفت اجلمعية العامة دورهتا 2004يف عام 
أيلول / سبتمرب. ومنحت اجلمعية مركز  14نة واخلمسني ودورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة؛ افتتحت الدورة التاسعة واخلمسني يف الثام

املراقب ملنظمة شنغهاي للتعاون، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب 
منظمة دول شرق البحر الكارييب، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي. وحددت اجلمعية أيضا طرائق ملشاركة الكرسي الرسويل أفريقيا، و 
 يف العمل.

 
اجتماعا رمسيا ملعاجلة الصراعات اإلقليمية وعمليات حفظ السالم وغريها من املسائل املتصلة بصون السلم واألمن  216عقد جملس األمن 

 ودرست اجلمعية مرة أخرى مسألة توسيع عضوية اجمللس. الدوليني.
 

وقد عقد اجمللس االقتصادي واالجتماعي، باإلضافة إىل دوراته التنظيمية واملوضوعية، اجتماعا خاصا رفيع املستوى مع مؤسسات بريتون 
 وودز )جمموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل( ومنظمة التجارة العاملية.

 
وطرق حتسني استخدام خدمات املؤمترات  2004املؤمترات يف طلبات إدخال تغيريات على جدول االجتماعات لعام نظرت جلنة 

ىل ومرافقها. والحظت اجلمعية التقدم احملرز يف إنشاء فرقة عمل إلجراء دراسة شاملة ملعايري عبء العمل وقياس األداء بغية تقدمي توصية إ
بت إىل األمني العام أن يضع مجيع اخليارات حلل مسألة اإلطار الزمين لتقدمي احملاضر املوجزة، وأن يواصل اجلمعية بشأن منهجية شاملة. وطل

 تطوير مهام النظام اإللكرتوين لتخطيط االجتماعات وتوزيع املوارد ومفهوم إدارة الوثائق اإللكرتونية.
 

يسية لألصول الرأمسالية لتجديد جممع األمم املتحدة، مبا يف ذلك العرض املقدم قدم األمني العام تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة الرئ
 من البلد املضيف للحصول على قرض هلذا الغرض وغريه من خيارات التمويل، وعلى التعاون بني األمم املتحدة واملدينة والية نيويوريف بشأن

 ن تنفيذ النظام املوحد إلدارة األمن لألمم املتحدة ومتويله.ترتيبات توفري حيز مؤقت خالل تلك الفرتة. كما قدم تقريرا ع
 
كانون األول / ديسمرب، قررت اجلمعية العامة أن يظل البند املعنون  قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة  للنظر فيه خالل دورهتا   23يف 

 (.59/552 القرار( )2005التاسعة واخلمسني املستأنفة )




