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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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ألمم ؛ مكتب ا1045؛ أنشطة األمم املتحدة، 1044: حساب التنمية، 1044. تعاون تقين آخر، 1040؛ التمويل، 1035الربامج، 
؛ التعاون االقتصادي والتقين 1049؛ متطوعو األمم املتحدة، 1046؛ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، 1046املتحدة للشراكات، 

 .1050؛ صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، 1050فيما بني البلدان النامية، 

 

  
 1053 اصة                                   . المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخ3
  

جديد، ؛ النظام اإلنساني الدولي ال1061؛ الخوذ البيضاء، 1061؛ تعبئة الموارد، 1053: التنسيق، 1053المساعدات اإلنسانية، 
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؛ املساعدة يف حاالت 1093؛ احلد من الكوارث، 1090: التعاون الدويل، 1089. االستجابة للكوارث، 1086االقتصادية األخرى، 
 .1100الكوارث، 
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جيع ؛ تش1115: السياسة التجارية، 1110. التجارة الدولية، 1109متابعة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية الحادي عشر، 
؛ االستثمار والتكنولوجيا 1133؛ متويل التنمية، 1125: السياسة املالية، 1125. التمويل، 1121؛ السلع، 1118وتيسري التجارة، 

. قضايا األونكتاد املؤسسية 1141؛ نقل البضائع اخلطرة، 1141: النقل البحري، 1141. النقل، 1136الية ذات الصلة، والقضايا امل
 .1141والتنظيمية، 
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 1145 . األنشطة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية                                                 5
  

اإلقليمي، ؛ التعاون 1148، 2006؛ األنشطة في عام 1147: االتجاهات االقتصادية، 1146أفريقيا، . 1145التعاون اإلقليمي، 
؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 1157، 2006؛ األنشطة يف عام 1155: االجتاهات االقتصادية، 1155. آسيا واحمليط اهلادئ، 1153
؛ األنشطة يف عام 1171: االجتاهات االقتصادية، 1171. أوروبا، 1166دة، ؛ عالقات التعاون االقتصادي مبنظمة األمم املتح1165
؛ 1188: االجتاهات االقتصادية، 1187. أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 1175؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 1172، 2006

؛ املسائل 1196، 2006: األنشطة يف عام 1195يب آسيا، . غر 1194؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 1188، 2006األنشطة يف عام 
 .1199الربناجمية والتنظيمية، 

 

  
 1201 . الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط                                                   6
  

  .1204سم الخرائط، . ر 1203؛ الموارد الطبيعية، 1202: الطاقة، 1201الطاقة والموارد الطبيعية، 
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 الفصل األول
 مقدمة  

ي السددنوي العاشددر واألخددري، قصدددتيف يف هددذا التقريددر، الددذي هددو تقريددر  - 1
أن أقددم نظددرة عامددة علدى أهددم مددا حققتده املنظمددة مددن إجندازات ومددا واجهتدده مددن 
حتددديات خددالل االثددين عشددر شددهرا املاضددية، علددى ضددوء مددا حدددث مددن تطددورات 
بالغددة األةيددة علددى مدددى عقددد مددن الددزمن منددذ أن توليددت منصدديب يف مطلددع عددام 

املفدددرد، إىل جاندددب اإلفدددادة عدددن . كمدددا أندددين ضدددممت يف هدددذا التقريدددر 1997
عمددل املنظمددة كاملعتدداد، بيددان التقدددم احملددرز يف تنفيددذ إعددالن األلفيددة، الددذي كددان 

 يف األعوام السابقة موضوعا لتقرير مستقل. 
ومضدددمون هدددذا التقريدددر مرتدددب حتدددت أربعدددة عنددداوين، سدددريى القدددراء أهندددا  - 2

ؤمتر القمددددة العدددداملي لعددددام مندددداظرة لألبددددواب األربعددددة الرئيسددددية للوثيقددددة اخلتاميددددة ملدددد
، الديت تتبدع هدي األخدرى يف تكوينهدا 2005املعقود يف أيلول/سدبتمرب  2005

التنميددة؛ والسددالم واألمددن؛ “: يف جددو مددن احلريددة أفسددح”هيكددل تقريددري املعنددون 
وحقددوق اإلنسددان وسددديادة القددانون والشدددؤون اإلنسددانية؛ وتعزيدددز األمددم املتحددددة. 

الدددوائر اجلماهرييددة ”ألربعددة بابددا خامسددا بعنددوان وقددد أضددفت إىل هددذه األبددواب ا
، قصدددت بدده تغطيددة جمددال مل يكددن ييفصددنف فيمددا سددبق علددى أندده جمددال “العامليددة

بدددددل  -حمدددددوري بالنسدددددبة لعمدددددل املنظمدددددة ولكنددددده أصدددددبح مهمدددددا بصدددددورة متزايددددددة 
 وسيكتسب، فيما أعتقد، مزيدا من األةية مع تقدم مسرية يف القرن اجلديد. 

التغيددري األمدددم املتحددددة علددى مددددى تارنهددا، فتحولدددت مدددن  وقددد اعدددرتى  - 3
كوهنددا يف املقددام األول منظمددة خلدمددة املددؤمترات لتصددبح كيانددا عامليددا حبددق لتقدددمي 
اخلددمات، يعمدل علددى مسدتوى امليدددان يف كدل ركدن مددن أركدان العددامل عمليدا مددن 
أجل حتسني حياة مدن هدم حباجدة إىل املسداعدة. وقدد اختدذ هدذا التحدول منحدى 

يف املائدددة حاليدددا مدددن  70دراميدددا خدددالل العقدددد املنصدددرم. فقدددد أصدددبح أكثدددر مدددن 
باليددددني دوالر يتعلددددق حبفددددظ السددددالم وغددددريه مددددن  10ميزانيتنددددا السددددنوية البالغددددة 

العمليددات امليدانيددة، مقابددل مددا كانددت عليدده هددذه النسددبة منددذ عشددر سددنوات وهددو 
يف  50وأكثدر مدن يف املائة من ميزانية تقدل عدن نصدف هدذا املبلدغ.  50حوايل 

موظدددف نددددمون حاليدددا  30 000املائددة مدددن موظفيندددا املددددنيني البدددالغ عدددددهم 
مكتبدددددا يف عدددددام  12يف امليددددددان. وزاد عددددددد مكاتدددددب الشدددددؤون اإلنسدددددانية مدددددن 

يعمدددل  2005مكتبددا يف عددام  43موظفددا إىل  114كددان يعمددل  ددا   1997
لدددى الصدددعيد موظفدددا. وازدادت األعمدددال املتعلقدددة حبقدددوق اإلنسدددان ع 815 دددا 

، كدددددان وجدددددود مفوضدددددية األمدددددم 1996القطدددددري ازديدددددادا ملموسدددددا؛ ففدددددي عدددددام 
بلددا، بينمددا ينتشدر العدداملون يف جمددال  14املتحددة حلقددوق اإلنسدان منحصددرا يف 

بلددددا. وقدددد  40حقدددوق اإلنسدددان املددددعومون مدددن املفوضدددية حاليدددا يف أكثدددر مدددن 
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نتخابدات الوطنيدة. مدن عمليدات اال 100ديفعينا إىل تقدمي الددعم إىل أكثدر مدن 
وعددالوة علددى ذلددك، أصددبحت األهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة منوذجددا عمليددا تقتدددي 
بددده احلكومدددات والشدددعوب يف شددد  أحنددداء العدددامل مدددن أجدددل تعزيدددز رفددداه اجلميدددع. 
ويقددددددددود برنددددددددامج األمددددددددم املتحدددددددددة املشددددددددرتك املعددددددددين بفددددددددريوس نقدددددددد  املناعددددددددة 

محلدددة الكفددداح ضدددد أخطدددار البشدددرية/متالزمة نقددد  املناعدددة املكتسدددب )اإليددددز( 
وجودية من قبيل فدريوس نقد  املناعدة البشدرية/اإليدز، وذلدك عدن طريدق حشدد 
جهددود ومددوارد عشددر مددن مؤسسددات منظومددة األمددم املتحدددة يف إطددار واحددد معددا 
لصدددداس االسددددتجابة العامليددددة لوبدددداء اإليدددددز، وتعمددددل أمانددددة الربنددددامج حاليددددا علددددى 

   بلدا. 75الصعيد امليداين يف أكثر من 
وإذا جددداز القدددول بدددأن أي ظددداهرة مدددا قدددد سدددادت مبفردهدددا هدددذا العقدددد  - 4

. العوملدةالذي قضيناه لتوندا، لتعدني علدى وجده اليقدني أن تكدون هدذه هدي ظداهرة 
وقدددد عيفدددر ف هدددذا املصدددطلح علدددى أوجددده شددد ، ولكنددده لددددي  يعدددين أوال وقبدددل كدددل 

شددكل يكدداد شدديء العصددر الددذي مل يعددد فيدده مفهددوم العالقددات الدوليددة قاصددرا ب
يكددون حصددريا علددى العالقددات بددني الدددول القوميددة، بددل يشددمل أيضددا العالقددات 
بدددني البشدددر مدددن خمتلدددف القوميدددات، حيدددث يتفاعدددل كدددل مدددنهم مدددع اآلخدددر بكدددم 
غفددددري مددددن الطددددرق بوصددددفهم أفددددرادا أو أعضدددداء يف مجاعددددات مؤلفددددة ذاتيددددا، عددددرب 

ري مدددددن احلددددددود الوطنيدددددة، بدددددل عدددددرب القدددددارات واحمليطدددددات، بددددددون حاجدددددة يف كثددددد
األحيدددان إىل الرجدددوع إىل الدولدددة علدددى اإلطدددالق. ويف حدددني أن األمدددم املتحدددددة 

علددى السدداحة “ األطددراف مددن غددري الدددول”مكونددة مددن دول أعضدداء، فدد ن هددذه 
األمددم املتحدددة مطلوبددا مددن أصددبح  جديددةالدوليدة تشددكل دوائددر مجاهرييددة عامليددة 

 بشكل متزايد أن تتفاعل معها. 
املتحدددة أن تددتعلم كيددف تعمددل مددع قطدداع األعمددال ويتعددني علددى األمددم  - 5

التجاريدددة العددداملي واجملتمدددع املددددين العددداملي خميدددع أشدددكاهلما املختلفدددة. و دددب أن 
تشددجع املنظمددة علددى إقامددة الشددراكات مددع هددذه األطددراف الفاعلددة احليويددة مددن 
أجل حفز التغيدريات املتوخداة وحتقيدق النمدو واألمدن وإجنداز اخلددمات، وال سديما 

 امليدان.  يف
بيددددد أندددده يف حددددني أن الدددددول القوميددددة مل تعددددد هددددي األطددددراف الفاعلددددة  - 6

الوحيددددة يف حقدددل العالقدددات الدوليدددة، ف هندددا ال تدددزال هدددي أهدددم هدددذه األطدددراف. 
 وتواجه هذه الدول حتديات مجاعية ال ِقَبل ألي دولة مبفردها أن تذللها.

زائددة عدن احلاجدة.  واألمر املتيقن هو أن الدولدة مل تضدمحل أو تصدبح - 7
بددل إندده علددى النقدديض مددن ذلددك، كلمددا ازداد اجملتمددع تعقدددا، تتعدداظم أةيددة دور 
الدولدددددددة بوصددددددددفها الكيدددددددان املددددددددنظ م )وإن مل يكدددددددن الكيددددددددان املددددددددير( للنشدددددددداط 
االقتصادي وبوصفها وسديطا بدني مجاعدات املصداس املختلفدة. وكلمدا زاد انتشدار 
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الدولدددة لوسدددائل القسدددر. ولكدددي يقتندددع  األسدددلحة املميتدددة، تدددزداد ضدددرورة احتكدددار
املددرء بددذلك، مددا عليدده إال أن ينظددر إىل تلددك البلدددان املنكوبددة بسددبب أن الدولددة 
فيهددا ضددعيفة أو أصدديبت، كمددا يقددال، بالفشددل. وكثددري مددن هددذه البلدددان معددروف 
لدددددى األمددددم املتحدددددة حددددق املعرفددددة، حيددددث أننددددا غالبددددا مددددا نسددددتدعى إىل تقدددددمي 

 الدول ضعيفة أو انتا ا الفشل. املساعدة حيثما تكون 
وهددذا هددو اآلخددر تغددري مددن التغددريات املهمددة. فقددد كددان تصددور منظمتنددا  - 8

لدددى مؤسسدديها أهنددا سددتعمل أساسددا علددى صددون السددالم فيمددا بددني الدددول. بددل 
مددن ميثاقهددا، الددذي هددو وثيقددة حيددة  7-2إهنددم حظددروا علددى املنظمددة، يف املددادة 
يف الشدؤون الديت تكدون مدن ”ةيدة، أن تتددخل ال تزال حد  اليدوم مهمدة أبلدغ األ

، وإن كددددان هددددذا قددددد شيفددددفع بددددالتحفظ “صددددميم السددددلطان الددددداخلي ألي دولددددة
املنطقدددي الدددذي مدددؤداه أن هدددذا املبددددأ ال ندددل بتطبيدددق تددددابري اإلنفددداذ املنصدددوص 
عليهدددا يف الفصددددل السددددابع حينمددددا يتخددددذ جملددددس األمددددن إجددددراءات إزاء حدددداالت 

 به أو أعمال العدوان. هتديد السالم أو اإلخالل
ويف السددنوات األخددرية، اسددتعمل اجمللددس هددذا الددتحفظ مددرات عديدددة،  - 9

ملدددا وجدددده مدددن أن أعمدددال اإلخدددالل بالسدددالم وأعمدددال العددددوان غالبدددا مدددا تبدددددأ 
تتطدددددور إىل هتديدددددات للسددددالم يف منطقدددددة  داخددددل الدددددول، ولكنهدددددا سددددرعان مددددا

ت األمددددم املتحدددددة تنظددددر بأسددددرها، إن مل يكددددن يف العددددامل كلدددده. ومددددن   أصددددبح
بصددورة متزايدددة إىل أمددن دوهلددا األعضدداء علددى أندده ال ميكددن أن ينفصددم عددن أمددن 
السدددكان الدددذين يقطنوهندددا والدددذين متدددثلهم هدددذه الددددول. وهدددذا مدددا جعدددل ر سددداء 
دول وحكومددات العددامل يددرون لزامددا علدديهم، يف مددؤمتر القمددة التددارني املعقددود يف 

دة مسدددؤولة عدددن حدددكدددل دولدددة علدددى ”د أن العدددام املاضدددي، أن يؤكددددوا مدددن جديددد
محايدددة سدددكاهنا مدددن اإلبدددادة اجلماعيدددة وجدددرائم احلدددرب والتطهدددري العرقدددي واجلدددرائم 

، وأن يؤكدددوا أن اجملتمددع الدددويل مسددؤول أيضددا عددن أن “املرتكبددة ضددد اإلنسددانية
يتخددذ يف الوقددت املناسددب إجددراء حامسددا هلددذا الغددرض، عددن طريددق جملددس األمددن، 

الوسدددائل السدددلمية وعجدددز السدددلطات الوطنيدددة البددددني  عدددن يف حدددال ثبدددوت قصدددور 
 محاية سكاهنا.

والددول، ب  دداز، هددي مبثابدة خدددم للبشددر وأدوات هلدم، ولدديس العكددس.  - 10
ومبجدددرد أن يصدددبح هدددذا املبددددأ األساسدددي مفهومدددا ومقبدددوال، يصدددبح مدددن السدددهل 

 وهددددددي التنميددددددة -إدراك السددددددبب يف أن األهددددددداف الرئيسددددددية الثالثددددددة للمنظمددددددة 
 مرتابطة هكذا على حنو ال ميكن أن ينفصم. -واألمن وحقوق اإلنسان 

ولكددددي يددددنعم البشددددر بالنمدددداء والرخدددداء، يتعددددني أن يكددددون مبقدددددورهم أن  - 11
يتطلعددوا إىل الدولددة طلبددا لألمددن واحلمايددة وأن يكددون ب مكدداهنم ممارسددة حقددوقهم 

االجتماعيدددة ال املدنيدددة والسياسدددية منهدددا فحسدددب، بدددل واالقتصدددادية و  -الفرديدددة 
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 يف ظل سيادة القانون. -والثقافية أيضا 
كددددذلك فددددد ن البشددددر ال ميكدددددن أن يشدددددعروا بدددداألمن حقدددددا إال إذا كدددددانوا  - 12

متمتعددني بدداألمن االقتصددادي فضددال عددن األمددن السياسددي أو العسددكري  وكددانوا 
 على ثقة من أن حقوقهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية لن تنتهك. 

ر أن يتمتعددددددوا حبقددددددوق اإلنسددددددان متتعددددددا جمددددددديا إال إذا وال ميكددددددن للبشدددددد - 13
أمكددددنهم االنعتدددداق مددددن ربقددددة الفقددددر املضددددنية واملهينددددة، وإال إذا كددددان ب مكدددداهنم 

ثدل فيهدا آرا هدم ومصداحلهم متثديال حقيقيدا  -االعتماد علدى دولدة قويدة وعادلدة  متيف
 حلمايتهم من العنف واجلرمية. -

املنظمدددة يف اضدددطالعها برسدددالتها ومدددن أعظدددم األصدددول الددديت تتمتدددع  دددا  - 14
علددى مجيددع هددذه اجلبهددات الددثالث، موظفوهددا البواسددل ذوو املثددل العليددا، الددذين 
نددددم كثدددريون مدددنهم يف أوضددداع حافلدددة باملشدددقات وحمفوفدددة باألخطدددار. وخدددالل 
العقدددددد املنصدددددرم، تزايدددددد اسدددددتهداف مدددددوظفي األمدددددم املتحددددددة يف األمددددداكن الددددديت 

والرسدددالة الددديت ندددنهض  دددا لبنددداء عدددامل أفضدددل  تكتنفهدددا املنازعدددات والصدددراعات.
وأكثددر أمنددا مددن أجددل مجيددع البشددر مل تعددد ضددمانة للحمايددة. وقددد عانددت األمددم 
املتحدددة فقدددانا حقيقيددا للددرباءة يف السددنوات األخددرية. ولددذا تعددني علينددا أن نددتعلم  
كيدددف ميكدددن أن ندددنهض برسدددالتنا علدددى أفضدددل وجددده يف مسددداعدة اآلخدددرين دون 

 أنفسنا للخطر. إفراط يف تعريض
ولكدددن التزامندددا  دددب أال يتغدددري أبددددا. و دددب أن تظدددل األمدددم املتحددددة،  - 15

، قدددادرة علدددى النهدددوض علدددى الوجددده “بو حندددن الشدددع”الددديت أيفسسدددت علدددى شدددعار
التنميددددة واألمددددن  -الفعددددال مبصدددداس هددددذه الشددددعوب يف مجيددددع اجملدددداالت الثالثددددة 

حنددن ”بة األلفيددة واملعنددون وحقددوق اإلنسددان. ويف الواقددع أن تقريددري املقدددم مبناسدد
يف جددددددو مددددددن احلريددددددة ”بعنددددددوان  2005وتقريددددددري املقدددددددم يف عددددددام “ الشددددددعوب
تتجلدددى فيهمدددا ر يددديت هلدددذه املسدددؤولية العامليدددة، الددديت كاندددت هدددي السدددند “ أفسدددح

الدددذي اعتمددددت عليددده واليددديت طدددوال فدددرتة شدددغلي ملنصدددب األمدددني العدددام. وهدددذا 
لدك يف السدنة املاضدية وعلدى ضدوء التقرير يبني كيف سعت املنظمدة إىل حتقيدق ذ

ميكنندا أن نكدون فخدورين بده.  السنوات العشر املاضية. وأعتقد أن به الكثدري ممدا
ولكدين علددى وعدي تددام أيضدا مبدددى القصددور الباعدث علددى اجلدزع يف قدددراتنا علددى 
مجيع اجلبهات الثالث، على التصدي ملدا  ا ندا مدن حتدديات. وهدذا مدا  علدين 

مددة تعزيددز األمددم املتحدددة ليسددت عمليددة حمصددورة يف مسددك علددى اقتندداع بددأن مه
الدددددفاتر، بددددل هددددي ضددددرورة حتميددددة تتعلددددق تعلقددددا مباشددددرا مبصدددداس مجيددددع الدددددول 
األعضددداء، وينبغدددي أن حتظدددى باالهتمدددام العاجدددل مدددن هدددذه الددددول بقددددر أكدددرب  

 كثريا مما يبدو أهنا حتظى به حاليا.
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 ثانيالفصل ال
 التنمية  

 
المتفددددق عليهددددا دوليددددا واألهدددددان اإلنمائيددددة  األهدددددان اإلنمائيددددة  

 لأللفية
 ل األلفيةامآدخار أي جهد: اعدم   

)قدددددرار اجلمعيدددددة العامدددددة  2000يف إعدددددالن األلفيدددددة الصدددددادر يف عدددددام  - 16
، طدددرح زعمددداء العدددامل ر يدددة جديددددة جسدددورة وجامعدددة مدددن أجدددل صددداس (55/2

ادة مجيددع البشدر، أعلنددوا اإلنسدانية. وإذ تعهدد الزعمدداء بتوجيده لدار العوملددة حندو إفد
رجداال ونسدداء يف سددبيل ختلدي  بدين اإلنسددان،  جهددأي ”بدأال يدددخروا التدزامهم 

، 2000ومنددذ عددام  “.إنسددانيةاملهينددة والالالفقددر املدددقع ظددروف وأطفدداال، مددن 
بددددت األمددددم املتحدددددة، متضددددامنة مددددع أصددددوات مرموقددددة يف قطاعددددات احلكومددددة دأ

العلدددوم، علدددى بدددث الدددروح يف هدددذا االلتدددزام واجملتمدددع املددددين واألعمدددال التجاريدددة و 
علددى حنددو كددان كثددريون قبددل بضددع سددنوات فقددط سدديعتربونه يف حكددم املسددتحيل. 
وكانت نتيجة ذلك حدوث زيدادة هائلدة يف قددر االهتمدام العداملي  دذا السددس 

أفدددح شددكل مددن أشددكال يعدديش بكاملدده حتددت وطددأة ال يددزال مددن البشددرية الددذي 
 ل عن دوالر واحد يوميا.يقأي بدخل الفقر املدقع، 

وهدددددذا الددددددزخم السياسددددددي يتدددددديح الفرصددددددة لالعتمدددددداد علددددددى النجاحددددددات  - 17
وكمدددا يدددربز املرفدددق اإلحصدددائي هلدددذا اإلمنائيدددة الكبدددرية الددديت حققهدددا العدددامل مدددؤخرا. 

، اخنفضددت النسددبة 2002إىل عددام  1990يف الفددرتة املمتدددة مددن عددام التقريددر 
 19إىل يف املائددة  28 النددامي مددن الدديت تعدديش يف فقددر مدددقع مددن سددكان العددامل

يف املائدة، وجدداءت القددوة الدافعددة لددذلك يف معظمهددا مددن املكاسددب الدديت حتققددت 
وفيددددات األطفددددال يف ليف شددددرقي وجنددددويب آسدددديا. وهبطددددت املعدددددالت املتوسددددطة 

مددددن املواليددددد األحيدددداء يف عددددام  1 000حالددددة لكددددل  95البلدددددان الناميددددة مددددن 
وعلدددددى مددددددى تلدددددك الفدددددرتة ذاهتدددددا،  .2004حالدددددة يف عدددددام  79إىل  1990

بليدددون مددددن البشددددر إمكانيدددة اسددددتعمال مرافددددق صددددحية  1.2تدددوافرت ألكثددددر مددددن 
متوسددددط النسددددب صددددايف ، ازداد 2004إىل عددددام  1991حمسددددنة. ومددددن عددددام 

يف  86يف املائدددة إىل  79مدددن يف املنددداطق الناميدددة لاللتحددداق بدددالتعليم االبتددددائي 
 املائة.
وال يددزال احلرمددان اإلنسدداين مسدددتمرا تفاوتددا، كددان مبيددد أن هددذا التقدددم   - 18

ماليددني طفددل قبددل أن  10مبسددتويات مذهلددة. ففددي كددل عددام، ميددوت أكثددر مددن 
ه. واحتمدددال وفددداة يبلغدددوا عدددامهم اخلدددامس، بفعدددل أسدددباب معظمهدددا ميكدددن توقي ددد

املددرأة يف العدددامل الندددامي خدددالل فدددرتة احلمددل والدددوالدة يفدددوق يف املتوسدددط مثيلددده يف 
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مدددرة. وال يدددزال أكثدددر مدددن  45العدددامل املتقددددم النمدددو بدددأكثر مدددن  حالدددة املدددرأة يف
يددددزال  مليددددون مددددن البشددددر يعددددانون مددددن نقدددد  التغذيددددة بصددددورة مزمنددددة. وال 800

سدددده مفتقددددرا إىل وال يددددزال  يف  ،نصددددف العددددامل النددددامي مفتقددددرا إىل املرافددددق الصددددحية
. كمدددا أن امليددداه املأموندددة، بينمدددا تتزايدددد بددداطراد أعدددداد املقيمدددني يف منددداطق فقدددرية

البيئة اليت يعتمدد عليهدا النداس يف اكتسداب أرزاقهدم تعداين مدن التددهور يف مجيدع 
ف الددددويل املتمثدددل يف حتقيدددق داملنددداطق الناميدددة. وقدددد أخفدددق العدددامل يف بلدددو  اهلددد
يدددزال وبددداء العندددف  وال ،2005التكدددافؤ بدددني اجلنسدددني يف التعلددديم حبلدددول عدددام 

 ية.ضد املرأة ميثل وصمة على جبني اإلنسان
وقبدل أن يصددر إعدالن األلفيدة، عيفددززت األسدس الالزمدة للتصددي هلددذه  - 19

التحديات عدن طريدق املدؤمترات الرئيسدية واجتماعدات القمدة الديت عقددت خدالل 
يف  2002تمويددل التنميددة املعقددود يف عددام الدددويل لؤمتر املددفددرتة التسددعينات. ويف 

راكة عامليدددة جديددددة مددددن مدددونتريي يف املكسددديك، التدددزم زعمددداء العدددامل ب قامدددة شددد
مبددا فيهددا األهددداف اإلمنائيددة  ،أجددل حتقيددق األهددداف اإلمنائيددة املتفددق عليهددا دوليددا

دددد ل كددددل بلددددد مددددن البلدددددان لأللفيددددة. وأكددددد توافددددق آراء مددددونتريي مددددن جديددددد حتم 
للمسدددؤولية األساسدددية عدددن تنميتددده االقتصدددادية واالجتماعيدددة عدددن طريدددق احلكدددم 

علدددى أن ات فدددق لمدددوارد احملليدددة. و لتدددام لشدددد احلاكفدددل تسياسدددات انتهدددا  الرشددديد و 
البلددان املتقدمدة النمدو جاندب تكون هذه اجلهدود الوطنيدة مدعومدة بدااللتزام مدن 

زيددددادة مطددددردة يف حتقيددددق بتحسددددني إمكانيددددات الوصددددول إىل األسددددواق الدوليددددة، و 
فعاليددة املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة وتدددفقات ر وس األمددوال اخلاصددة ويف اسددتقرار 

ذه املسددداعدة والتددددفقات وإمكانيدددة التنبدددؤ  دددا، وحتسدددني البنيدددة الدوليدددة  ددددف هددد
 ،مسدداةة جوهريددة يف هددذه العمليددة منددع األزمددات املاليددة ومعاجلتهددا. وبغيددة تقدددمي
مددددن أجددددل حتقيددددق ددة بدددذل جهددددود حمددددبتعهددددت البلدددددان املتقدمددددة النمددددو أيضددددا 

مي اإلمجددددددايل يف املائددددددة مددددددن الدددددددخل القددددددو  0.7اهلدددددددف املتمثددددددل يف ختصددددددي  
للمسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة والسددعي إىل تدددبري مصددادر مبتكددرة لتمويددل التنميددة. 

صدددوت يدددز ز تعأيضدددا علدددى أن تكدددون زيدددادة املسدددؤولية الوطنيدددة مصدددحوبة بات فدددق و 
متثيلهددا يف عمليددة صددنع القددرارات االقتصددادية الدوليددة. ويف زيددادة البلدددان الناميددة و 

العددددداملي للتنميدددددة املسدددددتدامة املعقدددددود يف قمدددددة لاتلدددددك السدددددنة نفسدددددها، يف مدددددؤمتر 
، ركددزت الدددول األعضدداء علددى تنفيددذ أهددداف التنميددة خنددوب أفريقيددا جوهانسدرب 

عددددا رئيسددديا جديددددا يف جمدددال املسدددتدامة، وأضدددافت عنصدددر الشدددراكات بوصدددفه بيف 
ملوافقددة األهددداف. وعددزز مددؤمتر القمددة األهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة باتلددك حتقيددق 

معيندة وحمدددة زمنيدا للتنميدة املسدتدامة، مبدا يف ذلدك غايدات خاصدة  على غايات
 أفريقيا.من أجل 

وهندداك عديددد مددن البلدددان الناميددة واملتقدمددة النمددو يضددرب أمثلددة ملهمددة  - 20
يف قيددادة املسددرية حنددو حتقيددق هددذه الر يددة القائمددة علددى الشددراكة العامليددة. بيددد أن  
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يدددددددزال فقدددددددره ييفعجدددددددزه عدددددددن تددددددددبري كثدددددددريا منهدددددددا، وإن كدددددددان يبدددددددذل قصددددددداراه، ال 
االسددتثمارات الالزمددة لالنعتدداق مددن بددراثن الفقددر املدددقع. وهددذه هددي البلدددان الدديت 
حتتدددددا  إىل الددددددعم الددددددويل بأقصدددددى قددددددر مدددددن االسدددددتعجال إذا أردندددددا أن نفدددددي 

 باآلمال املعرب عنها يف إعالن األلفية.
ونددة األخددرية وقددد حولددت النقاشددات السياسددية العامليددة الدديت دارت يف اآل - 21

منددددداط الرتكيدددددز حتدددددويال صدددددائبا، مدددددن املبدددددادئ إىل التددددددابري العمليدددددة. ويف كدددددانون 
االسددددتثمار يف ”، قَددددد م إيل  مشددددروع األلفيددددة تقريددددره املعنددددون 2005الثاين/ينددداير 

، وأكددددد فيدددده علددددى “التنميددددة: خطددددة عمليددددة لبلددددو  األهددددداف اإلمنائيددددة لأللفيددددة
اإلمكانيددة العمليددة إلجندداز جندداح رئيسددي. وقددد احلاجددة إىل التدددابري العمليددة وعلددى 

تلقيدددتيف بالرتحيدددب التحلددديالت والتوصددديات الددديت خلددد  إليهدددا مشدددروع األلفيدددة. 
ويف آذار/مدددارس مدددن ذلدددك العدددام، قدددددمتيف إىل اجلمعيدددة العامدددة تقريدددري املعنددددون 

يف جدددو مدددن احلريدددة أفسدددح: صدددوب حتقيدددق التنميدددة واألمدددن وحقدددوق اإلنسدددان ”
ر يددة اسددرتاتيجية للعمدل اجلمدداعي مدن أجددل أن يتحددرر ، الددذي يعدرض “للجميدع

اجلميدددع مدددن الفاقدددة، إىل جاندددب التحدددرر مدددن اخلدددوف وحتقيدددق الكرامدددة للجميدددع. 
وقد أكد هذان التقريران كالةدا علدى ضدرورة حتقيدق طفدرة يف العمدل علدى مجيدع 
املسدددتويات إذا أريدددد للتنفيدددذ أن يسدددري قددددما مبعددددل يتناسدددب مدددع االحتياجدددات 

ة للبلددددان. وهنددداك تقدددارير أخدددرى مدددن إعدددداد األماندددة العامدددة، مثدددل تقريدددر اإلمنائيددد
ودراسددددددددة احلالددددددددة االقتصددددددددادية  2005احلالددددددددة االجتماعيددددددددة يف العددددددددامل لعددددددددام 

، ركددزت علددى أوجدده التفدداوت املتناميددة الدديت 2006واالجتماعيددة يف العددامل لعددام 
اإلمنائيددة  أخددذت تددربز داخددل البلدددان وفيمددا بينهددا، والدديت جتعددل بلددو  األهددداف

 لأللفية أمرا حمفوفا بالتحديات، ولكنها جتعل منه أيضا ضرورة ال بد منها.
 

 عام االلتزامات - 2005  
هددو أول حمطددة رئيسددية لعمليددة املراجعددة منددذ  2005نظددرا إىل أن عددام  - 22

انعقاد مؤمتر قمة األلفية، ف نه قد شدهد عددداً مدن االلتزامدات املهمدة جتداه خطدة 
. وأكدددددت 2005ميددددة،   تددددو   بانعقدددداد مددددؤمتر القمددددة العدددداملي لعددددام عامليددددة للتن

مجيددددع الدددددول األعضدددداء علددددى الدددددور احليددددوي الددددذي تؤديدددده املددددؤمترات الرئيسددددية 
ومددددؤمترات القمددددة الدددديت تعقدددددها األمددددم املتحدددددة يف تشددددكيل ر يددددة إمنائيددددة واسددددعة 
النطددداق ويف حتديدددد أهدددداف متفدددق عليهدددا بصدددفة مشدددرتكة، وأكددددت مدددن جديدددد 

كيددددا قويدددا علدددى األهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيدددة بوصدددفها إطدددارا مشدددرتكا متكدددامال تأ
وحمددا حتديدا زمنيدا وقدابال للقيداس يف جمدال التعداون اإلمندائي. وبالنسدبة ملنظومدة 
األمم املتحدة، كدان مدن املشدجع للغايدة ر يدة هدذه األهدداف وهدي تكتسدب يف 

لبدددات املدددواطنني يف مجيدددع كدددل عدددام ميدددر ز دددا سياسددديا جديددددا. وتتدددواىل حبدددق مطا
أحندداء العددامل حلكومدداهتم بددأن تواصددل مبزيددد مددن اجلسددارة السددعي إىل حتقيددق هددذه 
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األهددددددداف. ونتيجددددددة لددددددذلك، اسددددددتعادت اجلهددددددود اإلمنائيددددددة الدوليددددددة طموحهددددددا 
 والتحمت يف إطارها إمكانية النجاح مع شعور زائد بضرورة االستعجال.

)انظددددر قددددرار اجلمعيددددة العامدددددة  2005ويف مددددؤمتر القمددددة العدددداملي لعدددددام  - 23
سييفضددددطلع بدددده مددددن  (، اتفقددددت الدددددول األعضدددداء علددددى إطددددار عملددددي ملددددا60/1

أعمدددال علدددى مددددى عقدددد كامدددل، حيدددث التزمدددت ب دمدددا  األهدددداف العامليدددة يف 
العمليددددات املضدددددطلع  ددددا علدددددى املسددددتوى القطدددددري الددددذي تتخدددددذ فيدددده القدددددرارات 

حديدد، اتفقدت الددول األعضداء علدى التنفيذية واملتعلقة بامليزانية. وعلدى وجده الت
، اسددددرتاتيجيات وطنيددددة شدددداملة لتحقيددددق 2006أن تعتمددددد، حبلددددول هنايددددة عددددام 

األهدددداف والغايدددات اإلمنائيدددة املتفدددق عليهدددا دوليدددا، مبدددا فيهدددا األهدددداف اإلمنائيدددة 
لأللفيددة، علددى أن تدددعمها الشددراكة العامليددة مددن أجددل التنميددة، املتفددق عليهددا يف 

، “ثريأمبدددادرات سدددريعة التددد”الددددول األعضددداء أيضدددا بتنفيدددذ . والتزمدددت مدددونتريي
ددن  مبعددا اختدداذ خطددوات فوريددة ميكددن أن تنقددذ حيدداة املاليددني مددن البشددر وأن حتس 
معيشدددددتهم يف غضدددددون بضدددددع سدددددنوات فقدددددط. وتشدددددمل هدددددذه املبدددددادرات اختددددداذ 
إجددددراءات لتوزيددددع الناموسدددديات الواقيددددة مددددن املالريددددا جمانددددا، وإلغدددداء الرسددددوم الدددديت 

ا املسددددددتفيدون مددددددن خدددددددمات التعلدددددديم األساسددددددي والصددددددحة األساسددددددية، يدددددددفعه
 والتوسع يف برامج الوجبات املدرسية باستخدام أغذية منَتجة حمليا.

واتفددق زعمدداء العددامل كددذلك علددى عدددة غايددات مهمددة أخددرى يف مددؤمتر  - 24
. ولددددذا فدددد ين أوصددددي بدددد درا  هددددذه االلتزامددددات يف 2005القمددددة العدددداملي لعددددام 

يدددات املسدددتعملة يف متابعدددة إعدددالن األلفيدددة. ويشدددمل هدددذا مدددا يلدددي: جمموعدددة الغا
جعددل أهددداف : 1 إدرا  الغايددة اجلديدددة التاليددة يف إطددار هدددف األلفيددة اإلمنددائي

تددوفري العمالددة املنتجددة والعمددل الالئدددق للجميددع، مبددا يف ذلددك النسدداء والشدددباب، 
 اإلمنائيددددةجياتنا غايددددة رئيسددددية لسياسدددداتنا الوطنيددددة والدوليددددة ذات الصددددلة واسددددرتاتي

تاحدددددة تعمددددديم إ: 5؛ وإدرا  الغايدددددة اجلديددددددة التاليدددددة يف إطدددددار اهلددددددف الوطنيدددددة
التاليدددة ديدددة اجلغايددة إدرا  ال؛ و 2015حبلددول عددام  خدددمات الصددحة اإلجنابيددة

االقدددرتاب قددددر اإلمكدددان مدددن إجنددداز هددددف تعمددديم إتاحدددة : 6دف اهلددديف إطدددار 
زمة نقدددد  املناعددددة املكتسددددب العددددال  مددددن فددددريوس نقدددد  املناعددددة البشددددرية/متال

ديدددددة اجلغايددددة إدرا  ال؛ و جلميددددع َمددددن  تاجوندددده 2010)اإليدددددز( حبلددددول عددددام 
احلد بقدر ملمدوس مدن معددل فقددان التندوع احليدوي : 7دف اهليف إطار التالية 

الغايددة املدرجددة حاليددا يف إطددار هدددف األلفيددة اإلمنددائي  . أمددا2010حبلددول عددام 
، فستصدددددبح مشدددددمولة يف الغايدددددة للشدددددباب تدددددوفري عمدددددل الئدددددق ومندددددتجبشدددددأن  8

(. وسيضددطلع فريددق اخلددرباء املشددرتك بددني الوكدداالت 1اجلديدددة )يف إطددار اهلدددف 
املعدددين مبؤشدددرات األهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيددددة باألعمدددال الفنيدددة الالزمدددة الختيددددار 
املؤشددددرات املناسددددبة. ويف إطددددار هددددذه األعمددددال، سدددديمكن للمنظومددددة أن تعتمددددد 

اري بشدددأن تدددوفري العمالدددة والعمدددل الالئدددق، الدددذي اعتيفمدددد يف علدددى اإلعدددالن الدددوز 



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

18 

 

، والدددذي يددددعو إىل وضدددع 2006لعدددام  دورة اجمللدددس االقتصدددادي واالجتمددداعي
سدددنوات، وييفسدددند إىل اجمللدددس دورا واضدددحا يف رصدددد  10خطدددط للعمدددل مددددهتا 

 التقدم احملرز يف تنفيذها.
ذه االلتزامدددات أن ووفقدددا ملدددا ك التأكيدددد عليددده يف مدددونتريي، ال ميكدددن هلددد - 25

تنف ددددذ إال إذا كانددددت مدعومددددة بالتمويددددل الدددددويل الكددددايف، وهددددو جمددددال آخددددر مددددن 
. فقدددددد أيددددددت املبدددددادرة 2005اجملدددداالت الددددديت حددددددثت فيهدددددا طفددددرات يف عدددددام 

املتعددددددة األطددددراف لتخفيددددف عددددبء الددددديون إلغدددداء الددددديون املسددددتحقة ملصددددرف 
يل علددى البلددان الديت تنجددز التنميدة األفريقدي وصدندوق النقددد الددويل والبندك الددو 

املبادرة املعززة املتعلقدة بالبلددان الفقدرية املثقلدة بالدديون. وييفتوقدع مدن هدذا اإلجدراء 
بليددددون دوالر، أن  50لتخفيددددف عددددبء الددددديون، الددددذي تقددددارب قيمتدددده االمسيددددة 

يدددددوفر علدددددى البلددددددان املؤهلدددددة لالنتفددددداع بددددده أكثدددددر مدددددن بليدددددون دوالر سدددددنويا مدددددن 
علددى مدددى العقددد املقبددل. وميثددل هددذا االتفدداق تقدددما  مدددفوعات خدمددة الددديون

ال لدددبس فيددده، ويدددربز احلاجدددة إىل ختفيدددف هدددذا العدددبء أيضدددا عدددن كاهدددل البلددددان 
 األخرى املستحقة.

واألهم من ذلك بكثدري مدن الناحيدة الكميدة بالنسدبة لتمويدل التنميدة أن  - 26
اعدة اإلمنائيدددة بلدددداً مدددن البلددددان االثندددني والعشدددرين األعضددداء يف جلندددة املسددد 16

التابعددة ملنظمددة التعدداون والتنميددة يف امليدددان االقتصددادي، إمددا بلغددت حاليددا الغايددة 
يف املائدددة مدددن الددددخل القدددومي  0.7احملدددددة للمسددداعدة اإلمنائيدددة الرمسيدددة بنسدددبة 

. ويف 2015اإلمجدددايل، أو وضدددعت جدددداول زمنيدددة لتحقيدددق ذلدددك حبلدددول عدددام 
دان جلنددة املسدداعدة اإلمنائيددة اخلمسددة ، وافددق كددل بلددد مددن بلدد2005أيار/مددايو 

 0.51عشر اليت هي أعضداء يف االحتداد األورويب علدى بلدو  غايدة دنيدا نسدبتها 
، وصدددواًل إىل نسدددبة 2010يف املائدددة مدددن الددددخل القدددومي اإلمجدددايل حبلدددول عدددام 

. ومددددددن اجلدددددددير باإلعجدددددداب أن الدددددددول 2015يف املائددددددة حبلددددددول عددددددام  0.7
جعلددت غايتهددا  2002حتدداد األورويب بعددد عددام األعضدداء الدديت انضددمت إىل اال

يف املائدددة مدددن الددددخل  0.33بشدددأن املسددداعدة اإلمنائيدددة هدددي الوصدددول إىل نسدددبة 
. وعدز ز مدؤمتر قمدة جمموعدة الثمانيدة املعقدود 2015القومي اإلمجايل حبلول عدام 

هدذا الدزخم املتحددة لربيطانيدا العظمدى وأيرلنددا الشدمالية  اململكةيف غلني إيغلز ب
بليددون دوالر  50التفدداق علددى زيددادة جممددوع املسدداعدة اإلمنائيددة السددنوية مببلددغ با

أفريقيددا. ويتزايددد حاليددا  ، مددع توجيدده نصددف هددذه الزيددادة إىل2010حبلددول عددام 
 0.15عدددد البلدددان الدديت بلغددت الغايدددة املتمثلددة يف ختصددي  نسددبة تددرتاوح مدددن 

ايل ملسدددداعدة أقددددل يف املائدددة علددددى األقددددل مددددن دخلهددددا القددددومي اإلمجدددد 0.20 إىل
البلدددددان منددددوا، ومددددن    شددددهدت السددددنوات األخددددرية زيددددادة حددددادة يف املسدددداعدة 

ومددددا برحددددت تيفستكشددددف أيضددددا  اإلمنائيددددة الرمسيددددة املقدمددددة إىل أقددددل البلدددددان منددددوا.
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 الصدد. مصادر مبتكرة للتمويل، وتنف ذ حاليا مبادرات ش  يف هذا
 

 ترجمة االلتزامات إلى أعمال - 2006عام   
علدى أسداس مدا طيفدرح فيده  2005إذا كان التداري  سديحكم علدى عدام  - 27

ال بددد أن يسددتند إىل مددا شددهده هددذا  2006مدن آمددال، فدد ن حكمدده علددى عددام 
العددام علددى صددعيد التنفيددذ. فهددل حنددن علددى املسددار الددذي  عددل بوسددعنا أن ننظددر 

جهددددد  ويف الواقددددع أن  ، ونقددددول إندددده مل ييفددددد خر أي2015إىل الددددوراء، يف عددددام 
السدددجل احملقدددق حددد  اآلن سدددجل متفددداوت. فالكلمدددات الددديت انطلقدددت يف عدددام 

مل تدددددؤثر بعدددددد تدددددأثريا مباشدددددرا علدددددى حيددددداة الفقدددددراء الدددددذين قيفصدددددد  دددددذه  2005
الكلمدددات أن يدددأتيهم العدددون. كمدددا أهندددا مل تثمدددر علدددى صدددعيد التنفيدددذ الطفدددرات 

ة بدددأكرب الالزمدددة لبلدددو  األهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيدددة. وال تدددزال التحدددديات ضددداغط
قدددددر يف أفريقيددددا، وخصوصددددا يف أفريقيددددا جنددددوب الصددددحراء، حيددددث مل يطددددرأ أي 

علددددى نسددددبة السددددكان الددددذين يعيشددددون يف فقددددر  1990تغيددددري تقريبددددا منددددذ عددددام 
 مدقع، بينما ازداد عددهم املطلق ازديادا هائال.

بيددد أن هندداك قدددرا مددن التقدددم قددد حتقددق. فعلددى سددبيل املثددال، تقيدددت  - 28
تعدددددددة األطدددددراف لتخفيدددددف عدددددبء الدددددديون خددددددول زمدددددين دقيدددددق يف املبدددددادرة امل

مسدددريهتا صدددوب االكتمدددال؛ وتتسدددارع حاليدددا خيفطدددى اجلهدددود الدوليدددة الراميدددة إىل 
مكافحدددة املالريددددا، مدعومددددة بزيددددادة يف املسددداعدة املقدمددددة مددددن اجلهددددات املاحنددددة؛ 

يهدا يف ويتجمع الزخم يف الوقدت الدراهن لشدن الثدورة اخلضدراء األفريقيدة املتفدق عل
؛ كمدا أن االلتزامدات العامليدة املتعَهدد  دا مدؤخرا 2005مؤمتر القمة العاملي لعام 

سددداعدت علدددى ظهدددور مفدددداهيم جديددددة ملضددداعفة االسدددتثمارات مدددن أجددددل  قدددد
معاجلدددة األولويدددات اإلمنائيدددة األوسدددع نطاقدددا. وضدددماناً ألن يكدددون مبقددددور الددددول 

ا، توجهدددتيف بالكتابدددة شخصددديا يف األعضددداء أن تلددديب األولويدددات اإلمنائيدددة لبلدددداهن
العددددام املاضددددي إىل مجيددددع ر سدددداء الدددددول واحلكومددددات عارضدددداً علدددديهم املسدددداعدة 

ويسدددعدين أن أندددو ه إىل أن األفرقدددة القطريدددة  .املتحددددة األمدددموالددددعم مدددن جاندددب 
التابعددددة لألمددددم املتحدددددة تقدددددم يددددددد املسدددداعدة حاليددددا إىل عديددددد مددددن البلدددددان يف 

ات إمنائيدددددة وطنيدددددة مسدددددتندة إىل األهدددددداف اإلمنائيددددددة إعدددددداد وتنفيدددددذ اسدددددرتاتيجي
 لأللفية.

ويف سدددياق وضدددع األهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيدددة موضدددع التطبيدددق، تتعددداون  - 29
مدع احلكومدات وغريهدا مدن األطدراف صداحبة املصدلحة مدن أجدل املتحددة  األمم

يف مجيددع أحندداء أفريقيددا. وقددد بدددأ هددذا “ قددرى األلفيددة”مسدداندة القددرى املسددم اة 
،   امتدددد 2004املشدددروع بقريدددة واحددددة يف سددداوري، كينيدددا، يف آب/أغسدددطس 

موقعددداً يف إثيوبيدددا وأوغنددددا ومجهوريدددة تنددددزانيا املتحددددة وروانددددا والسدددنغال  12إىل 
وغانددا وكينيددا ومددايل ومددالوي ونيجرييددا. وضددمن جمموعددة أخددرى مددن النجاحددات، 
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زمن الددديت كاندددت تواصدددل هدددذه القدددرى حاليدددا حتويدددل نفسدددها مدددن حالدددة اجلدددوع املددد
تعانيهددددا إىل مضدددداعفة إنتاجهددددا مددددن احملاصدددديل إىل ثالثددددة أمثددددال يف غضددددون فددددرتة 
 -قصددرية. وبفضددل اسددتعمال التكنولوجيددا العلميددة وفهددم النطاقددات اإليكولوجيددة 

الزراعية يف هذه املناطق، أصبح ب مكدان أهدايل هدذه القدرى حاليدا بيدع منتجداهتم 
 يف األسواق القريبة.

 األمددددمومنظمددددة الصددددحة العامليددددة  منظمددددةهددددود الدددديت تبددددذهلا وبفضددددل اجل - 30
للطفولددددة )اليونيسدددديف( وغريةددددا،  ددددري حاليددددا إحددددراز تقدددددم يف إبطدددداء املتحدددددة 

انتشددار األمددراض املعديددة وتقددددمي املسدداعدة ملددن يعدددانون منهددا. وتتزايددد املعوندددات 
املعاجلَددددة املقدمددددة يف مجيددددع أحندددداء أفريقيددددا واملندددداطق األخددددرى لتددددوفري الناموسدددديات 

يف املائدددة مدددن  20مببيددددات احلشدددرات، الددديت ميكدددن أن تنقدددذ أرواح مدددا يصدددل إىل 
األطفددددال الددددذين ميكددددن أن تقضددددي علدددديهم املالريددددا. وتوجددددد قيددددد التنفيددددذ حاليددددا 
دددب القدددائم علدددى مدددادة األرتيميسدددينني، ممدددا  سياسدددات بشدددأن عدددال  املالريدددا املرك 

بقة للمالريدا ويعدني الكثدريين يساعد على كبح مشدكلة املقاومدة للعالجدات السدا
علددى التغلددب علددى هددذا املددرض. وكددادت تكتمددل محلددة كبددرية اسددتهدفت القضدداء 

يتجدداوز عدددد البلدددان  علددى شددلل األطفددال علددى مدددى العقددد املاضددي، حيددث ال
الدديت ال يددزال يوجددد فيهددا هددذا املددرض علددى مسددتوى وبددائي أربعددة بلدددان. وييفددرجح 

يف مجيددددددع أحندددددداء العددددددامل حبلددددددول هنايددددددة أن ميكددددددن إيقدددددداف انتقددددددال هددددددذا املددددددرض 
مدددع إمكانيدددة إعددالن خلدددو العدددامل مدددن شددلل األطفدددال حبلدددول هنايدددة  2006 عددام
 .2010عام 
تنفيددذ السياسدددات علددى نطدداق ميتدددد  علدددى مسددارويتضددح التقدددم احملددرز  - 31

املعددددين بقضددددايا الشددددعوب األصددددلية  الدددددائم مددددن األعمددددال الدددديت ينجزهددددا املنتدددددى
األهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيدددة إىل  الراميدددة إىل حتقيدددقاسدددات السيب الوصدددوللكفالدددة 

تم هددذا العددام مددن إبددرام أول اتفاقيددة علددى يددرجح أن يددالشددعوب األصددلية، إىل مددا 
رفيدع ال. وسديتناول احلدوار وكدرامتهم املعدوقنيتعزيدز ومحايدة حقدوق اإلطالق بشأن 

لرئيسددددية املسددددتوى املقبددددل يف إطددددار اجلمعيددددة العامددددة قضددددية أخددددرى مددددن القضددددايا ا
 طاقدددات، هدددي كيفيدددة إطدددالق ال2005لعدددام  العددداملي املنبثقدددة مدددن مدددؤمتر القمدددة

ة الددديت تنطدددوي عليهدددا اهلجدددرة لتعزيدددز التنميدددة علدددى مسدددتوى العدددامل بأسدددره. كبدددري ال
السياسدات صدوب حتقيدق التقددم  دفدعوهذا يوفر للمنظمة فرصة فريددة تتديح هلدا 

الددديت  يئدددون  بلددددان املنشدددأ لصددداساالقتصدددادي واالجتمددداعي لصددداس املهددداجرين و 
 .اليت يذهبون إليها وبلدان املقصد منها
تددوخى مددن اجمللددس االقتصددادي واالجتمدداعي وهندداك دور بددالغ األةيددة ييف  - 32

. والرصددددد املنهجيددددني لسددددري الددددربامج املختلفددددةأن يضددددطلع بدددده يف جمددددال املتابعددددة 
ة لتعزيددز املسدداءلة وميكدن لالستعراضددات الوزاريددة السددنوية أن تصددبح اآلليددة الرئيسددي
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فيمددددا يتعلددددق بااللتزامددددات الدوليددددة إزاء األهددددداف اإلمنائيددددة لأللفيددددة وغريهددددا مددددن 
لتعددددداون ل الرفيددددع املسدددددتوى نتددددددىاملاألهددددداف اإلمنائيدددددة املتفددددق عليهدددددا. وسدددديوفر 

اإلمنددائي الدددذي ينعقدددد يف إطدددار اجمللدددس حمفددال عامليدددا ميكدددن للجميدددع أن يناقشدددوا 
الرئيسدية الدديت تدؤثر علدى التعدداون اإلمندائي خميددع علدى سداحته قضددايا السياسدات 

 أشكاله. وأنا على ثقة من أن اجمللس سينهض ملواجهة هذا التحدي اجلسيم.
ا إىل حددددد  منقوصددددوعلددددى الددددرغم مددددن هددددذه املنجددددزات، ال يددددزال التقدددددم  - 33

يف هدددذا الصددددد أن االلتزامدددات املاليدددة الدوليدددة ال تدددزال  مدددوراأل هدددمأمدددن كبدددري. و 
حيدددث التوقيدددت والكدددم والندددوع عدددن بلدددو  املسدددتوى الكدددايف لتحقيدددق قاصدددرة مدددن 

األهدددداف اإلمنائيددددة املتفددددق عليهددددا دوليددددا، مبددددا فيهددددا األهددددداف اإلمنائيددددة لأللفيددددة. 
وكثدددري مدددن الوعدددود اجلديددددة يف هدددذا اجملدددال سيسدددتغرق حتقيقددده سدددنوات، ومدددن   
يصددددعب علددددى البلدددددان املنخفضددددة الدددددخل أن تشددددرع يف أي مضدددداعفة حقيقيددددة 
لالسدتثمارات. وقددد حقددق إمجدايل املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيدة رقمددا قياسدديا يف عددام 

بليددددون دوالر يف عدددددام  69باليددددني دوالر، بعدددددد أن كددددان  106قدددددره  2005
مسيدددة هدددي الددديت مثلدددت إل، ولكدددن نسدددبة ضدددئيلة فقدددط مدددن هدددذه الزيدددادة ا2003

قاعددددة يف بالفعدددل متدددويال إضدددافيا لددددعم االسدددتثمارات احلقيقيدددة علدددى مسدددتوى ال
وحدددد  التدددددابري املتعددددددة األطددددراف احلاجددددة إليهددددا.  البلدددددان الدددديت هددددي يف أمددددس  

 ةفوريدد نفعددةتخفيددف عددبء الددديون ال حتقددق للبلدددان املؤهلددة لالسددتفادة منهددا مل
إال بقددددر ضدددئيل، حيدددث أن املندددافع الناجتدددة عدددن هدددذه التددددابري تدددأ  بعدددد حدددني، 

ر مددددوارد كافيددددة لدددددى املصددددارف ويلددددزم مددددن   تدددددبري متويددددل إضددددايف لكفالددددة تددددواف
لتمويددددل بددددرامج مضدددداعفة االسددددتثمارات. لددددذا ف ندددده املتعددددددة األطددددراف اإلمنائيددددة 

للغايددة بالنسددبة للبلدددان املتقدمددة النمددو الدديت مل تضددع بعددد جدددوال  ايددزال مهمدد ال
يف املائدددة، أن تيفنجدددز ذلدددك  0.7زمنيدددا لبلدددو  املسدددتوى املسدددتهدف للمعوندددة، أي 

حتسددني ضددخم آلليددات  عددالوة علددى ذلددك، يلددزم إجددراءيف أقددرب وقددت ممكددن. و 
 .2005بناء على إعالن باريس بشأن فعالية املعونة لعام  إيصال املعونة،

اوضدددات جولدددة القلدددق تعليدددق مف لدددىومدددن التطدددورات األخدددرى الباعثدددة ع - 34
ة يف إطددددار منظمددددة التجددددارة العامليددددة. فالبلدددددان الناميددددة الدوحددددة اإلمنائيددددة املعقددددود

قدددر أكددرب مددن إمكانيددة الوصددول إىل األسددواق ومددن الدددعم يف جمددال  حباجددة إىل
بنددداء القددددرات كدددي تكتسدددب مدددا يكفدددي مدددن القددددرة التنافسدددية الطويلدددة األجدددل 

بالصدني الدوزاري املعقدود يف هوندغ كوندغ  املدؤمترإلدامة تنميتهدا االقتصدادية. وبعدد 
يف ، الدددددددذي مل يتحقدددددددق فيددددددده االتفددددددداق إال 2005األول/ديسدددددددمرب  كدددددددانونيف  

، توقفدددددت احملادثدددددات يف بقددددددر ضدددددئيلإال  زخدددددم جمددددداالت قليلدددددة ومل يندددددتج عنددددده
شددددهر املقبلددددة، ستشددددتد احلاجددددة إىل التحلددددي بددددروح . ويف األ2006/يوليدددده متوز

القيددادة مددن جانددب مجيددع األطددراف وال سدديما البلدددان املتقدمددة النمددو، إذا أريددد 
ة ملعونددة مقابددل التجددار مبددادرة اإنقدداذ هددذه  املفاوضددات. ومددن املهددم أيضددا متابعددة 
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 اليت ك إقرارها يف هونغ كونغ.
وال تقتصدددر وطدددأة التكددداليف الناجتدددة عدددن التدددأخري وانعددددام الفعدددل علدددى  - 35

 ءاملسددتوى احمللددي وحددده، بددل متتددد لتشددمل املسددتوى العدداملي أيضددا. وال يلددزم للمددر 
إال أن ينظددددر إىل التحدددددديات الدددديت تطرحهدددددا األمددددراض املسدددددتجدة مثددددل أنفلدددددونزا 
الطيددددور لكددددي يددددددرك املصددددلحة العامليددددة املشدددددرتكة والعاجلددددة يف دعددددم اخلطدددددوات 
اإلمنائيدة العمليدة يف مجيدع البلددان. وال بدد لندا مدن أن نعدي طبيعدة األماندة العامليدة 

آمددال البلدددان الناميددة بددال رجعددة إذا  تبددددبصددددها واخلطددر املتمثددل يف  نالدديت حندد
 ا لإلقددددالع عددددنفيددددمل يكددددن كافقددددر أكددددرب حتددددرك يف التدددداري  ملكافحددددة الثبددددت أن 
و دب عليندا وحندن نتقددم يف مسدرية التنفيدذ يف عدام “. العمل كاملعتداد”أسلوب 
 أي جهد يف هذا الصدد. أيضا وما يليه أال ندخر 2006

 
فيددروس نقددم المناعددة البشددريةنمتالزمة نقددم المناعددة المكتسددب   

 )اإليدز( 
ظهدددور احلددداالت األوىل يف اخلمسدددة والعشدددرين عامدددا الددديت مضدددت مندددذ  - 36

لإلصددابة مبتالزمددة نقدد  املناعددة البشددرية املكتسددب )اإليدددز(، أودى هددذا املددرض 
مليدون طفدل، وأدى إىل  15مليدون نسدمة، وأصداب بداليتم  25حبياة أكثر مدن 

تفدداقم وطددأة اجلددوع والفقددر. وأصددبح اإليدددز هددو السددبب الرئيسددي لوفدداة الرجددال 
سدنة، وأصدبحت النسداء ميدثلن  59 إىل 15ن مدوالنساء الذين ترتاوح أعمدارهم 

فريوس علدددى مسدددتوى العدددامل. وبعدددد بدايدددة اليف املائدددة مدددن املصدددابني بددد 50حاليدددا 
يدددددة ، بددددددأت االسدددددتجابة العامليبعدددددث علدددددى األسدددددىمتدددددأخرة وبطيئدددددة علدددددى حندددددو 

ل اعتمدداد إعددالن االلتددزام بشددأن فددريوس نقدد  تسددتجمع قوهتددا شدديئا فشدديئا. ومث دد
أدرك حيدددددث ، اتارنيددددد حتدددددوال 2001/يونيددددده حزيرانيف املناعدددددة البشدددددرية/اإليدز 

 العامل التحدي الذي ميثله مرض اإليدز، وتعهد باختاذ إجراءات بشأنه.
وقدددددد حتقدددددق مندددددذ ذلدددددك الوقدددددت قددددددر كبدددددري مدددددن التقددددددم. فقدددددد أنشددددد   - 37

لتدوفري متويدل  2002الصندوق العاملي ملكافحة اإليددز والسدل واملالريدا يف عدام 
نخفضددة الدددخل واملتوسددطة الدددخل. وجددرى حشددد املزيددد مددن إضددايف للبلدددان امل

املددددوارد احملليددددة والدوليددددة. وخفضددددت بقدددددر كبددددري أسددددعار بعددددض أدويددددة اإليدددددز، 
ها برنددددامج األمددددم املتحدددددة املشدددددرتك أالدددديت بدددددد“  5يف  3رة دمبددددا”وسدددداعدت 

املعددددين بفددددريوس نقدددد  املناعددددة البشدددددرية/اإليدز ومنظمددددة الصددددحة العامليددددة علدددددى 
ضددخمة يف أعددداد املتلقددني للعددال  املضدداد للفريوسددات الرجعيددة.  إحددداث زيددادة

 ،2005تتجددداوز اجلهدددود الراهندددة. ففدددي عدددام تدددزال  بيدددد أن وتدددرية هدددذا الوبددداء ال
ر عدددد مددن د  مليددون شددخ . وقيفدد 38.6ر عدددد املصددابني بددالفريوس حبددوايل قددد  
ماليدددني شددددخ  وعدددددد الددددذين توفددددوا  4.1 بنحددددو بددددالفريوس حوا مصددددابنيأصدددب

مليون شخ . وقدد بلدغ األثدر املددمر املتخلدف عدن  2.8 ايلإليدز حبو بسبب ا
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مددن الضددخامة جعددل تقريددر التنميددة  ااإليدددز علددى مسددتوى العددامل حدد  اآلن قدددر 
الصدددادر عدددن برندددامج األمدددم املتحددددة اإلمندددائي ينتهدددي إىل  2005البشدددرية لعدددام 
أفددددح  قدددد سدددبب مبفدددردهوبددداء فدددريوس نقددد  املناعدددة البشدددرية/اإليدز القدددول بدددأن 

 .التنمية البشرية نكسة يف مسرية
، التدددزم زعمددداء 2005ؤمتر القمدددة العددداملي لعدددام الوثيقدددة اخلتاميدددة ملدددويف  - 38

فددريوس وعددال  املصددابني بدده الالعددامل بتحقيددق زيددادة هائلددة يف جهددود الوقايددة مددن 
ورعددددايتهم،  دددددف االقددددرتاب قدددددر اإلمكدددددان مددددن بلددددو  هدددددف تعمدددديم إتاحدددددة 

. وقدددد بددددأ يتضدددح أثدددر 2010تددداجون إليددده حبلدددول عدددام العدددال  جلميدددع مدددن  
ذلددددك يف بعدددددض املندددداطق، حيدددددث ظهددددرت مدددددؤخرا بددددوادر للهبدددددوط يف اجتاهدددددات 
معدددددالت انتشددددار اإلصددددابة علددددى الصددددعيد الددددوطين يف اثنددددني مددددن بلدددددان أفريقيددددا 
جندددوب الصدددحراء، ةدددا زمبدددابوي وكينيدددا، ويف املنددداطق احلضدددرية يف بوركيندددا فاسدددو 

ويف أربدع واليدات يف اهلندد.  ،توى الدوطين يف تايلندد وكمبوديداوهاييت، وعلى املسد
مليدددون شدددخ   1.3، كدددان أكثدددر مدددن 2005وحبلدددول كدددانون األول/ديسدددمرب 

يف البلدددددددان املنخفضددددددة الدددددددخل واملتوسددددددطة الدددددددخل يتلقددددددون العددددددال  املضدددددداد 
عيددة، وزاد عدددد مددن يتلقددون العددال  يف أفريقيددا جنددوب الصددحراء رجللفريوسددات ال
فيمدددا بددددني  810 000إىل  100 000د عدددن لانيدددة أمثدددال )مدددن بنسدددبة تزيددد
 2005، وجددداوزت هدددذه الزيدددادة الضدددعف يف عدددام 2005و  2003عدددامي 

وحددددده. أمددددا يف آسدددديا فقددددد زاد عدددددد مددددن يتلقددددون العددددال  املضدددداد للفريوسددددات 
 180 000، حيددث بلددغ 2005يف عددام الرجعيددة بنسددبة قاربددت ثالثددة أمثددال 

 .شخ 
، قددددام 60/224هددددا جلمعيددددة العامددددة الددددوارد يف قرار واسددددتجابة لطلددددب ا - 39

برنددامج األمددم املتحدددة املشددرتك املعددين بفددريوس نقدد  املناعددة البشددرية/اإليدز مددع 
طالع بعمليددات شدداملة ضدداجلهددات املشددرتكة يف رعايتدده باملسدداعدة يف تسددهيل اال

 احدددددةتإسددددرية قطريددددا لوضددددع اسدددددرتاتيجيات عمليددددة للسددددري حندددددو حتقيددددق هدددددف ميف 
للجميدع: حندو تدأمني سدبل الوصدول ”املعندون  تقريدرتضدمن اليميدع. و العال  للج

تقيدددددددديم برنددددددددامج األمدددددددددم املتحدددددددددة املشددددددددرتك املعدددددددددين بفددددددددريوس نقدددددددد  املناعدددددددددة 
البشددددرية/اإليدز لرفددددع مسددددتوى الوقايددددة والعددددال  والرعايددددة والدددددعم فيمددددا يتعلددددق 

تددوى ة قطريددا، و مددوجزا هلددذه العمليددات املسددري  ، “بفددريوس نقدد  املناعددة البشددرية
وكفالدددددة  ؛علدددددى توصددددديات عمليدددددة بشدددددأن حتديدددددد األولويدددددات الوطنيدددددة ودعمهدددددا

التمويددل املسددتدام والقابددل للتنبددؤ؛ وتعزيددز املددوارد البشددرية والددنظم؛ وإزالددة احلددواجز 
لكفالدددددة تدددددوافر السدددددلع األساسدددددية امليسدددددورة التكلفدددددة؛ ومحايدددددة حقدددددوق اإلنسدددددان 

نسددددداء واألطفدددددال وأفدددددراد فريوس والالاملتعلقدددددة باإليددددددز لألشدددددخاص املصدددددابني بددددد
 الفئات املعرضة للخطر؛ وحتديد األهداف وآليات املساءلة.
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واالسدتعراض الشدامل للتقددم احملدرز بشدأن  أما االجتماع الرفيع املستوى - 40
يف الفدددرتة مدددن يف نيويدددورك  اعقدددد انذلدددال فدددريوس نقددد  املناعدددة البشدددرية/اإليدز،

لزعمددداء العدددامل فرصدددة  اأتاحددد ، فقدددد2006حزيران/يونيددده  2ار/مدددايو إىل أي 31
حتقيددددق األهددددداف احملددددددة يف إعددددالن االلتددددزام بشددددأن  حنددددوتقيدددديم التقدددددم احملددددرز 

فدريوس نقد  املناعدة البشدرية/اإليدز وتعزيدز االسدتجابة العامليدة ضدد هدذا الوبداء. 
إعددددددددالن االلتددددددددزام بشددددددددأن فددددددددريوس نقدددددددد  املناعددددددددة ”وورد يف الوثيقددددددددة املعنونددددددددة 
تلتددددددزم )أ( أن الدددددددول األعضدددددداء:  “اخلمددددددس األوىل البشددددددرية/اإليدز: السددددددنوات
  تعزيددزباختدداذ إجددراءات حمددددة ل

يف
ة وطنيدددا سددري  االسددتجابات املسددتدامة والشدداملة امل

جملتمدددع مدددن جاندددب امبدددا يف ذلدددك املشددداركة الكاملدددة والنشدددطة  - بشدددأن اإليددددز
مددن أجددل الوصددول إىل هدددف تعمدديم إتاحددة خدددمات الوقايددة والعددال   -املدددين 
و  ،2010حبلدددول عدددام فدددريوس نقددد  املناعدددة البشدددرية والددددعم بشدددأن  والرعايدددة
ير الصدددادر عدددن برندددامج األمددم املتحددددة املشدددرتك املعدددين بفدددريوس ر بدددالتق )ب( تيفقددر

 20ن مددمددا يددرتاوح سددنويا نقدد  املناعددة البشددرية/اإليدز الددذي مددؤداه أندده سدديلزم 
تمويددددل ل 2010مددددن دوالرات الواليددددات املتحدددددة حبلددددول عددددام  ابليوندددد 23إىل 

تلتدددددزم بتحديدددددد أهدددددداف وطنيدددددة ) (  االسدددددتجابات املعدددددززة بالقددددددر الكدددددايف؛ و
رتكيددددز علدددددى التوافددددق علدددددى )د(  طموحددددة وخطددددط وطنيدددددة حمددددددة التكددددداليف؛ و

العوامدددل الرئيسدددية املنشدددطة للوبددداء، و اصدددة التفددداوت بدددني اجلنسدددني والتحدددديات 
 اليت تواجه الشباب والوصم والتمييز.

  املناعدددددة البشدددددرية/اإليدز يتطلدددددب اسدددددتجابة غدددددري وبددددداء فدددددريوس نقدددددو  - 41
عاديددة. ومددن التحددديات الرئيسددية املاثلددة مسددتقبال يف هددذا اجملددال ضددرورة العمددل 

اإليدددز، و  فددريوسالعلددى حنددو أوثددق وأكثددر انفتاحددا مددع الفئددات األشددد تضددررا مددن 
 ل الدددددددذين ميارسدددددددون اجلدددددددنس مدددددددع الرجدددددددال واملشدددددددتغالت بددددددداجلنسمثدددددددل الرجدددددددا

رات بطريدددق احلقدددن؛ واالنتقدددال مدددن مندددط االسدددتجابة الطارئدددة ومسدددتعملي املخدددد
القصدددرية األجدددل إىل االسدددتجابة األطدددول أجدددال الددديت تسدددلم بالطدددابع االسدددتثنائي 
لإليدددز وتتكامددل مددع جهددود التخطدديط والتنفيددذ اإلمنائيددة علددى الصددعيد الددوطين. 

قددددر  وحندددن حباجدددة إىل اسدددرتاتيجية طموحدددة ومتوازندددة للوقايدددة والعدددال  معدددا وإىل 
كاف وعاجل من التمويدل. وباإلمكدان إذا مدا تدوافر ذلدك إحدداث أثدر حقيقدي 

 يف هذا اجملال يف غضون فرتة قصرية جدا.
 

 االحتياجات الخاصة ألفريقيا  
أخددذ زعمدداء العددامل علددى عدداتقهم التزامددا غددري مسددبوق يف إعددالن األلفيددة  - 42

االحتياجددددات. وتنبدددددع بدددداإلقرار باالحتياجددددات اخلاصددددة ألفريقيددددا وبالوفدددداء  ددددذه 
مددددن أن  يف هددددذا اجملددددال إىل اختدددداذ إجددددراءات عاجلددددة ومتضددددافرة امللحددددة احلاجددددة

أفريقيدددا ال تدددزال تعددداين بقددددر غدددري متناسدددب مدددن الصدددعاب الشدددديدة النامجدددة عدددن 
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 الصراعات العنيفة وعن الفقر واملرض.
 بعددضاإلقددرار بدأن السددنوات العشددر املاضدية شددهدت ال بدد مددن بيدد أندده  - 43
شدجعة يف أفريقيدا. فقدد زاد بقددر ملمدوس عددد احلكومدات الوطنيدة املورات تطدال

املنتخبدددددة انتخابدددددا دميقراطيدددددا يف أفريقيدددددا، كمدددددا أن النمدددددو االقتصدددددادي يف بعدددددض 
د. ويبدددي الزعمدداء األفارقددة طددراالبلدددان األفريقيددة أصددبح يتسددم نسددبيا بددالقوة واال

حتويدددددل منظمدددددة  تصدددددميما ملحوظدددددا علدددددى أخدددددذ مصدددددري قدددددارهتم يف أيدددددديهم. وك
الوحددددة األفريقيدددة إىل االحتددداد األفريقدددي، ويواصدددل هدددذا االحتددداد تعزيدددز قدراتددده يف 

ميضدي و اسدتعراض األقدران. ب اصدةجمايل حفدظ السدالم والوسداطة وتقويدة آليتده اخل
 قدما تنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا.

ال. فهنداك ذا اجملدكدربى يف هدالتحدديات البيد أنه ال تدزال توجدد بعدض  - 44
أوال ختلددددف أفريقيددددا جنددددوب الصددددحراء عددددن بقيددددة العددددامل النددددامي يف املسددددرية حنددددو 

أن مدددددا يقدددددارب نصدددددف الصدددددراعات  األهدددددداف اإلمنائيدددددة لأللفيدددددة. كمدددددا حتقيدددددق
املسددلحة يف العددامل حددادث يف أفريقيددا وتوجددد علددى أرضددها األغلبيددة العظمددى مددن 

 د يف كثدري مدن بلددان القدارة معددلجد. ويو التدابعني لألمدم املتحددة السالم ةحفظ
 املناعة البشرية/اإليدز.  فريوس نقبمرتفع النتشار اإلصابة 

وقدددد أصدددبح تدددوفري الددددعم لتنميدددة أفريقيدددا أولويدددة مدددن األولويدددات العليدددا  - 45
لدى األمدم املتحددة. ويتواصدل بفعدل التددابري اإلقليميدة واملبدادرات الدوليدة تعزيدز 

 ديدددطية املنازعدددات وحتقيدددق النمدددو االقتصدددادي وتو زخدددم التقددددم يف جمددداالت تسدددو 
تنميددددة أفريقيددددا. وقددددد متكنددددت  مددددن أجددددل الدميقراطيددددة وتنفيددددذ الشددددراكة اجلديدددددة

مددؤخرا،  ك إبرامدده املبددادرة املتعددددة األطددراف لتخفيددف عددبء الددديون، إثددر اتفدداق
مددا يقددارب بليددون دوالر سددنويا مددن  اسددتخدام مددن مسدداعدة نيجرييددا علددى حتويددل

يون إىل متويددل بددرامج احلددد مددن الفقددر. وأقامددت غانددا وهولندددا مددؤخرا خدمددة الددد
شددددراكة تسددددتهدف دعددددم برنددددامج الوجبددددات املدرسددددية الددددذي تنفددددذه غانددددا علددددى 
الصددعيد الددوطين باسددتخدام أغذيددة منتجددة حمليددا. وتعكددف بلدددان أفريقيددة عديدددة 
ا حاليا على إعداد خطط للتعليم مددهتا عشدر سدنوات، بينمدا يتواصدل يف أوغندد

 يف معدددددالتوكينيددددا ومدددالوي اتضدددداح الفوائددددد احملققددددة  املتحدددددة تنزانيددددامجهوريدددة و 
االلتحدددداق بددددالتعليم االبتدددددائي نتيجددددة إللغدددداء رسددددوم التعلدددديم الدددديت كددددان يدددددفعها 
املسددددتفيدون. ويف وقددددت سددددابق مددددن هددددذا العددددام ألغددددت زامبيددددا رسددددوم اخلدددددمات 

تدوفري الرعايدة الطبيدة يف الصحية األساسدية يف املنداطق الريفيدة، وبددأت بورونددي 
 لألمهات واألطفال. اجمان
يف حزيران/يونيدددده  وأك مددددؤمتر القمددددة األفريقددددي املعددددين باألمسدددددة، املعقددددود - 46

بوجددا بنيجرييددا، صددو  اسددرتاتيجية مشددرتكة للقددارة تسددتهدف حتقيددق أيف  2006
طق االكتفاء الذا  من األغذيدة وبددء عمليدة التحدول االقتصدادي الدالزم يف املندا
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الريفيددددة للقضدددداء علددددى الفقددددر املدددددقع. وحدددددد الزعمدددداء األفارقددددة أهدددددافا لعددددامي 
ملسدددددداعدة  2015يف إطددددددار خطددددددة عمددددددل متتددددددد إىل عددددددام  2008و  2007

الددزراع علددى التحددول إىل املمارسددات املرتفعددة العائددد يف اسددتخدام األراضددي، عددن 
 طريق زيادة استخدام البذور واألمسدة وأساليب الري احملسنة.

يددددة، الدددديت ويف الوقددددت نفسدددده، أطلددددق مشددددروع األلفيددددة مبددددادرة قددددرى األلف - 47
كيفيدددة ترمجدددة االلتزامدددات العامليدددة املتعهدددد  دددا مدددؤخرا إىل   هتددددف إىل التوصدددل إىل

حتقيدددددق األهدددددداف  حندددددوجهدددددود إمنائيدددددة تقودهدددددا احلكومدددددات واجملتمعدددددات احملليدددددة 
يف إطدددار  اإلمندددائيمدددع برندددامج األمدددم املتحددددة  وقدددد تشددداركتاإلمنائيدددة لأللفيدددة. 

 .هذه املبادرة ح  اآلن عشرة بلدان
وقدددمت منظومددة األمددم املتحدددة مسدداعدات أخددرى يف جمموعددة واسددعة  - 48

التنوع من اجملاالت. وقدم فريق اخلدرباء املسدتقل الدذي أنشدأته مندذ عدامني تقريدره 
ضددي اللتزامددات إىل حتقيددق النتددائج: املمددن قطددع ا”املوضددوع املعنددون  بشددأنالثدداين 

ويتضدددمن التقريدددر “. قددددما يف تنفيدددذ الشدددراكة اجلديددددة مدددن أجدددل تنميدددة أفريقيدددا
عددددا مددن املقرتحددات للمضددي قدددما يف تنفيددذ خطددة الشددراكة اجلديدددة مددن أجددل 

 تنمية أفريقيا.
، أصدددددر مكتددددب املستشددددار اخلدددداص لشددددؤون أفريقيددددا 2005ويف عددددام  - 49

مددددددات مسددددددتكملة بشدددددددأن فريقيددددددا: معلو أتدددددددفقات املددددددوارد إىل ”تقريددددددرا معنونددددددا 
أنددده يف حدددني أن املسددداعدة  إىل التقريدددر توصدددل ذلدددكو . “اهدددات اإلحصدددائيةاالجت

اإلمنائية الرمسية ال تزال هدي املصددر الرئيسدي لتددفق املدوارد اخلارجيدة إىل أفريقيدا، 
فدد ن التحددويالت املاليددة مددن األفددريقيني العدداملني يف اخلددار  فاقددت االسددتثمارات 

. ومددددددن   ينبغددددددي للسياسددددددات 2003-2000الفددددددرتة  األجنبيددددددة املباشددددددرة يف
العامددة أن هتدددف إىل تيسددري زيددادة هددذه التحددويالت، ال سدديما بتخفدديض تكلفددة 

عمددددال علددددى حتقيددددق اهلدددددف األساسددددي املتمثددددل يف زيددددادة  ،إجددددراءات التحويددددل
 تدفقات املوارد إىل األسر املعيشية يف أفريقيا.

شددار اخلدداص لشددؤون أفريقيددا وتشددمل اإلسددهامات األخددرى ملكتددب املست - 50
مددؤمترا ك تنظيمدده بالتعدداون مددع حكومددة سددرياليون بشددأن نددزع السددالح والتسددريح 
وإعدددددددددادة اإلدمدددددددددا  وحتقيدددددددددق االسدددددددددتقرار يف أفريقيدددددددددا، وذلدددددددددك يف فريتددددددددداون يف 

هم ئ. ومجددددع هددددذا املددددؤمتر بددددني املمارسددددني األفارقددددة وشددددركا2005حزيران/يونيدددده 
كددار بشددأن السددبل املؤديددة إىل حتسددني بددرامج نددزع الدددوليني ليتبددادلوا اخلددربات واألف

السددالح والتسددريح وإعددادة اإلدمددا  مددن حيددث تصددميمها وتشددغيلها وتنفيددذها، 
السددالم املسددتدام يف ربددوع القددارة.  حددالل دددف الددتمكن علددى حنددو أفضددل مددن إ

يف القددددددددداهرة يف  ةقددددددددد اجتمددددددددداع مماثدددددددددل للخدددددددددرباء بنسددددددددق املائددددددددددة املسدددددددددتدير وعيف 
املدددوارد الطبيعيدددة والصدددراع يف ”املوضدددوع املعندددون  بشدددأن ،2006حزيران/يونيددده 
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، سدعيا إىل تعزيدز “علدى السدالم إىل رصديد للسدالم ءعدبأفريقيا: حتويل مدا هدو 
يف البلددددان اخلارجدددة  اوسدددليم اقتصدددادي اإدارة املدددوارد علدددى حندددو مسدددؤول اجتماعيددد

 من صراعات يف أفريقيا.
حتسددددني تحدددددة أن تواصددددل ويف السددددنوات املقبلددددة يتعددددني علددددى األمددددم امل - 51

الديت املثدل العليدا قتضديه هدذا هدو مدا تفاالستجابة الحتياجات أفريقيدا وتطلعاهتدا. 
 أهل أفريقيا. ه أقل ما  ب عمله من أجلأن ، كماهذه املنظمةتدين  ا 

 
 كفالة االستدامة البيئية  

 يف مددؤمتر األمددم املتحدددة املعددين بالبيئددة والتنميددة ، عقددد1992يف عددام  - 52
 ، ملعاجلدة القضدايا امللحدة املتعلقدة حبمايدة البيئدة وبالتنميدةبالربازيلريو دي جانريو 
مددددن زعمدددداء العددددامل علددددى  100ع أكثددددر مددددن االقتصددددادية. ووق دددد -االجتماعيددددة 

التنوع بددد املتعلقدددة تفاقيدددةاالتغدددري املندددا  و ب األمدددم املتحددددة اإلطاريدددة املتعلقدددة اتفاقيدددة
ي جددددانريو، واعتمدددددوا خطددددة اسددددرتاتيجية ملنددددع إعددددالن ريددددو د واالبيولددددوجي، وأقددددر 

يف القدددرن احلدددادي والعشدددرين، أطلدددق  ةالتددددهور البيئدددي وحتقيدددق االسدددتدامة البيئيددد
طالع ضدد. وأنشددئت جلنددة التنميددة املسددتدامة لال21عليهددا جدددول أعمددال القددرن 

قمدددة األرض. مدددؤمتر مبهمدددة الرصدددد واإلبدددال  بشدددأن تنفيدددذ االتفاقدددات املربمدددة يف 
سددددنوات علددددى ذلددددك، اجتمعددددت اجلمعيددددة العامددددة يف عددددام  ددددس ء وبعددددد انقضددددا

ربم يف املددددامليثدددداق يف إطددددار دورة اسددددتثنائية يف نيويددددورك إلعددددادة تأكيددددد  1997
 يندمددؤمتر قمددة األرض واسددتعراض تنفيددذ البلدددان واملنظمددات الدوليددة واجملتمددع املدد

 .  21جلدول أعمال القرن 
ت مزيدددا مددن اإلدراك لواقددع وخددالل فددرتة واليدديت، ملسددت لدددى احلكومددا - 53

ض أيضددا أمددن البشددرية للخطددر. ويتضددح التنددامي يف التددزام عددر  أن التدددهور البيئددي ييف 
البلدددان مبعاجلددة القضددايا البيئيددة العامليددة يف التزايددد املسددتمر يف عدددد التصددديقات 
علددى االتفاقدددات البيئيدددة الرئيسدددية املتعددددة األطدددراف. وتشدددكل كفالدددة االسدددتدامة 

دى الدددددعائم الرئيسددددية للمكافحددددة العامليددددة للفقددددر، وعنصددددرا ضددددروريا البيئيددددة إحدددد
لتحقيددق األهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة. وتددداوم األمددم املتحدددة علددى تلمددس السددبل 

 املؤدية إىل حتسني البيئة وتدعيمها.
أللفيددة، الددذي أنشددأتيفه وقددد أسددهم برنددامج تقيدديم الددنظم اإليكولوجيددة يف ا - 54

، يف إبدراز 2005يف آذار/مدارس  حولده الدذي صددرالتقريدر و ، 2001يف عام 
احلاجدددة العاجلدددة إىل إحدددراز مزيدددد مدددن التقددددم صدددوب حتقيدددق االسدددتدامة البيئيدددة. 

 ،يف املائدة مدن الدنظم اإليكولوجيدة يف العدامل 60وقد توصدل هدذا التقيديم إىل أن 
مثددل األراضددي اجلافددة والغابددات ومصددائد األمسدداك بددل واهلددواء الددذي نتنفسدده، إمددا 

سددددتعمل علددددى حنددددو غددددري مسددددتدام. وال بددددد مددددن أن هنددددا آخددددذة يف التدددددهور أو تيف أ
 االبيئيدددة إدماجددد لتواصدددل األمدددم املتحددددة مسددداعدة البلددددان علدددى إدمدددا  الشدددواغ
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فعددداال يف أطدددر السياسدددات الوطنيدددة املتعلقدددة بالتنميدددة واحلدددد مدددن الفقدددر. وهتددددف 
 اعتمدددددها يتالددددخطددددة بددددايل االسددددرتاتيجية لدددددعم التكنولوجيددددا وبندددداء القدددددرات، 

إىل تعزيدددز قددددرة حكومدددات البلددددان  ،جملدددس إدارة برندددامج األمدددم املتحددددة للبيئدددة
مرحلدددددة انتقاليدددددة علدددددى بلدددددو  غاياهتدددددا  اقتصددددداداهتا الناميدددددة والبلددددددان الددددديت جتتددددداز

وأهددددافها البيئيدددة، فضدددال عدددن األهدددداف اإلمنائيدددة املتصدددلة بالبيئدددة واملتفدددق عليهدددا 
ئيدددددة للتنميدددددة يف بلدددددداهنا. ويعكدددددف برندددددامج األمدددددم دوليدددددا، تعزيدددددزا لالسدددددتدامة البي

املتحدددة للبيئددة وبرنددامج األمددم املتحدددة اإلمنددائي واجلهددات الشددريكة هلمددا يف هددذا 
 اجملال على تكثيف أنشطتها على النحو املتوخى يف خطة بايل االسرتاتيجية.

، اختددددذ زعمدددداء العددددامل قددددرارهم 2005ويف مددددؤمتر القمددددة العدددداملي لعددددام  - 55
عدددد مددن التدددابري الراميددة إىل محايددة بيئتنددا املشددرتكة، مبددا يف ذلددك إطددالق بشددأن 

الدددددعوة إىل وضددددع إطددددار مؤسسددددي أكثددددر اتسدددداقا للتصدددددي للتحددددديات البيئيددددة 
إىل  الراهنددة. وبينمددا شددرعت اجلمعيددة العامددة يف النظددر يف هددذه املسددائل، بددادرتيف 

األمددددم  نظومددددةإنشدددداء الفريددددق الرفيددددع املسددددتوى املعددددين باالتسدددداق علددددى نطدددداق م
، الددددذي سدددديتقدم مبقرتحاتدددده بشددددأن كيفيددددة كفالددددة تنسدددديق أنشددددطة األمددددم املتحددددة

وكيفيدددددة تعزيدددددز هدددددذا  املتحددددددة يف جمددددداالت التنميدددددة والشدددددؤون اإلنسدددددانية والبيئدددددة
عمددد برنددامج األمددم املتحدددة للبيئددة وبرنددامج األمددم  ،. ويف الوقددت نفسددهالتنسدديق

نفددددذة الرئيسددددية يف إطددددار مرفددددق البيئددددة املتحدددددة اإلمنددددائي، وةددددا مددددن الوكدددداالت امل
العامليدددة، إىل إدمدددا  مشددداريع كدددل منهمدددا بشدددأن الفقدددر والبيئدددة يف املبدددادرة املعنيدددة 

البيئددة مددن ” ونعلنددت خددالل احلدددث الرفيددع املسددتوى املعنددبددالفقر والبيئددة، الدديت أيف 
، املعقدددددددددود خدددددددددالل مدددددددددؤمتر القمدددددددددة يف “اإلمنائيدددددددددة لأللفيدددددددددة أجدددددددددل األهدددددددددداف
 أيلول/سبتمرب.

واحلاجددة عاجلددة بصددفة خاصددة إىل اختدداذ إجددراءات بشددأن تغددري املنددا ،  - 56
ومن   ف ن تنفيدذ اسدتجابة عامليدة هلدذا األمدر يشدكل أولويدة مدن أولويدات األمدم 

 اتارنيدد حددثا 2005املتحددة. وكدان بدددء نفداذ برتوكددول كيوتدو يف شددباط/فرباير 
ا ال ميثدددل سدددوى خطدددوة يف سدددياق االسدددتجابة الدوليدددة لتغدددري املندددا . بيدددد أن هدددذ

واحددددة علدددى هدددذا الطريدددق. فهنددداك حاجدددة إىل بنددداء توافدددق آراء دويل أكثدددر قدددوة 
للددتمكن مدددن صددو  األهدددداف املتوخدداة ملدددا بعددد فدددرتة التددزام كيوتدددو األول املمتددددة 

، بلددددغ عدددددد 2006. وحبلددددول متوز/يوليدددده 2012إىل عددددام  2008مددددن عددددام 
 60، وهدو مدا ميثدل أكثدر مدن بلددا 164البلدان الديت صددقت علدى الربوتوكدول 

يف املائددددة مددددن االنبعاثددددات الصددددادرة مددددن البلدددددان الصددددناعية. وال تددددزال االتفاقيددددة 
األوسدددع نطاقدددا يف هدددذا اجملددددال، وهدددي اتفاقيدددة األمددددم املتحددددة اإلطاريدددة املتعلقددددة 

 بتغري املنا ، تشكل إطار العمل على الصعيد املتعدد األطراف.
ام مجيدددددع البلددددددان يف السدددددنوات املقبلدددددة ومدددددن التحدددددديات الرئيسدددددية أمددددد - 57
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اسدددتحداث مصدددادر جديددددة ومسدددتدامة للطاقدددة. وهنددداك دور هدددام يتعدددني علدددى 
احلكومددات ومؤسسددات األعمدددال التجاريددة واجملتمعددات احملليدددة أن تددنهض بددده يف 
إجنددداز هددددذا املسددددعى ويف اجلهددددد األوسددددع نطاقدددا الددددذي يرمددددي، حسددددبما جدددداء يف 

رية مجعداء مدن خطدر العديش علدى كوكدب أفسددته إعالن األلفيدة، إىل محايدة البشد
األنشدددددطة البشدددددرية علدددددى حندددددو ال رجعدددددة فيددددده، ومل تعدددددد مدددددوارده تكفدددددي إلشدددددباع 

 احتياجات البشر.

   الفصل الثالث
 السالم واألمن  

 
 منع نشوب الصراعات وصنع السالم  

تعزيددددز بعلددددى االلتددددزام مبنددددع نشددددوب احلددددروب و األمددددم املتحدددددة أيفسسددددت  - 58
نشددددوب ة املنازعددددات. وأكددددد إعددددالن األلفيددددة مددددن جديددددد أن منددددع وسددددائل تسددددوي

الصراعات املميتة ومحاية البشدر مدن العندف ميدثالن أولويدة مدن أولويدات املنظمدة. 
الصدددراع نشدددوب رنا بأةيدددة صدددنع السدددالم والسدددعي إىل مندددع وال تدددزال الوقدددائع تدددذك  

دددر علدددى معاجلدددة األسدددباب األساسدددية للينشدددأقبدددل أن  منازعدددات . فاإلقددددام املبك 
املبدددددادرات االضدددددطالع بالددددديت تنطدددددوي علدددددى احتمددددداالت العندددددف، إىل جاندددددب 

الدبلوماسية الرامية إىل مجدع األطدراف سدويا لدرأب اخلالفدات القائمدة بينهدا، أقدل 
 تكلفة من االنتظار إىل أن تنشب الصراعات أو تأخذ جمراها املدم ر. 

 الوقايددة بقدددر أكددربهتددتم مبسددألة وخددالل العقددد املاضددي، بدددأت املنظمددة  - 59
يثدددداق للوفدددداء مبتطلبددددات املاجلهددددود املبذولددددة بفضددددل ققددددت حتمددددن اجلديددددة. وقددددد 

وإعدددالن األلفيدددة حتسدددينات يف األوضددداع يف خمتلدددف أحنددداء العدددامل. ففدددي أفريقيدددا، 
أسددددهمت األمددددم املتحدددددة إسددددهاما مفيدددددا يف جمددددال صددددنع السددددالم، وكددددذلك يف 

ون وليربيدددددا وأنغدددددوال وموزامبيدددددق يف سدددددريالي ،جمدددددايل حفدددددظ السدددددالم وبنددددداء السدددددالم
والكددامريون ونيجرييددا وغريهددا. ويف أوروبددا، جتددري حاليددا بوسدداطة األمددم املتحدددة 
حمادثات الوضع النهائي بشدأن كوسدوفو، بينمدا هتددف جهدود األمدم املتحددة يف 
قدددربص إىل التشدددجيع علدددى اسدددتئناف املفاوضدددات مدددن أجدددل التوصدددل إىل تسدددوية 

هدددود املصددداحلة يف جلألمدددم املتحددددة إيدددالء املسددداندة شددداملة. ويف آسددديا، تواصدددل ا
العددراق وعمليددات السددالم يف نيبددال. ويف وسددط آسدديا، قمددت باسددتهالل عمليددة 
إنشدداء مركدددز إقليمددي لألمدددم املتحددددة جلهددود الدبلوماسدددية الوقائيددة، وحتظدددى هدددذه 

ألمددريكتني، أوقفددت اجلمعيددة بالنسددبة لاملبدادرة بتأييددد  سددة مددن بلدددان املنطقددة. و 
، 2005مريكددددددا الوسددددددطى يف عددددددام للحالددددددة يف ألعامددددددة استعراضددددددها السددددددنوي ا

سدنة مددن اجلهددود الناجحددة لألمددم املتحدددة  20مسدجلة بددذلك اختتددام أكثددر مددن 
يف حفدددظ السدددالم يف تلدددك املنطقدددة. ويف الوقدددت نفسددده، تتواصدددل حاليدددا أنشدددطة 
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ندديز ويف غياندا. ويف حداالت أخدرى ال حصدر ألالصدراع يف منطقدة انشدوب منع 
هلددا، يددنهض مسددؤولو األمددم املتحدددة، عددن طريددق الربجمددة اإلمنائيددة وبددذل املسدداعي 
احلميدددة وغددري ذلددك مددن الوسددائل، بتدددعيم األوضدداع اهلشددة ومسدداعدة نظددرائهم 

 الوطنيني على تفادي نكبات احلروب. 
وشددددهدت املنظمددددة علددددى مدددددى العقددددد املاضددددي تقدددددما علددددى الصددددعيد  - 60

بددددتيف املؤسسددددي يف جمددددال حفددددظ السددددالم.  ترحيبددددا حددددارا بددددالقرارات الدددديت  وقددددد رح 
بشدددددأن مندددددع نشدددددوب الصدددددراعات  2005اختدددددذها مدددددؤمتر القمدددددة العددددداملي لعدددددام 

والوسددداطة، وبوسدددعي أن أفيدددد حاليدددا عدددن عددددة خطدددوات تسدددتهدف تنفيدددذ هدددذه 
القدددددرارات. ففدددددي الوقدددددت الدددددراهن،  دددددري إنشددددداء قددددددرة مكر سدددددة لددددددعم جهدددددود 

ة، سدددتكون مبثابددددة مسددددتودع للدددددروس الوسددداطة يف إطددددار إدارة الشددددؤون السياسددددي
املسددتفادة واخلددربات املكتسددبة، وسددتوفر الدددعم علددى حنددو أكثددر منهجيددة لوسددطاء 
األمددم املتحدددة والشددركاء يف جهددود الوسدداطة مددن خددار  األمددم املتحدددة. وأيفحددرز 
أيضدددا قددددر مهدددم مدددن التقددددم علدددى املسدددتوى املعيددداري والسياسدددي واملؤسسدددي يف 

يدددزال أمامندددا شدددوط  بيدددد أن مدددن املؤسدددف أنددده ال جمدددال مندددع نشدددوب الصدددراعات.
طويدددل قبدددل أن نصدددل إىل كفالدددة اختددداذ اإلجدددراءات الوقائيدددة الفعالدددة لددددى نشدددوء 

أن يتدددوافر علدددى املسدددتويات املنظوميدددة واهليكليدددة يلدددزم الفرصدددة الددديت تتددديح ذلدددك. و 
ة، قدددددر أكددددرب مددددن التفدددداهم واملددددوارد والتعدددداون واإلرادة جلعددددل الصددددراع فيذيددددوالتن
 لح أقل جدوى وأقل احتماال. املس
 

 حفظ السالم  
طوال العقد املاضي، اسدتمر تدذكرينا بدأن حفدظ السدالم الدذي تضدطلع  - 61

بدده األمددم املتحدددة يددؤدي دورا بددالغ األةيددة يف تددأمني الدددول واحلريددات السياسددية 
 -لألفددراد. وشددغلت بعددض البعثددات، مثددل البعثددات العاملددة يف سددرياليون وتيمددور 

 إطدداريف  موضددعا رئيسددياهوريددة الكونغددو الدميقراطيددة ومنطقددة البلقددان، ليشدديت ومج
واليددديت. وعنددددما توليدددت منصدددب األمدددني العدددام، كدددان عددددد األفدددراد العسدددكريني 

فددددرد،  13 000التددددابعني لألمددددم املتحدددددة املنتشددددرين يف أحندددداء العددددامل أقددددل مددددن 
 أوائددل وكانددت املنظمددة مددا زالددت يف طددور التعددايف مددن النكسددات الدديت حدددثت يف

واملدددراقبني العسدددكريني و جلندددود مدددن ا 65 500اآلن، فهنددداك  التسدددعينات. أمدددا
مدددددن املدددددوظفني املددددددنيني  15 000مدددددن أفدددددراد الشدددددرطة وأكثدددددر مدددددن  7 500

عمليددة حلفددظ السددالم وثددالث مددن البعثددات  15الدددوليني واحملليددني، ندددمون يف 
ليشددددديت  -ور السياسدددددية اخلاصدددددة أو بعثدددددات بنددددداء السدددددالم يف أفغانسدددددتان وتيمددددد

حلفددظ السددالم مددن ألنشددطة األمددم املتحدددة وسددرياليون. وزادت امليزانيددة السددنوية 
أي  ،اليدددني دوالر حاليددداب ةإىل حندددو  سددد 1997حدددوايل بليدددون دوالر يف عدددام 

،  1997يف املائدددة مدددن اإلنفددداق العسدددكري العددداملي. ويف عدددام  0.5مدددا يكددداف  
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بلددددا، مقابدددل  70إىل حدددوايل كدددان األفدددراد العسدددكريون وأفدددراد الشدددرطة ينتمدددون 
كاندددددت قائمدددددة   ،1998بلدددددد يف الوقدددددت الدددددراهن. ويف عدددددام  100أكثدددددر مدددددن 

مددن البلدددان الناميددة، بينمددا  أربعددةالبلدددان العشددرة األكددرب مسدداةة بددالقوات تضددم 
 حاليا من البلدان النامية. ت البلدان العشرة كلهاأصبح
م إىل بنداء السدالم وشهد العدام املاضدي جنداح االنتقدال مدن حفدظ السدال - 62

يف سددرياليون، وتقدددمي الدددعم لعمليددات تنظدديم انتخابددات نزيهددة جددرت  دددوء يف 
أسددهمت و  معظمهددا يف مجهوريددة الكونغددو الدميقراطيددة وليربيددا وبوروندددي وهدداييت.

يف بيئددددة  عمليددددات حفددددظ السددددالم يف تيسددددري عمليددددات انتقددددال سياسددددية معقدددددة
انسددددتان ومجهوريددددة الكونغددددو حافلددددة بالتحددددديات بوجدددده خدددداص يف كددددل مددددن أفغ

 الدميقراطية.
الفشددل مددا زال احتمددال ولكددن أحددداث هددذا العددام ذكرتنددا بغلظددة بددأن  - 63

، أمتمنددا سددحب أفددراد األمددم املتحدددة 2005قويددا. ففددي كددانون األول/ديسددمرب 
 - سدحبنا آخدر جنودندا مدن تيمدوربيدد أنده بعدد أن  .حلفظ السالم من سدرياليون

قدددوة أن تعدددود يف غضدددون سدددنة واحددددة فقدددط لدددزم ، 2005يف أيار/مدددايو  ليشددديت
بعددددد انزالقدددده مددددرة أخددددرى إىل وهدددددة العنددددف. ويف الوقددددت إىل هددددذا البلددددد دوليددددة 
التقدددددم احملددددرز يف مجهوريددددة الكونغددددو الدميقراطيددددة وقددددوع بعددددض حددددد  مددددن نفسدددده، 
عنددف يف اجلددزء الشددرقي مددن ذلددك البلددد، ممددا أبددرز إىل األنظددار طبيعددة الحددوادث 
لدددة بالتحدددديات بدددل والعدائيدددة يف كثدددري مدددن األحيدددان الددديت جتدددري فيهدددا البيئدددة احلاف

 عملياتنا حلفظ السالم. 
بددده الدددذي تضدددطلع ومل يكدددن التحدددول الدددذي طدددرأ علدددى حفدددظ السدددالم  - 64

ففددددي حددددني أن دورنددددا التقليدددددي يف مراقبددددة  فقددددط. األمددددم املتحدددددة حتددددوال عدددددديا
نندددا قدددد أصدددبحنا نشدددارك ترتيبدددات وقدددف إطدددالق الندددار ال يدددزال عظددديم األةيدددة، ف 

مشددددداركة أصددددديلة يف تيسدددددري العمليدددددات السياسدددددية الددددديت تتددددديح للبلددددددان واألقددددداليم 
اخلارجددددة مددددن صددددراعات فرصددددة التمتددددع حبكومددددات شددددرعية. واتسددددم هددددذا بأةيددددة 

طلعت األمددم املتحدددة ضددعلددى سددبيل املثددال، حيددث ا ،خاصددة يف حالددة كوسددوفو
مليددددة السياسددددية الراميددددة إىل حتديددددد بدددددور اإلدارة املؤقتددددة وتتددددوىل حاليددددا قيددددادة الع

 هوحددد 2005كوسددوفو. وباإلضددافة إىل ذلددك، تددوافرت يف عددام لالوضددع املقبددل 
مليدددون مدددن النددداخبني املسدددجلني فرصدددة املشددداركة يف انتخابدددات  50ألكثدددر مدددن 

واسددتفتاءات أشددرفت عليهددا بعثددات األمددم املتحدددة حلفددظ السددالم. وانطالقددا مددن 
يم وحددده حيداة سياسددية مسدتقرة، أصددبحنا نشددارك أن التصدويت ال يقدد دركأنندا ندد

مشدداركة متزايدددة حاليددا يف مسدداعدة احلكومددات علددى إصددالح قطاعاهتددا األمنيددة 
، تدددويل بعثتاندددا هنددداك يتوتدددوفري اخلددددمات االجتماعيدددة للجميدددع. ويف ليربيدددا وهددداي

طريقدددددة الددددديت  دددددري  دددددا تدددددوفري اخلددددددمات احلكوميدددددة، أيضدددددا للاهتمامدددددا خاصدددددا 
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طات الوطنيدة، بالتعدداون مددع الشدركاء، علددى تعزيدز املسدداءلة فيمددا وتسداعدان السددل
 يتعلق باملاليات احلكومية.

وبندداء هددذه القدددرات يتطلددب قدددرا كبددريا مددن املددوارد. وكددان مددن دواعددي  - 65
تعزيدز واليدات بعثاتندا إىل ه مبادرتدامتناين جمللس األمدن علدى مددار السدنة املاضدية 

مدددن دميقراطيدددة وهددداييت والسدددماح بنقدددل أفدددراد يف بورونددددي ومجهوريدددة الكونغدددو ال
كونغدددو الدميقراطيدددة. وأود الليربيدددا إىل كدددوت ديفدددوار ومدددن بورونددددي إىل مجهوريدددة 

جندددداز الواليددددات املعقدددددة إتدددده يف بيانددددات سددددابقة يل مددددن أن ذكر أن أشددددري إىل مددددا 
 دم مددن  ى مدن املقدددرة والكفداءة يدؤتىيسدتلزم مدوظفني مددنيني علددى أرفدع مسدتو 

عددات منظومددة األمددم املتحدددة واملنظمددات األخددرى املتعددددة األطددراف مجيددع قطا
والدددول األعضدداء. وقددد أحرزنددا تقدددما مهمددا هددذه السددنة يف تدددبري املوافقددة علددى 
إنشداء قددرة تشدغيلية أوليدة متهيددا إلنشداء قددرة شدرطية دائمدة، ويف تددبري األفدراد 

ىل امليدددددان الالزمددددني هلددددا. و ددددب أن نواصددددل العمددددل مددددن أجددددل أن نستحضددددر إ
أفضل نوعيدات الفنيدني، املددنيني والعسدكريني، يف غضدون أقصدر فدرتة ممكندة مدن 

 نشوء احلاجة إىل ذلك.
بدددل  ،بيدددد أن بنددداء السدددالم ال يلزمددده فحسدددب مدددالك قدددوي مدددن األفدددراد - 66

والنظدر إىل االنتكاسدة الديت شدهدناها  .مدا يكفدي مدن الوقدت يتعني أيضا إعطا ه
نا بأنددده يف حدددني أن شدددواغل املسددداةني بددداملوارد املاليدددة ر ليشددديت يدددذك   - يف تيمدددور

 دب دائمدا أن تؤخدذ يف احلسدبان، فد ن مدن املهدم أال  ملنظمةوباألفراد يف إطار ا
اجملتمدددددددع الددددددددويل يف التعجدددددددل يف االنسدددددددحاب مدددددددن البلددددددددان املنكوبدددددددة  طيفدددددددر 

وضدددعت الدديت ونا األمدددل يف أن اللجنددة اجلديدددة لبنددداء السددالم، دبصددراعات. و دد
وذلدددك بتأييدددد مدددن حكدددوميت هدددذين رونددددي وسدددرياليون علدددى قائمدددة االهتمدددام بو 

اخلارجددة بدددور هددام يف تنسدديق عمليددات إعددادة بندداء اجملتمعددات البلدددين، سددتقوم 
 الصراعات.من 
وحندددن حباجدددة أيضدددا إىل شدددركاء أقويددداء. وقدددد واصدددلنا طدددوال هدددذه السدددنة  - 67

يف هدددذا الصدددددد أرحددددب  إينتنميدددة عالقاتندددا مددددع املنظمدددات الدوليددددة األخدددرى. و 
حتدداد األورويب تددوفري قددوة احتياطيددة لدددعم بعثددة منظمددة األمددم املتحدددة يف البقددرار ا

،  ذلدددك البلددددمجهوريدددة الكونغدددو الدميقراطيدددة خدددالل فدددرتة االنتخابدددات الوطنيدددة يف 
كمددددا أنددددين أشددددعر باالمتنددددان ملنظمددددة حلددددف مشددددال األطلسددددي واالحتدددداد األورويب 

بذلددده مدددن علدددى هدددذه املنظمدددات تددددأب أوروبدددا ملدددا ومنظمدددة األمدددن والتعددداون يف 
التعدداون يف كفالددة االسددتقرار والتقدددم السياسددي يف كوسددوفو. ويف الوقددت نفسدده، 

التعدداون مددع االحتدداد األفريقددي، جمددال أحددرزت األمددم املتحدددة تقدددما ملحوظددا يف 
 الديتبعثدة التقيديم املشدرتكة بدني األمدم املتحددة واالحتداد األفريقدي يف يتضح خالء 

يف حزيران/يونيدددددده. وقددددددد أتاحددددددت هددددددذه البعثددددددة بالسددددددودان أوفدددددددت إىل دارفددددددور 
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حتدددداد األفريقددددي احلاليددددة يف الللمنظمتددددني أن تضددددعا خطددددة موحدددددة لتعزيددددز بعثددددة ا
بعثدددة إىل عمليدددة تابعدددة لألمدددم تلدددك الالسدددودان، وأن تتقددددما بتوصددديات لتحويدددل 

 املتحدة حلفظ السالم يف املنطقة. 
أيضددا بأندده رغمددا عددن هددذا التعدداون وهددذه  قددرا مددن أن نبيددد أندده ال بددد لندد - 68

اجملتمدددع الددددويل، فددد ن حكومدددة السدددودان مل جاندددب اجلهدددود الكبدددرية املبذولدددة مدددن 
وهدددذا عمليدددة لألمدددم املتحددددة حلفدددظ السدددالم يف دارفدددور. قيدددام توافدددق بعدددد علدددى 

ريرتيدددا علدددى عمليدددات إإىل جاندددب القيدددود املفروضددة مدددن جاندددب حكومددة األمددر، 
ريرتيدددا، ومطالبدددة حكومدددة بورونددددي بانسدددحاب إثيوبيدددا و إمدددم املتحددددة يف بعثدددة األ

عمليددة األمددم املتحدددة يف بوروندددي، يلفددت انتباهنددا بقددوة إىل أندده لدديس ب مكاننددا 
أن نبددين السددالم واالسددتقرار إال حيثمددا  ظددى ذلددك بتأييددد سياسددي حملددي مطددرد، 

 اكتسدداب هددذا أحيانددا يفبشددأن أسددباب إخفاقنددا ويثددري أسددئلة شددديدة الصددعوبة 
. واإلجابددات علددى يددهالتأييددد مددن األطددراف يف وقددت حنددن فيدده يف أمددس احلاجددة إل

هدذه األسددئلة ذات طبيعدة سياسددية يف املقددام األول. فداألطراف يف أي صددراع قددد 
عمليدددة فعالدددة حلفدددظ السدددالم علدددى أنددده يف صددداحلها. القيدددام بال تنظدددر دائمدددا إىل 

بشدددأن مقاصدددد عمليدددات حفدددظ  تصدددورات خاطئدددةأيضدددا وكثدددريا مدددا تكدددون هنددداك 
األطددراف أن حفددظ السددالم تدددرك طلع  ددا. بيددد أندده مبجددرد أن تضددالسددالم الدديت 
به األمم املتحدة ليس لده مدن هددف سدوى تعزيدز السدالم واألمدن الذي تضطلع 

الددددوليني،  دددب عليندددا أن نكفدددل أن يكدددون أفرادندددا العددداملون يف حفدددظ السدددالم 
 وافر املوارد الالزمة هلذه املهمة.تنكفل رفع املعايري وأن ألمستوفني 

وقدد أقررندا بأنندا نفقدد التأييددد احمللدي يف بعدض األحيدان بسدبب حدداالت  - 69
لتقصددري مددن جانبنددا علددى الصددعيد التشددغيلي، مددن أوضددحها حدداالت االسددتغالل ا

عملندا بكدل جهدد يف السدنوات األخدرية علدى استئصدال وقد  ،واإليذاء اجلنسيني
مددا نفتقددر إىل كامددل جمموعددة ثنفقددد مصددداقيتنا حيبأننددا  شددأفتها. وحنددن نقددر أيضددا

مثددددل العندددف احمللددددي مدددن جانددددب  ،املدددوارد الالزمددددة للتصددددي لتحددددديات متعدددددة
السداعني بدددوافع سياسددية إىل ختريددب جهدود السددالم وعصددابات اجلرميددة املنظمددة. 

األمدددل الناجتدددة عدددن الدددبطء ويف حددداالت كثدددرية تضدددعف مكانتندددا مدددن جدددراء خيبدددة 
عمليدددات التنميدددة أو بنددداء املؤسسدددات. وهدددذه الظدددروف ا مدددا يشدددوب الدددذي كثدددري 

 أيضا إضعافا شديدا.حنن تضعف معنوياتنا 
أن نشددر أفددراد حفددظ أوال وقبددل كددل شدديء أن ندددرك علينددا ولكددن  ددب  - 70

القيددددادة املباشددددرة لألمددددم املتحدددددة أو خددددالف ذلددددك، لددددن  لددددب حتددددت السددددالم، 
إ دداد علددى املشدداركة الوثيقددة يف  دويلالدد سددالما حقيقيددا إال حيثمددا يددداوم اجملتمددع

احللول السياسية مع األطراف الفاعلدة احملليدة ويف هتيئدة األحدوال املناسدبة إلعدادة 
الددذي تتجدداوز فيدده األعبدداء البندداء والتنميددة علددى الوجدده الفعددال. ويف هددذا الوقددت 
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فيدددده هددددذه طاقتهددددا، وختددددوض حدددددود واتنددددا حلفددددظ السددددالم امللقدددداة علددددى عدددداتق ق
 نيف حددداالت كثدددرية غمدددار خمددداطر ال يسدددتهان  دددا،  دددب أال يغيدددب عددد القدددوات

حيثمدا إال حلدوار وأن يدنجح ييس در اأن ميكدن األذهان أن وجدود هدذه القدوات ال 
ألجدددل طويدددل بدددديال يف اتكدددون هنددداك إرادة سياسدددية، وأنددده ال ميكدددن أن يكدددون 

 هذه اإلرادة.يغين عن سهال 
اليدديت ونواصددل البحددث عددن تسددوية واآلن وحنددن نقددرتب مددن هنايددة فددرتة و  - 71

مثدددل أزمددديت الشدددرق األوسدددط والسدددودان،  ،بعصدددرنا قلألزمدددات الكبدددرية الددديت حتيددد
يتحدددتم عليندددا أن نواصدددل اسدددتجماع اإلرادة السياسدددية الددديت ميكدددن أن تدددرتجم مدددا 

 نستثمره من املوارد املالية والبشرية إىل سالم حمقق.
 

 بناء السالم  
انصددب الرتكيددز أكثددر مددن أي وقددت مضددى  علددى مدددار العقددد املاضددي، - 72

يف األمدددم املتحددددة علدددى بنددداء السدددالم بعدددد انتهددداء الصدددراعات، مبعدددا القيدددام، يف 
أعقددداب انتهددداء الصدددراع، باسدددتعادة سدددلطة الدولدددة وإعدددادة إحيددداء العالقدددات بدددني 

اجملتمدددع املدددين وإعددادة بنددداء القواعددد املؤسسددية للتنميدددة تنشدديط الدولددة واجملتمددع و 
 ة واالجتماعية.االقتصادي

السدالم سدجل متفداوت قطعددا. ملدا أجنزتده جهددود بنداء والسدجل التدارني  - 73
فدددبعض التقددددديرات تفيددددد بددددأن نسددددبة تددددرتاوح بددددني الثلددددث والنصددددف مددددن البلدددددان 

سدددنوات.  دددس  اخلارجدددة مدددن حدددروب تعدددود إىل السدددقوط يف وهددددهتا يف غضدددون
اس إىل العنددف مددرة وقددد اتضددحت هددذه الظدداهرة يف السددنوات األخددرية يف االنتكدد

اسددتلزم يف   ليشدديت، ممددا - أخددرى يف هدداييت ونشددوب التددوتر مددن جديددد يف تيمددور
إليهمددا. ويف هدداتني احلددالتني الدددوليني السددالم حفظددة كلتددا هدداتني احلددالتني عددودة 

إلعدادة ترسدي  األحدوال املؤسسدية واالقتصدادية مل ييففعل ما يكفدي  ،مياثلهما وما
تنددددافس السياسددددي داخددددل إطددددار مددددن النظددددام ميكددددن أن تتحمددددل وطددددأة الحبيددددث 

 .الدستوري والقانون
وكثدرة اإلخفدداق يف بندداء السددالم أمدر ال يبعددث علددى الدهشددة. فدداحلروب  - 74

إىل تندددددداق ، التصدددددددعات السياسددددددية وأوجدددددده التفدددددداوت  تددددددؤدي إىل تفدددددداقم، ال
االجتمدداعي واالقتصدددادي ومشددداكل نيفددددرة املدددوارد وغدددري ذلدددك مدددن التدددوترات الددديت 

الصدددراعات. وجمدددرد التوقيدددع علدددى اتفددداق للسدددالم لددديس داللدددة علدددى انتهددداء تول دددد 
مصددادر الصددراع تلددك؛ فاتفاقددات السددالم ال تعدددو يف أفضددل الظددروف أن تكددون 

علددى هددذه املصددادر. واجلددزء األكثددر صددعوبة للتغلددب خريطددة طريددق طويلددة األمددد 
قدا الراميدة العمليدة األوسدع نطاإجنداز من هذا النضال هو تنفيذ تلك االتفاقدات و 
 إىل ترميم العالقات السياسية واالقتصادية.



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

35 

 

أمدر يبعدث علدى  ه  ال؛ ولكندنما يبعث علدى الدهشدة إذاإلخفاق يف أ - 75
فحسددب  ييفبدددد. ذلددك أن االنتكدداس إىل احلددرب مددن جديددد ال قطعددا بددالغ القلددق

بدددل إن القتدددال  ،اسدددتثمارات وطنيدددة ودوليدددة يف صدددنع السدددالم وحتقيدددق االنتعددداش
مدن بكثدري للسدالم يكدون أحياندا أشدد إهالكدا  ب بعد اهنيار اتفاق مداالذي ينش

اجلدددددوالت السدددددابقة، نظدددددرا العتقددددداد األطدددددراف بدددددأن احتمددددداالت املصددددداحلة قدددددد 
أقددل احتمددداال، ومددن   تسدددود تبددددو ت، وأن إمكانيددة التشدددارك يف السددلطة تبدددد

عقليدددة مؤداهدددا أن املنتصدددر سددديفوز بكدددل شددديء. ويف ظدددل هدددذه الظدددروف تلتدددزم 
 طريق احلرب الشاملة وما تؤدي إليه من قتل مجاعي للبشر.غالبا طراف األ

وكثددريا مددا تكددون األطددراف ذاهتددا علددى وعددي  ددذا اخلطددر، ومددن   تتخددذ  - 76
يف بعددض األحيددان مددا يلددزم مددن قددرارات صددعبة لصددو  احللددول السياسددية التوفيقيددة 

ة لالزمدددددداالضددددددرورية، وبندددددداء الضددددددوابط املؤسسددددددية الالزمددددددة، وبددددددذل التضددددددحيات 
السدددتعادة ثقدددة السدددكان يف احتمددداالت االنتعددداش، وقيدددادة اجلمهدددور بعيددددا عدددن 
وهددة احلدرب. وحيثمدا  دالف النجداح بنداء السدالم، تكدون القيدادة الديت متارسدها 

ميكدن  األطراف الفاعلة احملليدة هدي دائمدا العنصدر اجلدوهري يف هدذا النجداح. وال
ال الضددطالع القيددادات السياسددية ألي قدددر مددن املشدداركة الدوليددة أن يكددون بدددي

 احمللية مبسؤولياهتا وقيادهتا جلمهورها حنو السالم والتنمية.
احملليدددة شدددرط ضدددروري لبنددداء السدددالم، ولكنهدددا ندددادرا مدددا تكدددون  ةوالقيددداد - 77

دددث اشددرطا كافيددا لددذلك. فكثددريا مددا  وافددر القدددر عندددما يكددون لدددعم الدددويل  يف
قدع أنده مدع التسدليم حبددوث حداالت إخفداق يف هذا الصدد. ويف الوا احامس اأثر 

علددددى مدددددار العقددددد املاضددددي يف تنفيددددذ املقدمددددة مهمددددة، فدددد ن املسدددداعدة الدوليددددة 
اتفاقدددددات السدددددالم ويف العمليدددددات األوسدددددع نطاقدددددا لبنددددداء السدددددالم قدددددد أسدددددهمت 

تنددداق  عدددام يف مسدددتوى احلدددروب األهليدددة يف إحدددداث إسدددهاما بدددالغ األةيدددة يف 
 جنازا ذا قيمة تارنية.العامل، األمر الذي ميثل إ

وعندددددددما تددددددنجح جهددددددود بندددددداء السددددددالم، كمددددددا حدددددددث يف السددددددلفادور  - 78
هدددو مدددرجح كمدددا سدددالفونيا الشدددرقية، و وكمبوديدددا وروانددددا و  مددداال وموزامبيدددقوغواتي
يف املتحدددددة  األمددددمظهددددر منظومددددة يف بوروندددددي وسددددرياليون وليربيددددا، ف هنددددا تيف متامددددا 

 أ ى حاالهتا، وتربز مجيع جوانبها.
أوال وقبددل كدل شديء منظمددة قائمدة علددى هددي، بدالطبع، املتحددة  األمدمو  - 79

مدددددن واقدددددع دور  يس فحسدددددبربز هدددددذه احلقيقدددددة، لدددددالعضدددددوية. وبنددددداء السدددددالم ييفددددد
، بدددل أيضدددا مدددن حيدددث أن الدددذي ال ميكدددن التقليدددل مددن أةيتددده القيددادات الوطنيدددة

ء املسددداةات الرئيسدددية يف جهدددود حفدددظ السدددالم تقددددمها الددددول األعضددداء، سدددوا
يف ذلددددك حكومددددات املنطقددددة املعنيددددة الدددديت ميكددددن أن تقدددددم مسدددداعدة حيويددددة يف 
ترسدي  وضدع السدلطات الوطنيددة الناشدئة، واحلكومدات املاحنددة الديت تسدهم مبعظددم 
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 تاملددددوارد املاليددددة الالزمددددة لعمليددددة إعددددادة البندددداء وتددددوفر طبقددددة إضددددافية مددددن طبقددددا
 املساندة السياسية.

ة مرتابطددة تضددم جهددات ذات قدددرات هددي أيضددا شددبكاملتحدددة  األمددمو  - 80
النقددد الدددويل  صددندوقاختصاصددية. وبعددض هددذه اجلهددات، مثددل البنددك الدددويل و 

، تددؤدي أدوارا رئيسددية يف عمليددات إعددادة البندداء األمددم املتحدددة اإلمنددائي برنددامجو 
األمددددم  يةمفوضدددداالقتصددددادي واملؤسسددددي، بينمددددا تضددددطلع جهددددات أخددددرى، مثددددل 

حلقدددوق اإلنسدددان وبرندددامج األمدددم املتحددددة  ةيمفوضدددلشدددؤون الالجئدددني و املتحددددة 
، بددددددأدوار حيويددددددة يف عمليددددددات اإلنعدددددداش علددددددى اليونيسدددددديفاألغذيددددددة العدددددداملي و 

 الصعيدين االجتماعي واإلنساين.
كددذلك مصددرا للقدددرة التنفيذيدة. وقددد ثبددت أن املتحددة   األمددموتشدكل  - 81

وال سدديما علددى شددكل عمليددات حلفددظ السددالم، أصددبح  -نشددر هددذه القدددرات 
مدن املعتدداد يف تكوينهددا حاليددا أن تضددم داخلهددا مجيددع اجلوانددب املختلفددة للنشدداط 

لددددده أةيدددددة حيويدددددة يف مسددددداعدة  -املتحددددددة  األمدددددمالتنفيدددددذي الدددددذي تيفسدددددهم بددددده 
تسدددتطيع هلدددا األطدددراف علدددى جتددداوز مدددا بينهدددا مدددن انقسدددامات وتدددوفري حي دددز آمدددن 

قندداة لتدددفق املددوارد ه مبثابددة أنددإىل جانددب  ،داخلدده أن تزيددل مددا بينهددا مددن تددوترات
 املوجهة إىل إصالح اهلياكل األساسية احلكومية واالجتماعية.

د التحددديات الرئيسددية أحددمعددا كلهددا وقددد كددان اجلمددع بددني هددذه األدوار   - 82
يف العقددد املاضددي. ولكددن هددذا هددو علددى وجدده الدقددة الدددور الددذي أيفنشددئت جلنددة 

العامددة  اجلمعيددةط بددني بندداء السددالم لالضددطالع بدده. فعددن طريددق إنشدداء حمفددل يددرب
؛ وإشددراك جمموعددة أوسددع نطاقددا األمدن جملددسو االقتصددادي واالجتمدداعي  اجمللدسو 

وأكددددرب الدددددول إسددددهاما بدددداملوارد الفاعلددددة مددددن الدددددول، و اصددددة الدددددول اإلقليميددددة 
؛ وإ ددددداد هيئدددددة حمدددددور اهتمامهدددددا األمدددددن جملدددددساملاليدددددة وبدددددالقوات، يف مدددددداوالت 
لددديت تتجددداوز الفدددرتة املعتدددادة لعمليدددات حفدددظ املشددداركة املطدددردة الطويلدددة األجدددل ا

املتحددددة  األمدددمالسدددالم؛ وإ ددداد منتددددى ميكدددن أن تلتقدددي علدددى سددداحته منظومدددة 
بأسرها، مبا يف ذلك املؤسسدات املاليدة الدوليدة، مدع جمموعدة أساسدية مدن الددول 

عددن طريددق إ دداد سدداحة  ،؛ واألهددم مددن ذلددك كلددهاملعنيددة بددأكرب درجددةاألعضدداء 
لوطنيددددة أن تطددددرح ر يتهددددا وأولوياهتددددا اخلاصددددة  ددددا فيمددددا يتعلددددق تتدددديح للسددددلطات ا
إنشدداء جلنددة أن يددؤدي علددى األمددل مجيعهددا، ينعقددد  ددذه السددبل  -ب عددادة البندداء 
 إحراز نتائج أكثر فعالية وأكثر موثوقية يف جمال بناء السالم.إىل  بناء السالم

مل تددف بعددد  جلنددة بندداء السددالم شددا ا الددبطء، كمددا أهندداعلددى أن بدايددة  - 83
بكامل اآلمال املعقدودة عليهدا. ولكدن األشدياء اجليددة تسدتغرق وقتدا، وينبغدي أال 

دددلهدددد يف تيف عزمندددا أن هدددذه اهليئدددة اجلديددددة ال تدددزال جَتج  يفدددل   س السيفدددبيفل الفعالدددة م 
لعملهددا. وسددينتج عددن إنشدداء مكتددب لدددعم بندداء السددالم وإنشدداء صددندوق لبندداء 
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ةيدددة إىل رصددديد هدددذه اللجندددة مدددن القددددرات. السدددالم إضدددافة أداتدددني يف غايدددة األ
ألعمددال حمددورا رئيسدديا لوأتوقددع أن تصددبح جلنددة بندداء السددالم خددالل العقددد املقبددل 

ويضددددطلع  ددددا اجملتمددددع الدددددويل يف جمددددال بندددداء املتحدددددة  األمددددمالدددديت تضددددطلع  ددددا 
مدن  دورا حيويداحبدق  2005لعدام اعتربه مدؤمتر القمدة العداملي  وهو ما -السالم 
 .نظمةأدوار امل

 
 مكافحة اإلرهاب  

اكتسددب التهديددد الددذي يفرضدده اإلرهدداب علددى السددالم واألمددن والتنميددة  - 84
علدددى الصدددعيد الددددويل أةيدددة جديددددة خدددالل السدددنوات العشدددر املاضدددية. ونتيجدددة 
لدددذلك، اختدددذ اجملتمدددع الددددويل عدددددا مدددن اخلطدددوات اهلامدددة لتدددوفري أسددداس قدددانوين 

صدكا  13ة اإلرهداب، مدن بينهدا اعتمداد متني الختاذ إجدراءات مشدرتكة ملكافحد
عامليددددددا وبروتوكوالهتددددددا وتعددددددديالهتا، أحدددددددثها االتفاقيددددددة الدوليددددددة لقمددددددع أعمددددددال 
اإلرهاب النووي، اليت فيفتح بداب التوقيدع عليهدا أثنداء مدؤمتر القمدة العداملي املعقدود 

وأعرب زعمداء العدامل يف إعدالن األلفيدة عدن إصدرارهم  2005/سبتمرب أيلوليف 
اذ خطددوات متضددافرة ضددد اإلرهدداب الدددويل. ويف مددؤمتر القمددة العدداملي، علددى اختدد

أدان الزعمداء بشدددة، للمددرة األوىل، اإلرهدداب خميدع أشددكاله ومظدداهره، أيددا كددان 
مرتكبدوه، وحيثمدا ارتكددب، وأيدا كاندت أغراضدده. وإندين واثدق مددن أن إبدرام اتفاقيددة 

 شاملة بشأن اإلرهاب الدويل أصبح أمرا وشيكا.
اتسدددع نطددداق أنشدددطة األمدددم املتحددددة ملكافحدددة اإلرهددداب اتسددداعا  وقدددد  - 85

كبددددريا مدددددن أجدددددل التصدددددي للتحددددددي املتزايدددددد الددددذي يفرضددددده اإلرهددددداب. وأدت 
 1540( و 2001) 1373( و 1999) 1267قددددددرارات جملددددددس األمددددددن 

(، الديت تعددد معددامل رئيسدية علددى درب مكافحددة 2005) 1624( و 2004)
مددن دعددم للهيئددات الفرعيددة الددثالث ملكافحددة  اإلرهدداب، ومددا تقدمدده أفرقددة اخلددرباء

اإلرهددداب، إىل تعظددديم مسدددؤولية الددددول عدددن اختددداذ خطدددوات عمليدددة يف جمددداالت 
منددع متويددل اإلرهددابيني وسددفرهم وحصددوهلم علددى أسددلحة الدددمار الشددامل، فضددال 
عدددددن مندددددع التحدددددريض علدددددى اإلرهددددداب. وتشدددددارك بنشددددداط يف خمتلدددددف جواندددددب 

ايددة مددن املنظمددات واإلدارات والوكدداالت يف مكافحددة اإلرهدداب جمموعددة كبددرية للغ
منظومددة األمددم املتحدددة، مددن بينهددا الوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريددة ومكتددب األمددم 
املتحددددة املعدددين باملخددددرات واجلرميدددة واملنظمدددة الدوليدددة للشدددرطة اجلنائيدددة ومنظمدددة 

نظمدددة األمدددم املتحددددة للرتبيدددة والعلدددم والثقافدددة ومنظمدددة الطدددريان املددددين الددددويل وامل
 البحرية الدولية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمات أخرى كثرية.

بيددددد أن تزايددددد الطلددددب مددددن جانددددب الدددددول األعضدددداء علددددى املسدددداعدة  - 86
التقنيدددددة يف تنفيدددددذ الصدددددكوك العامليدددددة ومدددددا قابدددددل ذلدددددك مدددددن ازديددددداد احلاجدددددة إىل 

فحدددة التنسددديق بدددني العددددد املتزايدددد مدددن كياندددات األمدددم املتحددددة املشددداركة يف مكا
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اإلرهددداب، أظهدددرا بوضدددوح ضدددرورة وجدددود اسدددرتاتيجية شددداملة ومرتابطدددة ومتسدددقة 
 ملكافحة اإلرهاب.

، رحدددب زعمددداء العدددامل بقيدددامي 2005ويف مدددؤمتر القمدددة العددداملي لعدددام  - 87
بتحديدددددد  سدددددة عناصدددددر السدددددرتاتيجية عامليدددددة ملكافحدددددة اإلرهددددداب طرحتيفهدددددا يف 

ة تطدوير هدذه العناصدر بيفغيدة ، ووافقوا على مواصدل2005/مارس آذارمدريد يف 
اعتمددداد اسدددرتاتيجية تقدددوي اجملتمدددع الددددويل وتضدددعف اإلرهدددابيني. وعدددالوة علدددى 
ذلددك، طلبددوا إيل  أن أقدددم مقرتحددات لتعزيددز قدددرة منظومددة األمددم املتحدددة علددى 
مسدداعدة الدددول يف مكافحددة اإلرهدداب وتعزيددز تنسدديق أنشددطة األمددم املتحدددة يف 

 هذا الصدد.
االحتدددددددداد يف ”، قدددددددددمت تقريددددددددري املعنددددددددون 2006بريل ويف نيسددددددددان/أ - 88

. وتنبدددع “صددديات السدددرتاتيجية عامليدددة ملكافحدددة اإلرهدددابمواجهدددة اإلرهددداب: تو 
مقرتحددا  مددن اقتندداع أساسددي بددأن أيددة قضددية مهمددا كانددت عدددالتها، ال ميكددن أن 
تكدددون ذريعددددة لإلرهدددداب. وترتكدددز هددددذه املقرتحددددات إىل  سدددة عناصددددر أساسددددية 

ات بعددددددددم اللجدددددددوء إىل اإلرهددددددداب أو دعمددددددده؛ وحرمدددددددان هدددددددي: إقنددددددداع اجلماعددددددد
اإلرهدددددابيني مددددددن وسدددددائل القيددددددام  جدددددوم؛ وردع الدددددددول عدددددن دعددددددم اجلماعددددددات 
اإلرهابيددددة؛ وتنميددددة قدددددرات الدددددول علددددى منددددع اإلرهدددداب؛ والدددددفاع عددددن حقددددوق 

 اإلنسان يف سياق اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب.
إلجددراءات العمليددة ويف مواضددع شدد  مددن التقريددر، ألقيددت الضددوء علددى ا - 89

الدديت متكددن احلكومددات واألمددم املتحدددة وسددائر املنظمددات الدوليددة واجملتمددع املدددين 
والقطدداع اخلددداص، مبدددا لكددل مدددن هدددذه اجلهددات مدددن ميدددزات نسددبية، مدددن التعددداون 
سدددويا يف مكافحدددة اإلرهددداب، مدددع احدددرتام سددديادة القدددانون وحقدددوق اإلنسدددان يف 

تمددع الدددويل أن اختدداذ تدددابري فعالدددة ومددع مددرور األعدددوام، أدرك اجمل الوقددت نفسدده.
ملكافحددددددة اإلرهدددددداب ومحايددددددة حقددددددوق اإلنسددددددان ليسددددددا هدددددددفني متضدددددداربني، بددددددل 
متكدداملني وييفعددزز كددل منهمددا اآلخددر. كمددا وعددت األذهددان بوضددوح متزايددد أةيددة 
ثقافددددة السددددالم، وأن اإلرهدددداب لدددديس نابعددددا مددددن منطقددددة أو أيدولوجيددددة أو ديانددددة 

ات بعينهددا مددن البلدددان والشددعوب. ويف هددذا معينددة ، ولدديس موجهددا ضددد جمموعدد
 الصدد، تتزايد باطراد فائدة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوار بني احلضارات.

وإنددددين علددددى ثقددددة مددددن أن منظومددددة األمددددم املتحدددددة ب مكاهنددددا أن تيفسددددهم  - 90
مسدددداةات حيويددددة يف كثددددري مددددن جوانددددب مكافحددددة اإلرهدددداب، بدددددءا مددددن تعزيددددز 

لعدالددة اجلنائيددة الفعالددة إىل ضددمان تددوفري وسددائل مكافحددة سدديادة القددانون ونظددم ا
متويددل اإلرهدداب للبلدددان، وتعزيددز قدددرهتا علددى منددع اإلرهددابيني مددن احلصددول علددى 
مددواد نوويددة أو بيولوجيدددة أو كيميائيددة أو إشددعاعية. ويفدددرض اإلرهدداب البيولدددوجي 
علددددى وجدددده اخلصددددوص حتددددديا هددددائال ويتطلددددب بشددددكل ملددددح نوعددددا جديدددددا مددددن 
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 مددن جانددب اجملتمددع الدددويل. وهلددذا السددبب، اقرتحددت يف تقريددري ضددرورة التفكددري
إجدددراء حدددوار بدددني أصدددحاب املصدددلحة املتعدددددين لضدددمان عددددم اسدددتخدام أوجددده 
التقدددم يف جمددال التكنولوجيددا احليويددة يف أغددراض شددائنة. وعلينددا أيضددا أال ننسددى 
هم علددددى اإلطددددالق أن الضددددحايا هددددم الوجدددده احلقيقددددي لإلرهدددداب؛ ومحايددددة حقددددوق

وضدددددمان مسددددداع أصدددددواهتم وتقددددددمي املسددددداعدة لتيسدددددري عدددددودهتم إىل االنددددددما  يف 
اجملتمددع، كلهددا أمددور هلددا أةيددة قصددوى. وبينمددا تقددع املسددؤولية األساسددية عددن هددذا 
على عاتق فرادى الددول، فد ن كياندات األمدم املتحددة ميكدن أن تقددم املسداعدة 

 يف هذا الصدد.
ا باختددداذ خطدددوات إلضدددفاء الطددددابع ولبلدددو  هدددذه األهدددداف أقدددوم حاليدددد - 91

املؤسسدددي علدددى فرقدددة العمدددل املعنيددددة بالتنفيدددذ يف جمدددال مكافحدددة اإلرهددداب الدددديت 
كياندددا مدددن كياندددات منظومدددة األمدددم   23أنشدددأهتا مندددذ عدددام مضدددى، والددديت تضدددم 

املتحدة تتصدى ملختلف جواندب اإلرهداب، وذلدك لضدمان التنسديق واالتسداق 
مددددددة األمددددددم املتحدددددددة يف جمددددددال مكافحددددددة عمومددددددا يف اجلهددددددود الدددددديت تبددددددذهلا منظو 

اإلرهدداب. وأقددوم حاليددا أيضددا ب نشدداء مركددز تنسدديق يف األمانددة العامددة للمسدداعدة 
يف تنسديق محلدة يشددنها اجملتمدع املدددين ملكافحدة اإلرهداب، واقرتحددت إنشداء فريددق 
غدددددري رمسدددددي يضدددددم مقددددددمي املسددددداعدات التقنيدددددة مدددددن األمدددددم املتحددددددة واملددددداحنني 

 املعلومات وتنسيق اجلهود. واملستفيدين لتبادل
ويسددددعدين أن اجلمعيددددة العامددددة اسددددتعانت بتوصدددديا  لتعزيددددز املناقشددددات  - 92

بشددأن وضددع اسددرتاتيجية عامليددة ملكافحددة اإلرهدداب. وسدديعزز اعتمدداد اسددرتاتيجية 
مدددن هدددذا القبيدددل التددددابري التنفيذيدددة ملكافحدددة اإلرهددداب وسددديمثل خطدددوة تارنيدددة، 

دولدددددة لكدددددي تيفظهدددددر  192اء البدددددالغ عدددددددها جتمدددددع معددددداً مجيدددددع الددددددول األعضددددد
علدددى التغلدددب علدددى هدددذه الكارثدددة. وإندددين واثدددق مدددن أن  -وقددددرهتا  -إصدددرارها 

التوصل إىل اتفداق بشدأن هدذه االسدرتاتيجية وشديك وقدادم دون تدأخري. فجميدع 
عرضدددددة لإلرهددددداب وعواقبددددده.  -كبريهدددددا وصدددددغريها، وقويهدددددا وضدددددعيفها   -الدددددول 

 رتاتيجية ملكافحته. وستستفيد مجيعها من وجود اس
 

 نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  
الدديت ميكددن حتويلهددا إىل أسددلحة ”ظددل موضددوع القضدداء علددى األسددلحة  - 93

مددددددرجا علدددددى جددددددول أعمدددددال األمدددددم املتحددددددة مندددددذ عدددددام “ للددددددمار الشدددددامل
. وشددهدنا علددى مدددى العقددد املاضددي بددزو  اآلمددال   اضددمحالهلا فيمددا 1946
، وافقدددددت األطدددددراف يف 1995بأسدددددلحة الددددددمار الشدددددامل. ففدددددي عدددددام يتعلدددددق 

معاهدددددة عدددددم انتشددددار األسددددلحة النوويددددة علددددى متديددددد املعاهدددددة إىل أجددددل غددددري 
مسمى. وبعد عام من ذلك، ويفقعدت معاهددة احلظدر الشدامل للتجدارب النوويدة. 

، اعتمدددددد املدددددؤمتر االستعراضدددددي لألطدددددراف يف معاهددددددة عددددددم 2000ويف عدددددام 
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لحة النوويدددة التزامدددات سياسدددية جديددددة لتعزيدددز أهدددداف املعاهددددة. انتشدددار األسددد
، سدددددنحت للددددددول األعضددددداء فرصدددددتان لتعزيدددددز أسدددددس تلدددددك 2005ويف عدددددام 

املعاهدددة، األوىل يف املددؤمتر االستعراضددي املعقددود يف أيار/مددايو، والثانيددة يف مددؤمتر 
لفشدددل يف القمدددة العددداملي املعقدددود يف أيلول/سدددبتمرب. ويف كلتدددا املناسدددبتني، بعدددث ا

التوصدددل إىل توافدددق يف اآلراء بشدددأن عددددم االنتشدددار وندددزع السدددالح إشدددارة مرعبدددة 
تشددددري إىل تزايددددد االنقسددددام الدددددويل بشددددأن مددددا ميكددددن أن يشددددك ل أخطددددر هتديددددد 
للسدددالم والرخددداء الددددوليني. ويف الوقدددت نفسددده، أحدددرز العدددامل تقددددما ملحوظدددا يف 

اتفاقيددة األسدددلحة  فددرض حظددر شدددامل علددى األسدددلحة الكيميائيددة. ومنددذ دخدددول
 178، منددا عدددد أعضددائها ووصددل إىل 1997الكيميائيددة حيددز النفدداذ يف عددام 

دولددة. وتعددد املعاهدددة أول معاهدددة تكفددل وجددود نظددام دويل قددوي للتحقددق مددن 
، ازداد عدددد 1995تدددمري فئددة كاملددة مددن أسددلحة الدددمار الشددامل. ومنددذ عددام 

طرفددا، إىل  21ووصددل، ب ضددافة الدددول املنضددمة إىل اتفاقيددة األسددلحة البيولوجيددة 
دولددددة. بيددددد أن شددددواغل القلددددق ال تددددزال مسددددتمرة إزاء عدددددم وجددددود سددددبل  155

 للتحقق من االمتثال وضرورة مواصلة توسيع نطاق العضوية.
وتواصددددل األمددددم املتحدددددة يف الوقددددت احلددددايل أداء دور نشددددط ومددددؤثر يف  - 94

وجهدددتيف األنظدددار يف اجلهدددود الراميدددة إىل وقدددف انتشدددار األسدددلحة الفتاكدددة. وقدددد 
عددددد مدددن الكلمدددات الرئيسدددية الددديت ألقيتهدددا هدددذا العدددام إىل قلقدددي البدددالغ مدددن أن 
اجملتمددع الدددويل يواجدده حاليددا مسددارين خمتلفددني للغايددة. أحدددةا ميكددن أن تقودنددا 
فيدده املشدداركة الفعالددة مدددن جانددب مجيددع الدددول األعضددداء إىل عددامل يفددرض قيدددودا 

كدددس اجتددداه هدددذا االنتشدددار عدددن طريدددق الثقدددة علدددى انتشدددار األسدددلحة النوويدددة ويع
واحلدددوار والتوصدددل إىل اتفددداق عدددن طريدددق التفددداوض. أمدددا املسدددار اآلخدددر األكثدددر 
خطدورة فديمكن أن يدؤدي إىل عدامل يسدوده عددم اسدتقرار خميدف تكدون فيده هدذه 
األسلحة هي العملة املتداولدة يف العالقدات الدوليدة، وحتدوز فيده جهدات مدن غدري 

 اب أعمال إرهابية مبا لذلك من عواقب كارثية حمتملة.الدول وسائل الرتك
وإنددددين اعتقددددد أن اللحظددددة احلاليددددة هددددي أنسددددب حلظددددة علددددى اإلطددددالق  - 95

لكسدددر اجلمدددود يف املفاوضدددات املتعدددددة األطدددراف وتسدددليط الضدددوء مدددرة أخدددرى 
علدددى ندددزع السدددالح يف جددددول األعمدددال الددددويل. ويف هدددذه اللحظدددة، ينبغدددي أن 

هددددة عددددم انتشدددار األسدددلحة النوويدددة مدددن إجندددازات. فمدددع نتدددذكر مدددا حققتددده معا
بلددو  االنضددمام إليهددا نطاقددا يكدداد يكددون عامليددا، رسددخ ت املعاهدددة مبدددأً مضددادا 
لالنتشددددار النددددووي. لكدددددن ال ييفلتفددددت يف األغلدددددب األعددددم إىل قيمدددددة مددددا أحرزتددددده 

 املعاهدة من جناح وما حتظى به من دعم عاملي وما تتسم به من مرونة.
د وجهدددددتيف األنظدددددار أيضدددددا إىل ضدددددرورة التوصدددددل إىل حدددددل ملسدددددألتني وقددددد - 96

حمددددددددتني مثريتددددددني للقلدددددددق. ففددددددي ضدددددددوء االتفدددددداق الدددددددذي ك التوصددددددل إليددددددده يف 
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يف احملادثدددددددات السداسدددددددية األطدددددددراف والدددددددذي تضدددددددمن  2005أيلول/سدددددددبتمرب 
جمموعددة مدددن املبدددادئ لندددزع السدددالح الندددووي مددن شدددبه اجلزيدددرة الكوريدددة علدددى حندددو 

ندده، يعددد اسددتمرار الطريددق املسدددود بشددأن شددبه اجلزيددرة الكوريدددة ميكددن التحقددق م
أمددددرا خميبددددا ل مددددال علددددى وجدددده اخلصددددوص. ومددددن ناحيددددة أخددددرى، يتعددددني علددددى 
دن الوكالددة الدوليدة للطاقدة الذريددة مدن أن تطمددئن  مجهوريدة إيدران اإلسددالمية أن متك 

كلتدددا   العددامل إىل أن طدددابع أنشدددطتها النوويدددة قاصددر علدددى األغدددراض السدددلمية. ويف
احلدددددالتني، يلدددددزم إ ددددداد حلدددددول ليسدددددت سدددددلمية فحسدددددب، ولكدددددن تددددددعم أيضدددددا 

 مصداقية معاهدة منع انتشار األسلحة النووية.
ورغدددم إحدددراز قددددر مدددن التقددددم حندددو ندددزع السدددالح، فدددال تدددزال األسدددلحة  - 97

النوويدددة موجدددودة يف أرجددداء العدددامل بددداآلالف، والكثدددري منهدددا ينتظدددر ضدددغطة زنددداد. 
فددددد ن إجدددددراء جتدددددارب الختبدددددار قدددددذائف جديددددددة يف عدددددام وعدددددالوة علدددددى ذلدددددك، 

، أبرز مسألة عددم وجدود صدك متعددد األطدراف يدنظم أمدور القدذائف. 2006
وإذا أردنددددا تفددددادي حدددددوث انتشددددار نددددووي متالحددددق، فيجددددب بددددذل مزيددددد مددددن 
اجلهدددود الدوليدددة املتضدددافرة لبنددداء تفددداهم مشدددرتك بشدددأن أكثدددر التهديددددات النوويدددة 

اجلددددل القددائم بدددني َمدددن يصدددرون علددى ندددزع السدددالح قبدددل إحلاحددا. وإندددين أرى أن 
اختددداذ مزيدددد مدددن تددددابري عددددم االنتشدددار وَمدددن يطدددالبون بعكدددس ذلدددك،  مدددل يف 

 طياته بذور فشله، فاألمران ضروريان كالةا لألمن.
، كدددددان مدددددن دواعدددددي 2006وأثنددددداء زيدددددار  جلنيدددددف يف حزيران/يونيددددده  - 98

و أكثددر اسددتعدادا بكثددري ممددا كددان سددروري أن وجدددت أن مددؤمتر نددزع السددالح يبددد
يف السنوات األخدرية للمضدي قددما وفقدا لربندامج للعمدل. فللمدرة األوىل يف عقدد 
مدن الدزمن، يعمدل املدؤمتر علددى أسداس جددول زمدين متفددق عليده، مدع بدذل جهددود 
خاصدددة لتجسددديد الشدددواغل األمنيدددة جلميدددع الددددول. ويف جنيدددف، أقدددررت بأةيدددة 

اد الروسددددي والصددددني بشددددأن منددددع تسددددليح الفضدددداء املقرتحددددات املقدمددددة مددددن االحتدددد
اقرتحتدده الواليددات  اخلددارجي، ووجهددتيف األنظددار إىل عناصددر صددك غددري مسددبوق،

املتحددددة األمريكيدددة، لوقدددف إنتدددا  املدددواد االنشدددطارية ألغدددراض صدددنع األسدددلحة. 
 وآمل أن متثل هذه اخلطوات بداية حلقبة جديدة مثمرة.

الذريدددددة عملهدددددا املمتددددداز يف التحقدددددق  وتواصدددددل الوكالدددددة الدوليدددددة للطاقدددددة - 99
والتأكددددددد مددددددن االمتثددددددال للجوانددددددب العمليددددددة يف تنفيددددددذ معاهدددددددة عدددددددم انتشددددددار 
األسددلحة النوويددة. وييفعددد  مددنح جددائزة نوبددل للسددالم لألمددني العددام للوكالددة، حممددد 
الربادعدي، بالنيابدة عددن الوكالدة، دلديال آخددر علدى الددور الددذي ال غدا عنده الددذي 

 ة حاليا.يؤديه هو واملنظم
ويسددددددعدين أيضدددددددا أن أيفشدددددددري إىل أن جملدددددددس األمدددددددن جددددددددد يف  - 100

( بدددددأن تقدددددوم 2004) 1540مطلبددددده الدددددوارد يف قدددددراره  2006نيسدددددان/أبريل 
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مجيددع الدددول بسددن وإنفدداذ تدددابري قانونيددة وتنظيميددة وطنيددة فعالددة حتظددر، يف مجلددة 
 أمور، على أي جهة من غري الدول حيازة أسلحة الدمار الشامل.

يف االحتدددداد ”املعنددددون  2006ويف تقريددددري الصددددادر يف نيسددددان/أبريل  - 101
، أكدددت علددى التددأثري احملتمددل املدددم ر الددذي ميكددن أن نل فدده “اإلرهدداب مواجهددة

أي هجددددددوم إرهددددددايب نددددددووي أو بيولددددددوجي أو كيميددددددائي أو إشددددددعاعي. ويف ذلددددددك 
أي إسددداءة اسدددتعمال جهدددات مدددن  -التقريدددر أشدددرت إىل أن اإلرهددداب البيولدددوجي

يعدد واحددا مددن أهدم األخطددار  - الددول للعناصددر واملدواد السدمية البيولوجيددة غدري
املتصدددلة بالسدددالم واألمدددن الددديت ال تعددداو معاجلدددة كافيدددة. واقرتحدددت لدددذلك إقامدددة 
منتدددى يضددم معددا األطددراف املعنيددة الرئيسددية يف جمددال التكنولوجيددا احليويددة لتددوفري 

 اءة استعمال التكنولوجيا احليوية.الزخم الالزم ملبادرة عاملية لتقليل أخطار إس
وال يددددزال انتشددددار األسددددلحة الصددددغرية يشددددكل هتديدددددا خطددددريا للسددددالم  - 102

واألمدددن يف كثدددري مدددن منددداطق العدددامل. فهدددذه األسدددلحة، رغدددم صدددغرها، ميكدددن أن 
، التزمددددددت الدددددددول األعضدددددداء بددددددأن 2001تتسددددددبب يف دمددددددار كبددددددري. ويف عددددددام 

املشدددددروع باألسدددددلحة الصدددددغرية تتصددددددى علدددددى وجددددده االسدددددتعجال لالجتدددددار غدددددري 
واألسدددددلحة اخلفيفدددددة. وقدددددد أثلدددددج صددددددري اعتمددددداد اجلمعيدددددة العامدددددة يف كددددددانون 

ددن الدددول مددن التعددرف علددى األسددلحة  2005األول/ديسددمرب  لصددك دويل ميك 
الصدددغرية واألسدددلحة اخلفيفدددة غدددري املشدددروعة وتعقبهدددا. ومدددع ذلدددك، فقدددد شدددعرت 

السدتعراض التقدددم  2006يف عدام  يبدة أمدل ألن مدؤمتر األمدم املتحدددة املعقدود 
احملدددرز يف تنفيدددذ برندددامج العمدددل املتعلدددق باألسدددلحة الصدددغرية انتهدددى دون االتفددداق 
علدددى اختددداذ مزيدددد مدددن التددددابري يف هدددذا الصددددد. وعلدددى الدددرغم مدددن ذلدددك، فددد ن 
املدددؤمتر جندددح يف جعدددل هدددذه القضدددية حمدددط اهتمدددام اجملتمدددع الددددويل الدددذي ال يدددزال 

عمدددل باعتبددداره اإلطدددار األساسدددي للتددددابري الراميدددة إىل  ملتزمدددا بوضدددوح بربندددامج ال
 كبح االجتار غري املشروع  ذه األسلحة.

والتحديات املختلفة اليت نواجههدا اليدوم هدي أعظدم مدا صدادفناه منهدا  - 103
علددددى اإلطددددالق وأكثرهددددا تنوعددددا بددددل وأشدددددها خطددددرا مددددن نددددواح كثددددرية. وسددددوف 

شدرتك ونوعدا مدن التفكدري املبتكدر تستلزم هدذه التحدديات مسدتوى مدن االلتدزام امل
وإجدددددراءات عمليدددددة مدددددن جاندددددب مجيدددددع الددددددول األعضددددداء لكدددددي نثبدددددت كفاءتندددددا 
للتصدددي لتلددك التحددديات. ور يدديت لألمددم املتحدددة يف القددرن احلددادي والعشددرين 
هددي ر يددة يتضددح فيهددا إصددرارنا املتزايددد علددى التحددرك علددى ثددالث جبهددات هددي 

ن واحددددد معددددا. فهدددذه القضددددايا مرتابطددددة األمدددن والتنميددددة وحقددددوق اإلنسدددان، يف آ
بشدددكل ال تنفصدددم عيفدددراه، ألن كدددال منهدددا متوقدددف علدددى اآلخدددر ومعدددزز لددده يف آن 

 واحد. والفشل هنا احتمال غري مطروح ألن عواقبه وخيمة.
 الفصل الرابع
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 حقوق اإلنسان وسيادة القانون والشؤون اإلنسانية  
 سيادة القانون  

مدددن أجدددل ضدددمان مروعدددة  أعقددداب حددرب نشددئت األمدددم املتحددددة يفأيف  - 104
القدددانون الددددويل، مبدددا يف ذلدددك مؤسسدددة علدددى الددددول العالقدددات بدددني أن تصدددبح 

هدددو  “سدديادة القدددانون”الشخصدددية اإلنسددانية. ومفهدددوم حقددوق اإلنسدددان وكرامددة 
وتنطبددق هددذه املبددادئ علددى الصددعيد  عمددل املنظمددة ورسددالتها.القددوام األساسددي ل

. وبالفعددل، أكددد إعددالن األلفيددة جمددددا التددزام الدددويل وداخددل الدددول سددواء بسددواء
األمدددن أهدددم إطدددار علددى اإلطدددالق لتعزيدددز بسددديادة القددانون بوصدددفها الددددول مجيددع 

 اإلنسانيني.االزدهار و 
تطدور علدى مددى العقدد املاضدي يف كان أبدرز وعلى الصعيد الدويل،   - 105

الددددددوليتان مثلدددددت احملكمتدددددان اجلنائيتدددددان فقدددددد جمدددددال العدالدددددة اجلنائيدددددة الدوليدددددة. 
 و 1993ليوغوسددالفيا السددابقة ورواندددا اللتددان أنشددأةا جملددس األمددن يف عددامي 

احملدددداكم منددددذ إنشدددداء احملكمددددة هددددذه ، علددددى التددددوايل، اجليددددل األول مددددن 1994
اإلرادة اجلماعيددة اتضددحت مددن هدداتني احملكمتددني و نددورنرب . يف العسدكرية الدوليددة 

الدددويل بددأن متددر دون للقددانون  اجلسدديمةعدددم السددماح لالنتهاكددات العازمددة علددى 
وسدديكون مدن املهددم االسدتمرار يف كفالددة عمدل احملكمتددني بفعاليدة وكفدداءة  ب عقدا

التعددداون بدددذل كامدددل أشدددجع الددددول األعضددداء علدددى إين و كدددي تنجدددزا مهامهمدددا. 
 لدى طلبهم.وتسليمهما املتهمني هلما 

الحقدة ومن أهدم إجندازات هداتني احملكمتدني ورمبدا أبقاهدا هدو جعدل امل - 106
هدددذه  عدتوقدددد سدددا هدددذه اجلدددرائم ممارسدددة مقبولدددة.ملدددرتكيب  بكدددل قدددوة القضدددائية

إنشدددددداء احملكمددددددة اخلاصددددددة لسددددددرياليون والدددددددوائر علددددددى  بالفعددددددلاجلهددددددود الرائدددددددة 
عمليدددة تكدددوين هدداتني اهليئتدددني القضدددائيتني ففددي  يف حمددداكم كمبوديدددا. االسددتثنائية
خدددددربات احملكمتدددددني طبقدددددت املنظمددددة دروسدددددا هامددددة مسدددددتفادة مددددن اجلديدددددتني، 

مشدددداركة كلتاةددددا اجليددددل الثدددداين  كفلددددت حمكمتدددا األوليدددني. و ددددالف سددددابقتيهما،  
 والدويل.إىل جانب القانون القانون الوطين تطبيق و  ،نيوطنيومدعني  قضاة 
 1644، طلددب إيل  جملددس األمددن يف قددراره 2005عددام مددع هنايددة و  - 107

ان ويل للبنددددذات طدددابع ( البددددء يف عمليدددة هتددددف إىل إنشددداء حمكمدددة 2005)
والددذي أسددفر عددن  2005فربايددر /شددباط 14نتيجددة للتفجددري الددذي حدددث يف 

ويف سدددياق سدددرينا  مقتدددل رئددديس الدددوزراء اللبنددداين السدددابق رفيدددق احلريدددري وآخدددرين.
إنشدداء هددذه احملكمددة، سددتكفل األمانددة العامددة تطبيقهددا أعلددى معددايري العدالددة حنددو 

بوروندددي، وعمددال بقددرار بشددأن فة إىل ذلددك، باإلضدداو  عملهددا.أدائهددا لالدوليددة يف 
آليدددددات يضدددددم (، تتبدددددع األماندددددة العامدددددة هنجدددددا 2005) 1606جملدددددس األمدددددن 

لمسددددداءلة القضدددددائية وغدددددري القضدددددائية مدددددن خدددددالل مناقشدددددات مدددددع السدددددلطات ل



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

44 

 

جلندددددة للحقيقدددددة إلنشددددداء كيدددددانني اثندددددني ةدددددا اإلطدددددار القدددددانوين بشدددددأن البورونديدددددة 
األماندددة العامدددة علدددى سدددتحرص  ،اجلهدددود ويف سدددياق هدددذه حمكمدددة.و واملصددداحلة، 

 احملاكم السابقة.جتارب من املستخلصة الدروس االستفادة من 
جتسديدا جلهدد  2002عدام يف كان إنشداء احملكمدة اجلنائيدة الدوليدة و  - 108

االلتدددزام و  ،إلفدددالت مدددن العقدددابالقضددداء علدددى ظددداهرة ا مدددن أجدددل الاسدددتمر طدددوي
جددرائم  وأجرميددة اإلبددادة اجلماعيددة مددن خددالل سدديادة القددانون بددأن مددن يرتكددب 

وأظهددرت  العدالددة بعددد اآلن.يددد جددرائم حددرب لددن يفلددت مددن  وأضددد اإلنسددانية 
تضددمن عدددم ة عامليددهددذه اخلطددوة اهلامددة التددزام اجملتمددع الدددويل بوضددع آليددة دائمددة و 

قدد و  .طدورةالبالغدة اخلهدذه اجلدرائم علدى ارتكداب  ةبدو باإلفالت من العقالسماح 
للمحكمدددددة اجلنائيدددددة  أطرافدددددا يف نظدددددام رومدددددا األساسددددديدولدددددة  100أصدددددبحت 
اختدداذ السددلطات القانونيددة النظددام يددن  علددى ن أومددن اجلوانددب املهمددة  .الدوليددة

، 2004ومندددذ عدددام  الوطنيددة إجدددراءات قبدددل ممارسدددة الواليدددة القضدددائية الدوليدددة.
أوغنددددددا ومجهوريدددددة الكونغدددددو يف حتقيقدددددات يف حددددداالت إجدددددراء احملكمدددددة بددددددأت 
 جملدس األمدن إىل احملكمدة.وهدذه احلالدة األخدرية حمالدة مدن  ؛ة ودارفدورالدميقراطيد

جددددرائم ييفدددد عى أنددده ارتكدددب مدددواطن كونغددددويل اعتقدددل ، 2006مدددارس /ويف آذار
دائرة الدد، قامددت 2005أكتددوبر /ويف تشددرين األول. ل إىل احملكمددةيددحأو  ،حددرب

لددرب مسدة مددن كبددار قدادة جدديش ااعتقددال خلأوامددر محكمددة ب صددار االبتدائيدة لل
وغندددا مندددذ أجددرائم ضددد اإلنسددانية وجددرائم حددرب يف ارتكدداب بشددأن للمقاومددة 

. وسدددددديمثل توسدددددديع نطدددددداق مشدددددداركة الدددددددول األعضدددددداء يف 2002يوليدددددده /متددددددوز
 احملكمة اجلنائية الدولية حتديا آخر يف جمال العدالة الدولية.

 سدددديما العدالددددة االنتقاليددددة يف اجملتمعددددات الدددديت متددددر وتعددددد العدالددددة، ال - 109
السدالم. ويف مواجهدة مدن لبندات لبندة أساسدية  ،بعدد الصدراع ما ةبصراع أو مبرحل

اعتبدددار أن يكفدددل لمجتمدددع الددددويل ينبغدددي لعكدددس ذلدددك، املؤديدددة إىل الضدددغوط 
أبدددا أال يكددون اختيارنددا  ددب  ،واقددعالففددي كدداملني.  متالعدالددة والسددالم مطلبددني

كددددال حتقيددددق  إىل سددددعي لا كنددداممالسدددالم، حدددد  وإن مل يكددددن  وأمدددا بددددني العدالددددة 
الراسددد  ألن موقفندددا هدددذا أمدددر مهدددم بصدددفة خاصدددة . و يف آن واحدددد معدددااهلددددفني 

 جلرائم الدولية.اسيظل دوما أنه ال عفو عن ارتكاب 
 2004أغسددددددطس /آب 23يف تقريددددددري املددددددؤر  وضددددددحت وكمددددددا أ - 110

االنتقاليددددددة يف  مددددددن  صددددددوص سدددددديادة القددددددانون والعدالددددددةألىل جملددددددس ااملقدددددددم إ
يف  ،بعددد الصددراع، فدد ن سدديادة القددانون مددا ةت الدديت متددر بصددراع أو مبرحلدداجملتمعددا

تشددري إىل مبدددأ للحكددم نضددع فيدده كددل األشددخاص واملؤسسددات  ،هددذا السددياق
قددوانني طبقدا لللمسدداءلة  ،مبدا يف ذلددك الدولدة ذاهتدا ،العامدة واخلاصددة ،تنداايوالك

عديدددددد مدددددن هنددددداك و  مدددددع القواعدددددد واملعدددددايري الدوليدددددة حلقدددددوق اإلنسدددددان.متسدددددقة 
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توسدديع نطدداق باينددة بمتبدددرجات يتعلددق عملدده منظومددة األمددم املتحدددة قطاعددات 
يف جمدددال بندددداء وحنددددن نسدددعى،  سددديادة القدددانون، مبدددا يف ذلددددك العدالدددة االنتقاليدددة.

مددن و  جهددود.فيمددا نبذلدده مددن فعاليددة التسدداق و الكفالددة اإىل  السددالم علددى األقددل، 
الدديت ستسدداعد الدددول علددى   ،المجلنددة بندداء السددإنشدداء  مددؤخرا  يشددجعين أندده ك 

 ضطربة من العامل.سيادة القانون يف املناطق املكفالة إعالء 
األمددددددم هيئددددددات سدددددديادة القددددددانون يف عمددددددل كمددددددا ينبغددددددي أن تطبددددددق  - 111

ويسددددرين قيددددام جملدددددس األمددددن مددددؤخرا بتجديدددددد التزامدددده بكفالددددة وجدددددود  املتحدددددة.
قددددوائم اجلددددزاءات، إجددددراءات عادلددددة وواضددددحة إلدرا  األفددددراد والكيانددددات علددددى 

 نسانية.اإليف احلاالت ستثناءات االنح ملو  ،منها همرفعلو 
أمددددام اجلمعيددددة العامددددة عددددن احلاجددددة إىل  ، حتدددددثتيف 2004ويف عددددام  - 112

هنددا أووصددفتها ب نطاقهددا يف مجيددع أحندداء العددامل.وتوسدديع اسددتعادة سدديادة القددانون 
هدددي الددديت تفدددرض تكدددون القدددوة مدددن أن  البددددالقدددوة سدددبيال إىل احلدددق  عدددل إطدددار 
أحندداء العددامل، خمتلددف وحددذرت مددن أن سدديادة القددانون تتعددرض للخطددر يف  احلددق.

ن تلتددزم األمددم املتحدددة أو ددب  ة.عديدددأمدداكن حيددث  ددري جتاهددل القددوانني يف 
 نتمسددكأن كفالددة فرديددة، ببصددفتها الفيهددا كددل دولددة عضددو و بصددفتها اجلماعيددة، 

د عيف علددى كددل الصيفدد اوأن نعززهدد تنددام ددذه املبددادئ القانونيددة الدديت تشددكل عمدداد منظ
 .ويف مجيع احلاالت

 
 حقوق اإلنسان  

ألةيدددددة وحممدددددودا كبدددددريا إعدددددالًء   علدددددى مددددددى العقدددددد املاضدددددي شدددددهدنا - 113
ؤمتر والوثيقددة اخلتاميددة ملددوأكددد إعددالن األلفيددة  حقددوق اإلنسددان يف عمددل املنظمددة.

ن حقددددوق الددددذي مددددؤداه أ يساسدددداألاملبدددددأ جمددددددا  2005لعددددام القمددددة العدددداملي 
 ومسؤولية مشرتكة ملنظومة األمم املتحدة ككل.ركيزة حمورية تشكل اإلنسان 

احلدق يف  هدامجيدع حقدوق اإلنسدان، مبدا فيمراعداة تعمديم ظل هددف و  - 114
عددددام منددددذ ا بدددددأهتيف الدددديت  األمددددم املتحدددددةإصددددالح جهددددود حمددددورا لسلسددددلة التنميددددة، 
مفوضدددية مدددل عوهدددو هددددف مدددن األهدددداف املهمدددة الددديت يركدددز عليهدددا . 1997

األعمدددددال و  ةاملعياريددددداألعمدددددال تعزيدددددز الدددددروابط بدددددني جمدددددال حقدددددوق اإلنسدددددان يف 
وقدددد حتقدددق تقددددم يف هدددذا  نظومدددة األمدددم املتحددددة.الددديت تضدددطلع  دددا م ةالتنفيذيددد

التقدددم،  اوبندداء علددى هددذ املنظومددة يف عديددد مددن اجملدداالت.الصدددد علددى نطدداق 
، إىل 2005 و 2002 عدداميلمددم املتحدددة عددن إصدالح األ ي  دعدوت يف تقريددرَ 
دعم الددول األعضداء يف جهودهدا لدأكثدر تركيدزا علدى حندو هتمام الاضرورة إيالء 
أوىل و  .تهددداومحاي تعزيددز حقددوق اإلنسددانلبندداء نظددم وطنيددة أكثددر قددوة اهلادفددة إىل 

سياسدددديا غددددري مسددددبوق لتعزيددددز قدددددرة تأييدددددا  2005لعددددام القمددددة العدددداملي  رمددددؤمت
تعزيددددز علددددى العمددددل علددددى إدمددددا  مكتبهددددا و حلقددددوق اإلنسددددان املفوضددددة السددددامية 
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 يف السياسات الوطنية.ومحايتها حقوق اإلنسان 
الددددذي ويف مددددؤمتر القمددددة العدددداملي، قبلددددت الدددددول األعضدددداء اقرتاحددددي  - 115

مدددة، و داخدددل املنظ دددا الالئدددق ى سدددتو علدددى املحقدددوق اإلنسدددان  ترسدددي مدددؤداه أن 
انتخابددا معيددة العامددة حلقددوق اإلنسددان، تنتخبدده اجل اجملسدديقتضددي منهددا أن تنشدد  

يعمددددددل جنبددددددا إىل جنددددددب مددددددع جملددددددس األمددددددن واجمللددددددس االقتصددددددادي ل، امباشددددددر 
، اختدددذت اجلمعيدددة العامدددة قدددرارا ب نشددداء 2006مدددارس /واالجتمددداعي. ويف آذار

الرئيسددددددية صددددددائ  اخلليحددددددل حمددددددل جلنددددددة حقددددددوق اإلنسددددددان. وإحدددددددى  اجمللددددددس
يددع البلدددان وفدداء مجمدددى باسددتعراض هددي أندده سدديقوم، بصددفة دوريددة، لمجلددس ل

سددددتعراض لالفيمدددا نددد  حقدددوق اإلنسدددان، وذلدددك مدددن خدددالل آليدددة  ابالتزاماهتددد
البددددالغ خددددب أعضدددداء اجمللددددس ، انتيف 2006أيار/مددددايو  9ويف الشددددامل.  دوريالدددد

مدددع اجمللدددس بالتعددداون علدددى أكمدددل وجددده ، وأعلندددوا التدددزامهم عضدددوا 47عدددددهم 
شددداركتيف و  .تهدددايتعزيدددز حقدددوق اإلنسدددان ومحاجمدددال املعدددايري يف  رفعبدددأوالتمسدددك 
لددددورة األوىل يف ب لقددداء كلمدددة يف افتتددداح اكبدددار الشخصددديات عديدددد مدددن  ضدددمن 

. وكددددان مددددن بددددني اإلجددددراءات اهلامددددة الدددديت اختددددذت 2006حزيران/يونيدددده  19
االختفداء القسدري الدوليدة حلمايدة مجيدع األشدخاص مدن تفاقية االاعتماد اجمللس 

اجمللددددس كمددددا قددددرر   .صددددليةالشددددعوب األوإعددددالن األمددددم املتحدددددة املتعلددددق حبقددددوق 
 بدددني الددددورات:ملدددا إنشددداء فدددريقني عددداملني حكدددوميني دوليدددني مفتدددوحي العضدددوية 

، واآلخددددر الشدددداملالسددددتعراض الدددددوري الطرائددددق اخلاصددددة ب ليددددة الصددددو  أحدددددةا 
ن مسدددددألة اسدددددتعراض مجيدددددع الواليدددددات واآلليدددددات أبشدددددحمدددددددة توصددددديات لصدددددو  

مدددن أجدددل بتحسدددينها وترشددديدها،  ، والقيدددام، عندددد الضدددرورة،واملهدددام واملسدددؤوليات
 .تقدمي الشكاوىالفنية وإجراءات شورة املنظام لإلجراءات اخلاصة و إقامة 
قبدددوال واضدددحا ال  2005لعدددام نتدددائج مدددؤمتر القمدددة العددداملي مثلدددت و  - 116

ن امحايددة السددكعددن باملسددؤولية اجلماعيددة الدوليددة  مددن مجيددع احلكومددات لددبس فيدده
ضدددد املرتكبدددة رب والتطهدددري العرقدددي واجلدددرائم مدددن اإلبدددادة اجلماعيدددة وجدددرائم احلددد

وأعربت الددول األعضداء للمدرة األوىل علدى اإلطدالق عدن االسدتعداد  اإلنسانية.
ذا الغددرض، يف الوقددت املناسددب وبطريقددة حامسددة حتقيقددا هلددالختدداذ إجددراء مجدداعي 

وعجددددز الوسددددائل السددددلمية يف حددددال ثبددددوت قصددددور جملددددس األمددددن، عددددن طريددددق 
يدددا لوعددد األمددم دوميثددل القددرار جتبددني  عددن محايددة سددكاهنا. الالسددلطات الوطنيددة 

باسددتعداد أقوالنددا  ددب أن نقددرن  ندداإال أن، “ال تكددرار لددذلك أبدددا” هبأندداملتحدددة 
 حقيقي الختاذ إجراءات.

 ،“يف جدو مدن احلريدة أفسدح” املعندون تقريدريتقددمي وعقب    - 117
( 2005ر/مددايو أصدددرت املفوضددة السددامية حلقددوق اإلنسددان خطددة عملهددا )أيا

ويف أوائددددل عددددام  لة الجتدددداه املفوضددددية يف املسددددتقبل.مالدددديت تعددددرض فيهددددا ر يددددة شددددا
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سدددددرتاتيجية لفدددددرتة الالدددددإلدارة  أول خطدددددةالسدددددامية املفوضدددددة صددددددرت أ، 2006
الر يددة الددواردة حتقيددق اخلطددة كيددف هتدددف املفوضددية إىل هددذه . وتوضددح السددنتني
العمدددل الددديت سدددرتكز عليهدددا عمدددل، وتقددددم استعراضدددا شدددامال جملددداالت اليف خطدددة 

سدددداندت ، 2005عددددام ويف خريددددف  مددددن مددددوارد.لددددذلك املفوضددددية ومددددا سدددديلزم 
امليزانيددددة العاديدددددة بددددأن قددددررت مضدددداعفة ذ اخلطددددة اجلديدددددة يدددداجلمعيددددة العامددددة تنف

فددددرتة السددددنتني وهددددذا مددددؤداه بالنسددددبة ل للمفوضددددية علددددى مدددددى  ددددس سددددنوات.
 20 هقدددر إضددايف ل وإتاحددة متويددوظيفددة إضددافية  91تددوفري ، 2006-2007

 .مليون دوالر
مددن ثغددرات جملموعددة متنوعددة هتمددام الوتدددعو خطددة العمددل إىل إيددالء ا - 118

اختدداذ إجددراءات متضددافرة مددن تشددري إىل ضددرورة و  ،التنفيددذ علددى الصددعيد امليددداين
العمددل مددع البلدددان علددى سددد تسددتهدف مددم املتحدددة قبددل املفوضددية ومنظومددة األ

وتقدددددود وإعماهلدددددا.  محايدددددة حقدددددوق اإلنسدددددانة يف للفعاليددددد اتلدددددك الثغدددددرات حتقيقددددد
تابعددددددة لتقريددددددري يف سددددددياق امله الددددددذي أنشددددددأتيف  “2اإلجددددددراء برنددددددامج ”املفوضددددددية 

تعزيز األمدم املتحددة: برندامج إلجدراء املزيدد ”املعنون ، و 2002الصادر يف عام 
جمموعددة األمددم املتحدددة الوكدداالت األعضدداء يف  وذلددك مبشدداركة، “مددن التغيددريات

ى علد 2تنفيدذ اإلجدراء مدع تزايدد و اللجندة التنفيذيدة للشدؤون اإلنسدانية. و  اإلمنائية
اجلهدود األوسدع نطاقدا  لتوجيدهاملزيدد مدن االهتمدام  إيدالءيلزم الصعيد القطري، سد

لكفالدددة أن تسدددهم الددديت تبدددذهلا منظومدددة األمدددم املتحددددة علدددى الصدددعيد القطدددري، 
نسددان محايدة حقددوق اإلعلددى الوطنيدة  اتلقدددر اتنميدة مواصددلة يف علدى حنددو فعدال 

 بشكل أكثر فعالية واستدامة.
مواءمدددددة معاهددددددات تقددددددما يف مبوجدددددب وحققدددددت اهليئدددددات املنشدددددأة  - 119

وسددددائل مسدددداعدة الددددددول األطددددراف علددددى الوفددددداء دراسدددددة أسدددداليب عملهددددا ويف 
حاليدددددا مبدددددادئ تتدددددوافر و  واجباهتدددددا املتعلقدددددة بددددداإلبال .الفنيدددددة وإجنددددداز بالتزاماهتدددددا 
، وهددددددي متاحددددددة السددددددتخدام الدددددددول ة أساسددددددية موحدددددددةوثيقددددددلصددددددو  توجيهيددددددة 
، أعددددت املفوضدددة السدددامية ورقدددة مفاهيميدددة 2006مدددارس /ويف آذار األطدددراف.
هيئددددة إنشددداء عمدددل بشددددأن الاملقددددرتح الدددوارد يف خطددددة مبزيدددد مددددن التفصددديل تشدددرح 

االعتمددداد عليددده يف ساسدددا ميكدددن أتدددوفر هدددي . و معاهددددةمبوجدددب موحددددة دائمدددة 
 .إلصالحاارات يخاستطالع 

يف محايدددددددة حقدددددددوق دورا هامدددددددا  آليدددددددات اإلجدددددددراءات اخلاصدددددددةأدت و  - 120
إىل حزيران/يونيدددده  2005سددددبتمرب /مددددن أيلددددولاملمتدددددة فددددي الفددددرتة ف اإلنسددددان.
 40ببعثددددات لتقصددددي احلقددددائق يف أكثددددر مددددن هددددذه اآلليددددات ، قامددددت 2006
بلددا يف  125إىل  رسدالة 900وخالل الفرتة نفسدها، أرسدلت أكثدر مدن  بلدا.

كمدددا أجدددرت  شدددخ . 2 500مدددا يقدددرب مدددن نددداطق العدددامل، مشلدددت مجيدددع م
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 يف اجملاالت املواضيعية املتعلقة بوالياهتا.الرائدة عددا من الدراسات 
الدديت وضددعتها عمددل الإلصددالح وخطددة له ربنددامج الددذي وضددعتيف وفقددا للو  - 121

يف جمددددال املشدددداركة املفوضددددية علددددى تعزيددددز جهودهددددا تعكددددف املفوضددددة السددددامية، 
، افتتحددت املفوضددية 2005ففددي عدام  زيدادة عملياهتددا امليدانيدة.علددى و ة، القطريد

 ثالثة مكاتب جديدة يف أوغندا وغواتيماال ونيبال.
مكتدددب املفوضدددية يف نيبدددال بواليدددة واسدددعة النطددداق حلمايدددة يضدددطلع و  - 122

رصدد يف مجيدع للأنشدطة االضدطالع بحقوق اإلنسان وتعزيزها، بطدرق مدن بينهدا 
يف نيسدددان/أبريل الددديت جدددرت املظددداهرات واالحتجاجدددات وخدددالل  أحنددداء البلدددد.

أحنداء البلددد خمتلدف يف واملنتشددرة الرصددد التابعدة للمفوضدية  ةفرقدأ، قامدت 2006
 1 000مددددن  أكثددددر زيددددارةالعنددددف، و ردع املسدددداعدة علددددى و  بتوثيددددق األحددددداث،

وجددود مكاتددب إقليميددة يف أحندداء البلددد، وبفضددل  نوا رهددن االحتجدداز.اشددخ  كدد
مكنهدا مدن الشدارع، حظيدت املفوضدية بوضدع فريدد د على مستوى وممارسة الرص
 على املستوى امليداين.يف محاية حقوق اإلنسان املساةة 

ليشددددددددددديت يف  - يف تيمددددددددددور جدددددددددددرتأحددددددددددداث العندددددددددددف الدددددددددديت إزاء و  - 123
ليشددديت إىل األمدددم  - ، طلبدددت حكومدددة تيمدددور2006نيسدددان/أبريل وأيار/مدددايو 

ىل إ طلبدددتيف عندئدددذ و  األحدددداث.تلدددك ض املتحددددة إنشددداء جلندددة مسدددتقلة السدددتعرا
 - تيمددددورلسددددتقلة املاصددددة التحقيددددق اخلإنشدددداء جلنددددة أن تتددددوىل املفوضددددة السددددامية 

 هليشدديت يف متوز/يوليدد - عملهددم يف تيمددورأعضدداء اللجنددة  أدوبددودعمهددا.  ليشدديت
 .2006حبلول تشرين األول/أكتوبر تقريرهم وسيقدمون إيل   ،2006

أن بيندددت كيدددف ، “ جدددو مدددن احلريدددة أفسدددحيف”املعندددون ويف تقريدددري  - 124
لعمدددددل  ةالثالثدددددالركيدددددزة ، إىل جاندددددب التنميدددددة واألمدددددن، تشدددددكل حقدددددوق اإلنسدددددان

 عهددد التنفيددذ.هددو جديدددا،  دخلددت قضددية حقددوق اإلنسددان عهددداوقددد  املنظمددة.
وفيمددا ال يددزال قيددد النظددر، العددام املاضددي، فيمددا اعتمددد يف هددذا التطددور يتضددح و 

باآلمددال املعددرب أفضددل للوفدداء علددى حنددو املتحدددة سددتؤهل األمددم مددن إصددالحات 
 امليثاق.عنها يف 

 
 الديمقراطية والحكم الرشيد  

 احلكددددم الدددددميقراطي.حنددددو حتقيدددق تقددددما كبددددريا املاضددددي شدددهد العقددددد  - 125
عدن طريدق انتخابدات تنافسدية أكثدر عددددا املختدارة احلكومدات واليدوم، أصدبحت 

وهددذا يدددل علددى املكاسددب املهمددة  ممددا كانددت عليدده يف أي فددرتة تارنيددة مضددت.
املشداركة تعدد احلريدة واالختيدار. و ممارسدة اليت حتققدت يف جمدال حقدوق اإلنسدان و 

ضدددددرورة جوهريدددددة واالنتخابدددددات التنافسدددددية املتعدددددددة األحدددددزاب اجلامعدددددة العامدددددة 
يف حددد تني غددري كددافيوإن كانتدا وحتقيددق تسدويات سددلمية دائمددة،  لتمكدني الفقددراء
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 ا.مذاهت
شددهدت السددنة املاضددية إجددراء عدددة انتخابددات تارنيددة يف بلدددان وقددد  - 126

واضدددددطلعت األمدددددم املتحددددددة بددددددور رئيسدددددي يف تقددددددمي  .اتخارجدددددة مدددددن صدددددراع
ومجهوريددددة الكونغددددو  وبورونددددديأفغانسددددتان  إجددددراء االنتخابددددات يفيف املسدددداعدة 

شدداركت يف حيددث ، الدميقراطيددة والعددراق وفلسددطني وكددوت ديفددوار وليربيددا وهدداييت
نتخابيددة وتعزيددز االقددوانني السددن  الندداخبني وإدارة مراكددز االقددرتاع وتيسددري تسددجيل

 هددددددداومدددددددن النتدددددددائج املهمدددددددة الددددددديت متخضدددددددت عن اللجدددددددان االنتخابيدددددددة املسدددددددتقلة.
يف للمددددددددددددرة األوىل يف أفغانسددددددددددددتان االنتخابددددددددددددات التشددددددددددددريعية الدددددددددددديت أجريددددددددددددت 

، الددذي يضددم الشددعب )ووليسددي جريغددا(الختيددار جملددس  2005أيلول/سددبتمرب 
وقدددددد اضدددددطلعت األمدددددم املتحددددددة بدددددأكثر  امدددددرأة. 68مقعددددددا، انتخددددداب  249

يف  إجدددددراء االنتخابددددداتيف براجمهدددددا طموحدددددا علدددددى اإلطدددددالق عنددددددما سددددداعدت 
مليددددددون دوالر.  432بنحددددددو بتكلفددددددة قيفدددددددرت ، الدميقراطيددددددة مجهوريددددددة الكونغددددددو

دددر جمهوريدددة الكونغدددو الدميقراطيدددة ف عدددام انتخابدددات متعدددددة األحدددزاب مندددذ مل جتيف
طويلدددة مدددن أزمدددة خارجدددا البلدددد ولددددى إجدددراء هدددذه االنتخابدددات كدددان  ،1965

فقدد اسددتلزمت احلالدة السياسددية واالنتخابيدة املعقدددة يف كدوت ديفددوار األمدد. أمددا 
الدددعم االنتخددايب املقدددم مددن األمددم املتحدددة متثددل يف أشددكال  شددكال جديدددا مددن

الفدددات تعيدددني ممثدددل سدددام لشدددؤون االنتخابدددات  ددددف تيسدددري إ ددداد حلدددول للخ
 االنتخابية.

وسددداعدت األمدددم املتحددددة أيضدددا عشدددرات مدددن البلددددان الددديت طلبدددت  - 127
مثدددل تددددريب  ،االنتخابددداتإلدارة العمليدددات الروتينيدددة بشدددأن املشدددورة أو الددددعم 

واملسدددددداعدة يف تسددددددوية املنازعددددددات االنتخابيددددددة، الفنيددددددني، مددددددوظفي االنتخابددددددات 
ودعددددددم بددددددرامج تثقيددددددف  ،النظددددددام االنتخددددددايببشددددددأن تصددددددميم وإسددددددداء املشددددددورة 

 الندداخبني، وتدددريب الصددحفيني علددى التغطيددة الصددحفية للحمددالت االنتخابيددة،
 تكاليف التسجيل واالقرتاع.تقدير و 

هددذه التطددورات اإل ابيددة، ال يددزال هندداك كثددري مددن مددن رغم علددى الددو  - 128
فتنظددددديم انتخابدددددات جامعدددددة وتنافسدددددية مدددددا هدددددو إال خطدددددوة املهمدددددة. التحدددددديات 
االنتخابددات وتبعددث  .طريددق بندداء الدميقراطيددةكانددت ضددرورية، علددى   واحدددة، وإن

سدددددتكون سدددددريعة املؤسسدددددات والعمليدددددات احلكوميدددددة مزيددددددا مدددددن اآلمدددددال يف أن 
 هموشدددواغل الحتياجدددات املدددواطننياالسدددتجابة 

يف
 ن.و شدددهم  ، مبدددن فددديهم الفقدددراء وامل

د ولتحقيدددق هدددذه اآلمدددال، حتدددول العمدددل يف األمدددم املتحددددة تددددر يا خدددالل العقددد
إىل التصددددي لقضدددايا  اإلدارة العامدددةحقدددل مدددن الرتكيدددز التقليددددي علدددى املاضدددي 
 يف جمال احلكم الدميقراطي.حافلة بالتحديات جديدة 
تعزيز اجلهود الديت تبدذهلا احلكومدات واجملتمدع املددين واألطدراف بغية و  - 129
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دعددائم  الفاعلددة غددري احلكوميددة واملنظمددات اإلقليميددة والدوليددة السدداعية إىل إرسدداء
 2005الدميقراطيدددددة وتوطيددددددها، قدددددرر مدددددؤمتر القمدددددة العددددداملي يف أيلول/سدددددبتمرب 

وبلغدددت التربعدددات الددديت قيفددددمت أو  إنشددداء صدددندوق األمدددم املتحددددة للدميقراطيدددة.
وسدددديمول الصددددندوق مشدددداريع  مليددددون دوالر. 49ذا الصددددندوق أيفعلددددن عنهددددا هلدددد

دة املشددداركة الشدددعبية تتدددوخى متكدددني اجملتمدددع املددددين وتعزيدددز سددديادة القدددانون وزيدددا
 على ممارسة حقوقهم الدميقراطية.الناس وكفالة قدرة 

فعاليددددة وتعمدددل األمدددم املتحددددة حاليددددا مدددع البلددددان مددددن أجدددل كفالدددة  - 130
وحتلددي القضدداة  واحددرتام حقددوق اإلنسددان،وصدددق متثيلهددا للجمهددور، ربملانددات ال

اسددتجابة سددرعة و  ومتتددع وسددائط اإلعددالم باالسددتقالل واحلريددة، بالعدددل والنزاهددة،
مدددع و دددب أن تسددري املشددداركة الدميقراطيددة  عمليددة صدددنع القددرار للشدددواغل احملليددة.

يف يصدددددددوتون جنبدددددددا إىل جندددددددب. وإذا كدددددددان النددددددداس  يدددددددةقددددددددرات احلكومالبنددددددداء 
قددد االنتخابدات ولكدنهم ال يشددعرون بتحسدن حقيقدي يف حيدداهتم اليوميدة، فد هنم 

ولكددددن بدددددون أن تكددددون ات احلكومددددعيفددددززت قدددددرات يصددددابون  يبددددة أمددددل. وإذا 
ولدديس للمسدداءلة أمددام الشددعب، فدد ن هددذه العمليددة ميكددن أن تفيددد القلددة  خاضددعة

عمددددل األمددددم جددددوهر هددددذا التحدددددي املددددزدو  الطويددددل األجددددل األغلبيددددة. وميثددددل 
 تعزيز احلكم الدميقراطي.يف جمال املتحدة 

التنددوع واسددعة جمموعددة ولبلددو  هددذه األهددداف، تقدددم األمددم املتحدددة  - 131
السياسددددددات واملسدددددداعدة بشددددددأن اخلدددددددمات واملشددددددورة مددددددن املسدددددداعدات تشددددددمل 

وحقددددوق اإلنسددددان، والتمثيددددل الربملدددداين،  إىل تعزيددددز نظددددم العدالددددةوترمددددي  ،التقنيددددة
مكافحددددة جهددددود وإصددددالح اإلدارة العامددددة و  واحلكددددم احمللددددي وحتقيددددق الالمركزيددددة،

الوصدددول إتاحدددة ، و الفسدداد، وحتقيدددق املسددداواة بدددني اجلنسدددني، واإلدارة اإللكرتونيدددة
تعاونددددا واجملتمددددع املددددين والددددرأي العدددام. وتتعدددداون األمدددم املتحدددددة  إىل املعلومدددات،
وكددذلك  هددذه الددربامج مددع كثددري مددن الشددركاء واملنظمددات املاحنددة،وثيقددا يف إطددار 

 ربملانية، ومنظمات اجملتمع املدين، وكيانات أخرى.الشبكات المع 
ربط بدددددني الدددددعدددددن طريدددددق  احامسددددد ادور تدددددؤدي أن للربملاندددددات وميكدددددن  - 132

ومددددا فتئددددت األمددددم تقليددددل املنازعددددات. عددددن طريددددق  املددددواطنني والدولددددة، وكددددذلك
وال سدديما  ،بلدددا 50أكثددر مددن تعزيددز هددذه املؤسسددات يف علددى املتحدددة تعمددل 

يف غددددرب أفريقيددددا والدددددول العربيددددة. كمددددا أن حتقيددددق المركزيددددة احلكددددم أمددددر مهددددم 
أحدددوال لدددزم لتحسدددني وي ائيدددة لأللفيدددة.اخلددددمات وحتقيدددق األهدددداف اإلمنإليصدددال 

متسددددددمة إدارة القطدددددداع العددددددام أن تكددددددون اجملتمعددددددات احملليددددددة واحلددددددد مددددددن الفقددددددر 
 القضاء على الفساد.وسرعة االستجابة، وأن يتم كفاءة بال

عددددن ويشددددكل املددددؤمتر الدددددويل للدددددميقراطيات اجلديدددددة أو املسددددتعادة،  - 133
خدددددداص لدددددددعم بشددددددكل سددددددبا منتدددددددى منا مددددددع األمددددددم املتحدددددددة،طريددددددق العمددددددل 
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عقد وسدييف  .النمدو بلدا مدن البلددان الناميدة واملتقدمدة 120الدميقراطية فيما يناهز 
ألول مددرة وذلددك ، 2006املددؤمتر السددادس يف الدوحددة يف تشددرين األول/أكتددوبر 

 “جمتمددددع الدددددميقراطيات”يتعدددداون وإىل جانددددب هددددذا املددددؤمتر،  يف العددددامل العددددريب.
يف حلكدددم الددددميقراطي اجدددل توسددديع نطددداق قبدددول أيضدددا مدددع األمدددم املتحددددة مدددن أ

 اجملتمع الدويل.إطار 
مهمدددددة يف جمدددددال بنددددداء مؤسسدددددات املاضدددددي إجندددددازات وشدددددهد العقدددددد  - 134

الدددول يف مددن أفقددر دميقراطيددة فعالددة يف كثددري مددن البلدددان، مبددا يف ذلددك يف بعددض 
 التطدددورات.تلدددك وقدددد أسدددهمت األمدددم املتحددددة إسدددهاما كبدددريا يف حتقيدددق  العدددامل.

حباجدددة إىل  احلكدددم الددددميقراطي يف كثدددري مدددن املنددداطقنوعيدددة ال تدددزال  ،ومدددع ذلدددك
وتقهقددرت يف يف حددني تعثددرت خطددى التقدددم الدددميقراطي بددل مزيددد مددن التعزيددز، 

بعددد يددوم االقددرتاع بفددرتة إىل مددا ومددا مل يسددتمر االلتددزام والدددعم الدددوليان بعضددها. 
ميكدن احلفداع علدى ال د قدتسفر عن وعدود جوفداء و  قدف ن االنتخابات  طويلة،

 احلكم الدميقراطي والتنمية البشرية.مقومات 
 

 الشؤون اإلنسانية  
 متثدددل املسددداعدة اإلنسدددانية دلددديال ملموسدددا علدددى التدددزام األمدددم املتحددددة - 135
عددن طريددق تقددددمي املسدداعدة الضددرورية والعاجلدددة  ةعاندددااملوختفيددف األرواح ب نقدداذ 

جددراء الصددراعات العنيفددة أو الكددوارث  يلحددق  ددا الدددمار مددنللمجتمعددات الدديت 
أوىل الددددرجات يف سيفددل م التنميدددة، حيدددث املعونددة الغوثيدددة الطارئددة طبيعيددة. وتعدددد ال

وتعيدددنهم علدددى النجددداة مدددن الكدددوارث املعرضدددني لألخطدددار السدددكان أهندددا تسددداعد 
االعتمددداد علدددى الدددذات. وخدددالل علدددى مواصدددلة السدددعي حندددو حتقيدددق املزيدددد مدددن 

ية، قددددم جمتمدددع األنشدددطة اإلنسدددانية املسددداعدة واحلمايدددة السدددنوات العشدددر املاضددد
مفجددددع الددددذين ال يزالددددون يشددددكلون علددددى حنددددو  ،لعشددددرات املاليددددني مددددن املدددددنيني

وحتدددث حاليددا أزمددات متعددددة  الضدحايا الرئيسدديني للصددراعات والقالقددل املدنيددة.
املسدددداعدات إيصددددال ، حبيددددث أصددددبح املختلفددددة بصددددورة متزامنددددة يف أرجدددداء العددددامل

، وال سدديما يف الدددول اهلشددة أو ناميدداانية وانعدددام األمددن يشددكالن حتددديا متاإلنسدد
بلددددغ نددددداء موحدددددا  13، أصدددددرت األمددددم املتحدددددة 1996املنهددددارة. ويف عددددام 

أحاقدددددددت  دددددددم مليدددددددون شدددددددخ   17سددددددداعدة ملبليدددددددون دوالر  1.8جمموعهدددددددا 
فقدددد عشدددر سدددنوات، اآلن، بعدددد مدددرور  أمدددا. املختلفدددة زمدددات يف أرجددداء العددداملاأل

دوالر لتمويددل اليددني ب 4.7تلددتمس تدددبري مددا جمموعدده ت نددداءات موحدددة صدددر 
 بلدا. 26مليون شخ  يف  31خلدمة  اإنسانيبرناجما  18

، أعيدددد 1998يف إطدددار برندددامج اإلصدددالح الدددذي طرحتددده يف عدددام و  - 136
سددعيا  تنظدديم إدارة الشددؤون اإلنسددانية لتصددبح مكتددب تنسدديق الشددؤون اإلنسددانية،

نطددددداق واليدددددة ووسدددددع  العامدددددة. اوفعاليتهددددد ةاإلنسدددددانيألنشدددددطة تدددددرابط اإىل تعزيدددددز 
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السياسددات، والدددعوة إىل وصددو   املكتددب لتشددمل تنسدديق االسددتجابة اإلنسددانية،
وخدددددالل العقدددددد املاضدددددي، قامدددددت األمدددددم املتحددددددة  تقددددددمي املسددددداعدة اإلنسدددددانية.

 وحتسدني التنسدديق علدى املسدتوى امليددداين، ،بددني الوكداالتفيمدا تنسديق البتكثيدف 
 جهود تعبئة املوارد.دعيم وت

، لدديس “يف جددو مددن احلريددة أفسددح”وكمددا ذكددرت يف تقريددري املعنددون  - 137
األخطددار ب مكددان أي بلددد، ضددعيفا كددان أو قويددا، أن يظددل مبعددزل أو مبددأمن مددن 

وحنددن حباجددة اليددوم أكثددر  لحدددود.واملتخطيددة ل الطبيعددةالناشددئة بفعددل اإلنسددان أو 
تحددددة نشددديطة وفعالدددة وخاضدددعة للمسددداءلة املمدددم أن تكدددون األمدددن ذي قبدددل إىل 
 اإلنسدددانية. املسددداعدةيف جمدددال  ندددالتحدددديات املاثلدددة أمامالتصددددي لوقدددادرة علدددى 
يف إجندداز إصددالح  2005ذه الغايددة، شددرعت األمددم املتحدددة يف عددام وحتقيقددا هلدد

بالفعدددل عدددن نتدددائج منقدددذة بددددأ يسدددفر شدددامل لنظدددام األنشدددطة اإلنسدددانية العددداملي 
 فاقة يف العامل.الو مكابدة للبؤس أشد اجملتمعات  للحياة يف بعض من

 
 نسانيةاإلنجازات في مجال األنشطة اإل  

، شددددددددددرعت األمددددددددددم املتحدددددددددددة يف سلسددددددددددلة مددددددددددن 2005يف عددددددددددام  - 138
أن اإلصددددالحات الراميددددة إىل تعزيددددز نظدددددام األنشددددطة اإلنسددددانية العدددداملي لكفالدددددة 

 وقابليدة للتنبدؤ  دا. اليدةأكثدر تنسديقا وكفداءة وفعيف هدذا اجملدال ستجابة تكون اال
الصددددددندوق املركددددددزي لالسددددددتجابة حلدددددداالت  نشددددددأتيف ، أَ 2006ويف آذار/مددددددارس 

الديت أعلدن عنهدا يف مدؤمتر املقرتحدة اإلصدالحية مدن أوائدل التددابري وهدو الطوارئ، 
يف قدددرة األمددم املتحدددة بددالغ األةيددة وميثددل حتسددنا  ،2005القمددة العدداملي لعددام 

جهددة  40ت أكثددر مددن وحد  اآلن، أعلندد نسددانية.علدى االسددتجابة للحدداالت اإل
 ميثدل تطدويراالدذي  مليدون دوالر للصدندوق اجلديدد، 264قددرها عدات رب ماحنة ت

، وذلدددك ب ضدددافة املركدددزي املتجددددد للطدددوارئ السدددابق، وهدددو الصدددندوق لصدددندوقل
عنصدددددر إىل جانددددب مليددددون دوالر  450 مرفددددق لتقدددددمي املددددنح بقيمددددة تصددددل إىل

 مليون دوالر. 50وقدره  القروض املوجود حاليا
وباسدددتخدام الصدددندوق، ميكدددن لوكددداالت األمدددم املتحددددة حاليدددا بددددء  - 139

حيددددث تكدددددون معظدددددم أزمدددددة أي دوث حلددددعمليددددات اإلغاثدددددة منددددذ األيدددددام األوىل 
بصددفة عاجلددة. ويعدداو للخطددر وتشددتد احلاجددة إىل تددوفري املددوارد معرضددة رواح األ

متويددددل األنشددددطة اإلنسددددانية،  أيضددددا بعددددض أوجدددده التفدددداوت احلاليددددة يفالصددددندوق 
إىل إنقددداذ األرواح املوجهدددة األساسدددية وذلدددك بتخصدددي  ثلدددث مدددوارده لألنشدددطة 

خددالل األشددهر وقددد قدددم الصددندوق املددزمن. ألزمددات الدديت تعدداين مددن اإلةددال يف ا
مليددددون دوالر لعشددددر  100مددددا يربددددو علددددى اخلمسددددة الدددديت مضددددت علددددى إنشددددائه 

بلدددا، معظمهددا يف أفريقيددا.  20 مشددروعا يف 150مددن أكثددر منظمددات لتنفيددذ 
رواح األيف إنقددداذ يواصدددل املسددداعدة أن الصدددندوق وأهدددم مدددا يف هدددذا األمدددر هدددو 
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 املعاناة عن كاهل املاليني من البشر.وختفيف 
اإلصددددالح فيتعلددددق بضددددرورة حتسددددني عناصددددر أمددددا العنصددددر الثدددداين مددددن  - 140

بددالنظر إىل أن حجددم و  االسددتجابة اإلنسددانية.يف جمددال لتنبددؤ لقابليددة الاملسدداءلة و 
بشددكل وقدوع أزمدات متعدددة يقدل عددن احلاجدة، وإىل  ،اإلنسدانيةاألنشدطة مدوارد 
فددد ن  ،يف عددددة قدددارات، وتزايدددد جهدددات تقددددمي املعوندددة العاملدددة يف امليددددانمتدددزامن 

قيدددادة ”هندددج تددديح يتنسددديق االسدددتجابة لددديس نوعدددا مدددن الدددرتف بدددل هدددو ضدددرورة. و 
عدددن منهجيدددة يدددة التنبدددؤ بصدددورة أكثدددر حدددديثا إمكانأيفخدددذ بددده الدددذي “ اجملموعدددات
ألدوار واملسددؤوليات داخددل وكدداالت األمددم املتحدددة يف الواضددح لددتحديددد الطريددق 

، بدددءاً مددن اإلغاثددة إىل اإلنعدداش االسددتجابةتسددعة جمدداالت رئيسددية مددن جمدداالت 
 تلبية االحتياجات من املساعدة.الثغرات يف سد عمال على املبكر، 
فريكددز  ةاإلنسددانيعناصددر إصددالح األنشددطة ن العنصددر الثالددث مددوأمددا  - 141
وفقدددا ملدددا أقدددره ضدددرورة تعزيدددز متثيدددل األمدددم املتحددددة علدددى الصدددعيد القطدددري، علدددى 

ؤمتر القمددة ملدداخلتاميددة  ةالوثيقدديف ه ديف تأكيدديددد اجمللددس االقتصددادي واالجتمدداعي وأع
 .2005لعام العاملي 

 
 االستجابة اإلنسانية: النتائج المحققة  

وتدددرية الكدددوارث الطبيعيدددة ازديدددادا يف ، شدددهد العدددامل 2005يف عدددام  - 142
األمددددددوا  السددددددنامية كارثددددددة فعلددددددى جبهددددددة امتدددددددت مددددددن   حدددددددهتا.يف  اواشددددددتداد

إىل  2004الددديت أصدددابت منطقدددة احملددديط اهلنددددي يف أواخدددر عدددام ( تسدددونامي)ال
كدددادت وكددداالت جندددوب آسددديا يف تشدددرين األول/أكتدددوبر،  أصددداب الزلدددزال الدددذي 

تقددمي شطة اإلنسدانية تتجداوز احلددود القصدوى لطاقتهدا علدى األمم املتحدة لألن
 املساعدة الطارئة جلميع احملتاجني.

وسددعيا إىل تلبيددة احتياجددات اإلغاثددة واحلمايددة علددى الصددعيد العدداملي  - 143
نددددداء إنسددددانيا موحدددددا جلمددددع مبلددددغ  ، أصدددددرت األمددددم املتحدددددة2006يف عددددام 
مليددون  31حلدوايل تدوفر اخلددمات برناجمدا  18تمويدل لدوالر اليدني ب 4.7قددره 

يف املائدة مدن  35هدذه السدنة، ك متويدل بلدا. وحبلدول منتصدف  26شخ  يف 
يقددارب مبلددغ   2005لعددام النددداء. وطيفلددب يف النددداء املوحددد املطلددوب يف املبلددغ 

يف  67وك متويددل  ،بلدددا 29مليددون شددخ  يف  30دوالر ملسدداعدة باليددني  6
 .هناية السنةحبلول املائة من هذا املبلغ 

لألنشدددددددطة ألمددددددم املتحددددددددة اويف العددددددام املاضدددددددي، قدددددددمت وكددددددداالت  - 144
بلدددددا، مددددنهم  82 مليددددون شددددخ  يف 97حلددددوايل غذائيددددة  اتمعوندددداإلنسددددانية 

 مليددددون 30بتحصدددني أكثددددر مددددن شددددخ  يف السددددودان؛ وقامددددت ماليدددني  6.5
 وقددددمت الددددعم ملئدددات مدددن مرافدددق الصدددحة ؛حددداالت الطدددوارئسدددياق طفدددل يف 
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الشدددرب يددداه وأتاحدددت سدددبل احلصدددول علدددى املدددأوى واألرض املناسدددبة وم ؛العامدددة
ئددات مدن املرافددق اململئدات اآلالف مددن البشدر؛ وأنشدأت  ةالصددحيواملرافدق  ةاملأموند

 امليونددد 20التعليميدددة يف حددداالت الطدددوارئ؛ ووفدددرت احلمايدددة واملسددداعدة لنحدددو 
حنددددو  مددددن الالجئددددني واملشددددردين؛ وقدددددمت الدددددعم ألنشددددطة محايددددة األطفددددال يف

 بلدا. 150
 

 الكوارث الطبيعية  
األمددوا  السددنامية وتتواصددل  طدددى بينمددا يسددتمر التعددايف مددن مأسدداة  - 145
اجلهددات الفاعلددة يف اجملددال جتاهددد “ إعددادة البندداء بطريقددة أفضددل”جهددود سددريعة 

لكددوارث الطبيعيددة يف املائددة يف عدددد ا 18يف جما ددة الزيددادة الدديت بلغددت اإلنسدداين 
مليدددون شدددخ ،  157 هددداوتضدددرر من، 2005يف عدددام قعدددت الضدددخمة الددديت و 

شددددخ . وكمددددا هددددو احلددددال دائمددددا، كانددددت  92 000ع أسددددفرت عددددن مصددددر و 
واألقددل قدددرة علددى حتمددل الطاقددة خطددر هددي األكثددر تعرضددا للاجملتمعددات الفقددرية 
 التدمريية للطبيعة.

اجلفدددددداف حدددددداالت نسددددددبة املتضددددددررين مددددددن الفيضددددددانات و وجدددددداوزت  - 146
 .2005بدددالكوارث الطبيعيدددة يف عدددام املتضدددررين ائدددة مدددن يف امل 96والعواصدددف 

عاصددفة  13بلدددا، منهددا  12عاصددفة مداريددة السددكان يف  27اجتاحددت فقددد 
شددددخ   1 000مددددا يزيددددد علددددى  أعاصددددري، وأسددددفرت عددددن مصددددرعحتولددددت إىل 

 وتشريد مئات اآلالف.
أشددد  األخطددار الطبيعيددة السددنامية مددوا  األوكانددت الددزالزل والرباكددني و  - 147
وأسدددوأ هدددذه امل سدددي حددددثت يف تشدددرين األول/أكتدددوبر  كدددا يف السدددنة املاضدددية.فت

جنددوب آسدديا وأسددفر عددن مقتددل مددا يزيددد ضددخم يف زلددزال وقددع عندددما  2005
اليدددني م 3.3شدددخ  وتشدددريد  69 400ة وإصددداب شخصدددا 73 000ى علددد

مددن حتددديات لوجسددتية  هدداكنددت جهددود اإلغاثددة، رغددم مددا واجهمتوقددد  شددخ .
ملندددا  يف منطقدددة اهليمااليدددا، مدددن مسددداعدة مدددا يزيدددد علدددى غدددري مسدددبوقة وقسدددوة ا
اإليدددواء املعدددة للشددتاء والرعايدددة الطبيددة واألغذيدددة بوسددائل ثالثددة ماليددني شدددخ  

 .ةالصحيواملرافق واملياه 
اجلفددددداف املتكدددددررة إىل حددددداالت القدددددرن األفريقدددددي، أدت منطقدددددة ويف  - 148
ويف مليددددددددون شددددددددخ .  15األمددددددددن الغددددددددذائي وتضددددددددرر منهددددددددا نقدددددددد  تفدددددددداقم 

دد، أَ 2006نيسددان/أبريل  القددرن األفريقددي مددن أجددل منطقددة نددداء إقليميددا  درتيف صج
ماليدددددني شدددددخ ، وكدددددذلك  8االحتياجدددددات العاجلدددددة ملدددددا يزيدددددد علدددددى يتنددددداول 
لنددداء هلددذا اسددتجابة غددري أن االلشدددة التددأثر  ددذه الظدداهرة. األساسددية األسددباب 

 855طلددوب، وهددو يف املائددة مددن املبلددغ امل 40عددن الطددارئ مل تددف إال مبددا يقددل 
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 مليون دوالر.
 

 الالجئون والمشردون  
، شدددهد العدددامل اخنفاضدددا يف عددددد الالجئدددني 2005هنايدددة عدددام قبيدددل  - 149

يف حددني بلددغ عدددد الالجئددني اجلدددد أد  مسددتوى  للسددنة اخلامسددة علددى التددوايل،
العدددامل، يبلدددغ عددددد الالجئدددني مسدددتوى وعلدددى  عامدددا. 30علدددى مددددى حدددوايل لددده 

 4.3)مدددددنهم   مليدددددون الجددددد 12.7األمدددددم املتحددددددة لددددددى ا حاليددددداملسدددددجلني 
فلسدددددددددطيين يف األرض الفلسدددددددددطينية احملتلدددددددددة واألردن ولبندددددددددان ماليدددددددددني الجددددددددد  

متكدددن مئدددات  ،يف أفغانسدددتان وبورونددددي وليربيددداو (. ةسدددوريواجلمهوريدددة العربيدددة ال
أرغمددوا علددى اخلددرو  مددن ديددارهم مددن العددودة إىل  ناآلالف مددن األشددخاص الددذي

 بلداهنم.
ليددا. املشدردين داخأعدداد غدري أن مدن احملددزن أن هنداك زيدادة كبددرية يف  - 150

العندف  مليدون مدن املشدردين نتيجدة 23حندو وال يزال يوجد علدى مسدتوى العدامل 
دددددردوا بفعدددددل ماليدددددني أخدددددرى مدددددن هنددددداك و/أو الصدددددراعات املسدددددلحة. و  البشدددددر شيف

 الكوارث الطبيعية.
 حاالت الطوارئ المعقدة  

صددددددددراعات الدددددددددائرة يف مجهوريددددددددة الكونغددددددددو الدميقراطيددددددددة ال تددددددددزال ال - 151
حبيددداة مئدددات اآلالف مدددن  يدو والسدددودان ومشدددال أوغنددددا وغريهدددا مدددن املنددداطق تددد

وتشديع وتددمر مدوارد الدرزق، أراضديهم وممتلكداهتم، وحترم النداس مدن  األشخاص،
. وتواجددددده العمليدددددات اإلنسدددددانية حتدددددديات مدددددن جدددددراء امتدددددداد االسدددددتقرارانعددددددام 

احملليدددددة يف تشددددداد ومشدددددال أوغنددددددا إىل الصدددددعيد اإلقليمدددددي، وكدددددذلك الصدددددراعات 
 بسبب املسائل املتعلقة ب مكانيات الوصول واألمن.

ويف دارفور، حيث جتري حاليدا أكدرب عمليدة إغاثدة يف العدامل، يناضدل  - 152
مددددن العدددداملني يف جمددددال تقدددددمي املعونددددة اإلنسددددانية للددددتمكن مددددن  13 000حنددددو 

ماليددني مددن السددكان املعددوزين، أي نصددف عدددد سددكان  تقدددمي املسدداعدة لثالثددة
دارفدور، رغددم مدا  دددث يوميددا مدن أعمددال العنددف والتحدرش الشددنيعة. وتوجددد يف 
قطاعدددات كبدددرية يف غدددريب ومشدددايل دارفدددور قيددددود حتدددد مدددن سدددبل الوصدددول وهتدددددد 
بقطدددددع شدددددريان املعوندددددة اإلنسدددددانية عدددددن مئدددددات اآلالف مدددددن املددددددنيني. كمدددددا أن 

 كاف لتلبية االحتياجات اإلنسانية اهلائلة لتلك املنطقة.  التمويل الكلي غري
وهناك أيضدا احتياجدات إنسدانية شدديدة احلددة يف مجهوريدة الكونغدو  - 153

ماليددني إنسددان خددالل فددرتة  3.9الدميقراطيددة، حيددث هلددك مددن اجلددوع واملددرض 
 1 200احلدددرب األهليدددة الددديت عصدددفت بالبلدددد. وال يدددزال ميدددوت كدددل يدددوم حندددو 

كدل   “كارثدة تسدونامي صدامتة”معددل للضدحايا يكداف  حددوث شخ ، وهو 
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ددول يف عددام  سدددوى  2005سددتة أشددهر. ورغدددم هددذه اإلحصدداءات القامتدددة، مل مييف
يف املائددة مددن املبلددغ املطلددوب يف النددداء اإلنسدداين اخلدداص  ددذا البلددد، وهددو  51

 مليون دوالر. 212
عوندة بدديال وكما ندرى بوضدوح بدالغ يف دارفدور، ال ميكدن أن تكدون امل - 154

للحلدددول السياسدددية أو أن تظدددل ذريعدددة للتقددداعس السياسدددي. وال بدددد لندددا مدددن أن 
نعدداو أعددراض األزمددات وأسددبا ا معددا إذا أردنددا إيقدداف نزيددف املعاندداة اإلنسددانية 

 يف العامل.
 

 نظرة إلى المستقبل: التحديات اإلنسانية  
اإلنسدانية. بيدد أنده  أيفحرز تقدم كبدري يف تعزيدز نظامندا العداملي لألنشدطة - 155

ددده مزيددددا مدددن االهتمدددام إىل محايدددة املددددنيني وإقدددرار سدددبل مأموندددة  يلدددزم لندددا أن نوج 
تعرضدددددددن لالغتصددددددداب يزالدددددددت آالف النسددددددداء  للحصدددددددول علدددددددى اللجدددددددوء. ومدددددددا

ل. وحنددن حباجددة ، كمددا يتواصددل قتددل املدددنيني العددز  معتددادابشددكل بددات  النتهدداكوا
تيسدددددري سدددددبل ة الصدددددراعات، وإىل وسددددداطة لتسدددددويالبدددددذل جهدددددود التبكدددددري يف إىل 

، إىل كدددل شددديءالعددداملني يف اجملدددال اإلنسددداين، وحنتدددا ، أهدددم مدددن  الوصدددول أمدددام 
واليددات قويددة متددويال كافيددا ومددزو دين بوممددولني تدددريبا جيدددا حفظددة سددالم مدددربني 

 ماية املدنيني.حل
؛ ذلددك أن وال تددزال فددوارق التمويددل مسددتحكمة بقدددر مددا هددي متفشددية - 156

. هلددا يف املائددة مددن األمددوال الالزمددة 20املهملددة ال تكدداد تتلقددى ات بعددض األزمدد
األنشدددطة اإلنسدددانية، كيمدددا تصدددل حتسدددني سدددرعة متويدددل وحندددن حباجدددة أيضدددا إىل 

. ويف الوقددددت الددددراهن، ال النتددددائجاألمددددوال يف الوقددددت املناسددددب لتحقيددددق أفضددددل 
طددوارئ األمددم املتحدددة يف حدداالت ال صدددرهاالدديت ت “النددداءات العاجلددة”لقددى تت

ألول شددددهر الخدددالل ااملطلوبدددة، يف املائدددة مددددن األمدددوال  16سدددوى مدددا متوسدددطه 
 أزمة. أي لنشوب احلر  
، مدددنهم معر ضدددون شدددديدا باألطفدددال ىوتيفلحدددق األزمدددات اإلنسدددانية أذ - 157
والتجنيددددد يف صددددفوف  اإليددددذاءالعنددددف واالسددددتغالل و جسدددديم ألخطددددار بشددددكل 
سددوء حدتفهم سددنويا بفعدل األطفددال مئددات اآلالف مدن القدي . ويقاتلددةالقدوات امل

 .توق يهاكن ميالتغذية واجلوع واألمراض اليت 
يف العقدددد املاضدددي، كدددان عددددد األشدددخاص املتضدددررين مدددن الكدددوارث و  - 158

أمثددال ممددا كددان عليدده يف فددرتة السددبعينات. ومددع التغددري الددذي يعددرتي أعلددى بثالثددة 
خطدر الكدوارث والتأهدب هلدا، حلدد مدن الرامية إىل امناخنا، يلزم أن نعزز تدابرينا 

املبكددددددر الوكدددددداالت يف جمددددددايل اإلنددددددذار شددددددرتكة بددددددني اجلهددددددود املعتمدددددددين علددددددى م
 والتخطيط حلاالت الطوارئ.
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ددددد د وميفعددددز   - 159 لألنشددددطة اإلنسددددانية ز ومل تكددددن احلاجددددة إىل نظددددام عدددداملي جميف
مدددن أجدددل  اأن نعمدددل سدددويويلدددزم اآلن. عليددده ضدددرورة ممدددا هدددي  أكثدددر جدددالء وال

التحددددديات اإلنسدددددانية شددددد جما ددددة أإىل اء العددددامل وقوتدددده واهتمامدددده سددددخ وجيددددهت
كيفيدددددة مشدددددرتكة لر يدددددة األهدددددداف اإلمنائيدددددة لأللفيدددددة متثدددددل . و عصدددددرناإحلاحدددددا يف 

مددددن هددددذا التحددددديات. ولدددديس لدددددى جيلنددددا هدددددف أغلددددى هددددذه معاجلددددة بعددددض 
، ألن هنددداك فلنغتدددنم هدددذه الفرصدددة مطمدددح أهدددم مدددن هدددذا املطمدددح.وال اهلددددف 
 .ف حياهتم عليهاأناسا تتوق

 الفصل الخامس
 تعزيز األمم المتحدة  

 
 اآللية الحكومية الدولية  

 ددب علددى األمددم املتحدددة، كمددا قلددت يف عدددة مناسددبات، أن تواصددل  - 160
العددامل. واجلهددود املبذولددة مسددايرة للتغددري الددذي يشددهده عمليددة التجدددد والتكيددف، 

هلدددا ألعضدددائها  جلماعيدددةإلرادة اليدددة خلدمدددة ااجلعدددل األمدددم املتحددددة أداة أكثدددر فع
أمددال يف مجيددع أرجدداء العددامل بالنسددبة ملددن يتطلعددون إىل املنظمددة مددن أةيددة حيويددة 
م والتخفيدددف مدددن وطدددأة حددداالت الهلدددم يف دحدددر الفقدددر وصدددون السدددمسددداعدهتا 

الطدددددوارئ اإلنسدددددانية ومحايدددددة حقدددددوق اإلنسدددددان. وقدددددد أقدددددرت الددددددول األعضددددداء 
بددددأن مجيددددع أجهددددزة ، 2000عقددددود يف عددددام املبوضددددوح، يف مددددؤمتر قمددددة األلفيددددة 

لعدددددام األمددددم املتحددددددة الرئيسدددددية حباجدددددة إىل إصددددالح. ويف مدددددؤمتر القمدددددة العددددداملي 
، أكددددت الدددددول األعضدددداء مددددن جديددددد التزامهددددا خعددددل األمددددم املتحدددددة 2005

 احلكومية الدولية. أكثر كفاءة وفعالية، ومشل ذلك الدعوة إىل تعزيز اآللية 
 

 مجلس األمن  
ون مكدتمال إصدالح لألمدم املتحددة لدن يكدللت أ كدد دائمدا أن أي ظ - 161

ينبغدددي أن يكدددون اجمللدددس أصددددق متثددديال للحقدددائق دون إصدددالح جملدددس األمدددن. ف
أكثددر كفدداءة وشددفافية يف أسدداليب عملدده. السياسددية القائمددة اليددوم، و  -اجلغرافيددة 

مدددن أجددددل جهودهدددا ف الددددول األعضدددداء تكث دددأن وقدددد دعدددا إعدددالن األلفيددددة إىل 
العددامل يف زعمدداء . وأعلددن “إجددراء إصددالح شددامل جمللددس األمددن خميددع جوانبدده”

عنصدددر أساسدددي ”أن إصدددالح جملدددس األمدددن  2005مدددؤمتر القمدددة العددداملي لعدددام 
. ومدددن شدددأن تعزيدددز “يف اجلهدددد الشدددامل الدددذي نبذلددده إلصدددالح األمدددم املتحددددة

علددددى حنددددو ينجددددز مددددن أن  هنددددشددددرعية اجمللددددس عددددن طريددددق هددددذا اإلصددددالح أن ميك  
 م واألمن يف العامل.الصون الس ساسية عنأفضل مسؤوليته األ

وقددددد اقددددرتح الفريددددق الرفيددددع املسددددتوى املعددددين بالتهديدددددات والتحددددديات  - 162
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تقدددددمي توصدددديات بالتدددددابري العمليددددة الدددديت تكفددددل حتقيددددق والتغيددددري، الددددذي كلفتدددده ب
اسددددتجابات مجاعيددددة فعالددددة للتحددددديات األمنيدددددة علددددى نطدددداق العددددامل، مندددددوذجني 

جدددددو مدددددن احلريدددددة  يف”نصدددددف جمللدددددس األمدددددن. ويف تقريدددددري املعندددددون املتوسددددديع لل
الدددددول األعضدددداء علددددى النظددددر يف هددددذين اخليددددارين، وكددددررت حثثددددت ، “أفسددددح

إصدددالح أسددداليب عمدددل اجمللدددس. وقدددد اسدددتجابت الددددول التأكيدددد علدددى ضدددرورة 
األعضدداء لددذلك اسددتجابة فعليددة، فاختددذت بعددض املبددادرات وأجددرت مناقشددات 

ي توسدددديع عضددددوية اجمللددددس والطددددرق املمكنددددة لتحسددددني أسدددداليب موضددددوعَ بشددددأن 
 عمل اجمللس. 

بشدددأن احلاجدددة إىل يف صدددفوف األعضددداء النطددداق هنددداك تأييدددد واسدددع و  - 163
إصددالح جملددس األمددن. ومددن املهددم إ دداد أرضددية مشددرتكة الختدداذ إجددراءات بشددأن 

اختداذ ن يف الواقدع ألألمدم املتحددة. و شدامل هذا اجلزء األساسي مدن اإلصدالح ال
ليددة األمددم املتحدددة آلسدديكفل  بشددأن هددذا اإلصددالحعدداجال ال آجددال،  ،قددرارات

صددوهنما أن تظددل جمديددة ومتمتعددة باملصددداقية مبددا م واألمددن و التعزيددز إحددالل السدد
 حتديات اليوم والغد.يؤهلها جملا ة 

 
 الجمعية العامة  

املي لعدددددام ؤمتر القمدددددة العدددددالوثيقدددددة اخلتاميدددددة ملدددددأعددددداد إعدددددالن األلفيدددددة و  - 164
األمددم املتحدددة تأكيددد املكانددة املركزيددة للجمعيددة العامددة بصددفتها جهدداز  2005
. وقددددددد حتقددددددق الكثددددددري خددددددالل تقريددددددر السياسدددددداتالتمثيلددددددي الرئيسددددددي لالتددددددداويل 

السدددنوات األخدددرية علدددى صدددعيد حتسدددني أسددداليب عمدددل اجلمعيدددة العامدددة. فعلدددى 
ة قبدددل موعدددد افتتددداح سدددبيل املثدددال،  دددرى حاليدددا انتخددداب ر سددداء اجلمعيدددة العامددد

ر سددداء اللجدددان الرئيسدددية وأعضددداء مكاتبهدددا، ممدددا وكدددذلك ، بعددددة أشدددهر الددددورة
متريدر وفر السالسة يف تددابري االنتقدال بدني الددورات، ويكفدل بدأكرب قددر ممكدن ي

تقلددي  بشددأن . ويتواصددل إحددراز التقدددم أيضددا عليهددافدداع حلالددذاكرة املؤسسددية وا
ع املؤسسدددي علدددى املناقشدددات التفاعليدددة إضدددفاء الطددداببشدددأن جددددول األعمدددال، و 

ربامج الدددبشدددأن مدددنهم فدددرتات االستفسدددار و مدددع كبدددار املسدددؤولني باألماندددة العامدددة 
بشدأن العمدل علدى كفالدة أكدرب قددر مدن التنسديق ، و احملدددةنشطة األواليات و الو 

 اهليئات املختلفة.املواضيع واجملاالت اليت تغطيها وأد  درجة من االزدوا  يف 
اجلمعيددددة العامددددة ال يددددزال يتعددددني فعددددل الكثددددري لزيددددادة فعاليددددة د أندددده بيدددد - 165

يف هددذا الصدددد مددا أراه مددن أن وإسددهامها يف أنشددطة املنظمددة. ومددن املشددجع يل 
س عدددددددا مدددددن املخصددددد  املعدددددين بتنشددددديط اجلمعيدددددة العامدددددة كدددددر  الفريدددددق العامدددددل 

 احلالية.الدورة خالل املناقشات العامة واالجتماعات املواضيعية هلذه املسائل 
فددد ن تنشددديط اجلمعيدددة العامدددة، ضدددرورة ومدددع أن اجلميدددع متفقدددون علدددى  - 166

حتقيدق هدذا اهلدددف علدى أحسددن التعدارض بدني اآلراء ال يددزال قائمدا بشدأن طددرق 
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وجده. فددبعض الدددول األعضدداء تركددز علدى ترشدديد أسدداليب عمددل اجلمعيددة العامددة، 
ر اجلمعيددددة العامددددة لدددددو باملزيددددد مددددن التعزيددددز اجلددددوهري دول أخددددرى تنددددادي بينمددددا 

عديدددة مددن هددذين النهجددني وغريةددا وسددلطتها. وإين مددا زلددت أعتقددد أن عناصددر 
أن تسدداهم يف حتقيددق مددا يصددبو إليدده الكثددري مددن الدددول األعضدداء مددن ر يددة ميكددن 

 تكتسب من جديد مزيدا من الفعالية والكفاءة.اجلمعية العامة وهي 
 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي  
تنشددديط إىل  “يف جدددو مدددن احلريدددة أفسدددح”املعندددون تقريدددري  دعدددوت يف - 167

خطدة التنميدة وتنفيدذها جمللس االقتصدادي واالجتمداعي يف صدو  الدور املنوط با
وتنسددديقها. وقدددد بددددأ اجمللدددس، يف سدددياق عملددده، مبدددادرات مناسدددبة شددد  لتعزيدددز 

املهددددام ، بيددددد أن باإلمكددددان القيددددام بددددأكثر مددددن ذلددددك لتحسددددني التناسددددق والتددددوا م
التنسدددديق واسدددتعراض السياسددددات قدددررة للمجلدددس مبوجددددب امليثددداق يف جمددداالت امل

 االقتصادي واالجتماعي.مليدانني والتحاور بشأن السياسات يف ا
باحلاجدة إىل ، أقدر  زعمداء العدامل 2005ويف مؤمتر القمة العداملي لعدام  - 168

ليددددة وكفدددداءة. واسددددتجابة اأن يصددددبح اجمللددددس االقتصددددادي واالجتمدددداعي أكثددددر فع
املهددددام الفريدددددة الدددديت يضددددطلع  ددددا للمقرتحددددات الدددديت قدددددمتها مددددن أجددددل جتديددددد 

املتمثلدددة يف  مهمتددده ، وافقدددوا علدددى تعزيدددز اجمللدددس عدددن طريدددق إعدددادة صدددو  اجمللدددس
للحدوار الرفيدع املسدتوى  صدوص الشدؤون االقتصدادية واالجتماعيدة ساحة كونه 

وجددده التحديدددد، ولكدددنهم كل فدددوه أيضدددا بدددبعض املهدددام اجلديددددة. وعلدددى العامليدددة، 
، ينعقدددد  إنشددداء منتددددى رفيدددع املسدددتوى للتعددداون اإلمندددائيقدددررت الددددول األعضددداء 

، التعدداون اإلمنددائيالسددائدة يف جمددال جتاهددات الكددل سددنتني،  دددف اسددتعراض ا
والعمدددل علدددى زيدددادة التناسدددق يف خمتلدددف املبدددادرات اإلمنائيدددة، والدددربط علدددى حندددو 

تنفيذيدددة الددديت تضددددطلع  دددا املنظمددددة. أفضدددل بدددني األعمددددال املعياريدددة واألعمددددال ال
ددددري كددددل سددددنة، ووافقددددت الدددددول األعضدددداء كددددذلك علددددى  علددددى املسدددددتوى أن جتيف

احملددرز يف حتقيددق األهددداف اإلمنائيددة املتفددق عليهددا دوليددا، ، تقييمددا للتقدددم الددوزاري
هدددام سدددتعزز أن هدددذه املمدددن ألهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيدددة. وإين علدددى ثقدددة هدددا مبدددا في

دور األمددددم املتحدددددة يف جمددددال التنميددددة. وسددددعيا إىل  تدددددعيم جهودنددددا الراميددددة إىل
أيضدددا علدددى زعمددداء العدددامل ليدددة وكفددداءة، وافدددق امتكددني اجمللدددس مدددن االسدددتجابة بفع

 .ومن   مواءمتها هاستعراض أساليب عمل
رئديس اجلمعيدة العامدة بددأ مؤمتر القمدة العداملي، نتائج ويف إطار متابعة  - 169

قدد م العدامل. وقدد زعمداء صديل القدرارات الديت اختدذها عملية تفاوضدية لتحديدد تفا
. بشدددددأنه مشددددداورات غدددددري رمسيدددددةأ جريدددددت مشدددددروع قدددددرار، و الرئيسدددددان املشددددداركان 

ثقدة وستستأنف الددول األعضداء املشداورات يف هنايدة آب/أغسدطس، وإين علدى 
التوصددددل سددددريعا إىل اتفدددداق هنددددائي. وقددددد بددددرزت احلاجددددة إىل تعزيددددز مددددن إمكانيددددة 
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طويددل. وإين آمددل أن يددتمكن اجمللددس أمددد صددادي واالجتمدداعي منددذ اجمللددس االقت
تسددديري خطدددة عامليدددة للتنميدددة ويف بصددديغته املعدددززة مدددن تأكيدددد موقعددده القيدددادي يف 

التابعدددة للمنظمدددة الددديت تبدددذهلا اهليئدددات احلكوميدددة الدوليدددة تدددوفري التوجيددده للجهدددود 
 .امليدان االعاملة يف هذو 
 

 األمانة العامة  
األمدم املتحددة إحددى أولويدا  مندذ أن تقلددت منصديب  ظل إصالح - 170

. وعلددددى مدددددى السددددنوات العشددددر املاضددددية، اقرتحددددت ونفددددذت 1997يف سددددنة 
العديدددد مدددن األفكدددار والتغيدددريات لالرتقدددداء بددداألمم املتحددددة إىل أفضدددل مسددددتوى 
للممارسددددات الدوليددددة. ومشددددل هددددذا إجددددراء تغيددددريات يف بددددرامج العمددددل وهياكلدددده 

ملقدار ويف امليددان. وقدد نفدذ كثدري مدن خطدة اإلصدالح الديت ونظمه، على صعيد ا
اقرتحتهددا، بيدددد أن الددددول األعضدداء مل توافدددق علدددى كددل اإلصدددالحات. وانطالقدددا 
مددددددن إدراكددددددي لضددددددرورة مواصددددددلة حتسددددددني املنظمددددددة، أصدددددددرت، يف آذار/مددددددارس 

ر يف ماثاالسدددت”، جمموعدددة أخدددرية مدددن اإلصدددالحات يف تقريدددري املعندددون 2006
. وسددديتبقى قددددر  “لتصدددبح منظمدددة أقدددوى علدددى الصدددعيد العددداملياألمدددم املتحددددة 

كبدددري مددددن اخلطدددة الددددواردة يف تقريددددري كدددي ينفددددذه َخَلفددددي علدددى مدددددى السددددنوات 
املقبلدددة. وإين آمدددل أن تواصدددل املنظمدددة مسدددريهتا حندددو حتقيدددق املزيدددد مدددن الكفددداءة 

 والفعالية.
عدددا  1997وقد تضدمنت جمموعدة اإلصدالحات املقرتحدة يف عدام  - 171
ن التغيدددريات يف هيكدددل األماندددة العامدددة، كدددان أبرزهدددا اسدددتحداث إدارة الشدددؤون مددد

االقتصدددادية واالجتماعيدددة عدددن طريدددق ضدددم ثدددالث مدددن اإلدارات القائمدددة، ودمدددج 
برنددداجمني معدددا ليشدددكال مكتدددب مراقبدددة املخددددرات ومندددع اجلرميدددة )حاليدددا املكتدددب 

ن يف مفوضدددية املعدددين باملخددددرات واجلرميدددة(. وأدمدددج أيضدددا مركدددز حقدددوق اإلنسدددا
األمددم املتحدددة حلقددوق اإلنسددان. واسددتيفحدثت ثالثددة هياكددل جديدددة مهمددة مددن 
أجل حتسني اإلدارة يف األمم املتحددة: فقدد أنشد  منصدب نائدب األمدني العدام، 
وأنشئت هيئة إداريدة يف شدكل فريدق اإلدارة العليدا، وشيفدكلت أربدع جلدان قطاعيدة 

تحدددة يف جمدداالت السددالم واألمددن، مددن أجددل حتقيددق التناسددق يف أعمددال األمددم امل
والشدددددؤون اإلنسدددددانية، والتنميدددددة، والشدددددؤون االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة. ويف عدددددام 

، اقرتحددددددددت جمموعددددددددة ثانيددددددددة مددددددددن اإلصددددددددالحات الكددددددددربى، تضددددددددمنت 2002
مقرتحددات إلجددراء إصددالح شددامل إلدارة شددؤون اإلعددالم وإدارة شددؤون اجلمعيددة 

ؤون اجلمعيددة العامددة واملددؤمترات(. ويف العامددة وخدددمات املددؤمترات )حاليددا إدارة شدد
، أنشدددئت جلنتدددان لدددإلدارة العليدددا لتحسدددني عمليدددة صدددنع القدددرارات 2005عدددام 

التنفيذية، وأنش  جملدس لدألداء اإلداري لتحسدني املسداءلة علدى مسدتوى اإلدارة 
 العليا.
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ونشددطت أيضددا اجلهددود الراميددة إىل حتسددني الكفدداءة العامددة للمنظمددة  - 172
وظيفددة يف  1 000ت أخددرى. فقددد ألغددي بصددفة دائمددة حددوايل علددى عدددة جبهددا
-2004. وخددددددددالل دورة امليزانيددددددددة للفددددددددرتة 1999-1998ميزانيددددددددة الفددددددددرتة 

مددددددن التقددددددارير واألنشددددددطة  1 000، جددددددرى دمددددددج أو إيقدددددداف حددددددوايل 2005
ونيفقلت املوارد ذات الصلة إىل جمداالت عمدل ذات أولويدة أعلدى. وملدا طيفلدب مدن 

مبددوارد أقددل، أصددبحت ميزانيتهددا العاديددة ال تتضددمن مددن  املنظمددة أن تنجددز املزيددد
النمدددددو احلقيقدددددي إال قددددددرا حمددددددودا جددددددا. ويسدددددتثمر قددددددر كبدددددري مدددددن املدددددوارد يف 
تكنولوجيدددا املعلومدددات مندددذ أواخدددر التسدددعينات. ومدددن املندددافع الظددداهرة لدددذلك أن 
ا مجيددع تقددارير األمددم املتحدددة ومنشددوراهتا الرمسيددة ميكددن اآلن احلصددول عليهددا جماندد
عن طريق نظدام الوثدائق الرمسيدة املتداح علدى شدبكة اإلنرتندت. وتتدوافر علدى موقدع 
األمدددم املتحددددة علدددى اإلنرتندددت مدددواد غزيدددرة بلغدددات متعدددددة جتعدددل مدددن املمكدددن 
احلصددول علددى معلومددات وصددور حديثددة مددن املصددادر املتعددددة الوسددائط. و ددري 

مدة أخدرى عدن طريدق حاليا بث املناقشات العلنيدة جمللدس األمدن واجتماعدات مه
 اإلنرتنت.

وعلدددددى صدددددعيد أوسدددددع نطاقدددددا، ويف إطدددددار متابعدددددة نتدددددائج استقصددددداء  - 173
بل ددغ عنهددا يف إدارة برنددامج الددنفط 

يف
داخلددي للمددوظفني، وتصددديا ألوجدده القصددور امل

سلسدددلة مدددن التددددابري ترمدددي إىل  2005مقابدددل الغدددذاء، اختدددذت يف مطلدددع عدددام 
قدددي. وعلدددى وجددده التحديدددد، أنشددد  يف  تعزيدددز املسددداءلة وحتسدددني السدددلوك األخال

مكتددب األخالقيددات الددذي يسددهر حاليددا علددى  2005كددانون األول/ديسددمرب 
تنفيدددددذ سياسدددددات جديددددددة للحمايدددددة يف حددددداالت اإلبدددددال  عدددددن سدددددوء السدددددلوك 
ولتقددددددمي اإلقدددددرارات املاليدددددة. أمدددددا أمدددددني املظدددددامل، الدددددذي أنشددددد  منصدددددبه يف عدددددام 

لمنازعددددات بددددني مددددوظفي األمددددم ، فيتددددوىل تيسددددري التسددددوية غددددري الرمسيددددة ل2002
املتحدددة واإلدارة. وبندداء علددى طلددب اجلمعيددة العامددة، كلفددت أيضددا فريقددا متعدددد 
التخصصدددات بتحليدددل ومراجعدددة نظدددام العدالدددة الدددداخلي القدددائم خميدددع جوانبددده. 

 وسيقدم الفريق تقريره إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني.
، 1999قدددددددددة باملشدددددددددرتيات يف عدددددددددام وبددددددددددأت اإلصدددددددددالحات املتعل - 174

وشددددهدت األمددددم املتحدددددة حتددددوال كبددددريا منددددذ ذلددددك الوقددددت. ولكفالددددة مزيددددد مددددن 
الفعاليدة، أصددبحت خطددط املشددرتيات السددنوية تيفنشدر حاليددا علددى املوقددع الشددبكي 
لألمم املتحدة، ممدا يدوفر املعلومدات بصدورة مسدبقة إىل جاندب أنده يتديح للبدائعني 

شددرتيات فرصددة التسددجيل واملشدداركة. وعددالوة علددى غددري املسددجلني لدددى شيفددعبة امل
ذلدددك، أصددددبحت مجيددددع متطلبدددات الشددددراء تيفنشددددر حاليدددا علددددى املوقددددع الشددددبكي، 
وأصددددبح باإلمكددددان تتبددددع مسددددار أي معاملددددة مددددن املعددددامالت، إىل جانددددب نشددددر 
تفاصدددديل قددددرارات اختيددددار املددددوردين وفقددددا للمعددددايري الدوليددددة. وقددددد صددددادق علددددى 

يف جمددددال إصددددالح املشددددرتيات اسددددتعراض مسددددتقل  سددددالمة هددددذه اجلهددددود وغريهددددا
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أجددراه معهددد الواليددات املتحدددة الددوطين للمشددرتيات احلكوميددة يف منتصددف عددام 
. وعقدددب الكشدددف عدددن حالدددة سدددوء سدددلوك جندددائي تتعلدددق مبوظدددف مدددن 2005

مدددوظفي مشدددرتيات األمدددم املتحددددة، أمدددرت، يف وقدددت الحدددق مدددن ذلدددك العدددام، 
يدددة واملاليدددة. ووافقدددت اجلمعيدددة العامدددة بددد جراء اسدددتعراض شدددامل للضدددوابط الداخل

لزيدددادة القددددرة الفنيدددة يف هدددذا اجملدددال.  2006علدددى متويدددل طدددارئ يف متوز/يوليددده 
وسددددتناقش الدددددول األعضدددداء مزيدددددا مددددن اإلصددددالحات يف دورة اجلمعيددددة العامددددة 

 احلادية والستني.
وجدددرى حتويدددل نظدددام امليزندددة مدددن نظدددام يركدددز علدددى الوصدددف املفصدددل  - 175

املددوارد إىل نظددام  دددد النتددائج املتوخدداة ومؤشددرات اإلجندداز القابلددة للمدددخالت و 
للقيددددداس. وك تقلدددددي  دورة التخطددددديط الطويدددددل األجدددددل مدددددن أربدددددع سدددددنوات إىل 
سدددنتني، وإلغددداء اسدددتعراض حكدددومي دويل كدددان ينطدددوي علدددى التكدددرار. وعدددالوة 
علددى ذلددك، جددرى حتددديث وتعزيددز النظددامني األساسددي واإلداري املدداليني لألمددم 

ملتحدددة  دددف تفدددويض مزيددد مددن السدددلطات، ولكددن مددع جعدددل املددديرين أكثدددر ا
تعرضددا للمسدداءلة. واقرتحددت يف جمموعددة اإلصددالحات الددواردة يف التقريددر املعنددون 

تعزيددددز اإلدارة املاليدددة وعمليددددات امليزانيددددة علددددى “ االسدددتثمار يف األمددددم املتحدددددة”
 حنو أكثر مشوال.

اإلصدددالح باحلاجدددة إىل قدددوة  ويسدددلم آخدددر مدددا قدمتددده مدددن مقرتحدددات - 176
عاملددددة عامليددددة متكاملددددة وقددددادرة علددددى التنقددددل، تسددددتفيد مددددن اخلددددربات واملواهددددب 
املتدددددوافرة يف املقدددددر ويف امليددددددان وتنمدددددي هدددددذه اخلدددددربات واملواهدددددب. وطيفبقدددددت يف 
السدددنوات األخدددرية جمموعدددة كبدددرية مدددن التحسدددينات لنظدددام األمدددم املتحددددة إلدارة 

نظددددام جديددددد للتوظيددددف يعتمددددد علددددى  2002م موظفيهددددا. فددددأوال، نيففددددذ يف عددددا
اسددتخدام اإلنرتنددت، وذلددك للتعاقددد مددع املددوظفني ونقلهددم وتددرقيتهم، مددن أجدددل  
كفالددة املزيددد مددن الشددفافية يف اإلعددالن عددن الشددواغر. وأعطيددت للمددديرين حاليددا 
صدددددالحية اختيدددددار املدددددوظفني التدددددابعني هلدددددم، رهندددددا بتطبيدددددق الضدددددوابط واملدددددوازين 

وضددددعت حددددوافز للتشددددجيع علددددى تنقددددل املددددوظفني بددددني مراكددددز  املناسددددبة. وثانيددددا،
العمددددل واملهددددام املختلفددددة. وأصددددبحت بددددرامج التدددددريب والددددتعلم املناسددددبة جلميددددع 
املوظفني متاحة حاليا على نطداق أوسدع مدن ذي قبدل. وثالثدا، بددأ تطبيدق نظدام 

 “فنيظو املر ددة للمدد”جديددد لتقيدديم األداء. وأخددريا، بدددأ تطبيددق عدددد مددن املزايددا 
مسددددايرة للمؤسسددددات الدددديت تعددددرض حددددوافز مماثلددددة، مبددددا يف جلعددددل األمددددم املتحدددددة 

ذلدددك تطبيدددق نظدددام مدددرن للددددوام، وإمكانيدددات العمدددل مدددن بيفعدددد، واسدددتحقاقات 
اإلجددازة الوالديددة. بيددد أن هندداك املزيددد ممددا ميكددن، بددل وينبغددي، القيددام بدده يف هددذا 

وارد بقدددر ملمددوس اجملددال، وقددد ناشدددت الدددول األعضدداء أن تبددادر إىل ضدد  املدد
 هلذا الغرض.



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

63 

 

وجما ددة للتصدداعد احلدداد يف التهديدددات املوجهددة ضددد مددوظفي األمددم  - 177
،   2000املتحددددة، جدددرى اسدددتعراض إجدددراءات أمدددن املدددوظفني، أوال يف عدددام 

مددددن مددددوظفي  22بعددددد الفقدددددان املفجددددع ألرواح  2003مددددرة أخددددرى يف عددددام 
، أوصددديت بددد جراء إصدددالح 2004األمدددم املتحددددة يف بغدددداد. ويف أواخدددر عدددام 

شدامل لنظدام األمددن يف األمدم املتحدددة. ومشدل ذلددك طلدب زيددادة كبدرية يف املددوارد 
املخصصدددة حلمايدددة املدددوظفني ومقرتحدددات لتعزيدددز التسلسدددل القيدددادي وتوضددديحه. 
وأنشدددئت إثدددر ذلدددك إدارة جديددددة هدددي إدارة شدددؤون السدددالمة واألمدددن، ووحددددت 

اتددددب منفصددددلة. وهددددي حاليددددا تقدددددم يف إطارهددددا مهددددام كانددددت تؤديهددددا سددددابقا مك
املشددورة الفنيددة يف الوقددت املناسددب بشددأن املسددائل املتعلقددة بدداألمن، مبددا يف ذلددك 
عدددددن طريدددددق إجدددددراء تقيددددديم للتهديددددددات واملخددددداطر أكثدددددر مشدددددوال. وهدددددذه اإلدارة 

مددددن مددددوظفي األمددددم املتحدددددة  100 000اجلديددددة مسددددؤولة عددددن أمددددن حدددوايل 
عمددددل يف مجيدددددع أحندددداء منظومدددددة  مركدددددز 150مددددن ميفعدددداليهم يف  300 000 و

األمددم املتحدددة، يوجددد كثددري منهددا يف أوضدداع متأزمددة أو يف مرحلددة مددا بعددد انتهدداء 
 الصراع.

 
 واليات المنظمة  

، أجدددددرى دا  ةرشدددددولد أول اسدددددتعراض للواليدددددات 1954يف سدددددنة  - 178
بندداء علددى طلددب الدددول األعضدداء. ومل جتددر منددذ ذلددك التدداري  أيددة حماولددة أخددرى 

ض الواليات الديت اعتمددهتا الددول األعضداء لتوجيده عمدل املنظمدة. ولدذا الستعرا
دددددري الددددددول “ يف جدددددو مدددددن احلريدددددة أفسدددددح”اقرتحدددددت يف تقريدددددري املعندددددون  أن جتيف

مضدى علدى إصدددارها أكثدر مدن  ددس  األعضداء استعراضدا جلميدع الواليددات الديت
إن كددان سددنوات ملعرفددة مددا إن كانددت األنشددطة املعنيددة ال تددزال الزمددة حقددا أو مددا 

مددن املمكددن أن يعدداد توزيددع املددوارد املخصصددة هلددا ألغددراض التصدددي للتحددديات 
مقتدددرة ”اجلديددة والناشددئة. وقددد شددددت علددى ضدرورة أن تكددون األمانددة العامددة 

وميكنهدددا أن تتغدددري اسدددتجابة لالحتياجدددات املتغدددرية للمنظمدددة. وأكددددت “ وفعالدددة
ديدددده يف كفالددددة إبقدددداء علددددى أن الدددددول األعضدددداء هلددددا دور جددددوهري عليهددددا أن تؤ 

 واليات املنظمة مسايرة للحاضر دائما.
، اسددتجاب زعمدداء العددامل يف مددؤمتر القمددة 2005ويف أيلول/سددبتمرب  - 179

العددداملي لدددذلك بدددأن طلبدددوا إىل اجلمعيدددة العامدددة وغريهدددا مدددن األجهدددزة املختصدددة أن 
تقدددوم باسدددتعراض مجيدددع الواليددددات الددديت أسدددندت قبدددل أكثددددر مدددن  دددس سددددنوات 

قدددرارات اجلمعيدددة العامدددة واألجهدددزة األخدددرى وذلدددك بغيدددة تعزيدددز وحتدددديث  مبوجدددب
برنامج عمل األمم املتحدة. وطلبوا إيل  كذلك أن أقوم بتيسدري هدذه العمليدة عدن 
طريددددق التحلدددديالت وتقدددددمي التوصدددديات. واسددددتجابة هلددددذا الطلددددب، قدددددمت إطددددارا 

الواليددددددات  إصدددددددار”حتليليدددددا السددددددتعراض واليددددددات املنظمددددددة يف تقريدددددري املعنددددددون 
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وقدد عداو هدذا التقريدر “. وتنفيذها: حتليل وتوصيات لتيسري اسدتعراض الواليدات
التحددددددديات الرئيسددددددية املاثلددددددة يف دورة إصدددددددار الواليددددددات، مبددددددا يف ذلددددددك نقدددددد  
املعلومدددددات التقييميدددددة عدددددن مددددددى فعاليدددددة الواليدددددات؛ والعدددددبء املرهدددددق ملتطلبدددددات 

الفجددوة بددني الواليددات واملددوارد. اإلبددال ، والتددداخل بددني األجهددزة ويف داخلهددا، و 
وتضددددمن التقريددددر أيضددددا توصدددديات بشددددأن كددددل أولويددددة مددددن األولويددددات الربناجميددددة 
للمنظمة. وديفع م التقريدر حبصدر إلكدرتوين للواليدات، اسدتهدف تيسدري قيدام الددول 

 األعضاء باالستعراض.
وبددددأت اجلمعيدددة العامدددة اسدددتعراض والياهتدددا عدددن طريدددق سلسدددلة مدددن  - 180
ات غدددددددري الرمسيدددددددة، شدددددددهدت أيضدددددددا مشددددددداركة كبدددددددار مدددددددديري الدددددددربامج. املشددددددداور 

واستجابت الددول األعضداء للتوصديات الدواردة يف تقريدري، وقددمت مدن عنددها 
مقرتحددات إضددافية ترمددي إىل تعزيددز برنددامج عمددل املنظمددة. وأذنددت اجلمعيددة أيضددا 
 لفريق عامل خمص  بأن يسدتعرض يف املرحلدة األوىل مدن العمليدة الواليدات الديت
ددددد. والعمدددل جدددار حاليدددا  مضدددى علدددى إصددددارها أكثدددر مدددن  دددس سدددنوات ومل جتيف

 األمانة العامة دعم وتيسري هذه العملية طيلة سريها. ل ذا الصدد، وستواص
وبدددالتزامن مدددع املشددداورات اجلاريدددة يف اجلمعيدددة العامدددة، شدددرع    - 181

منهمددا اجمللدس االقتصددادي واالجتمدداعي وجملددس األمدن يف عمليددة اسددتعراض كددل 
لوالياتدددده. ويتبددددع اجمللددددس االقتصدددددادي واالجتمدددداعي يف استعراضدددده هنجددددا ممددددداثال 
للنهج املتبدع يف حالدة اجلمعيدة العامدة. ويركدز جملدس األمدن، يف مرحلدة استعراضده 
األوىل، على جمموعة أوليدة مدن الواليدات. وكمدا ذكدرت يف عددة مناسدبات، فد ن 

عمددل املنظمددة وتعزيددزه. وينبغددي  اسددتعراض الواليددات يتدديح فرصددة تارنيددة لتجديددد
للدددول األعضدداء أن تغتددنم هددذه الفرصددة لتكفددل ملنظمتنددا أن تكددون قددادرة علددى 

 االستجابة على الوجه الفعال لالحتياجات الراهنة.
 

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية  
حددثت علدى مددى العقدد املنصدرم زيدادة كبدرية يف الشدراكات القائمددة   - 182

حفدددظ السدددالم يف جمددداالت مدددن قبيدددل حددددة ومنظمدددات إقليميدددة، بدددني األمدددم املت
تعزيددددز احددددرتام حقددددوق و  وصدددنع السددددالم وتعزيددددز احلكددددم الرشدددديد وسددديادة القددددانون

اإلنسان واالستجابة حلداالت الطدوارئ اإلنسدانية. وقدد شدد دتيف علدى أةيدة ر يدة 
 ةوعامليدد يددةإقليممؤسسددات تسددتفيد مددن مددوارد ومشددروعية جديدددة لألمددن العدداملي 

االسددتجابة للتحددديات املعقدددة الدديت يشددهدها العددامل تسددم باملرونددة والقدددرة علددى ت
 اليوم.
يف ر سددداء املنظمددات اإلقليميدددة  ب شددراك ودعمددا هلددذه اجلهدددود، قمددتيف   - 183

. وقدددد أصدددبحت ذات االهتمدددام املشدددرتك تبدددادل مندددتظم لددد راء بشدددأن املسدددائل
وغريهددا  قليميددةاإلنظمددات املمددع ر سدداء  املعقددودة رفيعددة املسددتوىالجتماعددات اال
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مدددن املنظمدددات احلكوميدددة الدوليدددة حددددثا سدددنويا حددد  ندددتمكن مدددن الرتكيدددز علدددى 
التعاون العملي بشأن املسدائل الرئيسدية وإجدراء املتابعدة بصدورة أكثدر فعاليدة. ويف 

/يوليددددده متوزاالجتمددددداع الرفيدددددع املسدددددتوى السدددددادس الدددددذي دعدددددوت إىل عقدددددده يف 
تقددددمي التوجيددده العدددام لعمليدددة إنشددداء عالقدددة ل ، قمندددا ب نشددداء جلندددة دائمدددة2005

قليميدة بغدرض التوصدل إىل اتفداق اإلنظمدات املأكثر تنظيما بني األمدم املتحددة و 
 تلك املنظمات من مزايا نسبية.األمم املتحدة و حقيقي استنادا إىل ما متتلكه 

ويف مدددؤمتر القمدددة العدددداملي املعقدددود يف أيلول/سددددبتمرب املاضدددي، أعددددرب   - 184
ة العددامل عددن دعمهددم لعالقددة أقددوى بددني األمددم املتحدددة واملنظمددات اإلقليميددة قدداد

ودون اإلقليمية، على النحو الدوارد يف الفصدل الثدامن مدن امليثداق، وعقددوا العدزم 
إبددرام  بوسددائل عمليددة مددن قبيددلاملنظمددات  مددع هددذهالتعدداون  توسدديع نطدداقعلددى 

ن عمليدددة التنفيدددذ إىل . وسددديقدم تقريدددر عددداتفاقدددات رمسيدددة بدددني أماندددات كدددل منهدددا
/سدددبتمرب أيلولاالجتمددداع الرفيدددع املسدددتوى السدددابع الدددذي سدددأدعو إىل عقدددده يف 

. كدددذلك  دددري تقددددمي تقريدددر يعدددرض تطدددور عملندددا املشدددرتك يف املاضدددي 2006
 20واحلاضددددددددر واملسددددددددتقبل إىل جملددددددددس األمددددددددن اسددددددددتعدادا جللسددددددددته املقددددددددررة يف 

توطيدددد العالقدددات املؤسسدددية برئاسدددة اليوندددان، وهدددي فرصدددة هامدددة ل/سدددبتمرب أيلول
 والتطلع إىل املستقبل.

برندامج الدراسدات وقررت أفرقتنا العاملة املشدرتكة أيضدا التمداس دعدم   - 185
ة مدددن أجدددل دراسدددة مدددا املقارندددة للتكامدددل اإلقليمدددي التدددابع جلامعدددة األمدددم املتحدددد

متلكدده املنظمددات الشددريكة مددن قدددرات تنظيميددة وتشددغيلية ومددوارد يف جمددال صددون 
سالم واألمدن. ويف هدذه األثنداء، بدادرتيف إىل اختداذ اإلجدراءات الالزمدة لضدمان ال

 توفري املوارد الكافية لألمانة العامة نفسها من أجل خدمة تعزيز الشراكات.
 

 االتساق على نطاق المنظومة   
ن جتدددز  منظومدددة ظلدددت الددددول األعضددداء لسدددنوات عديددددة قلقدددة بشدددأ  - 186

الددددعم الددددذي تقدمددده األمددددم عددددن ذلدددك مدددن عجددددز يرتتدددب  األمدددم املتحددددة ومددددا
 حتقيق أقصى أثر ممكن على املستوى القطري.املتحدة عن 

طرحدتيف عدددة مبدادرات هامدة أحددثت جمتمعددًة القلدق،  اوردا علدى هدذ  - 187
سديما علدى املسدتوى القطدري. ويف  فرقا كبريا يف طريقة عمل األمدم املتحددة، وال

يددة معنيددة بالتنميددة، والشددؤون اإلنسددانية، أربددع جلددان تنفيذأيفنشددئت ، 1997عددام 
تكددددون مبثابددددة منتدددددى لوالسددددالم واألمددددن، والشددددؤون االقتصددددادية واالجتماعيددددة، 

مسدددددائل  اميكدددددن مدددددن خاللددددده إلدارات األمدددددم املتحددددددة وبراجمهدددددا أن تنددددداقش معددددد
على أساس مندتظم، وختطدط لدنهج أكثدر اتسداقا لكدل مسدألة. ومدع بددء  ،حمددة

املتخصصدددة الوكددداالت هدددذه اللجدددان، طلبدددت معظدددم  أعمدددالحتقدددق الفعاليدددة يف 
االنضدددمام إليهدددا، ممدددا أدى إىل زيدددادة التواصدددل والتفددداهم بدددني خمتلدددف الكياندددات 
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 املعنية  ذه املسائل.
ويف الوقدددددت نفسددددده، وكمدددددا ذكدددددرت سدددددابقا، قمدددددتيف ب نشددددداء هيكدددددل   - 188

حكدددددومي، هدددددو فريدددددق اإلدارة العليدددددا، حيدددددث ميكدددددن لر سددددداء اإلدارات الرئيسدددددية 
أيفتيحددت صدددلة فيمددا بيدددنهم، كمددا لتابعددة لألمانددة العامددة لألمدددم املتحدددة التفاعددل ا

وذلددددك بتوجيدددده الدددددعوة إىل ر سدددداء وصددددل مددددع منظومددددة األمددددم املتحدددددة عامددددة. 
السياسددات العامددة واإلدارة  اوتعمددل جلنتدداللجددان التنفيذيددة األربددع إىل املشدداركة. 

 على حتسني عملية صنع القرار على أعلى مستوى.
وتكمددل هددذه اآلليددات اخلاصددة بالتنسدديق وصددنع القددرار علددى مسددتوى   - 189

املوجددود التنسدديقي ملنظومددة األمددم املتحدددة املقددر عمددل جملددس الر سدداء التنفيددذيني 
اللقددداء بددني ر سددداء كافدددة  ممدددا يتدديح سددلفا، والدددذي أتددوىل رئاسدددته مددرتني يف العدددام، 

ن املسدددائل الفنيدددة األمدددم املتحددددة مدددن أجدددل تعزيدددز التعددداون يف طائفدددة مدددكياندددات 
 واإلدارية.

للحاجددة إىل حتسددني التنسدديق يف املقددر، قمددتيف إىل جانددب التصدددي و   - 190
أيضدددددا برتكيدددددز معظدددددم جهدددددودي علدددددى التنسددددديق علدددددى املسدددددتوى القطدددددري. إذ ك 
حتسدددني نظدددام املنسدددقني املقيمدددني بوسدددائل منهدددا توسددديع جمموعدددة األمدددم املتحددددة 

تشددغيلية متفددق عليهددا بددني وإجددراءات  اإلمنائيددة، وجمموعددة أدوات تشددمل أدوات
تدددديح قدددددرا أكددددرب بكثددددري مددددن التنسدددديق علددددى املسددددتوى يالوكدددداالت اإلمنائيددددة، ممددددا 

القطددري. عددالوة علددى ذلددك، يسددتفيد منسددق الشددؤون اإلنسددانية مددن دعددم تقددين 
أدوار قياديددة ومدن ومدن صددندوق للطدوارئ موضدوع رهددن إشدارته،  ،وتوجيده قدويني

سددتجابة إنسددانية سددريعة وفعالددة. كمددا أيفحددرز تقدددم يف  لكفالددة اعلددى أدائهددا متفددق 
كفالددة التدد زر واالتسدداق بددني أنشددطة عمليددات حفددظ السددالم واألفرقددة القطريددة، 
سدددواء أثنددداء فدددرتة البعثدددة أو بعددددها، وذلدددك عدددن طريدددق اسدددتحداث وظيفدددة حتدددت 

وجهدددي إشددراف املمثددل اخلدداص لألمددني العددام تنددداط  ددا مهمددة سددد الفجددوة بددني 
وقيدددددادة التخطددددديط املشدددددرتك علدددددى املسددددددتوى امليدددددداين، املتحددددددة األمدددددم تواجدددددد 
 القطري.

، دعددددا القددددادة إىل مزيددددد مددددن 2005ويف مدددؤمتر القمددددة العدددداملي لعددددام   - 191
مؤسسدات ”سديما علدى نطداق  االتساق على نطاق منظومدة األمدم املتحددة وال

. “منظومدددددة األمدددددم املتحددددددة ووكاالهتدددددا وصدددددناديقها وبراجمهدددددا املتصدددددلة بالتنميدددددة
دعددوة حمددددة يل مددن ملددؤمتر القمددة وحتقيقددا هلددذه الغايددة، تضددم نت الوثيقددة اخلتاميددة 

الشدددروع يف األعمدددال الراميدددة إىل مواصدددلة تعزيدددز إدارة وتنسددديق األنشدددطة ”أجدددل 
إدارة املنظمدددة ، مدددع مواصدددلة اجلهدددود اجلاريدددة لتعزيدددز “ةاملتحدددد التنفيذيدددة لألمدددم

 وتنظيمها وتنسيقها.
 معنيدددددددارفيددددددع املسددددددتوى  افريقدددددد، أنشددددددأتيف 2006اير /فرب شددددددباطويف   - 192
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عضدوا بدارزا يتمتعدون  15ة. ويضدم الفريدق بتحقيق االتساق على نطاق املنظومد
األةيدددة لعمدددل الفريدددق وتعكدددس أوليددده مدددن  مدددا دددربة ومعدددارف اسدددتثنائية تضددداهي 

 رغبة مجيع الدول األعضاء يف إ اد منظمة تتسم مبزيد من االتساق والفعالية.
ويهدددددددف الفريددددددق إىل اقددددددرتاح توصدددددديات تفضددددددي إىل إعددددددادة تنشدددددديط   - 193

منظومدددددة األمدددددم املتحددددددة لتكدددددون جمهدددددزة بصدددددورة أفضدددددل للمسددددداعدة يف حتقيدددددق 
األهددداف اإلمنائيددة املتفددق عليهددا دوليددا، مبددا يف ذلددك األهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة. 

منظومدددددة لألمدددددم علدددددى خلدددددق وبصدددددورة خاصدددددة، يهددددددف الفريدددددق إىل املسددددداعدة 
ة تددددعم بصدددورة أكثدددر فعاليدددة اخلطدددط واألولويدددات احملدددددة علدددى املسدددتوى املتحدددد

القطددري مددن أجدددل التصدددي للتحدددديات احلامسددة يف جمددداالت التنميددة واملسددداعدة 
وحقددددوق اإلنسددددان  ةاجلنسددددانياملسددددائل اإلنسددددانية والبيئددددة وغريهددددا، مبددددا يف ذلددددك 

/سددددبتمرب أيلولل والتنميددددة املسددددتدامة. وييفتوقددددع أن يددددوافيين الفريددددق بتوصددددياته حبلددددو 
إلتاحدددة عرضدددها رمسيدددا علدددى الددددورة احلاديدددة والسدددتني للجمعيدددة العامدددة  2006

 .2007وتنفيذها إن أمكن يف عام 
ومددن أجددل كفالددة مشدداركة والتددزام مجيددع أصددحاب املصددلحة، اضددطلع   - 194

الفريدددددددق بعمليدددددددة تشددددددداور واسدددددددعة مشلدددددددت إجدددددددراء مشددددددداورات قطريدددددددة وإقليميدددددددة 
اجتماعددددات مددددع الدددددول األعضدددداء ومؤسسددددات ومواضدددديعية، فضددددال عددددن عقددددد 

األمدددم املتحددددة وجلسدددات اسدددتماع مدددع منظمدددات اجملتمدددع املددددين. عدددالوة علدددى 
ذلك، يستفيد عمل الفريق من البحدوث والتحاليدل واألفكدار الدواردة مدن داخدل 

وخارجهددددا، ويأخددددذ بعددددني االعتبددددار بدددداقي اجلهددددود التكميليددددة إلصددددالح املنظمددددة 
 األمم املتحدة.

 لسادسالفصل ا
 العالميةالجماهيرية الدوائر   
 تعزيز الروابط مع المجتمع المدني  

منددددذ أوائددددل التسددددعينات، و اصددددة خددددالل فددددرتة واليدددديت كددددأمني عددددام،   - 195
توطدددت عالقددة األمددم املتحدددة مددع اجملتمددع املدددين وات سددعت بدرجددة كبددرية. وقددد 

ليددددة أن األمددددم املتحدددددة كانددددت وسددددتظل منظمددددة حكوميددددة دو مددددع حدددددث ذلددددك 
تيفتخددذ فيهددا القددرارات مددن جانددب الدددول األعضدداء فيهددا. وسدداةت هددذه العمليددة 
املتمثلددة يف زيددادة التشددارك مددع اجملتمددع املدددين وبدداقي األطددراف الفاعلددة مددن غددري 
الدول يف تعزيز املؤسسة والنقاش احلكدومي الددويل، وشدكلت جدزءا مدن العمليدة 

 ددددا املنظمددددة خددددالل العقددددد  املتواصددددلة للتحددددديث والتغيددددري املؤسسددددي الدددديت مددددرت
صدددوب يف جدددو مدددن احلريدددة أفسدددح: ”املاضدددي. وكمدددا كتبدددت يف التقريدددر املعندددون 

ال ميكدددددن حتقيدددددق ، ف نددددده “عحتقيدددددق التنميدددددة واألمدددددن وحقدددددوق اإلنسدددددان للجميددددد
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 .أهداف األمم املتحدة إال مبشاركة كاملة من احلكومات واجملتمع املدين
يسددديا لألمدددم املتحددددة مندددذ حلظدددة لقدددد كدددان اجملتمدددع املددددين شدددريكا رئ  - 196

علددددى املسدددتوى القطددددري بتقددددمي املسدددداعدة اإلنسدددانية، أو علددددى سدددواء إنشدددائها، 
املستوى العاملي باملشداركة يف املناقشدات الديت جتدري يف إطدار اجمللدس االقتصدادي 
واالجتمدداعي. لكددن يف العقدددين املنصددرمني أو حنددو ذلددك، حدددث حتددول كبددري يف 

دين وأةيتده علدى املسدتويات الوطنيدة ويف احلقدل الددويل، ال طبيعة دور اجملتمع املد
سدددديما يف األمددددم املتحدددددة. إذ شددددهد اجملتمددددع املدددددين منددددوا علددددى املسددددتوى الدددددويل 
مبددوازاة عمليددة العوملددة. وقددد أدت العوملددة والتكنولوجيددات الدديت سدداةت جزئيددا يف 
اق حتريكهددددددددا، إىل توسدددددددديع اآلفدددددددداق وتكدددددددداثر املسددددددددائل العامليددددددددة وتوسدددددددديع نطدددددددد

 االهتمامات وزيادة الفرص من أجل دميقراطية تشاركية.
ويف حدني كاندت الدميقراطيدة التمثيليددة يومدا يف صدلب أشدكال احلكددم   - 197

الددددميقراطي، تتزايدددد اليدددوم أةيدددة الدميقراطيدددة التشددداركية. إذ أصدددبحت الدميقراطيدددة 
اركة يف التمثيلية تتعرض لضدغوط يف العديدد مدن البلددان مدن جدراء اخنفداض املشد

االنتخابددات وخيبددة أمددل املددواطنني. وتتعددزز مشددروعية املثددل الدميقراطيددة يف ضددوء 
قددرة منظمدات اجملتمدع املددين علدى متثيدل مصداس املدواطنني والتفاعدل مباشدرة مدع 
احلكومددات واملشدداركة بصددورة مباشدددرة يف النقاشددات املتعلقددة بالسياسددات العامدددة 

 على املستويني الوطين والدويل.
يف وبينمددا كانددت االجتماعددات واملددؤمترات احلكوميددة الدوليددة الواسددعة   - 198
حكدددرا علدددى احلكومدددات بصدددفة أساسدددية، ال ميكدددن اليدددوم تصدددو ر تنظددديم املاضدددي 

مثدددل هدددذه األحدددداث دون مراعددداة منظدددورات اجملتمدددع املددددين بشدددأن السياسدددات 
العامدددة، وأعمدددال الددددعوة الفريددددة والتعبئدددة الددديت يضدددطلع  دددا. فمدددن الواضدددح أن 
إشدددددراك اجملتمدددددع املددددددين قدددددد سددددداهم يف حتسدددددني مشدددددروعية عمليدددددة صدددددنع القدددددرار 

مدددن األمثلدددة احلديثدددة علدددى املسدددتوى احلكدددومي الددددويل. و اءلتها وشدددفافيتها ومسددد
علددددى ذلددددك التعبئددددة العامليددددة للمجتمددددع املدددددين بشددددأن مسددددائل الدددددين والتجددددارة 
واملعونددة واألهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة بواسددطة توجيدده النددداء العدداملي للعمددل علددى 

 .2005مكافحة الفقر يف عام 
ول اهددددددي الدددددديت حتدددددددد جددددددديف املاضددددددي ات وبينمددددددا كانددددددت احلكومدددددد  - 199

األعمدددددال، أصدددددبح اجملتمدددددع املددددددين اليدددددوم يطدددددرح مسدددددائل جديددددددة علدددددى مائددددددة 
املناقشات، وقد كان لده دور فعدال علدى سدبيل املثدال يف إنشداء احملكمدة اجلنائيدة 

حظدر اسدتعمال وتكدديس وإنتدا  ونقدل األلغدام املضددادة الدوليدة واعتمداد اتفاقيدة 
 .األلغام لألفراد وتدمري تلك

ويف حددني كانددت احلكومددات تسددتأثر مبقاليددد احلكددم، أصددبحت اليددوم   - 200
أطددراف عديدددة مددن غددري الدددول، مبددا يف ذلددك اجملتمددع املدددين، جددزءا مددن هياكددل 
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جملددس تنسدديق الربنددامج التددابع يف أحدددث األمثلددة عهدددا جنددد احلكددم املختلفددة. و 
، املناعددة البشددرية/ اإليدددز لربنددامج األمددم املتحدددة املشددرتك املعددين بفددريوس نقدد 

 30ومنتددددددى إدارة اإلنرتندددددت، الدددددذي سددددديعقد أول اجتمددددداع لددددده يف الفدددددرتة مدددددن 
 يف أثينا. 2006الثاين/نوفمرب  تشرين 2إىل األول/أكتوبر  تشرين
إىل احلكومدددات، أصدددبح لني وبينمدددا كدددان الرصدددد واإلنفددداذ يومدددا موكدددو   - 201

ان تنفيددذ االلتزامددات املتعهددد  ددا اجملتمددع املدددين اليددوم يضددطلع بدددور هددام يف ضددم
مددثال يف جمددال الرتاخددي  املتعلقددة باألخشدداب ومناهضددة عمددل الطفددل واملسددؤولية 

 االجتماعية للشركات وحقوق اإلنسان.
وبينمددا كددان حتديددد الضددوابط واملددوازين يف اجملتمعددات الدميقراطيددة مددن   - 202

املدددين اليددوم دور  اختصدداص الربملانددات الوطنيددة إىل حددد بعيددد، أصددبح للمجتمددع
 فيها.

ويف ضددوء تزايددد أةيددة اجملتمددع املدددين، أوجدددت األمددم املتحدددة سددبال   - 203
العديدد مدن كياندات األمدم املتحددة، مبدا يف ذلدك يتشاور عديدة للتشارك معه. و 

صدددناديقها وبراجمهدددا ووكاالهتدددا املتخصصدددة ، مدددع اجملتمدددع املددددين بصدددورة منتظمدددة 
قبيدددل املنتدددديات وجلسدددات االسدددتماع واملشددداورات بواسدددطة آليدددات خمتلفدددة، مدددن 

طبعددا أةيددة حامسددة بددالنظر إىل أن ومددا شددابه ذلددك. وهلددذا واللجددان االستشددارية 
اجملتمع املدين أصبح شريكا أساسيا يف أندواع خمتلفدة مدن العمليدات الديت تضدطلع 
د  ددا األمددم املتحدددة يف جمدداالت املسدداعدة اإلنسددانية والتنميددة وبندداء السددالم. وقدد

ازداد عددددد األنشدددطة التنفيذيدددة لألمدددم املتحددددة الددديت يقدددوم اجملتمدددع املددددين بددددور 
متزايد األةية فيها، وأصبحت تشدمل اآلن جمداالت مدن قبيدل دعدم االنتخابدات 

 ومنع الصراعات.
الفريددددق الرفيددددع املسددددتوى املعددددين ويف شددددهر متوز/يوليدددده، قددددام كددددل مددددن   - 204

 تحدددة يف جمدداالت التنميددة واملسدداعدةباالتسدداق علددى نطدداق منظومددة األمددم امل

والددذي عينتدده يف شددباط/فرباير، والفريددق الرفيددع املسددتوى املعددين ة، اإلنسددانية والبيئدد
 بعقد جلسات استماع مع اجملتمع املدين يف جنيف.بتحالف احلضارات، 

وطوال والييت كأمني عام وأندا أشدجع دائمدا علدى تعميدق العالقدة بدني   - 205
اجملتمددع املدددين. وقددد شدداركت بنفسددي بنشدداط مددع اجملتمددع املدددين األمددم املتحدددة و 
قدددها عسديما يف املدؤمترات الرئيسدية ومدؤمترات القمدة الديت ت ال، يف عددة مناسدبات
يف مقدددددر األمدددددم املتحددددددة. ومثدددددال  وأخدددددالل أسدددددفاري سدددددواء األمدددددم املتحددددددة، 

/مددددارس آذارحددددديث العهددددد علددددى ذلددددك الزيددددارة الدددديت قمددددت  ددددا إىل دارفددددور يف 
منظمددات غددري حكوميددة تعمددل يف دارفددور مبمثلددني عددن ، حيددث التقيددت 2005

يف ظدددروف حمفوفدددة باملخددداطر، مدددن أجدددل إبدددراز الددددور احلاسدددم للمنظمدددات غدددري 
 احلكومية يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل هناك.
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إنشددداء  إىل اوتددأثري حجمددا لمجتمددع املدددين لالنمددو اهلائددل  دفعددينوقددد   - 206
، واجملتمددع املدددين ات البدارزة املعددين بالعالقددات بدني األمددم املتحددةفريدق الشخصددي

تقيددديم برئاسدددة الدددرئيس السدددابق للربازيدددل، فرنانددددو هنريكدددي كاردوسدددو، مدددن أجدددل 
مندده والتوصددية  التفاعددل بددني األمددم املتحدددة واجملتمددع املدددين واسددتخالص الدددروس

وقدددددددددمت  2004/يونيدددددددده حزيران. وقدددددددددم الفريددددددددق تقريددددددددره يف بيفسددددددددبل حتسددددددددينه
 من العام نفسه./سبتمرب أيلوليف استجابيت له 

الفريدق بصدورة جددد مقنعدة علدى أن األمدم املتحددة  ددب أن وقدد دلدل   - 207
وذلدددددك يعدددددين اسدددددتخدام قددددددرهتا الفريددددددة علدددددى . تصدددددبح منظمدددددة أكثدددددر انفتاحدددددا

تلددك األطددراف تتمتددع وخاصددة حينمددا  ،اجلماهرييددة خمتلددف الدددوائرإىل  الوصددول
خمتلدددف مشدداركة يسددري . ومددن شددأن تبعينهددا د كبددرية تتعلددق بقضدديةربة أو مددوار  دد

إىل  يأةيدددة عامليدددة أن يدددؤدوذات  ذات صدددلةيف مناقشدددات أصدددحاب املصدددلحة 
ميكددن  والتوصددل إىل نتددائجالعامددة وعمقهددا السياسددات حتلدديالت حتسددني نوعيددة 

 نطاقهدااألمدم املتحددة . وبدذلك، ستوسدع يف شدكل شدراكات ، ال سيماتنفيذها
وييفكسددبها تأييددد مجهددور واسددع  ا، ممددا يكفددل فهمددا أفضددل لقراراهتدديهددا العدداملوتأثري 

 ومتنوع.
ولألسدددددف، مل تتخدددددذ الددددددول األعضددددداء أي إجدددددراءات رمسيدددددة بشدددددأن   - 208

. ومدددع ذلدددك، اقددددمتهواالسدددتجابة الددديت التوصددديات الددديت قددددمها فريدددق كاردوسدددو 
مدددم املتحددددة ايفختدددذ عددددد مدددن التددددابري. فعلدددى سدددبيل املثدددال، تعكدددف جمموعدددة األ

علددددى العمددددل مددددع املقيمددددني ألمددددم املتحدددددة منسددددقي ااإلمنائيددددة علددددى تعزيددددز قدددددرة 
اجملتمددع املدددين علددى املسددتوى القطددري. وقددام عدددد مددن املكاتددب القطريددة بتعيددني 

مددن أجددل القطددري ألمددم املتحدددة افريددق يف إطددار مركددز تنسدديق للمجتمددع املدددين 
مددددع املدددددين، عمددددال بتوصدددديا . تعزيددددز تشددددارك منظومددددة األمددددم املتحدددددة مددددع اجملت
مددن أجددل دعددم األفرقددة القطريددة  و ددري العمددل أيضددا إلنشدداء صددندوق اسددتئماين

 يف تعاوهنا مع اجملتمع املدين.
وعلدددددى املسدددددتوى احلكدددددومي الددددددويل، عقددددددت اجلمعيدددددة العامدددددة أربدددددع   - 209

جلسدددات اسدددتماع تفاعليدددة غدددري رمسيدددة مدددع ممثلدددني عدددن منظمدددات غدددري حكوميدددة 
فدددرتة أثنددداء تمدددع املددددين والقطددداع اخلددداص. وعيفقددددت اجللسدددة األوىل ومنظمدددات اجمل

، وعيفقدددت ثددالث جلسددات إضددافية 2005التحضددري ملددؤمتر القمددة العدداملي لعددام 
هذا العام ك سهام يف االجتماعدات الرفيعدة املسدتوى مدن أجدل اسدتعراض إعدالن 

تسدددب بشدددأن فدددريوس نقددد  املناعدددة البشدددرية/متالزمة نقددد  املناعدددة املكااللتدددزام 
اسددددتعراض منتصددددف املدددددة العدددداملي الشددددامل لتنفيددددذ برنددددامج العمددددل (، و )اإليدددددز

. اهلجدددرة الدوليدددة والتنميدددة، و 2010-2001للعقدددد  لصددداس أقدددل البلددددان مندددوا
ابتكدارا هامدا للتفاعددل بدني اجملتمدع املدددين االسددتماع هدذه وقدد شدكلت جلسدات 
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 واجلمعية العامة.
الددددورة السدددتني للجمعيدددة العامدددة  ، قدددام رئددديس2006/مدددايو أيارويف   - 210

ندونيسدديا والنددرويج بوصددفهما مستشدداريه الشخصدديني إلبتعيددني املمثلددني الدددائمني 
بشدأن العالقدة بدني الدددول األعضداء واجملتمدع املددين، مبددا يف ذلدك املنظمدات غددري 
احلكوميدددددة. وعقددددددد املستشددددداران سلسددددددلة مدددددن املشدددددداورات مدددددع منظمددددددات غددددددري 

 يف األمددم املتحدددة. ووجدده الددرئيس تقريرةددا إىل  حكوميددة ودول أعضدداء ومددوظفني
 .  2006/يوليه متوز 7كافة الدول األعضاء يف 

ويعددددرتف التقريدددددر بوجدددددود اختالفدددددات واضددددحة بدددددني توقعدددددات الددددددول   - 211
األعضاء وتوقعات اجملتمع املددين بشدأن العالقدة بينهمدا. إال أنده يشدري إىل وجدود 

وحتقيددق مشوليددة أكثددر جددددوى،  جمددال كدداف الستكشدداف سددبل حتسددني التفاعددل
مددثال عددن طريددق عقددد اجتماعددات بددني رئدديس اجلمعيددة العامددة واجملتمددع املدددين يف 
مسدددتهل واليتددده، أو يف حلظدددات أخدددرى حامسدددة، وبدددني ر سددداء اللجدددان الرئيسدددية 

 للجمعية العامة واجملتمع املدين.
م وقدددد أصدددبح للمجتمدددع املددددين وزن كبدددري يف عدددامل اليدددوم، ممدددا سددديحت    - 212

علددددى األمددددم املتحدددددة مواصددددلة استكشدددداف آليددددات وأشددددكال جديدددددة للتشددددارك 
مدن املهدم أن نعداو بصدورة فد ن معه. وإذ نتقدم معاً إىل األمام يف هدذا املسدعى، 

، بدددل اجملتمدددع املددددينلددددى بعدددض الددددول األعضددداء إزاء  مجاعيددة الشدددواغل املتبقيدددة
أن يكفلدددوا تمدددع املددددين شدددركائنا يف اجملوأحياندددا انعددددام الثقدددة فيددده. ويتعدددني علدددى 

امتثددداال دقيقدددا للمسدددؤوليات وااللتزامددات الددديت تقدددرتن حبقدددوقهم يف األمدددم  مامتثدداهل
املتحددددددة، وذلدددددك عدددددن طريدددددق حتسدددددني أسددددداليبهم العامدددددة مدددددن حيدددددث الشدددددفافية 
واملساءلة إزاء الغدري. وأندا أدرك أن العديدد مدن منظمدات اجملتمدع املددين ومجعياتده 

ذه التحددديات بطددرق ابتكاريددة شدد  ممددا يبشددر بدداخلري وشددبكاته وهيئاتدده تواجدده هدد
 يف املستقبل.

أن نسدبة يف اجملداالت األخدرى الديت تسدتدعي االهتمدام، ويتمثل أحد   - 213
كثددريا مددا تكددون ناقصددة يف اجتماعددات األمددم البلدددان الناميددة املدددين  متثيددل جمتمددع 

تغيدددريات املتحددددة. ومدددن أجدددل حتقيدددق تدددوازن إقليمدددي أفضدددل، ال بدددد مدددن إجدددراء 
داخددل اجملتمددع املدددين ومددن جانددب الدددول األعضدداء. إذ ميكددن ملنظمددات اجملتمددع 
املدين الدولية على سدبيل املثدال أن تبدذل مزيددا مدن اجلهدود لضدم منظمدات مدن 
بلدان نامية إىل شبكاهتا، واختيار مواطنني مدن بلددان ناميدة ممثلدني هلدا يف األمدم 

ناميددة. وميكدددن للددددول األعضددداء تقددددمي  املتحدددة، وزيدددادة عددددد مقارهدددا يف بلددددان
املسدداعدة بواسددطة دعددم سددخي لنفقددات السددفر ومددا يتصددل بدده مددن املصددروفات 

ناميدددة يف األحدددداث الددديت تنظمهدددا األمدددم البلددددان الالددديت  تاجهدددا مشددداركون مدددن 
املتحدددددة. ويف الوقددددت نفسدددده، ينبغددددي لنددددا أن نسددددتخدم التكنولوجيددددات احلديثددددة 
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طددرق الدديت ميكددن مددن خالهلددا ملنظمددات اجملتمددع لالتصدداالت بغيددة استكشدداف ال
املددددددين مدددددن خمتلدددددف املنددددداطق أن تقددددددم إسدددددهامات يف النقاشدددددات واملناقشدددددات 
 املتعلقة بالسياسات العامة العاملية دون أن يستدعي ذلك حضورها املادي.

 
 إشراك دوائر قطاع األعمال  

ة، عامدددددا مدددددن تددددداري  األمدددددم املتحدددددد 60مدددددن كثدددددر ألول مدددددرة مندددددذ أ  - 214
أصددبحنا نعمددل مددع عناصددر مددن دوائددر قطدداع األعمددال وعناصددر أخددرى فاعلددة يف 
اجملتمدددع كشدددركاء حيدددويني يف مسدددعانا لتحقيدددق أهددددافنا. وقدددد كدددان هلدددذه العالقدددة 

 اجلديدة تأثريان أساسيان يف عمل املنظمة.
أوال، سدداةت يف إحددراز تقدددم حنددو بلددو  األهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة،   - 215

الدددعم يف جمدداالت بتيسددري هنايددة املطدداف إىل حتسددني حيدداة الفقددراء  مبددا يفضددي يف
حامسدددة تتددددر  مدددن جمدددرد الددددعوة ألهدددداف األمدددم املتحددددة إىل تقددددمي املسددداعدة 
اإلنسددددددانية وإقامددددددة الشددددددراكات يف جمددددددال تكنولوجيددددددا املعلومددددددات، واالئتمانددددددات 

والصددددحة. وقددددد أسددددفر هددددذا التشددددارك عددددن مئددددات املشدددداريع الداعمددددة  ،الصددددغرى
النهدددددوض لألهدددددداف اإلمنائيدددددة لأللفيدددددة، منهدددددا تلدددددك املنشدددددأة يف إطدددددار مبدددددادرة 

، الديت ترمدي إىل تشدجيع للحدد مدن الفقدر األعمال التجاريدة املتناميدة واملسدتدامةب
دددربح يف أفقدددر بلددددان العدددامل بغيدددة تعزيدددز الفدددرص االقتصدددادية 

يف
االسددتثمار األجدددين امل

 املستدامة على أرض الواقع.
اهم أشدددكال جديددددة للتشدددارك مدددع دوائدددر قطددداع األعمدددال ثانيدددا، تسددد  - 216

املنظمددددة مدددددن  ةأيضددددا يف دفدددددع عجلددددة إصدددددالح األمددددم املتحددددددة بتيسددددري اسدددددتفاد
ممارسات إدارية حمسنة ووسائل أفضدل لتعزيدز سدلطتها املعنويدة وحشدد القدوة، ممدا 

يف منظومدة األمدم املتحددة  عل تلك الشدراكات حدافزا قويدا لالبتكدار املؤسسدي 
 .ابأسره
يف صددميم هددذه اجلهددود االتفدداق العدداملي لألمددم املتحدددة الددذي ويقددع   - 217
لشدددراكات يف . وهدددو اليدددوم أوسدددع مبدددادرة ملواطندددة ا2000/يوليددده متوزيف  هأعلنتيفددد

مددن مائددة بلددد، أكثددر أكثددر مشددارك مددن  3 000العددامل، حيددث يضددم أكثددر مددن 
وار والشددراكة، مددن نصددفها مددن العددامل النددامي. ومددن خددالل مشدداريع الددتعل م واحلدد

ددد ن االتفددداق العددداملي مدددن إحدددداث تغيدددريات بعيددددة األثدددر. كمدددا أدى تكييدددف متك 
أنشددددطة الشددددركات التجاريددددة مددددع أهددددداف األمددددم املتحدددددة األوسددددع إىل إدخددددال 

واملؤسسددات حتسددينات هامددة يف جمددال احلكددم وبندداء القدددرات مددن أجددل املددوردين 
ال يتجددددددزء مددددددن  الصددددددغرية. ومددددددن خددددددالل الدددددددفاع عددددددن مبددددددادئ عامليددددددة كجددددددزء

اسددددرتاتيجيات وعمليدددددات قطددددداع دوائدددددر األعمدددددال، أصدددددبحت األسدددددواق العامليدددددة 
 أكثر قوة ومشولية.
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مكتدددب االتفددداق العددداملي، وجدددد الكثدددري مدددن مؤسسدددات ومدددن خدددالل   - 218
األمدددم املتحددددة منفدددذا جديددددا إلشدددراك دوائدددر قطددداع األعمدددال وحتسدددني قددددراهتا 

عكدددف املنظمدددة نفسدددها، بواسدددطة اخلاصدددة علدددى العمدددل مدددع القطددداع اخلددداص. وت
عمليددددددة ة و الصددددددندوق املشددددددرتك للمعاشددددددات التقاعديددددددة ملددددددوظفي األمددددددم املتحددددددد

ئ االتفداق العداملي، ممدا ييفكسدبها مصدداقية وقدوة اسدتيعاب مبداداملشرتيات، علدى 
معنويددة. وبصددفة عامددة، تسدداهم هددذه التغيددريات يف زيددادة الكفدداءة وإ دداد وسددائل 

 زايا املؤسسية على نطاق املنظمة بكاملها.ابتكارية لزيادة فعالية امل
شدددراكتنا مدددع دوائدددر قطددداع األعمدددال علدددى أسددداس فهدددم وبينمدددا تقدددوم   - 219
أهدددداف دوائدددر قطددداع األعمدددال ختتلدددف اختالفدددا كبدددريا عدددن أهددددف ألن راسددد  

بددني تلددك األهددداف. ومددع ذلددك،  امتزايددد الاألمددم املتحدددة، إال أن هندداك تددداخ
واعدددد واضدددحة للتشدددارك مدددن أجدددل محايدددة األمدددم يسدددتدعي هدددذا التعددداون وضدددع ق

املتحدددددة عنددددد إقامددددة شددددراكات تعددددزز التنفيددددذ العملددددي. وقددددد أصددددبح اليددددوم لدددددى 
للتشدارك تتضدمن تددابري خاصدة بالنزاهدة وأطدرا للسياسدات حمدددة املنظمة قواعد 

التفدداق العدداملي دور رائددد يف العديددد مددن هددذه التطددورات، االعامددة. وكددان ملكتددب 
بأندده سيواصددل قيددادة هددذا اإلصددالح الواعددد مددن داخددل املنظمددة.  وأنددا علددى ثقددة

وآمدل أن تواصدل الددول األعضداء دعدم هدذه اجلهدود وأن يسدتمر تطدور التشددارك 
مددع دوائددر قطدداع األعمددال وبدداقي العناصددر الفاعلددة يف اجملتمددع، وذلددك كجددزء ال 

القدرن من التغيري التنظيمي لكي تصدبح األمدم املتحددة قدادرة علدى مواكبدة  أيتجز 
 احلادي والعشرين.

 
 الفصل السابع

 خاتمة  
اخليددوط الذهبيددة يف مسددرى يسددري موضددوعا احلكددم الرشدديد واملسدداءلة   - 220

التنميددة االقتصددادية ولكددي ميكددن للدددول األعضدداء أن تثددري نسدديج هددذا التقريددر. 
وأن تدنعم بداألمن الددائم وأن حتمدي حقدوق اإلنسدان يف ظدل لدديها واالجتماعية 

، يلددزم أن تكددون متمتعددة بدداحلكم اجليددد وأن تكددون مسددؤولة أمددام لقددانونسدديادة ا
أمددا املنظمددة، ف هنددا ال ميكددن أن تصددبح أكثددر قددوة وأشددد فعاليددة إال إذا مواطنيهددا. 

 حسيفنت إدارهتا وأصبحت مسؤوليتها أمام الدول األعضاء أكثر وضوحا.
بالنسدددبة  أن هددذه املبددادئ صددحيحة أيضددابالتنويدده إىل وأود أن أخددتم   - 221

للنظددددام العدددداملي. فدددداألمم املتحدددددة ليسددددت حكومددددة عامليددددة، ومددددن   فدددد ن كفالددددة 
مبجدددرد حتسدددني كفددداءة تتدددأتى احلكدددم الرشددديد واملسددداءلة علدددى الصدددعيد العددداملي ال 

كفالددة أن يكددون احلكددام تسددتلزم  فهددي . األمددم املتحدددة، بددل تتجدداوز ذلددك بكثددري
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يدة واعيدة مبسدؤوليتها جتداه الدذين مسؤولني أمام احملكدومني وأن تكدون القدوى العامل
ميكددن أن يتحددول مسددار حيدداهتم، إىل األفضددل أو إىل األسددوأ، بفعددل مددا تتخددذه 

 هذه القوى من قرارات.
املسدددداءلة والشددددفافية، وإىل أن يكددددون زيددددادة اجددددة إىل احلوهددددذا يعددددين   - 222

ك ذلدعدالوة علدى يف مجيع املؤسسات العامليدة. وهدو يعدين  ،التمثيل أكثر إنصافا
أن مجيدددع املؤسسدددات الدوليدددة يلدددزم أن تتحدددول لتصدددبح تعبدددريا فعددداال عدددن جمتمدددع 

مؤسدددس علدددى قددديم مشدددرتكة، وبنيانددده مدددتالحم بأواصدددر التضدددامن صددداعد، عددداملي 
اإلنسددداين، ويسدددتمد طاقتددده مدددن االحدددرتام املتبدددادل والتفددداهم املشدددرتك بدددني البشدددر 

ذا االجتددداه، فددد ن علدددى اخدددتالف ثقافددداهتم وتقاليددددهم. وإذا اسدددتمر تقددددمنا يف هددد
جدددددرد البقددددداء علدددددى هدددددذا الكوكدددددب الصدددددغري، بدددددل سدددددينعم ال مباجلدددددنس البشدددددري 

مصددائر باالزدهددار فعددال. وعندئددذ لددن يصددبح الددرتابط الوثيددق الددذي نشددهده بددني 
مصدددرا فياضددا صددبح بالفعددل يس ان هددذا العددامل جمددرد واقددع فقددط، بددلمجيددع سددك
 .لألمل
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غدددددددددددددددددددددددددري 
ة السدداحلي
 النامبة

الدددددددول اجلزريددددددة 
 الصغرية النامية

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :1 اهلدف
  2015و  1990بني  النصف يف الفرتة ما إىلختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد : 1الغاية 
 (1)(يف اليوم ئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد النسبة امل: نسبة من تقل قدرهتم الشرائية عن دوالر واحد يوميا )1املؤشر 

1990  27.9 202 (2) 44.6 11.3 33.0 39.4 19.6 2.2(2) 19.6 0.4    0.4    
2002  19.4 2.4 (2) 44.0 14.1 14.1 31.2 7.3 2.4(2) 7.3 2.5    1.8    

   2015و  1990نصف يف الفرتة ما بنيختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل ال :2الغاية 
 (الوزن دون اخلامسة يألطفال ناقصل )النسبة املئوية مدى انتشار نق  الوزن بني األطفال دون اخلامسة: 4املؤشر 

1990  33 10 32 11 19 53 39 11          
2004  28 9 30 7 8 47 28 8          
 (النسبة املئوية لناقصي التغذية من جمموع السكان) احلد األد  الستهالك الطاقة الغذائية نسبة السكان الذين ال  صلون على: 5املؤشر 

1990-
1992 

 20 4 33 13 16 25 18 6 15 7 (1) 4 (1) 16 (1) >2.5(1)  22 38 23 
2001-
2003  17 4 31 10 12 21 12 9 12 7 3 20 >2.5  19 36 19 

 ئيتحقيق تعميم التعليم االبتدا: 2اهلدف 
 2015 سنةيف كل مكان من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول ا وإناث اكفالة متكن األطفال ذكور : 3الغاية 
 (1)املدرسة(سن يف طفل  100املدارس االبتدائية من بني كل يف ن قيديعدد امل) يف التعليم االبتدائي قيدصايف نسبة ال: 6املؤشر 

1991 81.2 78.8 80.6 53.0 85.8 97.7 72.2 92.3 79.7 74.4 88.8 91.0 84.1 96.4  52.1 51.7 66.5 
2004 87.0 85.8 49.0 64.2 94.9 94.1 89.3 92.9 82.9 79.6 90.9 90.1 91.8 95.6  69.0 69.4 82.8 
 )النسبة املئوية( عاما 24و  15معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الذين ترتاوح أعمارهم بني : 8املؤشر 

1990 84.3 80.9 66.3 67.4 92.7 95.5 61.5 94.3 80.1 73.5 99.2 99.8 97.7 99.7  56.3 65.0 84.8 
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      لدول املستقلةرابطة ا  آسيا  أفريقيا   
 

 العامل
املنددددددددددداطق 
 مشال النامية

جنددددددددددددددددددددددددددوب 
 الصحراء

أمريكددددددددددددددددددددددددا 
الالتينيدددددددددددددددددددة 
ومنطقددددددددددددددددددددة 
البحدددددددددددددددددددددددددددر 

 جنوب شرق الكارييب
جنددددددددددددددددددددددوب 

 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

املنددددددددددددددددددددداطق 
املتقدمددددددددددددددددددة 

 النمو

بلددددددددان متدددددددر 
مبرحلددددددددددددددددددددددددددة 
انتقاليدددة فددددي 
جندددددددددددددددددددددددوب 
شددددددددددددددددددددددددددددددرق 

 أوروبا

أقدددددددددددددددددددددددددل 
البلددددددددددددان 

 منوا

البلددددددددددددان 
غدددددددددددددددددددددددددري 
ة السدداحلي
 النامبة

الدددددددول اجلزريددددددة 
 الصغرية النامية

2000- 
2004(1) 

87.2 85.0 84.3 73.1 96.0 98.9 72.2 96.2 91.3 72.8 99.7 99.7 99.8 99.3  63.7 70.3 85.3 

 
 : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3اهلدف 

 2015سنة ، وبالنسبة جلميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز 2005زالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك حبلول عام إ :4 الغاية
 ة(اإلمجايل للصبي نسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل معدالت القيد) نسبة الفتيات إىل الصبيان يف التعليم االبتدائيأ: 9املؤشر 

1991 0.89 0.87 0.82 0.84 0.97 0.93 0.76 0.96 0.83 0.92 0.99 1.00 0.99 0.99  0.79 0.82 0.96 
2004 0.94 0.94 0.94 0.89 0.97 1.00 0.91 0.97 0.89 0.91 0.99 0.99 0.98 0.99  0.88 0.86 0.95 
 ة(نسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل معدالت القيد اإلمجايل للصبيوي )ثاننسبة الفتيات إىل الصبيان يف التعليم الب:  9املؤشر 

1999 0.92 0.88 0.93 0.82 1.07 0.95 0.74 0.97 0.79 0.93 1.03 10.5 0.96 1.01  0.77 0.81 1.05 
2004 0.94 0.92 0.97 0.79 1.08 1.00 0.83 1.00 0.80 0.93 0.98 0.99 0.96 1.01  0.81 0.81 1.04 
 ة(نسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل معدالت القيد اإلمجايل للصبيعايل )نسبة الفتيات إىل الصبيان يف التعليم ال : 9املؤشر 

1999 0.97 0.78 0.69 0.69 1.12 0.55 0.63 0.99 0.82 0.67 1.20 1.27 0.89 1.19  0.57 0.73 1.15 
2004 1.03 0.87 0.93 0.63 1.17 0.81 0.70 1.04 0.89 0.90 1.28 1.32 1.02 1.27  0.63 0.83 1.25 
 (ممن يلمون بالقراءة والكتابةشباب إىل ال شاباتنسبة ال) عاما 24و  15نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني سن : 10املؤشر 

1990 0.91 0.88 0.73 0.80 1.00 0.96 0.72 0.97 0.81 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00  0.72 0.80 0.97 
2000-
2004(1) 

0.93 0.91 0.87 0.88 1.01 0.99 0.79 0.99 0.92 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00  0.80 0.86 1.00 

 (ةغري الزراعي اتيف القطاع أجورةحصة النساء من العمالة املة )غري الزراعي اتحصة النساء من العمالة املأجورة يف القطاع: 11املؤشر 
1990 35.9  20.1 32.4 38.3 37.9 13.1 37.3 16.6 28.4 48.5   43.4     
2004 39.1  20.3 35.0 43.2 41.2 17.3 38.3 20.1 37.3 51.1   46.4     
 وية(، النسبة املئأو جمالس النواب فقط)ذات الغرفة الواحدة نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية : 12املؤشر 

1990 12.4 10.4 2.6 7.2 11.9 20.2 5.7 10.4 4.6 12    15.4  7.3 14.0 14.4 
2006(1) 16.6 15.3 7.0 16.2 20.4 19.5 12.8 15.8 7.6 3.2 10.8 11.0 10.6 21.1  15.6 16.3 17.8 
 تخفيض معدل وفيات األطفال :4اهلدف 
 2015و  1990دار الثلثني يف الفرتة ما بني ختفيض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة مبق :5الغاية 
 (من املواليد األحياء 1 000عدد الوفيات لكل )معدل وفيات األطفال دون اخلامسة : 13املؤشر 

1990 95 106 88 185 54 48 126 78 69 87 50 28 83 12 29    
2004 79 87 37 168 31 31 90 43 58 80 44 20 78 7 17    
 (شهرا الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح املضاد للحصبة 23و  12النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني )األطفال البالغني سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة نسبة : 15املؤشر 

1990 73 71 85 56 76 98 58 71 80 70 85   84 93    
2004 76 73 94 65 92 85 62 81 88 48 98   92 96    
 تحسين الصحة النفاسية :5اهلدف 
 2015و  1990ختفيض نسبة الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما بني  :6الغاية 
 نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف موظفي صحة من ذوي املهارة : 17املؤشر 

1990 47 43 40 42 72 51 30 38 60  99 99 97  96    
2004 58 56 71 46 88 79 36 68 66  99 99 99  96    
 مكافحة فيروس نقم المناعة البشريةناإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض: 6اهلدف 
 وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاري  2015 سنةوقف انتشار فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز حبلول  :7الغاية 
 سنة( 49-15بني البالغتني،  فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز)النسبة املئوية املقدرة النتشار  سنة 24و  15ق  املناعة البشرية لدى احلوامل الالئي ترتاوح أعمارهن بني انتشار فريوس نأ: 18املؤشر 

1990  0.37 >0.1 2.7 0.3 >0.1 0.1 0.1 >0.1 >0.1  >0.1 >0.1 0.2     
2005  1.1 0.1 5.8 0.6 0.1 0.7 0.5 >0.1 1.5  1.1 0.2 0.5     
 من النساء( فريوس نق  املناعة البشرية)النسبة املئوية للمصابني ب سنة 24و  15انتشار فريوس نق  املناعة البشرية لدى احلوامل الالئي ترتاوح أعمارهن بني ب: 18املؤشر 

1990   >20 54 33 >20 >20 >20 >20 >20  >20 >20 >20     
2005   22 59 34 27 28 33 >20 59  31 27 28     
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      لدول املستقلةرابطة ا  آسيا  أفريقيا   
 

 العامل
املنددددددددددداطق 
 مشال النامية

جنددددددددددددددددددددددددددوب 
 الصحراء

أمريكددددددددددددددددددددددددا 
الالتينيدددددددددددددددددددة 
ومنطقددددددددددددددددددددة 
البحدددددددددددددددددددددددددددر 

 جنوب شرق الكارييب
جنددددددددددددددددددددددوب 

 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

املنددددددددددددددددددددداطق 
املتقدمددددددددددددددددددة 

 النمو

بلددددددددان متدددددددر 
مبرحلددددددددددددددددددددددددددة 
انتقاليدددة فددددي 
جندددددددددددددددددددددددوب 
شددددددددددددددددددددددددددددددرق 

 أوروبا

أقدددددددددددددددددددددددددل 
البلددددددددددددان 

 منوا

البلددددددددددددان 
غدددددددددددددددددددددددددري 
ة السدداحلي
 النامبة

الدددددددول اجلزريددددددة 
 الصغرية النامية

 ويدرد 1998/2004، (1)اسدتخدموا الرفداالت أثنداء آخدر عمليدة اتصدال جنسدي حمفوفدة باملخداطرالدذين عامدا  24و  15لدذين تدرتاوح أعمدارهم بدني للسدكان ا املئويدة نسدبة)ال اسدتعمال الرفداالت أثنداء آخدر عمليدة اتصدال جنسدي حمفوفدة باملخداطرأ: 19املؤشر 
 عدد البلدان اليت مشلتها الدراسات االستقصائية بني قوسني(

 27    النساء
(26) 

  51 
 (1) 

           
 43    الرجال

(25) 
  59 

(1) 
     54 

(3) 
     

ويدددرد عددددد البلددددان الددديت مشلتهدددا الدراسدددات  1998/2004)النسدددبة املئويدددة للفدددرتة  س نقددد  املناعدددة البشدددرية/اإليدزعدددن فدددريو  (1)عامدددا امللمدددني مبعلومدددات شددداملة وصدددحيحة 24و  15النسدددبة املئويدددة لألشدددخاص الدددذين تدددرتاوح أعمدددارهم بدددني ب: 19املؤشدددر 
 االستقصائية بني قوسني(

  24    النساء
(34) 

  21 
 (1) 

18  
(3) 

    6 
(5) 

     

 31    الرجال
(18) 

  17 
 (1) 

           

 )ويرد عدد البلدان اليت مشلتها الدراسات االستقصائية بني قوسني( (1)عاما باملدارس 14و  10اليتامى الذين ترتاوح أعمارهم بني نسبة التحاق اليتامى إىل غري : 20املؤشر 
1998/2004   0.85 

(39) 
               

 لك التاري وبدء احنساره اعتبارا من ذ 2015 سنةوقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية حبلول : 8الغاية 
 ية(احلشر باملبيدات ألطفال دون اخلامسة الذين ينامون حتت ناموسيات معاجلة )النسبة املئوية لالسكان املقيمون يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الذين يتخذون تدابري فعالة للوقاية من املالريا أ: 22املؤشر 

1999/2004   4                
 ( حبمى الذين يعاجلون بشكل سليمنيألطفال دون اخلامسة املصاب)النسبة املئوية لاملالريا عال  املقيمون يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الذين يتخذون تدابري فعالة ل السكانب: 22املؤشر 

1999/2004   37    3            
 (باستثناء املصابني بفريوس نق  املناعة البشرية، من السكان 100 000عدد احلاالت لكل ) ل(الوفيات املرتبطة بالتدرن الرئوي )الساإلصابة و  معدالتأ: 23املؤشر 

1990 122 149 59 148 98 116 173 272 68 203 51 48 60 28     
2004 128 151 49 281 59 102 166 217 50 166 108 104 117 16     
 (باستثناء املصابني بفريوس نق  املناعة البشرية، من السكان 100 000كل الوفيات يف  عدد ) تدرن الرئوي )السل(معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة بالب: 23املؤشر 

1990 28 35 5 38 14 25 45 67 11 53 9 9 9 3     
2004 23 27 4 56 8 16 31 36 8 29 17 17 17 2     
 (اسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية األجل) النسبة املئوية للحاالت اجلديدة اليت اكتشفت يف إطار  اخلاضعة للمراقبة املباشرة  إطار اسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية األجليفوعوجلت التدرن الرئوي اليت اكتشفت  حاالتأ: نسبة 24املؤشر 

2000 28 29 82 36 43 30 15 39 27 13 11 3 36 22     
2004 53 54 83 47 58 63 51 65 26 26 22 13 46 44     
 (اسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية األجل)النسبة املئوية للمرضى الذين عوجلوا بنجاح يف إطار  اخلاضعة للمراقبة املباشرة يف إطار اسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية األجلوعوجلت حاالت التدرن الرئوي اليت اكتشفت ب:  نسبة 24املؤشر 

2000 82 82 88 72 81 94 83 86 81 76 76 68 78 77     
2003 82 83 86 72 83 93 86 86 83 67 72 62 76 76     
 كفالة االستدامة البيئية: 7اهلدف 
 إدما  مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية واحنسار فقدان املوارد البيئية :9الغاية 
 )النسبة املئوية(غطاة بالغابات نسبة مساحة األراضي امل: 25املؤشر 

1990 31.3  1.3 29.2 49.9 16.5 14.0 56.3 3.3 68.3 38.6 46.6 3.9 30.4     
2005 30.3  1.5 26.5 46.0 19.8 14.2 46.8 3.5 63.4 38.6 46.7 3.9 30.8     
 (الربية والبحرية، مبا يف ذلك حملمية إىل املساحة الكليةنسبة املناطق ا) املناطق احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيولوجي: 26املؤشر 

1990 8.7 9.0 3.5 10.5 12.8 10.4 4.8 6.1 4.0(1) 1.2 6.5 7.3 3.0 12.4  8.5 9.0 2.0 
2005 11.6 12.2 4.7 11.2 17.7 14.4 6.0 9.5 18.7(1) 1.6 7.7 8.6 3.9 16.3  9.5 11.6 3.4 
 (معادل استهالك كلغ من النفطدوالر من الناتج احمللي اإلمجايل ) 1 000الطاقة املستخدمة لكل : 27املؤشر 

1990 235 266 164 360 167 419 245 203 250  658(2) 625(2) 985(2) 216 415 258   
2003 212 218 165 363 162 219 201 211 287  531 519 627 189 261 260   
 (1))حصة الفرد، باألطنان املرتية( نانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربو : 28املؤشر 

1990 4.0 1.6(3) 1.9(3) 0.8(3) 2.4(3) 2.4(3) 0.8(3) 1.0(3) 4.7(3) 1.4(3) 13.2(3) 12.6(4) 7.2(4) 12.6(2)     
2003 4.0 2.2(3) 2.8(3) 0.7(3) 2.4(3) 3.4(3) 1.2(3) 1.7(3) 5.8(3) 1.4(3) 8.1(3) 9.1(4) 5.1(4) 12.9(2)     
 مباليني أطنان طاقة استنفاذ األوزون( الكلوروفلورو كربون)غازات ة لطبقة األوزون ذاملستنف املواداستهالك ب: 28 املؤشر
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      لدول املستقلةرابطة ا  آسيا  أفريقيا   
 

 العامل
املنددددددددددداطق 
 مشال النامية

جنددددددددددددددددددددددددددوب 
 الصحراء

أمريكددددددددددددددددددددددددا 
الالتينيدددددددددددددددددددة 
ومنطقددددددددددددددددددددة 
البحدددددددددددددددددددددددددددر 

 جنوب شرق الكارييب
جنددددددددددددددددددددددوب 

 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

املنددددددددددددددددددددداطق 
املتقدمددددددددددددددددددة 

 النمو

بلددددددددان متدددددددر 
مبرحلددددددددددددددددددددددددددة 
انتقاليدددة فددددي 
جندددددددددددددددددددددددوب 
شددددددددددددددددددددددددددددددرق 

 أوروبا

أقدددددددددددددددددددددددددل 
البلددددددددددددان 

 منوا

البلددددددددددددان 
غدددددددددددددددددددددددددري 
ة السدداحلي
 النامبة

الدددددددول اجلزريددددددة 
 الصغرية النامية

1990  113.4 9.1 8.9 32.6 41.8 2.5 16.1 6.1 0.04 105.9 104.5 1.4 514.7 3.5 1.0 1.5  
2004  63.4 4.3 3.9 13.6 22.9 7.1 8.2 4.2 0.02 0.7 0.5 0.2 1.9 0.6 2.7 0.9  
   2015 سنةخفض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية األساسية إىل النصف حبلول :10الغاية  
 املئوية()النسبة  األشخاص الذين ميكنهم احلصول بصورة مستدامة على مصدر حمس ن للمياه يف املناطق احلضرية والريفية: نسبة 30املؤشر 

جممددددددددددددددددددددددددددددوع 
1990 78 71 89 49 83 71 72 76 85 51 92   100  

   

     100   97 92 94 93 90 99 93 82 95 93 95 احلضر
     99   84 39 70 68 66 59 60 36 82 60 64 الريف

جممددددددددددددددددددددددددددددوع 
2004 83 80 91 56 91 78 85 82 91 51 92   99     

     100   99 80 97 99 94 93 96 80 96 92 95 احلضر
     95   80 40 79 77 81 67 73 42 86 70 73 الريف
 )النسبة املئوية( نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول على املرافق الصحية احملس نة يف املناطق احلضرية والريفية: 31املؤشر 

جممددددددددددددددددددددددددددددوع 
1990 49 35 65 32 68 24 20 49 81 54 82   100     

     100   92 80 97 70 54 64 81 52 84 68 79 احلضر

     99   63 46 55 40 8 7 36 24 47 17 26 الريف

جممددددددددددددددددددددددددددددوع 
2004 59 50 77 37 77 45 38 67 84 53 83   99     

     100   92 80 96 81 63 69 86 53 91 73 80 احلضر
     98   67 43 59 56 27 28 49 28 62 33 39 الريف
 مليون من قاطين األحياء الفقرية  100يف معيشة ما ال يقل عن  2020لول عام حتقيق حتس ن كبري حب: 11الغاية 
 باملاليني( سكان األحياء الفقرية) نسبة األسر املعيشية اليت حققت احليازة اآلمنةأ: 32املؤشر 

1990 721.6 660.9 21.7 101.0 110.8 150.8 198.7 49.0 28.6 0.4  9.2 9.7 41.8  81.9 46.5 5.7 
2001 924.0 860.1 21.4 166.2 127.6 193.8 253.1 56.8 40.7 0.5  8.9 9.8 45.2  140.1 47.3 7.3 
 (النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية) نسبة األسر املعيشية اليت حققت احليازة اآلمنةب: 32املؤشر 

1990 31.6 47.0 37.7 72.3 35.4 41.1 63.7 36.8 34.4 24.5  6.0 30.3 6.0  76.3 48.4 24.0 
2001 31.6 43.3 28.2 71.9 31.9 36.4 59.0 28.0 35.3 24.1  6.0 29.4 6.0  78.2 56.5 24.4 
 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية :8اهلدف 
 لقابلية للتنبؤ به وعدم التمييزوالتقيد بالقواعد وا املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح  :12الغاية 
 منوا معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان :13الغاية 
 اجلزرية الصغرية النامية معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الساحلية والدول :14الغاية 
 يني الوطين والدويل جلعل حتمل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويل: املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باختاذ تدابري على املستو 15الغاية 
 )اجملموع السنوي للمساعدات بباليني دوالرات الواليات املتحدة(صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل مجيع البلدان النامية وإىل أقل البلدان منوا أ: 33املؤشر 

1990  52.7              15.2   
2004  106.5(1)              23.5   
 (لقومي اإلمجايلا همدخلمن  نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابعة مل جلنة املساعدة اإلمنائية يملقدمة من ماحنا حصة)النسبة املئوية للصايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل مجيع البلدان النامية وإىل أقل البلدان منوا ب: 33املؤشر 

1990  0.33              0.09   
2004  0.33(1)              0.08   
التعلدديم األساسددي والرعايددة الصددحية األوليددة  - خدددمات االجتماعيددة األساسدديةاملخصصددة لل نظمددة التعدداون والتنميددة يف امليدددان االقتصدداديالتابعددة مل نسددبة املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة الثنائيددة واملوزعددة قطاعيددا املقدمددة مددن مدداحني جلنددة املسدداعدة اإلمنائيددة: 34املؤشددر 

 )النسبة املئوية( والتغذية واملياه املأمونة واملرافق الصحية
1995-
1996 

8.1                  
2003-
2004 

16.0                  

 )النسبة املئوية( (1)نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابعة مل املقدمة من ماحني جلنة املساعدة اإلمنائية نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املقيدة: 35املؤشر 
1990 67.6                  
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      لدول املستقلةرابطة ا  آسيا  أفريقيا   
 

 العامل
املنددددددددددداطق 
 مشال النامية

جنددددددددددددددددددددددددددوب 
 الصحراء

أمريكددددددددددددددددددددددددا 
الالتينيدددددددددددددددددددة 
ومنطقددددددددددددددددددددة 
البحدددددددددددددددددددددددددددر 

 جنوب شرق الكارييب
جنددددددددددددددددددددددوب 

 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

املنددددددددددددددددددددداطق 
املتقدمددددددددددددددددددة 

 النمو

بلددددددددان متدددددددر 
مبرحلددددددددددددددددددددددددددة 
انتقاليدددة فددددي 
جندددددددددددددددددددددددوب 
شددددددددددددددددددددددددددددددرق 

 أوروبا

أقدددددددددددددددددددددددددل 
البلددددددددددددان 

 منوا

البلددددددددددددان 
غدددددددددددددددددددددددددري 
ة السدداحلي
 النامبة

الدددددددول اجلزريددددددة 
 الصغرية النامية

2004 91.3                  
   اإلمجايل )النسبة املئوية( القومي هادخلإىل املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان النامية غري الساحلية نسبة : 36املؤشر 

1990                 6.5  
2004                 7.3  
 اإلمجايل )النسبة املئوية( القومي هادخلإىل املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الصغرية النامية نسبة : 37املؤشر 

1990                  2.8 
2004                  1.1 
 )النسبة املئوية(واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية وأقل البلدان منوا )حسب القيمة وباستثناء األسلحة( املسموح بدخوهلا دون رسوم مجركية  جمموعنسبة أ: 38املؤشر 

1996  52              67   
2004  75              81   
 )النسبة املئوية(( املسموح بدخوهلا دون رسوم مجركية والبرتول واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية وأقل البلدان منوا )حسب القيمة وباستثناء األسلحة جمموعنسبة ب: 38املؤشر 

1996  53              77   
2004  75              79   
 )النسبة املئوية(ية اليت تفرضها البلدان املتقدمة على املنتجات الزراعية الواردة من البلدان النامية  متوسط التعريفات اجلمركأ: 39املؤشر 

1996  9.8              4.3   
2004  8.4              3.4   
 )النسبة املئوية(البلدان النامية   متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على املنسوجات الواردة منب: 39املؤشر 

1996  8.1              5.7   
2004  5.7              1.5   
 )النسبة املئوية(متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على امللبوسات الواردة من البلدان النامية   : 39املؤشر 

1996  14.5              11.4   
2004  10.4              2.5   
 لدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من ناجتها احمللي اإلمجايلالنسبة املئوية ل تقدير: 40املؤشر 

1996              1.90     
2004(1)              1.16     
 )النسبة املئوية للمساعدة التقنية/بناء القدرات املتصلة بالتجارة املقدمة من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية القابلة للتخصي ( مسية املقدمة لبناء القدرات التجارية نسبة املساعدة اإلمنائية الر : 41املؤشر 

2001 4.0                  
2004 3.6                  
 بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ت مرحلة االستيفاءالعدد الكلي للبلدان اليت بلغأ: 42املؤشر 

2000 1  1                
2006 18  14  4              
 (مرحلة االستيفاء)لكن مل تصل العدد الكلي للبلدان اليت بلغت مرحلة اختاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ب: 42املؤشر 

2000 21  17  4              
2006 11  11                
 مرحلة اختاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ال زال ينبغي النظر يف إدراجها يفالعدد الكلي للبلدان اليت  : 42املؤشر 

2000 16                  
2006 9  7     2           
 بادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديوناملؤهلة مللكلي للبلدان العدد اد: 42املؤشر 

2000 38                  
2006 38                  
 راكمي(، تيني دوالرات الواليات املتحدةببالأو مرحلة االستيفاء،  اختاذ قرار)للبلدان اليت بلغت مرحلة  ختفيف عبء الدين املتعهد به مبوجب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون: 43املؤشر 

2000 34                  
2006(1) 59                  
 )نسبة خدمة الديون إىل الصادرات( دمة الديون من صادرات السلع واخلدمات: النسبة املئوية خل44املؤشر 
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      لدول املستقلةرابطة ا  آسيا  أفريقيا   
 

 العامل
املنددددددددددداطق 
 مشال النامية

جنددددددددددددددددددددددددددوب 
 الصحراء

أمريكددددددددددددددددددددددددا 
الالتينيدددددددددددددددددددة 
ومنطقددددددددددددددددددددة 
البحدددددددددددددددددددددددددددر 

 جنوب شرق الكارييب
جنددددددددددددددددددددددوب 

 آسيا أوروبا كلها أوقيانوسيا غرب شرق

املنددددددددددددددددددددداطق 
املتقدمددددددددددددددددددة 

 النمو

بلددددددددان متدددددددر 
مبرحلددددددددددددددددددددددددددة 
انتقاليدددة فددددي 
جندددددددددددددددددددددددوب 
شددددددددددددددددددددددددددددددرق 

 أوروبا

أقدددددددددددددددددددددددددل 
البلددددددددددددان 

 منوا

البلددددددددددددان 
غدددددددددددددددددددددددددري 
ة السدداحلي
 النامبة

الدددددددول اجلزريددددددة 
 الصغرية النامية

1990 16.4 39.8 11.5 20.5 4.7 17.7 16.7 14 3.9(1) 3.9(1) 3.5(1)   9.4 16.8   
2004 7 10.9 5.8 14.6 0.9 14.7 9.2 1.2(2) 5.5 5.6 4.4   8.9 8.2   
 تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا، تعاون مع البلدان النامية، ب: وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات16الغاية 
 سنة  24و  15معدل البطالة بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني : 45املؤشر 

1995 12.1  33.9 18.0 14.2 7.2 9.4 9.7 20.8 7.9 19.4    15.8    
2005 13.7  34.5 18.3 15.2 7.8 11.3 17.0 23.6 6.6 18.1    13.8    
 التعاون مع شركات املستحضرات الصيدلية إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية : 17الغاية 
   املعلومات واالتصاالت طاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، و اصة تكنولوجياالتعاون مع الق: 18الغاية 
 نسمة( 100عدد مشرتكي اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية لكل ) مشرتكو اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية: 47املؤشر 

1990 10.1 2.3 2.9 1.0 6.4 2.4 0.7 1.4 10.0 3.4 12.5   45.4 13.8 0.3 2.3 7.3 
2004 46.4 31.7 27.6 8.2 50.0 54.1 8.4 27.4 52.5 10.1 57.1   130.1 73.8 3.2 7.4 37.8 
 نسمة( 100عدد احلواسيب الشخصية لكل )مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنرتنت أ: 48املؤشر 

1990 2.5 0.3 0.1 0.3 0.6 0.3 0.0 0.3 1.2 0.0 0.3   11.1 0.2 0.1 0.0 3.9 
2004 13.0 4.9 2.6 1.6 9.0 6.9 1.7 3.5 10.8 6.5 9.6   55.9 8.1 0.8 1.3 13.3 
 نسمة( 100لكل  مستخدمي اإلنرتنتعدد )مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنرتنت ب: 48املؤشر 

1990 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
2004 13.7 7.0 6.3 1.8 11.9 10.3 3.4 7.4 10.5 4.7 8.9   51.4 16.5 0.7 1.4 12.9 

  
 املصدر

فريق اخلرباء املشرتك بدني وكداالت األمدم املتحددة املعدين مبؤشدرات األهدداف اإلمنائيدة لأللفيدة وبقاعددة   
 (http://mdgs.un.orgبيانات األهداف اإلمنائية لأللفية )

 حواشي
بددالنظر إىل ضدديق املسدداحة، مل تقدددم املؤشددرات الدديت ال تتددوفر بيانددات جديدددة بشددأهنا يف هددذا املرفددق،   

، وهددو املؤشددر الوحيددد لرصددد نسددبة األسددر املعيشددية الدديت حققددت احليددازة اآلمنددة، 32باسددتثناء املؤشددر 
ه ال ميكددن تقيدديم االجتاهددات مددن ، معدددل وفيددات األطفددال، مل يقدددم ألندد14الغايددة. كمددا أن املؤشددر 

مؤشددر عددن وفيددات األطفددال. وميكددن االطددالع علددى املرفددق اإلحصددائي الكامددل، مبددا يف ذلددك  لخددال
مجيدددددع املؤشدددددرات املسدددددتخدمة يف رصدددددد التقددددددم احملدددددرز حندددددو األهدددددداف اإلمنائيدددددة لأللفيدددددة، يف املوقدددددع 

 .http://mdgs.un.orgاإللكرتوين 
وباسدتثناء احلداالت املشدار فيهدا إىل خدالف ذلدك، تسدتند التجمعدات اإلقليميدة إىل املنداطق اجلغرافيددة   

لألمدددم املتحددددة مدددع بعدددض التغيدددريات الالزمدددة إل ددداد جمموعدددات متناغمدددة إىل أقصدددى حدددد ممكدددن مدددن 
 2006دة سدنة البلدان ألغراض التحليل والعرض. وميكن االطدالع علدى التشدكيلة اإلقليميدة املعتمد

حتدددت  http://mdgs.un.orgلإلبدددال  عدددن مؤشدددرات األهدددداف اإلمنائيدددة لأللفيدددة يف املوقدددع اإللكدددرتوين 
 .  “بيانات”باب 

رابطددددة الدددددول املسددددتقلة االحتدددداد الروسددددي وأوكرانيددددا وبدددديالروس ومجهوريددددة مولدددددوفا يف أوروبددددا، ضددددم ت  
غيزسددتان وكازاخسددتان يف ري كسددتان وقييددا وأوزبكسددتان وتركمانسددتان وجورجيددا وطاجوأذربيجددان وأرمين

 آسيا. 
أوروبدددا )باسدددتثناء بلددددان رابطدددة الددددول املسدددتقلة( وكنددددا ‘‘ املنددداطق املتقدمدددة’’ ضدددمت، توردوحيثمدددا   

 يفيت متددر والواليددات املتحدددة وأسددرتاليا واليابددان ونيوزيلندددا. وتشددمل املندداطق املتقدمددة دومددا البلدددان الدد
مرحلدددة انتقاليدددة يف أوروبدددا إال إذا كاندددت هدددذه األخدددرية مقدمدددة بشدددكل منفصدددل يف اجلدددداول بوصدددفها 

 ‘‘.  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا’’

http://mdgs.un.org/
http://mdgs.un.org/
http://mdgs.un.org/
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 1املؤشر 
. اسدددتبعدت االقتصدددادات ذات الددددخل املرتفدددع، كمدددا 2006تقدددديرات البندددك الددددويل يف أيار/مدددايو   (1)

 البنك الدويل. يعرفها 
 التقديرات اجملم عة لشمال أفريقيا وغرب آسيا.  (2)

 5املؤشر 
 .1995-1993تشري البيانات إىل الفرتة   (1)

 6املؤشر 
 .يعادل صايف معدالت القيد يف التعليم االبتدائي سنوات الدراسة يف السنوات املشار إليها  (1)

 10و  8املؤشران 
سدكو إلسدقاطات الديت أعلنهدا معهدد اليونتقدديرات اإلملدام بدالقراءة والكتابدة واتشري البيانات إىل آخر   (1)

 .2004-2000لإلحصاء فيما يتعلق بالفرتة 
 12املؤشر 

 .  2006كانون الثاين/يناير   1ح    (1)
 أ 19املؤشر 

 الدددذين بلغدددوا عدددنعامدددا  24و  15لدددذين تدددرتاوح أعمدددارهم بدددني شدددابات والشدددباب اللئويدددة امل نسدددبةال  (1)
عشدر األخددرية،  اإلثدينمدع شددريك غدري مندتظم يف الشدهور  نسدياجلتصدال االم الرفداالت أثنداء اسدتخدا

 .ثين عشر األخريةإلمن بني من كان لديهم مثل هذا الشريك يف الشهور ا
 ب 19املؤشر 

ذين  ددون بشدكل عاما ال 24و  15الذين ترتاوح أعمارهم بني  شابات والشبابللاملئوية النسبة   (1)
)يسددددتخدمون الرفدددداالت ويقصيفددددرون  فددددريوس نقدددد  املناعددددة البشددددريةني لنقددددل يصددددحيح سددددببني رئيسدددد

ِِ وغري مصداب(، والدذين يرفضدون تصدورين خداطئني حمليدني  االتصال اجلنسي على شريك واحد ويف 
 .فريوس نق  املناعة البشريةشائعني والذين يعرفون أن شخصا ذا مظهر سليم يستطيع نقل 

 20املؤشر 
الدذين تدويف  عامدا 14و  10الدذين تدرتاوح أعمدارهم بدني  لألطفدالباملددارس الفعلدي لتحداق النسبة ا  (1)

 عامدددا 14و  10الدددذين تدددرتاوح أعمدددارهم بدددني  الفعلدددي لألطفددداللتحددداق الاأبواةدددا البيولوجيدددان إىل 
 ولوجيني. الذين ال يزال أبواةا على قيد احلياة والذي يعيشون حاليا يف كنف واحد من أبويهما البي

 26املؤشر 
إىل إنشداء منطقدة حمميدة كبدرية جديددة يف اململكدة العربيدة  2005إىل  1995تعزى أرقام الفرتة من   (1)

 السعودية. 
 27املؤشر 

البيانددددات غددددري قابلددددة للمقارنددددة بشددددكل مباشددددر مددددع اجملموعددددات السددددابقة ألن الندددداتج احمللددددي اإلمجددددايل   (1)
 .  2000عادل القدرة الشرائية( الدولية للدوالر سنة م) بدأيفعيد إدراجه  بتةباألسعار الثا

 األرقام تتعلق بسنوات غري اليت حددت.   (2)
 28املؤشر 

من الوقود األحفوري )معربا عنهدا مباليدني األطندان  انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربونيشمل جمموع   (1)
الكربدون مدن: اسدتهالك الوقدود الصدلب، املرتية من غاز ثاين أكسيد الكربون( انبعاثات ثاين أكسيد 

وحدرق الغداز )مركدز الواليدات واستهالك الوقود السائل، واسدتهالك الوقدود الغدازي، وإنتدا  اإلمسندت، 
 .املتحدة لتحليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون(

الروسدي وأوكرانيدا  اسدتنادا إىل جدرد االنبعاثدات الوطنيدة السدنوي لبلددان املرفدق األول )باسدتثناء االحتداد  (2)
وبيالروس املدرجة يف رابطة الدول املستقلة( اليت ترفع تقاريرها إىل اجتماعات اتفاقية األمدم املتحددة 
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اإلطاريددة املتعلقددة بتغددري املنددا ؛ وال توجددد أي التزامددات إبددال  سددنوية علددى البلدددان املدرجددة يف املرفددق 
األول كمجموعددة، تتضددمن األرقددام اإلمجاليددة لسددنة  األول. ولتقيدديم االجتاهددات املتعلقددة ببلدددان املرفددق

 2002بيانددات تشددري إىل السدددنة السددابقة فيمددا يتعلدددق بالبلدددان الدديت مل تكدددن بيانددات سدددنة  2002
 2002بليختنشددددتاين، وإىل سددددنة فيمددددا يتعلددددق  1999متددددوافرة بشددددأهنا. وتشددددري البيانددددات إىل سددددنة 

/عوامددددل التبديددددد النامجددددة عددددن تغددددري اسددددتخدام يتعلددددق ببولندددددا. وذلددددك مددددع اسددددتبعاد االنبعاثات فيمددددا
 األراضي. 

 استنادا إىل البيانات اليت قدمها مركز الواليات املتحدة لتحليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون.  (3)
استنادا إىل البيانات اليت قدمها مركز الواليات املتحدة لتحليل معلومات غاز ثاين أكسديد الكربدون.   (4)

 فيما يتعلق برابطة الدول املستقلة. 1992بيانات سنة  1990سنة  تيفظهر خانات
 

 ب 33أ و  33املؤشران 
 .  2005بيانات أولية تتعلق بسنة   (1)

 35املؤشر 
يف املائة فقط مدن االلتزامدات املتعلقدة بتقددمي املسداعدات اإلمنائيدة املباشدرة  40استنادا إىل أن حوايل   (1)

امليدددان االقتصدددادي، مبددا أهندددا  منائيددة التابعدددة ملنظمددة التعددداون والتنميددة يفمددن بلدددان جلندددة املسدداعدة اإل
تشمل التعاون التقين والتكاليف اإلدارية، فضال عدن أن املسداعدات اإلمنائيدة املباشدرة املقدمدة مدن  ال

ا لكسمرب  والنمسا ونيوزيلندا والواليدات املتحددة األمريكيدة الديت ال ترفدع تقدارير عدن تقييدد مسداعداهت
 اإلمنائية املباشرة. 

 40املؤشر 
 .بيانات أولية  (1)

 43املؤشر 
 .2006ح  آذار/مارس   (  1)

 44املؤشر 
 .1994بيانات متعلقة بسنة   (1)
 .2003بيانات متعلقة بسنة  (  2)
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 الجزء األول

 قضايا سياسية وأمنية
 

 الفصل األول
 السلم واألمن الدوليين

 
 

جهودها الرامية إىل تعزيز وحفظ السلم واألمن الدوليني. وباشرت جلنة بناء السالم اليت أنشئت يف عام  واصلت األمم املتحدة تعضيد
وَعقَدت اجتماعات  2006يه من عام ناء العامل أعماهلا يف حزيران/يو لغرض حتسني إدارة عمليات حفظ السالم يف كافة أحن 2005

يف شهري تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب. كما قام األمني العام باختاذ قطرية خمصصة بشأن األوضاع يف سرياليون وبوروندي 
خطوات إلنشاء مكتب دعم بناء السالم ملساعدة ودعم اللجنة وكذلك صندوق بناء السالم  دف دعم أنشطة بناء السالم اليت أسهمت 

 بشكل مباشر يف استقرار البلدان اخلارجة من نزاع.
 

سنة دولية للمصاحلة ودعت احلكومات واملنظمات الدولية وغري احلكومية إىل دعم عمليات املصاحلة  2009لعامة عام وأعلنت اجلمعية ا
 بني اجملتمعات املتأثرة و/أو املنقسمة بفعل النزاعات.

 
يف سلسلة من البيانات، ، مبا يف ذلك هجمات مميتة يف مصر واهلند والعراق. و 2006تواصلت عمليات اإلرهاب الدويل بال هوادة يف عام 

أدان جملس األمن هذه اهلجمات، مشدداً على ضرورة تقدمي املخططني هلا ومرتكبيها للعدالة، وحث الدول على الوفاء بالتزامها مبحاربة 
لعامة الدول اإلرهاب. ويف إجراءات أخرى، اعتمد اجمللس املزيد من التدابري ضد القاعدة وطالبان واملرتبطني  ما، وناشدت اجلمعية ا

ام األعضاء دعم اجلهود الدولية الرامية إىل احليلولة دون امتالك اإلرهابيني ألسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا. ويف نيسان/أبريل، ق
العاملية ، بتقدمي توصيات  صوص اسرتاتيجية األمم املتحدة 2005األمني العام، يف معرض االستجابة ملخرجات مؤمتر القمة العاملي لعام 

ملكافحة اإلرهاب بغية تدعيم قدرة منظومة األمم املتحدة على مساعدة الدول يف حماربة اإلرهاب وتعزيز تنسيق أنشطة األمم املتحدة 
 ملكافحة اإلرهاب. وقد اعتمدت اجلمعية هذه االسرتاتيجية يف أيلول/سبتمرب.

 
 2005م. ومتابعًة للتوصيات اليت تضمنها تقرير مستشار األمني العام لعام وواصلت األمم املتحدة حتسني إدارة وعمل بعثاهتا حلفظ السال

 صوص االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من قبل حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة، قامت إدارة عمليات حفظ السالم ببلورة اسرتاتيجية 
تحدة حلفظ السالم بقصد منع إساءة التصرف وفرض قواعد سلوك شاملة بشأن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب كادر األمم امل

األمم املتحدة واختاذ إجراءات إلصالح الضرر. وقد قامت إدارة عمليات حفظ السالم أيضاً ب نشاء فريق متعدد التخصصات معين 
ورية الكونغو الدميقراطية وهاييت وليربيا بالسلوك واالنضباط يف مقرها الرئيسي، باإلضافة إىل فرق أنشئت يف بوروندي وكوت ديفوار ومجه

ليشيت، من أجل تطوير السياسات وتوفري رقابة على الشؤون االنضباطية وضمان التطبيق املتسق لقواعد  -وسرياليون والسودان وتيمور 
اسرتاتيجية شاملة بشأن مساعدة سلوك األمم املتحدة. ويف أيار/مايو، قدم األمني العام إىل رئيس اجلمعية مشروع بيان السياسات ومشروع 

ودعم ضحايا االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني  ا. ويف كانون األول/ديسمرب، اصدر 
ت غري احلكومية وثيقة التزام املؤمتر الرفيع املستوى املعين بالقضاء على االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب كادر األمم املتحدة واملنظما

اذ بالقضاء على االستغالل اجلنسي، اليت مبقتضاها أكد كبار قادة األمم املتحدة والكيانات األخرى غري األمم املتحدة عزمهم على منع واخت
 ما يلزم حيال أفعال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت يقوم  ا العاملون لديهم.
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. وحبلول 2006من عملياهتا حلفظ السالم يف عام  15من بعثاهتا ومكاتبها السياسية واملعنية ببناء السالم و  12وقد أبقت املنظمة على 
 .2005يف عام  85000من الكادر العسكري واملدين كانوا ندمون يف هذا املضمار، باملقارنة مع  99355هناية العام، أظهر بيان بأن 

 
 4,074.3مليون دوالر، باملقارنة مع  4,582.8؛ وازدادت النفقات إىل 2006ظ السالم يف عام وقد حتسن الوضع املايل لعمليات حف

يف املائة، وتعزى بشكل رئيسي إىل األثر املرتتب على مرور سنة كاملة على بعثتها  12,5، أي بزيادة قدرها 2005مليون دوالر يف عام 
 1.3الكونغو الدميقراطية وهاييت. وقد بلغت االشرتاكات املقررة غري املسددة يف السودان وتوسيع العمليات يف كوت ديفوار ومجهورية 

 بليوناً يف العام املنصرم. 1.7بليوناً، باملقارنة مع 
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 الفصل الثاني

 أفريقيا
 
 

ل ست بعثات ومكاتب ، حافظت األمم املتحدة على التزامها املتني بتعزيز السالم واالستقرار والتنمية يف أفريقيا من خال2006إبان عام 
من الكادر العسكري. وقد واجهت املنظمة حتديات  60000سياسية تابعة لألمم املتحدة وسبع بعثات حلفظ السالم، مدعومة بنحو 

 ضخمة يف مساعدة البلدان يف حاالت النزاع وتلك اليت متر يف مرحلة انتقالية لبناء السالم عقب النزاع يف وسط أفريقيا ومنطقة البحريات
الكربى وغرب أفريقيا والقرن األفريقي كي تعود إىل السالم واالستقرار واالزدهار. وقد واصل مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا 

ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا استحضار وجهة نظر إقليمية للمشاكل اليت تواجه القارة واملساعدة يف منع نشوب نزاع وزيادة الوعي 
ن اإلقليمية، ال سيما ما ن  بطالة الشباب واهلجرة. وعملت األمم املتحدة عن كثب مع اإلحتاد األفريقي واجلماعة باملشاكل دو 

يقية االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واهليئة احلكومية املعنية بالتنمية  دف مساعدة احلكومات األفر 
 ن احلصول على املعونات اإلنسانية وتنشيط عمليات السالم وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية.على حتسني األمن وضما

 
قليم وظل وسط أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى متأثَِرين بنشاطات امليليشيات وأمراء احلرب احملليني والشركات الدولية املستغلة ملوارد اإل

لعقوبات األمم املتحدة. ويف شهر كانون الثاين/يناير، ناقش جملس األمن يف حوار على املستوى  هاك  عية بشكل غري قانوين، يف انتالطبي
جمايل الوزاري بشأن منطقة البحريات الكربى حَتسنَي التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات األفريقية، كمثل االحتاد األفريقي، وال سيما يف 

املؤمتر الدويل املعين بالسالم واألمن والدميقراطية والتنمية يف منطقة البحريات الكربى )نريويب، كينيا، حفظ السالم ومنع نشوب نزاعات. ويف 
كانون األول/ديسمرب(، وقع ر ساء دول وحكومات املنطقة ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى. ويف   14-15

ؤلفة من أربع سنوات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ب قامة موفقة لالنتخابات اليت أدت إىل غضون ذلك، انتهت العملية االنتقالية امل
ر 
يف
اقب تنصيب اجلمعية الوطنية وتعيني جوزيف كابيال كرئيس للبالد. وقام جملس األمن يف كانون الثاين/يناير ب عادة تشكيل فريق اخلرباء امل

د، وذلك الن انتهاكات عديدة للحظر مل ييفكشف النقاب عنها. واستمرت عملية السالم يف للحظر على االستغالل غري القانوين للموار 
 بوروندي، حيث أبرمت احلكومة ومجاعة املتمردين الرئيسية السابقة، وهي قوات التحرير الوطنية، اتفاق سالم يف حزيران/يونيه واتفاق وقف

بية البارزة يف وضعها األمين، طلبت بوروندي من األمم املتحدة إنشاء املكتب املتكامل إطالق النار يف أيلول/سبتمرب. ونظراً للتطورات اال ا
 لبناء السالم الذي أقره اجمللس. وصار احد أكثر نزاعات املنطقة تدمرياً بني اخلصمني أوغندا وجيش الرب للمقاومة أقرب إىل احلل، وذلك

فاق وقف أعمال القتال. وألجل مساعدة الطرفني يف الوصول إىل حل سياسي أب/أغسطس يف جوبا يف السودان على ات 26بالتوقيع يف 
شامل للنزاع، قام األمني العام بتعيني الرئيس املوزمبيقي السابق جواكيم شيسانو كمبعوث خاص له كي يساعد يف معاجلة القضية. وصارت 

شاد وإقليم دارفور يف السودان. إذ بدا أن القوات اليت تعارض مجهورية أفريقيا الوسطى متورطة على حنو متزايد يف األزمة اليت عصفت بت
رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزي قد َكوَنت صالت مع املتمردين الذين كانوا يقاتلون ضد رئيس تشاد إدريس دييب انتو. ويف 

كال البلدين السودان بدعم اجلماعات املسلحة الناشطة يف   ذات الوقت، امتدت األزمة يف دارفور إىل تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، واهتم
متوز/يوليه مل نففا من  26شباط/فرباير واتفاق إجنمينا لوقف إطالق النار يف  8أراضيهما بشكل متزايد. وإن اتفاق طرابلس الذي وقع يف 

إنشاء وجود سياسي وعسكري يف تشاد، وإن  حدة األزمة. وقد طلب جملس األمن يف آب/أغسطس إىل بعثة األمم املتحدة يف السودان
 ادعت الضرورة، يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

 
ه ويف غرب أفريقيا، رغم أن تقدماً كان قد أيفحرز يف االنتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم يف ليربيا وسرياليون، إال أن اإلقليم واج

حلدود والضعف املؤسسا  واالنتعاش االقتصادي البطيء والصعوبات يف إصالح حتديات كبرية أخرى، كمثل االجتار غري املشروع عرب ا
الم قطاع األمن وجتريد املقاتلني السابقني من السالح وتسر هم وإعادة تأهيلهم وعودة الالجئني واملشردين داخلياً. وقد تعرقلت عملية الس

مواعيد اجناز مهام أساسية، فضالً عن املظاهرات املصحوبة بعنف  يف كوت ديفوار من جراء األزمات السياسية وعدم االتفاق وإخالف
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تشرين األول/أكتوبر إلقامة االنتخابات الرئاسية، عمد الزعماء اإلقليميون إىل متديد املرحلة  31والبيانات امللتهبة. وب خالف موعد 
السابقة. ويف ليربيا، كان تويل إلني جونسون سريليف،  االنتقالية السياسية لسنة أخرى والتصدي للغموض الذي شاب املرحلة االنتقالية

وهي أول امرأة أفريقية تيفنتخب كرئيسة دولة، وتشكيل حكومة جديدة مؤشراً على استكمال عملية العامني االنتقالية لذلك البلد. وقد 
سائلة. وبفضل مساعدة بعثة األمم املتحدة يف تصدت احلكومة اجلديدة لقضايا الفساد وإصالح اإلدارة واختذت تدابري لتعزيز الشفافية وامل

ة على ليربيا وجهات إقليمية ودولية أخرى فاعلة، أحرزت الدولة تقدماً جوهرياً يف استعادة سلطتها اإلدارية يف مجيع أرجاء البلد ويف السيطر 
د الرامية إىل ترسي  السالم واالستقرار سائر جماالت النشاط االقتصادي. وعلى حنو مماثل، األحداث يف سرياليون هيمنت عليها اجلهو 

. كما إن التحول من بعثة األمم املتحدة يف سرياليون إىل مكتب األمم املتحدة املتكامل 2007بشكل أكرب والتحضري لالنتخابات يف عام 
نتخابات، قد ايفستكمل بنجاح. يف سرياليون، الذي أنش   دف دعم احلكومة يف ترسي  السالم وبناء القدرات الوطنية والتحضري لتلك اال

وعلى الرغم من ذلك، شكلت بطالة الشباب والفساد املستشري واألحوال االقتصادية املزرية والتوتر على طول احلدود، وال سيما تلك مع 
ور وإحالته إىل كنف غينيا، هتديدات حمتملة لالستقرار. وكان التطور البارز خالل العام هو اعتقال الرئيس الليبريي السابق تشارلز تايل

بيساو منقسمة بفعل التوترات  –احملكمة اخلاصة بسرياليون يف فريتاون، ومن   إىل الهاي يف هولندا للمثول أمام احملكمة. لقد ظلت غينيا 
التجمعات السياسية، وال سيما يف اجلمعية الشعبية الوطنية اجلديدة. فأيفطلقت مبادرات للحوار هتدف إىل مصاحلة خمتلف الفصائل و 

ا السياسية، بدعم من جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية. ح  أن األوضاع السياسية املتوترة قد عرضت دفع التربعات اليت تعهد  
م يف املاحنون للخطر، وذلك الن االستقرار السياسي كان شرطاً مسبقاً ملثل ذلك الدفع. إن والية مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السال

بيساو، الذي ساعد يف ترسي  السالم وتعزيز املصاحلة الوطنية، قد ك حتديثها على حنو يربز وظائفه يف التحكيم واملساعي احلميدة.  –غينيا 
بشأن احلدود  2002وواصَل الكامريون ونيجرييا التعاون بشكل سلمي من أجل حتقيق تقدم يف تنفيذ حكم حمكمة العدل الدولية لعام 

 ة والبحرية بينهما، وذلك من خالل جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة.الربي
 

بالرغم من ذلك، مل يكن املشهد السياسي يف القرن األفريقي مشجعاً للغاية، وذلك الن اإلقليم ظل متأثراً بنزاعات معقدة ومتشابكة. 
، إال أن مناطَق من البلد مل تزل مبتالة بامليليشيات 2005ام ورغم أن السودان قد اختذ خطوات إ ابية لتنفيذ اتفاق السالم الشامل لع

فور يف املسلحة واخلالفات حول احلدود وإيرادات النفط املتنازع عليها واألزمة املتفاقمة يف واليات دارفور. حيث استمرت األزمة يف إقليم دار 
 5ابوجا يف نيجرييا قد متخض عنها توقيع اتفاق سالم دارفور يف التدهور، ورغم أن حمادثات الوساطة اليت قام  ا االحتاد األفريقي يف 

باملصادقة شباط/فرباير، إال أن احلكومة وإحدى اجلماعات املتمردة فقط كانا قد وقعا امليثاق. وقد قام اإلحتاد األفريقي يف كانون الثاين/يناير 
( 2006)1663لألمم املتحدة اليت أقرها جملس األمن مبوجب القرار  على حتول بعثته يف السودان إىل عملية حفظ السالم اجلديدة التابعة

آب/أغسطس، َوسَع  31آذار/مارس. بيد أن السودان مل يدعم الفكرة، ميفشرياً إىل التهديدات اليت قد يشكلها على سيادته. ويف  24يف 
فراد العسكريني الدوليني، كي يتم نشرهم يف دارفور. إال من األ 17300اجمللس والية بعثة األمم املتحدة يف السودان وزاد قوام قواهتا إىل 

تشرين الثاين/نوفمرب، ك التوصل إىل اتفاق بشأن نشر قوة مشرتكة من اإلحتاد األفريقي  16أن ذلك قد ريففض أيضاً من قبل السودان. ويف 
س األمن. يف الصومال، بدأت السنة بداية واعدة، وذلك واألمم املتحدة. وقد أيفقَر من قبل اإلحتاد األفريقي وجملس الوزراء السوداين وجمل

بالتوقيع يف كانون الثاين/يناير على إعالن عدن، بوساطة اليمن، ألجل إهناء اخلالفات بني الرئيس واملتحدث باسم الربملان االحتادي 
ميالً مشال غرب  140 إىل بيدوا، الواقعة على بعد االنتقايل. وقد انتقل كل من احلكومة االحتادية االنتقالية والربملان االحتادي االنتقايل

مقديشيو، وعقد الربملان دورته األوىل يف شباط/فرباير. ورغم ذلك، حصل يف نفس الشهر حتول دراماتيكي يف خطة الصومال املعقدة 
ان هدفه حماربة التقدم السريع املستندة إىل توازن القوى، وذلك مع ظهور التحالف من أجل استعادة السالم ومكافحة اإلرهاب الذي ك

الحتاد احملاكم اإلسالمية، املتهم بدعم وإيواء األجانب املشتبه  م يف قضايا اإلرهاب. وقد اشتبك مقاتلو التحالف من أجل استعادة 
نيه، هزمت احملاكم السالم ومكافحة اإلرهاب مع مقاتلي احتاد احملاكم اإلسالمية يف معارك ضارية يف مقديشيو، وحبلول شهر حزيران/يو 

عاماً.  15التحالف وأنشأت إدارة هلا يف وسط وجنوب الصومال. وبذلك عاد اإلحساس بالقانون والنظام إىل مقديشيو ألول مرة منذ 
ضي وعلى النقيض من ذلك، كانت احلكومة االحتادية االنتقالية بالكاد متسك بزمام األمور يف بيدوا. وقد َوسَعت احملاكم من نطاق األرا
اليت حتت سيطرهتا، فاستحوذت على مدينة كيسمايو الساحلية ذات األةية االسرتاتيجية وصارت مبحاذاة بيدوا يف أواخر تشرين 

كانون األول/ديسمرب باملصادقة على طلب لعملية حفظ سالم مشرتكة تيفنظم من قبل كل من اهليئة   6األول/أكتوبر. فقام جملس األمن يف 
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التنمية واالحتاد األفريقي. ورغم ذلك، ف ن القوات العسكرية اليت ك إنشا ها من قبل كال اجلانبني قد وصلت إىل مرحلة احلكومية املعنية ب
كانون األول/ديسمرب. عندما باتت املناوشات هتدد مقر احلكومة االنتقالية يف بيدوا واستنفرت مجيع القوات احلكومية   24حامسة يف 

 ة. املدعومة بالقوات اإلثيوبي
 

كانون األول/ديسمرب، ومن   إىل    28اإلثيويب يف  –فتقهقرت ميليشيا احملاكم إىل مقديشيو، اليت سقطت بيد التحالف احلكومي 
اإلريرتية،  –كيسمايو، اليت سقطت بعد ذلك بقليل. بالرغم من املبادرات الدبلوماسية من جانب الواليات املتحدة وجلنة احلدود اإلثيوبية 

زمة بني إثيوبيا وإريرتيا بشأن تعيني حدودةا قد ظلت قائمة. وصار الوضع يف املنطقة الفاصلة واملنطقة األمنية املؤقتة واملناطق إال أن األ
ب املتا ة متوتراً يف أواسط تشرين األول/أكتوبر، عندما دخلت قوات الدفاع اإلريرتية إىل منطقة يف القطاع الغريب. وقد تفاقم الوضع عق

ذي اإلريرتية على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريرتيا، مبا يف ذلك حظر الطريان املستمر على طائرات اهلليكوبرت العائدة للبعثة، ال القيود
اإلثيوبية، اليت فشلت يف إحراز تقدم يف أنشطتها لتعيني  –حد بشكل كبري من قدرهتا على مراقبة املنطقة. وإن جلنة احلدود اإلريرتية 

تشرين الثاين/نوفمرب بأنه بالنظر للعقبات اليت تعرتض إجناز واليتها، فلقد خططت للقيام بتعيني احلدود على  27دود، قد أعلَنت يف احل
اخلرائط، تاركة للبلدين مهمة إقامة حدود حقيقية والتوصل إىل اتفاق بشأن تعيني احلدود يف غضون سنة واحدة. وإذا مل يتم التوصل إىل 

 ستكون سارية املفعول. وقد رفض كال البلدين مقرتح اللجنة.  2002املواضع اليت أنشئت مبوجب قراراها لتعيني احلدود لعام  اتفاق، ف ن
 

استمر مأزق البحث عن حل سياسي ميفرضي للنزاع الطويل األجل املتعلق ب دارة إقليم الصحراء الغربية، وليس لة أمل يف أي َمنَفذ على 
كثف املبعوث اخلاص لألمني العام جهوده يف البحث مع طريف النزاع، وةا املغرب وجبهة البوليساريو، عن أفضل السبل املدى القريب. وقد  

من أجل بلو  حل مقبول من كال الطرفني. وقد أوصى األمني العام بأن يقوم جملس األمن مبناشدة الطرفني للدخول يف مفاوضات مفتوحة 
 س جمرد القيام بتمديد والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية.العضوية وبدون شروط مسبقة، ولي

 
عاماً من استقالهلا، مل تزل غري قادرة على بسط سيادهتا على أرخبيل  38و صوص مسائل أخرى، اشتكت موريشيوس من أهنا، وبعد 

ريطاين، أعادت اململكة املتحدة بيان االلتزام بأن اإلقليم سيتم شاغوس، مبا فيه دييغو غارسيا. ويف معرض جمادلتها بكون اإلقليم هو ب
 التخلي عنه م  ما انتفت احلاجة إليه يف األغراض الدفاعية وبأهنا ستتواصل عن كثب مع موريشيوس يف ذلك احلني.

 
وقعت املنظمتان إعالناً بعنوان "تعزيز  ناقش كل من جملس األمن واجلمعية العامة قضية التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. إذ

 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي: إطار برنامج السنوات العشر لبناء قدرات االحتاد األفريقي".
 



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

87 

 

 
 الفصل الثالث
 األمريكتان

 
 

تدامة وسيادة القانون يف األمريكتني. ، واصلت األمم املتحدة تدعيم أيفسس السالم الدائم وحقوق اإلنسان والتنمية املس2006إبان عام 
، وقعت 2005ويف غواتيماال، عقب إنشاء مكتب األمم املتحدة املشرتك املعين برصد وتقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان يف البلد يف عام 

 من العقاب يف غواتيماال. اتفاقاً لغرض استحداث جلنة دولية ملناهضة اإلفالت 2006احلكومة واألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب 
 

مع بالرغم من أن الوضع السياسي واألمين يف هاييت قد ظل صعباً، إال أن تقدماً بارزاً كان قد أيفحرز بالنسبة للعملية الدميقراطية، وذلك 
)مينستاه( ومنظمة الدول إقامة انتخابات وطنية وبلدية وحملية ناجحة. إذ بدعم من قبل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت 

األمريكية، أيفقيمت انتخابات رئاسية وتشريعية يف شهري شباط/فرباير ونيسان/أبريل وانتخابات بلدية وحملية يف كانون األول/ديسمرب، 
طاً لتحسني وبطريقة هادئة نسبياً. وقد أطَلَقت احلكومة اجلديدة برناجمها الطويل األجل لتحديث الدولة وإنعاش االقتصاد، وكذلك خط

األحوال املعيشية يف هاييت وإصالح الشرطة الوطنية اهلايتية. ويف استجابة ملطلب الرئيس للدعم اإلمنائي، قام نائب رفيع املستوى من 
التقدم  اجلماعة الكاريبية بزيارة هاييت وناقش إمكانية االندما  الكامل للبلد يف تلك املنظمة، مبا فيها السوق املشرتكة. وعلى الرغم من

السياسي الذي حتقق، بقي الوضع األمين يف البلد غري مستقر. حيث تواصلت املظاهرات واندالع أعمال العنف واهلجمات من قبل 
اجلماعات املسلحة، على وجه اخلصوص ضد مينستاه والشرطة الوطنية اهلايتية، بل وتصاعدت يف بعض املناطق. ولقد ك توسيع والية البعثة  

ا االضطالع بدورها الالحق على االنتخابات يف هاييت املتعلق ب صالح الشرطة الوطنية اهلايتية وتأمني بيئة أمنة ومستقرة كي يتسا هل
فية وتقوية مؤسسات الدولة. ويف تشرين الثاين/نوفمرب، بدأت الشرطة الوطنية اهلايتية يف عملية اختبار  دف تقييم املهارات املهنية واخلل

من ضباط  10650الشرطة. وقد دعمت مينستاه التدريب والتطوير املؤسسي للشرطة. وبنهاية العام، سيفِجل حنو  التخصصية لضباط
ة الشرطة الوطنية اهلايتية ومستخَدميها املدنيني يف قاعدة بيانات األمم املتحدة للشرطة، اليت من شأهنا أيضاً أن تساعد الشرطة الوطني

 اهلايتية.
 

ملنطقة، ناشدت اجلمعية العامة الدول مرة ثانية العدول عن َسن قوانني وتدابري كمثل احلظر املستمر ضد كوبا من ويف تطورات أخرى يف ا
بية قبل الواليات املتحدة. ولقد نظرت اجلمعية أيضاً يف األنشطة اليت تضطلع  ا األمم املتحدة يف سياق تقوية التعاون مع اجلماعة الكاري

 ومنظمة الدول األمريكية.
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 الفصل الرابع

 آسيا والمحيط الهادئ
 
 

، استمرت األمم املتحدة يف مواجهة حتديات سياسية وأمنية ضخمة يف آسيا واحمليط اهلادئ، وال سيما يف أفغانستان 2006يف عام 
ففي أفغانستان، أيفحرز املزيد من  والعراق، حيث أهنا سعت إىل استعادة السالم واالستقرار وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة.

  31بلداً مؤمتر لندن املعين بأفغانستان ) 60التقدم يف دعم التنمية يف ذلك البلد وتعزيز سيادة القانون. و ذا الصدد، حضر أكثر من 
املشاركون االتفاق اخلاص بليون دوالر يف مساعدة مالية جديدة. وقد اعتمد  10.5شباط/فرباير(، وتعهدوا بدفع  1 –كانون الثاين/يناير 

بأفغانستان، وهو خمطط للعمل يف جماالت األمن واإلدارة وحقوق اإلنسان والصراع ضد املخدرات والتنمية. ورغم ذلك، شهد العام 
يف تشرين تصاعداً يف األنشطة املسلحة، ال سيما يف اجلنوب، مما أعاق قدرة األمم املتحدة وشركائها على تقدمي املساعدات اإلمنائية. و 

الثاين/نوفمرب، قامت بعثة من جملس األمن بتقييم الوضع هناك ووضعت توصيات من أجل تقوية مؤسسات الدولة احلكومية والتصدي 
 للمخاوف األمنية.

 
(، قد 2001)1386إن القوة الدولية للمساعدة األمنية، وهي قوة متعددة اجلنسيات أيفسست من قبل جملس األمن مبوجب القرار 

رت يف مساعدة احلكومة على حفظ األمن. ويف تشرين األول/أكتوبر تولت مسؤولية سائر العمليات العسكرية الدولية يف أفغانستان.  استم
 كما واصلت منظمة حلف مشال األطلسي )الناتو( دورها كسلطة قائدة للقوة الدولية للمساعدة األمنية.

 
ىل أفغانستان تنسيق األنشطة اإلنسانية واإلمنائية الدولية ومساعدة احلكومة على بناء وقد واصلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إ

املؤسسات ورعاية احلوار السياسي. ويف آذار/مارس، مدد جملس األمن والية البعثة لسنة أخرى. ويف كانون األول/ديسمرب، ناشدت اجلمعية 
 تحديات األمنية واإلمنائية، وبدعم من اجملتمع الدويل.احلكومة مواصلة التصدي لل 61/18العامة مبقتضى القرار 

 
باين  أما يف العراق، فقد بيفذلت اجلهود من أجل إعادة البلد إىل احلكم الدميقراطي والدستوري. ففي نيسان/أبريل، انتَخَب الربملان جالل طال

لكي. ومع ذلك، استمر العنف الطائفي وغريه، مع كرئيس، وشيفكلت حكومة جديدة يف أيار/مايو بزعامة رئيس الوزراء جواد نوري املا
شباط/فرباير هجمات شرسة بني الشيعة والسنة،  22تصاعد يف التفجريات وجرائم القتل واالختطاف. وقد أشعل تفجري ضريح شيعي يف 

جريات يف مدينة الصدر شخصاً يف تف 200تشرين الثاين/نوفمرب، قيفتل ما يربو على  23ما أسفر عن مئات الضحايا من األشخاص. ويف 
 ذات األغلبية الشيعية يف بغداد.

 
ية وواصلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق تشجيع احلوار وتقدمي املشورة للحكومة بشأن تطوير اخلدمات املدنية واالجتماع

مية وإعادة اإلعمار. ويف آب/أغسطس، مدد جملس وتعزيز محاية حقوق اإلنسان واإلصالحات القانونية واملساةة يف تنسيق جهود التن
 األمن والية البعثة لسنة أخرى.

 
، وإعادة ما تَبقى من املواطنني الكويتيني ومواطين 1990كما واصلت األمم املتحدة متابعة القضايا املتعلقة بالغزو العراقي للكويت يف عام 

 سجالت األرشيف الوطين، والتعويض عن اخلسائر واألضرار.الدول األخرى، وإعادة املمتلكات الكويتية، مبا يف ذلك 
 

ليشيت لألزمة اليت تفجرت يف ذلك البلد من جراء مظامل من جانب أعضاء يف قوات األمن.  -لقد تصدى مكتب األمم املتحدة يف تيمور 
يف أيار/مايو. وألجل استعادة النظام، وقد وقعت صدامات بني احملتجني وقوات األمن يف نيسان/أبريل وبني الشرطة والقوات املسلحة 

، وقام طلبت احلكومة مساعدات عسكرية من اسرتاليا وماليزيا ونيوزيلندا والربتغال. وقد أيفجربَ رئيس الوزراء على االستقالة يف حزيران/يونيه
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تعاون مع احلكومة واألمم املتحدة، قد األمني العام بتعيني مبعوث خاص ألجل التشجيع على املفاوضات. إال أن قوات األمن الدولية، بال
ليشيت، مضطراً إىل إنشاء بعثة جديدة،  -أعادت النظام. ويف آب/أغسطس، كان جملس األمن، الذي سبق له أن قل  عملياته يف تيمور 

 ليشيت. -هي بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 
 

انيوم، أوعز جملس األمن يف متوز/يوليه بتعليق مثل هذه األنشطة ويف كانون إثر قرار إيران استئناف األنشطة املتصلة بتخصيب اليور 
األول/ديسمرب فَرَض عقوبات على البلد.وقد حاجت إيران بأن برناجمها النووي برمته هو لألغراض السلمية وينسجم مع التزاماهتا وفق 

 .1968معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 
 

 15متوز/يوليه، طالب جملس األمن يف  5رية كوريا الشعبية الدميقراطية ب طالقات متعددة للقذائف التسيارية يف ورداً على قيام مجهو 
النووي  متوز/يوليه البلد بأن ييفعلق مثل هذه األنشطة. وبعد أن أبلغت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اجمللس بأهنا قد أجرت جتربة للسالح

( بفرض عقوبات على البلد. وقد حاجت مجهورية  2006)1718األول/أكتوبر، قام اجمللس مبوجب القرار  تشرين 9حتت األرض يف 
 كوريا الشعبية الدميقراطية بأن تلك األنشطة ليست سوى لألغراض الدفاعية واستدعتها السياسات العدوانية للواليات املتحدة.

 
لك النيبايل على إعادة الربملان وتسليم السلطة إىل حتالف التيارات الرئيسية لألحزاب أجربت املظاهرات احلاشدة يف نيبال يف نيسان/أبريل امل

اور سياسي أقَدم لألمم املتحدة. وقد أدت  السياسية. ويف آب/أغسطس، عنَي األمني العام ممثالً شخصياً له لدى نيبال كي يعمل بصفة حميف
تشرين الثاين/نوفمرب، الذي أهنى صراعاً أمده عقد من الزمن  21سالم شامل ويفِقع يف املفاوضات بني املاويني واحلكومة اجلديدة إىل اتفاق 

شخصاً. وقد طيفلب من األمم املتحدة أن تشرف على إدارة األسلحة واألفراد املسلحني لكال اجلانبني، وأن  13000وأدى إىل مقتل حنو 
 .2007رة لعام تستمر يف مراقبة حقوق اإلنسان وأن تساعد يف االنتخابات املقر 

 
و  1975واصلت األمم املتحدة أيضاً مساعدة كمبوديا يف إنشاء حمكمة لغرض حماكمة كبار القادة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة بني 

  ؛ والقيام مبساعي محيدة من أجل التحول الدميقراطي واملصاحلة الوطنية يف ميامنار؛ ودعم طاجيكستان يف جهودها لبناء السالم.1979
كانون األول/ديسمرب يف فيجي، وطيفلب منها أن تبقي يف جدول األعمال قضية   5كما أعربت عن القلق بشأن االنقالب العسكري يف 

 جزر طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى يف اخلليج الفارسي.
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 الفصل الخامس

 أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط
 
 

، وذلك 2006واالستقرار يف الدول اخلارجة من نزاع يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف عام  لقد أيفحرز تقدم يف استعادة السالم
 لتواصل اجلهود إلعادة بناء مؤسساهتا وبنياهتا التحتية االجتماعية واالقتصادية. ورغم ذلك، إن عدداً من القضايا َظَل عالقاً.

 
لدويل يف مساعدة البوسنة واهلرسك كي متضي باجتاه االندما  الكامل يف أوروبا من خالل بقيادة من اإلحتاد األورويب، استمر اجملتمع ا

الطويلة عملية اإلحتاد األورويب لتحقيق االستقرار واالنتساب. وتبا البلد اسرتاتيجية الدمج يف االحتاد األورويب، وهي وثيقته االسرتاتيجية 
 االحتاد األورويب، وأحرز تقدماً يف استيفاء متطلبات شراكة ألجل السالم مع منظمة معاهدة األجل األوىل املؤدية إىل العضوية الكاملة يف

حلف مشال األطلسي، ما متخض عن دعوة البوسنة واهلرسك لالنضمام إىل الشراكة. ويف تشرين األول/أكتوبر، قامت السلطات احمللية 
. وقام جملس األمن مبقتضى قرار له يف تشرين 1995انتهت احلرب يف عام بنجاح ب جراء أول انتخابات عامة منظمة يف البلد منذ أن 

شهراً القادمة قوة متعددة  12الثاين/نوفمرب بتخويل الدول األعضاء اليت تعمل عرب أو بالتعاون مع االحتاد األورويب بتأسيس يف غضون الد 
 اتو مبواصلة تواجده يف البوسنة واهلرسك.اجلنسيات لتحقيق االستقرار )قوة االحتاد األورويب( ورحب بقرار الن

 
 ويف كوسوفو )صربيا واجلبل األسود(، واصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تقدمي املساعدة يف بناء جمتمع حديث ومتعدد

بَينة يف خطة األعراق. وظل الوضع األمين العام يف املقاطعة مستقراً، ما أتاح للبعثة مواصلة رصد التقدم صوب 
يف
إجناز األسس املعيارية امل

، مبا يف ذلك نقل السلطة إىل مؤسسات كوسوفو 2001واإلطار الدستوري للحكم الذا  املؤقت لعام  2004تنفيذ معايري كوسوفو لعام 
/يناير، وبافتتاح املفاوضات احمللية. لقد بدأت السنة بعدة تغيريات يف القيادة عقب وفاة رئيس كوسوفو إبراهيم روجوفا يف كانون الثاين

 دف تقرير الوضع النهائي للمقاطعة. إن اجلهود املتزايدة من جانب املؤسسات املؤقتة للوصول إىل مجاعات األقليات، مبا فيها مجاعات 
العالقات مع بلغراد. الصرب كوسوفو ذات الروابط الوثيقة مع بلغراد )صربيا واجلبل األسود(، قد جا ت حتديات طيلة العام وذلك لتدهور 

 ورغم ذلك، ف ن تقدماً بارزاً يف اجتاه االندما  األورويب قد أيفحرز من قبل القيادة اجلديدة لكوسوفو يف آب/أغسطس عندما تبنت حكومتها
فو بأن تقدمي خطة العمل للشراكة األوروبية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب، أعلن مبعوث األمني العام اخلاص بشأن الوضع املستقبلي لكوسو 

 بغية إفساح اجملال إلقامة االنتخابات الربملانية يف صربيا. 2007اقرتاح التسوية سوف يتأجل ح  أواخر كانون الثاين/يناير 
 

بل ويف استفتاء تارني يف أيار/مايو، صَوَت اجلبل األسود لصاس االنفصال عن صربيا. ويف حزيران/يونيه، رحبت اجلمعية العامة بانضمام اجل
 األسود إىل عضوية األمم املتحدة.

 
 إن جهوداً متواصلة قد بيفذلت من أجل وضع حد لتعثر عملية السالم اجلورجية األ ازية. وخالل العام، قام املمثل اخلاص لألمني العام يف

. وواصل كبار املسؤولني 2001ذ عام جورجيا بعقد الدورة األوىل جمللس التنسيق املستأَنف للجانبني اجلورجي واأل ازي، الذي مل يلتئم من
 من جمموعة أصدقاء األمني العام )فرنسا وأملانيا واالحتاد الروسي واململكة املتحدة والواليات املتحدة( تشجيع احلوار على أساس مبادئ

وميفَعَقد على األرض  األساسية لتوزيع الصالحيات بني احلكومة اجلورجية والقيادة األ ازية. ورغم ذلك، فقد ساد وضع صعب 2001
لوقف إطالق النار والفصل بني القوات )اتفاق موسكو(،  1994ب دعاء السلطات األ ازية بأن القوات اجلورجية قد انتهكت اتفاق 

وطالبت جورجيا بانسحاب قوات حفظ السالم الروسية من منطقة النزاع. إن االمتثال التفاق موسكو ولقراري جملس األمن 
( كان ييفراقب من قبل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا ومن قبل قوة حفظ سالم مشرتكة من رابطة 1994)937( و 1993)858

 الدول املستقلة.
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َرز أي تَدَقدم حيال تسوية النزاع بني أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورين كارابا  احملتلة يف أذربيجان. ويف كانون األول/دي سمرب، مل  يف
اِورة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وبقي أجرت ناغ ورين كارابا  استفتاًء مستقالً، إال أن نتائجه قد ريففضت من قبل أذربيجان وعدة دول جميف

 وضعها ملتبساً ح  هناية العام.
 

من قبل مولدوفا ومن أيلول/سبتمرب يف منطقة ترانسدنيسرتيا يف مولدوفا قد ريففض  17وعلى حنو مماثل، االستفتاء املستقل الذي أيفجري يف 
 قبل منظمة الدميقراطية والتنمية االقتصادية )غوام( اليت أيفسَست حديثاً، واملؤلفة من أذربيجان وجورجيا ومجهورية مولدوفا وأوكرانيا.

 
ىل البلد يف ويف منطقة البحر األبيض املتوسط، بقي الوضع يف قربص عالقاً. وخالل بعثة عامة لوكيل األمني العام للشؤون السياسية إ

و دوري متوز/يوليه، وقع زعماء كل من القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك مجلة من املبادئ وقراراً بشأن التعاون وبدءوا باالجتماع على حن
قربصيني. وقد واصلت بصدد القضايا اليت تؤثر على احلياة اليومية للقبارصة. وبالرغم من هذا التقدم، استمر التوتر الشديد بني اجملتمعني ال

 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص التعاون مع شركائها يف األمم املتحدة ومع اجملتَمعني من أجل تسهيل مشاريع ذات نفع للقبارصة
 ية يف قربص.اليونانيني واألتراك يف املنطقة العازلة ومن أجل املضي قيفديفماً حنو اهلدف ب عادة األحوال الطبيعية والوظائف اإلنسان
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 الفصل السادس

 الشرق األوسط
 
 

مدى جسامة عدم االستقرار يف املنطقة، واتساع غري مسبوق يف اهلوة بني إسرائيل  2006أظهرت أحداث الشرق األوسط يف عام 
لسطينية وحزب اهلل يف وجرياهنا، والفرص املعدومة لتحقيق السالم واألمن. حيث إن اختطاف أفراد عسكريني إسرائيليني من قبل مجاعات ف

لك، قد لبنان يف حوادث متفرقة، واإلطالق املستمر لصواري  القسام باجتاه إسرائيل، والرد اإلسرائيلي الشديد واألزمة اإلنسانية النامجة عن ذ
 فك الدماء.شكلت خطوات كبرية إىل الوراء عن التقدم الذي أيفحرز يف العام املنصرم يف إطار إعادة بناء الثقة ووقف دوامة س

 
 ويف فلسطني، تبدد األمل بأن تؤدي العملية الدميقراطية هناك إىل إعادة إحياء عملية السالم بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك يف

رائيل وعملية أعقاب فوز حركة املقاومة الفلسطينية محاس يف انتخابات كانون الثاين/يناير ومتسكها باملواقف اليت اختذهتا يف السابق حيال إس
يت ينبغي السالم. وقامت جلنة الشرق األوسط الرباعية )االحتاد الروسي والواليات املتحدة واالحتاد األورويب واألمم املتحدة( ببيان املبادئ ال

السابقة، فضالً عن على حكومة السلطة الفلسطينية اجلديدة اإلذعان هلا، بنا يف ذلك االعرتاف ب سرائيل والقبول باالتفاقات وااللتزامات 
اَجع املساعدات املستقبلية للحكومة. وقد طلب رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس من محاس  خارطة الطريق، اليت على أساسها سرتيف
لية تشكيل حكومة يف شباط/فرباير. فقامت إسرائيل على الفور بوقف حتويل إيرادات الضرائب إىل السلطة الفلسطينية، مما تسبب بأزمة ما
يد حادة يف مجيع أرجاء األراضي الفلسطينية. ويف نيسان/أبريل، عيفلقت التربعات املالية الدولية للسلطة الفلسطينية. وأدى اإلطالق املتزا

لصواري  القسام من قطاع غزة على إسرائيل واختطاف جندي إسرائيلي إىل عمل عسكري إسرائيلي يف قطاع غزة. فأوفد األمني العام فريقاً 
ن األمم املتحدة برئاسة فيجاي نامبيار بغية البحث عن سبل لتهدئة األزمة يف املنطقة. وحينما أيفعلن وقف إطالق النار بني إسرائيل م

والفصائل الفلسطينية يف أواخر تشرين الثاين/نوفمرب، كان قد قيفتلت أعداد من الفلسطينيني واإلسرائيليني وجيفرح مئات آخرون. وقد شهدت 
 لسطينية احملتلة أيضاً اشتباكات فئوية لفرتات قصرية بني أنصار كل من السلطة الفلسطينية ومحاس.األرض الف

 
ة غري وعقدت اجلمعية العامة دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة يف تشرين الثاين/نوفمرب لغرض مناقشة فقرة "األعمال اإلسرائيلي

ة وبقية األراضي الفلسطينية". وقد اعتمدت قراراً دعت فيه األمني العام إىل عدة أمور من بينها تشكيل القانونية يف القدس الشرقية احملتل
تشرين الثاين/نوفمرب وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف غضون  8بعثة لتقصي احلقائق بصدد اهلجوم على بلدة بيت حانون يف قطاع غزة يف 

يف كانون األول/ديسمرب أن البعثة ال ميكن إيفادها ألن إسرائيل مل حتدد فيما إذا كانت ستديفَقِدم العون  يوماً. إال أن األمني العام قد أفاد 30
الالزم أم ال. وقد انعقدت الدورة الطارئة مرة أخرى يف كانون األول/ديسمرب واعتمدت قراراً بشأن إنشاء سجل األمم املتحدة لألضرار 

 فلسطينية احملتلة.الناشئة عن تشييد اجلدار يف األرض ال
 

بل واصلت جلنة الشرق األوسط الرباعية مساندة مبادرة خارطة الطريق باعتبارها احلل األفضل للنزاع. وترمي خارطة الطريق اليت أيفِقرت من ق
اجملاالت  إىل حتقيق َتقدم عرب خطوات متوازية ومتبادلة من جانب كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف 2003جملس األمن يف عام 

 السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية وبناء املؤسسات يف ظل نظام مراقبة دويل.
 

 14متوز/يوليه واستمرت ح  دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ يف  12ويف لبنان، اندلعت األعمال القتالية بني حزب اهلل وإسرائيل يف 
أيلول/سبتمرب. وقد بدأ النزاع  جوم  8صار البحري اإلسرائيلي على لبنان مل ييفرفع إال يف آب/أغسطس بوساطة األمم املتحدة، ولو أن احل

ة عسكري غري مربر من قبل حزب اهلل واختطاف جنديني إسرائيليني. فردت إسرائيل بضربات جوية وبنريان املدفعية على البنية التحتية املدني
نوب لبنان. وقد قيفتل ما يربو على ألف من املدنيني، معظمهم من اللبنانيني، وشيفرد ما اللبنانية وبفرض حصار جوي وحبري وبغزو بري جل

آب/أغسطس القرار  11يقرب من مليون شخ . ويف مسعى إلهناء األعمال القتالية، اعتمد جملس األمن باإلمجاع يف 
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ئيلية، والذي دعا إىل عدة أمور، من بينها (، الذي متت املصادقة عليه من قبل كل من احلكومتني اللبنانية واإلسرا2006)1701
(. انسحاب إسرائيل من لبنان ونشر اجلنود اللبنانيني يف جنوب لبنان، مع مساعدة قوة األمم املتحدة املوسعة املؤقتة يف لبنان )اليونيفيل

جنوب لبنان، وهي املرة األوىل على آب/أغسطس وحبلول هناية العام، نشر جنوداً على طول  17ولقد بدأ اجليش اللبناين باالنتشار يف 
 تشرين األول/أكتوبر. 1مدى ثالثة عقود. وانسحبت القوات اإلسرائيلية من لبنان يف 

 
شباط/فرباير  14واصلت جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة التحقيق يف واقعة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري يف 

تشرين الثاين/نوفمرب، أحال األمني العام إىل احلكومة اللبنانية مشروع اتفاقية بني األمم املتحدة ولبنان  10خرين. ويف آ 22مع  2005
بشأن تأسيس حمكمة خاصة كي تقوم مبحاكمة أولئك املسؤولني عن االغتيال. واملعاهدة مل تزل بانتظار املوافقة الرمسية من قبل احلكومة 

تشرين الثاين/نوفمرب، دعا جملس األمن جلنة التحقيق  21ربملان. ويف أعقاب اغتيال وزير الصناعة بيار اجلميل يف واملصادقة من قبل ال
 الدولية املستقلة إىل توسيع مساعدهتا التقنية للسلطات اللبنانية لتشمل التحقيق يف اغتيال السيد اجلميل.

 
(، قد ميفددت ثالث مرات إبان العام: يف كانون 2006)1701ملتعلقة بالقرار إن والية اليونيفيل، اليت ك توسيعها لتشمل املهام ا

. 2007آب/أغسطس  31الثاين/يناير ملدة ستة شهور، ويف متوز/يوليه لشهر واحد إبان النزاع بني حزب اهلل وإسرائيل يف لبنان، ولغاية 
الن ملرتني. ونيفقل املراقبون العسكريون التابعون هليئة األمم املتحدة وميفددت والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف مرتفعات اجلو 

 25من املراقبني العسكريني التابعني للهيئة يف  4ملراقبة اهلدنة من قواعد دورياهتم وأيفعيد توزيعهم ضمن إطار اليونيفيل، وذلك إثر مقتل 
 متوز/يوليه.

 
 الفلسطينيني يف الشرق األد  توفري التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية ألكثر من واصلت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني

 ماليني من الالجئني الفلسطينيني القاطنني يف داخل وخار  خميمات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، فضالً عن من هم يف األردن. 4
 

املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من ويف إبان السنة، َقدَمت اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف 
ة السكان العرب يف األراضي احملتلة تقريراً إىل اجلمعية العامة بشأن الوضع يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ويف قطاع غز 

 يين حلقوقه غري القابلة للتصرف حشد الدعم الدويل للفلسطينيني.ومرتفعات اجلوالن. وواصلت اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسط
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 الفصل السابع

 نزع السالح
 
 

، عضدت األمم املتحدة اجلهود الرامية إىل حشد اجملتمع الدويل من أجل اختاذ إجراء مجاعي وأكثر صرامة حيال التغلب 2006يف عام 
مبا يف ذلك االختالفات املستمرة بني الدول األعضاء، اليت حدت من حتقيق تقدم يف على التحديات الراهنة لنزع السالح وعدم االنتشار، 

هو العقد الرابع لنزع  2010اجتماعات نزع السالح املتعددة األطراف. وألجل بلو  ذلك اهلدف، أعلنت اجلمعية العامة أن عقد 
، وهدفت مجيعها إىل حتقيق تقدم يف 1990وعقد  ،1980، وعقد 1970السالح، ليعقب العقود الثالثة السابقة اليت ضمت عقد 

قواعد نزع السالح وتدابريه. ويف إجراء ذي صلة، واصلت اجلمعية التشجيع على فكرة عقد دورة استثنائية رابعة مكرسة لنزع السالح، 
به، وتعزيز املكتسبات اليت أيفحرزت يف  يكون هدفها هو التعريف مبنهج للعمل املستقبلي بشأن نزع السالح والقضايا األمنية الدولية املقرتنة

على التوايل. ويف نيسان/أبريل، أيفحرز تقدم نسيب  1988و  1982و  1978الدورات االستثنائية األوىل والثانية والثالثة اليت أيفقيمت يف 
قق اإلمجاع ضمن إطار هيئة يف تسوية بعض القضايا املثرية لالنقسام بني الدول األعضاء حول مسائل نزع السالح، وذلك يف أعقاب حت

نزع السالح بشأن برنامج العمل، الذي ساعد يف حل مأزق استمر لعامني وتبعة تعليق عملها. ومكن ذلك التقدم اهليئة من استئناف 
ليدية. لسوء االجتماعات املوضوعية للنظر يف توصيات لغرض اجناز نزع السالح النووي ويف تدابري عملية لبناء الثقة يف حقل األسلحة التق

اجتماعاً غري رمسي، مل  22اجتماعاً رمسياً و 49احلظ، مثل هذا التقدم تعذر على املؤمتر املعين بقضايا نزع السالح، الذي بالرغم من عقده 
 توايل.يزل غري قادر على حتقيق اإلمجاع على برنامج عمله، وال ح  بدأ أي عمل موضوعي مدر  على جدول أعماله للسنة الثامنة على ال

 
رصد ويف حزيران/يونيه، قامت اللجنة املستقلة الدولية املعنية بأسلحة الدمار الشامل، اليت يرأسها الرئيس السابق للجنة األمم املتحدة لل
الشامل والتحقق والتفتيش هانز بليكس، ب حالة تقريرها إىل اجلمعية العامة متضمناً مقرتحات بشأن كيفية ختلي  العامل من أسلحة الدمار 

يل، )وهي األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية(. وتصميماً منها على زيادة تعضيد اآلليات املؤسسية القائمة للتعامل مع اإلرهاب الدو 
 وقت اعتمدت اجلمعية يف أيلول/سبتمرب اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، مستندة إىل توصيات قدمها األمني العام يف

سابق. وقد أيفحلقت خطة عمل بتلك االسرتاتيجية، اليت مبقتضاها عقدت الدول األعضاء العزم على اختاذ تدابري لغرض منع اإلرهابيني من 
أيلول/سبتمرب، حققت احلركة املتنامية لتدعيم النظام اجلديد لعدم انتشار األسلحة النووية من خالل  8امتالك أسلحة الدمار الشامل. ويف 

نشاء اعتماد اتفاقات ملزمة قانوناً حتدد مناطق جغرافية كاملة كمناطق خالية من األسلحة النووية تقدماً بارزاً، وذلك إثر اعتماد معاهدة إ
ع قمنطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا. وقد كانت املنطقة السادسة من نوعها اليت ييفعَلن عنها على نطاق العامل واألوىل اليت ت

 برمتها يف نصف الكرة الشمايل.
 

رغم ذلك، فأن التفا ل املتولد من هذه التطورات املشجعة قد فرت من جراء القلق الواسع االنتشار عقب إعالن مجهورية كوريا الشعبية 
ائف تسيارية قادرة على تشرين األول/أكتوبر عن قيامها بتجربة سالح نووي، بعد شهور قليلة فقط من قيامها ب طالق قذ 9الدميقراطية يف 

ة محل شحنات من أسلحة الدمار الشامل. وإن خماوف مماثلة قد أثارها قرار إيران استئناف أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بربناجمها للطاق
ظام عدم انتشار النووية، فضالً عن حتويل وختصيب اليورانيوم. وتوجساً من التهديد احملتمل الذي قد تشكله أعمال كال البلدين على ن

( والقرار 444( )انظر ص 2006)1718األسلحة النووية وعلى االستقرار اإلقليمي والدويل، أدان جملس األمن يف القرار 
 (، على التوايل، بشدة تلك النشاطات وفرض عليهما حظر استرياد األسلحة وعقوبات أخرى.436( )انظر ص 2006)1737

 
راقبة األسلحة التقليدية عزم اجلمعية على البدء يف البحث عن إمكانية عقد معاهدة تعا بتجارة مشلت التطورات امللحوظة يف حقل م

األسلحة، تقدم معايري دولية مشرتكة السترياد وتصدير ونقل األسلحة التقليدية. وطلبت اجلمعية من األمني العام استقصاء وجهات نظر 
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اء احلكوميني لدراسة جدوى ونطاق الوثيقة املقرتحة وتقدمي تقرير بصدد ذلك يف الدول األعضاء بشأن الفكرة وإنشاء فريق من اخلرب 
2008. 

 
وواصلت الدول األعضاء أيضاً التعامل مع قضايا نزع السالح واألمن الدويل الناشئة عن انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، يف 

. بيد أن فرصة ترسي  املكاسب 2001املتحدة املعين باألسلحة الصغرية لعام  األغلب ضمن إطار برنامج العمل املعتمد يف مؤمتر األمم
حَرزة قد ك بعدئذ إضاعتها عندما اختتم مؤمتر األمم املتحدة الستعراض التقدم يف تنفيذ الربنامج أعماله يف متوز/يوليه من دون ا

يف
عتماد امل

ايا مرتبطة باألسلحة الصغرية. وبالرغم من هذا اإلخفاق، استمرت اجلمعية يف وثيقة ختامية بسبب عدم التوافق بني املندوبني بشأن عدة قض
ة  البحث عن سبل إلحراز تقدم يف نزع السالح التقليدي. فاعتمدت قراراً يطالب األمني العام ب نشاء فريق أخر من اخلرباء احلكوميني لدراس

تقليدية. ويف غضون ذلك، قام فريق اخلرباء احلكوميني املعينني من قبل كيفية تعزيز التعاون من أجل التصدي لفائض خمزونات الذخرية ال
اً األمني العام لغرض استعراض حالة سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية باقرتاح تدابري من أجل تعزيز عمله وتطويره يف املستقبل، هادف

 ناء الثقة.إىل تعزيز الشفافية يف التسلح التقليدي باعتبارها تدبري رئيسي لب
 

ة تشرين الثاين/نوفمرب، تلقى اإلطار الدويل ملعاجلة املشاكل اإلنسانية النامجة عن خملفات املواد املتفجرة يف بيئة ما بعد النزاع دفع 12ويف 
أسلحة  بشأن حظر أو تقييد استعمال 1980قوية بنفاذ بروتوكول بشأن املتفجرات من خملفات احلرب )الربوتوكول اخلامس( التفاقية 

ة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر. ويف مؤمترها االستعراضي الثالث، اعتمدت الدول األطراف يف تلك االتفاقي
الواسع عاملياً. بياناً ختامياً أعادت فيه التأكيد على التزامها باالمتثال ألهداف االتفاقية وخطة العمل املوضحة لتدابري حمددة لتعزيز انتشارها 

ويف نفس الشهر، اعتمد املؤمتر االستعراضي السادس لألطراف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا  وختزين األسلحة البكرتيولوجية/البيولوجية 
 والتكسينية وتدمري هذه األسلحة إعالناً وسلسلة من القرارات والتوصيات اليت صيغت لتعزيز فاعليتها.

 
اقرتح الرئيس الروسي فالدميري بوتني إجراء مفاوضات مع الواليات املتحدة بشأن معاهدة جديدة حتل حمل معاهدة  وعلى الصعيد الثنائي،

لتخفيض األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية واحلد منها، اليت ألزمت كال اجلانبني بتحديد عدد الر وس النووية اليت ميكن لكل منهما  1991
التعاوين  1992. ويف تطور ذي صلة، قام البلدان بتمديد اتفاق 2009املقرر أن تنقضي يف عام  ، واليت من6000نشره مبا يقارب 

كما للحد من املخاطر لسبع سنوات أخرى، الذي صيفمم ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأطلقا املبادرة العاملية حملاربة اإلرهاب النووي.  
بشأن إجراء ختفيضات يف األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية )معاهدة موسكو(، ألجل  2002واصل كال اجلانبني تنفيذ معاهدهتما لعام 

كانون األول/ديسمرب   31حبلول  3500و  3000ختفيض عدد ما لديهما من ر وس نووية اسرتاتيجية منشورة إىل ما يرتاوح بني 
2012. 
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 الفصل الثامن

 قضايا سياسية وأمنية أخرى
 
 

االعتداد بالقضايا السياسية واألمنية ذات الصلة خهودها الرامية إىل دعم التحول إىل الدميقراطية  2006 عام واصلت األمم املتحدة يف
 على صعيد العامل أمجع ومساندة إهناء االستعمار وأنشطة املنظمة اإلعالمية واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

 
يات اجلديدة أو املستعادة )تشرين األول/أكتوبر / تشرين الثاين/نوفمرب( كموضوع له "بناء القدرات تناول املؤمتر الدويل السادس للدميقراط

 ألجل الدميقراطية والسالم والتقدم االجتماعي". واعتمد بيان الدوحة، الذي، تشديداً على احلاجة إىل التطبيق املمنهج لتوصيات املؤمتر
وأمانة مصغرة من أجل مساعدة رئيس املؤمتر السادس يف اختاذ تدابري لضمان متابعة مالئمة. السادس وما سبقه، أسس جملساً استشارياً 

وإن ممثلي حكومات وبرملانات ومنظمات اجملتمع املدين قد ألزموا أنفسهم بتقوية شراكتهم الثالثية ضمن إطار جمريات املؤمترات الدولية 
 للدميقراطيات احلديثة أو املستعادة.

 
سَتعمرة استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن وواصلت اللج

يف
نة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب امل

 ، وال سيما ممارسة تقرير املصري يف ما تبقى من األقاليم غري املتمتعة حبكم ذا .1960
 

اهلادئ يف يانوكا، فيجي، كجزء من جهودها لتنفيذ خطة عمل العقد  وإبان السنة، نظمت اللجنة اخلاصة حلقة دراسية إقليمية للمحيط
(. وأرسلت بعثة خاصة إىل جزر تركس وكايكوس، تلبية لدعوة رئيس وزراء اإلقليم، 2010-2001الدويل الثاين للقضاء على االستعمار )

دة تقدمي املساعدة اإلمنائية. يف أعقاب استفتاء أجري بغية تقييم الوضع على األرض وتوفري معلومات بشأن كيف يتسا ملنظومة األمم املتح
 تشرين الثاين/نوفمرب، أقرت جبل طارق دستوراً جديداً. وخالل السنة، أجرى إقليم توكيالو اخلاضع لإلدارة النيوزيلندية أيضاً استفتاءً  30يف 

عضاء من بعثة األمم املتحدة، قد فشل يف بلو  أغلبية الثلثني لتقرير وضعه املستقبلي. ورغم أن االستفتاء، الذي متت مراقبته من قبل أربعة أ
رى لألصوات اليت يتطلبها تغيري الوضع، إال أن توكيالو ونيوزيلندا اتفقا على ترك صفقة االستفتاء على الطاولة؛ إذ أن استفتاًء ثانياً س وف  يف

 .2007يف عام 
 

املتحدة لشؤون اإلعالم. ويف دورهتا يف نيسان/أيار/آب، نظرت يف تقارير مقدمة من وواصلت جلنة اإلعالم استعراض سري وأداء إدارة األمم 
. وواصلت مكتبة 2002قبل األمني العام بصدد إنتاجات وأنشطة األمم املتحدة اإلعالمية يف السنوات األربع منذ إعادة توجيه اإلدارة يف 

، مبا يف 2005ديدة ملكتبات األمم املتحدة اليت رمسها األمني العام يف عام دا  ةرشولد الرتكيز على متابعة التوجهات االسرتاتيجية اجل
ذلك االضطالع بدور أكرب يف حتسني تقاسم املعرفة واالتصاالت الداخلية ضمن إطار أمانة األمم املتحدة. وفيما ن  اإلصالح املتواصل 

مراكز املعلومات يف أوروبا الغربية، فقد قامت اإلدارة بتعزيز املراكز  ب غالق 2003لشبكة مراكز معلومات األمم املتحدة الذي بدأ يف عام 
 يف القاهرة يف مصر ويف مدينة مكسيكو ويف بريتوريا يف جنوب أفريقيا، من خالل إعادة توزيع ثالثة مناصب مبستوى مدير عليها.

 
االت يف سياق األمن الدويل، ناشدت اجلمعية الدول األعضاء ويف قرار هلا يف كانون األول/ديسمرب بشأن التنمية يف حقل املعلومات واالتص

 ييفشكل االعتداد بالتهديدات القائمة واحملتملة يف جمال أمن املعلومات، مطالِبًة بأن يقوم األمني العام، مبساعدة فريق من اخلرباء احلكوميني
أجل التصدي هلا. وبشأن دور العلم والتكنولوجيا يف سياق ، بدراسة مثل هذه التهديدات والتدابري اجلماعية املمكنة من 2009يف عام 

األمن الدويل ونزع السالح، قامت اجلمعية أيضاً يف كانون األول/ديسمرب بتشجيع هيئات األمم املتحدة، ضمن إطار الواليات القائمة، 
 على تعزيز تطبيق العلم والتكنولوجيا يف األغراض السلمية.
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( املعين 1999اخلارجي يف األغراض السلمية بالنظر يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث )قامت جلنة استخدام الفضاء 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية. كما أن جلنتيها الفرعيتني، اللتني تعاملت إحداةا مع املسائل العلمية 

صلتا عملهما. ويف كانون األول/ديسمرب، بناء على توصيات اللجنة، أنشأت اجلمعية برنامج والتقنية واألخرى مع القضايا القانونية، قد وا
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ  دف إتاحة وصول عاملي جلميع البلدان 

 واخلدمات الفضائية املتعلقة ب دارة الكوارث.واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية إىل املعلومات 
 

 عقدت جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية ب ثار اإلشعاع الذري دورهتا الرابعة واخلمسني.
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 الجزء الثاني

 حقوق اإلنسان
 

 الفصل األول
 تعزيز حقوق اإلنسان

 
 

باعتباره اآللية الرئيسية للمنظمة من أجل تعزيز  –ق اإلنسان هي جملس حقو  –، أنشأت اجلمعية العامة هيئة فرعية جديدة 2006يف عام 
على إصالح جهاز  2005حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وذلك انسجاماً مع عزم الدول األعضاء يف مؤمتر القمة العاملي لعام 

عضواً، قد حل حمل جلنة حقوق اإلنسان  47حقوق اإلنسان التابع ملنظومة األمم املتحدة. وإن اجمللس، الذي مقره يف جنيف ومتكون من 
. وإن مجيع واليات وآليات ووظائف 1946عضواً، واليت أخذت على عاتقها تلك املسؤولية منذ عام  53اليت كانت تتألف من 

له للمراجعة يف ومسؤوليات اللجنة سيتم االضطالع  ا من قبل اجمللس، الذي سييفقدم تقارير إىل اجلمعية مباشرة وسَيخَضع وضعه وسري عم
 غضون  س سنوات.

 
وقد عقد اجمللس دورته االفتتاحية يف حزيران/يونيه، وأعقبتها دورتان عاديتان من أجل التصدي لقضايا حقوق اإلنسان املوضوعية وملسائل 

إطار اإلجراءات اخلاصة   تنظيمية وإدارية. ولغرض تسهيل التحول، قام اجمللس بتمديد لسنة واحدة الواليات وعمل املكلفني بواليات يف
كافة التابعة للجنة. وكان من بينها اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، اليت عقدت دورهتا الثامنة واخلمسني واخلتامية يف 

 آب/أغسطس ووضعت توصيات بشأن تقدمي املشورة التخصصية ممن سيخلفها مستقبالً إىل اجمللس.
 

اء املزيد من اإلصالحات املؤسسية بغية حتسني سري إطار العمل القائم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان باجململ. وقد شرع اجمللس أيضاً ب جر 
وألجل بلو  تلك الغاية، قام ب نشاء ثالثة فرق عاملة: احدها لغرض بلورة طرائق آللية االستعراض الدوري الشامل ملراقبة أيفاء الدول 

ق اإلنسان؛ والثاين لغرض إعداد توصيات الستعراض وتطوير وإصالح واليات اللجنة القائمة وآلياهتا؛ األعضاء بالتزاماهتا يف جمال حقو 
 والثالث، كي يقوم بتقدمي مقرتحات بشأن جدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي ووسائل عمله وقواعده اإلجرائية.

 
ل/ديسمرب، عقد اجمللس دورات استثنائية  دف التصدي لألوضاع يف ويف متوز/يوليه وآب/أغسطس وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون األو 

 األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة ويف لبنان ويف إقليم دارفور يف السودان.
 

رتبطة بذلك. وقام وواصَل مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان دعم وتنسيق وتعزيز برامج املنظمة حلقوق اإلنسان واإلصالحات امل
املفوض السامي بوضع توصيات لغرض إصالح وحتسني عمل نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان. كما أعد املكتب 

، وهي األوىل من نوعها، وقد سلطت الضوء على أولوياته والوسائل اليت تطلَع أن يدرك من خالهلا 2007-2006خطة إدارة اسرتاتيجية 
 نظور لتَوجهِه املستقبلي.املدى امل

 
ة إىل ولقد شهد العام أيضاً نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، مما دل على التقدم البارز يف جهود األمم املتحدة الرامي

ألخرى اليت أيفريد  ا تدعيم اإلطار حماربة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ومن التدابري ا
كول القانوين ألجل تعزيز العمل املناهض للتمييز العنصري، قام اجمللس ب نشاء جلنة خمصصة لوضع معايري تكميلية، يف صيغة اتفاقية أو بروتو 

يف نصوصها وتقدمي قواعد إضايف أو أكثر لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وذلك لغرض سد أي ثغرات 
 معيارية هتدف إىل حماربة مجيع أشكال التمييز املعاصرة.
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عن طريق اعتماد اجلمعية يف كانون األول/ديسمرب التفاقية حقوق  2006وحقق القانون الدويل حلقوق اإلنسان املزيد من التقدم يف عام 
 تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري.األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري اخلاص  ا، واال
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 الفصل الثاني 

 حماية حقوق اإلنسان
 
 

اجلمعية  –، ظلت األمم املتحدة منخرطة بشكل فعال يف محاية حقوق اإلنسان، يف األغلب عرب أنشطة أجهزهتا الرئيسية 2006يف عام 
وجملس حقوق اإلنسان املؤسس حديثاً، الذي اضطلع بوظائف جلنة حقوق  –عي العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتما

 عاماً. 60اإلنسان وعرب جهود املنظمة إلصالح وجتديد جهازها حلقوق اإلنسان الذي عمره 
 

اإلعاقة لقد ديفعمت حقوق الفئات الضعيفة إبان العام بصفة خاصة من خالل اعتماد اجلمعية العامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي 
، والربوتوكول االختياري، املراد  ا متكني األشخاص ذوي اإلعاقات من ختطي احلواجز اجملتمعية وتعزيز احرتام كرامتهم. ويف إجراء إضايف
فاء اعتمدت اجلمعية االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري، اليت اعتربت أن ظاهرة االخت

املمنهج والقسري هي جرمية ضد اإلنسانية وحددت التزامات قانونية من أجل أن تتمكن الدول من حماربته وأن حتمي الضحايا احملتملني.  
كما عيفِضَد اإلطار القانوين حلماية حقوق الشعوب األصلية بشكل أكرب من خالل اعتماد جملس حقوق اإلنسان إلعالن األمم املتحدة 

شعوب األصلية، الذي َسَن نصوصاً حلماية احلقوق األصلية املرتبطة بقضايا جوهرية كمثل تقرير املصري واستخدام األرض بشأن حقوق ال
 واألقاليم واملوارد.

 
ويف سياق اجلهود املستمرة حلماية حقوق املدنيني يف ظروف النزاعات، أدان جملس األمن يف قرار له يف نيسان/أبريل مجيع أعمال العنف 

ن نتهاكات ضد املدنيني يف مثل هذه الظروف وطالب بأن تتقيد كافة األطراف املعنية بالفعل بالتزاماهتا وفقاً للقانون الدويل. ونيابة عواال
األطفال احملاصرين بظروف مماثلة كما يف النزاعات املسلحة واملعرضني ملخاطر انتهاكات واعتداءات جسيمة حلقوق اإلنسان، اعتمد اجمللس 

 ني رئاسيني أعاد التأكيد من خالهلما على التزامه حبماية حقوقهم. ويف أيار/مايو، قام فريق اجمللس العامل املعين باألطفال والنزاعاتبيان
شكل يف عام 

يف
لتقييم االمتثال للتدابري اخلاصة بوضع حد الستخدام اجلنود األطفال وغريها من االنتهاكات ضد  2005املسلحة، امل
شرة عمله. ويف متوز/يوليه، ك تناول احلاجة امللحة إىل محاية حقوق اإلنسان أثناء جما ة ما  تمل من عوامل مؤذية يف ظروف األطفال، مببا

رَتكبة بواسطة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلف
يف
يفة، النزاع بشكل أكثر إسهاباً من قبل املقررة اخلاصة بشأن منع انتهاكات حقوق اإلنسان امل

ي )الواليات املتحدة(، اليت وضعت مشروع مبادئ ألجل التصدي بشكل فعال للتحديات ذات الصلة. كما أن مبادئ أو/و باربرا فر 
إرشادات مماثلة قد أيفصدرت أو ايفعتمدت لغرض املساعدة يف تدعيم احلق يف السكن الالئق واملاء الصاس والصرف الصحي، ولغرض 

 الفقر املدقع، الذي ظل موضوعاً رئيسياً يف سياق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.التصدي، من منظور حقوق اإلنسان، ملشكلة 
 

إن التطورات البارزة خالل العام اليت ركزت االهتمام على محاية املقومات األساسية للحقوق املدنية والسياسية قد مشلت تقييماً ملرفق 
للواليات املتحدة من قبل أربعة مكلفني بواليات من إجراءات حقوق اإلنسان اخلاصة، الذين االحتجاز يف خليج غوانتانامو يف كوبا التابع 

أوصوا ب غالقه مستندين إىل استنتاجات مفادها وقوع اعتقاالت تعسفية لبعض املعتقلني، وهو ما نفته الواليات املتحدة على وجه السرعة. 
ملمارسة املستمرة للتعذيب من قبل بعض الدول األعضاء بشكل نسيب مع سريان وعلى اجلانب اال ايب، هدأت املخاوف الدولية حول ا

ذه مفعول الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خالل ه
 السنة.
 

مج عمل ديربان، الذين ايفعتمدا يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وك مواصلة التقدم يف أنشطة متابعة تنفيذ إعالن وبرنا
. وقامت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بناًء على طلب من 2001وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 

واثيق الدولية اخلاصة مبكافحة العنصرية، يف حني قررت اجلمعية أن جملس حقوق اإلنسان، بتعيني  سة خرباء لغرض دراسة الثغرات يف امل
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مؤمتراً الستعراض حالة تنفيذ الربنامج. وتشديداً منها على ضرورة أن تبقى آخذة بزمام املبادرة يف محاية حقوق  2009تعقد يف عام 
املئتني إللغاء جتارة الرقيق عرب األطلسي، واصمة إياها ك حدى اإلنسان، أحيت اجلمعية يف قرار هلا يف تشرين الثاين/نوفمرب الذكرى السنوية 

أسوء االنتهاكات حلقوق اإلنسان يف تاري  اإلنسانية، وكرمت ذكرى الضحايا وأقرت بأن إرثها قد تسبب بالعنصرية والضرر. ويف تطورات 
ا باجلرمية وطالبت باإلطالق السريع وغري املشروط ذات صلة، شجبت اجلمعية مجيع أفعال احتجاز الرهائن باعتبارها غري مربرة، ووصفته

 م.جلميع الرهائن. كما أعلن األمني العام عن إنشاء برنامج املنظمة للتوعية مبحرقة اليهود، حتت مظلة إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعال
 

سان أي اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق ، قام جملس حقوق اإلنسان واهليئة الفرعية الذي ورثها من جلنة حقوق اإلن2006ويف عام 
اإلنسان، ب نشاء واليات جديدة ملقررين خاصني من أجل إجراء دراسات بشأن التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأسرهم؛ والتطبيق 

عم السالم؛ والتبعات القانونية الفعلي للحق يف جرب جمدي من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ومسائلة الكوادر الدولية املشرتكة يف عمليات د
تقلون الختفاء الدول واألقاليم األخرى ألسباب بيئية، مبا فيها االحرتار العاملي. وقام املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون واخلرباء املس

وأنشطة املرتزقة؛ واستقالل السلطة بدراسة عدة قضايا، من بينها، األمناط املعاصرة للعنصرية؛ وحقوق املهاجرين؛ وحرية الدين واالعتقاد؛ 
القضائية؛ واإلعدامات بغري حماكمة؛ واالدعاءات بالتعذيب؛ وحرية التعبري؛ وحقوق اإلنسان واإلرهاب؛ ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان 

وأثره على التمتع حبقوق  املرتكبة بواسطة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ واحلق يف التنمية؛ وسياسات اإلصالح االقتصادي؛ والفساد
بطة اإلنسان؛ وحقوق اإلنسان والفقر املدقع؛ واحلق يف الغذاء؛ واحلق يف السكن الالئق؛ واحلق يف التعليم؛ واملمارسات غري املشروعة املرت

ل؛ وبيع األطفال باملنتجات والنفايات السمية واخلطرة؛ واحلق يف الصحة اجلسدية والنفسية؛ والعنف ضد املرأة؛ والعنف ضد األطفا
ن واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛ واألطفال املتأثرين بالنزاعات املسلحة؛ واألشخاص املشردين داخلياً؛ وحقوق اإلنسا

 واحلريات األساسية للشعوب األصلية.
 

من أصل أفريقي والتمييز ضد األقليات واالحتجاز كما تناولت الفرق العاملة مشاكل التمييز العنصري اليت تقع على األشخاص املنحدرين 
التعسفي وحاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي واحلق يف التنمية وأساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية واألمناط اجلديدة للرق 

 وحقوق الشعوب األصلية.
 



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

102 

 

 
 الفصل الثالث

 أوضاع حقوق اإلنسان القطرية
 
 

ثرية للقلق، حتديداً ما ن  االنتهاكات املزعومة والكيفية األفضل ملساعدة وإرشاد ، ك التصد2006يف عام 
يف
ي ألوضاع حقوق اإلنسان امل

احلكومات واملنظمات الوطنية يف مكافحتها، من قبل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان املؤسس حديثاً، وكذلك من قبل املقرِرين 
العام واخلرباء املستقلني املعينني لغرض دراسة تلك األوضاع. والتصاعد امللحوع يف النزاع املسلح يف إقليم  اخلاِصني واملمثلني اخلاصني لألمني

ائية دارفور يف السودان والعالقات بني إسرائيل ولبنان والوضع يف األراضي الفلسطينية احملتلة قد استدعت اجمللس أن يعقد أربع دورات استثن
حورت الدورتان األوىل والثالثة اللتان عيفقدتا يف متوز/يوليه وتشرين الثاين/نوفمرب على التوايل، حول األراضي للنظر يف كل حالة. حيث مت

الفلسطينية احملتلة، والثانية اليت كانت يف آب/أغسطس تصدت للوضع يف لبنان، والرابعة اليت كانت يف كانون األول/ديسمرب تناولت 
ة، أنشأ اجمللس بعثة رفيعة املستوى لتقييم أو لتحري الوضع ورفع تقرير بشأنه. ونتيجة للوضع يف لبنان التطورات يف دارفور. وبصدد كل حال

الذي أدان العنف ودعا إىل تقدمي املساعدات الدولية إلعادة بناء البلد  61/154إثر العمل العسكري اإلسرائيلي، اعتمدت اجلمعية القرار 
 وإعادة تأهيل الضحايا.

 
، أحرزت املساعي احلميدة لألمني العام الرامية إىل تسهيل املصاحلة الوطنية والتحول الدميقراطي تقدماً نسبياً، مما شجع على ويف ميامنار

قوق إيفاد بعثة لألمم املتحدة إىل البلد من أجل تقييم الوضع وحتديد كيفية تقدمي املزيد من املساعدة لبلو  دميقراطية جامعة قائمة على ح
احلكومة وضع حد لالنتهاكات املمنهجة  61/232مبادئ اإلنسانية. وتأسيساً على ذلك التطور، ناشدت اجلمعية يف القرار اإلنسان و 

حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وإطالق سراح مجيع السجناء السياسيني بسرعة وبشكل غري مشروط، مبا فيهم زعيمة الرابطة الوطنية 
ن سوكي، وآخرين كانوا حمتجزين لسنوات عديدة. ويف إجراء مماثل، دعت اجلمعية إىل وضع حد لالنتهاكات من أجل الدميقراطية، أونغ سا

 وغريها من األوضاع املثرية للقلق الشديد يف بيالروس ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإيران.
 

ة حلقوق اإلنسان بتعزيز اخلدمات االستشارية والتعاون ، قام اجمللس وإجراءاته اخلاصة ومكتب املفوضية السامي2006وكذلك يف عام 
التقين ألجل النهوض مببادئ حقوق اإلنسان الدولية ومنع االنتهاكات يف أفغانستان وبوروندي وكمبوديا ومجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ليشيت. -وهاييت وليربيا وسرياليون والصومال وتيمور 
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 الجزء الثالث

 اجتماعيةقضايا اقتصادية و 
 

 الفصل األول
 السياسة اإلنمائية والتعاون االقتصادي الدولي

 
 

، وذلك مع تعايف عدد من االقتصادات الرئيسية املتقدمة من التباطؤ امللحوع يف عام يقو  زخمب 2006االقتصاد العاملي عام  استهل
. وكان من املتوقع أن يشهد النمو االقتصادي العاملي تراجعاً ومع حمافظة العديد من البلدان النامية على زخم النمو الكبري والثابت 2005

يف املائة، واحلال ذاته كان يف عام  3.6، رغم ارتفاع إمجايل الناتج احمللي العاملي السنوي حوايل 2006ظاهراً يف النصف الثاين من عام 
أن يثقل عدد من خماطر االنكماش كاهل االقتصاد، بشكل ، وهو أعلى قليالً مما كان ييفتوقع يف مطلع العام. كما كان من املتوقع 2005

 رئيسي االختالل الكبري يف التوازن العاملي وأسعار النفط العالية بشكل مستمر وركود قطاع العقارات يف عدد من البلدان وارتفاع معدالت
 الفائدة على صعيد العامل أمجع.

 
، ومعدالت الفاقة الكبرية بني 2000يت ايفعتمدت من قبل اجلمعية العامة يف عام مع تعسر عملية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ال

الرتكيز على خطة التنمية العاملية. وعرب تسليط الضوء على الصلة بني حتقيق األهداف اإلمنائية  2006البشر، واصلت املنظمة يف عام 
ق األمني العام الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم لأللفية وبني االستقرار واالزدهار االقتصادي العاملي، اقرتح فري

املتحدة يف جماالت التنمية واملساعدات اإلنسانية والبيئة سلسلة من اإلصالحات  دف متكني منظومة األمم املتحدة من تقدمي ما هو 
 .2005ادة التأكيد عليها يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ، واليت ك إع2000أفضل بشأن العهود اليت قيفطعت يف إعالن األلفية لعام 

 
ل وخالل العام، عقدت اجلمعية العامة االجتماع الرفيع املستوى الستعراض منتصف املدة العاملي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد لصاس أق

ت اجلمعية التأكيد على أن برنامج العمل املعتمد يف . ويف اإلعالن الذي ايفعتمد من قبل االجتماع، أعاد2010-2001البلدان منواً 
قد َشَكَل إطاراً أساسياً لشراكة عاملية متينة هدفها تسريع النمو االقتصادي  2001مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا لعام 

جانبه، قام اجمللس االقتصادي واالجتماعي، خالل جزئه الرفيع  املستمر والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر يف البلدان األقل منواً. ومن
، املستوى، بدراسة موضوع "خلق بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطين والدويل لتحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع

النمو االقتصادي املط رد ألجل التنمية االجتماعية، مبا فيها وأثرها على التنمية املستدامة". وكيفرس جزء اجمللس املتعلق بالتنسيق لقضية 
القضاء على الفقر واجلوع. ويف تطورات أخرى متعلقة بأنشطة ذات صلة، احتفل اجملتمع الدويل باليوم الدويل للقضاء على الفقر ورحَب 

قدمي تقييم شامل حول تنفيذ عقد األمم املتحدة األول . ويف سياق مطالبتها بت2005باالحتفال بالسنة الدولية لالئتمانات البالغة الصغر 
، أقرت اجلمعية مبساةة عقد األمم املتحدة األول والحظت اهتماماً ب عالن 2007( يف دورهتا لعام 2006-1997للقضاء على الفقر )

 عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر.
 

مع خطة األمم املتحدة األمشل للتنمية، َدشَن األمني العام  2005ملية جملتمع املعلومات لعام وانطالقاً من احلاجة إىل ربط نتائج القمة العا
يف آذار/مارس التحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية  دف البناء على عمل فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات 

. ومن اإلجراءات األخرى اخلاصة مبتابعة القمة 2005ة من أربع سنوات يف هناية عام املعلومات واالتصاالت، اليت تنقضي واليتها املكون
دي العاملية، أقَر جملس الر ساء التنفيذيني يف األمم املتحدة إنشاء فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات. وقرر اجمللس االقتصا

 أعضاء جدد. ةوالتكنولوجيا ألغراض التنمية لتشمل عشر واالجتماعي توسيع عضوية اللجنة املعنية بتسخري العلم 
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الذي استعرض التقدم يف  2002وعمدت جلنة التنمية املستدامة، يف سياق إشرافها على متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام 
ل مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام ، وهو برنامج عمل معين بالتنمية املستدامة ايفعتمد من قب21تنفيذ جدول أعمال القرن 

املنا .  ، إىل الرتكيز على اجملموعة املواضيعية املتعلقة بالطاقة من أجل التنمية املستدامة، والتنمية الصناعية، وتلو ث اهلواء/اجلو وتغري  1992
لدول اجلزرية الصغرية النامية واسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ كما استعرضت التقدم يف تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة ل

 برنامج العمل.
 

لربنامج عمل أملا ،  2008وفيما ن  البلدان األخرى ذات األوضاع اخلاصة، قررت اجلمعية إجراء استعراض منتصف املدة يف عام 
النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية والبلدان املاحنة  من قبل املؤمتر الوزاري الدويل للبلدان 2003الذي ايفعتمد يف عام 

 واملؤسسات املالية واإلمنائية الدولية املعين بالتعاون يف جمال النقل العابر.
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 الفصل الثاني

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 
 

لدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وذلك من ، قدمت منظومة األمم املتحدة مساعدات إمنائية إىل الب2006يف عام 
ملتحدة خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو هيئة التمويل املركزية لألمم املتحدة لغرض املساعدة التقنية. وقد بقي دخل برنامج األمم ا

 2006إمجايل اإلنفاق لسائر أنشطة الربنامج وتكاليف دعمه يف عام بليون دوالر. وإن  5.1، وهو 2005اإلمنائي على حاله منذ عام 
مَول عرب مصادر أخرى  4.4بليون دوالر، باملقارنة مع  4.8قد بلغت 

يف
مليون  48.7بليون دوالر يف العام املنصرم. ومشل التعاون التقين امل

نفذ من قبل إدارة الشؤون االقتصادي
يف
مليون دوالر من خالل صندوق األمم  191.2ة واالجتماعية، و دوالر قيفِدَمت من خالل الربنامج امل

 مليون دوالر من خالل صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. 25.6املتحدة للشراكات الدولية، و 
 

والدعوة لصاس ، أيفدمج صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية وصندوق األمم املتحدة للدميقراطية مع خدمات املشورة 2006ويف عام 
الشراكات لتكوين مكتب األمم املتحدة للشراكات. وقد َشكَل املكتب فاحتة لتحالفات وشراكات جديدة ملنظومة األمم املتحدة كي تعمل 

 بشكل أكثر فاعلية مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
 

املتعلق باالستعراض الشامل  59/250يذ قرار اجلمعية العامة رقم أفاد األمني العام يف تقرير له يف نيسان/أبريل بأن تقدماً قد حتقق يف تنف
. وقد تضمن 2004الذي  ري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع  ا منظومة األمم املتحدة لعام 

َتَخذة والنتائج املرتتبة على إجراءات معينة بالتوا
يف
زي مع مرجعيات وأغراض منظومة األمم املتحدة برمتها. ولقد التقرير مصفوفة اخلطوات امل

أوصى األمني العام بأن يستخدم اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقييم التقدم يف صياغة مبادئ توجيهية لالستعراض الشامل الذي  ري  
ضمن إطار  2007استعراض السياسة لعام . ويف متوز/يوليه، طلب اجمللس منه أن ترتكز الدراسة اخلاصة ب2007كل ثالث سنوات لعام 

 تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية.
 

يف املائة من الرقم  9.7مليون دوالر، أي أقل بنسبة  706اخنفض اجناز املشاريع من قبل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع إىل 
( مديراً تنفيذياً ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع. وانسجاماً مع املتوقع للسنة. ويف أيار/مايو، َعنَيَ األمني العام جان ماتسون)السويد

الستعادة مقومات استمرارية مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، قام املكتب بتغيري  2005تدابري اإلصالح املقرتحة يف خطة عمل 
 وز/يوليه.مت 1موقع مقره الرئيسي إىل كوبنهاغن يف الدمنارك، الذي أصبح جاهزاً يف 

 
دار من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باجناز  7623، قام 2006ويف عام 

يف
من املتطوعني العاملني يف برنامج متطوعي األمم املتحدة امل

 بلداً. 144مهمة يف  7856
 

لثالث للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ويف آذار/مارس، َقدَم مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقريراً بشأن تنفيذ اإلطار التعاوين ا
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف عام  لسلمج(، الذي أيفقر من قبل ا2005-2007)

ل إطار الربنامج . ويف حزيران/يونيه، طلَب اجمللس من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يسلط املزيد من الضوء على فاعلية تعام2005
 التمويلي املتعدد السنوات احملرك للتنمية مع حلول فيما بني بلدان اجلنوب وأن يعزز من فاعليته.

 
واستخدم استنتاجاته  2007-2005صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية االستعراض االسرتاتيجي خلطة عمله للفرتة  استكمل

. ومتاهياً مع مبادرات األمم املتحدة لإلصالح، واصل صندوق األمم املتحدة 2007-2006فرتة لغرض إعداد خطة استثمارية تفصيلية ل
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للمشاريع اإلنتاجية تطبيق الالمركزية يف عملياته وتطوير كفاءته وفاعليته. وحبلول نيسان/أبريل، كان ترشيد مقر صندوق األمم املتحدة 
التنفيذي  لسلمجدارة االسرتاتيجية قد ايفستكمل إىل حد كبري. ويف حزيران/يونيه، طلب اللمشاريع اإلنتاجية  دف الرتكيز على األداء واإل

وصندوق األمم املتحدة للسكان من مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألمني التنفيذي لصندوق األمم  ئيلربنامج األمم املتحدة اإلمنا
 اهليئتني، مبيناً العناصر الرئيسية لشراكتهما االسرتاتيجية والتنفيذية واملالية. املتحدة للسكان أن يستكمال االتفاق االسرتاتيجي بني
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 الثالث الفصل

 اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة المساعدات
 
 
بة حلاالت ، واصلت األمم املتحدة عرب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تعبئة وتنسيق املساعدات اإلنسانية  دف االستجا2006عام  يف

الطوارئ الدولية. وإبان العام، أيفطلقت نداءات موحدة ومشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة من أجل بوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى 
ولبنان بيساو والقرن األفريقي وكينيا  -وتشاد والكونغو وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى وغينيا وغينيا 

ليشيت وأوغندا وغرب أفريقيا وزمبابوي. وقد َتسلَم مكتب تنسيق  -وليربيا ونيبال واألرض الفلسطينية احملتلة والصومال والسودان وتيمور 
 مليون دوالر. 257.3تربعات ألجل املساعدة يف الكوارث الطبيعية جمموعها  انيةالشؤون اإلنس

 
بيساو وهاييت يف رعاية برامج طويلة األجل لدعم هذه البلدان. ونظراً للتقدم  -وندي وغينيا الفرق االستشارية املخصصة لبور  استمرت

شكلة حديثاً، 
يف
حرز يف بوروندي واستنتا  الفريق املخص  بأن الوضع يف البلد ستتم معاجلته بشكل أفضل من قبل جلنة بناء السالم امل

يف
امل

 الفريق االستشاري املخص  يف بوروندي.االقتصادي واالجتماعي ب هناء والية  سقام اجملل
 

سنوات لغرض احلد من  ، وةا خطة أمدها عشر2015-2005و تواصلت اجلهود الرامية إىل تنفيذ إعالن هيوجو وإطار عمل هيوغ ولقد
أيفجريت أيضاً أنشطة  . ومتاشياً مع إطار العمل،2005خماطر الكوارث وقد ايفعتمدا يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف عام 

الدولية للحد من الكوارث. كما أيفحرز املزيد من التقدم يف تطوير وتنفيذ نظام اإلنذار بأموا  تسونامي يف احمليط  جيةلتعضيد االسرتاتي
 اهلندي والتخفيف من آثارها.

 
األمم املتحدة اإلنسانية عرب تطبيق استجابة  العام، تدارَس اجمللس االقتصادي واالجتماعي السبل الكفيلة بتعزيز تنسيق مساعدات وإبان

إنسانية أفضل على كافة املستويات، مبا يف ذلك تعزيز القدرات، ومع اهتمام خاص حباالت الطوارئ اإلنسانية املستجدة. وبالنسبة لتنفيذ 
عراض االستجابة اإلنسانية. وأنشأ ، فقد حقق تقدماً يف أعقاب است2005اإلنسانية، اليت شيفرَِع به يف أواخر عام  اإلصالحاتأجندة 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وحدة دعم اإلصالحات اإلنسانية  دف دعم منسقي الشؤون اإلنسانية والِفرق امليدانية والوكاالت يف 
قوم جمموعات أو فرق . وقد شِهَد العام إطالق "هنج جمموعة العمل اإلنساين"، وهو مبادرة مبقتضاها تإلصالحاتالسري قيفديفماً بأجندة ا

 العمل اإلنساين التابعة للمنظمات اإلنسانية واجلهات املعنية بالعمل سوية من أجل تعزيز فاعلية االستجابة، ناهيك عن الصندوق املركزي
ام الرفيع املستوى للتدفق النقدي للمرحلة األولية من حاالت الطوارئ اإلنسانية. وقام فريق األمني الع دمةملواجهة الطوارئ، وهو آلية متق

ر القمة املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنمية واملساعدات اإلنسانية والبيئة، الذي أيفنش  استجابًة لنتائج مؤمت
 ة.تقرير بعنوان "توحيد األداء"، الذي تضمَن توصيات متعلقة بأجندة اإلصالحات اإلنساني مي، بتقد2005العاملي لعام 
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 الرابع الفصل

 الدولية والتمويل والنقل التجارة
 
 
يف  7.3يف املائة، من  10، تقدمت التجارة العاملية للبضائع  طى سريعة، مع منو حجم الصادرات العاملية مبا ييفقدر بنسبة 2006عام  يف

املتزايد على الواردات بني معظم االقتصادات من  . ولكن رغم ذلك، فالنمو القوي للتجارة العاملية املدعوم بالطلب2005املائة يف عام 
يف  13يف املائة. وقد ظلت الواليات املتحدة احملرك الرئيسي للتجارة العاملية، وقيفدرت قيمة الطلب لديها بنحو  7املتوقع أن يرتاجع حوايل 

ما عكس انتعاش النمو االقتصادي يف أوروبا الغربية على املائة من اإلمجايل العاملي. كما تسارََع الطلب على الواردات يف االحتاد األورويب، 
فاق التوقعات، وكذلك يف أغلب البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. وقد منا الطلب يف االقتصادات املصدرة للنفط  وحن

 ةالقوي على االستهالك واحلاجة إىل سعة إنتاجية وبا حتتيواملعادن يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وغرب آسيا مبعدل نقطتني، مدفوعا بالطلب 
جديدة. كما أن الطلب على السلع األولية قد ظل قوياً، وييفعزى ذلك على وجه اخلصوص إىل اخلطى السريعة املتواصلة يف التحول الصناعي 

 يف الصني واهلند وغريةا من البلدان الصاعدة النامية.
 

بليون  662إىل  2005بليون دوالر يف عام  533للموارد املالية من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة من  التحويالت الصافية وازدادت
بليون  112من  2006. كما ازدادت أيضاً التحويالت الصافية للموارد املالية من االقتصادات االنتقالية يف عام 2006دوالر يف عام 
مستوى صايف تدفقات ر وس األموال اخلاصة إىل البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية يف عام  بليون دوالر. وقد كان 133دوالر إىل 

 عالياً يف املدد الزمنية، رغم أنه أد  مما سيفجَل يف العام املاضي، وذلك مع اضطراب األسواق املالية يف الربع الثاين من السنة الذي 2006
لحة إىل تعزيز االتساق وإدارة النظم النقدية واملالية والتجارية وتطابقها، نوهت اجلمعية العامة إىل أن  . وإقراراً للحاجة املاجعساهم يف الرت 

ب كافة البلدان النامية مل تزل تواجه تسرب املوارد املالية إىل اخلار ، ويف هذا الصدد، طلبت إىل األمني العام أن يقوم بتحليل األسبا
ذلك. وشددت اجلمعية على أةية تعزيز االستقرار املايل الدويل والنمو املستدام، باإلضافة إىل اجلهود الوطنية  وأن يقدم تقريراً بشأن ائجوالنت

 .الرامية إىل زيادة تطويع املخاطر املالية والتدابري الرامية إىل التخفيف من أثر التحول املفرط والقصري األجل لتدفقات ر وس األموال
 
الجتماع التاسع الرفيع املستوى بني اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات بريتون وودز )جمموعة البنك نيسان/أبريل، ناقش ا ويف

تنفيذ  الدويل وصندوق النقد الدويل(، ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية( االتساق والتنسيق والتعاون يف سياق
عتمد 

يف
. وقد قررت اجلمعية 2005ويف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  2002يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية لعام توافق آراء مونتريي امل

، واملشاورات احلكومية يف 2008إقامة مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي يف النصف الثاين من عام 
 .2007عام 
 
عا  النظام التجاري املتعدد األطراف من نكسة خطرية عندما اخفق اجتماع لوزراء التجارة من جمموعة البلدان الستة  متوز/يوليه، ويف

 )اسرتاليا والربازيل واهلند واليابان والواليات املتحدة واالحتاد األورويب( يف كسر اجلمود طيلة  س سنوات من جولة الدوحة ملفاوضات
لتعليق غري حمدود املدة جلولة الدوحة قد ألقى بظالل من الشك على حالة املفاوضات، اليت كان من املتوقع اختتامها التجارة الدولية. وإن ا

يف منظمة التجارة العاملية على أن يتم تطوير وتعميق حترير التجارة يف  149يف كانون األول/ديسمرب، مع التزام بسيط بني األعضاء الد 
لعاملية ويؤدي إىل تركيز أقوى على البعد اإلمنائي. وإعراباً عن القلق الشديد بشأن تعليق املفاوضات وداعيًة التجارة ا منظمةاتفاقيات 

الستئنافها يف وقت قريب، ناشدت اجلمعية الدول املتقدمة أن تبدي املرونة واإلرادة السياسية الضرورتني لكسر اجلمود وأكدت بأنه من 
تتم ج  ميفرضي، ينبغي أن تسفر املفاوضات عن وضع أحكام وضوابط يف جمال الزراعة. الدوحة بشكل ولةأجل أن ختيف

 



 2006 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

109 

 

يذ توافق دورته االستثنائية الثالثة والعشرين، قام جملس التجارة والتنمية، وهو اهليئة اإلدارية لألونكتاد، ب جراء استعراض منتصف املدة لتنف ويف
 أنللمؤمتر. واعتمد جملس التجارة والتنمية نتائج متفق عليها بش ةاحلادية عشر  من قبل الدورة 2004آراء سان باولو املعتمد يف عام 

ن استعراض منتصف املدة، اليت من بينها إعادة التأكيد على عمل األونكتاد ذي الركائز الثالثة يف البحث والتحليل وبناء التوافق والتعاو 
-2001راض التقدم يف تنفيذ برنامج عمل العقد لصاس أقل البلدان منواً التقين. وقد اعتمد أيضاً استنتاجات ميفتفق عليها بشأن استع

االقتصادية يف أفريقيا: مضاعفة إ اد املساعدات عمل "الدفعة الكبرية"؛ والقرارات املتعلقة باستعراض أنشطة التعاون  والتنمية 2010
 .2007التقين لألونكتاد وتوقيت دورته لعام 

 
دار بشكل مشرتك من قبل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العاملية بزيادة تقدميه قام مركز التجارة الد وقد

يف
ولية امل

 مليون دوالر. 25.3يف املائة أي إىل  15للمساعدة التقنية بنسبة 
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 الخامس الفصل

 االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية األنشطة
 
 
املتحدة اإلقليمية اخلمس تقدمي التعاون التقين، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية، إىل الدول األعضاء ، واصلت جلان األمم 2006عام  يف

فيها. كما قامت أيضاً بتدعيم الربامج واملشاريع ووفرت التدريب من أجل تعزيز بناء القدرات الوطنية يف ش  القطاعات. وقد عقدت مجيع 
قيا واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واللجنة وهي اللجنة االقتصادية ألفري -اللجان 

 الدورات العادية خالل العام. -االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 
 

ماع على حنو دوري من أجل تبادل وجهات النظر وتنسيق األنشطة واملواقف بشأن قضايا التنمية األمناء التنفيذيون لل جان يف االجت واستمر
ية الرئيسية. ويف متوز/يوليه، أجرى اجمللس االقتصادي واالجتماعي حواراً تفاعلياً مع األمناء التنفيذيني  صوص موضوع "األبعاد اإلقليم

 لتحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع، وأثرها على التنمية بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطين والدويل لقخل
 املستدامة".

 
العام، أقر اجمللس خطة عمل اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن اإلصالح وبياهنا املنقح لالختصاص. ورحبت اجلمعية العامة خهود  وإبان

إجراء استعراض شامل بغية محل اللجنة على التجاوب بشكل أفضل مع التحديات اليت تواجه أفريقيا. اللجنة االقتصادية ألفريقيا الرامية إىل 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا من حيث املبدأ على إقامة مركز اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  توصادق

ق بشبكة السكك احلديدية العابرة آلسيا. واعتمد وزراء النقل فيها مشروع بيان بشأن للتكنولوجيا واعتمدت االتفاق احلكومي الدويل املتعل
والنقل، متوخني تطوير نقل متكامل ومتعدد الوسائط ونظم لوجستية. وطلبت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  قالسالمة على الطر 

تقارير سنوية إقليمية مع وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة األخرى بشأن ومنطقة البحر الكارييب إىل أمينها التنفيذي أن يقوم بتنسيق 
حَرز صوب حت

يف
بالتنسيق لتقرير إقليمي مشرتك  2010األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بتقليل اجلوع والفقر، وان يقوم يف عام  قيقالتقدم امل

حرز خالل املدة بني عام
يف
بشأن سائر غايات األهداف اإلمنائية لأللفية. كما طلبت  2010و  2006ي بني الوكاالت ييفلخ  التقدم امل
مدريد املتعلق بصياغة مستقبل احلماية االجتماعية: الوصول والتمويل والتضامن. وقد صادق اجمللس على  قرارإىل أمينها التنفيذي أن يدعم 

البحر الكارييب. وباإلضافة إىل ذلك، قبلت اللجنة جزر توركس  قبول اليابان كعضو يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة
 وكايكوس كعضو منتسب.
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 السادس الفصل

 والموارد الطبيعية ورسم الخرائط الطاقة
 
 
نمية ، مبا يف ذلك جلنة الت2006ِحفظيف الطاقة واملوارد الطبيعية واستخدامهما حموراً الهتمام عدة هيئات يف األمم املتحدة يف عام  َظلَ 

 واءث اهلاملستدامة، اليت بدأت دورهتا التنفيذية الثانية املمتدة لعامني يف جمال الطاقة من أجل التنمية املستدامة، والتنمية الصناعية، وتلو 
ات والغالف اجلوي وتغري املنا . وقد نظرت اللجنة يف مواضيع الطاقة لغرض القضاء على الفقر وأمن الطاقة وكفاءة استخدامها وتقني

ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام  21أنظف للطاقة، واستعرضت التقدم يف بلو  أهداف وغايات وتعهدات جدول أعمال القرن 
 .2005موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية لعام  اتيجيةواسرت  2002

 
، إىل تركيزها على دور الطاقة من 2005املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حممد الربادعي، عند تقدميه لتقرير الوكالة لعام  أشارَ 

 أجل التنمية ، واصفاً النق  يف الطاقة لدى الدول النامية بأنه حاجز كبري أمام التنمية.
 

ر "اإلجراءات احمللية من أجل التحدي العاملي"، بياناً وزارياً كرر التأكيد على األةية البالغة املنتدى العاملي الرابع للمياه، حتت شعا اعتمد
لعامل: املياه للمياه من أجل التنمية املستدامة. كما سيفِلَط الضوء على أةية املياه يف التنمية يف الطبعة الثانية من تقرير عن تنمية املياه يف ا

 ، "ما بعد الندرة، القوة، الفقر واألزمة العاملية للمياه".2006ملوضوع الرئيس يف لتقرير التنمية البشرية لعام مسؤولية مشرتكة، وقد كان ا
 

مؤمتر األمم املتحدة السابع عشر اإلقليمي لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ قرارات بشأن احلد من الكوارث الواسعة النطاق  واعتمد
ياكل األساسية للبيانات املكانية. وواصلت الدورة الثالثة والعشرون لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء واإلدارة البحرية ودعم اهل

 دعم مؤمترات األمم املتحدة املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية. جلغرافيةا
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 السابع الفصل
 والمستوطنات البشرية البيئة
 
 
لزمة قانوناً وأنشطة برنامج ، واصلت األمم املتحدة وا2006عام  يف

يف
جملتمع الدويل العمل من أجل محاية البيئة عن طريق تطبيق الصكوك امل

 األمم املتحدة للبيئة.
 

رية، الدورة االستثنائية التاسعة جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي السابع، يف صيغة مشاورات وزا وناقشت
اإلمارات  لةا سياسات الطاقة والبيئة والسياحة والبيئة وان ملخصاً للمشاورات قد قيفِدَم من قبل رئيس جملس اإلدارة، بعنوان "مبادرة دو قضاي

نقاط  دف تسهيل تقدمي  تفاصيل اسرتاتيجية ميفؤلفة من عشرالعربية املتحدة". وقام املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ببلورة 
 تكنولوجيااخلدمات والدعم من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشكل أكثر فاعلية وتنسيقاً ضمن إطار خطة بايل االسرتاتيجية لدعم ال

 وبناء القدرات.
 
ميائية يف شباط/فرباير.   اعتمدت الدورة األوىل ملؤمتر الدويل املعين ب دارة املواد الكيميائية النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكي وقد

 أقر جملس اإلدارة النهج الحقاً وطلب إىل املدير التنفيذي أن ييفؤِسس أمانته وأن يضطلع باملسؤولية اإلدارية الكاملة عنها.
 

ت البشرية قد برنامج األمم املتحدة للبيئة التقرير النهائي بشأن التقييم العاملي الدويل للمياه الذي أكد على أن ضغوط النشاطا وأصدر
أضعفت قابلية النظم اإليكولوجية املائية يف أداء وظائف أساسية، مما انعكس سلباً على رفاه البشرية وتطورها. وقام اجمللس االقتصادي 

من بناء على توصيات منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، بوضع أربعة أهداف عاملية بشأن الغابات ووافق على العمل  تماعي،واالج
سنة  2011. كما اعتمد اجمللس عدة تدابري  دف تعزيز الرتتيب الدويل بشأن الغابات. وأعلنت اجلمعية 2015أجل إجنازها حبلول عام 

 دولية للتنوع البيولوجي. سنة 2010دولية للغابات و
 

و  2006عاملية لغرض متويل عمليات بني عامي بليون دوالر لدعم جتديد املوارد الرابع ملرفق البيئة ال 3.1الدول املاحنة مببلغ  وتعهدت
 . وقام جملس مرفق البيئة العاملية، وهو اهليئة اإلدارية للمرفق، ب قرار جتديد املوارد يف آب/أغسطس.2010

 
ئة ملدة أربع آذار/مارس، اختارت اجلمعية العامة السيد أشيم ستاينر )أملانيا( لتويل منصب مدير تنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبي ويف

 سنوات.
 

واألهداف اإلمنائية  1996برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل لعام  واصل
واإلقصاء االجتماعي لأللفية. واعتمد هنجاً شامالً وقائماً على النتائج من أجل تعبئة وتوجيه وتنسيق استجابات أكثر فاعلية وجتانساً للفقر 

 عن التوسع احلضري على الصعيدين الوطين والدويل. نامجنيال
 
نفيذي حزيران/يونيه، قامت اجلمعية العامة جمدداً باختيار السيدة آنا كاجومولو تيبايوكا )مجهورية تنزانيا املتحدة( لتويل منصب املدير الت ويف

 ملوئل األمم املتحدة ملدة أربع سنوات إضافية.
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 الثامن الفصل

 السكان
 
 
باليني نسمة  9، ومن املتوقع أن يبلغ 2005بليون نسمة يف عام  6.5بليون نسمة، مقارنة بد  6.6، بلغ سكان العامل 2006عام  يف

 .2050يف عام 
 
عتمد يف مؤمتر  2006ظلت أنشطة األمم املتحدة للسكان يف عام  لقد

يف
لسكان والتنمية الدويل ل 1994ميفسرَتشدة بربنامج العمل امل

عتمدة يف الدورة االستثنائية احلادية والعشرين للجمعية العامة يف عام 
يف
. وقامت جلنة 1999وباإلجراءات الرئيسية املتعلقة مبواصلة تنفيذه امل

الدولية والتنمية". وقد  السكان والتنمية، وهي اهليئة املسؤولة عن مراقبة واستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل، بالتداول يف موضوع "اهلجرة
استمرت شعبة السكان يف التحليل وتقدمي التقارير بشأن اجتاهات وسياسات العامل السكانية ويف جعل استنتاجاهتا متاحة يف مطبوعات 

 .نيتوعلى اإلنرت 
 

ة من أجل مناقشة اجلوانب املتعددة األبعاد اجلمعية العامة يف أيلول/سبتمرب احلوار الرفيع املستوى األول املعين باهلجرة الدولية والتنمي وعقدت
قوة  هلذه الظاهرة وإ اد سيفبل لزيادة فوائدها التنموية وتقليل أثارها السلبية. وقد اتفق املشاركون على أن اهلجرة الدولية ميكن أن تكون

. وقد نيفظمت عدة اجتماعات استعداداً إ ابية للتنمية يف كل من البلد األصلي وبلد املقصد، شريطة أن تكون مدعومة بسياسات سديدة
 للحوار وملتابعة نتائجه.

 
صندوق األمم املتحدة للسكان مساعدة البلدان يف تنفيذ برنامج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية. ويف عام  واصل

كل خاص على زيادة التوفر ونوعية اخلدمات الصحية التناسلية، بلداً وإقليماً، مع الرتكيز بش 154، َقَدَم الصندوق مساعدات إىل 2006
 التمييز بني اجلنسني والعنف، وصياغة سياسات سكانية فعالة وتكثيف الوقاية من فريوس نق  املناعة البشرية. اربةوحم
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 التاسع الفصل

 االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية السياسة
 
 
األمم املتحدة تعزيز تنمية املوارد االجتماعية والثقافية والبشرية، وقامت بتعزيز براجمها اخلاصة مبنع اجلرمية والعدالة  ، واصلت2006عام  يف

 اجلنائية.
 

-1997جلنة التنمية االجتماعية أن املوضوع ذا األولوية لديها هو استعراض عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر ) واعتربت
اعتمدت قرارات بشأن األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ولطرائق االستعراض والتقييم األولني خلطة  (. وقد2006

. وقد استعرضت اللجنة أيضاً اخلطط ذات الصلة وبرامج العمل املتعلقة بوضع الفئات 2002للشيخوخة لعام  لدوليةعمل مدريد ا
 االجتماعية.

 
عَتَمدين يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية األمني ال وقدم

يف
عام تقريراً بصدد تنفيذ إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج العمل امل

، وبصدد مبادرات أخرى متعلقة بالتنمية االجتماعية ايفعتمدت من قبل دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة 1995االجتماعية لعام 
 .2000 والعشرين لعام

 
اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم مبناقشة واعتماد مشروع الن  النهائي  وقامت

جلمعية لالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت ريفِحَب  ا من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي وايفعتِمَدت بعدئذ من قبل ا
 .لعامةا
 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا السادسة عشرة على أمور من بينها، معايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية؛ ركزت
ة يف أفريقيا؛ والعمل على مكافحة اجلرمية عرب احلدود، كمثل اخلطف واالجتار باألشخاص؛ وتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة اجلنائي

التقنية إلصالح السجون يف أفريقيا؛ وتعزيز املبادئ األساسية للسلوك القضائي؛ والتعاون الدويل ملكافحة الفساد؛ ومتابعة مؤمتر  ملساعدةوا
 األمم املتحدة احلادي عشر املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

 
-2003االضطالع  ا من أجل تنفيذ خطة العمل الدولية لعقد األمم املتحدة حملو األمية )األمني العام تقريراً بشأن األنشطة اليت ك  وقدم

(. وحرصاً منها على بلو  أهداف العقد، ناشدت اجلمعية احلكومات من أجل تعبئة موارد كافية ودعت إىل مزيد من االستثمارات 2012
د األمم املتحدة للتدريب والبحث وعن تطور برامج التدريب األكادميية واملهنية يف التعليم. وقد قدم األمني العام أيضاً تقريراً عن عمل معه

 جلامعة السالم.
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 العاشر الفصل

 النساء
 
 
، ظلت جهود األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز النهوض بوضع املرأة يف كافة أحناء العامل ميفسرتشدة باملبادئ العامة والتوجيهية 2006عام  يف

عَتَمدين يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة لعام الواردة يف إ
يف
والعشرين  لثالثة، ونتائج الدورة االستثنائية ا1995عالن ومنها  عمل بيجني امل

عامة (، اليت استعرضت التقدم احملرز يف تنفيذةا. ويف متوز/يوليه، أحال األمني العام إىل اجلمعية ال5)بيجني +  2000للجمعية العامة لعام 
والقضاء  أةدراسة ميفعمقة بشأن كل أشكال العنف ضد املرأة، واليت َقَدَمت توصيات من أجل إحراز تقدم ملموس يف منع العنف ضد املر 

 عليه. وخالل العام، اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية كالةا اعتَمدا قرارات  صوص العنف ضد املرأة. وقد اعتمدت اجلمعية أيضاً 
يف  التنفيذينيبشأن االجتار بالنساء والفتيات. كما أيفحرَِز تَدَقديفم يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وذلك مع إقرار جملس الر ساء  قراراً 

. رأةمنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق يف تشرين األول/أكتوبر مشروع سياسة على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني امل
التنمية  جماالتويف تشرين الثاين/نوفمرب، قدَم فريق األمني العام الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف 

م مواملساعدات اإلنسانية والبيئة تقريره املوسوم "توحيد األداء"، الذي تناوَل املساواة بني اجلنسني وأوصى ب نشاء هيكل جنساين جديد لأل
قرتح مدير تنفيذي مبستوى وكيل األمني العام.

يف
 املتحدة، وأن يرأس املكتب اجلديد امل

 
دورهتا الستني يف آذار/مارس، عقدت جلنة وضع املرأة حلقة نقاش رفيعة املستوى بشأن األبعاد اجلنسانية للهجرة الدولية، والذي  ويف

هلجرة الدولية يف أيلول/سبتمرب. وقد أوصت اللجنة إىل اجمللس بتبين مشاريع أيفحيلت خالصته إىل حوار اجلمعية الرفيع املستوى بشأن ا
قرارات بشأن النساء والفتيات يف أفغانستان وتقدمي املساعدة إىل النساء الفلسطينيات ونظام وأساليب عمل اللجنة يف املستقبل. كما 

 النزاعات املسلحة؛ واملرأة والطفلة وفريوس نق  املناعة اعتمدت أيضاً قرارات بصدد النساء واألطفال الذين ييفؤخذون كرهائن يف
يز ضد املرأة. ويف متوز/يوليه، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي قراراً  عينيالبشرية/اإليدز؛ والتوصية بت مقرر خاص بشأن القوانني اليت متيف

 بشأن نظام وأساليب عمل اللجنة.
 

مرأة الرتكيز على تنفيذ إطاره التمويلي املتعدد السنوات، الذي يتوخى أهدافاً يف أربعة جماالت صندوق األمم املتحدة اإلمنائي لل واصل
دان رئيسية هي: تأنيث الفقر، والعنف ضد املرأة، وفريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز واملساواة بني اجلنسني يف ظل حكم دميقراطي ويف البل

عمل األمم املتحدة اإلمنائي املعين باملساواة بني اجلنسني عن تقدم يف جماالت مؤشرات األداء من نزاع. وقد متخضت جهود فريق  خلارجةا
 للفرق القطرية وجمرى عملية التثقف ألجل رسم مناذ  األمم املتحدة اخلاصة بربنامج املساواة بني اجلنسني.

 
التدريب من أجل النهوض باملرأة. ويف أيار/مايو، نظَر اجمللس ، واصلت األمم املتحدة تعزيز وتطوير املعهد الدويل للبحث و 2006عام  ويف

 ويلد الدالتنفيذي يف تقرير جلنته الفرعية املتعلق باسرتاتيجية تعبئة املوارد بشأن اسرتاتيجية ميفقرتحة جلمع األموال، اليت قدمها مدير املعه
 رامية إىل دعم املعهد.للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة كجزء من اجلهود املتواصلة ال
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 الحادي عشر الفصل

 المسنوناألشخاص والشباب و  األطفال
 
 
، وهي السنة اخلمسون على بدء اشتغاله، واصَل الصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( عمله من أجل ضمان تلقي  2006عام  يف

مراض، مبا يف ذلك فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز، واإلعاقة؛ كل طفل أفضل بداية ممكنة للحياة؛ وحتصينه بالكامل ومحايته من األ
على تعليم ابتدائي على قدر من اجلودة؛ ومحايته من العنف واإليذاء واالستغالل والتمييز. وإحياء للذكرى اخلمسني  لومتكنه من احلصو 

ق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية لليونيسيف، اعتمدت اجلمعية العامة قراراً ميتدح الصندوق لعمله من أجل حتقي
 الدولية لصاس األطفال. كما عقدت اجلمعية اجتماعاً عاماً كيفِرَس لتاري  اليونيسيف واجنازاته.

 
 صاس بلداً من الذين كانوا قد اعتمدوا "عامل 190أيفحرِز تقدم صوب دمج أولويات األطفال يف السياسات الوطنية. فمن بني  وقد

بلداً منخرطني  177بات  -(2002وهي الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية السابعة والعشرين املعنية باألطفال ) -لألطفال"
فال أما ب دما  األهداف اليت انطوت عليها الوثيقة يف عملياهتم التخطيطية عن طريق بلورة خطط عمل معنية بقضايا األط بعةيف أنشطة متا

 أو ب دما  األهداف يف خطط التنمية القومية الرئيسية، أو بكليهما.
 
، فرَكزت على اجلوانب ذات األولوية من 2009-2006بدأت اليونيسيف العام األول من خطتها االسرتاتيجية املتوسطة األجل  وقد

املناعة البشرية/اإليدز واألطفال؛ ومحاية الطفل من  عيش الطفل الصغري ومنوه؛ والتعليم األساسي واملساواة بني اجلنسني؛ وفريوس نق 
يف  1بنسبة  2006املعاملة؛ وسياسات دعم وشراكات من أجل حقوق الطفل. وازداد دخل اليونيسيف لعام  سوءالعنف واالستغالل و 

 ، مصحوباً بِنسب عادية منخفضة وإن كانت أفضل قياساً إىل املوارد األخرى.2005املائة عن عام 
 
. ونظر اجمللس االقتصادي 1995وما بعدها لعام  2000اجلهود الرامية إىل تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب ح  سنة  صلتوتوا

واالجتماعي يف قضية تعزيز عمالة الشباب. ويف قرار ذي صلة باملوضوع، َحَث اجمللس احلكومات على اعتبار عمالة الشباب كجزء ال 
 شاملة للتنمية واألمن اجلماعي.ال تيتجزأ من االسرتاتيجيا

 
، مشلت جهود األمم املتحدة لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة خططاً الستعراضها وتقييمها، وأن ييفشرَع  ا يف 2006عام  ويف
خذ هنجاً حتت شعار "التصدي لتحديات الشيخوخة وفرصها". ويف كانون األول/ديسمرب، ناشدت اجلمعية احلكومات أن تت 2007عام 

 اخلطة وشددت على ضرورة بناء املزيد من القدرات على الصعيد الوطين. ذعملياً طيلة عملية تنفي
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 الثاني عشر الفصل

 والمشردون الالجئون
 
 
رية مليون الج  عراقي جديد قد سيفجلوا يف األردن ولبنان واجلمهو  1.2، انقلب االجتاه العاملي املنخفض للجوء لكون حنو 2006عام  يف

مليوناً، من  32.9العربية السورية. وارتفع عدد األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل 
مليوناً من األشخاص املشردين داخلياً،  12.8مليوناً من الالجئني، و  9.9. ومن إمجايل العدد، كان حنو 2005عام  يفمليوناً  20.8

مليون كانوا  1مليوناً إىل مواطنهم األصلية والبقية وهم  2.6من طاليب اللجوء. وعاد حنو  738000اً من عدميي اجلنسية، ومليون 5.8و
 مهاجرين قسراً وأخرين موضع اهتمام.

 
ود يف مناطق العام، حققت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني جناحاً يف بعض املناطق، ولكن أعاقتها بعض القي وخالل

أخرى. وباإلضافة إىل أنشطتها الرئيسية يف محاية ومساعدة الالجئني، فقد ألَزَمت املفوضية نفسها بتقاسم مسؤوليات العمل اإلنساين 
نظمة الدولية القطاعي املشرتك بني الوكاالت، والذي مبقتضاه تولت القيادة العاملية جملموعة احلماية وقادت باالشرتاك مع امل لنهجاستناداً إىل ا

للهجرة جمموعة تنسيق املخيمات وإدارهتا. وقد شهدت مجيع القارات تقريباً على األقل بعض التقدم صوب إ اد حلول للتشريد القسري. 
 إىل أفغانستان وحوايل 400000مليوناً من الالجئني واملشردين داخلياً عادوا إىل مساكنهم، مبا فيهم ما يقارب  2.6 عها جممو مإذ إن 
مليوناً يف أفريقيا. ويف أمريكا الالتينية، دعمت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني االندما  احمللي لالجئني وسهلت  1.4

 تاعتمادهم على أنفسهم يف املناطق احلضرية واحلدودية. ورغم ذلك، فان عددا من األزمات اجلديدة واملتجددة املتسارعة أو املتوطدة َوَلدَ 
املاليني من الالجئني اجلدد واملشردين داخلياً يف أفريقيا وآسيا والشرق األوسط. حيث أسفر العنف املتواصل يف العراق عن تشريد واسع 

واخلار  إىل األردن واجلمهورية العربية السورية، يف حني شردت حرب متوز/يوليه / آب/أغسطس اليت اندلعت  لالنطاق، يف كل من الداخ
شخ ، وجنم عن تعطل عملية السالم  150000ليشيت  -مليون لبناين. وشرد عدم االستقرار السياسي والعنف يف تيمور  1يف لبنان 

عاماً إىل عبور آالف  15األزمة املتجددة للنزاع يف الصومال الذي دام  تشخ  داخلياً وتسبب 200000يف سري النكا تشريد 
مليون شخ  مشردين يف الداخل حبلول هناية العام، فضالً عن تأثر تشاد  2 السودان، كان الصوماليني إىل كينيا. ويف إقليم دارفور يف

من الالجئني  222000انقطاعات يف العمليات عن  إىلاجملاورة على حنو سليب. وأدت انتفاضة املتمردين واهلجمات عرب احلدود 
 .113000ملشردين يف داخل تشاد إىل السودانيني ممن يعيشون يف خميمات يف شرق البلد وزاد عدد الناس ا

 
األخرى اليت تشكل موضع اهتمام املفوضية هي إشكالية اهلجرات املختلطة، وعلى وجه اخلصوص العدد املتزايد من الناس  والقضية

ي ألفريقيا وبني املهاجرين بواسطة القوارب يف خليج عدن ومنطقة البحر الكارييب ومنطقة البحر األبيض املتوسط وعلى طول ساحل األطلس
. وكان عدد كبري من الالجئني متورطني يف هذه التدفقات. وقد بذلت املفوضية جهوداً ملساعدة الدول يف معاجلة اإندونيسيا وأسرتالي

 القضية.
 

احلاجة إىل من حتسن ظروف احلماية لالجئني، استمرت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تسليط الضوء على  وبالرغم
إطار عمل واضح ملمارسة "املسؤولية عن توفري احلماية"، وحتديداً فيما ن  وضع املشردين داخلياً يف إقليم دارفور، وشددت على أةية 

 اللجوء، ميفعارَِضًة كافة أشكال اإلرجاع ضامنة بذلك االحرتام للقانون الدويل لالجئني. ويف تشرين األول/أكتوبر، نظاماحلفاع على 
اعتمدت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نتائج بشأن النساء والفتيات املعرضات للخطر والتعريف 

منها ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية، واليت تضمنت آليات ومعايري لغرض معاجلة قضايا احلماية هلذه  التقليلبانعدام اجلنسية ومنعها و 
عاماً صعباً على املفوضية. فويفِضَعت تدابري تقشفية موضع التنفيذ وترتب على  2006عيفة. أما من الناحية املالية، فقد كان الفئات الض
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االقتطاعات النامجة عن ذلك تأخري أو تعليق بعض املشاريع. وإبان العام، قامت املفوضية ب عادة تقييم عملها وطبقت إصالحات هيكلية 
ستحدث كمساعدة املفوض السامي املعنية باحلماية.كانو   1وإدارية. ويف 

يف
 ن الثاين/يناير، باشرت إريكا فيلر واجبات منصبها امل
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 الثالث عشر الفصل

 والغذاء والتغذية الصحة
 
 
 التغذية. ، واصلت األمم املتحدة تعزيز الصحة البشرية واألمن الغذائي، وتنسيق املساعدات الغذائية ودعم البحوث يف جمال2006عام  يف
 

مليوناً أصيبوا بالفريوس.  4.3مليون شخ  كانوا يعيشون مع فريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز يف هناية العام وما قيفِدَر بد  40 حوايل
اعة بأن فريوس نق  املن 2006مليون شخ  من جراء األمراض املرتبطة باإليدز. وأفاد تقرير التنمية البشرية لعام  2.9وتويف ما يقارب 

ية. البشرية/اإليدز قد ساَق التنمية البشرية إىل النقيض يف جمموعة كبرية من البلدان وبات يرسم اهليكل السكاين للعديد من األمم األفريق
عام وواصل برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز، الذي احتفل بالذكرى السنوية العاشرة إلنشائه يف 

وسيلة مما هو  18أنشطة األمم املتحدة للوقاية من اإليدز والسيطرة عليه، فبلَوَر خطة عمل ملنظومة األمم املتحدة فحدد  نسيق، ت2006
س متيسر لألمم املتحدة من أجل املساعدة بشكل فعال يف تعزيز الوقاية من اإليدز. وقد اعتمدت اجلمعية العامة إعالناً سياسياً بشأن فريو 

/اإليدز ميفلزماً لقادة العامل على التصدي للوباء عرب إجراءات وطنية ودولية أكثر صرامة، وَحدَدت اليوم الدويل للمشورة البشريةق  املناعة ن
 .2007والفح  الطوعيني بشأن فريوس نق  املناعة البشرية يف عام 

 
ابة بشكل متماسك وقوي الحتياجات البلدان اليت يتفشى فيها منظمة الصحة العاملية برنامج املالريا العاملي  دف االستج استحدثت

مرض املالريا من خالل توجه اسرتاتيجي جديد. وأطلقت أيضاً مبادئ توجيهية ألجل معاجلة املالريا. ويف أحدث معلوماهتا عن أنشطة عام 
حرز يف بلو  أهداف عام  موعن التقد 2006

يف
ة الصحة العاملية بتحقق تقدم جوهري يف لشراكة دحر املالريا، أفادت منظم 2010امل

التصدي للمرض على مدى السنوات القليلة السابقة. بيد أهنا خليفصت إىل أن تغطية َتَدخيفل فعال من أجل السيطرة على املالريا مل تكن  
 يف التمويل واالفتقار إىل اخلربة التقنية وضعف النظم الصحية. نق كافية وذلك ييفعزى بشكل كبري إىل ال

 
تشرين الثاين/نوفمرب من كل  14منظمة الصحة العاملية أيضاً اسرتاتيجية عاملية جديدة لدحر السل، بينما خصصت اجلمعية يوم  وأطلقت

 سنة دولية للصرف الصحي. 2008، وأعلنت عام 2007عام كي يكون اليوم العاملي ملرضى السكري، ابتداًء من عام 
 
تعاون يف جمال السالمة على الطرق، يف إطار االستعداد ألسبوع األمم املتحدة العاملي األول للسالمة على فريق األمم املتحدة املعين بال وقام

، ب نشاء ِفرقج عاملة رمسية معنية بسالمة أسطول املركبات وبنيته التحتية، وقرر أن يعمل من أجل قرار جديد 2007الطرق، املقرر لعام 
 .2007عام بشأن السالمة على الطرق يف  للجمعية

 
مجعية الصحة العاملية على التنفيذ الفوري والطوعي لألحكام املتعلقة باإلنفلونزا الواردة يف اللوائح الصحية الدولية املنقحة لعام  ووافقت
ظمة ، اليت تيفوضح دور البلدان وفيها حتدد منظمة الصحة العاملية وتستجيب حلاالت الطوارئ يف جمال الصحة العامة. وكشفت من2005
 أيضاً النقاب عن خطتها االسرتاتيجية ألجل التصدي للمرض. لعامليةالصحة ا

 
، مَتَكَن برنامج األغذية العاملي من الرتكيز على العمليات املمتدة لإلغاثة 2006لوقوع القليل من حاالت الطوارئ الرئيسية يف عام  نظراً 

ولكوارث طبيعية يف بوليفيا واإلكوادور والسلفادور ونيكاراغوا؛ ولفيضانات يف  واإلنعاش . حيث استجابت لزلزال أيار/مايو يف إندونيسيا؛
وللنزاعات يف لبنان وكينيا؛ ولألزمة املستمرة يف إقليم دارفور يف غريب السودان، اليت أودت حبيوات اآلالف ودمرت املنازل واألرزاق.   نيبال؛

 بلداً. 78مليون شخ  يف  87.8مرتي من األغذية إىل  ماليني طن 4كما َوزَع برنامج األغذية العاملي أيضاً 
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عتمدة يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام  وواصلت
يف
 دف الوفاء  1996منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تنفيذ خطة العمل امل

. ودعماً لقرار منظمة 2015 حبلول عام بتعهدات ختفيض عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إىل النصف يف مجيع أحناء العامل
الذي ييفسلط الضوء على أةية األلياف الطبيعية كمصدر دخل لصغار املزارعني يف البلدان النامية منخفضة الدخل، أعلنت  اعةاألغذية والزر 
 سنة دولية لأللياف الطبيعية. 2009اجلمعية عام 
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 الرابع عشر الفصل

 الدولية للمخدرات المراقبة
 
 
رى بشكل رئيسي من 2006عام  يف ، كانت جهود األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة مشكلة املخدرات العاملية جتيف

خدرات خالل عمل جلنة املخدرات واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. وركزت أنشطة مراقبة امل
اخلاصة بتنفيذ إعالن املبادئ التوجيهية خلفض الطلب على  1999سائر منظومة األمم املتحدة بوجه خاص على تطبيق خطة عمل  يف

املخدرات، اليت تقوم بدور املرشد للدول األعضاء يف اعتماد اسرتاتيجيات وبرامج لغرض خفض الطلب على املخدرات غري املشروعة 
 .2008عام   دف حتقيق نتائج هامة حبلول

 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بتنسيق أنشطة منظمات األمم املتحدة ملراقبة املخدرات وَقدَم مساعدات تقنية وخربات  وقام

 يفساعَد الدول مستندة إىل املعرفة إىل الدول األعضاء. وباعتباره راعياً لالتفاقيات الدولية املعنية مبواجهة مشكلة املخدرات العاملية، 
، عزز مكتب األمم املتحدة 2006االمتثال ألحكام هذه االتفاقيات وَدعَم اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف مراقبة تنفيذها. وطيلة عام 

 التومات والتحلياملعين باملخدرات واجلرمية حواره حول السياسات مع اجلهات املالية املعنية، فَوسَع شبكة شراكاته واستمر يف حتسني املعل
ن دعمه املتاحة للدول ويف تعزيز النظام الدويل ملراقبة املخدرات من خالل براجمه العاملية ومشاريعه اإلقليمية والقطرية. وقد زاَد املكتب م

وجيه التنموي لربامج التنمية البديلة واستحدث أنشطة هادفة إىل تكامل جهود حماربة زراعة احملاصيل غري املشروعة، بنا يف ذلك الت
 لتدخالت مراقبة املخدرات ضمن اإلطار األمشل لربامج التنمية.

 
قد أوصت بعدد من  -وهي اجلهة الرئيسية يف األمم املتحدة املعنية بوضع السياسات للتعامل مع مكافحة املخدرات  -جلنة املخدرات  إن

 1998ت بشأن متابعة دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين لعام مشاريع القرارات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، واعتمدت قرارا
ملشكلة املخدرات العاملية، وتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وخفض الطلب ومنع إساءة استعمال املخدرات  تصدي صوص ال

 واالجتار والعرض غري املشروع باملخدرات.
 
مات على املساةة يف احلفاع على التوازن بني العرض والطلب املشروعني على املواد األفيونية اخلام متوز/يوليه، حث اجمللس احلكو  ويف

 ر املسااملستخدمة يف األغراض الطبية والعلمية وبني منع انتشار مصادر إنتا  املواد اخلام األفيونية. وشدد على أةية دمج التنمية البديلة يف
ية الوطنية والدولية وناشد الدول أن تعتمد سياسات من شأهنا تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف جمال الرئيسي لالسرتاتيجيات اإلمنائ

التنمية البديلة، وأن تتقاسم جتار ا وخرباهتا يف القضاء على املخدرات غري املشروعة. وإذ الحظ تزايد الزراعة غري املشروعة خلشخاش 
ذلك البلد على أن ييفبقي مراقبة املخدرات يف أعلى سلم أولوياته وأن يعزز التعاون اإلقليمي. كما َرحَب  يف أفغانستان، َحَث اجمللس فيوناأل

قدم من قبل اجملتمع الدويل وتعهده بتنمية أفغانستان وإعادة إعمارها. وقد دعا اجمللس الدول أي
يف
إىل  ضاً بالدعم الثنائي واملتعدد األطراف امل

واملؤثرات العقلية، وذلك طبقاً التفاق باكو بشأن التعاون اإلقليمي على مكافحة املخدرات غري املشروعة واملسائل حماربة االجتار باملخدرات 
ذات الصلة: ر ية للقرن احلادي والعشرين. ويف كانون األول/ديسمرب، اعتمدت اجلمعية قراراً التعاون الدويل حيال مشكلة املخدرات 

يهية؛ واالتفاقيات الدولية؛ وتنفيذ نتائج الدورة االستثنائية العشرين؛ وخفض الطلب؛ والتعاون الدويل يف القضاء العاملية، فتناول املبادئ التوج
غسل  ةعلى احملاصيل غري املشروعة والتنمية البديلة؛ واملخدرات االصطناعية غري املشروعة؛ والتعاون القضائي؛ ومجع املعلومات؛ ومكافح

 تحدة ملراقبة املخدرات.األموال؛ وآليات األمم امل
 

اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تنفيذ برامج التنمية البديلة، ميفَسِلطة الضوء على أفضل املمارسات والنماذ   دف زيادة فاعليتها.  واستعرضت
 ملخدرات يف كافة أحناء العاوقد استمرت يف اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات الرئيسية الثالث بشأن مراقبة املخدرات، ويف حتليل وضع امل
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ولفت انتباه احلكومات إىل مواطن الضعف يف الرقابة الوطنية ويف االمتثال لالتفاقيات، واضعًة مقرتحات وتوصيات لإلصالح على 
 الصعيدين الوطين والدويل.
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 الخامس عشر الفصل

 اإلحصاءات
 
 
ي بشكل رئيسي من خالل أنشطة اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات ، ك القيام بربنامج عمل األمم املتحدة اإلحصائ2006عام  يف

يف األمم املتحدة. ويف آذار/مارس، أوصت اللجنة اإلحصائية إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتماد مشروع قرار يستحث املاحنني 
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تعضيد القدرات اإلحصائية  واإلقليمي على دعم البلدان النامية والبلدان اليت متر دويلواجملتمع اإلحصائي ال

-2006تدعيماً للتنمية؛ وقد اعتمد اجمللس القرار يف متوز/يوليه. وصادقت اللجنة أيضاً على برنامج عملها املتعدد السنوات للفرتة بني 
2009. 

 
وعة من اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية استعرضت اللجنة عمل فرق من البلدان واملنظمات الدولية يف جماالت متن كما

 والبيئية ووضعت توصيات ومقرتحات معينة.
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 الرابع الجزء
 قانونية  قضايا

 
 األول الفصل

 العدل الدولية محكمة
 
 
ار أن تبت فيها. قضية حمل نزاع بانتظ 14، أصدرت حمكمة العدل الدولية حكماً واحداً وأجنزت  سة أوامر وظل لديها 2006عام  يف

تشرين األول/أكتوبر، سلطت رئيسة حمكمة العدل الدولية الضوء على دور وأةية احملكمة ومساةتها  26ويف خطا ا إىل اجلمعية العامة يف 
كمة لكافة نظام قانوين دويل موحد. وشددت على أن احملكمة، باعتبارها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، هي حم ويريف تعزيز وتط

الدول األعضاء. ونوهت رئيسة احملكمة إىل أن الذكرى السنوية الستني إلنشاء حمكمة العدل الدولية قد شكلت مناسبة للمحكمة 
ِسنها. وارتأت أنه منذ تأسيس احملكمة، أنشئت حماكم وهيئات قضائية جديدة للتعامل  اليتالستعراض ما قد حققته والنواحي  ميكن أن حتيف

االحتياجات الدولية وأنه أمر مبهج ر ية هذه احملاكم واهليئات القضائية تشري على حنو منتظم إىل أحكام حمكمة العدل الدولية مع خمتلف 
 ف ن ذلك يشكل إقراراً مبصداقية أحكام احملكمة. وعليهبصدد قضايا القانون الدويل وإجراءاته، 
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 الثاني الفصل

 والهيئات القضائية الدولية المحاكم
 
 
، عملت احملكمتان الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا على إمتام والياهتما، بينما شهدت احملكمة اجلنائية الدولية اعتقال 2006عام  يف

 وتوجيه االهتام إىل أول متهميها.
 

اين اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنس وأحرزت
، عن طريق إجراء حماكمات متعددة للمتهمني وتنفيذ عدة 2010تقدماً بارزاً صوب إجناز واليتها حبلول عام  1991السابقة منذ عام 
 9جل قصري( من شباط/فرباير، قام جملس األمن بتعديل النظام األساسي للمحكمة، فزاد من عدد القضاة املخصصني )أل إصالحات. ويف

وأجاز تعيني القضاة االحتياط املخصصني حملاكمات معينة ومتعلقة بعدة متهمني. ويف آذار/مارس، ك االنتهاء من جتديد قاعات  12إىل 
اكم  السابقة،احملكمة الدولية ليوغوسالفيا  قدرة  متهماً بشكل متزامن. ورغم ذلك، فان عدداً من العوامل قد أثر على 18ما أتاح أن  يف

الية املتعلقة احملكمة يف أن تلتزم بتاري  انقضائها، وأبَرزها حالة احملاكمات احملالة إىل احملاكم الوطنية يف يوغوسالفيا السابقة والقضايا اإلشك
 هاربني. وابالستة الذين مل يزال

 
إلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة السنة، قامت احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال ا وخالل

 ماثلةات املللقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاك
ب صدار ستة أحكام وبدأت أربع حماكمات  1994 كانون األول/ديسمرب  31كانون الثاين/يناير و   1يف أراضي الدول اجملاورة بني 

، إال 2010وكل عملها حبلول عام  2008جديدة. وكانت احملكمة تسري على هنج هو استكمال مجيع احملاكمات قيد النظر حبلول عام 
ة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا القضايا احلالية واملستقبلية وعلى توفر املوارد الكافية. ومن أجل ضمان استمراري يفأن ذلك منوط بالتقدم 

من القضاة الدائمني الذين ستنتهي مدد توليهم  11وقدرهتا على تنفيذ اسرتاتيجية إمتام عملها، قام اجمللس يف حزيران/يونيه بتمديد واليات 
 ضاة املخصصني.من الق 18. ويف آب/أغسطس وتشرين األول/أكتوبر، مدد اجمللس أيضاً مدة 2007/مايو يارملناصبهم يف أ

 
احملكمة اجلنائية الدولية، يف السنة الثالثة من عملها، إجراءاهتا ضد أحد املتهمني وواصلت التحقيقات يف األوضاع املثرية للقلق يف  وباشرت

 ثالثة بلدان. وظلت  سة أوامر ب لقاء القبض معلقة.
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 الثالث الفصل
 قانونية دولية قضايا

 
 
القانون الدويل دراسة املوضوعات املتعلقة بالتطوير التدر ي للقانون الدويل وتدوينه. واعتمدت مبادئ  ، واصلت جلنة2006عام  يف

. وقد توجيهية قابلة للتطبيق على إعالنات أحادية اجلانب من الدول وقادرة على إنشاء التزامات قانونية، اليت أحالتها اجلمعية العامة للنشر
ة ملشروع املواد املتعلقة باحلصانة الدبلوماسية، والقراءة األوىل ملشروع مواد قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة أيضاً القراءة الثاني لتاستكم

للحدود والقراءة الثانية ملشروع مبادئ بشأن املسؤولية الدولية يف حالة حدوث خسائر من جراء ضرر عابر للحدود ناجم عن أنشطة 
 ون األول/ديسمرب االهتمام للمبادئ وأحالتها إىل عناية احلكومات.أولت اجلمعية يف كان وقدخطرة. 

 
هيئات األمم املتحدة اليت تتعامل مع اإلرهاب الدويل عملها يف مكافحة هذه الظاهرة. واستمرت اللجنة املخصصة اليت أنشئت  واصلت

سطس، قدم األمني العام تقريراً عن تدابري ايفختذت من من قبل اجلمعية يف صياغة مشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويل. ويف آب/أغ
 1994كيانات تابعة ملنظومة األمم املتحدة وست منظمات حكومية دولية لغرض تنفيذ إعالن اجلمعية العامة لعام    سةدولة و  22قبل 

عية مجيع عمليات وأساليب وممارسات بشأن التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل. ويف كانون األول/ديسمرب، أدانت اجلم
 اإلرهاب بوصفها أعماالً إجرامية وغري مربرة ودعت الدول إىل اختاذ تدابري إضافية لدرء اإلرهاب.

 
دورهتا التاسعة والثالثني، استكملت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيرتال( واعتمدت مواد منقحة بشأن صيغة  ويف

للتحكيم وتدابري مؤقتة بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل. كما استكملت واعتمدت التوصيات اخلاصة بتفسري اتفاقية 
. إضافة إىل ذلك، صادقت األونسيرتال على التوصيات 1958االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام  قيةمادتني من اتفا

عي للمعامالت املكفولة بضمانات، الذي صيفمم لتسهيل التمويل املضمون وبالتايل دعم سبل الوصول إىل اخلاصة مبشروع الدليل التشري
 الوطنية والدولية. ةائتمان منخفض الكلفة وتعزيز التجار 

 
املتعلقة حبفظ األمن اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة النظر يف عدة موضوعات من بينها، املقرتحات  واصلت

والسلم الدوليني، وذلك  دف تقوية املنظمة، وتنفيذ أحكام امليثاق املتعلقة مبساعدة الدول الثالثة املتضررة من تطبيق جزاءات مبوجب 
 السابع. لفصلا
 

تحدة، مبا يف ذلك قضايا النقل جلنة العالقات مع البلد املضيف عدداً من القضايا اليت أثارهتا البعثات الدائمة لدى األمم امل وتناولت
 ووقوف السيارات، وتسريع إجراءات اهلجرة واجلمارك، والتأخري يف إصدار التأشريات ولوائح السفر.
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 الرابع الفصل
 البحار قانون

 
 

قيتيها التنفيذيتني بشأن واتفا 1982تعزيز القبول العاملي التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  2006األمم املتحدة يف عام  واصلت
 حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال وتسهيل عمل احملكمة الدولية لقانون البحار.

 
نة حدود إن املؤسسات الثالث اليت أنشأهتا االتفاقية، وهي السلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية لقانون البحار وجل 

 29اجلرف القاري، قد عقدت جلسات خالل العام. كما أيفقيمت مراسيم لالحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة للمحكمة الدولية يف 
 الكائن يف هامبور  يف أملانيا. مةأيلول/سبتمرب يف مقر احملك

 
إدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية أيار/مايو، توىل مؤمتر استعراضي يف نيويورك تقييم االتفاقية املعنية حبفظ و  ويف

 الكثرية االرحتال، بعد أربع سنوات على دخوهلا حيز النفاذ، ووضع توصيات لتعزيز تنفيذها.
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 الخامس الجزء
 مؤسسية وإدارية وقضايا الميزانية قضايا

 
 األول الفصل
 هيكلة األمم المتحدة والمسائل المؤسسية إعادة

 
 
، قدم األمني العام املزيد من مقرتحات اإلصالح اهلادفة إىل إعادة توجيه إدارة وعمل املنظمة يف إجناز والياهتا. ويف التقرير 2006عام  يف

 ءااملوسوم "االستثمار يف األمم املتحدة: من أجل منظمة أقوى على الصعيد العاملي"، اقرتح األمني العام تدابري إضافية لغرض متكني األمن
ث العامني مستقبالً من االضطالع مبسؤولياهتم اإلدارية بشكل فعال ولغرض حتقيق استخدام أفضل ملوارد املنظمة اإلدارية والبشرية. واستحد
أيضاً الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة كي يساعد يف إ اد سبل لتحقيق استجابة أكثر اتساقاً 

ملتطلبات الدول األعضاء. ويف تقريره املوسوم "توحيد األداء"، اقرتح الفريق إطار هيكلية موحدة ومتسقة لألمم املتحدة على الصعيد  يةعلوفا
لة،  القطري، مع إدارة مالئمة، ومتويل وترتيبات إدارية يف جماالت التنمية واملساعدات اإلنسانية والبيئة، فضالً عن عدد من القضايا الشام

املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. كما قدم األمني العام أيضاً تقريراً بشأن استعراض واليات األمم املتحدة، كان قد طيفلب من  ثلكم
، وقد تناول التحديات الرئيسية يف دورة تكوين الوالية ووضع توصيات  صوص أولويات كل برنامج 2005قبل مؤمتر القمة العاملي لعام 

 .نظمةاملمن برامج 
 

الفريق العامل املخص  املعين بتنشيط أعمال اجلمعية العامة إ اد سبل من أجل الدفع قيفدماً بدور اجلمعية وسلطتها وفاعليتها  واصل
سبل  وكفاءهتا. وقام الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين مبسألة التمثيل العادل يف عضوية جملس األمن وزيادة عدد أعضائه بالنظر يف

 لدعم التقدم يف إصالح جملس األمن. كما اعتمدت اجلمعية أيضاً عدداً من القرارات لتدعيم اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
 

 12اجلمعية تركيزها على األمور اإلدارية واملؤسسية. حيث استأنفت دورهتا الستني وافتتحت دورهتا احلادية والستني يف  وواصلت
نفت أيضاً دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة. وعيفقد اجتماعان عامان رفيعا املستوى، كان احدةا بشأن اهلجرة أيلول/سبتمرب؛ وقد استأ

أيلول/سبتمرب( وكان اآلخر  صوص استعراض منتصف املدة لتنفيذ برنامج عمل العقد لصاس أقل البلدان منواً  15-14) نميةالدولية والت
(. وقد قبلت اجلمعية عضوية اجلبل األسود يف األمم املتحدة، مما رفع العدد اإلمجايل لألعضاء أيلول/سبتمرب 18-19) 2001-2010
، ومنحت صفة مراقب لكل من صندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط للتنمية الدولية وجلنة احمليط اهلندي ورابطة أمم جنوب 192إىل 

 شرق آسيا.
 
لغرض التعامل مع النزاعات اإلقليمية وعمليات حفظ السالم وقضايا أخرى متعلقة حبفظ  اجتماعاً رمسياً  272عقد جملس األمن  وقد

 السلم واألمن. وقد اضطلعت اجلمعية مرة أخرى بقضية توسيع العضوية يف جملس األمن.
 

توى مع مؤسسات بريتون وودز إىل دوراته التنظيمية واملوضوعية، قام اجمللس االقتصادي واالجتماعي بعقد اجتماع خاص رفيع املس باإلضافة
 )جمموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل(، ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
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 الثاني الفصل

 وبرمجة األمم المتحدة تمويل
 
 

 أعقاب ختمني املراقب املايل لألمم املتحدة ، رغم أنه بقي هشاً. ويف2006بعض التحسن على الوضع املايل لألمم املتحدة يف عام  ظهر
 يف حزيران/يونيه بأن املنظمة ستستنفد ما لديها من نقد حبلول منتصف متوز/يوليه، ونزوالً عند طلب األمني العام، قامت اجلمعية العامة

ألموال املخصصة بغية جتنب أزمة يف بليون دوالر من ا 3.8مليون دوالر وأجازت الصرف مبا ال يتجاوز  950برفع سقف اإلنفاق البالغ 
مليون دوالر وكانت متدنية حتت مجيع الفئات، باستثناء املخطط العام  73امليزانية. ومع هناية العام، هبطت األنصبة املقررة الصادرة مبقدار 

، وبلغ 2005ليون دوالر يف عام م 333مليون دوالر، باملقارنة مع  361. وقد بلغت األنصبة املقررة غري املسددة املقرلتجديد مباين 
 بليون دوالر واستقر الدين املرتتب بذمة الدول األعضاء على بليون دوالر. 1.7جمموع املوارد النقدية ألنشطة حفظ السالم ما يربو على 

 
 4,173,895,900مبقدار  2007-2006كانون األول/ديسمرب، اعتمدت اجلمعية اعتمادات امليزانية املنقحة لفرتة السنتني   ويف

صادق عليه يف حزيران/يونيه  3,829,916,200أي أكثر من االعتماد املنقح  343,979,700دوالر، بزيادة قدرها 
يف
دوالر امل

 4,194,726,800على أساس ختمني أويل قدره  2009-2008إعداد برناجمه املقرتح مليزانية  ومتوز/يوليه. وقد دعت األمني العام إىل
 دوالر.

 
وده املتواصلة الرامية إىل اإلصالح، تطرق األمني العام يف تقريره، االستثمار يف األمم املتحدة: من أجل منظمة أقوى على من جه وكجزء

 الصعيد العاملي، إىل مقرتحات إضافية ألجل حتسني تنفيذ امليزانية وممارسات اإلدارة املالية.
 

ألنصبة املقررة الشرتاكات الدول األعضاء يف امليزانية العادية وتقاسم تكاليف جلنة االشرتاكات بالنظر يف منهجية احتساب جداول ا وقامت
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، واألنصبة املقررة للدول األعضاء اجلديدة وغري األعضاء وخطط التسديد املتعددة السنوات. ويف  

 .2009-2007ة /ديسمرب، اعتمدت اجلمعية جدول األنصبة املقررة للفرت ولكانون األ
 

 وأقرت اخلطة الربناجمية املقرتحة لفرتة العامني. 2009-2008قامت اجلمعية بدراسة اإلطار اسرتاتيجي املقرتح لعامي  كما
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 الثالث الفصل

 اإلدارية والمسائل المتعلقة بالموظفين المسائل
 
 
ملسائل املتعلقة مبوظفي األمم املتحدة، مبا يف ذلك مقرتحات ، واصلت اجلمعية العامة استعراض األداء اإلداري للمنظمة وا2006عام  يف

حدة: جديدة لإلصالح أوصى  ا األمني العام املنتهية واليته. وإن هذه املقرتحات اليت ضيفمنت يف التقرير املوسوم "االستثمار يف األمم املت
مع مسائل من بينها، القيادة وتقدمي اخلدمات وتكنولوجيا  من أجل منظمة أقوى على الصعيد العاملي" قد أمجلت تدابري لإلصالح للتعامل

املعلومات واالتصاالت واإلدارة وشؤون املوظفني. وقد توسع األمني العام يف هذه املقرتحات يف تقارير الحقة مفصلة. واختذت اجلمعية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أنشأت اجلمعية  متوز/يوليه. وفيما ن  7أيار/مايو و  8بشأهنا يف القرارين املؤرخني  العامة إجراءً 

منصب رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا املعلومات وهو مبستوى أمني عام مساعد وقررت استبدال نظام املعلومات اإلدارية املتكامل خيل 
يهية املعنية باالستعراض الشامل لإلدارة للموارد. واختذت اجلمعية أيضاً إجراًء بشأن توصيات اللجنة التوج ركزيجديد من نظام التخطيط امل

اليت  والرقابة داخل األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة من أجل حتسني ممارسات األمم املتحدة الرقابية، مبا يف ذلك تلك
 الرقابة الداخلية. اتيضطلع  ا مكتدب خدم

 
. 2007و  2006يف جدول املؤمترات الذي متت املصادقة عليه لعامي حبثت جلنة املؤمترات يف طلبات إلجراء تغيريات  

 وأطلقت إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات مبادرة تكنولوجيا املعلومات الشاملة  دف إ اد اسرتاتيجية من شأهنا أن تؤدي إىل هنج
اجلمعية على اسرتاتيجية لنهج مرحلي للمخطط العام لتجديد اآلين إىل املعلومات. ويف متوز/يوليه، صادقت  لمعياري لصنع القرار والوصو 

. وأقرت أيضاً ترميم 2014إىل  2006مباين مقر األمم املتحدة يف نيويورك. ويف كانون األول/ديسمرب، أقرت اخلطة على أن تيفنفذ بني 
 حمل إقامة األمني العام يف نيويورك.

 
 يف بلورة وتنفيذ نظام مدعم وموحد إلدارة األمن يف األمم املتحدة.طالبت اجلمعية األمني العام أن ميضي قدماً  كما
 
كانون الثاين/يناير   1مون وهو من كوريا اجلنوبية أميناً عاماً لألمم املتحدة اعتباراً من -كانون األول/ديسمرب، َعيَنت اجلمعية بان كي  ويف

 ، ليخلف األمني العام املنتهية واليته، كويف عنان.2007
 

العام، استمرت اجلمعية من خالل جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف استعراض شروط خدمة املوظفني يف نظام األمم املتحدة املوحد  وإبان
بة واعتمدت توصيات اللجنة املتعلقة ببدل التنقل واملشقة؛ ومنحة التعليم؛ وظروف اخلدمات بالنسبة ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها وبالنس

عينني دولياً العاملني يف مراكز عمل ال يسمح فيها باصطحاب العائالت؛ وجدول املرتبات األساسية/الدنيا؛ وشبكة موظفي امل فنيللموظ
دية، اإلدارة العليا؛ ومستوى بدالت األطفال واملعالني من الدرجة الثانية. وقد اهتمت اجلمعية بقرارات اللجنة بشأن إطار الرتتيبات التعاق

أن تنظر يف فعالية تدابري لتعزيز التوظيف والبقاء، والسيما يف ظروف العمل العصيبة، وأن تقدم تقريراً بشأن ذلك يف عام  اللجنةوطلبت من 
. وتوصيات اللجنة األخرى اليت تناولتها اجلمعية تعلقت بالتوازن بني اجلنسني، ومستوى بدل املخاطر، وحتديد املستوى األعلى 2007

 ية الوطنية واملعايري املوحدة لتقييم املوظفني.لألجور يف اخلدمة املدن
 
ستثمار تناولت مقرتحات اإلصالح األخرية لألمني العام املنتهية واليته )انظر أعاله( أيضاً إدارة املوارد البشرية. ويف تقريره املوسوم "اال لقد

 لتوظيف،ة وشروط اخلدمة. وتناولت املقرتحات األخرى نظام ايف املوارد البشرية"، أمجَل األمني العام مقرتحات لتبسيط الرتتيبات التعاقدي
 وتنقل املوظفني، والتطوير الوظيفي، وبناء القيادات وخطة تعويض املوظفني عن ترك اخلدمة.
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وسالمة   قدم األمني العام أيضاً تقارير بشأن: شروط اخلدمة والتعويض ألعضاء حمكمة العدل الدولية ولقضاة احملاكم الدولية؛ وأمن وقد
 كادر األمم املتحدة؛ وتعزيز املسائلة يف األمم املتحدة؛ وجملس األداء اإلداري؛ ومكتب األمم املتحدة لألخالقيات؛ وتشكيلة املوظفني؛

ونظام يف مؤسسات النظام املوحد؛ واملوظفني العاملني دون مقابل؛ واستخدام املتقاعدين؛ واالستشاريني واملتعاقدين األفراد؛  ملرأةووضع ا
موحد لكشوف املرتبات ملؤسسات منظومة األمم املتحدة؛ وتعدد اللغات؛ واحلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني؛ والصندوق املشرتك 

ملوظفي األمم املتحدة؛ والسفر واملسائل املتعلقة به؛ واستعراض إقامة العدل يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك  تقاعديةللمعاشات ال
 االستعراض اإلداري ملعاجلة طلبات االستئناف؛ ومكتب أمني املظامل؛ والسلوك اإلجرامي واإلجراءات االنضباطية.

 
عنَي  وخالل

يف
 من قبل األمني العام لغرض مراجعة وإعادة تصميم نظام العام، الفريق املعين ب عادة تصميم نظام األمم املتحدة إلقامة العدل، امل

 ، وجد النظام احلايل بالياً وغري جمد وغري فعال وأوصى بأن يتم استبداله.املنظمة إلقامة العدل




