
المجلد ٦٢

حوليـة ا�مـم ا�تحـدة
مستخلص الحولية

مستخلص

بالعربيـة

ةدحتملا ممألا ةيلوح                                   
ةدحتملا ممألا ةيلوح صلختسم                                                           



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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  3                                                                       أعمال المنظمة العام عن تقرير األمين

 

 أمنيةسياسية وقضايا  :الجزء األول
 

 35                                                                                السلم واألمن الدوليين .1
 
منع نشوب  ؛35، ن الدوليينالسلم واألم صيانة :35 واألمن الدوليين، تعزيز السلم 

 قائمة ؛59 البعثات السياسية الخاصة، ؛51 وبناء السالم، صنع السالم ؛41، الصراعات
السلم واألمن  تهديدات. 59، 2008في عام   والمكاتب السياسيةالمرشحين للبعثات

لعمليات العامة  جوانب ال:74 عمليات حفظ السالم،. 62، اإلرهاب الدولي :62 الدوليين،
 العمليات ؛82، عمليات حفظ السالماالستعراض الشامل ل ؛75األمم المتحدة لحفظ السالم، 

اإلدارية المالية و الجوانب ؛84، 2008عمليات في عام  القائمة ؛83، 2008في عام 
 .86، حفظ السالملعمليات 

 
 104                                                                                                 أفريقيا .2

 
منطقة  :116، منطقة البحيرات الكبرىوسط أفريقيا و .108، أفريقيا تعزيز السالم في
 ؛146، بوروندي ؛120، الكونغو الديمقراطية جمهورية ؛116، البحيرات الكبرى

 ؛169، أوغندا؛ 159جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد و ؛155، جمهورية أفريقيا الوسطى
، ليبيريا؛ 175، آوت ديفوار ؛171، إقليميةقضايا  :171، غرب أفريقيا. 171رواندا، 

 ؛231، غينيا ؛230، نيجيريا–الكاميرون ؛220، بيساو–غينيا؛ 212، سيراليون؛ 198
؛ 269، الصومال؛ 232، السودان: 232، القرن األفريقي. 231، موريتانيا
، الصحراء الغربية: 319، شمال أفريقيا. 315 ،وإريتريا جيبوتي؛ 302، إثيوبيا–إريتريا
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، الجماهيرية العربية الليبية؛ 328، زيمبابوي؛ 326، آينيا: 326، قضايا أخرى . 319
 .331، فرنسا /المملكة المتحدة–موريشيوس؛ 331

 
 332                                                                                            األمريكتين .3

 
؛ 334، ؛ الوضع السياسي واألمني334، هايتي؛ 332، ؛ غواتيماال332، ىأمريكا الوسط

؛ 344، بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي؛ 344، لدعم لهايتي تقديم ابرنامج
ن ؛ التعاو349،  الواليات المتحدة- آوبا ؛348 اإلآوادور، –آولومبيا : 348، قضايا أخرى

 .350، المتحدة والمنظمات اإلقليمية بين األمم
 

 353                                                                               والمحيط الهادئ آسيا .4
 

: 382، لعراقا. 376، العقوبات؛ 354، الوضع السياسي واألمني: 354 ،أفغانستان
؛ المجلس الدولي للمشورة 391، المتعددة الجنسيات ةالقو؛ 382، الوضع السياسي واألمني

، لجنة األمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش األمم المتحدة للمراقبة؛ 391والمراقبة، 
 -راق الع. 395، الغذاء النفط مقابل؛ برنامج 395وأنشطة الوآالة الدولية للطاقة الذرية، 

 صندوقجنة و؛ ل397، والمفقودين ةالممتلكات الكويتي أسرى الحرب،: 397، الكويت
في  بعثة األمم المتحدة المتكاملة؛ 399 ، ليشتي-تيمور. 398، األمم المتحدة تعويضات

الوآالة تقارير : 409، إيران. 405، عمليات األمم المتحدة تمويل؛ 399،  ليشتي-تيمور 
: 416، نيبال. 415، جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية. 409الدولية للطاقة الذرية، 

، آمبوديا؛ 423، وتايالند النزاع الحدودي بين آمبوديا: 423، قضايا أخرى؛ 421 ،ميانمار
اإلمارات ؛ 425، طاجيكستان؛ 425، الفلبين؛ 425، منغوليا؛ 424،  باآستان-؛ الهند 424

 .426، االجتماعات اإلقليمية ؛425، إيران -العربية المتحدة 
 

 427                                                        بيض المتوسطوالبحر األ أوروبامنطقة  .5
 

في البوسنة  األوروبي بعثات االتحاد ؛428 اتفاق السالم،تنفيذ  427: الهرسك،البوسنة و
بعثة مراقبي  448:، جورجيا  435.،آوسوفو  الحالة في 435:،صربيا  433.الهرسك،و

 أرمينيا  453.،بين جورجيا وروسيا النزاع؛ 448، في جورجيا األمم المتحدة
بعثة  :463، قبرص. 463، االقتصادية والتنمية منظمة الديمقراطية  460.،وأذربيجان

، قضايا أخرى .464 ، قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص؛464 المساعي الحميدة،
االستقرار والتنمية ؛ 471، منطقة البحر األبيض المتوسط فيالتعاون تعزيز األمن و: 471
منظمة األمن التعاون مع ؛ 472، أوروبا مع مجلسالتعاون  ؛472، جنوب شرق أوروبا في
 .474التعاون في أوروبا، و
 
 

 475                                                                              منطقة الشرق األوسط .6
 

. 476 المحتلة، األراضي الفلسطينية؛ 475، لسياسيةالتطورات ا: 475 ،عملية السالم
، للفلسطينيين المساعدة المقدمة؛ 515، جوانب عامة: 515، قضايا أخرى متعلقة بفلسطين
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الجمهورية العربية ؛ 530، لبنان : 530 ،عمليات حفظ السالم. 523، األونروا؛ 519
 .551، السورية

 
 558                                                                                          نزع السالح .7

 
هيئة نزع ؛ 559، آليات األمم المتحدة: 559، في مجال نزع السالح األمم المتحدة دور

 االتفاقات الثنائية؛ 567، مؤتمر نزع السالح: 564، نزع السالح النووي. 561، السالح
؛ 579، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ 576، القذائف؛ 572، االنفرادية والتدابير
قضايا عدم ؛ 583؛ فتاوى محكمة العدل الدولية، 582، النووية استخدام األسلحة حظر

؛ 585، أسلحة الدمار الشامل انتشار، عدم 584، معاهدة حظر االنتشار: 584، االنتشار
؛ 593، الذرية لة الدولية للطاقةالوآا؛ 590عدم االنتشار، و في مجال نزع السالح التعددية
سلحة الكيميائية األ. 599، مناطق خالية من األسلحة النووية؛ 598، المشعة النفايات

 األسلحة؛ 605، )البيولوجية(األسلحة البكتريولوجية : 604، )البيولوجية(والبكتريولوجية 
نحو عقد ؛ 610، األسلحة التقليدية؛ 610، 1925جنيف لعام  بروتوآول؛ 606، الكيميائية

 األسلحة التقليدية اتفاقية؛ 613، األسلحة الصغيرة؛ 611، تجارة األسلحة معاهدة بشأن
األلغام ؛ 623، الذخائر العنقودية ؛620، والبروتوآوالت المتعلقة بذلك المفرطة الضرر

قضايا نزع السالح . 627، الشفافية، 626، العملي، نزع السالح 624، لألفراد المضادة
؛ األمن والسالمة 631، تسلح في الفضاء الخارجي منع حدوث سباق: 631 ،خرىاأل

 آثار؛ 636، مراعاة المعايير البيئية؛ 634، والتنمية، نزع السالح 633، البحريين
والمعلومات  دراساتال. 637 ونزع السالح، والتكنولوجيا العلم؛ 636، اليورانيوم المنضب

نزع  .638، ، التثقيف في مجال نزع السالح638، حنزع السالدراسات : 638، والتدريب
 الصعيدين اإلقليمي مراقبة األسلحة التقليدية على: 642، السالح على الصعيد اإلقليمي

؛ 646، أفريقيا؛ 644، لبناء الثقة تدابير اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ ال643، ودون اإلقليمي
منطقة البحر الكاريبي، الالتينية و أمريكا؛ 651، أوروبا؛ 649، والمحيط الهادئ آسيا

 .656 األوسط،؛ الشرق 653
 

 657                                                                       أمنية أخرىقضايا سياسة و .8
 

 للسالم الجوانب اإلقليمية. 657، الديمقراطيات، دعم 657، لألمن الدولي الجوانب العامة
عقد : 658، إنهاء االستعمار. 657المحيط األطلسي،  جنوب: 657 ،واألمن الدوليين

، قضايا 670، قيد االستعراض األقاليم؛ 670، بورتوريكو ؛658االستعمار،  للقضاء على
تنفيذ  :684استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية،  :684، أخرى إقليمية

واستخدامه في  اف الفضاء الخارجيمؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باستكش توصيات
؛ 689، الفرعية العلمية والتقنية؛ اللجنة 689، )اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

في  المعلومات واالتصاالت: 694 ،اإلشعاع الذري آثار. 693، اللجنة الفرعية القانونية
 .698 اإلعالمية، األمم المتحدةشؤون . 696، مجال األمن الدولي
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 حقوق اإلنسان :جزء الثانيال
 

 711                                                                               تعزيز حقوق اإلنسان .1
 

السامية لحقوق ؛ المفوضية 711، مجلس حقوق اإلنسان: 711، األمم المتحدةآليات 
صكوك حقوق . 722، ىجوانب أخر؛ 720، المدافعون عن حقوق اإلنسان؛ 717، اإلنسان
المدنية والسياسية  العهد الخاص بالحقوق؛ 722، جوانب عامة: 722 ،اإلنسان

االقتصادية واالجتماعية  العهد الخاص بالحقوق؛ 728البروتوآولين االختياريين، و
؛ 736، التعذيب اتفاقية مناهضة؛ 733، التمييز العنصري اتفاقية مناهضة؛ 728الثقافية، و

 اتفاقية حقوق؛ 737البروتوآول االختياري، و ضد المرأة التمييز على اءالقض اتفاقية
 اتفاقية؛ 749، اإلبادة الجماعية اتفاقية؛ 748، العمال المهاجرين اتفاقية؛ 737، الطفل

. 751 ،االختفاء القسري للحماية من االتفاقية الدولية؛ 749، ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص
التثقيف في مجال تعليم ؛ 751، 1993العالمي لعام  مؤتمرال متابعة: 751 ،أنشطة أخرى

 .758 ،العمل للنهوض بحقوق اإلنسان تعزيز؛ 752حقوق اإلنسان، 
 

 761                                                                               حماية حقوق اإلنسان .2
 

األشكال ؛ 761، 2001العالمي لعام  تمرالمؤ متابعة :761، العنصرية والتمييز العنصري
؛ 772، الجنسية الحق في 772:، الحقوق المدنية والسياسية .768، للعنصرية المعاصرة

؛ 789، تقرير المصير الحق في؛ 776، ضد األقليات التمييز؛ 772، حماية المهاجرين
  818:،ثقافيةالالحقوق االقتصادية واالجتماعية و. 802 ،أخرى، قضايا 794، إقامة العدل

السكن ، الحق في 835، الحق في الغذاء؛ 833، المدقع، الفقر 818، الحق في التنمية
الشواغل البيئية ؛ 841، الحق في التعليم؛ 841، الحقوق الثقافية؛ 840، الالئق

 الفئات، 845، ذات الصلة والقضايا الرق، 843، الصحة ، الحق في 842العلمية،و
 .846 ،الضعيفة

 
     859                                                                القطرية اإلنسان قوقحاالت ح .3

 
؛ بوروندي، 861، أفريقيا: 860، المشارآات القطريةتعزيز : 860، الجوانب العامة

؛ 865 سيراليون؛ 864، ليبيريا؛ 863، آينيا؛ 862، الكونغو الديمقراطية جمهورية؛ 861
؛ 871، غواتيماال؛ 870آولومبيا، : 870، األمريكيتين. 867، السودان؛ 866، الصومال
جمهورية ؛ 873، آمبوديا؛ 873، أذربيجان؛ 872أفغانستان، : 872، آسيا. 872 ،هايتي

منطقة . 889،  نيبال؛881، ميانمار؛ 879، إيران؛ 875، الديمقراطية آوريا الشعبية
: الشرق األوسط. 891،جورجيا؛ 890، صقبر: 890، أوروبا والبحر األبيض المتوسط

 .892، األراضي التي تحتلها إسرائيل: 892
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 

 901                                                    سياسة التنمية والتعاون االقتصادي الدولي .1
 

؛ التنمية 902والتعاون االقتصادي الدولي، التنمية : 902، العالقات االقتصادية الدولية
. 927؛ العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، 916؛ القضاء على الفقر، 910المستدامة، 

لجنة : 935، سياسة التنمية واإلدارة العامة. 933، االتجاهات االقتصادية واالجتماعية
ان التي تواجه أوضاعا مجموعات البلد. 936 اإلدارة العامة، 935السياسة اإلنمائية 

؛ البلدان 945؛ الدول الجزرية الصغيرة النامية، 938أقل البلدان نموا، : 938، خاصة
 .955؛ اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية، 948النامية غير الساحلية، 

 
                 957                                               األنشطة التنفيذية من أجل التنمية .2

 
التقني من خالل برنامج األمم المتحدة  التعاون. 957، أنشطة على نطاق المنظومة

 صندوق األمم المتحدة/ المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 966، اإلنمائي
؛ المسائل المالية 967لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ؛ األنشطة التنفيذية966للسكان، 
؛ أنشطة األمم المتحدة، 981حساب للتنمية، : 981تعاون تقني آخر، . 975، واإلدارية

؛ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، 982؛ مكتب األمم المتحدة للشراآات، 981
، التعاون االقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية، 986؛ متطوعي األمم المتحدة، 983
 .989اريع اإلنتاجية، ؛ صندوق األمم المتحدة للمش988

 
      991                                 المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة .3

 
؛ النظام اإلنساني الدولي 998؛ تعبئة الموارد، 991التنسيق، : 991، المساعدات اإلنسانية

: 1007، الخاصةالمساعدات االقتصادية . 1000؛ األنشطة اإلنسانية، 1000الجديد، 
. 1020؛ مساعدات اقتصادية األخرى، 1007االنتعاش االقتصادي والتنمية في أفريقيا، 

؛ 1026؛ الحد من الكوارث، 1023التعاون الدولي، : 1022، االستجابة للكوارث
 .1032المساعدات في حاالت الكوارث، 

 
 1040                                                               التجارة الدولية والتمويل والنقل .4

 
 ، تعزيز1052السياسة التجارية، : 1047، الدولية التجارة. 1041، األونكتاد الثاني عشر

؛ تمويل 1060السياسة المالية، : 1060، التمويل. 1057؛ السلع، 1055تيسير التجارة، و
، النقل. 1092ات الصلة، ؛ االستثمار والتكنولوجيا والقضايا المالية ذ1072التنمية، 

المسائل المؤسسية . 1097؛ نقل البضائع الخطرة، 1096النقل البحري، : 1096
 .1097، والتنظيمية لألونكتاد
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 1101                                                   األنشطة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية .5
 

؛ األنشطة في 1103االتجاهات االقتصادية، : 1103أفريقيا، . 1101، التعاون اإلقليمي
، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. 1108؛ المسائل البرنامجية والتنظيمية، 1104، 2008عام 

؛ المسائل 1109، 2008؛ األنشطة في عام 1109االتجاهات االقتصادية، : 1108
؛ األنشطة 1118 االتجاهات االقتصادية،: 1118، أوروبا. 1114البرنامجية والتنظيمية، 

االتجاهات : 1123، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 1118، 2008في عام 
؛ المسائل البرنامجية والتنظيمية، 1124، 2008؛ األنشطة في عام 1124االقتصادية، 

، 2008؛ األنشطة في عام 1131االتجاهات االقتصادية، : 1130غرب آسيا، . 1129
 .1134امجية والتنظيمية، ؛ المسائل البرن1131

 
 1136                                                     الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط .6

 
 رسم الخرائط. 1139، الموارد الطبيعية، 1137الطاقة : 1136، الطاقة والموارد الطبيعية

 ،1140. 
 

 1141                                                                   البيئة والمستوطنات البشرية .7
 

؛ 1154؛ مرفق البيئة العالمية، 1141برنامج األمم المتحدة للبيئة، : 1141، البيئة
، المستوطنات البشرية. 1163؛ األنشطة البيئية، 1154االتفاقيات واآلليات الدولية، 

، )الموئل الثاني (1196شرية لعام متابعة مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات الب: 1175
 .1179؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 1175

 
 1182                                                                                              السكان .8

 
الهجرة . 1182، تنفيذ برنامج العمل: 1182 ،1994 متابعة مؤتمر السكان والتنمية لعام

، أنشطة سكانية أخرى. 1188، صندوق األمم المتحدة للسكان. 1184، الدولية والتنمية
1194. 

 
       1197                       السياسة االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية .9

 
؛ األشخاص 1197التنمية االجتماعية، : 1197، السياسة االجتماعية والقضايا الثقافية

: 1222، منع الجريمة والعدالة الجنائية. 1215؛ التنمية الثقافية، 1209ذوي اإلعاقة، 
؛ لجنة منع 1222للجريمة، ) 2010(األعمال التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر

؛ الجريمة المنظمة 1226؛ برنامج الوقاية من الجريمة، 1225الجريمة والعدالة الجنائية، 
؛ معايير األمم المتحدة 1238؛ استراتيجيات لمنع الجريمة، 1233برة للحدود الوطنية، العا

تنمية . 1244؛ قضايا أخرى حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، 1243وقواعدها، 
 . 1248؛ السنوات الدولية، 1247التعليم للجميع، : 1245، الموارد البشرية
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  1250                                                          المرأة                           .10
  

مجاالت االهتمام : 1250، 5+ متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وبيجين 
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، : 1277، أجهزة األمم المتحدة. 1255الحاسمة، 

؛ المعهد 1279دوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، ؛ صن1278؛ لجنة وضع المرأة، 1277
 .1280الدولي للبحث والتدريب، 

 
    1283                                                        األطفال والشباب والمسنون .11

 
، 2002متابعة دورة الجمعية العامة االستثنائية المعنية بالطفل لعام : 1283، األطفال
متابعة : 1300، المسنون. 1299، الشباب – 1284مة األمم المتحدة للطفولة منظ: 1283

 .1300، )2002(الثانية للشيخوخة العالمية الجمعية 
 

  1303                                                     واألشخاص المشردون الالجئون .12
 

؛ مسائل 1304لبرنامجية، السياسات ا: 1304 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
؛ 1312قضايا الحماية، : 1312ومساعدتهم،  حماية الالجئين. 1309مالية وإدارية، 

 .1316؛ األنشطة اإلقليمية، 1314تدابير المساعدة، 
 

 1328                                                               والتغذيةواألغذيةالصحة  .13
 

؛ فقر 1329 والسيطرة عليه، فيروس نقص المناعة البشرية ة منالوقاي: 1329، الصحة
؛ 1338؛ الصحة العامة العالمية، 1334؛ المالريا، 1333؛ التبغ، 1332الدم المنجلي، 

؛ األمن 1341؛ المعونة الغذائية، 1341، األغذية والزراعة. 1340السالمة على الطرق، 
 .1344، التغذية؛  1343الغذائي، 

 
 1346                                                             دولية للمخدراتالمراقبة ال .14

 
 لمراقبةالهيئة الدولية : 1352، االتفاقيات. 1346 ،متابعة الدورة االستثنائية العشرين

مبادرة األمم المتحدة لمكافحة إساءة . 1356، حالة المخدرات في العالم. 1354المخدرات، 
؛ 1369مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، : 1369، خدراتالماستعمال 

 .1371لجنة المخدرات، 
 

 1379                                                                                 إحصاءات .15
 

؛ إحصاءات ديمغرافية 1380إحصاءات اقتصادية، : 1379، اللجنة اإلحصائيةعمل 
 .1387؛ أنشطة إحصائية أخرى، 1386اعية، واجتم
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 قضايا قانونية: الجزء الرابع
 

 1393                                                                             محكمة العدل الدولية .1
 

. 1403؛ إجراءات الفتاوى، 1393الدعاوى القضائية، : 1393، العمل القضائي للمحكمة
الصندوق االستئماني الخاص ؛ 1404أداء وتنظيم المحكمة، : 1404، رىمسائل أخ

 .1405، لمساعدة الدول في تسوية المنازعات
 

 1406                                                           المحاآم والهيئات القضائية الدولية  .2
 

مكتب المدعي ؛ 1407مة، دوائر المحك: 1406، ليوغوسالفيا السابقةالمحكمة الدولية 
: 1415، المحكمة الدولية لرواندا. 1413؛ التمويل، 1413، قلم المحكمة؛ 1412، العام

؛ التمويل، 1420، قلم المحكمة؛ 1420المدعي العام، مكتب ؛ 1415دوائر المحكمة، 
المحكمة الجنائية . 1423، اإلنجازتنفيذ استراتيجيات : 1421، أداء المحاآم. 1420
 .1427دوائر المحكمة، : 1425، ةالدولي

 
 1430                                                                              قضايا قانونية دولية .3

 
؛ 1430لجنة القانون الدولي، : 1430، جوانب قانونية بشأن العالقات السياسية الدولية
؛ 1445؛ االمتيازات والحصانات، 1439 العالقات الدولية بين الدول والقانون الدولي،

مسائل قانونية دولية ؛ 1447؛ المعاهدات واالتفاقات، 1446العالقات الدبلوماسية، 
؛ القانون االقتصادي 1449سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، : 1449، أخرى

 المضيفة، ؛ عالقات الدول1475؛ المنظمات الدولية والقانون الدولي، 1450الدولي، 
1479. 

 
 1482                                                                                       قانون البحار .4

 
المؤسسات المنشأة بموجب االتفاقية، : 1482، اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار

، لمحيطات وقانون البحارشعبة شؤون ا؛ 1496؛ تطورات أخرى متصلة باالتفاقية، 1494
1511. 

 
 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الجزء الخامس

 
 1515                      مسائل إعادة الهيكلة والمسائل المؤسسية المتعلقة باألمم المتحدة .1

 
لية اآل: 1522، مسائل مؤسسية. 1515برنامج اإلصالح، : 1515، مسائل إعادة الهيكلة

؛ مجلس 1523الجمعية العامة، : 1523، األجهزة المؤسسية. 1522الحكومية الدولية، 
، التنسيق والرقابة والتعاون. 1527؛ المجلس االقتصادي واالجتماعي، 1525األمن، 
األمم المتحدة . 1527؛ مسائل تنسيقية أخرى، 1527األجهزة المؤسسية، : 1527
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؛ المشارآة في عمل األمم 1529مع المنظمات، التعاون : 1529، والمنظمات األخرى
 .1537المتحدة، 

 
 1542                                                                   برمجة األمم المتحدةتمويل و .2

 
ميزانية المخصصة لعامي ال: 1543، ميزانية األمم المتحدة. 1542، الوضع المالي

، 2011-2010 لعام لميزانية البرنامجيةريضة ل؛ الخطوط الع1543، 2008-2009
، مراجعة الحساباتالحسابات و, 1556، األنصبة المقررة: 1556، االشتراآات. 1555
؛ استعراض األداء اإلداري والمالي لألمم 1561ممارسات اإلدارة المالية، : 1559

، 2011-2010اإلطار االستراتيجي لعامي : 1563، تخطيط البرامج. 1562المتحدة، 
 .1564؛ أداء البرنامج، 1563

 
 1566                                                     مسائل إدارية ومسائل متعلقة بالموظفين .3

 
؛ 1580، مسائل إدارية أخرى؛ 1567، الرقابةواإلصالح اإلداري : 1567، مسائل إدارية

؛ مباني وممتلكات 1589حدة، ؛ نظم المعلومات في األمم المت1580إدارة المؤتمرات، 
؛ سالمة وأمن 1601شروط الخدمة، : 1640، شؤون الموظفين؛ 1597األمم المتحدة، 

الصندوق المشترك للمعاشات  ؛1614؛ شؤون الموظفين األخرى، 1610الموظفين، 
، إقامة العدل؛  1635؛ مسائل متعلقة بالسفر، 1632، التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

1653. 
 

 لحقاتالم
 
 1651                                                                           المتحدة األمم قائمة. 1
 
 1654                         العدل الدوليةالنظام األساسي لمحكمة المتحدة و األمم ميثاق. 2
 
 1672                                                                           المتحدة هيكل األمم. 3
 
 1684                          2008في عام الرئيسية  المتحدة ممألا هيئات جداول أعمال. 4
 
 1695                                               علومات والخدماتللم لمتحدةامراآز األمم . 5
 
      1698                              ألمم المتحدةبا صلةمتال المنظمات الحكومية الدولية. 6
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 الفهرست

  
 1703                                                                                وضوعمال فهرست

 
 1737                                                                   القرارات والمقرراتفهرست 

 
 1740                                            لمجلس األمن         ةالرئاسي البيانات فهرست 
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 األمين العام عن أعمال تقرير

 المنظمة
 الفصل األول

  مقدمة
 

ان    - 1 ضى عام د انق وم، وق ين   الي صب األم سلمي من ى ت عل
 وحماسهم مصدرا     هذه المنظمة   التزام موظفي  أجد في العام لألمم المتحدة،    

سه     ؛  لإللهام ام  وأدرك في الوقت نف ع            اإلدراك  تم د للمسؤولية التي تق  العبء المتزاي
ا ا جميع ى عاتقن د ل. عل شارآة شهدنا ق ة الم ي آثاف ة ف ادة هائل ام الماضي زي ي الع ف

ة ب   سائل المتعلق ن الم رة م ة آبي ة و طائف سائل األمني ة والم شؤون التنمي سانية ال اإلن
ضو سانايا ق وق اإلن ا طلب . حق دولي إلين ع ال أ المجتم ساعداولج االت  تنا لم ي مج ف

وارث و    ـزاعات والك حايا الن ساعدة ض ين م راوح ب ة تت راء  تلبي ات الفق احتياج
المي من أجل                  و ،عياوالج ة المجتمع الع ة وتعبئ ين أطراف متحارب استعادة السالم ب

 . لمناخ واإلرهابمواجهة جيل جديد من التحديات العالمية مثل تغير ا

ع أ  - 2 ي مقتن ق، لكنن ر مره دماتنا أم ى خ د عل ب المتزاي اإن الطل اإلخالص نن  ب
ا من أجل                  ع إلين والترآيز وااللتزام سنرقى إلى مستوى آمال آل الشعوب التي تتطل

 .السالم والرخاء والعدلقدر أآبر من بناء عالم يسوده 

ي،     2008في عام الذي يلزمنا  تحقيق الترآيز   بغية  و - 3 رة واليت ة فت  وحتى نهاي
ب  ا يج ا علين رس جهودن ي أن نك ةف سية ثالث االت رئي ي مج ق ال: ه ائج تحقي نت

وى   أمم متحدة    وتأمين المنافع العالمية، وخلق       احتياجا، الموعودة للناس األشد   من  أق
 . المساءلة الكاملة تحقيقخالل

ايي               - 4 ا طويال ومشرفا في وضع المع ادئ التي     إن لألمم المتحدة تاريخ ر والمب
اريخ              و. تنظم العالقات الدولية   ذا الت ل من الواجب، أال ينقطع ه لكن  . من الممكن، ب

وفير                 في هذا العصر الجديد الذي يتزايد فيه لجوء العالم إلى األمم المتحدة من أجل ت
ان األرض،                   ات التحدي   طائفة واسعة من الخدمات في آل رآن من أرآ ر  ب   األآب

ة  و. احتياجا، أينما آانوا  ألشد الناس   في تحقيق نتائج ملموسة     يتمثل   الذي نواجهه  بغي
ى     أن نحسّ ال بد لنا     ،لوفاء بهذه االحتياجات المتزايدة واآلمال العريضة     ا درتنا عل ن ق
ة        يقتضي ذلك أن ن   و. تنفيذال ر   أن ت رآز مواردنا حيثما يمكن للمنظم ر األث . حدث أآب

ل؛ و     بتقديم الوعود أو    ب  أن نكتفي  فليس بإمكاننا  يس بوسعنا    دعوة اآلخرين إلى العم ل
ائج   إننا . وحدهاحتى تظهر   أن ننتظر الحلول     ق نت بحاجة إلى استغالل الفرص لتحقي

 .مستقبل أفضل اآلمال المعقودة في بلوغ بررت
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ة هو تأمين المنافع    المجال الثاني الذي يتطلب الترآيز      و - 5 . العالمي
ى          نمّكفريد يُ بموقع  ع  تفاألمم المتحدة تتم   ة إل ود الرامي ادة الجه ها من قي

ة  دات مواجه ي التهدي ة الت سان العالمي ل إن ر آ ل تعرض للخط ي آ  ف
فتحديات  . وتأمين المنافع المقابلة لدرء تلك التهديدات     العالم،  من  مكان  

دد الصحة       من قبيل تغير المناخ      ة ال تعرف     والمخاطر التي تته العالمي
ة واحدة أو          ،حدودا دول أن       مجموع ل وال يمكن لدول تتصدى  ات من ال

ة           هي   المتحدة  فأممنا .لها منفردة  دة ذات الوالي ة الوحي ة العالمي  المنظم
صفة،     الشاملة،   ذه ال ز آل               ونحن به ة في تحفي سبية قوي زة ن ع بمي  نتمت

دة   ات جدي اء تحالف ل، وبن ى العم دان عل دد البل صلحة الأصحاب يتع م
نهض   ألمم المتحدة على ا  تعينوي. فيها ة ه     أن ت ه      لمواجه ذا التحدي ألن

سائل بصورة          ال يوجد هناك     عة وشرم محفل آخر يمكنه تناول هذه الم
 . نفسهاالفعاليةبعلى النطاق العالمي 

التي واضحة - 6 ا و: إن رس نهض مع ا أن ن ا أنفإم ا، إم سقط مع  ن
سألة ت  ي م شترآة   وه تجابتنا الم ة اس ى فعالي ف عل زم . توق ويل

ذه التحديات الجد      ة ه ى صعيد     الستراتيجيات مواجه دة أن توضع عل ي
على  العمل والمسؤولية سيكون بالدرجة األولى    رغم أن محك    عالمي،  

وطني  صعيد ال ي  و. ال رك  إنن ات أن تتح د الحكوم ب  أل ،أناش ن عواق
 .لن ينجو منها أحد ات الالزمةجراءاإل اتخاذ القعود عن

أن نعمل على   علينا  عالم أفضل،   بلوغ  ولتحقيق النتائج من أجل      - 7
ز  الل تعزي ن خ دة م م المتح قاألم ة تحقي ساءلة الكامل ساءلة .  الم فالم

ى                 ائج المثل ا من تحقيق النت ويجب أال   . الكاملة وحدها هي التي تمكنن
ا     ضيقة الحدود،   ننظر إلى المساءلة على أنها مسألة فنية         ل باعتباره  ب

ا  لمنظمتنا، و  تنفيذيا ومبدًأ توجيهيا    أساسيا،مبدًأ تنظيميا    شجع    علين  أن ن
دأ         الد اد نفس المب ى اعتم ا        . ول األعضاء عل ساءل فيه ة التي ُي فالمنظم

 .بعيد منظمة أقوى إلى حدهي الجميع عن تعهد مسؤولياتهم 

الم    ةعي، يمكننا تحسين طب   اوبالعمل مع  - 8 اء    حياة سكان الع  واالرتق
اة ك الحي ة تل ا ، وبنوعي ع يمكنن صاعد من صعيدين ت ى ال دات عل التهدي

صب المي لت وطني والع ةال اد آارثي و . ح ذات أبع ى نح هوعل ا يكرس  م
زام            نتحمل   ميثاق األمم المتحدة،      ذا االلت م المتحدة ه نحن شعوب األم

 .المسؤوليةعلينا تقع هذه و
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 الفصل الثاني

 احتياجاللناس األشد تحقيق النتائج   
 

أن تضطلع بها   لألمم المتحدة   التي يمكن   المهمة  أحد األدوار   إن   - 9
سيين والمهمشّ    نصرة الضعف هو   ر      . يناء والمن ل مسؤوليتنا األآب وتتمث

سكان          اه هؤالء ال أن نحقق     : في أن نكفل تحسين رف ائج   ب د    النت التي يفي
دّ   اس األش ا الن امنه ا   .  احتياج ك من ضي ذل دول نأن ويقت ساعد ال

ة ب ا المتعلق اء بالتزاماته ى الوف ق األعضاء عل ة تحقي داف اإلنمائي األه
سبناها في             ستن   أن عليناو. لأللفية رات التي اآت وارد والخب خدم آل الم

سالم        ة       ،ميدان الدبلوماسية الوقائية وحفظ السالم وبناء ال  من أجل إقام
سالم      ه،    عالم يسوده األمن وال اظ علي ا   و  والحف ساعدة   أن ن  علين وفر الم

ة وال  الي اإلغاث ي مج رف وارث تعمي ـزاعات والك ضحايا الن ي.  ل  ويعن
رام        أيضا أن علينا العمل مع      ذلك   ة احت دولي من أجل آفال  المجتمع ال

ادة  ع اإلب انون، ومن يادة الق رار س دول في إق م ال سان؛ ودع وق اإلن حق
ة   ى إقام ساعدتها عل ة؛ وم ي الحماي سؤولياتها ف اء بم ة، والوف الجماعي

 . والديمقراطية الحكم الرشيد
 

 التنمية -ألف  

ا من الواجب    - 10 ائج      أن ن  علين سهم في جع       حقق النت الم   التي ت ل الع
ر رفاه  ة واأآث ة . عافي يفالتنمي را    أالينبغ ون حك ةتك ا  للقل ل حق ، ب

ع صف . للجمي الغين الفن الم الب كان الع اديملك س ي 1 سوى ون بالك  ف
وغ     حققنا مكاسب آبيرة    ومع أننا   . المائة من ثروة العالم    ق بل على طري

ل في     الهدف العالمي    انون    المتمث ى     خفض عدد من يع دقع إل ر الم الفق
ام ا ول ع صف بحل إ، 2015لن دانف ن البل د م ي ن العدي يما ف ، ال س

اء   و.  عن مسيرة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية      أفريقيا، حاد  علينا البن
ل     اء بالعم اس، واالرتق ل للقي ي قاب دم حقيق ن تق رز م ا ُأح ى م عل

ا      السعي إلى تحقيق    لكن   .والتمويل يس آافي  :األهداف اإلنمائية لأللفية ل
ين ا إذ يتع هعلين ذا أن نواج ة الغ وارث ء أزم اخ، والك ر المن ، وتغي

ى    ساعة إل ارب ال ودة عق دد بع ي ته ة الت ـزاعات العنيف ة، والن الطبيعي
ة    ما تحقق من تقدم     فيالوراء   ا من     . في مجال التنمي ّد لن  نعطي  أن وال ب

ى    وى عل ك الق ر تل ف أث ة لتخفي ات األأولوي دالفئ اش راء :  احتياج الفق
 . رضرتمن يهم غالبا أول من يتأثر، وأآثر فل، والنساء واألطفا
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ة               - 11 دان التنمي وإذا آان لألمم المتحدة أن تأخذ بزمام القيادة في مي
ا أن       إن عليه وم، ف شهدها الي في سبيل مواجهة التحديات العالمية التي ن
ين              تنتهج نهجا أآثر اتساقا وترآيزا ونشاطا، وأن تستفيد من التكامل ب

ذا هو المحور      . عيارية والتنفيذية المتاحة لها آكل     عناصر القوة الم   وه
ة            زة التنمي ز رآي األساسي للمقترح الذي طرحته في تقريري عن تعزي

ي ة ف ة العام د، )A/62/708( األمان ه التحدي ى وج ز ، وعل درتعزي  ةق
اءة في والياته         المنظمة   ة وآف ة، وتحسين     اعلى اإلنجاز بفعالي  اإلنمائي
رى،          االستراتيجي في ت   اوضعه ة الكب ات اإلنمائي ضايا والعملي ناول الق

دول األعضاء     تشجعقد  و. الهامة للدول األعضاء  الخدمات  وتوفير    ال
ة      في   المقترح  حيال هذا   إجراءات  أن تتخذ   على   ة للجمعي دورة المقبل ال
ة ن        . العام دد م ي ع ادرات ف ضا مب ذت أي ي، اتخ ام الماض ي الع وف

ة ذات  امجاالت األولوي ا فيه صلة بم ين الوظائف ت: ال ربط ب حسين ال
ة         و المعيارية والتحليلية  روابط العالمي ز ال ة،   -التنفيذية؛ وتعزي اإلقليمي

ة  ة؛ و -واإلقليمي ة، واألقاليمي ز  الوطني ل    تعزي ين عم آزر ب ه الت أوج
م        ة األم ا ومنظوم دة وبرامجه م المتح ناديق األم ة وص ة العام األمان

حاب الم     ع أص شراآات م ة ال ل؛ وإقام دة آك سيين المتح صلحة الرئي
 .القادرين على تكميل عملنا في ميدان التنمية

 
 

رى    1 ة األخ داف اإلنمائي ة واأله ة لأللفي داف اإلنمائي األه
 المتفق عليها دوليا 

وغ   طريق المساعي المبذولة     مع عبور نقطة المنتصف على     - 12 لبل
ام     ول ع ة بحل ة لأللفي داف اإلنمائي زم 2015األه ا ، يل اذ علين اتخ

راء ق   إج ل تحقي ن أج مة م ذه  ات حاس ع ه دافجمي اتف. األه  التوقع
يم والصحة             متفاوتة ة في مجاالت التعل ة لأللفي  بشأن األهداف اإلنمائي
ر           بوبشكل شامل، ي  . والبيئة يم هي األآث دو أن المكاسب في مجال التعل

ل     المرتبطة بمجال    ، بينما تعد المكاسب     مدعاة للتشجيع  صحة األم األق
ا بالفعل            وعلينا أن . تقدما ا التي قطعناه وأن نتوسع في      نفي بالتزاماتن
ة    ال دان أخرى    أن  والتي تحققت     نجاحات القائم ا في بل وأدعو  . نكرره

ة األساسية                 نح األولوي ى م دول األعضاء إل منظومة األمم المتحدة وال
ة احتياجات  اس لتلبي ز الن ع الترآي را، م ر فق شكل األآث ى ب خاص عل

 . أفريقيا

ا انخ - 13 دد وبينم ذينفض ع دقع ال ر م ي فق شون ف دى   يعي ى م عل
زال  سنوات، ال ي اء ال ي مصيدة  1.2زه ون شخص محصورين ف بلي
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إذا و. سيما في أفريقيا   في أقل البلدان نموا، وال     معظمهمويعيش  الفقر،  
ة     ة الطويل تثمارات القوي ة، واالس سانية الفوري ة اإلن وافر المعون م تت ل

ذا      المفإنه من   األجل في مجال الزراعة،      ة الغ  100 ءتوقع أن تدفع أزم
ى     افي إل خص إض ون ش دة ملي دقع وه ر الم ون  . الفق ن تك ار اآلول ث

 . في هذا المجالتغير المناخ أقل حدةالناجمة عن 

دائي             - 14 يم االبت يم التعل . إن العديد من البلدان يقترب من تحقيق تعم
اء        ا تحقق       ويجب أن نواصل البن ى م دابي        عل اذ ت ى اتخ سعى إل ر وأن ن

رة، م اء من الرسوم ن قبيمبتك دارس واإلعف ة في الم رامج التغذي ل ب
وعلى سبيل   . المذآورة في تحقيق أوجه التقدم      تساهمي  تالالمدرسية،  

ا و   الوي وآيني ل م دان مث ت بل ال، ألغ ة المث اجمهوري دةتنزاني   المتح
رة في معدالت                    ادات آبي ا أسفر عن زي ة مم دارس االبتدائي رسوم الم

اق دان  إال. االلتح ن البل د م رى  أن العدي ديات  األخ ه تح زال يواج ال ي
رى،    . ضخمة صحراء الكب وب ال ا جن ي أفريقي ال، ف بيل المث ى س فعل
اك وهن ر       41 نح ة غي ة االبتدائي ن الدراس ي س ال ف ن األطف ا م مليون

اك     ملتحقين بالمدرسة، وفي جنوب آسيا ال      ر     31.5يزال هن ا غي  مليون
 . ملتحقين بالمدرسة

ةإن الم - 15 ام للتنمي رك ه ع ومح ي المجتم يل ف ضو أص . رأة ع
ا سين    وعلين ين الجن ساواة ب ق الم ل تحقي ن أج ة م  أن نواصل المعرآ

رأة في بعض المجاالت         . تمكين المرأة آفالة  و وبينما تحسن مرآز الم
شية  سين متف ين الجن ة ب زال الفجوات القائم يم، ال ت ل التعل المرأة ف. مث

ة  يتممثل صا ف يال ناق ر مث ا ا دوائ را م سلطة، وآثي ز ال سياسة ومراآ ل
رأة تتقاضى  لالم را أق لأج ن الرج ا، م ل  بينم  تتعرض لظروف عم

ر وأ بكثي ل أس ل الرج ن ظروف عم رأة  .  م ف ضد الم زال العن وال ي
شيا،  يمتف راوح ب ائلي ويت ف الع ذاء الُمون العن داإلي رب، تعم ي الح  ف

ام تحقيق آل          أداء أم ة آ ة  هداف  األويشكل عقب ة العاإلنمائي وفي  . المي
اني   اير   /آانون الث اء العنف ضد             طلقتُ ، أَ 2008ين ة من أجل إنه  حمل

ى    المرأة ام وضمان           تهدف إل رأي الع ة ال وافر    تعبئ سياسية   ت اإلرادة ال
 . وآفالة زيادة الموارد من أجل معالجة هذه القضية

وأ   - 16 شاهد أس ا ن ه وربم ال     أوج ي مج سين ف ين الجن اوت ب  التف
شكل     ساء الالصحة، حيث ت ر من نصف    ن الغين المصابين   عدد   أآث الب

رى،            وب الصحراء الكب ا جن بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقي
نزاليوال  ر م سبب  500 000  أآث ام ب ل ع ا آ د حياته رأة تفق  ام

والدة  ل وال ضاعفات الحم ل. م دان ويظ ي مي دم ف ق التق سين  تحقي  تح
ف اإلنمائية لأللفية،   األهداقورن بغيره من     هو األبطأ إذا ما   صحة األم   
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ا  زال آم ق بال ي ا يتعل ا فيم ة التحدي قائم ة وموثوق ات آافي وفير بيان ت
دول      ومفصلة حسب نوع الجنس على الصُ       وطني واإلقليمي وال . يعد ال

يس و ذا ل األمر اله ولب ينإو. مقب دن دفع التق وة ب زم بق ال م ملت ي مج  ف
ام   صحة األم، وأحث آل الدول األعضاء على إيالء المزيد من            االهتم

 .وتخصيص المزيد من الموارد لتحقيق هذا الهدف

وض بإن  - 17 ا لصحة الالنه يس وآفالته ع ل سألة لجمي  ةأخالقيم
ل هفحسب، ب ا ل إن ضع أساس ق ا ي ن  تحقي د م تقرار والح اء واالس لرخ

ر ا ويجب . الفق ل علين االت مث ي مج دما ف ات خفض أن نمضي ق وفي
ال   ع واألطف نالرض ساخال دون س ض، وةم ابة بخف صبة اإلص  ،الح

ة و ال  آفال لل األطف ى ش ضاء عل صين، والق ة،   والتح دودة الغيني ال
ات     ضاد للفيروس الج الم ا والع ة المالري أدوات مكافح اء ب واالرتق

 . العكوسة الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية

ة - 18 ة عاجل ستلزم مواجه دز ي اء اإلي زال وب عنا و. وال ي ا توس بينم
حصول على العالج المضاد للفيروسات العكوسة     في توفير إمكانية ال   

حيث حدثت   بمعدالت سريعة   اإلصابات  تستمر  لثالثة ماليين شخص،    
ام          2.5 دة في ع دو   و. وحده  2007 مليون إصابة جدي ة    تب ة الوقاي أهمي

ضى  ت م ن أي وق ر وضوحا اآلن م و  و. أآث در بنح ا يق ود م ع وج م
شرية حا33.2 ة الب ص المناع روس نق صاب بفي ون م ا ملي إن لي ، ف

ز   م والتميي ة الوص صابين  مكافح ؤالء الم ق ه ةبح ل أهمي د  و،ال تق ق
ام    استعرض اجتماع  دم          2008 ع دز التق ع المستوى المعني باإلي  الرفي

ة        ص المناع روس نق شأن في زام ب الن االلت ذ إع ي تنفي رز ف المح
، واإلعالن السياسي بشأن فيروس نقص      )1(2001اإليدز لعام   /البشرية

ام     /يةالمناعة البشر  دز لع ا   و،  )2(2006اإلي اع   ذآرن بمسؤولياتنا  االجتم
 .اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةويالت مكافحة عن

ينإو - 19 النهوض  ن زم ب ال ملت ة  بأعم راض المعدي ة األم .  مكافح
اك  والي فهن الم  1.2ح كان الع ر س ن أفق ون شخص م انون  بلي ن يع م
ار  دةاآلث ةالمعق ة المهمل راض المداري ن االمالريف.  لألم ر م ل أآث  تقت

ا      . مليون شخص آل عام    ا     . وهذه أرقام ال يمكن قبوله د دع دى  وق المنت
شرية              األول  العالمي   روس نقص المناعة الب ادة المعني بمكافحة في للق

د  ذي ُعق سل، ال ام وال ذا الع ستوى ه ع الم اع الرفي امش االجتم ى ه عل
ابة       سألة اإلص ي م اون ف ادة التع ى زي دز، إل ي باإلي ة المعن المزدوج

                                                            

 .، المرفق26/2-قرار الجمعية العامة دإ )1( 

 . ، المرفق60/262قرار الجمعية العامة  )2( 
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سل شرية وال ة الب ص المناع روس نق رر . بفي ب أن نك ويج
ة   ي مكافح ا ف ت نجاحه ي أثبت تراتيجيات الت يناالس ذين المرض . ه

ا       العامة، أعتزم آفالة التغطية     2010وبحلول عام     في مكافحة المالري
ال            ضمانب ساء واألطف يما الن  حصول جميع المعرضين للخطر، وال س

ل عل شكل آام ا، ب ي أفريقي ة ىف اآن المغلق عي لألم رش الموض  ال
ة المفعول       دأت   . والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويل د ب وق

ة    أيضا   ا داخل   جهودنا العالمي د أطلقتُ   : منظمتن ام      فق ذا الع امج ال ه  برن
سمى دة  “ الم م المتح الياألم دمات م ”تب وفير خ دريب ن قبي، لت ل الت

روس نقص       والمشورة واالختبار لموظفي األمم المتحد     ة المصابين بفي
 .المناعة البشرية وأسرهم

ر    الالزم للتوسع  ساس  األويوفر تعزيز النظم الصحية      - 20 في   الكبي
ر   ة األث ادرات عالي ة المب صحة  المطلوب ة بال داف المتعلق وغ األه . لبل

يا              را أساس شرية أم وارد الب املة للم ذا     ويعد وجود استراتيجية ش  في ه
داد آ     ، وال المضمار ين ادر من األخصائيين الصحيين        سيما إع  المحلي

 . القادرين على توفير الخدمات األساسية للفقراء

اه     يكتسي آما   - 21 ة بالمي ات المتعلق  والصرف الصحي  تحقيق الغاي
ة  ة بالغ ا . أهمي اك م نهم الحصول  بيقرب من  فهن ون شخص ال يمك لي

نهم الحصول          2.6 على مياه الشرب المأمونة، و     ون شخص ال يمك  بلي
ى ع دمات ل صحي خ صرف ال ة ال ين. الكافي ا  ويتع ضاعف علين أن ن

دم تي ي االستثمارات السنوية الحالية ال    دولي      هاق ى    المجتمع ال حوالي  إل
 .المتحدة  بليون دوالر من دوالرات الواليات30

 

رى من خالل           الناجمة عن   ثار  تتسبب اآل  و - 22 ا ن اخ، آم تغير المن
ة والتصحر       دهور األر   إزالة الغابات وتحات الترب اقم  في   ،  يض ا وت تف

شة       د أسباب المعي ا . الفقر وتهدي د ترتيب    أن   وعلين العمل   ات أولوي  نعي
ة     ل وجي، وآفال وع البيول ي التن سارة ف ن الخ د م ع المزي تدامة من االس

 .جهود التنميةالبيئية في 

ة       إن  - 23 الغ األهمي ر ب ة أم ل التنمي ن أج ة م راآة عالمي ود ش وج
ادة   قد  و.  اإلنمائية تحقيق األهداف نحو  تنشيط الجهود المبذولة    ل حثثت ق

العالم على الوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية المقطوعة في          
ام  المي لع ة الع ؤتمر القم ؤتمر ال، و2005م ي بم دولي المعن ل ال تموي

ونتيري     دام     في   ، و  بالمكسيك  التنمية في م ز، وهيليغن ن إيغل ي  و. غل إنن



19 
 

ع ملموس من أجل تحقيق هدف الخمسين            أدعو إلى إحراز تقدم سري     
 .2010بحلول عام سنويا بليون دوالر 

قواعد  ال وضع نظم تجارية ومالية مفتوحة ومستندة إلى          يعتبرو - 24
ؤ   ة للتنب ة وقابل ر تمييزي ق    ،وغي ة تحقي ن عملي زأ م زءا ال يتج  ج

را    قد شعرت بالتشجيع إزاء     و. األهداف دورة   اتفاق أآ ه ال ذي اعتمدت  ال
ة         ةعشر ةالثاني ارة والتنمي اد األ( لمؤتمر األمم المتحدة للتج اني   ونكت  الث
شر ا. )3()ع ذ خط وعلين سعى لتنفي اق أن ن ذا االتف ةة ه أن  و، الطموح

 . الفقر جعل العولمة وسيلة قوية لتحقيق القضاء علىن

ذلك - 25 ا آ اح أن وعلين ى إنج ل عل ة نعم ة الدوح ائج جول  نت
دا          فح. للمفاوضات التجارية هذا العام    شكل تهدي ستمرة ت ود الم ة الجم ال

را  دد األطراف ولآبي ادل التجاري المتع ق للنظام التب ى تحقي درة عل ق
ارة          ال بد و. األهداف ة التج  أن يضاعف األعضاء الرئيسيون في منظم

.  مغزى وقيمة  ات ذ ة إنمائي جملة اتفاقات العالمية جهودهم للتوصل إلى     
ى ضرورة       ءوتعد أزمة الغذا   رة عل ق        عالمة خطي الخروج من الطري

سألة ه م ذي وصلت إلي سدود ال ال ت الم ي مج ة ف ود التجاري خفيف القي
 . الزراعة

ة  نشهد هذا العام نقطة تحول في تحقيق األهداف            إننا   - 26 .  اإلنمائي
داف اإلنمائية لأللفية،   ه باأل ة المستوى المعني  ةالرفيعللمناسبة  وسيكون  

ز  2008سبتمبر  / أيلول 25  يوم  في االمقرر عقده  ، دور حاسم في تحفي
ل   ن أج ل م ذ العم ة بالتنفي وة المتعلق د الفج ي و. س دول إنن ث ال أح
ى  ضاء عل ادي األع دور قي طالع ب وياالض أن. ق ن ش ؤتمر وم  م

ة  الدولي ل  المتابعة ذ توافق آراء          تمويل التنمي  والمعني باستعراض تنفي
ونتيري دم رر عق ي ه، المق ي  ف ام الدوحة ف يح ، 2008أواخر ع أن يت

سائل            فر د من الم سية   صة هامة أخرى الستعراض العدي موضع  الرئي
سنة كون  تأن  فلنعمل على   . النظر نحول  ، سنة    ”سنة للفعل   “ ة المقبل  ال

 .احتياجالألشد فيه وعودنا إلى غذاء ومأوى وتعليم وصحة 

  

 االحتياجات الخاصة ألفريقيا 2 

 

ا - 27 ة احتياج ا بتلبي ا خاص ي التزام رة واليت الل فت ت خ ت قطع
ة سالم واألمن والتنمي ة بال ا المتعلق شار يو. أفريقي ضطلع مكتب المست

                                                            

 )3( TD/442الفصل الثاني ،. 
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ق                ذلك الفري ذه الخطة، وآ الخاص لشؤون أفريقيا بدور هام في تقدم ه
ا والمؤلَّف من             ة في أفريقي ة لأللفي التوجيهي المعني باألهداف اإلنمائي

راف    ددي األط ة المتع رآاء التنمي ران   ،ش ي حزي دم ف ذي ق ه / ال يوني
ة  م2008 ن التوصيات العملي ة م سابجموع شفوعة بح اليف ل الم لتك

ام   ول ع ا بحل ي أفريقي ة ف ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه . 2015لتحقي
ى العمل مع          دان عل ذه التوصيات           يوأحث جميع البل ذ ه  من أجل تنفي

 .الهامة

ا     - 28 ام ألفريقي صادي الع شجع أن األداء االقت ن الم ل وم ا، ظ قوي
غ  دل حيث بل و النمع ي نم الياتج المحل ة وبلغت 5.7 اإلجم ي المائ  ف
 تحسن  مما يعود إلى  ،  2007 في المائة عام     3.7 الفرد   دخلالزيادة في   

فضال عن    إدارة االقتصاد الكلي، وزيادة تدفقات رأس المال الخاص،         
ارة  زاء الق ن أج د م ي العدي ة ف سن الحوآم يد . تح الحكم الرش ف

الرفاه واالستقرار والسالم   والديمقراطية أمران رئيسيان في النهوض ب     
 ة التأسيسي الوثيقةالقادة األفارقة أنفسهم، في     به   أقر   وهو ما بوجه عام،   

ود            إنني  و. لالتحاد األفريقي  دعم جه م المتحدة ب زام األم ُأعرب عن الت
 . وحمايتهاالفتية ها الرامية إلى النهوض بديمقراطياتاأفريقي

ة،  ولكن في الوقت الذي تعد فيه معدالت      - 29 النمو بوجه عام إيجابي
شهد عدد                فإنها   ارة، حيث ي داد الق غير متكافئة إلى أقصى حد على امت

م        انمو  ال تذآر ل  من البلدان معدالت     الي، إن ل ي اإلجم اتج المحل تكن   لن
الب ابي، ال   ةس و إيج ي تحظى بنم دان الت ي البل د ي، وف دالئل وج ن ال م
شهدون تحسنا             ما را ي اس األشد فق في  و.  في أحوالهم    يشير إلى أن الن

صدد     ام والخاص        التوسع في     يكتسب   هذا ال تثمارات القطاعين الع اس
 .واستغالل الموارد اإلقليمية أهمية بالغة

ى     . السالم واألمن يستلزم وجود   إن تحقيق التقدم     - 30 وقد شجعني إل
سالم  ادرات ال ات ومب ه مجلس األمن من دعم لعملي ا قدم ر م حد آبي

وآذلك التقدم الذي أحرزه مجلس األمن ومجلس          ،  في أفريقيا اإلقليمي  
شترك        دفهما الم ذ ه ي تنفي ي ف اد األفريق ابع لالتح ن الت سالم واألم ال

ا       ر تنظيم ة أآث ة عالق ل في إقام اء    ومن شأن   . المتمث ة بن شارآة لجن م
بيساو أن تساعد على تحقيق      - السالم في بوروندي وسيراليون وغينيا    

ي  و. ة والسياسية الهشة لهذه البلدان    االستقرار في البيئات االقتصادي    إنن
جعأ ى        ش سالم عل اء ال ة بن ن ولجن س األم ة ومجل ة العام أن  الجمعي

ل  ي       تواص صدارة ف ان ال ا مك ة ألفريقي ات الخاص نح االحتياج م
 .برامجها
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ي   - 31 ا أنن در     آم أة بالق دة مهي م المتح ون األم ة أن تك زم بكفال ملت
دافها     األمثل لمساعدة الدول األعضاء على إحرا      وغ أه اه بل ز تقدم باتج

ز        خطوات   ، اتخذت   2008وطوال عام   . اإلنمائية ة من أجل تعزي هام
طة التي أقودها من    شََّنوتعد الحملة المُ  . الرآيزة اإلنمائية لعمل المنظمة   

ة   داف اإلنمائي ن األه ا م ة وغيره ة لأللفي داف اإلنمائي وغ األه أجل بل
ويشكل إجراء إصالحات     . يتيالمتفق عليها دوليا، أحد أبعاد استراتيج     

دا           من  إدارية تعزز    ة بع ا  قدرة المنظمة على تحقيق البرمجة الفعال ثاني
ا  اَقش هام ر ُين ذا التقري ي ه ا ف تراتيجيتي  . الحق ث الس د ثال اك بع وهن

ز  ي العمل من أجل تعزي ل ف ر من اليتمث در أآب ين صالت وجود ق ب
م المتحدة، و         ة األم وم منظوم يما من خالل     الاألنشطة اإلنمائية لعم س

سد الفجوات          دمت توصيات ل ي والتي ق ة ل عمل لجنة السياسات التابع
ر  سياسات والب ي ال ة   اف ادرات اإلنمائي ي المب دة لمج ف م المتح . ألم

وى مع                 أخيراو ة شراآات أق ى إقام م المتحدة عل ، ُأشجع منظومة األم
ى تكم ادرين عل سيين الق دان  ليأصحاب المصلحة الرئي ي مي ا ف عملن

ك    . نومية، بما في ذلك شرآاء التنمية الجدد والصاعد       التن آما يشمل ذل
ة،           دوائر األعمال، والمجتمع المدني، وغير ذلك من الجماعات الخيري

 .وهي قطاعات تناقش أدناهالمنظمات اإلقليمية، فضال عن 

 
 
 م واألمنالالس -باء  

 

تم - 32 ا  يتح ائج علين ق نت وغأن نحق ن بل ا م ر أمتمكنن الم أآث ا ع . ن
الم، حمل        و في العام الماضي،     ،ومرة أخرى  في أماآن عديدة حول الع

ب ال سالح ال الكت ال ال زرع، ماألطف م ُت ت األرض ول ية، واحترق درس
ة  وُح رادات الوطني ت اإلي راض اول ى  ألغ سالح ال عل ى ال اق عل إلنف

صحية  ة ال يم والرعاي ى    . التعل ق عل رش ُينف ل ق ق وآ ل روح ُتزه فك
 .جيال المقبلةمسروق من األ الحرب

م المتحدة       قد  و - 33 دم    ُطلب إلى األم ساعدة في ال     أن تق ى  عي  سالم إل
تعزيز الحوار والمصالحة على جبهات عدة من بينها         وأتحقيق السالم   

ال،          السودان، والصومال، والعراق، وميانمار، والشرق األوسط، ونيب
شاد              ا الوسطى، وت ة أفريقي دا، وجمهوري ، وسري النكا، وشمالي أوغن

ا  ة، وغيره صحراء الغربي ذت  . وال ا واتخ ت جهودن كاال وتنوع أش
سانية،          ،عديدة ة اإلن شارآنا   فباإلضافة إلى المساعدة اإلنمائية والمعون
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سالم، و   ة ومفاوضات ال ية الوقائي ي الدبلوماس لنا ف ظ  أرس ات لحف بعث
 .جهود بناء السالم في أعقاب الحروبساندنا السالم، و

 
 
 ية ودعم عمليات السالمالوقائالدبلوماسية  1 

 

ا  - 34 ال أو  يحيثم دلع القت ال  يون د احتم ه، الج الل  ندالع د إح يعتم
ى      اف عل ة المط ي نهاي دائم ف سالم ال ى  ال لِ إل ية  التوص ول سياس حل

صدرا   ل م ي تمث ضايا الت زاعل للق و    . لن ا ه د م م وتعقي د ازداد حج وق
سالم، ب صنع ال ام ل ة ومه ية ووقائي ام سياس ا من مه ا مطروح علين ينم

دة        م المتح ة األم ز آللي ن تعزي ك م ب ذل ا يناس ار م ال انتظ د لو. ط ق
ة           أ سياسية التابع شؤون ال  وردت المقترحات الرامية إلى تعزيز إدارة ال

ر         ا لألمانة العامة في    يألمم المتحدة ومبررات ذلك بالتفصيل في تقري
ه   ذي قدمت ة  ال ة العام ى الجمعي ي  ) Corr.1 و A/62/521(إل صادر ف ال

شرين انيت وفمبر / الث ذ  . 2007ن ى ه ر إل ي أنظ ات وإنن ه المقترح
ا   اباعتباره بق إدخاله ي س تكمال اإلصالحات الت ا الس صرا حيوي  عن

سالم ظ ال دة لحف م المتح ات األم ى عملي ا و،عل ذلك باعتباره ن آ  م
ى      . أولوياتي العليا  ا،  فعالي تحسين وتحتاج األمم المتحدة إل يس فقط     ته  ل

ت النـزاع والتعامل مع ما ينجم عنها من        في تحقيق االستقرار في حاال    
ائل        ا بالوس شوبها وحله ع ن ي من ضا ف ن أي ة، ولك سانية جانبي ار إن آث

سياسية دان . ال ي مي ا فف ـزاعات وحله شوب الن ع ن ر من ا يعتب ن ، مم م
اق    ن الميث ة ع سؤوليات المنبثق ى   ،الم ة إل ن بحاج ا  نح سين أدائن  .تح

سي        تكتسي  و شؤون ال ز إدارة ال ة   اسية  مقترحات تعزي من  أساسية   أهمي
ذا                    أجل   ة في ه ر فعالي دور أآث م المتحدة من االضطالع ب ين األم تمك

ال  مالمج صوص،     . المه ه الخ ى وج ات، عل ذه المقترح ستجيب ه وت
ى دعوة إل ي  لل ة ف ادة الفعالي ية   زي ل الدبلوماس ن قبي تخدام أدوات م اس

دة    “الوقائية والوساطة و   ة     ”المساعي الحمي ا خدم وم به دول ل ل التي أق
 .شرآائنا في المنظمات اإلقليميةلاألعضاء و

وطا هام   - 35 ل ش ا بالفع وعي، قطعن دعم الط ضل ال ذ اوبف ي تنفي  ف
ه  قرار  ال ام    الذي اتخذت دول األعضاء ع ى    2005ال درتي عل ز ق  بتعزي

سوية المنازعات      ةطاالقيام بالمساعي الحميدة، بما في ذلك الوس       .  في ت
اطة    دعم الوس دة ل دينا اآلن وح ت دول ل،   خل شغيل الكام ور الت ي ط ف

اد    اهزين لإليف اطة الج راء الوس ن خب اطي م ق احتي سريع وفري ي ال ف
ة              دول األعضاء والمنظمات اإلقليمي م المتحدة وال . خدمة مبعوثي األم
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تعانة              ا االس ة ويمكنن ولدينا شراآات تزداد متانة مع المنظمات اإلقليمي
ول س     اد حل ي إيج ساعدة ف راء للم ن الخب ة م ات بمجموع لمية للنزاع

 .ومنع نشوبها

ي  - 36 ام الماض ي الع تطاعت الم، وف ة ناس ساعد ظم دول أن ت ال
سالم    ا ملموس ا دعم أن تقّدم األعضاء بالدبلوماسية الوقائية و    ات ال   لعملي

االت  ن الح ر م ي آثي ن  . ف دعم م ال، ب ال، نظمت نيب بيل المث ى س فعل
س             ة تأسي شكيل جمعي ة لت ات تاريخي ية، وشرعت   األمم المتحدة، انتخاب

ى   ال إل ي االنتق ستقبلاآلن ف دم ا  .  سياسي جدي ة أفريقي ي جمهوري وف
ة التحضير إلجراء حوار وطني            ،الوسطى وعقب  .  قدمنا الدعم لعملي

م   ا، دعمت األم ي آيني ات ف راء االنتخاب د إج ال العنف بع دالع أعم ان
ام  ين الع ا األم ام به ي وق اد األفريق ا االتح ي قاده دة الوساطة الت المتح

اة          مكنتهي وساطة   لسابق آوفي عنان، و   ا ادي مأس ا من تف شعب آيني
ر وثي       . أآب ل مبع ور، واص ي دارف ي ف ل سياس اد ح ى إيج عيا إل وس

شجيع                 ة للت اد األفريقي في محاول الخاص العمل بشكل وثيق مع االتح
ل  فيعلى التماسك، وبناء الثقة، وإحراز تقدم        قضية   قضايا رئيسية مث

د    يع قواع ع توس ن، م دعم الوطني األم ي . ة والدولية واإلقليميةال وف
ع،                ى أرض الواق ة عل ة األمني دهور الحال رغم من ت الصومال، على ال

دما،   سياسية ق ة ال دفع العملي ة ل ودا حثيث ي الخاص جه ذل ممثل ا بينب م
تقرار التي من الممكن                  يستمر وة تحقيق االس  وضع خطط طوارئ لق

سالم في وقت الحق            إذا سمحت الظروف    ،  تشكيلها، ولعملية لحفظ ال
ذلك ث  . ب رص، حي ي قب ر وف ادتهمأظه ددا القبارصة وق ا متج  حماس

ية ة تحضيرية  وإرادة سياس ي إطالق عملي دة ف م المتح اعدت األم ، س
 .وتيسيرها بقصد الوصول إلى مفاوضات آاملة

ة   - 37 ة الدولي شاء اللجن ضةوبإن ي  لمناه اب ف ن العق الت م  اإلف
رة لتفكيك الجماعات اإلجرامية التي تهدد      محاولة مبتك بدأنا  غواتيماال،  

شق األنفس ي تحققت ب د المكاسب الت ا بتبدي سالم أفعاله ة ال ي عملي . ف
ا في         في   وبناء على طلب من الحكومات        يا الوسطى، افتتحن عشق  آس

اد يا أب ي آس ة ف ية الوقائي ي للدبلوماس دة اإلقليم م المتح ز األم ، مرآ
ساعد     ة م ه والي ندت ل طى، وُأس ذهالوس اتة ه ة   الحكوم ي مواجه  ف
لمية رق س شترآة بط دات الم راق، . التهدي ي الع اوف دي قبلن  تح

ام   تستدعي  معززة  والية  االضطالع ب  ر في          قي دور أآب م المتحدة ب األم
وار    شجيع الح راقيين، وت ين الع صالحة ب سياسي والم وار ال ة الح إقام

  .يهااإلقليمي والمساعدة في تسوية مشكلة الحدود الداخلية المتنازع عل
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تُ  - 38 ط، عمل شرق األوس ي ال ة  وف ة الرباعي الل المجموع ن خ  م
ى                اه الوصول إل ومع مبعوثيي في المنطقة على مواصلة الدفع في اتج

شاملين  ن ال سالم واألم ان   . ال ي لبن يس ف اب رئ ى انتخ اق عل ا االتف أم
رائيل و     ين إس رة ب ر مباش ات غي راء محادث ة  وإج ة العربي الجمهوري

ا  فقد أعط  السورية ر            ي ة    بعض أسباب األمل في تغي األوضاع،  دينامي
رائيليين      ين اإلس الم ب اق س ى اتف ل إل عى للتوص ت أس ا زل وم

 . والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن
 
 حفظ السالم  2 

 

م المتحدة      أساسية  حفظ السالم وظيفة     - 39 شكل  . من وظائف األم وت
سالم      ق ال ق تحقي ى طري مة عل وة حاس سالم خط ظ ال ات حف عملي

 مساعدة الجهات الفاعلة الوطنية في وضع         فيفلها دور هام    . ستدامالم
ذها و   سالم وتنفي اء ال تراتيجيات بن ي تاس ل ه ع بالعم  ةفرقأشراآة م

دة القطري   م المتح ن     ةاألم ا م ة، وغيره ة الدولي سات المالي ، والمؤس
 .الشرآاء الدوليين

ستين ل       الجاري،  في العام   و - 40 ذآرى ال م عمل األ  الذي يصادف ال  م
التابعة حفظ السالم، تقود إدارة عمليات حفظ السالم        ميدان  المتحدة في   

م المتحدة    ة في األم ة العام ر من  19لألمان ضم أآث ة ت  130 000بعث
دولة  117من النساء والرجال، منهم قوات وأفراد شرطة ساهمت بها          

ي   ضوا، وتغط ات ب ع ذه العملي والي   ه غ ح ة تبل ن  7ميزاني ين م  بالي
 .يات المتحدةدوالرات الوال

ة  - 41 مانا لتلبي سالم      وض ظ ال ا لحف ى عملياتن ة عل ات الحالي  الطلب
 في إعادة هيكلة إدارة     التعقيد، شرعتُ بصورة تناسب هذا الحجم وهذا      

شاء        عمليات حفظ السالم   ك إن داني،       ، بما في ذل دعم المي دة لل إدارة جدي
ات  إدارة ع إطار    مكتب سيادة القانون ومؤسسات األمن في         إقامةو ملي

ة  حفظ السالم، و   ة، و     تشكيل أفرق ات المتكامل عدد من    استحداث    العملي
د     اإلوضعت  قد  و. اآلليات الجديدة المشترآة   دارة الصيغة النهائية للعدي

ه      ى وج ا عل ية، ومنه سنة الماض ي ال ية ف ادئ األساس ائق المب ن وث م
ي  الخصوص  درج ف ى الم دأ األساسي األعل ات “المب ادئ وتوجيه مب

سالم       األمم المت  دة في حفظ ال دم         . ”ح ضا إحراز تق وتواصل اإلدارة أي
 .2010بشأن خطة إصالح عمليات السالم حتى عام 



25 
 

ظ  - 42 ات حف دمت عملي ر، ق ذا التقري شملها ه ي ي رة الت وخالل الفت
سالم     ضية ال اق لق ع النط ا واس سالم دعم ستان   . ال ايتي وأفغان ي ه فف

سي في      وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اضطلعت عملياتن     ا بدور رئي
تقرار                  ة من عدم االس دعم العمليات السياسية بعد أن شهد بعضها حال

يا             . بين الصراع والسالم   م المتحدة أساس وفي آوسوفو، بقي دور األم
ة، وتكيفت         في تهيئة البيئة السليمة واآلمنة ودعم االستقرار في المنطق

ين من   ع لتمك ى أرض الواق رة عل ة المتغي ع الحال ا م ات عملياتن ظم
ر ضمن   ي أآب دور عمل ام ب ن القي ي، م اد األوروب ل االتح ة، مث إقليمي
ن   رار مجلس األم ده ق ذي اعتم وفو، ال ز آوس اد إزاء مرآ ار الحي إط

 .وتحت سلطة األمم المتحدة الكاملة) 1999 (1244

ذلها المؤسسات         - 43 آما دعمت عمليات حفظ السالم الجهود التي تب
ل  تعادة آام دول الس ة لل لطتهاالتابع وة . س ضطلع ق ثال، ت ان م ي لبن فف

وات المسلحة             سير عودة الق سي في تي دور رئي األمم المتحدة المؤقتة ب
ة        ي تهيئ اني، وف ر الليط وب نه ة جن ة الواقع ى المنطق ة إل اللبناني
ل        ن العم م م ل الحك ين هياآ سؤوليتها، لتمك ة م ي منطق روف، ف الظ

 .بصورة طبيعية

 الشرآاء الرئيسيين لتوفير دعم      وتعمل عمليات حفظ السالم مع     - 44
اظ               وطني في مجال الحف أآثر شمولية للجهود المبذولة على الصعيد ال
ة   سجون، وإزال دل وال الي الع ي مج درات ف اء الق ن، وبن ى األم عل
رامج     صميم ب رات وت ية والمتفج ام األرض ن األلغ رب م ات الح مخلف

ذها         اج وتنفي ادة اإلدم بي   . التسريح ونزع السالح وإع ى س ال،   فعل ل المث
م المتحدة وأطراف                    ة لألم زة مختلف ألف من أجه راء تت ة خب قامت بعث

ور    ى تيم ارة إل ة بزي هر آذار  -خارجي ط ش ي أواس شتي ف ارس / لي م
شأن      ) ، المرفق S/2008/329(وأصدرت تقريرا    املة ب تضمن توصيات ش

انون        يادة الق الحفاظ على األمن، وقضايا أوسع تتعلق بإصالح قطاع س
تتباب األ نواس شر  . م راع بن ة اإلس ى آفال ة إل ن الحاج ا م وانطالق

ة     ار بعث ي إط شرت ف ة ون رطة دائم وة ش شئت ق شرطة، ُأن صر ال عن
ات  ساعدة هيئ شاد لم ا الوسطى وت ة أفريقي دة في جمهوري م المتح األم
شرطة           ابع لل إنفاذ القانون التشادية على إنشاء وتدريب عنصر خاص ت

 .في تشاد

ام  - 45 ي ع ت ع2008و ف ز  ، قام ضا بتعزي سالم أي ظ ال ات حف ملي
ايير                ة المع ق ترجم سان عن طري قدرات الدول على حماية حقوق اإلن

ة           وائح وسياسات وطني وانين ول ى ق دمت  . الدولية لحقوق اإلنسان إل وق
البعثات المشورة بشأن قوانين تهدف إلى ضمان حماية حقوق اإلنسان          
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ر   ز اإلج ى تعزي اعدت عل ا س يراليون، آم دي وس ي بورون اءات ف
 .القضائية في ليبريا

سنة الماضية    - 46 هدت ال ة، ش ا الحالي م عملياتن ى دع وباإلضافة إل
ور                    ة دارف ا عملي ى اآلن، وهم دا حت ا تعقي ر عملياتن نشر اثنتين من أآث

شاد ة ت ا الوسطى/وعملي ة أفريقي اري . جمهوري شار الج ستفيد االنت وي
فقد قدم فريق   . مللعمليتين من أفكار مبتكرة جديدة في مجال حفظ السال        

العمليات المتكاملة األول في مقر إدارة عمليات حفظ السالم الدعم إلى           
ور،  ي دارف ي ف اد األفريق دة واالتح م المتح ين األم ة المختلطة ب العملي

ذها   ة وتنفي شار متكامل ة انت م خط وثين   . لرس دعم للمبع دم ال ا ق آم
ي  دة ف م المتح ي واألم اد األفريق ابعين لالتح ين الت ودهم الخاص  جه

ة المفاوضات    ول طاول راف ح ع األط ى جم ة إل عنا . الرامي د وض وق
ل     ي العم ساعدة ف ي للم اد األوروب ع االتح رة م راآة مبتك ات ش ترتيب

 .الذي نقوم به في تشاد

ى اآلن            - 47 ا حت ومما يؤسف له أن النجاحات العديدة التي أحرزناه
ا سيتين هم سألتين رئي ا عن م ديا ناجم ه تح اال: تواج ود ح ر وج ت غي

املين                مقبولة من سوء السلوك الجنسي من جانب بعض عناصرنا الع
 .في حفظ السالم، وعدم التوافق بين الواليات والموارد

ع               - 48 دان لمن ر وفي المي وقد ُأنجزت أنشطة واسعة النطاق في المق
م             ل موظفي األم ومعالجة االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي من قب

الغ  : األنشطة ما يليوتشمل هذه   . المتحدة التدريب، وتبسيط آليات اإلب
م                ة والتواصل، سواء لموظفي األم شطة للتوعي وتعزيزها، وتنظيم أن
صدي      دة للت ة رائ ام بحمل ضيف، والقي د الم سكان البل دة أو ل المتح

اء تجمام /للبغ ه واالس شطة الترفي ة أن اري، وإقام واتفقت . الجنس التج
ضاء أ    دول األع ة وال ة العام ذآرة     األمان د لم وذج جدي ى نم ضا عل ي

ر    لطة أآث دة س م المتح يح لألم وات يت ساهمة بق دان الم ع البل اهم م التف
سي تغالل الجن ة للتصدي لالس دول األعضاء . موثوقي ا اعتمدت ال آم

ة      . استراتيجية شاملة تتعلق بمساعدة الضحايا     ونحن في حاجة إلى آفال
ة،      أن تأخذ األمانة العامة والدول األعضاء المسألة         زم من الجدي ا يل بم

ا        ى القضاء نهائي وإلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سعينا الحثيث إل
 .على اإلفالت من العقاب

ا،        - 49 ساع نطاقه ا وات د عملياتن ة تعقي د درج ى تزاي را إل ونظ
ن       د م شر العدي يط بن ي تح ة الت سياسية واألمني روف ال عوبة الظ وص

دولي الي        ر من أي وقت مضى          العمليات، يجب على المجتمع ال وم أآث
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شرطة      . أن يعزز التزامه بتلك العمليات     راد ال فالمساهمات بالقوات وأف
. والكثير من الدول األعضاء يتحمل بالفعل عبئا يتجاوز الحد        . محدودة

ى               اء المفروضة عل ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، ما زالت تتزايد األعب
ى األما راد شرطة وعل وات وأف ساهمة بق دان الم ةالبل ة العام ي . ن وإنن

ن وراء   شترك م دف الم ى اله اظ عل ى الحف دول األعضاء عل أحث ال
سياسية مع          . عمليات حفظ السالم   شارآة ال وهو ما يتطلب استمرار الم

وفير               ين حفظه، وت األطراف ذات الصلة، بحيث يكون هناك سالم يتع
ى              سالم إل م المتحدة لحفظ ال ات األم ى ترقى عملي الموارد الالزمة حت

 .وى اآلمال التي تعقدها عليها الفئات األآثر ضعفامست

 
 
 بناء السالم 3 

 

دة من التحديات،             - 50 تواجه البلدان الخارجة من النـزاع طائفة فري
دان        ذه البل إن ه ة، ف وما لم يتم تحديد هذه التحديات والتصدي لها بفعالي

اء  وتساعد أنشطة ب  . تواجه خطرا آبيرا يتمثل في االرتداد إلى العنف        ن
دائم    سالم ال س ال اء أس سالم، وإرس ات ال ز اتفاق ى تعزي سالم عل ال
دول المتضررة من             والتنمية المستدامة، وتلبية االحتياجات الخاصة لل

اء          2006وفي عام   . النـزاعات دة لبن ة جدي ، أنشأت الدول األعضاء بني
سالم وصندوق                اء ال السالم تتألف من لجنة بناء السالم ومكتب دعم بن

ذه المؤسسات تطوير            . سالمبناء ال   ام الماضي، واصلت ه وخالل الع
 .أساليبها في تقديم الدعم للبلدان الخارجة من النزاع

ى                - 51 سالم، عل اء ال وقد دّللت لجنة بناء السالم، بدعم من مكتب بن
ر      ي تنظ دان الت ام المتواصل للبل ا االهتم ة بإيالئه ن قيم ضيفه م ا ت م

ا       فالحالتان ا . اللجنة في حالتها   ة، وهم ألوليتان المعروضتان على اللجن
ا     سألة غيني ا م يراليون، تبعتهم دي وس انون   -بورون ي آ ساو ف  بي

سمبر/األول ي  2007 دي طى ف ا الوس ة أفريقي سألة جمهوري  وم
ران ه /حزي يراليون      . 2008يوني ي س ام ف دور ه ة ب ت اللجن وقام

ى   دي عل ي بورون اعدت ف ا س ة؛ بينم ة االنتخابي ي العملي ساعدة ف  بالم
انوا                  ذين آ سيين ال اء الرئي ين الفرق تجنب أزمة آبرى بتيسير الحوار ب

سدود   ق م ى طري ان إل ي البرلم لوا ف د وص ذلك  . ق ة آ ورت اللجن وط
ا في              تراتيجية، بم أدواتها المتعلقة ببناء السالم من أجل المشارآة االس
ذلك آلية للرصد والمتابعة لقياس التقدم المحرز في ضوء االلتزامات           

 . في األطر االستراتيجية الخاصة بكل بلدالواردة
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اء  صندوق  واصل الماضي، العام وخالل - 52 سالم  بن ة  وفيرت  ال  آلي
 دعم  من  استفاد وقد .المبكرة السالم بناء مبادرات لدعم حاسمة تمويل
دول  من  قوي مالي ا  بتبرعات  وعودا  وسجل  األعضاء  ال  267 قيمته
دة  مصدرها ة،المتحد الواليات دوالرات من دوالر مليون  نوعة تم قاع
رادى  من 44 نحو من تتشكل دان  ف د . المانحة  البل دم  ُأحرز  وق ر  تق  آبي
تراتيجية  جُهوالُن الصندوق بين الروابط تعزيز في ة  االس اء  المتكامل  لبن

ال،  سبيل فعلى. اللجنة تتبعها التي السالم ل  تخصيص  حظي  المث  تموي
سماح  مع فوري بدعم بيساو - لغينيا أولي سه  الوقت  في  ال ة  نف  بمواءم
ضل ى أف دى عل ل الم ين الطوي صندوق ب تراتيجية ال اء واس سالم بن  ال

 . بشأنها اللجنة تتداول التي المتكاملة

افة - 53 ى وباإلض ديم إل دعم تق الي ال دان الم ي للبل ا  الت ر فيه  تنظ
سالم  بناء جهود دعم في فعاال استخداما الصندوق استخدمُت اللجنة،  ال
ي دان ف ي البل ست الت ى لي دول عل ال ج الي األعم ة، الح ا للجن  ومنه

ة ا جمهوري ا الوسطى أفريقي ال وليبري د. ونيب ا، أصدرُت وق  من تكليف
يم  إجراءب السالم، بناء دعم مكتب خالل صندوق  خارجي  تقي يهدف   لل

ى النظر في  دروسإل ستفادة ال سنتين خالل الم ياألولي ال ه من نت  عمل
 .سواء حد على لحفازوا االستراتيجي دوره تعزيز ولزيادة

اء - 54 سالم وبن يس ال رد ل ة  “ مج اء مادي ة بن وف: ”عملي ة ه  عملي
ر  على تنطوي ة  حول  المواقف  تغيي ـزاعات      آيفي إذا . التعامل مع الن  ف
ان ل آ ع التعام ات م ا، الحرب تبع إن مكلف ز ف درتنا تعزي ى ق ل عل  ح

دل  مبكر  وقت  في النـزاعات ا  ب ى  ترآه ّد    الحق  وقت  إل  ىأذآ  من يع
تثماراتاال ي س ن الت وم أن يمك ا نق ذا. به سبب، وله إنني  ال زمف  ملت

ا  التزاما ز  عميق ة  مؤسساتنا  بتعزي اء  المعني سالم  ببن ة  ال ل  وبكفال  التأهي
 .المتغيرة االحتياجاتلها لتلبية  األمثل

 
 
 الشؤون اإلنسانية -جيم  

 

في جميع أنحاء   ” احتياجا “و ضعفاالسكان   فئات أشد بعض إن - 55
ـزاعات  من  نتضرروي الذين أولئكهم   العالم وارث  الن ة  والك  .الطبيعي

الرغم ن وب د م ديات تزاي ة، التح د العالمي ع فق ع قط ساني المجتم  اإلن
رىخطوات ي  آب ديم ف ساعدة تق ساءلة، تخضع م سم للم ات، وتت  بالثب
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صلو ي ت ت ف ع .المناسب الوق ك، وم لة يجب ذل ز مواص ذه تعزي  ه
 .متواصلة وإصالحات إضافية بموارد الجهود

ادات إن - 56 ر الزي سبوقة غي ي الم عار ف واد أس ة، الم ذي  الغذائي ال
ود، ل يالزراع القطاع    في الستثمارا هبوط آثارها يعمق د  عق قلصت   ق

رص  صولف ات ح ين مئ ن المالي اس م ى الن ذاء عل ي. الغ ار وف  إط
صدي ة الت رة، لألزم كلُت األخي ة ش ل فرق ة عم ستوى رفيع ة الم  معني
ة،  ذائيالغ األمن بأزمة د  العالمي ةُ    وق  شامال  عمل  إطار  وضعت الفرق
ضع ين ي دينا ب ة أي ق خريط حة طري ة واض ة لكيفي ة معالج . األزم

د ورحبت دول من العدي شامل العمل بإطار ال ي. ال ك، غضون وف  ذل
ستجيب ات ت م منظم دة األم ة المتح ةللحال ى.  الملّح بيل فعل ال، س  المث
ن امج تمك ة برن المي األغذي ن الع ع م ين 3 جم ن بالي  دوالرات م

غ     أصل  من المتحدة الواليات ين  6مبل الزم  دوالر بالي ام  ال . 2008 لع
د صت وق ا خص دره احتياطي ون 100 ق ن ملي ات دوالرات م  الوالي

دة ن المتح زي صندوقال م ة المرآ وارئ لمواجه ساعدة الط ي للم  ف
واد  أسعار  بارتفاع تتصل جديدة إنسانية احتياجات تمويل ة  الم . الغذائي
ا ذلك، إض تفة ل ة أطلق دة ل منظم م المتح ةاألم ة ألغذي داء والزراع  ن
د  المتحدة الواليات دوالرات من دوالر  بليون 1.7 لجمع دان  لتزوي  البل
 . الزراعي الدعم من أخرى وأشكال بالبذور المنخفض الدخل ذات

المتطرفة من   الجوية الظواهر آما شهد العالم ارتفاعا آبيرا في      - 57
ث  ددحي د هاع ع ،هاتوش ا م نجم م ا ي ن عنه د م ي  تزاي ددف راء ع  الفق

ضانات  الجفاف من المتضررين ام  في  و .واألعاصير  والفي  ،2007 ع
ا  14 آان ل،يمث لها يسبق لم عاجال نداءا 15 المتحدة األمم أطلقت  منه
يا  أفريقيا في األحوال الجوية المتطرفة   لموجات استجابة ا  وآس  وأمريك
 . الالتينية

ان - 58 ص وآ رجس اراإلع دة ن ن واح ر م وارث أآب ي الك ام ف  ع
 من  اآلالف عشرات  وحصد مايو/أيار في ميانمار ضرب فقد ،2008
ق األرواح رارا وألح ة أض الماليين فادح رزت.ب ذه  وأب ة ه  ،الكارث

شاآل ي والم ت الت املين اعترض ي الع ال ف ة مج ة اإلغاث ي الدولي  ف
ول  ر  أول الوص ى األم وبين  إل ز  المنك رورة تعزي راآ ، ض ع تناش  م
ة  الحكومات  مع  عمل الو اإلقليمية المنظمات ات  لتهيئ  تفضي  عمل  بيئ

ى ى حصولها إل ساعدةال عل ةال م ا .فعال ّي آم زال نب ذي الزل  ضرب ال
ة شوان مقاطع صينية، سي ان ال ك وآ ي ذل ار ف ايو/أي ضا، 2008 م  أي
ف وارث أن آي ا الك اوز أن يمكنه درات تتج دان ق رى البل سها  الكب نف
ان الكارث اتانه وأآدت. ارثالكو مواجهة على رة  بوضوح  ت  أخرى  م
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وارث  خطر  من  للحد  الحكومات  مع وثيق بشكل العمل أهمية  من  الك
 .)4(2015-2005 للفترة هيوغو عمل إطار تنفيذ خالل

 - تيمور  في النسبي واالستقرار السالم توطيد من الرغم وعلى - 59
 الكبرى لداخليةا النـزاعات من عددا فإن ونيبال، ديفوار وآوت ليشتي

زال ال ال، ي ع متواص ا م ه م ك يعني ن ذل ود م داد وج رة أع ن آبي  م
اجون  الذين المدنيين ى  يحت ساعدة  إل سانية  الم ة  اإلن اجلتين  والحماي  .الع

ساعدة  زالت  وال ر الم سانيدوائ رى تحديات واجه ت ةاإلن ل آب  في تتمث
شريد سري، الت ات الق د وانتهاآ انون قواع ساني الق دولي اإلن يال ال  ت
 المساعدات  وصول  وضمان الجنسي، والعنف ،القتالية األعمال تحكم

 . عوائق ودون آمنة بصورة اإلنسانية

اك - 60 ن ال امليون 36 وهن شرم ضررينال ب ن مت ـزاعات م  الن
سلحة يس الم امهم ل ار أم ر خي ر آخ رب، غي واء اله ل س دود داخ  الح
ام  نهاية في ف .خارجها  إلى أو الوطنية ين  عدد  صل ، و 2007 ع  الالجئ

غ . طفالمن األ  نصفهم من أآثر شخص، ماليين 9.9 إلى العالم في  وبل
وع شردين مجم ا الم ي داخلي الم ف والي الع ون 26 ح  الو ،شخص ملي

 .ارتفاع في العدد زالي

 معالجة إلى الرامية جهودال وشرآاؤها المتحدة األمم وضاعفت - 61
اع سانية األوض ي اإلن ستان ف راق أفغان سطينيةا واألرض والع  لفل
ى  الوصول األمن انعدام يعرقل حيث المحتلة د  إل  األشخاص  من  العدي

ى. للخطر المعرضين بيل فعل ال، س ان المث ي آ هرا عشر الثن ن ش  م
ة  السلع حرآة على المفروضة القيود واد  التجاري ة  وم سانية  اإلعان  اإلن

ا  غزة  إلى دخوال واألشخاص، ا،  وخروج ة  عواقب  منه سبة  وخيم  بالن
نهم  المائة في 75الذين يعتمد    كان،الس لرفاه ى  م ساعدة  عل ة  الم  .الدولي
ة  تصاعد  من الرغم وعلى دام  حال ستان،  في  األمن  انع يما   أفغان  وال س
امج  تمكن الجنوبية، المقاطعات في ة  برن المي  األغذي  الوصول  من  الع
 . 2007 عام في مستفيد نييمال 6.8 من يقرب ما إلى

ساعدة   زالت وال - 62 ساني ا دوائر الم شارآة  شاركت  ةإلن ة  م  في  فعال
ر  من  بعض  حيث يوجد   أفريقيا، في البلدان من عدد ات  أآب  في  العملي

ة و جمهوري ة الكونغ سودان الديمقراطي صومال وال ى .وال ة وتبق  عملي
 من 14 700 وتضم العالم، في نسانيةللمساعدة اإل  عملية أآبر دارفور
املين ي الع ال ف ة مج سانية المعون دمون اإلن ساعدةا يق ى لم  4.27 إل

زال  ال حين  وفي  .المتضررين  األشخاص  من  يينمال  هشا  الوضع  ي
                                                            

 )4( A/CONF.206/6 و Corr.1 2، الفصل األول، القرار. 



31 
 

ين شمال ب وب، ال اد والجن ا ع رب م ن يق ون م ن ملي شردين م  الم
 .السودان جنوب إلى والالجئين

وفر  الذي الطوارئ، لمواجهة المرآزي الصندوق تجاوزوقد   - 63  ي
ة  األزمات  حال  فييمكن التنبؤ به     تمويال ة،  واألزمات  المفاجئ  المهمل
ة  ون  عتب ن  دوالر البلي ات  دوالرات م دة  الوالي ن  المتح ات م  التبرع

ة ذ المعلن شائه من ي إن ام ف ك2006 ع ي ، وذل ؤتمر ف انحين م ي الم  ف
انون سمبر/األول آ يقترب ،2007 دي ن وس دف م دد اله صر المح  لعن
َن سنوية حالم و ال ن امليون 450 وه ات دوالرات م دة الوالي ي المتح  ف
 ووزع. عضوا  دولة 90 من أآثر من تعهدات وردت وقد. 2008 عام

صندوق ا ال و م ى يرب ون 800 عل ن دوالر ملي ات دوالرات م  الوالي
 على األعضاء الدول جميع أشجع وإنني. بلدا 60 من أآثر في المتحدة
ة  األطراف  المتعددة القدرة هذه في اإلسهام مواصلة  مجال  في  والفعال
 .اإلغاثة توفير

 

سان  -دال   وق اإلن انون ،حق يادة الق ادة  ، وس ع اإلب  ومن
 الحكم الرشيد الديمقراطية و و،الجماعية ومسؤولية الحماية

 

انون     ،إن احترام حقوق اإلنسان    - 64 ع   ، وآفالة العدل وسيادة الق  ومن
ة   سؤولية الحماي اء بم ة والوف ادة الجماعي ة ،اإلب ة الديمقراطي  وإقام

سؤوليات و يد م م الرش ية تقالحك ضاء  عأساس دول األع اتق ال ى ع  عل
ة  اتق وآاف ى ع سهاعل دة نف م المتح سؤوليات . األم دديتوهي م اح   به

ر عدال    بلوغ  معنى تحقيق النتائج من أجل       الم أآث د سنة   . ع  2008وتع
سان    وق اإلن سنوية     : سنة محورية بالنسبة لحق ذآرى ال فهي تصادف ال

سان    عتماد اإل الستين ال  د . )5(عالن العالمي لحقوق اإلن  دعوت أسرة     وق
اذ   ذلها واتخ ي تب دعوة الت ود ال ز جه ى تعزي ا إل دة آله م المتح األم
ل    ب عم ة جوان ي آاف سان ف وق اإلن اج حق ة إلدم وات ملموس خط

ع        و. المنظمة ا نحن تق ة األصلية      امسؤولية   على عاتقن لنهوض بالرؤي
ر        رؤية تشمل     وهي ،لإلعالن مجموعة واحدة ال تتجزأ من الحقوق غي

 .لكافة البشرالقابلة للتصرف 

 

                                                            

 ).3-د( ألف 217قرار الجمعية العامة  )5( 
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 حقوق اإلنسان  1 

 

ية،    - 65 سنة الماض الل ال ّرني، خ د س هد لق ة  أن أش ار اإليجابي اآلث
ة               ى آلي رة التي ُأدخلت عل ى اإلصالحات المؤسسية األخي المترتبة عل
ة   سان، وتقوي وق اإلن ز مجلس حق ك تعزي ي ذل ا ف سان، بم وق اإلن حق

س         سريعة وتب يط عمل المؤسسات     قدرة األمم المتحدة على االستجابة ال
 . القائمة واعتماد صكوك جديدة لحقوق اإلنسان

ة   مجلس حقوق اإلنسان هذا العام     وقد بدأ  - 66 االستعراض  في عملي
ة              ين دول ين وثالث ذه    . الدوري الشامل، ونظر في سجل اثنت وتكرس ه

ي     س ودوره ف ستقبل المجل سبة لم ا بالن دما مهم ة تق ارالعملي ة  إط  آلي
وق اإلن   ة لحق ة    . سانالمنظم ل نزاه س أن يكف ب المجل ن واج وم

فافية عملي  ات وش ه، واتالتقييم تعراض وطرائق دول  االس ضاع ال إخ
ا    لل سان أو م وق اإلن ايير حق ذ مع ي تنفي رز ف دم المح ن التق ساءلة ع م

ذلك      ف. تراجعسجله ذلك التنفيذ من رآود أو        ام ب  يمكن   اإلخفاق في القي
سنوات           إلى فقدان الثقة وتبدد األمل على      أن يؤدي  ا حدث في ال  نحو م

ن  رة م ل األخي سان أج وق اإلن ة حق ر. لجن م اونظ ى حج اءات إل  ادع
ا       الم، ف    في مختلف أنحاء     انتهاآات حقوق اإلنسان ونطاقه ى ن  إ الع  عل

 .الكاملة  لضمان المصداقية جميعها الحاالت هذهلمجلس أن ينظر فيا

د    - 67 ستمر لوح ز الم ضل التعزي سالم   تيوبف ات ال م بعث  دع
ضا       2006 في عام    تينستجابة السريعة المنشأ  واال ة أي ، تمكنت المنظم

االت    صدي لح وة للت ر ق وارئ أآث ات ط ن االضطالع ببعث وق لم حق
سان  ةاإلن ر متوقع دانغي ي المي رة،  .  ف ة األخي ي اآلون دت وف أوف
ة يم      المنظم ابيع لتقي ة أس ت ثالث ائق دام صي الحق ة لتق اءات بعث  ادع

ات          بانتهاآات جسيمة لحقوق اإلنس    د االنتخاب ا بع ان ارتكبت في فترة م
 . تجميع معلومات مباشرة من مصادر متنوعةلفي آينيا، و

ادة حضور               - 68 ات زي سريعة إحدى تجلي وتمثل وحدة االستجابة ال
دان    ي المي سان ف وق اإلن ال حق ي مج دة ف م المتح ى. األم انون وحت  آ

م المتحدة ل    ، قدمت مفوضية     2007ديسمبر  /األول وق اإل  األم سان  حق ن
دعم  ةال ة و لثماني ب إقليمي ا و 11 مكات ا ُقطري ن  17 مكتب دة م وح
 من موظفي    400 مما يشمل  حقوق اإلنسان في بعثات السالم،       وحدات

ل من      . حقوق اإلنسان الدوليين والموظفين الوطنيين     وينبغي عدم التقلي
ود     ى أن وج شير إل ا ت ك أن تجربتن داني، ذل ذا الحضور المي ة ه أهمي

وق  ب حق ة   مكات ات المعرض ي البيئ دة ف م المتح ة لألم سان التابع  اإلن
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راثن ا ي ب وع ف د يمكن أنلنزاعات للوق ي ق ات الت ا للجه شكل رادع  ي
 .اإلنسان ترتكب انتهاآات حقوق

ل      - 69 ن أج سان م وق اإلن دات حق شأة بمعاه ات المن ت الهيئ وعمل
ا،  اليب عمله ة أس ادة مواءم ادزي ضا أن واعتم أنها أي ن ش رات م  تغيي

شاملتكّم دوري ال تعراض ال ة لالس يل آلي سان ف وق اإلن .  مجلس حق
 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد        ُنقلتكفالة التبسيط،   ل ومتابعة

 .المرأة من نيويورك إلى جنيف

يو - 70 ول13 ف بتمبر / أيل شهودة، اعتمدت ، 2007س في خطوة م
الن   ة إع ة العام دة  الجمعي م المتح شاألم وق ال ق بحق عوب المتعل

ار. )6(األصلية ي أي ايو /وف وق األشخاص 2008م ة حق ت اتفاقي ، دخل
ذلك   و حيز التنفيذ،    )8( وبروتوآولها االختياري  )7(ذوي اإلعاقة  أتاحت  ب

 . طائفة آاملة من آليات اإلبالغ وتقديم الشكاوى والتحقيق

سان          إننا ندَّشن  - 71 وق اإلن ا      .  عهدا جديدا في مجال حق سبق لن م ي فل
دا  اأن حققأب شأن     ن ي اآلراء ب ق ف ع والتواف دولي الواس ول ال ذا القب  ه

سان  وق اإلن ايير حق ال    . مع د االمتث ا لرص ا وآلياتن عنا أدواتن د وس وق
ه   ا  والتشجيع علي ا  . وعززناه ا      أن   اآلن    وعلين سّخر مؤسساتنا وأدواتن ن

 .لتحقيق نتائج لصالح الناس جميعهم، أينما آانوا

 

 سيادة القانون  2 

 

دت - 72 سيادة  األأّآ ة ل ة المرآزي رارا المكان رارا وتك دة م م المتح م
ستمر الطلب  يو. القانون بالنسبة للتنمية البشرية وصون السالم واألمن      

ذا المجال             د   على ما نقدمه من مساعدة في ه وم،      في التزاي ا عن ي  يوم
حت  ث أض ةحي ن       منظوم ر م ا أآث ي م ل اآلن ف دة تعم م المتح  األم

ى   80 دول عل ساعدة ال دا لم ة بل اييرترجم ى  المع ة إل ة الدولي  القانوني
تشريعات وطنية ودعم إعداد الدساتير وإقامة مؤسسات العدل واألطر         

ا      . القانونية ا م ك، فإنن دة        ومع ذل ا نواجه تحديات عدي ى سبيل    . زلن فعل
ى         ساءلة، حت دام الم اب وانع ن العق الت م ة اإلف سبب ثقاف ال، تت المث

                                                            

 .مرفق، ال61/295قرار الجمعية العامة  )6( 

 .، المرفق األول61/106قرار الجمعية العامة  )7( 

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني )8( 
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سام     ة ج رائم الدولي ر الج سبة ألآث سيادة    بالن ر ل ويض خطي ي تق ة، ف
 . القانون في بلدان آثيرة

وفي هذا العام، أحرزت منظومة األمم المتحدة تقدما في تعزيز           - 73
ى           ساق عل سيق واالت قدراتها في مجال سيادة القانون، وفي تحسين التن

ة، ال  اق المنظوم ا   نط ـزاع وم ات الن ي بيئ يما ف ـزاع  س د الن د و. بع ق
ز ق        سعيُت ى تعزي ضا إل سياسات          أي ة في مجال وضع ال درات المنظم

سيقها ك بوتن انون ، وذل سيادة الق دة ل شاء وح سيقي تإن ق التن دعم الفري
شطة               ساق أن ة ات ى آفال المرجعي المعني بسيادة القانون الذي يسهر عل

م المتحدة           ة األم سرني أن    . سيادة القانون على نطاق منظوم  أالحظ وي
ة     في قرار ا   أعربت،أن الدول األعضاء قد      ، عن   62/70لجمعية العام

ساهم            ل تأييدها ع أن ي سان، وأتوق وق اإلن لترتيبات الجديدة في مجال حق
ذي          الذي تدعو إليه،  مشترك  ال تنشيط النهج  دعم ال ة ال  في تحسين نوعي

 . نقدمه إلى الدول األعضاء في مجال سيادة القانون

 
 

 منع اإلبادة الجماعية ومسؤولية الحماية 3 

 

ة      2005ر القمة العالمي لعام      مؤتم تبنى - 74  مفهوم مسؤولية الحماي
ذا   . وأّيده آل من الجمعية العامة ومجلس األمن        ستند ه وم ال وي ى   مفه  إل

يرتكز على ثالث   هو  و.  للسيادة بصفتها مسؤولية   ة تأآيدي ة إيجابي رؤية
ي ائم ه ية   : دع ة األساس سؤوليتها القانوني ضاء م دول األع د ال تأآي

ة      والمستمرة عن حماية سك    ادة الجماعي  ، وجرائم الحرب    ،انها من اإلب
ي ر العرق ا؛ ،والتطهي ن التحريض عليه سانية، وم رائم ضد اإلن  والج

 في الوقت المناسب       االستجابة قبول الدول األعضاء لمسؤوليتها عن        
ة   ى حماي ساعدة عل دة، للم م المتح اق األم ا لميث ة، وفق ة حازم وبطريق

ن   سكان م واع ال ة المُ أن رائم األربع ة   الج زام منظوم اله؛ والت ة أع بين
ات   ذه االلتزام اء به ى الوف دول عل ساعدة ال دة بم م المتح وخالل . األم

زتُ   صرم، أوع ام المن وات      الع اذ الخط ي اتخ دء ف ة بالب ى المنظم  إل
درة         ة والق وافر المرون ة ت دى  التمهيدية لكفال ساعدة      ا  ل ى م ة عل لمنظوم
درة        وأتطلع إ . الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها     ذه الق ة ه ى رؤي ل

 . العامفي أواخر هذاوقد أخذت طابعا مؤسسيا 
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 الديمقراطية والحكم الرشيد  4 

 

اطق، آانت            - 75 بينما حققت الديمقراطية مكاسب في العديد من المن
ات                  دول في إجراء انتخاب اق بعض ال ا إخف هناك انتكاسات يشهد عليه

ادة الق      وفرضحرة ونزيهة،    ود    حاالت الطوارئ، وزي ى ي  استقالل  عل
ة    سياسية والمدني ات ال ا  . وسائط اإلعالم، وقمع الحري د أظهرت لن وق

ى تحديات           التغاضي عن  التجربة أن    ة ينطوي عل ادئ الديمقراطي  المب
ة           . أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة آثيرا ما تتجاوز الحدود الوطني

سات      ز المؤس ي تعزي دة ف م المتح إن دور األم سبب، ف ذا ال وله
 عن عملها في مجال تعزيز السالم       مممارسات الديمقراطية ال ينفص   وال

 . واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان

ذا المجال       في  الجوانب البارزة    ومن - 76 م المتحدة في ه  عمل األم
ال                سية في نيب ة التأسي ة الجمعي دعم لعملي ديم ال ام الماضي تق خالل الع

ات في سيراليون         ة باالنتخاب ة الحال،     .وللسلطات المعني ا   وبطبيع وآم
ة  أن ى   الديمقراطي ات،  ال تقتصر عل إن  االنتخاب ة ف ساعدة االنتخابي   الم

ز                 ليست ى تعزي م المتحدة عل ا األم ساعد به  سوى إحدى الطرق التي ت
ز        الدعم قدمت المنظمة فقد  . الديمقراطية  أيضا عن طريق برامج لتعزي

 . ممارسات الحكم الرشيد والمؤسسات الديمقراطية

ى        - 77 ساعدة إل ة الم دة للديمقراطي م المتح ندوق األم دم ص ويق
ة،   ة والدولي ة واإلقليمي ة والوطني ر الحكومي ة وغي ات الحكومي المنظم
ا        ناديقها وبرامجه ا وص دة ومكاتبه م المتح ك إدارات األم ي ذل ا ف بم
ة      سات الديمقراطي شييد المؤس شاريع لت ل م ة، لتموي ا المعني ووآاالته

يخ وقل وها،وترس ز حق سان، وتعزي ة ل اإلن شارآة آاف ة م كفال
ة   ات الديمقراطي ي العملي ات ف ى و. المجموع د تلق صندوقق ى ال  ، حت

ه اء ،تاريخ ون دوالر90 زه ان .  ملي ديم وآ اني لتق داءه الث ق ن د أطل ق
ا مجموعه        2007مقترحات المشاريع في عام      ا   1 873، وتلقى م  طلب

ن  سبة       137م دني ن ع الم ات المجتم دمت منظم دا، ق ا 85.9بل . منه
 .2008مايو / منتصف أيار حتىمشروعا 86وتمت الموافقة على 

ز       إنني  و - 78 ا بتعزي د التزامه ادة تجدي ى إع أدعو الدول األعضاء إل
سبتمبر، اليوم الدولي للديمقراطية الذي     /أيلول 15يوم  الديمقراطية في   

 . أعلنته األمم المتحدة حديثا

 
 



36 
 

 االتساق على نطاق المنظومة  -هاء  
 

ية      - 79 سنة الماض الل ال ضاء خ دول األع ددت ال ق  -ج ن طري  ع
ذ              االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري آل ثالث سنوات والمنف

ام  ي ع ر   - 2007ف صبح أآث أن ت دة ب م المتح ة األم ا لمنظوم  توجيهه
اءة وفع  ساقا وآف المي     اات ي والع ري واإلقليم صعيد الُقط ى ال ة عل . لي

ال ي يو ذا المج ي ه ا ف ن   ستمر عملن واه م ه وس ذا التوجي دي به هت
ق        ن طري ك ع ي ذل ا ف ضاء، بم دول األع دمها ال ي تق ات الت التوجيه
ساق                 شأن االت ة ب ة العام ة في الجمعي المشاورات غير الرسمية الجاري

 . على نطاق المنظومة

 التي انطلقت في       -’ توحيد األداء ‘ويسرني أن ٌأفيد بأن مبادرة       - 80
اني  انون الث  /آ

دان             ، بن 2007يناير   ة بل ى طلب الحكومات في ثماني دة  اء عل د  -رائ  ق
د أن    المبادرةوأآدت. بدأت تتمخض عن نتائج ودروس مهمة      من جدي

ي ادرة و التبن ام المب وطني لزم وفر  ال صران   ت ة عن ادة الوطني القي
ن       .  لزيادة االتساق أساسيان م المتحدة ل ة األم ومن الواضح أن منظوم

د        ة إال       يتسنى لها تقديم أآبر قدر من ال ات الوطني من خالل    عم لألولوي
ا، و ل مع تعمالالعم سم ب اس و يت ى نح ا عل دراتها وخبراته ن  ق د م مزي

دان          . الفاعلية أن حكومات البل دة وثمة مؤشرات مشجعة ب  شهدت   الرائ
 . زيادة في تنفيذ برامج األمم المتحدة وانخفاضا في تكاليف المعامالت

ة      وعلى صعيد المقر، استمرت مجموعة األ      - 81 م المتحدة اإلنمائي م
شأن ال      ي في إعداد التوجيهات ب وطني    تبن ة   ، البرمجة  ةعملي ل ال  ومواءم

ة      ارات أفرق وض بمه دريب للنه راءات، والت سياسات واإلج م اال ألم
ضاعهم  ين وإخ سقين المقيم ار المن سين اختي ة، وتح دة الُقطري المتح

ش   المجموعة،  حسنتآما  . لهمللمساءلة وتقديم الدعم     ر  وب  من   ،كل آبي
ـزاع  د الن ا بع ي حاالت م تجابة ف ساق االس ستوى ات وة . م اك خط وهن

 تتمثل في آبيرة أخرى على سبيل تعزيز تنسيق منظومة األمم المتحدة          
ام    ة      2007القرار المتخذ في ع م المتحدة اإلنمائي  بجعل مجموعة األم

ة لمجلس رؤساء       زة ثالث م المتحدة   رسميا رآي ة األم ذيين   منظوم  التنفي
ي  ين     المعن داخل ب ن الت د م ل والح مان التكام ل ض ن أج سيق، م بالتن

سيق ي التن ي . هيئت ة ف سينات مهم سيط تح ذا التب ى ه تترتب عل وس
ة،    اق المنظوم ى نط ساق عل دة واالت م المتح داخلي لألم سيق ال التن
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ه    دعممن ال   وسُيحسن في نهاية المطاف      ذي تقدم ى        ال م المتحدة إل  األم
 . الدول األعضاء

را، و - 82 مان      وأخي ى ض ة إل لة الرامي ود المتواص ار الجه ي إط ف
ى الجمع                م المتحدة لالتصاالت عل ق األم الكفاءة واالتساق، يعمل فري
بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك صناديقها وبرامجها           
ة       ة لألمان الم التابع ؤون اإلع ين إدارة ش صة، وب ا المتخص ووآاالته

دة والمكت     م المتح ي األم ة ف ام  العام ين الع ذي لألم ق . ب التنفي ولفري
ر من                  صعيد القطري في أآث ى ال دا  80االتصاالت هذا وجوده عل .  بل

تراتيجيات  ع اس ي وض ق ف هم الفري ية، أس سنة الماض الل ال وخ
ات  ائل والمنتج وغ الرس ك ص ي ذل ا ف ذها، بم صاالت وتنفي االت

ا شرها، فيم سقة، ون ة المت ة لأللف اإلعالمي داف اإلنمائي صل باأله ة يت ي
سان، في          وق اإلن المي لحق ستين لإلعالن الع وتغير المناخ والذآرى ال

 .جملة شواغل أخرى

 الفصل الثالث  

 تأمين المنافع العالمية 
 

صدي    ت - 83 ي الت الم ف ادة الع ا لقي ع يؤهله دة بموق م المتح رد األم نف
ائر         دد س لتهديدات القرن الحادي والعشرين التي تتجاوز الحدود، وته

ش   سائل               . عوباألمم وال ع م ب، أرى أرب دما أنظر في األفق القري وعن
اب،     . مصنفة في هذه الفئة من التحديات    اخ، ومكافحة اإلره ر المن تغي

وإني على اقتناع بأن    . ونزع السالح وعدم االنتشار، والصحة العالمية     
ى                  األمم المتحدة،  دة عل درة فري ة وشرعية وق ا من سمعة عالمي بما له

 غير الدول على حد سواء، لها دور محوري         جمع الدول والجهات من   
ة    افع العالمي أمين المن ة ت م لكفال اون األم ة تع ي آفال ه ف ضطلع ب ت

 .المشترآة لصالح األجيال القادمة

 
 

 تغير المناخ  -ألف  
 

ا       العليايتصدر تغير المناخ قائمة أولوياتي       - 84  منذ أن أصبحت أمين
ا و . عام ق الحك أن الفري د ب سعدني أن أفي ر وُي ي بتغي دولي المعن مي ال

سالم مع آل غور                ،المناخ قد تقاسم، في السنة الماضية، جائزة نوبل لل
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دة    ات المتح سابق للوالي رئيس ال ب ال ةنائ ة  .  األمريكي ت لجن واعترف
ة بتحسين            ة المهم ذه الهيئ جائزة نوبل بااللتزام الثابت منذ عهد بعيد له

ا  ق معارفن ا يتعل ذي  فيم اخ ال ر المن ع بتغي شؤه يرج ى من سان، إل اإلن
ة  دابير الالزم دعائم للت اء ال ل إرس ن أج ا م ةوجهوده ذا لمواجه  ه

 . التغير

ول  - 85 ي أيل بتمبر /وف ورك،   2007س ي نيوي دُت، ف ا، عق  اجتماع
ة،  ة العام امش الجمعي ى ه اخ، عل ر المن شأن تغي ستوى ب ع الم رفي

اخ وحشد        80حضره   ر المن بل معالجة تغي شة ُس الم لمناق ادة الع   من ق
 .الدعم للمضي ُقدما بالمفاوضات

م         - 86 ا األم ي رعته اخ الت ات المن اع لمحادث ذا االجتم أ ه د هي وق
انون األول      ام الماضي، حيث توصلت            /المتحدة في آ سمبر من الع دي

اد           مل اعتم اخ، ش ر المن شأن تغي م ب اق مه ى اتف ضاء إل دول األع ال
المي ج   اق ع داد اتف ة إع ّين عملي ي تب الي الت ق ب ة طري د خريط دي

ة    قد صممت   و.  تغير المناخ  مواجهةللمساعدة على    المفاوضات الالحق
ضع  ث ت ن       بحي د م ل للح ل األج المي طوي دف ع شترآة له ة م  رؤي

ة   راءات الوطني ز اإلج ات؛ وتعزي ف   /االنبعاث ال تخفي ي مج ة ف الدولي
دان                د البل ا؛ وتزوي ا ونقله شجيع تطوير التكنولوجي ف؛ وت اآلثار والتكي

ة ب تثمارلاموارد الالنامي ة واالس ةمالي ديات ل ات الالزم ة التح مجابه
ؤتمر  دورة هامة ل  وتتواصل العملية التفاوضية هذا العام بعقد       . البيئية م

اخ،  ألطراف ا ر المن ة بتغي ة المتعلق دة اإلطاري م المتح ة األم ي اتفاقي ف
انون األول     بفي بوزنان   وذلك   سمبر،   /بولندا، في آ ع ودي ذه     يتوق  من ه
 .2009تفق عليها في آوبنهاجن في عام ينتائج ب  تتّوج أنالعملية

م      - 87 درة األم دى ق ى م سنا عل اال ح ة مث ة النظيف ة التنمي د آلي وتع
سوق   وة ال سخير ق ى ت دة عل ع. المتح د ارتف ي فق م الكل ادالت الحج  لتب

ة من        ام         31سوق الكربون العالمي ون دوالر في ع ى    2006 بلي  64 إل
ا     وتفخر آلية . 2007بليون دوالر في عام       التنمية النظيفة اآلن بحيازته

ا ى  لم د عل ي  1 000يزي سجل ف شروع م اء  49 م تى أنح ي ش دا ف  بل
الم ف . الع دم مختل اتوتق ل  منظم ن أج دان م دعم لبل دة ال م المتح  األم

ة  د التنمي ادة فوائ ة، وزي ة النظيف ة التنمي ي آللي يع النطاق الجغراف توس
 . اتالمستدامة، فضال عن تحقيق تخفيضات في االنبعاث

سرني أن أالحظ - 88 م  وي ا األم ي اجتمعت به سقة الت ة المن  الطريق
يم      ى تعم ساعدة عل ف والم ال التكي ي مج دول ف ع ال ل م دة للعم المتح

ة     ط اإلنمائي ة والخط سياسات العام ي ال اخ ف ر المن اة تغي ن . مراع وم
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ق                    ي المتعل امج عمل نيروب وم، برن ى الي ا إل ى عملن األمثلة الحسنة عل
ه       بتأثيرات تغي  ه والتكيف مع أثر ب ة للت اخ والقابلي سقه  و ،ر المن ذي تن  ال

ة اخ      أمان ر المن ة بتغي ة المتعلق دة اإلطاري م المتح ة األم ذا .  اتفاقي وه
د        ا يزي ع م ة يجم ة الدولي ة الحكومي ه العملي ذي أطلقت امج ال البرن

ا من المنظمات للنهوض             100 على  من آيانات األمم المتحدة وغيره
ف و  يم التكي االت    ليطتخطالبتقي ة مج ي آاف ف ف اج التكي ه، وإدم

ا       ة بم دان النامي ساعدة للبل ز الم صلة وتعزي ة ذات ال سياسات العام ال
 . يتماشى واحتياجاتها

ة  - 89 ن األمثل رىوم دان األخ شارآة البل دعم م ي ل ار نيروب  إط
ر في      حرزوقد أُ . النامية في آلية التنمية النظيفة     دم آبي ود      تق ذا المجه  ه

ين ب  شترك ب دة      الم م المتح امج األم ة وبرن دة للبيئ م المتح امج األم رن
اخ              أمانة  اإلنمائي و  ر المن ة بتغي ة المتعلق م المتحدة اإلطاري ة األم اتفاقي

ك       ي والبن ائي األفريق صرف اإلنم ا والم صادية ألفريقي ة االقت واللجن
دى               . الدولي ضا سوية من أجل تنظيم منت وتعمل الوآاالت الشريكة أي

ون  ي للكرب الق و األول، هأفريق ى اإلط ار  ، عل ي داآ يعقد ف ي   س  ف
ول بتمبر /أيل الزخم  2008س اظ ب انحة لالحتف ة س يح فرص ا يت ، مم

 .اإليجابي آللية التنمية النظيفة في أفريقيا

ا          قررُتوعلى صعيد األمم المتحدة،      - 90 د مقرن ع خطة تجدي  أن تتب
صمتنا                  شمل الحد من ب ة صارمة، ت ة بيئي ادئ توجيهي في نيويورك مب

م المتحدة             وطلبُت. لكربونيةا رامج األم ة ب ذيين لكاف  من الرؤساء التنفي
اد            وصناديقها ووآاالتها المتخصصة التحرك بسرعة نحو تحقيق الحي

 .المناخي في عمليات مؤسساتهم

ر               آما   - 91 شأن تغي ائلنا ب ا إليصال رس ى مضاعفة جهودن نعمل عل
م المتحدة ال        . المناخ إلى الجمهور    وم األم الة ي ام      ورس ة لع المي للبيئي ع

ات         نحو !  عن العادة  أقلع‘‘، تحت شعار  2008 ل من انبعاث صاد يقل  اقت
ون ال  ،’’الكرب ي مج رة ف ادة خطي ه ع د تمكنت من الم ق ا أن الع  مفاده

ازات       ر لغ راآم آبي ي ت سبب ف ون تت راري الكرب اس الح ي االحتب  ف
وي الف الج اخ . الغ ر المن ي تغي دورها ف ساهم ب ازات ت ذه الغ . وه

ب راد ويتطل ل األف لوك وعم ي س اق ف عة النط رات واس ل تغيي  الح
 .والمؤسسات التجارية والحكومات
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 الصحة العالمية  -باء  

سبة   - 92 ية بالن سألة أساس صحة م أن ال ام ب اك وعي سياسي متن هن
د         صحة ق دد ال ي تته اطر الت أن المخ ة، وب صادي والتنمي و االقت للنم

 . تعرض استقرار بلد وأمنه للخطر

ل          وف - 93 ي السنوات األخيرة، حصل ارتفاع غير مسبوق في التموي
ام والخاص الموجه  صديالع صحيةل للت ديات ال ة . لتح وزادت المعون

سية      منظماتالثنائية بشكل آبير، وآذلك ميزانيات        األمم المتحدة الرئي
م المتحدة          ة األم ة ومنظم ة الصحة العالمي المعنية بالصحة، مثل منظم

م ندوق األم ة وص دة  للطفول م المتح امج األم سكان وبرن دة لل  المتح
شرية ة الب ص المناع روس نق ي بفي شترك المعن ص /الم ة نق متالزم

سب  ة المكت دز(المناع ات  ) اإلي ن ميزاني ضال ع دولي، ف ك ال والبن
ة     وضاعفت . الشراآات العالمية في مجال الصحة         المؤسسات الخيري

شرآات أعماله    اع ال ة وقط املين   االخاص ريكين آ بحا ش  وأص
ة   ديم الرعاي ي تق ة ف ر الحكومي ات غي ات والمنظم ي اللحكوم دان ف لبل

رة ا. الفقي ي ترعاه ادرات الت ن المب د م ذ العدي دأ تنفي ددةوب دان مح ،  بل
دة  ة المتح رويج والمملك اس الن صدرتها باألس ى ت ا العظم  لبريطاني

 .  وفرنسا وآنداوأيرلندا الشمالية

ار - 94 ي إط صحية العالمي وف دائرة ال ذه ال ت  ه دة، تمكن ة الجدي
وعلى . منظومة األمم المتحدة من إحراز تقدم آبير على جبهات عديدة         

ف، أعاله            نحو   رع أل ث، الف رزه الفصل الثال ذه الجبهات       ما أب إن ه ، ف
ة              ال وأمراض مداري تشمل مكافحة أمراض مثل الحصبة وشلل األطف

شرية         محددة روس نقص المناعة الب ا وفي دز /، فضال عن المالري . اإلي
ر جوانب     . تزال ماثلة  تحديات آبيرة ال  هناك  يد أن   ب  وتعزى بشكل آبي

ي  صور ف نظم       الق ز ال ى عج صحية إل داف ال ق األه ي تحقي دم ف  التق
شكلها     ي ت صحي الت ن ال دات األم صحية؛ وتهدي ونزاال ة األنفل  الوبائي

اوت        ئة؛ وأوجه التف ،  في الصحة  العميق وغيرها من األمراض الناش
ة       اإلخفاق في حم فضال عن  اية الفقراء من اعتالل الصحة وعدم آفاي

 . اإلنفاق على الصحة

ة       تزايد عدد المبادرات والشراآات    إن - 95  التي تتيح فرصة جوهري
ه  ، وإن آان أمرا     جديدة مقترنة بالتحدي   ى اآلن        يرحَّب ب د أخفق حت ، ق

د اضطلعت     .  متسقة منسقة   توليد أعمال  في م المتحدة     منظمات وق  األم
صحة ة بال ي، المعني ة: وه صحة العالمي ة ال م ،منظم ة األم  ومنظم
ة  دة للطفول سكان  ،المتح دة لل م المتح ندوق األم م  ، وص امج األم  وبرن
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شرية    ة الب روس نقص المناع ي بفي شترك المعن دة الم ة /المتح متالزم
دز(نقص المناعة المكتسب  دعوة وأقامت ،)اإلي ود لل  اتشراآال بجه

دولي ك ال ع البن المي لمك،م صندوق الع سل  وال دز وال ة اإلي افح
ا صين،والمالري ات والتح المي للقاح الف الع سة، والتح ل  ومؤس  بي
ذه     و.  النهوض بالحوار والتنسيق   ، بهدف  غيتس وميليندا شاء ه يعتبر إن

ة سمى بمجموع ا ي ة، أو م انيالمجموع صحة الثم االت ال وة ، وآ  خط
شجعة   ن م د م ق مزي و تحقي ة  نح ات الفاعل ين الجه ا ب ساق فيم  االت
 . ة داخل منظومة األمم المتحدة وخارجهاالرئيسي

دُت              - 96 سقة، عق ة ومت وسعيا مني إلى الدفع باتخاذ إجراءات حازم
اجتماعا لقادة الكيانات المرتبطة باألمم المتحدة وآبار الشخصيات من          

سات     ن المؤس دة م م المتح ارج األم ةخ اص  الخيري اع الخ  والقط
ة الست        دني واألوساط األآاديمي دة في        والمجتمع الم كشاف فرص جدي

مجال الصحة العالمية، ومناقشة الدور االستراتيجي لألمم المتحدة في           
ات          ى األولوي ز عل ة، والترآي ، الحرجة صياغة مستقبل الصحة العالمي

دفع     ال اليف؛ وال سورة التك ة ومي م صحية عامل اء نظ يما بن ةس   بعجل
اذ  والضغطسيما صحة األم؛     التقدم في مجال الصحة النسائية، ال        التخ

 . إلى معالجة األمراض المدارية الُمهملة ترميإجراءات

بة    - 97 ل المناس ة، مث ة المقبل ة الدولي ات الحكومي تتيح االجتماع وس
ؤتمر     ة وم ة لأللفي داف اإلنمائي شأن األه ستوى ب ة الم ة الرفيع المتابع

ونتيري         تمويل التنمية ل الدولي  والمعني باستعراض تنفيذ توافق آراء م
اني           والمقرر   شرين الث ده في الدوحة في ت وفمبر   /عق انون األول   -ن  / آ
، فرصا للدفع قدما باإلجراءات على هذه الجبهة، وإني          2008ديسمبر  

زخم    تغالل ال ي اس تمرار ف ى االس صلحة عل ة أصحاب الم جع آاف أش
اة التي ال             معنى   الحالي آيما يتسنى في نهاية المطاف إنهاء هذه المعان

 .لها

 

 إلرهابمكافحة ا -جيم  
 

ى      - 98 ة عل ن والتنمي سالم واألم را لل دا خطي اب تهدي شكل اإلره ي
الم             ع أنحاء الع دت    . الصعيد الدولي، وهو يمس البشر في جمي د تكب وق

سائر       ا الخ اب، وآخره راء اإلره ن ج سائر م ا خ دة ذاته م المتح األم
ي        دة ف م المتح ب األم ه مكات ت ل ذي تعرضَّ داء ال ن االعت ة ع الناجم

ر العا  انون األول 11صمة في   الجزائ سمبر  / آ ا أن  . 2007دي وأود هن
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إن                   ائهم، ف ى أحب ازي إل دم بتع ضحايا وأن أتق د ال أعرب عن حزني لفق
 .تضحيتهم ستظل حيَّة في األذهان

م المتحدة            - 99 وسيتيح لنا استعراض السنتين لتنفيذ استراتيجية األم
ول     بتمب /العالمية لمكافحة اإلرهاب، المزمع إجراؤه في أيل ، 2008ر س

ة       تراتيجية، التي      . الفرصة لتجديد التزامنا بمكافحة هذه اآلف ذه االس وه
ام   ي ع دتها ف ة واعتم ة العام دَّتها الجمعي دابير 2006أع ّدد الت ، تح

الملموسة الرامية إلى التصدي للظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب،         
دول    درات ال ز ق كاله، وتعزي ع أش ه بجمي اب ومكافحت ع اإلره ومن

وق            ال ذلك، وضمان حق فردية والجماعية، واألمم المتحدة، على القيام ب
انون    ام            . اإلنسان وسيادة الق دور اله تراتيجية ال اد االس د أظهر اعتم وق

ر أن                      د، غي ذا التهدي ّد من ه م المتحدة في الح الذي يمكن أن تلعبه األم
تراتيجية               ذ االس ن تترسخ إال بتنفي ى  . أهمية دورنا في هذا المجال ل عل

ة            أ ة العام ن التقارير اإليجابية الصادرة عن مختلف اجتماعات الجمعي
 .بشأن االستراتيجية، وتملؤني ثقة من أننا قادرون على تحقيق النجاح

اتق - 100 ى ع تراتيجية عل ذ االس سية عن تنفي ع المسؤولية الرئي  وتق
ضاء دول األع ة  . ال ة العام ف إدارات الجمعي إن مختل ك، ف ع ذل وم

سهم في             والوآاالت الم  ا ت م المتحدة وبرامجه تخصصة وصناديق األم
ام   سعى اله ذا الم شرآاء  -ه ع ال اون م ة وبالتع رادى ومجتمع د .  ف وق

اني  شرين الث ي ت دة، ف م المتح وفمبر /قامت األم ي 2007ن ونس، ف ، ت
المية        ة اإلس المي والمنظم ؤتمر اإلس ة الم ع منظم شراآة م ار ال إط

ة له     ة، التابع وم والثقاف ة والعل ى    للتربي ي ُيعن ؤتمر دول د م ا، بعق
دابير المضادة     : باإلرهاب دات والت اد والتهدي م    . األبع ا تعاونت األم آم
دول األعضاء       المتحدة ا            مع ال دوة فيين د ن ة في عق والمنظمات اإلقليمي
م             2007مايو  /في أيار  ذ استراتيجية األم ة لتنفي دابير العملي شة الت  لمناق

 .المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب

ي   - 101 ذ ف ة بالتنفي دة المعني م المتح ل األم ة عم د اضطلعت فرق  وق
ضم  ي ت اب، والت ة اإلره ال مكافح ة 24مج ات منظوم ن آيان ا م  آيان

ة    اق المنظوم ى نط تراتيجية عل ذ االس ود لتنفي دة، بجه م المتح األم
ذ          ة العمل      . وقدمت الدعم للدول األعضاء في مجال التنفي شأت فرق وأن

ة  ة عامل سعة أفرق ذه ت االت  ه ن مج ال م ي بمج ا معن ل منه آ
اق       ى نط اون عل سيق والتع ه التن ق في ن أن يحق تراتيجية يمك االس

ضافة     ة م دة قيم م المتح ة األم ات   . منظوم ذه المجموع شمل ه وت
ع   ين من اط ب يعية االرتب اب،   /المواض ـزاعات واإلره سوية الن ت

اب،    اب، وضحايا اإلره ى اإلره ؤديين إل ة والتطرف الم والراديكالي
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ال،            ومنع   ذه األفع ى ه رد عل شامل وال دمار ال شن الهجمات بأسلحة ال
ة  اب، وحماي تخدام اإلنترنت ألغراض اإلره اب، واس ل اإلره وتموي
ة  ياق مكافح ي س سان ف وق اإلن ة حق شفة، وحماي داف المنك األه

درة             . اإلرهاب ز ق ى تعزي وإضافة إلى ذلك، تسعى فرقة العمل حاليا إل
ى        األمم المتحدة على مساعدة الدو     اء عل ل األعضاء المهتمة باألمر، بن

ة      الل واجه ن خ ل م و متكام ى نح تراتيجية عل ذ االس ي تنفي ا، ف طلبه
 .تفاعل سهلة االستخدام تربطها بمنظومة األمم المتحدة

ز  - 102 ن أن ترآ سالمة واألم ؤون ال ن إدارة ش ضا م ُت أي د طلب  وق
م   على التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر فيما يتعلق        أفراد األم  ب

ة      دابير          . المتحدة العاملين في بيئات معادي ه، تتوقف الت وفي الوقت ذات
ضاء دول األع ب ال ن جان ال م اون الفّع ى التع ة عل ت . الوقائي وآان

ا    ي قراره ّددت ف د ش ة ق ة العام ؤرخ 59/276الجمعي انون 23 الم  آ
سمبر /األول ى أن 2004دي مان    “ عل ن ض سية ع سؤولية الرئي الم

المة وأم  د      س اتق البل ى ع ع عل ا تق دة ومبانيه م المتح وظفي األم ن م
وبناء على ذلك، تجري األمم المتحدة حوارا مجددا يهدف          . ”المضيف

ع     سيق م اون والتن سين التع ا تح ن فيه ي يمك االت الت د المج ى تحدي إل
وقد آانت البيانات المتكررة التي هّددت فيها       . سلطات البلدان المضيفة  
ة با ات المتطرف افز   الجماع ة ح سانية بمثاب ات اإلن تهداف المنظم س

ر من    /وفي شباط . إضافي للعمل الذي ُيضطلع به في هذا المجال        فبراي
م                   راد األم سالمة وأمن أف ستقل معني ب ق م هذا العام، قمت بتعيين فري
المتحدة ومبانيها حول العالم يرأسه السيد األخضر اإلبراهيمي ويتألف         

ذي صدر           .من خبراء دوليين في هذا المجال       ق ال ر الفري  ويظهر تقري
شكل               /في حزيران  ة ب ة أو مطبق ه أن إدارة المخاطر ليست مفهوم يوني

ة   ات الفاعل ع الجه ب جمي ن جان سق م ادة  . مت ى إع ر إل دعو التقري وي
ه             النظر في حجم تواجد موظفي األمم المتحدة واألسلوب الذي تباشر ب

ة        ارات األمني و . المنظومة أعمالها في ضوء االعتب ا بدراسة     وأق م حالي
ى   . التقرير بعناية وسأتخذ إجراءات المتابعة     وقد اقترحت، آخطوة أول

ستقل  ر، استحداث إجراء م واردة في التقري ى التوصيات ال اء عل وبن
راد ومكاتب             سية من أف للمساءلة الستعراض مسؤوليات الجهات الرئي

ر  وم الجزائ صل بهج ا يت ى ضمان   . فيم سعي إل زام بال ى الت ي عل وإن
 .الع هذه المنظمة بمساعيها النبيلة في بيئة أسلم وأفضلاضط

ضاء    - 103 دول األع ين ال ا ب تراتيجية فيم شراآات االس زال ال  وال ت
ة  ة ودون اإلقليمي ات اإلقليمي دة والمنظم م المتح ة األم ومنظوم

ة اإلرهاب          د   . والمجتمع المدني تتصف بأهمية حاسمة في محارب وال ب
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ة      لنا من أن نواصل العمل معا    م المتحدة العالمي ذ استراتيجية األم لتنفي
 .لمكافحة اإلرهاب، ولجعل العالم، بجهودنا، عالما أآثر أمنا

 
 
 نزع السالح وعدم االنتشار -دال  

 

لحة       - 104 ود أس رد وج ي مج امن ف ر الك ع الخط الم أجم درك الع  ي
ة لحة النووي األخص األس شامل، وب دمار ال ادرات . ال د رحبت بالمب وق

ة، فضال عن                 األخيرة   الم من األسلحة النووي ى تخليص الع الرامية إل
ة              ى األسلحة النووي اد عل . تقليص الترسانات النووية والحد من االعتم

ر ر   غي تراتيجية وغي ات االس يض المخزون لة تخف زم مواص ه يل أن
ب،    االت التأه اء ح شفافية، وإلغ ن ال د م ي بمزي تراتيجية، والتحل االس

 .النووية في السياسات األمنيةوالتقليل من دور األسلحة 

ى        2008 ويصادف عام    - 105  الذآرى األربعين لفتح باب التوقيع عل
ادة     . )9(معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية     ويجب تعزيز المعاهدة وإع

دأ              ة مب انون وأهمي يادة الق د س بناء الثقة بها في إطار عملية أوسع لتأآي
راف ة األط دم ب . تعددي راز التق ري إح ى صعيد  ويج شكل مرض عل

تعراض       شار الس دم االنت دة ع ؤتمر معاه ضيرية لم ال التح األعم
 .2010المعاهدة في عام 

ية    - 106 سوية سياس ى ت ى التوصل إل ة إل ود الرامي د الجه ي أؤي  وإن
سلمية للشواغل المتعلقة بالبرنامج النووي لجمهورية إيران اإلسالمية         

ة إل       دابير الرامي ع الت ذ جمي ى تنفي ث عل ون    وأح ي آ ة ف اء الثق ى بن
 .البرنامج ذا طابع سلمي محض

ى إدخال     - 107 دان المتواصل عل شجيعا في تصميم البل  وإني أجد ت
رب وقت  ي أق اذ ف ز النف ة حي شامل للتجارب النووي دة الحظر ال معاه
ة       ذه الغاي ق ه ل تحقي ن أج لة م ود المتواص ذلها الجه ي ب ن، وف . ممك

ي تن دم ف راز تق ن عن إح سرني أن أعل تحداث وي ة حظر اس ذ اتفاقي في
ة   لحة البكتريولوجي ديس األس ة(وتك ك  ) البيولوجي دمير تل سمية وت وال

دابير            . )10(األسلحة ى الت امج يرآز عل فقد وضعت الدول األطراف برن

                                                            

ة    )9(  ة العام رار الجمعي ؤرخ ) 22 -د  (2373ق ران12الم ه / حزي ، 1968يوني
دة،   م المتح ضا األم ق؛ انظر أي داتالمرف ة المعاه د مجموع رقم 729، المجل ، ال

10485. 

 .14860، الرقم 1015، المجلد  المعاهداتمجموعةاألمم المتحدة،  )10( 
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ن     سالمة واألم ز ال ى تعزي ة إل ة الرامي ة والدولي ة واإلقليمي الوطني
لتنفيذ في مكتب    ولدعم هذه األنشطة، ُأنشئت وحدة لدعم ا      . البيولوجيين

 .األمم المتحدة لشؤون نزع السالح في األمانة العامة لألمم المتحدة

ى الخالف       - 108 سالح للتغلب عل زع ال  وتستمر الجهود في مؤتمر ن
ق         ى طري ة إل رة طويل ذ فت له من ذي أوص ؤتمر ال ات الم ول أولوي ح

ى        2008يناير  /وفي آانون الثاني  . مسدود ؤتمر عل ، حثثُت أعضاء الم
سباق التسلح، وتخفيف حدة التوتر، وتوجيه الموارد المخصصة         وقف  

ة          ة لأللفي وإن نجاح المفاوضات     . للتسلح نحو تحقيق األهداف اإلنمائي
ة  شات الموضوعية المتعلق شطارية والمناق واد االن ة بحظر الم المتعلق
ووي   سالح الن زع ال ارجي ون ضاء الخ ي الف لحة ف شر األس ع ن بمن

ة يتوق     ى             والضمانات األمني سياسي عل دعم ال ادة وال وافر القي ى ت ف عل
 .المستويات أعلى

ود                 - 109 سيا في جه ة عنصرا رئي ة األسلحة التقليدي  وال تزال مراقب
سالح   زع ال ال ن ي مج دة ف م المتح م  . األم ة األم ز آلي ت بتعزي د قم وق

ي     تم ف ي ي صغيرة والت لحة ال ة باألس ال المتعلق سيق األعم دة لتن المتح
ع مع   ا اآلن وض صغيرة  إطاره لحة ال ة األس ت  . ايير مراقب د ُأجيب وق

ك             سانية، وذل الدعوات القوية للتصدي لما للذخائر العنقودية من آثار إن
 .مايو/أيار باعتماد اتفاقية الذخائر العنقودية في

األمر    - 110 راف ب ددة األط سالح المتع زع ال ود ن شيط جه يس تن  ول
ال  د المن ي التنفي   . البعي ل ف دف المتمث ى أن اله ات  عل ل لالتفاق ذ الكام

شار    دم االنت سالح وع زع ال ة بن ة المتعلق راف القائم ددة األط المتع
ائال            ديا ه شكل تح ومن شأن    . وتحقيق عالمية االنضمام إليها ال يزال ي

ا للفصل                ة وفق شراآات الفّعال ة ال ة وإقام تعزيز اآلليات اإلقليمية القائم
ى حف    ساعدا عل دة أن ي م المتح اق األم ن ميث امن م سر الث دم وآ ز التق

 .الجمود الراهن في مجال نزع السالح

ابع       - 111 سالح الت  وقد أدى إنشاء مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع ال
ام              م المتحدة في ع ات       2007لألمانة العامة في األم ز إمكان ى تعزي  إل

دعوة ال ال ي مج ة ف ه . المنظم ادة ممثل ت قي ب، تح ح المكت د نج وق
ا          الخاص، في إذآاء الوعي بتحدي     شار، آم سالح وعدم االنت ات نزع ال

ة    ات الحكومي ضاء والمنظم دول األع ع ال ه م ه وتعاون ّزز تفاعل ع
 .الدولية والمجتمع المدني
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 الفصل الرابع

ساءلة    ق الم الل تحقي ن خ وى م دة أق م متح ق أم خل
 الكاملة

 

ون - 112 اج ألن تك دماتنا، نحت ى خ دة عل ات المتزاي ي الطلب  لكي نلب
ات التي      . أآثر فعالية ومواآبة للعصر   منظمتنا أقوى و   وبموجب الوالي

ام              المي لع ة الع ا   2005اتفق عليها قادة العالم في مؤتمر القم ا تاله  وم
ين       ا األم رات أجراه ة وتغيي ة العام ن الجمعي ادرة ع ات ص ن والي م
ن        عة م ة واس ي طائف ن اإلصالحات ف ر م دد آبي ذ اآلن ع ام، ينف الع

 .المجاالت

رام           ولتعزيز اإلط  - 113 ى إب ار العام للمساءلة في المنظمة، دعوُت إل
ديرين  ار الم ع آب ساءلة م د للم اق جدي ق  . اتف ة تحقي زم بكفال ي ملت وإن

ي       ساءلة ف وط الم سير خط ث ت ة، بحي ة العام ي األمان ساءلة ف الم
الموظفين       ى       . االتجاهين بيني وبين آبار المديرين ف ا أعمل اآلن عل آم

ام     اتخاذ خطوات ترمي إلى تعزيز خضو  ساءلة أم ة للم ة العام ع األمان
ى             ة عل الدول األعضاء ضمانا لحسن إدارة المنظمة، والتمسك بالنزاه

 .مستوى الفرد والجماعة، وتحقيق النتائج

اه                - 114 نهض بمسؤوليتها تج دول األعضاء أن ت  وإني التمس من ال
سياسية  وارد ال وفير الم ك بت بعض، وذل ضها ال اه بع ة، وتج المنظم

ة وا اء     والمالي سندة، وبالوف ات الم طالع بالوالي ة لالض شرية الكافي لب
 .بالتزاماتها الحكومية الدولية

ة - 115 ة العام ك األمان ي ذل ا ف ا، بم سعى جميع ذلك أن ن ل آ  وآم
ادة خضوعنا               ى زي ة إل ة القادم والدول األعضاء، خالل السنوات القليل

دم     للمساءلة أمام جماهير العالم التي نعمل جميعا باسمها، وأم          ام من نق
دان    عيد البل ى ص ساعدة عل م الم ا   . له ي آونن صر ف ساءلة ال تنح فالم

اة    ضا مراع ي أي ا تعن ل إنه سلطة؛ ب ا ال ن فوضوا لن ام م سؤولين أم م
 .مصالح من يتأثرون بأعمالنا

 
ات    -ألف   ة والمنظم ة الدولي ة الحكومي ة واآللي ة العام األمان

 العالمية اإلقليمية والدوائر الجماهيرية
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 عندما أديت القسم لدى توليَّ مهام منصبي، تعهدت ببث روح              - 116
ة  ة العام ي األمان دة ف ي   . جدي ة ف ة العام ام الجمعي ي أم ي آلمت وف

وى من                    /أيلول دة أق م متح اء أم ام الماضي، تحدثت عن بن بتمبر الع س
ة،           . أجل عالم أفضل   ة العام وإني أتخذ حاليا الخطوات إلصالح األمان

ضا بال زم أي ي ملت ا وإن ة آليتن ة تلبي ضاء لكفال دول األع ع ال ل م عم
ى عاتق            الحكومية الدولية للمطالب المتغيرة والمتنامية الملقاة اليوم عل

 . األمم المتحدة
 
 األمانة العامة 1 

ا               - 117  لكي نتمكن من أداء العمل المنتظر منا، يجب أن تكون أمانتن
ي    العامة قوية وممكَّنة، وأن يكون إنجاز النتائج هو ا    ذي ينبن ألساس ال

ا      دا          . عليه الهيكل األساسي إلدارته يكال جدي سبب، اقترحت ه ذا ال وله
ائج     اس النت ى أس ي اإلدارة عل ل لنهج ق الكام شمل التطبي ساءلة، ي للم

سة  ي المؤس اطر ف اس  . وإدارة المخ ى أس ج اإلدارة عل ب نه ويتطل
ازه،         ون إنج ا يعتزم وح عم الن بوض ديرين اإلع ن الم ائج م النت

ة داف   ومواءم ذه األه ع ه ة م واردهم المالي وظفيهم وم يتطلب .  م وس
ة       صفة دوري ا ب رامجهم وتقييمه د ب سهم رص ديرين أنف ن الم ضا م أي
د              اذ اإلجراءات التصحيحية بحيث تزي ومنهجية لتحديد المشاآل واتخ

ات      . احتماالت إنجاز النتائج المستهدفة    ة، تظل اتفاق ذه الغاي ولتحقيق ه
ع    ي يطل ديرين، الت ار الم فافة     آب يلة ش شكل وس ا، ت ون عليه  الموظف

ا إذا تحققت              يم م إلعالن األهداف وتسليط الضوء على األولويات وتقي
 .النتائج

ابع     - 118 ا الط زداد فيه ر وي ي المق ة ف ة العام ز األمان ل ترآ  وإذ يق
يح  . التنفيذي فإنها ستحتاج إلى توافر مهارات مختلفة لدى موظفيها   وتت

في المائة من الموظفين      23.3 حيث يتقاعد    -حاالت التقاعد المنظورة    
ة           ة القادم ال، خالل األعوام الثالث ى سبيل المث  -من فئة المديرين، عل

ة للموظفين                 ة بحيث تصبح المالمح العام وة العامل الفرصة لتجديد الق
ئة ات الناش ة لالحتياج ر مالءم ة  . أآث وم األمان ة تق ذه الغاي ق ه ولتحقي

تباقي، ب        ى نحو اس ات          العامة، عل ة وتحسين عملي ا العامل تخطيط قواه
ادة        ة بزي ة آفيل روط خدم ة وش روط تعاقدي راح ش ف واقت التوظي
تبقائهم   ة واس ستويات العالي ن ذوي الم وظفين م ذاب م االت اجت . احتم

وحراك الموظفين أمر ضروري إليجاد قوة عاملة تتسم بقدر أآبر من           
اء إل  ن االرتق ا م ا يمكنه ارات، مم دد المه ة وتع ستوى المرون ى م
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وإنني ملتزم بكفالة إيالء سياساتنا المتبعة      . تحديات هذا العصر المعقَّدة   
 .في التوظيف أولوية عالية للمساواة بين الجنسين

ة  - 119 ى تلبي درتها عل ادة ق ى زي ا إل ة حالي ة العام سعى األمان ا ت  آم
شتريات         ا بالم ا وإجراءاته تنفذ  . احتياجات الميدان بإصالح عملياته وس

املة     مبادئ   ة وضوابط ش ة من          . توجيهي روح المهني ز ال ويجري تعزي
ادة             خالل التدريب المكثف واستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل، مع زي

 .الترآيز على األخالقيات والشفافية

ة     - 120 ه الجمعي ذي أقرت دل، ال ة الع د إلقام ام الجدي ساعد النظ  وسي
ساءلة   على تحقيق الهدف المتمثل في إعم  2007العامة في عام     ال الم

ة   ة بالعمال ة المتعلق ات الداخلي اول المنازع ي تن سين اإلدارة ف . وتح
ذي يضم شعبة             ل، وال ين المظالم المعزز والمتكام وسيشكل مكتب أم

سية         ائز الرئي ر الرسمية   “للوساطة، أحد الرآ ذا النظام، حيث      ” غي له
ا يمكن من               سيتعرف على المشاآل ويحلها في أبكر فرصة ممكنة، مم

ادي اليفتف ستهلكة للوقت والتك ات الرسمية الم ى المحاآم .  اللجوء إل
ول         د بحل داخلي الجدي دل ال ام الع شاء نظ ل إن ر أن يكتم ن المنتظ وم

 .2009يناير /آانون الثاني

تغالال     - 121 صاالت اس ات واالت ا المعلوم تغالل تكنولوجي د اس  ويع
ة وتع  اءة والفعالي سين الكف سية لتح ات الرئي ن المتطلب امال م ز آ زي

ساءلة ذ آب. الم ا  2007أغسطس /ومن وظفي تكنولوجي ر م ود آبي ، يق
ا المعلومات           ى وضع استراتيجية لتكنولوجي المعلومات حملة تهدف إل

دة ة وموح صاالت قوي ام . واالت د ه طالع بجه ا االض ري حالي ويج
ام   ه عن نظ ستعاض ب ي المؤسسة ي وارد ف ام لتخطيط الم ال نظ إلدخ

ة المتكام ات اإلداري االمعلوم ستخدم حالي و . ل الم ك ه ن ذل دف م واله
وارد   ة للم دعم اإلدارة الفعال ل ي المي متكام ات ع ام معلوم اء نظ بن
ضل  ات وأف سيط العملي شمل تب ة، وي ة والمادي شرية والمالي الب

اد            . الممارسات آما ستتمكن المنظمة، عندما ُينفَّذ هذا النظام، من اعتم
ام   اع الع ة للقط بية الدولي ايير المحاس و  المع ى النح ا، عل ال له واالمتث

 .المخطط له

ضا     - 122  ولمواصلة تعزيز األداء والقدرة على االستجابة، أوليت أي
ي     ائق ف اج الوث رها إلنت ة بأس ة العام اق األمان ى نط ر عل ا أآب اهتمام

ى     . المواعيد المقررة وبشكل فّعال من حيث التكلفة       وفي إطار سعيها إل
ؤون ا   ت إدارة ش اءة، رأس ادة الكف ؤتمرات  زي ة والم ة العام لجمعي

ي       دة ف م المتح ة األم ي منظوم ؤتمرات ف ديري الم ا لم اجتماع
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ران  وم      /حزي ق مفه ه الستكشاف جدوى تطبي د األد “يوني في ” اءتوحي
ا   ؤتمرات وإدارته ة الم ال خدم ددة   . مج ا المتع ضطلع بواليتن ي ن ولك

ستويات الجودة في                 ى م ة ونضمن أعل ة التكلف اللغات ونضاعف فعالي
ديم د       تق مة أن نوح ة حاس سم بأهمي ؤتمرات، يت ات والم دمات اللغ  خ

وارد                    م المتحدة بحيث نتقاسم الم ة األم القوى مع شرآائنا في منظوم
ين موظفي                 ود في مجال تعي سق الجه ؤتمرات ونن الشحيحة لخدمة الم

 .اللغات

ي        - 123 زال ف ة ال ي الحات اإلداري ذه اإلص ن ه د م ع أن العدي  وم
ت     إن               مراحله المبكرة ولم ي ل، ف اره بالكام ؤتي ثم افي لي ه الوقت الك ح ل

ة ائج إيجابي ل نت رى بالفع ة ت ة العام ر . األمان ال، أظه بيل المث ى س فعل
ين   ة ب شؤون اإلداري ه إدارة ال ذي أجرت الء ال ا العم صاء رض استق

ام   ي ع وظفين ف ى      2007 الم ة عل ردود اإليجابي ي ال رة ف ادة آبي  زي
سبة   ( في تقديم الخدمات      األسئلة المتعلقة بأوجه تحسن الكفاءة     زادت بن

ام         11 ة عن ع ات         )2006 في المائ سيط القواعد والعملي د وتب ، وتوحي
ام        10زادت بنسبة   ( ة الوصول في       )2006 في المائة عن ع ، وإمكاني

ة  شؤون اإلداري ا إدارة ال ي توفره ات الت ى المعلوم الوقت المناسب إل
 ).2006  في المائة عن عام11زادت بنسبة (
  
 لية الحكومية الدوليةاآل 2 

م            - 124 شاء األم ذ إن  لقد تغيَّرت البيئة السياسية الدولية تغيرا آبيرا من
س    رة إلصالح مجل ة آبي ي أهمي سياق أول ذا ال ي ه ي ف دة، وإنن المتح

دم وجود            . األمن امي لع آما أنني أشاطر الدول األعضاء إدراآها المتن
اد             ة إيج شأن إمكاني شاتها ب ل، وأرحب بمناق ول وسيطة أو      حل آام  حل

 .مؤقتة

ة بهدف             - 125 ة العام  وأتابع باهتمام الجهود التي تضطلع بها الجمعي
ضايا        . تحديثها وزيادة فعاليتها   وإن إجراء المناقشات التفاعلية حول الق

اخ،  ر المن دولي، آتغي ع ال مة للمجتم ة الحاس ة ذات األهمي الراهن
الح اإلداري،     ة، واإلص ة لأللفي داف اإلنمائي شري،  واأله ن الب واألم

ذا               ة ه د أهمي واالتجار باألشخاص، قد نجح في حفز النقاش القّيم وتأآي
 .المنتدى العالمي

ي   - 126 دأت ف ر، ب شكل مباش ادل اآلراء ب ر لتب ة فرصة أآب  وإلتاح
شكل دوري عن آخر                ة ب ة العام العام الماضي تقديم اإلحاطات للجمعي

شطتي مية     . أن ر الرس ات غي ذه االجتماع ت ه ة  وأتاح ة العام للجمعي
بكامل هيئتها التعامل مع الدول األعضاء بشكل تفاعلي، مما شكل أداة    
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ساءلة  شفافية والم وار وال ز الح ة لتعزي افية هام زم . إض ي اعت وإنن
 .مواصلة هذه الممارسة الهامة

ام        - 127 صفة المؤسسية         2008 وقد استمرت في ع ة إضفاء ال  عملي
دول    ا ال ي اقترحته ى اإلصالحات الت ة  عل ؤتمر القم ي م ضاء ف األع

 لزيادة فعالية المجلس االقتصادي واالجتماعي في       2005العالمي لعام   
ة  ل التنمي ن أج ة م شراآة العالمي ز ال س . تعزي د المجل األخص، عق وب

ه        وعية أو منتديات ه الموض ن دورت ستوى م ع الم زء الرفي الل الج خ
سنوية    ة ال اته الوزاري اني استعراض ائي وث اون اإلنم اقش وق. للتع د ن

ائي    اون اإلنم دى التع ائي     “منت اون اإلنم ساق التع ادة ات ة زي آيفي
ه ة   ” وفعاليت ؤتمر الدوح ة لم تراتيجية قيِّم هامات اس د إس وأع

ستوى  ع الم را الرفي دى أآ ة ومنت ل التنمي شأن تموي ي ب االستعراض
ات   ة المعون ي بفعالي سنوي،    . المعن وزاري ال تعراض ال الل االس وخ

ذي         قّدمت ثمانية من البلد    ان النامية والمتقدمة النمو تقارير عن التقدم ال
م       ة األم ضمنها خط ي تت ات الت داف والغاي ق األه و تحقي ه نح أحرزت

ة      . المتحدة للتنمية  ة آيفي ستديرة الوزاري وتناولت اجتماعات الموائد الم
ستدامة ة الم سار التنمي ى م الم عل ع الع شيط . وض ب بتن ي أرح وإن

ع         ك وأتطل ى ذل دابير           المجلس وأشجع عل شأن الت ى تلقي توصياته ب  إل
ة      ذ األهداف اإلنمائي ا لتحسين تنفي دولي اتخاذه التي يمكن للمجتمع ال

 .المتفق عليها وتعزيز التنمية المستدامة

 
 
 التعاون مع المنظمات اإلقليمية 3 

 

ستوى        - 128 ى الم زوال إل ي ون ستوى سياس ى م ن أعل داء م  ابت
ين     شراآات ب ز ال ري تعزي داني، يج ات   المي دة والمنظم م المتح  األم

اإلقليمية، وتعمل األمم المتحدة مع هذه المنظمات، بشكل أوثق من أي         
سالم، وصنع  ظ ال ي تعترض حف ديات الت وقت مضى، للتصدي للتح

 .السالم، وبناء السالم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع

شراآتن          - 129 درات اإلطار ل ا  ويحدد برنامج السنوات العشر لبناء الق
ست     ي انعك شراآة الت ك ال ي، تل اد األفريق ع االتح و م ي النم ذة ف اآلخ
ين    ات ب ري عن العالق ن لتقري شة مجلس األم ي مناق ضا ف ا أي أهميته
ن   سالم واألم ال صون ال ي مج ة ف ات اإلقليمي دة والمنظم م المتح األم

ا في          ). S/2008/186(الدوليين   ا يجري حالي ذلك م ومن التجليات الهامة ل
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ور، حي  ي       دارف ي ف اد األفريق ع االتح شترآة م ود م ضطلع بجه ث ُي
 .مجالي حفظ السالم وتعزيز العملية السياسية

رق    - 130 وب ش م جن ة أم دة ورابط م المتح دت األم يا، وح ي آس  وف
اب إعصار  ار في أعق ة لميانم ة االحتياجات الطارئ ا لتلبي يا قواهم آس

اني   . نرجس المداري  وفمبر   /وفي تشرين الث م  ، اضطلعت ا 2007ن ألم
ة      ز محارب شترك لتعزي د م المي بجه ؤتمر اإلس ة الم دة ومنظم المتح

اب رة      . اإلره ي الفق ذآور ف ونس الم ؤتمر ت اح م د أت اله 100وق  أع
ة      ة لمكافح دة العالمي م المتح تراتيجية األم شة اس ازة لمناق ة ممت فرص

وة      زداد ق ذ ت ود التنفي دأ جه ا تب ا فيم ادة تفهمه اب وزي ذلك، . اإلره آ
م   ت األم ذ    تعاون ي تنفي ة ف ية األوروبي ع المفوض دة م المتح

تراتيجية يا الوسطى،  اس ي وآس اد األوروب ين االتح دة ب شراآة الجدي ال
ة       ة األيبيري ة العام سياسات       - ومع األمان ة في تنظيم حوار ال  األمريكي

الل       اعي خ ك االجتم شأن التماس دول ب اء ال ين رؤس ة   ب ؤتمر القم م
شرين           األمريكي السابع عشر الذي    -األيبيري   انتياغو في ت  ُعقد في س

 .2007نوفمبر /الثاني

 وثمة إدراك سياسي واضح لضرورة التنظيم اإلقليمي وجدواه          - 131
راف  ة األط ر تعددي ن عناص صر م م  . آعن أن تقاس ل ب ي متفائ وإن

ات       ين المنظم ن ب سالم واألم الي ال ي مج ال ف شكل فعَّ سؤوليات ب الم
ي أفريقي يما ف ة، وال س ة واإلقليمي ن الدولي را ممك د أصبح اآلن أم ا، ق

 .التحقيق

 

 الدوائر الجماهيرية العالمية -باء  

 تعزيز الشراآات مع المجتمع المدني - 1 

دني          - 132  إنه لمن دواعي سروري أن أعلن أن مشارآة المجتمع الم
د أصبح من الممكن                    ه ق ل إن في أعمال األمم المتحدة لم تزد فحسب، ب

ى في             لها أن تكون موجهة بدرجة أآب        ا يتجل ائج، وهو م ر صوب النت
ل         المشارآات المحددة الهدف في المسائل المواضيعية الرئيسية من قبي

اخ   ر المن سان وتغي وق اإلن ة وحق ات   . التنمي ن الممارس بح م د أص وق
ي     ع ممثل ة م تماع تفاعلي سات اس راء جل ة إج ة العام خة للجمعي الراس

اع  دني والقط ع الم ة والمجتم ر الحكومي ات غي  الخاص خالل المنظم
 .جميع مؤتمرات األمم المتحدة الرئيسية
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ل   - 133 ي العم شارآة ف دني الم ع الم ات المجتم دد منظم د زاد ع  وق
صادي     س االقت دى المجل شاري ل ز االست ي ُمنحت المرآ ائي الت اإلنم

ع  اعي بواق ث   136واالجتم سنة الماضية حي ع ال ة م ة بالمقارن  منظم
ة في      م 3 051ارتفع عدد هذه المنظمات من        ى    2007نظم  3 187 إل

ي  ة ف ذين . 2008منظم وارين الل ي الح شطة ف شارآتها الن د أدت م وق
ة               ة والتنمي ل التنمي شأن تموي ددين ب أجريا بين أصحاب المصلحة المتع
شارآة في                 ذه الم شتين، وانعكست ه اتين المناق راء ه المستدامة إلى إث

الين           ذين المج ة في ه اك    .نتائج االجتماعات الحكومية الدولي  664 وهن
ة         1 ة لألمان سبة إلدارة شؤون اإلعالم التابع ة منت ر حكومي  منظمة غي

اهير             ة اإلدارة في تعريف الجم ساند مهم العامة لألمم المتحدة، وهي ت
 .حول العالم بأعمال المنظمة

ز      - 134 سية لترآي اور الرئي ن المح سان م وق اإلن ت حق  وآان
ع ال    ع المجتم ت م ي أقيم ة الت شراآات الخالق دنيال رر،  . م ن المق وم

ر              سنوي للمنظمات غي ؤتمر إدارة شؤون اإلعالم ال ألول مرة، عقد م
ة         اريس، المدين ُيعقد في ب الحكومية خارج مقر األمم المتحدة، حيث س

سان    وق اإلن المي لحق الن الع ا اإلع ع فيه ي ُوّق ر موضوع  . الت واختي
ع “ سان للجمي وق اإلن ة حق ى آفال ددا عل د مج المي اإلعالن الع: التأآي

ا تين عام د س سان بع وق اإلن ي ” لحق ُتقام ف ي س بة الت موضوعا للمناس
م  “وأقام برنامج التوعية المعنون  . 2008سبتمبر  /أيلول المحرقة واألم

دة  ب     ” المتح ي الترتي ة ف سات العام ع المؤس سبوق م ر م ا غي تعاون
إلجراء أربع حلقات دراسية إقليمية مصممة لتعزيز قدرات الموظفين          

ى             المحليين ف  ساعدة عل الم للم ي مراآز األمم المتحدة لإلعالم حول الع
التثقيف           تعبئة  “ ة واالضطالع ب المجتمع المدني إلحياء ذآرى المحرق

 .”بشأنها لمنع ارتكاب أعمال اإلبادة الجماعية في المستقبل

رق       “ وأنشئ برنامج توعية جديدة بعنوان       - 135 في ذآرى ضحايا ال
ه عدد من جماعات     ” طلسيوتجارة الرقيق عبر المحيط األ     يشارك في

اون     د التع ي يع ة، الت سات األآاديمي ا المؤس ا فيه دني، بم ع الم المجتم
شيط            ام لتن ذا الع ادرات التي أطلقت ه ز المب ضا محورا لترآي ا أي معه

 .الشراآات

ي  - 136 دة ف م المتح دني واألم ع الم ين المجتم اون ب تمر التع د اس  وق
ادرة    . ليها دوليا دعم األهداف اإلنمائية المتفق ع     م    “ففي مب انهض وتكل

ة           ”مناهضا للفقر  ، عملت مراآز األمم المتحدة لإلعالم مع مكتب حمل
ة       ة لأللفي داف اإلنمائي ة باأله ى التوعي دني عل ع الم ة والمجتم . األلفي

 . مليون شخص43وشارك في المبادرة هذه ما يقدر بـزهاء 
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 إشراك مجتمع األعمال 2 

 

م            تتزايد أهمية    - 137 مجتمع األعمال آشريك في تحقيق أهداف األم
ا يما فيم دة، وال س ر   المتح شمل تغي ا ي ستدامة، وبم ة الم صل بالتنمي يت

ـزاعات سالم والن اخ وال ة . المن ضافت المنظم ال، است بيل المث ى س فعل
باط ي ش ر /ف ث  2008فبراي تثمارية الثال سات االس ة المؤس ؤتمر قم  م

ذي تعه      ة ال ة     المعني بالمخاطر المناخي ات العام ه الخزان دت من خالل
تثمار           ة باس ين   10ومؤسسات االستثمار وشرآات الخدمات المالي  بالي

 .دوالر على مدى عامين في التكنولوجيات النظيفة

ناديقها      - 138 دة وص م المتح ات األم ع منظم دى جمي ون ل اد يك  ويك
ي  ال ف اط األعم ع أوس ل م صون للتعام ون مخص ا موظف وبرامجه

ر        . مجاالت العمل المشترك    طائفة عريضة من     ك، يعتب ى ذل إضافة إل
ال      سات األعم الل آالف مؤس ن خ دة، م م المتح المي لألم اق الع االتف

ى     و عل ا يرب ي م ه ف شارآة في رويج   120الم سبل الت صدرا ل دا، م  بل
ستوى        ى م ال عل ات األعم ي مجتمع دة ف م المتح ادئ األم ة لمب الهام

 .العالم، وال سيما في البلدان النامية

ة      - 139 ادة الفعالي ة لزي وات ملموس دة خط م المتح ذت األم د اتخ  وق
وفي  . والمساءلة في العالقة المتنامية بين المنظمة ومؤسسات األعمال       

باط ة       /ش ة مجموع درت المنظم ام، أص ذا الع ن ه ر م ادئ “فبراي مب
ال               م المتحدة ومجتمع األعم ين األم ة ب شأن العالق نعكس  ” توجيهية ب ت

سبة  رات المكت ا الخب ة فيه اق المنظم ى نط شاء  .  عل ضا إن ري أي ويج
سهيل      ال لت سات األعم ى بمؤس دة يعن م المتح د لألم بكي جدي ع ش موق

ام     . تحديد الشرآاء على نحو أفضل     ك، صدرت في الع وإضافة إلى ذل
ي  شراآات“الماض يم ال ة  ” أداة تقي ال إلقام سات األعم ل مؤس ودلي

دة    م المتح ة واألم ر الحكومي ات غي ع المنظم شراآات م ر : ال تقري
2007/2008. 

داف     - 140 يما األه دة، وال س م المتح داف األم ق أه يتطلب تحقي  وس
وستتضمن  . اإلنمائية لأللفية، تعاونا أآبر وأعمق مع القطاع الخاص           

ول          تقام في أيل بتمبر   /المناسبة الرفيعة المستوى التي ُس شأن   2008س  ب
شات ا ي المناق ال ف ع األعم شارآة مجتم ة، م داف اإلنمائي ة األه لمتعلق
ذه األهداف             ق ه ل بتحقي ا للتعجي د   . بالخطوات التي يتعين اتخاذه وال ب
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من البحث عن فرص إضافية للتوسع في التعامل مع القطاع الخاص               
ضا             ام وأي ة بوجه ع ى مستوى المنظم ك عل ل، وذل وتعزيز هذا التعام

 .على مستوى فرادى المنظمات والصناديق والبرامج
 

 الفصل الخامس

 خاتمة  
 

ضايا                  - 141 د الق م وأعق اطع بعض أه د نقطة تق  تقع األمم المتحدة عن
ا الم حالي ه الع ي تواج ن أي . الت ر م وم، أآث دة الي م المتح ان األم وبإمك

ر           وقت مضى، بفضل شمولية عضويتها وعالمية تأثيرها، إحداث تغيي
ع              . عالمي إيجابي يجعل من العالم مكانا أآثر أمنا ورخاء وعدال للجمي

ا             وإنني ملتز  ة تعاونن ي، وبكفال رة واليت م باغتنام هذه الفرصة خالل فت
مع جميع الشرآاء، ليس فقط من أجل تحقيق النتائج لصالح أشد الناس            
ة من          دات العالمي ى التصدي للتهدي الم عل حاجة، بل أيضا لمساعدة الع

ة      افع العالمي ن تتحقق إال إذا             . خالل تأمين المن ذه األهداف ل ر أن ه غي
ساء  بحت الم ذ     أص ي التنفي دنا ف يم ومرش ي التنظ دأنا ف ة مب . لة الكامل

التنا            ا لرس . ويجب أن نتخذ إجراءات حاسمة لجعل خير البشرية نبراس
ل               ة، ب ال القادم وفي اعتقادي أن بوسعنا جعل العالم مكانا أفضل لألجي

ى               . ولهذا الجيل  دول األعضاء عل ع ال وإنني أتطلع إلى العمل مع جمي
 .حاسم الجسيمالتصدي لهذا التحدي ال
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 المرفق

ام      رات، ع ات والمؤش ة، الغاي ة لأللفي داف اإلنمائي األه
2008 : 

 الجداول اإلحصائية
 

 1لهدف ا  
 القضاء على الفقر المدقع والجوع  

 
 ألف-1الغاية   
ومي عن دوالر            م الي ل دخله ذين يق سكان ال سبة ال تخفيض ن

 2015 و 1990واحد إلى النصف في الفترة ما بين عامي 
 

 1-1المؤشر   
وم                      ي الي د ف م عن دوالر واح ل دخله ذين يق سكان ال ادل  (نسبة ال تع

 )القوة الشرائية
 )لم تتوافر بعد بيانات عالمية أو إقليمية جديدة(
 

 2-1المؤشر   
 نسبة فجوة الفقر  

 )لم تتوافر بعد بيانات عالمية أو إقليمية جديدة(
 

 3-1 المؤشر  
  من االستهالك القوميلسكانمن افقر الخمس األحصة   

 )أ()النسبة المئوية(

 
 2005 

 6.1 شمال أفريقيا
 3.6 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 2.9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 4.3 شرق آسيا
 7.4 جنوب آسيا
 5.7 جنوب شرق آسيا
 6.2 غرب آسيا
 7.0 رابطة الدول المستقلة

 8.2  بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروباالبلدان التي تمر
 

 .باستثناء االقتصادات المرتفعة الدخل طبقا لتعريف البنك الدولي )أ( 
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 باء - 1الغاية   
ق     ل الالئ وفير العم ة وت ة والمنتج ة الكامل وفير العمال ت

 والشباب للجميع، بمن فيهم النساء
 

 4-1المؤشر   
 لي لكل شخص عاملمعدل نمو الناتج المحلي اإلجما  

 
 معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل )أ( 

)النسبة المئوية(    

 

)أ(2007 1997   

 3.3 2.5 العالم

 5.5 3.6 المناطق النامية

1.4- شمال أفريقيا   2.6 

 3.5 0.5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

يأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب   1.4 2.9 

 8.5 7.1 شرق آسيا 

 5.4 2.2 جنوب آسيا 

 3.6 2.4 جنوب شرق آسيا 

 2.2 2.8 غرب آسيا 

5.8- أوقيانوسيا   1.2 

 6.4 2.9 رابطة الدول المستقلة 

 9.8 1.3 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 6.1 3.4 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 2.1 2.2 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
3.6- أوروبا  6.4 

 4.5 1.8 أقل البلدان نموا 

 4.8 1.4 البلدان النامية غير الساحلة 

 3.2 2.0 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .بيانات أولية )أ( 

 الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل )ب( 

)اليات المتحدة، بدوالرات الو2000في عام (    

 

)أ(2007 1997   

489 22320 16 العالم
837 12611 8 المناطق النامية
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)أ(2007 1997   

487 49516 14 شمال أفريقيا 
348 5445 4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
459 90619 17 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
667 79513 6 شرق آسيا 
974 0678 6 جنوب آسيا 
789 2679 8 جنوب شرق آسيا 
850 02225 23 غرب آسيا 
733 8226 6 أوقيانوسيا 
465 14318 11 رابطة الدول المستقلة 
982 48010 5 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
965 73920 12 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
292 10963 53 المناطق المتقدمة النمو 
لتي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروباالبلدان ا   11 01018 332
598 7753 2 أقل البلدان نموا 

842 6184 3 البلدان النامية غير الساحلة 
645 96318 14 الدول الجزرية الصغيرة النامية 

 
 .بيانات أولية )أ( 

 
 5-1المؤشر   
 نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان  

 
 لمجموعا )أ( 

)النسبة المئوية(    

 

)أ(2007 2000 1997   

62.662.261.7 العالم

64.864.163.2 المناطق النامية

43.643.245.9 شمال أفريقيا 

67.867.166.8 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

59.059.360.0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

74.973.971.9 شرق آسيا 

57.657.256.4 جنوب آسيا 

67.266.766.4 جنوب شرق آسيا 

48.147.748.3 غرب آسيا 

68.268.970.0 أوقيانوسيا 

54.953.956.2 رابطة الدول المستقلة 

57.057.358.7 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
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)أ(2007 2000 1997   

54.352.955.4 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

56.156.656.3  المتقدمة النموالمناطق 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب  
54.352.349.8 شرق أوروبا

70.570.169.4 أقل البلدان نموا 

67.767.968.5 البلدان النامية غير الساحلة 

56.257.858.6 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .بيانات أولية )أ( 
  

 )أ(2007رجال والنساء والشباب ال )ب( 
)النسبة المئوية(    

 

 الشباب النساء الرجال 

74.349.147.8 العالم

77.149.148.9 المناطق النامية

70.022.127.8 شمال أفريقيا 

78.955.154.8 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

73.747.144.4 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

78.465.263.0 شرق آسيا 

77.634.141.9 جنوب آسيا 

78.254.947.0 جنوب شرق آسيا 

69.924.933.9 غرب آسيا 

73.866.256.3 أوقيانوسيا 

63.050.435.0 رابطة الدول المستقلة 

65.652.437.4 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

62.149.833.9 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

63.949.044.1 المناطق المتقدمة النمو
البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق 
56.144.026.6 أوروبا
82.257.758.7 أقل البلدان نموا
77.759.657.0 البلدان النامية غير الساحلة
72.145.542.5 الدول الجزرية الصغيرة النامية

 
 .نات أوليةبيا )أ( 
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 6-1المؤشر   
وم               ي الي د ف م عن دوالر واح نسبة السكان العاملين الذين يقل دخله

 )الشرائية تعادل القوة(
)النسبة المئوية(    

 

)أ(2007 1997   

24.216.4 العالم

30.620.4 المناطق النامية

3.01.3 شمال أفريقيا 

55.551.4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

11.68.0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

18.88.7 شرق آسيا 

51.531.5 جنوب آسيا 

24.113.3 جنوب شرق آسيا 

2.95.4 غرب آسيا 

22.921.6 أوقيانوسيا 

6.51.5 رابطة الدول المستقلة 

11.05.8 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

روبارابطة الدول المستقلة، أو   5.20.0

0.20.1 المناطق المتقدمة النمو

3.82.3 البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا

51.847.0 أقل البلدان نموا

43.537.1 البلدان النامية غير الساحلة

18.720.3 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 .بيانات أولية )أ( 
  

 7-1المؤشر   
سب   رة    ن راد األس ن أف املين م اص والع سابهم الخ املين لح ة الع

 العاملين المساهمين في نفقاتها إلى مجموع
 الرجال والنساء )أ( 

)النسبة المئوية(    

 

)أ(2007 1997   

52.849.9 العالم

64.459.9 المناطق النامية

35.232.9 شمال أفريقيا 
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)أ(2007 1997   

76.171.2 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

31.433.0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

63.255.7 شرق آسيا 

79.275.8 جنوب آسيا 

63.459.3 جنوب شرق آسيا 

37.129.1 غرب آسيا 

62.368.5 أوقيانوسيا 

13.915.3 رابطة الدول المستقلة 

33.431.3 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

ستقلة، أوروبارابطة الدول الم   8.410.0

11.49.5 المناطق المتقدمة النمو

31.626.4 البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا

82.677.2 أقل البلدان نموا

70.568.7 البلدان النامية غير الساحلة

33.436.7 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 .بيانات أولية )أ( 
  

 لرجالا )ب( 
)النسبة المئوية(    

 

)أ(2007 1997   

50.748.7 العالم

60.657.0 المناطق النامية

 31.830.4 شمال أفريقيا 

 64.3 70.1 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 33.3 32.1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 52.3 57.9 شرق آسيا 

 72.9 75.8 جنوب آسيا 

رق آسياجنوب ش   59.0 56.0 

 26.2 32.3 غرب آسيا 

56.162.7 أوقيانوسيا 

14.715.7 رابطة الدول المستقلة 

32.830.1 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

9.210.6 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

11.610.3 المناطق المتقدمة النمو

وروباالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أ  29.826.9
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)أ(2007 1997   

77.872.4 أقل البلدان نموا

67.865.7 البلدان النامية غير الساحلة

33.837.5 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 .بيانات أولية )أ( 

 النساء )ج( 
)النسبة المئوية(    

 

)أ(2007 1997   

56.151.7 العالم

70.764.4 المناطق النامية

46.840.6 شمال أفريقيا 

84.480.6 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

30.132.5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

69.660.1 شرق آسيا 

87.582.6 جنوب آسيا 

69.663.8 جنوب شرق آسيا 

52.937.7 غرب آسيا 

69.475.0 أوقيانوسيا 

13.114.9 رابطة الدول المستقلة 

دول المستقلة، آسيارابطة ال   34.032.6

7.69.3 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

11.18.4 المناطق المتقدمة النمو

33.925.7 البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا

89.183.9 أقل البلدان نموا

73.972.4 البلدان النامية غير الساحلة

ناميةالدول الجزرية الصغيرة ال  32.735.4
 

 .بيانات أولية )أ( 



62 
 

  جيم- 1الغاية   
ى النصف             ت   خفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إل

 2015 و 1990في الفترة ما بين 
 

 8-1المؤشر   
 عدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات  

 
 المجموع )أ( 

)النسبة المئوية(    

 

 1990 2006 

لمناطق الناميةا  3326
116 شمال أفريقيا 
3228 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
138 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
177 شرق آسيا 
5446 جنوب آسيا 
3725 جنوب شرق آسيا 
1413 غرب آسيا 
-- أوقيانوسيا 

  
 )أ(حسب نوع الجنس )ب( 

)النسبة المئوية(    

 
 

 الفتيات الفتيان 
نسبة الفتيان إلى 
 الفتيات

27271.00 المناطق النامية
761.16 شمال أفريقيا 
29271.07 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
991.00 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
10110.91 شرق آسيا 
41420.98 جنوب آسيا 
26261.00 جنوب شرق آسيا 
14141.00 غرب آسيا 
--  -   أوقيانوسيا 
27271.00 أوقيانوسيا 

 
 .2006-1998 )أ( 
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 9-1المؤشر   
ة          ى الستهالك الطاق د األدن نسبة السكان الذين ال يحصلون على الح

 )أ(الغذائية
)النسبة المئوية(    

 

 1990-1992  2001-2003  

 2017 المناطق النامية
 44 شمال أفريقيا 
 3331 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
 1310 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 1612 شرق آسيا 
 2521 جنوب آسيا 
 1812 جنوب شرق آسيا 
 69 غرب آسيا 
 1512 أوقيانوسيا 
 7)ب(7 رابطة الدول المستقلة 
 20)ب(16 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
 3)ب(4 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
 2.5 > )ب(2.5 > المناطق المتقدمة النمو
 2219 أقل البلدان نموا
 3836 البلدان النامية غير الساحلة
 2319 الدول الجزرية الصغيرة النامية

  
ة أو إق         )أ(  ات عالمي دة   لم تتوافر بعد بيان ة جدي سة      , ليمي واردة مقتب ات ال والبيان

 .2006من تقرير عام 

)ب(  .1995-1993تشير البيانات إلى الفترة    
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 2الهدف   

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  

  ألف- 2الغاية   

ة    اث آفال ذآور أو اإلن ان، سواء ال ل مك ي آ ال ف ن األطف تمك
   2015ل عام منهم، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلو

 1-2المؤشر 

 صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي

 )أ(المجموع )أ( 
 

 1991 2000 2006 

 88.5 84.9 82.0 العالم
 87.5 83.3 79.6 المناطق النامية

 95.0 91.3 82.8 شمال أفريقيا 

 70.7 58.0 53.5 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

البحر أمريكا الالتينية ومنطقة  
 95.5 94.4 86.7 الكاريبي

 94.3 99.1 98.0 شرق آسيا 

 89.8 80.1 71.9 جنوب آسيا 

 95.0 94.3 95.6 جنوب شرق آسيا 

 88.3 84.8 80.4 غرب آسيا 

 - - - أوقيانوسيا 

 93.3 89.9 90.0 رابطة الدول المستقلة 

 93.9 92.4 88.3 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

لمستقلة، أوروبارابطة الدول ا   90.8 88.0 92.8 

 96.4 97.4 97.9 المناطق المتقدمة النمو 

قل البلدان نمواأ   53.0 60.2 74.9 

لبلدان النامية غير الساحليةا   53.7 63.0 76.3 

لدول الجزرية الصغيرة الناميةا   67.3 81.5 75.1 
 

ين آل              )أ(  ة ب ة والثانوي دارس االبتدائي ل  100 عدد المقيدين في الم وا    طف بلغ
دائي   يم االبت ي التعل د ف ن القي ة   س نوات الدراس ع س دالت م ق المع  وتتف
 .المنتهية في السنوات المعروضة

 

 

 



65 
 

 )أ(حسب نوع الجنس )ب( 
  

 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 

 87.0 89.9 81.9 87.7 76.7 87.2 العالم

 85.8 89.1 79.9 86.4 73.3 85.7 المناطق النامية

 93.1 96.8 88.4 94.0 75.5 89.7 شمال أفريقيا 

أفريقيا جنوب الصحراء  
 67.8 73.5 54.7 61.3 49.5 57.5 الكبرى

أمريكا الالتينية ومنطقة  
 95.7 95.3 93.6 95.1 86.3 87.5 البحر الكاريبي

 94.7 94.0 99.8 98.5 97.3 100.0 شرق آسيا 

 87.3 92.0 73.0 86.7 57.0 85.7 جنوب آسيا 

 94.1 95.8 93.0 95.5 94.0 97.8 جنوب شرق آسيا 

 84.8 91.7 80.4 89.1 73.3 87.0 غرب آسيا 

 - - - - - - أوقيانوسيا 

 93.2 93.3 89.6 90.3 89.8 90.2 رابطة الدول  المستقلة 

 93.3 94.5 92.2 92.6 88.0 88.6 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 الدول المستقلة، رابطة 
 93.1 92.4 87.5 88.5 90.6 91.0 أوروبا

 96.8 96.0 97.4 97.5 98.1 97.7 المناطق المتقدمة النمو 

 72.1 77.7 56.7 63.7 47.2 58.6 أقل البلدان نموا 

 73.6 79.0 58.5 67.4 49.2 58.2 البلدان النامية غير الساحلية 

الدول الجزرية الصغيرة  
 74.0 76.2 80.1 82.8 71.1 63.6 النامية

 
ين آل                )أ(  ة ب ة والثانوي دارس االبتدائي ل  100عدد المقيدين في الم وا    طف بلغ

دائي   يم االبت ي التعل د ف ن القي ة   س نوات الدراس ع س دالت م ق المع  وتتف
 .المنتهية في السنوات المعروضة

  
 2-2المؤشر 

صف األ    ي ال ة ف ون بالدراس ذين يلتحق ذ ال دد التالمي سبة ع ول ن
 )أ(ويصلون إلى الصف النهائي من التعليم االبتدائي

 
 1999 2006 
 الفتيات الفتيان المجموع الفتيات الفتيان المجموع 

 84.4 88.2 86.3 79.2 84.8 82.1 العالم

 82.5 86.9 84.7 75.9 82.6 79.4 المناطق النامية

 89.8 94.0 91.9 82.6 90.4 86.6 شمال أفريقيا 

ريقيا جنوب الصحراء أف 
 54.9 64.7 59.8 45.0 53.1 49.0 الكبرى
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 1999 2006 
 الفتيات الفتيان المجموع الفتيات الفتيان المجموع 

أمريكا الالتينية ومنطقة  
 101.1 99.7 100.4 97.1 96.1 96.6 البحر الكاريبي

 97.8 98.5 98.1 102.0 101.4 101.7 شرق آسيا 

 78.5 83.9 81.3 61.7 75.3 68.8 جنوب آسيا 

 95.4 95.4 95.4 88.4 89.9 89.2 جنوب شرق آسيا 

 83.2 94.3 88.9 73.8 86.8 80.4 غرب آسيا 

 62.1 69.9 66.1 59.7 65.7 62.8 أوقيانوسيا 

 98.1 98.5 98.3 95.5 96.4 96.0 رابطة الدول  المستقلة 

 100.0 101.7 100.9 95.1 96.2 95.7 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

رابطة الدول  المستقلة،  
 96.7 96.1 96.4 95.6 96.5 96.1 أوروبا

 97.5 96.5 97.0 99.9 98.6 99.2 المناطق المتقدمة النمو  

 53.4 60.9 57.2 43.1 51.2 47.2 أقل البلدان نموا  

 56.6 65.3 61.0 47.8 58.4 53.1 البلدان النامية غير الساحلية 

الدول الجزرية الصغيرة  
 73.1 73.4 73.3 74.0 73.9 73.9 النامية

 
دال  )أ(  ق مع دائي  ت تتف يم االبت ام التعل ي   إتم ة ف ة المنتهي نوات الدراس ع س م

ات       ا بيان دائي          . السنوات التي قدمت عنه يم االبت ام التعل دل إتم ويحسب مع
دائي               باستعمال   يم االبت ائي من التعل دين في الصف النه  إجمالي عدد المقي
يم  “: ، آما يلي المّعرف مجموع عدد الملتحقين الجدد بالصف النهائي للتعل

ن       ا ة م سبة المئوي ه بالن را عن سن، معب ن ال ر ع صرف النظ دائي، ب البت
ائي         سن المفترضة لاللتحاق بالصف النه وا ال ذين بلغ سكان ال  Global” ال

Education Digest 2004  Comparing Education Statistics Across the World  ة ، منظم
ة      م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح سكو(األم د )اليون صاء، ، معه اإلح

 .148، المرفق بـاء، الصفحة 2004



67 
 

 3-2المؤشر 

ـمع   ـدل اإللمـ ذين  ـ ال ال ساء والرج دى الن ة ل القراءة والكتاب ام ب
  سنة 24 و 15تتراوح أعمارهم بين 

 المجموع )أ( 

 )النسبة المئوية(
 

)أ(1985-1994  )أ(1995-2004   2007 

 89.1 87.0 83.5 العالم

 87.2 84.6 80.2 المناطق النامية

 86.5 79.4 68.4 شمال أفريقيا 

 72.1 70.2 64.4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 97.0 96.2 93.7 الكاريبي

 99.2 98.9 94.5 شرق آسيا 

 79.9 72.8 60.6 جنوب آسيا 

 95.6 96.1 94.5 جنوب شرق آسيا 

 92.8 91.7 88.6 غرب آسيا 

 70.6 73.1 72.9 أوقيانوسيا 

 99.7 99.7 99.7 رابطة الدول المستقلة 

 99.6 99.6 99.6 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 99.7 99.7 99.7 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 99.4 99.4 99.4 المناطق المتقدمة النمو 

 68.0 64.7 55.5 أقل البلدان نموا 

ية البلدان النامية غير الساحل   60.8 67.8 70.4 

لدول الجزرية الصغيرة الناميةا   86.9 87.8 89.8 
 

اس                 )أ(  تحسب المعدالت اإلقليمية على أساس متوسط مرجح آلخر نقطة قي
ة  رة المرجعي ي الفت يم ف د أو إقل ل بل سجلة لك وافرة م ُتخدمت .  مت واس
ي ال            دان الت سبة للبل وافر ب   تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء بالن ات  تت يان

 .بشأنها
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 )أ(حسب نوع الجنس )ب( 

 )النسبة المئوية(
 

 1985-1994  1995-2004  2007 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 

 86.8 91.3 83.8 90.2 79.2 87.8 العالم

 84.6 89.8 80.8 88.3 75.0 85.3 المناطق النامية

 82.2 90.8 73.3 85.3 58.6 77.8 شمال أفريقيا 

أفريقيا جنوب الصحراء  
 67.3 77.2 65.0 76.0 58.6 70.8 الكبرى

أمريكا الالتينية ومنطقة  
 97.4 96.5 96.7 95.7 94.2 93.2 البحر الكاريبي

 99.1 99.4 98.5 99.2 91.8 97.1 شرق آسيا 

 75.0 84.5 64.5 80.6 49.1 71.5 جنوب آسيا 

 95.8 95.3 96.0 96.3 93.5 95.4 جنوب شرق آسيا 

 89.3 96.1 87.9 95.5 82.9 93.9 غرب آسيا 

 71.5 69.8 71.1 75.0 70.7 75.0 أوقيانوسيا 

 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 رابطة الدول المستقلة 

 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

رابطة الدول المستقلة،  
 99.8 99.7 99.8 99.7 99.8 99.7 أوروبا

 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 المناطق المتقدمة النمو  

 62.9 73.4 58.3 71.5 48.5 63.0 أقل البلدان نموا  

 64.7 76.5 61.9 74.3 55.8 66.3 البلدان النامية غير الساحلية 

الدول الجزرية الصغيرة  
 91.3 88.4 88.9 86.8 87.2 86.6 النامية

 
اس               تحسب الم  )أ(  عدالت اإلقليمية على أساس متوسط مرجح آلخر نقطة قي

واسُتخدمت تقديرات . متوافرة مسجلة لكل بلد أو إقليم في الفترة المرجعية
 .تتوافر بيانات بشأنها معهد اليونسكو لإلحصاء بالنسبة للبلدان التي ال
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 3الهدف   

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 لف أ- 3الغاية   

انوي    دائي والث يم االبت ي التعل سين ف ين الجن اوت ب ة التف إزال
ام  ول ع ك بحل ون ذل ّضل أن يك ى 2005وُيف سبة إل ، وبالن

 .2015جميع مراحل التعليم في تاريخ ال يتجاوز عام 
 

 1-3المؤشر 

انوي       دائي والث يم االبت ل التعل ي مراح ان ف ى الفتي ات إل سبة الفتي ن
 والعالي

 )أ(بتدائيالتعليم اال )أ( 
 

 1991 2000 2006 

 0.95 0.92 0.89 العالم

 0.94 0.92 0.87 المناطق النامية

 0.93 0.91 0.82 شمال أفريقيا 

 0.89 0.85 0.83 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 0.97 0.97 0.97 الكاريبي

 0.99 1.01 0.94 شرق آسيا 

اجنوب آسي   0.77 0.84 0.95 

 0.97 0.97 0.97 جنوب شرق آسيا 

 0.91 0.88 0.83 غرب آسيا 

 0.89 0.90 0.90 أوقيانوسيا 

 0.99 0.99 0.99 رابطة الدول المستقلة 

 0.98 0.99 0.99 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 1.00 0.99 1.00 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 1.00 0.99 0.99 المناطق المتقدمة النمو 

 0.90 0.86 0.79 أقل البلدان نموا 

 0.90 0.83 0.82 البلدان النامية غير الساحلية 

 0.95 0.95 0.96 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .باستخدام معدالت القيد اإلجمالي )أ( 
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 )أ(ثانويالتعليم ال )ب( 

 )معدالت القيد اإلجمالي(نسبة الفتيات إلى الفتيان   
 

 1991 2000 2006 

 0.95 0.93 - العالم

 0.94 0.90 - المناطق النامية

 0.99 0.95 0.79 شمال أفريقيا 

 0.80 0.82 - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 1.07 1.07 1.09 الكاريبي

 1.01 0.97 - شرق آسيا 

 0.85 0.77 0.60 جنوب آسيا 

 1.02 0.98 0.90  شرق آسياجنوب 

 0.84 0.80 - غرب آسيا 

 0.88 0.91 0.82 أوقيانوسيا 

ابطة الدول المستقلةر   1.03 1.00 0.97 

 0.96 0.97 0.98 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 0.98 1.02 1.06 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

لمناطق المتقدمة النموا   1.01 1.01 1.00 

ن نموا البلداأقل   - 0.82 0.82 

لبلدان النامية غير الساحليةا   0.85 0.86 0.83 

لدول الجزرية الصغيرة الناميةا   1.05 1.04 1.03 
 

 .باستخدام معدالت القيد اإلجمالي )أ( 
  

 )أ(عاليالتعليم ال )ج( 
 

 1991 2000 2006 

 1.06 0.96 - العالم

 0.93 0.78 - المناطق النامية

ريقياشمال أف   0.54 0.68 1.00 

 0.68 0.62 - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 1.16 1.13 - الكاريبي

 0.93 0.55 - شرق آسيا 

 0.76 0.67 - جنوب آسيا 

 0.98 0.95 0.83 جنوب شرق آسيا 

 0.90 0.82 - غرب آسيا 

 0.86 0.68 - أوقيانوسيا 
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 1991 2000 2006 

 1.29 1.21 1.16  المستقلةرابطة الدول 

 1.07 0.90 1.04 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 1.33 1.27 1.20 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 1.28 1.20 1.07 المناطق المتقدمة النمو 

 0.62 0.65 - أقل البلدان نموا 

 0.83 0.75 0.86 البلدان النامية غير الساحلية 

الناميةالدول الجزرية الصغيرة    - 1.21 1.54 
 

 .باستخدام معدالت القيد اإلجمالي )أ( 
  

 2-3المؤشر 

 حصة النساء من الوظائف ذات األجر في القطاع غير الزراعي  

 )النسبة المئوية(
 
 1990 1995 2000 2006 

 39.0 37.7 36.5 35.5 العالم
مال أفريقياش   20.9 21.0 19.3 21.3 
اء الكبرىفريقيا جنوب الصحرأ   25.3 26.9 28.5 30.8 
ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأم   36.4 38.6 40.5 42.3 
رق آسياش   38.0 38.8 39.6 41.1 
نوب آسياج   13.2 14.9 16.7 18.6 
 37.8 38.6 37.1 37.7 جنوب شرق آسيا 
 20.3 19.2 17.6 17.0 غرب آسيا 
 36.4 35.8 34.7 33.2 أوقيانوسيا 
 51.4 50.4 49.6 49.2 رابطة الدول المستقلة 
 47.9 46.2 45.3 44.7 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
 52.2 51.2 50.5 50.1 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
 46.3 45.3 44.5 43.3 المناطق المتقدمة النمو  

 3-3المؤشر 

 )أ(نسبة المقاعد التي تحتلها النساء في البرلمانات الوطنية  

 )النسبة المئوية(
 
 1990 1997 2002 2008 

 18.0 13.8 11.4 12.8 العالم

 16.5 12.1 10.1 10.4 المناطق النامية 
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 1990 1997 2002 2008 

مال أفريقياش   2.6 1.8 2.2 8.3 

فريقيا جنوب الصحراء الكبرىأ   7.2 9.0 12.0 17.3 

ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيأم   11.9 12.4 15.7 22.2 

رق آسياش   20.2 19.3 20.2 19.8 

نوب آسياج   5.7 5.9 4.9 12.9 

 17.4 13.9 10.8 10.4 جنوب شرق آسيا 

 9.1 5.2 3.0 4.6 غرب آسيا 

 2.5 2.4 1.6 1.2 أوقيانوسيا 

 13.9 8.6 6.2 - رابطة الدول المستقلة 

 13.9 8.8 7.0 - رابطة الدول المستقلة، آسيا 

وروبارابطة الدول المستقلة، أ   - 5.4 8.4 13.9 

 22.6 19.1 15.6 16.3 المناطق المتقدمة النمو  

 17.0 10.4 7.3 7.3 أقل البلدان نموا 

 18.6 10.7 6.6 14.0 البلدان النامية غير الساحلية 

 21.0 14.2 11.3 15.2 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .المجالس التشريعية أو مجالس النواب فقط )أ( 

 .2008يناير / آانون الثاني31في  )ب( 
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 4الهدف   

 تخفيض معدل وفيات األطفال  
 

 ألف - 4الغاية   

ر       ن العم سة م ال دون الخام ات األطف دل وفي يض مع تخف
 2015 و 1990بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 

 
 1-4المؤشر   

 )أ(معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  

 1990 2000 2006 

938072 العالم 
1038880 المناطق النامية 
824835 شمال أفريقيا  
184167157 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
553527 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
453624 شرق آسيا 
1209481 جنوب آسيا 
774735 جنوب شرق آسيا 
694740 غرب آسيا 
يانوسيا أوق   857366
474130 رابطة الدول المستقلة  
796447 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
272317 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
1186 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق 
 15 19 30 أوروبا

    
 

 . مولود حي1 000وغهم الخامسة من العمر لكل وفيات األطفال قبل بل )أ( 
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 2-4المؤشر   

 )أ(معدل وفيات الرضع  

 1990 2000 2006 

645549 العالم 
706054 المناطق النامية 
623930 شمال أفريقيا  
10910094 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
432922 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
362920 شرق آسيا 
866961 جنوب آسيا 
533527 جنوب شرق آسيا 
543832 غرب آسيا 
625449 أوقيانوسيا  
393426 رابطة الدول المستقلة  
645440 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
222015 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
965 المناطق المتقدمة النمو 
بلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق ال 
231613 أوروبا     

 
 . مولود حي1 000عدد وفيات األطفال قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر لكل  )أ( 

  
 3-4المؤشر   

د     صنين ض دة المح نة واح ر س ن العم الغين م ال الب سبة األطف ن
 )أ(الحصبة

 1990 2000 2006 

727280 العالم 
716978 المناطق النامية 
849396 شمال أفريقيا  
565572 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
769293 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
988593 شرق آسيا 
575766 جنوب آسيا 
728182 جنوب شرق آسيا 
798788 غرب آسيا 
706870 أوقيانوسيا  
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 1990 2000 2006 

بطة الدول المستقلة را   859797
9695- رابطة الدول المستقلة، آسيا 
859799 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
849193 المناطق المتقدمة النمو 
البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
919393 أوروبا     

 
ذين   23 و 12هم بين النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمار   )أ(   شهرًا ال

 .تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح المضاد للحصبة
  

 5الهدف   
 تحسين الصحة النفاسية  

 
 ألف - 5الغاية   
دل     يض مع ي      تخف اع ف ة أرب دار ثالث ية بمق ات النفاس الوفي

 2015 و 1990الفترة بين 
 

 1-5المؤشر   
 )أ(الوفيات النفاسيةمعدل   

 1990 2006 

 العالم 
430400

 المناطق النامية 
480450

 شمال أفريقيا  
250160

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
920900

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
180130

 شرق آسيا 
9550

 جنوب آسيا 
620490

 جنوب شرق آسيا 
450300

 غرب آسيا 
190160

 أوقيانوسيا  
550430

 رابطة الدول المستقلة  
5851

 المناطق المتقدمة النمو 
119
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 1990 2006 

 870 900 أقل البلدان نموا 
    

 
 . من المواليد األحياء100 000الوفيات النفاسية لكل  )أ( 

 2-5المؤشر 

و     سبة ال ي تجري تحت إشراف موظفي صحة من ذوي        الن دات الت
 المهارة

 )النسبة المئوية(  

1990م حوالي عا   
حوالي عام 
2006 

4962 العالم 
4761 المناطق النامية 
4579 شمال أفريقيا  
4247 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
)أ(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   

6886
7198 شرق آسيا 
2740 جنوب آسيا 
4873 جنوب شرق آسيا 
6075 غرب آسيا 
سيا أوقيانو   --
9698 رابطة الدول المستقلة  
9297 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
9999 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
-- المناطق المتقدمة النمو 

رق  وب ش ي جن ة ف ة انتقالي ر بمرحل ي تم دان الت البل
 98 99 أوروبا

   
 

 .يةفقط الوالدات التي تجري في مؤسسات الرعاية الصح )أ( 
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  باء- 5الغاية   

 2015تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام   
 

 3-5المؤشر 

 )أ(لمعدل استخدام وسائل منع الحم  

 )النسبة المئوية(  

 1990 2005 

52,862,2 العالم 

50,261,2 المناطق النامية 

44,059,8 شمال أفريقيا  

12,020,6 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

62,071,5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

77,586,4 شرق آسيا 

38,552,7 جنوب آسيا 

47,958,3 جنوب شرق آسيا 

43,354,8 غرب آسيا 

)ب(28.8- أوقيانوسيا  

67,0)ج(61.2 رابطة الدول المستقلة  

56,8)ج(54.5 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

63,471,3 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

66,567,3 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
56,055,3 أوروبا

16,130,3 اقل البلدان نموا 

22,632,2 البلدان النامية غير الساحلية 

46,852,9 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
   

 
ر      ا معدالت )أ(  ين     النساء المتزوجات أو المرتبطات اللواتي تت ارهن ب وح أعم

 .ويستخدمن وسائل منع الحمل  سنة49 و 15

 .2000بيانات عام  )ب( 

 .1995بيانات عام  )ج( 
  

 4-5المؤشر   

 )أ(معدل الوالدات لدى المراهقات  

 1990 2005 

61,048,6 العالم 
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 1990 2005 

66,553,1 المناطق النامية 

42,931,5 شمال أفريقيا  

130,6118,9 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

77,473,1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

21,35,0 شرق آسيا 

90,153,7 جنوب آسيا 

50,440,4 جنوب شرق آسيا 

63,650,2 غرب آسيا 

82,363,5 أوقيانوسيا  

تقلة رابطة الدول المس   52,128,4

44,828,9 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

55,228,1 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

34,723,6 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
48,229,0 أوروبا

129,3117,6 اقل البلدان نموا 

104,5105,3 البلدان النامية غير الساحلية 

80,469,7 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
   

 
ر         )أ(  واتي تت ساء الل دى الن ين   االوالدات ل ارهن ب  سنة لكل   19 و 15وح أعم

 . امرأة1 000
 

 5-5المؤشر 

والدة     سابقة لل ة ال ة الرعاي ع   (تغطي ل وأرب ى األق دة عل ارة واح زي
 ) زيارات على األقل

 )أ(األقلزيارة واحدة على ) أ(  

 )النسبة المئوية(  

1990حوالي عام    
حوالي عام 
2005 

 75 55 العالم 

 74 54 المناطق النامية 

 70 47 شمال أفريقيا  

 75 68 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 95 77 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 - - شرق آسيا 

 65 39 جنوب آسيا 

 93 71 جنوب شرق آسيا 
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1990حوالي عام    
حوالي عام 
2005 

 76 54 غرب آسيا 

 - - أوقيانوسيا  

 98 89 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
   

 
ين       معدالت ا  )أ(  ارهن ب راوح أعم ين    49 و 15لنساء اللواتي تت  سنة ممن تلق

اء الحمل تحت إشراف موظف صحة من ذوي           والدة أثن رعاية سابقة لل
 .المهارة مرة واحدة على األقل

  
 6-5المؤشر 

 )أ(جة غير الملباة في مجال تنظيم األسرةالحا  

 )النسبة المئوية(  

 1995 2005 

16,310,4 شمال أفريقيا  

25,724,1 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

12,410,5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

19,114,8 جنوب آسيا 

12,811,1 جنوب شرق آسيا 

16,412,2 غرب آسيا 

)ب(15,013.9 رابطة الدول المستقلة 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
14.715.0 أوروبا
   

 
ين ا )أ(  ات  ب ساء المتزوج واتي لن اب  الل ن اإلنج ي س راوح  (ف واتي تت أي الل

 .) سنة49 و 15أعمارهن بين 

 . تقريبًا2000تتعلق أحدث البيانات المتوافرة بعام  )ب( 
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 6الهدف   

شرية       ة الب ص المناع روس نق ة في دز /مكافح اإلي
 األمراض والمالريا وغيرهما من

 
  ألف- 6الغاية   

شرية             روس نقص المناعة الب شار في ول    /وقف انت دز بحل اإلي
  ذلك التاريخ ن والبدء بعكس مساره اعتبارا م2015عام 

  
 1-6المؤشر 

ر  انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى ال       ين  اسكان الذين تت ارهم ب  وح أعم
  سنة24  و15

 )النسبة المئوية(
 

 1990 2002 2007 

 

ديرات تق
شار انت
ص روس نق في
ة المناع
دى شرية ل الب

ار -15(الكب
49( 

صاباتا لم
روس بفي
ة نقص المناع
وق شرية ف الب

  عاما15سن

ديرات  تق
شار  انت
روس نقص  في
ة  المناع
دى   شرية ل الب

ار -15(الكب
49( 

صا ابات لم
روس  بفي
نقص المناعة   
وق   شرية ف الب

  عاما15سن 

ديرات  تق
شار  انت
روس نقص  في
ة  المناع
دى   شرية ل الب

ار  -15(الكب
49( 

صابات ا لم
روس  بفي
ص  نق
ة  المناع
شرية  الب
ن  وق س ف

 عاما 15

0,958 0,3511,057 المناطق النامية

0,129 27<200,1<0,1 شمال أفريقيا 

4,959 2,1545,459  الصحراء الكبرىأفريقيا جنوب

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
0,635 0,2270,535 الكاريبي

0,128 190,126<0,1 شرق آسيا

0,338 350,338<0,1 جنوب آسيا

0,434 0,2150,432 جنوب شرق آسيا

0,147 410,146<0,1 غرب آسيا

1,339 270,436<0,1 أوقيانوسيا 

0,125 21<100,1<0,1 رابطة الدول المستقلة، آسيا

1,231 0,727)أ( -<0,1 رابطة الدول المستقلة، أوروبا

0,323 0,2140,321 المناطق المتقدمة النمو
 

ات ع                  : ال تتوافر أي بيانات    )أ(  وافر بيان د قريب وال تت ن سنوات   لم تظهر األوبئة في هذه المنطقة إال منذ عه
 .سابقة
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 2-6المؤشر   
اطرة         ى مخ وي عل سي ينط صال جن ر ات ي آخ االت ف تخدام الرف اس

 )ب(2006-2000 ،)أ(عالية
 

 الرجال  النساء 
عدد البلدان  

التي 
تغطيها 
الدراسات 
االستقصائ
 ية

النسبة المئوية لمن 
استخدموا رفاالت في 
آخر اتصال جنسي 
ينطوي على مخاطرة 
 عالية

عدد 
البلدان 
التي 
تغطيها 
الدراسات 
االستقصا
 ئية

النسبة المئوية لمن 
استخدموا رفاالت في 
آخر اتصال جنسي 
ينطوي على مخاطرة 
 عالية

أفريقيا جنوب 
 46 24 31 35 الصحراء الكبرى
أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 
 - - 47 11 الكاريبي
 38 2 22 1 جنوب آسيا
رابطة الدول 
  - - 52 3 المستقلة، آسيا

دالت )أ(  ن   ا مع شبان مم شابات وال راوحل ين  تت ارهن ب نة 24 و 15 أعم  س
سي   ع شريك جن سي م صال جن اء ات االت أثن تعمال الرف ادوا باس ذين أف ال
ان   ذين آ ك ال ين أولئ ي عشر الماضية، ب اء األشهر اإلثن تظم أثن ر من غي

 . لديهم شريك من هذا النوع أثناء األشهر اإلثني عشر الماضية
   .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة المحددة )ب( 

 3-6المؤشر   
ين        ارهم ب راوح أعم ذين تت سكان ال سبة ال ن  24 و 15ن نة مم  س

ة   ص المناع روس نق ن في املة ع حيحة وش ة ص ديهم معرف ل
  )ب(2006-2000، )أ(اإليدز/البشرية

 
 الرجال  النساء 

عدد البلدان التي  
يها تغط

الدراسات 
 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم 
 معرفة شاملة

عدد البلدان 
التي تغطيها 
الدراسات 
 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم معرفة 
 شاملة

 - - 62 26 المناطق النامية
 - - 3 8 شمال أفريقيا 
أفريقيا جنوب  

 39 25 24 30 الصحراء الكبرى
 3 23 2 43 جنوب آسيا 
 - - 4 23 جنوب شرق آسيا 
رابطة الدول  

 - - 10 24 المستقلة وأوروبا
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 الرجال  النساء 
عدد البلدان التي  

يها تغط
الدراسات 
 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم 
 معرفة شاملة

عدد البلدان 
التي تغطيها 
الدراسات 
 االستقصائية

النسبة المئوية 
ممن لديهم معرفة 
 شاملة

رابطة الدول  
 - - 7 20 المستقلة، آسيا

البلدان التي تمر  
بمرحلة انتقالية في 
 7 19 2 6 جنوب شرق أوروبا

 
ع               ا معدالت )أ(  سيتين لمن الطريقتين الرئي ام ب ديهم إلم ذين ل شبان ال لشابات وال

ا  ( فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق االتصال الجنسي          انتقال وهم
ر مصاب               ى شريك واحد مخلص غي ، )استخدام الرفاالت واالقتصار عل

ي     صعيد المحل ى ال شائعين عل اطئين ال صّورين الخ ضون الت ذين يرف وال
 . ويعرفون أن اإليدز يمكن أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جيدة

 .آخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة المحددةتتعلق البيانات ب )ب( 
  

 4-6المؤشر   
ا  14 و   10الذين تتراوح أعمارهم بين     (نسبة التحاق اليتامى       )  عام

 )ب(2006-2000، )أ(إلى غير اليتامى بالمدارس
 

 

عدد البلدان التي تتوافر 
 عنها بيانات

نسبة التحاق اليتامى إلى غير 
بالمدارس اليتامى  

فريقيا جنوب الصحراء الكبرىأ  40 0.81 
 

ذين    14 و   10نسبة الملتحقين حاليا بالمدارس من األطفال بين سن          )أ(   سنة ال
دارس           توفي آباؤهم وأمهاتهم البيولوجيون، إلى معدل الملتحقين حاليا بالم

ين سن        ذين ال  14 و  10من األطفال ب ى      سنة ال اتهم عل اؤهم وأمه زال آب
 .األقل ن يعيشون حاليا مع أحد آبائهم البيولوجيين علىقيد الحياة، والذي

 .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة المحددة )ب( 
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 باء - 6الغاية   
ة      ص المناع روس نق ن في الج م ة الع يم إتاح تعم

  . لجميع َمن يحتاجونه2010اإليدز بحلول عام /البشرية
 

 5-6المؤشر   
شرية         نسبة الس    كان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة الب

مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على عقاقير مضادة للفيروسات        
  )أ(العكوسة

 )النسبة المئوية(

 
2006 2007 

 22 31 المناطق النامية
 24 32 شمال أفريقيا 
 21 30 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
حر الكاريبيأمريكا الالتينية ومنطقة الب   57 62 
 18 18 شرق آسيا 
 10 16 جنوب آسيا  
 32 44 جنوب شرق آسيا 
 25 38 أوقيانوسيا 
 9 14 رابطة الدول المستقلة 

 
   .الذين يتلقون عالجا بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة )أ( 

 جيم - 6الغاية   
ول  وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بح           ل

  والبدء بعكس مساره اعتبارا من ذلك التاريخ2015عام 
 

 6-6المؤشر   
 معدالت اإلصابة بالمالريا والوفيات المرتبطة بها   

 )ال تتوافر بيانات عالمية أو إقليمية(  
 

 7-6المؤشر   
يات       ت ناموس امون تح ذين ين سة ال ن الخام ال دون س سبة األطف ن

 )أ(الحشرات معالجة بمبيدات

 )نسبة المئويةال(

) بلدًا36(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   7 
) بلدان5(جنوب شرق آسيا   2 

 
 .2006-2000 )أ( 
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 8-6المؤشر   
الجون                ذي يع الحمى ال نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين ب

 للمالريا بالعقاقير المناسبة المضادة
 )النسبة المئوية(

)ا بلد49(المناطق النامية   20 
) بلدا38(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   36 
) بلدان5(جنوب شرق آسيا   2 

   
 9-6المؤشر   

 معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات المرتبطة بالسل   

 إلصابةا )أ( 

ل   (   ين آ دة ب ابة الجدي االت اإلص دد ح سكان100 000ع ن ال   م
 )استثناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةب
 

 1990 2000 2006 

 123 127 128 العالم

 150 150 151 المناطق النامية 

 54 50 44 شمال أفريقيا 

 157 253 291 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 99 67 53 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 119 105 100 شرق آسيا 

 172 168 165 جنوب آسيا 

 271 229 210 جنوب شرق آسيا 

 54 43 38 غرب آسيا 

 201 191 183 أوقيانوسيا 

 48 104 105 رابطة الدول المستقلة 

 60 104 117 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 44 104 101 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 25 19 15 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
اأوروب  61 84 76 

   
 االنتشار )ب( 

ل   (   ين آ دة ب ابة الجدي االت اإلص دد ح سكان100 000ع ن ال   م
 )باستثناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

 
 1990 2000 2006 

 293 268 214 العالم
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 1990 2000 2006 

 369 324 256 المناطق النامية 

 60 52 45 شمال أفريقيا 

 352 493 521 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 152 94 67 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 319 266 197 شرق آسيا 

 529 435 287 جنوب آسيا 

 475 333 264 جنوب شرق آسيا 

 92 63 51 غرب آسيا 

 590 470 371 أوقيانوسيا 

 78 152 124 رابطة الدول المستقلة 

 100 138 140 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 71 156 118 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 29 22 15 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 101 123 84 أوروبا

  
 الوفيات )ج( 

ات عدد  (   ل      الوفي ين آ سكان    100 000 ب باستثناء المصابين      من ال
 )البشرية المناعةبفيروس نقص 

 
 1990 2000 2006 

 27 26 22 العالم

 34 32 26 المناطق النامية 

 5 4 4 شمال أفريقيا 

 39 55 59 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 13 9 6 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 24 20 15 شرق آسيا 

 44 40 29 جنوب آسيا 

 65 46 31 جنوب شرق آسيا 

 8 6 6 غرب آسيا 

ياأوقيانوس   52 42 34 

 8 17 16 رابطة الدول المستقلة 

 9 15 17 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 8 17 15 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 3 2 2 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 9 11 11 أوروبا
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 10-6المؤشر   

شفت وتم شفاؤها في إطار دورة عالجية نسبة حاالت السل التي اآت  
 قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة 

صيرة     )أ(  ة ق ار دورة عالجي ي إط شفت ف ي اآت دة الت االت الجدي لح
  )خاضعة للمراقبة المباشرة

ة              دورات العالجي معدل اآتشاف الحاالت باختبار المسحة في إطار ال
 )النسبة المئوية: القصيرة الخاضعة للمراقبة

 
 2000 2006 

 28 61 العالم

 29 62 المناطق النامية 

 85 88 شمال أفريقيا 

 35 45 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 40 69 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 30 78 شرق آسيا 

 14 63 جنوب آسيا  

 34 54 جنوب شرق آسيا 

 12 26 أوقيانوسيا 

 12 51 رابطة الدول المستقلة 

 36 55 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 4 49 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 22 57 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 13 78 أوروبا

  
صيرة  )ب(  ة ق ار دورة عالجي ي إط فاؤهم ف ق ش ذين تحق ى ال المرض

   المباشرة خاضعة للمراقب
 

 2000 2005 

 82 85 العالم

 82 85 المناطق النامية 

 88 82 شمال أفريقيا 

 72 76 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 81 79 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 94 94 شرق آسيا 

 83 86 جنوب آسيا  

 86 89 جنوب شرق آسيا 

 80 81 غرب آسيا 

 76 75 أوقيانوسيا 

 76 66  الدول المستقلةرابطة 

 78 75 رابطة الدول المستقلة، آسيا 
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 2000 2005 

 68 59 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 76 73 المناطق المتقدمة النمو 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 85 83 أوروبا

 7هدف ال  
 آفالة االستدامة البيئية  

 
  ألف- 7غاية ال  

ادئ ا    اج مب رامج     إدم سياسات والب ي ال ستدامة ف ة الم لتنمي
 القطرية وعكس االتجاه المتمثل بفقدان الموارد البيئية

 
 1-7المؤشر   

 )أ(مساحة األراضي التي تغطيها الغابات  

 )النسبة المئوية(  
 

 1999 2000 2005 

 31,3 31,330,6 العالم

 1,3 1,31,5 شمال أفريقيا 

 29,2 29,227,3  الكبرىأفريقيا جنوب الصحراء 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 49,9 49,947,2 الكاريبي

 23,4 23,424,9 منطقة البحر الكاريبي 

 50,3 50,347,5 أمريكا الالتينية 

 16,5 16,518,1 شرق آسيا 

 14,0 14,014,3 جنوب آسيا  

 56,3 56,349,9 جنوب شرق آسيا 

 3,3 3,33,4 غرب آسيا 

 68,3 68,365,0 أوقيانوسيا 

 38,6 38,638,7 رابطة الدول المستقلة 

 3,9 3,93,9 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 46.7 46.646.7 رابطة الدول المستقلة، أوروبا  

 30.7 30.430.8 المناطق المتقدمة النمو 
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دة            )أ(  ة جدي ة أو إقليمي ات عالمي سة      والبيا. لم تتوافر بعد بيان واردة مقتب ات ال ن
 ).A/61/1 (2006من تقرر عام 

 2-7المؤشر 
ل دوالر               رد ولك ون، المجموع ونصيب الف انبعاثات ثاني أآسيد الكرب

 )تعادل القوة الشرائية(من الناتج المحلي اإلجمالي 
 

 )أ(المجموع )أ( 

 
)بماليين األطنان المترية(مجموع االنبعاثات    
)ب(2005 2000 1995 1990   

 661 60527 18823 34522 21 العالم
 026 65012 06311 81211 10 المناطق المتقدمة النمو 
 096 61413 5969 6958 6 المناطق النامية 
 227280377437 شمال أفريقيا 
 461486549652 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 408 2871 1571 0481 1 الكاريبي
 132 8956 8693 9233 2 شرق آسيا 

 جنوب آسيا 
9891 3071 6512 044 

 جنوب شرق آسيا
4196748081 183 

 غرب آسيا 
6228171 0391 229 

 أوقيانوسيا 
66710 

)ج(رابطة الدول المستقلة  3 1812 3542 1322 293 

)ج(رابطة الدول المستقلة، آسيا   481347327391 

)ج(رابطة الدول المستقلة، أوروبا   2 7002 0071 8051 902 

)هـ)(د(بلدان المرفق األول  
11 63811 87212 59413 007 

  
 نصيب الفرد )ب( 

 )باألطنان المترية(
 

)بماليين األطنان المترية(مجموع االنبعاثات    
)ب(2005 2000 1995 1990   

 4.1 3.9 3.9 4.3 العالم

 11.8 11.5 11.8 11.9 المناطق المتقدمة النمو 

 1.6 1.9 2.0 2.5 المناطق النامية 

 1.9 2.2 2.7 2.9 شمال أفريقيا 
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)بماليين األطنان المترية(مجموع االنبعاثات    
)ب(2005 2000 1995 1990   

 0.9 0.8 0.8 0.8 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 2.4 2.4 2.5 2.5 الكاريبي

 2.4 3.0 2.9 4.4 شرق آسيا 

وب آسياجن   0.8 1.0 1.1 1.3 

 1.0 1.4 1.6 2.1 جنوب شرق آسيا

 4.6 5.3 5.9 6.3 غرب آسيا 

 1.0 0.9 1.0 1.2 أوقيانوسيا 

)ج(رابطة الدول المستقلة  11.2 8.3 7.6 8.2 

)ج(رابطة الدول المستقلة، آسيا   7.1 5.0 4.6 5.3 

)ج(رابطة الدول المستقلة، أوروبا   12.5 9.3 8.6 9.3 

)هـ)(د(ان المرفق األولبلد  12.0 11.8 12.2 12.2 
  

 )تعادل القوة الشرائية(لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي  )ج( 

 )بالكيلوغرامات(
 

)بماليين األطنان المترية(مجموع االنبعاثات    
)ب(2005 2000 1995 1990   

 العالم
0,480,55 0,50 0,49 

 المناطق المتقدمة النمو 
0,470,45 0,40 0,38 

 المناطق النامية 
0,650,64 0,59 0,62 

 شمال أفريقيا 
0,460,51 0,60 0,57 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
0,570,56 0,54 0,50 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 الكاريبي

0,340,32 0,31 0,30 

 شرق آسيا 
1,451,17 0,87 0,91 

 جنوب آسيا 
0,590,620,610,55 

 جنوب شرق آسيا
0,410,450,480,55 

 غرب آسيا 
0,560,600,660,63 

 أوقيانوسيا 
0,330,250,260,38 

)ج(رابطة الدول المستقلة  1,481,491,250,97 
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)بماليين األطنان المترية(مجموع االنبعاثات    
)ب(2005 2000 1995 1990   

)ج(رابطة الدول المستقلة، آسيا   2,282,161,681,30 

)ج(رابطة الدول المستقلة، أوروبا   1,401,421,200,93 

)هـ)(د(بلدان المرفق األول  0,51 0,48 0,43 0,40 
 

شمل        )أ(  وري وي ود األحف ن الوق ون م سيد الكرب اني أآ ات ث وع انبعاث مجم
ن     ة ع ون الناتج سيد الكرب اني أآ ات ث صلب   :  انبعاث ود ال تهالك الوق اس

منت؛     اج األس از؛ وإنت ود الغ تهالك وق سائل واس ود ال تهالك الوق واس
ون         مر(واشتعال الغاز    ابع   -آز تحليل معلومات غاز ثاني أآسيد الكرب  الت
 ).للواليات المتحدة

 .بيانات أّولية )ب( 

 .1992 بيانات عام 1990تظهر أعمدة عام  )ج( 

ق األول       )د(  دان المرف سنوي لبل ة ال ات الوطني رد االنبعاث ى ج تنادا إل اس
ي رابط     ( ة ف يالروس المدرج ا وب ي وأوآراني اد الروس تثناء االتح ة باس

م المتحدة            ) الدول المستقلة  ة األم التي ترفع تقاريرها إلى اجتماعات اتفاقي
ى       نوية عل الغ س ات إب د أي التزام اخ، وال توج ة بالمن ة المتعلق اإلطاري

 .  البلدان غير المدرجة في المرفق األول

عمليات إزالتها، واالنبعاثات الناجمة عن      /تستثني انبعاثات غازات الدفيئة    )هـ( 
 .  استخدام األراضي والغاباتتغيير 

  
 3-7المؤشر 

 استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون
 )بأطنان المواد المستهلكة لألوزون(
 

 1990 2000 2006 

 247 501 212 466 71 269 المناطق النامية

 8 129 2 586  6 203   شمال أفريقيا

 23 449 9 561 2 425   أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 76 048 31 087 11 527   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 103 217 105 762 38 040   شرق آسيا

 3 338 28 161 7 598   جنوب آسيا

 21 108 16 809 4 608   جنوب شرق آسيا

 11 435 11 855 4 272   غرب آسيا

 47 129 14   أوقيانوسيا

 139 454 27 585 1 494 رابطة الدول المستقلة

 2 738 928 193   رابطة الدول المستقلة، آسيا

 136 716 26 657 1 301   رابطة الدول المستقلة، أوروبا

)أ(المناطق المتقدمة النمو  826 801 24 060 10 528 
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 1990 2000 2006 

  البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق 
 6 239 966 373 أوروبا

 1 463 4 766 1 706 أقل البلدان نموا

 3 354 2 386 799 البلدان النامية غير الساحلية

 7 162 2 125 1 043 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 

 .تشمل البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا )أ( 
  

 4-7المؤشر   

 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة
 )ويةالنسبة المئ(
 
 1990 2000 2004 

 75 72 81  المجموع
 52 47 50     المستغلة بشكل آامل

ستغلة اٍف والم و آ ى نح ستغلة عل ر الم     غي
 23 25 31 باعتدال

  
 5-7المؤشر 

 )أ(نسبة مجموع الموارد المائية المستخدمة
 2000حوالي عام 

 
 2000 

 6.75   المناطق النامية
 76.60 ا    شمال أفريقي

 2.16     أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

1.44     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

21.87     شرق آسيا

26.61     جنوب آسيا

4.68     جنوب شرق آسيا

47.42     غرب آسيا

0.02     أوقيانوسيا

5.62   رابطة الدول المستقلة

9.10   المناطق المتقدمة النمو

11.10     البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا 

3.45   أقل البلدان نموا
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 2000 

8.43   البلدان النامية غير الساحلية

1.23   الدول الجزرية الصغيرة النامية

ة            )أ(  وارد المائي سحب المياه السطحية والمياه الجوفية آنسبة من مجموع الم
 .يةالمتجددة الفعال

  
  باء- 7الغاية   

ول             الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحل
  2010عام 

 
 6-7المؤشر 

 نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية  
 )أ(البرية والبحرية )أ( 

 )النسبة المئوية(
 

 
باستثناء المناطق المحمية 

 المغمورة
بما في ذلك المناطق المحمية 

 المغمورة

 المجموع 2007 2000 1990 

 12.4 9.9 8.6 6.0 )ب(لمالعا
 13.0 11.3 9.6 6.1   المناطق النامية
 3.7 3.4 3.1 2.1     شمال أفريقيا

 11.6 9.5 9.0 8.5    أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
ة البحر         أمريكا الالتينية ومنطق

 21.0 18.8 14.4 7.3 الكاريبي   
 14.0 10.9 9.9 7.0     شرق آسيا
 5.6 5.4 5.1 4.3     جنوب آسيا

 7.5 6.0 5.3 2.6     جنوب شرق آسيا

 17.9 17.8 17.8 3.7     غرب آسيا

 8.2 7.1 0.9 0.4     أوقيانوسيا

 7.6 2.8 2.8 1.7   رابطة الدول المستقلة

 18.0 14.5 12.8 10.3  المتقدمة النموالمناطق  

 10.8 9.5 8.3 7.5   أقل البلدان نموا

 11.5 10.7 10.6 8.1   البلدان النامية غير الساحلية

 17.8 16.8 13.9 3.1 لنامية  الدول الجزرية الصغيرة ا
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ة    )أ(  اطق المحمي سبة المن ا  (ن ة مع ة والبحري اطق   ) البري وع المن ى مجم إل
 .البرية

ير األمين  ُتعزى الفروقات بين هذه األرقام وأرقام الملحق اإلحصائي لتقر         )ب( 
ام  ام لع تخدام  (A/62/1) 2007الع ى اس دة وإل ات الجدي وافر البيان ى ت  إل

 .منهجيات منقحة

ة           )ج(  اميع اإلقليمي ساب المج د احت ار عن تشمل األقاليم التي ال تؤخذ في االعتب
 .ومجاميع المناطق المتقدمة النمو والمناطق النامية

  
 )أ(البرية )ب( 

 )النسبة المئوية(
 

ء المناطق المحميةالمغمورةباستثنا   

بما في ذلك 
المناطق 
المحمية 
 المغمورة

)المجموع( 2007 2000 1990   

 12.9 10.0 9.0 6.3 م العال
   المناطق النامية

7.1 11.0 12.6 14.7 
    شمال أفريقيا

2.1 3.1 3.4 3.7 
   أفريقيا جنوب الصحراء 
 الكبرى

9.1 9.6 10.1 12.4 
تينية ومنطقة أمريكا الال 

الكاريبي البحر  
8.2 15.5 20.2 22.7 

     شرق آسيا
7.4 10.5 11.5 14.7 

     جنوب آسيا
4.5 5.3 5.6 5.9 

 15.0 11.8 11.0 5.4 يا    جنوب شرق آس
 19.2 19.1 19.1 4.0     غرب آسيا
 8.8 2.6 2.5 1.8     أوقيانوسيا

 7.7 2.6 2.6 1.7   رابطة الدول المستقلة
 16.9 12.7 12.1 10.0  المتقدمة النموالمناطق  

 11.1 9.6 9.2 8.3   أقل البلدان نموا
 11.6 10.7 10.6 8.1   البلدان النامية غير الساحلية

صغيرة ة ال دول الجزري   ال
 28.3 26.6 26.4 5.4 لناميةا

 
 .نسبة المناطق المحمية البرية إلى مجموع المناطق السطحية )أ( 

  
 )أ(حريةالب )ج( 

 )النسبة المئوية(
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 باستثناء المناطق المغمورة 

بما في ذلك 
المناطق المحمية 
 المغمورة

)المجموع( 2007 2000 1990   

 9.8 9.6 6.4 3.9 مالعال
 4.5 4.3 2.2 0.6   المناطق النامية
 4.9 3.4 2.6 0.3     شمال أفريقيا

صحراء وب ال ا جن     أفريقي
 1.8 1.8 1.4 0.5 الكبرى

ة   ة ومنطق ا الالتيني أمريك
 10.5 10.0 7.3 1.5 الكاريبي البحر

 0.6 0.6 0.6 0.4     شرق آسيا
 1.3 1.3 1.3 1.2     جنوب آسيا

 1.5 1.3 0.7 0.3 يا  جنوب شرق آس  
 1.8 1.7 1.7 0.6     غرب آسيا
 8.1 8.1 0.6 0.1     أوقيانوسيا

 5.9 5.6 5.6 2.3   رابطة الدول المستقلة
 23.5 23.5 16.6 11.9  المتقدمة النموالمناطق  

 8.8 8.7 1.1 0.4   أقل البلدان نموا
ر ة غي دان النامي   البل

 0.0 0.0 0.0 0.0 )ب(الساحلية
صغيرة ة ال دول الجزري   ال

 7.6 7.2 1.8 0.9 لناميةا
 

 .نسبة المناطق المحمية البحرية إلى مجموع المياه اإلقليمية )أ( 

بعض البلدان النامية غير الساحلية لديها مطالب تتعلق بمياه إقليمية داخل             )ب( 
 .البحار الداخلية

 )أ(7-7المؤشر 

 نسبة األنواع المهددة باالنقراض
ستقبل      ( ي الم رض ف ع أن تنق ي ال ُيتوق واع الت ة لألن سبة المئوي الن

 )القريب
 

 1994 2008 

92.1991.86 العالم

دمة النمو   المناطق المتق  93.5093.10

92.5492.20   المناطق النامية 

97.6097.12     شمال أفريقيا 

93.7593.61     أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

93.1092.96     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

96.1695.78     شرق آسيا 
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 1994 2008 

95.9595.52     جنوب آسيا 

ق آسيا     جنوب شر  93.3792.66

97.5396.99     غرب آسيا 

91.8691.41     أوقيانوسيا 

 95.71 96.36  رابطة الدول المستقلة
 

وارد      )أ(  ة والم دولي لحفظ الطبيع اد ال راء لالتح ة الحم ة مؤشرات القائم قيم
ة        ات آافي وافر بيان ي تت واع الت دد األن ا ع ضافًا إليه ور م ة للطي الطبيعي

 .بشأنها
  

  جيم- 7الغاية   

شكل       صول ب نهم الح ذين ال يمك خاص ال سبة األش يض ن تخف
صرف       ق ال ة، ومراف شرب المأمون اه ال ى مي ستدام عل م

 2015 الصحي األساسية إلى النصف بحلول عام
 

 8-7المؤشر 
 نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محّسنة لمياه الشرب

ستخدمون م      ذين ي سكان ال ة لل سبة المئوي اه  الن ّسنة لمي صادر مح
 الشرب

 

 المجموع 
المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 المجموع الريفية

المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 الريفية

 78 96 87 63 95 77 العالم

 76 94 84 59 93 71 المناطق النامية 

 87 96 92 82 95 88 شمال أفريقيا 

 46 81 58 35 82 49 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 73 97 92 61 94 84 الكاريبي

 81 98 88 55 97 68 شرق آسيا 

 84 95 87 68 91 74 جنوب آسيا 

 81 92 86 64 92 73 جنوب شرق آسيا 

 80 95 90 70 95 86 غرب آسيا 

 37 91 50 39 92 51 أوقيانوسيا 
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 المجموع 
المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 المجموع الريفية

المناطق 
 الحضرية

المناطق 
 الريفية

 86 99 94 84 97 93 رابطة الدول  المستقلة 

 79 98 88 80 95 87 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

وروباأرابطة الدول المستقلة،    95 98 87 97 99 91 

 97 100 99 95 100 98 المناطق المتقدمة النمو 
  

 9-7المؤشر 
 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محّسنة  

 )النسبة المئوية(
 

1990 2006 

 المجموع 

المناط
ق 
رالحض
 ية

المناط
ق 
 المجموع  الريفية

المناط
ق 
الحضر
 ية

المناطق 
 الريفية

 45 79 62  36 78 54 العالم

 39 71 53  28 66 41 المناطق النامية 

 59 90 76  44 82 62 شمال أفريقيا 

أفريقيا جنوب الصحراء  
 24 42 31  20 40 26 الكبرى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
يالكاريب  68 81 35  79 86 52 

 59 74 65  43 61 48 شرق آسيا 

 23 57 33  10 53 21 جنوب آسيا 

 58 78 67  40 74 50 جنوب شرق آسيا 

 64 94 84  56 93 79 غرب آسيا 

 43 80 52  44 80 52 أوقيانوسيا 

 81 94 89  81 95 90 رابطة الدول المستقلة 

 92 95 93  93 97 95 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 75 94 88  77 94 89 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 

 96 100 99  96 100 99 المناطق المتقدمة النمو 
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  دال- 7الغاية   
ام     ول ع ر بحل سين آبي ق تح ل  2020تحقي ا ال يق شة م  لمعي

  مليون من سكان األحياء الفقيرة100عن 
 

 10-7المؤشر 
 )ب(، )أ(ية الذي يعيشون في أحياء فقيرةنسبة سكان المناطق الحضر  

 )النسبة المئوية(
 

 1990 2001 2005 

 36.5 42.7 46.5 المناطق النامية

 14.5 28.2 37.7 شمال أفريقيا 

 62.2 71.9 72.3 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 27.0 31.9 35.4 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 36.5 36.4 41.1 شرق آسيا 

 42.9 59.0 63.7 جنوب آسيا 

 27.5 28.0 36.8 جنوب شرق آسيا 

 24.0 25.7 26.4 غرب آسيا 

 24.1 24.1 24.5 أوقيانوسيا 

 29.4 29.4 30.3 رابطة الدول المستقلة، آسيا

 6.0 6.0 6.0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا
 

ة جدي            )أ(  ة أو إقليمي ات عالمي سة      . دةلم تتوافر بعد بيان واردة مقتب ات ال والبيان
 .2007من تقرير عام 

سم        )ب(  شية تت ر معي ي أس شون ف ذين يعي ضرية ال اطق الح كان المن ل س تمث
ة             ة التالي ل من الخصائص األربع ى األق ة      : بواحدة عل ى إمكاني ار إل االفتق

ى مرافق                  ى الحصول عل ار إل الحصول على مياه شرب محسنة، واالفتق
ة       (ظاظ  صرف صحي محسنة، واالآت    ) ثالثة أو أربعة أشخاص في الغرف

 .ومساآن مشيدة بمواد غير متينة

اء         ي األحي شون ف ذين يعي سكان ال ة لل سبة المئوي يعزى انخفاض الن
ة                ر تعريف مرافق الصرف الصحي المالئم ى تغّي ففي  . الفقيرة أساسا إل

ام  راحيض   2005ع ى م د عل ي تعتم ساآن الت ن الم ط م سبة فق ت ن ، آان
ساآن                 الحفر تُ   ع الم رة، في حين اعُتبرت جمي اء الفقي صنف ضمن األحي

امي  ي ع ر ف راحيض الحف ستخدم م ي ت ة 2001 و 1990الت ن جمل  م
ر               . األحياء الفقيرة  ي يكث دان الت ويؤثر هذا التغير بصورة أساسية في البل

وب    ا جن دان أفريقي أن بل و ش ا ه ر، آم راحيض الحف تخدام م ا اس فيه
 .الصحراء الكبرى
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 8الهدف   

 إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية  
 

 ألف - 8الغاية   

د              اح والتقي المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفت
  به وعدم التمييزؤبالقواعد والقابلية للتنب

أة     وت   ف وط ة، وتخفي يد، والتنمي الحكم الرش ا ب شمل التزام
  على الصعيد الوطني والصعيد العالمي-الفقر 

  
 باء - 8الغاية   

 معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا  

اة          : تشملو   دخول معف ى ال وا عل قدرة صادرات أقل البلدان نم
ا     صص؛ وبرنامج ضوع للح ة والخ ات الجمرآي ن التعريف م
رة      دان الفقي ى البل ع عل ديون الواق بء ال ف ع ززا لتخفي مع

ة ا  ديون الثنائي اء ال ديون وإلغ ة بال ديم المثقل مية وتق لرس
المساعدة اإلنمائية الرسمية بصورة أآثر سخاء للبلدان التي        

 أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر
  

 جيم - 8الغاية   

دول     ساحلية وال ر ال دان غي ات الخاصة للبل ة االحتياج معالج
ة         (الجزرية الصغيرة النامية     امج العمل للتنمي عن طريق برن
ة ا دول النامي ستدامة لل دورة  الم ائج ال ة ونت صغيرة الجزري ل

 )االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة
  

 دال - 8الغاية   

دابير             اذ ت المعالجة الشاملة لمشاآل ديون البلدان النامية باتخ
ا             ا ممكن ل تحمل ديونه دولي لجع على المستويين الوطني وال

 في المدى الطويل
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 المساعدة اإلنمائية الرسمية  

 1-8ؤشر الم

ى    ا إل دم منه ا يق ة الرسمية وم ساعدة اإلنمائي صافي ومجموع الم
أقل البلدان نموا، آنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي لمانحي          
ي        اون ف ة والتع ة التنمي ة لمنظم ة التابع ساعدة اإلنمائي ة الم لجن

 الميدان االقتصادي
 

 )أ(مجموع المساعدة السنوية )أ(  
 

)ب(2007 2006 2005 2004 2003 2002 1993   

 103.7 104.4 107.1 79.4 69.1 58.3 56.1 جميع البلدان النامية

)ج( 29.4 24.6 23.5 22.6 15.9 14.0 أقل البلدان نموا  

 
ا               )أ(  ستثنى منه ديون وُي تشمل المساعدة اإلنمائية غير الرسمية لإلعفاء من ال

 .اإلعفاء من الديون ألغراض عسكرية

 .بيانات أولية )ب( 

 .المعلومات غير متوفرة )ج( 
  

ة من               )ب(   الي من المساعدات المقدم ومي اإلجم نصيب الدخل الق
المانحين في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون      

 والتنمية في الميدان االقتصادي، النسبة المئوية

 )النسبة المئوية(
 

)ب(2007 2006 2005 2004 2003 2002 1993   

 0.28 0.31 0.33 0.26 0.25 0.23 0.30 جميع البلدان النامية

 - 0.09 0.08 0.08 0.08 0.06 0.07 أقل البلدان نموا
 

 .بيانات أولية )أ( 

 2-8المؤشر 

صة          ة المخص مية الثنائي ة الرس ساعدة اإلنمائي وع الم سبة مجم ن
ة المس           ي لجن ة   حسب القطاع والمقدمة من المانحين ف اعدة اإلنمائي

ى     صادي إل دان االقت ي المي اون ف ة والتع ة التنمي ة لمنظم التابع
صحية    (الخدمات االجتماعية األساسية     التعليم األساسي والرعاية ال

 )األولية والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي
 

 1997 2000 2002 2004 2006 

 21.6 15.9 18.0 14.1 6.8 النسبة المئوية



100 
 

 1997 2000 2002 2004 2006 

دوالرات الواليات المتحدةبباليين   2.1 4.3 5.6 7.7 12.0 
  

 3-8المؤشر 

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المقيدة المقدمة من           
ة  ة التنمي ة لمنظم ة التابع ساعدة اإلنمائي ة الم ي لجن انحين ف الم

 )أ(والتعاون في الميدان االقتصادي
 

 1990 2003 2004 2005 2006 

 94.5 92.3 91.3 91.8 67.6 النسبة المئوية للمساعدة غير المقيدة

دوالرات الواليات المتحدةبباليين   16.3 30.1 30.8 48.9 53.8 
 

و    )أ(  ى نح تنادا إل ساعدة       40اس ات الم الي التزام ن إجم ط م ة فق ي المائ  ف
ساعدة    ة الم ي لجن ضاء ف دان األع ن البل ة م مية المقدم ة الرس اإلنمائي

دان       ا ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم مية التابع ة الرس إلنمائي
ة،  اليف اإلداري ي والتك اون التقن اليف التع ستثني تك ا ت صادي، إذ أنه االقت
سا           ة من لكسمبرغ والنم باإلضافة إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدم

ي  لقيود ا  ا بلغ عن حالة  ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية التي ال ت       لت
 . االلتزام بهاتها اإلنمائية الرسميةامساعدتفرض على المستفيدين من 

  
 4-8المؤشر 

ر       ة غي دان النامي ا البل ي تلقته مية الت ة الرس ساعدة اإلنمائي الم
 الساحلية آنسبة من دخلها القومي اإلجمالي

 
 1990 2003 2004 2005 2006 

 6.3 7.0 7.9 8.0 6.4 النسبة المئوية

دوالرات الواليات المتحدةبباليين   6.9 11.8 13.8 14.7 16.1 
  
 

 5-8المؤشر 
صغيرة                  ة ال دول الجزري ا ال ي تلقته ة الرسمية الت المساعدة اإلنمائي

 النامية آنسبة من دخلها القومي اإلجمالي
 

 1990 2003 2004 2005 2006 

 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 النسبة المئوية

دوالرات الواليات المتحدةن بباليي  2.1 1.8 2.0 2.5 2.5 
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 الوصول إلى األسواق  
 

 6-8المؤشر 
و        ة النم دان المتقدم وع واردات البل سبة مجم ة  (ن سب القيم ح

اة          ) وباستثناء األسلحة  وا، المعف دان نم من البلدان النامية وأقل البل
 من الرسوم الجمرآية

 )النسبة المئوية(
 

 )أ(2006 2003 2000 1998 1996 

)أ(  باستثناء األسلحة  

 81 71 63 54 53 البلدان النامية  

 89 81 75 81 68 أقل البلدان نموا  

)ب(       باستثناء األسلحة والنفط 

 77 71 65 54 54 البلدان النامية  

 79 78 70 78 78 أقل البلدان نموا  
 

 .بيانات أولية )أ( 
 

 7-8المؤشر 
دان   م   ها البل ي تفرض صص الت ة والح ات الجمرآي ط التعريف توس

سوجات والملبوسات        المتقدمة النمو على المنتجات الزراعية والمن
 الواردة من البلدان النامية

 
 1996 1998 2000 2003 2006 

)أ(  المنتجات الزراعية  

 8.6 9.4 9.3 10.0 10.5 البلدان النامية  

نمواأقل البلدان     4.0 3.6 3.7 2.8 2.8 

)ب(       المنسوجات 

 5.2 5.8 6.6 7.0 7.3 البلدان النامية  

 3.2 3.5 4.1 4.3 4.5 أقل البلدان نموا  

)ج(       الملبوسات  

 8.2 9.7 10.8 11.2 11.4 البلدان النامية  

 6.4 7.0 7.8 8.0 8.1 أقل البلدان نموا  
 

 8-8المؤشر 

ة           تقديرات الدعم      اون والتنمي ة التع دان منظم الزراعي المقدم في بل
 في الميدان االقتصادي آنسبة مئوية من ناتجها المحلي اإلجمالي

 
 )أ(2006 2005 2004 2003 1990 
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 0.99 1.07 1.15 1.17 2.02 النسبة المئوية

دوالرات الواليات المتحدةبباليين   321 352 388 382 372 
 

 .ةبيانات أولي )أ( 
 

 9-8المؤشر 
درات         اء الق ة لبن مية المقدم ة الرس ساعدة اإلنمائي سبة الم ن

 )أ(التجارية
 )النسبة المئوية(
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 3.2 3.0 2.5 3.6 3.2 3.3 العالم
 

بناء القدرات آنسبة مئوية من مجموع    /المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة    )أ( 
 .اإلنمائية الرسمية الموزعة على القطاعاتالمساعدة 

 
 القدرة على تحمل الديون  

 10-8المؤشر 

ار            ي إط رار ف اذ الق ة اتخ ت مرحل ي بلغ دان الت دد البل وع ع مجم
ة         رة المثقل دان الفقي ون البل اء دي ف أعب ة بتخفي ادرة المتعلق المب

ي للبلدان التي بلغت مرحلة االستيفاء ف       ) التراآمي(بالديون والعدد   
 إطار المبادرة

 
)أ(2000  )ب(2008   

 23 1 بلغت مرحلة االستيفاء

 10 21 بلغت مرحلة اتخاذ القرار لكن لم تصل إلى مرحلة االستيفاء

 8 13 لم ُينظر بعد في إدراجها في مرحلة اتخاذ القرار

 41 35 مجموع البلدان المؤهلة 
 

شمل   ال  . 2001مارس   /في آذار  )أ(  دان  ت ديون الت        ا إال البل ة بال رة المثقل  يلفقي
 .2008شملتها المبادرة في 

 .2008يونيه /حزيرانفي  )ب( 
  

 11-8المؤشر 

ة           ادرة المتعلق ار المب ي إط ه ف زم ب مقدار تخفيف عبء الديون الملت
راف     ددة األط ادرة المتع ديون والمب ة بال رة المثقل دان الفقي بالبل

 )أ(لتخفيف عبء الديون
 )واليات المتحدة، المقدار التراآميدوالرات البباليين (
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 2000 2008 

 69 28 البلدان التي بلغت مرحلة القرار أو االستيفاء
 

ام      )أ(  ة ع صافية لنهاي ة ال ة الحالي ي   ؛2006بالقيم زام ف ع االلت  وض
 .2008يونيه /حزيران

  
 12-8المؤشر 

 )ب(، )أ(خدمة الديون آنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات  
 

 1990 1995 2000 2006 

 6.6 12.5 14.3 18.6 المناطق النامية

 8.3 15.4 22.7 39.9 شمال أفريقيا 

 5.4 9.4 10.5 11.4 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 14.8 21.8 18.7 20.6 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 0.8 5.1 9.0 10.5 شرق آسيا 

 4.4 13.7 26.9 17.7 جنوب آسيا 

 5.6 6.5 7.9 16.7 جنوب شرق آسيا 

 12.5 14.2 18.4 24.2 غرب آسيا 

 1.4 5.9 7.8 14.0 أوقيانوسيا 

)ج(0.6 رابطة الدول المستقلة  6.1 8.1 7.3 

)ج(0.6 رابطة الدول المستقلة، آسيا   3.8 8.4 1.4 

)ج(0.6 رابطة الدول المستقلة، أوروبا   6.2 8.1 8.2 

ي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب البلدان الت
 شرق أوروبا

9.4 11.7 11.8 5.7 

 6.8 11.6 13.3 16.7 أقل البلدان نموا
 

افي   )أ(  دمات وص سلع والخ ادرات ال ن ص ة م سبة مئوي ديون آن ة ال خدم
 .اإليرادات من الخارج

غ                    )ب(  دولي للتبلي ا لنظام البنك ال دم معلومات عن ديونه تشمل البلدان التي تق
وافرة      عن ا  ا       ،لمدينين، وتستند المجاميع إلى البيانات المت ثنيت منه د اُس  وق

سلع      ادرات ال ن ص ات ع ديها بيان وافر ل دان ال تت سنوات بل ي بعض ال ف
 .والخدمات وصافي اإليرادات من الخارج

 .1993بيانات عام  )ج( 
 

 هاء - 8الغاية   

ة     صيدالنية إلتاح ضرات ال رآات المستح ع ش اون م التع
 ير األساسية بأسعار ميسورة في البلدان الناميةالعقاق

 
 13-8المؤشر 
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ية      اقير األساس ى العق صول عل نهم الح ذين يمك سكان ال سبة ال ن
 مستدام بأسعار ميسورة بشكل

 ).ال تتوافر بيانات عالمية أو إقليمية(

 واو - 8الغاية   

ات      د التكنولوجي ة فوائ اص إلتاح اع الخ ع القط اون م التع
 وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصالالجديدة، 

 14-8المؤشر 

  من السكان100 لكل )أ(عدد خطوط الهاتف  
 

 1990 2000 2006 

 19.3 15.9 9.7 العالم

 13.4 8.0 2.4 المناطق النامية 

 11.0 7.5 2.9 شمال أفريقيا 

 1.6 1.4 1.0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

ة البحر الكاريبيأمريكا الالتينية ومنطق   6.3 14.7 17.5 

 28.3 13.0 1.9 شرق آسيا 

 4.6 3.3 0.7 جنوب آسيا 

 10.6 4.8 1.3 جنوب شرق آسيا 

 17.9 17.7 9.8 غرب آسيا 

 5.2 5.4 3.4 أوقيانوسيا 

 24.9 18.5 12.4 رابطة الدول المستقلة 

 11.1 8.9 7.9 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

ستقلة، أوروبارابطة الدول الم   13.9 21.8 30.0 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 أوروبا

13.5 21.7 23.0 

 49.9 55.3 42.9 المناطق المتقدمة النمو 

 0.9 0.5 0.3 أقل البلدان نموا 

 3.2 2.7 2.3 البلدان النامية غير الساحلية 

 12.4 12.6 7.1 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

 .خطوط الهاتف الثابتة )أ( 
  

 15-8المؤشر 

  نسمة من السكان100كل لالمشترآون في الهواتف الخلوية   
 

 1990 2000 2006 
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 1990 2000 2006 

 40.6 12.3 0.2 العالم

 30.8 5.2 0.0 المناطق النامية 

 42.6 2.9 - شمال أفريقيا 

 17.6 1.8 - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

ية ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا الالتين   0.0 12.2 54.4 

 36.5 8.7 0.0 شرق آسيا 

 15.7 0.4 - جنوب آسيا 

 33.8 4.3 0.1 جنوب شرق آسيا 

 57.6 14.8 0.1 غرب آسيا 

 9.4 2.5 0.0 أوقيانوسيا 

 81.1 1.8 0.0 رابطة الدول المستقلة 

 23.4 1.3 0.0 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 102.3 2.0 0.0  المستقلة، أوروبارابطة الدول 

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق  
 أوروبا

0.0 11.3 81.0 

 92.2 47.9 1.1 المناطق المتقدمة النمو 

 8.8 0.3 0.0 أقل البلدان نموا 

 10.6 1.1 0.0 البلدان النامية غير الساحلية 

 35.9 10.1 0.2 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
   

 16-8المؤشر 

  نسمة من السكان100مستخدمو اإلنترنت لكل   
 

 1990 2000 2006 

 18.5 6.6 0.1 العالم

 10.8 2.0 - المناطق النامية 

 10.4 0.8 0.0 شمال أفريقيا 

 3.4 0.5 0.0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 18.7 3.9 0.0 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 12.5 3.3 - شرق آسيا 

 9.7 0.5 0.0 جنوب آسيا 

 9.9 2.4 0.0 جنوب شرق آسيا 

 13.5 3.9 - غرب آسيا 

 5.2 1.9 0.0 أوقيانوسيا 

 16.4 1.4 0.0 رابطة الدول المستقلة 

 6.0 0.5 0.0 رابطة الدول المستقلة، آسيا 

 20.2 1.7 0.0 رابطة الدول المستقلة، أوروبا 
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 1990 2000 2006 

تي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق البلدان ال 
 أوروبا

0.0 3.9 44.2 

 58.4 29.5 0.3 المناطق المتقدمة النمو 

 1.4 0.1 0.0 أقل البلدان نموا 

 2.8 0.3 0.0 البلدان النامية غير الساحلية 

 15.8 4.8 0.0 الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 

االت      :المصادر ين وآ م المتحدة المعني    فريق الخبراء المشترك ب األم
ة ة لأللفي داف اإلنمائي رات األه رات ،بمؤش ات مؤش دة بيان  وقاع

 ).http://mdgs.un.org(األهداف اإلنمائية لأللفية 
 

ى              : الحواشي ك، إل ر ذل ى غي تستند المجموعات اإلقليمية، ما لم يشر إل
دة   م المتح ة لألم اطق الجغرافي ضرورية   المن ديالت ال ع بعض التع  م

ل           إلنشاء مجموعات متجانسة من البلدان قدر اإلمكان ألغراض التحلي
والتشكيل اإلقليمي المعتمد لإلبالغ عن مؤشرات األهداف          . والعرض

ام   ة لع ة لأللفي شبكي   2008اإلنمائي ع ال ي الموق وافر ف  مت
http://mdgs.un.org تحت وصلة “Data”. 

 
دول   ة ال ضمن رابط ا تت ي وأوآراني اد الروس ستقلة االتح الم

ستان   ا وأوزبك ان وأرميني ا، وأذربيج ي أوروب دوفا ف يالروس ومول وب
وترآمانستان وجورجيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وآازاخستان في        

 .آسيا

باستثناء ( حيث ترد أوروبا     ”المناطق المتقدمة النمو  “وتتضمن   
ستقلة دول الم دان رابطة ال د) بل تراليا وآن ات وأس دا والوالي ا ونيوزيلن

دة ةالمتح ان األمريكي داول .  والياب ي الج ة   ،وف دان المتقدم شمل البل  ت
ا             ة في أوروب ة انتقالي صاداتها بمرحل  ،النمو دائما، البلدان التي تمر اقت

دان التي    “ بوصفها    ،إال إذا وردت هذه األخيرة على نحو منفصل          البل
 .”ق أوروباتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في جنوب شر

http://mdgs.un.org/�
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 أمنيةسياسية و قضايا :الجزء األول
 )103-35 ص( الفصل األول

 السلم واألمن الدوليين
 
 ،منع نشوب الصراعات ؛35، السلم واألمن الدوليين صيانة :35 واألمن الدوليين، تعزيز السلم 

 لبعثات قائمة المرشحين ل؛59 البعثات السياسية الخاصة، ؛51 وبناء السالم، صنع السالم ؛41
، اإلرهاب الدولي :62 السلم واألمن الدوليين، تهديدات. 59، 2008في عام  والمكاتب السياسية

 ؛75لعمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، العامة  جوانب ال:74 عمليات حفظ السالم،. 62
في عمليات  القائمة ؛83، 2008في عام  العمليات ؛82، عمليات حفظ السالماالستعراض الشامل ل

 .86، حفظ السالماإلدارية لعمليات المالية و الجوانب ؛84، 2008عام 
 
 

 معالجة على المتحدةاألمم عملت ، بينما واألمن الدوليين للسلم تحديات جديدة 2008عام  جلب
البلدان  جهود  دعم أخرى، معإرهاب دوليحوادث و، أفريقيا، السيما في حاالت النزاع العديد من

 واستعادة المؤسسات الوطنية،، وإعادة بناء السالم واالستقرار للحفاظ على اعالخارجة من الصر
نظام  أهمية وجود، مشددا على األمن الجماعي سبل تعزيز مجلس األمن وناقش .التنمية االقتصادية

مساعدة التي  الآما استعرض. أفضل بشكل التهديدات العالميةمعالجة متعدد األطراف لو فعال
سيادة  في إطار األمني قطاعها إصالح من أجل صراع للدول التي تعيش حالة المتحدةتقدمها األمم 

إدارة  تدابير لتعزيز اتخذ المجلسو. تسوية النزاعاتالوساطة و في دور المنظمة وتعزيز، القانون
 في البلدان األمم المتحدة لتحقيق السالم دعم جهود فيجعلها أآثر فعالية وذلك ل الشؤون السياسية

 من خالل استحداث هذا الصدد مشارآتها في لجنة بناء السالم وعززت .الصراع الخارجة من
البلدان الخارجة من  عددوبذلك يرتفع  ،لجمهورية أفريقيا الوسطىتشكيلة قطرية مخصصة 

 نصف سنوية استعراضات وأجرت اللجنة أيضا. تنظر فيها اللجنة إلى أربعة بلدان التي الصراعات
 األمموأبقت . البالد احتياجات لتقييم بيساوغينيا إلى  وأوفدت بعثاتسيراليون و وروندي بلتشكيالت

 .بناء السالم الموجهة لومكاتبها السياسية بعثاتهامن بعثة ومكتبا  12 علىالمتحدة خالل هذا العام 
 باآستان، خاصة في خالل هذا العام الدولية األعمال اإلرهابيةتواتر و وقد ارتفع مستوى

ونتيجة شعوره بالقلق إزاء تصاعد  .هذه اآلفة بلم تتأثر في السابقبلغت بلدانا إذ ، وأفغانستان
 التهديدات التي يتعرض لها ناقشة حولم ديسمبر،/آانون األول 9في ، عقد مجلس األمن، الوضع

جميع  سودعا المجل. في جميع أنحاء العالم الهجمات اإلرهابية الناجمة عن السلم واألمن الدوليين
 االهتمام تكريس العالمي من خالل للتصدي لإلرهاب األعضاء إلى مضاعفة الجهود الدول

التطورات  متابعة بمواصلة تعهد المجلسو .األعمال اإلرهابية ومدبري لمحاآمة مرتكبي وميسري
 تهقراراته وبيانا، وأعاد التأآيد على أهمية جهوده قدر اإلمكان لمكافحة اإلرهاب من أجل تنظيم

التقدم  اإلرهاب في تقريرها إلى وأشارت لجنة مكافحة. تنفيذهاشدد على ضرورة و، اإلرهاب بشأن
التي اعتمدتها  اإلرهاب العالمية لمكافحة ستراتيجية االتنفيذ في الذي أحرزته الدول األعضاء الكبير

 .2006العامة في عام  الجمعية
، الجمعية العامةواعتمدت  . لحفظ السالممم المتحدةهذا العام الذآرى الستين لعمليات األ صادفوقد 
، إعالنا بمناسبة نوفمبر لالحتفال بهذا الحدث/تشرين الثاني 7يوم  ُعقدت خاصة تذآارية دورةفي 

 اآلالف من الرجال مئات بأشادت فيه  لحفظ السالمالستين لعمليات األمم المتحدةالذآرى السنوية 
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في أآثر من  األمم المتحدة تحت علم الستين الماضية الل السنواتخ آانوا قد عملوا والنساء الذين
خدمة  في ماتوا آانوا قدعامل  2400من  أآثر ذآرىخلدت و حفظ السالم، عملية من عمليات 60

عمليات  لتنفيذ استراتيجيات في نظرت المنظمة، قدرتها على حفظ السالم ولتعزيز .قضايا السلم
 حفظ السالم،أمن العاملين في مجال سالمة و لجهود الرامية إلى تعزيزا وآثفت .حفظ السالم المعقدة

 لحفظ السالم األمم المتحدةانضباط موظفي سلوك و األمين العام عن أعده تقرير شامل ونظرت في
واالعتداء  وقد عكس انخفاض ادعاءات االستغالل. رفاهيتهمالمبادرات الرامية إلى تحسين و

الجهود المتضافرة التي  العاملون في مجال حفظ السالم،  والذي حققهبالمائة، 64الجنسي بنسبة 
يعمل  بعثة لحفظ السالم، 16، آان هناك 2008نهاية عام  فيف. معالجة هذه المسألةل تبدلها المنظمة

 .والمدنيينعنصر من الموظفين النظاميين  112.307 بها
بالمائة  21٫7بنسبة ، ارتفعت النفقات ماألمم المتحدة لحفظ السال المالي لعمليات وبخصوص الوضع

 مليون دوالر 5148.1 مقابل ،2008-2007 خالل السنة المالية مليون دوالر 6265.8 لتصل إلى
 بعثتين اثنتين بدء عمل بشكل رئيسي إلى وتعزى هذه الزيادة .في الفترة السابقة المشمولة بالتقرير

 .والتوسع السريع لبعثة أخرى
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 أمنيةسياسية و اياقض  :الجزء األول
 )331-104ص  (الفصل الثاني

 أفريقيا
 

منطقة البحيرات  :116 ،منطقة البحيرات الكبرىوسط أفريقيا و .108، أفريقيا تعزيز السالم في
جمهورية أفريقيا  ؛146، بوروندي ؛120، الكونغو الديمقراطية جمهورية ؛116، الكبرى
غرب . 171، رواندا ؛169، أوغندا؛ 159، جمهورية أفريقيا الوسطىتشاد و ؛155، الوسطى
؛ 212، سيراليون؛ 198، ليبيريا؛ 175، آوت ديفوار ؛171، إقليميةقضايا  :171، ياأفريق
 ،القرن األفريقي. 231 ،موريتانيا ؛231، غينيا ؛230، نيجيريا–الكاميرون ؛220، بيساو–غينيا
شمال . 315، وإريتريا جيبوتي؛ 302، إثيوبيا–إريتريا؛ 269، الصومال؛ 232، السودان: 232
؛ 328، زيمبابوي؛ 326، آينيا: 326، قضايا أخرى . 319، الصحراء الغربية: 319، أفريقيا

 .331، فرنسا /المملكة المتحدة–موريشيوس؛ 331، الجماهيرية العربية الليبية
 
 

في أفريقيا من  نميةواالستقرار والت السالم التزامها بتعزيز المتحدة األمم، واصلت 2008خالل عام 
 هتواجو. حفظ السالملعمليات وسبعة  بناء السالملبعثات وسياسية من البعثات ال ست بعثات خالل

بناء ل التي تمر بمرحلة انتقاليةتلك في حاالت الصراع و البلدان في مساعدة تحديات هائلة المنظمة
 األفريقي والقرن ب أفريقياوغر الكبرى ومنطقة البحيرات في وسط أفريقياالسالم بعد الصراع 

 المهمة المعقدة المتمثلة في العديد من البلدان تواجهو. االزدهارلسالم واالستقرار ولعودة لا على
 تسريحو ،نزع السالح  قرار إلىوالتوصل، السالم في عملية الجمع بين الجماعات المتمردة

 للتنمية االقتصاديةتهيئة الظروف ة والمصالحة الوطنيوتعزيز هم،  وإعادة إدماجلمقاتلين السابقينا
 .واالجتماعية

 لغرب أفريقيا العام الخاص لألمينمكتب الممثل أفريقيا و المستشار الخاص لشؤون مكتب وقام
زيادة  و،منع نشوب الصراعات تعزيزو، التي تواجه القارة قضايابشأن ال منظور إقليمي بوضع

 مع االتحاد األفريقي بشكل وثيق مم المتحدةعملت األو .المشاآل دون اإلقليمية حولالوعي 
غيرها من و لدول وسط أفريقياوالجماعة االقتصادية  لدول غرب أفريقياوالجماعة االقتصادية 

، وضمان تحسين األمن لمساعدة الحكومات فياألطراف الدولية الفاعلة والمنظمات اإلقليمية 
رصد  المتحدة واصلت األممو. تعزيز التنمية وعمليات السالم، وتنشيط  المساعدات اإلنسانيةإيصال
 ومنطقة دارفور ،الكونغو الديمقراطية  جمهوريةفي مجلس األمن أقرهاالتي  حظر األسلحة عمليات

 . والصومال،غرب السودانفي 
 باإلضافة إلى أفريقيا الوسطى  جمهوريةليشمل الَهَمَعلبناء السالم  لجنة األمم المتحدة تعووس

 في العمليات االنتخابية ساعدت حيثوسيراليون،  بيساو-غينيا وفي بوروندي مرةجهودها المست
األعضاء  الدولدولة من  45 تتعهد ،أآتوبر/تشرين األولبحلول شهر و. الحوار ويسرت

 .لصندوق بناء السالم مليون دوالر 267بتخصيص 
) شؤون الصومال بخصوص (جيبوتية إلى زيارب يونيه/مجلس األمن في حزيران  بعثة قامتوقد

 .والمصالحة من أجل تعزيز السالم وآوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطيةتشاد والسودان و
منطقة البحيرات الكبرى، وسط أفريقيا ووالميليشيات في  المسلحة أنشطة الجماعات ريأثت واصلوت

 ،ول نهاية العامبحلو ومع ذلك،. ةجمهورية الكونغو الديمقراطي الجزء الشرقي منوخاصة في 
 .الصراعات الطويلة األمد نحو حل ملحوظة خطوات المنطقة خطت
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جمهورية الكونغو من طرف  2007عام نوفمبر /تشرين الثاني في نيروبيبيان على  توقيع الإن
في  -ات غوماعرف باتفاق التي ُت-"اتق االلتزاموثائ" على توقيعالا ذوآ، روانداالديمقراطية و

 للدفاع عن الوطنيومتمردي المؤتمر جمهورية الكونغو الديمقراطية  من طرف ايرين الثاني/آانون
شرق جمهورية الكونغو  في آيفو الشمالية وآيفو الجنوبيةأخرى من مسلحة وجماعات الشعب 

 مجموعاتال الذي تشكله اإلقليمي التهديد نهائي على  بشكلللقضاء  قد وضع األساسالديمقراطية
 تهاحأسلنزع و الفصل بين القواتنبية منها، التي تنشط هناك من خالل األج خاصة، المسلحة

 اللجنة أحرزت ومع ذلك، ).المسلحة الوطنية في القوات االنخراط( همدمج أو  المقاتلينتسريحو
تنفيذ اتفاقات  إطاروهو  -أماني برنامجفي إطار   تقدما طفيفااألمنلسالم والمعنية با ختلطةالمتقنية ال

على ، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عنف فيأعمال  اندلعت، أغسطس/آب فيو .اغوم
التابعين لألمم المتحدة في إطار  السالم ةحفظ من فرد 10.000 تكليف حيث تم، مع رواندا الحدود

بعد سلسلة و .ين مدنييمال 10حماية  بمهمة الكونغو الديمقراطية في جمهورية بعثة األمم المتحدة
 غوما هدد في أواخر أآتوبر هجوما آبيرا  للدفاع عن الشعبالوطنيالمؤتمر  بدأ، تالمناوشا من

 .المعرآة  فيأخرىمتمردة  عرقيةت جماعات دخلو، ) الشماليةكيفول اإلقليميةالعاصمة (
المناطق غوما و  وجودها فيزالكونغو الديمقراطية بتعزي في جمهورية وقامت بعثة األمم المتحدة

المسلحة  القوات على للدفاع عن الشعب الوطنيك عندما تغلب متمردو المؤتمر لذالمحيطة بها و
 .اآلالف من المدنيين مئاتتشريد تم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ول
 جندي وشرطي 3075من بإيفاد قوة إضافية تتكون  أذن مجلس األمن،  نوفمبرالثاني/تشرينفي و

، وزيادة القوات الخاصة، بما في ذلك الكونغو الديمقراطية األمم المتحدة إلى جمهورية بعثةلتعزيز 
.  المساعدات اإلنسانيةإيصالضمان ا ذآ، وللمدنيينمن أجل ضمان حماية أفضل ،  الجويالعتاد

 األمين العام ، التقىجمهورية الكونغو الديمقراطية خارج حدود األزمة وفي ظل وجود تهديد امتداد
 أيضا ا خاصامبعوثين ، وع نوفمبرالثاني/تشرينفي  في نيروبي خاصةقمة  في القادة اإلقليميين مع

 بعدو. األزمة إنهاء على والمجتمع الدولي مع األطراف للعمل البحيرات الكبرى منطقةفي 
من قواتها  أنها ستسحب جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أعلنتمع المبعوث الخاص اتمباحث

وفي . ةفي اآلونة األخير القتال وقع، حيث آيوانغا - باشا وآانيانزالي - آانيابايونغا محوري
في  المقاطعة الشرقية  فيهلاعمأ، في أوغندا ي نشأذوال، للمقاومة جيش الرب، واصل غضون ذلك

والية  مدد مجلس األمن نهاية العام، وفي. نالسودا على الحدود مع، جمهورية الكونغو الديمقراطية
 .خرشهرا آ 12 لمدة البعثة

 تعثر تنفيذ نأساسا ع المنبثقةو، األمنوسالم تتعلق بالجدية  تحديات مواجهة بوروندي اصلتوو
الفاعلين  بين انعدام الثقةو، 2006عام الذي تم التوصل إليه  اتفاق الوقف الشامل إلطالق النار

ن مكافحة اإلفالت م البطيء في، والتقدم الحريات العامة متزايدة على، وفرض قيود السياسيين
نهاية  بيد أن. رالفقارتفاع مستويات وانعدام األمن و ،استمرار انتهاآات حقوق اإلنسان، والعقاب

منطقة  دول وحكومات لرؤساء مؤتمر قمة ، فيعندما، في عملية السالم اانفراجالعام حملت 
بوروندي   وقعت حكومة،)ديسمبر/آانون األول 4 في بوروندي وبوجومبورا( البحيرات الكبرى

على ا هذه القمة الذين حضرو الدول ورؤساء  قوات التحرير الوطنية-زب تحرير شعب الهوتوحو
  مقاتليهتسريحو  قوات التحرير الوطنية-حزب تحرير شعب الهوتوسالح نزع  بدء إعالن يدعو إلى

 .دماج السياسي لقيادتهآذا اإلو همإدماجإعادة و
 حوارل األعمال التحضيرية أجواء ا الوسطىأفريقي في جمهورية الوضع السياسي  علىوقد هيمن

 نهاية في الذي عقدو، في البالد المتكررة السياسية واألمنية األزمات يهدف إلى إنهاء سياسي شامل
واالجتماعية   السياسية واألمنيةبيد أن األوضاع. ديسمبر/لاألوآانون  في بانغيب المطاف

 والمشاآل االجتماعية ضعف االقتصاد تها من حدفعويضا، ال تزال هشة  العامةواالقتصادية
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في ، وخاصة ةخطيرال التحديات األمنيةباإلضافة إلى ، واإلفالت من العقاب المتعددة األوجه
 .من البالد والجنوبية الشرقية األجزاء الشمالية

أفريقيا الوسطى  المتحدة في جمهوريةبعثة األمم العسكري لضباط االتصال الشرطة و عملتو
 حقوق ودعمتعزيز االستقرار لهناك  العسكرية عملية االتحاد األوروبي في  نظرائهممعتشاد و

الشرطة  - األمنية المتكاملة المفرزةنشر تدريب و على ورآزت البعثة. القانون اإلنسان وسيادة
النازحين  مخيمات الالجئين وفي صفوف المدنيين القانون والنظام في للحفاظ على خاصةال التشادية
في آانون  العام أوصى األمينوقد . دشرق تشا المخيمات في من اتآيلومتر 10نطاق  داخل
فرد من حفظة  4900تتكون على األقل من  المتحدة قوة تابعة لألممل ُح ًتبفكرة أن ديسمبر/األول

 .2009في أوائل عام العسكرية  االتحاد األوروبي محل عمليةالسالم 
أنشطة إلى المناطق المتضررة من العام  الخاص لألمين مبعوثالوغندا، فقد عمل أما بالنسبة أل

جيش الرب  زعيم ألنو ومع ذلك،. عملية السالم بشأن  إلى قرارعلى التوصلجيش الرب للمقاومة 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية شنت، اتفاق السالم النهائي وقع علىلم ي، جوزيف آوني ،للمقاومة

شرق جمهورية الكونغو  في معسكراته  ضدامشترآ اسكريع عمال وأوغندا جنوب السودانو
 للضغط على، وإنما عملية السالم عرقلةى لإ  يهدفهذا العمل العسكريلم يكن و. الديمقراطية

اتفاق  والتوقيع على )جنوب السودان( آوانغبا ري في الجتماعمن أجل ا جيش الرب للمقاومة
 .نهائيالسالم ال

منطقة البحيرات  واالستقرار في السالم نحو استعادة  مؤخراتالتي اتخذ  بالخطواتوترحيبا
اإلبادة الجماعية في  في أعقاب فرضت عدة تدابير، يوليه/تموزفي  األمن، أنهى مجلس الكبرى،
ومع  .دفي البل الستخدامها والمعدات ذات الصلة األسلحةب زودوالت لحظر بيع 1994عام  رواندا
 بسببمسألة مثيرة للقلق  وجمهورية الكونغو الديمقراطية  رواندابين المنطقة الحدودية، ظلت ذلك

جمهورية الكونغو الديمقراطية  الجزء الشرقي من فيأغسطس /آبفي  تتجدد يالعنف التأعمال 
 .الية المواألشهر خالل تواصلتو
 ةآمووالح توطيد السالم آبير في ه تم إحراز تقدمأن األمين العام قال في غرب أفريقيا،و
مكتب األمم  قامو. تتقلص في المنطقة دون اإلقليميةللسالم  ألمم المتحدةابعثات بدأت و، ةديمقراطيال

الجماعة االقتصادية لدول غرب  دعم، بما في ذلك المنقحة واليتهبتنفيذ  لغرب أفريقيا المتحدة
واالقتصادية  واالجتماعية القضايا السياسية  معالجةفي  متزايدةقدرةأبانت على ي ، والتأفريقيا
السريع  والتحضر بطالة الشباب آثيرة، مثل ال تزال هناك تحديات بيد أنه .في المنطقة واألمنية

 األزمات االجتماعية بما في ذلك ،تنشأ وتتعاظم  آانت تحديات أخرىمافيالهجرة غير الشرعية، و
 الفساد وآان .حليالسا  الشريطعلىوانعدام األمن  ،المخدراتو، واالتجار بالبشر واالقتصادية

 .مصدرا للقلق، القانون وسيادة مؤسسات الدولة فاضعإ أدى إلى والذي، على نطاق واسعالمنتشر 
ندالع الاألسلحة الخفيفة، واالصغيرة و انتشار األسلحة لالستقرار التهديدات األخرى وشملت
 تجار بالمخدراتاالعمليات  باإلضافة إلى، والجريمة المنظمة، الحدود على لصراعاتل المحتمل

عاودت  قد االنقالبات آفة، فإن وعالوة على ذلك .عبر الحدود األآثر انتشاراالنشاط  التي تشكل
المنطقة دون  رفيعة المستوىبعثات  ثالثة تزارو. وموريتانيا بيساو -وغينيا لظهور في غينياا

 .ان المنطقة دون اإلقليميةبلد والتحديات التي تواجه لتقييم التقدم المحرز خالل العام اإلقليمية
اتفاق  تنفيذ إلى األمام من خاللدفع بعملية السالم الجهود المبذولة لل، تواصلت وفي آوت ديفوار

عملية  من وقف إطالق النار بمراقبة واصل تنفيذوت. المكملة لهتفاقات االو 2007عام  لواغادوغو
لحظر  انتهاآات آبيرة ع عدم وجودم، الفرنسية ليكورنقوات ديفوار و في آوت المتحدة األمم
سمحت و، قوية غيوم سورو ورئيس الوزراء غباغبو الرئيس لوران الشراآة بين ظلتو .ةاألسلح
 في التنقل بحريةب وعامة السكان لقادة السياسيينل ، البالدالذي يقسم ،الخط األخضر إزالةعملية 
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 التأخير أدى، الرئاسية ر لالنتخاباتالتحضي في إحراز تقدم وعلى الرغم من. جميع أنحاء البالد
تفاق التكميلي الرابع ال االتفاق وتم التوقيع على. 2009عام  إلىها تأجيلل اللوجستي والتقني

في آانون  تعثرت، التي العمليات الرئيسيةب المسائل المتعلقةواغادوغو، الذي أوضح 
 .ديسمبر/األول

السيطرة ، ومكافحة الفساد، واستعادة  واألمنةمآوالح الجهود لتحسينل ذب حكومة ليبريا واصلتو
السالم  في توطيدتحقيق مزيد من التقدم وتم .  ىاقتصاد أقو، وبناء الطبيعية للبالد على الموارد

. توغيرها من المنظما المتحدة في ليبريا بعثة األمم بمساعدة من الديمقراطيةوتعزيز االستقرار و
 نقطة ليبيريافيما بلغت ، لحد من الفقرل وطنية استراتيجية لألو الصيغة النهائية وضعت الحكومة

لجنة الحقيقة  دأتوب. ونبالدي المثقلةالبلدان الفقيرة ب المتعلقة المبادرة المعززة  في إطاراالنتهاء
إلى الهيئة  تقريرها األولقدمت ويناير، /في آانون الثاني جلسات االستماع العلنيةالمصالحة و

بإدخال  أوصى األمين العامو. ديسمبر/األولآانون  في سيرليف جونسونسة إلين الرئيو التشريعية
 .أبريل/في نيسان إلى ليبريا  عقب زيارتهالبعثة سحب من لى المرحلة الثانيةع تعديالت
واالنتعاش توطيد السالم جدول أعمالها ل الجهود الرامية إلى تنفيذ حكومة سيراليون وواصلت
 تقرير وتقديم الوطنية لمكافحة الفساد ستراتيجية االالموافقة على وراتوشملت التط. االقتصادي

 العام قدم األمينو .1991م دستور عا تعديالت على الذي يقترح الدستور استعراضلجنة 
 تبمك االنتقال إلى أسندت، والتي في سيراليون األمم المتحدة المتكامل لمكتب  اإلنجازاستراتيجية

 إلى االنتقال أدىو. في سيراليون لبناء السالم مكتب األمم المتحدة المتكامل –  يخلفهمتكامل سياسي
، أصدر ديسمبر/آانون األولي وف. لسيراليون المتحدة األمم لألسرة الرؤية المشترآة اعتماد

، بما الثالث المقبلة للسنوات أولويات الحكومةتقديم مع تغيير،  للخطته آوروما إرنست بايالرئيس 
 .جهود بناء السالمألساس لافي ذلك 

القسط األآبر من  األشخاص الذين يتحملون محاآمةسيراليون المحكمة الخاصة ل واصلتو
التي  قوانين اإلنسانيةالو سيراليون وقوانين الدوليةقوانين عن االنتهاآات الجسيمة لل المسؤولية

 في ،تايلور تشارلز ،يبيريالالرئيس السابق ل استؤنفت محاآمةو. 1996منذ عام  قليماإلارتكبت في 
 .يناير/آانون الثاني

جهودها  للحكومة في مساعدة بتقديم البيساو -في غينيا  بناء السالم دعمل المتحدة وقام مكتب األمم
واالتجار المخدرات االنتخابات التشريعية، ومكافحة ، وإجراء المصالحة الوطنية الرامية إلى تعزيز

  الحكومة لتحقيقميثاق، على الرغم من هشا المناخ السياسي وظل .والجريمة المنظمة، بالبشر
، يوليه/وفي تموز. 2007 في عام السياسية الرئيسية الثالثة الذي وقعته األطراف االستقرار
التوترات السياسية  ُتوجتو. الميثاق منالرأس األخضر وستقالل غينيا الحزب األفريقي ال انسحب

.  جديدينحكومةرئيس وزراء و تعيينبأغسطس /آبفي  ة الوطنيةالجمعي والية بشأنالمؤسسية و
، تجلى ومع ذلك. لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لجنة المصالحة الوطنية استحداثفي  وأحرز تقدم

، وفي  لهامخطط اانقالب السلطات آشفت عندما آب/في أغسطس نفسه الجيشوسط  عدم االستقرار
لم يصب ، الذي الرئيس جاو برناردو فييرا إقامةمقر  مجهولون هاجم  عندمانوفمبر/تشرين الثاني

 بأن غينيا بيساو  تفيدوسط تقارير مصدر قلق غير المشروعة تجارة المخدرات ظلتو. بأذى
 من أمريكا الجنوبية إلى المخدرات غير المشروعة في نقل استراتيجية  وصلصلة تأصبح
 .أوروبا

محكمة العدل الدولية الذي أصدرته  2002عام  حكم تنفيذللتعاون ا ونيجيريا الكاميرون واصلتو
 . ةالكاميرون ونيجيريا المختلط من خالل لجنة  التابعة لهماالحدود البحريةو يضاراأل بشأن
المتبقية  المنطقةبخصوص  إلى الكاميرون نيجيريا نقل السلطة من تم االنتهاء من  العام، هذاخاللو
 .شبه جزيرة باآاسي من
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آانون  على السلطة في مجلس عسكري استولى، آونتي النسانا ،غينيا رئيس ب وفاةفي أعقا
 .على الصعيد الدولي على نطاق واسع االنقالب نأدي وقد .ديسمبر/األول

رآان الرئيس السابق ألاستولى ، عندما أغسطس/آبفي  موريتانيا العملية الديمقراطية فينتكست او
 في ديمقراطيا أول رئيس منتخب، محمد عبد اهللا ولد الشيخ الرئيس سيدي من على السلطةالجيش 
باإلفراج طالب االنقالب و مجلس األمن أدانوقد . تحت اإلقامة الجبرية هوضع ، وتمالبالد تاريخ

  .الديمقراطيةالدستورية وو الشرعية المؤسسات واستعادة الرئيس الفوري عن
أشكال أخرى من جراء الصراعات و سلبا ريقيمنطقة القرن األف الوضع السياسي في تأثر تواصلو

، والجيش القوات المسلحة السودانية أحرزت في السودان، و.الدول وفيما بينها داخل انعدام األمن
 تخفيف حدة تقدما متقطعا في المتحدة في السودان ن، وبعثة األممحرآة لتحرير السودا/الشعبي
 المنصوص الترتيبات األمنية  تنفيذواستئناف وببين الشمال والجن في المنطقة الحدودية التوتر
 ير،عمر البشالسوداني، رئيس ، وقع المارس/آذار فيو. 2005 عاملالسالم الشامل  في اتفاقعليها 

في و .اإنهاء خالفاتهمب البلدين التزم بموجبه الذي اتفاق داآار ،اتنو إدريس ديبي تشادي،الالرئيس و
 10في و. خرشهرا آ 12 مدةلبعثة األمم المتحدة في السودان  يةمجلس األمن وال، جدد أبريل/نيسان
 ،السودان منطقة دارفور في منينحدرون وهم  ،المساواةالعدالة و حرآة مقاتلو قام ،مايو/أيار

حكومة  تتهموا.  تصدت لهمالحكومة السودانية  قواتلكن، السودان في أم درمانبمهاجمة 
، اندلعت مايو/أيار يوف. نالعالقات الدبلوماسية بين البلدي تطَعُقالهجوم و تشاد بدعم السودان
تطورت و آبيي في بلدة لتحرير السودان والجيش الشعبي السودانية بين القوات المسلحة التوترات

وضع  من المشاورات، عدة أسابيع عدبو. وماي/أيار 20حتى  تواصل  النطاقاسعو قتال إلى
 تمت إحالةو، آبييفي  تسوية الوضعمن أجل  طة الطريقخار تفاقال األخيرة الصيغة الطرفين

قانون  الجمعية الوطنية تاعتمدوقد . تحكيم في الهايلل الدائمة محكمةالإلى  آبيي حدود النزاع حول
 المدعي العام للمحكمة، طلب الشهرنفس وفي . تموز/يوليهفي  البشيرقعه الرئيس واالنتخابات و

اإلبادة الجماعية  بتهم البشير ضد الرئيس توقيفمذآرة  إصدار كمةمن هيئة المح الجنائية الدولية
 والسودان، بين تشاد العالقات تحسنت ،وفي غضون ذلك. حربوجرائم  ضد اإلنسانية جرائمو
 .نوفمبر/تشرين الثاني في السفراء نيالبلدتبادل و

ي واألمم المتحدة في اتفاق بين العملية المختلطة لالتحاد األفريق تم توقيع، شمال دارفور وفي
م إحراز ت  ذلك،وبالرغم من. فبراير/شباط 9في  لتحديد مرآز القوات والسودان) يوناميد( دارفور

تحديات  تواجهو العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفورنشر تقدم بطيء في 
يوناميد  لل تابعةدورية مهاجمة ت، تميوليه/تموزفي و. المعداتالقوات و  نقص، بما في ذلكآبيرة

 طرفمن  يوناميدفي ال ضابطقتل و، حفظ السالملجنود  مقتل سبعة، مما أدى إلى في دارفور
 عمليات أخرى في تشارآوسبتمبر /أيلولفي  حملة عسكرية  الحكومةوشنت. مسلحين مجهولين

جانب واحد من  دائية وقف األعمال العالحكومة على الرغم من إعالنف. أآتوبر/األولتشرين  في
خالل غرب دارفور في شمال و جويقصف بعمليات  قواتها قامت، نوفمبر/تشرين الثاني 12في 

الحكومة  دوريات تعرضتآما ، العنفأعمال  تصاعدا في دارفور نوبوشهد ج. رالشهذلك 
 فت التي استهدالهجمات أعاقتو، شمال وجنوب دارفور في بين القبائل القتال استمرو .لهجومل

 .للسكان المدنيين تقديم المساعدة العاملين في المجال اإلنساني
وتزايدت ، في مقديشو العناصر المناهضة للحكومة منسقة من جانب وقعت هجمات، في الصومالو

ي وف. العناصر للقضاء على تلك االنتقاليةالحكومة االتحادية و اإلثيوبي الجيش عمليات
لألمم المتحدة   التابعةشؤون السياسيةلاإدارة  برئاسة متكاملة ملفرقة عقامت ،  ينايرالثاني/آانون
 تقييمال واستعرض. دلهذا البل لألمم المتحدة شاملة استراتيجيةوضع الصومال ل بعثة تقييم إلى بإيفاد

 بعثة أيضاوأوفدت اإلدارة . سياسية وأمنيةبرنامجية وأبعاد  تكون مني اتالمسار نهجا ثالثي
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بعثة حتمال نشر الطوارئ ال خطط لتحديثيناير /في آانون الثاني لى المنطقةإ لتقصي الحقائق
في  الحكومة االتحادية االنتقالية آشفت ،مارس/آذار فيو. ةلألمم المتحدتابعة  لحفظ السالم

بين  والمصالحة بناء السالم لتعزيز مقترحات التي تضمنت، لمصالحةل إستراتيجيتها  عنالصومال
العام الجولة األولى  ألمينل الخاصممثل ال اشرب، مايو/آذار فيو. المعارضةجماعات الحكومة و

 إعادة تحرير والتحالف من أجل الحكومة االتحادية االنتقالية بين في جيبوتي من المحادثات
األعمال  لوقف اتفاق جيبوتي  علىتحالفالو، وقعت الحكومة أغسطس/آب 19في و. الصومال
من  جولة ثالثة المسلحة خالل وقف المواجهة لى اتفاقع الصوماليةاألطراف  وقعتو. العدائية

والتحالف ، اعتمدت الحكومة في نفس التاريخو. أآتوبر/األولتشرين  26في  جيبوتي المحادثات في
  .وحدة وطنية تشكيل حكومة  بشأناإعالن الصومال إعادة تحرير من أجل

 بعثة االتحاد قوات هجماتها على من سلحةالجماعات الم، زادت التطورات على الرغم من هذهو
من  أفراد وفاة، مما أدى إلى مايو/أبريل وأيار/نيسانشهري  في )أميسوم( األفريقي في الصومال

على يد مسلحين ديشو قم فيبالنيابة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي رئيس تلُقو. قوات حفظ السالم
برنامج  مجمع انتحاريهجوم  استهدف ،أآتوبر/ولتشرين األ 29في و. يوليه/تموز 6في  مجهولين

 اثنين من موظفي، وقتل في شمال الصومال بوساسو بلدةب ا، وآذهرجيساب األمم المتحدة اإلنمائي
مع  لدول المتعاونةل أذن مجلس األمن ،حزيران/يونيهفي و. ستة آخرون وأصيب األمم المتحدة

السطو أعمال القرصنة و لقمع  الصوماليةاإلقليميةالمياه  لدخول االنتقالية الحكومة االتحادية
 .المسلح

 بشكل آبير وإريتريا بين إثيوبيا النزاع الحدودي لمعالجة الجهود التي تبذلها المنظمة تغيرتوقد 
 في هاقوات تحشد ال تزال أن إريتريا العام، أبلغ األمين يناير/في آانون الثانيف. مالعاهذا خالل 

في إثيوبيا  المتحدة بعثة األمم على لمفروضةا قيودال وأبقت على بين البلدين ؤقتةالمنطقة األمنية الم
 شحن استئنافب إريتريا وطالب، يوليه/ تموز31حتى  البعثة األمن والية مدد مجلسو. إريترياو

منذ آانون تم فرض قيود بشأن التزود بالوقود   قدوآان، هباستيراد السماح لها أو إلى البعثة الوقود
ت ، وطلبإلى إثيوبيا أفراد البعثة قرار نقلب إريتريا أبلغت األمانة، فبراير/شباط ي وف.ديسمبر/ألولا

 األفراد والمعدات تنقل اإلريترية قوات الدفاع أعاقت  ذلك،ومع. ة للبعثالتعاون الالزم تقديم إليها
في  إلى بلدانهم األصلية ن العسكرييالموظفينبنقل  للبدء تعليماته األمين العاموأعطى  .عبر الحدود

بعثة األمم  والية مجلسلاأنهى و. البعثة بشأن مستقبل من قبل مجلس نهائيقرار   إصدارانتظار
  الحدودرآائز بناء نحو ز أي تقدمَرْحم ُي ول.يوليه/تموز 31اعتبارا من  إثيوبياإريتريا وفي  المتحدة

 بعدأنه  اللجنة وذآرت. إثيوبيا إريتريا وبينالحدود  من قبل لجنة المتوخى على النحو بين البلدين
 ".غرضها استوفت قد"ا نهبأ تعتبر انهفإ، اانتهاء واليتهب المرتبطة األمور اإلدارية آافة من انتهائها

 الجيش هجمات علىشنت  اإلريترية القوات المسلحة أن جيبوتيذآرت  ،يونيه/حزيران 11في و
 العدوان مجلس األمن أدان ،يونيه/حزيران 12في و. في اليوم السابق مبرردون  الجيبوتي
 األمم المتحدة  بعثةأثبتتو. ر الناإطالقااللتزام بوقف  الطرفين إلى، ودعا ريترياإل العسكري
حالة  أن أغسطس/آبو يوليه/تموزفي  وجيبوتي، إثيوبياب أديس أبابا التي زارت الحقائق لتقصي
.  الوسائل الدبلوماسيةإال عن طريق لَحُت مكن أنال يو وإريتريا بين جيبوتي تطورتقد  جمود

 .التوتر لنزع فتيل ذات أولوية، مسألةآ ،للمساعي الحميدة العام عرض األمين تجديدب وأوصت
 ءالحمرا الساقية لتحرير وجبهة البوليساريو المغرب، الصحراء الغربية إقليم نزاع طرفي والتقى

في آانون  لصحراء الغربيةل العام مينلأل الشخصيوث مبعبال ،)جبهة البوليساريو( ووادي الذهب
 ظلو. ، على التواليمن المحادثاتلجولتين الثالثة والرابعة خالل ا مارس/آذارويناير /الثاني
وضع برنامج إمكانية  على بحث قاا وافمولكنه، التوصل إلى حل حول سبل ينمتباعد ينفالطر

  التزامهموآررا التأآيد على، عبرا لجو برنامج زيارات باإلضافة إلى، ر البعبرالعائلية  للزيارات
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 لالستفتاء في المتحدة بعثة األمم األمن والية، مدد مجلس أبريل/نيسانفي و. المفاوضات بمواصلة
 .2009أبريل /نيسان 30حتى  الصحراء الغربية

 ي جرت في التاالنتخابات التي تلت واإلنسانية األزمات السياسية المتحدة األممآما واجهت 
 في 2008عام  مارس/ آذاراالنتخابات التي جرت فيآينيا و في 2007 عام آانون األول/ديسمبر

 .زيمبابوي
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 أمنيةسياسية و قضايا :الجزء األول
  )352ـ332ص ( الفصل الثالث
 األمريكتين

 
 مجبرنا؛ 334 ،الوضع السياسي واألمني؛ 334، هايتي؛ 332، غواتيماال؛ 332، ىأمريكا الوسط

، قضايا أخرى؛ 344، بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي ؛344 ،هايتيللدعم تقديم ا
المتحدة  بين األممالتعاون ؛ 349 ،الواليات المتحدة - آوبا ؛348، آوادور اإل– آولومبيا :348

 .350 ،والمنظمات اإلقليمية
 
 

، وحقوق السالم الدائم لنهوض بقضيةمن أجل ا العمل المتحدة، واصلت األمم 2008خالل عام 
 الدولية، واصلت اللجنة وفي غواتيماال. في األمريكتينسيادة القانون والتنمية المستدامة واإلنسان 

األمين ، قدم أآتوبر/في تشرين األولو. تنفيذ واليتها المنشأة حديثا مناهضة اإلفالت من العقابل
 األمم المتحدة وآذا دورأنشطة اللجنة، و الحالة الراهنة معلومات مستكملة عن للجمعية العامة العام

 .واليتها في تنفيذ
العملية  تقدم ،األمنيالسياسي والوضع ب  المتعلقة،المستمرةالتحديات  أعاقت، في هايتيو

استدعاء ، بفبراير/في شباط ،البرلمانبين الحكومة و الداخليةالتوترات فقد توجت . الديمقراطية
ارتفاع  أسئلة حول للرد على مجلس النواب للمثول أمام ألكسيس ك إدواردجا رئيس الوزراء
جسدت ، أبريل/نيسانفي و .في البالدالتنمية الزراعية العدالة و، واألمن، وإصالح تكاليف المعيشة

غالء  احتجاجا على مختلفة من البالد في أنحاء بشكل متزايدستة أيام التي دامت  العنيفة المظاهرات
. مدنيةاضطرابات  احتمال وقوع في المتمثلة الغذائية األساسية أسعار السلع ارتفاعو المعيشة
 من أجل لشرطة الوطنية الهايتيةل مساعدةال هايتيتحقيق االستقرار في بعثة األمم المتحدة لوقدمت 
 حكومةل اللوم بتوجيه للتصويت الحقا أدت االضطرابات مع ذلك، فإنو. ةاألمني لألزمة االستجابة

 تعمل بشكل آامل حكومة دون من وترآت هايتي السلطةغادرت  يالت، أليكسيس رئيس الوزراء
 األعاصير سلسلة من، ضربت سبتمبر/أغسطس وأيلول/آبشهري  فيو. آثر من أربعة أشهرأل

. الغذائي انعدام األمنأزمة  بسبب الوضع اإلنساني المتردي أصالتفاقم و، هايتي والعواصف
. ثالكوار جراء  بشكل مباشرواتضرر أو منازلهم الهايتيينمن  800000أآثر من  وخسر
إحساسا ت لَدَوَوالسياسية  األزمةحل في  األعاصير الناجمة عن المشاآل ضرورة معالجة تاعدوس

 الوزراء ةرئيس تأد و،سبتمبر/أيلولفي  تشكيل حكومة جديدة تأآيد عملية واختتم. التضامنب جديدا
لرئيس  قانونا يسمح  البرلمانمجلس، أصدر في وقت الحقو. سلطة تولي اليمين ةالجديد

 لمساعدة الصناديق الوطنية خاص بمرنصرف إنشاء نظام و حالة الطوارئ الجمهورية بإعالن
 .السكان المتضررين

اإلنسانية  المساعدة لتيسير تقديم القطري ولفريق األمم المتحدة للسلطات دعما مكثفا البعثة وقدمت
 التدريب والتطوير دعم آما واصلت البعثة. العاملين في المجال اإلنسانيصول وووتنسيقها 

 جدول األعمال اعتماد مع مزيد من التقدم، تم تحقيق ديسمبر/آانون األولفي و. المؤسسي للشرطة
 وأعضاء ة الوزراء الجديدةرئيس مع الرئيس،طرف من  مرسوم وإصدار 2009لعام  التشريعي
في  مجلس الشيوخل الجزئية االنتخاباتالثانية من الجولتين األولى وخوض اريخ ت تحديد، وحكومتها

 .2009 يونيه/ حزيران 7وأبريل /نيسان 19
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قوانين  أن تمتنع عن سن الدول مرة أخرى دعت الجمعية العامة المنطقة،ب وفي تطورات أخرى
ونظرت . المتحدة تمن قبل الواليا المفروض على آوباالمستمر  الحصاراتخاذ تدابير مثل و

 .الجماعة الكاريبية لتعزيز التعاون مع المتحدة األمم األنشطة التي تضطلع بها  فيالجمعية أيضا
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 أمنيةسياسية و قضايا :الجزء األول
 )426ـ353ص ( الفصل الرابع

 والمحيط الهادئ آسيا
 

الوضع : 382، لعراقا. 376، العقوبات؛ 354، الوضع السياسي واألمني: 354 ،أفغانستان
، المجلس الدولي للمشورة والمراقبة؛ 391، المتعددة الجنسيات القوة؛ 382، السياسي واألمني

 وأنشطة الوآالة الدولية لجنة األمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش،  المتحدة للمراقبةاألمم؛ 391
 أسرى الحرب،: 397، تالكوي -راق الع. 395 ،الغذاء النفط مقابلبرنامج ؛ 395، للطاقة الذرية

 -تيمور. 398 ،ألمم المتحدةا تعويضات صندوقوجنة ل؛ 397، والمفقودين الممتلكات الكويتية
عمليات األمم  تمويل؛ 399، ليشتي -في تيمور  بعثة األمم المتحدة المتكاملة؛ 399 ،ليشتي
الشعبية مهورية آوريا ج. 409 ،الوآالة الدولية للطاقة الذريةتقارير : 409 ،إيران. 405، المتحدة

النزاع الحدودي بين : 423،  أخرىقضايا؛ 421 ،ميانمار: 416، نيبال. 415، الديمقراطية
؛ 425، الفلبين؛ 425، منغوليا؛ 424، باآستان - الهند ؛424، آمبوديا؛ 423، وتايالند آمبوديا

 .426، قليميةاالجتماعات اإل ؛425، إيران - اإلمارات العربية المتحدة؛ 425، طاجيكستان
 
 

والمحيط  في آسيا آبيرة سياسية وأمنية تحديات مواجهةالمتحدة ، واصلت األمم 2008في عام 
االجتماعية في االقتصادية و وتعزيز التنمية واالستقرار استعادة السالم عملت على آما الهادئ،
 .المنطقة

 محاوالتهم  المتمردينواصلة ممع، 2001منذ  األآثر عنفا العام 2008آان عام ، في أفغانستانو
على الرغم من ذلك، فإن قدرة و.  المتماثلةغيرمتطورة وال الهجمات  خاللمن لزعزعة االستقرار
المساحات  تض، وانخفباآستان العالقات مع تنتحس، وارتفعت األفغاني الجيش الوطني
لمشارآة في ل ني أفغايمليون رباما يق سجلتالمائة، و في 19بنسبة  األفيون عةالمخصصة لزرا

 . سلمياالنتخاباتا
  اإلنسانية واإلنمائيةالمساعدةعمليات  بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان نسقتو

 آما أنها ساعدت. المؤسسات الحكومة على بناءساعدت الحوار السياسي و  وعززت،الدولية
الدستور  واعارضي لم همولكنلهم  كومةالحتهميش ب أحسواأولئك الذين ، وخاصة األفغاني الجمهور

لمدة بعثة هذه ال والية مدد مجلس األمن،  مارس/آذار فيو. األمم المتحدة  عقوباتستهدفهملم ت أو
 .خرآ عام 
عام  مجلسال أسسها قوة متعددة الجنسياتهي و، )يسافإ(القوة الدولية للمساعدة األمنية  واصلتو

القوة  تفويض مدد المجلس ،سبتمبر/أيلولفي و. ى األمنالحفاظ عل مساعدة الحكومة في ،2001
 منظمة حلف شمال األطلسي وواصلت. 2009 أآتوبر/األولتشرين  حتى الدولية للمساعدة األمنية

 .للقوة الدولية للمساعدة األمنية االضطالع بالدور القيادي
غير  المخدرات بشأن مكافحة )2008( 1817 القرار اعتمد مجلس األمن ،يونيه/حزيرانوفي 

 لى مواصلةالحكومة إ الجمعية العامة دعت، نوفمبر/الثاني تشرينفي و. في أفغانستانالمشروعة 
زيادة  وحثت المانحين علىالعنف اإلجرامي، المتطرفة و  الجماعاتتشكلهالذي  التصدي للتهديد

 .في أفغانستان الميزانية األساسية مباشرة إلى المساعدات الموجهة نسبة
قوات  تم سحب آما، انسبي ااستقرارو الحوادث األمنية انخفاضا في 2008شهد عام ، لعراقفي او

 نقلب القوة المتعددة الجنسياتوقامت . لتصعيد العسكريل نظرا المنتشرةاألمريكية  الواليات المتحدة
 وافق مجلس ،نوفمبر/تشرين الثاني 27في و. الجيش العراقي إلى تدريجيا المسؤوليات األمنية



119 
 

 ختصاصاو سلطة تحت األمريكية قوات الواليات المتحدة وضعل على اتفاقية ثنائية النواب العراقي
 22في و. 2011 ديسمبر/األولبحلول آانون  من العراق هاالنسحاب مع وضع جدول زمني، العراق

 هالمتفق علي نتهاءباال أحاط المجلس علما، )2008( 1859 بموجب القرارو ،ديسمبر/آانون األول
 .ديسمبر/آانون األول 31في  القوة المتعددة الجنسيات واليةل
العصابات ن ووالمتمردو  الميليشيات التي تشنهاةفيالعنالهجمات  انخفاضعلى الرغم من و

 سياراتالأو  قات الطرنبعلى جالمزروعة  بالقنابل الهجمات العشوائية تواصلتاإلجرامية، 
 واألطفال في آثير من األحيانالنساء  بمشارآة – شبه يوميبشكل  يةاالنتحارالهجمات   أوالمفخخة

 دوليا، اإلنمائية المتفق عليهاتحقيق األهداف جهود العراق لوأدت . انتحاريينآ في بعض األحيان
آانون في  ديونها إلغاء إلى، العهد الدولي مع العراقوثيقة  في على النحو المنصوص عليه

 .باريس  ناديطرفمن ديسمبر /األول
تطوير  الحكومة بشأن تقديم المشورة إلى العراقبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى  واصلتو

المساهمة واإلصالحات القانونية، حماية حقوق اإلنسان و، وتعزيز المدنية واالجتماعية الخدمات
 .ة عام آخرلمد البعثةهذه والية ، مدد المجلس أغسطس/آبفي و. اإلعمارإعادة التنمية وفي تنسيق 
، بما في 1990عام للكويت  يالعراق غزوبال القضايا المتعلقة في متابعة األمم المتحدة واستمرت

عن  والتعويضرعايا البلدان الثالثة، وإعادة الممتلكات الكويتية الكويتيين ورعايا ال رفات إعادةذلك 
 .واألضرار الخسائر

قطاع  إصالح من أجللبالد لالمساعدة  ليشتي -في تيمور األمم المتحدة المتكاملة بعثة قدمتو
 ةآموالحب النهوضو ،االقتصادية واالجتماعية التنمية وتوطيد، سيادة القانون، وتعزيز األمن

السابق  الشرطة العسكرية قائد بقيادة مجموعة مسلحةقامت  فبراير،/شباط 11في و. ةالديمقراطي
 ،هورتا راموس الرئيس خوسيه فصلة ضدمن هجماتبشن ، رينادو ألفريدو، المسلحةقوات لل

الرئيس بجرح  عن إصابة الهجمات هذه أسفرت وقد . آاي راال زانانا غوسماو ورئيس الوزراء
تيمور  قادة وشعب حرز، أبالنسبة للجزء األآبرو ومع ذلك،. رينادو السيدإلى وفاة اتل وأدت قشبه 

 العالقة التي ظالممال تمت تسويةغسطس، أ/وفي شهر آب. في جميع المجاالت تقدما مطردا الشرقية
 قبول مع 2006في عام  القوات المسلحة  منوافصلالستمائة الذين " نوالملتمس" بها  تقدم

 إغالقعمليات  تيرةازدادت وو. الحياة المدنية لعودة إلىمن أجل ا ماليةالتعويضات لل الملتمسين
 بدعم من الحكومة  التي تقودهاالوطني نعاش اإلاستراتيجية تسارع نتيجة داخليا مخيمات المشردين

م ت أو مجتمعاتهم عادوا إلىقد  المشردين داخليا معظم آان ديسمبر،/آانون األول وبحلول ؛البعثة
الشرطة  إعادة بناء عملية  ليشتي-في تيمور األمم المتحدة المتكاملة بعثة تدعمو .إعادة توطينهم

 .سسيالتطوير المؤمن خالل التدريب و الوطنية
وبدأت  ،2008في عام  ضباط الشرطة معظمبالنسبة ل إصدار الشهاداتعملية  تم االنتهاء من و

، غضون ذلك فيو. التيمورية من قبل الشرطة للمسؤوليات تدريجيال الستئنافل التحضيرات
 واالستقرار االحتراف ظلو. في جميع أنحاء البالد رادعة شرطةوجود  لحفاظ علىا البعثةواصلت 

 من ذه القوات هإفالتب شائعة تصورات وسط مصدر قلق،من الوطني وقوات الدفاع اخلي لألالد
في شهر  لمجرمين المدانينمن ا 94  عنرئاسيال عفوال بسبب هذا التصور وترسخ. العقاب
 لجهود الرامية إلى تعزيزل امقوضعامال من قبل العديد  اعتبر، اقانوني وإن آان، يذوال مايو،/أيار

 .مكافحة اإلفالت من العقابة والمساءل
 شملت، بسبب برنامجها النووي  إيرانعلى عقوبات إضافية فرض مجلس األمن، مارس/آذار وفي

 ،المراقبة على المؤسسات المالية، وتشديد السلع المحظورة تتضمنالتي يشتبه بأنها  تفتيش البضائع
أنشطة  إيران بوقفالمجلس ، طالب سبتمبر/وفي أيلول. األصول حظر السفر وتجميد وتمديد

 .الدولية للطاقة الذرية مفتشي الوآالة آما طالبها بأن تتعاون مع اليورانيوم وإعادة معالجة تخصيب
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، حيث في نيبال التحولهو  2008في عام  األمم المتحدة للسالمعمليات الرئيسي ل اإلنجاز وآان
المساعدة ، إدارة الشؤون السياسية ديرهاالتي ت، في نيبالبعثة األمم المتحدة ،  سياسيةبعثةقدمت 

  الحرب األهليةأنهت التيو،  على الصعيد الوطنيانتخابات الجمعية التأسيسية عقدمن أجل  لبالدل
 10 يوم الشعب النيبالي أعداد آبيرة من خرجت،  اثنتينإرجاء االنتخابات مرتينبعد و. بفعالية
 بعدو. تاريخ البالد في األآثر شموال تشريعيةالالهيئة هي  و،الجمعية النتخاب أبريل/نيسان

ما لك، ذومع . عاما 239 الذي دام لمدة  النظام الملكي على إلغاء صوتت الجمعية االنتخابات،
المقاتلين من  190 000 حوالي وتأهيل بما في ذلك إدماج العديد من التحديات  تواجه نيبالزالت

 .السابقين
تشجيع السلطات على مارس ل/آذارفي  البالد زيارةبميانمار ام لالع مستشار الخاص لألمينالوقام 
زعيمة  اوآذ وزراء الحكومة آبار التقىو. ديمقراطية والمصالحة الوطنيةإرساء ال تعزيز

. الديمقراطية الرابطة الوطنية من أجل، حزبها وأعضاء سان سو آي داو أونغ  المعتقلةالمعارضة
 بين قتيل ضحية 130 000أآثر من  وخلف ،ميانمار إعصار نرجس ضرب مايو،/أيار 2في و
، اإلغاثة اإلنسانية للمساعدة في توفير دوالر مليون 187 توفيرالمتحدة  األمم ناشدتو. مفقودو
 األمين زارو. للضحايا المساعدات اإلنسانية لتقديم  اإلمكانياتمنح المزيد من إلىدعت السلطات و

السماح  الذي وافق على، الجنرال ثان شويالتقى مايو و/أيارفي  ميانمار آي مون العام بان
بحلول و. جنسيتهم، بغض النظر عن إلى البالد المساعدات الدولية لين في مجالمالعابوصول 
 ناشدت، يوليه/تموزفي و. المساعدات مليون شخص على 1٫3 حصل ما يقارب، يونيه/حزيران

، وعقد آب/في أغسطس البالد تشار الخاصالمس زارو .مليون دوالر 482  توفيرالمتحدةاألمم 
في و. حكوميين آبار وأعضاء الخارجيةالشؤون وزير والصحة التخطيط و مع وزراء محادثات
في آانون دعا و. السجناء السياسيين إطالق سراحبقرار  األمين العام، رحب سبتمبر/أيلول
المشارآة  المواطنين بجميعلالسماح  جميع السجناء السياسيين وإطالق سراحإلى  نوفمبر/الثاني

 .السياسي مستقبل بلدهم بحرية في
جعل شبه  الرامية إلىاألطراف  السداسية تقدم المحادثات العام  األمينشجعوخالل هذا العام، 

، حث أآتوبر/تشرين األول ويوليه/تموز فيو. لكذالجزيرة الكورية منطقة ال نووية والتحقق من 
 . دبلوماسياخالفهما الحدودي ى تسويةلعند تايالآمبوديا و األمين العام
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 أمنيةقضايا سياسية و: الجزء األول
 )447-427ص( الفصل الخامس

 والبحر األبيض المتوسط أوروبامنطقة 
 

في البوسنة  األوروبي بعثات االتحاد ؛428 اتفاق السالم،تنفيذ  427: الهرسك،البوسنة و
بعثة مراقبي األمم  448:، جورجيا  435.،وآوسوف  الحالة في 435:،صربيا  433.الهرسك،و

منظمة   460.،وأذربيجان أرمينيا  453.،بين جورجيا وروسيا النزاع؛ 448، في جورجيا المتحدة
 قوة األمم ؛464 بعثة المساعي الحميدة، :463، قبرص. 463، االقتصادية والتنمية الديمقراطية

منطقة  فيالتعاون تعزيز األمن و: 471، قضايا أخرى .464 ،المتحدة لحفظ السالم في قبرص
مع التعاون  ؛472، جنوب شرق أوروبا االستقرار والتنمية في؛ 471، البحر األبيض المتوسط

 .474التعاون في أوروبا، منظمة األمن والتعاون مع ؛ 472، أوروبا مجلس

 

 أوروبامنطقة في  لصراعا البلدان الخارجة من واالستقرار في استعادة السالم عملية ُأحِرز تقدم في
مؤسساتها وبنيتها ، مع تواصل الجهود المبذولة إلعادة بناء 2008في عام  والبحر األبيض المتوسط

آما ، التي لم تحل من القضايا ال يزال هناك عدد ومع ذلك،. واالقتصادية االجتماعية التحتية
 .تحديات خطيرة واجهت عملية السالم في بعض البلدان

لكي تمضي الهرسك للبوسنة و، تقديم المساعدة االتحاد األوروبي بقيادة مع الدولي،المجت واصلو
 لتحقيق االستقرار االتحاد األوروبي عملية  االندماج الكامل بأوروبا من خاللقدما باتجاه

 مع االتحاد االنتساب واتفاق تحقيق االستقرار يونيه على/في حزيران البالد وقعتو .االنتسابو
 لهجة خطابية قومية بيد أن. تأشيرات السفر خريطة طريق لرفع القيود عن لها وُقدم األوروبي،

 .في المنطقة وتطورات أخرى االنتخابات البلديةملة نتيجة ح في المشهد السياسي سادت
مجتمع دولة حديثة و مساعدة لبناء تقديم الفي آوسوفو األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة بعثة وواصلت
 من قبل مقاطعة تاله، وهو إجراء آوسوفو االستقالل، أعلنت فبراير/في شباطو. راقمتعدد األع

 هذهفي ضوء و. وصربيا في آوسوفو في العديد من المناطق واحتجاجات صرب آوسوفو
في تشرين و. إعادة التشكيل يونيه عملية/في حزيران المتحدة بعثة األمم باشرت، التطورات

العدل الدولية أن  محكمة العامة إلى، طلبت الجمعية رح من صربيابناء على مقت، وأآتوبر/األول
  .الدولي يتماشى مع القانون من جانب واحد االستقالل إعالن آوسوفو حول ما إذا آانصدر فتوى ت

وتهددت الجهود المتجددة إلنهاء حالة الجمود في عملية السالم بين جورجيا وأبخازيا في 
وزاد .  أوسيتيا الجنوبية والصراع بين جورجيا وروسياأغسطس بسبب حالة الحرب في/آب

وانسحبت جورجيا من . بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من حدة التوتراتاالتحاد الروسي اعتراف 
، وتم رسميا إنهاء )اتفاق موسكو( بشأن وقف إطالق النار والفصل بين القوات 1994اتفاق عام 

لرابطة الدول المستقلة، ُمْحِدثًة بذلك تغييرًا جوهريًا في مهمة قوة حفظ السالم الجماعية التابعة 
 .السياق الذي عملت فيه بعثة األمم المتحدة للمراقبة في جورجيا

  ناغورني آاراباخأذربيجان بشأن منطقةبين أرمينيا و تسوية النزاع نحو ولم يتم إحراز أي تقدم
 الجمعية العامة، دعت من أذربيجان حبناًء على مقتر، ومارس/ آذارفيو. المحتلة في أذربيجان

 .أذربيجان من األرمينية إلى االنسحاب القوات
في  الجانبين مساعدة ترآزت علىجهود األمم المتحدة آما أن  يتحسن قبرص أن الوضع في ويبدو
الطرفين القبرصي اليوناني  بين مفاوضات آاملة ُأطلقتو. 2006يوليه /تموز  8اتفاق تنفيذ
لحفظ  قوة األمم المتحدة واصلتو. تحت رعاية األمم المتحدة سبتمبر/في أيلولآي القبرصي الترو
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اليونانيين والقبارصة  للقبارصة المفيدة  المشاريع، وتيسير المجتمعين التعاون مع في قبرص السالم
 المهام اإلنسانيةو األوضاع الطبيعية هدف استعادة والعمل على تحقيق في المنطقة العازلة األتراك

 .في الجزيرة
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 أمنيةقضايا سياسية و: الجزء األول
 )757-475 ص( الفصل السادس

 منطقة الشرق األوسط
 

قضايا . 476 المحتلة، األراضي الفلسطينية؛ 475، التطورات السياسية: 475 ،عملية السالم
؛ 519، للفلسطينيين المساعدة المقدمة؛ 515، جوانب عامة: 515، أخرى متعلقة بفلسطين

 .551، الجمهورية العربية السورية؛ 530، لبنان : 530 ،عمليات حفظ السالم. 523، نروااألو
 
 
الثنائية  وتكثفت الجهود. األوسط في الشرق تطورات المشجعة ال عددا من2008 شهد عام 

 في اإلطار اإلسرائيلي الفلسطينيدائمة للصراع و تسوية شاملة وعادلةيجاد إل والمتعددة األطراف
 التوصل إلى تسوية هدف، ال يزال ومع ذلك. 2007عام  أنابوليس في مؤتمر ص عليهالمنصو

 إسرائيل واألراضي على األرض في وال يزال الوضع بعيد المنال، السنة في نهاية سلمية للصراع
 رؤية دولتين لتحقيق الجهود السياسية، مما أعاق صعبا الشرقية،، بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة

لفترات  على وجه الخصوص، ساد العنف، غزة في قطاعو. في سالم وأمن إلى جنب ايشان جنباتتع
 الفصائل الفلسطينية بين وزاد من تعقيد ذلك اتساع هوة الخالف، اإلنسانيةتفاقمت األزمة و طويلة

. حرآة حماسغزة الذي تسيطر عليه  وقطاع حرآة فتح التي تسيطر عليها في الضفة الغربية
، تواصلت السالم في الشرق األوسط في عملية حديثا المكثفة الجهود الدبلوماسية منآجزء و

االتحاد ( األوسط والمساعي الحميدة للجنة الرباعية للشرقمين العام، المساعي الحميدة لأل
خارطة  مبادرة من أجل تعزيز )المتحدة والواليات المتحدةاألمم واالتحاد الروسي و األوروبي
في عام  في أنابوليس، والتي تم تأآيدها 2003في عام  مجلس األمن صدق عليها  التيالطريق
2007. 

الفلسطيني من  عاما على تجريد الشعب 60 أيضا ذآرى مرور 2008وصادف عام 
 لجنة (اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرفآررت و .ممتلكاته

 الدائمة لألمم، التأآيد على المسؤولية بهذا الحدث لالحتفال ماع خاصفي اجت، )حقوق الفلسطينيين
وحثت المجتمع ، فقا للقانون الدولي ومن جميع جوانبها حتى يتم حلها قضية فلسطين المتحدة تجاه

 .السالم في الشرق األوسط لعملية على مواصلة دعمه الدولي
اإلنسان  اإلسرائيلية التي تمس حقوق المعنية بالتحقيق في الممارسات اللجنة الخاصة وقدمت
عن  إلى الجمعية العامة تقريرا في األراضي المحتلةغيره من السكان العرب الفلسطيني و للشعب

. نالجوال ومرتفعات قطاع غزة الشرقية، والحالة في، بما فيها القدس الضفة الغربية الحالة في
ن الفلسطينيين في الشرق األدنى، والتي تعمل وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئيوواصلت 

 4آثر من ألالخدمات االجتماعية والصحة و توفير التعليم على نحو متزايد، في ظل ظروف صعبة
 األردن، في، وغزة الغربية وقطاع في الضفة المخيمات وخارجها فلسطيني يعيشون فيماليين 
 .الجمهورية العربية السوريةولبنان، و
تم التوصل إلى و. وبث المصالحة في البالد االستقرار في استعادة ملحوظم إحراز تقدم ، توفي لبنان

 العماد ميشال انتخاب الذي أدى إلى ومايو/ أيار21يوم  الزعماء السياسيين اللبنانيين بين اتفاق
تحسن  على الرغم منو. حوار وطني وإطالق وحدة وطنية، وتشكيل حكومة رئيسا للبنان سليمان
 خطيرة تضلع فيها بعدة حوادث أمنيةمهددا و هشا مازال استقرار البالد إال أن، خ السياسيالمنا

 وإيجاد حل طويل وقف إطالق نار دائم تحقيق التقدم نحو ومازال. غير لبنانيةميليشيات لبنانية و
 .بعيد المنال ولبنان بين إسرائيل األجل
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 التحقيق 2005فبراير / شباط 14  فيألمم المتحدةلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لوواصلت 
 ومدد مجلس األمن.  شخصا آخر22و  رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق اغتيالفي 

المحكمة الخاصة تسليم السلطة إلى و لالنتقال السلسيسمح  ل2009فبراير /شباط حتى والية اللجنة
 .2009مارس /في آذار اعملهبنان، والتي آان من المقرر أن تبدأ لل

 لتعزيز المسلحة اللبنانية مع القوات في لبنان التعاون الوثيق األمم المتحدة المؤقتة وواصلت قوة
 قوة األمم المتحدة المؤقتة والية وتم تمديد. جنوب لبنان في العسكري االستراتيجيالوضع األمني و

 األمم قوة  العام بتمديد واليةهذاالل خ أيضا آما قام مجلس األمن.  شهرا 12 أغسطس لمدة/في آب
المتحدة لمراقبة  هيئة األمم واصلتو. الجوالن مرتين في مرتفعات لمراقبة فض االشتباك المتحدة
 .لمراقبة فض االشتباك المتحدة األممقوة و في لبنان األمم المتحدة المؤقتة قوة مساعدة الهدنة
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 أمنية قضايا سياسية و:الجزء األول
 )656-558ص ( سابعال الفصل

 نزع السالح
 

، هيئة نزع السالح؛ 559، آليات األمم المتحدة: 559، في مجال نزع السالح األمم المتحدة دور
 والتدابير االتفاقات الثنائية؛ 567، مؤتمر نزع السالح: 564، نزع السالح النووي. 561

استخدام  حظر؛ 579، لنوويةمعاهدة الحظر الشامل للتجارب ا؛ 576، القذائف؛ 572، االنفرادية
معاهدة : 584، قضايا عدم االنتشار؛ 583؛ فتاوى محكمة العدل الدولية، 582، النووية األسلحة

 في مجال نزع السالح التعددية؛ 585، أسلحة الدمار الشامل انتشار، عدم 584، حظر االنتشار
مناطق خالية ؛ 598، المشعة ياتالنفا؛ 593، الذرية الوآالة الدولية للطاقة؛ 590عدم االنتشار، و

األسلحة : 604، )البيولوجية(سلحة الكيميائية والبكتريولوجية األ. 599، من األسلحة النووية
، 1925جنيف لعام  بروتوآول؛ 606، الكيميائية األسلحة؛ 605، )البيولوجية(البكتريولوجية 

، األسلحة الصغيرة؛ 611، سلحةتجارة األ نحو عقد معاهدة بشأن؛ 610، األسلحة التقليدية؛ 610
الذخائر  ؛620، والبروتوآوالت المتعلقة بذلك المفرطة الضرر األسلحة التقليدية اتفاقية؛ 613

قضايا . 627، الشفافية، 626، العملي، نزع السالح 624، لألفراد األلغام المضادة؛ 623، العنقودية
؛ األمن والسالمة 631، اء الخارجيتسلح في الفض منع حدوث سباق: 631 ،نزع السالح األخرى

اليورانيوم  آثار؛ 636، مراعاة المعايير البيئية؛ 634، والتنمية، نزع السالح 633، البحريين
: 638، والمعلومات والتدريب دراساتال. 637 ونزع السالح، والتكنولوجيا العلم؛ 636، المنضب

نزع السالح على الصعيد  .638، ، التثقيف في مجال نزع السالح638، نزع السالحدراسات 
تدابير ؛ ال643، ودون اإلقليمي الصعيدين اإلقليمي مراقبة األسلحة التقليدية على: 642، اإلقليمي

، أوروبا؛ 649، والمحيط الهادئ آسيا؛ 646، أفريقيا؛ 644، لبناء الثقة اإلقليمية ودون اإلقليمية
 .656 األوسط،؛ الشرق 653منطقة البحر الكاريبي، الالتينية و أمريكا؛ 651

 
 

 جدول األعمال الدولي، في طليعة 2008في عام عدم االنتشار نزع السالح النووي و قضاياظلت 
نحو تحقيق هذا الهدف  التقدمغير أن . من األسلحة النووية خال عالم المضي قدما نحو وذلك بهدف

المتحدة لنزع السالح  موهيئة األم مؤتمر نزع السالح حيث بلغت جهود آل من، متواضعا آان
، برنامج عمل موضوعي توافق في اآلراء بشأن في التوصل إلى فقد فشل المؤتمر. طريقا مسدودا

توافق في اآلراء  دون التوصل إلى أي دورتها التي دامت ثالث سنوات اختتمت اللجنةفي حين أن 
في  لبناء الثقة تدابير العمليةال، وآذا وعدم االنتشار المتعلقة بنزع السالح النووي التوصيات بشأن
 قرارات العلى في التصويت االنقسام الحاد نمط، تواصل وفي الوقت نفسه. األسلحة التقليدية مجال

 .في الجمعية العامة المتصلة باألسلحة النووية
 للجنة التحضيرية لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم اختتمت الدورة الثانية، وفي تطورات أخرى

تعذر  مايو على الرغم من أنه/في أيار 2010سلحة النووية الستعراض المعاهدة عام انتشار األ
الحكوميين  الخبراءفريق ولم يتمكن . بتقريرها  الرئيسقائع الذي أعدهموجز الو إرفاق عليها قبول

 تدابير الالزمة التوافق في اآلراء بشأن من التوصل إلى من جميع جوانبها بمسألة القذائف المعني
قعت و ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على عدة دول وصدقت. هذه المسألة مع للتعامل

، يحث سبتمبر/ في أيلول الوزاري المعقود في االجتماع بيان وزاري مشتركعليها، وتم اعتماد 
 .حيز النفاذ في أقرب اآلجال دخول المعاهدةعلى ضرورة 
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فيما أما . على مدار العام وعدم االنتشار قضايا نزع السالح معالجة المنظمات اإلقليميةوقد واصلت 
معاهدة التصديق على  مع تقدم آبير، فقد تم إحراز المناطق الخالية من األسلحة النووية بيتعلق

في  حيز النفاذ لدخولهاإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في آسيا الوسطى، مما يمهد الطريق 
الجهود المتعددة  في صلب الدولية للطاقة الذرية للوآالة نامج التحققبر ال يزالو. 2009عام 

وال تزال . نزع السالح النوويالمضي قدما نحو و انتشار األسلحة النووية للحد من األطراف
، معاهدة حظر االنتشار النووي بعمال، التي تم التوصل إليها اتفاقات الضمانات الشاملة

، التكميلي التفتيش سلطة الوآالة اللذين منحا ضافيين لتلك االتفاقات،اإلنموذجيين ل اوالبروتوآولين
 تم تطبيق ،2008في عام و. ضمانات الوآالة نظام التي تدعم القانونية الرئيسية الصكوكُتَعد 

تم تحقيق  ومع ذلك،. سارية المفعول الموقعًة على اتفاقات الضمانات دولًة  163لى عالضمانات
قضايا  أو بشأنالجمهورية العربية السورية، في إيران و  الضماناتايا قضتقدم ضئيل بشأن

حل  على والدول المعنية، فيما عملت الوآالة جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية في االنتشار
 .المتبقية القضايا
 إطاريا استراتيجيا إعالنا المتحدة والواليات االتحاد الروسي إصدار األخرى المكاسب وشملت

 لتحل محل قانونيا ترتيبات الملزمةمتابعة النية ، بما في ذلك التعاون العديد من مجاالت طييغ
اللجنة  واليابان أستراليا أنشأتو. المنتهيةالحد منها و ستراتيجيةاألسلحة الهجومية اال خفض معاهدة

التي  النووي مقترحات نزع السالحو، ونزع السالح بعدم انتشار األسلحة النووية الدولية المعنية
األمين العام لألمم ، أطلق تشرين األول/وفي أآتوبر. المتحدة والمملكة االتحاد األوروبي تقدم بها
 .خال من األسلحة النووية لعالٍم مقترحا من خمس نقاط له المتحدة

ارقة عالمة ف، وهي اتفاقية الذخائر العنقودية اعتماد هو ميدان األسلحة التقليدية  انجاز فيولعل أهم
 االتفاقية الدول األعضاء في، على الرغم من أن مثل هذه األسلحة لحظر الجهود العالمية في

األثر  بالمتعلقة لمعالجة القضايا توافق آراء التوصل إلى لم يتمكنوا من المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
تشرين  التاسع في سنوياجتماعهم ال األطراف في تلك االتفاقية عقدو. للذخائر العنقودية اإلنساني
 معاهدةدول األطراف في االجتماع التاسع لل عقد نوفمبر أيضا/في تشرين الثانيوتم . نوفمبر/الثاني

لتمديد   دولة 15طلبات الموافقة على أسفر عن، والذي في جنيف المضادة لألفراد حظر األلغام
 .هذه األلغامتدمير وزالة سنوات إل 10المحدد في  الموعد النهائي
فريق الخبراء  عقد مع الزخم، معاهدة االتجار في األسلحة بعض نحو إقامة التقدم واآتسبت عملية

 لتصدير قانونيا يضع معايير دولية شامل وملزم صك ونطاق لبحث جدوى الحكوميين اجتماعا
 تحدةالم داخل األمم الجهود مواصلة النظر في بأوصى الفريقو. نقلها واألسلحة التقليديةواستيراد 

تلك تنفيذ العضوية ل فريقا عامال مفتوح أنشأت الجمعية العامةو. بخطوة خطوة لمعالجة المسألة
 .2009في عام  التوصية

 األداة الموحدة لإلبالغ عن النفقات التي تستخدم عدد الدول، فقد ظل الشفافية أما فيما يتعلق بتدابير
سجل األمم ل بيانات لدول التي أبلغت عنا عدد فيه في الوقت الذي انخفضو. مستقرةالعسكرية 

 عدد من الدول في تم تسجيل زيادة، السنوات األخيرة انخفاضا حادا في لألسلحة التقليديةالمتحدة 
 .واألسلحة الخفيفة نقل األسلحة الصغيرة عنالتي أبلغت 
 وفي األسلحة الخفيفة،بشأن األسلحة الصغيرة و األمن مناقشة، عقد مجلس أبريل/وفي نيسان

 بشأن تنفيذ اجتماع الدول الثالث الذي يعقد مرة آل سنتين الجمعية العامة عقدت يوليه،/تموز
هذا  وقد آان. األسلحة الخفيفةغير المشروع باألسلحة الصغيرة و لمكافحة االتجار برنامج العمل

، الموضوعية ميةالوثيقة الختا اعتماد األولى، على قادرا، للمرة الذي يعقد مرة آل سنتين االجتماع
 لمكافحة وبناء القدرات وتقديم المساعدة في مجال التعاون الدولي، سبيال للمضي قدما التي حددت
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وافقت و. ، وعمليات وسم وتعقب األسلحةالفائض وتصريفه، وإدارة السمسرة غير المشروعة
 .2012في عام  برنامج العملستعراض تنفيذ ال مؤتمر آخر على عقد الجمعية
بين نزع السالح  العالقة المستوى بشأن مناقشة رفيعة تشرين الثاني/في نوفمبر جلس األمنوعقد م

 .المتحدة في األمم طويل األمد ذات اهتمام مسألة أخرى وهي -التنميةو
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 أمنيةقضايا سياسة و: الجزء األول
 )708-657ص ( الفصل الثامن

 أمنية أخرىقضايا سياسة و
 

واألمن  للسالم الجوانب اإلقليمية. 657، الديمقراطيات، دعم 657، يلألمن الدول الجوانب العامة
 للقضاء علىعقد : 658، إنهاء االستعمار. 657المحيط األطلسي،  جنوب: 657 ،الدوليين

 :684، أخرى إقليمية، قضايا 670، قيد االستعراض األقاليم؛ 670، بورتوريكو ؛658االستعمار، 
مؤتمر األمم المتحدة الثالث  توصياتتنفيذ  :684غراض السلمية، استخدام الفضاء الخارجي في األ

؛ 689، )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه في األغراض السلمية  المعني باستكشاف الفضاء الخارجي
: 694 ،اإلشعاع الذري آثار. 693، اللجنة الفرعية القانونية؛ 689، الفرعية العلمية والتقنيةاللجنة 

 .698 اإلعالمية، األمم المتحدةشؤون . 696، في مجال األمن الدولي التالمعلومات واالتصا
 
 

دعمها لعملية  بالمتصلة السياسية واألمنية المسائل المتحدة معالجة، واصلت األمم 2008في عام 
استخدام الفضاء الخارجي في و إنهاء االستعمار،جميع أنحاء العالم، وتعزيز الديمقراطية في 
 .في مجال اإلعالم أنشطة المنظمة، وآذا األغراض السلمية

والتنمية والحد  الديمقراطية" باماآو بشأن توافق آراء نص الجمعية العامة، تلقت فبراير/وفي شباط
نوفمبر /في تشرين الثاني الرابع لمجتمع الديمقراطيات الوزاري الذي اعتمده المؤتمر، "من الفقر

دعم المناطق، و في جميع الحوآمة الديمقراطية يزبتعز والتزم المشارآون في المؤتمر. 2007
 .بولندا في وارسو، دائمة إنشاء أمانة آما قرروا. الوزارية السابقة نتائج المؤتمرات
بلدان والشعوب المستعمرة االستقالل لل إعالن منح تنفيذ بحالة الخاصة المعنية وواصلت اللجنة

في ما  تقرير المصير حق ممارسة، وخاصة 1960إعالن عام  في تنفيذ استعراض التقدم المحرز
خالل هذا العام الحلقة  اللجنة الخاصةونظمت . المتمتعة بالحكم الذاتي تبقى من األقاليم غير

للعقد  خطة العمل جهودها الرامية إلى تنفيذ، آجزء من إندونيسيا، في باندونغ الدراسية اإلقليمية
 قيد االستعراض من قبل األقاليم وشملت .2010-2001)(على االستعمار  الثاني للقضاء الدولي

آاليدونيا الجديدة، وتوآيالو، والصحراء وجبل طارق و )مالفيناس(فوآالند  اللجنة الخاصة جزر
  .الغربية

مؤتمر األمم  توصياتتنفيذ  في  استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلميةلجنة وقد نظرت
واستخدامه في األغراض السلمية  تكشاف الفضاء الخارجي المعني باس(1999)المتحدة الثالث 

وتم . المستدامة لجنة التنميةعمل عمل اليونيسبيس الثالث و الصلة بينرحب بو )اليونيسبيس الثالث(
 برنامج األمم المتحدة الستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث في تنفيذ تحقيق تقدم

مكاتب  واستحداث الختيار مبادئ توجيهية اللجنة وضعتو. واالستجابة في حاالت الطوارئ
األمم المتحدة الستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في إقليمية لبرنامج 
 .توصيات اللجنة على صدقت الجمعية العامة، ديسمبر/في آانون األول و .حاالت الطوارئ

في  الدورة السادسة والخمسين في بآثار اإلشعاع الذري يةالعلمية المعن لجنة األمم المتحدة وعقدت
تشرنوبيل لعام  حادث، التعرض لإلشعاع بشأن مصادر تقارير ونظرت في. يوليه/في تموز فيينا

 .غير البشرية الكائنات الحية وآثاره على 1986
الت االتصاو في مجال المعلومات ديسمبر بشأن التطورات/آانون األول اعتمد في وفي قرار

النظر  تعزيز الدول األعضاء إلى دعت الجمعية العامة، سياق األمن الدولي فيالسلكية والالسلكية 
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 للحد من التدابير التي يمكن اتخاذها، وآذا أمن المعلومات مجال والمحتملة في في التهديدات القائمة
 .الناشئة التهديدات

 واستعرضت المعلومات شطتها في مجالاألمم المتحدة وأن سياسات في وقد نظرت لجنة اإلعالم
 سلطت إدارة األمم المتحدة وخالل هذا العام،. اإلعالم لشؤون إدارة األمم المتحدة إدارة وعمل

 واألمن، والتنمية مجاالت السلم التي برزت في القضايا ذات األولوية الضوء على شؤون اإلعالمل
اعتماد و لحفظ السالممم المتحدة يات األالستين لعملالذآرى السنوية وعززت ، وحقوق اإلنسان
 .حقوق اإلنساناإلعالن العالمي ل
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 حقوق اإلنسان: الجزء الثاني
 )760-771ص  (الفصل األول

 تعزيز حقوق اإلنسان
 

، السامية لحقوق اإلنسان؛ المفوضية 711، مجلس حقوق اإلنسان: 711، األمم المتحدةآليات 
: 722 ،صكوك حقوق اإلنسان. 722، جوانب أخرى؛ 720، المدافعون عن حقوق اإلنسان؛ 717

؛ 728البروتوآولين االختياريين، المدنية والسياسية و العهد الخاص بالحقوق؛ 722، جوانب عامة
، التمييز العنصري اتفاقية مناهضة؛ 728الثقافية، االقتصادية واالجتماعية و العهد الخاص بالحقوق

البروتوآول و ضد المرأة التمييز على القضاء اتفاقية ؛736، التعذيب اتفاقية مناهضة؛ 733
اإلبادة  اتفاقية؛ 748، العمال المهاجرين اتفاقية؛ 737، الطفل اتفاقية حقوق؛ 737االختياري، 

االختفاء  للحماية من االتفاقية الدولية؛ 749، ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص اتفاقية؛ 749، الجماعية
التثقيف في تعليم ؛ 751، 1993العالمي لعام  المؤتمر متابعة: 751 ،أنشطة أخرى. 751 ،القسري

 .758 ،العمل للنهوض بحقوق اإلنسان تعزيز؛ 752مجال حقوق اإلنسان، 
 
 

التطورات  العديد من من خالل 2008في عام  تعزيز حقوق اإلنسان الجهود الرامية إلى تعززت
العمل الفعلي ، 2006في عام ، التي أنشئت ناإلنسا لمجلس حقوق ليات الجديدة اآلبدأتو. البارزة

، قام المجلس االستعراض الدوري الشامل وبموجب. الدوري الشامل آلية االستعراض مع إطالق
 حقوق اإلنسان السجل في استعراض الخطوة األولى، وهو  بلدا 48سجل حقوق اإلنسان في بفحص

بالتزامات  قيد االستعراض لبلدانالعديد من ا تعهدو. آل أربع سنوات لجميع الدول األعضاء
تعزيز صكوك حقوق اإلنسان و، والتصديق على حقوق اإلنسان بصورة أفضل صارمة لتنفيذ

، التي أنشئت االستشارية، عقدت اللجنة وعالوة على ذلك. الخاصة للمجلس تعاونها مع اإلجراءات
شكوى  الإجراءاتصدت ، في حين ت توصية13 ، وقدمتدورتها األولى، الخبرات للمجلسلتوفير 

 والفريق العامل المعني بالرسائل الفريق العامل تتألف من، والتي جديدة التي اتخذها المجلسال
األساسية  اإلنسان والحريات لحقوق متسقًة من االنتهاآات الجسيمة أنماطًا، المعني بالحاالت

 لجان من خالل عملق اإلنسان حقوآما تم تعزيز . العالم في جميع أنحاءالمؤيدة بأدلة موثوق بها و
 اإلنسان الملزمةصكوك حقوق رصد االمتثال لل) الهيئات المنشأة بموجب معاهدات(الخبراء 
في  التي تعمل آل بلد على حدة اإلنسان في المدافعين عن حقوق شبكة وآذلك عن طريق، قانونيا
 .للمدافعين عن حقوق اإلنسان 1998إعالن عام  إطار

ثالث دورات و )والتاسعةالسابعة والثامنة ( الل هذا العام ثالث دورات عاديةخآما عقد المجلس 
 ).السادسة والسابعة والثامنة(استثنائية 

 الستين العتماد لالحتفال بالذآرى جلسة عامة عقدت الجمعية العامة، ديسمبر/ آانون األول10وفي 
الملحق  نة البروتوآول االختيارياللج، اعتمدت في نفس اليومو. العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن
 االتصاالت إجراء، الذي أنشأ واالجتماعية والثقافية الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية بالعهد

في آانون و. الثقافيةواالجتماعية و المزعومة للحقوق االقتصادية الفردية لحاالت االنتهاآات
مؤسسات حقوق  وغيرهما من وسيط والمدور أمين المظال على أآدت الجمعية، ديسمبر أيضا/األول

تفاقية الذآرى السنوية الستين ال أيضا وصادف هذا العام. حقوق اإلنسان في تعزيز وحماية اإلنسان
 .معاقبة مرتكبيهااإلبادة الجماعية وجريمة بشأن منع  1948عام 

. مايو/ أيارفي االختياري حيز النفاذ اإلعاقة وبروتوآولها حقوق األشخاص ذوي ودخلت اتفاقية
 12، في دورته األولى في االتفاقية، الدول األطراف، انتخب مؤتمر نوفمبر/وفي تشرين الثاني
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رصد  للمساعدة في هيئة الخبراء المستقلين وهي، ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص في لجنة عضوا
 .االتفاقية تنفيذ

على  وجودها بتوسيعالقطرية وقامت  مشارآتها لحقوق اإلنسان وعززت المفوضية السامية
اإلجراءات آلياته، بما في ذلك المجلس و وواصلت دعمها لعمل. القطري واإلقليمي الصعيدين
 )جنوب أفريقيا( بيالينافانيثيم لاالعام  تعيين األمين على، وافقت الجمعية يوليه/في تموزو. الخاصة

 سنوات تبدأمدة أربع سان للحقوق اإلن ةساميال يةمفوضعلى رأس ال) آندا(آربور  لويزليحل محل 
 .سبتمبر/ آانون األول1في 



132 
 

 حقوق اإلنسان: الجزء الثاني
 )858-761ص  (الفصل الثاني

 حماية حقوق اإلنسان
 

األشكال ؛ 761، 2001العالمي لعام  المؤتمر متابعة :761، العنصرية والتمييز العنصري
حماية ؛ 772، الجنسية الحق في 772:، الحقوق المدنية والسياسية .768، للعنصرية المعاصرة
، إقامة العدل؛ 789، تقرير المصير الحق في؛ 776، ضد األقليات التمييز؛ 772، المهاجرين

، الحق في التنمية  818:،الثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية و. 802 ،أخرى، قضايا 794
، الحقوق الثقافية؛ 840، لالئقالسكن ا، الحق في 835، الحق في الغذاء؛ 833، المدقع، الفقر 818
 الرق، 843، الصحة ، الحق في 842العلمية،الشواغل البيئية و؛ 841، الحق في التعليم؛ 841

 .846 ،الضعيفة الفئات، 845، ذات الصلةوالقضايا 
 
 

من خالل عدة  في جميع أنحاء العالم حماية حقوق اإلنسان المتحدة، واصلت األمم 2008في عام 
العامة، ومجلس االجتماعي، والجمعية  المجلس االقتصادي و-أجهزتها الرئيسية  التالزو. آليات

 العامة للجمعية التابع اإلنسان حقوق مجلس واضطلع. هذه الحقوق في حماية تشارك بنشاط -األمن 
حقوق  تعزيز وحماية جميع تابعة لألمم المتحدة مسؤولة عن مرآزية حكومية دولية آهيئة بمهمته
إساءة على منع ، وعمل وتصدى المجلس النتهاآات حقوق اإلنسان. الحريات األساسية واإلنسان

في جميع أنحاء  احترام حقوق اإلنسان، ورصد توجيه في مجال السياسات العامةالمعاملة، ووفر ال
 .بالتزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان على الوفاء وساعد الدول العالم،

، واألفرقة العاملة،  المقررون الخاصون- طار اإلجراءات الخاصةوقام المكلفون بواليات في إ
بشأن حاالت حقوق  تقارير علنية وفحص وتقديم رصد، بوالخبراء المستقلون، والممثلون الخاصون

في عام  و.في جميع أنحاء العالم الرئيسية انتهاآات حقوق اإلنسان أو بشأن في بلدان محددة اإلنسان
المنحدرين من ، وألشخاص السكن الالئق تقارير بشأن مواضيعية والياتب مكلفًا 30، قدم 2008

، والتعليم، األطفال، وبيع والصراعات المسلحة، واالحتجاز التعسفي، واألطفال أصل أفريقي
الديون ، وآثار خارج نطاق القانون، وعمليات اإلعدام القسري أو غير الطوعيوحاالت االختفاء 
، وحرية والتعبير، وحرية الرأي في الغذاء، والحق الفقر المدقع، وانحقوق اإلنس الخارجية على

، استقالل القضاء وحقوق اإلنسان، والمدافعون عن الجسدية والعقلية،، والصحة أو المعتقدالدين 
، والمرتزقة، والتضامن الدولي، وحقوق اإلنسان داخلياوالشعوب األصلية، والمشردون 

 وحماية حقوق اإلنسانالتمييز العنصري، والعبودية، والعنصرية و ،قضايا األقلياتوالمهاجرون، و
، والتعذيب، ونقل وإلقاء المنتجات والنفايات السامة والخطرة بصورة في سياق مكافحة اإلرهاب

 .ضد المرأة والعنف، والشرآات عبر الوطنية باألشخاص،غير مشروعة، واالتجار 
 وآان أفراد؛ 2206 بشأن بلدًا 118إلى  رسالًة 911 اتالمكلفون بالوالي، أرسل خالل هذا العامو

بعثة  53أيضا بإيفاد  وقام المكلفون. واليتين أو أآثر بهابعث ثلثي هذه الرسائل رسائل مشترآة 
إلى مجلس  تقريرا 135، وتقديم  بيانًا ونشرًة صحفية177، وإصدار  بلدا 48إلى لتقصي الحقائق

 سنويا  تقريرا79، بما في ذلك )المكلفون بالواليات المواضيعية  تقريرا قدمها120( اإلنسان حقوق
أنشأ  يونيه،/حزيرانفي و. إلى الجمعية العامة تقريرا 19و  القطرية، تقريرا بشأن الزيارات 56و 

على مياه  اإلنسان المتعلقة بالحصول بمسألة التزامات حقوق الخبير المستقل المعني والية المجلس
 .دمات الصرف الصحيوخ الشرب المأمونة



133 
 

الغذاء  تأثير السلبي لتفاقم أزمةتخاذ إجراء بشأن الجلسة استثنائية ال، عقد المجلس مايو/ أياروفي 
في   على إعمال الحقضمن جملة أمور،ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ، التي تسبب فيها العالمية
 .الغذاء

، الذي المعني بقضايا األقليات المنتدى  عقدفقد. محط اهتمام رئيسي تشكل حقوق األقليات والزالت
الخبير  ديسمبر تحت إشراف/في آانون األول ألول مرة اجتماعا ،2007عام  المجلس فيأنشأه 

شواغل  بقضايا الشعوب األصلية الدائم المعني وتناول المنتدى. بقضايا األقليات المستقل المعني
 والثقافة، والتعليم، والبيئة، والصحة واالجتماعية المتعلقة بالتنمية االقتصادية الشعوب األصلية
الخبراء المعنية  آليةناقشت و. ذات الصلة أنشطة األمم المتحدة تنسيق وساعد على وحقوق اإلنسان،

فضال عن ، في أعمالها مشارآة الشعوب األصلية، في دورتها األولى الشعوب األصلية، بحقوق
 .وب األصلية في التعليمالشع وحقوق المتصلة بالتمييز القضايا

 الذي ،2009عام مؤتمر ديربان االستعراضي، المقرر عقده في وتواصلت األعمال التحضيرية ل
 فعالية وتقييم 2001لعام  عمل ديربان برنامج المحرز في تنفيذه استعراض للتقدم تشمل أهداف

 .العنصري التمييز لمعالجة واألدوات لياتاآل
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 سانحقوق اإلن: الجزء الثاني
 ) 898-859ص ( الفصل الثالث 
 القطرية اإلنسان حاالت حقوق

 
؛ 861؛ بوروندي، 861، أفريقيا: 860، المشارآات القطريةتعزيز : 860، الجوانب العامة

، الصومال؛ 865 سيراليون؛ 864، ليبيريا؛ 863، آينيا؛ 862، الكونغو الديمقراطية جمهورية
، آسيا. 872 ،هايتي؛ 871، غواتيماال؛ 870آولومبيا، : 870، األمريكيتين. 867، السودان؛ 866
، الديمقراطية جمهورية آوريا الشعبية؛ 873، آمبوديا؛ 873، أذربيجان؛ 872أفغانستان، : 872
: 890، منطقة أوروبا والبحر األبيض المتوسط. 889،  نيبال؛881، ميانمار؛ 879، إيران؛ 875

 .892، األراضي التي تحتلها إسرائيل: 892 :الشرق األوسط. 891،جورجيا؛ 890، قبرص
 
 

والسيما فيما  في الدول األعضاء، للقلق تمت معالجة حاالت حقوق اإلنسان المثيرة ،2008في عام 
الوطنية في  والمؤسساتإرشاد الحكومات والسبل الناجعة لمساعدة و باالنتهاآات المزعومة يتعلق
المقررين الخاصين، و اإلنسان، ومجلس حقوق لعامة،من طرف الجمعية ا هذه االنتهاآات، مكافحة

 .تلك الحاالت المعين لدراسة الخاصين، والخبراء المستقلين العام األمينوممثلي 
، التطورات السياسية نتيجة التحسينات خطيرة في ميانمار رغم بعض حقوق اإلنسانوالزالت حالة 

وهو  - النهائية لمشروع الدستوروضع الصيغة، تم فبراير/في شباطف. المقرر الخاصحسب  
تم و –المتكونة من سبع خطوات لتحقيق الديمقراطية  الحكومية الطريق خريطة الخطوة الرابعة في

، عملية الصياغة المشارآة في وأدت عوامل انعدام. مايو/أيار 10في  اعتماده بشأنتنظيم استفتاء 
 إلى أجري فيها االستفتاءالظروف التي و الجمهور بمحتوياته، معرفة الشفافية، ومحدوديةوضعف 

زعماء  آبير من ال يزال عدد، وباإلضافة إلى ذلك. اإلنسان شواغل من منظور حقوقإثارة 
داو ، أجل الديمقراطية األمينة العامة للرابطة الوطنية من آانت حالةو. رهن االعتقال المعارضة

مايو مع عدم /في أيار إقامتها الجبرية تمدد حيث أن الحكومة مسألة مثيرة للقلق، سوآي سان أونغ
 23 و 22يومي  ميانمار األمين العام، زار إعصار نرجس في أعقابو. ضدها أدلة جديدة وجود
عمال  وصول بالمسؤولين الحكوميين، تم السماح المناقشات التي أجراها مع وبعد. مايو/أيار

 االلتزامات التي تنفيذ الحكومة إلى نسانمجلس حقوق اإل، دعا يونيه/في حزيرانو. الدوليين اإلغاثة
 .إلى المحتاجين بالوصول للعاملين في مجال اإلغاثة السماح العام بشأن إلى األمين قدمتهاآانت قد 
 مستمرة لحرية انتهاآات سجلتفقد . اإلنسان صعبة في السودان  عملية حماية حقوقوالزالت

عام  النتخابات في ظل استعداد البالد قلق خاصمصدر  التي آانت التعبير وحرية تكوين الجمعيات
المقرر  وقال. منطقة دارفور في اإلنسان االنتهاآات الجسيمة لحقوق تواصل ارتكابو. 2009
من قبل  ُترتكب ال تزال وأن االنتهاآات العموم على قاتمة ال تزال أن حالة حقوق اإلنسان الخاص

بحلول شهر و ،2005اتفاق السالم الشامل لعام  نفيذبعض التقدم في ت وقد تم إحراز. جميع األطراف
بما في ، الجديدة من مشاريع القوانين مشروعا 59 قد مررتيوليه، آانت الجمعية الوطنية /تموز

واألحزاب ، واإلجراءات الجنائية، واالنتخابات، والشرطة، ذلك قوانين شأن القوات المسلحة
، سبتمبر/وفي أيلول. ضعيفا حقوق اإلنسان لي والمؤسسياإلطار القانون وعموما، ال يزال. السياسية

لتعزيز  التي اتخذتها الحكومة والخطوات السالم الشامل تنفيذ اتفاق المحرز في المجلس بالتقدمأقر 
وقد أعرب . إصالح القوانين، والسيما في مجال لحقوق اإلنسان القانوني والمؤسسي اإلطار
 االتفاق، اإلسراع في تنفيذ الحكومة إلى، ودعا حقوق اإلنسانحالة العامة ل عن قلقه إزاء المجلس
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تعزيز  تكثيف الجهود من أجلإلى و، الوطنية لحقوق اإلنسان والسيما اللجنةنشاء اللجان المتبقية، إل
 .اإلنسان وحماية حقوق
ال تزال  الديمقراطية جمهورية آوريا الشعبية اإلنسان في أن حالة حقوق الخاص وأفاد المقرر

أزمة  البالد من تعاني لحقوق اإلنسان، نتهاآات المنهجيةاال باإلضافة إلىف .2008في عام  خطيرة
وفرض النظام قيودًا مشددًة على الحقوق . الغذاءالحاد في المستشري و نقص بالتتميز اقتصادية
، مما شاملالمخبرين ال ونظام التخويف، إلى جانب الذي يمارسه القمعالسياسية على خلفية المدنية و

 استئناف خالل هذا العام تمثل في جديد وحدث تطور. في أوساط السكان انعدام األمنخلق 
، اليابانيين المختطفين المواطنين بشأن واليابان الديمقراطية جمهورية آوريا الشعبية المحادثات بين

ر وضوحا مع أآث نقص الغذاء أصبحو. بشأن حاالت عالقة التحقيقات إعادة فتحالتي تهدف إلى 
 وتم التوصل إلى. الشديد الحرمان يواجهون ماليين الناس تقارير تفيد بأن في ظل مرور العام،
 ُمنح، حيث  مليون شخص6.5 لمساعدة لبرنامج األغذية العالمي لتقديم ابين السلطات و اتفاق جديد

 .ليها في السابقالوصول إ لم يكن باإلمكانالمستودعات و األسر الوصول إلى إمكانية برنامجال
انتهاآات  بشأن )يناير/ آانون الثاني24-23 (دورته االستثنائية السادسةعقد مجلس حقوق اإلنسان و

 في األراضي الفلسطينية والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية الناشئة عن الهجمات اإلنسان حقوق
) ديسمبر/ آانون األول1و  رنوفمب/الثاني تشرين 28(دورته االستثنائية الثامنة آما عقد  المحتلة،

 .الكونغو الديمقراطية شرق جمهورية في اإلنسان بشأن حالة حقوق
 هذا العام تقريرا بشأن الجهود التي تبذلها خالل لحقوق اإلنسان آما قدمت المفوضة السامية

ا بوصفه الممثلين الميدانيين زيادة أنشطة من خالل مشارآاتها القطرية، وخاصة لتعزيزالمفوضية 
إجراءاته  من خالل المجلس، وعزز. تعزيز حقوق اإلنسان والحد من االنتهاآاتل الوسيلة األساسية

الخدمات  تقديم القطرية عن طريق المشارآات لحقوق اإلنسان، والمفوضية السامية الخاصة
ومنع  اإلنسان الدولية مبادئ حقوقتعزيز آوسيلة لأنشطة الرصد والتعاون التقني و االستشارية
 وآولومبيا،، وبوروندي، وآمبوديا، أفغانستان، بما في ذلك في العديد من البلدان االنتهاآات
، غواتيماال، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية  الديمقراطيةجمهورية آوريا الشعبيةوقبرص، و

األراضي الفلسطينية المحتلة، وسيراليون، ونيبال، و وميانمار،، وليبيريا، إيران، وهايتيو
إجراءات بشأن حاالت حقوق اإلنسان  الجمعية العامة، اتخذت ومن جانبها. والسودانالصومال، و
 .ميانماروإيران و جورجيا والديمقراطية جمهورية آوريا الشعبية في
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 901-956)ص (الفصل األول 

 سياسة التنمية والتعاون االقتصادي الدولي
 

؛ التنمية المستدامة، 902التنمية والتعاون االقتصادي الدولي، : 902، قات االقتصادية الدوليةالعال
االتجاهات . 927؛ العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، 916؛ القضاء على الفقر، 910

لجنة السياسة اإلنمائية : 935، سياسة التنمية واإلدارة العامة. 933، االقتصادية واالجتماعية
أقل البلدان نموا، : 938، مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة. 936 اإلدارة العامة، 935
؛ اقتصادات تمر 948؛ البلدان النامية غير الساحلية، 945؛ الدول الجزرية الصغيرة النامية، 938

 .955بمرحلة انتقالية، 
 
 

بسبب تداعيات األزمة المالية في ، آان االقتصاد العالمي على حافة الرآود، وذلك 2008في عام 
ارتفاع أسعار والواليات المتحدة، وانفجار فقاعات اإلسكان هناك وفي اقتصادات آبيرة أخرى، 

السلع األساسية، وتزايد السياسات النقدية التقييدية في عدد من البلدان، وتقلبات أسواق األسهم 
ة الدول إلى إدارة سياساتها االقتصادية ديسمبر، دعت الجمعية العام/وفي آانون األول. المالية

 والتنمية المستدامة، المستدامالكلية والمالية بشكل يساهم في االستقرار العالمي والنمو االقتصادي 
وأقّرت بأن هناك حاجة لمزيد من االتساق بين سياسات االقتصاد الكلي والتجارة والمعونة والمال 

وأآدت الجمعية أيضا .  أن تعمل العولمة آقوة إيجابية للجميعوالبيئة والمساواة بين الجنسين لضمان
على ضرورة مواصلة العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد على أساس مبادئ اإلنصاف 

 .والمساواة في السيادة والترابط والمنفعة المشترآة والتعاون والتضامن بين جميع الدول
وناقش المجلس . ة النظر في عدد من قضايا التنميةوخالل هذا العام، واصلت األمم المتحد

 3 -يونيه /حزيران30 (االقتصادي واالجتماعي، في الجزء الرفيع المستوى من دورته 
، تعزيز نهج متكامل للتنمية الريفية في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر )يوليه/تموز

جزء، عقد المجلس منتدى التعاون اإلنمائي األول عمل هذا ال وفي إطار. وتحقيق التنمية المستدامة
الذي يعقد آل سنتين، والذي ناقش رؤية جديدة للتعاون اإلنمائي في القرن الحادي والعشرين وتغّير 
مناظره الطبيعية ودينامياته، وإجراء حوار سياسي رفيع المستوى مع ممثلي المؤسسات المالية 

وعقد المجلس أيضا استعراضه الوزاري . االقتصاد العالميوالتجارية الدولية بشأن التطورات في 
، "تنفيذ األهداف وااللتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة"السنوي بشأن 

 االحتياجاتأغسطس، تم النظر في /وفي آب.  وزاريا بشأن هذا الموضوعاواعتمد المجلس إعالن
ل خالل المؤتمر الوزاري الثالث حول التعاون اإلنمائي مع البلدان اإلنمائية للبلدان المتوسطة الدخ

واعتمد المؤتمر إعالن ويندهوك الوزاري، الذي . المتوسطة الدخل، الذي عقد في ويندهوك بناميبيا
اعترف بأهمية عكس االحتياجات اإلنمائية للبلدان المتوسطة الدخل في نتائج عمليات التنمية 

 .االقتصادية الدولية
واستعرضت لجنة التنمية المستدامة التقدم المحرز في متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

 وهي خطة عمل للتنمية المستدامة اعُتمدت في 21 وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 2002لعام 
 للجنة وناقش الجزء الرفيع المستوى. 1992مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 

، والتي رآزت على االستثمار في أفريقيا من أجل تحقيق األهداف "الطريق إلى األمام"موضوع 
اإلنمائية لأللفية والتنمية المستدامة، والترابط بين قضايا الزراعة والتنمية الريفية واألراضي 

 . ة المستدامةوالجفاف والتصحر وأفريقيا، بما في ذلك التكيف مع تغّير المناخ في سياق التنمي
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واستعرض . وتواصل إيالء االهتمام لقضايا القضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
 بشأن تعزيز الجهود الرامية إلى 2007المجلس االقتصادي واالجتماعي تنفيذ إعالنه الوزاري لعام 

جا أآثر شموال وتناسقا القضاء على الفقر والجوع، وطلب من منظومة األمم المتحدة أن تعتمد نه
وخالل هذا . وذا أبعاد متعددة في صياغة سياسات وبرامج وعمليات القضاء على الفقر والجوع

العام، قررت الجمعية العامة أن يكون موضوع عقد األمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر، الذي 
طلبت من األمين العام أن يعين ، و"العمالة الكاملة والعمل الالئق للجميع"، هو 2007أعلن في عام 

التمكين القانوني للفقراء على أساس  ونظرت الجمعية أيضا في. نقطة اتصال لتنسيق تنفيذ العقد
". جعل القانون يعمل من أجل الجميع"التقرير النهائي للجنة التمكين القانوني للفقراء، تحت عنوان 

النمو االقتصادي المستدام والتنمية المستدامة وأآدت من جديد أن سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق 
وعقدت . والقضاء على الفقر والجوع، وشددت على أهمية تبادل أفضل الممارسات الوطنية

القضاء "الجمعية اجتماعا رفيع المستوى بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية، والذي آان موضوعه 
تعراض التقدم المحرز وجرد الفجوات في وآان الهدف هو اس". تحقيق ذلك: 2015على الفقر عام 

، وتحديد 2015نقطة منتصف طريق الجهد العالمي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 
اإلجراءات والمساعدة على ضمان بقاء األهداف والغايات الدولية على الطريق الصحيح، 

دد، اقترح األمين العام ورئيس وفي هذا الص. 2008والمحافظة على الزخم في فترة ما بعد عام 
 لحشد الجهود واإلجراءات في السنوات 2010الجمعية عقد قمة األهداف اإلنمائية لأللفية في عام 

، وعقد مناقشة مواضيعية غير رسمية عن 2015الخمس األخيرة قبل الموعد النهائي في عام 
 ".دهاصحة األهداف اإلنمائية لأللفية وما بع: تعزيز الصحة العالمية"

واعتبرت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية مواضيع السياسات الموجهة 
نحو التنمية لمجتمع المعلومات االجتماعية واالقتصادية الشاملة، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة من 

ونظرت . ة بالنسبة لهاأجل االبتكار وبناء القدرات في مجال التعليم والبحوث آمواضيع ذات أولوي
) 2005(والثانية ) 2003(اللجنة أيضا في التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج المرحلتين األولى 

 . من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدولي
 تواجه أوضاعا وواصلت منظومة األمم المتحدة معالجة مشاآل التنمية في مجموعة البلدان التي

، مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان 2011وقررت الجمعية أن تعقد، في عام . خاصة
 وتحديد العقبات والمعوقات التي 2001نموا إلجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل بروآسل لعام 

حرز في تنفيذ برنامج آما استعرض التقدم الم. تواجهه، وآذلك اإلجراءات والمبادرات الالزمة
 استراتيجيةمن أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية وفي  1994العمل لعام 

وطلبت الجمعية من وآاالت منظومة األمم .  لمواصلة تنفيذ برنامج العمل2005موريشيوس لعام 
وأجرت استعراض . ها موريشيوس في برامج عملاستراتيجيةالمتحدة تكثيف الجهود من أجل تعميم 

 من قبل المؤتمر الوزاري الدولي 2003منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي، الذي اعتمد في عام 
للبلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية واإلنمائية 

مانحة، والمؤسسات المالية واإلنمائية الدولية بشأن التعاون في مجال النقل العابر، ودعت الجهات ال
واإلقليمية المتعددة األطراف إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان 

 . المرور العابر النامية من أجل تنفيذه
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )957-990ص (الفصل الثاني 

  من أجل التنميةاألنشطة التنفيذية
 

، التقني من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التعاون. 957، أنشطة على نطاق المنظومة
؛ 966للسكان،  صندوق األمم المتحدة/ المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 966

تعاون . 975ة واإلدارية، ؛ المسائل المالي967لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  األنشطة التنفيذية
؛ مكتب األمم المتحدة 981؛ أنشطة األمم المتحدة، 981حساب للتنمية، : 981تقني آخر، 
، 986؛ متطوعي األمم المتحدة، 983؛ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، 982للشراآات، 

لمتحدة للمشاريع ؛ صندوق األمم ا988التعاون االقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية، 
 .989اإلنتاجية، 

 
 

، واصلت منظومة األمم المتحدة تقديم المساعدة اإلنمائية للبلدان النامية والبلدان التي 2008في عام 
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وهو هيئة األمم المتحدة 

 بليون 6بلغ دخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و. عدة التقنيةلتمويل الحصول على المساالمرآزية 
 5,39  لتبلغ 2008آما ارتفعت تكاليف اإلنفاق الكلي لجميع أنشطة ودعم البرنامج في . دوالر
 مليون دوالر 50,1لصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية   وبلغ إجمالي الدخل.  دوالربليون

ا الصندوق بالنيابة عن برنامج األمم ذ ماليين دوالر تدار من قبل ه6ك ، بما في ذل2008في عام 
ا العام، بلغت مخصصات مؤسسة األمم المتحدة لمشاريع صندوق ذوفي نهاية ه. المتحدة اإلنمائي

 .  بليون دوالر1,06األمم المتحدة للشراآات الدولية ما يقارب من 
 في بشأن االستعراض 62/208 قرار الجمعية العامة أبريل، أبلغ األمين العام عن تنفيذ/وفي نيسان

والذي يجرى آل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي  2007الشامل لعام 
أغسطس، حّلل األمين العام اآلثار /وفي تقرير صدر في آب. تضطلع بها منظومة األمم المتحدة

االستراتيجي لصناديق األمم المتحدة وبرامجها مع المترتبة على التوفيق بين دورات التخطيط 
االستعراض الشامل للسياسات، وقّدم توصيات بشأن تغيير االستعراض من دورة مدتها ثالث 

 . سنوات إلى دورة مدتها أربع سنوات
صندوق األمم المتحدة /سبتمبر، وافق المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/وفي أيلول

 على نظام المساءلة المعزز والمتكامل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والذي اشتمل على للسكان
آما عّدل المجلس التنفيذي النظام المالي والقواعد المالية لبرنامج . إطار المساءلة وسياسة الرقابة

 75ة تصل إلى ا البرنامج من تقديم مدفوعات على سبيل الهبذاألمم المتحدة اإلنمائي لتمكين مدير ه
 .ألف دوالر في السنة

 مليار دوالر من خالل تنفيذ  2008،1,06وسّلم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، في عام 
 مليون 4,9وبلغت المساهمة في االحتياطي التشغيلي .  بليون دوالر إلدارتها61,9المشاريع وأنفق 

 مبر، وافق المجلس التنفيذي على تغييرسبت/وفي أيلول.  مليون دوالر30,06دوالر، لتصل إلى 
وظائف وتكوين لجنة التنسيق اإلداري للسماح الالهيكل اإلداري للمكتب، عن طريق إعادة تنظيم 

لها بأداء وظيفة السياسة االستشارية؛ تم تغيير اسم الهيئة إلى اللجنة االستشارية للسياسات لعكس 
، وافق المجلس التنفيذي على إطار المساءلة سبتمبر/أيلول في دورته في شهر. دورها الجديد

آما أحاط علما بالمشروع الرابع . المعّدل وسياسات الرقابة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
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وشّجع الدول األعضاء على دعم برنامج األمم ) 2011-2009(إلطار التعاون بين بلدان الجنوب 
 .ا اإلطارذفيما بين بلدان الجنوب لتنفيذ هالمتحدة اإلنمائي والوحدة الخاصة للتعاون 

 متطوع يعملون لبرنامج متطوعي األمم المتحدة الذي يديره برنامج 7753، قام 2008في عام و
 . بلدا 132  مهّمة في7991األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ 

ّسع تدخالته ، وو2008وحقق صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية أهدافه البرنامجية في عام 
آما حقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة .  بلدا من أقل البلدان نموا38لتشمل 

ا العام، معظم أهدافهما فيما يتعلق بصياغة إطار شراآة بين برنامج ذللمشاريع اإلنتاجية، خالل ه
 .يةاألمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاج
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )991-1039ص  (الفصل الثالث 

 المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة 
 

؛ النظام اإلنساني الدولي الجديد، 998؛ تعبئة الموارد، 991التنسيق، : 991، المساعدات اإلنسانية
االنتعاش االقتصادي : 1007، قتصادية الخاصةالمساعدات اال. 1000؛ األنشطة اإلنسانية، 1000

: 1022، االستجابة للكوارث. 1020؛ مساعدات اقتصادية األخرى، 1007والتنمية في أفريقيا، 
 .1032؛ المساعدات في حاالت الكوارث، 1026؛ الحد من الكوارث، 1023التعاون الدولي، 

 
 

تب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تعبئة ، واصلت منظمة األمم المتحدة، من خالل مك2008في عام 
إطالق وتم خالل هذا العام .  لحاالت الطوارئ الدوليةلالستجابةالمساعدات اإلنسانية وتنسيقها 

 تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن أجل بوليفيانداءات عاجلة وموحدة مشترآة بين الوآاالت 
 وآينيا العراق وهندوراس وهايتيجورجيا و والكونغو الديمقراطية وجمهورية آوت ديفوارو
جنوب والصومال و المحتلة واألراضي الفلسطينية ميانمار ومدغشقر وليبيريا وقيرغيزستانو

وتلقى مكتب تنسيق . زيمبابويواليمن و أفريقيا وغرب طاجيكستان والسودانأوغندا وأفريقيا و
 بليون 1,4لغ مجموعها الشؤون اإلنسانية مساهمات للمساعدة في حاالت الكوارث الطبيعية ب

 .دوالر
 بيساو وهايتي تطوير برامج طويلة األجل لدعم - االستشاريين المخصصين لغينيا يقينوواصل الفر
 بيساو، وبناًء على توصية الفريق المخصص لهذا -ونظرًا للتطور المحرز في غينيا . هذين البلدين

 .يوليه/إلى هذا الفريق في تموز ندةالبلد، أنهى المجلس االقتصادي واالجتماعي الوالية المس
وقد عقدت الجمعية العامة في سياق أنشطة إنمائية أخرى اجتماعا رفيع المستوى بشأن االحتياجات 

 .أيلول واعتمدت إعالنا سياسيا بشأن هذا الموضوع/اإلنمائية ألفريقيا في سبتمبر
األخطار الطبيعية، مثل  حالة من حاالت الكوارث المرتبطة ب354، تسبب نحو 2008وفي عام 

 214 حالة وفاة وأثرت على 235264الزالزل واألعاصير والفيضانات والجفاف، في حدوث 
 بليون 190وقدرت تكلفة األضرار االقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية ب . مليون شخص

. خفض والمتوسط النسبي للكوارث أعظم في البلدان ذات الدخل المناالقتصادي وآان التأثير. دوالر
خطة عشرية للحد ، وهو 2015-2005وتواصلت الجهود الرامية لتنفيذ إعالن وإطار عمل هيوجو 

. 2005عام  في المعني بالحد من الكوارث في المؤتمر العالمي اعٌتمدت، مخاطر الكوارث من
 من مخاطر  للدورة الثانية للمنتدى العالمي للحد تحضيراتجري على قدم وساقوآانت االستعدادات 

 .2009عام انعقادها الكوارث المقرر 
تعزيز تنسيق مساعدات األمم سبل  واالجتماعي خالل هذا العام في نظر المجلس االقتصادي وقد

 وأحرزت عملية. المتحدة اإلنسانية من خالل تحسين االستجابة اإلنسانية على جميع المستويات
 مفاجئة حاالت طوارئ  في خمسنهج قطاعي إطالق مع تقدما اإلنساني جدول اإلصالح تنفيذ
  .جديدة

وواصل الصندوق المرآزي لمواجهة الطوارئ إتاحة الفرصة لتقديم المساعدة السريعة للسكان 
 .المتضررين من حاالت الكوارث المفاجئة وحاالت الطوارئ التي تعاني نقصًا في التمويل
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )1040-1100ص (بع الفصل الرا

 التجارة الدولية والتمويل والنقل
 

تيسير و ، تعزيز1052السياسة التجارية، : 1047، الدولية التجارة. 1041، األونكتاد الثاني عشر
؛ 1072؛ تمويل التنمية، 1060السياسة المالية، : 1060، التمويل. 1057؛ السلع، 1055التجارة، 

؛ 1096النقل البحري، : 1096، النقل. 1092 المالية ذات الصلة، االستثمار والتكنولوجيا والقضايا
 . 1097، المسائل المؤسسية والتنظيمية لألونكتاد. 1097نقل البضائع الخطرة، 

 
 

بلغت المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في جولة الدوحة مرحلة حرجة حيث دخلت 
وتم الترآيز على وضع . ما آان من المقرر أن ُتختتم، عند2008المفاوضات السنة السابعة في عام 

يوليه، عقدت /وفي تموز. طرائق آاملة للحد من التزامات دخول األسواق الزراعية وغير الزراعية
غير رسمي لوضع طرائق لدخول األسواق " وزاريا مصّغرا"منظمة التجارة العالمية اجتماعا 

 جولة الختتام تحقيق نجاح آبير لوضع األساس  فياالجتماعالزراعية وغير الزراعية، وفشل 
 .2008الدوحة في عام 

في أآرا ) األونكتاد الثاني عشر(وقد عقد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية دورته الثانية عشرة 
معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل "أبريل، تحت شعار / نيسان25 إلى 20بغانا، من 

مر إعالن أآرا، وهو بيان سياسي أثنت فيه الدول األعضاء على األونكتاد واعتمد المؤت". التنمية
لمساهمته في دفع عجلة خطة التنمية ودعم البلدان النامية في مواجهة التحديات وتعظيم االستفادة 

آما اعتمد المؤتمر اتفاق أآرا، الذي ُبني على توافق آراء ساو باولو . من االقتصاد العالمي المعولم
، وقّدم تحاليل سياسية وردود محّدثة، فضال عن المبادئ التوجيهية لتعزيز األونكتاد 2004لعام 

 .وتحسين دوره التنموي وتأثيره وفعاليته المؤسسية
أبريل، عقد المجلس االقتصادي واالجتماعي اجتماعا خاصا رفيع المستوى مع /وفي نيسان

، ومنظمة التجارة العالمية، )لنقد الدوليمجموعة البنك الدولي وصندوق ا(مؤسسات بريتون وودز 
االتساق والتنسيق والتعاون في سياق تنفيذ توافق آراء مونتيري لعام "واألونكتاد تحت شعار 

وحدد االجتماع مبادرات جديدة لتمويل ". ، بما في ذلك التحديات الجديدة والقضايا الناشئة2002
وقد ُعقد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل . فق اآلراءالتنمية، اعتبرها مهمة من أجل تحقيق أهداف توا

 2نوفمبر إلى/ تشرين الثاني29التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في الدوحة بقطر، من 
اإلجراءات  من المزيد اتخاذ: التطلع إلى المستقبل"وآان شعار المؤتمر . ديسمبر/ آانون األول

الوثيقة : واعتمد المؤتمر إعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية. "تمويل التنمية مجال في التعاونية
الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، جددت فيه 

آما أقر المؤتمر أيضا أن تعبئة الموارد المالية للتنمية واالستخدام . الدول التأآيد على توافق اآلراء
ذه الموارد تعد نقطا مرآزية في الشراآة العالمية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الفعال له

 آانون 24وفي . األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية
 .ديسمبر، أقّرت الجمعية العامة إعالن الدوحة/األول

 الذي ُأصدر باالشتراك بين ،2009 العالم لعام الحالة والتوقعات االقتصادية فيوذآر تقرير 
األونكتاد وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، أن األزمة المالية العالمية، التي 

، قد تتسبب على األرجح في انتكاس التقدم نحو الحد ة األمن الغذائي والطاقتيأتت في أعقاب أزم
والزالت استعادة الثقة في األسواق المالية من أجل . ائية لأللفيةمن الفقر وتحقيق األهداف اإلنم
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وفي هذا الصدد، عقد رئيس الجمعية العامة، في تشرين . تطبيع تدفقات االئتمان ذات أهمية قصوى
 تفاعلي بشأن األزمة المالية العالمية لضمان نظام اقتصادي عالمي  نقاشاجتماع أآتوبر،/األول

مة، ورحب باستحداث فرقة عمل رفيعة المستوى تتكون من خبراء إلجراء أآثر استقرارا واستدا
 ازدياد، واصلت البلدان النامية مواجهة 2008وفي عام . استعراض شامل للنظام المالي الدولي

آبير في صافي تحويالت الموارد المالية إلى البلدان المتقدمة، حيث بلغت أعلى مستوياتها على 
 صافي التحويالت من البلدان ذات االقتصادات التي تمر ازداد. ون دوالربلي933  مسجلة اإلطالق

في الفائض التجاري   آبيرازديادإلى  ألساسي بليون دوالر، ويعود السبب171 بمرحلة انتقالية إلى 
وبالمقابل، في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وشرق وجنوب آسيا، . لالتحاد الروسي

حويالت إلى الخارج نتيجة االضطرابات المالية، مما أدى  إلى انخفاض في انخفض صافي الت
 .تدفقات رأس المال الخاص انطالقا من الربع الثالث من العام وما بعده

 مليون دوالر، 36,8وبلغ مجموع المساهمات المقدمة إلى صناديق األونكتاد االستئماني للتبرعات 
وشكلت .  في المائة مقارنة مع العام السابق36,4ة مما يعكس من حيث القيمة االسمية زياد

 في المائة من حيث 30في المائة من المجموع، أي بزيادة قدرها 58 مساهمات البلدان المتقدمة 
القيمة االسمية، في حين انخفضت مساهمات البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية 

 مساهمات الجهات المانحة المتعددة وازدادت.  في المائة21 في المائة، مما ُيمّثل 17بنسبة 
 في المائة من المجموع، ما يعادل زيادة 14,5األطراف بشكل آبير، إذ قّدمت المفوضية األوروبية 

فيما قّدم القطاعين الخاص والعام .  في المائة٥في المائة، وقّدمت منظومة األمم المتحدة 127 بنسبة 
 . في المائة1,8

سبتمبر، اعتمد مجلس التجارة والتنمية / في أيلول التي عقدتورته الخامسة والخمسينوفي د
للألونكتاد االستنتاجات المتفق عليها بشأن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل من أجل 

لتصدير تحرير التجارة وأداء ا: ؛ التنمية االقتصادية في أفريقيا2010 -2001أقل البلدان نموا للعقد 
 .في أفريقيا؛ واستعراض أنشطة التعاون التقني لألونكتاد وتمويلها
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )1101-1135ص (الفصل الخامس 

 األنشطة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية
 

عام ؛ األنشطة في 1103االتجاهات االقتصادية، : 1103أفريقيا، . 1101، التعاون اإلقليمي
: 1108، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. 1108؛ المسائل البرنامجية والتنظيمية، 1104، 2008

؛ المسائل البرنامجية والتنظيمية، 1109، 2008؛ األنشطة في عام 1109االتجاهات االقتصادية، 
أمريكا . 1118، 2008؛ األنشطة في عام 1118االتجاهات االقتصادية، : 1118، أوروبا. 1114

؛ األنشطة في عام 1124االتجاهات االقتصادية، : 1123، التينية ومنطقة البحر الكاريبيال
االتجاهات : 1130غرب آسيا، . 1129؛ المسائل البرنامجية والتنظيمية، 1124، 2008

 .1134؛ المسائل البرنامجية والتنظيمية، 1131، 2008؛ األنشطة في عام 1131االقتصادية، 
 
 

 تقديم التعاون التقني، بما في ذلك الخدمات 2008ليمية الخمس في عام واصلت اللجان اإلق
االستشارية، إلى الدول األعضاء من أجل تعزيز البرامج والمشاريع وتوفير التدريب لتعزيز بناء 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة -وعقدت أربعة لجان. القدرات الوطنية في مختلف القطاعات
جتماعية آلسيا ومنطقة المحيط الهادئ، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية االقتصادية واال

 دورات عادية -)اإلسكوا(ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
، ولكن آان من المقرر أن 2008 في عام اجتماعهاولم تعقد اللجنة االقتصادية ألوروبا . خالل العام

 .2009 في عام اجتماعها يعقد
 بشكل دوري لتبادل اآلراء وتنسيق األنشطة االجتماعاتوواصل األمناء التنفيذيون للجان عقد 
يونيه، عقد المجلس االقتصادي واالجتماعي /وفي تموز. والمواقف بشأن قضايا التنمية الرئيسية

الجزء الرفيع المستوى لعام البعد اإلقليمي لمواضيع "حوارا مع األمناء التنفيذيين حول موضوع 
2008." 

، دورتها السنوية آجزء من االجتماعات 2008ونظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، في عام 
 لوزراء االقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة االقتصادية األفريقيالمشترآة األولى لمؤتمر اإلتحاد 

 اجتماعاوعقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا . ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
مواجهة التحديات اإلنمائية "أبريل حول موضوع / نيسان–مارس /في دورتها خالل شهري آذار

، واعتمدت بيانا وزاريا جدد فيه الوزراء التأآيد على "الجديدة ألفريقيا في القرن الحادي والعشرين
ا ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، وآذ، بما في "ا دولياالتزامهم باألهداف اإلنمائية المتفق عليه

 بالشراآة الجديدة لالتحاد األفريقي لبرنامج تنمية أفريقيا بوصفها اإلطار المشترك من أجل التزامهم
 .التنمية والشراآة العالمية

األمن "أبريل حول موضوع /واعتمدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، في اجتماع عقد في نيسان
، قرارا يدعو جميع األعضاء "الطاقي والتنمية المستدامة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

واألعضاء المنتسبين للتعاون في تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة من خالل تبادل الخبرات 
 .والسياسة التكنولوجية
نطقة البحر الكاريبي يونيه، عقدت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية وم/وخالل دورة حزيران

مشاورة إقليمية في إطار التحضير لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق 
آراء مونتيري، وعقدت حلقات نقاش بشأن التمويل والتعاون، وتعبئة الموارد المحلية، والقضايا 
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ضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على وباإل. التنظيمية، والسياسات الجنسانية في مجال تمويل التنمية
 .قبول جزر الكايمن آعضو منتسب

مايو، /واستعرضت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، في دورتها التي عقدت في أيار
تمويل التنمية في المنطقة، في إطار التحضير لمؤتمر المتابعة الدولي، وتعزيز التعاون اإلقليمي 

وأطلقت اللجنة بوابة لجمع المعلومات وأصدرت تقريرا عن . ئية لأللفيةلتحقيق األهداف اإلنما
ووافق المجلس االقتصادي . 2007األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية اعتبارا من عام 

يوليه على قبول انضمام السودان آعضو في اللجنة االقتصادية واالجتماعية /واالجتماعي في تموز
 .لغرب آسيا

ت اللجان اإلقليمية نفسها تتعامل مع آثار األزمة المالية العالمية التي بلغت نسبا شاملة مهمة ووجد
، بدأت اللجان النظر في اإلجراءات التي قد ُتتخذ إليهاوفي إطار الواليات المسندة . مع نهاية العام

 .للتخفيف من آثار هذه األزمة في مناطق التي تعمل بها
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )1136-1140ص (الفصل السادس 

 الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط
 

 ، رسم الخرائط. 1139، الموارد الطبيعية، 1137الطاقة : 1136، الطاقة والموارد الطبيعية
1140. 

 
 

ديد من اهتمام الع  محوراحتاللواصلت مواضيع حفظ وتنمية واستخدام الطاقة والموارد الطبيعية 
، بما في ذلك لجنة التنمية المستدامة، التي بدأت أول دورة 2008هيئات األمم المتحدة في عام 

الزراعة والتنمية الريفية : حول المجموعة المواضيعية) 2009-2008(تنفيذية لفترة سنتين 
 .واألراضي والجفاف والتصحر وأفريقيا

 القضاء على الفقر التنمية وتحقيق األهداف اإلنمائية وإقرارا منها بالدور المهم للطاقة المستدامة في
مايو، الحاجة إلى تكنولوجيات /المتفق عليها دوليا، ناقشت اللجنة في دورتها السادسة عشرة في أيار

جديدة للطاقة وخاصًة الطاقة المتجددة، والطاقة والتنمية الصناعية، وخدمات المياه، والطلب على 
رص الحصول على المياه والطاقة والصرف الصحي في المناطق الوقود الحيوي، وتحسين ف

والحظت اللجنة أيضا أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالطاقة من أجل . الريفية
 .التنمية المستدامة، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ طرحت تحديات جديدة

للطاقة الذرية، في خطابه السنوي أمام الجمعية العامة في وأعرب المدير العام للوآالة الدولية 
ديسمبر، عن قلقه إزاء انتشار األسلحة النووية وإمكانية حصول الجماعات المتطرفة /تشرين األول

آما أشار إلى أن التنمية واألمن آانت مواضيع محورية بالنسبة . على المواد النووية أو المشعة
شراآات فعالة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة للوآالة وأن الوآالة أنشأت 

، وتم ازدادوبالتالي، فإن استخدام العالج اإلشعاعي لعالج السرطان قد . التابعة لألمم المتحدة
تطوير محاصيل غذائية ذات عوائد مرتفعة، وتمكن المزيد من الناس من الحصول على مياه شرب 

وحذر . محطة جديدة قيد اإلنشاء36  بلدا، و30مفاعال نوويا يعمل في  439وهناك حوالي . نظيفة
 . المدير العام أن المسؤولية الرئيسية عن ضمان السالمة واألمن تتوقف على البلدان المعنية

وواحدة من ) مارس/ آذار22(وآانت مسألة الصرف الصحي محور اهتمام اليوم العالمي للمياه 
 األمم احتفلتو. 2008 في تقرير األمم المتحدة السنوي بشأن المياه لعام المواضيع الرئيسية الواردة

 آسنة دولية للصرف الصحي، وأآّدت أنه من غير الممكن السيطرة على 2008المتحدة بسنة 
األمراض والقضاء على الفقر بدون صرف صحي، وسّلطت الضوء على أهمية الصرف الصحي 

 .االجتماعية واالقتصاديةللصحة والكرامة والتنمية المستدامة 
وأوصى المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد المؤتمر العاشر المعني بتوحيد األسماء الجغرافية 

، وبعقد الدورة الخامسة والعشرين لفريق األمم المتحدة للخبراء المعنيين باألسماء 2012في عام 
 .2009مايو /الجغرافية في أيار
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 واجتماعية ةاقتصاديقضايا  :الجزء الثالث
 )1141-1181ص (الفصل السابع 

 البيئة والمستوطنات البشرية
 

؛ االتفاقيات 1154؛ مرفق البيئة العالمية، 1141برنامج األمم المتحدة للبيئة، : 1141، البيئة
متابعة مؤتمر : 1175، المستوطنات البشرية. 1163؛ األنشطة البيئية، 1154واآلليات الدولية، 
؛ برنامج األمم المتحدة 1175، )الموئل الثاني (1196لمستوطنات البشرية لعام األمم المتحدة ل

 .1179للمستوطنات البشرية، 
 
 

، واصلت األمم المتحدة والمجتمع الدولي العمل من أجل حماية البيئة من خالل 2008في عام 
 . صكوك ملزمة قانونيا وأنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة

المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج األمم /ستثنائية العاشرة لمجلس اإلدارةوناقشت الدورة اال
 تعبئة التمويل لمواجهة تحدي -سياسية المستجدة حول العولمة والبيئة الالمتحدة للبيئة المواضيع 

 ووضع المدير التنفيذي لبرنامج األمم. المناخ، واإلدارة البيئية الدولية وإصالح األمم المتحدة
، التي أسست االتجاه والرؤية 2013-2010 المتوسطة األجل لفترة ستراتيجيةالمتحدة للبيئة اال

وأذن المجلس للمدير التنفيذي باستخدام .  ألنشطة األمم المتحدة للبيئة لتلك الفترةستراتيجيةاال
 2011-2010 وبرامج العمل والميزانيات لفترات ستراتيجية في صياغة األطر االستراتيجيةاال
أآتوبر، قّدم المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة /وفي تشرين أول. 2013 -2012و

التي تعنى بإشراك ) 2008-2003( تونزا األولى والطويلة األجل ستراتيجيةاالستعراض النهائي ال
  ).2014 -2009( الثانية الطويلة األجل ستراتيجيةالشباب في القضايا البيئية، واقترح اال
األمم : التصدي لتغير المناخ"أبريل مناقشة موضوعية بشأن /وعقدت الجمعية العامة في شباط
ودعا مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة المجلس ". المتحدة والعالم في خضم العمل

تدة االقتصادي واالجتماعي للنظر في اقتراح إلعالن ِعقٍد دولي للتصدي لتغير المناخ للفترة المم
وفي قرار بشأن التنمية المستدامة لمنطقة القطب الشمالي، طلب مجلس . 2020-2010 بين عامي

 تنفيذ تدابير لتيسير التكيف األخرىاإلدارة من حكومات الدول القطبية الشمالية واألطراف المعنية 
ن للفريق وتقرر في الدورة الثامنة والعشري. مع تغير المناخ، بما في ذلك المجتمعات األصلية

أبريل في مدينة بودابست في المجر، /الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، التي ُعقدت في نيسان
وبدأ . 2014التقييم الخامس بشأن تغير المناخ، مع وضع اللمسات األخيرة في عام  إعداد تقرير

 .2005ي اآتمل في عام  عالمية لمتابعة تقييم النظم البيئية لأللفية، والذاستراتيجيةالعمل في وضع 
أغسطس بإنشاء الصندوق االستئماني لعالج أضرار االنسكاب النفطي /وأوصى األمين العام في آب

ويقدم الصندوق المساعدة والدعم للدول المتضررة من البقعة . في شرق البحر األبيض المتوسط
، وبعد 2006في عام النفطية التي نجمت عن تدمير إسرائيل لصهاريج تخزين النفط في لبنان 

وأنشأت الجمعية العامة الصندوق .  والمجموعة الشبه عسكرية، حزب اهللاإسرائيلاندالع القتال بين 
 .ديسمبر/في آانون األول

واعتمد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الذي عقد في 
 خارطة طريق للتفاوض بشأن نظام دولي للحصول على فوائد مايو في مدينة بون في ألمانيا،/أيار

 .الموارد الوراثية وتقاسمها
دعم تنفيذ جدول أعمال ) موئل األمم المتحدة(وواصل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

واندمجت حملتين سابقتين بشأن الحيازة المؤمنة .  واألهداف اإلنمائية لأللفية1196الموئل لعام 
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واإلدارة الحضرية بحملة عالمية جديدة من أجل التحّضر المستدام وعالجت تحديات التكيف 
وأقّرت لجنة المستوطنات البشرية للممثلين الدائمين في األمم المتحدة . والتخفيف من تغير المناخ

ترة  والمؤسسية المتوسطة األجل للفستراتيجيةديسمبر خطة عمل لتنفيذ الخطة اال/في آانون األول
 .2013 -2008الممتدة بين عامي 
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )1182-1196ص (الفصل الثامن 

 السكان
 

الهجرة الدولية . 1182تنفيذ برنامج العمل، : 1182 ،1994 متابعة مؤتمر السكان والتنمية لعام
 . 1194، ة أخرىأنشطة سكاني. 1188، صندوق األمم المتحدة للسكان. 1184، والتنمية

 
 

 بليون في عام 9، وآان من المتوقع أن يصل إلى 2008 بليون في عام 6,8بلغ عدد سكان العالم 
في حين آانت الخصوبة في .  إذا استمرت معدالت الخصوبة في االنخفاض في الدول النامية2045

 بلدا من 42كلي في  بلغ معدل الخصوبة الذ بلدا تحت المعدل المطلوب لضمان إحالل األجيال، إ53
وباإلضافة إلى ذلك، حصل .  طفل لكل امرأة4,0 – وأآثرها من البلدان األقل نموا -البلدان النامية 

فقد فاق عدد سكان المناطق الحضرية عدد سكان األرياف للمرة األولى في . تحّول في السكان
ن سكان العالم بحلول عام  في المائة م70التاريخ، ومن المرجح أن يشكل سكان المناطق الحضرية 

2050 . 
تواصل استرشاد األنشطة السكانية لألمم المتحدة ببرنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي للسكان 

، واإلجراءات األساسية لتنفيذه التي اعتمدت في الدورة االستثنائية الحادية 1994والتنمية في عام 
أت لجنة السكان والتنمية، وهي الهيئة المسؤولة عن وارت. 1999والعشرين للجمعية العامة في عام 

توزيع السكان "رصد عملية تنفيذ برنامج العمل واستعراضها وتقييمها، أن يكون شعارها الخاص 
 بمهام التحليل وإعداد االضطالعوواصلت شعبة السكان ". والتحضر والهجرة الداخلية والتنمية

غرافية في العالم وجعل نتائج أبحاثها متاحة في التقارير عن االتجاهات والسياسات الديمو
 . المطبوعات وعلى شبكة اإلنترنت

وقد ساعد صندوق األمم المتحدة للسكان البلدان في تنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية واألهداف اإلنمائية لأللفية من خالل استخدامها لبيانات السكان لصياغة سياسات وبرامج 

، مع الترآيز على 2008 بلدًا ومنطقًة وإقليمًا في عام 158وقدم الصندوق المساعدة إلى . ةسليم
زيادة توافر ونوعية خدمات الصحة اإلنجابية، ومكافحة التمييز بين الجنسين والعنف الجنساني، 

 .وصياغة السياسات السكانية الفعالة وتكثيف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية



149 
 

 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الثالثالجزء 
 )1197-1249ص (الفصل التاسع 

 السياسة االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية
 

؛ األشخاص ذوي 1197التنمية االجتماعية، : 1197، السياسة االجتماعية والقضايا الثقافية
األعمال : 1222، ة الجنائيةمنع الجريمة والعدال. 1215؛ التنمية الثقافية، 1209اإلعاقة، 

؛ لجنة منع الجريمة 1222للجريمة، ) 2010(التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر
؛ الجريمة المنظمة العابرة للحدود 1226؛ برنامج الوقاية من الجريمة، 1225والعدالة الجنائية، 

؛ 1243لمتحدة وقواعدها، ؛ معايير األمم ا1238؛ استراتيجيات لمنع الجريمة، 1233الوطنية، 
التعليم : 1245، تنمية الموارد البشرية. 1244قضايا أخرى حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، 

 . 1248؛ السنوات الدولية، 1247للجميع، 
 
 

 تعزيز التنمية االجتماعية والثقافية باإلضافة إلى تنمية 2008واصلت األمم المتحدة في عام 
 .دعم برنامج الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائيةالموارد البشرية، و

تشجيع العمالة "أبريل، في جعل موضوع /ونظرت لجنة التنمية االجتماعية مرة أخرى، في شباط
آما استعرضت خطط األمم المتحدة وبرامج عملها . ذا أولوية" الكاملة وتوفير العمل الالئق للجميع
 .ناقشت مسألة إدماج اإلعاقة في جدول أعمال التنميةالمتصلة بحالة الفئات االجتماعية، و

 بعد أن  نظرت في تنفيذ إعالن آوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية -ديسمبر /وفي آانون األول
، 1995وبرنامج العمل، الذي ُاعتمد في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في عام 

اعية التي اعتمدتها في الدورة االستثنائية الرابعة والمبادرات األخرى من أجل التنمية االجتم
 أدرآت الجمعية العامة أهمية اإلعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل -) 2000(والعشرين 

يونيه لتعزيز نهج متكامل لبرنامج /عولمة عادلة، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في حزيران
وأعاد المجلس االقتصادي واالجتماعي في . زايدة للعولمةالعمل الالئق والتصدي للتحديات المت

يوليه بعد مناقشات حول تعزيز العمالة الكاملة وتوفير العمل الالئق للجميع، التأآيد على /تموز
األهمية المرآزية للمسألة في القضاء على الفقر والتكامل االجتماعي وطلب من األعضاء في 

لمالية إدماج أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق منظومة األمم المتحدة والمؤسسات ا
 .للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها

وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، واصلت هيئات األمم المتحدة مراقبة تنفيذ البرنامج العالمي 
ن تحقيق تكافؤ  بشأ1993 المتعلق بالمعوقين باإلضافة إلى القواعد الموحدة لعام 1982لعام 

 بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006ودخلت اتفاقية عام . الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة
يوليه، جدد المجلس والية المقرر الخاص المعني باإلعاقة /وفي تموز. مايو/ أيار3حيز التنفيذ في 

 .2011ديسمبر / آانون األول31التابع للجنة التنمية االجتماعية حتى 
ديسمبر إلى /جال التنمية الثقافية، فقد دعت الجمعية العامة الدول األعضاء في آانون األولأما في م

تعزيز ثقافة السالم والالعنف؛ وأآدت، عقب اجتماع رفيع المستوى لمدة يومين حول ثقافة السالم، 
ضارات أن التفاهم المتبادل والحوار بين األديان يشكالن بعدين هامين من أبعاد الحوار بين الح

وفي عمل آخر، حثت الجمعية الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة على تعزيز . وثقافة السالم
 إدماجالسالم وتسريع تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل المبادرات الرياضية، وتعزيز 

 .الرياضة ألغراض التنمية والسالم في جدول أعمال التنمية
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أبريل، ضمن جملة أمور، في األعمال /والعدالة الجنائية في نيسانونظرت لجنة منع الجريمة 
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ والحماية من ) 2010(التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر

االتجار بالممتلكات الثقافية، وتعزيز منع الجريمة في المدن، والتعاون الدولي في مجال منع 
دولي غير المشروع في المنتجات الحرجية، بما فيها األخشاب والحياة البرية ومكافحة االتجار ال

وعقدت أيضا مناقشة مواضيعية بشأن جوانب العنف ضد .  الحرجيةاإلحيائيةوسائر الموارد 
 .المرأة

ديسمبر، الحكومات على تجريم االتجار باألشخاص بجميع /وحثت الجمعية، في آانون األول
ل األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد على التصديق أو االنضمام إلى اتفاقية األمم أشكاله، وشّجعت الدو

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوآول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة 
الفساد بجميع أشكاله، وحثت  وأدانت الجمعية أيضا. االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال

 .مات على مكافحة ومعاقبة الفساد وتعزيز التعاون الدوليالحكو
أما بالنسبة لتنمية الموارد البشرية، أقرت الجمعية أن هناك حاجة لتجديد االلتزام الجماعي بتحقيق 

ودعت الدول ). 2012-2003(األهداف الدولية لخطة عمل عقد األمم المتحدة لمحو األمية 
محو األمية ضمن خططها التعليمية وميزانياتها، ووضع لأآبر األعضاء إلى إيالء أولوية 

 .استراتيجيات للوصول إلى الفئات التي تتأثر باألمية أآثر من غيرها
 . سنًة دوليًة للكيمياء2011وأعلنت الجمعية عام 
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 واجتماعية اقتصاديةقضايا  :الجزء الثالث
 )1250-1282ص (الفصل العاشر 

  المرأة
 

مجاالت االهتمام الحاسمة، : 1250، 5+ ي الرابع المعني بالمرأة وبيجين متابعة المؤتمر العالم
؛ لجنة وضع 1277اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، : 1277، أجهزة األمم المتحدة. 1255

؛ المعهد الدولي للبحث والتدريب، 1279؛ صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، 1278المرأة، 
1280 . 

 
 

، واصلت األمم المتحدة جهودها لتعزيز وضع المرأة في جميع أنحاء العالم بناًء على 2008في عام 
المبادئ والخطوط التوجيهية إلعالن ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الرابع 

ة للجمعية العام) 2000(المعني بالمرأة، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين ) 1985(
 .، التي استعرضت التقدم المحرز في تنفيذها)5+ بيجين (

مارس، استنتاجات بشأن تمويل /واعتمدت لجنة وضع المرأة، في دورتها الثانية والخمسين في آذار
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي أحالها المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى الجمعية 

وأوصت اللجنة إلى المجلس باعتماد .  المؤتمر الدولي لتمويل التنميةآمساهمة في التحضير لمتابعة
. يوليه/مشروع قرار بشأن وضع ومساعدة المرأة الفلسطينية، والذي اعتمده المجلس في تموز

وباشر المجلس أيضا بالعمل على تعميم مراعاة منظور جنساني في جميع سياسات وبرامج 
جنة وعرضت على المجلس قرارات حول النساء واألطفال واعتمدت الل. منظومة األمم المتحدة

المحتجزين آرهائن في النزاعات المسلحة، والمرأة، والطفلة وفيروس نقص المناعة 
اإليدز، ووضع حد لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتعزيز المعهد الدولي للبحث /البشرية

 .والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
العامة قرارات بشأن القضاء على العنف ضد المرأة واالتجار في النساء واعتمدت الجمعية 

. والفتيات، ودعم الجهود لوضع حد لناسور الوالدة، ومستقبل عمل المعهد الدولي للبحث والتدريب
وواصل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة الترآيز على األمن االقتصادي للمرأة وحقوقها، 

اإليدز، وتعزيز العدل /لمرأة، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشريةوإنهاء العنف ضد ا
آما واصلت األمم المتحدة بدل الجهود الرامية إلى تعزيز . بين الجنسين في الحكم الديمقراطي

ووافق المجلس التنفيذي على اإلطار االستراتيجي للمعهد . وتنشيط المعهد الدولي للبحث والتدريب
 .2011-2008تدة بين للفترة المم
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 قضايا اقتصادية واجتماعية : الجزء الثالث
 )1302-1283ص (الفصل الحادي عشر 

 األطفال والشباب والمسنون 
 

: 1283، 2002متابعة دورة الجمعية العامة االستثنائية المعنية بالطفل لعام : 1283، األطفال
العالمية متابعة الجمعية : 1300، سنونالم. 1299، الشباب – 1284منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 .1300، )2002(الثانية للشيخوخة 
 
 

 عملها لكفالة حصول آل طفل )اليونيسيف( منظمة األمم المتحدة للطفولة، واصلت 2008في عام 
 وحصوله على التحصين والحماية الكاملة من المرض بما في ذلك ؛على أفضل بداية حياة ممكنة

، واإلعاقة؛ وحصوله على تعليم )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /البشريةنقص المناعة 
 .أولي جيد؛ وحمايته من العنف واالعتداء واالستغالل والتمييز

، وهي الوثيقة "عالم صالح لألطفال"وقد تم إحراز تقدم في تحقيق االلتزامات المنصوص عليها في 
والتي عقدت عام المعنية بالطفل ابعة والعشرين الس االستثنائية الجمعية العامة الختامية لدورة

وقام آثير من الدول بإدراج تلك االلتزامات في مخططاتها وذلك من خالل وضع خطط . 2002
 .للعمل بشأن قضايا الطفل

:  وهي2009-2006وواصلت اليونيسيف ترآيزها على خمسة مجاالت خالل الفترة مابين عامي 
، والتعليم األساسي والمساواة بين الجنسين، و نقص ياة ونماؤهبقاء الطفل الصغير على قيد الح

والطفل، وحماية الطفل من العنف ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /البشريةالمناعة 
وفي عام . السياسة العامة والدعوة والشراآات من أجل حقوق الطفلواالستغالل واالعتداء، و

 . دولة78لة واستجابت لحاالت طوارئ في  دو155، تعاونت اليونيسيف مع 2008
وقد تم تسجيل تقدم وقيود متعلقة برفاه الشباب ودورهم في المجتمع وذلك في تنفيذ برنامج العمل 

 .وما بعدها 2000 حتى عام 1995العالمي للشباب لعام 
وفي . 2002وواصلت األمم المتحدة عملها لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 

وقدم . فبراير، أآملت لجنة التنمية االجتماعية االستعراض األول وتقييم خطة العمل الدولية/شباط
وفي آانون . يوليه، الخطوط العريضة إلطار إستراتيجي لتنفيذ خطة العمل/تموزاألمين العام، في 

قضاء على الفقر فيما  بتشجيع الحكومات على بناء القدرات للالعامةديسمبر، قامت الجمعية /األول
بين المسنين وذلك بإدراج قضايا المسنين في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية 

 .بناء قدرات قومية إضافية على ضرورةآما شددت الجمعية . القومية



153 
 

 قضايا اقتصادية واجتماعية : الجزء الثالث
 )1327 -1303ص (الفصل الثاني عشر 

 لمشردونواألشخاص ا الالجئون
 

؛ مسائل مالية 1304السياسات البرنامجية، : 1304 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
؛ تدابير المساعدة، 1312قضايا الحماية، : 1312ومساعدتهم،  حماية الالجئين. 1309وإدارية، 

 .1316؛ األنشطة اإلقليمية، 1314
 
 

بما  ية األمم المتحدة لشؤون الالجئينمفوض محط اهتمام  مليون شخص34.4، آان 2008في عام 
 عدد األشخاص عديمي الجنسية الذين تم التعرف عليهم عند  استقروقد. الجئمليون  10.5في ذلك 

 مليون 12 مليون وقدر عدد األشخاص عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم بحوالي 6.6الرقم 
 مليون شخص مع وجود 26بحوالي  فما زال آبيرا ويقدر المشردينأما عدد األشخاص . شخص
مفوضية األمم المتحدة  مليون شخص يستفيدون من مساعدة الحماية التي تقدمها 14.4حوالي 

وتمكن .  مقارنة بالعام الماضي600.000ويشكل الرقم األخير زيادة بأآثر من . لشؤون الالجئين
 600.000آما تمكن أآثر من  من العودة إلى مواطنهم األصلية مشرد داخليًا مليون 1.3أآثر من 

 .الجئ من العودة إلى أوطانهم
 خالل هذا العام، والية الحماية التي تضطلع بها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،ومارست 

 فيما يتعلق بانعدام الجنسية، وتم إحراز تقدم في هذا المجال مع حدوث تطورات بفعالية أآبر
مفوضية األمم وقدمت . يش وأوآرانيا واإلمارات العربية المتحدةمشجعة في دول عديدة مثل بنغالد

 الجئ في أفريقيا الوسطى ومنطقة 150.000 المساعدة ألآثر من المتحدة لشؤون الالجئين
في إعادة اإلدماج  من خالل العودة الطوعية إلى الوطن ودائمالبحيرات الكبرى من أجل إيجاد حل 

 الجئ تم إعادتهم إلى جمهورية الكنغو الديمقراطية 40.000بلدانهم األصلية بما في ذلك 
وقد قدمت المفوضية .  تم إعادتهم إلى رواندا8600 تم إعادتهم إلى بوروندي وحوالي 95.000و

 الجئ آنغولي في 68.300 الجئ من بينهم 676.000الحماية الدولية والمساعدة المادية لحوالي 
 .نيا المتحدةمخيمات بوروندي ورواندا وجمهورية تنزا

 الجئ 112.000 الجئ بوروندي في رواندا، و2700آما قامت المفوضية بحماية ومساعدة 
 الجئ منحدرين من تشاد والسودان 8.500أنغولي في جمهورية الكنغو الديمقراطية، وأآثر من 

 الجئ في 81.000وجمهورية الكنغو الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وحوالي 
آما قادت المفوضية جهود .  من جمهورية أفريقيا الوسطى63.000ون منهم حوالي الكامير

 لتحسين سالمة وأمن المشردين داخليا في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية مجموعة الحماية
 .الكنغو الديمقراطية

ر آما استمرت األوضاع الهشة في أفغانستان وباآستان، والصراعات المستمرة في إقليم دارفو
بالسودان وفي آولومبيا، وأعمال العنف في جورجيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية والصومال في 

وتسبب الصراع المستمر في الصومال في تشرد أعداد . توليد تحرآات قسرية داخل وعبر الحدود
 مليون 1.1 إلى حوالي 450.000آبيرة من السكان، وارتفع عدد األشخاص المشردين داخليا من 

وأدت االشتباآات في إقليم أوغادين بإثيوبيا إلى التشرد الداخلي آلالف اإلثيوبيين، فهناك . صشخ
 مشرد داخليا بسبب الصراع يعيشون بشكل رئيسي في الصومال وأوروميا 200.000حوالي 

وفي آينيا، أدت أعمال عنف ما بعد االنتخابات التي اندلعت .  اإلقليميةتيغريوغامبيال وواليات 



154 
 

 شخص إلى المخيمات والمجتمعات المضيفة 500.000 و350.000 إلى نزوح ما بين 2007 عام
 .خصوصا في وادي ريفت

 تأثيرا شديدا علىوقد أثر القتال الذي دار بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير النظامية 
.  شخص197.000ى المدنيين في شمال جمهورية أفريقيا الوسطى وارتفع عدد المشردين داخليا إل

وازداد الوضع في شرق .  الجئ104.000واستقر عدد الالجئين في أفريقيا الوسطى عند الرقم 
وقد أثرت تحرآات المجموعات . تشاد تدهورا بشكل ملحوظ على طول الحدود المتقلبة مع دارفور

م من العقاب المسلحة عبر الحدود، والمواجهات بين المليشيات، وأعمال اللصوصية واإلفالت العا
 تشادي متشرد داخليا، والمجتمعات 186.000 الجئ من دارفور، و250.00على سالمة وأمن 

 جنوب أفريقيا آراهية األجانبوضربت موجة غير متوقعة من العنف الناتج عن . المضيفة
 .  شخص100.000واستهدفت الزيمبابويين ورعايا أجانب آخرين، وأدت إلى تشرد ما يقارب 

 المتعلقة بأوضاع الالجئين 1951امات الدولة بتوسيع نطاق التعاون بموجب معاهدة عام ورغم التز
، ُمنعت المفوضية في أحيان آثيرة من دخول مراآز )520 ص 1951حولية األمم المتحدة لعام (

وواصلت المفوضية أيضا مواجهة التحديات في آل . االحتجاز لتحديد احتياجات الحماية الدولية
 .لخاصة بالمستفيدين وسالمة الموظفينالجوانب ا

أآتوبر، اعتمدت اللجنة التنفيذية استنتاجات عامة بشأن الحماية الدولية والتي /وفي تشرين األول
آما طلبت إلى الدول أن تقوم . طلبت إلى الدول أن تحترم مبدأ عدم اإلعادة القسرية احتراما دقيقا

 .ن واألشخاص اآلخرين المعنيينباتخاذ خطوات لمنع أعمال العنف ضد الالجئي
يناير، اعتمد المجلس التنفيذي لإلتحاد األفريقي مقررين بشأن وضع الالجئين /وفي آانون الثاني

وقد طلب المجلس إلى المجتمع الدولي أن يضاعف .  في أفريقياوالعائدين والمشردين داخليا
 .مساعدته المقدمة لضحايا التشرد القسري في أفريقيا

 بشأن مساعدة الالجئين 63/149ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة القرار /ن األولوفي آانو
وقد شددت الجمعية على أن تتحمل الدول المسؤولية األساسية في . في أفريقياوالمشردين والعائدين 

وشددت الجمعية أيضا على ضرورة مضاعفة . حماية الالجئين داخل أراضيها وتقديم المساعدة لهم
 . وضع وتنفيذ استراتيجيات حلول دائمة وشاملة بالتعاون مع المجتمع الدوليالجهود ل
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  والتغذيةواألغذيةالصحة 
 

؛ فقر الدم 1329 والسيطرة عليه، فيروس نقص المناعة البشرية الوقاية من: 1329، الصحة
؛ السالمة على 1338؛ الصحة العامة العالمية، 1334؛ المالريا، 1333؛ التبغ، 1332المنجلي، 
؛  1343؛ األمن الغذائي، 1341؛ المعونة الغذائية، 1341، األغذية والزراعة. 1340الطرق، 
 . 1344، التغذية

 
 

عونة ، واصلت األمم المتحدة النهوض بالصحة البشرية واألمن الغذائي وتنسيق الم2008في عام 
 .الغذائية ودعم األبحاث في مجال التغذية

فيروس نقص المناعة  مليون شخص يحملون 33.4وفي نهاية العام، آان هناك حوالي 
 مليون شخص 2.7فيما أصيب حوالي  اإليدز، -متالزمة نقص المناعة المكتسب /البشرية

 اإليدز/ناعة المكتسبمتالزمة نقص الموآانت أعداد الوفيات بسبب أمراض مرتبطة ب. بالفيروس
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص وأصدر .  مليون شخص2تقدر بحوالي 

عن انتشار اإليدز في  2008 تقرير عام اإليدز/المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب
المناعة  فيروس نقص تقييم عالمي على اإلطالق تم جمعه عن استجابة وهو أشمل – العالم

إعالن االلتزام بشأن  دولة وثَقت تقدمها في تنفيذ 147وقد أآد التقرير أن من بين . اإليدز/البشرية
، حقق آثير 2001 اإليدز لعام –متالزمة نقص المناعة المكتسب /فيروس نقص المناعة البشرية

فيروس نقص ج ونتج عن الزيادة في تمويل برام. منها مكاسب هامة في مواجهة األوبئة الوطنية
 في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط تقدم في خفض أعداد الوفيات الناتجة عن المناعة البشرية

يونيه، عقدت /وفي حزيران. االيدز ومنع حدوث إصابات جديدة/متالزمة نقص المناعة المكتسب
االلتزام الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى الستعراض التقدم المحرز في تحقيق إعالن 

 . اإليدز-متالزمة نقص المناعة المكتسب /اإلعالن السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشريةو
وحسب تقديرات .  على فقر الدم المنجلي آمسألة صحية عامة2008ورآزت األمم المتحدة في عام 

يولد ما  مليون شخص يحملون سمة فقر الدم المنجلي، و100منظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 
واستمرت .  طفل مصاب بأآثر األشكال حدة من هذا المرض آل عام500.000ال يقل عن 

وفي قرار اعتمد في . التفاوتات الرئيسية بين دول الشمال ودول الجنوب فيما يتعلق بإدارة المرض
 ديسمبر، حثت الجمعية العامة الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة على النهوض/آانون األول

بخدمات الرعاية الصحية والتدريب وبرامج نقل التكنولوجيا لتحسين حياة المصابين بالعدوى، 
 . يونيه من آل عام/ حزيران19ورفع الوعي بالمرض خالل 

في دورته اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ، واستحدث مؤتمر األطراف في 
 14لتنفيذ المادة المبادئ التوجيهية نوفمبر، فريقا عامال لوضع /الثالثة المعقودة في تشرين الثاني

وعقدت هيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن بروتوآول بشأن االتجار . المتعلقة بتخفيض الطلب
غير المشروع في منتجات التبغ جلستيها األولي والثانية واللتين ناقشت فيهما أهداف ونطاق 

مايو، نصح األمين العام األمم المتحدة باتخاذ /وفي أيار. بروتوآولوالمبادئ التوجيهية لمشروع 
نوفمبر، حظرت / في تشرين الثانياعتمد وفي قرار . الالإراديموقف قوي بشأن مسألة التدخين

 . الجمعية العامة التدخين وبيع التبغ في مقرات األمم المتحدة
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عقد دحر المالريا في البلدان العامة بشأن وأشار تقرير قدمته منظمة الصحة العالمية إلى الجمعية 
في جميع  دول 109 دولة على األقل من بين 29أن ) 2010-2001 (والسيما في أفريقيا, النامية

 آانت في الطريق إلى تحقيق األهداف لتخفيف العبء الذي سببته المالريا بحلول عام أنحاء العالم
 آمبعوثه الخاص) األمم المتحدة(يين راي شامبرز فبراير، قام األمين العام بتع/وفي شباط. 2010

ديسمبر عن /وقد أعرب الجمعية في قرار اعتمدته في آانون األول. األول المعني بداء المالريا
وأشار القرار إلى حاجة للمزيد من . والوفيات التي تعزى إلى المالريااالعتالل انشغالها بشأن 

 . 2015 و2010ألهداف اإلنمائية لأللفية لعامي الجهود من أجل تحقيق أهداف المالريا وا
مايو، اعتمدت جمعية الصحة العالمية قرارا يحث الدول األعضاء والمنظمات الدولية /وفي أيار

 عالمية وخطة عمل بشأن الصحة العامة استراتيجيةوأصحاب المصلحة إلعطاء األولوية لتنفيذ 
تحقيق في األهداف اإلنمائية لأللفية رصد رات بشأن آما تم اعتماد قرا. واإلبداع والملكية الفكرية

 .المتصلة بالصحة وتطبيق اللوائح الصحية الدولية
وأثناء المداوالت، . مارس/في آذارالسالمة على الطرق في العالم وناقشت الجمعية العامة مسألة 

مة على الطرق قدم االتحاد الروسي مبادرة الستضافة أول مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشأن السال
وفي قرار ذو صلة، أثنت الجمعية على منظمة الصحة العالمية لعملها .  في موسكو2009في عام 

مع لجان األمم المتحدة اإلقليمية لتنسيق قضايا السالمة على الطرق في منظومة األمم المتحدة 
األولى لدعم بناء  آلية التمويل –والبنك الدولي الستحداث المرفق العالمي للسالمة على الطريق 

 .القدرات من أجل السالمة على الطريق
 مليون طن متري من المعونة الغذائية 3.9 بتوزيع برنامج األغذية العالمي،  قام 2008وفي عام 
 برنامج األغذية العالمي العام، هذاوفي خالل .  دولة78 مليون من الجوعى في 102.1لمساعدة 

لية العالمية وسوء األحوال الجوية واالضطرابات السياسية تحديات مثل اضطرابات األنظمة الما
العالمي في األغذية وقد نجح برنامج . وحاالت الطوارئ المعقدة في أفغانستان والصومال والسودان

وقد . زيادة معدل المساعدات المقدمة للسكان المهددين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود
العالمي في استجابتها إلعصار نرجس في ميانمار الذي وفر له األغذية مج تمثل تعقد عمليات برنا

وقد حققت .  مليون من الضحايا1.1 مليون دوالر آإغاثة لحوالي 154العالمي األغذية برنامج 
 .دوالربليون  5 رقما قياسيا بلغ 2008مساهمات المانحين في عام 

.  مواجهة أزمات الغذاء العالمية2008ي عام وواصلت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ف
األمن "والزراعة العالمية مؤتمرا رفيع المستوى بشأن األغذية يونيه، عقدت منظمة /ففي حزيران

وقد اعتمد المؤتمر إعالنا يدعو المجتمع ". تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية: الغذائي العالمي
لدول النامية والسيما أقل البلدان نموا وتلك التي تأثرت سلبا الدولي إلى زيادة المساعدات المقدمة ل

الفرقة الرفعية المستوى المعنية أبريل، استحدث األمين العام /وفي نيسان. بارتفاع أسعار األغذية
 والتي جمعت األطراف منظومة األمم المتحدة ذات الصلة بالتصدي ألزمة األمن الغذائي في العالم

 .ز إلصدار استجابة موحدة للتصدي ألزمة أسعار الغذاءومؤسسات بريتون وود
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 المراقبة الدولية للمخدرات
 

 المخدرات، لمراقبةالهيئة الدولية : 1352، االتفاقيات. 1346 ،متابعة الدورة االستثنائية العشرين
مبادرة األمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال . 1356، درات في العالمحالة المخ. 1354

؛ لجنة المخدرات، 1369مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، : 1369، المخدرات
1371. 

 
 

 لمراقبة، واصلت األمم المتحدة، من خالل لجنة المخدرات والهيئة الدولية 2008في عام 
 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات ومكتب األمم

لمكافحة صنع  1998ورآزت األنشطة على تنفيذ خطة عمل عام . مشكل المخدرات في العالم
عام خطة عمل ، والمنشطات األمفيتامينية وسالئفها واالتجار بها وتعاطيها بشكل غير مشروع

 على إبادة محاصيل المخدرات غير المشروعة وبالتنمية البديلة،المتعلقة بالتعاون الدولي  1998
 .لتنفيذ اإلعالن المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات 1999وخطة عمل 

وقام مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم المساعدة واالستشارة القانونية 
 في مجال مراقبة المخدرات وساعد  السياسات الرئيسية لوضعوالبحث إلى هيئات األمم المتحدة

الدول األعضاء على وضع التشريعات المحلية بشأن المخدرات والتصديق على االتفاقيات الدولية 
تحسين بهدف وقام المكتب بوضع وتعزيز مشروعات التعاون الميداني . لمراقبة المخدرات وتنفيذها

غير المشروعة، وساعد الدول على رصد المحاصيل غير قدرات الدول لمكافحة المخدرات 
آما قام . المشروعة وبرامج التنمية البديلة في إطار استراتيجيات الحد من الفقر والتنمية المستدامة

 المخدرات ولمنع تعاطي العرض والطب علىالمكتب بتوسيع مبادراته لتشمل تعزيز خفض 
ممارسات ا تم تقديم المساعدة للدول من أجل تحسين آم. ذلكالمخدرات واإلدمان عليها ومعالجة 

 . نهج مراقبة المخدرات واالستراتيجيات في خطة أوسع للتنميةإدماجمراقبة الحدود وتعزيز 
وأوصت لجنة المخدرات، وهي أهم هيئة تابعة لألمم المتحدة لوضع السياسات تتعامل مع مراقبة 

تماد مشروعي قرارين، واعتمدت قرارات بشأن المخدرات، المجلس االقتصادي واالجتماعي باع
مكافحة مشكلة المخدرات في : بشأن) 1998( العشرين دورة الجمعية العامة االستثنائيةمتابعة 

متالزمة /العالم؛ وخفض الطلب ومنع إساءة استعمال المخدرات؛ وفيروس فقدان المناعة البشرية
ى؛ والزراعة غير المشروعة، والتصنيع اإليدز وأمراض الدم األخر-فقدان المناعة المكتسب

 .والتهريب؛ وغرب أفريقيا؛ وأفغانستان
واستعرضت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات منشأ مراقبة المخدرات الدولية وآيف أنها تطورت 

وناقشت الهيئة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في تطبيق اتفاقيات . خالل القرن العشرين
وواصلت . ف آانت الحكومات تستجيب لها واإلجراءات التي قد ترغب في اتخاذهاالمخدرات وآي

 على تنفيذ االتفاقيات الدولية الرئيسية الثالث لمراقبة المخدرات، وتحليل حالة المخدرات اإلشراف
في العالم ولفت انتباه الحكومات إلى نقط الضعف في المراقبة الوطنية والتقيد بالمعاهدات وتقديم 

 .قتراحات والتوصيات من أجل التحسينات على الصعيدين الوطني والدولياال
يوليه، شدد المجلس على أن اإلنتاج غير المشروع للمخدرات آان في أغلب األحيان /وفي تموز

 وينبغي أن تعالج تلك – والسيما الفقر والظروف الصحية السيئة واألمية -يرتبط بمشاآل التنمية 
ووافق المجلس على أهمية تعزيز . ي أآبر من خالل نهج شامل ومتكاملالمشاآل في سياق تنمو
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الدول النامية ، وأقر بالدور الذي تضطلع به معيشة الناس تحسينعلى التنمية البديلة والترآيز 
بخبرة شاملة في تلك المجاالت وأهمية أنشطة التوعية التي تهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات 

يوليه، أشار المجلس إلى أن الزراعة غير / قرار آخر اعتمد في حزيرانوفي. والدروس المستفادة
  الجزء األآبر منالمشروعة لخشخاش األفيون وإنتاج المواد األفيونية في أفغانستان قد ارتفع وأن

أفغانستان ُيهرب عبر إيران وباآستان والدول المجاورة منشؤها  التي المخدرات غير المشروعة
ولذلك شجع المجلس التعاون عبر الحدود وعزز .  إلى الدول المقصودةاألخرى قبل أن يصل

التنسيق وتبادل المعلومات ما بين أفغانستان وإيران وباآستان، ودعا الدول ومكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة إلى تقديم المساعدة التقنية والدعم لتعزيز المبادرات والجهود لمكافحة 

ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن التعاون الدولي /وفي آانون األول. راتتهريب المخد
اإلجراءات ولمكافحة مشكلة المخدرات في العالم والذي تناول متابعة الدورة االستثنائية العشرين 

وأقرت الجمعية بأن مكافحة مشكلة المخدرات في العالم آانت .  منظومة األمم المتحدةالتي تتخذها
 ينبغي التعامل معها من خالل جهود مستدامة وجماعية، وأعاد التأآد على عامة ومشترآة مسؤولية

 .أهمية نهج متوازن بين خفض العرض والطلب
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 قضايا اقتصادية واجتماعية : الجزء الثالث
 )1389-1379ص (الفصل الخامس عشر 

 إحصاءات
 

؛ إحصاءات ديمغرافية واجتماعية، 1380إحصاءات اقتصادية، : 1379، اللجنة اإلحصائيةعمل 
 .1387؛ أنشطة إحصائية أخرى، 1386

 
 

، تم القيام ببرنامج عمل األمم المتحدة اإلحصائي بشكل رئيسي من خالل األنشطة 2008في عام 
فبراير، اعتمدت /وفي شباط. شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةالتي تقوم بها اللجنة اإلحصائية و

التوصيات الدولية المتعلقة  و2008الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة لعام التوصيات اللجنة 
التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات  والجزء األول من 2008 لعام بإحصاءات تجارة التوزيع

المجلد األول من نظام الحسابات ، من حيث المبدأآما اعتمدت اللجنة أيضا، . 2008الصناعية لعام 
ورحبت اللجنة بإتمام دورة عام . محدث آمعيار دولي إلحصاءات الحسابات القوميةالقومية ال

 2011 من برنامج المقارنات الدولية وصدقت على استمرار البرنامج على أن يكون عام 2005
-2008آما وافقت اللجنة أيضا على برنامج عملها متعدد السنوات لعامي . موعدا للدورة التالية

2011. 
للجنة عمل مجموعة من الدول والمنظمات الدولية في مجاالت مختلفة من إحصاءات واستعرضت ا

 .اقتصادية واجتماعية وديمغرافية وبيئية وقدمت توصيات ومقترحات خاصة
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 قضايا قانونية : الجزء الرابع
 )1405-1393ص (الفصل األول 

 محكمة العدل الدولية
 

مسائل . 1403؛ إجراءات الفتاوى، 1393ائية، الدعاوى القض: 1393، العمل القضائي للمحكمة
الصندوق االستئماني الخاص لمساعدة الدول في ؛ 1404أداء وتنظيم المحكمة، : 1404، أخرى

 .1405، تسوية المنازعات
 
 

 دعوى 17، أصدرت محكمة العدل الدولية ثالثة أحكام وتسعة أوامر وعرض عليها 2008في عام 
 تشرين 30وفي رسالة قدمتها إلى الجمعية العامة في .  فتوىللحصول علىقضائية وطلب واحد 

 1أآتوبر، أشارت رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية روزالين هيجينز، أن الفترة من /األول
 إنتاجية في تاريخ المحكمة األآثرالعام  صادفت 2008يوليه / تموز31 إلى 2007أغسطس /آب

كمة قرار بشأنها خالل العام المنصرم ضمت دوال من آل فريق وأن القضايا التي اتخذت المح
وانعكس الطابع العالمي للمحكمة أيضا في المجموعة الكبيرة من . إقليمي تابع لألمم المتحدة

 التي تم تناولها في تلك القضايا، والتي شملت حقوق اإلنسان والسيادة اإلقليمية والمساعدة المواضيع
 . الحدود البحرية وتفسير األحكام السابقةعيينتالقانونية المتبادلة و
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 قضايا قانونية : الجزء الرابع
 )1429-1406صفحات من (الفصل الثاني 

 المحاآم والهيئات القضائية الدولية 
 

، مكتب المدعي العام؛ 1407دوائر المحكمة، : 1406، ليوغوسالفيا السابقةالمحكمة الدولية 
دوائر المحكمة، : 1415، المحكمة الدولية لرواندا. 1413ويل، ؛ التم1413، قلم المحكمة؛ 1412
، أداء المحاآم. 1420؛ التمويل، 1420، قلم المحكمة؛ 1420المدعي العام، مكتب ؛ 1415
دوائر المحكمة، : 1425، المحكمة الجنائية الدولية. 1423، اإلنجازتنفيذ استراتيجيات : 1421
1427. 

 
 

ن الدوليتين ليوغسالفيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية ، عملت المحكمتي2008في عام 
 .على إنجاز والياتها

لمحكمة الدولية لمحاآمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاآات الجسيمة للقانون الدولي وخطت ا
 ةاستراتيجي خطوات نحو تنفيذ 1991 منذ عام اإلنساني التي ارتكبت في إقليم يوغوسالفيا السابقة

ولم يبق . اإلنجاز المتعلقة بها، مرآزة على األفراد األرفع رتبا المتهمين بالجرائم األآثر جسامة
وآانت المحكمة تجري سبعة . سوى خمسة قضايا لتبدأ، أربعة منها شملت توقيفات متأخرة

 . متهما27محاآمات في نفس الوقت في قاعاتها الثالث، تشمل 
لية لمحاآمة األشخاص المسؤولين عن أعمال اإلبادة الجماعية محكمة الجنائية الدووقد ظلت ال

وغير ذلك من االنتهاآات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين 
الروانديين المسؤولين عن أعمال اإلبادة الجماعية وغيرها من االنتهاآات المماثلة في أراضي 

،  ملتزمة بتحقيق 1994ديسمبر / آانون األول31يناير و/نون الثاني آا1الدول المجاورة بين 
 . اإلنجاز المتعلقة بها مع احترام اإلجراءات القانونية الواجبةاستراتيجيةأهداف 

 متهما بما فيهم رئيس 81 شخصا من بين 66وبحلول نهاية العام، أوقفت المحكمة واحتجزت 
 وزيرا منتمين لتلك الحكومة 11ترة اإلبادة الجماعية ووزراء الحكومة المؤقتة في رواندا خالل ف

واختتمت المحكمة آل .  ومسؤولين عسكريين آبار وأعضاء من رجال الدين1994في عام 
ليس هناك .  شخصا متهما14قضاياها التي تشمل متهمين متعددين، باستثناء واحدة، وتضم 

 مع اقتراب ما زالوا طلقاءالثة عشر الذين اعتقاالت جديدة يمكن اإلشارة إليها بشأن الهاربين الث
 .نهاية والية المحكمة

يوليه، وأثناء السنة الخامسة من أدائها، احتفلت المحكمة الجنائية الدولية بالذآرى /وفي حزيران
وواصلت المحكمة إجراءاتها .  والذي أنشئت المحكمة بموجبهنظام روما األساسيالعاشرة العتماد 

يوليه، آان هناك سبعة مذآرات /وفي نهاية تموز.  في أربعة دولالمثيرة للقلقع فيما يتعلق باألوضا
 .توقيف عالقة
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 قضايا قانونية : الجزء الرابع
 )1481-1430ص (الفصل الثالث 

 قضايا قانونية دولية
 

؛ العالقات 1430لجنة القانون الدولي، : 1430، جوانب قانونية بشأن العالقات السياسية الدولية
؛ العالقات 1445؛ االمتيازات والحصانات، 1439لية بين الدول والقانون الدولي، الدو

سيادة : 1449، مسائل قانونية دولية أخرى؛ 1447؛ المعاهدات واالتفاقات، 1446الدبلوماسية، 
؛ المنظمات 1450؛ القانون االقتصادي الدولي، 1449القانون على الصعيدين الوطني والدولي، 

 .1479؛ عالقات الدول المضيفة، 1475نون الدولي، الدولية والقا
 
 

، واصلت لجنة القانون الدولي دراسة المواضيع المتعلقة بالتطور والتدوين 2008في عام 
 المياه الجوفية العابرة للحدودواعتمدت اللجنة مشروع مواد بشأن قانون . التدريجيين للقانون الدولي

واعتمدت اللجنة .  بآثار النزاعات المسلحة على المعاهداتمواد متعلقةآما اعتمدت مؤقتا مشروع 
مشاريع آما اعتمدت مؤقتا ثمانية التحفظات على المعاهدات أيضا مشروع مبادئ توجيهية بشأن 

آما أنشأت اللجنة فريقا عامال للنظر في . لمنظمة دولية الدولية االحتجاج بالمسؤولية بشأن مواد
ب وعقدت مناقشات بشأن حماية األشخاص في حاالت الكوارث القضايا المتعلقة بطرد األجان

االلتزام  وجوانب مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية األجنبيةوالقضايا المتصلة بحصانة 
 . أو المحاآمة بالتسليم

آما واصلت اللجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة وضع مشروع اتفاقية شاملة متعلقة 
يوليه، أعد األمين العام تقريرا بشأن التدابير التي اتخذتها الدول /وفي تموز. اب الدوليباإلره

وآيانات منظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية لتنفيذ إعالن الجمعية العامة لعام 
ر، ديسمب/وفي آانون األول. لتدابير الرامية إلى القضاء على اإلرهاب الدولي المتعلق با1994

وغير  بوصفها أعماال إجرامية ممارسات اإلرهابأعمال وأساليب وأدانت الجمعية العامة جميع 
 . وطلبت إلى الدول أن تخذ المزيد من التدابير لمنع اإلرهابمبررة

 لمشروع نص وصدقت الصيغة النهائية لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوليآما وضعت 
األمم المتحدة ديسمبر آاتفاقية / النص في آانون األولهذاامة مشروع عليه واعتمدت الجمعية الع

آما واصلت اللجنة العمل . المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر آليا أو جزئيا
 آما نظرت في المصالح الضمانيةبشأن المشتريات العامة والتحكيم والمصالحة وقانون اإلعسار و

المبادرات  بورحبت اللجنة أيضا.  مجاالت التجارة االلكترونية والغش التجاريالعمل المستقبلي في
 .قرارات التحكيم األجنبية بشأن 1958نيويورك لعام  الخمسين التفاقيةحياء الذآرى المتخذة إل

 النظر في، ضمن اللجنة الخاصة المعنية بميثاق األمم المتحدة وتعزيز دور المنظمةآما واصلت 
أحكام مقترحات متصلة بصيانة السلم واألمن الدوليين من أجل تعزيز المنظمة وتنفيذ بنود أخرى، 

 تحت الفصل الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
 .السابع

 ى األمملد البعثات الدائمة التي أثارتها عددا من القضايا مع البلد المضيف لجنة العالقات وعالجت
، وأمن البعثات والموظفين التابعين لها، قف السيارات مواومسائل بما في ذلك النقل، المتحدة

 .وتعجيل إجراءات الهجرة والجمارك إصدار التأشيراتوالتأخير في 
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 قضايا قانونية : الجزء الرابع
 )1512-1482ص (الفصل الرابع 
 قانون البحار

 
؛ 1494المؤسسات المنشأة بموجب االتفاقية، : 1482، ن البحاراتفاقية األمم المتحدة بشأن قانو

 .1511، شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار؛ 1496تطورات أخرى متصلة باالتفاقية، 
 
 

  األمم المتحدة لقانون البحارقبول العالمي التفاقيةال، واصلت األمم المتحدة تعزيز 2008في عام 
الجزء الحادي عشر من االتفاقية،  الخاصين بها، بشأن اتفاق تنفيذ  واالتفاقين التنفيذيين1982لعام 

وحفظ وإدارة األرصدة السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال في أعالي 
 .البحار

 السلطة الدولية لقاع البحار، والمحكمة –وعقدت المؤسسات الثالث التي أنشئت بموجب االتفاقية 
وفي آانون .  العامهذا دورات خالل - لجنة حدود الجرف القاريقانون البحار، والدولية ل
 .يونيه يوما عالميا للمحيطات/ حزيران8ديسمبر، أعلنت الجمعية العامة يوم /األول
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 قضايا مؤسسية وإدارية والقضايا المتعلقة بالميزانية: الجزء الخامس
 )1541 -1515(صفحات من(الفصل الثالث 

 ادة الهيكلة والمسائل المؤسسية المتعلقة باألمم المتحدةمسائل إع
 

اآللية : 1522، مسائل مؤسسية. 1515برنامج اإلصالح، : 1515، مسائل إعادة الهيكلة
؛ مجلس األمن، 1523الجمعية العامة، : 1523، األجهزة المؤسسية. 1522الحكومية الدولية، 

األجهزة : 1527، تنسيق والرقابة والتعاونال. 1527؛ المجلس االقتصادي واالجتماعي، 1525
: 1529، األمم المتحدة والمنظمات األخرى. 1527؛ مسائل تنسيقية أخرى، 1527المؤسسية، 

 .1537؛ المشارآة في عمل األمم المتحدة، 1529التعاون مع المنظمات، 
 
 

عضاء لزيادة  العام العمل مع منظومة األمم المتحدة والدول األ األمين، واصل2008في عام 
تعزيز االتساق على نطاق المنظومة في مجاالت التنمية، والمساعدات اإلنسانية، والبيئة، ودعم 

ونتج . التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية
للدول الرائدة الثمانية " األداءتوحيد "عن استعراض الدروس المستفادة من السنة األولى من تجربة 

ورغم التحديات الباقية، أظهرت المؤشرات أن العملية . إصدار بيان موجز بشأن الطريق إلى األمام
 عن نتائج إيجابية انعكست أيضا في تقرير الرؤساء المشارآين بشأن االتساق على نطاق أسفرت

أربع مجاالت ذات مستمرة في وقد أوصى الرؤساء المشارآون بإجراء مشاورات . المنظومة
، والتمويل، والحوآمة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين  مواءمة ممارسات األعمال:أولوية وهي

 .سبتمبر/المرأة، التي صدقت عليها الجمعية العامة في أيلول
 آما قام الفريق العامل غير الرسمي الستعراض الواليات التابع للجمعية العامة بمواصلة استعراض

 والية 331 وقد شمل ذلك استعراض حوالي مدة خمس سنوات الواليات التي تجاوز أمدها
وقدم الفريق العامل تقريره النهائي في . للمساعدات اإلنسانية ومجموعات تنمية أفريقيا

 تحديد سبل الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامةوواصل . أغسطس/آب
الفريق العامل المفتوح باب آما نظر . الجمعية العامة وسلطتها وفعاليتها وآفاءتهازيادة تعزيز دور 

العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل 
 . في سبل لتحقيق التقدم في إصالحات مجلس األمناألخرى المتصلة بمجلس األمن
وتم عقد اجتماع عام رفيع .  الترآيز على المسائل اإلدارية والمؤسسيةآما واصلت الجمعية العامة

.  بشأن الدول النامية غير الساحليةاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتيالمستوى بشأن 
   .العالمي لحقوق اإلنسان الستين لإلعالن للذآرى السنويةآما تم عقد اجتماع عام تذآاري خصص 

اجتماعا ، التنظيمية والموضوعية دوراته باإلضافة إلى ادي واالجتماعي،االقتصعقد المجلس و
، )النقد الدولي الدولي وصندوقمجموعة البنك (ودز مع مؤسسات بريتون و خاصا رفيع المستوى

 .المتحدة للتجارة والتنمية األمم العالمية ومؤتمرومنظمة التجارة 
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 تعلقة بالميزانيةقضايا مؤسسية وإدارية وقضايا م: الجزء الخامس

 )1565-1542ص (الفصل الثاني 
 تمويل وبرمجة األمم المتحدة 

 
-2008ميزانية المخصصة لعامي ال: 1543، ميزانية األمم المتحدة. 1542، الوضع المالي

، االشتراآات. 1555، 2011-2010 لعام لميزانية البرنامجية؛ الخطوط العريضة ل1543، 2009
ممارسات اإلدارة : 1559، مراجعة الحساباتالحسابات و, 1556، األنصبة المقررة: 1556

: 1563، تخطيط البرامج. 1562؛ استعراض األداء اإلداري والمالي لألمم المتحدة، 1561المالية، 
 .1564؛ أداء البرنامج، 1563، 2011-2010اإلطار االستراتيجي لعامي 

 
 

وآان توافر .  رغم أنه ظل هشا2008ي عام أظهر الوضع المالي لألمم المتحدة قدرا من التحسن ف
 مليون 19 واستقر عند رقم 2007السيولة النقدية بموجب الميزانية العادية أقل مما آان عليه عام 

 بانخفاض بحوالي – بليون دوالر1.8عند رقم األنصبة المقررة واستقرت . دوالر في نهاية العام
 مليون دوالر 428 دوالر مقابل 417المدفوعة  وبلغ إجمالي األنصبة غير - مليون دوالر 174
وآانت األرصدة النقدية مرتفعة بالنسبة لعمليات حفظ السالم والمحاآم الدولية . 2007عام 

، في حين استقرت الديون المستحقة للدول األعضاء عند رقم المخطط العام لتجديد مباني المقرو
وفي  تسدد أنصبتها المتعلقة بالميزانية بالكامل وارتفع عدد الدول األعضاء التي.  مليون دوالر341

 .  دولة146 إلى الوقت المحدد
-2008فترة السنتين ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة اعتمادات منقحة لميزانية /وفي آانون األول

 دوالر انضافت إلى االعتماد 657.471.800 قدرها ممثلة زيادة 4.865.080.200 قدرها 2009
وقد دعت . نيسان/ تمت الموافقة عليه في أبريلالذي دوالر و4.207.608.400 المنقح البالغ

 على أساس التقدير 2011-2010الجمعية األمين العام إلى إعداد برنامج ميزانيته المقترح لعامي 
 .  دوالر4.871.048.700األولي البالغ 

 الشتراآات الدول ةجدول األنصبة المقرروواصلت لجنة االشتراآات استعراض منهجية إعداد 
. خطة التسديد المتعددة السنواتالمتأخرات من خالل عملية تسديد األعضاء في الميزانية وتشجيع 

 .آما واصلت الجمعية العامة استعراض آفاءة األداء المالي واإلداري لألمم المتحدة
صادقت  و2011-2010ونظرت الجمعية العامة أيضا في اإلطار االستراتيجي المقترح لعامي 

 .الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين الخاصة بتلك الفترةعلى 
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 قضايا مؤسسية وإدارية وقضايا متعلقة بالميزانية: الجزء الخامس
 )1648-1566ص (الفصل الثالث 

 مسائل إدارية ومسائل متعلقة بالموظفين
 

؛ إدارة 1580، ارية أخرىمسائل إد؛ 1567، الرقابةواإلصالح اإلداري : 1567، مسائل إدارية
؛ مباني وممتلكات األمم المتحدة، 1589؛ نظم المعلومات في األمم المتحدة، 1580المؤتمرات، 

؛ 1610؛ سالمة وأمن الموظفين، 1601شروط الخدمة، : 1640، شؤون الموظفين؛ 1597
،  المتحدةالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم ؛1614شؤون الموظفين األخرى، 

 .1653، إقامة العدل؛  1635؛ مسائل متعلقة بالسفر، 1632
 
 

، واصلت الجمعية العامة استعراض األداء اإلداري للمنظمة والمسائل المتصلة 2008خالل عام 
 .بموظفي األمم المتحدة، بما في ذلك مقترحات اإلصالح الجديدة

من خالل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وقد عززت المنظمة رقابتها على أنشطة األمم المتحدة 
لجنته  لمكتب خدمات المراقبة الداخلية و فرقة العمل المعنية بإجراءات المشتريات التابعةخاصة

فرقة العمل ونتيجة لعمل . من خالل وحدة التفتيش المشترآةآذا  واالستشارية المستقلة للمراجعة
 من البائعين من 22دي للغش والفساد، تم معاقبة  التي أنشئت للتصالمعنية بإجراءات المشتريات،

 مخططا 20 تحقيقا وحددت أآثر من 222وأآملت فرقة العمل، منذ إنشائها، إجراء . قبل اإلدارة
 .جوهريا للتزوير والفساد

 للعمل بصفة خبير استشاري 2006وبدأت اللجنة االستشارية المستقلة للمراجعة، المنشأة في عام 
يناير / آانون الثاني1ة العامة على الوفاء بمسؤولياتها الرقابية، العمل في ولمساعدة الجمعي

 .وأصدرت تقريرها السنوي األول
على  التصاالت وتكنولوجيا المعلوماتأبريل، قدم األمين العام إستراتيجيته الخاصة با/وفي نيسان

وفي آانون . حدة إلى األمانة العامة لألمم المتإلى الخمس المقبلة مدى السنوات الثالث
 . مكتب االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتديسمبر، أنشأت الجمعية العامة /األول

 لألمانة العامة لألمم تخطيط موارد المؤسسةووافقت الجمعية العامة على إطار الحوآمة لتنفيذ نظام 
تقرير مكتب : آما اعتمدت الجمعية أيضا قرارات بشأن. المتحدة ومكاتبها في جميع أنحاء العالم

خدمات الرقابة الداخلية وأنشطته؛ وتعزيز التحقيقات؛  والتقرير بشأن عمل وحدة التفتيش المشترآة 
؛ واألمن والتعافي من الكوارث خطة المؤتمرات؛ و2008 وبرنامج العمل لعام 2007لعام 

من أجل إلى تنسيق وتحسين نظم المعلومات في األمم المتحدة واستمرارية األعمال؛ والحاجة 
 . االستخدام األمثل وسهولة الوصول إليها من جانب جميع الدول

لسياسة المتعلقة أما فيما يتعلق بالقضايا األمنية، فقد أعادت الجمعية العامة التأآيد على أهمية ا
وطلبت إلى األمين العام آفالة بسالمة وأمن الموظفين العاملين باألمم المتحدة على نطاق المنظومة 

 إبالغ موظفي األمم المتحدة والموظفين اآلخرين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذ العمليات أن يتم
. وأن يعملوا وفقا لهامدونة قواعد سلوك بشأن إبالغا صحيحا التي أسندت األمم المتحدة والياتها 

متحدة موظفي األمم السالمة وأمن اهتمام خاص ل إيالءعلى ضرورة  أيضاآما شددت الجمعية 
على وجه وعمليات بناء السالم، و في عمليات حفظ السالماألفراد المرتبطين بها المشارآين و

  .المعينين محليا العاملين في المجال اإلنسانيالخصوص 
 العام، واصلت الجمعية العامة، من خالل لجنة الخدمة المدنية الدولية، استعراض هذاوخالل 

 واعتمدت توصيات اللجنة المتعلقة ام األمم المتحدة الموحدنظظروف الخدمات بالنسبة لموظفي 
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ظروف الخدمات بالنسبة لموظفي الفئة ؛ ومنحة التعليم؛ وتسوية مقر العمل؛ والتنقل والمشقةببدل 
من  ومستوى بدالت األطفال والمعالين منهجية والدنيا؛/جدول المرتبات األساسية؛ والفنية وما فوقها
 .الدرجة الثانية

قت الجمعية العامة على مقترحات األمين العام لتبسيط ترتيبات األمم المتحدة التعاقدية وواف
 مجموعة تنص المقترح،  وبموجب النظام.2009يوليه / تموز1ومواءمة شروط الخدمة ابتداء من 

 ثالثة أنواع من، وتشمل موظفي األمم المتحدة لعقد واحد على النظام اإلداري للموظفين من واحدة
 .وتعيينات مستمرة، لمدة محددة تعيينات مؤقتة، وتعيينات :تعيينات وهيال

شروط خدمة وتعويض أعضاء محكمة العدل الدولية والقضاة : وقد أعد األمين العام تقريرا بشأن
العاملين في المجال وقضاة المحاآم الدولية المتخصصين؛ وسالمة وأمن موظفي األمم المتحدة و

 الموظفين المدنيين الدائمين لحفظ السالم؛ التعاقدية ومواءمة شروط الخدمة؛ و؛ والترتيباتاإلنساني
النظام األساسي أنشطة مكتب األخالقيات؛ والتعديالت على استقدام الموظفين والتوظيف؛ وو

 . ؛ وتعدد اللغات؛ وتنقل الموظفين؛ وتشكيل موظفي األمانة العامةللموظفين
توظيف الموظفين المقدمين دون مقابل؛ و: لعام تقريرا بشأنوباإلضافة إلى ذلك، أعد األمين ا

المتقاعدين؛ والخبراء االستشاريين واألفراد المتعاقدين؛ وتدابير تحسين موازنة التوزيع الجغرافي 
امتحانات ؛ وإصالح إدارة الموارد البشرية؛ وللمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

؛ والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين؛ والسفر والمسائل ذات ةالتوظيف التنافسية الوطني
 .الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصلة؛ و

وآجزء من تنفيذ نظام إقامة العدل الجديد في األمانة العامة، اعتمدت الجمعية العامة النظام 
 1ابتداء من محكمة األمم المتحدة لالستئناف لتبدأ العمل األساسي لمحكمة األمم المتحدة للنزاعات و

 عنبشأن تقارير األمين العام إجراءات واتخاذ بدراسة الجمعية أيضا قامت آما . 2009يوليه /تموز
المساءلة الجنائية لموظفي ؛ والسلوك الجنائي واإلجراءات التأديبية؛ وأمين المظالممكتب أنشطة 

 .لموفدين في بعثاتاألمم المتحدة وخبرائها ا
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