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مستخلص الحولية

مستخلص

بالعربيـة



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

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

إخالء مسؤولية:

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

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

متطوعون تابعون لربنامج متطوعي األمم املتحدة ويعملون عرب اإلنرتنت مع إدارة 

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

من حولية األمم املتحدة. 

مستخلص

بالعربيـة
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                                                                         ان. السلم واألمن الدولي1
  

، ؛ صنع السالم وبناء السالم، ؛ البعثات السياسية وبعثات 1970منع نشوب النزاعات، ؛ تنفيذ إعالن عام تعزيز السلم واألمن الدولّيان، : 
اإلرهاب تهديدات للسلم واألمن الدوليين، ؛   ، ؛2005، ؛ قائمة باملكاتب السياسية ومكاتب بناء السالم لعام 2005بناء السالم يف عام 

عراض شامل لعمليات حفظ السالم، ؛ جوانب عاّمة لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، ؛ العمليات استعمليات حفظ السالم، ؛ الدويّل، ؛ 
 واإلدراية لعمليات حفظ السالم، ، ؛ اجلوانب املالية2005، ؛ قائمة بعمليات عام 2005يف عام 

 

  
  . أفريقيا                                                                                             2

  
رواندا، مجهورية أفريقيا الوسطى،  بوروندي، مجهورية كونغو الدميقراطية،تعزيز السلم في أفريقيا، . وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، 
نيجرييا، توغو، القرن األفريقّي، السودان، الصومال، -بيساو، كامريون-غرب أفريقيا، قضايا إقليمية، كوت ديفوار، ليبرييا، سيرياليون، غينيا

 املتحدة، فريقي ومنظومة األممزميبابوي، موريتانيا، التعاون بني االحتاد األقضايا أخرى، أثيوبيا، -إريترييا

 

  
  . األمريكتان                                                                                        3



  
الواليات املتحدة، اجلماعة -نيكاراغوا، كوبا-كوستاريكاهايتي، قضايا أخرى، الوضع يف أمريكا الوسطى، ؛ غواتيماال، أمريكا الوسطى، 

 األمريكية، مركز املراقب.-يبرييةاأل
 

  
  . آسيا والمحيط الهادئ                                                                             4

  
الوضع يف العراق، بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، جلنة األمم املتحدة للرصد العراق، تننفيذ اتفاقية بون، العقوبات، أفغانستان، 

برنامج النفط مقابل الغذاء: جلنة التحقيق املستقلة الرفيعة املستوى، الكويت، -العراقوالتحقق والتفتيش وأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
مكتب األمم املتحدة يف ليشتي، -تيمورواألشخاص املفقودون، صندوق جلان األمم املتحدة للتعويض، أسرى احلرب واملمتلكات الكويتية 

باكستان، كوريا، قريغستان، منغوليا، ميامنار، بابوا غينيا اجلديدة، -كمبوديا، اهلندمسائل أخرى، ليشيت، متويل عمليات األمم املتحدة، -تيمور
 إيران، أوزباكستان، االجتماعات اإلقليمية.-ة املتمحدةطاجيكستان، التيبت، اإلمارات العربي

 

 

  
  . أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط                                                       5

  
: تنفيذ اتفاق السالم، ؛ بعثات االتحاد األوروبي في البوسنة البوسنة والهرسك، يوغوسالفيا السابقة، عمليات األمم المتحدة، 

: 486: احلالة يف كوسوفو، ؛ جورجيا،: بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا،. أرمينيا وأذربيجان، قربص، والجبل األسود،والهرسك،. صربيا 
؛ منطقة البحر األبيض املتوسط،  خرى،: تعزيز األمن والتعاون يفأ بعثة املساعي احلميدة، ؛ قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص،. قضايا

 التعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،.

 

  
  . الشرق األوسط                                                                                    6

  
؛ املساعدة املقدمة عملية السالم،: الوضع العام، ؛ األراضي الفلسطينية المحتلة،. قضايا متعلقة بفلسطين،: الجوانب العامة، 

 ؛ اجلمهورية العربية السورية،. عمليات حفظ السالم،،. األونرواللفلسطينيني، ؛ 
 

  
  . نزع السالح                                                                                        7

  
؛ هيئة نزع السالح، ؛ ، مؤمتر نزع السالح،. نزع السالح النووي،: آليات األمم املتحدةدور األمم المتحدة في مجال نزع السالح،: 

كمة استفتاح واتفاقات ثنائية وتدابري أحادية أخرى، ؛ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ؛ حظر استخدام األسلحة النووية، ؛ فتاوى حم
جمال نزع السالح وعدم ،: معاهدة حظر االنتشار، ؛ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ؛ التعددية يف قضايا عدم االنتشارالعدل الدولية،. 

. األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( املناطق اخلالية من األسلحة النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ؛ضمانات ؛ 6237االنتشار، 
االجتار غري املشروع ن بشأ برنامج عمل،: األسلحة التقليديةوالكيميائية،: األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية(، ؛ األسلحة الكيميائية،. 

؛ األلغام 667اتفاقية األسلحة التقليدية املفرطة الضرر والربوتوكوالت املتعلقة بذلك، ؛ نزع السالح العملي، ؛ الشفافية،  ،باألسلحة الصغرية
، ؛ حقوق اإلنسان وأمن ةنزع السالح والتنمي؛ وث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،،: منع حدقضايا نزع السالح األخرىاملضادة لألفراد،. 

 



نزع ،: برنامج دراسات نزع السالح،. الدراسات والمعلومات والتدريباإلنسان ونزع السالح، ؛ احلد من التسلح واتفاقات نزع السالح،. 
 .: أفريقيا، ؛ آسيا واحمليط اهلادئ، ؛ أوروبا، ؛ أمريكا الالتينيةالسالح على الصعيد اإلقليمي،

  
  وأمنية أخرى                                                                      . قضايا سياسية8

  
 احمليط جنوبالقارة القطبية اجلنوبية، الجوانب العامة لألمن الدولي،: دعم الديمقراطيات،. الجوانب اإلقليمية للسلم واألمن الدوليين،: 

،: شؤون األمم المعلومات،: عقد للقضاء على االستعمار، ؛ بورتوريكو، ؛ أقاليم قيد االستعراض،. إنهاء االستعمار. احمليط اهلندي األطلسي،
استخدام ،. العلم والتكنولوجيا في سياق األمن الدولي ونزع السالحاملتحدة اإلعالمية، ؛ املعلومات واالتصاالت يف جمال األمن الدويل،. 

يذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف ،: تنفالفضاء الخارجي في األغراض السلمية
 ،.آثار اإلشعاع الذرياألغراض السلمية، ؛ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ؛ اللجنة الفرعية القانونية،. 

 

  
  

  الجزء الثاني: حقوق اإلنسان
  

                                                                   . تعزيز حقوق اإلنسان            1
  

، ؛ مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،. جلنة حقوق اإلنسان، ؛ ؛ اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان آليات األمم المتحدة،:
: اجلوانب العامة، ؛ عهد احلقوق املدنية والسياسية والربوتوكوالن اإلنسان،صكوك حقوق تعزيز اإلجراءات املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان، 

اقية القضاء االختياريان، ؛ عهد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ؛ اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، ؛ اتف
،: أنشطة أخرىقوق الطفل، ؛ اتفاقية العمال املهاجرين، ؛ اتفاقية اإلبادة اجلماعية، ؛ على التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري، ؛ اتفاقية ح

تعزيز العمل من  املؤسسات الوطنية والتدابري اإلقليمية، ؛األطفال وثقافة السالم، ؛ التثقيف حبقوق اإلنسان، 1993متابعة املؤمتر العاملي لعام 
 أجل محاية حقوق اإلنسان،.

 

  
  حقوق اإلنسان                                                                             . حماية 2

  
التعصب الثقايف،  ؛ أنماط أخرى من التعصب،األشكال املعاصرة للعنصرية، ؛ 2001متابعة املؤمتر العاملي لعام العنصرية والتمييز العنصري، 

؛ قضايا أخرى،. احلق يف الدميقراطية،احلق يف تقرير املصري،  إقامة العدل،  الحقوق المدنية والسياسية،التمييز ضد األقليات، التعصب الديين، 
حلق يف السكن الالئق، ؛ احلق يف ،: احلق يف التنمية، ؛ الفساد، ؛ الفقر املدقع، ؛ احلق يف الغذاء، ؛ االحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 التعليم، ؛ شؤون بيئية وعلمية، ؛ احلق يف الصحة اجلسدية والنفسية، ؛ الرق والقضايا ذات الصلة، ؛ الفئات الضعيفة،.

 

  
  انتهاكات حقوق اإلنسان. 3
  

مجهورية كوريا الشعبية، إيران، ميامنار، تركمنستان، أوزباكستان، آسيا، كولومبيا، كوبا، األمريكتان، ؛ ،السودان، أفريقيا،، الجوانب العامة
 لبنان، األراضي احملتلة من قبل إسرائيل.الشرق األوسط، بيالروس، قربص، أوروبا، 

 



  
  

  الجزء الثالث: قضايا اقتصادية واجتماعية
  
  السياسة اإلنمائية والتعاون االقتصادي الدولي .1

  
؛ القضاء على الفقر، ؛ العلم والتكنولوجيا ألغراض ؛، التنمية املستدامة، ؛ التنمية والتعاون االقتصادي الدويلالعالقات االقتصادية الدولية،: 

مجموعات ،: جلنة السياسة اإلمنائية، ؛ اإلدارة العامة،. السياسة اإلنمائية واإلدارة العامة،. االتجاهات االقتصادية واالجتماعيةالتنمية،. 
 ،: أقل البلدان منواً، ؛ الدول اجلزرية النامية، ؛ البلدان النامية غري الساحلية، البلدان اجلبلية الفقرية،.البلدان ذات الحاالت الخاصة

 

  
                                . األنشطة التنفيذية من أجل التنمية                               2

  
األمم املتحدة اإلمنائي  اجمللس التنفيذي لربنامجأنشطة على صعيد المنظومة،. التعاون التقني من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،: 

تعاون تقني وإدارة الربامج، ؛ التمويل،.  ؛ ختطيط1032وصندوق األمم املتحدة للسكان، ؛ األنشطة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
التعاون ؛،: حساب التنمية، ؛ أنشطة األمم املتحدة، ؛ مكتب األمم املتحدة للشراكات، ؛ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، آخر

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

 

  
  . المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة                                   3

  
،: االنتعاش االقتصادي والتنمية يف المساعدات االقتصادية الخاصةاألنشطة اإلنسانية،. ، ؛ ؛ تعبئة املوارد، التنسيقالمساعدات اإلنسانية،: 

 : التعاون الدويل، يف حاالت الكوارث،.االستجابة للكوارث،أفريقيا، ؛ املساعدات االقتصادية األخرى،. 
 

  
  . التجارة الدولية والتمويل والنقل                                                               4

  
: السياسة املالية، ؛ متويل التنمية، ؛ االستثمار والتكنولوجيا التمويل،جيع وتيسري التجارة، ؛ السلع،. تش؛  السياسة التجارية،التجارة الدولية،: 

 ،.قضايا األونكتاد المؤسسية والتنظيمية ،: النقل البحري، ؛ نقل البضائع اخلطرة،.النقلوالقضايا املالية ذات الصلة،. 
 

  
  دية واالجتماعية اإلقليمية                                                 . األنشطة االقتصا5

  
،: االجتاهات آسيا والمحيط الهادئ،. التعاون اإلقليمي، ؛ 2005التعاون اإلقليمي،. أفريقيا،: االتجاهات االقتصادية، ؛ األنشطة في عام 

، ؛ املسائل 2005،: االجتاهات االقتصادية، ؛ األنشطة يف عام أوروبا، ؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 2005االقتصادية، ؛ األنشطة يف عام 
، ؛ املسائل الربناجمية 2005،: االجتاهات االقتصادية، ؛ األنشطة يف عام أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيالربناجمية والتنظيمية،. 

 ، ؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية،.2005األنشطة يف عام ،: غربي آسياوالتنظيمية،. 

 

  



  . الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط                                                   6
  

  ،.رسم اخلرائط،. املوارد الطبيعية، ؛ الطاقةالطاقة والموارد الطبيعية،: 
  

  . البيئة والمستوطنات البشرية                                                                  7
  

،: متابعة مؤمتر األمم املتحدة المستوطنات البشرية،. ؛ األنشطة البيئية، االتفاقيات واآلليات الدولية، ؛ برنامج األمم املتحدة للبيئةالبيئة،: 
 ،.2001)املوئل الثاين( ودورة اجلمعية العامة االستثنائية لعام  1996لعام  للمستوطنات البشرية

 

  
  . السكان                                                                                            8

  
  .األنشطة السكانية األخرى،،. األمم المتحدة للسكان، صندوق 1994متابعة مؤتمر السكان والتنمية لعام 

  
  . السياسة االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية                              9

  
،: منع الجريمة والعدالة الجنائية. ،التنمية الثقافية، ؛ األشخاص ذوو اإلعاقة، ؛ التنمية االجتماعيةالسياسة االجتماعية والقضايا الثقافية،: 

للحدود الوطنية، ؛  مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر للجرمية، ؛ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ؛ برنامج منع اجلرمية، ؛ اجلرمية املنظمة العابرة
 تنمية الموارد البشريةاسرتاتيجيات ملنع اجلرمية، ؛ معايري وقواعد األمم املتحدة،. 

 

  
                                                                               . النساء              10

  
: اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، ؛ جلنة وضع املرأة، ؛ ،. آليات األمم المتحدة،5بيجين + ؤتمر العالمي الرابع حول المرأة متابعة الم

 املعهد الدويل للبحث والتدريب،.صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ؛ 
 

  
  المسنون                                                               األشخاص . األطفال والشباب و 11

  
األشخاص ،. الشباب. صندوق األمم املتحدة للطفولة،، ؛ 2002 متابعة دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل لعاماألطفال،: 

 ،.2002،: متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة لعام المسنون
 

  
  . الالجئون والمشردون                                                                        12

  
،: قضايا الالجئين ومساعدتهم،. حماية املسائل املالية واإلدارية؛ ، ،: السياسات الربناجميةالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 احلماية، ؛ تدابري املساعدة، ؛ األنشطة اإلقليمية،.

 

  



  . الصحة والغذاء والتغذية                                                                     13
  

؛ الصحة  احلصول على األدوية؛ مبادرة دحر املالريا،  التبغ، ، ؛ ؛ الوقاية من اإليدز والسيطرة عليه، 2005مؤمتر القمة العاملي لعام الصحة،: 
 ،.التغذية،: املعونة الغذائية، ؛ األمن الغذائي،. األغذية والزراعةالعامة العاملية، ؛ السالمة على الطرق،. 
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 مقدمة  
يتيح يل هذا التقرير الشامل عنن أعمنال املنظمنة، فرصنة كنل عنام، السنتعراض التقندم  -1

الذي أحرزته األمم املتحدة يف بلوغ أهداف امليثناق املتمثلنة يف صنون السنالم واألمنن 
العالقننننات الوديننننة بننننني النننندول؛ وحتقيننننق التعنننناون النننندويل يف حننننل النننندوليني؛ وتنميننننة 

املشنننناكل االقتصننننادية واالجتماعيننننة والثقافيننننة واإلنسننننانية؛ وتشننننجيع احننننرتام حقننننوق 
اإلنسنننان واحلرينننات األساسنننية للجمينننع. ويتطلنننب النجننناح يف حتقينننق مقاصننند األمنننم 



ومنننن اجملتمنننع  املتحننندة االلتنننزام والننندعم الكننناملني منننن جاننننب الننندول األعضننناء فيهنننا،
 املدين والقطاع اخلاص، فضال عن شعوب العامل.

 

وقد شهد العام املنصنرم تقندما كمنا شنهد نكسنات، لنيس بالنسنبة لألمنم املتحندة  -2
فحسننننب وإمنننننا للعننننامل أيضننننا. وكاننننننت هننننناك تطننننورات إ ابيننننة يف جمننننال السنننننالم 
واألمننننننن، منهننننننا انتهنننننناء الصننننننراع بننننننني الشننننننمال واجلنننننننوب يف السننننننودان، وإجننننننراء 
انتخابنننننننات دميقراطينننننننة يف أفغانسنننننننتان والعنننننننراق، وحتسنننننننن العالقنننننننات بنننننننني اهلنننننننند 
وباكستان. وتقوي هذه التطورات تصميمنا على مواصلة منا نبذلنه منن جهنود يف 

 حاالت الصراع األخرى.
 

وقند جسننمت اهلجمننات اإلرهابيننة األثيمننة النيت وقعننت يف مصننر والعننراق واململكننة  -3
دا الشمالية وغريهنا حجنم خطنر اإلرهناب. ولنيس املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلن

هنناك سننبب أو اعتقناد ميكننن أن يننربر اسنتخدام اإلرهنناب والعننف العشننوائي ضنند 
املنندنيني. واإلرهنناب لنننيس نتننان ديننن بعيننننه أو إيديولوجيننة بعينهننا، كمنننا أنننه لنننيس 
موجهنننا إىل بلننندان معيننننة دون غريهنننا أو شنننعب معنننني دون سنننواه. إننننه هتديننند لننننا 

 على اجملتمع الدويل أن يواصل العمل معا من أجل مواجهته ودحره.مجيعا، و 
 

وإىل جاننننب اجلهنننود النننيت تبنننذهلا املنظمنننة لصنننون السنننالم واألمنننن، ال ينننزال تعزينننز  -4
التنمية املستدامة هو حمور أعمالنا. وجيلننا هنو أول جينل تتنوافر لنه املعرفنة واملنوارد 

أي عنننذر لنننرتك منننا يزيننند علنننى للقضننناء علنننى الفقنننر املننندقع، ومنننن   مل يعننند هنننناك 
بلينننون منننن إخوانننننا منننن بنننين البشنننر يف هنننذه احلالنننة. وي عننند حتقينننق أهنننداف إعنننالن 
األلفيننة، الننذي وافقننت عليننه مجيننع النندول األعضنناء كمخطننط إلقامننة عننامل أفضننل 

شنكل بيف القرن احلادي والعشنرين، منن صنميم مهمتننا العاملينة. ومنن املشنّجع يل 
االلتزامنننننات النننننيت تعهننننند هبنننننا منننننؤخرا االحتننننناد األورو  خننننناص، يف هنننننذا الصننننندد، 

وجمموعنننة الثمانينننة بشنننأن املسننناعدة اإلمنائينننة الرمسينننة وإلغننناء النننديون. وعلنننى مجينننع 
الدول، املتقدمة النمنو ومنهنا النامينة، أن تقنوم بواجبهنا ثنو تكثينف الكفناح ضند 



إلمنائيننة الفقننر واملننرض. وال بنند لنننا مننن بننذل جهنند عنناملي ضننخم لبلننوغ األهننداف ا
ورة أكثنر تكنافؤا بنني وضمان تقاسم فوائند العوملنة بصن 2015لأللفية حبلول عام 

 .شعوب العامل
 

اجتاحنننت كارثنننة التسنننونامي بشنننكل مل يسنننبق  ٢٠٠٤ويف كنننانون األوليديسنننمرب  -5
بلننندا عنننرب قنننارتني.  ١٤لننه نظننري منطقننة احملنيط اهلننندي فنشننرت املنننوت والنندمار يف 

ة وجننود اجتنناه مننزعج خننالل العيقنند املاضنني يشننري إىل أن عنندد مننن وأكننندت الكارثننن
يف املائة تقريبا. وقد أعطى تندفق  ٥٠يقتلون نتيجنة للكنوارث الطبيعينة زاد بنسبة 

املنندين والقطننناع اخلنناص واألفننراد، والتعبئننة السننريعة  اجملتمننعالنندعم مننن احلكومننات 
ين آمننننننل أن يصننننبح التننننندفق للمننننوارد، منوذجنننننا جدينننندا لالسننننننتجابة اإلنسنننننانية. وإ

تنننذى بنننه يف االسنننتجابة لألزمنننات اإلنسنننانية  ـ  العنناملي للتضننامن والسنننخاء منوذجنننا 
 .األخرى اجلارية أو املقبلة

 
ومننن أسننف أن انتهاكننات حقننوق اإلنسننان مننا زالننت مسننتمرة يف أثنناء كثننرية منننن  -6

ومن الواضح أن األمنر ال ينزال يتطلنب بنذل جهنود ضنخمة حنن  يصننبح  . العنامل
متتنع اجلميننع حبقننوق اإلنسنان أمنرا واقعننا. فاملأسنناة الننيت وقعننت يف دارفننور ومعاننناة 
السنننكان املننندنيني املروعنننة متنننثالن واحننندة منننن أفظنننع انتنننهاكات حقنننوق اإلنسنننان. 

مننننم املتحنننندة جهنننودا بطولينننة منننن أجننننل تقنننندمي وقنننند بننننذلت وكنننناالت منظومننننة األ
املسننننناعدات اإل نسنننننانية للسنننننكان. وتننننندعم األمنننننم املتحننننندة اجلهنننننود الننننيت يبننننذهلا 
االحتنناد األفريقنني الننذي تقنندم قواتننه املسننناعدة حلماينننة السنننكان منننن التعنننرض ملزيننند 

احملكمننة  منن الفظائع. وقد سنرين أن جملنس األمنن وافنق اآلن علنى أن يطلنب مننن
اجلنائينننننة الدولينننننة أن تقننننوم بنننندور أساسنننني يف حماسنننننبة املتنننننهمني بارتكننننناب جنننننرائم 

تعنننين اجملتمنننع الننندويل  هننننااحلننننرب. فأزمننننة دارفننننور ليسننننت جمننننرد مشنننكلة أفريقينننة، أ
 .بأسره

 
وخننالل العننام املاضنني، احتننل إصننالح األمننم املتحنندة مكانننة بنننارزة علنننى جننندول   -7

تدابري اإلصالح امللموسننة الننيت اختننذت منننذ أن أصننبحت  أمينننا وأفضت  .أعمنايل



، إىل جعننننل األمننننم املتحنننندة بالفعننننل منظمننننة أكثنننننر فعالينننننة ١٩٩٧عامنننننا يف عنننننام 
وكفناءة. فاملنظومنة اآلن أكثنر اتسناقا، ويف الوقت احلاضر باتت عناصنرها املتبايننة 

ثري ممنا يتعنني القينام بنه لتكيينف تعمل على ثو أفضل. غري أنه ال ينزال هنناك الكن
 .هياكل املنظمنة وثقافتنها املؤسسنية منع التوقعنات اجلديندة والتحنديات اجلديدة

 
ويف آذاريمننننارس املاضنننني، قننننّدمت  إىل النننندول األعضنننناء جمموعننننة مننننن املقرتحننننات  -8

تبسننة مننن ديباجننة وهني عبننارة مق ،ح"جنو منن احلرينة أفسن "يف  يف تقريري املعننون
ميثنننناق األمننننم املتحننندة. وطارحنننت مقرتحنننات جريئنننة لكنهنننا ممكننننة التحقينننق فيمنننا 
يتعلننق بالتنمينننة واألمنننن وحقنننوق اإلنسننان، فضنننال عنننن جمموعنننة منننن اإلصنننالحات 
املؤسسنننننية تشنننننمل األجهنننننزة احلكومينننننة الدولينننننة، وإدارة األمانننننة العامننننة، وتنسننننيق 

األوسنع نطاقنا . وآمنل أن يتخننذ الزعمنناء منن مجينع الندول  منظومة األمم املتحندة
األعضنناء يف األمننم املتحنندة يف االجتمنناع العنننام الرفينننع املسنننتوى للجمعينننة العامنننة 
املزمننننع عقننننده يف نيويننننورك يف أيلوليسننننبتمرب، قنننننرارات ملموسنننننة لتحسنننننني رخننننناء 

ذاهتننننا بوصننننفها أداة  الشنننننعوب وأمننننننها وكرامتهننننا يف كننننل مكننننان، ولتعزيننننز املنظمننننة
 لتحقيق هذه األهداف النبيلة.

 
وإننين أقندم تقرينري السننوي التاسنع هنذا وفقنا للميثناق، آمنال يف أن يصننبح احل لننم  -9

املتجسننننند يف امليثنننننناق، بملقامننننننة عننننننامل أكثننننننر أمنننننننا ورخنننننناء وعنننننندال، حقيقننننننة واقعننننننة 
 للجمينع منن خنالل جهودنا اجلماعية.

 الفصل األول
   تحقيق السالم والألمن

عملننت األمننم املتحنندة خنننالل العنننام بنننال كلنننل يف أثننناء املعمنننورة منننن أجنننل مننننع  -10
نشنننوب الصنننراعات وحلنننها وتوطيننند أركنننان السنننالم. وكاننننت األدوات املسنننتخدمة 
مننننننن أفغانسننننننتان إىل بورونننننننندي، ومنننننننن العنننننننراق إىل السنننننننودان، ومنننننننن هننننننناييت إىل 

ق األوسننط، متنوعنننة بتننننوع الظنروف. وقند بنذل مبعنوثيي مسناعيهم احلمينندة الشننر 
منننن أجنننل التوصنننل إىل اتفاقنننات سنننالم أو سنننعيا ملننننع تصننناعد النننننزاعات إىل حننند 



يفضننننني إىل العننننننف. ون شنننننر حفظنننننة السنننننالم يف منننننناطق الصنننننراع بأعننننداد قياسننننية 
يعملنننون ال منننن أجنننل تنننوفري األمنننن  -د وضنننمن عملينننات مركبنننة ومتعنننددة األبعنننا

هم وإعننادة  فحسب ولكنن أيضنا منن أجنل ننزع سنالح املقناتلني السننابقني وتسننـر
إدمنننننناجهم؛ والسنننننماح بنننننالعودة اآلمننننننة واملسنننننتدمية لالجئنننننني واملشننننننردين داخليننننننا؛ 

، وإجننننننراء وتقننننندمي املسننننناعدة للبلننننندان النننننيت مزقتننننننها احلننننننرب، وصننننننياغة الدسنننننناتري
االنتخابننات، وتعزيننز حقننوق اإلنسننان وسننيادة القنننانون. وقامنننت وكننناالت األمنننم 
املتحننننندة وصنننننناديقها وبراجمهنننننا بتكينننننف مسننننناعداهتا وفقنننننا لالحتياجنننات اخلاصنننة 

 .ما بعد الصراع جملتمعات
 

 منع نشوب الصراعات وصنع السالم
 

 تكننن املخنناطر أكننرب وال التحننديات النننيت يواجههنننا السنننالم واألمنننن العاملينننان مل -11
النندويل مسننؤولية مشننرتكة  اجملتمننعأعظنننم يف أي مكننان منهننا يف العننراق. ويتحمننل 

وحيويننة مننن أجنننل حتقينننق عمليننة انتقننال ناجحننة ت فضنني إىل مصنناحلة وطنيننة وحينناة 
سننوى النجناح، سنواء للعننراق أو  أفضنل جلمينع العنراقيني . ولننيس هننناك مننن خينار

 .للعامل أمجع
وتبذل األمم املتحدة كل ما يف وسعها للمساعدة يف حتقيق ذلنك بقينادة ممثلنني  -12

اخلنننننناص يف العنننننراق وبعثنننننة األمنننننم املتحننننندة لتقنننننندمي املسنننننناعدة إىل العننننننراق، علننننننى 
نة جبنننهات خمتلفنننة عديننندة: منننن أجننل القيننام بعمليننة انتقننال سياسننني شننناملة وقائمنن
علنى املشناركة وشنفافة؛ وتقندمي املسناعدات مننن أجننل اإلعمننار والتنمينننة واإلغاثنننة 
اإلنسنننننننانية؛ وتعزينننننننز محاينننننننة حقنننننننوق اإلنسنننننننان، واملصننننننناحلة الوطنينننننة، واإلصنننننالح 
القضنائي والقننانوين. وعلننى الننرغم منننن أن انعننندام األمنننن منننا زال ميثنننل عقبنننة، فننملنين 

ا س بال للعمل يف ظل الظنروف السنائدة مننن أجننل أن تضننطلع األمننم ألتمس دائم
 .املتحندة بأنشطتها

وإسنننننننننننهاماتنا يف عملينننننننننننة االنتقنننننننننننال السياسننننننننننني عديننننننننننندة ومسنننننننننننتمرة. ففننننننننننني  -13
، قننندمت األمنننم املتحننندة املسننناعدة منننن أجنننل عقننند منننؤمتر 2004آبيأغسننننطس 



ين املؤقنت. وقامنت األمنم املتحندة أيضنا بننندور وطننين   فيننه اختيننار امجللننس النوط
ا هتنننننننراق يف إدار قينننادي يف مسنننناعدة املفوضنننية العليننننا املسنننتقلة لالنتخابنننننات يف الع

يننننننة الننننننيت أجريننننننت يف كننننننانون الثاينييننننناير  . ٢٠٠٥الناجحننننننة لالنتخابننننننات التاـر
وتشننننننكيل احلكومننننننة وعقنننننب انعقننننناد اجلمعينننننة الوطنينننننة االنتقالينننننة يف آذاريمنننننارس 

االنتقالينننننة يف نيسنانيأبرينننننل، دخنننننل االنتقنننننال السياسننننني للعنننننراق مرحلنننننة حامسنننننة. 
وتسننناعد األمنننم املتحنندة العننراقيني علننى صننياغة دسننتور دائننم واالسنننتعداد إلجنننراء 
اسنتفتاء علنى الدسنتور و إجنراء انتخابات من أجل تشنكيل حكومنة دائمنة وفقننا 

 (.2004) 1546ين النذي أينده جملنس األمنن يف قراره للجندول النزم
ويف املننننؤمتر النننندويل املعننننين بننننالعراق، النننننذي ع قننننند يف بروكسنننننل يف حزينرانييونينننننه  -14

بلندا ومنظمنة علنى الندور القينادي النذي تقنوم  ٨٠، أكد ممثلنو أكثنر منن ٢٠٠٥
حلكومننننننة بنننننه األمنننننم امل حتنننننندة يف دعننننننم العملينننننة السياسنننننية. كمنننننا رحبنننننوا بقننننننرار ا

االنتقاليننننة إنشنننناء آلينننننة تنسننننيق بنننننني املنننن اثنننني بقينننننادة العنننراق وبنننندعم منننن األمننننم 
دوين األمل يف أن يسناعد املنؤمتر علنى تكنوين زخنم منن أجنل تقاسنم  املتحدة. ـو

 .دويل أكرب ألعباء اإلعمار السياسي واالقتصادي للعراق
عمننال العنننف هبوطننا حننادا، هبطننت أ الفلسررطيني -الصراع اإلسررائيلي ويف  -15

حينث بعثت اإلجراءات الننيت اختننذها قننادة كننال اجلننانبني آمنناال جدينندة يف حتقيننق 
 ٨السننننالم . وقنننند أسننننفر اجتمننناع القمنننة النننذي ع قننند يف شنننرم الشنننني   صننننر، يف 

 نننا يف ذلنننك وقنننف أعمنننال  -عنننن جمموعنننة منننن التعهننندات  ٢٠٠٥شنباطيفرباينننر 
اء دورة إراقننننة هنننندف إىل إعننننادة بننننناء الثقننننة وإهتننن -األنشننننطة العسننننكرية العنننننف و 

الندماء. وعلنى النرغم منن عندم اسنتئناف املفاوضننات الرمسيننة، اتفننق الطرفنان علنى 
إجننراء مباحثننات مباشننرة لتنسنننيق االنسنننحاب اإلسنننرائيلي منننن قطننناع غنننزة وأجنننزاء 

  .تم يف آبيأغسطسمن مشال الضفة الغربية، املقرر أن ي
وبتفننناؤل مشنننوب باحلنننذر، رحبنننت  بنننالزخم اجلديننند إدراكنننا منننين الحتمنننال وقنننوع  -16

ا إىل إسننرائيل واألرض الفلسننطينية احملتلننة يف هبنتأخري. ويف زيارة قمنت نكسنات و 
، حضضنننت  اجلنننانبني علننى السنننعي إلحنننراز مزينند منننن التقننندم ٢٠٠٥آذاريمنننارس 

واملفاوضننننات املباشنننرة. ويف أياريمنننايو، عيننننت منسنننقا منننن خننننالل احلننننوار املباشننننر 
خاصنا جدينندا لعمليننة السنننالم يف الشنننرق األوسننط وممنننثال شخصننيا لننندى السنننلطة 



ذا هبنت األمنم املتحندة أيضنا معنية . وظلنية ومنظمنة التحرينر الفلسنطينيةالفلسنطين
م يف الشننننرق األوسننننط، موعننننة الرباعيننننة للسننننالجملمننننر مننننن خننننالل اشننننرتاكها يف ااأل

ويف  .٢٠٠٤الفننننننننرتة مننننننننننذ أيلنوليسنننننننننبتمرب النننننننننيت اجتمعننننننننت  ننننننننس مننننننننرات يف 
قمننننت بتعينننني مبعنننوث خننناص معنننين بفنننك االرتبننناط بغنننزة.  ٢٠٠٥نيسنانيأبريننننل 

وعلننى الننرغم مننن حتسننن املنننناظ للسنننالم، ظللنننت أعننرب عننن القلننق البننالغ بسننبب 
. وردا علننى طلننب مننن ن الناحينننة اإلنسنننانيةنن أثنننر مننناجلننندار اإلسنننرائيلي ومنننا لنننه منن

  .اجلمعية العامة، اقرتحت إطارا لسجل لقيد األضرار النامجة عن اجلدار
 1559 وأصنننبح لبننننان حمننننط اهتمننننام دويل عقننننب اختنننناذ جملننننس األمننننن للقننننرار -17
يف أيلوليسنننننبتمرب واالعتنننننداء التفجنننننريي املننننننروع الننننننذي راح ضننننننحيته (، 2004)

ر آخنننرون يف بنننريوت يف شباطيفرباينننن 20السننننابق رفيننننق احلرينننري و وزراءرئننننيس النننن
 1559وقنننننننند مسيننننننننت مبعوثننننننننا خاصننننننننا لتنفيننننننننذ قنننننننرار جملنننننننس األمنننننننن . 2005

النننذي طلنننب يف مجلنننة أمنننور، انسنننحاب القنننوات األجنبينننة مننن لبنننان (، 2004)
نان وحل املليشيات ونزع سالحها. وخلن  فرينق خننرباء عسننكريني أوفدتننه إىل لبنن

نيسننانيأبريل، وفقننا لقصننارى قدرتننه، إىل أن األصننول العسننكرية السننورية  هنايننةيف 
بت متامننننا مننننن لبننننان، باسنننتثناء منطقنننة حدودينننة متننننازع عليهنننا. وقننند أعننندت  س ننحي
الفرينننننننق يف حزيرانييونيننننننننه الستيضنننننننناح املنننننننزاعم النننننننيت تقنننننننول باسنننننننتمرار عناصنننننننر 

 .االستخبارات السورية يف العمل يف البلد
ر اغتينننال السنننيد احلرينننري، النننذي وقنننع قبنننل عنننندة أشننننهر فقننننط مننننن إجننننراء وأثنننا -18

االنتخابننننات الربملانينننة املقنننررة خمننناوف منننن ارتنننداد لبننننان إىل منننا كنننان يسننننوده مننننن 
ع ننف يف املاضني. وطلنب إيّل جملس األمن، يف معرض إدانتنه لالعتنداء، أن أقندم 

احلننادث ومالبسنناته وعواقبننه.  إليننه تقريننرا علننى وجننه االسننتعجال عننن أسنننباب هننذا
ويف غضننننون أيننننام أوفنننندت بعثننننة لتقصنننني احلقننننائق خلصننننت إىل وجننننوب أن تقننننوم 

س علننى ذلننك، وطلنب جمللنووافننق ا سننتقل يف اجلرميننة.جلنننة دوليننة بننملجراء حتقيننق م
. يف التحقينننق يف عملينننة النننتفجري إنشنناء هننذه اللجنننة ملسننناعدة السنننلطات اللبنانينننة

لننننول حزيرانييونينننه كاننننت جلننننة األمنننم املتحننندة الدولينننة املسننننتقلة للتحقيننننق قنننند وحب
وقنند اسنننتجبت  أيضنننا لطلنننب مننننن احلكومنننة اللبنانيننننة  ل. ها بالكامنننبننندأت عملننن

بتقنندمي مسننناعدة انتخابينننة وذلنننك بنشنننر بعثننة ملسننناعدة السنننلطات علنننى التحضنننري 



نال مننراقيب االنتخابننات الندوليني. وكنان إجنراء لالنتخابنات الربملانينة، وتنسنيق أعم
هننذه االنتخابننات يف املوعنند املقننرر وعلننى ثنننو موثنننوق عنصنننرا أساسنننيا يف مرحلننننة 
انتقالينننننة ي عنننننرب فيهنننننا الشنننننعب اللبنننننناين عنننننن تصنننننميمه علنننننى تشنننننكيل مسنننننتقبله 

 .وتعزيننز مؤسساته السياسية واستعادة سيادته الكاملة
كنننننانون   ٩بنننننالتوقيع يف  السررررودانوفيمننننا يتعلننننق بأفريقيننننا، حتقننننق إجننننناز كبننننري يف  -19

الثناينيينننناير علننى اتفنناق السنننالم الشنننامل بنننني احلكومنننة واحلركنننة الشنننعبية لتحرينننر 
السننننودان . وقنننند أهنننننى هننننذا االتفنننناق قتنننناال دام عقنننندين بننننني الشننننمال واجلنننننوب 

وخنالل املفاوضنات، قندم مستشنناري  ص.األشننخا أدى إىل قتننل وتشننريد ماليننني
ا اهليئنننة احلكومينننة الدولينننة هبنناخلننناص الننندعم للطنننرفني وجلهنننود الوسننناطة النننيت تقنننوم 

املعنينة بالتنمينة )إيغنناد(. وأتنناح االتفنناق إنشنناء بعثننة األمننم املتحنندة يف السننودان، 
السننودان، الننيت كانننت قنند أنشننئت يف  لتحنل حمنل بعثنة األمنم املتحندة املتقدمنة يف

للتحضري لعملينة حفننظ السننالم املنتظننرة، فضننال عننن تقنندمي  ٢٠٠٤حزيرانييونيه 
دعنننننم إضنننننايف للطنننننرفني يف األشنننننهر األخنننننرية املفضنننننية إىل توقينننننع اتفننننناق السنننننالم. 

ينننننن ة حلكومننننننة وكنننننان منننننن املشنننننجع يل عنننننند حضننننننوري مناسننننننبة أداء الننننننيمني التاـر
متننوزييولينننه بناخلرطوم، تعهنند الننرئيس عمننر حسنننن  ٩الوحننندة الوطنينننة اجلدينننندة يف 

أ. البشننننري والسننننيد جننننون غننننارانغ النائننننب األول للننننرئيس، اللننننذين كانننننا بننننناألمس 
خصننننمني، بالسننننعي لتحقيننننق مشنننناركة سياسننننية أوسننننع نطاقننننا يف احلكومننننة املؤقتننننة 

ابعنة اجلهنود لتحقيننق السننالم واملصنناحلة يف مننناطق السننودان الننيت ال فضنال عنن مت
ا عندم االسنتقرار والصنراع. وكاننت الوفنناة املأسنناوية املفاجئننة للسننيد هبينزال يفتك 

متوزييوليننه وبعنند مضنني ثالثننة أسننابيع فقننط  ٣٠غنننارانغ النائنننب األول للننرئيس يف 
طمنأنتين إىل حند بعيند، مننذ ذلنك التناري ،  ومنع ذلك، .خسارة فادحة للسنودان
احلركنننة الشننننعبية لتحريننننر السنننودان خلنننف الننندكتور غنننارانغ  هبننناالسننرعة النننيت عيننننت 

القائند سننالفا كننري، رئيسننا للحركننة، وتنصننيبه بعنند ذلننك نائبننا أول لنرئيس مجهورينة 
سننرعة وبصنورة السودان. ومما كان له أمهية بالغة، أن الطنرفني أكنندا مننن جدينند، ب

 .رمسية التزامهما بتنفيذ اتفاق السالم الشامل
غنري أن إحننالل السننالم بننني الشننمال واجلنننوب مل ينننه احلالننة املؤملننة السنننائدة يف  -20

بالسننودان حيننث تقننوم األمننم املتحنندة، وسننط االنتننهاكات  دارفررورمنطقنة غنرب 



بتقننننندمي مسننننناعدات إنسنننننانية املسننننننتمرة حلقننننننوق اإلنسنننننان ووقنننننف إطنننننالق الننننننار، 
ضننخمة للسننكان الننذين تعرضنننو ا ملعاملنننة وحشنننية. كنننذلك قامنننت األمنننم املتحننندة 
بنشناط بندعم وتشنجيع االحتنناد األفريقنني يف جهننوده للتوسننط مننن أجننل التوصننل 
إىل اتفناق سنالم يف دارفنور منن خنالل عملينة أبوجنا، ويف نشننره للقنوات وللشنرطة 

صند وقنف إطننالق النننار وحتسننني حالننة األمننن يف املنطقننة . وكننان أداء من أجل ر 
بعثة االحتاد األفريقي جديرا باإلعجاب يف ظل ظروف صننعبة بدرجننة غننري عاديننة 

العننننف الرهيبننننة و  نننوارد حمنندودة. ونتيجنننة لننذلك، توقفنننت إىل حنند بعينند أعمننننال 
بعثنة االحتناد األفريقني. غنري أن  هبناتعمنل ا املنطقننة يف األمناكن النيت هبنالننيت م نيننت 

احلالة يف دارفور ما زالت ال تطناق، رغنم أنين كنننت قنند وجنندت عوامننل مشننجعة 
ريف الصننننننراع منننننننن الوفننننننناء خنننننننالل زينننننننار  للمنطقنننننننة يف أيناريمنننننننايو. وال بننننننند لطننننننن

مكتمنل  سنالمما وضنمان سنالمة املندنيني وبنذل كنل جهند إلبنرام اتفناق هتبتعهندا
نن لألمننننن احلقيقنننني أن يسننننتتب وعندئننننذ فقننننط ميكننن .٢٠٠٥الوجنننوه بنهاينننة عنننام 

م. وكننان توقيننع إعننالن املبننادئ هتور أن يشننرعوا يف إعننادة بننناء حينناسنننكان دارفننول
متنوزييولينننه،  ثابنننة  ٥لتسننوية الصننراع السنننوداين يف دارفنننور، النننذي   يف أبوجنننا يف 

اه الصننننحيح. إذ ـننندد اإلعنننالن شنننكل املفاوضنننات املقبلنننة خطننننوة هامننننة يف االجتنننن
بشنننننننأن قضنننننننايا مثنننننننل الوحننننننندة ، والننننننندين، وتقاسنننننننم السنننننننلطة، وتقاسننننننم الثننننننروة، 

  .والرتتيبات األمنية، واملسألة الرئيسية املتعلقة باستخدام األراضي وملكيتها
دارفنننور عنننندما واختنننذ جملنننس األمنننن موقفنننا هامنننا إزاء اإلفنننالت منننن العقننناب يف  -21

م جرائم احلرب إىل احملكمنة اجلنائينة الدولينة. هتإحالة  ٢٠٠٥قنرر يف آذاريمارس 
وينبغننني للمحكمننننة أن تفيننند منننن األسننناس النننذي أرسنننته منننن قبننننل جلنننننة التحقيننننق 
الدولينننة النننيت ق منننت بملنشنننائها. وباإلضنننافة إىل ذلننك، قننام مفننوض األمننم املتحنندة 

ومستشننننننناري اخلننننننناص املعنننننننين  ننننننننع جرميننننننة اإلبننننننادة السننننننامي حلقننننننوق اإلنسنننننننان، 
اجلماعية، بزيارة دارفور بنناء علنى طلنيب وقنندما توصننيات إىل جملننس األمننن بشننأن 
محاية املندنيني ومننع وقنوع انتهاكنات جسنيمة حلقنوق اإلنسنان والقنانون اإلنسناين 

 .الدويل
مننؤمتر املصنناحلة  جتددت اآلمال يف حتقينق السنالم بعنند أن اختننتم الصومالويف  -22

بتشنننننكيل  ٢٠٠٤الوطنينننننة الصنننننومالية أعمالنننننه بنجننننناح يف تشنننننرين األوليأكتنننننوبر 



حكومننننة احتاديننننة انتقاليننننة مقرهنننا ننننريو . وقننندمت األمننننم املتحنننندة النننندعم لعمليننننة 
التفننناوض بقينننادة اهليئنننة احلكومينننة الدولينننة املعنينننة بالتنمينننة. وط لنننب مننننها أن تقنننوم 

ور قينننادي يف تنسنننيق الننندعم الننندويل منننن أجنننل تنفينننذ أحكننام امليثنناق االحتننادي بننند
االنتقننايل الننذي متخننض عنننه املننؤمتر. وعلنننى النننرغم منننن أن هنننذا هنننو أمشنننل ج هننند 
ي بنننذل حننن  اآلن لتحقينننق السنننالم، حنننال انعننندام األمنننن والرتاعنننات املسنننتمرة دون 

نتقاليننننة إىل الصنننننومال. وإدراكنننننا منننننين للحاجنننننة إىل انتقنننننال احلكومننننة االحتاديننننة اال
قينادة منن األمننم املتحنندة ذات مسنتوى أرفنع، ق منت بتعينني ممثنل خناص، سننيتوىل 

 .رئاسنة مكتنب األمنم املتحندة السياسني املوسع للصومال
يف كننننانون تقنننندما  أوغنررررداوأحنننرزت اجلهنننود املبذولنننة إلهنننناء العنننننف يف مشننننال  -23

بانعقننننناد أول اجتمننننناع يننننننتم وجهننننننا لوجننننننه بننننننني حكومننننننة  ٢٠٠٤األوليديسنننننمرب 
تلننننك اجلهننننود،  ٢٠٠٥و اسننننتمرت يف عننننام ". جنننيش الننننرب للمقاومننننة"أوغنننندا و

النننننيت يسنننننرها وسنننننيط وطنننننين وحصنننلت علنننى الننندعم منننن األمنننم املتحنننندة وجهننننات 
 .عاما ١٩إ ناد حنل سلمي للصراع الذي دام ندف هبمنع الندويل جملتأخنرى يف ا

ويف بعض البلدان األفريقية شنوهت أعمنال العننف عملينات االنتقنال السياسني  -24
ممنننا حننندا بنناألمم املتحنندة وغريهننا إىل بننذل جهنننود املسننناعي احلميننندة ملننننع تصنننعيد 

نادرات املنازعننننات إىل صننننراعات مسنننننلحة. وقننننندمت األمنننننم املتحننننندة الننننندعم للمبنننن
ا اجلماعننننة االقتصنننادية لننندول غنننرب أفريقينننا واالحتننناد هبنناإلقليميننننة الننننيت اضننننطلعت 

 توغرررواألفريقننني لكفالنننة احتنننرام القواعننند الدسنننتورية خنننالل العملينننة االنتقالينننة يف 
بعند الوفناة املفاجئنة للنرئيس غناسننينغيب إيادميننا. ونشننطت مسنناعي األمنم املتحندة 

يف تعزيننز عمليننة  بيساو وجمهوريرة أفريقيرا الوسرطى -غينيا الل السالم يف إلح
 -االنتقنننال السنننلمي يف هنننذين البلننندين. وقننند أوفننندت مبعوثننننا خاصننننا إىل غينيننننا 

بيسننننننناو، للمسننننننناعدة يف كفالننننننة إجننننننراء انتخابننننننات رئاسننننننية سننننننلمية وشننننننفافة يف 
 .حزيرانييونيه

منننن أجنننل  الكررراميرون ونيجيريرررانيت وواصننلت  العمننل عننن كثننب منننع رئيسننني دولنن -25
تسنننننننوية نزاعهمننننننا اإلقليمنننننني بالوسننننننائل السننننننلمية. ويف اجتمنننننناع ثالثنننننني ع قنننننند يف 
أياريمايو، جندد يل الرئيسنان التزامهما باملضي قندما بالعملينة وفقنا حلكنم حمكمنة 



 نغينيررا االسرررتوائية وغرررابو العدل الدولية. كما واصنلت األمنم املتحندة مسنناعدة 
 .يف الوسنناطة الراميننة إىل تسننوية نزاعهمننا بشننأن جزيننرة مبانييه

عقند اجتماعننات منتظمننة لرؤسنناء مكاتننب لغرب أفريقيا وواصل ممثلي اخلاص  -26
لبعثننننة  ٢٠٠٤األمنننم املتحننندة يف املنطقنننة وفقننا ملنننا ط لنننب منننه يف تقرينننر متوزييولينننه 

م الدبلوماسننية الوقائيننة الننيت يضنننطلع . وتننابع مهنناأفريقيررا غرررربجملنننس األمنننن إىل 
اء التننننوتر يف عنننندة بلنننندان، مننننع القيننننام يف الوقننننت نفسننننه هننننا للمسنننناعدة علننننى إهبننن

أيضنا بملشنراك اجلماعنة االقتصنادية لنندول غننرب أفريقيننا، واحلكومنات، ومنظمنات 
ة ملنع نشنوب املدين، واجلهات املاثنة يف وضنع اسنرتاتيجية إقليمينة متكاملن اجملتمع

 .الصراعات
، حتمننل املننندنيون وطنننأة القتنننال املسنننتمر. وإذ بلنننغ عننندد املشنننردين كولومبيرراويف  -27

داخليننننننا ثننننننو مليننننننونني، فننننننملن الوضننننننع مل يتحسننننننن. وازدادت أعمننننننال العنننننننف يف 
احمللينننة.  اجملتمعنناتال سننيما االعتننداءات علننى  ،٢٠٠٥النصنننف األول منننن عنننام 

جهننننود إحننننالل السننننالم مل تفنننننض إىل اسنننننتئناف املفاوضنننننات.  ومننننن املؤسننننف أن
وبينمننننا مسحننننت  بانتننننهاء واليننننة مستشنننناري اخلنننناص يف نيسنانيأبرينننل، نظنننرا لعننندم 
تنننوافر منننناظ منننوات إلجنننراء مباحثنننات سنننالم، أعلننننت بوضنننوح أن مسنناعي األمننم 

 .املتحدة احلميدة ال تزال متاحة لكولومبيا
عننننننام  هناينننننةيف  غواتيمرررررراالنتهنننننت أعمنننننال بعثنننننة األمنننننم املتحننننندة للتحقنننننق يف وا -28

سننوات منن الندعم املتفناين لعمليننة السننالم يف  10حينث أمتت بنجناح  ،2004
غواتيمنناال. واتفقننت مفوضننية األمنننم املتحنندة حلقننوق اإلنسنننان مننع احلكومننة علنننى 

ة لتعزينننننز حقننننننوق اإلنسننننننان وسننننننيادة إنشنننننناء مكتننننننب يف غواتيمنننننناال ك ليننننننة متابعنننننن
القنننانون. ومنننن الناحينننة األخنننرى، رفضنننت احملكمنننة الدسنننتورية اتفاقنننا أ بنننرم يف عنننام 

بننننننني احلكومننننننة واألمننننننم املتحنننننندة إلنشنننننناء جلنننننننة حتقيننننننق خاصننننننة بشننننننأن  2004
 .اجلماعات غري املشروعة واملنظمات األمنية السرية

توقفنننننت مسننننناعيي احلميننننندة عقنننننب نتنننننائج اسنننننتفتاء نيسنانيأبرينننننل،  قررررربرصويف  -29
نننر. ويف أواخنننر أيناريمننننايو  وشنننجعت مجينننع األطنننراف علنننى االفننننراط يف فتنننرة تفكر

قننام وكيننل األمننني العننام للشننؤون السياسننية بزينننارة  ،2005وأوائنننل حزينرانييونينننه 



نظننر مجيننع األطننراف بغيننة مسنناعد   قنننربص واليوننننان وتركينننا للتأكننند منننن وجهننات
مسناعيي احلميندة يف  هبناعلى حتديد درجنة األولويننة واملننوارد والكثافننة الننيت سنأتابع 

 املستقبل.
الهنرررررررد ومننننننا زلننننننت أجنننننند تشننننننجعا يف التقنننننندم الكنننننننبري املطننننننرد الننننننذي أحرزتننننننه  -30

هلامنة باحلننافالت يف حوارمهنا الثننائي. وكنان بندء تشنغيل خدمنة النقنل ا وباكسرتان
علنى طنول خنط املراقبنة بنادرة سنالم قوينة. وقنند أكنند يل  ٢٠٠٥يف نيسنانيأبرينل 

زعيمنننا البلننندين التزامهمنننا بالعمنننل علنننى حننل مجيننع القضننايا املعلقننة،  ننا يف ذلننك 
 .قضيتا جامو وكشمري

، تبننننذل منظومننننة األمننننم املتحنننندة جهننننودا مننننن أجننننل تعزيننننز وجودهننننا نيبررررالويف  -31
علنننى االسننتجابة للحالننة املتنندهورة النامجنننة عنننن اسنننتمرار الصنننراع واألزمنننة  وقننندرهتا

نننندوين األمننننل يف أن يفضنننني إنشنننناء مهمننننة مراقبننننة تضننننطلع ا هبننن السياسننننية . ـو
مفوضنننننننية األمنننننننم املتحننننننندة حلقنننننننوق اإلنسننننننننان إىل حتسنننننننينات يف حالنننننننة حقنننننننوق 

مباحثنننات السنننالم. ويف االتصننناالت  اإلنسنننان، ممنننا ميكنننن أن يعنننزز بالتنننايل فنننرص
النننيت أ جريهنننا منننع امللنننك غياننننندرا، أواصنننل احلنننث علنننى العنننودة الفورينننة إىل احلكنننم 
الدسننننتوري وأكننننرر اإلعننننراب عننننن اسننننتعداد األمنننننم املتحننننندة للمسننننناعدة يف حنننننل 
الصننننراع بالوسننننائل السنننلمية. وكجنننزء منننن هنننذه اجلهنننود، قنننام مستشننناري اخلنننناص 

متنوزييولينننه واجتمننننع بامللنننك غيانننننندرا،  ١٥إىل  ١٠رة نيبنننال يف الفتننننرة منننن بزينننا
وكبننننار املسننننؤولني باحلكومننننة، وزعمنننناء األحننننزاب السياسنننية، وبقطننناع شنننامل منننن 

 .النيبايل اجملتمعممثلي 
زادت حالننة انعنندام األمننن، حينننث وقنننع جّيشنننان  سياسننني  آسرريا الوسررطىويف  -32

غيزسنننننننتان يف آذاريمننننننننارس وتفجننننننننرت أعمنننننننال العنننننننننف يف أوزبكسننننننننتان يف يف قري 
أيناريمنننايو. وأبلغنننت  أعضننناء جملنننس األمنننن بننناعتزامي إنشننناء مركنننز األمنننم املتحننندة 
اإلقليمني للدبلوماسنية الوقائينة يف آسنيا الوسنطى، يف تركمانسنتان ملواجهننة انعنندام 

نز التعناون بشنأن طائفة من القضايا، بدءا منن مكافحنة األمنن املتزايند وكنأداة لتعزي
االجتننننار باملخنننندرات واإلرهنننناب وانتنننننهاء بتعزينننننز املؤسسنننننات الدميقراطيننننة واحننننرتام 
حقنننننوق اإلنسنننننان. ويف طاجيكسنننننتان، اختنننننذت احلكومننننننة مزينننننندا مننننننن اخلطننننننوات 



لتوطينننند أركننننان السنننننالم  سنننناعدة منننننن مكتننننب األمننننم املتحننننندة لبننننناء السنننننالم يف 
 .اجيكستانط

، ٢٠٠٥يف كنننننانون الثناينيينننننناير  سرررررري النكررررراا إىل هبننننوخنننننالل زينننننارة قمنننننت  -33
شنننجعت القيننام بتعهنند مجننناعي للتعنننايف منننن كارثنننة التسنننونامي النننيت حلنننت  نطقنننة 
احملنننيط اهلنننندي و تنشنننيط عمليننة السننالم. وواصننلت األمنننم املتحننندة تقننندمي الننندعم 

تسنننناندها حكومننننة الننننرويج مننننن أجننننل إحينننناء مفاوضننننات للجهننننود املبذولننننة الننننيت 
السنالم، و هني تقنف علنى أهبنة االسنتعداد للمسنناعدة يف هنذه العملينة علنى أي 

 .ثو الزم
واليتنننننننها بنجننننننناح يف  بوغانفيرررررررلواختتمننننننت بعثنننننننة منننننننراقيب األمنننننننم املتحننننننندة يف  -34

وتنصننننيب أول  عقنننب إجنننراء انتخابنننات سننننلمية وشننننفافة ٢٠٠٥حزينرانييونيننننه 
حكومنننة متمتعنننة بننناحلكم النننذا  يف بوغانفينننل. وبتحقينننق هنننذه اإلجننننازات تكنننون 

 .بوغانفينل قند وصنلت إىل معلنم رئيسني علنى طريق عملية السالم
، وإن كننان ذلننك بنندون ميانمرراروقد واصلت بذل جهنود املسناعي احلمينندة يف  -35

مبعنوثي اخلناص منن زينارة البلند مننذ آذاريمننارس إحنراز تقدم ي ذكر. إذ مل يتمكن 
واجتمعنننت بكبننري اجلنننراالت ثننان شننوي، رئنننيس جملنننس الدولنننة للسنننالم  .٢٠٠٤

والتنمينننننة، وذلنننننك أثنننننناء انعقننننناد منننننؤمتر القمننننة اآلسننننيوي األفريقنننني يف جاكرتننننا يف 
 .نيسانيأبرينل وأكندت  علنى وجنوب أن تشنمل عملينة االنتقال مجيع األطراف

، ـنندوين األمننل يف جننناح حمادثننات السنننالم بنننني احلكومنننة وحركنننة إندونيسررياويف  -36
حتريننننر آتشننننيه الننننيت يقننننوم بتيسننننريها رئنننيس جملننننس مبننننادرة إدارة األزمنننننات والنننننرئيس 
السنابق لفنلنندا. وفيمنا يتعلنق بانتهاكنات حقنوق اإلنسنان اجلسنيمة النيت ارت كبننت 

أنشننننننننأت  جلنننننننننة خننننننننرباء مسننننننننتقلة يف ، ليشرررررررررتي -تيمرررررررررور يف  ١٩٩٩يف عنننننننننام 
شباطيفرباينر السنتعراض احملاكمنة علنى تلنك اجلنرائم. وقنندمت اللجننة تقريرهنا إيّل 

أياريمنننايو فأحلتنننه إىل جملنننس األمنننن. ومنننا زلنننت علنننى اعتقننننادي الراسنننن   هناينننةيف 
 .بوجوب تقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالة

. غنري أننه يسنرين شرب  الجزيررة الكوريرةوما زال يساورين القلنق بشنأن احلالنة يف  -37
أننننه بعنننند فنننرتة طويلنننة منننن اجلهنننود الدبلوماسنننية املكثفنننة الرامينننة إىل تنشنننيط عملينننة 



بيجننننني، أبننننندت احلكومنننننات املعنيننننة مرونننننة ونوايننننا طيبننننة واتفقننننت علننننى اسننننتئناف 
هنندي حلشنند املسنناندة الدوليننة احملادثننات السداسننية. وسأواصنننل بنننذل قصنننارى ج

هلننذا النننهج املتعنندد األطننراف الرامنني إىل جعننل شننبه اجلزيننرة خالينننة منننن األسنننلحة 
ا للمنظمنننة تعزينننز أنشنننطتها هبننالنووينننة. كمنننا سنننأحترى الطنننرق العملينننة النننيت ميكنننن 

 .اإلنسانية واإلمنائية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
، ينشط برنامج مشرتك بنني إدارة الشنؤون السياسننية وبرنننامج ويف األثناء نفسها -38

األمنننم املتحنندة اإلمنننائي، يف سننبعة بلنندان يف أفريقيننا وأمريكننا الالتينيننة وآسنننيا هننني: 
، يف تقننندمي املسننناعدة إكررروادور وبمبرررابوي وغانررا وغيانرررا وكينيرررا وناميبيرررا والررريمن

املنندين يف اكتسنناب املهنننارات  تمننعاجملللحكومنننات واألحنننزاب السياسنننية وأعضنناء 
الننننيت حتتاجهننننا مننننن أجننننل حننننل املنازعننننات بالوسننننائل السنننلمية قبننننل أن ت فضنننني إىل 
العننننف. وعلنننى صنننعيد آخنننر، عمنننل مستشننناري اخلننناص املعنننين  ننننع جرميننة اإلبننادة 

علننى  اجلماعية علنى وضنع نظنام لإلنننذار املبكننر باحلنناالت الننيت ميكننن أن تنطننوي
 .انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

فنملنين أعتننزم أن أقنندم يف تشننرين  ،٢٠٠٤وكما طلب مين جملنس األمنن يف عنام  -39
كامننل منظومننة ( يف  2000) 1325 أكتننوبر، خطننة عمننل لتنفيننذ القننرار /األول

نظمننة والنندول األعضنناء فيهننا س املجمللناألمنم املتحندة، وهنو القنرار النذي دعنا بننه ا
إىل إشنننننراك املنننننرأة علنننننى ثنننننو أكثنننننر منهجيننننة وعلننننى أعلننننى املسننننتويات يف جهننننود 

 .إحالل السالم واألمن الدوليني

 
 حفظ السالم وبناء السالم

 
جنننناء العننننام املاضنننني بتحنننننديات هائلنننننة ملهمنننننة األمنننننم املتحننننندة حلفنننننظ السنننننالم،  -40

ي. وبنننننننالرغم منننننننن ختفنننننننيض  ا إىلهتننننننحينننننننث ارتفنننننننع نطننننننناق عمليا مسنننننننتوى تننننننناـر
ليشنننيت، أنشنننأ جملنننس األمنننن عملينننة  -االلتزامنننات الرئيسنننية يف سنننرياليون وتيمنننور 

 ٠٠٠فننننرد يف السننننودان. وعمننننل قرابننننة  ١٠ ٠٠٠حفننننظ سننننالم جدينننندة قوامهننننا 
 ١٦يف مننننن األفنننننراد العسننننكريني وأفنننننراد الشننننرطة املدنينننننة واملننننوظفني املنننندنيني  ٨٠



عملية منن عملينات حفنظ السننالم ويف البعثننات السياسننية اخلاصننة يف أفغانسننتان 
 .ليشيت -وتيمور 

وقننند أزعجتنننين أمينننا إزعنننان منننا ورد منننن تقنننارير خنننالل السننننة عنننن ارتكننناب أفنننراد  -41
تنننننابعني لعملينننننات األمنننننم املتحننننندة حلفنننننظ السنننننالم ألعمنننننال االسنننننتغالل اجلنسننننني 

،  نا يف ذلنك يف مجهورينة الكونغنو الدميقراطينة. واالعتداء اجلنسي يف عدة بعثنات
وسننننت سياسننية عنندم التسننامح مطلقننا إزاء هننذه اجلننرائم وهنني تنطبننق علننى مجيننع 
األفننراد العنناملني يف عمليننات األمننم املتحنندة. وإنننين أشننجع النندول األعضنناء بقننوة 

 على دعم إنقاذ هذه السياسية يف الوحدات الوطنية التابعة هلا.
فهنني حتننديات هائلننة،  السررودانالننيت تواجننه العمليننة اجلدينندة يف أمننا التحننديات  -42

مننن خننارن  ن"مفسندي" بنالنظر إىل تعقد الوضع، واحتماالت التدخل منن جاننب
عملينننة السنننالم، ناهينننك عننن حجننم السننودان يف حنند ذاتننه كننأكرب بلنند يف أفريقيننا، 

ألرضننننننية. وعننننندم وجنننننود هياكنننننل أساسننننننية يف مننننننناطق كننننننثرية، وانتشننننننار األلغننننننام ا
يئنننة الظنننروف الالزمننة للعننودة اآلمنننة هتوسنننيكون منننن س نننبل توطيننند أركنننان السنننالم 

مالينني مننن املشننردين داخليننا.  ٤الجنئ وثنو  ٥٠٠ ٠٠٠واملسنتدمية ألكثنر منن 
وعلننننى الننننرغم مننننن هننننذه التحننننديات، شننننعرت بالتشننننجع إزاء التننننزام األطننننراف يف 

خننالل زيننار  للمنطقننة يف أيناريمنننايو. ولنننن يكنننون التنفينننذ اتفننناق السننالم الشننامل 
بنننننندون تكلفننننننة. وعلننننننى احلكومنننننات أن تفننننني بتعهنننننداهتا السنننننخية بتقننننندمي الننننندعم 

يف  ٢٠٠٥للسننودان، الننيت تعهنندت هبننا يف منننؤمتر املننناثني املعقننود يف نيسننانيأبريل 
 .أوسلو

ماركوسنننني  -ناق لينننننا ، مل ينفننننذ بعنننند كننننثري مننننن أحكننننام اتفنننكرررروت ديفرررروارويف  -43
وكاننننت العملينننة  .2003النننذي وقّعتنننه األطنننراف اإليفوارينننة يف كنننانون الثناينيينننناير

القننننوات املسننننلحة  2004يف تشننننرين الثنننناينينوفمرب  هبنننناالعسنننننكرية النننننيت قامننننت 
الوطنية لكنوت ديفنوار ضند مواقنع القوات اجلديدة يف مشال البلند، ومنا تنال ذلننك 

نال العنننننف يف أبينننندجان وغريهننننا،  ثابننننة ضنننربة شنننديدة لعملينننة السنننالم. مننننن أعمننن
وتعمنننل األمنننم املتحننندة بتعننناون وثينننق منننع االحتننناد األفريقننني واجلماعننننة االقتصنننادية 
لندول غنرب أفريقيننا منن أجنننل دعننم عمليننة السنننالم. وتقننوم عملينننة األمننم املتحننندة 

تقننننوم البعثننننة  راقبنننننة اسنننننتخدام  يف كننننوت ديفننننوار بنننندورهام يف تعزيننننز األمننننن. كمننننا



وسنننائط اإلعنننالم يف التحننريض علننى الكراهيننة والعنننف، فضننال عننن مراقبنننة حظنننر 
وأسننفرت  .2004األسنننلحة النننذي فرضنننه جملنننس األمنننن يف تشننرين الثنناينينوفمرب

رئننيس جنننوب أفريقيننا، بالنيابننة عننن االحتنناد األفريقنني  هبناجهود الوساطة اليت قام 
 6عنننننن توقينننننع اتفننننناق يف بريتورينننننا يف  ،2004زمنننننة تشنننننرين الثناينيننننننوفمرب بعننننند أ

نيسنانيأبرينننننل، يننننندعو األمنننننم املتحننننندة إىل القينننننام بننننندور رئيسننننني يف ننننننزع سنننننالح 
هم وإعننادة إدمنناجهم، والتحضنننري إلجنننراء االنتخابنننات الرئاسنننية،  احملنناربني وتسننـر

وبر، واستعادة األمن يف الشنمال. ومننع ذلننك، املقنرر أن تنتم يف تشرين األوليأكت
فنملن تنفينذ اتفناق بريتوريننا ميضنني بننبطء. ويف متنوزييوليننه، قمننت بتعننيني ممثننل سننام 
معنننننين باالنتخابننننننات يف كننننننوت ديفننننننوار، سنننننيقوم بالتصنننننديق علنننننى مجينننننع مراحنننننل 

 .هاالعملية االنتخابية والتحقق من حرية االنتخابات ونزاهتنها وشفافيت
، أ حننرز تقننندم م طّنننرد، بنندعم منننن بعثنننة األمننم املتحننندة يف ليربينننا وفرينننق ليبريراويف  -44

هم  األمنننم املتحننندة القطنننري، يف عملينننات ننننزع سنننالح احملننناربني السنننابقني وتسنننـر
وتأهيلننهم وإعننادة إدمننناجهم؛ ويف بننندء عملينننات عنننودة واسنننعة النطننناق لالجننننئني 

تشننرين األوليأكتننوبر  ١١ين داخلينننا. وال تنننزال االسننتعدادات النتخنناب واملشننرد
متضنننني يف مسننننارها، كمننننا أ حننننرز تقنننندم يف إعنننادة تشنننكيل دائنننرة الشنننرطة الليربينننة. 
وأحرزت حكومة ليربيا االنتقالينة الوطنيننة تقنندما بطيئننا يف اسنتعادة مقالينند اإلدارة 

مسناعدات مسنتمرة حن  ميكننها تقنندمي اخلنندمات  يف أثناء البلند . وسنتحتان إىل
األساسنننننية وبسنننننط سنننننلطتها علنننننى كامنننننل الدولنننننة، منننننع القينننننام يف الوقنننننت نفسنننننه 
 عاجلننننننننة الشنننننننواغل املتعلقنننننننة بانعننننننندام الشنننننننفافية يف حتصنننننننيل اإلينننننننرادات العامنننننننة 

 .واستخدامها
مننن ختفيضننات  ، بنرغم منا طنرأ عليهناسريراليونوواصلت بعثة األمم املتحدة يف  -45

إضننننافية يف األفننننراد، إحننننراز تقنننندم يف الوفنننناء باملعننننايري املرجعيننننة الننننيت حننننددها هلننننا 
تعزينز قندرة القنوات املسنلحة والشنرطة علنى صنون األمننن  :جملنس األمنن، وتشننمل

واال سنتقرار؛ وتعزيننز سننلطة الدولننة يف أثناء البلند؛ ومسناعدة بعثنة األمنم املتحندة 
وبعننند تقينننيم الوضننننع،  اجملننناورة. يون علنننى االنتشنننار الكامننننل يف ليربيننننايف سنننريال

أوصننيت بتمدينند وجننود بعثننة األمننم املتحننندة يف سنننرياليون لفتنننرة هنائيننة مننندهتا سننتة 
. وسننيتطلب األمننر وجننودا متكننامال ملنظومننة األمننم 2005عننام  هنايننةأشننهر حنن  



املتحدة بعند رحيل البعثة ملساعدة سرياليون على توطيد أركان السنالم. وقند عقند 
مكتنننب املستشنننار اخلننناص لشننؤون أفريقيننا، بالتعنناون مننع حكومننة سننرياليون، مننؤمترا 

يف فريتنناون يف الفننرتة  بشنننأن ننننزع السنننالح والتسنننريح وإعنننادة اإلدمننان واالسننتقرار،
حزيرانييونينه. وركنز املنؤمتر علنى دراسة مدى مسامهة بنرامج ننزع  ٢٣إىل  ٢١من 

السننالح والتسننريح وإعننادة اإلدمننان اجلاريننة مسننامهة حقيقينننة يف حتقيننق االسننتقرار، 
 .وحتديد الشروط املسبقة الالزمة لنجاح تلك الربامج

اخلنرون منن الطريننق املسنندود الننذي وصننل ويؤسنفين أننه مل يتحقنق أي تقندم يف  -46
. فقد منّدد جملنس األمنن منرتني والينة بعثنة األمننم الصحراء الغربيةإلينه الوضع يف 

املتحننندة لالسنننتفتاء يف الصننننحراء الغربيننننة، ومتتنننند هننننذه الواليننننة حاليننننا حنننن  هنايننننة 
سنننتعداد ملسنننناعدة وال أزال علنننى أهبننننة اال . ٢٠٠٥تشنننننرين األوليأكتنننننوبر 

األطراف يف املضي ثو إ اد حنل سياسني يتننيح لشننعب الصنحراء الغربينة ممارسنة 
حقه يف تقرير املصري. ويف نفس الوقننت، واصننلت بعثننة األمننم املتحنندة لالسنتفتاء 

ا بقينننادة مفوضنننية هبننيف الصننحراء الغربيننة تقنندمي النندعم لتنندابري بننناء الثقننة املضننطلع 
لشننننؤون الالجئننننني،  نننننا يف ذلننننك تبننننادل الزيننننارات األسننننرية بننننننني األمنننننم املتحنننندة 

 .الصنحراء الغربينة وخميمنات الالجئني يف منطقة تندوف باجلزائر
وقطعنننت عملينننة السنننالم يف بورونننندي شنننوطا بعيننندا، عقنننب نشنننر عملينننة األمننننم  -47

 ٢٠٠٥شنباطيفربايننننر  ٢٨.ويف  ٢٠٠٤يف حزينرانييونيننننه  بورونررردياملتحنننندة يف 
مننننن عملينننة األمننننم املتحنندة يف بورونننندي، أجننري بنجننناح االسننتفتاء علننننى ،بننندعم 

دسننننننتور مننننننا بعنننننند الفتننننننرة االنتقاليننننننة ، بعنننننند أن أرجنننننئ إجنننننراؤه منننننرتني. وأجرينننننت 
االنتخابننننات الطائفيننننة بنجنننناح يف حزيرانييونيننننه، علنننننى النننننرغم منننننن وقننننوع بعننننض 

ومننددت الفتننرة االنتقاليننة أعمال العنف يف مراكز االقرتاع يف مقناطعتني غننربيتني. 
.وحننننن   ٢٠٠٥آبيأغسننننطس  ٢٦الننننيت كننننان حمننننددا هلننننا ثننننالث سنننننوات حنننن  

حمننننارب سننننابق قنننند اشننننرتك يف برنننننامج  ١٠ ٠٠٠منتصنننف العنننام كنننان أكثننننر مننننن 
ننننننننزع السنننننننالح والتسنننننننريح وإعنننننننادة اإلدمننننننان. وصنننننندرت قننننننوانني بملنشنننننناء جننننننيش 

جديننننندين، وأجننننننزت عملينننننة التجميننننع يف أيناريمنننننايو. و  متكامنننننل وقنننننوة شنننننرطة 
تسننننننجيل األطنننننننراف واحلركننننننات املسنننننننلحة الننننننيت وقّعنننننننت اتفنننننناق أروشنننننننا للسننننننننالم 



واملصننننننناحلة بوصنننننننفها أحزابنننننننا سياسنننننننية. وسنننننننهل حتسنننننننن احلالنننننننة األمنينننننننة عنننننننودة 
 .الالجننئني واملشردين داخليا وإعادة إدماجهم

، علننى إريتريررا وإثيوبيرراالة اجلمود اليت تكتنف عملينة السننالم بننني واستمرت ح -48
الننرغم منن اهلنندوء النسنيب النذي سنناد املنطقنة األمنينة املؤقتنننة واملننناطق املتا ننة هلنننا. 
وواصنننلت بعثنننة األمنننم املتحننندة يف إثيوبينننا وإريرتينننا مراقبنننة املنطقنننة، وتولنننت رئاسنننة 

ية وتنسننننيق األنشنننطة اإلنسنننانية وأنشنننطة حقنننوق اإلنسنننان جلنننننة التنسننننيق العسننننكر 
ومننن احملننتم أن يبنندأ الطرفننان  . وأنشطة إزالنة األلغننام،  ننا يف ذلننك تطهننري الطننرق

حنننننوارا سنننننلميا ملعاجلنننننة القضنننننايا املعلقنننننة، واملضننننني يف نفنننننس الوقنننننت ثننننو ترسننننيم 
 .احلدود بدون إبطاء

علنى الننرغم مننن إحننراز احلكومننة االنتقاليننة ية، الكونغو الديمقراطويف مجهورينة  -49
بعنننننننض التقنننننندم يف بسننننننط سننننننلطتها، تعقنننننندت عمليننننننة تقاسننننننم السننننننلطة بسنننننننبب 

وأحننننننرز بعننننننض التقنننننندم يف التحضننننننري  . العالقنننننات اهلشنننننة بنننننني أعضنننننائها
لالنتخابننننات، علننننى الننننرغم مننننن عنننندم اعتمنننناد التشننننريعات الالزمننة. وعملننت بعثننة 

ظمننة األمننم املتحنندة يف مجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة علننى كفالننة اتفننناق اإلطننار من
الدستوري للبلد وقوانيه االنتخابيه مع املبادئ املقبولة دوليا . كما سناعدت علننى 

 ،2005أيناريمننايو  13تعزينز القندرة التنفيذينة للشنرطة الوطنينة الكونغوليننة. ويف 
مشنننروع دسنننتور سنننيطرح لالسنننتفتاء يف أواخنننر العنننام.  اعتمنننندت اجلمعيننننة الوطنينننة

كننانون األوليديسنننمرب.   هنايننةوجنرى متدينند الفتنننرة االنتقالينننة ملننندة سننتة أشننهر حنن  
 .حزينرانييونينه يف كينشاسا 20وبندأ تسنجيل النناخبني يف 

ومتكن حفظة السالم التابعون لألمنم املتحندة مننن اتبنناع هنننج أقننوى ثننو محايننة  -50
بنشنننننر  ،2004ندنيني بعننننند أن أذن جملنننننس األمنننننن، يف تشنننننرين األوليأكتنننننوبر املننن

فنرد إضنايف منن القننوات والشننرطة املدنيننة لتعزينننز قننندرة البعثنننة العسنننكرية  5,900
واألمنيننننننننة. وأسننننننننفر اقتننننننننران الضننننننننغط العسنننننننكري والسياسننننننني عنننننننن ننننننننزع سنننننننالح 

وممننا ينندعو لألسننف أن  .يف مقاطعنننة إيتنننوري منننن أفنننراد امليليشنننيات 14,000
 .فردا من حفظة السالم قتلوا أثناء تأديتهم لواجبهم 11

 2005وكنننننننان إعنننننننالن القنننننننوات الدميقراطينننننننة لتحرينننننننر روانننننننندا يف آذاريمنننننننارس  -51
اعتزامهننا التخلي عنن العننف والنندخول يف عمليننة نننزع السننالح والتسننريح وإعننادة 



 ثابنننننة تطنننننور هننننام. وعلننننى الننننرغم مننننن اسننننتعدادات بعثننننة منظمننننة األمننننم اإلدمنننننان 
املتحنننننندة يف مجهوريننننننة الكونغننننننو الدميقراطيننننننة إلعنننننادة احملنننننناربني املتننننننبقني التننننننابعني 
للقنننوات الدميقراطينننة لتحرينننر روانننندا إىل وطننننهم، مل ـنننرز أي تقنندم ملمنننوس مننننذ 

صنننننل مفوضنننننية األمنننننم املتحننننندة لشنننننؤون ذلنننننك اإلعنننننالن . ويف الوقنننننت ذاتنننننه، توا
الالجننننئني تقنننندمي املسنننناعدة مننننن أجننننل إعننننادة الالجننننئني الروانننننديني مننننن الغابننننات 

 .املطنرية يف اجلنزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل وطنهم
ن، ، اسنننتمر إحنننراز تقننندم يف تنفينننذ النقننناط املرجعينننة التفننناق بنننو أفغانسرررتانويف  -52

وذلنننك بنننندعم مننننن بعثننننة األمننننم املتحننندة لتقنننندمي املسنننناعدة إىل أفغانسننننتان. وتننننوىل 
النرئيس محيند قرضنناي وحكومننة جدينندة مقالينند األمننور يف كننانون األوليديسننمرب 

،عقنب إجنراء انتخابنات رئاسننية بنندون وقنننوع حنننوادث أمنينننة كنننبرية. ويف  ٢٠٠٤
ات الربملانيننننننننننة وانتخابننننننننننات احملافظننننننننات املقننننننننرر إجراؤهننننننننا يف أعقنننننننننناب االنتخابنننننننننن
،سننننننيكتمل يف وقننننننت الحننننننق مننننننن العننننننام إجننننننناز النقننننننناط  ٢٠٠٥أيلوليسنننننبتمرب 

املرجعينننننننة. غنننننننري أن مؤسسنننننننات األمنننننننن والعدالنننننننة األفغانينننننننة ومؤسسنننننننات تنننننننوفري 
العتمننننناد علنننننى اخلنننننندمات األساسننننية ال تننننزال علننننى درجننننة بالغننننة مننننن الضننننعف وا

امجلتمنع الندويل . ويتجنه إنتنان األفيون إىل التزايد. وبناء علنى ذلنك، فنملنين أفكنر 
يف احتمنننال وضنننع خطنننة ملنننا بعننند اتفننناق بننننون يننننتم إعننندادها بالتشننناور الوثينننق منننع 

 .السلطات األفغانية وشركائها الدوليني
زرق بننني إسنننرائيل وواصننلت قننوة األمننم املتحنندة املؤقتننة يف لبنننان مراقبننة اخلننط األ -53

وشننهدت السننة املاضننية عنددا حمنندودا منن االشنننتباكات املسننلحة بنننني  . ولبنننان
حننزب اا  وقننوات النندفاع اإلسنرائيلية، أسننفر أسنوأها عنن مقتنل جنندي إسننرائيلي 

وانتنهكت إسنرائيل مننرارا امجلننال اجلننوي  . وأحد مراقيب األمنم املتحندة العسنكريني
ان هنننناك تطنننور جديننند متثّنننل يف اختنننراق طنننائرات موجهنننة تابعنننة حلنننزب اللبنننناين وكننن

اا  اجملننننال اجلنننننوي اإلسنننننرائيلي منننننرتني. وواصنننننلت أننننننا وممثلنننننّي يف املنطقننننة حنننننث 
األطننننراف علننننى احتننننرام اخلننننط األزرق واالمتثننننال متامننننا اللتزاماهتنننا. وواصننننلنا أيضننننا 

كومننة اللبنانينة سننيطرهتا علنى اسننتخدام القننوة يف  تأكيند احلاجننة امللحنة ملمارسننة احل
 .كامنل أراضنيها ومنع وقوع أي اعتداءات من لبنان عرب اخلط األزرق



، واصننلت األمننم املتحنندة تقنندمي املسننناعدة منننن أجنننل بنننناء ليشررتي -تيمررور ويف  -54
القننننندرات يف جمننننال اإلدارة العامننننة وإنفنننناذ القننننوانني واحلكننننم النننندميقراطي وحقننننوق 

ن، حينننننث زاد الننننندور النننننذي تقنننننوم بنننننه وكننننناالت األمنننننم املتحننننندة يف هنننننذه اإلنسنننننا
ليشنننيت وعهننند  -اجملاالت. وأنشنأ جملنس األمنن مكتنب األمننم املتحننندة يف تيمنننور 

خلفنننا لبعثنننة  ،2006أينناريمنننننايو  20إلينننننه بوالينننننة مننننندهتا عنننننام واحننننند ينتنننننهي يف 
ليشننيت. وخفضنننت العمليننة منننرة أخننرى  -ندعم يف تيمنننور األمننم املتحننندة لتقنندمي النن

ونقحنت مهامهننا لتمكننني حنندوث انتقننال سننلس، لننندى انتنننهاء الوالينننة، منننن بعثنننة 
 .سياسنية خاصة إىل إطار للمساعدة اإلمنائية املستدامة

رصنند وقننف إطننالق النننار بنننني  جورجيرراوواصننلت بعثننة مننراقيب األمننم املتحنندة يف  -55
ورجي واألخبننننازي والعمننننل علننننى التوصننننل إىل تسننننوية سياسننننية شنننناملة اجلنننانبني اجلنننن

للصننننننراع. وبعنننننند أن أبنننننرزت االنتخابنننننات قينننننادة جديننننندة يف سنننننوخومي، اجتمنننننع 
واتفقنننا علنننى  ٢٠٠٥اجلانبنننان منننرة أخنننرى برعاينننة األمنننم املتحننندة يف نيسنانيأبرينننل 

تعلقننننننة بنننننناألمن وعنننننودة املشنننننردين والتعننننناون اسننننننتئناف احلننننننوار بشننننننأن املسننننننائل امل
 .االقتصادي

سنننلطات إضننننافية إىل  كوسررروفوونقلنننت بعثنننة األمنننم املتحننندة لنننإلدارة املؤقتنننة يف  -56
املؤسسننننننننات املؤقتنننننننة للحكنننننننم الننننننننذا . وأظهننننننننرت حكومننننننننة كوسننننننننوفو اجلدينننننننندة 

لسياسنة  واملؤسسنات املؤقتنة التزامنا أكنرب بتنفيذ معنايري كوسنوفو، النيت تعند أساسنا
دميقراطنننني  جمتمنننعإىل إرسننناء األسننننس  هتننندفالنننندويل يف كوسننننوفو، والننننيت  اجملتمنننع

متعندد األعنراق مسنتدام ميكنن أن يعنيش فينه اجلميننع بكرامننة وبنندون خننوف. ويف 
حزينرانييونينه قمنت بتعنيني مبعنوث خناص لتنفينذ اسنتعراض شنامل للوضننع يف   ٣

يف التقريننر الننذي قدمتننه مننؤخرا إىل بعثننة األمننم املتحنندة  كوسنوفو، كمنا هننو مننبني
أيناريمنننايو. و نننري  ٢٧لننإلدارة املؤقتنننة يف كوسنننوفو والنننذي أينننده جملنننس األمنننن يف 

)والبيانننننننات  ١٩٩٩( ١٢٤٤االضننننننطالع باالسننننننتعراض الشننننننامل وفقننننننا للقنننننننرار 
راض مننن إجننراء مشنناورات الرئاسنننية ذات الصنننلة مجللننننس األمننن. ويتننألف االسننتع

مننع األطننراف وامجلتمنننع الننندويل وهنننو واسنننع يف نطاقننننه حنننن  ميكننننن تقيننننيم احلالننننة 
 .الراهنننة والشننروط الالزمننة الختنناذ اخلطننوات احملتملننة التاليننة يف العملية



طالع االضنننننن هررررررايتيوواصننننننلت بعثننننننة األمننننننم املتحنننننندة لتحقيننننننق االسننننننتقرار يف  -57
بواليتنننها للمسنناعدة يف هتيئننة بيئننة آمنننة ومسننتقرة، ميكننن فيهننا املضنني بنننالعمليتني 

وبنالرغم منن اسنتمرار اإلجنرام، حتسننت األحنوال األمنينة  . الدسننتورية والسياسننية
ا القننننننوات والشننننننرطة هبننننعمومننننا بالتنننندريج عقننننب جننننناح ا لعملينننننات الننننننيت قامننننننت 

واألعمننال التحضننريية  .باالشننننرتاك مننننع الشننننرطة الوطنيننننة اهلايتيننننةالتابعتننننان للبعثننننة 
وحملينننة يف الربنننع الثالننث  جاريننة للمسنناعدة يف تنظنننيم انتخابنننات رئاسنننية وتشنننريعية

وقنننند أعنننناق عنننندم وجننننود إطننننار قننننانوين نننننزع سننننالح احملنننناربني . 2005م منننن عنننا
هم وإعنننادة إدمننناجهم. وفضنننال عنننن ذلنننك، احتفظنننت احلكومننننة  السننننابقني وتسنننـر

االنتقاليننننننة  وقفهننننننا الغننننننامض إزاء العسنننننكريني السنننننابقني. وظلنننننت حالنننننة حقنننننوق 
 .اإلنسان مدعاة للقلق البالغ

وأيد جملس األمن توصيا  بشأن تعديل مفهوم مسنتوى القننوة والعمليننات لقننوة  -58
فنننننراد ،  ننننا يف ذلنننننك ختفنننننيض عننننندد األقبرررررصاألمنننننم املتحنننندة حلفننننظ السننننالم يف 

العسنننكريني وزينننادة عنصنننر الشننرطة فيهننا. و  متدينند البعثننة وفقنننا للمفهنننوم اجلديننند 
 .٢٠٠٥كنانون األوليديسمرب   ١٥للعملينات وقنوام القنوة حن  

 
 

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية
 

أصبحت املنظمات اإلقليمينة شنريكا أساسنيا لألمنم املتحنندة يف تعزيننز السننال م  -59
نن الدوليني. وأتاح االجتماع الرفيع املستوى السادس الذي عقنند بننني األمننم واألم

 ٢٠٠٥متوزييولينننه  ٢٦و  ٢٥املتحنننندة واملنظمننننات اإلقليمينننة يف نيوينننورك، ينننومي 
 .فرصة هامة لتعزيز تلك الروابط

وكنان التعناون قوينا بدرجننة خاصننة يف أفريقيننا، حيننث اضننطلعت األمننم املتحنندة  -60
يف حاالت كثنرية بندور داعنم لعملينة صننع السنالم واالجننراءات الوقائيننة املضننطلع 
هبمنننننا منننننن جاننننننب االحتننننناد األفريقننننني واملنظمنننننات دون اإلقليمينننننة األفريقينننننة مثنننننل 

رب أفريقيننننننا واهليئنننننننة احلكوميننننننة الدوليننننننة املعنينننننننة اجلماعننننننة االقتصننننننادية لننننننندول غنننننن



بالتنميننننة. ويف دارفننننور وغريهننننا، شننننهدنا كيننننف تسننننهم عملينننة حفنننظ السنننالم النننيت 
ا املنظمنننات اإلقليمينننة إسنننهاما متنامينننا وقّيمنننا . وتعمنننل األمنننم املتحننندة هبننتضننطلع 

نر خليننننة األمننننم املتحنننندة واالحتنننناد األفريقنننني معنننناً علننننى ثننننو وثيننننق مننننن خننننالل نشننن
لتقنننننندمي املسننننناعدة يف أدينننننس أبابنننننا، ومنننننن خنننننالل التعنننننناون الوثيننننننق بننننننني املمننننننثلني 
اخلاصنننننني لكلتنننننا املنظمنننننتني يف اخلرطننننوم وعلننننى ثنننننو أوثنننننق علنننننى ارض الواقنننننع يف 
دارفنننننننور . ون فنننننننذت بنننننننرامج لتبنننننننادل املنننننننوظفني منننننننع االحتنننننناد األفريقنننننني واجلماعننننننة 

لننندول غنننرب أفريقيننننا، واملباحثننننات جاريننننة لوضننننع ترتيبننننات مماثلنننة منننع االقتصنننادية 
اجلماعننة االقتصننادية لننندول وسنننط أفريقينننا . وينطنننوي الننندور اإلقليمننني املتزايننند يف 
جمنننال حفنننظ السنننالم أيضنننا علنننى احتياجنننات جديننندة للتنسنننيق والتعننناون وتقننندمي 

لننى النحننو الننذي جننرت مناقشننته يف املسننناعدة منننن جاننننب الشننركاء اخلننارجيني، ع
بشنأن تعزينز قندرة أفريقينا علنى حفنظ  ٢٠٠٤تقريري املؤرظ تشنرين الثناينينننوفمرب 

السنننالم. ومننننن املهننننم تنميننننة هننننذه القنننندرة علننننى ثننننو مكمنننل ملنننوارد حفنننظ السنننالم 
 .الفريدة التابعة لألمم املتحدة اليت ال غىن عنها

رت أول مننننننؤمتر قمنننننننة لرؤسننننننناء دول ،حضنننننن ٢٠٠٤ويف تشننننننرين الثنننننناينينوفمرب  -61
وحكومننننات املنننؤمتر الننندويل املعنننين  نطقنننة البحنننريات الكنننربى، النننذي عقننند يف دار 
السننننالم برعايننننة األمننننم املتحنننندة واالحتننناد األفريقننني. وقننند اعتمننندت القمنننة إعنننالن 
مبننننادئ يتنننننناول القضننننن ايننننا املرتابطنننننة للسنننننالم واألمنننننن والتنميننننة واحلكننننم والشننننؤون 

 .نيةاإلنسا
وازداد التعنناون قننوة مننع االحتنناد األورو  خننالل العننام املاضنني، كمنننا يتجلنننى يف  -62

اجتمننننننننناع امجللنننننننننس األورو  يف  ٢٠٠٤حضنننننننننوري يف كنننننننننانون األوليديسنننننننننمرب 
بروكسننننننننننل، واالجتماعنننننننات النننننننيت عقننننننندها نائنننننننب األمنننننننني العنننننننام يف سرتاسنننننننبورغ 

مع مسنؤولني منن الربملنان األورو ، واملفوضننية  ٢٠٠٥ شنباطيفرباينر وبروكسنل يف
كمنا اسننتمر احلننوار علننى مسننتوى العمننل  . األوروبيننة، وجملننس االحتنناد األورو 

ممننننا يتننننيح تقاسننننم التقييمننننات السياسننننية وتشننننجيع قيننننام تنسنننيق أكنننرب علنننى أرض 
 .الواقع

الت االقتصننننننادية واالجتماعينننننننة. كننننننذلك، جننننننرى تكثيننننننف التعنننننناون يف امجننننننال -63
بنننننني املفوضنننننية  ٢٠٠٤فبموجنننننب اتفننننناق إطننننناري   التوصنننننل إلينننننه يف أيناريمنننننايو 



كياننننننات تابعنننننة لألمنننننم املتحننننندة،   حننننن  اآلن توقينننننع اتفاقنننننات   ١٠األوروبينننننة و 
برنننننامج شننراكة اسنننرتاتيجية منننع منظمننة العمنننل الدولينننة ومنظمنننة الصننننحة العامليننننة و 

األمنننننم املتحننننندة اإلمنننننننائي ومنظمنننننة األمننننننم املتحننننندة لألغذيننننننة والزراعنننة ومفوضننننية 
 .األمم املتحدة لشؤون الالجئني

وواصنلت األمننم املتحنندة واالحتنناد األورو  تعاوهنمننا يف عمليننات السننالم علننى  -64
وكوسننننننوفو بصننننننفة أرض الواقننننع،  نننننا يف ذلنننننك يف مجهورينننننة الكونغننننننو الدميقراطيننننننة 

خاصنننننة . وأكمنننننل ذلننننننك احلننننوار املسنننننتمر بشننننأن قضننننايا السياسنننننة  ننننا يف ذلنننننك 
اجتماعننننننا األمننننننم املتحنننننندة وجلنننننننة التوجيننننننه التابعننننننة لالحتنننننناد األورو  يف تشننننننرين 

 ومشننننناركة األمنننننم املتحنننندة يف، ٢٠٠٥وحزينرانييونينننننه  ٢٠٠٤فمرب الثناينيننننننو 
حتاد األورو  يف جمال حفنظ السننالم يف تشننرين لال ة"سيناريوهات مفرتض"دراسة 

 .٢٠٠٥األوليأكتوبر 
وزادت االتصنناالت بشنننأن السنننالم واألمنننن يف جننننوب شنننرق آسنننيا بنننني األمنننم  -65

املتحننندة ورابطنننة أمنننم جننننوب شنننرق آسنننيا. وسنننعت األمنننم املتحننندة ورابطنننة الننندول 
الصننننراعات. وو قمعننننت مننننذكرة  املسنننننتقلة إىل تعزينننننز التعنننناون يف جمننننال منننننع نشننننوب

تفننناهم هلنننذا الغنننرض بنننني مكتننننب األمننننم املتحننندة لبنننناء السنننالم يف طاجيكسنننتان 
 .واألمانة التنفيذية لرابطة الدول املستقلة

 
 اإلرهاب

 
دينند لكننل مننا تعمننل األمنننم املتحننندة منننن أجلنننه، أي، احتنننرام حقنننوق هتاإلرهنناب  -66

املدنيني، والتسامح بني الشنعوب واألمنم، وحننل اإلنسنان وسيادة القانون، ومحاية 
املنازعننننات بالوسنننننائل السننننلمية. وال بنننند لألمنننننم املتحننننندة أن تعلنننننن بقنننننوة ووضنننننوح 

 .إدانتنها لإلرهناب وأن تكنون منتندى دوليا فعاال ملكافحته
ويف خطاب يل أمام منؤمتر القمنة الندويل املعننين بالدميقراطيننة واإلرهنناب واألمننن،  -67

،طرحنننت اسننننرتاتيجية مؤلفننننة مننننن  ٢٠٠٥نذي ع قننند يف مدريننند يف آذاريمنننارس الننن
 سنة أجنزاء ملكافحنة اإلرهاب. وشددت على أن اإلرهناب لننيس طريقننة مقبولننة 



وفعالننننة خلدمننننة أي قضننننية، وحثثننننت النننندول األعضنننناء علننننى عقنننند اتفاقيننننة شنننناملة 
ال تتعنندى مكافحننة اإلرهنناب ملكافحنننة اإلرهننناب. كمنننا أكننندت علنننى وجنننوب أن 

 .على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
إىل إيننالء أولويننة ألنشنننطة املنظمنننة يف مكافحنننة ، ٢٠٠١وقنند سننعيت منننذ عننام  -68

اإلرهننناب وتقنندمي توجيهننات اسننرتاتيجية مننن أجننل كفالننة أن تعمننل منظومنننة األمنننم 
إلرهننناب. وكمنننا أوضنننحت املتحندة علنى ثنو أكثنر تنسننيقا وفعالينننة يف مكافحنننة ا

يف مالحظننا  يف مدرينند، ميكننن لننإلدارات والوكننناالت يف كامنننل األمنننم املتحننندة، 
بننننل و نننننب عليهنننننا، أن تسنننننهم يف تنفينننننذ اسنننرتاتيجية شننناملة ملكافحننننة اإلرهنننناب. 

ل تبننننننع مكتنننننيب، منننننن أجنننننوقمننننننت مننننننؤخرا بملنشنننننناء فرقننننننة عمننننننل معنيننننننة بالتنفيننننننذ، ت
 .العمل هبذااالضطالع 

ويتسنننننم التعننننناون بأمهيتنننننه خاصننننننة بنننننني هيئنننننات األمنننننم املتحنننننندة املعنينننننة مباشنننننرة  -69
 ننا يف ذلننك اهليئننات التابعننة جمللننس األمننن وأفرقنننة خربائهنننا،  - كافحننننة اإلرهنناب 

بع ملكتنننب واملديرينة التنفيذينة للجننة مكافحننة اإلرهنناب، وفننرع منننع اإلرهننناب التنننا
األمنننننم املتحننننندة املعنننننين باملخننننندرات واجلرميننننة. وعلننننى نفننننس املنننننوال، ونظننننرا لتزاينننند 
الصننننالت بننننني اإلرهنننناب واالجتننننار باملخنننندرات، واصنننلت حنننث النننندول األعضنننناء 

والتصنننديق  13علنننى توقينننع اتفاقينننات مكافحنننة اإلرهننناب احلالينننة البنننالغ عنننددها 
يف ذلنننننك االتفاقينننننة الدولينننننة لقمنننننع أعمنننننال اإلرهننننناب الننننننووي النننننيت  نننننا  -عليهنننننا 

والعمنننل بتعننناون وثينننق منننن  - 2005اعتمننندهتا اجلمعينننة العامنننة يف نيسنننانيأبريل 
 .أجل تنفيذها

 
 المساعدة االنتخابية

 
ينة يف بلندان متننر بفتننرات معقنندة  -70 شنهد العنام املاضني إجنراء عندة انتخابنات تاـر

وهننننني انتخابنننننات قامنننننت فيهنننننا األمنننننم املتحننننندة بننننندور  -السنننننالم لالنتقننننننال ثنننننو 
أساسننني، سنننواء بتقننندمي املسننناعدة التقنيننننة أو بتيسننننري إجننننراء املفاوضننننات املفضننننية 
إىل إنشننننننننناء مؤسسنننننننننات انتخابينننننننننة ووضنننننننننع قنننننننننوانني انتخابيننننننننة. وأصننننننننبح إجننننننننراء 



السننالم وبننناء السنالم ومنننع  انتخابننات موثوقننة عنصننرا أساسننيا يف عمليننات صنننع
 .نشوب الصراعات

شننننهرا  ١٨وقنننند انتننننهت بنجنننناح األعمننننال التحضننننريية املكثفننننة الننننيت اسننننتغرقت  -71
وت وجنننننننت بننننننننملجراء االنتخابننننننننات الرئاسننننننننية األفغانيننننننننة يف تشننننننننرين األوليأكتننننننننوبر 

املتطرفننننننة الننننننيت .وعلنننننننى النننننننرغم منننننننن هتديننننندات وختويفننننننات اجلماعننننننات  ٢٠٠٤
اسننننتهدفت عمليننننة االنتخابننننات، كانننننت اسننننتجابة النننناخبني كبنننرية حننن  يف أشننند 
املنننناطق اكتننننواء بنننننار الصننننراع. وشنننناركت النسنننناء مشنننناركة كننننبرية، تصنننميما مننننهن 
على املشاركة يف احلياة السياسية لبلدهن، وسناعدهن علنى ذلنك عمليننة تسننجيل 

محنالت التثقينف املوجهنننة. واسننتنادا إىل هننذا النجننناح، النناخبني الواسنعة النطنناق و 
سنننننننتقوم األمنننننننم املتحنننننندة بتقنننننندمي املسنننننناعدة لالنتخابننننننات الربملانيننننننة وانتخابننننننات 

بسنننننننبب  ٢٠٠٥املقاطعنننننننات القادمننننننننة الننننننننيت تعننننننننني تأجيلننننننننها إىل أيلوليسنننننننبتمرب 
 .الصعوبات التقنية واملالية

ألمننننم املتحنننندة دعمننننا بننننالغ األمهيننننة كمنننا قنننندم خننننرباء االنتخابننننات التننننابعون ل  -72
ينننة النننيت جنننرت يف العننننراق يف   ٢٠٠٥كننننانون الثناينييننننناير   ٣٠لالنتخابننننات التاـر

منن أجنل انتخناب اجلمعينة الوطنية االنتقاليننة. وكانننت اسننتجابة الننناخبني الكننبرية 
ملتمننردين حتنننديا للتوقعنننات، بنننالنظر إىل مسنننتويات العنننف والتخويننف مننن جانننب ا

 .هبدف عرقلة العملية
وكننننننان تقننننننندمي الننننننندعم االنتخنننننننا  مهمنننننننا لواليننننننات عملينننننننات حفنننننننظ السنننننننالم  -73

واالتفاقنننننات السياسنننية يف العديننند منننن البلننندان،  نننا يف ذلنننك بورونننندي ومجهورينننة 
الكونغننو الدميقراطينننة وكننوت ديفنننوار وليربيننا وهننناييت. وق نندمت مسننناعدات إلنشننناء 

نميننة املؤسسننات االنتخابينننة الوطنيننة؛ ولوضننع التشنننريعات االنتخابيننة السنننليمة، وت
ووضننننع نظننننام فعننننال للشننننكاوى والطعننننون؛ وتشننننجيع التسنننجيل املننندين وتسنننجيل 

 .الناخبني؛ والقيام حبمالت للتثقيف املدين ومحالت إعالمية
حتننننل املشنننناكل ذات ا، بطبيعننننة احلننننال، أن هتنننوال ميكننننن لالنتخابننننات يف حنننند ذا -74

اجلنذور العميقة، ال سيما يف جمتمنع عنام منن الصندمات النفسنية بسنبب الصننراع 
ا جامعنننة األمنننم املتحننندة أن إجنننراء انتخابنننات غنننري مالئمنننة هتنن. وتفيننند دراسنننة أجر 

التوقيننت وسنننيئة اإلعنننداد يف حننناالت متقلبننة ميكنن أن يزينند عملينننا حالنننة الفوضنننى 



دم ثننننو الدميقراطيننننة . وإذ تننننؤجج هننننذه االنتخابنننات ننننار التنننوترات ويقننننوض التقنننن
القائمننننة، ميكنننننن أن تفضننننني إىل دعنننننم املتطنننننرفني أو تشنننننجيع أمنننننناط انتخننننناب يننننننة 

 .تعكس والءات زمن احلرب

 
 نزع السالح

 
أدت التحننننديات واألخطننننار اجلدينننندة إىل زيننننادة القلننننق النننندويل بشننننأن أسننننلحة  -75

نامل. وكنننننان منننننن بنننننني هنننننذه التحنننننديات واألخطنننننار حننننناالت عننننندم النننننندمار الشنننن
االمتثننننال اللتزامننننات عنننندم انتشنننار األسنننلحة النووينننة، واألدلنننة علنننى وجنننود شننننبكة 
نووينننة سنننرية، وعنننندم ثبنننات االلتننننزام بنننننزع السنننالح، وخطننر وقنننوع أسننلحة الننندمار 

املتعنننددة األطنننراف  الشنننامل يف أيننندي اإل رهنننابيني. وال بننند منننن إحيننناء الصننننكوك
الراميننننة إىل منننننع االنتشننننار وتعزيننننز نننننزع السنننننالح إذا منننننا أ ريننننند هلنننننذه الصنننننكوك أن 

 .تواصل اإلسهام يف حتقيق السالم واألمن الدوليني
ويف أياريمنننايو، مل يتوصنننل منننؤمتر األطنننراف يف معاهننندة عننندم انتشنننار األسنننلحة  -76

ىل اتفناق بشننأن أي قضننايا موضننوعية. إ ٢٠٠٥النووينة السنتعراض املعاهندة عنام 
وضننناعت الفرصنننة لتنننناول أشننند املشننناكل إحلاحننناً لنننيس فقنننط املتعلقنننة بنظنننام عننندم 
االنتشنار الننووي، ولكنن أيضننا  سننألة األمننن النندويل األعننم. وإنننين أحننث النندول 

اهلامنة وأن تعنناود األعضنناء علننى أن تكنننون أكثننر تصنننميما يف تناوهلنا هلنذه املسننألة 
 .النظر فيها يف الشهور القادمة

وال يننننزال مننننؤمتر نننننزع السننننالح يف وضننننع اجلمننننود. وسننننيخفق املننننؤمتر يف اسننننرتداد  -77
أمهيتننننه كهيئنننة تفننناوض متعنننددة األطنننراف بشنننأن معاهننندات نننننزع السننننالح منننننا مل 

صننلة تشنننرع الننندول األطنننراف يف إجننراء مفاوضننات موضننوعية بشننأن البنننود ذات ال
 .بظروف األمن الدويل احلالية

وقند واصننلت النندول مناقشناهتا مننن أجننل العمننل علننى التنفينننذ األفضنننل التفاقينننة  -78
األسننننلحة البيولوجينننة. وعلنننى النننرغم منننن إحنننراز تقننندم مطنننرد يف تننندمري الرتسنننانات 
الكيميائيننة املعلانننننة، ال يننننزال ينننتعني فعننننل الكننننثري أيضنننا. وتتطلننننب معاهنننندة احلظننننر 



شنامل للتجنارب النووينة بنذل مزيند منن اجلهود ح  يتحقق بدء نفناذ املعاهنندة. ال
 118وأ حننننننرز تقنننننندم يف الفحنننننن  املوضننننننوعي للتقننننننارير الوطنيننننننة البنننننالغ عنننننددها 

بشننننأن عننننندم  (2004) 1540 املقدمنننة حننن  اآلن  وجنننب قننننرار جملنننس األمننننن
و إنشنناء منطقننة خاليننة منننن انتشننار أسننلحة النندمار الشننامل. وأ حننرز تقنندم كبننري ثنن

 .األسنلحة النووينة يف وسط آسيا
،جتناوزت النفقنات العسنكرية العاملينة املقنديرة تريلينون دوالر ،  ٢٠٠٤و يف عام  -79

وكنان ي توقع هلا االستمرار يف الزينادة. ويف حنني حتسننن االشننرتاك يف سننجل األمننم 
بنننالغ عنننن النفقنننات العسننننكرية، املتحنننندة لألسننننلحة التقليدينننة واألداة املوحننندة لإل

يلنننننزم إحنننننراز تقننننندم أكنننننرب فيمنننننا يننننت علنننننق باملشنننناركة العامليننننة، وال سننننيما بشننننأن 
 النفقات العسكرية.

وكان من دواعي تشننجيعي التوصننل مننؤخرا إىل اتفنناق بشننأن وضننع ننن  صننك  -80
 دويل ملزيم سياسيا لتمكنني الندول منن التعنّرف علنى األسنلحة الصنغرية واألسننلحة
اخلفيفننننة وتعقبننننها يف الوقنننت املناسنننب وبطريقننننة ي عننننول عليهننننا، ي قنننندم إىل اجلمعيننننة 

وي عنند قبولننه خطننوة إ ابيننة أخننرى ثننو الوفنناء  .ا السننتنيهتالعامنة العتمناده يف دور 
بااللتزامنننات السياسننننية الننننواردة يف برنننننامج عمننننل األمنننم املتحننندة ملننننع االجتنننار غنننري 

سننننلحة الصننننغرية واألسننننلحة اخلفيفننننة منننننن مجينننننع جوانبنننننه ومكافحتننننه املشننننروع باأل
والقضاء علينه. وإننين أح نث الندول األعضناء علنى اختناذ كافنة اإلجننراءات الالزمننة 
لكفالة التنفيذ املبكر والفعال هلذا الصك. كما يبشنر اعتمناده بناخلري فيمننا يتعلننق 

 النندول األعضنناء بشننأن التصنندي ملسننألة باحملافظنة علننى زخننم احلننوار النشننط بننني
 .السمسنرة غنري املشنروعة يف جمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

وأتاح مؤمتر قمة نريو  من أجل عامل خال منن األلغنام، الننذي ع قنند يف تشننرين  -81
،أول فرصنننة لقينننام األطنننراف يف  ٢٠٠٤ننننوفمرب وكنننانون األوليديسنننمرب  /الثننناين
حلظننننر اسننننتعمال وتكننننديس وإنتننننان ونقننننل األلغننننام املضننننادة  ١٩٩٧اقينننننة عنننننام اتف

لألفنننراد وتنننندمري تلننننك األلغننننام باسننننتعراض تلنننك االتفاقينننة. وجعلنننت خطنننة عمنننل 
الننيت أسننفر عنهننا مننؤمتر القمنننة مننن الوفنناء باملواعينند  ٢٠٠٩-٢٠٠٥نننريو  للفننرتة 

 .العلياالنهائية لتطهري املناطق املزروعة باأللغام أولويتها 



 
 الجزاءات

 
خنننالل العنننام املاضننني، أنشنننأ جملنننس األمنننن جلننننيت جنننزاءات جديننندتني، إحننندامها  -82

)واألخنننننننننرى بشنننننننننأن  ٢٠٠٤( ١٥٧٢بشننننننننأن كنننننننننوت ديفنننننننننوار، عمنننننننننال بنننننننننالقرار 
وكننان اهلننندف منننن التننندابري النننيت ). ٢٠٠٥ (١٥٩١السننننودان، عمننننال بننننالقرار 

القنننراران هنننو تنننوفري حنوافزللسنننالم، وذلنننك بتطبينننق عملينننات حظنننر يفرضنننها هنننذان 
األسنلحة علننى الفننور يف كامننل إقلننيم كننوت ديفننوار ومنطقنة دارفنور يف السننودان، 
بينمننا ال يبننندأ نفننناذ اجلنننزاءات املفروضنننة علنننى األفنننراد والكياننننات ذات الصنننلة )يف 

يومننننا علننننى اختننننناذ  ٣٠إال بعنننند مضنننني شننننكل حظننننر للسننننفر وجتمينننند لألصنننننول( 
القرارين املذكورين. وأتاحت مهلة الشنهر هنذه حننافزا لألطننراف ملعنناودة االشننرتاك 
سننننريعا يف عملينننننة السنننننالم بغينننننة تفنننننادي تطبينننننق تننننندابري جزائينننننة أخنننننرى. وعلنننننى 

ند أي أفننننننراد أو  النننننننرغم منننننننن أن جلننننننننيت كننننننوت ديفننننننوار والسننننننودان مل تسننننننميا بعننننن
 .كياننات، ت عتنرب إمكانينة القينام بنذلك حافزا مستمرا

وقنننند أعننننندت جلننننننة اجلنننننزاءات املعنينننننة بتنظنننننيم القاعننننندة وحركنننننة الطالبنننننان وجلننننننة  -83
 ٢٠٠٣( ١٥١٨جننننننزاءات ليربينننننا وجلننننننة جملنننننس األمننننننن املنشننننننأة عمننننننال بننننننالقرار 

إىل النظننام العراقنني السنننابق قنننوائم اجلنننزاءات )واملعنينننة بننناألفراد والكياننننات املنتميننة 
املسنتهدفة، ومنا زالنت هننذه القننوائم تننؤدي دورا هامنا يف عمنل تلنك اللجننان. ويف 

،كننننان  ننننري إعننننداد مبننننادئ توجيهيننننة جديننندة أو منقحنننة يف  ٢٠٠٤هنايننننة عننننام 
نا وكنننوت ديفننوار. جلنننان اجلنننزاءات املعنينننة بتنظنننيم القاعننندة وحركنننة الطالبنننان وليربينن

وسيسننناعد اعتمننناد املبننننادئ التوجيهينننة املنقحنننة اللجننننان املعنيننننة علننننى إدارة قنننننوائم 
 .اجلنزاءات املستهدفة بطريقة موحدة وشفافة

 ،٢٠٠٤( 1566)ويف تطور ذي صلة باملوضوع، قرر جملنس األمنن، يف قننراره  -84
إنشننننناء فريننننق عامننننل لدراسننننة التننننندابري العملينننننة الواجنننننب فرضنننننها علنننننى األفنننننراد أو 

، عندا هبناامجلموعنات أو ال كياننات الضالعني يف األنشطة اإلرهابية أو املنرتبطني 
التدابري اليت وضعتها جلنة اجلنزاءات املعنينة بتنظنيم القاعندة وحركننة الطالبننان. كمننا 



يننننة إنشنننناء صننننندوق دويل لتعننننويض ضنننحايا األعمنننال اإلرهابينننة أثننننار القننننرار إمكان
 .وأسرهم

وواصننل جملننس األمنننن تلقننني معلومنننات تفصنننيلية بشنننأن نظنننم جزاءاتنننه منننن أفرقنننة  -85
اخلنننننننرباء املكلفننننننننة برصنننننننند امتثننننننننال النننننننندول والتحقيننننننننق يف االنتننننننننهاكات املزعومننننننننة 

اخلننرباء املعنننين بالصنننومال، وفرينننق الننندعم للجننننزاءات. ومشلننننت هننننذه األفرقننة فريننق 
التحليلننني ورصننند اجلنننزاءات بشنننأن تنظنننيم القاعنندة وحركننة الطالبننان، وفريننق اخلننرباء 
املعننين بليربيننا، وفريننق اخلنننرباء املعنننين لمهورينننة الكونغنننو الدميقراطيننة، وفريننق اخلننرباء 

وينبغنني إيننالء اهتمنام أكنرب  املعين بكوت ديفوار، وفريق اخلرباء املعنين بالسنودان .
 .لتنفيذ التوصيات القّيمة املقدمة من أفرقة اخلرباء هذه

 
 لفصل الثانيا

 التعاون من أجل التنمية 
 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 

 
وفنر إعنالن األلفينة واألهنداف اإلمنائينة الثمانينة لأللفينة إطنارا لألنشنطة اإلمنائيننة  -86

األمننم املتحنندة، وحتقيننق هلننذا اإلطننار مزينند مننن الرتكيننز واكتسننب  هبنناالنننيت تضننطلع 
ز ننا إضنننافيا بملصننندار تقريننننر مشننننروع األمننننم املتحنننندة لأللفيننننة املعنننون "االسننننتثمار 
يف التنميننننة: خطننننة عمليننننة لبلننننوغ األهننننداف اإلمنائيننننة لأللفيننننة"، وكننننذلك تقريننننري 

املعننون "يف جنو منن احلرينة أفسنح:  اع العننام الرفيننع املسنننتوى واملقنندم إىل االجتمنن
و  A/59/2005صنننوب حتقينننق التنميننننة واألمننننن وحقننننوق اإلنسننننان للجمينننع" )

Corr. 1  وAdd. 1-3.)  وقنند قنندم تقريننر مشننروع األلفيننة حتلننيال شننامال
وطننننرح جمموعنننة مننننن املقرتحننننات بشننننأن كيفيننننة حتقيننننق األهننننداف اإلمنائيننننة لأللفيننننة 
علنى الصنعيد القطننري واإلقليمنني والعنناملي. ورحبننت  مننن جننانيب هبننذه املقرتحننات 

سنري خبطنة التنمينة قندما وطرحنت  علنى الندول األعضنناء جمموعنة منن األولوينات لل
 .إىل األمام



وخننننننالل األشننننننهر املاضننننننية، واصننننننلت الوكنننننناالت األعضنننننناء يف جمموعننننننة األمننننننم  -87
املتحنننندة اإلمنائيننة تنفيننذ اسننرتاتيجيتها ذات الركننائز األربننع لنندعم حتقيننق األهننداف 

يف مجيننع اإلمنائيننة لأللفينننة. وتتمثنننل هننذه الركننائز فيمننا يلنني: )أ( إدمننان األهننداف 
جواننننب عمنننل منظومنننة األمنننم املتحننندة علننننى الصنننننعيد القطنننننري؛ )ب( مسننننناعدة 
البلنننننندان الناميننننننة يف إعننننننداد التقننننننارير املرحليننننننة بشننننننأن تنفيننننننذ األهننننداف اإلمنائيننننة 
لأللفيننة؛ )ن( العمننل مننع مشننروع األلفيننة ومحلننة األلفيننة مننن أجننل حشننند التأييننند 

( دعننم جهننود النندعوة والتوعيننة بننناء علنننى االسنننرتاتيجيات العنناملي لألهننداف؛ )د
 .الوطنيننة واالحتياجات الوطنية

وتواصنننل محلنننة األلفينننة سنننعيها إىل حشننند وتعزيننننز املسنننن انننندة السياسننننية إلعننننالن  -88
األلفيننننة عننننن طريننننق العمننننل مننننع الشننننبكات الربملانيننننة والسننننلطات احملليننننة ووسننننائط 

نظمننننات ذات املنطلنننق النننديين ومنظمننننات الشننننباب وقطنننناع األعمننننال اإلعننننالم وامل
 ٢٠٠٤التجارينننة واملنظمنننات غنننري احلكومينننة وغنننري ذلننك مننن الكيانننات. ويف عننام 

،سنننامهت احلملننننة وشننننركاؤها يف امجلتمنننع املنننندين يف حتقيننننق إجنننناز ضننننخم متثننننل يف 
قنننر، النننذي يشنننكل أكنننرب حتنننالف إطنننالق الننننداء العننناملي للعمنننل علنننى مكافحنننة الف

  حشننننده يف السنننننوات األخننننرية حلمننننالت مكافحننننة الفقننننر. ويف حننننني أن محلننننة 
األلفينننة كانننت شننريكا ضننمن عنندة شننركاء جعلننوا هننذا اإلجننناز ممكنننا، فنننملن الننندور 
النذي اضنطلعت بنه يف جمايل الدعوة والتيسري أسهم مسامهة كبنرية حقنا يف عملينة 

 .التحالفبناء هذا 
وبغية تتبع مسار التقدم على الصعيد العاملي واإلقليمني والنوطين، أقيمنت أيضنا  -89

منظومننننة واسنننعة النطننناق للرصننند واإلبنننالغ. ويشنننمل رصنننند التقنننندم احملننننرز صننننوب 
حتقينننق األهننننداف اإلمنائينننة لأللفينننة علننى الصنننعيد العنناملي، التعننناون بننني الوكننناالت 

التشننننناور علنننننى ثننننو وثيننننق مننننع اخلننننرباء اإلحصننننائيني الدولينننننة واللجنننننان اإلقليمينننننة و 
الننوطنيني. ويتننوىل فريننق اخلنننرباء املشنننرتك بنننني الوكننناالت املعنننين  ؤشننرات األهننداف 
اإلمنائيننننة لأللفينننننة تنسننننيق جهننننننود كياننننننات األمننننننم املتحننننندة والنننننندوائر اإلحصننننننائية 

منننننن خنننننارن منظومنننننة  الوطنينننننة، وكنننننذلك اهليئنننننات اإلحصنننننائية اإلقليمينننننة والدولينننننة
ويقوم بتنسيق جتميع املؤشنرات وحتليلهنا، واسنتعراض املنهجينات،  .األمنم املتحندة

فيمنننننا يتعلنننننق  هبننننناودعنننننم البلننننندان يف أعمنننننال مجننننننع البياننننننات وحتليلهنننننا واإلبنننننالغ 



 ؤشننرات األهننداف اإلمنائيننة لأللفينننة . وتننننعكس نتنننائج هنننذا العمنننل فيمنننا  نننري 
ءات وحتلنننيالت الختننناذه أساسنننا لتقننناريري السننننوية املقدمننة إىل إعنننداده منننن إحصنننا

اجلمعينننننة العامنننننة عنننننن تنفينننننذ إعننننننالن األلفيننننننة، ويف السلسننننننلة القطريننننننة ملؤشننننننرات 
األهنننداف اإلمنائينننة لأللفيننة، وهننني قاعنندة بياننننات  ننري تنقيحهنننا سنننويا وتشننننمل 

 ٩للمؤشنننر قيننند النظنننر. ويف أحنننندث سلسننننلة مقدمننننة مننننن الوكالنننة الرائننندة الننننم عيينة 
"، النذي يضنم 2005حزينرانييونينه، أصندرت  "تقرير األهنداف اإلمنائينة لأللفينة 

أكثنر اإلحصناءات مشنوال وحداثنة بشنأن األهنداف واملؤشنرات املرتبطنة باألهنداف 
منننن  ٢٥اإلمنائينننة لأللفينننة، والنننذي أ عننند عنننن طريننننق جهنننند تعنننناوين تشنننناركت فينننه 

 .املتحدة واملنظمات العامليةوكاالت األمم 
وي عنند تننوافر البيانننات اإلحصننائية بنوعيننة ممتننازة وتننوافر القنندرة لنندى احلكومننات  -90

واجلهنننننننات املاثنننننننة واملنظمنننننننات الدولينننننننة علنننننننى القينننننننام بصنننننننورة منهجينننننننة بقيننننننناس 
مننن األمننور اجلوهريننة للسياسنننة اإلمنائينننة  هبننااملؤشنننرات املوثوقنننة ورصننندها واإلبننالغ 

حقينق األهنداف اإلمنائ ينة لأللفيننة. ومننن املسنامهات املهمنة يف بنناء القندرات ولت
اإلحصننائية الوطنيننة مننا تضننطلع بننه املنظمننة مننن أعمننال يف جمنننال تقننندمي املسننناعدة 
التقنيننننة إىل املكاتننننب اإلحصننننائية الوطنيننننة وتنننندريب اإلحصننننائيني الننننوطنيني علننننى 

  . وهننننناك أداة براجميننننة امسهننا "املعلومننننات اإلمنائيننننةإنتننننان املؤشننننرات واسننننتعماهلا
(DevInfo) " اسننننتحدثتها منظومننننة األمننننم املتحنننندة جلمننننع وحتلينننننل املؤشنننننرات

بشننكلها املعينناري وشننكلها اخلنناص الننذي ـنندده املسننتعمل، وتلقننى األداة حاليننا 
ت واألفرقننننة القطريننننة قبننننوال متزاينننندا علننننى صننننعيد التطبيننننق. فقنننند أخننننذت احلكومننننا

التابعننننننة لألمننننننم املتحنننننندة واملؤسسننننننات األكادمييننننننة وغريهننننننا تسننننننتعمل هنننننذه األداة 
بصننورة متزاينندة لتننوفري متطلبننات اإلبننالغ بشنننأن األهنننداف اإلمنائينننة لأللفينننة علنننى 
ثنننننو موحننننند وقابنننننل للمقارننننننة. وتواصنننننل اللجنننننان اإلقليمينننننة هننننني األخنننننرى تقننننندمي 

هننود بننناء القندرات الوطنينة يف جمنايل الرصند واإلبنالغ بشنأن األهننداف، النندعم جل
عنننن طرينننق عقنننند حلقنننات تدريبيننننة وتننوفري أدوات مثنننل النسننخة العربينننة مننن دلينننل 

"مؤشنننرات رصننند األهننننداف اإلمنائيننننة   جمموعنننة األمننننم املتحنننندة اإلمنائيننننة بشننننأن
علننننى رصنننند األهننننداف وحتسنننني  لأللفيننننة". وعمنننال علننننى بننننناء القنننندرات الوطنيننننة

اسننتعمال املنهجيننات املدعومننة باألدلننة ألغننراض إدارة السياسنننات اإلمنائينننة، أعننند 



برنننننناجماألمم املتحنننندة مشنننننروعا بشننننأن بنننننناء القنننندرات وتنننننوفري املعرفننننة اإلحصنننننائية 
ألغنراض رصند األهنداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد القطري، يسري حالينا سنريا 

 .مرحلة التنفيذ مطردا يف
وبرننننننامج األمنننننم املتحننننندة اإلمننننننائي هنننننو الوكالنننننة الرائننننندة يف جمنننننال الرصننننند علنننننى  -91

الصنننعيد القطنننري. وهنننو يواصننل مسننناعدة احلكومنننات واألفرقننة القطريننننة يف إعننننداد 
منننننن هنننننذه  ١٠٤كنننننان قننننند صننننندر ،  ٢٠٠٥نا ونشنننننرها. ويف آذاريمننننارس تقاريرهنننن

البلننننندان واألقنننناليم، تننننراوح نطاقهنننا مننننن البلننندان املتوسننننطة مننننن  ٩٣التقننننارير عنننننن 
النندخل إىل بعننض مننن أدم البلنندان دخننال يف فئننة أقنننل البلننندان منننوا. وأمتننت  انيننة 
بلننننندان إصننننندار تقاريرهنننننا الثانيننننننة )أرمينيننننننا وألبانيننننننا وبوليفيننننننا والسنننننننغال وكمبوديننننننا 

ران، مهنا فييننت نننام والكننامريون وليتوانينا ومصنر وموريشنيوس(، وأصندر بلندان آخن
التقريننننننر السننننننوي الثالنننننث لكنننننل منهمنننننا. ون شنننننرت ثالثنننننة تقنننننارير إقليميننننننة بشننننننأن 

بالتعننناون منننع كياننننات أخنننرى تابعنننة  ٢٠٠٤األهننننداف اإلمنائيننننة لأللفيننننة يف عنننام 
نننل التقننننارير الوطنيننننة بالبيانننننات والتحلنننيالت بشننننأن األوضنننناع  لألمنننم املتحننندة ت كمم

اهننات يف النندول العربينننة، ووسننط أوروبنننا، ومنطقننة البحنننر الكنارييب، وبننذلك واالجت
 .بلغ العدد الكلي لتقارير اإلقليمية اليت أ عدت ح  اآلن ستة تقارير

ومننننن املسننننامهات الكننننربى جلهنننناز األمننننم املتحنننندة اإلمنننننائي يف حتقيننننق األهننننداف  -92
املبنننننادرات اجلارينننننة واجلديننننندة املشنننننرتكة بنننننني اإلمنائينننننة لأللفينننننة العننننندد املتزايننننند منننننن 

الوكنننناالت. فمنننننن بننننناب التصنننندي للتحنننندي املتمثننننل يف مكافحنننننة اجلنننننوع وحتقينننننق 
األمنن الغنذائي، عننززت وكنناالت األمننم املتحندة املعنينة باألغذينة والزراعننة التعنناون 

ا مسننننارين، يسننننعى فيمنننا بيننننها . وتتبنننع هنننذه الوكننناالت بصنننورة مشنننرتكة هنجننننا ذ
إىل تقنننننندمي املسنننننناعدة املباشننننننرة للجينننننناع لتلبيننننننة احتياجنننننناهتم الغذائيننننننة والتغذويننننة 
الفورينننة، منننع االهتمنننام يف الوقنننت ذاتنننه  عاجلنننة مسنننائل التنمينننة الزراعينننة والريفيننننة 
ك األطننننول أجننننال عننننن طريننننق تقنننندمي النننندعم لتحقيننننق النمننننو املسننننتدام،  ننننا يف ذلنننن

حتسنني البنينة األساسنية، واإلدارة السننننليمة للمننننوارد الطبيعيننننة، وزيننننادة إمكانيننننات 
 .احلصنننول علنننى األراضننني وامليننناه واالئتمانات واخلدمات االجتماعية

ويعننننننيش أغلبيننننننة فقننننننراء العننننننامل نسنننننناء ورجنننننناال وأطفنننننناال، أو مننننننا يننننننناهز ثالثننننننة  -93
اعهم، ويعملننننننون يف املننننننناطق الريفيننننننة. ومننننننن الضننننننروري لتحقيننننننق األهننننننداف أربنننننن



اإلمنائينننة لأللفينننة أن تركنننز مبننادرات احلند منن الفقنر علننى فقنراء الريننف وأن توضنننع 
ا يف مينادين التنمينة الريفية والزراعية. وتسعى بعننض قطاعننات هباسنتثمارات ي عتند 

ندة إىل حتقيننننق هننننذا اهلنننندف عننننن طرينننق تعزينننز قننندرات فقنننراء منظومننننة األمننننم املتحننن
الرينننف ومنظمننناهتم، وحتسنننني إمكانينننة احلصنننول علنننى ثنننو منصننننف علننننى املنننننوارد 
الطبيعيننننننة اإلنتاجيننننننة والتكنولوجيننننننا، وزيننننننادة إمكانيننننننة احلصننننننول علننننننى اخلنننننندمات 

 اسننننتثمار األغلبيننننة املاليننننننة والوصننننول إىل األسننننواق. وتعمنننند قطاعننننات أخننننرى إىل
العظمنننى منننن مواردهنننا يف البلنندان الننيت تفينند األمننم املتحننندة بأهننننا تناضنننل بأقصنننى 
جهننند منننن أجنننل حتقينننق األهنننداف اإلمنائينننةلأللفية، ويف البلنندان الننيت يننندل انعننندام 

 .البياننات عننها علنى وجنود مشناكل كنربى علنى صنعيد القدرات
درة علننى االبتكننار منننن أجننل اإلسنننهام يف بلننوغ املقاصننند ومنن املمكنن تنميننة القن -94

املتعلقننننننة باحلننننننند منننننننن الفقنننننننر وحتقينننننننق االسنننننننتدامة يف إطنننننننار األهنننننننداف اإلمنائينننننننة 
لأللفيننة. ويعكننف معهننند التكنولوجينات اجلديندة التنابع جلامعنة األمنم املتحندة يف 

ت هبولننندا، علننى دراسنننة الكيفينننة النن إجننناز ذلنننك، عنننن طرينننق  هبننايت ميكننن ماسننرـت
دراسنننة األمثلنننة الناجحنننة، مثنننل حننناالت إنتنننان الزهنننور يف كولومبيننا وكينينننا، وإنتنننان 
األربيننننان يف بنننننغالديش، وأنشننننطة البسننننتنة يف غانننننا، وكلننننها قطاعننننات بننندأت منننن 
نقطنننة تقنننارب الصنننفر مننننذ عشنننرين عامنننا وأصنننبحت حالينننا ضنننمن أكننننرب مصننننادر 

 ئل الصادرات يف بلداهنا.حصنا
وهناك على وجه اليقني حاجة إىل معاجلة الفقر يف املنناطق احلضنرية عننن طريننق  -95

تعزينننز دور املنندن بوصننفها حمركننات مولنندة للنمنننو والتنمينننة االجتماعينننة. وتعكنننف 
عندة مؤسسنات مننن منظومنة األمنم املتحندة علنى العمننل سننويا هبنندف املسنناعدة 

علنننننى الفقنننننر يف املنننننناطق احلضننننرية، وتشننننجيع احلنننناالت املسننننتدامة علنننننى القضننننناء 
 .للتوسع احلضري، وتعزيز التنمية الصناعية

وهنننناك حاجنننة إىل بنننذل مزيننند منننن اجلهنننود لكفالنننة التقننندم يف حتقينننق منننا يتصننننل  -96
بنننننالتعليم منننننن األهننننداف اإلمنائيننننة لأللفيننننة، أي تعمننننيم التعلننننيم االبتنننندائي وإزالننننة 

سنننننني يف منننننرحليت التعلننننيم االبتدائيننننة والثانويننننة. وقنننند تكاتفننننت التفنننناوت بنننننني اجلن
مؤسسننات شننن  منننن منظومنننة األمنننم املتحنندة يف إطنننار أنشننطة مشننرتكة تسننتهدف 
املسننننامهة يف حتقينننننق هنننننذه األهنننننداف . وبننننندأ تنفينننننذ عننننندد منننننن املبنننننادرات لتننننوفري 



علننى الصنننعيد القطنننري  االلتننزام والنندعم العننامليني علننى ثننو مطننرد للجهننود املبذولننة
يف تنفينذ مبادرة توفري التعليم للجميع، اليت تتوىل تنسنيقها منظمننة األمننم املتحنندة 

اليونسنكو(. وتشنمل هنذه املبنادرات تقرينر الرصند العناملي )للرتبينة والعلننم والثقافننة 
ركاء ملبادرة تنوفري التعلنيم للجمينع، الن ذي أصبح وثيقة مرجعية معيارينة جلمينع الشن

يف حقننننل التعلننننيم؛ واملشننننناورة اجلماعينننننة للمنظمنننننات غننننري احلكوميننننة بشننننأن تننننوفري 
التعلننننيم للجميننننع؛ واملنتنننننديات الوطنينننننة واإلقليمينننننة املعنينننننة  بنننننادرة تنننننوفري التعلنننننيم 
للجمينننننع؛ واالجتماعنننننات السننننننوية للفرينننننق الرفينننننع املسنننننتوى املعنننننين  بنننننادرة تنننننوفري 

والفريننننق العامننننل املعننننين  بننننادرة تننننوفري التعلننننيم للجمينننننع . ومنننننن التعلنننننيم للجميننننع؛ 
املبنننننادرات األخنننننرى يف هنننننذا امجننننالل مبننننادرة املسنننننار السنننننريع املشنننننمولة يف إطنننننار 
مبننننادرة تننننوفري التعلننننيم للجميننننع، الننننيت هتنننندف إىل حتسننننني الكفنننناءة يف ختصنننني  

التوسنع املنظننومي، والتموينل واإلنفناق املنوارد إلجنناز خندمات التعلنيم االبتندائي، و 
املنظوميني ألغراض التعلننيم االبتنندائي؛ وتنندعيم مبننادرة املسننار السننريع عننن طرينق 
التغذية املدرسية؛ واستعمال مؤشرات األهداف اإلمنائينة لأللفيننة املتصننلة بننالتعليم 

يف خميمننات الالجنننئني؛ لكفالننة تنوافر التعلنننيم االبتنندائي املدرسنني جلمينننع األطفننال 
عنواهنننا  وسلسنن لننة جديننندة مننننتقارير منظمننة األمننم املتحننندة للطفولنننة )اليونيسنننيف(

، وهني  ثابة تقارير لألداء بشنأن مسنائل الطفنل املتصنلة ""التقدم لصناحل األطفال
 .باألهداف اإلمنائية لأللفية

يف حتصنننني وحققننت مؤسسننات املنظومننة علننى منندى السنننوات جناحنننات كنننبرية  -97
،أنشنننننئ فرينننننق  ٢٠٠٤األطفنننال وخفنننننض معننننندالت وفينننننات األطفننننال. ويف عنننننام 

عامننننننل مشننننننرتك بننننننني الوكنننناالت بشننننأن املعاجلننننة املتكاملننننة ألمننننراض الطفولننننة. أمننننا 
الشنننراكة منننن أجنننل بقننناء الطفنننل، فهننني مبننادرة أخننرى مننن املبننادرات املشننرتكة بننني 

 منتندى لتنسنيق األعمنال الرامينننة إىل معاجلنننة األحنننوال الوكاالت هتدف إىل تنوفري
الرئيسننننننية الننننننيت تننننننؤثر علننننننى صننننننحة الطفننننننل. وتتننننننيح هننننننذه الشننننننراكة للحكومننننات 
ننج متسننقة، وحتفننز علننى تضننافر  وغريها من األطراف املعنية أن تتفق على اتبناع هن 

 .اجلهود من أجل إعمال هذه الن هج
ت مؤسسنات املنظومننة أيضننا منننذ عهنند بعينند أن القضنناء علننى الفقنننر وقند أدركن -98

املندقع واجلوع ال ميكنن أن يننجح إذا مل تعناس مسنائل السنكان والصنحة اإلجنابينة 



معاجلنننة فعالننننة . وال بنننند منننن جعنننل خنننندمات الصننننحة اجلنسننننية واإلجنابيننننة متاحننننة 
ت وفينننات األطفنننال واألمهنننات للجمينننع لكننني تتحقنننق األهنننداف املتصنننلة  عننندال

وفننننننريوس نقنننننن  املناعننننننة البشنريةيمتالزمننننننة نقنننننن  املناعننننننة املكتسنننننننب )اإليننننننندز( 
واملسنناواة بننني اجلنسننني، واألهننداف املتعلقنننة بكفالنننة حنننق مجينننع النسننناء والرجنال 

 .واألطفال يف التمتع بأعلى مستويات الصحة املمكنة
اإلمنائينة لأللفينة قنندرا أكننرب مننن االهتمننام يف البلنندان اخلارجننة  وحتتنان األهنداف -99

منننن الصننننراعات. ففننننني سننننياق العملينننننات املشننننرتكة بننننني األمنننننم املتحنننندة والبننننننك 
النننندويل لتقيننننيم االحتياجننات وختطننيط أنشننطة اإلنعنناش، تننوفر األهنننداف اإلمنائينننة 

لعمليننة التخطننيط ملرحلننة االنتقننال التاليننة للخننرون  أيضنننا أهننندافا ومؤشنننرات مهمنننة
من الصراع. ومنن ذلنك علنى سننبيل املثننال أن األهنننداف واملؤشنننرات ذات الصنننلة 
املشنننننمولة يف األهنننننداف اإلمنائينننننة لأللفينننننة ت سنننننتعمل حالينننننا فيمنننا يتعلننننق بمليصننننال 

شننننننردين . ويف حالننننننة البلنننننندان اإلغاثننننننة اإلنسننننننانية إىل الالجننننننئني وغريهننننننم مننننننن امل
اخلارجننة مننن الصننراعات،  ننب أن تسننهم اإلغاثننة اإلنسننانية القصننرية األمنند النننيت 
تقندم بعند انتنهاء الصراع يف إرسناء األسناس النالزم للجهنود اإلمنائينة األطنول أمندا 

 .الرامية إىل حتقيق األهداف

 
 خطة األمم المتحدة للتنمية

 
اإلمنائينة لأللفينة تنوفر منهاجنا مقنعنا لتعبئننة جهنننود  حنني أن األهنداف يف -100

امجلتمنع الندويل، فنملن السنعي إىل حتقيقهنا  نب أن يكنون جنزءا مننن خطننة إمنائيننة 
أوسنع نطاقنا تشنمل أيضننا احتياجنات البلندان النامينة املتوسنطة الندخل، واملسنائل 

د، وأبعاد التنمينة البشنرية األوسنع املتعلقة بظاهرة انعدام ا ملساواة اآلخنذة يف التزاي
نطاقا. و ب باملثل معاجلنة مسنألة التكامنل االجتمناعيواملسائل اليت تتطلب اتبناع 
نن ه ج طويلنة األجنل، مثنل التنأثري املتفناوت لظناهرة العوملنة، وزينادة مشناركة البلندان 

 .النامية يف اإلدارة االقتصادية العاملية



ؤمترات واجتماعنننات القمنننة الننننيت عقننندهتا األمنننم املتحنننندة وقنند عاجلننت املننن -101
معاجلنننننة متعمقنننننة املسنننننائل السنننننالفة النننننذكر، وعاجلهنننننا كنننننذلك اهلننننندف األساسننننني 
املتمثنل يف حتقينق التكامنل بنني األهداف االقتصادية واالجتماعينة والبيئينة. وتنوفر 

ء يسننننتند إىل قاعنننندة عريضننننة نتنننائج هنننذه املنننؤمترات واالجتماعنننات توافقننننا يف اآلرا
ا علنننى تنفيننذ خطننة األمننم هتننة األمنننم املتحننندة بشننن  قطاعامنننؤداه أن تعمنننل منظومننن

املتحنندة للتنميننة بكامننل نطاقهننا،  ننا يف ذلننك األهننداف اإلمنائينننة لأللفينننة . وتقنننوم 
اللجنننان الفنينننة للمجلنننس االقتصنننادي واالجتمننناعي كنننل سنننننة باسننننتعراض التقنننندم 

ثنننو حتقينننق األهننداف احملننددة علننى هننذا النحننو استعراضننا تفصننيليا، بينمننا  احملنننرز
 .يعمد امجللس نفسنه إىل تنناول األمنر بنظرة متكاملة شاملة جلميع القطاعات

قامننت جلنننة التنميننة االجتماعيننة، يف دورهتننا الثالثنننة واألربعنننني املعقنننودة يف  -102
باسننننننتعراض التقنننننندم  ،2005فربايننننننر شنباطي 18إىل  9نيويننننننورك يف الفتننننننرة مننننننن 

احملننننرز علننننى منننندى السنننننوات العشنننننر املاضنننننية يف تنفينننننذ التزامنننننات منننننؤمتر القمننننننة 
 نننننننا يف ذلنننننننك األداء  ،1995العننننننناملي للتنمينننننننة االجتماعينننننننة املعقنننننننودة يف عنننننننام 

وتضنطلع حالينا   .ة واملنتجنننةالعننناملي يف جمنننال العمنننل علنننى حتقينننق العمالنننة الكاملننن
كيانات ش  يف منظومة األمنم املتحندة  شنناريع منننها مننا يسننته دف مننثال جعننل 

ا األمنننم املتحنننندة يف هبننربجمنننة القطريننننة النننيت تضنننطلع العمالننة جننزءا منننن عملينننات ال
النامينننننة، ومكافحنننننننة البطالننننننة يف املننننننناطق الريفينننننننة، واإلسننننننهام يف تنمينننننننة البلننننندان 

ا يف عنننننننام  نننننننأهت   2001املهننننننننارات. وتقننننننننوم شننننننننبكة تشننننننننغيل الشنننننننباب، النننننننيت أانشا
باالشننننرتاك مننننع رئيسنننني البنننننك النننندويل ومنظمننننة العمننننل الدولينننة، بالتشنننجيع علنننى 

 .اب يف عدد متزايد من البلدانإعداد خطط عمل وطنية لتشغيل الشب
وشنننننكيل تعزينننننز التكامنننننل االجتمننننناعي إحننننندى القضنننننايا األساسننننننية الننننننيت  -103

 ١٩٩٥عاجلهنننننننا منننننننؤمتر القمنننننننة العننننننناملي للتنمينننننننة االجتماعينننننننة املعقنننننننود يف عنننننننام 
.ويتضنننمن إعنننالن كوبننننهاغن، وهنننو أحننند النننننواتج الرئيسننننية ملننننؤمتر القمننننة، التزامننننا 

ننددا بتعزينننز التكامنننل االجتمننناعي عنننن طرينننق إقامنننة جمتمعنات تنننعم باالسننتقرار حم
واألمنان والعدالنة والتسنامح وحتتنرم التننوع . ويضنع إعنالن األلفينة بننندوره التكامنننل 
االجتمننننننناعي ضنننننننمن كوكبتنننننننه املؤلفنننننننة منننننننن السنننننننالم واألمنننننننن والتنمينننننننة وحقنننننننوق 

. ويف حنننني أننننه قننند حتقنننق بعنننض التقننندم يف جمننناالت مثننننل االنضننننمام إىل اإلنسنننان



الصننننننكوك القانونيننننننة الننننننيت تتننننننناول احلقننننننوق االقتصننننننادية واالجتماعيننننننة والثقافيننننننة 
والقضننناء علنننى التميينننز، فنننملن مفهنننوم التكامننل االجتمنناعي مل ي سننتوعب بعنند متامننا 

اثنل هنننا هنو كفالنة أن يصنبح مفهنوم داخل اخلطاب اإلمننائي العنام . والتحندي امل
التكامنننننل االجتمننننناعي منننننندرجا يف صننننننميم السياسننننننات مجيعهننننننا، وإ نننننناد السنننننبل 

 والوسائل العملية املؤدية إىل إقامة "جمتمع للجميع".
وقنننند شننننددت جلنننننة التنميننننة االجتماعينننننة علنننننى ضنننننرورة بنننننذل املزيننننند منننننن  -104

ف اإلمنائينننننننننة لأللفينننننننننة وتنفينننننننننذ التزامنننننننننات  اجلهننننننننود املتكاملننننننننة لتحقينننننننننق األهننننننننندا
كوبنننننننننهاغن األوسننننننننع نطاقننننننننا. وال يننننننننزال االحتينننننننان قائمنننننننا إىل اخلطنننننننط الوطنينننننننة 
الشننناملة واملنهجينننة النننيت تعننناس الشنننواغل اخلاصنننة للشنننباب والفئننات الضننعيفة،  ننا 

ومننن    . ون داخليننايف ذلنك الشننعوب األصننلية وكبننار السننن واملعوقننون واملشننرد
فملننه منن الضنروري كفالنة مراعناة احتياجنات هننذه الفئننات الضننعيفة وشننواغلها يف 
املبادرات املتخذة على صعيد السياسات لتحقينق األهنداف اإلمنائينة لأللفينة النيت 
تسننننننننتلزم ختفننننننننيض نسننننننننبة الفقننننننننر واجلننننننننوع إىل النصننننننننف. وتننننننننداوم إدارة الشننننننننؤون 

واالجتماعينننننننة علنننننننى دعنننننننم األنشننننننننطة الراميننننننننة إىل تعزيننننننننز التكامننننننننل االقتصنننننننادية 
االجتمننناعي ودحننننر اإلقصننناء وزيننننادة مشنننناركة الفئنننات االجتماعيننة يف التنميننة ويف 
صنننننع القننننرارات علننننى الصننننعيد النننننوطين. وإسنننننهاما يف تنفينننننذ خطنننننة عمنننننل مدرينننند 

للجمعيننننننننة العامليننننننننة الثانيننننننننة  بشنننننننأن الشنننننننيخوخة، النننننننيت مثلنننننننت الننننننننناتج الرئيسنننننننني
(، سناعدت اإلدارة احلكومنات علنى  ٢٠٠٢نيسنانيأبريل  ١٢ -٨للشننيخوخة )

كفالة إدمان الفقراء كبار السنن إدماجا جلينا يف العملينات اإلمنائينة،  نا يف ذلنك 
 .برامج حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

يف تشنننننرين األوليأكتنننننوبر  واعتمننننندت جمموعنننننة األمنننننم املتحننننندة اإلمنائينننننة -105
مننننذكرة إرشننننادية بشننننأن احللننننول الدائمننننة للمشننننردين. وبننننذلك اعت منننندت  ٢٠٠٤

للمننننننرة األوىل سياسننننننة مشننننننرتكة فيمننننننا بننننننني العناصننننننر اإلمنائيننننننة الفاعلننننننة يف األمننننننم 
املتحننندة بشنننأن أمهينننة التوصنننل إىل حلنننول دائمنننة للمشننردين وبشنننأن كيفينننة إدمنننان 

وقند أ درجنت املنذكرة  . احللنول يف اسنرتاتيجيات التخطنيط والتنفيننذ املشننرتكة هنذه
اإلرشننادية يف املبنننادئ التوجيهينننة القائمنننة مجلموعننة األمنننم املتحننندة اإلمنائينننة بشننأن 

 .التقييم القطري املشرتك ويف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية



التاسنننننعة واألربعنننننني املعقننننننودة يف  هتنننننايف دور  وقامنننننت جلننننننة وضنننننع املنننننرأة، -106
، 2005 آذاريمنننننننننننارس 11شنننننننننننباطيفرباير إىل  28نيويننننننننننننورك يف الفتننننننننننننرة منننننننننننن 

 1995باسنننتعراض التقننندم احملنننرز ثنننو تنفينننذ إعنننالن ومننننهان عمنننل بنننيجني لعنننام 
 ونتنننننننائج دورة اجلمعينننننننة العامنننننننة االسنننننننتثنائية الثالثنننننننة والعشنننننننرين املعقننننننودة يف عننننننام

وبعند انقضناء عشنر سننوات علنى انعقناد منؤمتر بننيجني، ال يننزال التقنندم  .2000
منعنندما يف جمنناالت عدينندة. ومننن ذلننك منننثال أن معننندالت العننننف ضننند املنننرأة ال 
تنزال مرتفعنة يف مجيع أثاء العامل،  ا يف ذلك مناطق يف الصراع املسنلح . وهنناك 

نقنننن  املناعننننة البشننننريةيمتالزمة نقنننن   تزاينننند يف معنننندالت إصننننابة املنننننرأة بفننننريوس
املناعننننة املكتسننننب )اإلينننندز(، وانعنننندام املسنننناواة بننننني اجلنسننننني يف حقننننل العمالننننة، 
وافتقنار إىل حقنوق الصنحة اجلنسنية واإلجنابيننة، ونقنن  يف تكننافؤ فنرص احلصنول 
 وجننب القننانون علننى األراضنني واملمتلكننات، إىل جانننب نقنننائ  أخنننرى. وشننندد 

إلعننالن اخلتننامي الصنننادر عنننن اللجننننة علنننى أن التنفينننذ الكامنننل والفعنننال إلعنننالن ا
ومننهان عمنل بيجني أمر ضروري لتحقيق األهداف اإلمنائينة املتفنق عليهنا دولينا، 

 . ا فيهنا األهنداف املنصنوص عليها يف إعالن األلفية
ولكي تتحقق مجيع األهداف الستة ملبادرة تنوفري التعلنيم للجمينع حبلننول  -107
، يسنننننتحيل الفصنننننل بنننننني قضنننننييت إتاحنننننة فنننننرص التعلنننننيم ومسننننننتوى 2015عننننننام 

جودتنننننه، وال بننننند منننننن معاجلتنننننهما معنننننا يف آن واحنننند، وحتقيننننق حتسننننينات يف كننننل 
رفينع املسنتوى املعنين منهما عنن طرينق مبنادرات وطنينة ودولينة . وقند ركنز الفرينق ال

 بننننادرة تننننوفري التعلننننيم للجميننننع الننننذي انعقنننند يف برازيليننننا يف تشننننرين الثننناينينوفمرب 
علننننى جننننودة التعلننننيم. ويسننننهم عقنننند األمننننم املتحننننندة للتعلنننننيم منننننن أجنننننل  2004

يف سننننياق املتابعننننة ملننننؤمتر القمننننة العنننناملي (، 2014-2005التنميننننة املسننننتدامة )
 .سنتدامة، علنى حتسني التعليم من حيث نوعيته ودرجة مالءمتهللتنمينة امل
نننننددت يف عنننننام  -108 ويسننننتمر إحنننننراز التقننننندم ثنننننو حتقينننننق األهنننننداف النننننيت ح 
يف مننننننؤمتر القمنننننة العننننناملي للتنمينننننة املسنننننتدامة، يف جوهانسنننننربغ لننننننوب ، 2002

تحندة وتنفينذ شن  أفريقيا، وذلك عننن طريننق اجلهننود الننيت تبنذهلا منظومنة األمنم امل
وحضننر النندورة الثالثننة عشننرة للجنننة التنميننة . االتفاقنات البيئيننة املتعننددة األطننراف

نيسنانيأبريننننننل  22إىل  11املسننننتدامة، الننننيت عقننننندت يف نيويننننورك يف الفتنننننرة مننننن 



وزيننننرا حكومينننا ذوي اختصاصننننات تنوعننننت بننننني املاليننننة  25أكثننننر مننننن  2005
نميننة والتخطننيط والتجننارة واإلسننكان واملينناه والصنننحة والبيئنننة. وركنننزت الننندورة والت

علنننننى مسنننألتني منننن املسنننائل الشننناملة لعننندة ختصصنننات مهنننا مسنننألتا امليننناه واملرافننننق 
منننن  150الصنننحية، واملسنننتوطنات البشنننرية. وشنننارك يف الننندورة أيضنننا أكثنننر منننن 

نية األخنننرى صنننناحبة املصننننلحة. و  التوصننننل إىل اتفنننناق منظمنننات الفئنننات الرئيسنن
تعزيننز  هبنناعلننننى جمموعننننة مننننن اخليننننارات العمليننننة علننننى صننننعيد السياسننات ي قصنند 

اجلهننود العامليننة الراميننة إىل تنفينننذ التزامنننات جوهانسنننربغ النننيت تقضننني بتننوفري املينناه 
 ق.ان الالئالنظيفة واملرافق الصحية األساسية واإلسك

اهلننننندف املتعهننننند بنننننه يف إعنننننالن  2005وحتقنننننق أخنننننريا يف شنننننباطيفرباير  -109
األلفيننننة بشنننننأن كفالنننننة أن يبنننندأ نفنننناذ بروتوكنننننول كيوتنننننو التفافينننننة األمنننننم املتحننننندة 
اإلطارينننة املتعلقنننة بنننتغري املنننناظ، وذلنننك عقنننب تصنننديق االحتننناد الروسننني علينننه، ممنننا 

وسنننجل انعقننناد الننندورة  . لتخفيننننف يف العقنننند املقبننننليكفننننل اسننننتمرار جهننننود ا
  17إىل  6العاشنننرة ملنننؤمتر األطنننراف يف االتفاقينننة يف بنننوينس أينننرس يف الفتنننرة منننن 

سننننننننوات مننننننننن العمنننننننل يف ظننننننننل  10انقضنننننننناء  2004كنننننننانون األوليديسنننننننمرب 
اميننننة إىل مسنننناعدة االتفاقينننننة اإلطارينننة، و  فيهنننا اعتمننناد جمموعنننة منننن التننندابري الر 

البلننننندان علنننننى التأهنننننب لنننننتغري املننننناظ. وع قنننند املنننننؤمتر األول لألطنننننراف يف اتفاقينننننة 
اسننننتكهومل بشننننأن امللوثننننات العضننننوية الثابتننننة يف بونتننننا دل إسننننيت، أوروغننننواي، يف 

مسننجال بدايننة جهنند دويل طمنوح يرمني  ،2005أيناريمننايو  6إىل  2الفتنرة منن 
العنننننامل مننننننن املركبننننننات الثنائيننننننة الفينيننننننل املتعنننننندد الكلننننننور، ومركبننننننات  إىل ختلننننني 

الديوكسنننني والفينننوران، فضنننال عنننن تسنننعة أصنننناف شنننديدة اخلطنننورة منننن مبيننندات 
 .اآلفات،  نا فيهنا مادة الن د. د. ت

ويف الننندورة الثالثنننة والعشنننرين جمللنننس إدارة برننننامج األمنننم املتحننندة للبيئنننة،  -110
، أعطنننننى 2005شنننننباطيفرباير  25إىل  21ريو  يف الفنننننرتة منننننن املعقنننننودة يف نننننن

اجمللس واملنتدى البيئي الوزاري العاملي زمحا جديدا لتنفينذ جندول األعمنال البيئني 
علنى جهننات واسننعة التنننوع. واعتمنندت احلكومننات أيضننا بصننفة رمسيننة خطننة بننايل 

ركيز أعمنال االسرتاتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، اليت ستساعد على ت
برنننامج األمننم املتحنندة للبيئننة،  ننا يف ذلننك تقنندمي النندعم للبلنندان الناميننة، ممننا يفينند 



يف حتقيننننق اهلنننندف العننننام للربنننننامج املتمثننننل يف مكافحننننة الفقننننر عننننن طريننننق تننننرويج 
 مفهوم "البيئة من أجل التنمية".

ة الرئيسنننننننية وال ينننننننزال تنفينننننننذ توافنننننننق آراء منننننننونتريي، النننننننذي هنننننننو النتيجننننننن -111
ميثننل أمننرا بننالغ األمهينننة  ،2002للمننننؤمتر النننندويل لتمويننل التنميننة، املعقننود يف عننام 

لتعزينز خطنة التنمينة العاملينة،  ننا يف ذلنك األهنداف اإلمنائيننة لأللفيننة. وأقننر توافننق 
آراء مننننننننونتريي بننننننننأن سياسننننننننات االقتصنننننننناد الكلنننننننني الفعالنننننننة اقتصننننننناديا واملراعينننننننة 

 .لالعتبارات االجتماعية الزمة لتحقيق نتائج مؤمترات األمم املتحدة
، استضننناف اجمللنننس االقتصنننادي واالجتمننناعي 2005ويف نيسنننانيأبريل  -112

اجتماعنننه السننننوي اخلننناص الرفينننع املسنننتوى منننع مؤسسنننات بريتنننون وودز ومنظمنننة 
(. وكنان املوضنوع التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد

العننام لنننذلك االجتمننناع هنننو "التسننناوق والتنسننيق والتعننناون يف سنننياق تنفينننذ توافنننق 
آراء مننونتريي: حتقينننق األهنننداف اإلمنائيننة املتفنننق عليهنننا دوليننا،  نننا فيهنننا األهنننداف 

ويف رأيننني أن هنننذا االجتمننناع السنننوي ميثننل منننربا فرينندا الننواردة يف إعننالن األلفيننة". 
مننننا خلطننننة دع اخنننل املنظومنننة بشنننأن القضنننايا االقتصنننادية واملالينننةلتعزينننز التسننناوق د

األمنننم املتحننندة للتنمينننة،  نننا يف ذلنننك األهنننداف اإلمنائينننة لأللفينننة. كمنننا أن احلنننوار 
و  27الرفينننع املسنننتوى بشنننأن متوينننل التنمينننة، النننذي انعقننند يف نيوينننورك يف ينننومي 

ندر إضننننننايف يف حتدينننننند املهننننننام املقبلننننننة يف أسننننننهم بقننننن ،2005حزينرانييونينننننه  28
جمنننال التنفيننننذ الشننننامل لتوافننننق آراء مننونتريي، النننيت تتسنننم بأمهينننة خاصنننة يف سنننياق 

 .التأهنب لالجتمناع العنام الرفينع املسنتوى النذي سي عقد يف أيلوليسبتمرب
ي مننننن حمركننننات النمننننو وأقننننر توافننننق آراء مننننونتريي بننننأن التجننننارة حمننننرك قننننو  -113

االقتصنننننادي واحلنننند مننننن الفقننننر. ومننننا برحننننت مؤسسننننات شنننن  يف منظومننننة األمننننم 
املتحدة تتعاون فيمنا بيننها علنى بناء القدرات املتصلة بالتجارة، وال سنيما يف أقنل 
البلننننندان منننننننوا، إلدمننننننان هننننننذه البلنننننندان علننننننى ثننننننو أفضنننننل يف االقتصننننناد العننننناملي، 

د منن الفوائنند الناجتنة عننن العوملنة. ومننن األمثلنننة البننارزة هلنننذا ومتكينهنا منن جننين مزين
التعنناون اإلطننار املتكامنننل للمسنناعدة التقنينننة املتصننلة بالتجننارة، النننذي تتوحنند فينننه 
جهننننود صننننندوق النقنننند النننندويل، ومركننننز التجننننارة الدوليننننة املشننننرتك بنننننني األونكتننننناد 

وبرننننامج األمننم املتحننندة اإلمنننائي، والبننننك ومنظمنننة التجنننارة العاملينننة، واألونكتنناد، 



يف شننراكة منننع مقننندمي املننننح الثنائينننة والبلننندان  النندويل، ومنظمننة التجنننارة العاملينننة،
املسنننننتفيدة. ويننننندعم هنننننذا اإلطنننننار املتكامنننننل خطنننننط التنمينننننة الوطنينننننة بدراسنننننات 

ة وتلبيننة هننذه تشخيصنننية هتننندف إىل حتديننند االحتياجنننات يف جمنننال تنمينننة التجنننار 
االحتياجننننات. وتظهننننر التجربنننننة أن إصنننننالح السياسنننننات التجارينننننة الرمسينننننة لنننننيس  
كافيننننا لتحفينننز النمنننو. وهنننناك حاجنننة إىل معاجلنننة جمموعنننة متنوعنننة منننن العقبنننات 
تشمل ضنعف املؤسسنا ت ونقائ  البنينة األساسنية واحلنواجز التجارينة يف بعنض 

 ة.األسواق الرئيسي
راء منننننونتريي أن االئتمانننننننات الصننننننغرية مصنننننندر ابتكنننننناري وينننننرى توافنننننق آ -114

الننيت  ،2005وقند مجعنت السننة الدولينة لالئتماننات الصنغرية  . لتمويننل التنميننة
مننننننا بننننننني وكنننننناالت  ،2004أعلنتنننننها اجلمعينننننة العامنننننة يف تشنننننرين الثنناينينننننننوفمرب 

دين والقطننناع اخلننناص منننن أجنننل املننننن جملتمنننعاألمنننننم املتحننننندة املختلفنننننة ومنظمنننننات ا
تشجيع وسائل التمويل واالئتمان الصغرية بوصننفها أداة رئيسننية مننن أدوات احلند 

 .من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ومننننن األبعنننناد املهمننننة الشنننناملة لعنننندة قطاعننننات يف خطننننة األمننننم املتحنننندة  -115

والنوطين. وميثنل الرتكينز القنوي للتنمية تعزيز احلكنم الرشيد على الصعيدين العاملي 
الذي يوليه برننامج األمنم املتحنندة اإلمنننائي للحكننم النندميقراطي اسننتجابة للطلننب 
املتزايند للحصنول علنى الندعم والننذي يننرد مننن العديند منن البلندان النامينة، إدراكنا 
ألمهيننة جعننل املؤسسننات والعمليننات فعالنننة وخاضنننعة للمسننناءلة وشنناملة للجمينننع 

ن أجننل حتقيننق األهنداف اإلمنائيننة لأللفيننة وغريهننا مننن األهنننداف اإلمنائينننة املتفنننق من
 .عليها دوليا

الرابعنننننة  هتننناوأكننننندت جلننننننة األمنننننم املتحننننندة خلنننننرباء اإلدارة العامنننننة، يف دور  -116
علننننننننى  ،2005نيسننانيأبريننننننننل  8إىل  4املعقننننننننودة يف نيويننننننننورك يف الفتننننننننرة مننننننننن 

ورة كفالننة تننوافر الرتاهننة والشنفافية واملسناءلة يف السياسنات النيت ختنندم مصنناحل ضننر 
الفقنننننراء. وتنننننوفر االسنننننرتاتيجيات الوطنينننننة للحننننند منننننن الفقنننننر جمننننناال لالضنننننطالع 
بعمليننننننة تشنننننناركية خاضننننننعة للمسنننننناءلة متوائمننننننة مننننننع األهننننننداف اإلمنائينننننة لألمنننننم 

النننواردة يف إعننالن األلفينننة وهنني، حتقينننق بيئننة مسنننتقرة  املتحندة،  نا فيهننا األهنداف
علننننى صننننعيد االقتصنننناد الكلنننني، وإسننننناد دور قننننوي للقطنننناع اخلنننناص متوافنننننق منننننع 



املنندين بغيننة تعمننيم مراعنناة شننواغل الفقننراء  اجملتمننعاألهنننداف اإلمنائينننة، واحلننوار مننع 
 .يف سياق السياسات العامة

بشنننأن التنمينننة املسنننتدامة وتوافنننق آراء  وهانسنننربغجويقنننر كنننل منننن إعنننالن  -117
ا بنأن الفسناد خطنر منن األخطنار اجلسنيمة النيت  دد التنميننة هتنمنونتريي إقنرارا صـر

املسنننننتدامة ويننننندعوان إىل القينننننام علننننى سننننبيل األولويننننة باختنننناذ تنننندابري علننننى مجيننننع 
ن علننى املستويات ملكافحة الفسناد. وقنند بلننغ عنندد البلنندان الننيت وقّعننت حنن  اآل

أول معاهندة عاملينة ملزمننة قانونننا ملكافحننة الفسنناد، الننيت اعتمنندهتا اجلمعينة العامنة 
بلدا، وبلغ عنندد البلنندان الننيت  118ما جمموعه  2003يف تشرين األوليأكتوبر 

بلننندا. وسنننتدخل االتفاقينننة حينننز النفنننناذ لنننندى إيننننداع الصننننك  15صننندقت عليهنننا 
وسيمّكن التصديق علنى املعاهندة ودخوهلنا حينز النفنناذ عليها.  النثالثني للتصنديق

الننننننندول األطنننننننراف منننننننن اسنننننننتخدام الصننننننك، وبالتننننننايل منننننننع الفسننننننناد واكتشنننننننافه 
 .ومكافحتنه  زيند منن الفعالينة علنى الصنعيدين النوطين والدويل معا

ر وبنندأ مكتننب األمننم املتحنندة املعننين باملخنندرات واجلرميننة يف شنباطيفربايننن -118
برناجمنا عامليا ملكافحنة الفسناد ليكنون وسنيلة لتقندمي املسناعدة التقنينة إىل  1999

النننندول األعضنننناء. والغننننرض مننننن الربننننامج هنننو تقوينننة األطنننر القانونينننة واملؤسسنننية 
وصنننننوغ توجيهننننننات بشننننننأن السياسننننننات، إىل جانننننننب تعزيننننننز التعنننننناون فيمننننننا بننننننني 

والننننندعوة واإلنفننننناذ يف جمنننننال مكافحننننة  الوكننننناالت العاملنننننة يف شنننننؤون السياسنننننات
ننه إدارة  مشننروعا لتقنندمي املسننناعدة التقنينننة  15الفسنناد. ويتننوىل الربنننامج حنن  تاـر

دعمنننا للنندول األعضننناء يف جمنننال مننننع الفسننناد ومكافحتنننه. وتركنننز هنننذه املشننناريع 
نائي. وي عننند هنننذا تركينننزا رئيسنننيا علنننى تعزينننز الرتاهنننة القضنننائية وتقوينننة القضننناء اجلننن

ل جمناال اسنرتاتيجيا فريندا، خصوصا يف الدول اخلارجة من الصنراعات، حينث جملاا
ي نننرجح أن تنننؤثر اإلجننننراءات املتخننننذة إلعننننادة توطيننند سنننيادة القننننانون تننننأثريا كننننبريا، 
وتسنننهم بوجنننه عنننام يف حتقينننق االسنننتقرار. ويعننناون املكتنننب النندول األعضنناء أيضننا 

املعننايري الدوليننة ملكافحننة غسننل األمنننوال ومتوينننل اإلرهننناب عنننن طريننق علننى إعمننال 
 .تقدمي املساعدة التقنية املباشرة

وال تننزال زراعنننة حماصنننيل املخننندرات غنننري املشنننروعة تشنننكل عقبنننة كنننأداء  -119
أمننننام التنميننننة املسنننتدامة لننننبعض البلنننندان. وي ضننننطلع بتنننندابري مشننننرتكة بننننني األمننننم 



ة واحلكومنننننات املضنننننيفة إلجننننراء عمليننننات مسنننننح سننننننوية للمحاصنننننيل يف املتحننننند
البلننننندان املعنينننننة. وتنننننوفر هنننننذه العملينننننات للمجتمنننننع النننندويل حتلننننيالت الجتاهننننات 
إنتنننان املخننندرات غنننري املشنننروعة. وهننني تتننننيح أيضننننا معلومننننات موثوقننننة ميكنننن أن 

ديلنننة مسنننتدامة الكتسننناب تعتمنند عليهننا االسننرتاتيجيات اإلمنائيننة لتننوفري مصنننادر ب
 .النرزق للزراع الذين يعتمدون على هذه الزراعة غري املشروعة

 
 االحتياجات الخاصة ألفريقيا

 
تواصنننل منظومنننة األمنننم املتحننندة تقننندمي النننندعم مننننن أجننننل تنميننننة أفريقيننننا.  -120

وقنننند قننننام الفريننننق املسنننتقل املؤلنننف منننن شخصنننيات بنننارزة النننذي أنشنننأت ه يف العنننام 
املاضني للتوصنية بنالطرق الننيت ينبغنني اتباعهننا لتعبئنة الندعم الندويل لصناحل الشننراكة 

 .2005ه األول يف نيسانيأبريل اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا بتقدمي تقرينر 
وسنننعيا إىل تشنننجيع املشننناركة منننن جانننننب القطنننناع اخلنننناص يف تنفيننننذ   -121

الشنننراكة اجلديننندة، وحشنند املننوارد مننن القطنناع اخلنناص هلننذا الغنننرض، قنننام مكتنننب 
املستشنار اخلناص لشنؤون أفريقينا بتنظيم اجتمناعني، أحندمها حلقنة نقاشنية بشنأن 

واآلخننر  ،2004ناص احمللننني ع قننندت يف تشنننرين األوليأكتننوبر تعزيننز القطننناع اخلنن
جلدينننننندة يف ا اجتمننننناع لفرينننننق مننننننن اخلننننننرباء ع قنننننند باالشننننننرتاك مننننننع أمانننننننة الشننننننراكة

 .بشنأن مسنامهة القطناع اخلناص يف تنفيننذ الشننراكة اجلدينندة 2005آذاريمنارس 
ألخننري تننناوال تفصننيليا طبيعننة وتناولنت الدراسنات النيت ق ندمت يف هنذا االجتمناع ا

مشننننننناركة القطنننننننناع اخلنننننننناص ونطاقهننننننننا،  ننننننننا يف ذلننننننننك املشنننننننناركة يف رأس املننننننننال، 
وتشننننكيل الشننننراكات بننننني القطنناعني العننام واخلنناص، وتشننجيع أنننواع أخننرى منننن 

 .املشاريع املشرتكة
ريقيننا وبرننننامج وشننارك املوظفننون التقنيننون التننابعون للجنننة االقتصننادية ألف -122

األمنننم املتحننندة اإلمنننائي مشننناركة فعلينننة يف بعثنننات الننندعم املوفننندة يف إطنننار اآللينننة 
األفريقيننننة السننننتعراض األقننننران التابعنننننة للشنننننراكة اجلديننننندة إىل عننننندد منننننن البلننننندان، 

وموريشنيوس  ،(2004حزيرانييونينه ) وروانننندا ،(2004 منننها غانننا )أينناريمنننايو



وأوغننندا )شننباطيفرباير  (،2004وكينيننا )متوزييولينننه  (، 2004)حزيرانييونيننه 
ومن املقرر إيفاد بعثات يف وقننت الحننق إىل مننايل وموزامبيننق وجنننوب  (.2004

أفريقينننننا. ويف إطنننننار منننننا يقدمنننننه الربننننننامج اإلمننننننائي منننننن دعنننننم مؤسسننننني، شنننننارك 
ل التخطنيط وقندم دعمننا تقنيننا وإداريننا مباشننرا إىل الربننامج مشناركة فعلينة يف أعمنا

فرينق اآللينة األفريقينة الستعراض األقران وأمانتها. ويدعم الربننامج مجيننع األعمننال 
النندول األعضنناء،  ننا يف ذلننك تقننندمي الننندعم  هباالتحضنريية القطرينة النيت تضنطلع 
ألفريقينننننة السننننتعراض األقننننران، وإقامننننة اهلياكننننل املؤسسننننني ملراكنننننز تنسنننننيق اآللينننننة ا

الوطنينننة الالزمنننة لإلشنننراف علنننى العملينننة )مثنننل اللجنننان الوطنينننة ل لينننة األفريقينننة 
 .السنتعراض األقنران(، فضنال عنن تنظنيم حلقنات تدريبينة ألغنراض التوعية

م جمموعننة واسننعة وما برحت إدارة الشنؤون االقتصنادية واالجتماعينة تقنند -123
النطناق مننن اخلندمات التقنينة واالستشنارية دعمنا للمهنام املسنتهدفة بشنأن اإلدارة 
يف إطننار الشننراكة اجلديننندة،  ننننا يف ذلنننك تقننندمي الننندعم ملننننا يلننني: تصنننميم بننننرامج 
الشننننراكة اجلدينننندة يف جمننننايل اإلدارة وبننننناء القنننندرات فيمننننا يتعلننننق  واضننننيع اإلدارة 

مننة، والقيننادة املفينندة ألداء القطنناع العننام، ومعاجلننة املنازعننات؛ واسننرتاتيجيات العا
بننننننث الطننننننابع املهننننننين واملبننننننادئ األخالقيننننننة يف عمننننننوم قطاعننننننات اخلدمننننننة العامننننننة 
األفريقينننة؛ وتعزيننننز برملاننننات أفريقيننننا؛ والبوابنننة الشننننبكية للمنننوارد اإلداريننننة األفريقيننننة 

اإلدارة علننى شننبكة اإلنرتنننت، كمننا أن اإلدارة هننني املننننظم الرئيسننني هتا النيت أنشننأ
ملننننؤمتر البلنننندان األفريقيننة لننوزراء اخلنندمات العامننة، وهننو اجتمنناع ي عقنند كننل سنننتني 

 .باالشرتاك منع أماننة الشنراكة اجلديدة
 جملموعننةة ومفوضننية األمننم املتحنندة لشننؤون الالجنننئني هننني اجلهنننة املنظمننن -124

األمننننننم املتحنننننندة الفرعينننننة املتعلقنننننة باالسنننننتجابة اإلنسنننننانية واإلنعننننناش بعننننند انتهننننناء 
الصنننراع، النننيت تسننننتهدف العمننننل علننننى إقامنننة وتنفينننذ بنننرامج متكاملنننة يف البلننندان 
اخلارجنننة منننن الصنننراعات لإلسنننهام يف إعننننادة البننننناء وإدامننننة السننننالم واالسننننتقرار. 

حتدينند  حالنننة انتقالينننة يف أفريقينننا بغينننة 14نى حتلينننل وتعكنننف املفوضنننية حالينننا علنن
فعالينة مننا تبذلننه مننن جهننود يف  هباالثغرات احلرجنة والكيفينة النيت ميكنن أن حتسنن 

. وسنيكون هنذا التحلينل هادينا للمبنادرات الربناجمينة املقبلننة، وسيسننهم جملالهنذا ا
 .كيانات األمم املتحدة  هباطلع يف أعمنال الشنراكة اجلديدة واألعمال اليت تض



وقنندم صنننندوق األمنننم املتحننندة اإلمننننائي للمنننرأة الننندعم للمنننؤمتر اإلقليمننني  -125
اسننتعدادا  ،2004األول للمنننرأة الننذي ع قنند يف كيغننايل يف تشننرين األوليأكتننوبر 

 للمنننننؤمتر النننننندويل املعننننننين  نطقننننننة النننننبحريات الكننننننربى، املعقننننننود يف دار السننننننالم يف
وتننننناول املننننؤمتر االحتياجنننننات احملنننننددة للمنننننرأة يف . 2004تشننننرين الثناينينننننوفمرب 

األمننننور املتصننننلة بالسننننالم واألمننننن، والدميقراطيننننة واحلكننننم، والتكامنننل االقتصنننادي 
واإلقليمننننني، والشنننننؤون اإلنسنننننانية واالجتماعينننننة. وأسنننننفر االجتمننننناع عنننننن إصنننندار 

ذي أ دمج فيما بعد يف وثيقنة دار السنالم اخلتامينة النيت اعتمنندها إعالن كيغايل، ال
 .رؤسناء الدول واحلكومات يف املؤمتر الدويل

وقامننننت إدارة الشننننؤون االقتصننننادية واالجتماعينننننة بتقننننندمي اخلننننندمات  -126
االستشننننارية ورعايننننة بنننرامج التعننناون التقنننين دعمنننا للحكومنننات األفريقيننننة يف جمننننال 

 وجننننب االتفاقنننننات واملعاهننندات الدوليننننة،  نننا يف ذلننننك منهننننان  هتننننااماالوفنننناء بالتز 
عمنل بيجنني واتفاقينة القضناء علنى مجينع أشنكال التمييننز ضند املنرأة. واسنتهدفت 
هذه اجلهود علنى وجننه اخلصننوص تعزيننز القنندر ات الوطنيننة علننى تنفيننذ االتفاقينة 

ون الدويل حلقنوق اإلنسنان وبناء القدرات لدى القضاة لتمكينهم من تطبيق القان
علنننننى الصنننننعيد احمللننننني. وعملنننننت اإلدارة أيضنننننا منننننع األجهنننننزة الوطنينننننة املختصنننننة 

مسننناعدة البلننندان اخلارجنننة منننن الصنننراعات علنننى الوفننناء هبننندف بالنننننهوض بنننناملرأة 
 .بالتزاماهتا  وجب االتفاقية

ينندة بننملجراء واضنطلع برنننامج األغذينة العنناملي باالشنرتاك مننع الشنراكة اجلد -127
دراسنة بشنأن منظومات االحتياطينات الغذائيننة الوطنيننة يف أفريقيننا وكيفيننة حتسننني 
هنننننذه املنظومنننننات لإلسنننننهام علننننى ثننننو أفضننننل يف حتسننننني حالننننة األمننننن الغننننذائي 
وقنندرات التعامننل مننع األزمننات الغذائيننة. وقننندمت منظمننة األمننم املتحنندة للتنميننة 

يف صننننننوغ املبننننننادرة اخلاصننننننة بالقنننننندرات اإلنتاجيننننننة  الصننننننناعية )اليونينننننندو( النننننندعم
األفريقينننننة، النننننيت اعتمننننندها منننننؤمتر قمنننننة االحتننننناد األفريقننننني املعقنننننود يف متنوزييولينننننه 

بوصنننفها إطنننار السياسنننات املعتمننند للتنمينننة الصنننناعية ألفريقينننا. وقامنننت  2004
)اليونسنننكو( بملعننننداد مبننننادرة حمننننو منظمنننة األمننننم املتحنننندة للرتبينننة والعلننننم والثقافننننة 

 50األمينة ألغنراض النتمكني سنت نفذ يف البلندان النيت تزيند نسنبة األميننة فيهننا عننن 
ماليننننني نسنننمة. ويقنننوم برننننامج األمنننم  10يف املائننننة أو يبلننننغ عنننندد األمننننيني فيهننننا 



ؤمتر الننننوزاري املتحنننندة للبيئننننة، يف إطننننار شننننراكة مننننع أماننننننة الشنننننراكة اجلديننننندة واملننننن
األفريقي املعين بالبيئة،  ساعدة البلدان األفريقيننة يف إعننداد خطننط العمننل البيئنني 
دون اإلقليميننننة اخلمننننس يف إطننننار الشننننراكة اجلدينننندة. وقنننننام مركنننننز األمنننننم املتحننننندة 

املوئل( بصوغ برنامج املدن املشنمول يف الشنراكة اجلديندة )للمسنتوطنات البشنرية 
"مكاسنب سنريعة". وتندعيما هلنذا الربننامج، وافنق املنؤمتر   لتحقيننقبوصنفه وسننيلة 

النننوزاري األفريقننني املعنننين باإلسنننكان والتنمينننة احلضنننرية، املعقنننود يف ديربنننان لننننوب 
، علنى 2005شنباطيفرباير  4كنانون الثاينيينناير، إىل   31أفريقيا، يف الفرتة من 

املنننأوى والتوسنننع إطنننار معنننزز للتنفينننذ منننن أجنننل تنننذليل التحنننديات املتعلقنننة بتنننوفري 
 احلضري.
ا تقنندم النندعم أيضننا هتنوهنناك جمموعنة منن وكناالت األمننم املتحنندة وكيانا -128

للشننننننراكة اجلدينننننندة يف جمننننناالت الزراعننننننة والتجننننننارة وتنننننوفري إمكانيننننننة الوصننننننول إىل 
األسننننواق، عنننننن طرينننننق أنشنننننطة إدارة املعننننننارف والنننننندعوة وبننننننناء القنننننندرات. ومننننننن 

ت الرئيسننننية املسننننتمرة الننننيت جتابننننه مؤسسننننات األمننننم املتحنننندة يف أفريقيننننا التحننننديا
زيننادة الفعاليننة، وتفننادي مواضننع االزدوان والتنننداخل، وخفنض التكناليف، وبوجنه 
أعننم حتسننني درجننة التسننناوق علنننى صنننعيدي السياسنننات والعملينننات، وتعزيننز آليننة 

 .أولويات الشراكة اجلديدة التنسيق اإلقليمي دعما لتنفيذ
 

احتياجرررات أقرررل البلررردان نمررروا والبلررردان الناميرررة غرررير السررراحلية والررردول 
 الجزريرررة الصغيرة النامية

 
النندويل الرتكيننز علننى االحتياجننات والتحنننديات اإلمنائينننة  جملتمننعيواصننل ا -129

أن املؤشرات اإلمجالية ألقنل البلندان مننوا النيت جتابنه أشند البلدان ضعفا. ويف حني 
والبلدان النامية غنري السنناحلية والندول اجلزرينة الصنغرية النامينة تندل علنى حندوث 
حتسنن يف جواننب عديندة، فنملن التقنندم احملننرز مل يكنن متسنناويا. وباملعنندل النننراهن 

ن أن يبلغ مسنتوى النذي تسنري بنه التنمينة، لنن يكنون  قندور كنثري منن هنذه البلدا
األهننننداف اإلمنائيننننة لأللفيننننة. وقنننند واصنننننل مكتنننننب املمثنننننل السنننننامي لشنننننؤون أقنننننل 



البلننننندان مننننننوا والبلننننندان النامينننننة غنننننري السننننناحلية والننننندول اجلزرينننننة الصنننننغرية النامينننننة 
ا مننننن أجنننننل  هتننناألمننننم املتحنننندة لمينننننع قطاعا معنننناونيت يف حشنننند جهننننود منظومنننننة

الفئننات  هبننذهعنننة املنسنننقة لنتنننائج املننؤمترات واجتماعننات القمننة املتصننلة كفالنننة املتاب
 ن.من البلدا
ا يف ختفيننف حنندة الفقننر يف أقننل هبنولكني تننؤدي التجننارة النندور اجلنندير  -130

البلندان مننوا، ال بد من نشنوء طبقنة حمليننة مننن املشننتغلني باألعمننال احلننرة، وتعزيننز 
قننننندرات اإلنتنننننان والتبنننننادل التجننننناري، وتنننننوفري وسنننننائل مسنننننتدمية لتخفينننننف أعبننننناء 

ألونكتننناد( بطنننرق النننديون. وقننند أسنننهم منننؤمتر األمنننم املتحننندة للتجنننارة والتنمينننة )ا
متنوعنننننة يف إجنننننناز هنننننذه املهمنننننة. فبعننننند أن نشنننننر األونكتننننناد تقرينننننره املتعلنننننق بأقنننننل 

بشننننننأن الصننننننالت القائمننننننة بننننننني التجننننننارة وهنننننندف  ،2004البلنننننندان منننننننوا لعننننننام 
الننندويل منننن أجنننل أقنننل  اجملتمننعالتخفيننف مننن حنندة الفقننر، واصننل حتليننل منننا أجننننزه 

يف جمننناالت السياسننننات التجاريننننة ومتويننننل التنميننننة والتعنننناون الننننتقين. البلنننندان منننننوا 
ويواصنننل األونكتننناد أيضنننا تنننوفري خننندمات التننندريب وبنننناء القننندرات علنننى نطننناق 
واسنننع ألقنننل البلننندان مننننوا يف جمنننايل املفاوضنننات التجارينننة والدبلوماسنننية التجارينننة، 

التجنارة العاملينة. وقنام  صننلة باالنضننمام إىل منظمننة نا يف ذلننك بشننأن املسننائل املت
األونكتنناد وبرنننامج األمننم املتحنندة اإلمنننائي وصننندوق النقننذ النندويل والبنننك النندويل 
ومنظمننة التجننارة العامليننة ومركننز التجننارة الدوليننة بصننفة مشننرتكة  سنناعدة عنندد مننن 

االسننرتاتيجيات  أقننل البلنندان منننوا فيمننا تبذلننه مننن جهننود إلدران التجننارة يف صننميم
اإلمنائينة الوطنيننة، مسننتخدمة يف ذلننك إطارهننا املتكامننل للمسنناعدة التقنيننة املتصننلة 

 بالتجارة.
وعنننننن طرينننننق املسننننناعدة الربناجمينننننة امليدانينننننة النننننيت تقننننندمها منظمنننننة األمنننننم  -131

املتحنننندة لألغذيننننة والزراعنننة إىل أقنننل البلننندان مننننوا، لبنننت املنظمنننة جمموعنننة واسننننعة 
ناق منننن االحتياجنننات تراوحنننت منننن املسننناعدة الطارئنننة واإلنعننناش الزراعننني إىل النطنن

النننندعم الربننننناجمي واملسنننناعدة بشننننأن السياسننننات ألغنننراض األمنننن الغنننذائي والنمنننو 
الزراعنني املسنننتدام والتنمينننة الريفينننة . أمنننا أنشنننطة اليونيننندو لصننناحل أقننل البلنندان منننوا 

ات اإلنتاجيننة لننتمكني هننذه البلنندان مننن االننندمان يف فقد ركزت علنى بنناء القنندر 
االقتصننننننناد العننننننناملي. ومنننننننن ذلنننننننك منننننننثال املبنننننننادرة اخلاصنننننننة بالقننننننندرات اإلنتاجينننننننة 



األفريقيننننننة، الننننننيت اعتمنننندها رؤسنننناء النننندول واحلكومننننات األفارقننننة بوصننننفها عنصنننننر 
 .ملستدامةالشنراكة اجلديندة املتعلنق بالتنمينة الصناعية ا

وواصل صنندوق األمنم املتحندة للمشناريع اإلنتاجينة تعزينز وصننقل براجمننه  -132
لتقننندمي مزيننند مننن النندعم الحتياجننات أقننل البلنندان منننوا يف جمنننال حتقينننق األهنننداف 
اإلمنائينة لأللفينة، وذلنك عننن طرينننق براجمنننه احمللينننة للتنمينننة والتموينننل الصنننغري. ويف 

 وحنننننده، اعتمننننند الصننننندوق مبننننادرة جدينننندة منننندهتا سننننبع جمنننننال التموينننننل الصنننننغري
ملينننون دوالر ملعاجلنننة العقبننننات واسننننتغالل الفننننرص املتاحننننة  42سننننوات وكلفتنننها 

مننن أقننل البلدان مننوا يف  20لتنشننيط االقتصننادات وتعميننق القطاعننات املاليننة يف 
ينة الفكرينننة املسنناعدة إىل أقنننل البلنندان مننننوا أفريقينا. وقنندمت املنظمنة العامليننة للملك

يف بننناء القنندرات التكنولوجيننة ويف جمنناالت املشننورة التشننريعية، واإلدارة اجلماعينننة 
حلقنننننننوق التنننننأليف والنشنننننر واحلقننننننوق املتصننننننلة هبننننننا، وتنظننننننيم املشنننننناريع الصننننننغرية 

تنننابع ملرفنننق البيئنننة العاملينننة أمنننواال واملتوسننننطة . ويقنننندم صننننندوق أقنننل البلننندان مننننوا ال
ختصنن  لتعزيننز قنندرة هننذه البلنندان علنننى التكينننف وتنفيننذ خطننط عملهننا الوطنيننة 

 .بشأن التكيف، ويقدم منحا ملشاريعها البيئية
وعلنننننى الصنننننعيد اإلقليمننننني، واصنننننلت اللجننننننة االقتصنننننادية واالجتماعينننننة  -133

م ألشننند البلننندان ضننننعفا عننننن طريننننق جمموعننننة آلسنننننيا واحملنننننيط اهلنننادئ تقننندمي الننندع
متنوعنننة منننن األنشنننطة، مننننها منننثال الربنننامج اإلقليمنني للتخفيننف مننن حنندة الفقننر، 
ومشنننروع اللجننننة لتعزينننز القننندرات الوطنينننة يف جمننننايل التخفيننننف مننننن حنننندة الفقننننر 
ومهنننننارات التفننننناوض يف حننننناالت النننننرتاع، ومشنننننروع دعنننننوى بشنننننأن االسننننتجابات 

تعنننددة القطاعنننات يف جمنننال مكافحنننة فنننريوس نقننن  املنننن اعننننة البشنريةيمتالزمننننة امل
نقننن  املناعننننة املكتسننننب )اإلينننندز( يف آسننننيا، وبننننناء القنننندرات الالزمننننة للمشنننناركة 

 .الفعالننة يف النظننام التجاري املتعدد األطراف، وإدارة الديون اخلارجية
اجلزريننة الصننغرية الناميننة منننن صنننغر عننندد  ونتيجننة ملننا تتصننف بننه البلنندان -134

السنكان، وطنول طرق النقل البحرينة واجلوينة املؤدينة إليهننا يف كننثري مننن احلنناالت، 
ا األحادينننة احملصننول، تتعننننرض هنننذه الننندول بقننندر زائننند لتننننأثري هتننفضنننال عنننن زراعا

طبيعيننننة. وقنننند أسننننهمت  االجتاهنات االقتصننادية يف بقيننة العننامل وآلثننار الظننننواهر ال
وأضنننرت  2004ديسنننمرب  /كارثنننننة التسنننننونامي، النننننيت وقعنننننت يف كنننننانون األول



بفئنات عدينندة مننن البلنندان، يف إبننراز منندى انكشنناف هننذه النندول بوجننه خنناص 
منننن خسنننائر بشنننرية ومادينننة فادحنننة. وأظهنننرت هنننذه  هباأمنننام األخطنننار،  نننا أصنننا

لكارثة أمهية االكرتاث بعالمنات اإلننذار والتكنناتف قبننل وقننوع الكارثننة واملداومننة ا
اء مننننا يعانيننننه البشننننر مننننن البننننؤس وإرسنننناء األسننننس هننننعلننننى بننننذل جهنننند مجنننناعي إل
ولننننذلك داعننننوت  إىل إقامننننة نظننننام عنننناملي لإلنننننذار ال ة. الوطيننننندة للسنننننالم والتنميننننن

ب، بنننل يشننمل أيضنا الكنوارث الطبيعينة األخننرى، يغطنني كارثننة التسننونامي فحسنن
 ة.مثل العواصف العاتية واألعاصري احللزوني

ا هتننننننننويف أعقنننننننناب كارثننننننننة التسننننننننونامي، قامنننننننننت األمنننننننننم املتحننننننننندة ووكاال -135
وصنناديقها وبراجمهنا املختلفنة بتعبئنة جهودهنا علنى وجننه السننرعة حلشنند اسننتجابة 

شننننناملة املعوننننننة الغذائينننننة؛  -ة اإلنسنننننانية الفورينننننة منسننننننقة، تشننننننمل تننننننوفري اإلغاثنننننن
وجمموعننننات أدوات تنقينننننة امليننننناه وجمموعنننننات اللنننننوازم الصننننننحية واإلصننننننحاحية يف 
حنننناالت الطننننوارئ؛ واإليننننواء املؤقننننت؛ ولننننوازم الرعايننننة يف حنننناالت النننوالدة الطارئنننة 

وتنسنننننيق جهنننننود اإلنعننننناش  -ولنننننوازم النقنننننل املنننننأمون للننننندم ولقاحنننننات التحصنننننني 
 .وإعادة البناء الطويلة األجل يف املناطق املنكوبة

وانعقنننند يف أعقنننناب هننننذه الفاجعننننة االجتمنننناع النننندويل السننننتعراض تنفيننننذ  -136
برننننامج العمنننل مننننن أجننننل التنميننننة املسننننتدامة للنننندول اجلزريننننة الصننننغرية الناميننننة يف  

افته حكومننننة موريشننننيوس بنننندعم مننننن الننننذي استضنننن ،2005كننننانون الثناينييننننناير 
مكتنب املمثنل السننامي ألقننل البلنندان منننوا والبلنندان النامينة غنري السناحلية والندول 
اجلزرينننننة الصنننننغرية النامينننننة، وإدارة الشننننننؤون االقتصننننننادية واالجتماعيننننننة واألونكتنننننناد 

، فنننوفر للمجتمنننع واللجننان االقتصنننادية اإلقليمينننة وبرنننامج األمنننم املتحننندة اإلمنننائي
النندويل يف التوقيننت املناسننب حمفننال للتكنناتف سننويا مننن أجنننل جتديننند الننندعم هلنننذه 
البلننندان . والقنننى هننذا االجتمنناع اهتمامننا دوليننا كبننريا وشننهد مشنناركة نشنننطة منننن 

املنننندين والقطنننناع اخلنننناص وغريمهنننننا منننننن األطنننننراف صننننناحبة املصنننننلحة. و  اجملتمنننع 
ن جدينننننند علننننننى مننننننواطن الضننننننعف االجتماعيننننة واالقتصننننادية والبيئينننننة التأكينننننند منننننن

للننننندول اجلزرينننننة الصنننننغرية النامينننننة، والنننننت مس الننننندعم منننننن املننننناثني ملواصننننلة تنفيننننذ 
الننربامج الدولينننة املتفنننق عليهنننا منننن أجنننل هنننذه الننندول. وينننوفر إعنننالن واسنننرتاتيجية 

ود الدولينننة والوطنينننة املبذولنننة منننن أجنننل موريشننيوس خريطننة مالحيننة واضننحة للجهنن



تنمينة النندول اجلزرينة الصنغرية. وتعكنف مؤسسنات األمنم املتحندة والندول اجلزرينة 
الصننغرية الناميننة حاليننا علنننى إعننداد خننرائط الطريننق الننيت سننتتبعها مننن أجننل تنفيننذ 

 .االسرتاتيجية
املنظمننننننات الدوليننننننة  أمننننننا االجتمنننننناع الرفيننننننع املسننننننتوى املعننننننين بنننننندور -137

واإلقليميننة ودون اإلقليمينة يف تنفينذ برننامج عمنل أملنا  منن أجننل البلنندان الناميننة 
غنننري السننناحلية، النننذي انعقننند بننندعوة منننن مكتنننب املمثنننل السنننامي ألقنننل البلننندان 

ناميننننة يف أملننننا ،  مننننوا والبلننندان النامينننة غنننري السننناحلية والننندول اجلزريننننة الصننننغرية ال
فقنننننند اعتمنننننند بيانننننننا مشننننرتكا، حنننندد فيننننه  2005كازاخسننننننتان، يف آذاريمننننننارس 

الشنننننركاء الننننندوليون واإلقليميننننننون تنننننندابري إضننننننافية ملسنننننناعدة البلنننننندان الناميننننننة غننننننري 
 .الساحلية عن طريق اسرتاتيجيات منسقة

ا منن التكناليف اإلضنافية وتتكبد البلندان النامينة غنري السناحلية قندرا كبنري  -138
ا، نتيجننة لعنندم كفنناءة ترتيبننات النقننل الننذي يننرتبط ارتباطننا هتننا ووارداهتلنقننل صنننادرا

مباشننرا بوضنننعها اجلغنننرايف غنننري املننننوا . وخننننالل السنننننة املاضننننية، عننننززت وكنننناالت 
منظومننننة األمننننم املتحنننندة الشننننراكة القائمننننة فيمننا بينهننا لتنفيننذ برنننامج عمننل أملننا : 

غننننري السنننناحلية يف إطننننار عمنننل عننناملي جديننند معاجلنننة احتياجننننات البلنننندان الناميننننة 
للتعناون يف جمنال النقنل العنابر للبلندان النامينة غننري السنناحلية وبلنندان املننرور العنابر 
الناميننة. ويتبننني منننن البحنننوث النننيت أجراهنننا األونكتننناد أن تكننناليف النقنننل الننندويل 

يف املائنننة منننن  7،20يف املتوسنننط  لنننواردات البلننندان األفريقينننة غنننري السننناحلية تبلنننغ
يف املائنننة، واملتوسنننط  1،5قيمننننة هننننذه الننننواردات، مقابنننل املتوسنننط العننناملي البنننالغ 

قننام عنندد مننن  ،2004يف املائننة. ويف عننام  7،12العنام للبلندان األفريقينة البننالغ 
ية وغريهنا منن  البلندان النامينة غنري السناحلية، بندعم استشناري منن اللجان اإلقليم

كيانننننات األمننننم املتحنننندة، بتنفيننننذ بعننننض التنننندابري النننننيت تسنننننتهدف زينننننادة كفنننناءة 
 ر.عمليات النقل العاب

 
مكافحرررة فيرررروس نقررر  المناعرررة البشرررريةنمتالبمة نقررر  المناعرررة المكتسرررب 

 )اإليدب(



 
ي عتنننرب وبننناء فنننريوس نقنننن  املناعننننة البشننننرية ياإلينننندز حالننننة مننننن حنننناالت  -139

وي عننننند يف الوقننننت نفسننننه قضننننية مننننن القضننننايا اإلمنائيننننة الطويلننننة األجننننل. الطنننننوارئ 
ويهننندد هنننذا الوبننناء  حنننو نتننننائج مننننا سننننبق بذلننننه ومننننا يبننننذل حاليننننا مننننن اجلهننننود 
لتحقينننننق األهنننننداف اإلمنائينننننة املتفنننننق عليهنننننا دولينننننا،  نننننا فيهنننننا األهننننداف اإلمنائيننننة 

  .من أولويات العمللأللفية، ومن   يتعني جعله أولوية ثابتة 
ا الثامننننة والنننثالثني املعقنننودة هتننوقنند ركننزت جلنننة السننكان والتنميننة، يف دور  -140

خاصننننا علننننى وبنننناء فننننريوس نقننننن   ، تركيننننزا2005يف نيوينننننورك يف نيسننننانيأبريل 
املناعننننة البشننننرية ياإلينننندز وصننننلته بنننننالفقر. وشنننننددت اللجننننننة علنننننى ضنننننرورة تعزينننننز 

نننننال التنسننننننيق علنننننى صننننننعيدي السياسننننات والنننننربامج بننننني فنننننريوس الصنننننالت وأعم
نقنننننن  املناعننننننة البشنريةياإلينننننندز مننننننن ناحيننننننة والصننننننحة اجلنسننننننية واإلجنابيننننننننة مننننننننن 
الناحيننننننننة األخننننننننرى، مننننننننع إدراجهمننننننننا يف اخلطننننننننط اإلمنائيننننننننة الوطنيننننننننة،  ننننننننا فيهننننننننا 

لفقننننر، بوصننننف ذلننننك خطننننوة ضننننرورية للتصنننندي هلننننذا اسننننرتاتيجيات احلنننند مننننن ا
الوبنننننناء. وأظهننننننر التقرينننننر املقننننندم إىل اللجننننننة بشنننننأن تنننننأثري اإليننننندز أننننننه مننننننذ أن   

أودى هنننذا الوبننناء حبيننناة  ،1981يف عنننام  تشننخي  أول حالنننة لإلصنننابة باإليننندز
ابني ، قنننننارب عننننندد املصننننن2004ملينننننون نسنننننمة. وحبلنننننول عنننننام  20أكثنننننر منننننن 

مليننون شننخ . ويتسننبب وبنناء اإليندز يف  4،39بفنريوس نقن  املناعنة البشننرية 
يف  57خسنننائر فادحنننة يف األرواح بنننني النسنننناء واملراهقننننات، إذ تقننننارب نسننننبتهن 
يف  50املائنننة مننن جممنننوع املصنننابني باإليننندز يف أفريقينننا جننننوب الصنننحراء وحنننوايل 

املائنننة منننن املتوسنننط العنناملي. ويتفشننى وبنناء اإلينندز حاليننا نتيجننة ألسنننباب أساسنننية 
منننننها استضننننعاف املننننرأة ومننننا ميننننارس منننن الوصنننم والتميينننز ضننند املصنننابني بفنننريوس 
نقنن  املناعننة البشننرية. ويضنناف إىل ذلنننك أن األغلبينننة السنناحقة مننن األشننخاص 

يل إىل احلصننننول بتكلفننننة ميسننننورة علنننى احملتننناجني إىل العنننالن لنننيس هلنننم منننن سننننب
 .العقاقري املضادة للفريوسات الرجعية

ننننج مشننننرتكة وشنننناملة فيمننننا يتعلننننق  -141 وتننندأب األمنننم املتحننندة علنننى صننننوغ نن ه 
بفنننريوس نقننن  املناعنننة البشنريةياإليننندز،  نننا يف ذلنننك يف جمننناالت الوقاينننة والعنننالن 

فينف منن حندة اآلثنار. وقند حتقنق تقندم ملمنوس والرعاينة ومكافحنة التميينز والتخ



" 2005مالينني قبنل هناينة  3"مبنادرة يف توسيع نطاق تننوافر العننالن عننن طريننق 
الننيت تقودهننا منظمننة الصننحة العاملينننة لتزويننند ثالثنننة مالينننني شننخ  مننن املصننابني 

نام ينننننننة عننننننهنابالفريوسياإليننننننندز يف البلننننننندان النامينننننننة واملتوسنننننننطة الننننننندخل، حبلنننننننول 
بنننالعالن املضننناد للفريوسنننات الرجعيننننة الننننذي يطيننننل أمنننند حينننناة هننننؤالء  ،2005

األشنننخاص. وقننند زاد عنندد األشننخاص املتلقننني هلننذا العننالن  ننا يفننوق الضننعف، 
إىل حنننننوايل امللينننننون يف  2003ديسنننننمرب  /يف كننننننانون األول 400000منننننن 

املتحنندة املشننرتك  ويف الوقننت نفسننه، يعمنننل برننننامج األمننم. 2005حزيرانييونيننه 
املعننين بفننريوس نقنن  املناعننة البشريةياإليننندز علنننى كفالنننة أن تظنننل الوقاينننة أولويننة 
منننن األولويننننات، عننننن طريننننق مبننننادرة واسننننعة النطنننناق ومبننننادرة أخننننرى مكملننننة هلننننا 
تقودهنننا منظمننة األمننم املتحننندة للرتبينننة والعلنننم والثقافنننة )اليونسنننكو(، هننني املبنننادرة 

املينة بشنأن التعلنيم وفريوس نق  املناعنة البشنريةياإلينندز الننيت تسننتهدف تعزيننز الع
التننننندابري املتخنننننذة يف قطننننناع التعلنننننيم للتصننننندي هلنننننذا الوبننننناء. و  إقنننننرار سياسنننننات 
جدينننننندة بشننننننأن الوقايننننننة يف االجتمنننننناع السننننننابع عشننننننر مجللنننننس تنسنننننيق الربننننننامج 

حزينرانييونينننه(، بغينننة رأب الفجننوة  29-27اإليننندز )املشنننرتك املعنننين بنننالفريوس ي
 .الراهنة يف جمال الوقاية من الفريوس، خصوصا بالنسبة للنساء وصغار السن

وتعمل األمم املتحندة حالينا يف إطنار شنراكة وثيقنة منع الصنندوق العناملي  -142
ملكافحننننة اإلينننندز والسننننل واملالريننننا مننننن أجننننل تعزيننننز القنننندرات ذات الصننننلة علننننى 

صننعيد القطننري. واحتفنناء هبننذه الشننراكة، وافقننت  علننى أن أرأس اجتمنناع جتدينند ال
أيلوليسننننبتمرب يف لننننندن  6و 5منننارد الصننننندوق العنننناملي الننننذي سننننيعقد يف يننننومي 

 هبدف زيادة إمكانية التنبؤ لهود تعبئة املوارد من أجل الصندوق.
تعننددة وتغطنني اجلهننود املشننرتكة املبذولننة مننن أجننل التصنندي للتحننديات امل -143

اجلوانننب النامجننة عننن فننريوس نقنن  املناعننة البشننريةياإليدز جمموعننة واسننعة النطنناق 
مننن األنشننطة، متتنند مننن التوعيننة والنندعوة إىل تعبئننة املننوارد وبننناء القنندرات وتقنندمي 
اخلندمات الصنحية. وقند قندمت منظمنة األمنم املتحندة لألغذينة والزراعنة ومنظمنة 

وبرننننامج األغذينننة العننناملي الننندعم ألنشنننطة  األمنننم املتحننندة للطفولنننة )اليونيسنننيف(
حتسننني األمننن الغننذائي والتغننذوي، فضننال عننن رعايننة األيتننام وغننريهم مننن األطفننال 
املصابني بالفريوسياإليدز يف اجلنوب األفريقني. وعنن طرينق مبنادرة بنناء القندرات 



يف اجلننننوب األفريقننني، عمنننل برننننامج األمنننم املتحننندة اإلمننننائي منننع وكننناالت األمنننم 
حدة،  ا يف ذلك مع برنامج متطوعي األمم املتحدة ومنظمة الصنحة العاملينة، املت

علننى التصنندي ملننا حلننق بالقنندرات مننن خسننائر فادحننة نتيجننة للفريوسياإلينندز يف 
مجيننع قطاعننات احلكومننة واجملتمننع املنندين والقطنناع اخلنناص. وقامننت منظمننة العمننل 

دز والتخفيننف مننن حنندة الدوليننة بتعزيننز وتيسننري جهننود التعامننل مننع الفريوسياإلينن
آثارمها يف أماكن العمل، بالتعاون منع اجلهنات النثالث النيت تتعامنل معهنا املنظمنة 

 على الصعيد الوطين، وهي احلكومات وأرباب األعمال ومنظمات العاملني.
، أصنننبحت مفوضنننية األمنننم املتحننندة لشنننؤون الالجئنننني 2004ويف عنننام  -144

ة يف رعايننننة برنننننامج األمننننم املتحنننندة عاشننننر منظمننننة تنضننننم إىل املنظمننننات املشننننارك
املشننرتك املعنننين بفننريوس نقننن  املناعنننة البشننريةياإليدز، واعتمننندت يف آذاريمنننارس 

، خطننننة اسننننرتاتيجية منننندهتا ثننننالث سنننننوات ملكافحننننة الفريوسياإلينننندز يف 2005
 أوساط العائدين والالجئني وغريهم من املشردين.

يف اجتماعها الرفينع املسنتوى  حزيرانييونيه، قامت اجلمعية العامة 2ويف  -145
بشأن فريوس نق  املناعة البشريةياإليدز، باستعراض التقندم احملنرز بشنأن إعنالن 

 18. ويف 2001االلتزام املعتمد يف الندورة االسنتثنائية املعقنودة يف حزيرانييونينه 
متوزييولينننه، ركنننز جملنننس األمنننن، يف اجتماعنننه املعقنننود بشنننأن فنننريوس نقننن  املناعنننة 

اإليدز، علنننى التعننناون القنننوي بنننني برننننامج األمنننم املتحننندة املشنننرتك املعنننين البشنننريةي
بالفريوسياإلينندز وإدارة عمليننات حفننظ السننالم فيمننا يتعلننق بكفالننة جعننل جهننود 
الوقايننننة مننننن الفننننريوس جننننزءا متضننننمنا يف مجيننننع عمليننننات األمننننم املتحنننندة حلفننننظ 

 السالم.
حنننة اإليننندز، النننيت ، أصنننبحت احلملنننة العاملينننة ملكاف2005وحبلنننول عنننام  -146

قادهننا برنننامج األمننم املتحنندة املشننرتك املعننين بفننريوس نقنن  املناعننة البشننريةياإليدز 
، حركننننة عامليننننة علننننى صننننعيد اجملتمننننع املنننندين ترمنننني إىل الننننرتويج 1997منننننذ عننننام 

إلعالن االلتزام الصادر بشأن الفريوسياإليدز. ويف الوقنت احلاضنر سنيتوىل قينادة 
عاملي يف إطار اجملتمع املندين، يشنارك الربننامج املشنرتك هذه احلملة فريق توجيهي 

يف عضننويته دون أن يكننون لننه حننق التصننويت. وإين أرحننب هبننذا احلنندث الفننارق 
 يف جمال إشراك اجملتمع املدين يف اإلدارة العاملية للقضايا اإلمنائية.



وال يتبقنننى بعننند ذلنننك سنننوى حتننند واحننند هنننو إ ننناد هننننج مبسنننط إلتاحنننة  -147
من آليات الدعم واملساعدة التابعة ملنظومنة األمنم املتحندة. ويف كنانون  االستفادة

، أصدرت جمموعة األمنم املتحندة اإلمنائينة وأماننة الربننامج 2004األوليديسمرب 
املشننرتك املعننين بالفريوسياإلينندز توجيهننات إضننافية بشننأن "خطننط األمننم املتحنندة 

ملناعنة البشنريةياإليدز". ويف لدعم تنفيذ التدابري الوطنية للتصدي لفنريوس نقن  ا
، انعقنند االتفنناق بننني قيننادات مننن حكومننات البلنندان املاثننة 2005آذاريمننارس 

والبلدان النامية، واجملتمنع املندين، ووكناالت األمنم املتحندة وغريهنا منن املؤسسنات 
الدوليننة واملتعننددة األطننراف علنننى تشننكيل فريننق عمننل عننناملي لصننوغ جمموعننة منننن 

البنينان املؤسسني املكنرس للتصندي لفريوسياإليندز بغينة  التوصيات بشأن حتسنني
ختفيف العبء الواقع على كاهل البلدان. وقد أ قرت توصيات الفريق منن جاننب 

 .2005جملس تنسيق الربنامج املشرتك يف حزيرانييونيه 
وخنالل السنننة املاضنية واصننل املبعوثنون اخلاصننون املعنينون بفننريوس نقنن   -148

يدز النننذين أوفننندهتم إىل أربنننع منننناطق منننن العنننامل هننني أفريقينننا، املناعنننة البشنننريةياإل
وآسنيا، ومنطقنة الكنارييب، وأوروبنا الشنرقية، بنذل املسناعدة يل يف العناينة باملسنائل 
 الرئيسية والدعوة إىل توسيع جهود التصدي للفريوسياإليدز يف تلك املناطق.

   الثالث الفصل
 الوفاء بااللتزامات اإلنسانية 

 
تتواصننننل معاننننناة البشننننر علننننى نطنننناق واسننننع بسننننبب عنننندد مننننن األزمننننات  -149

اجلاريننة وبسننبب حنندوث حنناالت طننوارىء إنسننانية يف أثنناء العننامل، مثلمننا ـنندث 
يف كولومبيننا ومجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة. ويف الوقننت نفسننه يعنناين عنندد متزاينند 

دام األمننن. مننن الننناس يف نيبننال ومنطقننة دارفننور بالسننودان مننن آثننار الصننراع وانعنن
وحننندثت أيضنننا عننندة كنننوارث طبيعينننة مننندمرة خنننالل العنننام املاضننني،  نننا يف ذلنننك 
األعاصنري يف منطقنة الكنارييب، واجلننراد يف منطقنة السناحل، والتسنونامي يف احملننيط 

 اهلندي.



وتنندفق النندعم النندويل ملننؤازرة عمليننات اإلغاثننة واإلنعنناش يف البلنندان الننيت  -150
قا سنننخيا علنننى نطننناق مل يسنننبق لنننه مثينننل. بيننند أن أصنننابتها كارثنننة التسنننونامي تننندف

العديننند منننن األزمنننات األخنننرى ال تنننزال منننع األسنننف تعننناين منننن اإلمهنننال. وحبلنننول  
، أي بعنند سنننة مننن حنندوث الزلننزال املنندمر يف بننام 2004كننانون األوليديسننمرب 

يف املائنة منن قيمنة األمنوال املتعهند  11لمهورية إيران اإلسالمية، مل ي دفع سوى 
يف مجهورينة الكونغنو الدميقراطينة وكنوت ديفنوار والصنومال، ال ينزال التموينل هبا. و 

أقنننل ممنننا ينبغننني أن يكنننون علينننه، حننن  بعننند اجلهنننود الكبنننرية النننيت بنننذلتها وكننناالت 
األمننم املتحننندة وشنننركاؤها يف حتسننني التقنننديرات ووضنننع أولويننات األنشنننطة. ومنننرة 

كل أكثننننر تناسننننقا بننننني أخننننرى أناشنننند جمتمننننع املنننناثني كفالننننة تقنننندمي التمويننننل بشنننن
حننننناالت الطنننننوارىء اإلنسنننننانية وعلنننننى ثنننننو أقننننندر علنننننى تلبينننننة احتياجنننننات مجينننننع 

 القطاعات،  ا يف ذلك يف جمال توفري احلماية.

  حماية الالجئين والمشردين ومساعدتهم
  

عنودة  2004شجع توطيد السالم يف عندد منن الصنراعات خنالل عنام  -151
ملينننون  1,5ق ننندمت املسننناعدة إىل أكثنننر منننن الالجئنننني واملشنننردين إىل دينننارهم. و 

الجننىء علنننى العنننودة طوعننا إىل أوطننناهنم خنننالل العننام املاضننني، أي بزينننادة بنسنننبة 
. وتقدر مفوضية األمنم املتحندة لشنؤون 2003يف املائة عما س جل يف عام  35

 9,2شنننننهد اففننننناض عننننندد الالجئنننننني يف العنننننامل إىل  2004الالجئنننننني أن عنننننام 
. بيند أن ذلنك النرقم 1980م مسنتوى ي سنجل  مننذ عنام ماليني الجىء وهنو أد
ماليننننني الجننننىء فلسننننطيين ال يزالننننون يتلقننننون املسنننناعدة  4،2ال يشننننمل حننننوايل 

واخلننندمات منننن وكالنننة األمنننم املتحننندة إلغاثنننة وتشنننغيل الالجئنننني الفلسنننطينيني يف 
مليننون يعيشنننون يف  1,6الشننرق األدم )األونننروا(، منننن بينننهم عننندد يقننّدر بزهننناء 

ض الفلسنننطينية احملتلنننة. وبنننالرغم منننن اففننناض عننندد الالجئنننني، ارتفنننع جممنننوع األر 
مليننون نسننمة يف  17عنندد سننكان األرض الننذين تثننري حننالتهم قلننق املفوضننية مننن 

. ويتضنننمن 2004ملينننون نسنننمة يف هناينننة عنننام  19,2إىل  2003أواخنننر عنننام 
منننننن  ماليننننني مننننن املشننننردين داخليننننا، وهنننننو جنننننزء صنننننغري ٨،٤هننننذا الننننرقم األخننننري 



جممنوع عنددهم يف أثاء العامل. وي قّدر عندد األشنخاص املشننردين يف مجيننع أثنناء 
ملينننون ش نننّردوا داخليننا بسننبب الصننراعات أو انتهاكننات حقننوق  ٢٥العنننامل بزهننناء 

 .اإلنسان
ويف العننام املاضنني سننّجلت أفغانسننتان أكننرب عنندد مننن العائنندين، إذ عنناد  -152

ئ. وعنننززت أوجنننه التحسنننن االقتصنننادي وجنننناح الجننن 940000إليهنننا أكثنننر منننن 
ماليننننني مننننن  4,1االنتخابننننات التنننندخالت الراميننننة إىل إعننننادة إدمننننان أكثننننر مننننن 

. وال 2001الالجئني واملشردين داخليا الذي عادوا إىل ديارهم مننذ أواخنر عنام 
تننزال بننرامج األعمنننال املتعلقننة باأللغنننام تيّسننر عننودة الالجئنننني واملشننردين وإيصنننال 

ات هلننننم بفننننتح املمننننرات احليويننننة الالزمننننة للوصننننول إىل اجملتمعننننات احملليننننة املسنننناعد
املهنننننننددة. وتسننننننننتخدم منظمنننننننة األمننننننننم املتحننننننندة للطفولننننننننة يف سنننننننعيها إىل تلبيننننننننة 
االحتياجننننات اخلاصننننة لألطفننننال اجلنننننود العائنننندين، هنجننننا جمتمعيننننا لكفالننننة تقنننندمي 

دوا إىل مننننن اجلننننننود القّصننننر وأعيننننن 4 000النننندعم حملينننننا. وقنننند س نننننرّح أكثننننر منننننن 
جمتمعننناهتم األصنننلية عنننن طرينننق بنننرامج جتمنننع بنننني التعلنننيم غنننري النظنننامي والتننندريب 

االجتماعي. وبالرغم من التقندم احملنرز، ال ينزال  –على املهارات والدعم النفسي 
مننننن األشننننخاص مشننننردين يف أفغانسننننتان  160 000هننننناك عنننندد يقننننّدر بزهنننناء 

بسنبب اجلفناف أو انعندام األ  يف منناطقهم األصنلية. ويقنّدر عندد منن ال يزالننون 
آخنرون يف  960 600يف مجهورية إيران اإلسنالمية  لينون أفغناين يف حنني يقنيم 

أن  2005 باكسننتان. ويقننّدر تعنداد أجرتننه احلكومننة يف شننباطيفرباير خميمنات يف
مليننننننون أفغنننننناين آخننننننر يعيشننننننون يف مننننننناطق حضننننننرية يف باكسننننننتان،  9,1هننننننناك 

 وبعضهم قد يكون من الالجئني.
. ويف برننننامج واألشننخاص املشنننردين يف أفريقينننا وتتواصننل عننودة الالجئننني -153

 ٠٠٠، عنناد قرابننة تحنندة لشننؤون الالجننئنيألمننم املالعنودة النذي تنظمه مفوضنية ا
وهنو عندد يفنوق عندد العائنندين يف عننام  ،٢٠٠٤عنام أنغنويل إىل دينارهم يف  ٩٠

مننننننذ  ٣٣٨ ٠٠٠وبننننننذلك يتجنننننناوز جممنننننوع العائننننندين  ،(430 000) 2003
ويف بورونندي عناد حننوايل  .٢٠٠٢ك يف الربننع األول مننن عننام انتنهاء الصنراع هنننا

يف إطنننننننننار بنننننننننرامج املفوضنننننننننية  ٢٠٠٤الجنننننننننئ إىل دينننننننننارهم يف عنننننننننام  ٩٠ ٠٠٠
للمسنننناعدة علننننى العننننودة إىل الننننوطن، وبننننذلك يبلننننغ جممننننوع مننننن تلقننننوا مسننننناعدة 



ويف ليربيننا، بلننغ  .٢٠٠٢النربامج يف نيسنانيأبريننل  مننذ بداينة ٢٢٦ ٠٠٠للعنودة 
ذ مننننن ٢٦٩ ٠٠٠ا إىل ديننننارهم جممنوع الالجنئني واملشنردين داخليننننا الننننذين عننننادو 

ويف سنننننننرياليون، انتهننننننت عنننننننودة الالجئنننننننني إىل  .٢٠٠٤تشنننننننننرين األوليأكتننننننننننوبر 
الجننننئ إىل ديننننارهم مننننذ انتهننناء الصنننراع.  ٢٧٠ ٠٠٠وطنننهم حينننث عننناد حنننوايل 

 .منهم مساعدة من املفوضية ١٧٩ ٠٠٠وتلقى حوايل 
م بنني حكومنة السننودان واحلركننة ويف شنرق أفريقينا، فنتح إبنرام اتفناق سنال -154

الشنننعبية لتحريننر السنننودان البننناب أمنننام عنننودة أعنننداد كنننبرية منننن السنننكان. وحبلنننول 
ديننننارهم كننننان عنننندد السننننودانيني الننننذي عننننادوا إىل   ،٢٠٠٥ منتصنننف آذاريمنننارس

عنننادوا تلقائينننا منننن بلننندان جمننناورة  ٢٠٠ ٠٠٠مننننهم  ،٦٠٠ ٠٠٠يقننندر بزهننناء 
عنننننننادوا إىل دينننننننارهم منننننننن منننننننناطق أخنننننرى يف السنننننودان. ويّسننننننرت  ٤٠٠ ٠٠٠و 

أنشنطة التوعيننة باأللغننام وإزالتننها يف منطقننة النوبننة إعننادة تننوطني العائنندين هننناك. 
شنننننهور مننننن الالجننننئني خننننالل ال ٥٥٠ ٠٠٠ويتوقننننع عننننودة عنننندد قنننند يصنننننل إىل 

 هتماملفوضننننية بتسننننجيلهم متهينننندا لعننننودحيننننث تقننننوم  جملنننناورةالقادمننننة مننننن البلنننندان ا
. وقند وّسعت املفوضنية وجودهنا يف جننوب السننودان بغيننة مواصننلة بشنكل مننّظم

 .تقندمي احلماينة واملسناعدة بشنكل فّعال
سننننودان تضنننناءل لنننذي ولّنننده حنننل الصنننراع يف جنننننوب البيننند أن التفننناؤل ا -155
مليننون شننخ   1,6نبب اسنتمرار العننف يف دارفنور، حيننث غننادر أكثننر مننن بس

دينننارهم مننننذ بداينننة الصنننراع املسننننلح. وتواصننننل املفوضننننية تقنننندمي املسنننناعدة إىل مننننا 
تشناد. و  عننن  خميمنا يف ١٢الجننئ سننوداين يقيمنون يف  ٢٠٠ ٠٠٠يزينند علننى 

منن األطفال الالجئنني واحمللينني  ٨١ ٠٠٠يف حتصنني نا اليونيسنهتطرينق محلنة قاد
 .ضد احلصبة

وال يننزال الصننراع يف كولومبيننا يتسننبب يف تشننرد املزينند مننن السننكان، وقنند  -156
ثننا عننن كولنوميب مننن ديننارهم خننالل السنننة املاضننية حب ١٣٨ ٠٠٠فننر أكثننر مننن 

تسوية للصراع عن طريننق . ومنع استمرار صعوبة التوصل إىل أمناكن آمننة يف البلند
إىل حلننول دائمننة حلننوايل  ٢٠٠٥املفاوضنننات، منننن غنننري املنننرجح التوصنننل يف عننام 

منننن الالجئننني الكولننومبيني.  40000مننن ني مننن املشننردين داخليننا وأكثننر مليننون
حكومننة مننن حكومننات أمريكننا الالتينينننة  ٢٠ومن التطنورات األكثنر إ ابينة قينام 



باالحتفنننننننننال بالنننننننننذكرى السننننننننننوية العشنننننننننرين  ٢٠٠٤ننننننننننوفمرب يف تشنننننننننرين الثننايني
إلعننننالن كارتاخينننا والتزامهننا بنناحرتام مننا ورد فيننه مننن معننايري شنناملة تتعلننق حبمايننة 

 .الالجئني
وتعزيننننزا للتصنننندي ملشننننكلة التشننننرد الننننداخلي، أصنننندرت اللجنننننة الدائمننننة  -157

جمموعة من وثائق السياسنة عنن  ٢٠٠٤املشنرتكة بنني الوكاالت يف أيلوليسبتمرب 
تنفيذ إجراءات التعنناون يف التصننندي حلننناالت التشنننرد النننداخلي. وتقننندم جمموعنننة 
الوثننننائق التوجيننننه إىل منسننننقي الشننننؤون اإلنسننانية، واملنسنننقني املقنننيمني وإىل أفرقنننة 

ت التعنننناون تلننننك. األمننننم املتحنننندة القطريننننة وتضننننع خارطننننة طريننننق لتنفيننننذ إجننننراءا
وواصنل مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية أيضننا، عننن طريننق شننعبته املشننرتكة بننني 
الوكنننناالت واملعنيننننة بالتشننننرد الننننداخلي، جهننننوده الراميننننة إىل دعننننم التنفيننننذ الفعننننال 

 .إلجراءات التصدي التعاونية
ة حيوينننننة ملحنننننة، وال تننننزال كفالننننة أمننننن الالجئننننني واملشننننردين متثنننننل حاجننننن -158

يف بوروننندي يف آب  الجئا كونغوليا يف خميم غاتومبنا ١٥٦مثلمنا اتضنح منن قتل 
واسنننننتمرار العننننننف اجلنسننننني كنننننأداة حنننننرب يف أمننننناكن مثنننننل  ،٢٠٠٤أغسنننننطس ي

تكملنننة " الدميقراطينننة. وأدت مبننادرةو زء الشنننرقي مننن مجهورينننة الكونغنندارفننور واجلنن
 ٢٠٠٣ا مفوضننية األمننم املتحنندة لشننؤون الالجئنني يف عنام هتاختنذالنيت  ة"االتفاقين

 ٢٠٠٤املتعلقنة  ركننز الالجننئني إىل القينننام يف عننام  ١٩٥١لتكملنة اتفاقينة عنام 
ا يف حتمننننننننل عننننننننبء محايننننننننة بوضننننننننع أدوات لتعزيننننننننز مسننننننننؤولية النننننننندول واشننننننننرتاكه

طنراف للتفناهم بشننأن إعننادة ومتثنل هنذه األدوات، كاإلطنار املتعندد األ .الالجنئني
التننننننوطني مننننننثال، وسننننننيلة جتعنننننل التعننننناون الننننندويل يف مواجهنننننة التحنننننديات املتعقلنننننة 

 .بالالجئني أمنت وأجنع
جهننننة العنننننف القننننائم علننننى نننننوع اجلنننننس، اعتمنننندت اللجنننننة الدائمننننة اوملو  -159

التنننزام بالعمنننل ملنننننع بينننان  ٢٠٠٥املشنننرتكة بنننني الوكننناالت يف كنننانون الثناينيينننناير 
اياه، والسنعي العننف القنائم علنى ننوع اجلنس، وكفالة تقدمي الرعاية املناسبة لضنح

. وتقنننننوم املفوضننننية بزيننننادة عننندد النسنننناء يف مناصنننب القيننننادة إىل مقاضننناة مقرتفينننه
داخننل جلننان املخيمننات بغيننة منننع العننننف القنننائم علنننى ننننوع اجلنننس. وهنني تعمننل 

كثيننف اشننرتاك املنننرأة يف تقيننيم براجمهننا الرامينننة إىل حتسننني تنندابري أيضنا مننن أجنننل ت



احلماية اليت تركز على نوع اجلننس. وتعزينزا للمسناعدة املقدمنة إىل ضنحايا العننف 
القنننننائم علننننى نننننوع اجلنننننس، بنننندأت املفوضننننية وصننننندوق األمننننم املتحنننندة للسننننكان 

ندمي الرعاينننة بعنننند التعنننرض للعنننننف. برناجمننا جتريبينننا يف مجهوريننننة ترتانيننا املتحنننندة لتقنن
ووضنع صنندوق األمنم املتحندة للسنكان أيضنا برناجمنا تندريبيا عنن العناينة السنريرية 

 .بضحايا االغتصاب
والعنف اجلنسي والعنف القائم على ننوع اجلنننس منتشننران انتشننارا خميفننا  -160

لننننننك احلننننننوادث وتقنننننندمي يف مجهوريننننننة الكونغننننننو الدميقراطيننننننة. وسننننننعيا إىل جتنننننننب ت
العننننالن إىل ضننننحاياها، بنننندأت حكومننننة بلجيكننننا ومنظومننننة األمننننم املتحنننندة أول 
دة برننننننامج شنننننامل منننننن نوعنننننه يرّكنننننز علنننننى الصنننننحة واإلصننننالح القضننننائي واملسنننناع

. وسيسنتفيد منن هنذا املشنروع الذي يسنتغرق أربنع النفسانية ودعم أسنباب النرزق
النسننننننناء والشنننننننباب واألطفنننننننال يف ثنننننننالث مقاطعنننننننات، منننننننن  ٢٥ ٠٠٠سننننننننوات 

وستشرتك فيه وزارات كونغولية رئيسية، إضنافة إىل اجلنيش والشنرطة الكونغننوليني، 
. ووّسننننعت ا خننننربة يف عننننالن العنننننف اجلنسننننيومنظمننننات غنننري حكوميننننة حمليننننة هلنننن

ه، وقنّدمت اليونيسنيف أيضنا أنشنطتها الرامية إىل منع العنف اجلنسي والتصدي لن
مننننن األطفنننال والنسننناء النننذين تعرضنننوا إىل  150000 مسنننناعدات إىل أكثننننر مننننن

. بينننند أن تلننننك األنشننننطة رق الننننبالدذلنننك العنننننف يف أكثننننر املننننناطق تضننننررا يف شنننن
تركنز أساسنا علنى التصندي للعننف. وينبغني القينام باملزيند مننن أجننل منننع العننف، 

 .ب، وتعزيز املساءلةووضع حد لإلفالت من العقا
 

 المساعدة اإلنسانية
 

كانننننت السنننننوات الننننثالث املاضنننننية تعننننج باالضننننطراب بالنسننننبة ملقنننننندمي   -161
أفغانسننننننتان والعننننننراق  املسننننناعدة اإلنسنننننانية، فقنننننند كانننننننت الصننننننراعات النننننندائرة يف

م هتلقننندرات احملنننيط اهلنننندي، اختبنننارا ، إضنننننافة إىل الكارثنننننة النننننيت اجتاحنننرودارفنننننو 
مناسنننب. ويتطلنننب توقنننع  علنننى كفالنننة التصننندي لتلنننك األزمنننات بفعاليننننة وبشننننكل

استمرار احتيان األزمات الكبرية إىل قندرات أكننرب وإىل نوعيننة أفضننل وقندر أكنرب 



مننن املسنناءلة يف جمنننال االسنننتجابة اإلنسنننانية، أن تننندرس األمنننم املتحننندة منننا لنننديها 
ن تقنوم بتعزيزهننا. وحتقيقننا لننذلك طلننب مكتننب منن شنبكات وأدوات وقندرات وأ

 .منسنق الشنؤون اإلنسانية القيام باستعراض الشبكة الدولية لالستجابة اإلنسانية
 1,6ويف أفريقينننا، أدى الصننننراع الننندائر يف دارفنننننور إىل تشننننرد أكثنننننر منننننن  -162

حلنننندود آخننننرون إىل عبننننور ا ٢٠٠ ٠٠٠ملينننون شنننخ  داخننننل الننننبالد. واضننننطر 
طنننن  ٢٨ ٠٠٠إىل تشنناد. وتقنندم وكننناالت منظومنننة األمنننم املتحننندة حالينننا قرابنننة 

مننن األغذينننة شنننهريا إىل حنننوايل ملينننوين شنخ . ودعمنت تلننك الوكنناالت أيضننا 
منن املشنردين داخلينا منن احلصول على امليناه الصنناحلة  ٨٥٠ ٠٠٠أنشنطة متكنن 
ت املسنناعدة إىل محلننة حتصننني حكوميننة كننبرية يف دارفنور،   فيهنا للشنرب، وقنندم

حتصننني أكثننر مننن ملينننوين طفنننل ضننند احلصنننبة . وأقيمنننت يف أثننناء دارفنننور شنننبكة 
لإلننننذار املبكنننر والتصننندي لإلننننذار بنننأي تفشننني حمتمننننل للمننننرض، وي قنننندم النننندعم 

للعناينننننة بصننننننحة  جملتمعيننننةا لزراعينننننة، وللمبنننننادراتلالسنننننتئناف املبكنننننر لألنشنننننطة ا
احليواننننات، وإصنننالح سياسنننة حينننازة األراضنننني، وإدارة املننننوارد الطبيعيننننة. وأ نشننننئ 
ة يف دارفننننننور مكتننننننب للمعلومننننننات املتعلقننننننة باأللغننننننام ملسنننناعدة وكنننناالت املسنننناعد

 .يف أمان هتااإلنسانية على القيام بعمليا
مننننننننن املشنننننننردين  2,1كنننننننان يف أوغنننننننندا   ،٢٠٠٥وحننننننن  حزيننرانييونيننننننننه  -163

يعيشنننننون يف مسننتوطنات ويعتمنندون علننى املسنناعدة الننيت يقنندمها برنننامج األغذيننة 
مدرسنننننننة مؤقتنننننننة يف خميمنننننننات  ٢٧العننننناملي. وقننننننندمت اليونيسنننننننيف الننننننندعم لبنننننننناء 

يف جمنننننال مننننن املعلمنننني املشنننردين علنننننى تقنننندمي املشننننورة  ٨٠٠املشنننردين، ودرّبنننت 
مركنننزا لنمننناء األطفنال يف سنننوات  ١٨النفسنننية، وأنشننننأت  -الرعاينننة االجتماعينننة 

الطفولة األوىل. وتقندم اليونيسنيف أيضنا املن وى واللنوازم املرتلينة حلنناالت الطنننوارئ 
 ١٢ ٠٠٠وتيسننننر الوصننننول إىل املينننناه الصنننناحلة للشننننرب واملرافننننق الصننننحية لقرابننننة 

من األطفال الذين ينتقلون كل مسناء منن منناطق ريفينة مهنددة إىل  ا"متنقال ليلي"
 .بلندات أكثنر أمنا جتنبا الختطافهم من جانب جيش الرب للمقاومة

وحنندثت أخطننر حالننة معروفننة حنن  اآلن لتفشننى محننى منناربورغ الرتفيننة يف  -164
ت منظمننة الصننحة العامليننة مقاطعنة إ نني يف مشنال أنغننوال يف آذاريمننارس. وسننارع

وشنركاء آخنرون إىل دعنم وزارة الصنننحة األنغولينننة يف جهودهنننا الرامينننة إىل احتنننواء 



الفنننننريوس اخلطنننننري. ويف ليربينننننا قامنننننت اليونيسنننيف بننندور أساسننني يف ننننزع سننننالح 
هم وإعنننادة إدمنناجهم. واسننتفاد حنن ن  األطفننال املننرتبطني بننالقوات املقاتلنننة وتسنننـر

طفنننال منننن بنننرامج التسنننريح. ومّكننننت محلنننة العننننودة إىل  ١١ ٧٨٠اآلن أكثنننر منننن 
تلميننننذ مننننن العننننودة إىل  600000 املننندارس الننننيت نظمتننننها اليونسننننيف أكثننننر مننننن
 جملتمعنننناتاألمنننننل يف العديننننند منننننن ااملننننندارس، ممنننننا بعنننننث اإلحسننننناس باالسنننننتقرار و 

، تننندعم لريفينة يف أثنناء البلند. ويف مجهوريننة الكونغنو الدميقراطينننةوا احملليننة احلضنننرية
ا حاليننننا منظمنننة األغذينننة والزراعنننة األمنننن الغنننذائي وأسنننباب هبنننالننننربامج الننننيت تقننننوم 

وسننعيا إىل . املتضننررين مننن الصننراعمنننن أسنننر املنننزارعني  ٥٠٠ ٠٠٠الننرزق حلننوايل 
بملصننالح مئنات الكيلنومرتات فتح األسواق لسكان األرياف، تقنوم املنظمنة أيضنا 

من الطرق الصنغرية، ويقنندم برنننامج األغذيننة العنناملي حصصننا غذائيننة لقننوة العمنل 
 .باملشروع
ويف الشنننننرق األوسننننننط، تتعنننننناون وكنننننناالت منظومننننننة األمننننننم املتحنننننندة مننننننع  -165

بملصنننننالح املرافنننننق وزارة الصننننحة العراقينننننة لتنشننننيط الشنننننبكات الصنننننحية يف البلنننند، 
األساسنننننية وإعننننننادة جتهيزهننننننا وتشننننننغيلها منننننن جدينننننند. و ننننننري تنننننندريب املننننننوظفني 
الصنننننننحيني العنننننننراقيني، ووضنننننننع السياسنننننننات واألنظمنننننننة املتعلقنننننننة بنوعينننننننة امليننننننناه، 

نون ملينننن ٦٠واسننننننتكمال نظننننننم اختبارهننننننا. و ننننننري أيضننننننا تنفيننننننذ مشنننننناريع قيمتنننننها
 .دوالر يف جمناالت النري واخلندمات البيطرينة، وانتنان املاشنية، والصنناعات املرتلية

ويف املنطقننننننة نفسننننننها، تواصننننننل وكالننننننة األمننننننم املتحنننننندة إلغاثننننننة وتشننننننغيل  -166
الالجئننننني الفلسنننننطينيني يف الشنننننرق األدم )األوننننننروا( برننننننامج املسننننناعدة العنننننادي 

الجننننننئ فلسننننننطيين مسننننننجل، يف األردن ولبنننننننان  ماليننننننني 4,2الننننننذي تقدمننننننه إىل 
واجلمهورينة العربينة السننورية، والضننفة الغربيننة، وقطنناع غننزة. وتشننرف الوكالننة علننى 

مصننننحة،  ١٢٥مدرسنننة، وهننني تشننّغل  ٦٥٢تلميننذ يف  ٥٠٠ ٠٠٠قينند حنننوايل 
عنننننناون مننننننع مننننننن الالجننننننئني الفقننننننراء، وتت ٢٥٠ ٠٠٠وتقنننننندم النننننندعم إىل حننننننوايل 

عيننننة وتنننندير برناجمننننا واسننننع النطنننناق للقننننروض الصننننغرية. جملتممنننن املراكنننز ا ١٠٢
وتواصننننل الوكالننننة أيضنننننا تقننننندمي املسننننناعدات الطارئنننننة إىل الفلسنننننطينيني يف األرض 

يف املائننننة. ففنننني عننننام  ٧٠إىل  الفلسننننننطينية احملتلننننننة حيننننننث تصننننننل معنننندالت الفقننننر
مليننننننون  ١،١مت الوكالننننننة مسنننننناعدة غذائيننننننة إىل أكثننننننر مننننننن منننننثال، قنننننند ،٢٠٠٤



مننأوى  ٣٠٠وبنننت الوكالنة أيضنا حنننوايل  يف األرض الفلسنطينية احملتلنة. فلسننطيين
جديننند يف جننننوب غنننزة، حينننث كاننننت القنننوات اإلسنننرائيلية قننند دمنننرت أكثنننر منننن 

مسنننتوطنات البشننننرية أيضنننا برناجمنننا مننأوى. وبننندأ برننننامج األمننننم املتحننندة لل ٧٣٠
خاصنننننا للمسنننتوطنات البشنننرية للشنننعب الفلسنننطيين. وبنننالرغم منننن تلنننك اجلهنننود، 
أدت تطنورات مثننل متديند احلناجز اإلسننرائيلي يف الضننفة الغربيننة إىل زيننادة تنندهور 

 .االقتصنادية للسكان الفلسطينيني -احلالنة االجتماعينة 
دم مكتنب منسنق الشنؤون اإلنسنانية يف حنناالت الطننوارئ املننذكورة ويقن  -167
حالنة أخرى الدعم إىل أفرقة األمنم املتحندة القطرينة عننن طريننق املنسننقني  ٢٧ويف 

يّسنننر املكتنننب إعنننداد  ،٢٠٠٤اإلنسنننانية. ويف عنننام املقنننيمني ومنسنننقي املسننناعدة 
أزمننننننة.  ١٨سننننننانية مننننننن أجننننننل وإصنننننندار نننننننداءات موحنننننندة لتقنننننندمي املسنننننناعدة اإلن

باليننننني دوالر  ٤،٤ وطلبنننت األمنننم املتحننندة وشنننركاؤها يف هنننذه الننننداءات تنننوفري
ملينننون شنخ .  ٣٥لتغطيننة احتياجننات اإلغاثنننة واالحتياجنننات العاجلنننة حلنننوايل 

ن يف املائنننة مننن ٣٨بينند أنننه بعنند سنننتة شنننهور منننن صننندور الننننداءات مل ي لنننّب سنننوى 
تلنك االحتياجات. وباستثناء الدعم السخي الذي قدم إىل املناطق املتضننررة مننن  

ن االحتياجنننات النننيت صننندرت يف املائنننة مننن ٢٤كارثنننة التسنننونامي، مل ي لنننب سنننوى 
ا بقينة الننداءات. ومننن بننني النننداءات الننيت صنندرت بشننأن أفريقيننا وعننددها هنبشنأ
يف املائنة منن  ٢٠قنل منن أ ،٢٠٠٥نها، حن  أيناريمنايو ننداء، ورد لثمانينة من ١٤

 .هتااحتياجا
وتنننننؤثر طريقنننننة متوينننننل التصننننندي لألزمنننننات اإلنسنننننانية علنننننى قننننندرة األمنننننم  -168

املتحننننندة علنننننى االسنننننتجابة بسنننننرعة وبفعالينننننة وبشنننننكل يسنننننتند إىل مبنننننادئ هلنننننذه 
، رجندت يف الفنرتة املشنمولة بنالتقري ن األحنداث النيتاألزمننات. ومثلمننا اتضنننح مننن

يوجنند العديننند مننننن احلنننناالت الننننيت تتطننننور فيهننننا األزمننننات أو تتصنننناعد بسننننرعة، أو 
النننننيت تتطلنننننب نشنننننرا سنننننريعا لألفنننننراد يف قطاعنننننات حيوينننننة، أو ال ي نتبنننننه فيهنننننا إىل 

لنننننغ عننننننها بشنننننكل  االحتياجنننننات يف حننننناالت الطنننننوارئ أو القطاعنننننات النننننيت ال يب
كننناف، ولكنهنننا تظنننل تتطلنننب دعمنننا كبنننريا. وتنننوفري التموينننل يف الوقنننت املناسننننب 

ى زيننادة وبالقندر املناسنب وبشنكل ميكنن التنبننؤ بننه يعننزز قنندرة األمننم املتحنندة علنن



علننننى االسنننتجابة بشنننكل يتناسنننب منننع االحتياجنننات يف  هتاتطننننوير ومواصننننلة قنننندر 
 .امليدان
املبكننننر هننننو أحنننند القطاعننننات الننننيت كننننثريا مننننا ال تتلقننننى متننننويال   واإلنعننناش -169

. بينند بنناء قندرات املؤسسنات الوطنينةكافينا، ال سنيما عندما يتعلق األمنر بندعم ب
أن االنتقننننننال مننننننن الصننننننراع إىل السننننننالم انتقنننننناال مسننننننتداما يتوقننننننف علننننننى سننننننرعة 

بسننبب الصنراع. ولربنننامج األمننم املتحنندة  اسنتعادة القندرات الوطنينة النيت ت كلننت
بيسناو، منثال، سنناعد   -ا. ففنني غينيننجملنالة أنشننطة تركننز علننى هننذا ااإلمننائي عند

الربننننننننامج اإلمننننننننائي احلكومنننننننة علنننننننى إقامنننننننة صنننننننندوق إلدارة حننننننناالت الطنننننننوارئ 
د مسنننح االقتصننادية للمسنناعدة يف جمننال دفننع مرتبننات مننوظفي اخلدمننة املدنينننة، وقننن

ت ذات األولويننننة يف اإلدارة العامننننة جملنناالتحقيننننق االسننننتقرار يف اذلنننك للحكومنننة ب
 .واسننتئناف تقنندمي اخلنندمات االجتماعية

 

 إدارة الكوارث الطبيعية
 

طبيعينننة منننن حينننث معننندل وقوعهنننا تتزايننند الكنننوارث املرتبطنننة باملخننناطر ال -170 
انتشنننار األوبئنننة بسنننبب الكنننوارث أن أكثنننر منننن . فقنند أفننناد مركنننز حبنننوث هتاوشنند
ونيسنانيأبرينننل  ٢٠٠٤شنننخ  هلكنننوا يف الفتنننرة بنننني نيسنانيأبرينننل  ٢٤٦ ٠٠٠
ملينننون شنننخ  آخنننرون أو  ١٥٧نتيجنننة الكنننوارث الطبيعينننة. وأصنننيب  ٢٠٠٥

ننننها ش ننّردوا أو تضننرروا بشننكل أو بنن خر. وحلقننت باملمتلكننات أضنننرار ق نننّدرت قيمت
بلينننننون دوالر، تسنننننببت يف العديننننند منننننن البلننننندان يف زوال مكاسنننب  ١٠٠بزهننننناء 

ا تتسنننننبب يف تزايننننند تنننننواتر أهنننننشننننقة. ومننننن العوامننننل الننننيت يننننرجح إمنائيننننة حتققننننت  
، اسنننتمرار تغنننري املنننناظ، وتننندهور البيئننننة، والتحضننننر العشننننوائي، هتاوحننند الكننننوارث

 .ارث، اليت ال تعاس تلك العوامل كما ينبغيونظنم التخفينف منن آثنار الكو 
وكان من أكنرب الكنوارث النيت حندثت يف العنام املاضني، إىل حنند بعينند،  -171 

كنننننننانون األوليديسنننننننمرب   ٢٦ي يف زلننننننننزال وأمننننننننوان التسنننننننونامي يف احملنننننننيط اهلنننننننند
وعلنننننى أثنننننر حننننندوث كارثنننننة التسننننونامي، قننننام مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون  .٢٠٠٤



بتيسنننننري إعننننداد وصننننندور ننننننداء سننننريع مشنننننرتك بنننننني الوكننننناالت لتغطينننننة اإلنسننننانية 
االحتياجات العاجلنة حلنوايل  سنة مالينني شنخ  ملندة سنتة شنهور. ومننن مبلنغ 

 ٩٠عنننن التنننربع حبنننوايل  ٢٠٠٥البليننون دوالر املطلننوب، أنعلنننن حبلنننول أيناريمنننايو 
دمتنه احلكومننات واملواطنننون يف املائنة منه. ونتيجة للدعم السنخي السنريع النذي ق

يف مجينننع أثننناء العنننامل، أمكننن بسننرعة حتقيننق اسننتقرار احلالننة اإلنسننانية يف املنننناطق 
نراض املعدينننننة، وتلقنننننت املتضنننننررة. ومل حتننننندث حننننناالت خطنننننرية مننننن تفشنننني األمنننن

احملليننننننة املتضننننننرر ة األغذيننننننة الالزمننننننة وغريهننننننا مننننننن أشنننننكال الننننندعم.  جملتمعننننناتا
ألضنرار الواسنعة النطناق النيت حلقنت باهلياكنل األساسنية يف تنأخري أشنند وتسببت ا

االسننتجابات اسننتعجاال. بينند أنننه أمكننن القيننام بسننرعة بعمليننة لوجسننتية ضننخمة 
بلنندا، ممننا مّكننن السنننلطات احمللينننة  ١٧وفننرت هلنننا أصنننول عسننكرية مننن أكثننر مننن 

نكوبنننة. وكاننننت العملينننة احمللينننة املجملتمعنننات اواملنظمننننات اإلنسننننانية مننننن مسنننناعدة 
منن أعقند مننا شننهده تنناري  برنننامج األغذيننة العنناملي الننذي قنناد تنسننيق العمليننات 
اللوجسننننتية نيابننننة عننننن منظومننننة األمننننم املتحنننندة، عننننن طريننننق مركننننز اللوجسنننننتيات 
ورة املشننننننرتك. ويف ظننننننرف أيننننننام كانننننننت طننننننائرات اهلليكننننننوبرت تنقننننننل األغذيننننننة بصنننننن

مسنننتمرة علنننى طنننول سنننواحل سنننومطرة النننيت اجتاحهنننا التسنننونامي بشننندة. وحبلنننول 
 ٠٠٠كننننانون الثناينييننننناير، كننننان برنننننامج األغذيننننة العنننناملي يقنننندم األغذيننننة إىل   ٧

أياريمنننننايو، بلنننننغ ذلنننننك العننننندد ثنننننو  ٣شنننننخ  يف سنننننري النكننننا، وحبلننننول  ٧٥٠
طنننن منننن  ٩٠ ٠٠٠املنطقننننة، ووزع الربننننامج  مليننننون نسننننمة يف مجيننننع أثنننناء 1,9

األغذيننننة. ووفننننرت مفوضننننية األمننننم املتحننننندة لشنننننؤون الالجنننننئني اخليننننام، واملفننننارش 
البالسننتيكية، والبطنناطني، ولنننوازم املطنننب  وغريهنننا منننن السنننلع املرتلينننة إىل أكثنننر مننن 

 .شخ  يف سري النكا ١٦٠ ٠٠٠شخ  يف سومطرة و  ١٠٠ ٠٠٠
ثننننننار التسننننننونامي، نّسننننننقت منظمننننننة الصننننننحة العامليننننننة تقييمننننننا وتصننننننديا آل -172

واسننننعا متعنننندد الوكننننناالت لالحتياجننننات الصننننحية علنننننى طننننول السننننواحل الغربينننننة 
آلتشننننننننيه. وأقيمننننننننت بسننننننننرعة شنننننننبكات لإلننننننننذار املبكنننننننر يف املنننننننناطق املتضنننننننررة، 

بتفشننني األمننراض والتصنندي هلننا. وقنندمت  واسنننت خدمت الشنننبكة العاملينننة لإلننننذار
املصننننحات واملستشننننفيات واملختنننننربات تقنننننارير أسنننننبوعية وأرقنننننام وإنننننذارات يوميننننة 
تتعلنننق بننناألمراض املعديننننة. ووزعنننت اليونيسنننيف لننننوازم صننننحية حلنننناالت الطنننننوارئ 



شننننخ ، وحبلننننول منتصننننف أينناريمننننايو كانننننت املنظمننننة تننننزود  ٨٠٠ ٠٠٠علننننى 
شننننخ  باملينننناه الصنننناحلة للشنننننرب. وقامننننت اليونيسننننيف وشنننننركاؤها  ٨٥٠ ٠٠٠

شننخ . وح صننن  ٥٥٠ ٠٠٠أيضنا ببنناء وتننرميم مرافننق الصنرف الصنحي لزهناء 
وز ودوا بفيتننننننننامني ألننننننننف. وقامننننننننت  طفنننننننننل ضننننننننند احلصنننننننننبة ٤٠٠ ٠٠٠حنننننننننوايل 

لوا عنن اليونيسيف وشركاؤها أيضنا بتيسنري تسنجيل وتعقنب األطفننال النذين انفصن
يقظنة . وأمكننن بفضننل ملصننحوبني ومل مشلننهم مننع أسننرهمذويهم أو األطفال غري ا

 .الدويل واحلكومات املتضررة محاية األطفال من االستغالل واالجتار جملتمعا
. مننننننن جهننننننود اإلغاثننننننة إىل اإلنعنننننناشوبننننندأت العملينننننات تتحننننننول اآلن  -173 

دة لشنوؤن الالجئنني يف بعننض البلنندان، و سناعدة أولينة مننن مفوضنية األمنم املتحن
وبننندعم منننن برننننامج األمنننم املتحننندة للمسنننتوطنات البشنننرية، بننندأت بنننرامج إعنننادة 
بننننناء املنننن وى. وتسنننناعد منظمننننة األغذيننننة والزراعننننة البلننندان املتضنننررة علنننى ختطنننيط 
 وتنسنننيق إصنننالح قطاعنننات الزارعنننة وصننننيد السننننمك واحلراجننننة، مننننع الرتكينننز علنننى
إعادة إ اد فرص كسب الرزق املسنتدامة تعزينزا لألمنن الغننذائي وللنندخل. وسننعيا 

تعنننننننناش مننننننننن عنننننننناش، عّينننننننننت مبعوثننننننننا خاصننننننننا لإلنإىل تيسنننننننري االنتقننننننننال إىل االنت
التسنننننونامي، يعمنننننل علنننننى مواصننننلة توجيننننه االنتبننننناه العننننناملي إىل مسنننننألة اإلنعننننناش 

 .جملالا هنذا واإلعمنار الطوينل األجنل والتعناون يف
ويف أفريقيننا وبنننالرغم منننن اإلننننذارات الكنننثرية قبنننل الكارثنننة بتسنننعة شنننهور،  -174

اجلننننراد الصننننحراوي يف صننننيف  اجتاحننننت بلننندان مشنننال وغنننرب أفريقينننا موجنننة مننننن
وهنننننددت مالينننننني اهلكتننننارات مننننن احملاصننننيل. وقامننننت منظمننننة األغذيننننة  ،٢٠٠٤

املتضننررة بعمليننة مكافحنة كننبرية، عاجلننت فيهننا أكثننر والزراعة وحكومنات البلندان 
 .ملينون هكتنار منن األراضني النيت غزاهنا اجلنراد، حلماية حماصيلها ١٢منن 
وعصننننفت  نطقننننة الكننننارييب عنننندة أعاصننننري بننننني آبيأغسننننطس وتشننننرين  -175

ن أعننن  متسنننببة يف أضنننرار فادحنننة. وكنننان اإلعصنننار إيفنننا ٢٠٠٤األوليأكتنننوبر 
يف املائننة  ٩٠إعصنار اجتناح املنطقنة منننذ عشننر سنننوات، وأحنندث أضننرارا حبننوايل 

ح شنخ  بندون منأوى. واجتنا  ٦٠ ٠٠٠مننن املنننازل يف غرينننادا، وتننرك حننوايل 
 ٣٠٠ ٠٠٠أصنننننيب  . و شننننننخ 1500 هننننناييت اإلعصنننننار جنننننان وقتنننننل حننننننوايل

الزارعننننة املسننناعدة علنننى آخننرون أو تضننررت ممتلكننناهتم. وتقنندم منظمنننة األغذيننة و 



اسنتئناف إنتننان الزارعنة وصننيد السننمك يف مجينع أثننناء املنطقنننة عننن طرينننق خمتلنننف 
الننننننربامج، ومنننننننها إصننننننالح زوارق الصننننننيد، وتوزيننننننع األدوات والبننننننذور والسننننننماد، 
وإصنننالح هياكنننل النننري األساسنننية. ويقننندم برننننامج األمنننم املتحننندة اإلمننننائي أيضنننا 

إىل جهنننود اإلنعننناش يف  سنننة بلنندان كاريبيننة. ويرمنني هننذا النندعم أساسننا الننندعم 
إىل كفالنننة جتنيننننب جهننننود اإلنعنننناش واإلعمننننار املخنننناطر النننيت قننند تكنننون سننننامهت 
أصنننال يف حننندوث الكارثنننة، منننن قبينننل البنننناء يف منننناطق معرضنننة ملخننناطر شننديدة 

 .بسبب إتباع تقنيات بناء غري مناسبة
أن يكنننون اهلنندف الرئيسنننني للمجتمننننع الننندويل هننننو تعزيننننز إدارة  وينبغننني -176

الكنننوارث للحننند مننن املخنناطر. وحتقيقننا لننذلك، نظمننت األمننم املتحنندة وحكومننة 
ينه يف كنانون الثناينييننناير منن الكنوارث، يف كوب اليابان املننؤمتر العنناملي املعننين باحلنند

بشننأن  ،٢٠١٥-٢٠٠٥غننو هيو وأسنننفر املنننؤمتر عنننن وضنننع إطنننار عمنننل  .٢٠٠٥
وسننننتكون ترمجننننة . احملليننننة علننننى مواجهننننة الكننننوارث اجملتمعننناتبنننناء قننندرة النننندول و 

ذلننننننك اإلطننننننار إىل نتننننننائج ملموسننننننة حتننننننديا كننننننبريا أمننننننام منظومننننننة األمننننننم املتحنننننندة 
واحلكومننات والكيانننات اإلقليميننة واملنظمننات غننري احلكوميننة. وينندعو اإلطنننار إىل 

ف هبندمسيننة وامليزانيننات الوطنيننة مسنتهدفة يف املسناعدة اإلمنائينة الر  حتقينق زينادات
احلننننند منننننن العوامنننننل األساسنننننية املسننننننببة للمخنننننناطر. وتقننننننوم أمانننننننة االسننننننرتاتيجية 
الدوليننننننة للحنننننند مننننننن الكننننننوارث بتنسننننننيق املبننننننادئ التوجيهينننننة السنننننرتاتيجية دعنننننم 

عنننن طرينننق فرقنننة عمنننل مشنننرتكة بنننني الوكنناالت معنيننة  اجلهنننود الوطنينننة واإلقليمينننة
 .باحلد من الكوارث

ويواصنننل مكتنننب تنسنننيق الشننننؤون اإلنسننننانية جهننننوده الراميننننة إىل حتسننننني  -177
إدارة الكنننننوارث عننننن طرينننننق توسننننيع املشننننناركة يف أفرقننننة تقينننننيم الكننننوارث وتنسنننننيق 

لطننوارئ مننن البلنننندان مواجهتهننا . وتتضننمن هنننذه األفرقنننة بشننكل متزاينند مننديري ا
املعرضننننننة للكننننننوارث. ويسننننننمح ذلننننننك لألمننننننم املتحنننننندة ببننننننناء قنننننندرة حمليننننننة علننننننى 
االسنننتجابة وعلنننى مواجهنننة أسنننرع لعننندد أكنننرب منننن الكنننوارث. فخنننالل األعاصننري 

منننثال، نشنننرت األمنننم املتحننندة يف  ،٢٠٠٤فت  نطقننة الكننارييب يف عنننام الننيت عصنن
كننننا، وجننننزر كاميننننان، واجلمهوريننننة الدومينيكيننننة، وغرينننننادا، نفننننس الوقننننت يف جاماي

ندا بلنن ١٢عضنننوا منننن  ٢٤وهننناييت، أفرقنننة منننن ذلنننك الننننوع بلنننغ جممنننوع أعضنننائها 



وبعننند بضنننعة أشنننهر، وخنننالل تسنننونامي احملنننيط  ات.ومنظمنننة يعملنننون بنننثالث لغنن
يف إندونيسننيا، وتايلنننند،  اهلنننندي، ن شنننرت  سنننة أفرقنننة لتقينننيم وتنسنننيق الكننوارث

 ١٦عضنوا منن  ٤٤وسننري النكننا، والصننومال، وملننديف، وبلننغ عنندد أعضننائها 
بلنندا ومنظمننة دوليننة. وتعنننززت جهنننود إدارة الكنننوارث واحلننند منننن خماطرهنننا أيضنننننننا 

 ننننننر لإلنسننننننننانيةبملنشنننننننناء موقننننننننع علننننننننى اإلنرتنننننننننت خنننننننناص خبدمننننننننة اإلنننننننننذار املبكنن
(www.hewsweb.org)  ، ٢٠٠٤أنشنننأها يف كنننانون األوليديسنننمرب 

برننامج األغذينة العننناملي نيابننة عنن اللجنننة الدائمنة املشنرتكة بنننني الوكنناالت. ويتنننيح 
وتنبنؤات بشن   هنذا املوقنع الشنبكي وصنول اجلمهنور إىل حتلنيالت لإلننذار املبكنر

 .املخاطر الطبيعية
واتضنننح منننن األحنننداث النننيت جننندت منننؤخرا أن الكنننوارث الطبيعينننة تننننتج  -178

عننننننها أيضنننننا احتياجننننات حلمايننننة السننننكان املتضنننننررين، وإن كنننننان ذلنننننك جمننننناال ال 
ـظنى حن  اآلن  نا يسنتحقه من عناية. فعلنى سنبيل املثنال، نشننأت شننواغل إثننر  

نة التسنننننونامي بشنننننأن االجتنننننار باألطفنننننال اليتننننامى. ويسننننعى االحتنننناد النننندويل كارثنننن
جلمعيننننننات الصننننننليب األمحننننننر واهلننننننالل األمحننننننر إىل تنننننندوين القننننننوانني ذات الصنننننلة 
بالكوارث الطبيعية ضمن مشروع القانون الدويل ملواجهة الكوارث. بيند أن إطننار 

ن  اآلن أقنننننل تطنننننورا منننننن احلماينننننة محايننننة ضننننحايا الكنننننوارث الطبيعينننننة ال ينننننزال حنننن
 .املقدمنة للمندنيني املتضررين من الصراعات املسلحة

 حماية المدنيين في الصراعات المسلحة
 

تزاينند االعننرتاف النندويل منننذ بضننع سنننوات بننأن املسنناعدة املاديننة املقدمنننة  -179
اإلنسننانية ليسننت إلنقناذ األرواح وأسنباب كسننب الننرزق يف العدينند مننن األزمننات 

سنوى عنصننر واحنند مننن العناصنر النيت ـتاجهنا السنكان املتضنررون. وهنناك عنندد 
منننننن األزمنننننات، بعضنننننها إقليمننننني الطنننننابع، مثلمننننا هنننننو احلنننننال يف غنننننرب أفريقينننننا، 

أزمنات محايننة. ونتيجننة  هنناننة، مثنل دارفنور، تصنننف بأوبعضنها خناص ببلندان معيّ 
املنننندين  جملتمنننعتحنننندة والنننندول األعضنننناء واي منظومننننة األمننننم امللننننذلك يتزاينننند وعنننن

باحلاجننننة إىل تعزيننننز األطننننر الدوليننننة القائمننننة لتسننننتجيب بشننننكل أنسننننب حلنننناالت 

http://www.hewsweb.org/


جمللنننس ختننننذت اجلمعيننننة العامننننة واالطننننوارئ املعّقننندة النننيت نواجههنننا اليننننوم. ولننننذلك ا
القننننرارات حتنننننث الننننندول  االقتصنننننادي واالجتمننننناعي وجملننننس األمننننن جمموعننننة مننننن

الدوليننننة  وجننننب  اللتزاماهتنناالكامننننل وغريهنننا منننن أطنننراف الصنننراع علنننى االحتنننرام 
 .القننانون اإلنسنناين النندويل والقننوانني املتعلقننة بننالالجئني وحقوق اإلنسان

ويتمثنننننل التحننننندي بشنننننكل متزاينننند يف ترمجنننننة اإلطنننننار العنننننام للقنننننوانني  -180
إىل ممارسنننة يف امليننندان. ويسنننّرين اإلفننننادة بنننأن تقننندما كنننبريا حتقننننق يف والسياسنننات 

هنننذا الصننندد خنننالل الفتنننرة املشنننمولة بننالتقرير. فعلننى سننبيل املثننال، يضننّمن جملننس 
األمننن بشننكل متزاينند والينننات بعثنننات حفنننظ السنننالم، الشنننواغل املتعلقنننة  سنننائل 

البعثنننننات منننننزودة اآلن  نننننوظفني وهياكننننل احلماينننننة. واألهنننننم منننننن ذلنننننك، أن تلنننننك 
أنسننب لتلبيننة احتياجننات احلمايننة. وقنند عمننل مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية 
مننننع عنننندد مننننن البلنننندان املتضننننررة حاليننننا أو الننننيت تضننننررت مننننن قبننننل بالصننننراعات 

نج مشرتكة لتهيئ ندا، . ففنني أوغنننة بيئنات أكثنر أمننا للمندنينياملسنلحة، لتحديند هن 
ف املتضنننررة والعسننننكريون مننننثال، اتفقننننت احلكومننننة واملنظمننننات اإلنسنننانية واألطنننرا

راءات مشننرتكة أو تكميليننة مشنننرتك وعلنننى إجنن هنننجاملننندين، مجيعنننا، علنننى  جملتمننعوا
كل طرف منها لتحسني محاية املندنيني. وأحنندث ذلننك اإلجنناز تغينريات   هبايقوم 

ال أوغنننندا،  نننا يف ذلنننك حتسنننني وصنننول مقننندمي إ ابيننة حمننددة يف املينندان يف مشننن
املسنننننناعدة اإلنسننننننانية. وبنننننندأ يف مشننننننال القوقنننننناز حننننننوار مماثننننننل ملواجهننننننة حتننننننديات 

 .احلماينة فيمنا بعند الصراع
وأبننرزت التطننورات األخنننرية أيضنننا أمهينننة التعننناون بشنننأن مسنننائل احلماينننة  -181

املنظمننات احلكوميننة الدوليننة. ففنني دارفننور،  منننع املنظمنننات اإلقليميننة وغريهننا مننن
علنننى سنننبيل املثنننال، ومنننع تفننناقم الصننراع، أصننبحت النسنناء الالئنني  معننن حطبننا 
خننننارن القننننرى عرضننننة بشنننننكل متزايننننند لالغتصننننناب واالعتننننننداء اجلنسنننننني. ووضننننننع 

بشننأن  االحتنننناد األفريقنننني، الننننذي يتعنننناون مننننع مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننانية
مسننائل احلمايننة، مراقبيننه وقواتننه علننى طننول الطننرق الننيت تسنننلكها النسننناء، فسننناهم 

 .بذلك يف اففاض عدد حاالت االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء
وميثننل دعننم احلكومننات الوطنيننة يف جهودهننا الرامينننة إىل تعزينننز هياكلنننها  -182

كاسنننب مال حمورينننا يف ترسننني  املها عننناالقضنننائية احمللينننة وإصننالح قطنناع األمننن لننندي



النيت تتحقنق يف جمنال احلماينة خالل األزمات ويف كفالة استدامتها. وأقننام برنننامج 
األمننم املتحنندة اإلمننننائي، يف إطننار برنننامج اسننتجابته حلناالت الطنوارئ يف دارفننور، 

 ٤٠٠ر منننن شننراكات مننع املنظمنننات غنننري احلكومينننة احمللينننة والدولينننة لتننندريب أكثننن
منننن أصنننحاب املصنننلحة يف املنطقنننة، منننن بيننننهم أعضننناء يف السنننلك القضننننائي،  ١

ومنظمنننات غننننري حكومينننة سننننودانية، وأفنننراد األمننننن. ويتضنننمن التنننندريب التعريننننف 
باملعنننايري الدولينننة حلقنننوق اإلنسنننان، والقنننانون اجلننننائي، وقنننانون اإلنسنننان، والعدالنننة 

 .سنانية، ومحاية الطفل، ومدونات قواعد السلوكاجلن

 الفصل الرابع
 النظام القانوني الدولي وحقوق اإلنسان 
 التطورات في مجال حقوق اإلنسان 
 

املعننننننون "تعزينننننز  2002يف متابعنننننة لتقرينننننري الصنننننادر يف أيلوليسنننننبتمرب  -183
 و (A/57/387األمننننم املتحنننندة: برنننننامج إلجننننراء املزينننند منننننن التغيننننريات" 

(Corr.1 ويف مبننادرة "اإلجننراء الثنناين" الننيت نتجننت عنننه؛ ركننزت مفوضننية األمننم
املتحدة لشؤون الالجئني أكثر من ذي قبل على تعزيز الشبكات الوطنينة حلماينة 
حقنننوق اإلنسنننان. وأدى ذلنننك إىل تكثينننف األنشنننطة علنننى الصنننعيد القطنننري، وال 

تحننننندة القطرينننننة. سننننيما عنننننن طرينننننق بنننننناء القننننندرات والتعنننناون منننننع أفرقنننننة األمنننننم امل
وتواصننلت خنندمات التعنناون التقننين واخلنندمات االستشننارية يف مجيننع أثنناء العننامل، 
مننننع الرتكيننننز بوجننننه خنننناص علننننى وضننننع خطننننط العمننننل الوطنيننننة يف جمننننال حقننننوق 
اإلنسنننان، والتثقينننف يف جمنننال تلنننك احلقنننوق، وتعزينننز قننندرات املؤسسنننات الوطنينننة 

 حلقوق اإلنسان.
علننننى السننننماح  ٢٠٠٥لعننننام  هتننننااإلنسننننان يف دور افقننننت جلنننننة حقننننوق وو  -184

 هتننننناتمننننندة بالتحنننننندث يف حنننننندود والياملؤسسننننننات حقننننننوق اإلنسنننننان الوطنينننننة املع
و خاطبننة اللجنننة يف حنندود مجينننع بنننود جندول أعماهلنا. وميثننل ذلننك تطننورا هامنننا 

 .يعنزز مركنز املؤسسنات الوطنينة وفعاليتنها يف النظنام الدويل حلقوق اإلنسان



ويف جهننننند يرمنننننني إىل التصنننننندي النتننننننهاكات حقننننننوق اإلنسننننننان وتعزيننننننز  -185
محايتنننها، واصنننلت مفوضننية األمننم املتحنندة حلقننوق اإلنسننان إيفنناد بعثننات الرصننند 

بنني املفنوض  ٢٠٠٥نيسنانيأبريل  ١٠وتقصني احلقنائق. و وجنب اتفناق أ برم يف 
مكتننننب للمفوضنننننية يف نيبنننننال السنننامي حلقنننننوق اإلنسننننان وحكومنننننة نيبننننال أنشنننننئ 

بوالينة عامنة هني محايننة وتعزيننز حقننوق اإلنسننان، تشننمل القيننام بأنشنطة رصند يف 
مجينننع أثننناء البلنننند. وسننننيقدم املفننننوض السننننامي تقننننارير حتليليننننة دوريننننة عننننن حالننننة 

 .حقوق اإلنسان يف البلد إىل جلنة حقوق اإلنسان، وإىل اجلمعية العامة، وإيلي 
لغننت ويف السننودان، ويف إطننار خطننة عمننل األمننم املتحنندة الطارئننة الننيت ب -186
منننننراقبني  ٢٠٠٤يومنننننا، نشننننرت املفوضننننية يف أواسننننط آبيأغسنننننطس  ٩٠ هتامننننند

 (2004) 1564 حلقنننننوق اإلنسنننننان يف دارفنننننور. وأذن جملننننننس األمننننننن يف قننننننراره
املفوضننية فيمننا بعنند دعمننا فنيننا بملنشنننناء جلنننننة حتقيننننق دوليننننة لنننندارفور، قنننندمت هلننننا 

كننننانون الثاينيينننناير   ٢٥يف هتا ا عنننن اسنننتنتاجاوإدارينننا. وقننندمت اللجننننة إيلي تقرينننر 
٢٠٠٥. 
وقنننندمت املفوضننننية النننندعم إىل جلنننننة التحقيننننق يف كننننوت ديفننننوار املنشننننأة  -187

ماركوسي، وذلك بناء على طلب من حكومنة كنوت ديفنوار  –عمال باتفاق لينا 
 2004أياريمننننننننننننننننايو  25بيانننننننننننننننننه الرئاسنننننننننننننننني املننننننننننننننننؤرظ وجملننننننننننننننننس األمننننننننننننننننن يف 

S/PRST/2004/17) وقننننننننننننننندمت اللجننننننننننننننننة إيّل تقريرهنننننننننننننننا يف كنننننننننننننننانون .)
. ويف تشننرين األوليأكتننوبر، قنندمت جلنننة تقصنني احلقننائق 2004األوليديسننمرب 

واملصنناحلة يف سننرياليون، الننيت تتلقننى عملياهتننا دعمننا كننامال مننن املفوضننية، تقريرهننا 
اصننل أنشننطة املفوضننية الراميننة إىل دعننم تنفيننذ توصننيات إىل رئننيس سننرياليون. وتتو 

 اللجنة.
وال تزال آلينات اإلجننراءات اخلاصننة الننيت وضننعتها جلنننة حقننوق اإلنسننان  -188

تقرينننر  ١٠٠متثنننل إسنننهاما قيمنننا يف محاينننة حقنننوق اإلنسنننان،  نننا يف ذلنننك حنننوايل 
 ٠٠٠نوق اإلنسنننان، وأكثنننر منننن قدمتنننها اللجننننة بشنننأن شننن  املسنننائل املتعلقنننة حبقنن

بلننندا بشنننأن اختننناذ إجنننراءات  ١٤٠بننالغ سنننري و ّجهنننت إىل حكومنننات حننوايل  ١
أشننننخاص ع هننننند إلننننيهم بواليننننات يف أطننننار  هبننننازينننننارة قطرينننننة قنننننام  ٤٠نة، و عاجلننن

  .أنشطة تقصي احلقائق



اءات احلاديننننة والسننننتني إجننننر هتنننا جلنننننة حقننننوق اإلنسننننان يف دور ووضنننعت  -189
خاصنننة جديننندة تتعلنننق باسنننتخدام املرتزقنننة، ومسنننائل األقلينننات، وحقنننوق اإلنسنننان 
والتضننننامن الننننندويل، وحقنننننوق اإلنسننننان والشننننركات عننننرب الوطنيننننة، ومحاينننننة حقنننننوق 

وحالنة حقننوق اإلنسننان يف اإلنسنان واحلرينات األساسنية عنند مكافحنة اإلرهاب، 
سنننننة، املبننننادئ  ١٥ضننننا بعنننند إعننننداد اسننننتغرق ان. واعتمنننندت اللجنننننة أيالسننننود

األساسنية واملبنادئ التوجيهينة املتعلقننة حبننق ضننحايا االنتننهاكات اجلسننيمة لقننانون 
حقنننننننوق اإلنسنننننننان الننننننندويل والقنننننننانون اإلنسننننننناين الننننننندويل يف االنتصننننننناف واجلنننننننرب. 

نذي عينتننه جلنتننه واسنتكمل اخلبري املستقل املعنين  سنألة اإلفنالت منن العقناب، الن
حقنننوق اإلنسنننان، جمموعنننة املبنننادئ املتعلقنننة حبماينننة وتعزينننز حقنننوق اإلنسنننان عنننن 

 .طرينق إجنراءات مكافحنة اإلفنالت منن العقاب
وال تنننننزال أعمنننننال هيئنننننات اخلنننننرباء املنشنننننأة  وجنننننب معاهننننندات حقنننننوق  -190

إىل  ٢٠٠٤أغسنننننننطس ياإلنسننننننننان تكتسنننننننني أمهينننننننة بالغنننننننة. ويف الفنننننننرتة منننننننن آب
نظنننننرت اللجنننننننة املعنيننننننة حبقنننننوق اإلنسنننننان، واللجننننننة املعنينننننة  ،٢٠٠٥متوزييولينننننه 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء علنى التمييز العنصري، 
وجلننننة حقنننوق الطفنننل، و جلننننة القضننناء علنننى التميينننز ضننند املننننرأة، وجلنننننة مناهضننننة 

دولنننننة طنننننرف. وتواصنننننل اهليئنننننات املنشنننننأة  عاهننننندات  ٩٤التعنننننذيب، يف تقنننننارير 
مواءمنننة أسننناليب عملنننها والنظنننر يف سنننبل مسننناعدة الننندول األعضننناء علنننى الوفننناء 
 نننا عليهنننا منننن التزامنننات فنينننة والتزامنننات إبنننالغ. وخنننالل العنننام املاضننني، اختنننذت 

قننرر ورأي بشننأن حنناالت م ١٠٠اهليئنننات املنشنننأة  عاهننندات أيضنننا أكثنننر منننن 
 .إفرادية
ويف حني اجتذبت الدورة احلادية والستني للجنة حقوق اإلنسننان أكثننر  - 191
مننن كبننار املسننؤولني احلكننوميني  ٨٨مشنرتك، مننهم رقنم قينناس بلننغ  ٣ ٠٠٠منن 

تكلمنوا يف اجلنزء الرفينع املستوى، ال يزال تسنييس مناقشنات اللجنننة وعنندم النظننر 
انتنهاكات جسنيمة حلقنوق اإلنسننان مصنندر  عنض احلناالت النيت تنطنوي علنىيف ب

قلنننننق شنننننديد. واسنننننتجابة ملسنننننتوى االهتمنننننام العنننننايل  سننننألة اإلصننننالح، عقنننندت 
اللجننننة اجتماعنننا غنننري رمسننني بشنننأن الفنننروع املتعلقنننة حبقنننوق اإلنسننننان مننننن تقرينننري 

األعضنننناء مننننن خمتلننننف ل وأعربنننت الننندو .ح" و منننن احلرينننة أفسنننجننن" يف  املعننننون



اإلقليمية فضنال عنن املنظمننات غننري احلكوميننة عننن جمموعننة كننبرية مننن  جملموعاتا
 .اآلراء بشنأن مقرتحنا ، ال سيما ما يتعلق بملنشاء جملس جديد حلقوق اإلنسان

أياريمنننايو  ٢٠وقننندمت مفوضنننية األمنننم املتحننندة حلقنننوق اإلنسنننان يف  -192
لتقريننننر املشننننار إليننننه أعننننناله، تتضنننننمن خطنننننة خطننننة عمنننننل، إثننننر صنننندور ا ٢٠٠٥
ادة تركيننزه. وتقننوم املفوضننية، بتشننديد علننى جية لتعزينننز عمنننل املفوضنننية وزيننناسنننرتاتي

التنفيننننننذ، بتجهيننننننز نفسننننننها للقيننننننام بربنننننننامج حننننننوار وتعنننننناون فّعنننننال منننننع البلننننندان، 
ات نشننر أوسننع سي دعم، يف مجلة أمنور، خبنربة جغرافينة ومواضنيعية معننززة، وبعملينن

للمنننوظفني علنننى الصنننعيدين اإلقليمننني ودون اإلقليمننني وبعننندد أكنننرب منننن املكاتنننب 
نسنننننان ومتكنننننني الشننننننعوب اهلنننننندفني داخنننننل البلننننندان. وسنننننتكون محاينننننة حقنننننوق اإل

ألساسننننني للمفوضننننية وهنننني تتنننوىل قينننادة عملينننة االنتقنننال لننندول أعمنننال حقنننوق ا
 .اإلنسان من اخلطابة إىل التطبيق

 

 المحكمة الجنائية الدولية
 

علننننى اتفنننناق العالقننننة بننننني  ٣١٨ي٥٨وافقننننت اجلمعيننننة العامننننة يف قرارهننننا  -193
األمننننم املتحنننندة واحملكمنننة اجلنائينننة الدولينننة النننذي أقرتنننه مجعينننة الننندول األطنننراف يف 

 .٢٠٠٤أيلوليسنننبتمرب  ٧الدولينننة يف  نظنننام رومنننا األساسنننني للمحكمننننة اجلنائينننة
اإلطنار  ٢٠٠٤تشننرين األوليأكتنوبر  ٤العالقة الذي بدأ نفناذه يف ويضع اتفاق 

القانوين للتعاون بني األمم املتحدة واحملكمة بغية تيسري وفاء كنل منهمنا بالتزاماتنه 
 .بفعالية
وتتعهد األمم املتحدة،  وجب اتفاق العالقة، بالتعناون منع احملكمننة مننع  -194

امليثننناق، ومنننع مراعننناة  وجننب  هتاواختصاصننا اهتواجننب ملسننؤولياإينننالء االعتبنننار ال
. ولألمنننم املتحننندة أن تقننندم، بنننناء علنننى طلنننب منننن احملكمنننة أو املننندعي قواعننندها

العنننام، معلومنننات أو وثنننائق هلنننا صنننلة بأعمنننال احملكمننة. ولألمننم املتحنندة أيضننا أن 
املسننناعدة. وينننن  توافننق علننى تزويننند احملكمنننة بنننأي أشنننكال أخنننرى منننن التعننناون و 

وعلنى  .اتفنناق العالقننة أيضننا علننى إمكانيننة إبننرام ترتيبننات تكميليننة تنفيننذا لبنننوده



أساس تلك الرتتيبات، قدمت األمم املتحدة بالفعل مساعدة إىل مكتنب املندعي 
 .العنام يف عدة مناسبات

ناق العالقننة، وقنررت اجلمعينة العامنة أيضنا، منن خنالل موافقتننها علننى اتفن -195
نة وأن تشننرتك أننه  نوز للمحكمنة اجلنائينة الدولينة أن حتضنر أعمنال اجلمعينة العامن

وت دفع بالكامل إىل املنظمة مجيع النفقنات الننيت قنند تتكبنندها  ب.فيهنا بصنفة مراقن
 .األمنم املتحندة نتيجنة تنفينذ اتفناق العالقة

متصنننننننرفا  وجنننننننب (، 2005) ١٥٩٣وقننننننرر جملننننننس األمننننننن، يف قننننننراره  -196
الفصنننل السنننابع منننن ميثننناق األمنننم املتحننندة، إحالنننة الوضنننع القنننائم يف دارفنننور مننننذ 

إىل املنننننندعي العنننننام للمحكمنننننة اجلنائينننننة الدوليننننننة. وعمننننننال  ٢٠٠٢متنوزييوليننننننه  ١
ن بنذلك القنرار، قندمت  إىل املندعي العنام عندة وثنائق، منها مظروف خمتنوم يتضنم

قائمة باملشنتبه فنيهم، كننت قند تلقيتننها مننن رئننيس جلنننة التحقيننق الدولينة لندارفور 
 (.186)انظر الفقرة 

 

 المحاكم الجنائية الدولية
 المحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 
خننننالل الفننننرتة املشننننمولة بنننننالتقرير، واصنننننلت احملكمنننننة تنفينننننذ اإلجنننننراءات  -197

وبننندأت احملكمننننة عمليننننة إعننننادة  .٢٠١٠بواليتهنننا حبلنننول عنننام ء الراميننننة إىل الوفننننا
طلبننننات تشننننمل  ١٠نقننننل القضننننايا إىل دول يوغوسننننالفيا السننننابقة. وهننننناك اآلن 

متنهما تنتظنر اإلجابنة. وقند عننزز إنشنناء دائننرة جنرائم احلنرب حملكمننة البوسنننة  ١٨
يف جنننننننرائم احلنننننننرب يف  قننننننندرة احملكمنننننننة علنننننننى النظنننننننر ٢٠٠٥واهلرسنننننننك يف عنننننننام 

املنطقنة. وباإلضنافة إىل ذلنك، ن قلنت ملفنات التحقينق إىل املنندعي العننام للبوسنننة 
مكنننررا  ١١واهلرسنك. ويف ضنوء إحالنة القضنايا إىل احملننناكم احملليننة، ع ننّدلت املننادة 

مننننن القواعنننند اإلجرائينننة وقواعننند اإلثبنننات. وأ دخلنننت أيضنننا تعنننديالت علننننى املننننادة 
 .منن تلك القواعد ١٢٤مكنررا واملنادة  ٩٨



كاننننت دوائنننر احملكمنننة تنظنننر يف سنننت   ،٢٠٠٥حزيرانييونينننه  ٢٣وحننن   -198
قضننية  ٣٠قضننايا بلنننغ عننندد املتهمننني فيهننا تسننعة. ويف ذلننك التنناري  كانننت هننناك 

متنر باملرحلنة السنابقة للمحاكمنة. وأصندرت  ٥١أخرى بلغ جمموع املتننهمني فيهننا 
  ٢٣احملكمة ثالثة أحكنام. وأصندرت دوائنر االسنتئناف أربعننة أحكننام. ويف دوائر 

بلنننننغ عننننندد احملتجنننننزين يف مرافنننننق االحتجننننناز التابعنننننة  ٢٠٠٥كنننننانون الثناينيينننننناير 
ونقلننت احملكمننة ثالثنة  .٢١و عندد املفنرن عننهم مؤقتننا  شخصنا، ٥٨للمحكمنة 

ململكننة املتحنندة لقضنناء فننرتة عقننوبتهم. أشننخاص منندانني إىل إسننبانيا والنندامنرك وا
متننننهما يف  ٢٣وبلنننغ عننندد املتننننهمني احملتجننننزين لنننندى احملكمننننة رقمننننا قياسننننيا قنننندره 

ونتيجننننننة  .٢٠٠٥إىل نيسنننننانيأبريل  ٢٠٠٤كتنننننوبر الفتنننننننرة منننننننن تشنننننننرين األوليأ
مني. بينننند متننننه ١٠ففننننض عنننندد املتننننهمني النننذين مل ي قننننبض علننننيهم إىل النننذلك، 

أننه يوجند منن بيننهم مسنؤولون كبننار مثننل رادوفننان كنارادزيتش وراتكنو مالدينتش، 
ال ينننزال تعننناون سننننوات. ويف هنننذا الصنننندد،  ١٠ومهنننا مطلقنننا السنننراح مننننذ حنننوايل 

الننندويل، ال سنننيما دول يوغوسنننالفيا السنننابقة، يكتسننني أمهينننة أساسنننية يف  جملتمننعا
لننة. ومننع ذلننك فمننا زالننت احملكمننة متضنني قننندما يف الوفننناء تقنندمي املتهمننني إىل العدا
 .إىل العدالة ،١٦٣تقدمي مجيع املتهمني، وعددهم بواليتنها املتمثلنة يف 

 

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
 

بلغننت أنشننطة دوائننر احملكمننة حاليننا ذروة مل تبلغهننا مننن قبنننل قنننط، وبلنننغ  -199
قياسننننيا. واسننننتمر نتننننان نشنننناط احملكمننننة يف تزاينننند عنننندد احملاكمننننات اجلاريننننة رقمننننا 

بفضنل اسنتخدام مجينع القضناة املخصصني التسعة العناملني منع القضناة النندائمني 
التسننننعة، إضننننافة إىل قاعننننة حماكمننننة رابعننننة ممولننننة منننن حكنننوميت الننننرويج واململكنننة 

ين. آخننر  ٢٥متهمننا، وتتواصنننل حماكمنننة  ٢٥املتحنندة. وصنندرت أحكننام بشننأن 
غ عنندد املتننهمني نننتني مننن تلننك احملاكمننات، يبلننويقوم الندفاع بتقنندمي األدلننة يف اث

ويف حماكمنننة أخننرى تتعلنننق بأربعنننة متننهمني، دعنننا املنندعي العنننام مجينننع  .١٠فيهمننا 
حمتجزا يف انتظنار احملاكمننة. وسننيبدأ  ١٦الشنهود إىل اإلدالء بشهاداهتم. ويوجد 



ياهم  جننننرد أن تنننتمكن دوائنننر احملكمنننة منننن ذلنننك. وخنننالل الفنننرتة النظننننر يف قضننننا
املشننمولة بننالتقرير أصنندرت دائنننرة االسنننتئناف ثالثننة أحكننام بشننأن أربعننة متهمننني، 

 .فضال عن العديد من القرارات التمهيدية
 هبمه بشننننننأن املشننننننتبه يف ارتكنننننناواختننننننتم مكتننننننب املنننننندعي العننننننام حتقيقاتنننننن -200
إلبنننادة اجلماعيننة. وي توقنع تقنندمي آخنر االهتامنات لتقرهننا دوائنر احملكمنننة يف جرمينننة ا

وبنننندأت عملينننة إحالنننة القضنننايا إىل االختصننناص القضنننائي . ٢٠٠٥أواسننننط عننننام 
إىل حكومننة رواننندا  ٢٠٠٥الننوطين، وقنند سننلم املنندعي العنننام يف شنننباط يفرباينننر 

جلهنننننود لتعقننننب ملفننننا عننننن أشننننخاص هننننم موضننننع حتقينننننق. و نننننري تكثينننننف ا ١٥
اهلناربني والقننبض علننيهم. وأعينند تنظننيم وتعزيننز وحننندة التعقنننب يف مكتنننب املننندعي 
العنام، ون قحت طريقة عملها. ويوجند برننامج نشنط لتحسنني التعناون بنني الندول 

 .عن طرينق اتصناالت املدعي العام بالسلطات يف البلدان املختلفة
ثابننننت لإلجننننراءات القضننننائية مننننن ويواصنننل قلنننم احملكمنننة تقنننندمي دعمننننه ال -201

خننننالل اخلنننندمات النننيت يقننندمها إىل هيئنننات احملكمنننة األخنننرى وإىل الننندفاع. وهنننو 
 مننع النندعم أيضنننا منننن الننندول ويأو املؤسسنننات الدولينننة لسنننري اإلجنننراءات سنننريا 
سلسنا. وأ برمنت اتفاقنات مننع دول ومؤسسننات لتمويننل األنشننطة الننيت ال تغطيهننا 

انينة العادينة، وذلنك لكفالنة تنقننل الشننهود وسننالمتهم، وإل ناد أمناكن يقضني امليز 
 .فيها املدانون فرتات عقوبتهم

 

 لمحكمة الخاصة لسيراليونا
 

يننة العننام الرابنننع لبننندء هنااحملكمننة اخلاصننة لسننرياليون مننن  بينمننا تقننرتب  -202
  ١٧احملتجنزين يف فريتناون. ويف عملنها، جتنري اآلن حماكمة مجيع املتهمني التسنعة 

ع نننّي ثالثنة قضناة للنندائرة الثانيننة للمحكمننة، وبنندأ يف  ٢٠٠٥كنانون الثناينيينناير 
الثنننننوري للقننننننوات املسنننننلحة. ويف نفننننننس  جمللننننساريمنننننارس النظنننننر يف قضننننننية اآذ ٧

الوقنننننت، تواصنننننل الننننندائرة األوىل للمحكمنننننة النظنننننر، بالتنننننناوب، يف قضننننايا قننننوات 
حزينرانييونيننه و  ٣يت بندأ النظنر فيهنا يف ، واجلبهة املوحدة الثورية، النلدفاع املدينا



علنننى التنننوايل. وال تنننزال قضنننيتان أخرينننان معروضنننتني علنننى  ٢٠٠٤متننوزييوليننه  ٥
الثنننننوري  جمللننننسنوين بنننننول كورومنننننا، رئنننننيس ااخلاصنننننة. وال ينننننزال مننننن ل جنننن احملكمننننننة
 ١١ئاسننة ليربيننا يف سنننلحة، غنننري معننروف. واسننتقال شننارل تننايلور مننن ر للقنننوات امل

 .وهنو موجنود منذ ذلك التاري  يف نيجرييا ،٢٠٠٣آبيأغسطس 
اعتمندت احملكمنة اخلاصنة اسننرتاتيجية  ٢٠٠٤ويف تشنرين األوليأكتنوبر  -203

ع ووقننن .٢٠٠٥أياريمنننايو  ٢٤جملنننس األمنننن يف اإلجننننناز الننننيت قننندمها النننرئيس إىل 
قلننم احملكمننة اتفنناقني منننع بلننندين بشننأن إنفنناذ األحكننام، واملفاوضننات جاريننة منننع 

ض خالل فرتة منا بعند اإلجنناز بعنعندد منن البلندان األخنرى . وستواصنل احملكمنة 
 هتااحلننننايل وقنننندراوذلنننننك بعننننند أن ينتنننننهي وجودهنننننا بشنننننكلها  ،"األنشننننطة املتبقيننننة"

 .احلالية
ملينننون دوالر  54,9اآلن تربعنننات بلغنننت حنننوايل وتلقنننت احملكمنننة حننن   -204
ماليننني دوالر.  104دولننة، يف حننني تبلننغ ميزانيتهننا لفننرتة أربننع سنننوات  33مننن 

ولتكملة التربعات غري الكافية، سعيت  إىل احلصول للمحكمنة علنى إعاننة تصنل 
. وأذنت يل اجلمعينة العامنة 2005-2004مليون دوالر لفرتة السنتني  40إىل 

ملينننننننننون دوالر  20بالننننننننندخول يف التزامنننننننننات ال تتجننننننننناوز  276ي59يف قرارهنننننننننا 
كننانون الثاينييننناير   1إلكمننال املننوارد املاليننة املتاحننة للمحكمننة اخلاصننة لفننرتة مننن 

 2005نيسنننننانيأبريل  18. ويف تقرينننننري املنننننؤرظ 2005حزيرانييونينننننه  30إىل 
(A/59/534/Add.4 اقرتحننننت تقنننندمي إعانننننة إضننننافية قنننندرها ،)مليننننون  13

لتموينننل الشنننهور السنننتة األوىل منننن عملينننات احملكمنننة يف عامهنننا الرابنننع، أي  دوالر
، وأعربنننت عنننن اعتزامننني اقنننرتاح تقننندمي إعاننننة 2005حننن  كنننانون األوليديسنننمرب 
مالينني دوالر. واختنذت اجلمعيننة  7تصنل إىل  2006إضنافية للمحكمنة يف عنام 

ه االلتنزام النذي وافقنت فين 294ي59القنرار  2005حزيرانييونيه  22العامة يف 
كنننننننانون   31متوزييولينننننننه إىل  1ملينننننننون دوالر للفنننننننرتة منننننننن  13 بلنننننننغ يصنننننننل إىل 
 .2005األوليديسمرب 

 

 تعزيز سيادة القانون



 
،عقننننننند جملنننننننس األمنننننننن اجتماعنننننننا  ٢٠٠٤تشنننننننرين األوليأكتنننننننوبر  ٦يف  -205

معننننات مفتوحننننننا ملناقشننننننة تقريننننري عننننن سننننيادة القننننانون والعدالننننة االنتقاليننننة يف جمت
علنننننى جمللنننس وشننننندد ا(. S/2004/616) الصنننراع وجمتمعنننات مننننا بعنننند الصننننراع

ت مننا بعنند الصننراع، أمهيننننة وإحلاحيننننة اسننننتعادة العدالننننة وسننننيادة القننننانون يف جمتمعننا
علننننى عننننالن منننننا سننننبق مننننن جتنننناوزات وإمنننننا أيضننننا لتعزينننننز  هتالنننيس فقنننط ملسننناعد

علننننى أمهيننننة مالءمننننة  اجمللنننستئناف الصننننراع. وشنننندد اسنننن املصنننناحلة الوطنيننننة ومنننننع
نة احملليننة. احللنول للظروف احمللينة وأيضنا، وهنذا أهنم، علنى إشننراك اجلهننات الفاعلن

علنننى احلاجنننة إىل االهتمنننام بكامنننل نطننناق آلينننات العدالنننة جمللننس ولنننذلك شننندد ا
وأخننريا، ومننن الناحيننة العمليننة، حننث اجمللننس  .االنتقالينننة، ولنننيس احملننناكم وحننندها

األمانننننة العامننننة علننننى تقنننندمي مقرتحننننات لتنفيننننذ خمتلننننف التوصننننيات العمليننننة الننننيت 
 تضمنها تقريري.

بنندء علنى وضننع الرتتيبننات الالزمننة ل وواصلت خالل العام املاضي العمنل -206
نا بشنننأن القينننام، يف نفننناذ االتفننناق بنننني األمنننم املتحننندة واحلكومنننة امللكينننة لكمبودينن

إطننننننار القننننننانون الكمبننننننودي  حاكمننننننننة مقتننننننننريف اجلننننننننرائم املرتكبننننننننة خننننننننالل فتننننننننرة  
أوفنننننندت بعثنننننننة  ،٢٠٠٤األوليديسننننننمرب كمبوتشنننننننننيا الدميقراطينننننننننة. ويف كننننننننننانون 

ختطنننننيط ثالثنننننة إىل بننننننوم بننننننه إلكمنننننال أعمنننننال حتديننننند املتطلبننننننات النننننيت يتوقنننننع أن 
 .ائر احملكمة االستثنائيةحتتاجها دو 

آذاريمننارس، عقنندت مننؤمترا إلعننالن التربعننات بغينننة السنننعي إىل  ٢٨ويف  -207
مليننننون دوالر الزمننننة لتمويننننل التننننزام األمننننم املتحنننندة  وجننننب  ٤٣احلصنننول علنننى 

 ٢٨االتفنننناق، وتلقيننننت تربعننننات وتعهنندات كافيننة لتلبيننة احتياجننات املنظمننة. ويف 
دة امتثلنننت أبريل أبلغننت، تبعنننا لنننذلك، حكومنننة كمبوديننا بننأن األمنننم املتحننننيسنناني

 .بندء نفناذ االتفناق، وبنذلك بندأ نفناذ االتفاق يف اليوم التايلللشنروط القانونينة ل
وبننناء علننى طلننب تقنندمت بننه حكومننة بورونننندي لكننني ي نشنننئ جملنننس   -208

ن  اتفنناق أروشننا للسننالم واملصنناحلة األمنننن جلننننة حتقينننق قضننائية دوليننة، حسننبما ينن
يف بوروننننندي، أوفنننندت بعثننننة تقيننننيم لتنظننننر يف استصننننواب وجنننندوى إنشنننناء تلننننك 



اللجنننننة الدوليننننة بغننننرض استيضنننناح احلقيقننننة وتقنننندمي املسنننؤولني عنننن جرمينننة اإلبنننادة 
منننذ اجلماعيننة واجلننرائم املرتكبنننة يف حنننق اإلنسنننانية واجلنننرائم املرتكبنننة يف بوروننندي 

استقالهلا، إىل احملاكمة. وأوصت جلنة التقينيم بملنشناء آلينة مزدوجنة: آلينة مسنناءلة 
غري قضائية يف شكل جلنة لتقصى احلقائق، وآلية مساءلة قضائية يف شنكل دائنرة 

 .حمكمنة خاصنة تعمل يف إطار النظام القضائي البوروندي
 1564مننننننننننن وفيمنننننننننا يتعلننننننننننق بالسننننننننننودان، وعمننننننننننال بقننننننننننرار جملننننننننننس األ -209

أنشنننننننأت جلننننننننة حتقيننننننق دوليننننننة للتحقيننننننق يف األنبنننننناء املتعلقننننننة بوقنننننننوع (، 2004)
انتنهاكات للقنانون اإلنسناين الندويل يف دارفنور من جانب مجيع األطنراف، وأيضنا 
لتحديد ما إذا كانت قد حدثت فعال أعمال إبنادة مجاعينة، وحتديند مقنرتيف تلنك 

مجيننننع املسننننؤولني عنننننها. وخلصننننت اللجنننننة يف االنتهاكنننات بغينننة كفالننننة مسنننناءلة 
إىل أن اجلنننننننرائم النننننننيت ارت كبنننننننت يف دارفنننننننور ال متثنننننننل ( S/2005/60)تقريرهنننننننا 

جننننرائم يف حننننق اإلنسننننانية. وأوصننننت أيضننننا بننننأن  هنننناووصننننفتها بأإبنننننادة مجاعينننننة، 
 .لدوليةـينل جملنس األمنن احلالنة يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية ا

كننننننانون الثناينييننننننناير   ١١ليشنننننيت، أنشنننننأت  يف  -وفيمنننننا يتعلنننننق بتيمنننننور  -210
جلننننننننننة خنننننننننرباء مسننننننننتقلة السننننننننتعراض مسننننننننألة حماكمننننننننة املسننننننننؤولني عننننننننن  ٢٠٠٥

ليشنننننننيت يف عنننننننام  -تيمنننننننور االنتهاكنننننات اجلسنننننيمة حلقنننننوق اإلنسنننننان املقرتفننننننة يف 
املخصصنننة حلقنننوق  احملكمننننة اإلندونيسننننيةوتقيننننيم التقنننندم الننننذي أحرزتننننه  ،١٩٩٩

اإلنسنننان يف جاكرتنننا، ووحننندة اجلنننرائم اجلسنننيمة، واألفرقنننة اخلاصنننة املعنينننة بنناجلرائم 
اجلسنننيمة يف ديلننني. وقننندمت اللجننننة، النننيت قنننندمت هلننننا النننندعم مفوضننننية حقننننوق 

 .٢٠٠٥أياريمايو  ٢٦اإلنسنان، تقريرها يف 
سنيادة القننانون دوليننا، وتشننجيعا لالشننرتاك علننى ومتشيا مع هدف تعزيز  -211

 ٢٠٠٠نطنننناق أوسننننع يف إطنننننار املعاهننننندات املتعننننندد األطنننننراف، بننننندأت يف عنننننام 
تنظننننيم حنننندث سنننننوي يتعلننننق باملعاهنندات. ويف آذاريمننارس، دعننوت احلكومننات 

 ن "حنننندثو هلننننننذا العننننننام املعنننننننإىل االشنننننرتاك يف حننننندث املعاهننننندات السننننننوي 
النننننذي سنننننيعقد خننننالل االجتمنننناع العننننام  ،"مواجهننننة التحنننننديات العامليننننة: ٢٠٠٥

الرفيننننننع املسننننننتوى للنننننندورة السننننننتني للجمعينننننننة العامننننننة. وخننننننالل الفتننننننرة املشنننننننمولة 
بننننالتقرير، أضننننيفت ثننننالث معاهنننندات جدينننندة متعننننددة األطننننراف إىل معاهنننندات 



اتفاقيننننة تتعلننننق بالبيئننننة،  ١١. وإضننننافة إىل ذلننننك، بنننندأ نفنننناذ مودعننننننة لننننديي  ٥٠٦
 .والصحة، واالتصاالت، والنقل

واسننننتنتج اجتمنننناع خنننننرباء نظمتننننه جامعنننننة األمننننم املتحننننندة بالتعنننناون منننننع  -212
مكتنننننب الشنننننؤون القانونينننننة أن الضنننننغوط النننننيت متثلنننننها مشننننناكل العصنننننر ميكنننننن أن 

النننذي حتقننق يف جمننال العدالننة اجلنائيننة الدوليننة. إذ مل  ختفننني أحياننننا حقيقنننة التقننندم
سننة منربر للخنوف من حماكمنة جنائينة دولينة. أمنا  ١٥يكن لدى أي زعيم، قبنل 

اليننوم، فلنننيس بملمكنننان أي زعنننيم أن يثنننق يف قدرتنننه علنننى اإلفنننالت مننن العقنناب. 
 .وهذا تطور مذهل حتقق يف فرتة قصرية جدا من تاري  البشرية

 

 ؤون القانونيةالش
 

التاسعة واخلمسني، بتوافنق اآلراء،  هتاعتمدت اجلمعية العامة خالل دور ا -213
)القننرار  مننن الواليننة القضنننائية هتنناتحنندة حلصننانات النندول وممتلكااتفاقينننة األمنننم امل

)القننننننننننرار  واالتفاقيننننننننننة الدولينننننننننننة لقمننننننننننع أعمنننننننننال اإلرهنننننننننناب النننننننننننووي (،38ي59
وميثنننل اعتمننناد هنننذه االتفاقينننة األخننننرية خطننننوة هامنننة يف اجتننناه تعزينننز  (.290ي59

 ٨. ووافقنننت اجلمعينننة العامنننة أيضنننا يف انوين الننندويل ملكافحنننة اإلرهننناباإلطننار القنن
)القنننننننرار  آذاريمنننننننارس علنننننننى إعنننننننالن األمنننننننم املتحننننننندة بشنننننننأن استنسننننننناظ البشنننننننر

ا علننى جنندول خمتتمنننة بننذلك مناقشننة بننند شننديد التعقنند كننان منندرج(، 280ي59
 .٢٠٠١أعماهلا منذ عام 

وفيمنا يتعلنق بقنانون البحنار، ناقشنت عمليننة األمننم املتحنندة االستشننارية  -214
 هتنننناطنننننات وقنننننانون البحنننننار، يف دور غنننننري الرمسينننننة املفتوحنننننة العضنننننوية املتعلقنننننة باحملي

وناقشننننت  السادسننننة، مسننننألة مصننننائد األمسننناك وإسنننهامها يف التنميننننة املسننننتدامة.
شننننبكة األمننننم املتحنننندة للمحيطننننات واملننننناطق السننناحلية يف اجتماعهنننا يف كنننانون 

اآلليننننة العامننننة للتعنننناون بننننني الوكنننناالت يف شنننؤون احمليطننننات،  ٢٠٠٥الثناينييننننناير 
وأنشننننننأت أربننننننع فننننننرق عمننننننل تعننننننىن  واضننننننيع منننننننها كارثننننننة التسننننننونامي، والتنننننننوع 

نذت مبنادرة هامنة متثلنت يف البيولوجي البحنري خنارن حن دود الوالينة الوطنينة. واخت 



مننننن  ٧٦جديننند لبنننناء القننندرات وضنننع كتيّنننب تننندريب بشننننأن املننننادة  إنشنننناء فريننننق
اتفاقينننة األمنننم املتحننندة لقنننانون البحننار، وكيفيننة تقنندمي الطلبننات إىل اللجنننة املعنيننة 

 .حبدود اجلرف القاري
كتنننب الشنننؤون القانونينننة تقننندمي املشنننورة وخنننالل السننننة املاضنننية، واصنننل م -215

 هبننننااألنشننننطة املتنوعننننة الننننيت تقنننننوم واملسننننناعدة القننننانونيتني إىل جمموعننننة كبننننرية مننننن 
يلي ندة يف العننننراق، أسننننندى املكتنننننب إاملنظمننننة. وفيمنننننا يتعلننننق بوجنننننود األمنننم املتحنننن

 ١٩داد يف املشنننورة بشنننأن مسنننائل نشنننأت عنننن تفجنننري مقنننر األمننم املتحنندة يف بغنن
ء التنندر ي لربننننامج الننننفط مقابنننل الغننذاء؛  نننا يف هنننا؛ واإل٢٠٠٣آبيأغسننطس 

سنننتقلة؛ وأنشنننطة بعثنننة األمننننم املتحنننندة سنننائل املتعلقنننة بلجننننة التحقينننق املذلنننك امل
هبننا ت حفننظ السننالم الننيت تقننوم لتقنندمي املسناعدة إىل العنراق. وفيمنا يتعلنق بعملينا

ل املكتننننب تقنننندمي املشننننورة واملسنننناعدة فيمنننننا يتصنننننل املنظمنننننة بشنننننكل أعنننننم، واصنننن
شنننأن اتفاقنننات بتفسننننري وتنفيننننذ الواليننننات، وإعننننداد قواعنننند املشننناركة، والتفننناوض ب

  ا.مركز القوات وتنفيذه
وسننناعدت شنننعبة القنننانون التجننناري الننندويل علنننى اعتمننناد دلينننل تشنننريعي  -216

نظننننم تتسننننم بالرتاهننننة  لقننننانون اإلعسننننار، يرمننني إىل مسننناعدة البلننندان علنننى إنشننناء
وفيما يتعلنق باملسنائل الداخلينة للمنظمنة، قنام ز التجاري. شنفافية ملعاجلنة العجنوال

املكتننننننب بتيسننننننري إجننننننراء اسننننننتعراض شننننننامل للشننننننروط العامننننننة للعقننننننود يف األمننننننم 
املتحنننندة؛ وسنننناعد علننننى وضننننع املبننننادئ العامننننة لقبننننول سننننلع وخنننندمات جمانيننننننة؛ 

ننننننننى إعننننننننداد مبننننننننادئ توجيهيننننننننة تتعلننننننننق باسننننننننتخدام مننننننننوارد وبيانننننننننات وعمننننننننل عل
تكنولوجينننننا املعلومنننات واالتصننناالت؛ وقنننام بتنقنننيح النظنننام املنننايل لنننبعض صننننناديق 

 .األمنم املتحندة؛ ومثينل األمنني العام أمام احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة

 الفصل الخامس
 الشؤون اإلدارية  
 دارة والتنظيمشؤون اإل  

 



واصنننننلت املنظمنننننة التأكيننننند بقنننننوة علنننننى حتسنننننني التوجنننننه ثنننننو إرضننننناء  -217
 املتعننناملني معهنننا عنننند تقنننندمي اخلننندمات، وقامنننت بتنفيننننذ تننندابري ترمننني إىل حتقيننننق

، مننننع جتديننند الرتكينننز علنننى املسننناءلة منننن خنننالل جملننناالتنتننننائج أفضننننل يف مجيننننع ا
إدارة  هبننناالنننيت تضنننطلع . و  ترشننننيد املهننننام تقنننندمي التقنننناريراألداء وحتسننننني قينننناس 

الشؤون اإلدارية وتوحيدها، وذلك سنعيا لتحسنني املسنناءلة بزيننادة فعاليننة التقننارير 
املقدمنننة عنننن تنفينننذ التوصنننيات النننيت تقننندمها هيئنننات الرقابنننة، وبتحلينننل القنننرارات 

 .تحدةالنيت تتخذها احملكمة اإلدارية لألمم امل
وأدت رعاينننة املنظمننننة ملننننؤمتر قمننننة قننننادة امليثنننناق العنننناملي يف حزينرانييونينننننه  -218
 إىل إبنننراز املفارقننة املتمثلننة يف أنننه بملمكننان األماننننة العامنننة نفسنننها أن تفعنننل ٢٠٠٤

اإلدارية انسجاما تاما مع مبنادئ امليثناق العناملي.  هتااملزيند لكفالنة انسنجام ممارسنا
إدارة الشننؤون اإلداريننة بتشنننكيل فريننق عامنل قننام باختنناذ اإلجننراءات وعلينه، قامننت 

الالزمة لتنفيذ التغيريات يف العالقننات مننع املننوردين ويف إدارة املرافننق، والبحننث يف 
اختننناذ تننندابري عملينننة تتعلنننق باسنننتثمارات املعاشنننات التقاعدينننة، وسياسنننات املننوارد 

 .ة االئتمانية، وأنظمتنا، ومبادئ امليثاق العامليالبشرية اليت توائم بني املسؤولي
وقامنننت املنظمنننة ببنننناء قننندرات جديننندة واختنننذت تننندابري ملموسنننة لكفالنننة  -219

. وكنان منن األمنور البالغننة األمهيننة هتمموظفي األمنم املتحندة وممتلكناأمنن وسنالمة 
واملناقشننات املستفيضنننة علنننى اجلاننننب املؤسسننني أن عمليننة االسننتعراض الننداخلي 

اليت جرت منع الندول األعضناء أسننفرت عننن توحيند املهنام األمنينة لألمنم املتحندة 
املننننوظفني وبننننندأ . و  إجنننننناز خطنننننة ألمنننننن منننننضننننمن إدارة جدينننندة للسننننالمة واأل

راخي  جمسنننمة لننندخول املنننبىن يتعنننذر جممنننع املقنننر، وبننندأ العمنننل بتننن يف هبنناالعمنننل 
ضننعت خطنننة إلدارة األزمنننات يف مجينننع مراكنننز العمنننل، ولصنننقت ، وو هبنناالتالعننب 

رقنائق مانعنة للشظي على مجيع نوافذ مبىن األمانة العامة ومجيع املبناين امللحقنة يف 
 .نيويورك
وأجرينننننت عننننندة تننننندريبات أمنينننننة،  نننننا يف ذلنننننك عملينننننة إجنننننالء كامنننننل،  -220

ماهلا وأعيننننننند إقنننننننرار ة األزمنننننننات النننننننيت   اسنننننننتكالختبنننننننننار اخلطنننننننننة التنفيذينننننننة إلدار 
املقنننر. وستشننننهد السنننننة اجلارينننة امتثنننال جممنننع األمننننم املتحنننندة  جملمنننعصنننالحيتها 

الكامننننل ملعننننايري العمننننل األمنيننننة النننندنيا. وينطننننوي األمننننن علننننى مننننا هننننو أكثننننر مننننن 



موينننننل وتنفينننننذ النننننروح، قامنننننت املنظمنننننة بت هبننننذهتننننندابري وقائينننننة ملموسنننننة، و  اختننننناذ
مننننن كبننننار ضننننباط األمننننن املسننننؤولني عننننن األمننننن يف مراكننننز عملهننننم،  ٤٠تنننندريب 

وأفرقة إدارة األمنن فيها. وباإلضافة إىل ذلنك، قامنت دوائنر تقنندمي املشننورة بتنفيننذ 
بلننندا وقننندمت مشنننورات  ٣٤علنننى اإلجهننناد يف  مهننننام تدريبيننننة يف جمننننال السننننيطرة

 .من املنوظفني ومعاليهم ٣ ٥٠٠فردية يف جمال اإلجهاد إىل 
واصنلت املنظمنة اغتننام الفننرص املتاحننة لتخفننيض التكنناليف مننن خننالل  -221

خصنننومات احلجننننم الكنننبري وحتقيننننق كفننناءة اخلنننندمات منننن خننننالل إعنننادة تصننننميم 
العملينننات. وتعمننننل شننننبكة السننننفر املشننننرتكة بنننني الوكنننناالت املنشننننأة حننننديثا علننننى 

ينع اتفناق شنامل منع إحندى شركات الطريان الدولية الكنربى؛ ونتيجنة تشنجيع توق
لننذلك، أمكننن ألول مننرة للمكاتننب الصننغرية احلصنننول علننى خصننومات. ومتكنننت 

إللكرتونينننننة ملنتجنننننات ة، عنننننن طرينننننق العمنننننل بالتجنننننارة اإدارة بريننننند األمنننننم املتحننننند
قيننق أربنناح ألول مننرة منننذ عننام الطوابنع التذكارينة وغريهنا مننن االبتكننارات، مننن حت

؛ ومننن املتوقننع حتقيننق املزينند مننن اإليننرادات عننندما ينننتم حتسنننني إمكانينننات ١٩٩٤
 .اإلدارة السنوقية اجلديدة

 

 استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

يف إطننننار السننننعي املسننننتمر لتحسننننني اهليكننننل األساسنننني لشننننبكة املنطقننننة  -222
اسنننننننعة،   االرتفنننننناع  عنننننندات الشننننننبكة يف مننننننبىن األمانننننننة العامننننننة إىل مسننننننتوى الو 

لحقنننة. وكنننان كنننل جديننند، وإجنننناز تصنننميم حتسنننني املرافننق الكهربائيننة يف املبننناين امل
حبلننول الربنع األول مننن  ملكاتنننب الواقعننة خننارن نيوينننورك علنى اسنتعدادمننن املقننر وا

األسننننلوب الننننذي يتسننننم بكفنننناءة التكننناليف إىل حننند  ا هبنننذللعمننننل  ،٢٠٠٥عننننام 
 ق.كبننري، األمننر الننذي  عننل املكاتننب يف مجيننع أثننناء العنننامل تتعننناون بشنننكل أوثننن

وعننندما ينننتم إجنننناز هنننذه التحسنننينات، ميكنننن للمنظمنننة الشنننروع يف توحيننند املهنننام 
كاتنننب خنننارن اإلداريننننة، الننننيت تعمنننل حالينننا بشنننكل ال مركنننزي وت كنننرر يف مجينننع امل

املقنننر. وبملنشننناء جلننننة اسنننتعراض املشنناريع مننن أجننل املبننادرات يف جمننال تكنولوجيننا 



املعلومنات واالتصنناالت، متتثننل مجيننع املكاتننب لعملينة تتطلنب إعنداد حالنة عمنل 
لتربيننننننر االسننننننتثمارات وكفالننننننة االتسنننننناق مننننننع املعننننننايري التقنينننننننة. وتنننننننوىل أخصننننننائيو 

نا إعننننادة تصننننميم شننننبكة داخليننننة )إنرتانننننت( جدينننندة تكنولوجينننا املعلومننننات لنننندي
بننننتمكني الوحنننندات  هتم وكفننناءلألماننننة العامننننة وتنفيننننذها لزينننادة إنتاجيننننة املننننوظفني

 .التنظيمينة منن تبنادل املعلومات دون أن تتوافر لديها معرفة تقنية متخصصة
إصننننالح إدارة ظننل الرتكيننز الرئيسنني منصننبا علننى مواصننلة إدمننان مبنننادئ  -223

املنوارد البشنرية وتوسيع نطاقها يف األمانة العامة. و  إيالء مزيند منن االهتمنام إىل 
إحنننراز تقننندم يف جمنننال التوزيننننع اجلغنننرايف والتنننوازن بنننني اجلنسنننني، ومواءمنننة شننننروط 

وتبسنننننيط اإلجنننننراءات اإلدارينننننة،  خدمنننننة املنننننوظفني املكلفنننننني بالعمنننننل يف امليننننندان،
اءة نظنننننم تكنولوجينننننا املعلومننننننات املوجنننننودة املتصنننننلة بنننناملوارد البشننننننرية  وزينننننادة كفننننن

 (. اإللكتنننروين )غاالكسنننيكالنظنننام اإللكتنننروين لتقينننيم األداء ونظنننام التوظينننف 
وقنند أسنننفر حتسنننني التعننناون فيمنننا بنننني الوكننناالت بشنننأن املسنننائل املتعلقنننة بفنننريوس 

قننن  املناعنننة املكتسننننب )اإلينننندز( عننننن تصننننميم نقنننن  املناعننننة البشنننريةيمتالزمة ن
البشنريةياإليننندز يف مكنننان نقنن  املناعنننة  "فننريوسوتنفينننذ دورات توجيهينننة بشنننأن 

ملنننننوظفي األماننننننة العامنننننة باإلضنننننافة إىل مننننوظفي الصننننناديق والننننربامج  ل" العمننننن
يف  والوكنناالت املتخصصننة. و  تنفيننذ برننننامج جدينند لتننندريب القينننادات النسنننائية

املناصنننب الكنننربى والعمنننل بنننأدوات جديننندة للتطنننوير التنظيمنننني تقتنننندي باملننننديرين 
 .ذوي الكفاءة واإلدارات الفعالة

ومنننا بنننرح إعنننداد املنننوظفني للتنقنننل،  نننا يف ذلنننك القينننام لملنننة اتصننناالت  -224
نام شننناملة علنننى نطننناق األمانننننة العامننننة، وإجننننراء عمليننننة للتنقننننل الطننننوعي، واالهتمننن

 سننائل احلينناة الوظيفيننة واحلينناة الشخصننية ووضننع بننرامج للنندعم الننوظيفي يتسنننم 
بأولويننننة رئيسننننية. و  تعزيننننز رصنننند املننننوارد البشنننرية كمنننا يتضنننح منننن إنشننناء خطنننط 

مننن اإلدارات واملكاتننب. و  رصنند تفننويض  ٢٦عمنل للمنوارد البشننرية ملننا عنندده 
إدارات ومكاتننننننننب،  ٦سنننننننننلطة يف جمنننننننننال إدارة املنننننننننوارد البشنننننننننرية يف املوقنننننننننع يف ال

 .بعثات حلفظ السالم ٣وحمكمتني و 
 



 المخطط العام لتجديد مباني المقر
 

بينمننا ميضنني العمننل التقننين اهلننام قنندما بشننأن تصننميم األمنناكن وختطنننيط  -225
امللحنننة والنننيت ال غنننىن عننننها، تشنننييدها وبرجمتنننها لننندعم عملينننة جتديننند جممنننع املقنننر 

جننرى التشننكيك يف العدينند مننن االفرتاضننات الننيت تشننكل أسنناس مشننروع اخلطنننة 
هننا اجلمعيننة الرئيسنننية لألصنننول الرأمسالينننة ويف تقنننديرات تكاليفهننا، الننيت وافقننت علي

وذلنننننك بسنننننبب دينامينننننات سياسنننننية وماليننننة. وال ميكننننن  ،٢٠٠٣العامنننننة يف عنننننام 
أي  - يف جتدينند امجلمننع الرئيسنني إال بعنند احلصننول علننى أمكنننة انتقاليننة الشروع

للمننوظفني والعملينننات،  نننا يف ذلنننك مهنننام  - ل"البنندي "احليننز  مننا يطلننق عليننه
األماننة العامنة، وحيننز للمنننؤمترات، إال أن املوقنننع النننذي اقتنننرح أصنننال لنننيس متاحنننا 

نري استكشنناف عنندد مننن اخليننارات البديلننة. ومنننن املتوقنننع يف علننننى مننننا يبنننندو. و ننن
الوقنننت نفسنننه أن تتخنننذ اجلمعينننة العامنننة قننرارا بشننأن عننرض البلنند املضننيف تقنندمي 

بليننون دوالر، إىل جانننب الطلننب النننذي تقنندمت  بننه لننإلذن يل  1,2قننرض  بلننغ 
وسنننننحب بننننملبرام اتفنننناق يتننننيح لألمننننم املتحنننندة سننننلطة التقنننندير الكاملننننة لالقننننرتاض 

 .األموال
 

 اإلدارة المالية
 

متضننني عملينننة ميزانينننة األمنننم املتحننندة يف طريقهنننا العتمننناد هيكنننل أكثنننر  -226
منطقينة، ـقنق فوائد كبرية للتخطيط االسرتاتيجي. وتنرتبط امليزانينة اجلدينندة لفتننرة 

فتنننننننرة ارتباطنننننننا واضنننننننحا باخلطنننننننة الربناجمينننننننة اجلديننننننندة ل ٢٠٠٧-٢٠٠٦السننننننننتني 
السنننننننتني. ومتننننننت مواءمننننننة عملننننننييت التخطننننننيط وامليزننننننة وتبسنننننيطهما منننننن خنننننالل 
اسنننتخدام اإلطنننار املنطقننني نفسنننه للميزننننة علنننى أسنننناس النتننننائج لكننننل منننن امليزانينننة 
واخلطة الربناجمية لفرتة السنتني. وفيما يتعلق  ديري الربامج، واصنل موقنع امليزانيننة 

ضننننننطالع بنننننندور رئيسننننننني يف كفالننننننة تننننننوافر البياننننننننات علننننننى شننننننبكة اإلنرتننننننننت اال
 .الرئيسنية املتعلقننة بالتخطيط وامليزانية



-٢٠٠٤وفيمنننا يتعلنننق  يزانينننات حفنننظ السنننالم، اتسنننمت الفتنننرة املالينننة  -227
بتننننوافر مؤشننننرات اإلجننننناز والنننننواتج بصننننورة قابلننننة للقينننناس بدرجننننة أكننننرب،  ٢٠٠٥

بننني أطننر امليزانيننة الننيت تسننتند إىل النتننائج واالحتياجننات مننن  وبتحسنني الصننالت
املنننوارد. وبيننننت ميزانينننات عملينننات حفنننظ السننالم ألول مننرة، أعننداد األفننراد )مننن 

يف  ٦٩العسنننكريني والشننننرطة واملننننوظفني املنننندنيني الننننيت تشننننكل يف املتوسنننط نسنننبة 
إىل كننننل عنصننننر مننننن العناصننننر علنننى  املائنننة منننن جممنننوع املنننوارد( النننيت ميكننننن عزوهننننا

حننندة. و  تربينننر الفنننروق يف املنننوارد البشنننرية باإلحالنننة إىل عناصنننر حمنننددة يف أطنننر 
امليزانينة النيت تستند إىل النتائج. وعالوة علنى ذلنك، حنددت ننواتج قابلننة للقينناس 

ننننننل النننننننربي لكنننننل منننننن الفئنننننات الرئيسنننننية للتكننننننناليف التشنننننننغيلية )أي املرافنننننننق والنقن
والنقنننننل اجلنننننوي وتكنولوجينننننا املعلومنننننات واالتصنناالت(، مننن أجننل عنصننر النندعم 

 .مليزانيات حفظ السالم
ويف جمنننال آخنننر ترتتنننب علينننه آثنننار بالنسنننبة للعملينننات امليدانيننننة، ن فننننذت  -228

املرحلننننة األوىل مننننن مشننننننروع شننننننامل إلدارة النقديننننننة، وهننننننو التشننننننغيل اآليل ملهننننننام 
الصننننننرف. و  حتسننننننني النننننننظم اإللكرتونينننة وإدماجهنننا السنننتخدامها يف حسنننابات 

مجعينة االتصناالت  (SWIFT )باسننتخدام شننبكة املقر يف املصنارف اخلارجينة 
ينننننندان املنننننايل. ارف علنننننى الصننننننعيد العننننناملي يف املالسننننلكية والالسنننننلكية بنننننني املصنننن

وباإلضافة إىل ذلك، قامنت اخلزاننة بتنفيننذ جمموعننة مننن التنندابري ملسنناعدة بعثننات 
قينننام حفنننظ السننالم علننى ختفننيض رسننوم املصننارف احملليننة، وإ نناد وسننائل بديلنننة ل

مننننوظفي األمننننم املتحنننندة بنقنننل األمنننوال إىل منننناطق البعثنننات وداخلهنننا، وختفنننيض 
 .رسوم التأمني على املبالغ النقدية املنقولة

وركنننننزت خننننندمات احملاسنننننبة وكشنننننوف املرتبنننننات داخنننننل األماننننننة العامنننننة،  -229
لتوجنننه خلدمنننة العمنننالء. و  فيمننا يتعلننق باخلنندمات املقدمننة إىل املننوظفني، علنننى ا

تطنننوير تقنيننننات حمسننننة السننتعراض البياننات وتوحينندها، األمنر الننذي سناعد علننى 
إعننداد البيانننات املاليننة املوحننندة النهائينننة، وبنندأ العمننل بنظننام جدينند لننرد الضننرائب 

 .ومبالغ الضرائب الربع سنوية املدفوعة مقدما
 



 الحالة المالية
 

الة املالية لألمنم املتحندة هشننة للغايننة . وبننالرغم مننن اففنناض ال تزال احل -230
 ديننة واحملكمتننني النندوليتني يف عنناماملتنننأخرات منننن االشننرتاكات املقننررة للميزانيننة العا

ال تننزال هننناك مبنننالغ هامنننة منننن االشنننرتاكات املقنننررة، وهننني التنننزام قنننانوين  ،٢٠٠٤
غنننري مسننددة. ونتيجننة لننذلك،  ننري اسننتنفاد يقنننع علنننى عننناتق الننندول األعضننناء، 

احتياطياتننا بصنورة منتظمنة وتضننطر املنظمننة إىل تننأخري رد املنندفوعات إىل النندول 
وباإلضنننافة  م. ات ومعننندات لعملينننات حفنننظ السنننالاألعضننناء النننيت سنننامهت بقنننو 

نن حسننابات إىل ذلنك، تضنطر املنظمنة إىل اللجننوء بصننورة دوريننة إىل االقتننراض من
عمليننننات حفننننظ السننننالم املغلقننننة مننننن أجننننل امليزانيننننة العاديننننة، واحملكمننننتني وبعننننض 

غننننري مرغوبننننة  هتنننارينننة، وهنننذه املمارسنننة ليسنننت يف ذاعمليننننات حفننننظ السنننالم اجلا
فحسنننب، ولكنننن جممنننوع األمنننوال املتاحننننة يف هننننذه احلسننننابات حمنننندود وآخننننذ يف 

الفننننوائض تعنننناد إىل النننندول األعضنناء. ويتمثننل حننل املشنناكل  الننننتقل ، نظننننرا ألن
املاليننة  هتنابالتزامااملالينة املسنتمرة النيت تعناين منهنا املنظمنة يف وفناء النندول األعضنناء 

 .جتاه األمم املتحدة بصورة كاملة ويف الوقت املناسب
 

 أمن موظفي األمم المتحدة
 

خطننننننرية وغالبننننننا  هتديننننننداتون فننننننو األمننننننم املتحنننننندة يواجهننننننال يننننننزال موظ -231
يف املينندان. ففنني أفغانسننتان علننى سننبيل املثننال،  هتمبواجبننامتصننناعدة أثنننناء القينننام 

عة بطريقنننننة ال يزالنننون هننندفا لالختطننناف أو االغتيننننال أو ألجهنننننزة متفجنننننرة مصننننننو 
رين بنجنننننننناح خننننننننالل شننننننننهري تشننننننننرين األوليأكتننننننوبر و تشنننننن أهنيننننننتارجتاليننننننننة. و 

إحنننننندى حنننننناالت أخننننننذ الرهننننننائن املطولننننننة منننننن  ،٢٠٠٤الثننننناينينوفمرب مننننننن عننننننام 
موظفي األمنم املتحندة يف أفغانسنتان. كمنا اسنتلزم تندهور احلالنة األمنينة يف كنوت 

نقننننل املعننننالني وإجننننالء مننننوظفي األمننننم  ،٢٠٠٤تشننننرين الثنننناينينوفمرب ديفنننننوار يف 
 ٩قتننننل  ،٢٠٠٥ شنباطيفربايننننر أساسننننية. ويفاملتحننندة الننننذين يننننؤدون مهامننننا غننننري 



منننن حفظننننة السننننالم التننننابعني لألمننننم املتحننندة بصننننورة وحشننننية يف بونيننننا لمهوريننننة 
الكونغنو الدميقراطينة. وكنان العناملون يف جمنال املسنناعدة اإلنسنانية يعملنون خنالل 

دارفننور، السنننة املاضننية يف بيئننة تتسننم خبطننورة شننديدة أثنننناء االسنننتجابة لألزمنننة يف 
بالسننودان. واتسننمت األحننوال األمنيننة هنننناك بشنننكل متزايننند حبنننوادث االحتجننناز 

 .إمدادات اإلغاثةهنب الرهائن والقتل و وأخنذ 
ويف ظنل هننذه اخللفيننة،   جتسننيد اجلهننود الننيت أبننذهلا منننذ وقننت طويننل   -232

ة واألمنننننن، املسنننننؤولة عنننننن لتعزيننننز اهليكننننل األمنننننين للمنظمنننننة بملنشننننناء إدارة السنننننالم
مننن مننوظفي األمننم املتحنندة يعملننون يف  ١٠٠ ٠٠٠سننننالمة وأمننننن أكثننننر مننننن 

 ٣٠٠ ٠٠٠مركنننز عمنننل يف مجينننع أثننناء العننامل ومننا يقنندر بزهنناء  ١٥٠أكثننر منننن 
التاسننننعة  هتنننايف دور منننن املعنننالني. وقننند حظنننني تقريننننري املقنننندم إىل اجلمعيننننة العامننننة 

بتأيينند  ن إقامنننة نظنننام معنننزز وموحننند إلدارة األمنننن يف األمنننم املتحننندةواخلمسنننني عننن
،الننذي ننن  علنننى إنشنناء إدارة السننالمة واألمنننن،  ٢٧٦ي٥٩قنرار اجلمعينة العامنننة 

وجتمننع اإلدارة اجلديننندة، برئاسننة وكينننل  .٢٠٠٥كننانون الثاينييننناير   ١منن اعتبننارا 
ملنسق شؤون األمن يف األمننم املتحنندة، ودائننرة  لألمنني العنام، بنني املكتب السابق

 .األمنن والسنالمة وعنصنر األمنن التابع إلدارة عمليات حفظ السالم
وتتحمل إدارة السالمة واألمنن مسنؤولية تنوفري القينادة والنندعم التشننغيلي  -233

طلع امج واألنشنننطة النننيت تضنننواإلشنننراف علننى نظننام إدارة األمننن لتيسننري عمننل الننرب 
منظومنننة األمنننم املتحننندة بننأكرب قنندر مننن السننالمة والكفننناءة. وال ي ننندخر جهننند  هبننا

ام منصننننبه يف شنباطيفربايننننر بقيننننادة وكيننننل األمننننني العننننام اجلدينننند، الننننذي تننننوىل مهنننن
لتننننوفري العناصننننر الرئيسننننية إلدارة السننننالمة واألمننننن وبنننندء عملننننها حبلننننول  ،٢٠٠٥

معيننننة العامننننة. ويتمثننننل اهلنننندف األمسننننى يف كفالننننة متتننننع اإلدارة النننندورة السننننتني للج
األمنننم  هبناالعها بالواليننة النيت أناطتهننا بالقندرة التشنغيلية الالزمننة حن  يتسننىن اضنط

 .املتحندة يف أشد مواقع املعمورة صعوبة وإحلاحا
ز التندابري الالزمننة لتعزينن ٢٧٦ي٥٩وقد حددت اجلمعينة العامنة يف قرارهنا  -234

أمنن وسنالمة منظومة األمنم املتحندة، النيت تشنمل اختناذ ترتيبنات أمنينة ميدانيننة يف 
مجينننع مراكنننز العمنننل يف أثننناء العننامل، وتوحينند هياكننل األمننن املسننتقلة ضننمن إدارة 
السننننالمة واألمننننن. وتشننننمل التغيننننريات اهليكلينننننة اجلاريننننننة إنشنننننناء قنننننندرات متميننننننزة 



طننننيط والتنسننننيق واالمتثننننال؛ والتقيننننيم والرصننند، والتننندريب للسياسننننة العامننننة والتخ
والتوحيند، إضننافة إىل تعزيننز وحنندة السننيطرة علننى اإلجهنناد الننناجم عننن احلنوادث 
اجلسنننننيمة. وسنننننيتم تعزينننننز القننننندرة اإلداريننننننة يف اإلدارة بملنشنننننناء مكتننننننب تنفيننننننذي. 

تقندمي التوجيننه املتعلننق بالسياسننة وأ نشنئت شعبة خدمات األمنن والسنالمة بناملقر ل
العامنننة والعملينننات إىل مراكننننز العمننننل الرئيسننننية واللجننننان اإلقليميننننة وتنسننننيق مهننننام 
محايننننة املننننوظفني. وسننننتؤدي ش ننننعبة العمليننات اإلقليميننة الننيت سننت عزز بقننندرة لتقينننيم 

مننندار السننناعة إىل تعزينننز التهدينننندات واملخنننناطر و ركننننز لالتصنننناالت يعمننننل علنننى 
 .قدرة األمم املتحدة على كفالة أمنها اخلاص

نتيجننة لالسننتعراض اخلمسنني الننذي أجرتننه اجلمعيننة العامننة لواليننة مكتننب  -235
 ٢٧٢ي٥٩خنننننندمات الرقابننننننة الداخلينننننننة، اعتمننننننندت اجلمعينننننننة العامنننننننة يف قرارهنننننننا 

وآلينة اإلبنالغ فيننه. ويننوفر هننذا تنندابري جدينندة ترمننني إىل تعزينننز اسنتقالل املكتنب 
القنرار، باإلضنافة إىل إعنالين عننن إنشنناء جلنننة مراقبنة اإلدارة وغريهنا منن املبنادرات 
لتعزيننز السنننالمة واملسننناءلة والرقابنننة، أساسنننا صنننلبا لتحسنننني إطننار اإلدارة الداخليننة 

خلينننة علننى للمنظمننة. وباإلضننافة إىل ذلننك، سننناعد مكتنننب خننندمات الرقابنننة الدا
وضننع أول سياسنننة حلماينننة إفشننناء احلقنننائق باملنظمنننة، النننيت تنننن  علنننى أمنننور منهنننا 

لألخالقينننننات املهنينننننة لتلقننننني التقنننننارير عننننننن أعمننننننال االنتقننننننام أو  إنشننننناء مكتننننننب
 .التهديندات ضند املشنتكني والشنهود الذين يتعاونون يف التحقيق

 

 الرصد والتقييم والتشاور
 

الرقابة الداخلية االضننطالع بأنشننطته الراميننة إىل واصل مكتب خدمات  -236
تعزينننز الرصننند والتقيننيم يف سننياق اإلدارة علننى أسنناس النتننائج،  ننا يف ذلننك تننننوفري 
دليننننل التنننندريب والتقيننننيم املتنننناح يف موقعنننه علنننى شنننبكة اإلنرتننننت. وقنننام املكتنننب 

اننننة العامنننة، النننذي بملنشنناء الفريننق العامننل املعننين بالرصنند والتقيننيم علنننى نطننناق األم
قننننننندم مقرتحنننننننات إىل نائنننننننب األمنننننننني العنننننننام بشنننننننأن تعزينننننننز ورصننننننند أداء الننننننربامج 



 وتقييمهننننننننا، تضننننننننمنها أيضننننننننا يف تقريننننننننر املكتننننننننب املقنننننننندم إىل اجلمعينننننننننة العامننننننننننة
(A/60/73.الذي و ضع بالتعاون مع وحدة التفتيش املشرتكة ،) 

وأوصننننننننننننى املكتننننننننننننب يف تقييمننننننننننننه ملوئننننننننننننل األمننننننننننننم املتحنننننننننننندة  -237
(E/AC.51/2005/3 ،)بعننننننننننض  بزيننننننننننادة تركيننننننننننز الربننننننننننامج وحتسنننننننننني إدارة

. كمننا أجننرى املكتننب عمليننات تقيننيم لصننندوق األمننم هبنااألنشنطة النيت يضننطلع 
وتقييمننننننا (. E/CN.4/2005/55)املتحنننننندة للتربعننننننات لضننننننحايا التعننننننذيب 

ا رائننندا، ركنننز علنننى النننروابط القائمنننة بنننني املقنننر وامليننندان يف جمنننال ختفينننف مواضننننيعي
وواصنننل املكتننننب تقنننندمي خنننندمات املشننننورة يف  (.E/AC.51/2) حنننندة الفقننننر

ف هبنداجلمعينة العامنة واملننؤمترات جمنال إدارة التغنيري إىل جهنات مننها إدارة شنؤون 
ثننننائق. ومل يننننتمكن املكتننننب بسنننننبب حتسننننني فعاليننننة نظننننام حتدينننند فتنننننرة إعننننداد الو 

منننننوارده احملننننندودة منننننن إدخنننننال بعنننننض التحسنننننينات الالزمنننننة يف نظنننننام املعلومنننننات 
املتكامننل للرصنند والوثننائق وتقنندمي التنندريب للمننوظفني يف املكاتننب الواقعننة خننارن 

 .املقر
 

 المراجعة الداخلية
 

وأصنندر سننبعة تقننارير عملينة مراجعنة  ١٦٠أجرى املكتب منا يقنرب منن  -238
قنننننندمت إىل اجلمعينننننة العامنننننة تتنننننناول طائفنننننة واسنننننعة منننننن املسنننننائل،  نننننا يف ذلنننننك 
عمليننات حفنننظ السنننالم، والسنننالمة واألمننن؛ وإجننراءات الطعننون يف نظننام العدالننة 
اإلدارينننننة؛ وشنننننراء خننننندمات الطنننننريان لبعثنننننات حفنننننظ السننننالم؛ واخلطننننة الرئيسننننية 

جيننننا املعلومنننننات؛ وأنشنننننطة مفوضنننننية األمنننننم املتحنننندة لألصننننول الرأمساليننننة؛ وتكنولو 
 .لشؤون الالجئني؛ ومكتبات األمم املتحدة؛ وبدل اإلقامة ألفراد البعثات

، أجنننرى املكتنننب كاتنننب األمنننم املتحننندة يف بغننندادويف أعقنناب تفجنننري م -239
 ميدانينننةبعثنننة  ٢٠مراجعنننة شننناملة علنننى صنننعيد العنننامل إلدارة األمنننن يف املقنننر ويف 

(A/59/702.)  وأجنننننرت دائنننننرة حفننننظ السننننالم عننننددا مننننن املراجعننننات،  ننننا يف
ذلنننننك املشنننننرتيات ومعننننندالت الشنننننغور وحالننننننة االنضننننننباط يف خمتلننننننف البعثننننننات. 



وخلصننننت عمليننننة اسننننتعراض إداري إلجننننراءات الطعننننون يف املقننننر وجنيننننف وفييننننا 
سنننننني توقينننننت تقننننندمي إىل نتيجننننة مفادهننننا أنننننه ميكنننننن حت (A/59/408)ونننننريو  

اإلجنراءات يف معظنم مراكنز العمنل. ومتكننت عملينات املراجعنة  الطعننون بتبسننيط
مفوضنية األمننم املتحنندة لشنننؤون  هبناالنيت تضننطلع النيت أجرينت لعمليننات الطننوارئ 

الالجنننننننئني يف بورونننننننندي وتشننننننناد والسنننننننودان منننننننن حتدينننننند ضننننننرورة حتسننننننني إدارة 
نة. وحالنننت قلنننة املنننوارد املتاحنننة للمراجعنننة الداخلينننة دون املشنننرتيات واإلدارة العامنن

 هبننااجعنننة األنشنننطة النننيت تضنننطلع اضنننطالع املكتنننب  راجعنننات أفقينننة لنننألداء كمر 
منظومنننننة األمنننننم املتحننننندة بشنننننأن فنننننريوس نقننننن  املناعنننننة البشنريةيمتالزمنننننة نقننننن  

 .املناعنة املكتسنب )اإليدز( والنهوض باملرأة
 
 

 تحقيقاتال
 

تقرينننننرا بشنننننأن  ٩١قضننننية وأصننننندر  ٥٦٠تلقننننى املكتننننب مننننا يقننننرب مننننن  -240
قضنننية تتعلنننق باالسنننتغالل واإلينننذاء اجلنسنننيني يف  ٢٠التحقيقننننات،  ننننا يف ذلنننك 

بعثننة منظمننة األمننم املتحننندة يف مجهوريننننة الكونغننو الدميقراطيننة. وأكننندت اجلمعيننننة 
للقضننننناء علننننننى االسننننننتغالل واإلينننننننذاء العامنننننة ضنننننرورة وضننننننع اسنننننرتاتيجية شنننننناملة 

اجلنسننننيني يف عمليننننات األمننننم املتحنننندة حلفننننظ السننننالم يف املسننننتقبل. ويف أعقنناب 
االسننننتعراض الننننذي قامننننت بننننه اجلمعيننننة العامننننة لتقرينننننر املكتنننننب عنننننن تعزينننننز مهنننننام 

عهننننننندت اجلمعينننننننة العامنننننننة إىل (، A/58/708) التحقيننننننننق يف األمنننننننم املتحننننننندة
ب  سننؤولية حمننددة عننن التحقينننق يف حننوادث سننوء السننلوك اجلسننيم، الننذي املكتنن

يشمل االستغالل واإلينذاء اجلنسنيني، وطلبنت إيلي القينام بملنشاء آلينة إدارينة يقنوم 
مننننن خالهلننننا مننننديرو الننننربامج بننننالتبليغ اإللزامنننني عننننن ادعننننناءات سنننننوء السنننننلوك إىل 

فنننننننا، فقنننننند قمننننننت بالفعننننننل بسنننننننن وكمننننننا ذ كننننننر آن (.287ي59)القننننرار املكتننننننب 
 .سياسننة عنندم التسامح مطلقا جتاه هذه اجلرائم



واسنتخدم املكتنب املنوارد املتاحننة لننه إىل مننداها مننن أجننل معاجلننة قضننايا  -241
االسننننننتغالل اجلنسننننننني يف بعثنننننننة منظمنننننننة األمنننننننم املتحننننننندة يف مجهورينننننننة الكونغنننننننو 

وفري خننننندمات االتصنننال للجننننة التحقينننق املسنننتقلة، برئاسنننة بنننول الدميقراطينننننة؛ وتننننن
 .فنولكر؛ ومعاجلنة القضنايا املرتاكمنة يف عملينات حفظ السالم

 

 تعزيز المنظمة
 

كمننا ذكننرت يف العننام املاضننني،   اآلن إجنننناز معظنننم عناصنننر اإلصنننالح  -242
ج إلجنننننراء املزيننننند منننننن املتحننننندة: برنننننناماألمنننننم "تعزيننننز  الننننننواردة يف تقريننننري املعننننننون

وقنند شننهدنا بعننض املنننافع الواضننحة جنندا وهنني:  . ٢٠٠٢لعنننام  ت" التغنننيريا
ودورة  ،٢٠٠٥-٢٠٠٤السنننتني ميزانيننة برناجميننة منقحنننة بصنننورة مستفيضنننة لفتنننرة 

ختطننننيط وميزنننننة أقصننننر وأكثنننننر كفننننناءة، وختفنننننيض عننننندد التقنننننارير واالجتماعننننات، 
 . عناصنر حقنوق اإلنسننان يف عمننل أفرقننة األمننم املتحنندة القطريننة وزينادة إدمنان

. وهننذا سننبب األخننرى بطيئنناجملناالت لتقندم احملنرز يف عندد منن اومع ذلك، كان ا
ات ذات الشنننروع يف تنفيننننذ جمموعننننة إصننننالحالنننيت حننندت   إىل  مننننن األسننننباب

بعنة العمنل يف أحند  تا وأقنوم منن جنانيب: ٢٠٠٥مسنارين لألماننة العامننة يف عننام 
حتننننت سننننلطيت الشخصننننية، ومننننن املقنننرر تنننناول املسنننار اآلخنننر يف  هبمنننةاملسننننارين 

جننو مننن " يف  – سننياق االقرتاحنننات األوسنننع النننواردة يف تقرينننري عنننن اإلصنننالح
الذي سي نظر فيه يف االجتمنناع العننام الرفيننع املسننتوى املقننرر عقننده  ح" احلرية أفس

أيلوليسنننبتمرب. وإين آمنننل أن يظهنننر هنننذان املسننناران التزامننني  واصنننلة حتسننننني يف 
 .املنظمنة وتعزيزهنا لتلبية احتياجات القرن احلادي والعشرين

وتأ  املرحلة الراهنة من اإلصالح يف وقت حاسم للغاينة بالنسنبة لألمننم  -243
ن التحنننننديات املتحننننندة . فقننننند واجهننننت األمانننننة العامننننة سلسننننلة ال سننننابق هلنننننا مننننن

أعماهلنننا.  هبنناء يف الطريقنننة النننيت ت صنننّرف التنظيميننة النننيت كشنننفت عنننن وجنننود أخطنننا
وإين مننناض قننندما يف اختننناذ جمموعنننة منننن التننندابري الصننغرية واهلامننة يف الوقننت نفسنننه 

لتنفينننننذها فنننننورا. وآمنننننل أن ت نفنننننذ معظنننننم هنننننذه التننننندابري تنفينننننذا كننننامال حبلننننول  -



مرب. وعلى الرغم من أن اإلعداد للكثري منن هنذه التنندابري سننبق ظهننور أيلوليسبت
املشننناكل الننننيت   الكشننننف عنننننها خننننالل السنننننة املاضننننية، فننننملن املبننننادرات تلننننتمس 
صنراحة كنذلك معاجلنة الشنواغل اخلطنرية النيت أعنرب عننها موظفننو األمننم املتحنندة 

املتعلقننة بالرتاهننة، وتوصنننيات جلننننة التحقينننق  يف الدراسنننة االستقصنننائية للتصننورات
جننه املسنننتقلة النننيت تتنننوىل التحقينننق يف برننننامج النننفط مقابننل الغننذاء. وهنني تننندرن بو 

 ة:عام ضمن الفئات األربع التالي
 حتسني أداء كبار املوظفني اإلداريني؛  •
 تعزيز الرقابة واملساءلة؛  •
 كفالة السلوك القومي؛    •
 .زيادة الشفافية •

 
قنننند ثبننننت أن فريننننق كبننننار املننننوظفني اإلداريننننني، وهننننو عبننننارة عننننن أداة  و -244 

داخلينننة لتبنننادل املعلومننات والتنسننيق قمننت بملنشننائه لنندى تسننلمي مهننام منصننيب،  
كبري للغاينة بصنورة يتعننذر معهننا اختناذ قنرارات فعالنة يف الوقننت املناسننب. ونتيجننة 

واحنننننندة ملسننننننائل  -جمنننننا لكبنننننار املسننننننؤولني لنننننذلك،   إنشننننناء جلننننننتني أصنننننغر ح
السياسنننننة العامنننننة واألخنننننرى لشنننننؤون اإلدارة واملسنننننائل املتعلقنننننة باإلصنننالح، كمنننا 
قمننت بوضننع نظننام يتسننم بقنندر أكننرب مننن الشننفافية الختينننار كبنننار منننديري األمنننم 

مقننررة سننلفا. كمننا يف عملينة اختينار مفتوحننة تسننتند إىل معننايري  -املتحدة اجلندد 
أعمنننل علنننى تطبينننق نظنننام للتوجينننه أكثنننر تنظيمنننا لكفالنننة إحاطنننة كبنننار املنننوظفني 
علمننننا علنننننى النحننننو املالئنننننم باملنظومننننة األوسنننننع للنظننننامني املنننننايل واإلداري لألمنننننم 

 .املتحندة ومندونات قواعند السنلوك ونظنم اإلدارة
نني األدوات الالزمنننة لكفالنننة املسننناءلة. وقننند و  حتديننند احلاجنننة إىل حتسنن -245

ة بتقينيم أداء كنل قمنت بملنشناء جملس صغري لألداء اإلداري سيقوم بصورة منتظمن
ديرين وإفنننناد  بننناإلجراء التصنننحيحي املقنننرتح عنننند االقتضننناء. كمنننا مننننن كبننننار املنننن

ب لتنفيننذ  ننري إنشنناء جلنننة جدينندة للرقابننة لكفالننة اختننناذ اإلجننراء اإلداري املناسنن
 .توصيات خمتلف هيئات الرقابة



أثننار  ٢٠٠٤ويف الدراسنة االستقصنائية للتصنورات املتعلقنة بالرتاهننة لعننام  -246
املوظفننننننون شنننننواغل تتعلنننننق باإلنصننننناف والرتاهنننننة. وثنننننن ماضنننننون قننننندما يف اختننننناذ 

د األخننننذ بسياسننننة سلسنننلة منننن التننندابري لتعزينننز السننننلوك القننننومي. أوال، إنننننين بصنننند
جديننننندة صنننننارمة حلماينننننة النننننذين يقومنننننون بنننناإلبالغ عننننن األخطنننناء املرتكبننننة حنننن  
ميكنننن للمنننوظفني اإلحسننناس بتنننوافر محاينننة كافينننة للتقننندم بنناإلبالغ عننن الشننواغل 
املتعلقنننة بالسننننلوك دون التعننننرض لالنتقننننام. ثانيننننا، تتحننننرك املنظمننننة بسننننرعة الختننناذ 

يثبنننت فيهنننا سنننوء سنننننلوك جنننراءات التأديبينننة املناسنننبة إزاء مجينننع احلنننناالت النننيت اإل
. ويف الوقننننت نفسننننه،  ننننري اختنننناذ التنننندابري الالزمنننننة لتحسنننننني التننننندريب، جنسننننني

وفنننننننرض معينننننننار موحننننننند للسنننننننلوك، وإنشنننننناء آليننننننات موثوقننننننة لتقنننننندمي الشننننننكاوى 
التنننرويح. وثالثنننا،  نننري واسننتعراض احتياجننات املننوظفني يف امليننندا ن منننن الرعاينننة و 

التوسنننننع يف اشنننننرتاط الكشنننننف عنننننن الوضنننننع املنننننايل منننننن جاننننننب كبنننننار املسننننؤولني 
 .وحتسني نشر متطلبات مدونة قواعد السلوك

وفيمننننا يتعلننننق بزيننننادة الشننننفافية، تقننننوم املنظمننننة بوضننننع سياسننننة واضننننحة  -247
ألمنننم املتحننندة علنننى ثنننو يزيننند ومتسنننقة لتبنننادل خمتلننف أنننواع املعلومننات املتاحنننة ل

منننن شنننفافية عملننننا، و يكفنننل يف الوقننت نفسننه السننرية عننند الضننرورة. كمننا  ننري 
العمننل علننى إقننرار نظننام املشنننرتيات لننندينا لكفالنننة اسنننتيفائه ألعلنننى املعنننايري العاملينننة 

 .اناووضنع توجيهنات تتعلنق بالسياسنة العامنة بشنأن تنوفري السنلع واخلدمات جم
ويف الوقت ذاتنه، ـندوين األمنل يف أن ت تنيح نتنائج القمنة النيت سننتعقد يف  -248

أيلنوليسنننننبتمرب إمكانينننننة زينننننادة تعزينننننز األماننننننة العامنننننة. وقننننند اقرتحنننننت يف تقرينننننري 
ثالثننننة إصننننالحات  (A/59/2005) 2005 النننننذي قدمتنننننه يف آذاريمنننننارس

نن كننثريا مننن كفنناءة املنظمننة وفعاليتننها. ، إذا اعتمنندت، أن حتسنهنارئيسنية منن شننأ
أوال، اقرتحنننت أن تسنننتعرض الننندول األعضننناء مجينننع الوالينننات النننيت ظلننت قائمنننة 

. وثانينننا، وهنننو أمنننر ينننرتبط ارتباطنننا هنائهننانس سننننوات وأن تنظنننر يف إألكثنننر منننن  نن
يننننذ برنننننامج لتننننرك وثيقننننا باسننننتعراض الواليننننات، اقرتحننننت أن يننننتم ملننننرة واحنننندة تنف

 هتمملتحنننننننندة الننننننننذين مل تعنننننننند مهننننننننارااخلدمننننننننة مقابننننننننل عنننننننوض ملننننننننوظفي األمننننننننم ا
متوافقننننة مننننع االحتياجننننات اجلديننندة لألماننننة العامنننة. وثالثنننا، طلبنننت  ادهتمواسننننتعد

من اجلمعية العامنة أن توافنق علننى إجننراء اسننتعراض دقيننق جلمينع القواعند املتعلقنة 



. وإننننننين أعتقنننننند أن هننننننذه لبشنننننرية النننننيت حتكنننننم األماننننننة العامنننننةبامليزانينننننة واملنننننوارد ا
إذا مننا أ جريننت كمننا ينبغننني،  اإلصنالحات قند تنأخرت كثننريا عنن موعندها وميكنن،

 .أن يكنون هلنا أثر كبري على حتديث املنظمة وجعلها أقدر على االستجابة

 
 الفصل السادس

 الشراكات  
 االتصاالت  

 
مثلنننت السننننة املنصنننرمة بالتأكينننند حتننننديا ملسننننؤويل االتصنننناالت بنننناألمم  -249

مل تكننن سنننة جينندة بصننفة خاصننة فيمننا يتعلننق بصنننورة  هنننامننن أاملتحننندة، وبنننالرغم 
األمنننم املتحننندة يف اإلدراك العنننام يف بعنننض الننندول األعضننناء، فنننملنين أعتقننند أن  نننة 
مروننننننننة جديننننننندة جتلنننننننت فيمنننننننا ق مننننننننا بنننننننه منننننننن عملينننننننات اتصننننننال، وأن مسننننننؤويل 

 ت.ن املهارة يف مواجهة تلك التحديااالتصاالت أظهروا قدرا كبريا م
باعتبننناره عنننام تعزينننز  ٢٠٠٣ويف تقرينننري السنننابق، تكلمنننت عنننن عنننام  -250 

إدارة شننننؤون اإلعنننالم. فممنننا ال شنننك فينننه أن التوجننننه اجلدينننند لننننإلدارة والتغننننيريات 
األخنننرى النننيت أدخلتنننها علنننى هيكلنننها خضنننعا للتمحننني  يف بوتقنننة النننرأي العنننام. 

قننننندرة اإلدارة علنننننى تعبئنننننة املنننننوارد بسنننننرعة  وكاننننننت هنننننناك حاجنننننة ماسنننننة إىل بنننننناء
وكفننننناءة ملعاجلننننننة القضننننننايا ذات األولويننننننة، وترسنننننخت تلننننننك القننننننندرة متامنننننننا اآلن. 
وقنننندمت إدارة شننننؤون اإلعننننالم طننننوال العننننام املنصننننرم مشننننورة ودعمننننا ومعلومنننات 

منناهري بنناجلهود الننيت نبننذهلا بشنأن العديند منن املشناريع العاجلنة لضنمان إعننالم اجل
 .ملعاجلة املشاكل اإلدارية يف املقر ويف امليدان

ويف مواجهننة عنندد مننن األزمننات والنقنند الننالذع وغننري العننادل يف معظننم  -251
 هتارصنند وسننائط اإلعننالم وتقويننة قنندر  علننى هتادر األحيننان، قامنننت اإلدارة بتعزيننز قنن

رات اإلعالميننة للتصندي ملننا تب ثننه وسننائل . وأ طلنننق عنندد مننن املبننادعلننى النننرد عليهنننا
اإلعنننالم منننن معلومنننات خاطئنننة، و  حشنننند فريننننق اتصنننناالت يف حالننننة األزمننننات، 



ضنننم قننندامى املنننوظفني منننن مكنننتيب، ومكتنننب املتحننندث الرمسننني، واإلدارة. ويقننوم 
نق ال فيمننننا يتعلننن هبنننانات اليوميننننة الننننيت ي سرتشنننند هنننذا الفرينننق حالينننا بتحديننند األولويننن

باسنننننتجابة املنظمنننننة لشنننننواغل وسنننننائط اإلعنننننالم فحسنننننب، بنننننل أيضنننننا يف ترو هنننننا 
 .للقضنايا الدولينة اهلامة

لنننرمسيني فيمنننا جية، يسنننتعني كبنننار املتحنندثني ااالسننرتاتي هبننذهواسرتشننادا  -252 
يضنننطلعون بنننه مننن جهننود لإلعننالن عننن وجهننات نظننر األمننم املتحنندة عننن طرينننق 

نربامج التليفزيونيننننننة واإلذاعينننننة ونشنننننر آراء ومقننننننابالت ورسننننننائل يف الظهننننننور يف الننننن
علومننات بسننرعة . و نننري حاليننا تننوفري املالم املطبوعنننة البالغنننة التنننأثريوسنننائط اإلعننن
ون عننن اهتمنننامهم  حننناورة اجلمهنننور بشنننأن عننندما يعربنناملنندين  جملتمننعلشنركائنا يف ا

 ذلنننننك، تسنننننتخدم شنننننبكة مراكنننننز األمنننننم القضنننننايا ذات األولوينننننة. وباإلضنننننافة إىل
املتحدة لإلعالم لضمان إبالغ رسالتنا جلمينع أثناء العنامل، منن خنالل املقنابالت 

 .ونشنر املقناالت يف وسائط اإلعالم احمللية يف املناطق اليت ختدمها
وقد أصنبحت مقتنعنا أكثنر بأننه يتعنني علنى املنظمنة أن تبننذل املزينند مننن  -253

مان أن يكننننون موظفوهنننننا علننننى علنننننم  ننننا نبذلنننننه مننننن جهنننننود للتنننننرويج اجلهننند لضنننن
للقضننايا الرئيسننية والتصنندي ملنتقدينا، واضطلعت إدارة شؤون اإلعالم بندور هنام 
يف حتسنني اتصنناالتنا الداخليننة، باسننتخدام موقنع جديند علنى الشبكنننننة الداخليننننننة 

وإعنننداد وتوزينننع منننواد " سننناخنة، حقننننائق بنننناردة "قضنننايا  )اإلنرتاننننننت( بعننننننننوان
 ر.لى املوظفني يف امليدان ويف املقإعالمية بشأن القضايا الرئيسية ع

وطننوال العننام، اضننطلعت إدارة شننؤون اإلعنننالم بسلسنننلة منننن مبنننادرات  -254
التوعيننننة عننننززت منننن جهنننود األمنننم املتحننندة لتشنننجيع التسنننامح والتفننناهم، وعلنننى 

خنننالل ثنننالث حلقنننات دراسننية رئيسننية تناولننت مظننناهر معيننننة منننن األخنن  مننن 
" إزالنة التعصنب منن العقنول"التعصنب . وعنقندت احللقنة الدراسنية األوىل املعنونننة 

وركننننزت علننننى توجينننه االنتبننناه  ،٢٠٠٤السنننامية، يف حزيرانييونيننننه  بشنننأن معننناداة 
عننندما استضننافت  ،٢٠٠٥نام هامة عاجلتها اإلدارة ثانية يف أوائننل عنإىل مشكلة 

اإلسننرائيلية )هيئننة شننهداء احملرقننة وتننذكر  " ينناد فاشننيم" معرضننا كبننريا مننن هيئننة
ال األبطنننننال( بنننننالتزامن منننننع انعقننننناد الننننندورة االسنننننتثنائية للجمعينننننة العامنننننة لالحتفننننن

ى اخلننوف وركنزت احللقننة الدراسننية الثانيننة علنن ت. بننذكرى حتريننر معسننكرات املننو 



جمموعنننة منننن اخلنننرباء ملهمننة بنننفس القنندر مننن مجيننع   تن اإلسنننالم، واسنننتقطبمننن
 .االنتماءات الدينية والسياسية

املنندين علنننى  جملتمننعع اضننمان اطننال هتنناكمننا وضننعت اإلدارة ضننمن أولويا  -255
العمليننننة اجلاريننننة لتنشننننيط وإصننننالح األمننننم املتحنننندة، وحيثمننننا أمكننننن، إشننننراكه يف 
تلننننك العمليننننة. وجننننرى التننننرويج بقنننننوة للمعلومنننننات املتعلقنننننة  ختلنننننف املقرتحنننننات 
النننننواردة يف التقنننننارير النننننيت طلبنننننت إعننننندادها أو شنننننجعت علنننننى إعننننندادها،  نننننا يف 

لنننننك تقرينننننر الفرينننننق الرفينننننع املسنننننتوى املعنننننين بالتهديننننندات والتحننننديات والتغنننننيري ذ
ومننننذ صننندور تقريننري ة". االسنننتثمار يف التنميننن" وتقرينننر مشنننروع األلفينننة املعننننون

حتنننول الرتكينننز إىل  ،٢٠٠٥يف آذاريمنننارس  ح" يف جننو مننن احلرينننة أفسننن" املعنننون
أن التوصنننننيات النننننواردة فينننننه لألطنننننراف الفاعلنننننة يف امجلتمنننننع تننننوفري معلومنننننات بشننننن

 .املنندين لتمكينننها مننن املشاركة بفعالية يف عملية االستعراض
وكما ذكرت يف موضع آخر، فملنين أعتقد أن األهننداف اإلمنائيننة لأللفيننة  -256

منائينننننة. هننننني اإلطنننننار الننننذي  ننننب أن تصننننطف حولننننه أنشننننطة األمنننننم املتحننننندة اإل
وباإلضنننافة إىل قينننام إدارة شنننؤون اإلعننالم بتننوفري معلومننات عننن األحننداث اهلامننة 
ذات الصننلة، مثننل مننؤمتر قمننة قننادة االتفنناق العننناملي، واجتمنناع موريشننيوس بشننأن 
التنمية املسنتدامة للندول اجلزرينة الصنغرية النامينة، عملنت اإلدارة مع مكتب محلننة 

دينننندة لكسنننب التأييننند لألهننننداف اإلمنائينننة لأللفينننة، تتميننننز األلفينننة لشنننن محلنننة ج
 د".احفظوا العه" بشعار صمم خصيصا لذلك الغرض والعبارة املثرية لالنتباه

املنندين يف حتقيقهننا  جملتمنعإلمنائينة لأللفيننة، ودور اوقند كاننت األهنداف ا -257
منن ممثلنني املنظمننات غننري  ٢٠٠٠مهنا موضنوعا املناقشنة الرئيسنيني عنندما اجتمنع 

احلكومينننننة منننننن مجينننننع أثننننناء العننننامل يف املننننؤمتر السنننننوي السننننابع واخلمسننننني إلدارة 
ومنن املتوقنع  .٢٠٠٤أيلوليسنبتمرب شؤون اإلعالم واملنظمنات غنري احلكوميننة يف 

الننننذي سنننريكز علنننى س نننبل  ،٢٠٠٥تجنننناوز ذلننننك يف مننننؤمتر عننننام دد يحضننننور عنننن
 ره.يل الذي ت عد األمم املتحدة حمو تنشيط هيكل النظام الدو 

وإدراكننا منهننا لضننرورة ضننمان تننوافر دعننم مجنناهريي يف وقننت تواجنننه فينننه  -258
األمننننم املتحنننندة زيننننادة مفاجئننننة غنننننري مسننننبوقة يف الطلنننننب علننننى عملينننننات حفننننظ 
السنننننالم، عملننننت إدارة شنننننؤون اإلعنننالم مننننع إدارة عمليننننات حفننننظ السننننالم علننننى 



وضنننننننع اسنننننننرتاتيجيات إلعنننننننالم الننننننندول األعضننننننناء، وصننننننانعي القنننننننرارات، وعامنننننننة 
. و  إيفننننننناد خنننننننرباء يف جمنننننننال شنننننننأن منننننننا نضننننننطلع بنننننننه منننننننن عملينننننناتاجلمهننننننور ب

السنننتعراض براجمهنننا اإلعالمينننة،  االتصننناالت منننن املقنننر إىل بعثنننات حفنننظ السنننالم
ميكنن أن يقندم منن املقنر  من املوارد، وحتديند ننوع الندعم النذي هتااحتياجاوتقينيم 
ا اضننط لع . كمننهتنايام بندور فعنال يف تنفينذ والياعلنى أفضنل وجه يف الق هتاملساعد

إىل إبننننالغ منننوظفي األمنننم املتحننندة، والبلننندان املسنننامهة  هتننندفحبمننننالت إعالميننننة 
بقننوات، وأفنننراد حفنننظ السنننالم لدينننة تصنننميمي علنننى منننع أي سننلوك غننري مقبننول 
مننن جانننب أفننراد حفننظ السننالم، وو ضنننعت معنننايري للسنننلوك وو زعنننت علننى مجيننع 

 .البعثات
لتنننندريب مننننوظفي  ٢٠٠٤ويف أعقننناب جنننناح مشنننروع جتننننرييب يف عننننام   -259

 .٢٠٠٥ة ثانينة يف أياريمنايو تدريبيناإلعنالم ببعثنات حفظ السالم، ع قدت دورة 
واهلندف منن هنذه املمارسنات هو تعزيز قندرة األمنم املتحندة علنى القينام حبمنالت 
إعالميننة فعالننة عننند بنندء بعثننات جديننندة حلفنننظ السنننالم. وإننننين أعتنننزم أن أواصنننل 
هنننذا التننندريب لضنننمان أن يتنننوفر لننندى األمنننم املتحننندة قاعننندة صننلبة مننن منننوظفي 

إلعنالم املتعنددي املهنارات واملندربني تندريبا جيندا حبينث يكونننون متناحني شنؤون ا
 .عند الطلب

تحنندة لإلعنالم بغننرض وإننين أواصننل دراسنة مسننألة شنبكة مراكننز األمنم امل -260
علنننى أداء مهامهنننا بفعالينننة. وقننند نشنننأ عننندد منننن العقبنننات اهلامنننة  هتاحتسنننني قننندر 

حمنننناور إقليمينننة يف منننناطق أخنننرى علنننى غنننرار النمنننوذن  تننننبني أنننننه سننننيتعذر إنشنننناء
حننات الننيت قدمتننها . ومننن  ، أعنندت  صننياغة املقرت النذي أنشننئ يف أوروبننا الغربيننة

وحنننننددت  أسنننننلوبا جديننننندا للعمنننننل يهننننندف إىل ترشننننيد شننننبكة  ،٢٠٠٤يف عنننننام 
املقنندم إىل )انظننر تقريننري املراكنز علننى أسنناس متطلبننات االتصننناالت االسنننرتاتيجية 

وإننننننين يف انتظنننننار رأي اجلمعينننننة  (.A/AC.198/2005/3جلننننننة اإلعنننننالم، )
 .بشأن هذا النهج اجلديد

ومننننا زالننننت مصنننناحل أفريقيننننا حتتننننل أولويننننة عليننننا بالنسننننبة إلدارة شننننؤون  -261
إىل  ة" أفريقيننننا اجلدينننند"  اإلعنننالم، حينننث وصننننل اآلن منشننننورها املنننننقح املعنننننون



)باالنكليزيننة أو الفرنسننية(، وأضننيف برناجمننان إذاعيننان  أكثننننر مننننن مليننننون شننننخ 
 .جديندان عنن أفريقينا بالنذات إىل القائمنة العادية لإلدارة

املنندين بنندور جملتمنع بنني وسنائط اإلعننالم وا وتضنطلع الشنراكات اجلديندة -262
ا اإلعالميننة. ووفقننا لشننروط رئيسننني يف جهننود اإلدارة لزيننادة منندى وصننول نواجتهنن

ترتينننب   التفننناوض بشننننأنه خننننالل العننننام املاضننننني، سننننتقوم اآلن الرابطنننننة الدوليننننة 
منن فروعهنا  ١٠٠لرؤسنناء اجلامعنات بتوزينننع بننرامج األمنننم املتحندة اإلذاعينة علنى 

 .٢٠٠٥ينة عام هناحبلنول علنى نطناق العنامل  ٧٠٠اليت يبلغ عنددها 
أ نشنننئت شنننراكات جديننندة منننع الشنننبكات اإلذاعينننة والتليفزيونينننة  كمنننا  -263

والكابليننننة وشنننركات اإلنتنننان اإلعالمننني يف مجينننع أثننناء العنننامل. وننننتج عنننن إحننندى 
هنننذه الشنننراكات بنننث جمموعننة مننن أخبننار األمننم املتحنندة مسننجلة بالفيننديو يوميننا 

طة إذاعة يف أثاء العنامل. واجلنزء األكننرب حم ٥٠٠عن طرينق السناتل إىل أكثنر منن 
منننن التسنننجيالت اآلتينننة منننن امليننندان املوزعنننة  وجنننب هننذا الرتتيننب هننو يف الوقننت 
احلنننايل منننن إنتنننان اليونيسنننيف والوكننناالت األخنننرى، ولكنننين أتوقننننع مننننع التوسنننع يف 

ر بالفينننديو القنندرات التقنيننة لننإلدارة أن يكننون باإلمكننان تعزينننز هنننذه املنننواد بتقننناري
منننننن بعثننننات حفننننظ السننننالم. ويف الوقننننت ذاتننننه، ي توقننننع أن يصننننبح بملمكننننان نظنننننام 
التخنزين الرقمني اجلديند الذي بدأ تشنغيله حالينا أن ينوفر صننورا فوتوغرافيننة جينندة 

 .النوعينة وعالينة التحلينل عنن طرينق موقع األمم املتحدة على الشبكة
لتوجينننننه االنتبننننناه إىل األنبننننناء اهلامنننننة النننننيت قنننننند ال ومواصنننننلة جلهودهننننننا  -264

إلدارة قائمتهننننا السننننننوية تنننننندركها حاسننننننة استشننننعار وسننننائط اإلعننننالم، أصنننندرت ا
أنبنناء ينبغنني للعنامل أن يسننمع املزينند عنننها. ومشلننت القائمننة  ١٠ة النيت تضنم الثانين

لنننى القلنننق، وحننناالت لفنننرتة منننا روايننننات بشننننأن حنننناالت طننننوارئ إنسننننانية تبعننننث ع
بعننند انتننننهاء الصنننراع تتسننننم باهلشاشنننة، فضننننال عنننن أنبنننناء مشنننجعة بشنننأن حقنننوق 

روع يف ى االهتمنام الننذي حظنني بننه املشنناإلنسان والصنحة والتنمينة. ويندل مسنتو 
الصنننحافة، فضنننال عمنننا ورد منننن الننندول األعضننناء وجهنننات أخنننرى منننن تعليقنننات 

أنباء أصبح وسننيلة قّيمننة السننرتعاء انتبنناه  ١٠شروع أبرز إ ابينة علينه، علنى أن م
 .الدويل تمعئل العاجلة اليت تشغل باجملوسنائط اإلعنالم والعنامل بأسنره إىل املسا



توي على ثو مليننون  -265 ويواصل موقع األمم املتحدة على الشبكة منوه، ـو
ا، ويننزوره مسننتعملون مننن صنفحة مننن املعلومنات، باللغننات الرمسيننة السننت مجيعهنن

 .٢٠٠٢يف املائننننة عننننن أرقنننننام عنننننام  ٥٠مجينننننع أثننننناء العنننننامل يومينننننا بزيننننادة قنننندرها 
وحتققنننت خطنننوة هامنننة ثنننو بلنننوغ التعددينننة اللغويننة علننى موقننع الشننبكة عننن طريننق 

منن خننالل  (ODS) إدخنال إمكانينة وصنول اجلمهنور إىل نظنننام الوثننائق الرمسيننة
ع اآلن أي شننننخ  لديننننه إمكانيننننة الوصنننننول إىل اإلنرتننننننت أن الشننننبكة. ويسننننتطي

 .يطلع على الوثائق الرمسية لميع اللغات الرمسية الست إلكرتونيا
وقنننننند أصننننننبحت شننننننبكات اإلنرتنننننننت حاليننننننا مصنننننندرا متزاينننننند األمهيننننننة  -266

الرئيسنننننية علنننننى للحصنننننول علنننننى األخبنننننار، وتواصنننننل اإلدارة تعزينننننز بوابنننننة األنبننننناء 
النننننيت تغطننننني األخبنننننار املسنننننتجدة عنننننن  ،ة"املتحننننندمركننننننز أنبنننننناء األمننننننم "الشننننننبكة، 

أنشننننطة األمننننم املتحنننندة وتننننوفر إمكانيننننة ميسننننرة للوصنننول إىل نطننناق عنننريض منننن 
الننننيت تشنننهد إقبننناال  جملننناالتمركنننز األنبنننناء هننننذا مننننن ااملصنننادر ذات الصنننلة. وي عننند 

رين ملوقع شبكة األمم املتحدة، وكثريا ما ي ستشننهد بننه مننن جانننب مكثفا من الزائ
املنافذ اإلعالمية الرئيسنية بوصنفه مصندرا منن املصنادر اإلخبارينة. وتتننامى بصننورة 
مطنننردة قائمنننة املشننرتكني يف اخلدمننة اإلخباريننة بالربينند اإللكننرتوين امللحقنننة بننناملوقع، 

اشننرة مننع خباريننة الننيت أنشننأت وصننالت مبوكنننذا عننندد مواقنننع وسنننائط اإلعننالم اإل
 ة.مركز أنباء األمم املتحد

وأصننبح اآلن بننث أحننداث األمننم املتحنندة علننى الشننبكة جننزءا ال يتجننزأ  -267
مننننننن العمننننننل الينننننومي لألمنننننم املتحننننندة. وباإلضننننننافة إىل البننننننث الشننننننبكي اليننننننومي 

فية الننننيت يعقنننندها جللسنننننات اجلمعينننننة العامنننننة وجملنننننس األمننننن واإلحاطننننات الصننننح
املتحنننننندث الرمسننننننني بنننننننامسي، تقنننننننوم إدارة شنننننننؤون اإلعنننننننالم حالينننننننا ببنننننننث شنننننننبكي 
لألحنننداث اجلارينننة بصننندد املنننؤمترات املعقنننودة خنننارن املقنننر. وباإلضنننافة إىل تزوينند 

ألمننننننم اهليئنننننات التداولينننننة والتشنننننريعية ل املالينننننني بملمكانينننننة افرتاضنننننية للوصنننننول إىل
واد البننث الشننبكي توجنند حاليننا كمحفوظننات علنننى الشنننبكة، و املتحننندة، فنننملن منن

مننن مقتطفننات الفيننديو مننن هننذه  ١٠ ٠٠٠ميكنننن حالينننا الوصنننول إىل أكثنننر مننن 
 .احملفوظات يوميا



 The وقنننند توجننننت مشنننناركة األمننننم املتحنننندة يف الفننننيلم الطويننننل -268
Interpreter  "نيسنانيأبرينننننل لننننك الفننننيلم يف ذبعننننرض  "الرتمجننننة الشننننفوية

واسنننننتنادا إىل العننننندد الكنننننبري منننننن طلبنننننات إجننننراء مقننننابالت واسننننتجابة  .٢٠٠٥
وسائط اإلعالم بصفة عامننة، حتققننت بالتأكينند النتيجننة املرجننوة مننن هنذا الفنيلم، 

 .ملتحدة بني نطاق عريض من اجلماهريوهي زيادة الوعي باألمم ا
ر مننع املؤسسننات التعليميننة، منننع واسننتمر طننوال العننام املاضنني منند اجلسننو  -269

إقامنة شنراكات جديدة مع اجلامعات واملدارس األخنرى. وكنان مننن نتننائج جهننود 
التواصنننننننل تلنننننننك عنننننننودة أعنننننننداد الزائننننننننننرين املشننننننننننرتكني يف اجلننننننننننوالت املصننننننننننحوبة 

حينننث  ،٢٠٠١أيلنوليسنننبتمرب  ١١ رشنننننندين بنننننناملقر إىل مسننننننتويات مننننننا قبننننننل 
وحتققننت أكننرب زيننادة  .٢٠٠٤شنننخ  يف عنننام  ٣٦٠ ٠٠٠وصنننل عنننددهم إىل 

يف  ٤٢. وهنم اآلن يشننكلون نسننبة جملمعالطالب املشرتكني يف جوالت ايف عدد 
املائنننة منننن جممنننوع عننندد الزائننننرين. ولتسننننليط الضننننوء علننننى العينننند السننننتيين إلنشنننناء 

مننننالت ترو ينننننة جديننننندة لتشننننننجيع املنظمنننننة، اضنننننطلعت إدارة شننننؤون اإلعنننننالم حب
 .املندارس علنى االشنرتاك، يف اجلوالت والتفاعل مع املنظمة بسبل إبداعية أخرى

ى خلننناص للطننننالب املسننننمو  اختيننننار موقنننع األمننننم املتحننندة الشننننبكي ا -270
مدرسننني بوصننفه أحنند أفضننل املواقننع لل،  ت"املدرسنية علنى اإلنرتنناحلافلننة  "موقع
ويستضنيف ذلنك املوقنع حالينا أكثنر مواقنع الشنبكة  ع. موقنن ١٠١غ عننددها البننال

مشوال فيما يتعلنق باألهنداف اإلمنائينة لأللفيننة، وهنو املوقنع الننذي أنشننئ خصيصننا 
بنننناء سنننريعة عننننن أن". كمنننا أطلننننق برننننامج جدينننند باسنننم حننندث سننننناللجمننناهري األ
ال الندورة التاسننعة واخلمسننني للجمعينة ينوفر معلومنات عنن أعمنة"، اجلمعينة العامن

العامنننة للجمهننننور األحنننندث سننننا. و نننننري أيضنننننا توزيننننع األفنننننالم الوثائقينننننة ومنننننواد 
يبث علنى الشنبكة واحلنائز علنى جنوائز علنى  " الذياألمم املتحدة تعمل"برننامج 

 .املدارس واملربني
مهرشننننننولد اجلنننننناري حاليننننننا، وسيشننننننجع اإلصننننننالح الننننننداخلي ملكتبننننننة داغ  -271

نة أنشنننطة املكتبنننة ثقافننة إدارة املعننارف يف مجيننع أثنناء املنظمننة، وسننيزيد منننن فعالينن
 .ونواجتهننا، وسيجعلها أكثر اتساقا مع غايات املنظمة وأهدافهاهتا وخنندما

 



 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية
 

ة بننننني صننننندوق األمننننم املتحنننندة للشننننراكات دخلنننت الشنننراكة الناجحننن -272
ومنننننذ  .٢٠٠٥عامهننننا الثننننامن يف آذاريمننننارس  الدولينننننة ومؤسسنننننة األمننننم املتحنننندة
  ختصنننني  منننننا  ،٢٠٠٤يننننة عننننام هناإىل  ١٩٩٨إنشنننناء تلننننك الشنننننراكة يف عنننننام 

بلنننندا  ١٢٢مشننننروعا هلننننا أنشننننطة يف  ٣٢٤مليننننون دوالر لتمويننننل  ٦٣٧جمموعننننه 
منظمننة مننن منظمننات األمننم املتحنندة. ووصننل املبلننغ الرتاكمنني  ٣٧وتشنرتك فيهنا 

للتموينل املشنرتك منن شننركاء التمويننل اآلخننرين، مثننل املنناثني املتعننددي األطننراف 
. وغطننننت املشنننناريع جملمننننوعمليننننون دوالر، أو أكثننننر مننننن ثلننننث ا ٢٣٧والثنننننائيني، 

الربناجمينة التالية: صحة الطفنل؛ والسننكان واملننرأة؛ والتنننوع ال بيولننوجي؛  جملاالتا
 .والطاقنة املتجنددة وتغنري املنناظ؛ والسالم واألمن وحقوق اإلنسان

وواصلت الشراكة بنني مؤسسننة األمننم املتحنندة وصننندوق األمننم املتحنندة  -273
للشننننراكات الدولينننة تركيزهنننا علنننى مجنننع األمنننوال ألغنننراض املننننح وعلنننى رواينننة قصنننة 
الننربامج واملشننناريع وأعمنننال األمننم املتحنندة بصننفة عامننة. واسننتمرت مؤسسننة األمننم 

منننة،  نننا يف ذلنننك تعزينننز العالقنننات املتحدة يف تنوفري مننرب هنام للندعوة باسننم املنظ
متاحنة لالسنتخدام بننني الواليننات املتحنندة واألمننم املتحنندة. ومسننامهات املؤسسنة 

ممننننا يفننننتح جمنننناالت للتجديننند  -األمنننوال األساسننننية للمنظمننننة  هبنننابطنننرق ال تتننناح 
منننننح للتحنننندي، واإلبنننداع. واسننننتجابة لنننندعوة املؤسسننننة إىل تقنننندمي منننننح مننننناظرة و 

يف قضننننايا هتم شننننركاء احلنننناليون مننننن مسننننامهاتقنننندم شننننركاء جنننندد للتعنننناون وعننننزز ال
األمنننم املتحننندة مثنننل تقننننندمي املسننننناعدة اإلنسنننننانية يف حننننناالت الطنننننوارئ والوقاينننننة 

 .منننن فنننريوس نقننن  املناعنننة البشريةياإليدز
ن املبنننادرات اإل بداعينننة، استضنننافت مؤسسنننة وتأسيسننا علننى سلسنننلة مننن -274

األمنم املتحنندة، والتحنالف مننن أجننل اقتصننادات مسننؤولة بيئيننا، وصننندوق األمننم 
املتحنننندة للشننننراكات الدوليننننة، منننؤمتر القمننننة الثنننناين ملؤسسننننات االسننننتثمار بشننننأن 

ني مننننننننديري ومجننننننننع مننننننننؤمتر القمننننننننة بنننننننن .٢٠٠٥ر املناخيننننننننة يف أيناريمننننننننايو املخنننننننناط
الصننننننناديق الدوليننننننة للمعاشننننننات التقاعديننننننة، واملسننننننؤولني احلكننننننوميني، واملننننننديرين 



التنفينذيني لألعمنال التجاريننة، وأمننناء اخلزانننة املسننؤولني بصننورة مجاعيننة عننن إدارة 
مننننع املنظمننننات غننننري احلكوميننننة  -تريليونننننات دوالر  ٥أصننننول قيمتننننها أكثننننر مننننن 

ملناخيننة واملسننؤولية في األمم املتحندة السنتطالع الصننلة بننني املخنناطر اوكبنار منوظ
ة. واختتمننننت القمننننة أعماهلنننا بتوجينننه ننننداء منننن أجنننل العمنننل علنننى إدارة االئتمانينننن

 .املخاطر املناخية واقتناص الفرص
وأدى االهتمنام املتزايند منن جاننب القطناع اخلناص واملؤسسنات اخلاصننة  -275

ملتحندة إىل حندوث زينادة كبنرية يف االستفسنارات عنن الشننراكات بأعمنال األمنم ا
مننننع كيانننننات منظومننننة األمننننم املتحننننندة: حينننننث يتلقنننننى صنننننندوق األمنننننم املتحننننندة 
للشننننراكات الدوليننننة مننننا متوسننننطه  سننننة استفسننارات موضننوعية كننل أسننبوع مننن 

املننندين.  جملتمننعألكادميينننة وااالشنننركات واملؤسسنننات وفنننرادى اخليّنننرين واملؤسسنننات 
ويعمنل مكتنب صنندوق الشننراكات الدوليننة حاليننا بوصننفه مركننز خنندمات جممعننة 

 ة. يننق األهنننداف اإلمنائيننة األلفينننإلتاحننة فننرص لتكنننوين شننراكات منننن أجننل حتق
املؤسسنننات والشنننركات  نننا وسننناعد علنننى إنشننناء حتالفنننات ابتكارينننة منننع عننندد منننن 

دومينننين، وفودافنننون، والغرفنننة التجاريننننة بالواليننننات املتحنننندة . ويسننننر  ك: ذلنننن يف
 Hotel   لمإقامنننة شنننراكة بنننني منتجننني فنننيصنننندوق الشنننراكات الدولينننة 

Rwanda"ومؤسسنننة األمنننم املتحننندة، وبرنننامج األمننم املتحنندة  ،"فننندق رواننندا
لتوجينننه األربننناح منننن الفنننيلم والصننناعة اإلمننننائي وأنشنننأ الصنننندوق الننندويل لروانننندا، 

 .الرتفيهية إىل املساعدة يف حتقيق االنتعاش واملصاحلة يف البلد
استضنننناف صننننندوق الشننننراكات  ،٢٠٠٤ويف كننننانون األوليديسننننمرب  -276

الدوليننننة مناسننننبة ألعضننناء مركننننز املؤسسننننة األوروبيننننة لتشننننجيع توثيننننق التعنننناون بننننني 
ينننة واألمنننم املتحننندة. كمننننا أطلننننق صننننندوق الشننننراكات الدوليننننة املؤسسنننات األوروب

مبننادرة مسننتعملي تكنولوجينننا املعلومنننات واالتصناالت النوابنغ، بالتعناون منع مركنز 
تطننننوير التعلننننيم، لتسننننخري قننننوة الشننننباب املوهننننوب تقنيننننا علنننننى النطننننناق العننننناملي. 

النننننيت وقعنننننت يف احملنننننيط اهلنننننندي، وفنننننرت مؤسسنننة واسنننننتجابة لكارثنننننة التسنننننونامي 
ماليننني دوالر مننن أمواهلننا األساسننية، ومتكنننت بنندعم مننن  ٥األمننم املتحنندة مبلننغ 

ملينننون دوالر منننن  ٣٥صننندوق الشننراكات الدولينة منننن حشننند مبلننغ إضنننايف قنندره 
 .طائفنة منن الشنركاء،  ا يف ذلك مجعية الصليب األمحر األمريكية



فرصننننة  (،2005) وأتاحننننت السنننننة الدوليننننة للرياضننننة والرتبيننننة البدنيننننة -277
مفيندة لصنندوق الشنراكات الدولينة للتنرويج ملشناريع تنفننذ علننى املسننتوى امليننداين 
باسنننتخدام الرياضننننة كننننأداة للتنميننة، كمنننا تواصنننل تقنندمي الننندعم إىل ممثلننني اخلننناص 

 .السالماملعين بالرياضة من أجل التنمية و 
 

 خدمات المشاريع
 

عامنننا ملواصنننلة التحنننول واالنتعننناش بالنسنننبة ملكتنننب  ٢٠٠٤كنننان عنننام  -278
األمنننننم املتحننننندة خلننننندمات املشننننناريع. واسنننننتمر العمنننننل يف إعنننننادة مواءمنننننة هيكنننننل 
املكتننننب لتقريننننب اخلننننندمات إىل العمنننالء، وب ننندئ يف االضنننطالع بربننننامج شنننامل 

املاليننننننننننة وإطننننننننننار الرقابننننننننننة الداخليننننننننننة وتنسنننننننننننيق عملينننننننننننات لتحسنننننننننني األوضننننننننناع 
وتكنولوجيننات األعمننال التجاريننة لتلبيننة االحتياجننات املننتغرية للعمنننالء واألسنواق 
بأسننلوب يتسننم بفعالينننة التكننناليف والكفنننناءة. وشنننهد املكتننننب تزايننندا يف الطلننننب 

ريع الداعمننننة لألنشننننطة الربناجميننننة علننننى خدماتننننه، وال سننننيما خنننندمات إدارة املشننننا
املعقننندة املنفنننذة علنننى نطننناق واسنننع يف حننناالت منننا بعننند انتنننهاء الصنننراع واحلننناالت 
االنتقاليننة. وممننا جتنندر مالحظتننه حننندوث زينننادة يف تننننوع قاعننندة عمالئنننه، ووافنننق 

صنننننندوق األمنننننم املتحننننندة املكتنننننننب التنفينننننننذي لربننننننننامج األمنننننننم املتحننننننندة اإلمنائيي
للسكان على قرارات لتوسنيع نطناق خندمات املكتنب لتشننمل املصنارف اإلمنائينة 
اإلقليمينننة ودون اإلقليمينننة، فضنننال عنننن احلكومنننات املضنننيفة، يف تقنننندمي اخلنننندمات 

 .إىل برامج اهلياكل األساسية واألشغال العمومية
 ٧٣٩ملكتننننب علننننى حصننننل ا ،٢٠٠٤منننا يتعلننننق بنننناألداء يف عننننام وفي -279

ى الكتسنناب األعمننال ملينننون دوالر علنننى هيئننة أعمننال جدينندة متثننل أعلننى مسننتو 
بلغننننننت القيمنننننننة الكليننننننة لتنفينننننننذ املشنننننناريع  ٢٠٠٤ويف عننننننام  .١٩٩٨مننننننذ عننننننام 
ملينننننون دوالر والنفقنننننات  45,27ملينننننون دوالر وجممننننوع اإلينننننرادات  495,22
لنفقنننننننات، باإلضننننننافة إىل التكننننننناليف اإلدارينننننة مليننننننون دوالر. وتغطننننننني ا 57,08

اجلاريننة، االسننتثمارات غنننري املتكننررة املتعلقننننة بالننننهوض بربنننننامج جديننند لتخطننننيط 



مننننننننننننوارد املؤسسنننننننننننات يسنننننننننننمى )أطلنننننننننننس( ينفننننننننننننذ باالشننننننننننننرتاك بننننننننننننني الربنننننننننننننامج 
اإلمننائييصننننندوق السننننكان ومكتننننب خننندمات املشننناريع، فضنننال عنننن املصنننروفات 

بننادرات التغيننري، إلعننادة هيكلنننة املكتنننب كننني يصننبح مؤسسننة تركننز علننى املتصننلة  
 .العمالء وقادرة على االستمرار من الوجهة املالية

 

 المجتمع المدني والشراكات التجارية
 

سننننة ي عننند  ٦٠املننندين مننننذ إنشننناء األمنننم املتحننندة قبنننل  جملتمننعمنننا بنننرح ا -280
شنننننريكا رئيسنننننيا للمنظمننننة، سننننواء علنننننى الصنننننعيد القطنننننري بمليصننننناله املسننننناعدات 

ولية. ومنن اإلنسنانية أو علنى الصنعيد العناملي  شاركته يف املناقشات احلكومية الد
لنى تعزينز مشنروعية األمنم املدين ومشاركته قنند سناعدا ع جملتمعالواضح أن وجود ا

 .املتحدة ومساءلتها وشفافيتها
وقنند حثنننين النمنننو اهلائنننل يف حجنننم وتنننأثري امجلتمنننع املننندين علننننى منننندى  -281

العقنننندين املاضننننيني أو ثنننو ذلنننك علنننى إنشننناء فريننننق الشخصننننيات البننننارزة املعننننين 
بننني األمننم املتحنندة ل املندين لتقيننيم التفاعنن جملتمعت بنني األمنم املتحندة وابالعالقنا

املندين و اسنتخالص الندروس منننه والتوصننية ب سنبل حتسنينه. وقندم الفرينق  جملتمعوا
 (.Corr.1و  A/58/817) 2004 تقريره يف حزيرانييونيه

اسنننتجابة  ٢٠٠٤يف أيلننوليسنننبتمرب  (A/59/354)وأصننندرت  تقرينننرا  -282
الفريننننق علننننى اجلمعيننننة العامننننة وقنننندمت لتقرينننننر الفرينننننق أوصنننيت فينننه بعنننرض تقرينننر 

ءات متابعنة يف توصنيات حمنددة بشنأن كيفينة تنفيذه. وب دئ بالفعنل يف اختناذ إجنرا
. وقننننررت اجلمعيننننة العامننننة عقننند جلسنننات اسنننتماع غنننري رمسينننة جملننناالتعنننندد مننننن ا

مننننات منننننع ممثلنننني املنظ ٢٠٠٥حزينرانييونينننننه  ٢٤و  ٢٣لتبننننادل اآلراء يف يننننومي 
نندوين األمنننل يف أن  جملتمننعاحلكوميننة ومنظمننات اغننري  املنندين والقطنناع اخلنناص . ـو

يصنننري ذلننننك اجتماعننننا سنننننويا ي عقنننند قبننننل افتتنننناح كننننل دورة مننننن دورات اجلمعيننننة 
وتقوم جمموعنة األمننم املتحنندة اإلمنائيننة بتكثيننف جهودهننا لتعزيننز  . العامنة مباشنرة

املنننندين  جملتمنننعم املتحننندة علنننى التواصنننل منننع الألمننن قنننندرة نظننننام املنسننننقني التننننابعني



وحتقيقننا  وغنننريه منننن األطنننراف الفاعلنننة احمللينننة ذات الصنننلة علننى الصننعيد القطننري.
املنندين لوضننع  جملتمعئيننة فريقننا عننامال معنينننا بنننااإلمنا جملموعننةهلننذه الغايننة، شننكلت ا

ني املقنننننننيمني املنننننندين يف نظننننننام املنسنننننننق اجملتمنننننعاختصاصنننننات ملركننننننز التنسننننننيق مننننننع 
ولتحدينننننند جمموعنننننة منننننن األنشنننننطة الربناجمينننننة علنننننى الصننننننعيد القطننننننري متننننننول مننننننن 
صنننندوق اسنننتئماين ينننتم إنشننناؤه هلننذا الغننرض. وأقننوم حاليننا ببحننث س ننبل ترسننني  
أقنندام دائنننرة االتصننال باملنظمنننات غننري احلكومينننة منن الننوجهتني املؤسسنية واملاليننة، 

أصننبحت إمكانيننة للتوصننل إىل حننل مقبننول . وأخننريا ولكن سنيلزم بعنض الوقننت 
املندين إىل الوثنائق الرمسينة أيسنر كننثريا منننذ أن أصننبح نظننام الوثنائق جملتمع وصنول ا

 .٢٠٠٤كانون األوليديسمرب   ٣١الرمسية متاحا للجمهور يف 
ومننننن ناحيننننة أخننننرى، قننننررت  عنننندم املضنننني يف إنشنننناء مكتننننب الشننننراكة  -283

املقتنرح. ففني الوقنت الننذي حصننلنا فيننه علننى موافقننة اللجنننة االستشننارية لشننؤون 
ام مسننناعد، تعنننذر اإلدارة وامليزانينننة إلنشننناء وظيفننة لنننرئيس املكتنننب برتبنننة أمنننني عننن

ربعنننات كافينننة منننن املننناثني لضننمان قدرتننه علننى االسننتمرار يف األجننل عليننننا مجنننع ت
ى ذلنك، مل تكنن بعنض اجلهننات املتوقنع تعاملهنا منع املكتنب الطويل. وعنالوة علن

 .املقرتح مؤيدة بالقدر الكايف
تقريننننننرين وإىل اآلن، مل تتخننننننذ اجلمعيننننننة العامننننننة أي قننننننرار اسننننننتجابة لل -284

املنندين. لننذلك كننررت التأكينند يف تقريننري املقننندم إىل االجتمننناع  جملتمعاملننننتعلقني بننننا
 2005 املسننتوى للجمعينننة العامنننة الننننذي سنننيعقد يف أيلننوليسننننبتمرب العننام الرفينننع

(A/59/2005 ،) تتواصننل بصننورة أنشننط كثننريا علننننى أنننننه ينبغنننني للجمعيننننة أن
املننندين. وإين آمنننل بصنننندق أن تتصننننرف النننندول األعضنننناء وفقنننا هلنننذه  جملتمنننعمنننع ا

 .التوصيات
االتفنننناق العنننناملي ينمننننو بصننننورة مبننننهرة، وخنننالل العنننام املنصنننرم، اسننننتمر  -285

واختنننننذ يف الوقنننننت ذاتننننننه خطننننننوات اسننننننرتاتيجية لتحسننننننني إدارة النوعيننننننة. ويضننننننم 
بلنندا.  ٨٠شننركة مننن عنندد يربننو علننى  ٢ ٠٠٠االتفنناق العنناملي حاليننا أكثننر منننن 

ه يف حزينرانييونينننننه ت لعقننننندويف منننننؤمتر قمنننننة قنننننادة االتفننننناق العننننناملي النننننذي دعنننننو 
املندين ي عقند يف األمننم  جملتمنعملمثلني قطناع األعمننال واوكنان أكنرب جتمنع  ،٢٠٠٤

املتحننندة، اتفنننق املشننناركون منننن مجينننع القطاعنننات علنننى أن املبنننادرة بلغنننت مرحلننننة 



تتطلننننننننب تكثيننننننننف الرتكيننننننننز علننننننننى ضننننننننمان النوعيننننننننة وإدارة العالمننننننننات التجاريننننننننة 
  .والتسننيري اإلداري على الصعيدين العاملي واحمللي

وحتقيقا لتلك الغاية، أ  مكتننب االتفنناق العنناملي، خننالل السنننة املاضننية  -286
تنفينذ سياسنته املتعلقنة بناإلبالغ عنن التقندم، الننيت يننتعني  وجبننها علننى الشننركات 

د فيننه منندى تنفيننذها للمبننادئ العشننرة املشناركة أن تقندم سننويا بالغننا متميننزا حتنند
خاملنننة.  هننننااالتفننناق العننناملي علنننى الشنننبكة بأوإال تعرضننننت لوصننننفها علننننى موقننننع 

واهلدف العام من ذلك هنو زينادة الشنفافية واملسناءلة العامنة فيمنا يتعلنق باملبنادرة. 
ألوائننننل واتصننننل مكتننننب االتفنننناق العنننناملي مباشنننننرة لمينننننع املسنننننؤولني التنفينننننذيني ا

املشنناركني بشننأن هننذا الشننرط، كمنننا قنننام باالتصنننال بالشنننبكات القطرينننة العديننندة 
اخلصنننننوص. وللمسننننناعدة يف هنننننذا اجلهننننند، قنننننام  هبننننذااملشننننناركني احمللنننننيني حلشننننند 

مكتنننب االتفننناق العننناملي، بالتعنناون مننع الشننركاء الرئيسننيني، بنشننر النندليل العملنني 
 ٣٠غ، وهننننو لإلبنننالغ عننننن التقنننندم احملننننرز . ومننننع اقتننننراب املوعنننند النننننهائي لإلبننننال

ت الكننننننبرية يف املائننننننة مننننننن الشننننننركا ٨٠كننننننان أكثننننننر مننننننن   ،٢٠٠٥حزينرانييونيننننننه 
العديند مننها بنوعيننة منوذجينة.  - هتاالعناملي قند قندمت بالغااملشنرتكة يف االتفناق 

 ومعظمهنم منن العنامل الننامي -بيد أنه يف الوقت ذاتنه مل تقندم أغلبينة املشنرتكني 
حنن  اآلن. لننذلك فننملن التحنندي األكننرب للتقنندم إىل األمننام سننيكون  هتمبالغننا -

ند منن الشركات على إعداد هذا النبالغ اهلننام وفهننم العراقيننل الننيت هو تشجيع مزي
تشنننمل قضنننايا اللغنننة واالختالفنننات األساسنننية يف ثقافنننة ومواقنننف قطننناع األعمنننال 
فيمنننا يتعلنننق بالتنفينننذ مقابنننل اإلبنننالغ. والواضنننح بالفعنننل أن الكنننثري منننن املشنننرتكني 

ل بننناهر فيمنننا يتعلنننق بتحوينننل املبننادئ العشننرة إىل يف االتفننناق العننناملي لنننديهم سنننج
ممارسة عملية، لكن ليس لديهم إدراك واضح لسبب إيننالء االتفنناق العنناملي اآلن 
هذه الدرجة من األمهية لإلبالغ عن تلك األنشنطة. ومننن  ، يننتعني علينننا زيننادة 

بنمنننننوذن  توضنننننيح األسنننناس املنطقنننني لننننذلك، فضننننال عنننننن تزويننننند تلنننننك الشنننننركات
 .م بسنط لكني تتبعنه عنندما تبدأ هذه العملية

وقنند شننهد العننام املنصننرم أيضنننا تطننورات مهمننة فيمنننا يتعلنننق بالشننننبكات  -287
شننننننبكة. وعقنننننندت  ٤٠القطريننننننة لالتفنننننناق العنننننناملي، الننننننيت يتجنننننناوز عننننننددها اآلن 
يا اجتماعنننننا رئيسننننن ٢٠٠٤حكومننننننة اململكننننننة املتحنننننندة يف كننننننانون األوليديسنننننمرب 



للشننننبكات القطريننننة وافقننننت فيننننه بعننننض الشننننبكات علننننى تشننننكيل هياكننننل رمسيننننة 
الشننبكات  لننإلدارة يف حننني فضننل الننبعض اآلخنننر هياكننل أقننل إحكامننا. واتفقننت

علنننى العمنننل منننع املشننننرتكني فيمننننا يتصننننل بالتشننننجيع علننننى إعننننداد بالغننننات عننننن 
ودينامينننننة فيمنننننا يتعلنننننق بنننننملدارة العالمنننننات التقنننندم، وعلنننننى أن ت صنننننبح أكثنننننر قنننننوة 

األنشننطة التجاريننة، واسننتقطاب مشاركني جدد، والدخول يف املزيند مننن الننربامج و 
. وسنننننيتمثل أحنننند التحننننديات للمضنننني قننننندما، حقنننننا، يف لتوسنننننيع نطننننناق التنفينننننذ
ي. علننننى أن ختتننننار بننننني أن تنشنننط أو أن تنننذو  ة"اخلاملنننن" تشننننجيع الشننننبكات

وخننننننالل السنننننننة، كانننننننت هننننننناك أمثلننننننة مضننننننيئة علننننننى نشنننننناط بعننننننض الشننننننبكات 
القطريننة. فقنند عقنندت مننثال شنننبكة مصنننر لالتفننناق العننناملي سلسنننلة منننن احللقنننات 
الدراسنننية بشنننأن التنفينننذ، يف حنننني سننناعدت مجعينننة اهلنننند لالتفننناق العننناملي علنننى 

يف جننننننننوب آسنننننننيا ملننننننندة ينننننننومني يف  عقنننننننند اجتمنننننننناع إقليمنننننننني لالتفنننننننناق العننننننناملي
مشننرتك وركنننز علنننى قضننية األعمننال التجاريننة  ٢٠٠جامشندبور، حضننره أكثننر مننن 

 .والفقر
وفيمنننا يتعلنننق بتحسننننني إدارة العالمنننات التجارينننة، قننننام مكتنننب االتفنننناق  -288

العنناملي أيضنننا بنشنننر سياسننة جدينندة وأكثننر مشننوال بشننأن اسننتخدام شننعار االتفننناق 
نعارا ثانيننننننا معنننننندال لكننننني يسنننننتخدمه املشنننننرتكون واملناصنننننرون العنننننناملي، وطننننننرح شننننن

  .اآلخرون
وخنالل السننة، دخنل مكتنب االتفناق العناملي، بنناء علننى طلننيب، املرحلننة  -289

التالينننة منننن اسننتعراض أسنننلوب إدارتننه الننيت مشلنننت إعننننداد ورقنننات مناقشنننة تتصننننل 
، فضنننننال عنننننن زينننننادة تنقنننننيح التننننندابري بنننناإلدارة عمومننننا وتوزيعهننننا علنننننى املشنننننرتكني
ويف حنننننننننني  .٢٠٠٥آبيأغسنننننننننطس املتعلقننننننننننة بالرتاهننننننننننة. وأجنننننننننننزت العمليننننننننننة يف 

سيسنننننننتمر توجينننننننه إدارة االتفننننننناق العننننننناملي منننننننن مكتنننننننب االتفننننننناق العنننننناملي، فننننننملن 
بكات املشنرتكني يف املبننادرة سيضننطلعون بقنندر أكننرب مننن امللكيننة مننن خننالل الشنن

القطرينننة العديننندة النننيت أنشنننئت. وعلنننى الصنننعيد القطنننري، سنننريكز املشنننرتكون علنننى 
تعمينننق وتوسنننيع نطنناق تنفيننذ املبنننادئ واسنننتخدام آلينننات ضنننمان اجلنننودة لكفالنننة 

 .ترمجنة االلتزامنات إىل إجنراءات ملموسة



 وقننام مكتننب االتفنناق العنناملي أيضننا بنندور رئيسننني يف إعنننداد منشنننور -290
األمننننم املتحنننندة  هبنناد اإلغاثننننة الننننيت تضننننطلع مسنننامهات قطننناع األعمننننال يف جهننننو "

الننننذي أصنننندره املكتننننب باالشننننرتاك مننننع  ،"يف حنننننناالت الطننننننوارئ: دليننننننل تننننوجيهي
نيسنننننانيأبريل،  ٢٥مكتنننننب تنسنننننيق الشنننننؤون اإلنسنننننانية يف منننننؤمتر هننننننام ع قننننند يف 

كلينتننننننون. وقنننننند ص ننننننمم الننننندليل   وحضنننننره رئنننننيس الوالينننننات املتحننننندة السنننننابق بيننننننل
ملسننناعدة قطننناع األعمنننال يف حتديننند السنننبل الفعالنننة لنننندعم جهننننود األمننننم املتحنننندة 
لإلغاثنننننة يف حنننناالت الطننننوارئ. وأظهننننرت االسنننننتجابة جلهنننننود اإلغاثنننننة يف كارثنننننة 
التسننننونامي، أن  قنننندورنا أن ثسنننن أداءننننا يف األمنننم املتحننندة يف املسننناعدة علنننى 

ناعدات السنننننخية اهلائلنننننة املقدمنننننة منننننن القطنننناع اخلنننناص أثننننناء وقننننوع توجينننننه املسنننن
 .األزمات العاملية

املتصننننننلة بقضننننننايا حمننننننددة، أصنننننندر مكتننننننب اجملنننناالت وفيمننننننا يتعلننننننق ب -291
نيسننانيأبريل منشننورين متصننلني ببعضننهما مهنننا: متكنننني  ٢٨االتفنننناق العنننناملي يف 

عامنننة لقطننناع األعمنننال املراعينننة لظنننروف الصنننراع، اقتصنننادات السنننالم: السياسنننة ال
النذي نشنره االتفناق العناملي، وممارسنات قطناع األعمنال املراعينة لظنروف الصنراع: 
توجيهننننات للصنننننناعات االسننننتخراجية، النننننذي نشنننننرته منظمننننة اإلشنننننعار الدولينننننة، 

حينث ـننث أحندمها ين املنشنورين، هبذغنري حكومينة. وإننين أحتفني وهني منظمنة 
احلكومات على تعزيز اجلهود ملساعدة قطناع األعمنال علننى التننرويج للسننالم، يف 
حنني يشجع اآلخر الصناعات القوية األثر على أن تكنون أكثنر فعالينة يف تطنوير 

 .املمارسات التجارينة املراعية لظروف الصراع
يمننا يتعلننق بالتفاعننل وخالل العام أيضا، كثف االتفاق العنناملي جهننوده ف -292

الننننيت أطلقننننت يف  "الفنننوز ملننننن يهننننتم" منننع األسننننواق املاليننة. ففننني إطننار مبننننادرة
يف مننننؤمتر قمننننة القننننادة، اجتمعننننت جمموعننننة مننننن الشننننركات  ٢٠٠٤حزينرانييونيننننه 

 ٢٠٠٥االسننننتثمارية الرئيسنننننية يف أفرقنننننة عاملنننننة خننننالل السنننننة، وستنشننننر يف عننننام 
سننناعدة احملللننننني املنننناليني علننننى حتقيننننق التكامننننل بننننني العوامنننل البيئينننة تقرينننرا وأداة مل

واالجتماعية من أجل املساعدة على استدامة األسنواق. ويف الوقننت ذاتننه، أطلننق 
النيت تقنوم  ،"مبنادئ االسنتثمار املسنؤول" االتفاق العاملي والربنامج اإلمنائي مبادرة
ني األوائنننل لصنننناديق املعاشنننات التقاعدينننة حاليننا حبشننند جهننود املسننؤولني التنفيننذي



يف العنامل مننن أجننل تشننجيع االسننتثمار املسننؤول علننى الصننعيد العنناملي. ويف كلتننا 
احلننننالتني، سننننيتمثل التحنننندي يف أن تعتمنننند هنننذه النننن هج واملبنننادئ التوجيهينننة كتلنننة 

 .حرجة من األطراف الفاعلة يف القطاع املايل
 Compact" لعنننام املنصنننرم بننندء إصننندار منشنننوركمنننا شنننهد ا  -293

Quarterly"  وهننننو رسننننالة إخبارينننة إلكرتونينننة حتتنننوي علنننى مقننناالت بشنننأن
وأحننننندث التطنننننورات فيهنننننا.  هبنننناناالت القضنننننايا النننننيت يهنننننتم االتفننننناق العننننناملي وجمنننن

راء وخننننالل الفتننننرة القصننننرية منننننذ صنننندورها، تتمتننننع الرسننننالة اإلخباريننننة باهتمنننام قننن
منننن املشنننرتكني ومقنننرري السياسنننات وقنننادة الفكنننر منننن  ٣ ٠٠٠يتجننناوز عنننددهم 
 .مجيع أثاء العامل

وأخننريا، حنناز مكتننب االتفنناق العنناملي علننى دعننم حكومننة الصننني فيمننا   -294
تشننرين الثاينيننننوفمرب و  ٣٠يتعلنننق بعقننند منننؤمتر قمننة الصننني لالتفنناق العنناملي، يف 

ينننا،  .٢٠٠٥األوليديسنمرب كنانون   ١ ويبشننر هننذا املننؤمتر بننأن يكنننون حننندثا تاـر
 مننننع بننننني رؤسنننناء قطنننناع األعمننننال ورؤسنننناء احلكومننات يف الصننني منننع قينننادات 
الشنننركات األجنبيننننة واملنظمننننات األخنننرى مننننن أجننننل ت شنننجيع املواطننننة املسنننؤولة 

 .للشركات يف الصني وغريها
منننا شنننهد العنننام املنقضننني أعمننناال حمنننددة تتعلنننق  تابعنننة تقرينننر اللجننننة ك -295

تشننننجيع مباشننننرة األعمننننال احلننننرة: " املعنيننننة بالقطنننناع اخلننناص والتنمينننة، املعنننننون
 ٢٠٠٤الننذي عننرض يف آذاريمننارس  ،ء"لفقننرا تسنخري األعمننال التجاريننة لصنناحل

وأعلنننن إصننندار التقرينننر رمسينننا يف  ي. اإلمننننائرننننامج األمنننم املتحننندة حتنننت رعاينننة ب
بلننندا، حينننث حظننني باهتمنننام رؤسننناء الننندول، ومقننرري السياسننات  ٣٠أكثنننر منننن 

الرئيسنننيني، واحلكومننننات احملليننننة، واألطننننراف الفاعلننننة مننننن القطنننناع اخلنننناص، علنننى 
سننلة مننن املستويني األجنيب واحمللي على السواء. وأعقنب إصندار التقريننر عقنند سل

سنننند التوصننننيات  حلقننننات العمنننل وإنشننناء مشننناريع جديننندة، ومبنننادرات حمننننددة جت 
النننننواردة يف التقرينننننر. كمنننننا شننننهد العننننام التوسننننع يف مبنننننادرة الننننننهوض باملؤسسنننننات 
التجارينة املسنتدامة، وهنو برننامج رئيسني يأخذ ما ورد يف تقرير اللجننة مننن نتننائج 

يجيات االبتكارينننة قننندما عنننند ملتقننى األسننواق والتنميننة. ويننندفع حبافظنننة االسنننرتات
يف  ٢٠٠٢وهنذه املبنادرة، املسنتوحاة منن حنوار السياسننات الننذي أجننري يف عننام 



إطننار االتفننناق العننناملي بشنننأن املؤسسنننات التجارينننة والتنمينننة املسنننتدامة، منننن شنننأنه 
نال تسننننتهدف احلنننند مننننن أن ييسننننر إ نننناد حلننننول مشنننناريعية بقيننننادة قطنننناع األعمننن
منننن املؤسسنننات التجارينننة  ١٥الفقنننر. كمنننا قامنننت املبنننادرة بتجمينننع حافظنننة تضنننم 

العامليننة الرائنندة، وسنناعدت علننى مواصنلة دفننع توسننعها يف أفريقيننا وآسننيا وأمريكنننا 
الالتينينننننة . واسرتشنننننادا بالتقنننننارير النننننيت صننننندرت مننننؤخرا عننننن احملفننننل االقتصنننننادي 

ملي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقينا، وجلننة أفريقينا باعتبارهنا إسنهاما العا
رائننندا يف العالقننننة بننننني املؤسسنننننات التجاريننننة والتنمينننننة، أتطلنننننع إىل مواصنننننلة منوهنننننا 

 .ابتكارية للنهوض باألهداف اإلمنائية لأللفية هنجبتشجيع اتباع 
 

 خاتمة
 

يف هننذا التقريننر نطاقننا عريضننا مننن القضننايا  هننات غطني األنشنطة النوارد بيا -296
حقنننوق النننيت هلنننا تتصنننل مباشننرة بشننعوب العننامل، مننن السننالم واألمننن إىل التنميننة و 

، تسنننتجيب األمنننم املتحننندة جملنناالتمجيننع هنننذه اويف   .اإلنسنننان وسنننيادة القنننانون
. ومتثنل املنظمنة رمنزا النندويل الدائمنة التغنري جملتمنعلوب ابتكناري الحتياجنات ابأسن

 وأداة اللتزامنننا املشننرتك بالعمننل معنننا منننن أجنننل حتقينننق أهنننداف مشننرتكة. وبننالرغم
جتسنند أمننل البشنننرية يف حتقيننق نظنننام عنننناملي  هننننامننن عنندم كمنننال األمننم املتحنندة فمل

 .يسوده السالم والعدل
 ومننننننن املهنننننننم، يف هنننننننذا العننننننام النننننننذي يصنننننننادف العينننننند السنننننننتيين لألمنننننننم -297

املتحننندة، أن نعتنننرف باإلجنننازات العدينندة الننيت حققتنننها املنظمنننة مننننذ تأسيسنننها يف 
لكننن العننام  ننب أن يكننون أيضننا فرصننة  . ١٩٤٥سنننان فرانسيسنننكو يف عنننام 

حتسنني الوفناء بواجباتنننا ومسننؤولياتنا. إن التغننيري  هباتأمل يف الكيفية اليت ميكننا لل
منة، ومل يكنن التغنيري يف أي وقنت مننن األوقنننات أهنننم لنيس أمنرا جديندا علنى املنظ

ممننننننا عليننننننه هننننننو اآلن. ويف االجتمنننننناع العننننننام الرفيننننننع املسننننننتوى الننننننذي سننننننيعقد يف 
أيلوليسبتمرب، ستكون الفرصة متاحة أمام زعماء الدول األعضاء الختناذ قنرارات 

ازدهنننارا وأكثنننر أمننننا، ولتعزينننز  جريئنننة جلعنننل عاملنننا أكثننر عنندال وأكثننر حريننة، أكثننر



سننيكونون علننى مسننتوى املناسننبة مننن  هنننمثقننة مننن أاألمنننم املتحننندة . وإننننين علنننى 
 ة.أجلنا ثن، ومن أجل األجيال املقبل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول
 قضايا سياسية وأمنية

 
 الفصل األول

 السلم واألمن الدوليين
 

 

بالذكرى السنوية الستني للمنظمة يف بيئة دولية، واستمرارها  واجهة التهديدات املرتابطة بالسالم واألمن، والنامجة عن  2005احتفلت األمم املتحدة يف عام 
واستمرار الفقر واألمراض املعدية  احلرب والصراع والعنف املدين واجلرائم الدولية املنظمة واإلرهاب وانتشار األسلحة،  ا يف ذلك أسلحة الدمار الشامل،

، وهو اجتماع عام رفيع املستوى للجمعية العامة لالحتفال بذلك 2005الفتاكة وتدهور البيئة. ويف مؤمتر القمة الدويل الذي عقد يف أيلوليسبتمرب عام 



ريقة وقائية،  ا يف ذلك وضع اسرتاتيجية عاملية جديدة ملنع املعلم، أعرب قادة العامل بضرورة وجود توافق أمين جديد من شأنه التصدي لتلك التهديدات بط
ية ودولية ومكتب الكوارث النامجة عن اإلرهاب من أن تصبح واقعا حيا. كما وافق قادة العامل أيضا على اقرتاح األمني العام إلنشاء جلنة بناء سالم حكوم

دة يف مجيع أثاء العامل، والذي كان قد ورد يف تقريره ملؤمتر القمة الدويل املعنون "يف جو من دعم بناء السالم لتعزيز إدارة عمليات حفظ السالم لألمم املتح
 احلرية أفسح:صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع". 

 
الم واألمن الدوليني تدابري إضافية واعتمد جملس األمن، الذي التقى أيضا يف أيلوليسبتمرب على مستور رؤساء الدول واحلكومات ملناقشة التهديدات للس

عالناً بشأن تعزيز للدول األعضاء لتعزيز اجلهود املبذولة ملنع اإلرهاب. وملساعدة البلدان على كسر حلقة االنزالق ثو الصراع مرة أخرى، اعتمد اجمللس إ
ن أن يقوم به اجملتمع املدين وشدد على ضرورة وجود اسرتاتيجية عامة فعاليته يف منع الصراعات، وال سيما يف أفريقيا. وتناول اجمللس أيضا الدور الذي ميك

قليمية جلهود ملنع نشوب الصراعات ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراع املسلح واألزمات السياسية واالجتماعية بشكل شامل. وإدراكا ملسامهة املنظمات اإل
املستوى مع املنظمات اإلقليمية يف تشرين األوليأكتوبر، وأعرب عن عزمه على مواصلة التعاون األمم املتحدة بتحقيق السالم، عقد اجمللس اجتماعا رفيع 
 بني األمم املتحدة وتلك املنظمات يف صون السلم واألمن.

 
اح من حفظ السالم إىل على مدار العام، عملت األمم املتحدة بال كلل من أجل منع وفض النزاعات وتعزيز السالم. وأسفرت تلك اجلهود إىل االنتقال بنج
برييا، وتسهيل عمليات بناء السالم يف كل من سرياليون وتيمور ليشيت، وتقدمي الدعم لتنظيم االنتخابات يف بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وهاييت ولي

 االنتقال السياسي يف هذه البالد وباإلضافة إىل أفغانستان.
فيما يتعلق باإلرهاب الدويل بعد أن شهدت زيادة يف اهلجمات اإلرهابية املأساوية يف مجيع أثاء العامل،  ا يف ذلك  مدّمرة وال سيما 2005لقد كانت سنة 

ات، أدان اجمللس تلك األعمال ودعا إىل حماكمة اجلناة. ويف الوثي قمة قة اخلتامية ملؤمتر المصر واهلند وأندونيسيا والعراق ولبنان ولندن. ويف سلسلة من التصـر
، رحبت اجلمعية العامة حتديد األمني العام لعناصر اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب، ويف نيسانيأبريل، اعتمدت االتفاقية الدولية لقمع 2005العاملي لعام 

 أعمال اإلرهاب النووي. 
يف متوزييونيو نظرت اجلمعية واختذت إجراءات بشأن عدد وخالل العام، واصلت منظمة األمم املتحدة بتعزيز قدراهتا يف حفظ السالم يف مجيع أثاء العامل. 

قابة الداخلية من القضايا املتشعبة واملتعلقة باجلوانب اإلدارية وميزانية عمليات املنظمة حلفظ السالم،  ا يف ذلك طلب اجلمعية من مكتب خدمات الر 
لس واجلمعية مسألة االعتداء واالستغالل اجلنسي اليت قدمتها قوات حفظ  راجعة املمارسات وإدارة هيكلة قسم عمليات حفظ السالم. كما واجه اجمل

ألمم املتحدة حلفظ السالم من خالل موافقة اجمللس على التوصيات الواردة يف تقرير مستشار األمني العام بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسي من قبل أفراد ا
 ء على االستغالل واالعتداء اجلنسي يف املستقبل يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم".السالم الذي كان بعنوان "اسرتاتيجية شاملة للقضا

 
فردا عسكريا ومدنيا كانوا ـدمون  85,000، حوايل 2005عملية حلفظ السالم. ويف هناية  18بعثة سياسية لبناء السالم، و 12وحافظت املنظمة على 

 فردا يف العام السابق. 64,701حتت قيادة األمم املتحدة مقارنة مع 
 

مليون دوالر مقارنة مع  4,074.3كما استمر الوضع املايل لعمليات حفظ السالم لألمم املتحدة بالتحسن خالل العام، كما زادت النفقات إىل 
ورية الكونغو الدميقراطية يف املئة تعزى يف معظمها إىل توسيع نطاق العمليات يف مجه 39أي بزيادة قدرها  2005مليون دوالر يف عام  2,933.8

 1.5مليار دوالر، مقارنة ب  1.7باإلضافة إىل األثر الكبري الذي حققته أربع بعثات أخرى على مدار العام. وقد بلغت االشرتاكات املقررة غري املسددة 
 مليار دوالر يف العام السابق.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 أفريقيا

 
 

 ، أظهرت أفريقيا تقدما مدروسا ثو حل العديد من حاالت الصراع املستمرة اليت عانت منها القارة على مّر العقد املاضي بالرغم من وجود2005يف عام 
يني. ولقد شهد العامل االنتقال تذكريات باحلاجة إىل إجراء دويل أكثر حزما للمساعدة يف حل كامل لتلك الصراعات وإحالل السالم والرخاء للسكان املعن

يف تلك البلدان.  الناجح من حفظ السالم إىل بناء السالم يف عدة بلدان يف وسط أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى، وبالتايل تسهيل عمليات التحول املعقدة
اعلة دولية، االنتخابات يف بوروندي يف  متوزييونيه ودعمت منظمة األمم املتحدة، بالشراكة مع االحتاد األفريقي ومنظمات إقليمية أخرى وجهات ف

الرمسية للعملية االنتقالية  وحزيرانييوليو. وقد مهد هذا الطريق إىل انتخاب بيري نكورونزيزا رئيسا من قبل الكونغرس الربملاين املشرتك، الذي شهد تنصيبه اخلامتة
لوسطى، عّلم انتخاب العماد فرانسوا بوزيزيه يف متوزييونيه رئيساً عودة هذا البلد إىل النظام الدستوري. حلكومة منتخبة دميقراطيا. وباملثل، يف مجهورية أفريقيا ا

. ويف إطار التحضري هلذا 2006ويف الوقت ذاته، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كانت االستعدادات جارية لالنتخابات الوطنية املقرر عقدها يف عام 
بنجاح استفتاًء على الدستور اجلديد يف كانون األوليديسمرب. ومع ذلك، ال تزال هناك حتديّات رئيسية  ا يف ذلك املهمة الشاقة احلدث، عقدت البالد 

عزيز السابقني، وتلتوطيد السالم من خالل جلب اجلماعات املتمردة ومشلهم يف عملية السالم، واختتام برامج نزع السالح والتسريح وإعادة إدمان احملاربني 
 املصاحلة الوطنية وهتيئة الظروف إلعادة التأهيل والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 
ت ويف غرب أفريقيا، كانت العديد من الدول على الطريق ثو القيام بملصالحات اقتصادية ودميقراطية  ا أن الصراعات أصبحت أقل حدة. وأجري

عالمة على العودة إىل احلكم  2006لرئيسة املنتخبة إلني جونسون سريليف. وسيكون تنصيبها يف أوائل عام االنتخابات بنجاح يف ليبرييا، اليت فازت هبا ا
ذا الصدد،   وضع الدستوري يف ليبرييا. وأحرز تقدما أيضا يف استعادة سلطة الدولة ومعاجلة املخاوف بشأن الفساد يف احلكومة الوطنية االنتقالية. ويف ه

واعترب إلقاء القبض على الرئيس الليبريي   دة اإلدارة االقتصادية ملساعدة البالد على استعادة السيطرة على املوارد الطبيعية احليوية.برنامج احلكم ومساع
عدة يف وضع حجر ملساالسابق تشارلز تايلور إىل احملاكمة أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون أولوية من قبل جملس األمن. ويف سرياليون، واصلت األمم املتحدة ا

جمللس للسماح لبعثة األمم األساس هلذا البلد لتحقيق االستقرار والدميقراطية والرخاء الدائم. حققت سرياليون املزيد من التقدم يف تلبية املعايري اليت يضعها ا
سرياليون، ونظرا الستمرار عدم االستقرار يف حوض املتحدة يف سرياليون على مواصلة تنفيذ خطتها لسحب قواهتا املنتشرة هناك. بناء على طلب من رئيس 

النزعات والتحضري  هنر مانو الفرعي، أنشأ اجمللس مكتب األمم املتحدة يف سرياليون ملساعدة احلكومة يف توطيد السالم، وبناء القدرات الوطنية للوقاية من
الجىء وإنشاء جلنة وطنية حلقوق  272,000إعادة حوايل  ستخران املاس،. وكانت احلكومة قادرة على تويل السيطرة على قطاع ا2007لالنتخابات يف 

دولية، إجراءات اإلنسان. وواصلت الكامريون ونيجرييا على التعاون يف حل القضايا احلدودية. وعلى الرغم من بعض التأخري، اختذت كال البلدين،  ساعدة 
سي والبدء يف ترسيم احلدود الربية. ومع ذلك، فقد طغى على هذه التطورات النزاع املستمر يف  للبدء باالنسحاب املقرر ونقل السلطة يف شبه جزيرة باكا

، مثل املوعد 2003كوت ديفوار حيث فشلت األطراف بأن ترقى إىل مستوى التزاماهتا. ومل تستوف املعايري األساسية يف تنفيذ اتفاقية ليناس مركوسي لعام 
لة الدستورية إلجراء االنتخابات الرئاسية يف تشرين األولياكتوبر. ويف هذه الظروف، مدد االحتاد االفريقي واجملموعة املستهدف الستكمال التسريح وامله

ويف وقت  االقتصادية لدول غرب أفريقيا والية الرئيس جباجبو ملدة سنة واحدة، و  تعيني رئيس للحكومة وإنشاء هيئات لإلشراف على عملية السالم.
بيساو عن أهلية املرشحني للرئاسة ونتائج االنتخابات جوا متقطبا للغاية يف البالد. وراجع األمني العام والية -عام، خلق اجلدال يف غينياالحق خالل ال



السياسية النامجة بيساو لتسهيل دوره اجلديد يف العملية االنتقالية. كما دعمت األمم املتحدة حكومة توغو يف مواجهة األزمة -مكتب األمم املتحدة يف غينيا
دة القانون. ووقعت عن وفاة الرئيس غناسينغيب إيادميا املفاجئة، يف احلفاظ على استقرار البالد وضمان االنتقال السلمي للسلطة  ا يتفق مع الدستور وسيا

 توغو إىل أوفدت اليت احلقائق تقّصي بعثة تقرير إىل اضطرابات سياسية وحوادث عنف بعد االنتخابات وسط مزاعم بانتهاكات حلقوق اإلنسان. واستنادا
استمرار  ملنع الالزمة اإلجراءات الختاذ إىل استعدادها احلكومة أشارت االدعاءات، تلك يف للتحقيق اإلنسان حلقوق السامي املتحدة األمم مفوض بملدارة

  .التصرف هذا مثل إىل تؤدي اليت املشاكل العنف ومعاجلة
 

 السودان، يف املتحدة واجملتمع الدويل مل يتجنبا أي جهد حملاولة حلها. األمم أن حيث الصدارة، مركز لتأخذ األفريقي القرن يف اجلارية الصراعات واستمرت
 ووضع الشامل، السالم اتفاق على الطرفني توقيع مع كانون الثاينييناير  يف البالد،  من واجلنوب الشمال بني عاما 21 استمرت اليت األهلية انتهت احلرب

ويف . كانون األوليديسمرب  يف السودان جنوب وحكومة يف أيلوليسبتمرب الوطنية الوحدة حكومة أنشئت .والثروة السلطة لتقاسم جديدة ترتيبات
ومل تتحقق اآلمال بأن يؤدي الرتتيب السياسي  .الشامل السالم اتفاق تنفيذ على لإلشراف السودان يف املتحدة األمم لبعثة األمن جملس أنشأ آذاريمارس،
 احلكومة رفض استمرار على إثر عقوباته اجمللس الصراع هناك استمر بال انقطاع. وشدد أن حيث السودان، غرب يف دارفور إقليم يف لألزمة حل اجلديد إىل

 حاالت تطبيق حقوق ودراسة دارفور الوضع يف لتقييم بعثة اجمللس وأرسل .كهنا املنتشرة االفريقي االحتاد قوة مساعدة املتحدة لألمم السالم حفظ قوة لقبول
وانتقلت احلكومة االحتادية  .الدولية اجلنائية احملكمة إىل اإلنسان الدويل قانون حقوق انتهاك حاالت إحالة تقرر توصيات البعثة، على وبناء اإلنسان هناك،

ن بعثة دعم السالم االنتقالية الوليدة يف نريو ، كينيا إىل الصومال ولكنها مل تكن فاعلة ملعظم العام بسبب خالف على موقع التوطني، باإلضافة إىل تكوي
اإلريتريية  –إريترييا وإثيوبيا غري مستقرّاً. وفشلت جلنة احلدود اإلثيوبية  املؤقتة اليت ترعاها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. وبقي النزاع احلدودّي بني

، بسبب رفض إثيوبيا ألجزاء هاّمة من قرارات اهليئة النهائية وامللزمة واليت صدرت يف 2003بالنهوض بأنشطتها يف ترسيم احلدود، اليت توقفت يف عام 
رييا، خالفاً لطلب اجمللس، بزيادة القيود املفروضة على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريترييا،  ا يف ذلك، ، وإصرار إريترييا على تنفيذها. وقامت إريت2002

 الطلب من بعض اجلنسيات مغادرة البالد. ووافق اجمللس على نقل املوظفني إىل إريترييا الستعراض اخلطط املستقبلية للبعثة. 
 

بال حل. ويف حماولة لكسر اجلمود، عنّي األمني العام مبعوثاً شخصياً جديداً الستكشاف أفضل السبل للتوّصل إىل وظلت مسألة مستقبل الصحراء الغربية 
احلمراء ووادي حّل مقبوٍل لدى الطرفني. وواصلت املغرب رفض قبول إجراء استفتاء يشمل خيار االستقالل، يف حني واصلت اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية 

اليت اقرتحها املبعوث اخلاص أو خطة التسوية  2003على أن إجراء االستفتاء ميّثل السبيل الوحيد للمضي قدماً لتنفيذ خطة السالم لعام  الذهب اإلصرار
 اليت اقرتحها األمني العام. 1991لعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 األمريكتان

 
 

ية ، واصلت األمم املتحدة بدفع قضايا السالم الدائم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة وسيادة القانون يف األمرييكتني. ومع انتهاء وال2005خالل عام 
علة الوطنية املسؤولية ، نضجت عملية السالم يف البالد إىل مرحلة جديدة حيث تولت اجلهات الفا2004بعثة األمم املتحدة يف غواتيماال يف هناية عام 

نسان، يف إنشاء الكاملة لرصد وتعزيز االتفاقات. وأسفر اتفاق مشرتك يف أياريمايو بني حكومة غواتيماال ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل
 مكتب للرصد واإلبالغ عن حقوق اإلنسان يف البالد. 

 
الرغم من اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف البالد والشرطة الوطنية اهلايتية لضمان  وقد بقي الوضع األمين غري مستقرا يف هاييت على

د خطر القيام بيئة آمنة ومستقرة يف البالد، حيث يشّكل  تواصل  تفشي العنف واألنشطة غري املشروعة من اجلماعات املسلحة مصدرا قلٍق كبري. وقد ازدا
يف ذلك نتقامية من أفراد بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، األمر الذي قد أدى إىل إعاقة قدرة البعثة على تنفيذ واليتها  ا باألعمال اال

نتخابات. وأرسل التحضري لالنتخابات. ولذلك، فقد   متديد والية البعثة وتوسيع قدرهتا على التصدي لتزايد التحديات السياسية واألمنية قبل وبعد اال
كيفية   جملس األمن بعثًة إىل هاييت، باالشرتاك مع الفريق االستشاري املخص  للمجلس االقتصادي واالجتماعي، لتقييم الوضع وتقدمي توصيات بشأن

ية العملية االنتخابية واليت كان من استعادة احلكم الرشيد واالستقرار االقتصادي واالجتماعي يف هاييت  ساعدة اجملتمع الدويل. وأطلقت احلكومة االنتقال
، ولكن الصعوبات السياسية والفنية تسببت يف تأخري العملية.  2006املقرر بأن تنتهي يف وقت مناسب لتثبيت رئيس جديد للجمهورية يف شباطيفرباير 

إلدمان والذي اعتمد جناحه على مدى استعداد اجلماعات كما أطلقت احلكومة االنتقالية حوارا وطنيا واعتمدت برناجما لنزع السالح، والتسريح، وإعادة ا
 املسلحة إىل إلقاء أسلحتهم.

 



دول. وقدمت  ويف تطورات أخرى يف املنطقة، أنشأت األمانة األمريكية األيبريية يف القمة اخلامسة عشر لرؤساء دول وحكومات اجلماعة األيبريية يف ال
عت  وجبه دعوى ضد نيكاراغوا يف نزاع بشأن حقوق املالحة وحقوق أخرى ذات صلة بنهر سان خوان. كوستاريكا تطبيقا مع حمكمة العدل الدولية رف

ملتحدة. ومنحت ومرة أخرى، دعت اجلمعية العامة الدول بأن متتنع عن سن القوانني والتدابري، مثل استمرار احلصار املفروض على كوبا من قبل الواليات ا
 يبريي األمريكي يف الدول ورابطة تكامل أمريكا الالتينية.اجلمعية وضع مراقب للمجتمع األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 آسيا والمحيط الهادئ

 
 

، استمرت األمم املتحدة يف مواجهة حتديات سياسية وأمنية ضخمة يف آسيا واحمليط اهلادئ، وال سيما يف أفغانستان والعراق، حيث أهنا 2005يف عام 
 استعادة السالم واالستقرار، وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة.سعت إىل 

[ مع إجراء االنتخابات الربملانية واحمللية 263، ص. 2001ففي أفغانستان، اكتمل االنتقال السياسي الذي كان  وجب اتفاق بون ]حولية األمم املتحدة 
كانون األوليديسمرب. واعرتافاً حبقيقة أن أفغانستان سوف تتطلب مساعدة دولية ملواجهة حتديات   19ة يف أيلوليسبتمرب وتنصيب اجلمعية الوطني 18يوم 

اعلة من أجل التوصل إىل أمنية واقتصادية وإنسانية يف أعقاب االنتخابات الربملانية، بدأت احلكومة األفغانية واألمم املتحدة مشاورات مع األطراف الدولية الف
 راء بشأن اسرتاتيجية للتصدي هلذه التحديات. توافق يف اآل



 
(، قد استمرت 2001) 1386إن القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان، وهي قوة متعددة اجلنسيات أ سست من قبل جملس األمن  وجب القرار 

لف مشال األطلسي )الناتو( دورها كسلطة قائدة للقوات يف مساعدة احلكومة على حفظ األمن يف كابول واملناطق احمليطة هبا. كما واصلت منظمة ح
. ويف كانون األوليديسمرب، اعتمدت منظمة حلف مشال األطلسي خطة تنفيذية للقوات الدولية واليت من خالهلا، 2005املساعدة الدولية خالل عام 

 تاوّسع وجودها يف املناطق اجلنوبية يف أفغانستان.
 

أيضاً تدابريه ضد أسامة بن الدن، وتنظيم القاعدة، وحركة الطالبان وأعواهنم، وقّدم مزيداً من التوضيح بشأن من ميكنه أن  ويف متوزييوليه، حّسن اجمللس
دعم يد والية جلنة اليوضع على قائمة جلنة اجلزاءات اخلاّصة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، اليت ظلت أداة حامسة لتنفيذ مجيع تدابري اجلزاءات. وّ  متد

 شهراً. وقّدم فريق الرصد تقريرين بشأن تنفيذ تدابري الدول للجزاءات. 17التحليلي ورصد اجلزاءات ملدة 
 

بشأن توفري الدعم حلكومة أفغانستان يف جهودها لتنفيذ خطة مكافحة املخدرات  24ي2005ويف متوزييوليه، اعتمد اجمللس االقنصادّي واالجتماعّي قرار 
، دعت اجلمعية العاّمة يف كانون األوليديسمرب اجملتمع الدويّل إىل دعم احلكومة األفغانية يف ضمان التنفيذ 179ي60وجب قرار (. و 1357)انظر ص. 

 (. 1259بشأن حالة النساء والفتيات يف أفغانستان )انظر ص.  8ي2005الفّعال هلذه اخلطة. واعتمد اجمللس يف متوزييوليه قرار 
 

ة خماطر وحتديات للسالم واألمن أكثر مما كان يف العراق. وواصلت األمم املتحدة تعزيز عملية االنتقال الّسياسّي بصورة شاملة، وتشاركيّ وملّ يكن هناك أيّة 
 وشفافة، على الرغم من وجود قيود أمنية كبرية نظراً إىل مستوى العنف املتزايد.

 18مناسبات خمتلفة. ويف كانون الثاينييناير، جرت انتخابات للجمعية الوطنية االنتقالّية، و وإبان العام، مارس الشعب العراقّي حق يف التصويت يف ثالث
وأ جري االستفتاء  جمالس للمحافظات، واجمللس الوطيّن الكردستايّن. وبعد االنتخابات، ا نتخب إبراهيم اجلعفري رئيس وزراء للحكومة االنتقالية العراقية.

كانون األوليديسمرب، أجريت انتخابات لربملاٍن جديد. وعلى الرغم   15ليأكتوبر والذي أدى إىل اعتماد دستوٍر جديد، ويف تشرين األو  15الدستورّي يف 
 ، فقد اكتمل اجلدول الزمين للعملية االنتقالية واملنصوص عليه يف2006بأنه كان من املتوقع إعالن نتائج االنتخابات النهائية يف كانون الثاينييناير يف عام 

قد اكتمل مع إجراء تلك االنتخابات. ومع ذلك، ويف حني أمتل العراق مجيع املعاييؤ الرئيسية هلذا  2004لعام  1547القانون اإلدارّي والذي أّيده قرار 
ت متّرد متزايدة، مربزة مستويات اجلدول الزميّن، فملنه واصل مواجهة التحديات االقتصادية والسياسية واألمنية اهلائلة. ورافق عملية االنتقال السياسّي حاال

املتحدة وقدرهتا على عالية من العنف العرقّي والطائفّي، والتخويف والقتل،  ا يف ذلك اغتيال الدبلوماسيني األجانب. وقّيدت البيئة األمنية تواجد األمم 
 العمل بفعالية يف العراق.

 
النفط مقابل الغذاء يف العراق، اليت يرأسها بول فولكر، عن سوء اإلدارة يف الربنامج حاالت الفساد يف وأفادت جلنة التحقيق املستقلة الرفيعة املستوى لربنامج 

ة الرقابة والتدقيق. غري أن األمم املتحدة عرب املتعاقدين معها. ووجدت اللجنة أيضاً أن اإلدارة العامة للربنامج متّيزت باملمارسات اإلدارية الضعيفة وعدم كفاء
دولية ملنع نظام  تالحظ أن الربنامج جنح يف استعادة احلّد األدم ملعايري التغذية والصحة يف العراق، يف الوقت الذي ساعد فيه احلفاظ على اجلهود الاللجنة مل

 ت املنظمة. صدام حسني السابق باحلصول على أسلحة الدمار الشامل. وتوىّل األمني العام املسؤولية الكاملة عن إخفاقاته الشخصية وإخفاقا
ا يف بغداد، ومع إنشاء مفرزي اتصال يف البصرة وأربيل، واصلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق العمل يف ثالث دول، من خالل مكاتبه

 اجلنسيات للدعم اللوجسيّت وأمن األفراد.وعمان يف األردن، ومدينة الكويت. وبالنظر إىل الوضع األميّن السائد داخل العراق، اعتمدت البعثة القوة املتعددة 
 

العاّم واملتعلقة بأسلحة الدمار وواصلت جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش باإلضافة إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم املواد اليت كانت يف اجملال 
 الشامل العراقية املزعومة.

 



 الكويت طات العراقية، كان التقّدم ثو حّل قضية عودة الكويتيني ومواطين البلدان الثالثة، أو رفاهتم، مطيئاً. واستمرتوعلى الّرغم من تعاون أكرب من السل
 .املوتى رفات واستعادة اجلماعية املقابر مكان لتحديد بسهلة، ليست مواجهة ماهّمة، ىف

 ساعدة من بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية ومكتب األمم املتحدة الذي ، واصلت تيمور الشرقية تعزيز مؤسساهتا الوطنية 2005ويف عام 
 20ليشيت. كما مل تكن مؤسسات الدولة واهلياكل األمنية قوية  ا يكفي للوقوف وحدها يف هناية والية بعثة األمم املتحدة يف -أ نشئ حديثاً يف تيمور

حرز يف تطوير مؤسسات -يف تيمر أياريمايو، فتّم إنشاء مكتب األمم املتحدة
 
ليشيت للمتابعة، ولكن هبيكل أصغر وملدة سنة واحدة، لدعم ورصد التقدم امل

متوزييوليه.  28 الدولة احليوية ومراقبة احلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان. وبعد أن صدر القانون بشأن إعادة هيكلة احلكومة، ّ  اختيار حكومة جديدة يف
مقاطعة. وانتهت مهمة وحدة األمم املتحدة للجرائم اخلطرية، واليت ك ّلفت بالتحقيق ومالحقة اجلرائم اليت ارتكبت  13ن االنتخابات احمللّية يف وّ  االنتهاء م

نيسيا وتيمور الشرقية. وكان ، مع انتهاء والية األمم املتحدة يف البالد. وّ  إحراز تقّدم كبري جنو ترسيم احلدود الربيّة بني إندو 1991ضد اإلنسانية يف عام 
 ليشيت وأسرتاليا بشأن تقاسم النفط والغاز يف حبر تيمور وثيقاً إلعداد الّصيغة النهائّية.-هناك اتفاق بني تيمور

 
بعثة مراقيب األمم املتحدة . وبدعٍم من 2001وقامت مقاطعة بابوا غينيا اجلديدة يف منطقة بوغانفيل بملحراز تقّدٍم كيرب ثو حتقيق اتفاق سالم بوغانفيل لعام 

لرئيس يف بوغانفيل، اكتملت عملية التخّل  من األسلحة، وع قدت انتخابات إلنشاء أول حكومة مستقلة يف بوغانفيل. وا نتخب جوزيف جيم كابوي، ا
راقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل، انتهت والية السابق جمللس الشعب يف بوغانفيل، رئيساً للمقاطعة. ويف أعقاب االنتخابات، بعدما ّ  تطبيق والية بعثة م

 البعثة يف املنطقة.
 

الشعبية الدميقراطية، ومن املخاوف األخرى يف املنطقة واليت جلبت انتباه األمم املتحدة تزايد عدم االستقرار يف آسيا الوسطى، والتطورات يف مجهورية كوريا 
جزر طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى يف اخلليج الفارسّي. وّ  متديد أنشطة مكتب األمم املتحدة والوضع يف ميامنار، والتوترات يف نيبال، وقضية 

، وذلك ملواصلة دعم البالد يف جهودها الرامية لبناء السالم بعد انتهاء الصراع. 2006حزيرانييونيه  1لبناء السالم يف طاجيكستان ملدة عام آخر؛ ح  
، مع الرتكيز على مفهوم احلوار 2006قراراً بالرتحيب باجلهود اليت تبذهلا منغوليا لالحتفال بالذكرى املئوية لثمانية من الدول يف عام واعتمدت اجلمعية العاّمة 

 بني احلضارات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الخامس

 أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط
 
 

، وذلك لتواصل اجلهود 2005لقد أحرز تقدما يف استعادة السالم واالستقرار يف الدول اخلارجة من نزاع يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف عام 
 إلعادة بناء مؤسساهتا وبنياهتا التحتية االجتماعية واالقتصادية. ورغم ذلك، إن عدداً من القضايا ظّل عالقاً. 

 

األورو  تمع الدويّل، وقيادة من االحتاد األوروّ ، واصلت البوسنة واهلرسك بملصالح مؤسساهتا، مما أتاح هلا بتلبية متطلبات عملية االحتاد و ساعدة اجمل
 و . لتحقيق االستقرار واالنتساب، وشراكة منظمة حلف مشال األطلسي يف برنامج السالم، وبالتايل االقرتاب من االندمان يف االحتاد األور 

 
اق. وقد أحرزت ويف كوسوفو )صربيا واجلبل األسود(، واصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تقدمي املساعدة يف بناء جمتمع متعدد األعر 

حتقيقها، على الرغم من بعض التأخري واليت كان على كوسوفو  2002املؤسسات املؤقتة للحكم الذا  تقدما كبريا يف تنفيذ املعايري اليت وضعت يف عام 
والعدل اجلديدتني. واملعوقات. وقد مسح هذا للبعثة  واصلة نقل السلطة إىل تلك املؤسسات،  ا يف ذلك مسؤوليات الشرطة والعدالة، إىل وزارّ  الداخلية 

بة لبدء العملية السياسية لتحديد وضع كوسوفو املستقبلّي. وبناًء على ويف شهر أياريمايو، عنّي األمني العام مبعوثا خاصا لتقييم ما إذا كانت الظروف مناس
تشرين الثاينيأكتوبر، بملطالق هذه العملية. وقد   إحراز تقدم يف تطبيع العالقات بني  24هذا االستعراض، وبتوصية من األمني العام، قرر جملس األمن يف 

 ا واجلبل األسود(.السلطات يف بريشتينا )عاصمة كوسوفو( وبلغراد )صربي
 

ني العام )فرنسا إن جهوداً متواصلة قد ب ذلت من أجل إهناء اجلمود يف عملية السالم اجلورجيةياألخبازية. وحاول كبار املسؤولني من جمموعة أصدقاء األم
األساسية لتوزيع الصالحيات بني  2001إىل مبادئ  وأملانيا واالحتاد الروسي واململكة املتحدة والواليات املتحدة( استئناف احلوار بني الطرفني استناداً 

 1994تدابري لتعزيز اتفاق احلكومة اجلورجية والقيادة األخبازية. وتعززت هذه املبادرة عندما أدت املناقشات حول املسائل األمنية إىل توقيع بروتوكوٍل واعتماد 
ملن األوضاع السياسية املعقدة بني الطرفني قد سادت، كما كان واضحاً من دعوة لوقف إطالق النار والفصل بني القوات )اتفاق موسكو(. ومع ذلك، ف

 جورجيا النسحاب قوى األمن التابعة لرابطة الدول املستقلة.
 

رز أي تقدم حيال تسوية النزاع بني أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورين كاراباظ يف أذربيجان.  ـ   ومل 
 

. وبعد أن قّيم األمني العام الوضع هناك، تقرر 2004سط، بقي الوضع يف قربص عالقاً، يف أعقاب فشل جهود السالم عام ويف منطقة البحر األبيض املتو 
يتم استئناف بأن التقدم، بني كّل من القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك، ضئيالً جداً وخل  إىل أن هناك حاجة إىل مزيد من التوضيحات قبل أن 

 كما استعرض مفهوم عمليات قوة األمم املتحدة يف قربص. املفاوضات.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 الشرق األوسط

 
 

حيث وّلدت اإلجراءات اليت اختذها كل من القادة اإلسرائيليني والفلسطينيني  2005خفت حدة الصراع يف الشرق األوسط خالل األشهر األوىل من عام 
شباطيفرباير، سلسلة من االلتزامات،  ا يف ذلك وقف األنشطة العسكرية  8اجتماع القمة اليت ع قد يف شرم الشي ، مصر يف آماالً جديدة بالّسالم. وأنتج 

النسحاب اإلسرائيلي واليت هتدف إىل إعادة بناء الثقة وكسر حلقة إراقة الدماء. وعلى الرغم من عدم استئناف املفاوضات الرمسية، اتفق الطرفان على تنسيق ا
أيلوليسبتمرب، حّداً  12آبيأغسطس و 15من قطاع غزة وأجزاء من مشال الضفة الغربية. وشّكل انسحاب إسرائيل من تلك املناطق، الذي جرى ما بني 

لية السالم فاصالً يف تشكيل أّول عملية إجالء للمستوطنات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية احملتلة. ومع ذلك، فقد فشل فك االرتباط إلحياء عم
. وقد ساهم بناء إسرائيل للجدار العازل يف األراضي احملتلة، والقيود املفروضة على احلركة 2005بسبب جتدد أعمال العنف خالل األشهر األخرية من عام 

 ة املستمّرة يف املناطق الفلسطينية.من خالل نقط التفتيش، وحظر التجّول، ونظام التصاريح يف شكل كبري يف األزمة اإلنسانية، واالجتماعية، واالقتصادي
 

كانون الثاينييناير يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وانتخب الناخبون رئيس منظمة التحرير   9يف  1996وعقدت االنتخابات الرئاسية األوىل منذ عام 
. وعقدت أربع 2004تشرين الثاينينوفمرب عام  11 الفلسطينية حممود عباس رئيساً جديداً للسلطة الفلسطينية ليحّل حمل ياسر عرفات الذي تويف يف

نية وخاّصة يف جوالت من االنتخابات البلدية أيضاً على مدار السنة. ودعا الرئيس عباس مراراً وتكراراً إىل وضع حّد للعنف، ورّون إىل إصالحات فلسطي
التابعة للسلطة الفلسطينية. وباإلضافة إىل ذلك، واصل عدد من مجاعات قطاع األمن. وواجه الرئيس مشاكل مالية كبرية، األمر الذي هدد بشّل اإلدارة 

إلسالمية محاس يف امليليشيا الفلسطينية غري املتكاملة، والعشائر، وقادة القوات الفردية يف ممارسة نفوذ ال مربر له. واشرتك اجلناح السياسي للمنظمة ا
 .2006ات الرئاسية. وكان من املقرر إجراء االنتخابات التشريعية يف كانون الثاينييناير عام االنتخابات البلدية، على الرغم من مقاطعته لالنتخاب

 
، على الرغم من معارضة داخلية قوية. 2004يف إسرائيل، نّفذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون خطة فك االرتباط اليت أ علن عنها يف شباطيفرباير عام 

، أعلنت إسرائيل عن قلقها إزاء عدم قدرة 2005احلكومة اإلسرائيلية للتنفيذ الّسلس واملهنية يف عملية فك االرتباط. خالل عام  وأثىن اجملتمع الدويّل على
الواليات اد الروسي و السلطة الفلسطينية يف السيطرة على املنظمات اإلرهابية الفلسطينية وتفكيك بنيتها التحتية. وواصلت جلنة الشرق األوسط الرباعية )االحت
 للصراع. خارطة املتحدة واالحتاد األورو  واألمم املتحدة(، واليت تكّونت ك لية لتنسيق جهود السالم الدولية، تعزيز مبادرة خارطة الطريق كأفضل حلّ 

 يف الفلسطينية والسلطة إسرائيل قبل من ومتبادلة متوازية خطوات خالل من التقدم حتقيق إىل هتدف ،2003 عام يف األمن جملس أقرها اليت الطريق،
ويف نيسانيأبريل، عّينت اللجنة الرباعية جيمس  .الدويل الرصد نظام  وجب وذلك املؤسسات، وبناء واإلنسانية، واالقتصادية، واألمنية، السياسية، اجملاالت

وانب غري األمنية لالنسحاب اإلسرائيلي؛  ا يف ذلك التجارة، د. ولفنسون مبعوثاً خاّصاً هلا يف عملية فك ارتباط قطاع غزة، وقد ركزت واليته على اجل
 وإحياء االقتصاد الفلسطيين. 

واتفق املشاركون على  ويف أذاريمارس، استضافت اململكة املتحدة اجتماعاً لدعم السلطة الفلسطينية، وحضره ممثلون للجنة الرباعية،  ا يف ذلك األمني العام.
  جهودها الرّامية إىل تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية.دعم القيادة الفلسطينية يف



فاوضات املباشرة. ويف وخالل زيارته إلسرائيل واألراضي احملتلة يف أذاريمارس، حث األمني العام اجلانبني للحصول على املزيد من التقدم من خالل احلوار وامل
اً لعملية السالم يف الشرق األوسط وممثله الشخصي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة أيّاريمايو، عنّي األمني العام الفارو دي سوتو منّسقاً خاصّ 

 الفلسطينية.
 

آخرين يف انفجار يف بريوت. وعنّي األمني العام مبعوثاً خاّصاً لتنفيذ قرار جملس  20ويف شباطيفرباير، ق تل رئيس احلكومة اللبناين السابق، رفيق احلريري، و 
(، الذي دعا، ضمن تدابري أخرى، إىل انسحاب القوات األجنبية من البالد وتفكيك ونزع األسلحة من امليليشيات. وباإلضافة إىل 2014) 1559األمن 

نان، باستثناء رية من لبذلك، أوفد األمني العام فريقاً من اخلرباء العسكريني إىل لبنان يف هناية نيسانيأبريل للتحقق ما إذا ّ  سحب املعدات العسكرية السو 
السورية يف البالد. منطقة احلدود املتنازع عليها. وبعث األمني العام الفريق مرة أخرى يف حزيرانييونيه لتوضيح املزاعم حول مواصلة عمل عناصر املخابرات 

ماضيه العنيف. ويف إدانة اهلجوم، طلب جملس وقد أثار اغتيال السيد احلريري، قبل أشهر فقط من االنتخابات الربملانية، خماوف من أن لبنان سيعود إىل 
األمني العام، أّن  األمن من األمني العام أن يقّدم بالغا عن أسباب، ومالبسات، وعواقب اهلجوم. وارتقت بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق، اليت أوفدها

يق الدولية املستقلة لألمم املتحدة. ووفقاً إىل استنتان اللجنة من وجود أدلة على جلنة دولية أن حتقق، بشكل مستقل، يف اجلرمية. وأنشأ اجمللس جلنة التحق
ية اللبنانية يف قرار أشارت إىل تورط كل من املسؤولني اللبنانيني والسوريني يف اغتيال السيد احلريري، أصّر اجمللس على سوريا أال تتدخل يف الشؤون الداخل

1636 (2005 .) 
 

األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف هضبة اجلوالن مرتني خالل العام، وواصلت هيئة األمم وّ  متديد تفويض قوة 
 املتحدة ملراقبة اهلدنة  ساعدة كل من عمليات حفظ الّسالم يف مهامهم. 
لشرق األدم بتوفري اخلدمات التعليمية، والصحية، واالجتماعية ألكثر من أربعة وواصلت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف ا

 ماليني الجئ فلسطيين يعيشون داخل املخيمات وخارجها يف الضفة الغربية، وقطاع غزة، األردن.
 

ن للشعب الفلسطيين والعرب يف األراضي احملتلة، وخالل العام، قدمت اللجنة اخلاصة، املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسا
املعنية  مارسة احلقوق تقريرا إىل اجلمعية العامة بشأن الوضع  يف الضفة الغربية،  ا يف ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، ومرتفعات اجلوالن. وواصلت اللجنة 

 الثابتة للشعب الفلسطيين حبشد الدعم الدويل للفلسطينيني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 نزع السالح

 
 

، واصلت األمم املتحدة جهودها لتعزيز قضية نزع السالح، وخاصة يف جمال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل واألسلحة التقليدية. 2005يف عام 
ا أدى، وفقا ولكن،   التقليل من شأن تلك الفرص بسبب تعّمق اخلالفات بني الدول األعضاء بشأن عدد من القضايا األمنية ذات االهتمام العاملي، مم

وتنظيمية،  لألمني العام، إىل أزمة يف إطار مفاوضات نزع السالح املتعددة األطراف. وقد منعت هذه اخلالفات، اليت نشأت معظمها على مسائل إجرائية
ذاته، أنتهى املؤمتر االستعراضي لعام مؤمتر نزع السالح، وجلنة نزع السالح من القيام بأي عمل جوهرّي يف السنوات السابعة والرابعة على التوايل. وللسبب 

لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، الذي وقع يف أياريمايو، دون نتيجة إمجاع حول أي قضية جوهرية من جدول األعمال،  2005
قد يف أيلوليسبتمرب استبعد من وثيقته اخلتامية أّي رأي (، الذي ع  2005باإلضافة إىل أن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة )مؤمتر القمة العاملي لعام 

 موضوعّي بشأن نزع السالح ومنع االنتشار النووي. 
 

 أهنا العام من مبكر وقت يف أعلنت اليت الدميقراطية، الشعبية كوريا  جلمهورية النووية الربامج سيما وال معينة مثرية للقلق، حاالت بشأن الدويل القلق نشأ
 إىل العام األمني دعا اخللفية، هذه ظل ويف. اليورانيوم، اليت عّلقتها يف وقت مبكر من العام عملية حتويل استئناف قررت وإيران، اليت نووية، أسلحة صنعت
 لنزع اللتزاماهتا متثالاال على الدول اجلمعية دعت حني يف العاملي، النظام يف الزاوية حجر بوصفها النووي االنتشار حظر معاهدة لتنشيط تدابري اختاذ

 .ألّي سبب ضارة تكون قد اليت اإلجراءات وجتنب النووي، االنتشار وعدم السالح،



 
 اسرتاتيجية العام األمني أوجز العاملي، الشامل الدمار ألسلحة احملتمل االنتشار عن النامجة واالستقرار، للسالم حمتملة لتهديدات للتصدي اجلهود استمرار ويف
 القاعدة تنظيم مثل اإلرهابية املنظمات ضد املفروضة العقوبات تنفيذ ضرورة على األمن جملس أكد حني يف األسلحة، تلك على احلصول من اإلرهابيني ملنع

 النووية، للمواد املادية احلماية اتفاقية يف األطراف للدول مؤمتراً  الذرية للطاقة الدولية الوكالة عقدت النووية، املنش ت تشغيل على وللحفاظ. طالبان وحركة
 اتفاقية يف األطراف، للدول العاشرة تقّرر يف الدورة ويف تشرين الثاينينوفمرب،. النووية املنش ت لتشمل االتفاقية نطاق وّسعت من تعديالت اعتمد الذي
 ، وهو تاري 1997نيسانيأبريل عام  29 أن ،(الكيميائية األسلحة اتفاقية) األسلحة تلك وتدمري الكيميائية األسلحة واستعمال وختزين استحداث حظر
 .الكيميائية احلرب ضحايا ذكرى يوماً إلحياء باعتباره سنويا مالحظته سيتم التنفيذ، حيز االتفاقية دخول
 

جعل  معاهدة بشأن الن  إعداد من االنتهاء وبعد السالح، من خالية بأكملها اجلغرافية املناطق جعل يتعلق حبركة فيما إ ابية تطورات أيضا هناك وكان
 املعاهدات على املوقعة األطراف، للدول املؤمتراألول تناول. الذي   املفاوضة عليه على مدى سبع سنوات النووية، األسلحة من خالية آسيا الوسطى منطقة

 احمليط وجنوب آسيا شرق وجنوب الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية يكاوأمر  أفريقيا يف املناطق هذه إنشاء األربعة، والذي وقع يف مكسيكو سييت، القائمة
 النووية. األسلحة من خالية اجلنو ، واملناطق اجملاورة له، الكرة نصف أن يكون لفكرة الزخم رافع وبالتايل املناطق، تلك لتعزيز تعاونية طرق اهلادئ، واعترب

 اخلفيفة واألسلحة الصغرية األسلحة بانتشار املتعلقة األمنية املشاكل مع التعامل يف على الرتكيز األعضاء الدول حافظت التقليدي، السالح نزع جمال ويف
 الصغرية باألسلحة املشروعة غري للتجارة 2001 املتحدة لعام األمم مؤمتر قبل الذي ا عتمد من العمل برنامج إطار ويف واإلقليمية، الوطنية، املستويات على

 وتعقب حتديد من الدول لتمكني سياسياً  ملزم دويل صك العامة اجلمعية اعتماد الصدد، هذا يف األكرب التطور وكان. اجلوانب مجيع من اخلفيفة واألسلحة
 السمسرة معاجلة يف الدويل التعاون لتعزيز اخلطوات من مزيد اختاذ يف للنظر احلكوميني اخلرباء من جمموعة حددت اجلمعية كما  .فعال بشكل األسلحة هذه
 اليت املسامهة إىل االهتمام إيالء على الدويل اجملتمع وتشجيع والتنمية، السالح نزع بني العالقة تعزيز إىل اجلمعية وواصلت. األسلحة تلك يف املشروعة غري
 لأللفية. اإلمنائية األهداف لتحقيق سبيالً  السالح نزع جتعل أن ميكن

 

 )معاهدة موسكو(، 2002احلد من األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية لعام  معاهدة تنفيذ الروسي واالحتاد املتحدة الواليات واصلت الثنائي، الصعيد وعلى
كانون األوليديسمرب   31بتاري   3500و 3000 بني ما إىل املنشورة االسرتاتيجية النووية احلربية الرؤوس مستوى خفض الطرفان على  وجبها اليت وافق
2012. 

 
 
 فصل الثامنال

 قضايا سياسية وأمنية أخرى
 
 إهناء وتعزيز العامل، أثاء مجيع يف إرساء الدميقراطية يف دعم  لهودها املتعلقة واألمنية السياسية املسائل يف بالنظر املتحدة األمم واصلت ،2005 عام يف

 .اخلارجي للفضاء السلمية واالستخدامات للمنظمة، اإلعالمية واألنشطة االستعمار،
. اهلدف هذا لدعم املتحدة األمم أنشطة وتعزيز أفضل تنسيق وإىل العامل، أثاء مجيع يف الدميقراطية واملبادئ املمارسات وتعزيز تشجيع يف املنظمة استمرت

 العامل. واستمرت أثاء مجيع يف الدميقراطية لتعزيز طوعي استئماين صندوق وهو للدميقراطية، املتحدة األمم صندوق إنشاء العام األمني أعلن متوزييوليو، يف
 من اهلندي، واحمليط األطلسي احمليط وجنوب اجلنوبية، القطبية القارة يف وخاصة املنطقة، يف واالستقرار واألمن السالم لضمان تدابري لتعزيز أيضا اجلهود
 والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن تنفيذ حبالة املعنية اخلاصة اللجنة واستعرضت. األغراض هلذه أنشئت اليت املخصصة، العامة اجلمعية جلان خالل

  قبل الشعوب املتبقية وغري املتمتعة باحلكم الذا . من املصري تقرير يف إطار ممارسة سيما وال ،1960 عام إعالن تنفيذ يف التقدم املستعمرة
 



 وإجراء ونيوزيلندا، توكيالو بني حر ارتباط معاهدة مشروع نيوزيلندية، على وهو إقليم حتت إدارة لتوكيالو، الوطنية التمثيلية اهليئة العام، وافقت وخالل
 نوع لتقييم اخلاصة بزيارة لربمودا خالل العام، تلبية لدعوة جلنة االستقالل هناك، اللجنة وقامت .2006 عام يف  وضع اإلقليم يف التغرّي  على استفتاء
 جبل على للحوار اجلديد الثالثي املنتدى يف أيضاً  تقدماً  وأ حريز. وضعه املستقبلي يف حتديد اإلقليم ملساعدة تقدميها املتحدة األمم لنظام ميكن اليت املساعدة
 .طارق
 اإلعالم إدارة وأن قد اكتملت، ،2002 عام يف بدأت إلدارة األمم املتحدة لإلعالم واليت التوجيه إعادة عملية أن العام األمني أبلغ املعلومات، جمال ويف

 يف اإلقليميّ  املتحدة األمم معلومات مركز قّدم حني ويف. واليت كانت حتت سلطته 2002لعام  لألعمال الشامل االستعراض املذكورة يف نفذت اجلوانب
 ذلك من بدالً  واقرتح مناطق حمورية، يف املعلومات مراكز لرتشيد خطته العام األمني راجع الغربية، ألوروبا معلومات كمركز  كبرياً   تقّدماً  بلجيكا، بروكسل،
 العام األمني وعنّي . أخرى مراكز لدعم منطقة كل  يف رئيسية مراكز تعزيز خالهلا من ميكن واليت اإلعالم، لدوائر احلالية الشبكة اسرتاتيجية تقومي إعادة

: املتحدة األمم تعزيز بشأن 2002 لعام تقريره يف ط رحت اليت التوصيات مع كتبيةامل السياسات ملواءمة املتحدة األمم ملكتبات جديدة اسرتاتيجية اجتاهات
 .التغيريات من املزيد إلجراء برنامج
 

 القائمة التهديدات يف النظر إىل واالتصاالت، املعلومات جمال يف التطورات يف كانون األوليديسمرب خبصوص قرار ودعت اجلمعية الدول األعضاء، يف
 هيئات الدويل، شجعت اجلمعية العامة األمن سياق يف والتكنولوجيا العلم دور ويف قرار آخر يف كانون األوليديسمرب حول. املعلومات أمن جمال يف واحملتملة
 .سلمية ألغراض والتكنولوجيا العلم تطبيق لتعزيز قائمة، والياتٍ  إطار يف املتحدة، األمم
 

 واستمر. اخلارجيّ  الفضاء باستكشاف املعينّ ( 1999)لألمم املتحدة  توصيات املؤمتر الثالث تنفيذ يف اخلارجي للفضاء السلمية االستخدامات جلنة ونظرت
 . الغرض هلذا أنشئت اليت العمل باإلضافة إىل أعمال فرق والدولية، اإلقليمية اجلهود خالل من األعضاء الدول قبل من التوصيات تنفيذ
 

 .واخلمسني الثالثة دورهتا الذري اإلشعاع ب ثار املعنية العلمية املتحدة األمم جلنة عقدت
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الجزء الثاني
 حقوق اإلنسان

 
 الفصل األول

 تعزيز حقوق اإلنسان
 
 
 لتعزيز الفرعية واللجنة الفرعية، وهيئتها اإلنسان حقوق وجلنة قانونّياً، آلّيات ملزمة عن طريق مبادرات خالل من اإلنسان حقوق ع ززت ،2005 عام يف

 من واملساعدة االستشارية ووّفر اخلدمات والتنفيذ، بالتنسيق أنشطته اإلنسان حلقوق الساميّ  املتحدة األمم مفوض مكتب وواصل. اإلنسان حقوق ومحاية
 .التقين التعاون برنامج خالل
 

الذي  اإلنسان، حقوق جمال يف للتثقيف العامليّ  الربنامج بدأ ،(1995-2004) اإلنسان حقوق جمال يف للتثقيف املتحدة األمم عقد ختام ملتابعة ونتيجة
 األوىل الربنامج ملرحلة املنقحة العمل خطة اجلمعية اعتمدت ذلك، وبعد. 2005 كانون الثاينييناير عام  1 يف ،2004عنه اجلمعية العامة يف  أعلنت

 اقرتح املوحد، ونظامها املتحدة األمم عمل حتسني لزيادة اإلصالحيّ  برناجمه إطار ويف .والثانوية االبتدائية املدارس نظم على تركز واليت ،(2007-2005)
بقضايا هبا  تتعامل اليت اجلدية بنفس اإلنسان حقوق قضية اختاذ من املنظمة لتمكني أصغر دائمة هبيئة اإلنسان حقوق جلنة استبدال يتم أن العام األمني
 اإلنسان، حلقوق العامليّ  االحرتام مشحوناً بتعزيز اإلنسان حقوق جملس العام، األمني اقرتاح على بناءاً  أنشأت اجلمعية، ويف أيلوليسبتمرب،. والتنمية األمن

 األمم مفوض مكتب وجه السياق، نفس ويف. املتحدة األمم منظومة داخل اإلنسان حقوق وتعميم االنتهاكات، ومعاجلة للجميع، األساسية واحلريات
 احلقوق لتعزيز اإلنسان حقوق ملراقبة األخرى اهليئات وواصلت. املستقبل يف للعمل اسرتاتيجية رؤية حتدد عمل خطة بملعداد اإلنسان حلقوق السامي املتحدة



 والعمال األطفال حقوق ومحاية املرأة، ضد والتمييز العنصري التمييز على للقضاء إجراءات واختذت والثقافّية، واالجتماعّية واالقتصاديّة، والسياسّية، املدنّية،
 .املهينة الالإنسانية أو القاسية املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ملمارسة حد وضع وإىل أسرهم، وأفراد املهاجرين

 
(، الذي أ علن عنه يف عام 2001-2010أجل أطفال العامل )وشهد العام أيضاً استعراض منتصف املدة الشامل للعقد الدويّل لثقافة السالم والالعنف من 

ه بادية للعيان. ويف  . وأوصى املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة باختاذ تدابري لتظل املرحلة الفاصلة بني منتصف العقد واستكمال1998
 21ة تعزيز احلركة العاملية لثقافة السالم، ودعت الدول األعضاء إىل االحتفال ب كانون األوليديسمرب، أكدت اجلمعية أن اهلدف للعقد هو زياد

 أيلوليسبتمرب من كل عام باليوم العاملّي للسالم، ويوم لوقف إطالق النار والالعنف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 حماية حقوق اإلنسان

 
 

ة ، واصلت األمم املتحدة تركيز االهتمام على محاية حقوق اإلنسان ضمن اإلطارات املدنية والسياسية ويف اجملاالت االقتصادية واالجتماعي2005يف عام 
لدويّل الثاين للشعوب األصلّية يف والثقافية. وحققت اجلهود اجلارية لزيادة تأمني حقوق الشعوب األصلّية تقدماً مع اعتماد اجلمعية العاّمة لربنامج عمل العقد ا

كانون الثاينييناير حتت موضوع "شراكة من أجل العمل والكرامة". وتواصل التقّدم مع أنشطة املتابعة لتنفيذ إعالن   1العامل؛ والذي دخل حّيز التنفيذ يف 
. ويف 2001لعنصرّي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب لعام ديربان وبرنامج عمله، والذي ا عتمد يف املؤمتر العاملّي ملكافحة العنصرية والتمييز ا

املديّن على حياة الشعوب،  شباطيفرباير، أّكد اخلرباء املستقّلون واملعنيون برصد أنشطة املتابعة عي التأثري امللموس لإلجراءات اليت تتخذها احلكومات واجملتمع
رى كّل  س سنوات لت  نفيذ اإلعالن. ودعوا لوضع خطة الستعراض   

 



ليهودّي، ويف االحتفال بالذكرى السنوية الستني لتحرير معسكرات االعتقال النازية، أكدت اجلمعية أن احملرقة، واليت أسفرت عن مقتل ثلث الشعب ا
كانون الثاينييناير يوماً دولياً   27ني باإلضافة إىل عدد ال ـصى من األقلّيات األخرى، بقت حتذيراً من خماطر الكراهية والتعّصب والعنصرية، وقامت بتعي

العام إىل جملس األمن  إلحياء ذكرى ضحايا احملرقة. وكدليل على قلق املنظمة املتزايد بشأن رعاية األطفال الذين يقعون يف حاالت النزاع املسلح، قّدم األمني
. ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، أدان اجمللس بشدة، يف بيان يف خطة عمل لتطبيق فّعال لقواعد ومعايري محاية حقوق الطفل يف هذا الصدد دولياً 

االقتصادّي شباطيفرباير، جتنيد واستخدام اجلنود األطفال من قبل أطراف النزاع املسلح، وحّثت على أن تتوقف هذه املمارسات فوراً. واعتمد اجمللس 
ألساسية املتعلقة حبق ضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويّل والقانون األساسّي الدويّل واالجتماعّي، يف متوزييوليه، املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية ا

قوق اإلنسان يف االنتصاف واجلرب، والذي أنشأ إطاراً قانونياً اللتزامات الدول وحقوق الضحايا يف إقامة العدل. ويف أعمال ذات صلة، اعتمدت جلنة ح
 لقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل مكافحة اإلفالت من العقاب.جمموعة حمّدثة من املبادئ املتع

 
 ، قام جملس حقوق اإلنسان وهيئته الفرعية: اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، بملنشاؤ واليات جديدة خلرباء مستقلني ومعنيني2005يف عام 

نشاء واليات إضافية ملقررين خاصني من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أثناء مكافحة أعمال بقضايا األقليات وحق الشعوب يف التضامن الدويّل. وّ  إ
السالم  اإلرهاب، ومن أجل إجراء دراسات بشأن التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأسرهم، ومسائلة الكوادر الدولية املشرتكة يف عمليات دعم

وقام املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون واخلرباء املستقلون بدراسة عدة قضايا، من اليم األخرى ألسباب بيئية. والتبعات القانونية الختفاء الدول واألق
عدامات بغري حماكمة؛ إلل السلطة القضائية؛ واالعتقاد؛ وأنشطة املرتزقة؛ واستقالمناط املعاصرة للعنصرية؛ وحقوق املهاجرين؛ وحرية الدين وااألبينها، 

سلحة اخلفيفة؛ ألسلحة الصغرية واألنسان املرتكبة بواسطة اإلرهاب؛ ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان واإلدعاءات بالتعذيب؛ وحرية التعبري؛ وحقوق ااالو 
نسان والفقر إلقوق انسان؛ وحإلوالفساد وأثره على التمتع حبقوق ا وآثار برامج التكّيف اهليكلي والديون اخلارجية على حقوق اإلنسان؛واحلق يف التنمية؛ 

ئق؛ واحلق يف التعليم؛ واملمارسات غري املشروعة املرتبطة باملنتجات والنفايات السمية واخلطرة؛ واحلق يف الصحة الاملدقع؛ واحلق يف الغذاء؛ واحلق يف السكن ال
طفال املتأثرين بالنزاعات ألباحية؛ واإلالبغاء ويف املواد ا طفال يفألل االطفال واستغألطفال؛ وبيع األوالنفسية؛ والعنف ضد املرأة؛ والعنف ضد ا بدنيةال

 .صليةألساسية للشعوب األنسان واحلريات اإل؛ وحقوق الحةاملس
 

لتعسفّي كما تناولت الفرق العاملة مشاكل التمييز العنصري اليت تقع على األشخاص املنحدرين من أصل أفريقّي والتمييز ضد األقليات واالحتجاز ا
 االختفاء القسرّي أو غري الطوعّي، واحلق يف التنمية، وأساليب عمل وأنشطة الشركات عرب الوطنية، واألمناط اجلديدة للرق وحقوق الشعوبوحاالت 
 األصلية.

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 انتهاكات حقوق اإلنسان

 
 



 االقتصاديّ  واجمللس العامة، اجلمعية قبل من البلدان من عدد يف الدويلّ  اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق املزعومة االنتهاكات ، متت دراسة2005يف عام 
 وع ّينوا مستقلون وخرباء العام، لألمني خاصون وممثلون خاصون، ومقررون اإلنسان، حقوق ومحاية لتعزيز الفرعية واللجنة اإلنسان، حقوق وجلنة واالجتماعّي،
 .املزاعم لدراسة هذه

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 الجزء الثالث
 قضايا اقتصادية واجتماعية



 
 الفصل األول

 السياسة اإلنمائية والتعاون االقتصادي الدولي
 

 ينخفض أن املتوقع من ولكن كان ،2004 عام يف %4من العام السابق، والذي سجل  أبطأ بوترية ولكن ،2005 عام يف العاملي االقتصادي النمو استمر
 أظهرت عالمات فقدان النامية البلدان بعض أن من الرغم على املتقدمة، االقتصادات يف الرتاجع إىل يعزى التباطؤ هذا من الكثري وكان %.3حوايل  إىل

 النمو دفع على قادراً  يكون ال قد املتحدة، الواليات وهو اقتصاد العامل، يف للنمو الرئيسيّ  احملّرك أن على مؤشراً  العامليّ  االقتصاد يف التباطؤ وكان. الدفع
 .معتدالً  أظهر تباطؤاً  ومنو اليابان الركود من يف حالة اليورو فيه كان  الذي الوقت يف العامل، من أخرى أجزاء من دعم دون العامليّ 
 

املستوى يف  الرفيع اجلمعية العاّمة اجتماع الذين حضروا العامل زعماء كما اعتمد  ،2005 عام يف العامليّ  األعمال جدول رأس على التنمية قضايا وكانت
 اجلوانب يف املستدامة التنمية وأن ذاته حد يف أساسيّ  هدف التنمية بأن واعرتفوا ،"2005 العاملية لعام القمة نتائج" (47 ص انظر) أيلوليسبتمرب
 .املتحدة األمم ألنشطة العام اإلطار يف أساسياً  عنصراً  تشّكل والبيئية واالجتماعية االقتصادية

 
 واعتمدت النامية، الصغرية اجلزرية للدول املستدامة التنمية أجل من العمل برنامج تنفيذ الستعراض الدويلّ  االجتماع املتحدة األمم عقدت العام، وخالل

 .النامية الصغرية اجلزرية للدول املستدامة التنمية أجل من العمل برنامج تنفيذ موريتانيا ملواصلة اسرتاتيجية وإعالن
 

 دعت كما.  املعلومات جمتمع حول تونس عمل وبرنامج التزام اعتمد الذي املعلومات، جملتمع العاملية القمة من الثانية املرحلة يف املتحدة األمم عقدت كما
 وكان ذلك من عاملّياً، مرفقاً  باعتباره اإلنرتنت بأمهية الوعي مستوى رفع يف للمساعدة املعلومات، جملتمع العامليّ  اليوم أياريمايو 17 إعالن إىل اجلمعية
 .الرقمّية الفجوة سد سبل باإلضافة إىل القمة، مؤمتر يف   تناوهلا اليت املسائل

 
 حدد والذي تنفيذه، وخطة جوهانسربغ إعالن سيما وال ،2002 املستدامة لعام للتنمية العاملي القمة مؤمتر نتائج إىل تنفيذ املستدامة التنمية جلنة وارتقت

 ا عتمد الذي العامل، أثاء مجيع يف املستدامة التنمية أجل من عمل برنامج وهو القرن احلادي والعشرين، أعمال جدول تنفيذ لتكثيف واألهداف اإلجراءات
 بشأن قراراً  اللجنة اعتمدت ،(أعاله انظر) املستوى الرفيع االجتماع يف اجلمعية العاّمة من وإسهاماً  .والتنمية البيئة حول 1992 لعام املتحدة األمم مؤمتر يف

-2004 واملستوطنات اإلنسانّية، واليت ت عد مواضيع برناجمها املتعدد السنوات خالل الصحي والصرف باملياه املتعلقة واألهداف التنمية أهداف تنفيذ تسريع
 من للتعليم املتحدة األمم عقد وأطلقت. للقروض الصغرية دولّية كسنة  2005 عامب املتحدة األمم احتفلت بالتنمية، صلة ذات أخرى وكأنشطة. 2005
 األمم بعقد التقيد الدويلّ  اجملتمع وواصل (.2005-2015" )احلياة أجل من املاء" للعمل الدويلّ  والعقد ،(2005-2014) املستدامة التنمية أجل

 وحتقيق األهداف العامل، أثاء مجيع يف الكليّ  الفقر من احلد الفقر وإىل على القضاء إىل يهدف والذي ،(1997-2006) الفقر على للقضاء املتحدة
 العاقد، قراراً حول جانبها من اجلمعية واعتمدت .2015لأللفية بتقليل نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقر شديد إىل النصف حبلول عام  اإلمنائية
الفقر يف أفريقيا، والبلدان األقل منواً، والبلدان النامية غري  حمددة ملكافحة الفقر، باإلضافة إىل مبادرات على للقضاء عاملّية وسياسات استجابة على والرتكيز

  الّساحلية، والدول اجلزرية.
 
راض العاملّي الشامل لتنفيذ برنامج لالستع املستوى رفيع اجتماع عقد العامة اجلمعية قررت خاّصة، أوضاعاً  تواجه اليت بالبلدان يتعلق فيما أخرى إجراءات ويف

 لعام دورته من واحد يوم لتكريس املستدامة التنمية جلنة بقرار . ور ّحب2016يف عام  2010-2001العمل لصاحل البلدان األقل منواً يف منتصف العقد 
 .اسرتاتيجية موريتانيا تنفيذ الستعراض 2006
 .الفقرية اجلبلية البلدان عن العام األمني وتقرير الساحلية، غري النامية البلدان لوزراء السادس السنويّ  االجتماع نتائج اجلمعية الحظت ذلك، إىل وباإلضافة



 
 

 الفصل الثاني
 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية

 
 األمم برنامج خالل من انتقالية، وذلك  رحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان النامية للبلدان مساعدات إمنائية تقدمي املتحدة األمم واصلت ،2005 عام يف

مليار  5.1، 2005يف  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج إيرادات وقد بلغت. الفنية املساعدة لغرض التمويل املركزية لألمم املتحدة اإلمنائي، وهو هيئة املتحدة
 دوالر، مليار 4.4 قد بلغ 2005 عام يف دعمه وتكاليف الربنامج أنشطة اإلنفاق لسائروكان إمجايل . 2004 عام عن %21 قدرها بزيادة دوالر، أي
 املنفذ من قبل الربنامج خالل من ق دمت مليار دوالر 48.4أخرى  مصادر عرب املمّول التقين التعاون ومشل. السابق العام دوالر يف مليار 3.6 مع باملقارنة

 خالل من دوالر مليون 27.3و الدولية، للشراكات املتحدة األمم صندوق خالل مليون دوالر من 170.5و واالجتماعية، االقتصادية إدارة الشؤون
 صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية. 

 
 .آبيأغسطس 15 يف تبدأ سنوات، أربع وملدة اإلمنائي املتحدة األمم رئيساً لربنامج درويش السيد كمال تعيني العامة اجلمعية أكدت أياريمايو، يف
 

 بشأن 250ي59 لقرار اجلمعية العامة الكامل التنفيذ أجل من السليمة، على هيئة مصفوفة، اإلدارة عملية تقريراً عن يف أياريمايو العام وقدم األمني
 وتضمنت. 2004املتحدة لعام  األمم ع هبا منظومةالتنفيذية من أجل التنمية اليت تضطل االستعراض الشامل الذي  ري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة

 واألطر اإلجراءات تلك عن مسؤولة حمددة وهيئات األهداف، واإلجراءات اليت  ب اختاذها ملتابعة تلك املتحدة، األمم ملنظومة تنفيذ أهداف املصفوفة
 .ح ققت اليت النتائج عن حتليلي وإصدار إبالغ املصفوفة، حتديث العام األمنيمن  واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب متوزييوليه، ويف. لتنفيذها الزمنية

 35.5مليون دوالراً، متجاوزاً األهداف املعتمدة للسنة بنسبة  888.2وسّجل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع رقماً قياسياً يف تنفيذ املشاريع برصد 
لتنفيذّي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائّييصندوق األمم املتحدة للسكان على خطة عمل الستعادة صالحية مكتب يف املائة. ويف أيلوليسبتمرب، وافق اجمللس ا

 األمم املتحدة خلدمات املشاريع كطرف منفّصل وذي متويٍل ذاّ  يف منظومة األمم املتحدة.
 

لتعزيز  1978يف اجتماع أياريمايو، التقدم يف تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس لعام استعرضت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
امة برنامج األمم املتحدة وتنفيذ التعاون التقين بني البلدان النامية واسرتاتيجية االجتاهات اجلديدة هلذا التعاون. ويف كانون األوليديسمرب، دعت اجلمعية الع

م املتحدة االستئماين للتربعات لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لصندوق األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اإلمنائّي إلعادة تسمية صندوق األم
 اجلنوب، وأن يتّم تعيينه الّصندوق االستئمايّن الرئيسّي لألمم املتحدة لتعزيز ودعم فيما بني بلدان اجلنوب واملبادرات الثالثية.

 
 144متطوّع ينّفذون مهاماً يف  8122األمم املتحدة، الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائّي، للسنة التاسعة على التوايل، مع وتوّسع برنامج متطوعي 

(، دعت مؤسسات وهيئات منظومة األمم املتحدة لدمج العمل 2001دولة. ويف قرار كانون األوليديسمرب بشأن متابعة السنة الدولية للمتطوعني )
 ّي  ختلف أشكاله يف السياسات والربامج والتقارير.التطوع

للوضع االسرتاتيجّي ويف كانون الثاينييناير، نظر اجمللس التنفيذّي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائّي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف مزيد من اخليارات 
كمنظمة مستقلة ترّكز على احلّد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أقل البلدان ومنوذن األعمال التجاريّة للصندوق يف املستقبل، وقرر احلفاظ عليه  

واليت اقرتحت إعداد صندوق صندوق استئمايّن لالستثمار  2007-2005منّواً. ويف أياريمايو، قّدم مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائّي خطة العمل لعامي 
 يف البلدان األقل منواً.

 



 
 
 
 

 

 

 

 الفصل الثالث

 المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة

 
 

ة. ، واصلت األمم املتحدة، عرب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تعبئة وتنسيق املساعدات اإلنسانية هبدف االستجابة حلاالت الطوارئ الدوليّ 2005يف عام 
وكاالت األمم املتحدة من أجل أنغوال، وبنني، وبوروندي، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والشيشان، وإبان العام، أ طلقت النداءات موحدة ومشرتكة بني 

لبحريات العظمى، واجلمهوريات اجملاورة التابعة لالحتاد الروسي، والكونغو، وكوت ديفوار، وجيبو ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وإريرتيا، ومنطقة ا
وغيانا، ومنطقة احمليط اهلندي، وماالوي، والنيجر واألراضي الفلسطينية احملتلة، والصومال، وجزء من إقليم جنوب آسيا، والسودان، وغواتيماال، وغينيا، 

 7.6ت وأوغندا، وبعض مناطق غرب ووسط أفريقيا. وقد تلقى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تربعات ألجل املساعدة يف حاالت الكوارث الطبيعية بلغ
 ر دوالر.مليا
 

 بيساو وهاييت يف تطوير برامج طويلة األجل لدعم هذه البلدان.-استمرت الفرق االستشارية املخصصة لبوروندي وغينيا
، 1994كانون الثاينييناير(، استعراض اسرتاتيجية وخطة عمل يوكوهاما لعام   22-18واختتم املؤمتر العاملّي للحد من الكوارث )كو ، هيوغو، اليابان، 

: بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث. ومشل اإلطار أهدافاً إسرتاتيجية وإجرارات ذات 2015-2005عتمد إعالن وإطار عمل هيوغو وا
عشر القادمة. الأولوية هتدف إىل خفض اخلسائر النامجة عن الكوارث، من أرواح وثروات اجتماعية واقتصادية وبيئية يف اجملتمعات والبلدان خالل السنوات 

 وأصدر املؤمتر أيضاً بياناً مشرتكاً عن اجللسة اخلاّصة بكارثة احمليط اهلندي: احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر أمناً. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 التجارة الدولية والتمويل والنقل

 
 

. وكان التباطؤ 2004% يف عام 11%، من 7.1معتدل مع اففاض حجم الصادرات العاملّية إىل ، تباطأ منو التجارة العاملّية بشكل 2005يف عام 
لت جتارة سريعة النمو واضحاً بشكل خاص يف االقتصادات املتقدمة. ونقيضاً لذلك، فملن العديد من البلدان النامية واالقتصادات اليت متّر  رحلة انتقالّية سج

مما كانت عليه يف السنوات السابقة. ويف الواليات املتحدة، تباطأ منو حجم الواردات يف حني تباطأ االقتصاد مع نضون الدورة نسبياً، وإن كان بوترية أبطأ 
الواردات منو  االقتصادية، وسجل امليزان التجارّي للبضائع عجزاً قياسياً على الرغم من سرعة منو حجم الّصادرات. ومن بني البلدان النامية، فاق منو

األساسية حول  لصادرات يف أمريكا الالتينية وجنوب آسيا. وواصلت أسعار السلع األساسية يف الزيادة، مما أدى إىل زيادة عائدات التصدير ملصدري السلعا
 العامل.
 

دوالر. كما القت التحويالت من  مليار 483.4إىل  2005ازدادت التحويالت الصافية للموارد املالية من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة يف عام 
مليار دوالر. وإشارة إىل أن التجارة كانت يف كثري من احلاالت املصدر  95.5االقتصادات اليت متر  رحلة انتقالية منطاً مماثاًل، حيث بلغت ما يقّدر بنحو 

إىل األسواق، القواعد املتزنة، ومرافق التكّيف املناسبة، وبرنامج املساعدة اخلارجّي األهّم لتمويل التنمية، كررت اجلمعية العامة الدور الذي لعبه تعزيز الوصول 
 على حكم منفتح، وغري وبناء القدرات الفنّية. وأكّدت جمدداً على قيمة التعددية يف النظام التجاري العاملّي، وااللتزام بنظام عاملّي متعدد األطراف، قائمٍ 

 على أن النظام املايّل الدويّل ينبغي أن يعزز النمو االقتصادّي ودعم التنمية املستدامة، والقضاء على اجلوع والفقر، متييزّي، ومنصٍف جتاريّاً. وأكّدت أيضاً 
وأخرياً،  العدالة والشمولية.واعرتفت باحلاجة إىل تعزيز متاسك وإدارة واتساق األنظمة النقدية واملالية والتجارية الدولية، فضالً عن احلاجة إىل ضمان االنفتاح و 
ئية لأللفية، اليت اعتمدهتا شددت اجلمعية على أمهية حتّمل أعباء الديون وختفيف عبئها لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولّياً،  ا فيها األهداف اإلمنا

 .2000اجلمعية العاّمة يف عام 
االقتصادّي واالجتماعّي ومؤسسات بريتون وودز )جمموعة البنك الدويّل وصندوق النقد ويف نيسانيأبريل، ناقش االجتماع الثامن الرفيع املستوى بني اجمللس 

مونتريي، الذي ا عتمد يف  الدويّل(، ومنظمة التجارة العاملّية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، االتساق والتنسيق والتعاون يف سياق تنفيذ توافق آراء
. ويف حزيرانييونيه، عقدت اجلمعية احلوار الرفيع املستوى الثاين بشأن متويل التنمية يف إطار "توافق آراء مونتريي: 2002ية لعام املؤمتر الدويّل لتمويل التنم

 .(67نظر ص حالة التنفيذ واملهام املستقبلّية". وكان احلوار يف إطار التحضري للدورة االستثنائية الستني للجمعية العامة بشأن متويل التنمية )أ
 

لتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج واعتمد جملس التجارة والتنمية، واهليئة اإلدارية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، االستنتاجات املتفق عليها بشأن استعراض ا
شطة األونكتاد. واعتمد اجمللس كذلك ، واعتمدا أيضاً قراراً بشأن استعراض التعاون التقين لألن2010-2001العمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد 



قد مؤمتر األونكتاد الثاين استنتاجات أخرى بشأن التنمية االقتصاديّة يف أفريقيا: دور االستثمار األجنيب املباشر يف النمو والتنمية، واختذ قراراً بشأن مكان ع
 عشر.

مليون  22.1% لتصل إىل 4.7التجارة العاملية، بزيادة مساعدته التقنية بنسبة  وقام مركز التجارة الدولية، الذي يعمل باالشرتاك مع األونكتاد ومنظمة
 دوالر.

 
 .2005أيلوليسبتمرب عام  1ويف أياريمايو، أقّرت اجلمعية تعيني سوباتشاي بانيتشباكدي أميناً عاماً لألونكتاد ملدة أربع سنوات اعتباراً من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 واالجتماعية اإلقليميةاألنشطة االقتصادية 

 
 

امت ، واصلت جلان األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس تقدمي التعاون التقين،  ا يف ذلك اخلدمات االستشارية، إىل الدول األعضاء فيها. كما ق2005يف عام 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بتشجيع الربامج واملشاريع وتوفري التدريب من أجل تعزيز بناء القدرات الوطنية يف ش  القطاعات. وقد عقدت اللجان األربعة: 
لدورات العاديّة خالل واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر  آسيا، ا

 . 2006م ولكن من املقرر بأن جتتمع يف عام السنة. ومل جتتمع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكارييب خالل العا
 

رئيسية. ويف واستمر األمناء التنفيذيون للجان باالجتماع على ثو دورّي من أجل تبادل وجهات النظر وتنسيق األنشطة واملواقف حول قضايا التنمية ال
تنفيذيني حول موضوع: "حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً،  ا فيها متوزييوليه، أجرى اجمللس االقتصادّي واالجتماعّي حواراً تفاعلّياً مع األمناء ال

 األهداف الواردة يف إعالن األلفية: منظور إقليمي".
جبل طارق. وكان  مضيق وخالل العام، واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألوروبا التعاون يف مشروع الربط القاري بني أوروبا وإفريقيا عرب

داخلية عن تفتيش التعاون والتقدم يف املشروع مرّحباً من قبل اجمللس. وحثت اجلمعية العامة، بعد أن نظرت يف التقرير الذي أعده مكتب خدمات الرقابة ال
قتصادية ألوروبا يف السياسات الداخلية اليت أدت إىل مكاتب اللجنة االقتصاديّة ألفريقيا اإلقليمية، على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير. وحبثت اللجنة اال

مل للقيام بملصالح زيادة موارد التنمية ودور التعاون اإلقليمّي يف متويل التنمية. ويف كانون األوليديسمرب، عقدت اللجنة دورة خمصصة اعتمدت فيها خطة ع
 داخلّي. 

 
ادئ قوانيناً منّقحة ملؤسساهتا اإلقليمية لتخضع خطط عملها ملراجعة وموافقة حكومية ودولية. كما واعتمدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهل

ية، وافق أنشأت اللجنة مركز تدريب آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل التنمية. ويف حدث آخر ذي صلة باللجان اإلقليم



دمشق حول حتقيق األهداف اإلمنائية    اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكارييب، واختذ قراراً بشأن إعالناجمللس على قبول أملانيا كعضو يف
 لأللفية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط

 
 

من قبل العديد من هيئات األمم  2005املتجددة واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف عام  متت مناقشة تطوير حلول الطاقة من خالل تعزيز مصادر الطاقة
الصحي، واملستوطنات  املتحدة،  ا يف ذلك جلنة التنمية املستدامة، اليت أكملت دورهتا التنفيذية األولّية، اليت امتدت لعامني، حول موضوع املياه، والصرف

 البشرية.
 

. و ّ  مناقشة 2005لبلدان املتقدمة والدول النامية، املتعلقة بالطاقة، الرتكيز الرئيسّي للعديد من أنشطة األمم املتحدة يف عام وكانت خماوف كالً من ا
أكتوبر، واملؤمتر يين األولقضايا الطاقة املتجددة يف عدد من احلوارات الدولّية،  ا يف ذلك ندوة األمم املتحدة حول الطاقة املائية والتنمية املستدامة يف تشر 

 الدويّل للطاقة املتجددة يف تشرين الثاينينوفمرب، واللذان ع قدا يف بكني، الصني.
 

، منح جائزة نوبل للسالم للوكالة الدولّية للطاقة الذريّة ومديرها العام، الّسيد حممد الربادعي، جلهودمها يف منع استخدام 2005وكان من أبرز أحداث عام 
اجلمعية  لألغراض العسكرية، والتأكد من استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية بطريقة آمنة. وقال املدير العام للوكالة يف خطابه السنوّي أمامالطاقة النووية 

 العامة يف تشرين األوليأكتوبر أن الطاقة النووية تعاود الظهور بطريقة مل يتوقعها إال القليل.
 



. وتعاونت عدة أقسام 2015إىل  2005بداية العقد الدويّل للعمل "املاء من أجل احلياة"، من  2005عام وبعد عدة سنوات من التخطيط، شهد 
منظمة األمم املتحدة املعنية باملوارد  ووكاالت من األمم املتحدة على برامج لتطوير موارد أفضل ملياه الشرب، ودمج حلول إدارة املياه جلميع الشعوب. وقامت

 جلهود وحتديد قائمة بأولويات للعقد.املائية بتنسيق ا
 

ير ونشر البيانات واختذ مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمّي الثامن لرسم اخلرائط  لألمريكتني، والذي ع قد يف متوزييوليو و آبيأغسطس العمل على مواصلة تطو 
 البلدان يف األمريكتني.املكانية، وعلى اسرتاتيجيات السياسة جلعل البيانات اخلرائطية يف متناول مجيع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 البيئة والمستوطنات البشرية

 
 

لزمة قانوناً وأنشطة برنامج األمم املتحدة ل2005يف عام 
 
 لبيئة.، واصلت األمم املتحدة واجملتمع الدويل العمل من أجل محاية البيئة من خالل الصكوك امل

 
ّية للدعم التكنولوجي وبناء واعتمدت الدورة الثالثة والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة واملنتدى البيئي الوزارّي العاملّي السادس خطة بايل االسرتاتيج

حّدثة لربنامج األمم املتحدة للبيئة. واعتمد جملس اإلدارة أيضاً على اختاذ قرا
 
رات بشأن تعزيز االستجابة للطوارئ البيئية، وتطوير القدرات والسياسة املائية امل



؛ وإدارة املواد الكيميائية؛ والفقر والبيئة؛ 2004الوقاية من الكوارث والتأهب هلا، وأنظمة اإلنذار املبكر وذلك يف أعقاب كارثة تسونامي احمليط اهلندي عام 
 واملساواة بني اجلنسني يف جمال البيئة. 

 
م ة للنظم اإليكولوجية، وهو تقييم دويّل على مدى أربع سنوات لتقييم حالة النظم اإليكولوجية الرئيسية وصالهتا مع رفاه اإلنسان، يف عاواكتمل تقييم األلفي

منطقة مياه  66 ، وصدر تقريران عن النظم اإليكولوجية. واكتمل أيضاً التقييم العاملّي للمياه الدولّية، الذي درس املياه وأسباب املشاكل البيئية يف2005
ئة البحرية،  ا يف ذلك دولية، ون شرت عدة تقارير عن نتائجه. وع قدت ورشة العمل الدولّية الثانية بشأن العملية املنتظمة إلعداد التقارير وتقييم حالة البي

يف تشرين الثاينينوفمرب، أّيدت اجلمعية استنتاجات ورشة العمل، اجلوانب االجتماعّية واالقتصاديّة، واملعروفة باسم التقييم البحرّي العاملّي، يف حزيرانييونيه. و 
 وقررت إطالق محلة "تقييم التقييمات"، إىل أن تكتمل يف غضون عامني.

 
ول لألطراف شباطيفرباير، وع قد املؤمتر األ 16حيز التنفيذ يف  1992ودخل بروتوكول مونرتيال التفاقية األمم املتحدة اإلطاريّة بشأن تغري املناظ لعام 

، بشأن امللوثات العضوية 2001للربوتوكول يف تشرين الثاينينوفمرب و كانون األولي ديسمرب. وع قد االجتماع األول ملؤمتر األطراف التفاقية استكهومل لعام 
 الدائمة، يف أيّاريمايو.

 
ومنظومة األمم املتحدة، واجلهات الفاعلة األخرى على االستفادة من السنة الدولّية لكوكب األرض وشّجعت الدول األعضاء،  2008أعلنت اجلمعية عام 

 ية والدولية.السنة لزيادة الوعي بأمهية علوم األرض لتحقيق التنمية املستدامة وتعزيز اإلجراءات على الصعيد احمللي، واملستويات الوطنية واإلقليم
 

، وخطة جوهانسربغ لتنفيذ مؤمتر 1996مم املتحدة( دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل لعام وواصل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األ
للتنمية املستدامة، واألهداف اإلمنائية لأللفية، مع الرتكيز على هدف حتسني حياة سكان األحياء الفقرية. وأّيد الربنامج أنشطة  2002القمة العاملّي لعام 

بلداً. ومن بني التدابري األخرى، قرر جملس إدارة الربنامج  32ة والوطنية واإلقليمية، من خالل تنصيب مدراء برنامج املوئل يف تنمية املستوطنات البشرية احمللي
مات صول على اخلديف اإلسراع يف تنفيذ إطار التعاون مع جمموعة البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية، وزيادة املوارد والقدرات من أجل حتسني فرص احل

 األساسية للجميع، وتعزيز مرفق ترقية األحياء الفقرية يف موئل األمم املتحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامن
 السكان

 
 % سنوياً، ي توقع أن1.2. ويف تزايٍد  عدل ثو 2004مليار نسمة يف عام  6.4مليار نسمة، مقارنة ب  6.5، بلغ عدد سكان العامل 2005يف عام 

 مليارات نسمة. 9، واقرتحت التوقعات بعيدة املدى أن الّرقم سيستقر على 2012مليارات يف عام  7يصل عدد سكان العامل إىل 
 

، وباإلجراءات 1994مسرتشدة بربنامج العمل املعتمد يف املؤمتر الدويّل للسكان والتنمية لعام  2005واصلت أنشطة األمم املتحدة للسكان يف عام 
. وقامت جلنة السكان والتنمية، وهي اهليئة 1999املتعلقة  واصلة تنفيذه املعتمدة يف الدورة االستثنائية احلادية والعشرين للجمعية العامة يف عام  األساسية

يدز، مع الرتكيز بشكل خاص املسؤولة عن مراقبة واستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل، باختاذ موضوع "السكان والتنمية وفريوس نق  املناعة البشرية ي اإل
ة لأللفية؛ واملوارد املالية على الفقر". كما ناقشت كيفية مسامهة تنفيذ برنامج العمل بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً،  ا فيها األهداف اإلمنائي

عاملية؛ وأنشطة شعبة األمم املتحدة للسكان. وواصلت شعبة األمم املتحدة الالزمة لتنفيذ برنامج العمل؛ ورصد السكان يف العامل؛ واالجتاهات الدميغرافية ال
 للسكان بتحليل وتقدمي تقاريٍر عن االجتاهات والسياسات السكانية العاملية وجاعل نتائجها متاحة يف املطبوعات وعلى شبكة اإلنرتنت.

 
فيذ برنامج املؤمتر الدويّل للسكان واألهداف اإلمنائية لأللفية. وشارك يف عملية مساعدة البلدان يف تن 2005واصل صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام 

الستعراض التقدم احملرز ثو حتقيق األهداف والغايات الواردة يف إعالن األلفية. ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة  2005التحضري ملؤمتر القمة العاملّي لعام 
اجلمعية العامة يف أيلوليسبتمرب، أّكد زعماء العامل أن هدف املؤمتر الدويّل للسكان لتحقيق حصول اجلميع على خدمات العاملّي، اليت اعتمدت من قبل 

، 2015حبلول عام الصحة اإلجنابّية هو يف غاية األمهية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والتزموا بتحقيق حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابّية 
هات، ذا اهلدف يف االسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً هبدف خفض معدل وفيات األمهات وحتسني صحة األمودمج ه

 واحلد من وفيات األطفال وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة فريوس نق  املناعة البشرية ي اإليدز والقضاء على الفقر.
 



لعقد حواٍر رفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية. ويف كانون األوليديسمرب، قررت اجلمعية العامة  2005ملتحدة االستعدادات يف عام بذلت األمم ا
للهجرة ، وسيناقش احلوار، بشكل عام، اجلوانب املتعددة األبعاد 2005أيلوليسبتمرب عام  15و  14أن احلوار الرفيع املستوى سيعقد يف نيويورك يف 

 الدولية والتنمية، من أجل حتديد الطرق املناسبة لزيادة منافعها واحلد من آثارها السلبية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع
 السياسة االجتماعية، ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية

 
 

 واملوارد البشرية، وتعزيز برنامج الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائّية.، واصلت األمم املتحدة لتعزيز التنمية االجتماعية والثقافية، 2005يف عام 
 

، والدورة االستثنائّية الرابعة والعشرين لألمم املتحدة 1995واعتربت جلنة التنمية االجتماعّية مواصلة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملّي للتنمية االجتماعّية لعام 
ربى. واعتمدت إعالناً  ناسبة الذكرى العاشرة ملؤمتر القمة العاملي، كمسامهة يف استعراض  س سنوات من إعالن األلفية (، موضوعاً ذا أولويّة ك2000)

 .2000لعام 
 

املخّصصة لالتفاقية الدولية وأفاد األمني العام عن أنشطة املتابعة اليت ا ختذت فيما يتعلق بالّسنة الدولّية العاشرة لألسرة. واستمر العمل أيضا من قبل اللجنة 
والثقافة على تعزيز التفاهم الديين  الشاملة واملتكاملة حلماية وتعزيز حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة. وقامت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم

 والثقايف. ون فذت أنشطة خمتلفة لالحتفال بالسنة الدولية للرياضة والرتبية البدنية.
 



وجه الت زر مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي ع قد يف بانكوك، تايلند، يف نيسانيأبريل، إعالن بانكوك بشأن أواعتمد 
نائية واليت هتم اجملتمع الدويل. واالستجابات: التحالفات االسرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والذي تناول قضايا اجلرائم الكربى والعدالة اجل

اب واألنشطة اإلجرامية ورّكز املؤمتر على  سة حماور: تدابري فعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ والتعاون الدويل ضد اإلرهاب، والصالت بني اإلره
اهات الفساد يف القرن احلادي والعشرين؛ واجلرائم االقتصادية واملالية؛ األخرى يف سياق عمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ وهتديدات واجت

 وتطبيق املعايري، استناداً إىل  سني سنة من وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
ؤمتر احلادي عشر. كما رّكزت، من بني أمور أخرى، على وقّدمت جلنة منع اجلرمية والعدالة االجتماعية، يف دورهتا الرابعة عشرة، األولوية الستنتاجات امل

الصلة باإلرهاب يف إطار  اتفاقية ثنائية بشأن تقاسم عائدات اجلرائم املصادارة أو املمتلكات، والعمل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت ذات
 عمل مكتب األمم املتحدة املعيّن باملخدرات واجلرمية.

 األمني العام أيضاً على عمل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث.وأفاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر
 النساء

 
جيهية ، ظلت جهود األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز النهوض بوضع املرأة يف كافة أثاء العامل وضمان حقوقها مسرتشدة باملبادئ العامة والتو 2005يف عام 
عتمدين يف املؤمتر الرابع املعيّن باملرأة لعام  الواردة يف

 
، ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين لعام 1995إعالن ومنهان عمل بيجني امل



حرز يف تنفيذمها )بيجني +2000
 
ديد اجلهود الرامية إىل تنفيذ (. وأهلمت مناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر العاملّي بتج5، اليت استعرضت التقدم امل

 األداتني، وقد استمرت لتكون القوة الدافعة وراء العديد من االجتماعات رفيعة املستوى واملناسبات التذكارية على مدار العام.
 

ستعراض تنفيذ إعالن ومنهان عمل ويف دورهتا التاسعة واألربعني يف آذاريمارس، عقدت جلنة املرأة جلسة عاّمة رفيعة املستوى مرّكزة على موضوعني من ا
يات. وأوصت اللجنة اجمللس بيجني، والوثائق اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، والتحديات الراهنة، واالسرتاتيجيات التطلعية للنهوض باملرأة والفت

العاملّي الرابع املعيّن باملرأة، وقد وافق اجمللس على التوصية يف متوزييوليه. كما  االقتصادّي واالجتماعّي باعتماد إعالٍن  ناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر
يع سياسيات وبرامج اعتمدت قراراٍت بشأن تقدمي املساعدة إىل النساء الفلسطينيات، والنساء والفتيات يف أفغانستان، وتعميم مراعاة املنظور اجلنسّي يف مج

 األمم املتحدة.
 

تحدة ديسمرب، يف متابعة للمؤمتر العاملّي الرابع ونتائج الدورة االستثنائية، اعتمدت اجلمعية العامة قراراً يطلب من مجيع هيئات األمم املويف كانون األولي
تنفيذ الفّعال ضمان أن كل الربامج واخلطط وامليزانيات تستهدف، بشكل واضٍح، تعميم املنظور اجلنسّي، ودعوة األمم املتحدة للعب دوٍر فعل يف ضمان ال

ميع أشكال العنف ضد والعاجل ملنهان عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين. واعتمدت اجلمعية العامة أيضاً قرارات بشأن دراسة معّمقة جل
 مية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. املرأة، وحتسني وضع املرأة يف املناطق الريفية، والعنف ضد العمال املهاجرين، والطفلة، واملرأة يف التن

ية هي: تأنيث الفقر، ورّكز صندوق األمم املتحدة اإلمنائّي للمرأة على تنفيذ إطاره التمويلّي املتعدد السنوات، والذي استهدف غاياٍت يف أربع جماالت رئيس
 يدز، واملساواة بني اجلنسني يف ظّل حكم دميقراطّي ويف البلدان اخلارجة من الصراع. والعنف ضد املرأة، وانتشار فريوس نق  املناعة البشريةياإل

 
، واصلت األمم املتحدة تعزيز وتنشيط املعهد الدويّل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة. وأحال مكتب خدمات الرقابة الداخلية 2005ويف عام 

، واليت كشفت أنه يف حني كان هناك حتّسن يف اهليكل اإلدارّي 2004أجريت يف كانون األوليديسمرب عام تقريراً عن متابعة مراجعة احلسابات اليت 
يل اسرتاتيجية مقرتحة جلمع للمعهد، فملن هناك حاجة ملواصلة تعزيز الرقابة الربناجمية واإلدارية. وبقي الوضع املايل للمعهد غري مستقّر وأ نشئت جلنة فرعية لتحل

 األموال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الحادي عشر

 األطفال والشباب واألشخاص المسنون
 
 

 ، واصلت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( جهودها لضمان تلّقي كل طفل أفضل بداية ممكنة يف احلياة؛ وحتصينه بالكامل ومحايته2005يف عام 
اإليدز، واإلعاقة؛ ومتكنه من احلصول على التعليم االبتدائي على قدر من اجلودة؛ ومحايته من العنف من األمراض،  ا يف ذلك فريوس نق  املناعة البشرية ي 

 واإليذاء واالستغالل والتمييز.
 

 –ال" بلداً من الذين كانوا قد اعتمدوا "عامل صاحل لألطف 190وقد أ حرز مزيداً من التقدم صوب دمج أولويات األطفال يف السياسات الوطنية. فمن بني 
بلداً على األقل متخذاً إجراءات، أو يعتزم الشروع، يف  172بات  -املعنية باألطفال  2002وهي الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لعام 

 وضع سياسات لبدء ممارسة األهداف الرئيسية األربعة من الدورة. 
 

، ورجع ذلك إىل الزيادة الكبرية يف املسامهات، اليت كان معظمها من مصادر 2004ن عام % ع40، ازداد دخل اليونيسيف بنسبة 2005ويف عام 
، وزلزال تشرين األوليأكتوبر يف جنوب آسيا. وأكملت اليونيسيف السنة األخرية من اخلطة 2004خاّصة، رداً على تسونامي احمليط اهلندي يف أواخر عام 

يف إطار األولويات التنظيمية اخلمس. ويف أيلوليسبتمرب، وافق اجمللس التنفيذّي لليونيسيف على اخلطة  2005-2002االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 
 اليت اعتمدت جماالت الرتكيز ذاهتا. 2009-2006االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

 
وما بعدها، بتخصي  جلستني عماتني  2000العمل العاملّي للشباب ح  سنة وقامت اجلمعية العامة، احتفاالً بالذكري السنوية العاشرة العتمادها برنامج 

عرتف هبا يف عام  1995لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ جماالت األولية العشرة الواردة يف برنامج العمل لعام 
 
. وقد مثل 2003والشواغل اجلديدة اخلمسة امل

 عاّمة، واليت ت وجت باعتماد قراٍر يدعو إىل تعزيز اجلهود املبذولة لتنفيذ برنامج العمل.مندوبون من الشباب الدول األعضاء يف اجللسات ال
 

واليت تعىن بالشيخوخة. ويف كانون األوليديسمرب، دعت  2002، استمرت جهود األمم املتحدة لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية لعام 2005وإبان عام 
 املتحدة إىل ضمان إدران حتديّات شيخوخة السكان وشواغل كبار السن على ثو كاف يف الربامج واملشاريع.اجلمعية العامة احلكومات، ومنظومة األمم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني عشر
 الالجئون والمشردون

 
 

% إىل 8الالجئني ارتفع بنسبة ، وعلى الرغم من أن العدد اإلمجايل لألشخاص الذين عنت هبم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 2005يف عام 
، فملن عدد السكان الالجئني اففض يف مجيع أثاء العامل إىل أدم مستوياته تقريباً 2004مليون نسمة يف عام  19.2مليون نسمة، مقارنة ب  20.8

ت التسعة والعشرين املاضية. وشكل الالجئون خالل ربع القرن، واففضت نسبة تدفق الالجئني إىل البلدان اجملاورة أيضاً إىل أدم مستوى خالل السنوا
% من األشخاص عدميي اجلنسية. وواصلت املفوضية اجلهود إل اد حلول دائمة 11% من األشخاص املشردين داخلياً، و32% من هذه النسمة، 40

مليون الجئ إىل بلداهنم األصلية خالل  1.1ب لتلك اجملموعات عرب تشجيع العودة الطوعية إىل ديارهم كحّل مفّضل. ويف هذا الصدد، عاد ما يقارب 
عتمدت اللجنة التنفيذية العام. و ساعدة من املفوضية، ّ  إعادة توطني آالف الالجئني اآلخرين يف أماكن أخرى أو ّ  دجمهم حملّياً. ولتسهيل هذه العملية، ا

وافدين  136،000الصلة. وبلغ إمجايل تدفقات الالجئني اجلديدة ما يقارب  للمفوضية استنتاجاً بشأن التكامل احمللّي، ووضع إطار عمل لألنشطة ذات
(. وكانت تلك 13،200( واليمن )24000(، وأوغندا )13600(، وغانا )25500( وبنني )32400بلد جلوء، أمّهها تشاد ) 19س ّجلت يف 

يف منطقة تشاد ي دارفور، وما ترّتب على ذلك من تدهوٍر يف الوضع األميّن  التدفقات نتيجة الصراع الدائر يف إقليم دارفور بغرب السودان، بشكٍل رئيسّي،
عام، ال يزال ما وعدم االستقرار يف أجزاء من مجهورية أفريقيا الوسطى، والعنف يف مناطق كوت ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والصومال. وبشكل 

(، والكونغوليني 394000مليون(، والبورونديني ) 1.7مل يف حاالت طال أمدها،  ا يف ذلك األفغان )ماليني من السكان الالجئني يف العا 5يصل إىل 
(. واملتضررون اآلخرون كانوا من الالجئني الصحراويني 364000( والسودانيني )229000(، والصوماليني )308000من مجهورية الكونغو الدميقراطية )

ن يف نيبال والروهينجا يف بنغالديش. واحتفظت املفوضية باجلهود إل اد حلول دائمة ملن وقعوا يف احلاالت اليت طال يف خميمات تندوف يف اجلزائر، وبوتا
وتعزيز خدمات أمدها، من خالل إعادة هيكلة إدارة احلماية الدولية، وإنشاء قسٍم للحلول وعمليات الدعم، وك لفت املفوضية  راجعة مثل هذه احلاالت، 

 طني.إعادة التو 
 

ملتعلقة بالعنف وعلى الرغم من التحسينات يف اجلوانب العديدة للحماية إبان العام، واصلت املفوضّية مواجهة حتديّات كبرية يف معاجلة ثغرات احلماية ا
عوبات األخرى املخاوف املتعلقة اجلنسّي والقائم على نوع اجلنس واملمارسات التقييدية فيما يتعلق باستقبال واالستفادة من إجراءات اللجوء. وتشمل الص

ارية لتنفيذ باألمن، وكذلك التحديات الكبرية للعمل مع الدول لتحديد هنج شاملة الستخدام مجيع احللول الدائمة لألشخاص املعنيني. وقامت اجلهود اجل
الدول وشركاء املفوضية حلسم أوضاع الالجئني من خالل للمساعدة يف تعزيز التزام  2003مبادرة "االتفاقات املكملة لالتفاقية"، واليت أ طلقت يف عام 

. وإبان العام، خطط عمل متعددة األطراف، بالرتكيز على استكمال املفاوضات ملعاجلة احلركات الثانوية واستهداف املساعدة اإلمنائية إل اد حلول دائمة



ملعاجلة املشاكل اليت تواجه الالجئني وغريهم من النازحني يف تلك الدول، باستكمال  1996قامت عملية املؤمتر لرابطة الدول املستقلة، واليت أطلقت يف عام 
 آسيوّي بشأن اهلجرة.-اعتماد البيان اخلتامّي وفح  إطار اعتماد حتالف أورو ّ 

 
غوترييس مفّوضا األمم املتحدة السامي ، بتعيني السيد أنطونيو مانويل دي أوليفريا 420ي59أياريمايو، قامت اجلمعية العامة،  وجب القرار  27ويف 

 لشؤون الالجئني وملدة  س سنوات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر
 الصحة والغذاء والتغذية

 
 

 ، واصلت األمم املتحدة تعزيز الصحة البشرية واألمن الغذائي، وتنسيق املساعدات الغذائية ودعم البحوث يف جمال التغذية.2005يف عام 
 

مليون شخ   4.1مليون شخ  كانوا يعيشون مع فريوس نق  املناعة البشريةياإليدز على مستوى العامل. وأصيب ما يقّدر ب  40يف هناية العام، حوايل 
ة البشريةياإليدز بأن فريوس نق  املناع 2005مليون شخ  بسبب أمراٍض مرتبطة باإليدز. وأفاد تقرير التنمية البشرية لعام  2.8بالفريوس، يف حني ت ويف 

ة املشرتك املعين قد تسبب يف أكرب تراجع للتنمية البشرية على الرغم من وجود عالمات مشجعة تدّل على احتواء الوباء قد بدأ. وواصل برنامج األمم املتحد
بتعيني فريق عمل عاملّي لتبسيط وتسهيل اإلجراءات  بفريوس نق  املناعة البشريةياإليدز تنسيق أنشطة األمم املتحدة للوقاية من اإليدز والسيطرة عليه، وقام

 واملمارسات املتعددة األطراف لتسهيل االستجابات اليت تقودها البلدان وجعلها أكثر فعالية. 
 

أول تقرير عاملّي  ، أجرت شراكة دحر املالريا مراجعة شاملة للوضع الوبائّي للمالريا والتقدم احملرز يف مكافحة املرض. ونشرت الشراكة2005ويف عام 
رض على مدى السنوات ملكافحة املالريا، والذي وجد أن يف حني بقي وباء املالريا مشكلة عاملية كربى، إال أنه قد ّ  إحراز تقّدم كبري يف التصدي هلذا امل

 القليلة املاضية. 
 

أخرى ملنظمة الصحة العاملّية يف العامل، أعلنت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا وعلى الرغم من أن اجتاهات اإلصابة بالّسل كانت مستقّرة أو يف اففاض يف مناطق 
 التابعة ملنظمة الصحة العاملية حالة طوارئ يف املنطقة األفريقية، وحثت الدول األعضاء يف املنطقة إىل نكثيف التدخالت.

 



أن مسائل السالمة على الطرق، وبدأت اجلهود لتسهيل تنفيذ قرار اجلمعية وقام فريق تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرق بتعريف إطاٍر للتعاون بش
 بتحسني السالمة على الطرق، وتوصيات التقرير العاملّي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور. 289ي58العامة 

 
شباطيفرباير، ووافقت مجعية الصحة العاملّية على األنظمة الصحّية  27يف ودخلت اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ حّيز التنفيذ 

 الدولّية املنّقحة، واليت عرضت دور منظمة الصحة العاملّية والدول يف حتديد واالستجابة حلاالت الطوارئ الصحّية العاّمة. 
 

نة اإلنسانّية. وقامت الكوارث كتسونامي احمليط اهلندي، واجلفاف واجلراد يف النيجر، صعباً للغاية لربامج املعو  2005ووفقاً لربنامج األغذية العاملّي، كان عام 
د من املنازل وسبل واستمرار الصراع يف منطقة دارفور يف غرب السودان، وأعاصري كاترينا وستان، والزلزال يف كشمري، بقتل اآلالف من األرواح وتدمري العدي

 دولة. 82مليون شخ  يف  96.7مليون طن من الغذاء على  4.2زمات، قام برنامج األغذية العاملي بتوزيع العيش. ورداً على هذه وغريها من األ
عتمدة يف مؤمتر القمة العاملّي لألغذية لعام 

 
هبدف الوفاء بتعهدات ختفيض عدد  1996وواصلت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تنفيذ خطة العمل امل

. ودعماً لقرار منظمة األغذية والزراعة الذي يسّلط الضوء على أمهية 2015ن من سوء التغذية يف مجيع أثاء العامل حبلول عام األشخاص الذين يعانو 
 سنة دولية للبطاطس. 2008البطاطا كغذاء أساسّي يف مجيع أثاء العامل، أقّرت اجلمعية عام 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع عشر
 المراقبة الدولية للمخدرات

 
 

تعزيز التعاون الدويّل يف جمال مكافحة مشكلة املخدرات العاملية، وّ  ذلك بشكل أساسّي من خالل جلنة املخدرات،  2005واصلت األمم املتحدة يف عام 
لتنفيذ إعالن  1999ل عام واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعيّن باملخدرات واجلرمية. وقد ركزت تلك األنشطة على تنفيذ خطة عم

 املبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات.
 

ربات للدول وقام مكتب األمم املتحدة املعيّن باملخدرات واجلرمية بتنسيق أنشطة منظمات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات، وقّدم مساعدات تقنية وخ
 واجهة مشكلة املخدرات العاملية،  ساعدا الدول يف االمتثال ألحكام هذه االتفاقيات ودعم اهليئة الدولية  األعضاء. وباعتباره راعياً لالتفاقيات الدولية املعنية

حدة املعيّن باملخدرات ملراقبة املخدرات يف مراقبة تنفيذها. ومّتت مساعدة الدول واجملتمع الدويّل يف حتسني مجع البيانات وحتليلها. وساهم مكتب األمم املت
ة إىل ذلك،   تقدمي أيضاً إىل النظام الدويّل ملكافحة املخدرات من خالل تعزيز حمفظة متكاملة للربامج العاملية واملشاريع اإلقليمية والقطرية. وباإلضاف واجلرمية

 الدعم لتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية البديلة يف مجيع املناطق اليت كانت تزرع املخدرات غري املشروعة.
قد أوصت بعدد من مشاريع القرارات  –وهي اجلهة الرئيسية يف األمم املتحدة املعنية بوضع السياسات للتعامل مع مكافحة املخدرات  –ة املخدرات إن جلن

ي ملشكلة خبصوص التصدّ  1998إىل اجمللس االقتصادّي واالجتماعّي، واعتمدت قرارات بشأن متابعة دورة اجلمعية العامة االستثنائية العشرين لعام 



شوع باملخدرات، املخدرات العاملّية، وتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، وخفض الطلب ومنع إساءة استعمال املخدرات واالجتار والعرض غري امل
احلكومات على مواصلة اإلسهام يف احلفاظ  واملسائل اإلدارية واملالية، وتعزيز آليات األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. ويف متوزييوليه، حث اجمللس

روع أو تسريبها، وإزالة على التوازن بني العرض والطلب املشروعني على املواد األفيونية اخلام لتلبية االحتياجات الطبية والعلمية وبني منع إنتاجها غري املش
عزيز التدابري ملنع وقمع االجتار غري املشروع باملخدرات وتعزيز خفض الطلب احلواجز اليت حتول دون االستخدام الطيب هلا. وشجعت اللجنة وضع وتنفيذ وت

من الدعم يف دول العبور. ودعا اجمللس اجملتمع الدويّل إىل دعم أهداف مكافحة املخدرات يف أفغانستان، وطلب من مكتب املخدرات واجلرمية التأكد 
اجلمعية العامة يف كانون األوليديسمرب. واعتمدت اجلمعية العامة يف كانون األوليديسمرب قراراً جامعاً املتعدد األطراف املقّدم. وترددّت هذه الدعوة من قبل 

لب، واملخدرات بشأن التعاون الدويّل ملكافحة مشكلة املخدرات يف العامل و دعت إىل مجع البيانات والبحوث، وبناء قدرات اجملتمعات احمللية، وخفض الط
 وعة، والسيطرة على املواد، والتعاون القضائي، ومكافحة غسل األموال، والقضاء على احملاصيل غري املشروعة والتنمية البديلة.االصطناعية غري املشر 

 
ستمرت يف عليتها. وقد اواستعرضت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات تنفيذ برامج التنمية البديلة، م سّلطة الضوء على أفضل املمارسات والنماذن هبدف زيادة فا

كومات إىل مواطن اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات الرئيسية الثالث بشأن مراقبة املخدرات، ويف حتليل وضع املخدرات يف كافة أثاء العامل ولفت انتباه احل
 .ويلالضعف يف الرقابة الوطنية ويف االمتثال لالتفاقيات، واضعًة مقرتحات وتوصيات لإلصاحل على الصعيدين الوطين والد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس عشر
 إحصاءات

 
 

، وذلك من خالل أنشطة اللجنة اإلحصائية والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة. ويف 2005واصلت األمم املتحدة برنامج العمل اإلحصائّي يف عام 
قرار إطالق لربنامج التعداد العاملّي للسكان واملساكن لعام آذاريمارس، أوصت اللجنة اإلحصائية بأن يعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي مشروع 

لشعبة اإلحصاء، ووافقت على برنامج العمل املتعدد  2007-2006. واعتمد اجمللس القرار يف متوزييوليه. كما أقّرت اللجنة برنامج العمل 2010
  .2008-2005السنوات للفرتة 

 



املنظمات الدولية ىف ش  جماالت االحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية وقدمت توصيات واستعرضت اللجنة العمل من جمموعات البلدان و 
 واقرتاحات حمددة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الجزء الرابع
 قضايا قانونية

 
 الفصل األول

 محكمة العدل الدولية 
 
 

  قضية حمل نزاع بانتظار أن تبت فيها.  14، أصدرت حمكمة العدل الدولية ثالثة أحكام وأجنزت أربعة أوامر وظّل لديها 2005يف عام 
 

تاري  تشرين األوليأكتوبر، أن اخلالفات اليت حسمتها احملكمة متثل نشاطاً غري مسبوق يف  27وأشار رئيس حمكمة العدل الدولية أمام اجلمعية العامة يف 
ومن اإلصالحات  احملكمة. ويف مواجهة أعباء العمل املتزايدة، بذلت حمكمة العدل الدولية اجلهود لزيادة الكفاءة القضائية، مع احلفاظ علة جودة عملها.

وقبلت املزيد من الدول سلطة  األخرى، قامت احملكمة بتحديث تنظيم قلم احملكمة، ومراجعة وتعديل طرق العمل الداخلية، وتعديل قوانينها عند الضرورة.
بعنوان "يف جو من  احملكمة القضائية حلّل النزاعات مع الدول األخرى. وأشار رئيس حمكمة العدل الدولية أيضاً، أن األمني العام، يف تقريره يف أياريمايو

ى االعرتاف بدور حمكمة العدل الدولية يف تسوية (، حّث الدول عل67احلرية أفسح: صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع" )انظر ص 
 النزاعات والنظر يف كيفية مواصلة تعزيز عمل احملكمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 المحاكم والهيئات القضائية الدولّية

 
 

للقانون اإلنسايّن الدويّل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا ، قامت احملكمة الدولّية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتكاهات اجلسيمة 2005يف عام 
كلفة هبا حبلول عام 1991السابقة منذ 

 
وكجزء من هذا اجلهد،   تنفيذ مشروع نظام احملكمة  .2010، بملحراز تقّدم ملحوظ صوب إجناز املهمة امل

دة بيانات إلكرتونية مركزية. ويف آذاريمارس، أ نشئت دائرة معنية لرائم احلرب داخل اإللكرتونية التجرييّب يف شباطيفرباير، وذلك بدمج مجيع الوثائق يف قاع
دم اليت ال يتّم حمكمة دولة البوسنة واهلرسك، الستقبال حاالت من احملكمة اجلنائية الدولية والسيطرة على قضايا تشمل متهمني من املستوين املتوسط واأل

غسطس، عّدل جملس األمن النظام األساسّي للمحكمة اجلنائّية الدولية، بتمديد مدة عضوية بعض القضاة ذوي العقود مالحقتها من قبل احملكمة. ويف آبيأ
 القصرية، لتمكينهم من تسوية القضايا اليت بدأوا بالعمل عليها.

 
اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسمية للقانون الدويّل وإبان العام، قامت احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة 

  1 أراضي الدول اجملاورة بني اإلنسايّن املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االانتهاكات املماثلة يف
بملصدار ثالثة أحكام وبدأت أربع حماكمات جديدة. وكانت احملكمة يف طريقها الصحيح إىل إكمال  1994كانون األوليديسمرب   31كانون الثاينييناير و 

. ويف الوقت ذاته، استمرت أنشطة التوعية بكوهنا أولوية لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وبوجود مركز املعلومات يف رواندا  2008مجيع احملاكمات حبلول عام 
 لتلك الغاية، ع قدت ندوات وورشات عمل حول القانون الدويّل اإلنسايّن والقانون اجلنائّي الدويّل ألصحاب املهن الروانديني.كمركز للتنسيق. وحتقيقاً 

 
، أحال حزيرانييونيه وبدأت احملكمة اجلنائية الدولية، يف عامها الثاين، مرحلتها التشغيلية، وذلك بملجراء حتقيق يف حاالت مثرية للقلق يف ثالث بلدان. ويف

 إليها جملس األمن الوضع يف إقليم دارفور يف السودان. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الجوانب القانونية للعالقات السياسية الدولية

 
اللجنة جوانب مسؤولية الدول ، واصلت جلنة القانون الدويّل دراسة املوضوعات املناسبة للتطوير التدر ي للقانون الدويّل وتدوينه. واعتربت 2005يف عام 

احد، وإعادة بأن تتعاون يف قضايا ذات االهتمام املشرتك، ونطاق مثل هذه املسائل كاحلماية الدبلوماسية، واإلجراءات اليت تتخذها الدولة من جانب و 
ن دراسة املعاهدات واالتفاقات الدولّية. واعتربت جلنة القانون تشكيل جمموعة دراسية لدراسة جتزؤ القانون الدويّل املتزايد. وقّدم املقررون اخلاّصون تقاريراً ع

 الدويّل بندين جديدين من بنود جدول األعمال، أال ومها طرد األجانب، وآثار النزاعات املسلحة على املعاهدات.
 

ألمني العام السنوّي، حول تنفيذ إعالن اجلمعية . وتناول تقرير ا2005واصلت هيئات األمم املتحدة اليت تتعامل مع اإلرهاب الدويّل عملها خالل عام 
بشأن التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل، وضع الدول ومشاركة املنظمات الدولية يف تدابري مكافحة اإلرهاب. واجتمعت  1994العامة لعام 

معية العامة االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووّي. وقامت أيضاً اللجنة املخصصة لقمع أعمال اإلرهاب الدويّل يف دورهتا التاسعة. واعتمدت اجل
 باعتماد الربوتوكول االختيارّي لالتفاقّية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 قانون البحار

 
واتفاقيتيها التنفيذتني بشأن حفظ وإدارة  1982تعزيز القبول العاملّي التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  2005عام واصلت األمم املتحدة يف 

 األرصدة السمكية الكثرية االرحتال وبشأن امتيازات وحصانات احملكمة الدولية لقانون البحار.
ي السلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية لقانون البحار، وجلنة حدود اجلرف القاري، ولقد عقدت املؤسسات الثالث اليت أنشأهتا االتفاقية، وه

 جلساٍت خالل العام.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الخامس

 مسائل قانونية أخرى
 

النظر باملقرتحاٍت املتعلقة مصون السلم واألمن الدوليني من أجل  2005واصلت اللجنة اخلاصة املعنية  يثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة يف عام 
 تعزيز املنظمة وتنفيذ أحكام امليثاق بشأن تقدمي املساعدة إىل الدول الدول الثالثة املتضررة من تطبيق اجلزاءات  وجب الفصل السابع.

 
أثارهتا البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة،  ا يف ذلك قضايا النقل ومواقف  وواصلت جلنة العالقات مع البلد املضيف معاجلة عدد من القضايا اليت

 السيارات، وتسريع إجراءات اهلجرة واجلمارك، والتأخري يف إصدار التأشريات، وأنظمة السفر واإلعفاء الضرييّب.
 

الدول األعضاء إىل اختاذ التدابري الالزمة حلماية احلياة البشرية بشكل ووافقت اجلمعية العامة على إعالن األمم املتحدة بشأن استنساظ البشر، والذي دعا 
تدابريالالزمة حلظر تطبيق مالئم لتطبيقات علوم احلياة، وحظر مجيع أشكال االستنساظ البشرّي واليت ال تتفق مع كرامة اإلنسان ومحاية احلياة البشرية، واختاذ ال

 الفة لكرامة اإلنسان.تقنيات اهلندسة الوراثية اليت قد تكون خم
 

ة األمم املتحدة للقانون واعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية، على ثو ما أوصت به جلن
  اتفاقيات القانون املوحد واالتفاقات التجارية الراهنة.التجارّي الدويّل. وهدفت االتفاقية إىل إزالة العقبات اليت تعرتض التجارة اإللكرتونية يف

 
لدويّل، يف دورهتا الثامنة وباإلضافة إىل وضع الصيغة النهائية واملوافقة على مسودة اتفاقية التجارة اإللكرتونية، قامت جلنة األمم املتحدة للقانون التجارّي ا

ة بشأن املشرتيات العامة والتحكيم التجارّي الدويّل؛ واستمّرت اللجنة بصياغة صك بشأن نقل البضائع  والثالثني،  واصلة التعديالت يف القوانني النموذجي
بشأن االعرتاف بقرارات  1958كلّياً أو جزئياً عن طريق البحر، فضالً عن دليٍل تشريعّي بشأن املصاحل األمنية. كما ّ  استعراض تنفيذ اتفاقية نيويورك لسنة 

ة ة وتنفيذها، والعمل على مجع ونشر السوابق القضائية امليتندة إىل نصوص جلنة األمم املتحدة للقانون التجارّي الدويّل، فضالً عن أنشطالتحكيم األجنبي
رى يف عام  رى الناشطة يف مؤمتراً الستعراض نتائج برامج عملها املاضية وأعمال املنظمات األخ 2007التدريب واملساعدة التقنية. ووافقت اللجنة على أن   

 جمال القانون التجارّي الدويّل.، لتقييم برامج العمل احلالية والنظر يف موضوعات للعمل املستقبلّي.
 

 ومنحت اجلمعية مركز املراقب ملؤمتر الهاي للقانون الدويّل اخلاص، وهو منظمة حكومية دولية مقرها يف الهاي.
ادئ التوجيهية والتوصيات املتعلقة بربنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويّل ودراسته، ويف حدٍث آخر، وافقت اجلمعية العاّمة على املب

 .2007و  2006ونشره، وزيادة تفهمه لفرتة السنتني من 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الجزء الخامس
 مؤسسية وإدارية وقضايا الميزانيةقضايا 

 
 الفصل األول

 األمم المتحدةتعزيز وإعادة هيكلة منظومة 
 
 

،   مواصلة تنفيذ برنامج األمني العام إلصالح املنظمة، مع اختاذ إجراءات متحورت حول دور منظومة األمم املتحدة يف معاجلة 2005خالل عام 
رصد والتقييم واإلبالغ من قبل منظومة التحديات األساسية للتنمية. ويف تقرير متعلق بتنفيذ إعالن األلفية، نظر األمني العام باملسائل املتصلة باستخدام ال

كومات الوطنية. ويف  األمم املتحدة، وشّدد على أمهية إدمان وحماذاة سياسات التنمية التابعة لألمم املتحدة مع األولويات واالسرتاتيجيات اليت تتبعها احل
، بملصدار تقريره النهائّي بشأن 2002كليفها من قبل األمني العام يف عام كانون الثاينييناير، قام مشروع األلفية، اهليئة االستشارية املستقلة اليت ّ  ت

يمّية والوطنّية للتعاون اإلمنائّي اسرتاتيجيات لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. وأ نشئ منتدى التعاون اإلمنائّي ملراجعة االسرتاتيجيات والسياسات العاملّية واإلقل
 لة.وتوفري التوجيه بشأن هذه املسأ

 
للتحقيق يف برنامج النفط مقابل الغذاء بملصدار عدة تقارير عن نتائجها،  ا يف ذلك  2004وإبان العام، قامت جلنة التحقيق املستقلة اليت أ نشئت يف عام 

االجتماع العام الرفيع املستوى يف  تقرير أيلوليسبتمرب عن إدارة الربنامج. ورّداً على التوصيات الواردة يف التقرير، وقرارات اجلمعية العامة اليت اختذت يف
مم املتحدة ي عىن أيلوليسبتمرب، ّ  اختاذ إجراءات لتطبيق إصالحات، كملنشاء مكتب األخالقيات اجلديد ليكون  ثابة مركز اتصال داخل األمانة العامة لأل

السلوك، ووضع املعايري والتدريب والتثقيف بشأن مسائل األخالقيات.  بقضايا من بينها اإلفصاح املايّل، ومحاية املوظفني من االنتقام بسبب التبليغ عن سوء
لألمني العام بشأن ومشلت التغيريات األخرى يف هيكل األمم املتحدة إعادة تشكيل فريق املساءلة ليصبح جملس األداء اإلدارّي الذي من شأنه تقدمي املشورة 

ضافة إىل إنشاء اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات ملساعدة األمني العام للضطالع  هام الرقابة. وكان من املسائل املتعلقة بأداء كبار املديرين الفردّي، باإل
ة العامة أيضاً تدابرياً املفرتض عقد استعراض للرتتيبات اإلدارية ملنظومة األمم املتحدة،  ا يف ذلك تقييم خارجّي لنظام املراجعة والرقابة. واعتمدت اجلمعي

 يز أدائها. لتعز 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 تمويل وبرمجة األمم المتحدة

 
، بسبب العدد املتزايد من الدول األعضاء اليت أوفت بالتزاماهتا املالّية للميزانية 2005يف حني استمر الوضع املايّل العام لألمم املتحدة بالتحّسن يف عام 

مليون دوالر من بداية االعم وح  أيلوليسبتمرب، مما جعل  192هّشاً. كان توافر النقد يف إطار امليزانية العادية العادية بكاملها، رغم أن الوضع بقي 
، ورجع 2004مليار دوالر يف عام  5.9مليار دوالر مقارنة ب  5.4االقرتاض ال لزوم له. ويف تشرين األوليأكتوبر، اففضت التقييمات اإلمجالية إىل 

إىل  2004مليون دوالر يف عام  357اض امللحوظ يف األنصبة املقررة حلفظ السالم. وحبلول هناية العام، اففضت األنصبة غري املسددة من ذلك إىل االفف
 695مليار دوالر، يف حني استقّرت الديون املستحقة للدول األعضاء على  1.6مليون دوالر، وبلغت املوارد النقدية ألنشطة حفظ السالم أكثر من  333

يف عام  124، مقارنة مع 140مليون دوالر. كما أن عدد الدول األعضاء اليت دفعت أنصبتها املالية العادية بالكامل، ويف الوقت احملدد، قد ارتفع إىل 
2004. 

 
دوالر الذي  3.737.508.800، فخفضت املبلغ 2005-2004ويف كانون األوليديسمرب، اعتمدت اجلمعية العامة اعتمادات امليزانية النهائية لعامي 

 470.659.100دوالر إىل  20.456.600دوالر وزادت تقديرات اإليرادات حبوايل  3.655.800300إىل  2004متت املصادقة عليه يف عام 
 177.012.500دوالر، أي بزيادة قدرها  3.798.912.500 قدار  2007-2006دوالر. كما اعتمدت أيضاً اعتمادات النيزانية املعدلة لعامي 

 دوالر. 3.621.900.000اليت كانت  2004دوالر عن التقديرات األولية يف عام 
 

بعني االعتبار، واختذت تدابري لتشجيع سداد املتأخرات،  ا  2009-2007كما أخذت اللجنة االشرتاكات املنهجية إلعداد جدول األنصبة املقررة لعامي 
 يف ذلك خطط التسديد املتعددة السنوات.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 موظفو األمم المتحدة

 
، واصلت اجلمعية العامة من خالل جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف استعراض شروط خدمة املوظفني يف نظام األمم املتحدة املوحد 2005وإبان عام 

بينها جدول املرتبات األساسيةيالدنيا، وبدل التنّقل واملشقة، وجدول واعتمدت توصيات اللجنة املتعلقة بشروط خدمة موظفي األمم املتحدة ومن 
ة بالواليات املتحدة، االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني. وأجرت اللجنة دراسة على تعادل الرتب بني منظومة األمم املتحدة واخلدمة املدنية االحتادي

 ات بدل املخاطر وأفضل شروط العمل السائدة يف باريس ومونرتيال.فضالً عن استعراض نظام األجور واملزايا، ومستوي
 

جلغرايّف العادل، وتوافر وأفاد األمني العام عن التأمني الصحّي بعد انتهاء اخلدمة، وتدابري لتعزيز املساءلة يف األمم املتحدة، وتكوين املوظفني، والتوزيع ا
عيني يف الوظائف يف فئة اخلدمات العامة والفئات ذات الصلة، وقواعد وأنظمة املوظفني، واألفراد املقدمني دون املهارات يف أسواق العمالة احمللّية، وتعليق الت

الستغالل اجلنسيني، مقابل، واملساءلة املالّية للموظفني، ونقل الوظائف، وكلية موظفي منظومة األمم املتحدة، واتفاقيات املقار، واحلماية من االعتداء وا



استعراض من أفراد األمم املتحدة، وشروط الّسفر، ووحدة القانون اإلدارّي، ومكتب أمني املظامل، واملسائل التأديبية وحاالت السلوك اجلنائي، و وسالمة وأ
واءمة ظروف اإلدارة إلجراءات الطعون، وأعمال جملس الطعون املشرتك. وأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة تقاريراً على نظام موّحد لكشوف املرتبات وم

 السفر ملنظومة األمم املتحدة.
 

ية مستقلة. ويف نيسانيأبريل، ويف مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساءلة يف األمم املتحدة، اقرتح األمني العام إنشاء جلنة الرقابة لتكون  ثابة هيئة استشار 
 عززت اجلمعية وظيفة التحقيق يف مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 المسائل المؤسسية واإلدارية



 
وفتحت ، تناولت األمم املتحدة املسائل اإلدارية واملؤسسية لضمان كفاءة إدارة املنظمة. واستأنفت اجلمعية العامة الدورة التاسعة واخلمسني 2005يف عام 

أيلوليسبتمرب لالحتفال بالذكرى الستني لتأسيس املنظمة.  16-14العامة رفيعة املستوى من أيلوليسبتمرب.  وع قدت اجللسة  13دورهتا الستني يف 
-اص واملؤمتر األيبرييّ ومنحت اجلمعية مركز املراقب لرابطة أمريكا الالتينية للتكامل، والصندوق املشرتك للسلع األساسية، ومؤمتر الهاي للقانون الدويّل اخل

 األمريكّي.
 

جلسة رمسية للتعامل مع الصراعات اإلقليمية، وعمليات حفظ السالم وغريها من املسائل ذات الصلة يف احلفاظ على السلم  235ن وعقد جملس األم
 واألمن الدوليني. وّ  إعادة النظر يف توسيع عضويته مّرة أخرى من قبل اجلمعية.

 
 واالجتماعّي اجتماعاً خاّصاً رفيع املستوى مع مؤسسات بريتون وودز )جمموعة البنك وباإلضافة إىل الدورات التنظيمية واملوضوعية، عقد اجمللس االقتصاديّ 

 الدويّل وصندوق النقد الدويّل( ومنظمة التجارة العاملّية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتطوير.
ت، وسعت سبالً لتحقيق االستخدام األمثل ملوارد خدمة للمؤمترات واالجتماعا 2005ونظرت جلنة املؤمترات يف طلبات إلجراء تغيريات يف تقومي عام 

 املؤمترات. وكجزٍء من عملية اإلصالح، بدأت اللجنة باستخدام النظام احملوسب لالجتماعات، والنظام اإللكرتويّن لتخطيط االجتماعات.
 

مم املتحدة يف نيويروك. وّ  إعادة النظر يف اسرتاتيجية تنفيذ املشروع، وأفاد األمني العام عن التقّدم احملرز يف تنفيذ اخلطة الرئيسية لعملية جتديد مقّر األ
 ألمن.وأوصى األمني العام اتباع هنج تدر ّي يف عملية التجديد. وأفاد األمني العام أيضاً عن إنشاء إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة وا

 
 




