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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

 
مقدمـة 

  
يستعرض تقريري السنوي عن أعمال املنظمة اجلهود  - ١
اليت بذلتها األمم املتحدة من أجل إجيـاد حلـول بنـاءة ملشـاكل 
عصرنا األساسية. وميثـل التقريـر اعترافـا موضوعيـا بتعقيـدات 
ـــت نفســه األمهيــة  املـهام الـيت تواجـه املنظمـة، ويؤكـد يف الوق
ـــم املتحــدة بوصفــها أداة للتعــاون  الدائمـة الـيت تتسـم ـا األم

العاملي من أجل اخلري العام. 
ولقد جاء فجر األلفية اجلديدة بتأكيد تـارخيي جديـد  - ٢
مـن جـانب الـدول األعضـاء علـى مقـاصد املنظمـة ومبادئـــها. 
ـــد يف الفــترة مــن ٦ إىل ٨  ففـي مؤمتـر قمـة األلفيـة، الـذي عق
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ يف نيويـورك، أصـدر ١٤٧ مـن رؤسـاء 
الـدول واحلكومـات ومـا جمموعـه ١٨٩ مـن الـدول األعضـــاء 
إعـالن األلفيـة الـذي تعـهدوا فيـه بتحملـهم مســـؤولية مجاعيــة 
خبصوص دعم مبادئ الكرامة اإلنسانية واملسـاواة واإلنصـاف 
على الصعيد العـاملي. ويف تقريـري إىل اجلمعيـة العامـة املعنـون 
�دليل تفصيلي لتنفيذ إعالن األلفية�، أطرح برناجمـا لتحقيـق 

هذه األهداف الطموحة. 
ومن عوامل قوة األمـم املتحـدة قدرـا علـى التكيـف  - ٣
حسب الظروف الدولية املتغـرية. وعلينـا أن حنـافظ علـى هـذا 
التقليد التجديدي، بينما نصون مبادئ امليثاق اليت اهتدت ـا 
املنظمـة علـى مـدى ٥٦ عامـا. وعلينـا أن نسـتعد الحتمــاالت 
املسـتقبل وأن نلـــيب املطــالب اجلديــدة الــيت أصبحــت حتملــها 

األمم املتحدة على عاتقها. 
لقـد شـهدنا خـالل العـام املـاضي تناقضـــات صارخــة  - ٤
علـــى املســـرح الـــدويل انطـــوت علـــى تطـــــورات مشــــجعة 
وديدات خطرية. وجاءت هـذه االجتاهـات العامليـة املختلطـة 
لتذكرنا بأن السعي حنـو حتقيـق السـالم والتقـدم علـى الصعيـد 

ـــاعل بصــورة متواصلــة مــن  الـدويل إمنـا يتطلـب االلـتزام والتف
جانب جمتمع الدول. 

واليـوم تنتشـر يف كـل أرجـاء العـامل أفكـار ال اســتثناء  - ٥
فيها، تتمثل يف سيادة الشعوب ومسؤولية القيادات، وحقـوق 
ـــدم  األفـراد، وسـيادة القـانون. ومـع ذلـك ال يوجـد ضمـان لع
حدوث رجعة يف هذه القيم ولعدم وقوع أمم مـرة أخـرى يف 

براثن الطغيان والقهر. 
وتقدم فصول هذا التقرير استعراضا شـامال لألنشـطة  - ٦
املختلفة اليت تقوم ا منظومـة األمـم املتحـدة سـعيا إىل حتقيـق 
األهداف املشتركة. ويظل دور األمم املتحدة يف جمال السـالم 
واألمن جزءا ال يتجزأ من مسؤولياا العامليـة. واحليلولـة دون 
نشوب الصراعات تتسم بأمهية جوهرية وتتطلب فهما شامال 
لألسباب الكامنة وراء نشوب الصراعات العنيفة والديناميات 
الــيت حتــرك تلــك الصراعــــات. وتتوقـــف مســـؤولية املنظمـــة 
بوصفها أداة موثوقة ملنع نشوب الصراعات على قدرـا علـى 

التصدي لألسباب اجلذرية للصراعات املهلكة. 
بيـد أن األمـم املتحـدة ال يقتصـر دورهـــا علــى جمــايل  - ٧
ـــــة يف تقــــدمي  الســـالم واألمـــن؛ فلطاملـــا ثبتـــت قيمـــة املنظم
املســـاعدات اإلنســـانية للفئـــات الضعيفـــــة وقــــت حــــدوث 

الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة. 
وكما أكدت يف أحيان كثـرية، فـإن التعـاون اإلمنـائي  - ٨
ـــى أساســها بنــاء االســتقرار  يشـكل دعامـة وطيـدة ينـهض عل
والعدل االقتصادي والتنمية االجتماعيـة. وسـيتطلب التحـدي 
الذي متثله التنمية، حبكم طابعه ونطاقه، مستوى غـري مسـبوق 
مـن االلـتزام املـــايل والتعــاون الــدويل. ولقــد ســاعدت األمــم 
املتحـدة يف وضـع السياسـات ويئـة األدوات الكفيلـة مبعاجلـــة 
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املشاكل ذات الصلة وإرسـاء دعـائم البنـاء الـذي ينـهض عليـه 
صرح السالم املستدام. 

على أن سعي األمم املتحدة إىل بنــاء عـامل يقـوم علـى  - ٩
النظام والعدل ال ميكن أن ينجح إال من خالل احـترام سـيادة 
القانون يف الشؤون الدولية. ومما يساعد على كفالة أال تســود 
القوة الغامشة ما حيـدث مـن منـو يف القـانون الـدويل، وتصديـق 
على املعاهدات الدولية، ومالحقة قضائية رمي احلـرب أمـام 

حماكم دولية. 
كمـا أن اإلصـــالح اإلداري يف نطــاق األمــم املتحــدة  - ١٠
ينبغي النظر إليه باستمرار على أنه سعي دؤوب تبذل يف إطاره 

جهود متواصلة تعزيزا لفاعلية املنظمة وكفاءا وأمهيتها. 
ويف ظل عامل تتسع فيه ظـاهرة العوملـة، ال ميكـن ألي  - ١١
من القضايا اجلوهرية اليت نعاجلها أن جتد حـال يف إطـار وطـين 
فقــط، فجميعــها تتطلــب تعاونــا وشــراكة وتقامســا لألعبــــاء 
فيما بني احلكومـات، واألمـم املتحـدة، واملنظمـات اإلقليميـة، 
واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلـاص، واتمـع املـدين. 

ولقد بذلت األمم املتحدة جهودا هلا قيمتها لصوغ شراكـات 
عامليـة تعزيـزا للمصلحـــة الدوليــة، ولكننــا حباجــة إىل توســيع 

نطاق هذه اجلهود. 
ويف ٢٩ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١، أضفـــــت الــــدول  - ١٢
األعضاء على شخصي شرفا عظيمـا بتعييـين أمينـا عامـا لفـترة 
ـــا الكثــري علــى مــدار الســنوات  واليـة ثانيـة. ومـع أننـا أحرزن
اخلمس املاضية، فإنين أعتقد اعتقادا راسخا أن بوسـعنا، ومـن 

واجبنا، أن حنسن أداءنا. 
ــــيد إلرادة البشـــرية أن ـــزم  إن األمــم املتحــدة جتس - ١٣
العنـف بقـوة العقـل وأن حتقـق قـدرا مـــن التحســن يف أحــوال 
البشر. كما أن دوهلا األعضاء تعمل معا كـي يسـود الشـؤون 
ـــى ثقــة أنــه يف ظــل  الدوليـة حكـم املبـادئ والعدالـة. وإين لعل
الدعـم الفعـال مـن جـــانب الــدول األعضــاء وشــعوب العــامل 
سـوف تفـي األمـم املتحـدة بوعدهـا بوصفـها مؤسسـة ال غــىن 

عنها للتعاون الدويل.  
 

مقدمـة 
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الفصل األول 
 

حتقيق السالم واألمن 
  

قامت أنشطة األمـم املتحـدة يف جمـال السـالم واألمـن  - ١٤
وسط ظروف من املعاناة النامجة عـن نشـوب صراعـات بالغـة 
العنــف يف طــول العــامل وعرضــه. وتشــمل هــذه الصراعـــات 
أغلبيــة مــن املدنيــني ال مــن املقـــاتلني، كـــثرم مـــن النســـاء 
واألطفـــال، باإلضافـــة إىل حتركـــات كثيفـــة مـــن الالجئـــــني 
واألشــخاص املشــردين داخليــا، فضــــال عـــن تزايـــد ظـــاهرة 
االقتصـادات املعقـدة (ولـو بدرجـات متفاوتـــة) املثقلــة بأعبــاء 
الصراعــات، باإلضافــة إىل ســهولة احلصــول علــى األســــلحة 
جبميع أنواعها، وال سيما األسلحة الصغرية، مما ينجم عنه أثـر 
مدمـر بالنســـبة للشــعوب واتمعــات يف مجيــع أحنــاء العــامل. 
وهـذه الصراعـــات ــدد االســتقرار وتقــوض أمــن اإلنســان، 
وتسبب املعاناة ملاليني عديدة من البشـر كمـا تقـوض أركـان 
االقتصـادات احملليـة واإلقليميـة والبـىن األساسـية والبيئـة بطــرق 

سوف تترتب عليها نتائج تدوم عقودا من الزمن. 
وتتحمل األمم املتحدة التزامـا باحليلولـة دون نشـوب  - ١٥
ـــك ســبيال.  الصراعـات املسـلحة أينمـا وكلمـا اسـتطعنا إىل ذل
وهلـذه الغايـة، ضـاعفت جـهودي مـن أجـل أن تتحـول األمـــم 
ـــــة رد الفعــــل إىل ثقافــــة الوقايــــة. ففــــي  املتحـــدة مـــن ثقاف
حزيران/يونيه ٢٠٠١، قدمت تقريرا رئيسيا عن منـع نشـوب 
الصراعـــات املســـلحة إىل اجلمعيـــة العامـــــة وجملــــس األمــــن 
(A/55/985-S/2001/574 و Corr.1)، اســتعرضت فيــه التقــــدم 
الذي ُأحرز يف تطوير قدرة األمـم املتحـدة علـى احليلولـة دون 
نشـوب الصراعـات وطرحـت توصيـات حمـددة لتعزيـز جــهود 

منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان. 
وحيثمــا كــانت األمــم املتحــدة ضالعــة يف عمليـــات  - ١٦
حفــظ الســالم أو بنــاء الســالم فــــإن احليلولـــة دون نشـــوب 

الصراعــات مــــن جديـــد متثـــل أولويـــة حموريـــة. ويف معظـــم 
احلاالت، فإن الواليات الـيت نكلـف ـا اليـوم يف جمـال حفـظ 
السالم أصبحت تتجاوز املـهام التقليديـة املعـهودة يف املـاضي، 
ــــني  حيــث كــانت قــوات مســلحة تســليحا خفيفــا تفصــل ب
اجليـوش، وبـاتت تشـمل تقـدمي املسـاعدة إىل السـلطات احملليــة 
ـــن اــاالت. وقــد تشــمل تقــدمي اإلغاثــة  يف طائفـة واسـعة م
اإلنسـانية واختـاذ إجـراءات يف جمـال األلغـام، ونـــزع األســلحة 
وتسريح املقاتلني وإعادة إدماجهم، وتدريب الشرطة واجلهاز 
القضائي، ورصد حقوق اإلنسان وتقدمي املساعدة االنتخابية، 
وتعزيـز املؤسسـات الوطنيـة مبـا يكفـل حـــل املشــاكل النامجــة 
مســــتقبال بوســــائل دميقراطيــــة دون اللجــــــوء إىل العنـــــف. 
ومسـؤولياتنا أكـــرب مــن ذلــك يف تيمــور الشــرقية ومجهوريــة 
يوغوسـالفيا االحتاديـة حيـث تـترأس األمـم املتحـــدة اإلدارتــني 

االنتقاليتني. 
وتعتمد العمليات امليدانية اليت تضطلـع ـذه اموعـة  - ١٧
العريضة من املـهام علـى هيـاكل الدعـم باألمانـة العامـة لألمـم 
املتحـدة مـن أجـل حتقيـق أهدافـها. وعلـــى حنــو مــا مت توثيقــه 
باقتدار يف تقرير فريـق األمـم املتحـدة املعـين بعمليـات السـالم 
(A/55/305-S/2000/809)، فــإن اهليــاكل احلاليــة ظــــهرت إىل 
الوجود من خالل عملية ارجتالية ومن مث فهي تتسم بـالقصور 
من نواح شىت، أو ليست مؤهلة كما ينبغـي للتكيـف حسـب 
االحتياجات احلقيقية. ورغم ما مت إحرازه من جناحات كثـرية 
يف عمليـات حفـظ السـالم، فـإن املشـاركني فيـها كـان يتعـــني 
عليهم يف كثري مـن األحيـان أن يبذلـوا جـهودا هائلـة لتخطـي 

أوجه القصور اليت تشوب اهلياكل القائمة. 
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ونتيجة ملا توصل إليه الفريق املعين بعمليـات السـالم،  - ١٨
بدأ اتمع الدويل يف العمـل علـى يئـة دعـائم مأمونـة ووافيـة 
ليقوم عليها هيكل فعال لدعـم عمليـات السـالم الـيت تضطلـع 
ا األمم املتحدة. ويف إطار مسامهيت يف هـذا الصـدد، قدمـت 
ـــاصر  اســتعراضا شــامال إىل اجلمعيــة العامــة بشــأن مجيــع العن
ـــن األمانــة العامــة الــيت تــؤدي دورا يف عمليــات  القائمـة ضم
ـــني العــاملني  حفـظ السـالم (A/55/977). كمـا كلَّفـت املوظف
معـي بـإعداد مشـروع خطـة عمـل بشـأن بنـاء السـالم. وهــذه 
اخلطـة، الـيت توضـــع عليــها اآلن اللمســات األخــرية، تشــكل 
دليال عمليا ملنظومة األمم املتحدة بشـأن مـا يسـتطيع املقـر أن 
يدعـم بـه علـــى أفضــل وجــه زمالءنــا العــاملني يف امليــدان يف 

صياغة وتنفيذ استراتيجيات متسقة لبناء السالم. 
وإين، يف هـذا الصـــدد، أؤيــد حبمــاس املالحظــة الــيت  - ١٩
أبداهـا رئيـس جملـس األمـــن يف بيانــه الصــادر يف ٢٠ شــباط/ 
فرباير ٢٠٠١ ومفادها أن �وضع استراتيجية منسـقة وجيـدة 
التخطيط لبناء السـالم ميكـن أن يسـهم إسـهاما كبـريا يف منـع 
ــــا أرحـــب باالهتمـــام  الصراعــات� (S/PRST/2001/5). كم
املـتزايد مـن جـانب جملـــس األمــن حبمايــة املدنيــني وال ســيما 
ـــال، وتركــيز اهتمامــه علــى قضايــا مــن قبيــل  النسـاء واألطف
فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز. ولقـد تعلمنـا أن اجلـهود 
الرامية ملنع نشوب الصراعات وحفظ وبنـاء السـالم ال بـد أن 
تنطلق، يف نطاق منظومة األمم املتحـدة، مـن احلقـائق القائمـة 
يف امليدان، وأن تستند إىل حتليـل فعـال للموقـف وأن يؤازرهـا 
دعـم مناسـب مـن حيـث التوقيـت واهلـدف مـن جـــانب املقــر 
ــدّي  فضـال عـن مـوارد كافيـة مـن جـانب الـدول األعضـاء. ول
تفــاؤل بــأن اجلــهود الــيت بذلــت يف العــام املــاضي إليضــــاح 
ما حنتاج إليـه مـن أجـل حتقيـق السـالم واألمـن سـوف تسـهم 
إسهاما فعاال يف الوفاء بااللتزامات اليت مت التعهد ا يف إعالن 

األلفية، شريطة أن تتيح الدول األعضاء املوارد الالزمة. 

منع نشوب الصراعات وصنع السالم 
مع أن االستراتيجيات الشـاملة واملتسـقة ملنـع نشـوب  - ٢٠
الصراعــات تنطــوي علــى أعظــم إمكانيــات حتقيـــق الســـالم 
الدائـم، فإـا مل تكـــن يف يــوم مــن األيــام ســهلة الصياغــة أو 
التنفيذ. ولقد سرين أن أالحظ أن الدول األعضاء قد وجهت 
يف السـنوات األخـرية مزيـدا مـن االهتمـام وقدمـت مزيـدا مــن 
املساعدات من أجل منع نشوب الصراعات. وبالنسـبة لألمـم 
املتحدة فإن مفهوم منع نشوب الصراعـات ال بـد وأن يوضـع 

موضع التنفيذ، وأن تقترن األقوال باألفعال. 
ــــري عـــن منـــع نشـــوب الصراعـــات  ويتضمــن تقري - ٢١
املســلحة توصيــات عمليــة لتعزيــز فعاليــــة خمتلـــف األجـــهزة 
واهليئات والوكاالت التابعــة لألمـم املتحـدة واإلدارات التابعـة 
لألمانة العامة، ولتعزيز التعاون بني األمـم املتحـدة واملنظمـات 
اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واتمـــع املــدين يف جمــال 
منــع نشــوب الصراعــات. وهــو يؤكــد علــى أن للوكـــاالت 
اإلمنائيـة واإلنسـانية الـيت تضمـها منظومـة األمـم املتحـــدة دورا 
حيويـا عليـها أن تضطلـع بـه، جنبـا إىل جنـب مـع مؤسســـات 
بريتون وودز، يف يئة بيئة سلمية فضال عن معاجلـة األسـباب 
ــا  اجلذريـة للصراعـات يف املراحـل األوىل مـن منـع نشـوا. وأن
أعتزم مواصلة إيفـاد بعثـات متعـددة التخصصـات مـن جـانب 
األمم املتحدة لتقصي احلقـائق وبنـاء الثقـة إىل املنـاطق املـهددة 
ــــة أو دون  باالشــتعال، مــع بــدء تقــدمي تقــارير دوريــة إقليمي
إقليمية إىل جملس األمن بشأن الرتاعـات الـيت يحتمـل أن ـدد 
السالم واألمن الدوليني، ووضع استراتيجيات منع إقليمية مـع 
الشـركاء اإلقليميـني ومـع أجـهزة ووكـــاالت األمــم املتحــدة، 
حسب االقتضاء، وإنشاء شـبكة غـري رمسيـة مـن الشـخصيات 
البارزة من أجـل منـع نشـوب الصراعـات، وحتسـني القـدرات 
ـــة.  وقـاعدة املـوارد يف جمـال اإلجـراءات الوقائيـة باألمانـة العام
وأتطلــع إىل قيــام حــوار بنــــاء مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن 



01-525775

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

املسـامهات الـيت ميكـن أن نقدمـها معـــا يف اجلــهود الراميــة إىل 
كفالة تأصيل ثقافة املنع يف اتمع الدويل. 

ويف غرب أفريقيا، كثَّفت األمم املتحدة شراكتها مع  - ٢٢
بلدان املنطقة. فقد ركزنا مجاعيا على حتديد األخطار احملتملـة 
اليت دد السالم، ونتعاون على احليلولة دون أن تتدهور هـذه 
التحديات مبا جيعلها تتخذ شكل صراعات عنيفة. وكان هـذا 
هو هدف البعثتني املتعـدديت التخصصـات اللتـني أوفدمـا إىل 
غامبيا يف تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ وإىل غـرب أفريقيـا يف 
آذار/مارس ٢٠٠١. ومنذ ذلك احلني اضطلـع شـركاء غامبيـا 
الدوليـون بـالعمل بصـورة وثيقـة مـع ذلـك البلـد، ضمـن إطـار 
استراتيجية وقائية متكاملة، للمساعدة على دعم قـدرة غامبيـا 
على جتنب تفاقم األحوال فيها. ونتيجة للبعثــة الثانيـة، سينشـأ 
مكتـب لألمـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا برئاسـة ممثـل خــاص. 
وسيهدف املكتب إىل تعزيز قدرة األمم املتحـدة علـى ممارسـة 
عمليــات الرصــــد واإلنـــذار املبكـــر واحليلولـــة دون نشـــوب 
الصراعات يف املنطقة دون اإلقليمية والعمل بصورة وثيقة مـع 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وغريها من الشركاء. 
ويف حماولة لتوسيع نطاق املغامن اليت تتحقق من اتبـاع  - ٢٣
ـــن كبــار املبعوثــني إىل  ـج إقليمـي متكـامل، أوفـدت اثنـني م
مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وكـوت ديفـــوار يف حلظــات كــان 
البلَدان يواجهان فيها توترا حادا واحتكاكا شـديدا يف أواخـر 
عام ٢٠٠٠. واستطاعت جهود كل منـهما أن تكسـبنا فـهما 
للحالـة أكـثر تفصيـال. كمـا أن جلنـة التحقيـق الدوليـة لكــوت 
ديفوار، اليت أنشأا بناء على طلـب احلكومـة لبحـث انـدالع 
العنــف الــذي أعقــب االنتخابــات الرئاســية الــــيت جـــرت يف 
ـــت  ٢٢ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أجنـزت أعماهلـا. ومتثل
مهمتها يف تسهيل إقامة العدل واحليلولة دون وجود أي سـبل 
لإلفالت من العقاب، فضال عـن العمـل علـى تضميـد اجلـراح 
وحتقيــق املصاحلــة بــني صفــوف جمتمــع كــوت ديفـــوار. ويف 
كــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠٠، أرســـلت مبعوثـــي اخلـــاص 

لتقييم أثر الصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على اثنـني 
ـــــطى  مـــن جرياـــا املباشـــرين، مهـــا مجهوريـــة أفريقيـــا الوس
ومجهوريـة الكونغـو. كمـا قُصـد بالبعثـة أن تكـون مبثابـة أحــد 
إجراءات بناء الثقة تعزيزا للتعاون فيمـا بـني البلـدان املعنيـة يف 
مواجهة التحديات املشتركة املاثلة عرب احلدود اليت تتقامسها. 

ولقد دعا إعالن األلفيـة إىل تعزيـز التعـاون املؤسسـي  - ٢٤
ــــة ودون اإلقليميـــــة.  بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميــ
ـــا، واتضحــت  وجتلـت جــــدوى هــــذا النـهج يف غـرب أفريقي
أكثر ما اتضحت يف حـوض ـر مـانو حيـث شـاركت األمـم 
املتحدة بالتعاون مع بلدان احتاد ر مانو الثالثة ومـع اجلماعـة 
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا مشـــاركة فعالــة يف التصــدي 
ـــدة الــيت ألــــمت  لألحـوال اإلنسـانية والسياسـية واألمنيـة املعق
بكل من سرياليون وغينيا وليربيا. ولقد أيدت بصـورة خاصـة 
املبادرات اليت اختذا اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا 
لتعزيـز احلـوار فيمـا بـني البلـدان الثالثـة انطالقـا مـن إميـاين أنــه 
بغـري هـذا احلـوار سـتظل اجلـهود الراميـة إىل معاجلـة األســـباب 
اجلذريـة للمشـاكل الـيت تعانيـها تلـك املنطقـة الفرعيـة جـــهودا 
قاصرة وعقيمة. ومنذ فرض اجلـزاءات يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
ظللت أؤكد أيضا على أمهية االستمرار يف التواصل مع ليربيـا 

سعيا إىل حتقيق سالم دائم يف تلك املنطقة دون اإلقليمية. 
ــــا يـــأت قـــوة دفـــع  ويف منــاطق أخــرى مــن أفريقي - ٢٥
للجهود الرامية إىل إجيـاد حـل الثنـني مـن الصراعـات الطويلـة 
األمــد. ففــي بورونــدي، أدى توقيــع اتفــاق أروشــا للســـالم 
ـــــم  واملصاحلـــة يف ٢٨ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ إىل توليـــد زخ
جديد لدفع عملية السالم. وعلى حنو مـا نـص عليـه االتفـاق، 
أنشئت جلنة لرصد التنفيذ برئاسة األمـم املتحـدة مهمتـها هـي 
ضمان التنفيذ الفعال جلميع أحكام االتفاق ومتابعتـه ورصـده 
واإلشـراف عليـه وتنسـيقه. ولقـد عينـت ممثلـي اخلـاص ملنطقــة 
البحريات الكربى رئيسا هلــذه اللجنـة. ومنـذ ذلـك احلـني فـإن 
مسألة القيادة االنتقاليـة مت حلـها، ومـن املتوقـع إقامـة حكومـة 
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انتقالية يف األول من تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. ومع ذلـك 
يظل غياب وقف إلطالق النار عقبـة حتـول دون تنفيـذ اتفـاق 
ـــــا  أروشـــا. ومل يفـــارقين األمـــل يف أن تكلـــل بالنجـــاح قريب
املفاوضــات الــيت جتــرى بــــني مجاعـــات املتمرديـــن املســـلحة 
وحكومـة بورونــدي، ويتــوىل جــاكوب زومــا نــائب رئيــس 
جنـوب أفريقيـا تيسـريها نيابـــة عــن الرئيــس الســابق نيلســون 

مانديال. 
وكـان إنشـاء احلكومـة الوطنيـة االنتقاليـــة للصومــال،  - ٢٦
ــــو يف تشـــرين  نتيجــة ملبــادرة جيبــويت، مث انتقاهلــا إىل مقديش
األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، خطـــوة مهمــة يف اجلــهود الراميــة إىل 
ـــال. ومــن دواعــي األســف أن عــدم  إـاء الصـراع يف الصوم
إحراز تقدم يف إجناز عملية السـالم، فضـال عـن احلالـة األمنيـة 
املزعزعة يف كثري من أحنـاء الصومـال، حيـوالن حـىت اآلن دون 
قيـامي بتقـدمي توصيـــة إىل جملــس األمــن تقضــي بإنشــاء بعثــة 
ـــك البلــد. ومــا زلنــا علــى  لألمـم املتحـدة لبنـاء السـالم يف ذل
استعداد ملد يد املساعدة عندما تســمح الظـروف بذلـك، وإين 
أحـث اتمـع الـدويل علـى أن يبقـى مشـغوال بقضيـة البحـــث 

عن وضع اية لكابوس الصومال الذي طال أمده. 
وليس بوسعي اإلفادة عـن حـدوث تغـريات يعتـد ـا  - ٢٧
يف أنغــوال حيــث مــا زالــت احلــرب مشــتعلة مســببة معانــــاة 
عميقــة. وقــد أعربــت احلكومــة عــن اســتعدادها الســــتئناف 
احلوار مع االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال (يونيتا) بغية 
إجنـاز املـهام املتبقيـة مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا. كمـا كـــرر 
الطرفــان التزامــهما إزاء بروتوكــــول لوســـاكا، برغـــم أمـــا 
ال يــزاالن خمتلفيــن بشــأن أســلوب إجنــاز تنفيــــذه. ومـــا زال 
مستشـاري للمـهام اخلاصـــة يف أفريقيــا يــويل اهتمامــا خاصــا 
ألنغوال. وتظل األمم املتحدة على استعداد ملسـاعدة احلكومـة 
واألطـراف املعنيـة األخـرى مـن أجـــل إــاء احلــرب، وتقــدمي 
ـــرر عقدهــا يف عــام ٢٠٠٢،  املسـاعدة الفنيـة لالنتخابـات املق

ومواصلة براجمها يف جمال اإلغاثة اإلنسـانية وبنـاء القـدرات يف 
ميدان حقوق اإلنسان. 

ــة،  ويف الشـرق األوسـط يظـل تدهـور احلالـة يف املنطق - ٢٨
الذي أسفر عن أسوأ أزمة حدثت منذ توقيع اتفاق أوسـلو يف 
عام ١٩٩٣، مصدرا لقلق بالغ بالنسبة للمجتمع الدويل. فقد 
أدى اندالع العنف يف األرض الفلسطينية احملتلـة ويف إسـرائيل 
يف أواخـر أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ إىل حـدوث خسـائر واســـعة 
النطاق يف األرواح وإىل تدهور خطري يف األحوال االقتصاديـة 
لكـال اجلـانبني، فضـال عـن تدهـور مدمــر يف احلالــة اإلنســانية 
للفلسـطينيني. ونظـرا خلطـورة احلالـة واآلثـــار الســلبية املترتبــة 
عليها بالنسبة للسـالم واألمـن الدوليـني، فقـد كرسـت الكثـري 
من اهتمامي الشخصي هلذه القضية، وحـافظت علـى صـالت 
وثيقـة ومنتظمـة مـع الطرفـني ومـع قـادة آخريـن باملنطقـة ومــع 
ـــام. وزرت  اتمــع الــدويل التماســا لســبيل للتحــرك إىل األم
ـــر ٢٠٠٠ الستكشــاف ســبل  املنطقـة يف تشـرين األول/أكتوب
إاء العنف وإحياء عملية السالم. وعملت مع األطراف ومع 
ـــة واالحتــاد األورويب ومصــر  قـادة الواليـات املتحـدة األمريكي
واألردن للتوصل إىل تفاهم يف مؤمتـر قمـة شـرم الشـيخ بشـأن 
اخلطوات الالزم اختاذها إلاء املواجهـة. مث صـدر تقريـر جلنـة 
شرم الشيخ لتقصي احلقائق، املعروف باسم تقرير ميتشل، يف 
نيسان/أبريل ليهيئ أساسا عمليا لعودة إىل مائدة املفاوضات، 
وأنا أؤيد توصياته تأييدا كـامال. ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، 
توجـهت مـرة أخـرى إىل الشـرق األوسـط لتشـــجيع الطرفــني 
علـى توطيـد اتفـاق وقـف إطـالق النـار والتحـــول حنــو تنفيــذ 

كامل لتقرير ميتشل. 
وال ميكن حل الصراع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني  - ٢٩
إال من خالل تسوية سياسية. وهلذه الغاية، فإنين أعـاود حـث 
اجلـانبني علـى إــاء العنــف والتقيــد باتفاقــات األمــن الــيت مت 
االتفاق عليها فعال والبدء مـن جديـد يف عمليـة سياسـية قابلـة 

لالستمرار تفضي إىل حتقيق السالم واملصاحلة . 
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

ولقد جاءت التطـورات الفاجعـة الـيت حدثـت خـالل  - ٣٠
السـنة املسـتعرضة، فضـال عـن اخلسـائر املأســـاوية يف األرواح، 
لتؤكـد احلاجـة املاسـة للتوصـل إىل حـل شـامل وعـادل ودائـــم 
ـــى أســاس قــراري جملــس األمــن  لصـراع الشـرق األوسـط عل

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ويف ضوء استمرار العراق يف عـدم االمتثـال لقـرارات  - ٣١
جملـس األمـــن، وال ســيما القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، مل توفــد 
جلنة األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش. ومـا زال مـن 
دواعـي القلـق البـالغ أن األمـم املتحـدة مل تسـتطع منـذ كــانون 
ــرارات  األول/ديسـمرب ١٩٩٨ أن تتحقـق مـن تقيـد العـراق بق
جملس األمن فيما يتعلق بأسلحة الدمـار الشـامل. وفضـال عـن 
ذلك ما زال العراق مستمرا يف عدم تعاونه مع املنسـق الرفيـع 
ـــني  املســتوى، الــذي يســعى إىل إعــادة مجيــع الرعايــا الكويتي
ورعايــا بلــدان ثالثــة إىل أوطــام وتــأمني إعــادة املمتلكـــات 
الكويتيــة. وإين ألشــعر بأســف عميــق إزاء اســـتمرار معانـــاة 
الشـعب العراقـي وأشـاركه آمالـه يف أن يتسـىن رفـع اجلــزاءات 
عاجال ال آجال. وبينما أظل على استعداد الستئناف حـواري 
ـــــة أوىل منــــه يف  مـــع حكومـــة العـــراق، وقـــد عقـــدت جول
ـــد النظــر يف  شـباط/فـرباير ٢٠٠١، يتعـني علـى العـراق أن يعي
عدم تعاونه مع جملس األمـن إذا كـان يرغـب يف إحـراز تقـدم 

حنو رفع اجلزاءات يف اية املطاف. 
ومل يتحقق سوى نزر يسري مـن التقـدم، أو مل حيـدث  - ٣٢
أي تقدم على اإلطالق، حنو إاء الصراع يف أفغانستان برغـم 
اجلهود اليت بذلت بــال كلـل مـن جـانب ممثلـي الشـخصي مـن 
أجـل إعـادة األطـــراف املتحاربــة إىل مــائدة املفاوضــات. ويف 
السـنة املسـتعرضة، حـدث جفـاف شـديد فأضـــاف املزيــد إىل 
 معانـاة الشـــعب األفغــاين. وأدت األزمــة اإلنســانية الــيت تلــم
ـــأس، ممــا زاد  بـالبلد حاليـا إىل املسـامهة يف نشـوء إحسـاس بالي
من حمنة املدنيـني األفغـان، وخاصـة النسـاء والفتيـات، يف ظـل 
ـــان. وهــذا الصــراع،  السياسـات الصارمـة لنظـام حكـم الطالب

شـأنه شـأن الصراعـات الكثـرية األخـرى الـيت نواجهـها حـــول 
العــامل، ال ميكــن النظــر إليــه مبعــــزل عـــن ســـياقه اإلقليمـــي. 
وال ميكن إجياد حـل لـه إال بدعـم فعـال ومتناسـق مـن جـانب 
الدول ااورة وال سيما مجهويـة إيـران اإلسـالمية وباكسـتان 
وكذلـك األعضـاء اآلخريـن يف جمموعـة بلـدان �الســـتة زائــدا 
اثنان�. وسوف يتطلب األمر جـا أكـثر تناسـقا مـن جـانب 
اتمع الدويل إذا كان املـراد إحـراز قـدر كبـري مـن التقـدم يف 

معاجلة مشاكل أفغانستان. 
ـــت أعمــال قتــال  وعلـى مـدار العـامني املـاضيني، وقع - ٣٣
متفرقــة، متضمنــة أخــذ رهــائن، اســتهلتها قــوات املتطرفــــني 
واإلرهابيني يف بعض بلدان آسـيا الوسـطى. وهـذه التطـورات 
املعزولة، وإن كانت مقلقـة، مرتبطـة يف جـزء منـها باحلالـة يف 
أفغانسـتان، ومرتبطـة أيضـا بعوامـل أخـرى مـن قبيـل األحـوال 
االقتصادية املتدهورة وما ينجم عنـها مـن توتـرات اجتماعيـة. 
ـــة  وبالتعــاون مــع الــدول األعضــاء يف املنطقــة وأطــراف معني
أخرى، فإن األمم املتحـدة علـى اسـتعداد لتقـدمي املسـاعدة يف 
امليادين السياسية واإلمنائية واإلنسانية بغية التصـدي لألسـباب 

اجلذرية حلالة عدم االستقرار السائدة. 
ويف آذار/مـــــارس ٢٠٠١، زرت عـــــدة بلـــــــدان يف  - ٣٤
جنـوب آسـيا. ويف اجتماعـايت مـــع زعيمــي باكســتان واهلنــد 
حثثتهما على اسـتئناف احلـوار الثنـائي بغيـة ختفيـف التوتـرات 
يف املنطقة، مبا يف ذلـك التوتـر يف كشـمري. وشـجعين تشـجيعا 
كبريا أن زعيمي اهلند وباكستان عقدا اجتمـاع قمـة يف أجـرا 
خالل شهر متـوز/يوليـه. وآمـل أن تتواصـل املناقشـات املفيـدة 
الـيت جـرت هنـاك وأن تتطـور لتصبـح حـوارا مسـتمرا. وفيمـــا 
يظل القلق يساورين إزاء احلرب األهلية اليت مل جتـد حـال بعـد 
يف سـري النكـا فـإن أملـي معقـــود علــى أن تفضــي املســاعي 
احلميـدة الـيت تبذهلـــا الــنرويج إىل اســتهالل حمادثــات الســالم 

عما قريب. 
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وفيمـا يتعلـق بشـرق آسـيا يسـرين اإلفـادة بأنـه أمكــن  - ٣٥
التوصـل إىل تسـوية للصـراع يف بوغـانفيل بالوسـائل الســلمية. 
ففـي أعقـاب احملادثـات الـيت جـرت بـني حكومـــة بــابوا غينيــا 
اجلديدة واألطراف البوغانفيلية وتـوىل تيسـريها مكتـب األمـم 
املتحــــدة السياســــي يف بوغــــانفيل أمكــــن التوصـــــل يف ٢٢ 
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١ إىل اتفـــاق شـــامل يغطـــي مســـــائل 
االستقالل الذايت واالستفتاء والتخلص من األسلحة. وكـانت 
مشاركة بلدان املنطقة والدعم املستمر املقدم من جملس األمن 

من األمور احلامسة يف حتقيق هذا االتفاق. 
وتنفيـذا للواليـة الـيت عـهدت ـــا إيلَّ اجلمعيــة العامــة  - ٣٦
واصلت ومبعوثي اخلاص تشجيع حكومة ميامنــار علـى إجـراء 
ــــق  حــوار موضوعــي مــع داو اونــغ ســان ســوكي بغيــة حتقي
ــــودة بـــالبلد إىل احلكـــم الدميقراطـــي.  املصاحلــة الوطنيــة والع
وخالل السنة املستعرضة، اتخذ عدد من اخلطوات لبناء الثقـة 
بـني اجلـانبني. واألمـم املتحـدة ملتزمـة مبواصلـة تيســـري احلــوار 

وتتطلع إىل إحراز مزيد من التقدم. 
وأعتزم، مع الوكاالت والربامج املعنية التابعة ملنظومة  - ٣٧
األمم املتحدة، تعزيـز جـهودنا املبذولـة ملسـاعدة إندونيسـيا يف 
سـعيها إىل إقامـة حكـم دميقراطـي والتصـدي للنطـاق العريــض 
ـــادا  مـن املسـائل املعقـدة الـيت تواجـه ذلـك البلـد. وأعتقـد اعتق
راسـخا أن ســـالمة إندونيســيا اإلقليميــة ميكــن ضماــا علــى 
أفضـل وجـه بالتمســـك باملعايــري الدميقراطيــة وتعزيــز حقــوق 
اإلنسان. وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي بذل اجلهود لدعـم عمليـة 
اإلصالح اليت تنفذها احلكومة فضال عـن إجيـاد حلـول سـلمية 
ـــل آتشــيه وجــزر امللــوك وبــابوا  للمشـاكل يف منـاطق مـن قبي

الغربية. 
وسأواصل أيضا البحث عن سبل ووسـائل للمسـامهة  - ٣٨
يف التقـارب بـني الدولتـني الكوريتـني ويف التطـورات اإلجيابيـــة 
األخـرى يف املنطقـة. وأعتقـد أنـه ينبغـي للمجتمـــع الــدويل أن 

يتخذ تدابري نشطة لتعزيز السـالم واالسـتقرار يف هـذه املنطقـة 
وحلث الدول األعضاء علـى النظـر يف تقـدمي مزيـد مـن الدعـم 

لتعزيز احلوار والثقة واملصاحلة يف شبه اجلزيرة. 
ويف أوروبـا اســـتمرت احملادثــات عــن قــرب املتعلقــة  - ٣٩
بقـربص مـــع الطرفــني بقيــادة غالفكــوس كلــرييدس ورؤوف 
دنكتاش حتت رعاييت حىت تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠. بيـد 
أن السـيد دنكتـاش طلـب عـدم حتديـد موعــد للمحادثــات يف 
مطلع عام ٢٠٠١. ومـع أنـه يتعـذر اسـتئناف احملادثـات علـى 
الفور فإن مستشاري اخلاص واصل عقد مشاورات مـع عـدد 
من احلكومات واملنظمات واالضطالع بأعمال حتضرييـة كـي 
ـــدا مــن املســاعدة إىل الطرفــني يف الوقــت  ميكنـه أن يقـدم مزي
املناسب. ويف آخر آب/أغسطس، التقيت بالسيد دنكتـاش يف 
سالزبورغ بغية التحرك حنو استئناف العملية يف وقت مبكر. 
وواصل ممثلي اخلاص جلورجيـا، بالتعـاون مـع االحتـاد  - ٤٠
الروســي بوصفــه طرفــا تيســرييا، وأعضــاء جمموعــة أصدقـــاء 
ـــام بشــأن جورجيــا، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف  األمـني الع
أوروبـا، بـــذل جــهوده ســعيا إىل التوصــل إىل تســوية شــاملة 
ـــن الطرفــان مــن االتفــاق  للصـراع اجلورجـي األخبـازي. ومتكَّ
على جمموعة مـن خطـوات ملموسـة لبنـاء الثقـة يف االجتمـاع 
الثالث الرفيع املستوى املعين ببناء تدابري الثقـة، الـذي عقـد يف 
يالتـا يف آذار/مـارس ٢٠٠١، بنـــاء علــى دعــوة مــن حكومــة 

أوكرانيا. 
ويف أمريكا الالتينية واصـل مستشـاري اخلـاص املعـين  - ٤١
بتقـدمي املسـاعدة الدوليـــة إىل كولومبيــا اتصاالتــه املنتظمــة يف 
كولومبيا واخلارج. واستمرت حمادثات السـالم بـني احلكومـة 
وأكـرب مجـاعتني للمغـاوير مـن حـني آلخـر طـوال السـنة. ومــع 
هـذا، فقـد تكثفـت أعمـال العنـف وأســـفرت عــن انتــهاكات 
متواترة حلقوق اإلنسـان وزيـادة عـدد املشـردين داخليـا. وقـد 
ـــاد أعمــال القتــال والتشــريد  حـذر احملللـون مـن احتمـال ازدي



01-525779

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

وزراعـة حمـاصيل املخـدرات وانتشـارها حبيـث تتجـاوز حـدود 
كولومبيـا. واألمـم املتحـدة علـى أهبـة االســـتعداد، بنــاء علــى 
طلــب طــريف الصــراع، ملواصلــة املســــاعدة يف العمـــل علـــى 
التوصل إىل تسوية بالوسـائل السـلمية. وحيـدوين األمـل يف أن 
ــــه ضـــد  يتخــذ الطرفــان تدابــري عاجلــة لوقــف العنــف املوج
السـكان املدنيـــني العــزل وضمــان االحــترام الكــامل حلقــوق 
ـــدويل. ويظــل القلــق يســاورين  اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين ال
أيضـا بشـأن اآلثـار البيئيـة السـالبة النامجـة عـن زراعـة حمــاصيل 
املخدرات وجتهيز املخدرات واجلـهود املبذولـة للقضـاء عليـها 
بــالقوة. وينــذر تــآلف اجلــهود املبذولــة ملكافحــة املخـــدرات 
ومكافحة التمرد خبطر نشوب سباق تسلح إقليمي قـد يـؤدي 
إىل انتشـــار القتـــال والتشـــرد وزراعـــة حمـــاصيل املخــــدرات 

فيما يتجاوز حدود كولومبيا. 
 

حفظ السالم وبناء السالم 
يف حـني أن الصراعـات الـيت تســـعى عمليــات حفــظ  - ٤٢
الســالم الــيت تضطلــع ــا األمــم املتحــدة إىل معاجلتــها هــــي 
صراعـات معقـدة وتبعـث علـى الوجـــل، يســرين اإلفــادة بــأن 
ــات  اتمـع الـدويل قـد أعـرب جمـددا عـن تقديـره ألمهيـة عملي
حفظ السالم الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـدة وتصميمـه علـى 
االعتراف بذلك علنا والتعلم من نواحي الفشل والنجاح الـيت 
ـــادة االلــتزام بتوفــري  تصـادف يف عمليـات حفـظ السـالم، وزي
األدوات واملـوارد الالزمـة ألفـراد حفـظ السـالم كـي ينجـــزوا 

مهامهم. 
وما زالت العوامل الرئيسية حلفظ السالم الناجح هي  - ٤٣
ـــى أرض الواقــع؛ والواليــات  توافـر الرغبـة لـدى األطـراف عل
الواقعيـة الـيت تسـتند إىل اسـتراتيجية مفهومـــة جيــدا وموحــدة 
وعامة؛ واالستعداد لدعـم هـذه الواليـات سياسـيا مـن خـالل 
ـــة املناســبة. وكــي حيقــق حفــظ  تقـدمي املـوارد البشـرية واملادي
السـالم أثـرا دائمـا جيـــب أن تدعمــه وتقــترن بــه عمليــة بنــاء 

السالم من أجل احليلولة دون تكـرار الصـراع املسـلح وإتاحـة 
الفرصة لالنتعاش والتنمية. 

وعلـى مـدى العـام املـاضي دعـــت األمانــة العامــة إىل  - ٤٤
إرسـاء أسـس مأمونـة ووافيـة تنـهض عليـها بنيـة فعالـــة حلفــظ 
السالم مع تقدمي التوجيهات اليومية والدعـم إىل العمليـات يف 
امليـدان. وتقريـر الفريـق املعـين بعمليـات السـالم، الـــذي أيــده 
فيما بعد مؤمتر قمة األلفية، أعطى عملية اإلصالح هـذه، الـيت 
تضــرب جبذورهــا يف حــوار مســتمر مــع الــــدول األعضـــاء، 
تركـيزا وزمخـا متجدديـن. وطـرح تقريـري األويل عـــن تنفيــذ 
توصيـات الفريـــق، املقــدم يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، 
عددا من التدابري العمليـة لدعـم األهـداف العامـة الـيت حددهـا 
الفريـق. وردت الـدول األعضـــاء ردا إجيابيــا علــى كثــري مــن 
اقتراحايت. وقدمت موارد إضافية كبرية إىل األمانة العامـة مـن 
أجل حفظ السالم. ولكنها طلبت أيضـا مزيـدا مـن التفـاصيل 
يف عـدد مـن اـاالت وأكـــدت اهتمامــها بــإجراء اســتعراض 
آخــر شــامل لقــــدرة األمانـــة العامـــة علـــى حفـــظ الســـالم. 
ــران/يونيـه ٢٠٠١ تقريـرا  واستجابة لذلك أصدرت يف ١ حزي

 .(A/55/977) ثانيا
واتبع التقرير الثاين النهج الشامل الـذي طلبتـه الـدول  - ٤٥
األعضاء، واقترح مزيـدا مـن اخلطـوات لتحسـني القـدرة علـى 
حفظ السالم. ومشلت تلك اخلطوات مقترحات لتعزيـز قـدرة 
األمانــة العامــــة علـــى التخطيـــط علـــى ثالثـــة مســـتويات - 
االستراتيجي واملتعلق بالسياسات، والتنفيذي - بغية االنتقـال 
ـــة إىل  مـن أسـلوب رد الفعـل حنـو التخطيـط املسـبق. وباإلضاف
ذلك أوردت إمجاال تدابري إلقامة عالقة أكثر فعاليـة بـني املقـر 
وامليـدان؛ ولضمـــان حتقيــق تعــاون أوثــق بــني إدارة عمليــات 
حفظ السالم واإلدارات األخرى باألمانة العامـة املشـتركة يف 
دعـم حفـظ السـالم؛ وتعزيـز الدعـم التشـغيلي للعمليـات بغيــة 
حتقيق أطر زمنية تـتراوح بـني ٣٠ و ٩٠ يومـا لنشـر البعثـات 
حسب توصية الفريق املعـين بعمليـات السـالم؛ وتطويـر قـدرة 
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أكـثر فعاليـة، داخـل األمانـة العامـة، علـى التحليـــل ميكنــها أن 
تستفيد من ثروة املعلومـات املتاحـة مـن املصـادر العلنيـة ومـن 
داخل املنظمة؛ وحتسـني سـالمة وأمـن أفـراد حفـظ السـالم يف 

امليدان. 
وسيتطلب تنفيذ هذه اإلصالحات الكثري مـن األمانـة  - ٤٦
العامـة والـدول األعضـاء. وسـيتطلب بعـض التدابـــري املقترحــة 
توظيـف اســـتثمارات فوريــة لتحقيــق فوائــد يف املســتقبل، يف 
حـني سـتتطلب تدابـري أخـرى حلـوال توفيقيـــة سياســية. ومــع 
هـذا، فـإنين علـى اقتنـاع بـأن األخـــذ ــذه التدابــري سيحســن 

قدرتنا على االستجابة ملا سيطلب منا. 
وباإلضافة إىل التأكيد على ضرورة تعزيز قدرة األمم  - ٤٧
املتحـدة يف جمـال حفـظ الســـالم قــررت الــدول األعضــاء، يف 
الفرع املتعلق بتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة ألفريقيـا مـن إعـالن 
األلفية، �تشجيع ودعم اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية ملنع 
الصراعات وتعزيز االستقرار السياسي، وكفالـة تدفـق املـوارد 
بصــورة يعــول عليــها مــن أجــل عمليــات حفــظ الســالم يف 

القارة�. 
ويف حني أبدت الدول األفريقية واملنظمات اإلقليميـة  - ٤٨
ودون اإلقليميــة اهتمامــا مــتزايدا بالقيــام بــدور يف عمليــــات 
حفظ السالم يف أفريقيا مـا زالـت املـوارد احملـدودة املتاحـة هلـا 
متثل عقبة رئيسية. وقــد يتمثـل دعـم بنـاء قـدرة حفـظ السـالم 
األفريقيــة يف تقــدمي املســاعدة إىل عمليـــات حمـــددة أو اختـــاذ 
خطوات متزايدة لتعزيز تلك القـدرة، منـها علـى سـبيل املثـال 
تقــدمي اتمــع الــــدويل املعلومـــات واخلـــربة الفنيـــة واملـــوارد 
التشغيلية واملالية. ومشلت اجلهود اليت بذلتها األمانـة العامـة يف 
هـذا الصـدد التعـاون مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـــة واجلماعــة 
ـــة للجنــوب  االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة اإلمنائي
األفريقي، ومؤخرا اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيـا الوسـطى 
ـــن قبيــل التدريــب وتقاســم املعلومــات وتبــادل  يف جمـاالت م

املوظفــني واملشــاركة يف عمليــات حفــظ الســالم اإلقليميــــة، 
فضـال عـن تعزيـز نظـام األمـم املتحـــدة للترتيبــات االحتياطيــة 
وبرامـج األعمـال املتعلقـة باأللغـام. وواصلـــت األمانــة العامــة 
أيضا تيسري االتصاالت بني البلدان األفريقيـة املسـامهة بقـوات 
يف عمليـات األمـم املتحـدة والـدول املاحنـة، وتشـجيع االتفــاق 

بني الدول األفريقية وغري األفريقية فيما يتعلق باملساعدات. 
ومع هذا ينبغي للمجتمع الدويل أن يدرك أن اجلهود  - ٤٩
املبذولة لتعزيز القدرة األفريقية على حفظ السالم ال ميكن أن 
تصبـح مـربرا للحـد مـن الـدور الــذي يضطلــع بــه يف القــارة. 
فـالدعم املقـدم مـن الـدول غـري األفريقيـة جلـهود صنـع الســالم 
وحفظ السالم، جبملة وسائل منها نشر قوات حفظ السـالم، 
سيظل أمرا جوهريا يف املستقبل املنظـور. ولعـل اخلـربات الـيت 
اكتسـبتها عمليـات األمـم املتحـــدة حلفــظ الســالم يف أفريقيــا 

خالل السنة املستعرضة هي خري شاهد على ذلك. 
ـــــة  ويف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة آلـــت خالف - ٥٠
الرئيس لوران - ديزيريه كابيال يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ 
إىل إبنـه، اجلـنرال جوزيـف كـابيال. ومنـذ ذلـك احلـني حــدث 
تغـير ملحـوظ يف احلالـة. فقـد أعيـد إقـرار وقـف إطـالق النـــار 
مبوجب اتفاق لوسـاكا وظـل سـاريا دون حـدوث انتـهاكات 
جسيمة. واستمر نشر بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـــة دون وقــوع حــوادث. وحتســنت أيضــا 
التوقعات على اجلبهة السياسية بعد أن وجه الرئيـس جوزيـف 
كــابيال الدعــوة إىل الســري كيتوميلــي ماســريي إىل اســـتئناف 
عمله كميسر للحوار بني األطراف الكونغوليـة، الـذي يعتمـد 

عليه السالم واالستقرار يف البلد. 
ودخلــت بعثــة منظمــة األمــم املتحــــدة يف مجهوريـــة  - ٥١
الكونغو الدميقراطية اآلن مرحلـة تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـف 
إطالق النار اليت سيتعني خالهلا سحب مجيع القوات األجنبيـة 
ـــزع ســالح اجلماعــات  مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ون
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املسلحة وتسرحيها وإعادة دجمـها أو إعادـا إىل أوطاـا. وقـد 
أذن جملس األمــن بتوسـيع العنـاصر املدنيـة للبعثـة بغيـة متكينـها 
مـــن القيـــام بـــدور أكـــرب، ال ســـيما يف اـــاالت السياســــية 
واإلنسـانية واملتعلقـة حبقـوق اإلنسـان ومحايـة األطفـال. وميثــل 
هذا تطورا هامـا، نظـرا ألن املشـاكل اإلنسـانية الـيت يواجهـها 
البلـد، وكلـها قـد تفـاقمت بفعـل الصـراع، هـي مشـاكل جــد 
خطـرية. وقـد تـأثر حنـو ١٦ مليـون شـخص بـالنقص احلــاد يف 
األغذية؛ ويعاين ماليني األطفال مـن سـوء التغذيـة؛ وال ميكـن 
ألكثر من ثلث السكان احلصـول حـىت علـى الرعايـة الصحيـة 
األساسية؛ كما ال ميكن لنصف السـكان احلصـول علـى امليـاه 
النقيـة، ومـا زالـت تـرد تقـارير عـن وقـوع انتـهاكات خطـــرية 

حلقوق اإلنسان يف سائر أرجاء البلد. 
وواصلـت األمـم املتحـدة، لــدى تنفيــذ واليــة حفــظ  - ٥٢
السالم يف سرياليون وبالتعــاون مـع الزعمـاء اإلقليميـني، اتبـاع 
ج ذي مسارين جيمع بني ممارسة الضغـط السياسـي املوثـوق 
ـــوات إضافيــة  بـه وإجـراء حـوار سياسـي بنـاء. ومـع وصـول ق
مؤخرا، وطدت بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وجودهـا يف 
مجيـع أحنـاء البلـد تقريبـا. وأحـرز تقـدم كبـري يف تنفيـــذ اتفــاق 
وقف إطالق النار وأعمال القتـال املوقـع يف أبوجـا يف تشـرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ بـني احلكومـة واجلبهـة املتحـدة الثوريـة، 
نتيجـة لعـدد مـــن اجتماعــات املتابعــة املعقــودة بــني الطرفــني 
ـــرب أفريقيــا. واســتمر  والبعثـة واجلماعـة االقتصاديـة لـدول غ
ـــزع ســالح مــا يربــو علــى ٠٠٠ ١٣  وقـف إطـالق النـار ون
مقاتل من كـل مـن القـوات املواليـة للحكومـة وقـوات اجلبهـة 
املتحــدة الثوريــة يف الفــترة بــني أيــــار/مـــايو وآب/أغســـطس 
ــــريح وإعـــادة  ٢٠٠١ يف إطــار برنــامج نــزع الســالح والتس
اإلدماج. ومشلت تدابري توطيد السالم وبناء الثقة الـيت اختذـا 
احلكومـة اإلفـراج عـن بعـــض احملتجزيــن مــن اجلبهــة املتحــدة 
الثورية واختاذ خطوات أخرى لتيسري حتـول اجلبهـة إىل حـزب 
ــــن  سياســـي. ويف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١ أعربـــت احلكومـــة ع

اعتزامـها التمـاس املوافقـة الربملانيـة علـى متديـد ثـان مدتـه ســتة 
أشهر لفترة واليتها اليت ستنتهي يف اية أيلـول/سـبتمرب. وقـد 
ـــأجيل االنتخابــات إىل أجــل غــري  أعلنـت احلكومـة تـوا عـن ت
مسـمى. ويف جمـــال معاجلــة اإلفــالت مــن العقــاب وتشــجيع 
املصاحلة، جيري التخطيط إلنشاء حمكمة خاصة وجلنة لتقصـي 
احلقائق واملصاحلة. ومع قرب اكتمـال نشـر البعثـة مـع إحـراز 
ـــدا مــن  برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج مزي
ـــلطتها  التقـدم، يتوقـع مـن احلكومـة أن تعجـل جبـهودها ملـد س
ــا زال  عـرب أحنـاء البلـد ال سـيما يف املنـاطق املنتجـة للمـاس. وم
الدعم الدويل املطرد أمـرا حيويـا لنجـاح عمليـة نـزع السـالح 
والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. وعـالوة علـــى ذلــك، ســيلزم أن 
تتصدى سرياليون حكومة وشعبا للمشاكل السياسية الكامنـة 

يف البلد، اليت أدت احلرب األهلية إىل تفاقمها. 
وقد بدأت بعثة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا يف  - ٥٣
ـــبتمرب ٢٠٠٠، وقــامت بــدور رئيســي يف مســاعدة  أيلـول/س
البلدين على اخلـروج مـن حرمـا املأسـاوية املدمـرة. وتشـمل 
مهام أفراد حفظ السالم مراقبة وقف إطـالق النـار، والتحقـق 
من إعادة نشر القوات اإلثيوبيـة واإلريتريـة، وإنشـاء عمليـات 
إلزالة األلغام والذخرية غري املتفجـرة، ومراقبـة املنطقـة األمنيـة 
املؤقتة بني البلدين، وذلك وفقا التفـاق وقـف أعمـال القتـال، 
املوقَّع يف اجلزائر يف ١٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠. ونـص اتفـاق 
ــى  ثـان جـرى التوصـل إليـه يف ١٢ كـانون األول/ ديسـمرب عل
إنشاء جلنة للحدود لتعيني وترسـيم احلـدود املشـتركة ومـن مث 
ـــق بــاحلدود الــذي كــان الســبب املباشــر  تسـوية الـرتاع املتعل
للحـرب. وسـيؤدي اختتـام حتديـد وترســـيم احلــدود إىل إــاء 
بعثة حفظ السالم. وقد شكلت جلنة احلدود الرمسيـة واتفقـت 
علـى إطـار زمـين مؤقـت للمرحلـة األوىل مـــن أعماهلــا، وهــي 

تعيني احلدود. 
ومــا زال التوصــل إىل حــل مقبــول مــن الطرفـــني يف  - ٥٤
الصحراء الغربية هو حمور ما تبذلـه األمـم املتحـدة مـن جـهود 
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للتغلــب علــى املشــاكل املتعــددة الــــيت تعرقـــل تنفيـــذ خطـــة 
التسـوية. وبعـد أن التقـى مبعوثـــي الشــخصي مبســؤولني مــن 
حكومــة املغــرب لتحديــد مــا إذا كــانت املغــرب، بوصفــــها 
ـــة، علــى اســتعداد  الدولـة القائمـة بـاإلدارة يف الصحـراء الغربي
لتفويض أو تأييد تفويض قدر كبري من السلطة إىل اإلقليم مبـا 
يتماشى مع املعايري الدولية، قـدم مبعوثـي الشـخصي مشـروع 
اتفاق إطاري بشأن مركز الصحراء الغربية إىل اجلبهة الشعبية 
لتحريـــر الســـــاقية احلمــــراء ووادي الذهــــب (البوليســــاريو) 
وحكومة اجلزائر. ويف ضوء اختاذ جملس األمـن القـرار ١٣٥٩ 
(٢٠٠١) يتوقـع أن جتتمـع األطـراف مباشـــرة أو يف حمادثــات 
عن قرب برعاية مبعوثي الشـخصي ملناقشـة مشـروع االتفـاق 

اإلطاري والتفاوض على إدخال تغيريات حمددة يف الوثيقة. 
ومـا تـزال احلالـــة علــى طــول احلــدود بــني إســرائيل  - ٥٥
ولبنان قابلة لالشتعال. ومع أن احلالة اتسمت باهلدوء عمومـا 
خالل العام املـاضي علـى طـول خـط االنسـحاب، أو �اخلـط 
ــــهاكات  األزرق�، كــانت هنــاك حــاالت مــن التوتــر واالنت
اخلطرية هلذا اخلط تعلقت بالرتاع حول منطقـة مـزارع شـبعا. 
ومل تتخذ حكومة لبنان بعــد مجيـع اخلطـوات الالزمـة لضمـان 
إعــادة ســلطتها الفعالــة يف مجيــع أحنــاء اجلنــوب حــىت اخلـــط 
األزرق، حيـث ال تـزال أنشـطة العنـاصر املســـلحة تتســبب يف 
ـــــة  زعزعـــة احلالـــة. وأدت االنتـــهاكات اإلســـرائيلية املتواصل
للمجـال اجلـوي اللبنـاين إىل زيـادة التوتـر. وقـد طلـــب جملــس 
األمـن مـرارا مـن مجيـع األطـــراف املعنيــة التقيــد التــام بــاخلط 
األزرق، وذلـك يف قراراتـه الـيت كـان أحدثـــها القــرار ١٣٦٥ 

 .(٢٠٠١)
واملهام املنوطة بقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان هي  - ٥٦
اآلن، إىل حـد كبـري، مـهام بعثـة للمراقبـة. وبنـاء علــى ذلــك، 
فقد بدأت القوة عملية إلعادة تشكيلها وتقليل عدد أفرادها. 

وخطـت بعثـــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك  - ٥٧
خطـوات هامـة يف كفالـة إجنـاز اإلصالحـات الرئيسـية املتعلقــة 
ـــة. وقــد أجنــز تســجيل  بالشـرطة حبلــــول ايـــــة واليــــة البعث
٠٠٧ ٢٤ مـن أفـراد شـــرطة البلــد يف أيــار/مــايو ٢٠٠١، يف 
حــني تســتمر عمليــة التصديــق النــهائي وعمليــات الفحــــص 
ــــات األساســـية. وقـــاربت برامـــج تدريـــب  الالزمــة للمعلوم
الشرطة اليت تضطلع ا البعثة على االنتـهاء. وأصـدرت البعثـة 
أيضا سياسة جديـدة ملراقبـة أداء الشـرطة. وردا علـى أحـداث 
العنف اليت قامت ا الغوغـاء، اختـذت بعثـة األمـم املتحـدة يف 
البوســنة واهلرســك زمــام املبــادرة يف إنشــاء وحــدات لدعـــم 
التدريـب، وتلتمـس احلصـول علـى معـدات ملناهضـة الشــغب. 
بيد أن النسبــــة املئويــــة لتمثيل األقليـة يف قـوة الشـرطة احملليـة 
مـا زالـت منخفضـة جـدا. والبعثـة يف حاجـة إىل مسـاعدة مــن 
ـــل  اجلــهات املاحنــة مــن أجــل بلــوغ األرقــام املســتهدفة لتمثي

األقليات يف الشرطة يف الكيانني. 
وركزت إدارة األمم املتحدة املؤقتـة يف كوسـوفو، يف  - ٥٨
السنة الثانية مـن واليتـها، علـى النقـل التدرجيـي للمسـؤوليات 
عــن اإلدارة العامــة إىل الســيطرة احملليــة. ومتثلــــت اخلطـــوات 
املتخذة لضمان حتقيق ذلـك يف إجـراء انتخابـات البلديـات يف 
تشرين األول/أكتوبــر عـام ٢٠٠٠ وإعـالن ممثلـي اخلـاص، يف 
مطلـع عـام ٢٠٠١، إطـارا دسـتوريا للحكـم الـــذايت املؤقــت. 
وقد مهد هذا السبيل لالنتخابـات علـى نطـاق كوسـوفو الـيت 
ستجري يف ١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. وتواصـل إدارة 
األمم املتحدة املؤقتة يف كوسـوفو تشـجيع مجيـــع الطوائــــف، 
ال ســيما الطائفــة الصربيــة يف كوســوفو، علــى املشـــاركة يف 
ـــة حتــت قيــادة اإلدارة وحتثــها علــى التســجيل  اهليـاكل القائم
ألغراض االنتخابات. وبغية تعزيز القانون والنظام، وهو أحد 
التحديــات الرئيســية يف كوســــوفو، أنشـــأت اإلدارة عنصـــرا 
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جديـدا(١) يضـم الشـرطة وإدارة الشـــؤون القضائيــة يف هيكــل 
واحد. 

ومـا زالـت إدارة األمـم املتحـــدة املؤقتــة يف كوســوفو  - ٥٩
تواجه حتديات حامسة من قبيـل محايـة حقـوق مجيـع الطوائـف 
وعـودة الالجئـني واملشـردين ومســألة املفقوديــن واحملتجزيــن، 
واختـاذ تدابـري لبنـــاء الثقــة إزاء الطائفــة الصربيــة يف كوســوفو 
وإجـــراء حـــوار بنـــاء مـــع ســـلطات مجهوريـــة يوغوســـالفيا 
االحتادية، ومكافحة اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة، وأثـر تدهـور 

حالة األمن يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. 
ــه  وجيـري التصـدي بنجـاح للتـهديد اخلطـري الـذي متثل - ٦٠
األلغــام والذخــرية غــري املفجــرة يف كوســوفو، كمــــا جيـــري 
التخفيــف مــن أثــاره. ومتضــي العمليــات يف جمــال األعمــــال 
املتعلقة باأللغام صوب تنفيذ استراتيجية للخروج خالل العـام 

املقبل. 
وتعـــد احلالـــة يف مجهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســــالفية  - ٦١
ـــق شــديد. فقــد أدى الصــراع العرقــي إىل  السـابقة مصـدر قل
تفسخ البلد ويهدد بـأن يتحـول إىل حـرب أهليـة. أمـا األزمـة 
األخـرية الـيت بـدأت يف شـباط/فـرباير املـاضي حبملـة عســـكرية 
شنتها اجلماعات املسلحة مـن أصـل عرقـي ألبـاين فـهي نتيجـة 
لضغوط دميغرافيــة متفاقمـة بـني األعـراق، وديناميـات سياسـية 
داخليــة، وللصــالت بــني مجهوريــــة مقدونيـــا اليوغوســـالفية 
الســابقة وجرياــا، مبــا فيــهم كوســوفو. ومــا زالــت األزمـــة 
مستمرة بالرغم من إبرام عدة اتفاقات لوقـف القتـال وجـهود 
الوسـاطة الـيت يبذهلـا االحتـــاد األورويب ومنظمــة حلــف مشــال 

 __________
 

تتألف عناصر إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسـوفو مـن  (١)
الشرطة والعدالة (األمم املتحدة)، واإلدارة املدنيــة (األمــم 
املتحــدة)، وبنــاء املؤسســات (منظمــة األمــــن والتعـــاون يف 
أوروبا) والتعمري (االحتاد األورويب)، ويعتمــد كــل عنصــر 

على ما لدى الوكالة الرائدة من قدرة وخربة فنية. 

ـــوىل زمــام املبــادرة. وحتظــى هــذه  األطلسـي الـذي مـا زال يت
اجلهود بدعمي الشخصي. وما زال جملس األمـن يبقـي احلالـة 
يف مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة قيـد نظـــره. وقــد 
واصلـت تبـادل اآلراء بشـأن احلالـة مـع استكشـــاف اــاالت 

اليت قد ميكن لألمم املتحدة أن تقدم فيها املساعدة. 
ويف الســنة املاضيــة أبلغــت عــن حــــدوث تطـــورات  - ٦٢
إجيابيـة يف امليـــدان مسحــت بإــاء عمليتــني حلفــظ الســالم يف 
طاجيكسـتان ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واالسـتعاضة عنــهما 
مبكتبـني أصغـر لدعـم بنـاء السـالم. وواصـــل هــذان املكتبــان، 
شـأما شـأن املكـاتب األخـرى يف أفريقيـا وغواتيمـاال، قيـــادة 
اجلـهود الـيت تبذهلـا األمـم املتحـــدة مــن أجــل توطيــد الســالم 

وتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون. 
ويوفـــر مكتـــب األمـــم املتحـــــدة لبنــــاء الســــالم يف  - ٦٣
طاجيكستان إطارا سياسيا وقيادة موعة متنوعة مـن أنشـطة 
بناء السالم يف طاجيكسـتان. وقـد أسـهم املكتـب مـع الفريـق 
القطـري، ال سـيما برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي، مســامهة 
كبرية يف حشد الدعم الدويل للربامج اليت توفر العمالـة وتتيـح 
التدريب للمحاربني غري النظاميني السابقني كجزء من عمليـة 
إعادة إدماجهم يف احلياة املدنيـة. ويف أيـار/مـايو ٢٠٠١ عقـد 
املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنـك الـدويل مؤمتـرا 
ناجحـا للمـاحنني يف طوكيـو، جـاوزت قيمـة التربعـات املعلنـــة 

فيه ٤٠٠ مليون دوالر. 
أما مكاتب األمـم املتحـدة الثالثـة لدعـم بنـاء السـالم  - ٦٤
ـــا، يف  بعـد انتـهاء حـاالت الصـراع الـيت تعمـل حاليـا يف أفريقي
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وغينيــا - بيســاو وليربيــا، والـــيت 
تتعـاون تعاونـا وثيقـــا مــع احلكومــات واتمــع املــدين، فإــا 
حتـاول يئـة بيئـة سياسـية متكِّـن مـن معاجلـة أولويـات مـا بعــد 
انتهاء حاالت الصراع اليت تواجـه البلـدان الثالثـة ومؤسسـاا 
الدميقراطيـة اهلشـة. ويشـمل ذلـك توفـري إطـار سياسـي وقيـادة 
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إلدماج أنشطة بناء السالم اليت يقوم ا الفريق القطري لألمم 
ــة  املتحـدة وتعبئـة املسـاعدة الدوليـة ملعاجلـة املشـاكل االقتصادي
واالجتماعية امللحة وتشجيع املصاحلة الوطنية واحلوار وتعزيـز 
ـــذل اجلــهود  القـدرات احملليـة علـى إدارة األزمـات. ويسـتمر ب
للمســاعدة يف إعــادة بنــاء اهليئــة القضائيــة واهليئــة التشـــريعية 
وتشـجيع ســيادة القــانون واحــترام حقــوق اإلنســان وتعزيــز 

العالقات بني كل بلد وجريانه. 
وواصلـت بعثـة األمـم املتحـدة للتحقـــق يف غواتيمــاال  - ٦٥
التحقق من االمتثـال التفاقـات السـالم املتوصـل إليـها يف عـام 
١٩٩٦. وقد كرر رئيس غواتيماال مرة بعد أخـرى اإلعـراب 
عن التزام حكومته بعمليـة السـالم. ومـع هـذا فمـا زال تنفيـذ 
االتفاقات يواجه عقبات عديدة وقد أعيد حتديد موعـد تنفيـذ 
االلتزامات املعلَّقة حبيث أصبح ايـة عـام ٢٠٠٤. ويف سـياق 
االســتقطاب املــتزايد، شــجعت البعثــة علــى إقامــة حتالفــــات 
سياسية متمحورة حول خطة السالم بغيــة تعزيـز التعـاون بـني 
احلكومة واتمع املدين. وبناء على طليب، سـافر مديـر مكتـيب 
إىل غواتيمــاال مؤخــرا لتــأكيد قلقــي بشــــأن عمليـــة الســـالم 
املتعثرة. وأعرب عـن أملـه يف أن جتـري احلكومـة والقطاعـات 
املؤثـرة يف اتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص بـالتحديد، حــوارا 
بنـاء للتغلـب علـى االســـتقطاب املــتزايد يف البلــد. وأنــا علــى 
اقتنـاع بأنـه مـن الضـروري يف هـذا املنعطـف السياســـي تعبئــة 
مجيع اجلهود من أجل ضمـان عـدم التراجـــــع عـــــن عمليـــــة 
ـــا  الســـــالم. بيـد أنـه مـا مل تعلـن احلكومـة عـن متلكـها وقياد
هلذه العملية فـإن الدميقراطيـة يف غواتيمـاال سـتظل هشـة كمـا 
ـــزداد الســخط االجتمــاعي. ويف حــني ســتواصل األمــم  قـد ي
املتحــــدة تقدمي الدعم لتنفيـذ اتفاقـات السـالم فإـا ال ميكـن، 
وال ينبغـــي هلـــا، أن تكـــون بديـــال عـــن االلـــتزام السياســــي 

واالجتماعي املطلوب من الغواتيماليني لبناء مستقبلهم. 
ــــة للدعـــم يف هـــاييت  وواجــهت البعثــة املدنيــة الدولي - ٦٦
عقبـات خطـرية خـالل هـذا العـام. ويف تقريـري اخلتـامي عـــن 

البعثـة (A/55/905)، الـــيت انتــهت مــدة واليتــها يف ٦ شــباط/ 
فرباير ٢٠٠١، قدمت تقييما متوازنا للحالة يف البلد وأعربـت 
عـن أملـي يف أن جتـــري احلكومــة واملعارضــة حــوارا سياســيا 
يـهدف إىل حتقيـق املصاحلـة. ويف فـترة مـــا بعــد البعثــة املدنيــة 
الدولية للدعم يف هـاييت أعـدت األمـم املتحـدة برناجمـا انتقاليـا 
شـامال يتـوىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تنسـيقه. ويركــز 
هـذا الربنـامج علـــى حقــوق اإلنســان وحيبــذ بنــاء التوافــق يف 
اآلراء واحلد من الصراع ويسعى إىل حتقيق مشاركة قوية مـن 
جانب اتمع املدين. ومنذ اختتام أعمال البعثة اختـذ كـل مـن 
منظمة الدول األمريكيـة واجلماعـة الكاريبيـة زمـام املبـادرة يف 
ـــة لتحســني احتمــاالت التفــاوض بــني  اجلـهود الدوليـة املبذول
احلكومــة واملعارضــــة. وإين ُأرحـــب جبـــهود منظمـــة الـــدول 
األمريكيـة يف الوسـاطة والتفـاوض وأتطلـع إىل نتيجـة مبادرــا 

املشتركة مع اجلماعة الكاريبية. 
ومشـاركة منظمـة الـدول األمريكيـــة يف هــاييت مثــال  - ٦٧
علــى التعــاون الوثيــق وتنســيق اجلــهود بــني األمــم املتحــــدة 
واملنظمات اإلقليمية، وهـو أمـر مطلـوب لبنـاء السـالم. وبغيـة 
ــرباير ٢٠٠١  دعـم هـذا التعـاون، وجـهت الدعـوة يف شـباط/ف
إىل عقد االجتماع الرابـع الرفيـع املسـتوى بـني األمـم املتحـدة 
واملنظمـات اإلقليميـة بشـأن التعـاون مـــن أجــل بنــاء الســالم. 
ــا  واعتمـد االجتمـاع إطـار للتعـاون يف جمـال بنـاء السـالم اتفقن
فيه على املبادئ التوجيهية للتعاون يف هذا امليدان، فضـال عـن 

األنشطة املشتركة احملتملة. 
ـــور  وأحــرزت إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف تيم - ٦٨
الشرقية، يف أقل من سنتني منذ إنشائها، باالشتراك مع شـعب 
تيمـور الشـرقية وبتنسـيق وثيـق مـــع وكــاالت األمــم املتحــدة 
وصناديقها وبراجمها، تقدما ذا شأن مـن أجـل الوفـاء بواليتـها 
العريضـة الـيت عـهد ـا إليـها جملـس األمـــن ملســاعدة البلــد يف 
حتوله إىل احلكم الذايت ويئـة الظـروف للتنميـة املسـتدامة مـع 
ضمان األمن والقانون والنظـام يف سـائر أحنـاء اإلقليـم وتقـدمي 
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املساعدة اإلنسانية. وشهدت األشـهر اإلثنـا عشـر املسـتعرضة 
يف هـذا التقريـر نشـاطا مكثفـا. فمـن خـــالل ترتيبــات تقاســم 
ـــرقية  السـلطة مـع إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الش
تـوىل أهـايل تيمـور الشـــرقية تدرجييــا املســؤوليات احلكوميــة. 
ـــة يف وزارة دوليــة/تيموريــة  كمـا أـم منحـوا سـلطات تنفيذي
شرقية مشتركة، كما مارسوا املسؤوليات التشريعية يف جملــس 

وطين جلميع أهايل تيمور الشرقية. 
ويف ١٥ أيلــــول/ســــبتمرب ٢٠٠١، عقــــــب إجـــــراء  - ٦٩
انتخابـات أعضـــاء اجلمعيــة التأسيســية يف ٣٠ آب/أغســطس 
إلعداد دستور لتيمور الشرقية املستقلة والدميقراطية، سـيدخل 
البلـد املرحلـة االنتقاليـة األخـرية مـع تكويــن الــوزارة املوســعة 
ــــة  اجلديـــدة جلميـــع أهـــايل تيمـــور الشـــرقية وانعقـــاد اجلمعي
التأسيسية. وإذا قرر أعضاء اجلمعية التأسيسـية ذلـك فإـا قـد 
تصبــح يف الوقــت املناســب أول جملــس تشــــريعي يف تيمـــور 
ـــراء  الشــرقية املســتقلة. ومبجــرد املوافقــة علــى الدســتور وإج
ـــع عــام ٢٠٠٢ علــى األرجــح،  االنتخابـات الالزمـة، يف مطل
ـــور الشــرقية علــى اســتعداد إلعــالن االســتقالل  سـتكون تيم
بتأييد من جملس األمن. بيـد أن االسـتقالل لـن يعجـل بتخلـي 
اتمـع الـدويل عـن تيمـور الشـرقية. إذ جيـــري وضــع اخلطــط 
ــــدة  لبعثــة لألمــم املتحــدة ميكــن أن ختلــف إدارة األمــم املتح
ـــدة  االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية. وسـتواصل هـذه البعثـة اجلدي
توفـري وجـود عسـكري ووجـود للشـرطة مـن أجـــل مســاعدة 
احلكومة اجلديدة يف هذين اـالني اللذيـن مل يتسـن توطيدمهـا 

خالل إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية. 
وإين ُأدرك ما يساور الدول األعضـاء مـن قلـق بشـأن  - ٧٠
مستوى املوارد امللتزم ا هلذه العملية. وأدرك أيضا املسـؤولية 
الشـاملة الـيت اضطلعـت ـا األمـم املتحـدة يف تيمـور الشـرقية. 
ولـذا فـإين أحبـذ اتبـاع ـج حـذر يلتمـــس ضمــان مــا وظَّفــه 
اتمــع الــدويل مــن اســتثمارات كبــرية يف مســــتقبل تيمـــور 
الشرقية. ولصاحل الفعالية ولضمان متكُّن شعب تيمور الشرقية 

مـن االسـتفادة مـن تلـك االسـتثمارات أعتقـد أنـه عنـد انتـــهاء 
إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية وبعـد إعـالن 
اسـتقالل تيمـور الشـرقية ينبغـي أن يســـتمر تقــدمي دعــم دويل 
كبـري مـن خـالل بعثـة متكاملـة وجيـدة التنسـيق يترأسـها ممثــل 
خاص وتصدر واليتها من جملس األمن ومتول من اشـتراكات 

مقررة. 
واألنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة يف جمـال بنـاء  - ٧١
السالم ما زال يعززها التعاون والتنسـيق علـى نطـاق املنظومـة 
اللذان تتزايد ديناميتهما. ولعل أفضل مثال علـى هـذا التعـاون 
ـــث تتفــاعل عمليــات  هـو مـا جيـري علـى الصعيـد امليـداين حي
ـــع خمتلــف أجــهزة منظومــة األمــم املتحــدة  السـالم بانتظـام م
ــــك  املشــتركة يف بنــاء الســالم واألعمــال الوقائيــة، مبــا يف ذل
عمليات حاالت الطوارئ اليت تقودها مفوضية األمم املتحـدة 
لشــؤون الالجئــني ووكــاالت اإلغاثــة األخــرى، واألعمــــال 
الطويلة األجل اليت تقوم ـا كيانـات مـن قبيـل برنـامج األمـم 
املتحــدة اإلمنــائي. وتتســم األعمــال املضطلــع ــا يف ميــــدان 
حقوق اإلنســان بأمهيـة خاصـة لكـل مـن اإلنـذار املبكـر وبنـاء 
السالم. ويف هذا الصدد، فـإن تعـاون عنصـر حقـوق اإلنسـان 
يف أي بعثة حلفظ السالم مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق 
اإلنسـان أو مـع الوجـود امليـداين التـابع للمفـوض السـامي أمــر 

ذو أمهية فائقة يف أعمال املنظمة. 
املساعدة االنتخابية 

ازدادت الطلبــات لتقــــدمي األمـــم املتحـــدة مســـاعدة  - ٧٢
انتخابيـة خـالل السـنة املسـتعرضة يف هـــذا التقريــر. وُأوفــدت 
بعثــات انتخابيــة رئيســية إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة 
وتيمور الشرقية وسرياليون. ويف تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ 
أجريـت االنتخابـات احملليـة بنجـاح يف كوسـوفو حيـث جيــري 
ـــات تشــمل املنطقــة بأســرها. وتوجــت  اآلن اإلعـداد النتخاب
ـــة للعمليــة االنتخابيــة يف بــريو بإجنــاز اجلولــة  املسـاعدة املقدم

الثانية لالنتخابات الرئاسية يف مطلع حزيران/يونيه ٢٠٠١. 



 
حتقيق السالم واألمن 

1601-52577

ويشري العديد مـن االنتخابـات الـيت أجريـت يف العـام  - ٧٣
املاضي إىل إحراز تقدم ال بأس به حنو بلوغ الدميقراطية. ففـي 
كوت ديفوار ومجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة وبـريو، قـامت 
األنظمـة احلاكمـة القائمـة بتنظيـم انتخابـات كـانت تتوقـــع أن 
يكتفي الناخبون فيها بتجديد والياا علـى غـرار مـا سـبق يف 
املاضي. بيد أن الناخبني يف كل من هذه احلــاالت إمـا صوتـوا 
لعـزل النظـــام أو احتجــوا بشــدة علــى احملــاوالت الــيت بذهلــا 
القائمون باحلكم من أجل البقاء يف مناصبهم حىت اضطروهـم 
يف ايـــة األمـــــر إىل تقــــدمي اســــتقاالم. ويف الفلبــــني أدت 
االحتجاجـات الشـعبية الـيت اندلعـت بسـبب ادعـاءات الفســاد 
إىل إســقاط الرئيــس. وتشــري هــذه األمثلــة إىل تزايــــد وعـــي 
ــــة  اجلماهــري بــاحلقوق الدميقراطيــة، مــن قبيــل حريــة الصحاف
وسيادة القانون واالنتخابات احلرة الرتيهـة، وإىل أن املواطنـني 
قد بدأوا يتصرفون بدافع من هذا الوعي، وأخـذوا يف مسـاءلة 
قادم. وعالوة على ذلك ففي عصر العوملـة الـذي تنتقـل فيـه 
املعلومات توا حول العامل تعــزز كـل حالـة مـن حـاالت جنـاح 

العمل الشعيب غريها من احلاالت وتبعث فيها النشاط. 
وهلـذا التغيـري تداعيـات هامـة فيمـــا يتعلــق باملســاعدة  - ٧٤
االنتخابيـة الـيت تقدمـها األمـم املتحـــدة. فعلــى الرغــم مــن أن 
ـــدرات ســوف يســتمر، فــإن املســاعدة  التركـيز علـى بنـاء الق
ـــم مؤسســات  سـوف توجـه أيضـا بصفـة أكـثر حتديـدا إىل دع
معينـة والتحفـيز علـى زيـادة املشـاركة احملليـــة. ففــي نيجرييــا، 
على سبيل املثال، جيـري، عـن طريـق أحـد املشـاريع املبتكـرة، 
توفـري التشـجيع والدعـم للمجتمـع املـــدين النيجــريي يف جمــال 

تصميم وتنفيذ برامج التربية الوطنية. 
 

نزع السالح 
أعرب قادة العامل يف إعالن األلفيـة عـن عزمـهم علـى  - ٧٥
السـعي إىل إزالـة أسـلحة الدمـــار الشــامل، وخباصــة األســلحة 
النوويـة، وعلـى تقليـص املخـاطر العامليـة الـيت متثلـــها األســلحة 

الصغـرية واأللغـام األرضيـة. بيـد أن الوضـع املتذبـذب للعالقــة 
االسـتراتيجية بـني القـوى الرئيسـية احلـــائزة لألســلحة النوويــة 
واستمرار االختالف يف وجهات النظر فيما بني الدول بشـأن 
األولويـات واملنظـورات مـــا زاال خييمــان علــى النقــاش العــام 
وحيـوالن دون اختـاذ املزيـد مـن اخلطـوات بشـأن إقـــرار األمــن 

ونزع السالح على الصعيد العاملي. 
ــــــة يف  وقــــد اســــتمرت النفقــــات العســــكرية العاملي - ٧٦
ــة ويف  االرتفـاع، مـع حـدوث الزيـادة يف بعـض البلـدان املصنع
عـدد مـــن البلــدان الناميــة. وعلــى الرغــم مــن أن مســتويات 
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة قـد واصلـت اخنفاضـها يف أثنـاء هـذا 
العــام فقــد ظلــت امليزانيــات العســكرية ترتفــع دون هــوادة. 
وتشري التقديرات املتحفظة إىل أن النفقات العسكرية السـنوية 
ـــة مــن  تتجـاوز ٨٠٠ بليـون دوالر، أو مـا يـوازي ٨٠ يف املائ

متوسط النفقات العسكرية العاملية يف فترة احلرب الباردة. 
ــــاون الـــدويل يف جمـــال نـــزع  ومــا زال مســتوى التع - ٧٧
السـالح منخفضـا بصـورة خميبـة لآلمـال. ويتجلـى هـذا األمــر 
بصفة خاصة يف مؤمتر نزع السالح، الذي يشـكل جـزءا بـالغ 
األمهية من آلية نزع السالح املتعددة األطراف، والـذي تعـذر 
التوصل فيه يف عام ٢٠٠١ إىل توافق يف اآلراء بشـأن برنـامج 
للعمــل. وحيــدوين األمــل يف أن يســاعد تعيــني املؤمتــر لثالثــة 
منسقني خاصني على إحراز قـدر مـن التقـدم يف العـام املقبـل. 
وما زالت عدة من االتفاقات املتعددة األطـراف يف انتظـار أن 
يبدأ نفاذها أو أن جيري تنفيذهـا تنفيـذا فعليـا. أمـا االتفاقـات 
التارخييـة الـيت مت التوصـل إليـها يف مؤمتـر األطـراف يف معــاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عــام ٢٠٠٠ 

فلم تتحقق بعد بشكل كامل. 
ـــن توقيــع ١٦١ دولــة علــى معــاهدة  وعلـى الرغـم م - ٧٨
احلظــــر الشامل للتجـارب النوويـة وتصديـق ٧٩ دولـة عليـها 
فمـا زالـت التحديـات املاثلـة أمـام دخـول هـذه املعـاهدة حـــيز 
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النفـاذ قائمـة. وقـد قـــررت، بنــاء علــى طلــب أغلبيــة الــدول 
األطراف، أن أدعو إىل عقد املؤمتر الثاين بشأن تسهيل دخول 
هذه املعاهدة حـيز النفـاذ، يف نيويـورك يف الفـترة مـن ٢٥ إىل 
٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. وأملي أن جيـري التقيـد علـى حنـو 
ـــة يف  صـارم بـالوقف االختيـاري السـائد اآلن للتجـارب النووي

العامل ريثما تدخل املعاهدة حيز النفاذ. 
وممـا يثـري قلقـي أن اخلطـــط الراميــة إىل نشــر قذائــف  - ٧٩
للدفاع الوطين ال دد فقـط اتفاقـات حتديـد األسـلحة الثنائيـة 
واملتعـددة األطـراف احلاليـة، وإمنـا ـدد أيضـا اجلـهود اجلاريـــة 
واملقبلة لرتع السالح ومنــع االنتشـار. وإنـين ألشـجع مواصلـة 
التشاور يف هذه املسائل تفاديـا لنشـوء سـباق جديـد للتسـلح. 
فـال غـىن عـــن املفاوضــات املتعــددة األطــراف يف جمــال نــزع 
السالح من أجل التوصل إىل اتفاقات ملزمة قانونا وال رجعـة 

فيها وميكن التحقق من تنفيذها. 
ومــن شــأن التوصــل عــن طريــق التفــــاوض املتعـــدد  - ٨٠
ــــف أن يقلـــص  األطــراف إىل قواعــد ملكافحــة انتشــار القذائ
بصـورة كبـرية مـــن التــهديد الــذي متثلــه القذائــف التســيارية 
ــــد  املــزودة بأســلحة تقليديــة أو أســلحة للدمــار الشــامل. وق
ـــد اجتمــاع  دعـوت، بنـاء علـى طلـب اجلمعيـة العامـة، إىل عق
لفريــق مــن اخلــرباء احلكوميــني مــن أجــل اســتعراض مســألة 

القذائف جبميع جوانبها وتقدمي تقرير عنها يف عام ٢٠٠٢. 
وقــد تعــذر التوصــل إىل اتفــاق يف املفاوضــات الــــيت  - ٨١
أجريـت بشـأن وضـــع بروتوكــول للتحقــق مــن أجــل تعزيــز 
اتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة وحتســـني فعاليتــها والعمــل علــى 
ـــري  زيـادة درجـة الشـفافية يف هـذا اـال. ومـن املنتظـر أن جي
تناول األعمال املتعلقة بتعزيز االتفاقية يف املؤمتـر االسـتعراضي 
اخلامس للدول األطراف املقرر أن يبدأ يف ١٩ تشرين الثـاين/ 
نوفمـرب ٢٠٠١. أمـــا اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة فقــد أدت 
ـــيت  دورا حيويـا يف اجلـهود الدوليـة املبذولـة لتبديـد األخطـار ال

متثلها أسلحة الدمار الشامل واحلد من انتشارها والتمكن مـن 
إزالتها. وتلزم زيادة اجلهود املبذولة من أجل كفالة أن يكـون 
هلـذه االتفاقيـة طـابع العامليـة، وال غـــىن يف الوقــت نفســه عــن 
ــــة حظـــر  مواصلــة الدعــم السياســي واملــايل املقــدم إىل منظم
ـــها علــى حنــو يتســم  األسـلحة الكيميائيـة لضمـان تنفيـذ مهام

بالفعالية والكفاءة. 
وكان االنتشار اخلطـري لألسـلحة الصغـرية واألسـلحة  - ٨٢
اخلفيفـة علـــى نطــاق العــامل حمــط اهتمــام مــتزايد يف األعــوام 
األخـرية. وحشـد مؤمتـــر األمــم املتحــدة املعــين باالجتــار غــري 
املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة جبميع جوانبـه، 
الــذي عقــد يف الفــترة مـــن ٩ إىل ٢٠ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١، 
ـــات اإلقليميــة ووكــاالت األمــم املتحــدة  احلكومـات واملنظم
واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين، وهيـأ فرصـة تارخييـة 
لفتــح بــاب املناقشــة الدوليــة بشــأن االجتــار غــــري املشـــروع 
باألسلحة الصغرية. وميثل برنامج العمـل الـذي اعتمـد بتوافـق 
اآلراء خطـوة أوىل هامـــة حنــو بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع 
االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألســـلحة اخلفيفــة 
ومكافحته والقضاء عليه. ويشتمل هذا الربنـامج علـى مبـادئ 
ـــد  توجيهيـة لإلجـراءات العمليـة املطلوبـة علـى كـل مـن الصعي
الوطين واإلقليمي والدويل. بيد أن املؤمتر مل يتوصل إىل توافـق 
ــى  يف اآلراء بشـأن مجيـع املسـائل. وإين ألحـث احلكومـات عل
مواصلـة العمـل علـى حـل هـذه املسـائل، كمـــا أحــث الــدول 
األعضاء على العمل بالتوصيات الرئيسية الصادرة عن املؤمتر. 
وقـد تزايـدت مطالبـة الـدول األعضـاء لألمانـة العامـــة  - ٨٣
بأن تقوم بتنفيذ تدابري عملية لـرتع السـالح يف سـياق اجلـهود 
اليت تبذل لبناء السالم. وقد أقيمت يف أفريقيا وآسـيا وأوروبـا 
وأمريكــا الالتينيــة مشــاريع جلمــع األســلحة وبرامــــج لـــرتع 
السـالح والتســـريح وإعــادة اإلدمــاج. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــــة  النقــص يف املــوارد مــا زال يعــوق أعمــال املراكــز اإلقليمي
للسالم ونزع السالح، فقد قامت هذه املراكز بتوسـيع نطـاق 
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ـــة.  أنشـطتها وبـدأت يف توفـري اخلدمـات االستشـارية والتدريبي
ـــن  وجيـري حاليـا بـذل جـهود اللتمـاس مزيـد مـن التربعـات م
الـدول األعضـاء املهتمـة بـاألمر مـــن أجــل مواجهــة الطلبــات 

املتزايدة على املساعدة.  
ــــربوتوكول الثـــاين املعـــدل  وازداد عــدد امللــتزمني بال - ٨٤
ـــة. إذ يبلــغ اآلن عــدد  لالتفاقيـة املتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معين
الـــــــدول امللـــــــتزمة ذا الـربوتوكول ٥٨ دولـة. وقـد انضـم 
١٢ بلـــدا إضافيـــــــــا إىل اتفاقيـــة حظــــــــر األلغـــام املضــــادة 
لألفراد،  أو صدق عليها، وما زالـت الـدول األطـراف تعمـل 
يف الوقت نفسه على تنفيذ هـذه االتفاقيـة. وتشـري التقديـرات 
إىل أن إنتاج األلغام األرضية قد توقف بالكـامل تقريبـا، كمـا 
شـهد نقـل األلغـام األرضيـة املضــادة لألفــراد اخنفاضــا حــادا، 
وجيري بانتظام تدمري املخزونات القائمة يف كثري من البلـدان. 
وحبلول موعد االجتمـاع الثـاين للـدول األطـراف يف االتفاقيـة 
الــذي عقــد يف أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، كــان عــــدد الـــدول 
األطراف اليت انتهت من تدمري األلغام اليت متلكها قد بلــغ ٢٥ 
دولة، كما كانت جهود القضـاء علـى األلغـام جاريـة يف ٢٤ 

دولة أخرى. 
  

اجلزاءات 
تـربز اآلثـار املناوئـة للجـزاءات الـيت يتعـرض الســـكان  - ٨٥
األبرياء أو األطراف الثالثة خلطرهـا التوتـر املتـأصل يف الواليـة 
املزدوجة امللقاة على عاتق املنظمة، اليت تقضـي باحلفـاظ علـى 
األمــن الــدويل وحبمايــة االحتياجــات اإلنســانية. فــــاجلزاءات 
ينبغي أن تكون من القوة حبيث حتمل القادة املسـتهدفني علـى 

التحرك حنو االمتثال السياسي، على أال تبلغ من القسوة حـدا 
يتســبب يف حمنــة إنســانية تقــوض صالحيــة السياســة املتبعــــة 

واألداة املستخدمة ذاا. 
وإنــين أعــرب عــن ترحيــيب مبواصلــة تطويــر مفـــهوم  - ٨٦
اجلــزاءات املوجهــة الــذي يتجلــى يف تدابــري اجلــــزاءات الـــيت 
فرضها جملس األمن يف أثناء العام املسـتعرض يف هـذا التقريـر. 
ففــي كــــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠، مـــدد جملـــس األمـــن 
مبوجب القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، احلظر املفروض علـى نظـام 
الطالبــان يف أفغانســتان فيمــا يتعلــق بالطــريان، كمــا أضــاف 
حظــرا علــى تصديــر األســلحة إىل جــانب اجلـــزاءات املاليـــة 
املوجهة اليت سـبق فرضـها علـى هـذا النظـام. ويف آذار/مـارس 
ـــــرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)  ٢٠٠١، فـــرض الـــس مبوجـــب الق
حظرا على السفر وعلى تصدير املاس إىل خـارج ليربيـا. وقـد 
ــى  سـعى جملـس األمـن يف كلتـا احلـالتني إىل تركـيز الضغـط عل
املســؤولني عــن الســلوك املخــالف لقواعــد الســــالم واألمـــن 
الدولية، مع التقليـص إىل أدىن حـد مـن تأثـري اإلجـراءات الـيت 

يتخذها على السكان املدنيني والدول الثالثة املتأثرة. 
ومن شأن التوصيات اليت أصدرها الفريق العامل غـري  - ٨٧
الرمســي التــابع لــس األمــن املعــين باملســائل العامــة املتعلقـــة 
بـاجلزاءات أن تشـكل إسـهاما لـه قيمتـه فيمـا يتصـــل بالنقــاش 
الدائر بشأن اجلزاءات. ويف الوقت ذاته أرحب ترحيبا شـديدا 
مبواصلة االستعانة بأفرقة التحقيقات مـن أجـل توثيـق حـاالت 
انتـهاك اجلـزاءات، مبـا فيـها االجتـــار غــري املشــروع باألســلحة 

ومبيعات املاس غري القانونية.  
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الوفاء بااللتزامات اإلنسانية     
من احملزن أن حلول هذه األلفيـة مل يصاحبـه اخنفـاض  - ٨٨
يف املعاناة الــيت تسـببها الكـوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ 
املعقـدة يف مجيـع أحنـاء العـامل. فمـا زالـــت أفغانســتان وأنغــوال 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والصومال تعيش يف 
ظـل صراعـات طـال أمدهـا، يف حـني تصـــاعدت األزمــات أو 
اندلعـت يف بلـدان تشـــكل إندونيســيا وبورونــدي ومجهوريــة 
مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة وليربيـا بعـض أمثلتـــها البــارزة 
العديدة. وما زال السكان املدنيون الضعفـاء يشـكلون أهدافـا 
ــــن  متعمـــدة للعنـــف، ويتحملـــون وطـــأة املعانـــاة النامجـــة ع
الصراعات. وظلت أيضا اهلجمـات املؤسـفة علـى العـاملني يف 
اال اإلنساين مستمرة. ويف مؤمتر قمة األلفيـة الـذي عقـد يف 
نيويورك يف أيلول/ســبتمرب ٢٠٠٠ أشـاد رؤسـاء مجيـع الـدول 
األعضـاء البـالغ عددهـا ١٨٩ دولـة وممثلوهـا بذكـرى أولئـــك 

الذين راحوا ضحية للعنف. 
ــان  ومـا زال حجـم الكـوارث الطبيعيـة وعددهـا يتنامي - ٨٩
بشكل يزيد مـن الطلـب علـى املسـاعدة اإلنسـانية. ففـي أثنـاء 
ــــرن األفريقـــي  العــام املــاضي خلَّــف اجلفــاف املســتمر يف الق
ـــه.  وأمريكـا الوسـطى ووسـط وجنـوب آسـيا اخلـراب يف أذيال
كمـا أحلقـت الفيضانـات الشـديدة الدمـار بـاجلنوب األفريقـــي 
وآسيا وأدت إىل تشريد أعداد كبـرية. أمـا مشـال شـرقي آسـيا 
فقـد عـاىن مـن الـربودة القارسـة. وشـهدت السـلفادور واهلنـــد 
زالزل هائلـة أودت حبيـاة الكثـريين وأحدثـت أضـرارا ضخمــة 
باهليـــاكل األساســـية. وتســـتلزم هـــذه احلاجـــــة املتناميــــة إىل 
املسـاعدة اإلنسـانية قـدرا أكـرب مـن الكفـاءة يف جـهود اإلغاثــة 
الــيت تضطلــع ــا جــهات تقــدمي املعونــــة، واتمـــع املـــدين، 

واحلكومات الوطنية. 

تنسيق اإلجراءات اإلنسانية ومحاية الالجئني 
ـــام املــاضي التحســن يف التنســيق،  اسـتمر يف أثنـاء الع - ٩٠
سـواء يف إطـار جـهات تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وفيمـــا بــني 
املبادرات اإلنسانية وجهود إحالل السالم واألمـن. وقـد أويل 
اهتمـام خـــاص لتحســني التنســيق بــني اإلجــراءات اإلنســانية 
وعمليـات السـالم، متشـيا مـع املذكـرة الـــيت أصدرــا لتوجيــه 
ـــني ومنســقي  العالقـة بـني ممثلـي األمـني العـام واملنسـقني املقيم

املساعدة اإلنسانية. 
ويف التقرير الثاين الذي قدمته إىل جملس األمـن بشـأن  - ٩١
محايـة املدنيـني يف الصـراع املسـلح (S/2001/331) ذكـــرت أن 
الواقع الذي يعيـش يف ظلـه السـكان املتضـررون مل يتغـري. ومل 
يتحقــق تقــــدم يذكـــر يف تنفيـــذ التوصيـــات الـــيت وردت يف 
تقريـــري األول وعددهـــا ٤٠ توصيــــة (S/1999/957)، أو يف 
ـــاليني بشــأن هــذا املوضــوع (١٢٦٥  قـراري جملـس األمـن الت
(١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠)). ولـــذا فـــإنين أحـــث جملـــس 
األمـن علـى حتويـل التركـــيز مــن تقــدمي التقــارير بشــأن هــذه 

املسألة إىل تنفيذ التوصيات املتفق عليها. 
ويقاس التقدم احملرز يف محاية املدنيـني الذيـن يـهددهم  - ٩٢
الصراع املسلح بعدد األرواح اليت جتري محايتها وبتوافر سـبل 
الـرزق والتحـرر مـن اخلـوف. ويعتمـد النجـاح يف هـذا الشـأن 
على استعداد الدول األعضاء والعناصر الفاعلة الدولية، مبـا يف 
ذلك جملس األمن واجلمعية العامة، الختاذ اإلجـراءات املناسـبة 
والضروريـة مـن أجـل محايــــة املدنيـني يف حـــــاالت الصــراع، 
وال سيما النساء واألطفال وكبار السـن. واجلـهود الراميـة إىل 
بناء �ثقافة محاية�، اليت دعـوت يف تقريـري الثـاين إىل بذهلـا، 
ينبغـي أن متتـد خـارج نطـاق األمـم املتحــدة، وســوف حتتــاج 
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هــذه اجلــهود إىل العمــل والتعــــاون املســـتمرين مـــن جـــانب 
ـــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  احلكومـات واملنظمـات اإلقليمي
الدولية واحمللية ووسـائل اإلعـالم والقطـاع اخلـاص واألوسـاط 

األكادميية واتمع املدين برمته. 
ويسوق التقرير والتوصيات الواردة فيه حجة مؤداهـا  - ٩٣
أن العمــل الــدويل جيـــــــــب أن يكــــون مكمـــال ملســـؤوليات 
الدول، ال بديال عنها. فاملسؤولية الرئيسية عــن محايـة املدنيـني 
يف حـاالت الصـراع املسـلح تقـع علـى عـاتق الـدول، حســـبما 
ــأن  أقـرت الـدول األعضـاء عندمـا تعـهدت يف إعـالن األلفيـة ب
تقوم �بتوسيع نطاق احلماية الـيت جيـري توفريهـا للمدنيـني يف 
حــاالت الطــوارئ املعقــــدة وتعزيزهـــا، متشـــيا مـــع القـــانون 
اإلنسـاين الـدويل�. وبـالنظر إىل أن الصراعـات املســـلحة الــيت 
تنشب يف الوقت احلاضر يغلـب عليـها الطـابع الداخلـي، فقـد 
أبـرز تقريـري أيضـــا ضــرورة إشــراك اجلماعــات املســلحة يف 

محاية السكان املنكوبني. 
والصراعــات املســلحة مســؤولة عــن تشــريد حـــوايل  - ٩٤
نصـف األشـخاص املشـــردين يف أحنــاء العــامل املقــدر عددهــم 
بعشرات املاليني. وخالل العام املاضي واصلت األمم املتحدة 
تعزيزها لالستجابات اإلنسانية لألزمات النامجـة عـن التشـريد 
الداخلـي. ففـــي متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ عــهدت اللجنــة الدائمــة 
املشـتركة بـني الوكـاالت إىل شـبكة مشـتركة بـني الوكـــاالت 
مؤلفـة مـن كبـار املسـؤولني ومعنيـة بالتشـريد الداخلـي مبهمـــة 
استعراض حاالت بلـدان معينـة ـا سـكان مشـردون داخليـا، 
بغــرض تقــدمي توصيــات ترمــي إىل حتســــني احلالـــة يف تلـــك 
البلدان، وعرض مقترحات من أجل تعزيز االسـتجابة الدوليـة 
لالحتياجـات الرئيسـية هلـــذه البلــدان. وهــذه الشــبكة تكمــل 
جـهود الدعـوة املسـتمرة الـــيت يبذهلــا ممثلــي املعــين باملشــردين 
داخليا، كما أا تستخدم كإطار شامل هلا املبـادئ التوجيهيـة 
ــل إن  املتعلقـة باملشـردين داخليـا الـيت صيغـت حتـت إرشـاده. ب

الوالية املكلَّف ا ممثلي تنعكس أيضـا يف بعثـات االسـتعراض 
اليت تضطلع ا الشبكة. 

وقـــد قـــام ممثلـــو الشـــبكة بزيـــارة إثيوبيـــا وإريتريــــا  - ٩٥
ـــا يف  وأفغانســتان وإندونيســيا وأنغــوال وبورونــدي وكولومبي
الفـترة مـــن تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠ إىل آب/أغســطس 
٢٠٠١. وأكـدت بعثـات االسـتعراض الـيت مت االضطـالع ـــا 
وجـود ثغـــرات خطــرية يف االســتجابة اإلنســانية مــن جــانب 
األمم املتحدة الحتياجات املشـردين داخليـا الـيت يتعـني الوفـاء 
ا، وال سيما فيما يتعلق باحلماية. وتنشأ هذه الثغرات نتيجـة 
ــا  لعـدم وضـوح مسـؤولية الوكـاالت يف بعـض القطاعـات، ومل
ـــدو تقاعســا مــن جــانب بعــض الوكــاالت يف املنــاطق  قـد يب
احملددة هلا. وما زال العائق الرئيسـي الـذي حيـول دون حتسـني 
االســتجابة املشــتركة بــني الوكــاالت يتمثــل، يف كثــــري مـــن 
احلاالت، يف عدم استمرارية التمويل. وجيري العمل من أجـل 
سد الثغرات اليت مت حتديدها. وعلى املـدى الطويـل، سـيجري 
تعزيز مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حـىت يتمكـن مـن دعـم 
استجابات الوكاالت التنفيذية الحتياجات املشـردين داخليـا. 
وسيجري ذلك مــن خـالل إنشـاء وحـدة صغـرية غـري تنفيذيـة 
مشــتركة بــني الوكــاالت ومعنيــة باملشــردين داخليــا، تقــــوم 
بإسداء املشورة ملنسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. 

 
تقـدمي اخلدمـات اإلنسـانية والتعـامل مـع حــاالت 

الطوارئ دون متويل كاف 
ــــت  يف أثنــاء العــام املشــمول ــذا االســتعراض وصل - ٩٦
املساعدة اإلنسانية من األمم املتحـدة إىل عـدد مـن جمموعـات 
السـكان الضعفـاء، يف االحتـاد الروســـي، واألرض الفلســطينية 
احملتلة، وإثيوبيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإندونيسـيا، وأنغـوال، 
وبورونـــدي، ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، ومجهوريــــة 
مقدونيـــا اليوغوســـالفية الســـابقة، والســـودان، وســــرياليون، 
ــــا، وكولومبيـــا، وليربيـــا،  والصومــال، وطاجيكســتان، وغيني
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ومنغوليــا، وموزامبيــق، ومنطقــة البحــريات الكــربى، ضمـــن 
مناطق أخرى. 

وتـؤدي منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيســيف)  - ٩٧
ـــا يزيــد علــى  دورا مـتزايد األمهيـة يف حـــــاالت الطـوارئ فيم
٣٥ بلدا. وكان من ضمن األعمـال اإلنسـانية الـيت اضطلعـت 
ا يف العام املاضي حتصني ما يزيد على ٤٧ مليون طفل ضـد 
شلل األطفال يف إطار أيام التحصني الوطنيــة الـيت مت التفـاوض 
من أجلها على وقف إطالق النار بصفــة خاصـة يف أفغانسـتان 
وأنغـــوال ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وســـــري النكــــا 
ـــن ســبعة ماليــني طفــل مــن  والسـودان. وقـد اسـتفاد أكـثر م
ــــه اليونيســـيف، كمـــا أبـــرزت  الدعــم التعليمــي الــذي تقدم
اســتجابة اليونيســيف يف تيمــور الشــــرقية ومجهوريـــة ترتانيـــا 
املتحـدة وكوسـوفو أمهيـة توفـري التعليـم يف حـــاالت الطــوارئ 
بوصف ذلك أداة هامة يف تسيري احلياة بصورة طبيعية بالنسـبة 

للسكان الذين تعرضوا لصدمات. 
وتدور صراعات يف ١٣ بلدا مـن بـني البلـدان األشـد  - ٩٨
تأثرا بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز وعددهـا ١٧ بلـدا. 
ــــك  ولليونيســيف برامــج عديــدة يف هــذه البلــدان، مبــا يف ذل
ـــران وأنشــطة التوعيــة الــيت تســتهدف  التعليـم عـن طريـق األق
الشباب من خالل وسائل اإلعالم والتعليم غري النظامي. وقـد 
اتســع يف العــام املــاضي نطــاق الــربامج والشــراكات التابعــــة 
ـــال والنســاء يف حــاالت  لليونيسـيف والراميـة إىل محايـة األطف
الطوارئ. ففي مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان أحـرز 
تقــدم فيمــا يتعلــــق بتســـريح اجلنـــود األطفـــال، بينمـــا مت يف 
سرياليون مل مشل ألف طفل مــع أسـرهم، مـن بـني مـا جمموعـه 
٧٠٠ ١ مــن األطفــال املســــرحني. كمـــا جـــرت االســـتعانة 
ببعثــات األمــم املتحــدة حلفــــظ الســـالم كقنـــوات للتثقيـــف 
والتوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز، إىل جــانب 

استهدافها هي أيضا ذه األنشطة. 

ـــام يف  وتسـاهم منظمـة الصحـة العامليـة يف التنسـيق الع - ٩٩
جمـال الشـــؤون اإلنســانية عــن طريــق إعــالم مجيــع الشــركاء 
بالعوامل اليت حتدد مسـألة البقـاء علـى قيـد احليـاة والصحـة يف 
حـاالت الطـوارئ، كمـا تعمـل املنظمـة علـى وضـع إجــراءات 
الصحة العامة املنسـقة موضـع التنفيـذ بالنسـبة جلميـع السـكان 
املتضررين، مبن فيهم الذيـن أجـربوا علـى الـرتوح. وقـد ظلـت 
أولويات املنظمة كمـا يلـي: تقييـم االحتياجـات، والتحصـني، 
وحتسني التغذية، وتوفري املواد الصيدالنية، ومكافحة األمراض 
املعديـة وغـري املعديـة، واالهتمـام بالصحـــة اإلجنابيــة والصحــة 
ــــراءات املشـــتركة بـــني  العقليــة. وتدعــم املنظمــة أيضــا اإلج
ـــــة  الوكــــاالت الراميــــة إىل مكافحــــة فــــريوس نقــــص املناع
البشــرية/اإليــدز يف حــاالت الطــوارئ، والعنايــة باملســـنني يف 
حاالت الطوارئ اإلنسانية، وتوفـري الرعايـة الصحيـة للعـاملني 

يف جمال املساعدة اإلنسانية. 
١٠٠ -وميكــن أن يكفــــل وجـــود منظمـــة الصحـــة العامليـــة 
ـــري األمثــل فيمــا يتعلــق  وقدراـا التنفيذيـة امليدانيـة حتقيـق التأث
بتنسـيق إدارة الصحـــة العامــة والتعلــم اجلمــاعي واملســاءلة يف 
القطاع الصحي. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، توفـر املنظمـة اإلرشـاد 
التقين املناسب لكل بلد بصفة حمددة، وتعد تقارير عـن احلالـة 
وتوفــر بيانــات عــن مراقبــة األوبئــة جلميــع الشــركاء الذيــــن 
ميكنـــهم، مبـــا يتخذونـــه مـــن إجـــراءات يف قطـــاع الصحـــــة 
أو مـا يتصـل بـه مـن قطاعـات، أن يسـامهوا يف بلـــوغ اهلــدف 
املشترك املتمثل يف خفـض حـاالت الوفـاة واملعانـاة الـيت ميكـن 
جتنبــها. ويف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، قــامت املنظمــــة 
بتنظيم مشاورة دولية بشأن الصحة العقلية لالجئني والسـكان 
املشـردين الذيـن يعيشـون وسـط الصراعـــات أو ميــرون بفــترة 
ما بعد الصراعات، وأقرت هذه املشاورة إعالنـا للتعـاون بـني 
الوكاالت التنفيذية والـدول األعضـاء واملؤسسـات األكادمييـة 
والبحثيـة. وقـد صدقـت منظمـة الصحـــة العامليــة علــى أدوات 
للتقييم بأنواعه، وهي يف سبيلها إىل تنظيم مؤمتـر دويل لبحـث 
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كيفية حتسني استجابة نظم الرعاية الصحية احمللية الحتياجات 
املشردين داخليا. 

١٠١ -وواصل برنامج األغذية العاملي، بصفتـه جنـاح األمـم 
املتحدة املعين باملعونـة الغذائيـة، اسـتخدام هـذه املعونـة إلنقـاذ 
األرواح والتخفيـف مـن وطـأة اجلـوع ومتكـني الفقـــراء الذيــن 
يفتقــرون إىل األمــن الغذائــي مــن اإلقــدام علــى اســـتثمارات 
ـــام الربنــامج،  يسـاعدون ـا أنفسـهم علـى املـدى الطويـل. وق
ــــيت نشـــأت يف عـــام ٢٠٠٠،  اســتجابة حلــاالت الطــوارئ ال
بتسليم ٣,٥ ماليني طـن مـن األغذيـة، سـاعد ـا ٨٣ مليـون 
نسمة، منهم ما يزيد على ٦٠ مليونا من املتـأثرين بـالكوارث 
ــــامج يف  الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ املعقــدة. واســتمر الربن
العمـل مـع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى مـن أجـــل كفالــة 
ــــق إىل الســـكان الضعفـــاء  ســبل الوصــول بأمــان ودون عوائ
واملنـــاطق املعرضـــة للخطـــر ـــدف تقييـــم املعونـــة الغذائيــــة 
وتسـليمها وتوزيعـــها ورصدهــا. ويســتخدم الربنــامج املعونــة 
الغذائية يف دعم سبل الرزق املتاحـة، وتقليـص خطـر التعـرض 
مستقبال حلاالت شحة األغذية، ودعم احللول الطويلة األمـد، 
ويسعى الربنامج جاهدا إىل توجيه األغذيـة عـن طريـق النسـاء 
لضمـان وفـاء املعونـة الغذائيـة باحتياجـــات األســر، وال ســيما 
األطفال. وحياول الربنـامج أن يقـدم ٨٠ يف املائـة مـن اإلغاثـة 
الغذائيـة للنسـاء مباشـرة، وأن يكفـل مشـاركة املـرأة مشــاركة 
كاملة يف مجاعات صنع القرار، وأن يسهل تزويد املرأة بسـبل 
متكافئـة للحصـول علـى املـوارد وفـرص العمـل والوصـــول إىل 
األسـواق واملشـاركة يف التجـارة. كمـا يعمـــل الربنــامج علــى 
فـهم االحتياجـات اخلاصـة للمشـردين داخليـا الذيـن يفتقـــرون 
ـــاعدة يف كفالــة متتعــهم بنفــس  إىل األمـن الغذائـي وعلـى املس
احلقـوق واحلريـات الـيت يتمتـع ـا غـريهم مـــن األشــخاص يف 
بلدهـم، وكذلـك الوفـاء باالحتياجـات الغذائيـة لالجئـني علــى 

حنو ينمي لديهم القدرة على االعتماد على الذات. 

١٠٢ -وقــد وجــهت نســبة تبلــغ زهــــاء ٥٠ يف املائـــة مـــن 
ـــام ٢٠٠٠ إىل  املســاعدة الغذائيــة الــيت قدمــها الربنــامج يف ع
السكان الضعفاء واجلماعات املتأثرة بالصراعات أو الرتاعـات 
ـــيت  األهليـة ضمـن حـاالت الطـوارئ العديـدة الطويلـة األمـد ال
ـــة البلقــان وأمريكــا  منيـت ـا أفريقيـا وآسـيا الوسـطى ومنطق
الالتينية. ورغم أن الربنامج قد زاد بصفــة عامـة مـن املسـاعدة 
الغذائية اليت يقدمـها إىل املدنيـني املتضرريـن بنسـبة ٣ يف املائـة 
يف عام ٢٠٠٠ فقد شهد مشاكل يف بعض حــاالت الطـوارئ 
الـيت �طواهـا النسـيان� والـيت تعـاين مـن نقـص التمويـل، مـــن 
قبيل احلاالت اخلاصة بأنغوال أو الصومال أو منطقة البحريات 
الكربى. وقد هيأت التربعـات الـيت جـاءت يف حينـها الفرصـة 
لتوفـري املعونـة اإلنسـانية بكفـاءة يف عـدد مـن احلـاالت البالغـــة 
التعقيد واملتفجــــــرة. غري أن املوارد مل تتح يف بعض احلـاالت 
إال بعـد أن أصبـح مـن املتعـــذر حتاشــي بعــض األزمــات الــيت 
بدأت يف الظهور أو التخفيف من شدا، أو جتنـب االنقطـاع 
يف سلسلة توزيع األغذية، ممـا اضطـر الربنـامج إىل اللجـوء إىل 

خفض احلصص اليت يقدمها للسكان املتضررين. 
١٠٣ -ويف أعقــاب الزيــادات امللحوظــة الــيت طــرأت علـــى 
حاالت الطــوارئ الغذائيـة، اسـتمر النظـام العـاملي للمعلومـات 
واإلنذار املبكر التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة، 
الذي يشكل نظامـا دوليـا شـامال لإلنـذار باملخـاطر الـيت ـدد 
احملاصيل وظروف اإلمدادات الغذائية، يف إنذار اتمع الدويل 
مبـا يوشـك أن حيـــدث مــن ايــار يف احملــاصيل ومــن أزمــات 
غذائيــة. فقــد حلــت جبميــع املنــاطق تقريبــا يف أثنــاء الفــــترة 
١٩٩٨-٢٠٠٠ كـــوارث طبيعيـــة أو مـــن صنـــع اإلنســــان. 
ويضطلــع النظــام، عــن طريـــق اســـتخدام البيانـــات امليدانيـــة 
والبيانــات الــواردة مــن األقمــار الصناعيــة، برصــد احملـــاصيل 
واإلمدادات الغذائية وظروف عـرض األغذيـة والطلـب عليـها 
يف مجيع البلدان، وحصر البلدان اليت توشـك أن تواجـه نقصـا 
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ــة  يف األغذيـة، ويتعـهد تقييمـات مسـتمرة لالحتياجـات الغذائي
اليت يحتمل أن تنشأ بصفة طارئة. 

ـــة  ١٠٤ -ويف عــام ٢٠٠٠ قدمــت منظمــة األغذيــة والزراع
مساعدات طارئة تتعلق بالزراعة وسبل العيش إلنعاش األفـراد 
املتضررين من الكـوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ املعقـدة 
يف ٤١ بلـدا. وقـامت املنظمـة بتوزيـع البـذور واألدوات علـــى 
الفئـات الضعيفـــة، ومــن بينــها املشــردون داخليــا واحملــاربون 
السابقون والنساء. ويف القرن األفريقي ويف منغوليا اضطلعـت 
املنظمة بتوفري علــف احليـوان والعقاقـري البيطريـة بغـرض محايـة 
صحـة املاشـية الـيت يعتمـــد عليــها الســكان الريفيــون احملليــون 
ـــيت مــرت بفــترات ممتــدة مــن  اعتمـادا شـديدا. ويف البلـدان ال
الصراع، مثل أفغانستان وطاجيكستان، قامت املنظمـة بتنفيـذ 
مشــاريع طويلــة األجــل لإلصــالح، منــها تطويــر اخلدمــــات 
البيطرية اخلاصة ووضع برامج إلكثـار البـذور وإصـالح آالت 
الزراعــة. وتعزيــزا الســتدامة هــذه اجلــهود وجــهت املنظمــــة 
اهتماما خاصا للعناصر املتعلقة بالتدريب الفين وبناء القـدرات 

يف هذه املشاريع. 
١٠٥ -وتؤدي منظمة األغذية والزراعة دورا تنسيقيا رئيسـيا 
يف القطــاع الزراعــي. فقــد مت تنفيــذ برنــامج زراعــي شــــامل 
لإلغاثــة واإلصــالح يف كوســوفو الــيت أمكــن فيــها، أساســــا 
بفضـل وجـود وحـدة املنظمـة للتنسـيق يف حـاالت الطـــوارئ، 
توسيع حجم أنشطة اإلصالح مع التخفيض التدرجيي لإلغاثـة 
ـــني  الغذائيــة العاجلــة، األمــر الــذي أدى إىل الربــط بنجــاح ب

مرحليت املساعدة اإلنسانية املتعلقتني باإلغاثة واإلصالح. 
١٠٦ -وواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي املساعدة 
الفنية من خالل املكاتب القطرية، سواء لتسهيل إعادة إدمـاج 
الســـكان املشـــردين أو إلصـــالح اتمعـــات احملليـــة املتــــأثرة 
بــالكوارث عــن طريــق املبــــادرات االجتماعيـــة االقتصاديـــة. 
والربنامج يف سبيله إىل االستعانة بأفرقة اإلنعاش االنتقاليـة مـن 

أجل تعزيز قدرة مكاتبه القطرية ونظام املنسق املقيم التـابع لـه 
علـى دعـم جـهود اإلنعـاش املبكـــرة ودفــع عمليــات االنتقــال 

الفعال من حاالت الصراع والكوارث. 
١٠٧ - ويسعى الربنامج اإلمنائي أيضا إىل خفض الطلـب 
على األسلحة غري املشروعة عـن طريـق مواجهـة األسـباب 
اجلذرية للعنف. وقام الربنامج جبمـع عشـرات اآلالف مـن 
األسـلحة، وتشـجيع السـلطات يف البلـدان الـــيت يف ســبيلها 
إىل اخلروج مــن األزمـات علـى تدمـري أطنـان مـن الذخـرية 
واملتفجـرات الـيت تسـتخدم يف الصـراع. ويف العـام املــاضي 
ــــة  أحــرز الربنــامج قــدرا مــن النجــاح يف ألبانيــا ومجهوري
الكونغـو والســــــــلفادور. فقـــــــــد مت يف ألبانيــا مجــع حنــو 
٠٠٠ ١٤ قطعــة مــن الســالح وتدمريهــا، كمــا مت مجــــع 
ـــــة  ٠٠٠ ١٠ قطعـــة مـــن الســـالح وتدمريهـــا يف مجهوري

الكونغو. 
١٠٨ -وتتوىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـني 
الفلســطينيني يف الشــــرق األدىن (األونـــروا) تقـــدمي خدمـــات 
التعليــم والصحــة واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة، وتنفيــــذ 
برامـج إلدرار الدخـل تسـتهدف أكـثر مـن ٤ ماليـني الجـــئ. 
إال أن التمويـــل مل يواكـــب الطلـــب املـــتزايد بســـرعة علــــى 
اخلدمات يف هذا اال. وتواجه الوكالة، اسـتنادا إىل تربعـات 
املاحنني املعلنة حىت اآلن، عجــزا يقـدر مببلـغ ٦٧ مليـون دوالر 
مقـابل امليزانيـــة الــيت اعتمدــا األمــم املتحــدة وقدرهــا ٣١١ 
مليـون دوالر. ويـؤدي هـذا العجـز إىل ديـد نوعيـة خدمــات 

الوكالة ومداها إىل حد خطري. 
١٠٩ -وقـد واصـل برنـامج �النفـط مقـــابل الغــذاء� خــالل 
العام املاضي، وهو الربنامج الذي أنشـأه جملـس األمـن يف عـام 
١٩٩٦ ويديــره مكتــب برنــامج العــراق، مســاعدة الشـــعب 
العراقـي علـى تلبيـة احتياجاتـه األساســـية يف جمــاالت األغذيــة 
والتغذية والصحة واملياه والصرف الصحي والزراعة واملــأوى. 
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ومنذ اختاذ جملس األمن قراره ١٣٣٠ (٢٠٠٠) يف ٥ كـانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ أتيحت نسـبة قدرهـا ٧٢ يف املائـة مـن 
إيرادات النفط العراقي للربنامج اإلنساين، بدال مـن نسـبة ٦٦ 
يف املائـة الـيت كـانت متاحـة يف املراحـل السـابقة. وستســـتعمل 
األمـوال اإلضافيـة يف تلبيـــة احتياجــات أكــثر فئــات الســكان 
ـــــاقد علــــى  ضعفـــا. ويعتـــرب تـــأخر حكومـــة العـــراق يف التع
اإلمـدادات واملعـــدات اإلنســانية مــن دواعــي القلــق العميــق، 
وكذلـك تـأخر املتعـاقدين يف تقـدمي الطلبـات، والقـــرار الــذي 
اختذته جلنة اجلزاءات املنشأة مبوجب قرار جملس األمـن بتعليـق 

عدد كبري من العقود. 
١١٠ -وواصلت منظومة األمم املتحدة، حتت إشراف دائـرة 
األمـم املتحـدة لألعمـــال املتعلقــة باأللغــام، التصــدي للخطــر 
ـــن ٢٠ بلــدا. وجيــري  الـذي متثلـه األلغـام األرضيـة يف أكـثر م
مســـح األراضـــي املتأثــــرة وتعليمـــها ورســـم اخلرائـــــط هلــــا 
ـــة علــى ختفيــض خطــر وقــوع  وتطـهريها، بينمـا تركـز التوعي
ضحايــا داخــل اتمعــات املعنيــة. كمــــا ركـــزت املســـاعدة 
املقدمـة إىل الضحايـا علـــى إعــادة التــأهيل وإعــادة اإلدمــاج. 
وواصلـت األمـم املتحـــدة تعبئــة املــوارد الالزمــة لدعــم هــذه 
األنشــطة، مــع قيــام أكــثر مــن ٣٠ بلــدا، حاليــــا، بالتمـــاس 
مساعدة التمويل من خالل آليـات األمـم املتحـدة. ويقـدر أن 
املاحنني الدوليني قدموا يف عام ٢٠٠٠ أكثر مـن ٢٠٠ مليـون 
دوالر لألعمــال املتعلقــة باأللغــام باإلضافــة إىل املــوارد الــــيت 
ــد  كرسـتها الـدول املتضـررة مـن األلغـام نفسـها. وعلـى الصعي
الـدويل حتقـق تقـدم كبـــري مبــا يف ذلــك وضــع ونشــر املعايــري 
الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، فضال عـن مزيـد مـن تطويـر 
نظام إدارة املعلومات املتعلقة بأعمال إزالة األلغـام، والتصـدي 
لألثر االجتماعي - االقتصادي للتلوث باأللغام. وعلى الرغــم 
من حتقيق تقدم كبري يف ختفيـض اخلطـر الـذي متثلـه األلغـام يف 
العديــد مــن البلــدان فــإن أشــد الــدول تضــررا ســـتحتاج إىل 

احلصـول علـى مسـتويات ثابتـة مـن الدعـم الــدويل لعــدد مــن 
السنني القادمة. 

١١١ -وقد أدى نقص التمويل والقيود املفروضة على حريـة 
ـــدرة  الوصــول واملســائل املتعلقــة بــأمن املوظفــني إىل إعاقــة ق
الوكاالت على االستجابة يف حاالت الطوارئ خـالل السـنة. 
ويعتـرب نقـص التمويـل مبثابـة قيـد مسـتمر وخطـري علـى العمــل 
ـــة عــدم توافــر متويــل  اإلنسـاين يف عـدد مـن البلـدان. ويف حال
فــوري وواقعــي، فــإن تدابــري التخطيــــط حلـــاالت الطـــوارئ 
والتأهب هلا وختزيـن اإلمـدادات ال ميكـن هلـا أن حتقـق الكثـري 
ــــل باالســـتجابة اإلنســـانية ألي أزمـــة مـــن  مــن أجــل التعجي

األزمات. 
١١٢ -وتــؤدي عمليــة النــداءات املوحــــدة إىل اجلمـــع بـــني 
عناصر دوائر األمم املتحـدة املعنيـة بتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية 
مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات مشــتركة ملواجهــــة حـــاالت 
الطـوارئ املعقـدة يف أكـثر األزمـات حـدة، الـــيت تتســم غالبــا 
بـالعجز السياسـي أو االقتصـادي يف الدولـــة املعنيــة. وبالنســبة 
لعـام ٢٠٠١ صـــدرت نــداءات موحــدة مــن أجــل األزمــات 
اإلنسانية يف كل من مشايل القوقاز باالحتاد الروسي، وإثيوبيـا، 
وإريتريـا، وأفغانسـتان، وجـــزر امللــوك بإندونيســيا، وأنغــوال، 
وأوغنـدا، وبورونـدي، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، ومجهوريـــة 
كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة، 
وجنـوب شـرق أوروبـا، والسـودان، وسـرياليون، والصومــال، 

وطاجيكستان، وغرب أفريقيا، والكونغو. 
١١٣ -وكـان مـا يسـعى إليــه مـن خــالل النــداءات املوحــدة 
هـو احلصـــول علــى ٢,٨ بليـــون دوالر لتقــدمي اخلدمــات إىل 
عــدد مــن الســكان يقــدر بـــ ٤٠ مليــون نســــمة حباجـــة إىل 
املســـاعدة اإلنســـانية يف البلـــدان املتـــأثرة بالصراعـــــات. ويف 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ مل يلب إال أقـل مـن ثلـث االحتياجـات 
الـواردة يف النـداءات املوحـدة، بـــل وكــان ذلــك احلجــم مــن 
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ــــها  حيــث النســبة املئويــة أقــل مـــن التربعــات الــيت أعلــن عن
استجابة للنداء املوحد لعام ٢٠٠٠ يف الوقت نفسه مـن العـام 

املاضي. 
 

التحدي املتمثل يف محاية الالجئني ومساعدم   
١١٤ -صــادفت ســنة ٢٠٠٠ الذكــرى الســنوية اخلمســــني 
إلنشـاء مفوضيـة األمـــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. وتواجــه 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف هذه املرحلة اهلامـة 
حتديات خطرية. وتشمل هذه التحديات: كفالة توفر اللجـوء 
ونوعيتــه؛ وإعــادة تنشــيط نظــــام محايـــة الالجئـــني؛ وتقـــدمي 
مســاعدة فعالــة إىل الالجئــني؛ وتعزيــز إجيــاد حلــــول دائمـــة 
ـــن أجــل دعــم نظــام احلمايــة  لالجئـني؛ وتعزيـز الشـراكات م

الدولية والتوصل إىل حلول دائمة.  
١١٥ -وقـد اخنفـض عـدد السـكان الذيـن تعـىن ـم مفوضيــة 
األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني مــن ٢٢,٣ مليــون نســـمة 
يف بدايـــة عـــام ٢٠٠٠ إىل ٢١,١ مليـــون نســـمة يف مطلـــــع 
عـــــام ٢٠٠١. ويشـــــمل هـــــؤالء الالجئـــــني، وملتمســـــــي 
اللجـوء، والالجئـني العـــائدين يف املراحــل املبكــرة مــن إعــادة 
إدماجهم، واملشردين داخليا. وقـد أدت الصراعـات املسـتمرة 
ــــات الســـالم، إىل  أو املتجــددة، ومــا رافقــها مــن تعــثر عملي
استمرار تدفق موجات الالجئني. وأدت االنتهاكات املتكررة 
التفـاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـــار إىل تشــريد عــدد يقــدر 
بــــ ١,٨ مليـــون شـــخص داخليـــا، وإىل نـــزوح أكـــثر مـــــن 
١٠٠ ٠٠٠ شـخص، معظمـهم إىل زامبيـا ومجهوريـــة تنـــزانيا 
املتحدة ومجهورية الكونغو. وبالرغم من توقيـع اتفـاق أروشـا 
للسالم واملصاحلة يف آب/أغسطس ٢٠٠٠ فقد أدى استمرار 
العنــف إىل دفــع ٠٠٠ ٨٠ شــــخص إىل مغـــادرة بورونـــدي 
إىل مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة. ويف األشـهر السـبعة األوىل مـــن 
عام ٢٠٠١، وبوصول حنو ٠٠٠ ٨٨٠ أفغاين إىل باكسـتان، 

أصبحت باكستان مضيفة ألكرب عدد من جمموعات الالجئني 
يف العامل وهو يقدر بنحو مليوين شخص. 

١١٦ -ويف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ شـهدنا مصـرع ثالثـة مــن 
ـــني يف تيمــور  موظفـي مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئ
الشرقية وأحد املوظفــني يف غينيـا. وملواجهـة مسـائل الالجئـني 
وأمن املوظفني املرتبطة ارتباطا ال تنفصم عراه فقـد اضطلعـت 
مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني باســـتعراض شــامل 
ــــية لالســـتجابة يف حـــاالت  حلالــة التــأهب واهليــاكل األساس
الطــوارئ، فضــال عــن إدارة خدمــات األمــن لديــها، بزيـــادة 
التنسيق مع مكتب منسق األمم املتحدة لشؤون األمـن وغـريه 

من وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها. 
١١٧ -وال تـزال إمكانيـة احلصـــول علــى الســالمة واحلمايــة 
املســتمرة يف البلــدان املضيفــة أمــرا حيويــا بالنســبة لالجئــــني 
يف العـامل. بيـد أن نوعيـة اللجـوء قـــد تدهــورت يف عــدد مــن 
ـــا  البلــدان، مبــا فيــها العديــد مــن املنــاطق الــيت تشــتهر تقليدي
بكـــرم سياســـات اللجـــوء. ويـــأيت ذلـــك نتيجـــة املصــــاعب 
االقتصاديـة واالجتماعيـة الـــيت تــترتب علــى اســتضافة أعــداد 
كبـرية مـن الالجئـني، واعتبـارات األمـن الوطـــين، فضــال عــن 
الشــواغل املتعلقــة باســتخدام إجــراءات اللجــوء مــن جـــانب 
املـــهاجرين بصـــورة غـــري مشـــروعة، واالجتـــار باألشــــخاص 

وريبهم. 
١١٨ -ويف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، وبعــد التشــاور 
مــع الشــركاء الرئيســيني، وال ســيما جلنــة الصليــــب األمحـــر 
الدوليــة، قــامت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــــني 
بإصدار املبادئ التوجيهية للسياسـات املتعلقـة مبسـألة املقـاتلني 
واملقـاتلني السـابقني مـــع اإلشــارة بوجــه خــاص إىل احلــاالت 

القائمة يف زامبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وناميبيا. 
١١٩ -وواصلـت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـــؤون الالجئــني 
رصد تنفيذ اتفاقية مركز الالجئني لعام ١٩٥١ والـربوتوكول 
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ــــام ١٩٦٧، وخاصـــة عـــن طريـــق االشـــتراك  امللحــق ــا لع
ــــة لتحديـــد مركـــز الالجـــئ. وعندمـــا  يف اإلجــراءات الوطني
ال تكــون إحــدى الــدول طرفــا يف القــــانون الـــدويل املتعلـــق 
ـــد قــامت بوضــع اإلجــراءات ذات  بـالالجئني، أو ال تكـون ق
الصلـة، تقــوم املفوضيــة بتحديــد مركــز الالجئــني اخلــاضعني 
لوالياا. وبعد إنشاء مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
خبمســني عامــا فإــا ال تــزال تواجــه حتديــا يتمثــل يف إقنــاع 
عـدد أكـرب مـن الـدول باالنضمـام إىل املعـــاهدة والــربوتوكول 
والتقيـد مـا. ويف ايـة عـام ٢٠٠٠ كـــانت ١٤٠ دولــة قــد 
انضمــت إىل االتفاقيــة، وأحدثــها عــــهدا ترينيـــداد وتوبـــاغو 

واملكسيك. 
١٢٠ -وقــد اضطلعــــت مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة لشـــؤون 
الالجئني بدور رئيســي يف تيسـري وتنسـيق العـودة الطوعيـة إىل 
الوطن، مبا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة إىل العـائدين أثنـاء عمليـة 
إعــادة اإلدمــاج وإعــادة التــأهيل. وبلــغ جممــوع األشـــخاص 
العائدين إىل أوطام أثناء عـام ٢٠٠٠ أكـثر مـن ٧٩٠ ٠٠٠ 
شخص، من بينهم ٠٠٠ ٢٩٠ عائد إىل أفغانسـتان معظمـهم 
مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وباكســتان، و ٠٠٠ ١٢٥ إىل 
ــــرى مـــن مجهوريـــة يوغوســـالفيا  كوســوفو، مــن أجــزاء أخ

االحتادية. 
ـــة،  ١٢١ -وعـدا عـن كـون إعـادة التوطـني أداة هامـة للحماي
فقد أصبحت بصورة متزايدة آلية لتشـاطر املسـؤولية والسـعي 
إىل التوصل إىل حلول دائمة. وال تـزال بلـدان إعـادة التوطـني 
التقليدية توفر كل عام فرص إعـادة التوطـني لنحـو ٣٠ ٠٠٠ 
مـن الالجئـني الذيـن حتيلـهم مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون 
الالجئني، عادة من بلـدان الشـرق األوسـط وبصـورة مـتزايدة 
من أفريقيا. ويف تطور حممود حدث خالل السـنوات األخـرية 
انضمــت األرجنتــني وإســبانيا وأيرلنــدا وأيســــلندا والـــربازيل 
وبوركينـا فاسـو وشـــيلي إىل قائمــة البلــدان الراغبــة يف توفــري 

فرص إعادة التوطني. 

١٢٢ -وقـد أدى نقـص التمويـل إىل إحـداث تأثـري خطــري يف 
عمليــات مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئـــني، وأدى 
يف بعــض احلــاالت، إىل ختفيــض مســتويات املســاعدة. ففـــي 
أنغوال، على سبيل املثال، أدى انعدام التمويل إىل إعاقـة شـراء 
مــواد البنــاء الالزمــة لالنتــهاء مــن عمليــة تشــييد املنـــازل يف 
املخيمـات قبـل حلـول موســـم األمطــار. ويف أفغانســتان أدى 
عدم كفاية التمويل وعدم إمكانية التنبؤ بـه إىل تقويـض قـدرة 
مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــــؤون الالجئـــني علـــى مواجهـــة 
معــدالت العــودة إىل الوطــن الــيت تضــــاعفت خـــالل الســـنة 
املاضية، وعلى ختفيـف معانـاة حنـو ٠٠٠ ٥٠٠ مـن املشـردين 

داخليا. 
ـــدان  االسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة: إشـراك البل

النامية وبناء القدرات   
١٢٣ -على الرغم من أن الكوارث الطبيعية ميكن أن حتـدث 
يف أي مكـان فـإن عـددا مـن العوامـل كـالفقر وانعـــدام األمــن 
الغذائـي واحلـروب والشـــقاق االجتمــاعي وانعــدام التخطيــط 
اتمعـي وتدهـور البيئـة جيعـل البلـدان الناميـة أكـــثر ضعفــا يف 
مواجهة تأثريها املدمر. وقد عملت األمـم املتحـدة عـن كثـب 
مع احلكومات، على الصعيدين الوطـين واإلقليمـي، مـن أجـل 
تعزيز قدراا يف جمـال الوقايـة واالسـتجابة بغيـة تقليـل أخطـار 

الكوارث وتأثريها إىل أدىن حد ممكن. 
١٢٤ -فقـد قـامت األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـــع حكومــات 
البلـدان املتضـررة، بتكثيـــف جــهودها لالســتفادة مــن دروس 
عمليات اإلغاثة السـابقة ولتعزيـز اسـتراتيجياا الوقائيـة مبـا يف 
ذلك آليات اإلنذار املبكر على الصعيديـن الوطـين واإلقليمـي. 
ويف األمريكتـني ومنطقـة البحـر الكـــارييب، وبفضــل ٢٥ ســنة 
مـن اجلـهود الـــيت بذلتــها منظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة 
ومنظمـة الصحـة العامليـة، حقـق معظـــم البلــدان تقدمــا كبــريا 
يف ميدان الكوارث. فقـد قـامت هـذه البلـدان بوضـع خرائـط 
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لألخطـار وقـــامت بتحســني وتوســيع نطــاق شــبكات رصــد 
الـزالزل ونظـم اإلنـذار املبكـر. وزادت املسـاعدة الـيت يقدمــها 
برنـامج األغذيـة العـاملي إىل ضحايـا الكـوارث الطبيعيـة زيـــادة 
مطـردة يف الســـنوات األخــرية. وعلــى الصعيــد العــاملي ُوجــه 
ـــامج يف عــام ٢٠٠٠  ثلـث املسـاعدة الغذائيـة الـيت قدمـها الربن
إىل تلــك اموعــات الســكانية الضعيفــة بزيــادة عــن الســــنة 
املنصرمـة بنسـبة ٢٠ يف املائـة. وتعـاون برنـامج األمـم املتحــدة 
اإلمنـائي مـــع البلــدان الناميــة إلدمــاج إدارة الكــوارث ضمــن 
ـــادرات  االســتراتيجيات اإلمنائيــة األوســع نطاقــا، وإدمــاج مب
ـــوارث يف إطــار لدعــم احلــد  التـأهب لالسـتجابة حلـاالت الك

من الكوارث. 
ويرمي برنامج التدريب علـى إدارة الكـوارث، الـذي  – ١٢٥
يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعـاون مـع ٢٦ شـريكا 
مـن وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمـها وصناديقـها واملنظمــات 
الدوليــة، إىل توفــري التدريــب علــى برامــــج بنـــاء القـــدرات. 
وُأدمجت أنشطة التدريب املضطلع ا علـى الصعيـد القطـري 
يف إطار الربنامج ضمن االستراتيجية الشاملة إلدارة الكــوارث 
يف منطقـة اجلنـوب األفريقـي. أمـا أنشـــطة التدريــب األخــرى 
فقـد ركـزت علـى بلـدان جلنـة ـر امليكونـغ، وقدمـت الدعـــم 
املتعلـق ببنـاء القـدرات لكـل مـــن البلــدان يف املراحــل احليويــة 
مــن اســتراتيجية إدارة الكــوارث يف أمريكــا الوســــطى علـــى 

املدى الطويل. 
١٢٦ -ومـــا فتـــئ نظـــام األمـــم املتحـــدة لتقييـــم وتنســـــيق 
ـــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية،  الكـوارث، الـذي يديـره مكت
ـــن أجــل  يقـوم ببنـاء اخلـربات يف املنـاطق املعرضـة للكـوارث م
تنسيق املساعدة الدولية يف الكـوارث الكـربى. وتقـدم وحـدة 
الدفــاع العســكري واملــدين التابعــة ملكتــب تنســيق الشـــؤون 

اإلنسـانية التدريـب الـالزم لتحسـني العالقـــات والتنســيق بــني 
العاملني يف اال اإلنساين وموارد الدفـاع العسـكري واملـدين 
ـــدى االســتجابة حلــاالت الطــوارئ. كمــا تقــوم  الـيت تنشـر ل
ـــاع  بتنســيق العمليــات الدوليــة عندمــا تســتخدم أصــول الدف

العسكري واملدين. 
١٢٧ -ويركـز مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، بالشــراكة 
مع برنامج األمم املتحدة للبيئـة، علـى رفـع مسـتوى القـدرات 
اإلنســانية للمجتمعــات احملليــة لالســتجابة بســرعة للعواقــــب 
البيئيـة للكـوارث الطبيعيـة. وقـام بوجـه خـاص بإنشـــاء شــبكة 
ــة  عامليـة مـن مراكـز التنسـيق الوطنيـة املعنيـة رمسيـا لتكـون مبثاب
قنــاة للحصــول علــى املعلومــات واملســاعدة. وتشــمل هــــذه 
الشبكة العاملية اآلخذة يف االتساع باسـتمرار ممثلـني مـن أكـثر 

من ١٠٠ بلد يف مجيع املناطق الرئيسية. 
١٢٨ -وقد أكدت األحداث اليت وقعـت عـام ٢٠٠١، مـرة 
أخرى، ضرورة ختطيط تدابري فعالة للحـد مـن الكـوارث بغيـة 
إقامــة تــوازن أفضــل بــني األمــوال الــيت تنفــق علــى التدخــل 
واإلغاثـة، مـن جهـــة، واملــوارد الــيت ميكــن ختصيصــها لزيــادة 
قـدرات االتقـاء مـن جهـة أخـرى. وقـد أظـهرت الســنة األوىل 
من تنفيذ االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث أن كـثرة 
مــن البلــدان وعــــددا كبـــريا مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة 
ومنظماــا واملنظمــات غــري احلكوميــة والكيانــات اإلقليميـــة 
ـــتراك يف جــهود واســعة  وممثلـي اتمـع املـدين ترغـب يف االش
النطـاق لـترويج ثقافـة اتقـاء عامليـة. وبنـاء نظـم فعالـــة لإلنــذار 
املبكر وتعزيزها، وتوفـري التعليـم والتدريـب الوافيـني باإلضافـة 
إىل التكنولوجيا املالئمة، هي بضعة من ااالت الرئيسية الـيت 

متس احلاجة فيها إىل اختاذ إجراءات حامسة.  

 الفصل الثالث 
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   التعاون من أجل التنمية 
عرض عام: الفقر املدقع 

١٢٩ -يف مؤمتر قمة األلفيــة عقـد اتمـع الـدويل العـزم علـى 
ـــة مســتمرة ترمــي إىل  إعـالن احلـرب علـى الفقـر بـإطالق محل
جعـل احلـق يف التنميـــة حقيقــة واقعــة لكــل البشــر. وســتمثل 
اجلــهود الراميــة إىل جعــــل العوملـــة شـــاملة للجميـــع وتتســـم 
باإلنصاف حتديا هائال يف السـنوات القادمـة. وإذا كـان املـراد 
أن حيقـق اتمـع الـدويل أهـداف التنميـة والقضـاء علـى الفقـــر 
فإن النمو االقتصادي يف البلدان النامية جيب أن يتسارع. ويف 
الوقت نفسه، فإن الفوارق يف معـدالت الفقـر السـائدة داخـل 
البلدان وفيما بينها تقتضي اهتماما مركزا. وسوف حنتـاج إىل 
العمــل معــــا، مبـــوارد ماليـــة كافيـــة، للنـــهوض بالسياســـات 
االقتصاديـة واالجتماعيـة واملاليـة املناسـبة، وتعزيـــز مؤسســات 

الدعم على الصعيدين الوطين والدويل. 
 

التعاون الفعال من أجل القضاء على الفقر 
١٣٠ -تواصل األمم املتحدة، من خالل ما تبذله مـن جـهود 
التعــاون اإلمنــائي، ختصيــص مــوارد كبــرية مــن أجــــل دعـــم 
احلكومــات الوطنيــة يف تنفيــذ أهدافــها وأولوياــــا اإلمنائيـــة، 
مبـــا فيـــها تلـــك الـــيت وردت يف إعـــالن األلفيـــة. وتعـــــترف 
استراتيجية األمم املتحدة خلفض الفقـر املدقـع مبقـدار النصـف 
الـيت أيدــا جلنــة التنســيق اإلداريــة يف تشــرين األول/أكتوبــر 
٢٠٠٠ بالطــــابع املتعــــدد األبعــــاد للفقــــر. وتدمــــج هـــــذه 
االسـتراتيجية يف اجلـهود الراميـة إىل حتقيـق التنميـة والتخفيـــف 
مـن حـدة الفقـر جـا يســـتند إىل احلقــوق مبــا جيســد مبــادئ 
اإلنصـاف وعـدم التميـيز (فيمـا بـني اموعـــات اإلثنيــة وبــني 
اجلنســــني وفيمــــا بــــني اموعــــات اجلغرافيــــة) واملســــــاءلة 
ـــات األمــم املتحــدة يف وضــع  واملشـاركة. وقـد تعـاونت كيان

ـــة للحــد مــن الفقــر يف ٦٠ بلــدا وإعــداد  اسـتراتيجيات وطني
ورقات شاملة الستراتيجية التخفيف من حدة الفقر يف بلـدان 
أخـرى. وأجـرت األمـم املتحـدة تقييمـات لآلثـار االجتماعيـــة 
واالقتصاديـة لتحريـر االقتصـاد وللعوملـة يف ١٧ بلـــدا بأمريكــا 
ـــــة  الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب. والتقييمـــات القطري
ـــيت  املشـتركة وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة ال
ُوضعت مسوداا يف ٨١ بلدا وأجنز إعدادها يف ٣٤ بلدا هـي 
األدوات الرئيسـية الـيت تسـاهم األمـم املتحـدة مـــن خالهلــا يف 
بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وحـىت اآلن عـدل ٧١ بلـــدا 

أنشطته مبا يتماشى مع هذه األهداف. 
١٣١ -وتواصــل جمموعــة األمــم املتحــــدة اإلمنائيـــة برئاســـة 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إدارة األنشـطة اإلمنائيـة. ومنــذ 
تقريـري األخـري يسـرين أن أعلـن أن منظمـة األغذيـة والزراعــة 
لألمـم املتحـدة (الفـاو) ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحـة العامليـة قـد انضمـت إىل 

جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. 
١٣٢ -ويف أوائــل عــــام ٢٠٠٠ أصـــدر الصنـــدوق الـــدويل 
للتنميـــة الزراعيـــة �تقريـــر الفقـــر يف الريـــف لعــــام ٢٠٠١: 
حتديــات وضــع ايــة للفقــر يف الريــف�، وهــو عبــارة عــــن 
ـــة  اســتعراض شــامل ألســباب الفقــر يف الريــف وقــواه احملرك
ـــر إىل أن  والنـهح الفعالـة للتخفيـف مـن حدتـه. وخيلـص التقري
ـــري. وتبــني األدلــة أن  الفقـراء أنفسـهم هـم أقـوى عنـاصر التغي
ــة  الفقـر ينقـص بصـورة أسـرع عندمـا يشـارك الفقـراء يف عملي
التخفيـف مـن حـدة الفقـر مشـــاركة فعالــة. وتــؤدي إمكانيــة 
احلصـــول علـــى األصـــــول كــــاألراضي وامليــــاه واألســــواق 
واملعلومات والتكنولوجيا إىل متكني الفقراء من السيطرة علـى 
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ـــن اإلفــالت مــن الفقــر بصــورة دائمــة. ويف عــام  حيـام وم
٢٠٠٠ وافــق الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة علـــى ٢٧ 
مشروعا جديدا للتنمية الريفية من املتوقع أن يستفيد منها حنو 
١٣,٦ مليــون نســمة. وتنفــذ هــذه املشــاريع بالتعــــاون مـــع 
كيانات األمم املتحدة واملاحنني الثنـائيني واملتعـددي األطـراف 
واملنظمات غري احلكومية وشركاء القطاع اخلاص. وقـد ثبـت 
أن العمليات املشتركة اليت تقوم علـى تكـامل اخلـربات وعلـى 
األهـداف املشـتركة ال تقـدر بثمـن مـــن أجــل بلــوغ أهــداف 

املشاريع، وبالتايل فإا تساهم يف ختفيف حدة الفقر. 
١٣٣ -كما قدمت األمم املتحدة خدماا يف جماالت أخـرى 
من أجل مساعدة الناس على انتشال أنفسهم من ربقة الفقـر. 
وقام برنامج األغذية العاملي عن طريق استخدام أدوات تقييـم 
الضعــف ورســم خرائطــه، بتحديــد الذيــن يعيشــون يف ظـــل 
ـــه الغذائيــة،  انعـدام األمـن الغذائـي واملهمشـني، وتوجيـه معونت
وسعى إىل كفالة أن تنطوي مجيع تدخالته على االسـتثمار يف 
األصـول املاديـة أو البشـرية ذات القيمـة الدائمـــة. ويف الوقــت 
نفسه، زاد برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن توفـر خدمـات 
التمويــل املســتدام للمؤسســات الصغــرية جــدا. ويعمــل مـــع 
صنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة علــى تشــــغيل 
برنامج الشروع يف املشاريع الصغرية جـدا (مايكروسـتارت). 
ويف ٣١ آذار/مارس ٢٠٠١، شرع هذا الربنامج يف عمليـات 
ـــــا حصــــل ٦٢ مشــــروعا يف ١٤ بلــــدان  يف ٢٠ بلـــدا، كم
ـــائن  علــى منــح. وقــامت املشــاريع الـــ ٦٢ بزيــادة عــدد الزب
الفعليني الذين ختدمهم من عـدد أساسـي قـدره ٠٢٦ ٦٧ إىل 
٨٨١ ١٩٢. وزادت النسبة املئوية للزبـائن مـن النسـاء الـاليت 

ختدمهن هذه املشاريع من ٥٧ يف املائة إىل ٨٤ يف املائة. 
١٣٤ -ولن يكتب النجاح ألي جهد يرمي إىل ختفيف حــدة 
الفقـر دون أن يسـعى أوال إىل كفالـة رفـــاه األطفــال ومتتعــهم 
حبقوقـهم. وسـوف يسـاهم التعليـم، ال ســـيما تعليــم اإلنــاث، 
مسامهة كبرية يف ختفيف حدة الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائيـة 

لأللفيـة. وتـترأس اليونيســـيف، بنــاء علــى طلــيب، فرقــة عمــل 
مشتركة بني الوكـاالت لوضـع وتنفيـذ مبـادرة األمـم املتحـدة 
لتعليم البنات، ويشترك موظفو األمم املتحـدة يف ٥٠ بلـدا يف 
تنفيـذ أنشـطة تعاونيـة تتصـل بتعليـم البنـات. ويف عــام ٢٠٠٠ 
توىل برنامج األغذيـة العـاملي إطعـام أكـثر مـن ١٢ مليونـا مـن 
ـــادة  أطفـال املـدارس يف ٥٤ بلـدا. وسيسـعى هـذا العـام إىل زي
متويــل املعونــة الغذائيــة، بينمــا يقــوم أيضــا بإنشــاء حتالفـــات 
ـــات الغذائيــة واملســاعدة يف جمــاالت  للجمـع بـني تقـدمي املعون

الصرف الصحي والصحة والتعليم. 
١٣٥ -وكفالة املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة ال يقـالن 
عـن ذلـك أمهيـة للحـد مـن الفقـر. وقـد عمـل صنـدوق األمـــم 
ــك  املتحـدة للسـكان عـن كثـب مـع الوكـاالت الشـريكة والبن
ـــدين وشــركاء مــن القطــاع اخلــاص علــى  الـدويل واتمـع امل
ختفيــض الوفيــات النفاســية مبعــدل ثالثــة أربــاع بــني عــــامي 
١٩٩٠ و ٢٠١٥ عن طريق مبادرة األمومة الساملة. ويف عـام 
٢٠٠٠ ركـز صنـدوق األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة علــى 
تعزيز القدرات االقتصادية للمرأة وعلى حقوقها وقدرا على 
املساومة وتشجيع إجراء تغيريات يف القوانني واألنظمة تكفـل 
مسـاواة املـرأة يف التملـــك وإمكانيــة احلصــول علــى األصــول 
ـــة  االقتصاديــة؛ وتعزيــز قــدرات احلكومــات علــى إدارة عملي
االنتقـال االقتصـــادي دون ميــش النســاء الفقــريات؛ ودعــم 
امليزانيات احلكومية وأطر سياسات االقتصاد الكلي املسـتجيبة 

للقضايا اجلنسانية. 
١٣٦ -وعلــى الصعيــد احلكومــي الــدويل، أتــاحت الـــدورة 
االستثنائية الرابعة والعشرون للجمعية العامـة، الـيت عقـدت يف 
جنيـف يف الفــترة مــن ٢٦ حزيــران/يونيــه إىل ١ متــوز/يوليــه 
٢٠٠٠، واليــة واســعة النطــاق حلملــة دوليــة للقضــاء علــــى 
الفقر، مع التركيز على ضـرورة توحيـد الكثـري مـن املبـادرات 
اجلارية. وقد اقترحت جلنة التنسيق اإلدارية أن تناقش اجلمعية 
ـــة عامليــة للقضــاء علــى  العامـة مسـألة وضـع إطـار للقيـام حبمل
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الفقر. وسوف تؤكد احلملة، وهـي عبـارة عـن جـهد مشـترك 
يف جمــال الدعــوة، علــى الــتزام األمــم املتحـــدة علـــى نطـــاق 
املنظومـة بتخفيـــف حــدة الفقــر مــن خــالل اختــاذ إجــراءات 
منسقة يف ااالت االجتماعية والتعليمية والتغذويـة والصحيـة 
والثقافيـة، فضـال عـــن تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني 

املرأة. 
١٣٧ -وكـــانت الـــدورة االســـتثنائية اخلامســـة والعشــــرون 
للجمعيـة العامـة لالسـتعراض والتقييـم الشـاملني لتنفيـــذ نتــائج 
مؤمتـر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـــرية (املوئــل الثــاين)، 
ـــترة مــن ٦ إىل ٨ حزيــران/يونيــه  املعقـودة يف نيويـورك يف الف
٢٠٠١، مبثابـة أداة إضافيـة لتخفيـف حـدة الفقـر. فقـــد ركــز 
اإلعالن اخلتامي الصادر بشأن املدن وغريها مـن املسـتوطنات 
البشرية يف األلفية اجلديدة على أن إجراء حتسـينات يف املـأوى 
ومــا يتصــل بــه مــن هيــــاكل أساســـية وخدمـــات حضريـــة، 
باإلضافــــة إىل التنميــــة املســــتدامة للمســــتوطنات البشـــــرية، 
سيساهم يف القضاء على الفقر. ويشكل تنفيذ جـدول أعمـال 
املوئـل والسـعي لتحقيـق التنميـة املسـتدامة جـزءا ال يتجـزأ مــن 
الكفاح الشامل للقضاء على الفقـر. ونظـرا ألن الفقـر يشـكل 
العقبة الرئيسية أمام تنفيذ جدول أعمال املوئل يؤكد اإلعـالن 
ضرورة التصدي، بطريقة متكاملة، للفقــر والعيـش بـال مـأوى 
ـــات األساســية، واســتبعاد املــرأة  والبطالـة واالفتقـار إىل اخلدم
واألطفال واموعات املهمشة. وهذا ما سيساعد علـى إجيـاد 
ــــة للعيـــش وداجمـــة  مســتوطنات بشــرية أفضــل وأكــثر مالءم
للجميـــع. كمـــا يـــــربز اإلعــــالن ضــــرورة متكــــني الفقــــراء 
واملسـتضعفني، مـن خـالل تعزيـز زيـادة أمـن امتـالك األراضـي 
مبا يف ذلك زيادة الوعي باحلقوق القانونية، وعن طريق تعزيـز 
رفـع مسـتوى األحيـاء الفقـرية وإضفـاء الطـابع النظـــامي علــى 
ــــن  األحيــاء العشــوائية، ضمــن اإلطــار القــانوين لكــل بلــد م
البلدان. ويؤكد اإلعالن بوجه خاص علـى اهلـدف املتمثـل يف 
املبادرات اليت حتمل شعار �مدن بال أحيـاء فقـرية� مـن أجـل 

حتقيق حتسن ملموس يف حياة ما ال يقل عن ١٠٠ مليـون مـن 
سكان األحياء الفقرية حبلول عام ٢٠٢٠. 

تعبئة املوارد الالزمة للتنمية والقضاء على الفقر 
ـــى  ١٣٨ -عقـد زعمـاء العـامل العـزم يف مؤمتـر قمـة األلفيـة عل
بـذل كـل جـهد ممكـن لكفالــة جنــاح عمليــة حكوميــة دوليــة 
فريـدة حتمـل اسـم �متويـل التنميـة�. وقـررت مجيـــع اجلــهات 
ـــة املســائل املترابطــة  الفاعلـة الدوليـة الرئيسـية الـيت تعـىن مبعاجل
للتمويل والتجارة والتنمية السعي بصورة مجاعيـة للتوصـل إىل 
حلول للمشاكل املشتركة. واالجتماعات التحضرييـة للمؤمتـر 
الدويل لتمويل التنميـة املقـرر عقـده يف مونتـريي، باملكسـيك، 
يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ تشــمل عقــد 
اجتماعات إقليمية تنظمها اللجـان اإلقليميـة اخلمـس بالتعـاون 
مـع األونكتـاد ومصــارف التنميــة اإلقليميــة. وأمانــة التنســيق 
ملؤمتـر متويـل التنميـة، الـيت أنشـئت يف عـام ٢٠٠٠، مقرهـــا يف 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامـة، وتضـم 
موظفني معارين من البنك الدويل واألونكتـاد وبرنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي. كمـــا عمــل موظفــون مــن صنــدوق النقــد 
الدويل ومنظمة التجارة العاملية بنشاط مع أمانة التنسيق. وقـد 
أصدرت يف كانون الثاين/يناير املاضي تقريـرا تضمـن جمموعـة 
شاملة من ٨٧ توصية بشـأن مجيـع اجلوانـب الرئيسـية لتمويـل 
التنميــة. وقــد طلبــت، مــن أجــــل زيـــادة مســـاعدة العمليـــة 
التحضريية، من الفريق الرفيع املسـتوى املعـين بتمويـل التنميـة، 
الــذي يرأســه رئيــس مجهوريــة املكســيك الســــابق، إرنســـتو 
سيدييو، تقدمي تقرير يساعد احلكومات على صقل مقترحاـا 

اليت ستقدمها إىل مؤمتر مونتريي. 
١٣٩ -وكان هدف االجتماع الرفيـع املسـتوى الـذي عقـده 
الس االقتصادي واالجتمـاعي مـع مؤسسـات بريتـون وودز 
يف ١ أيار/مايو ٢٠٠١ هو تعزيز االنسجام والتعاون يف جمـال 
التنمية الدولية، وال سيما، يف جمال ختفيف حدة الفقر. وأكـد 
االجتمـاع علـى احلاجـة امللحـــة إىل كفالــة النمــو االقتصــادي 
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املطرد. بيد أنه الحظ أن النمو االقتصادي لن يـؤدي إىل دفـع 
عجلة التنمية املسـتدامة يف ظـل عـدم وجـود عـدل اجتمـاعي. 
واعترف االجتماع بأن خفض عدد النـاس الذيـن يعيشـون يف 
ــح  فقـر مبقـدار النصـف حبلـول سـنة ٢٠١٥ سـوف يتطلـب من
أفقر البلدان إعفاء دائمـا مـن الديـون، وشـدد علـى أن وجـود 
نظام مايل دويل مستقر ويدار بطريقة جيدة هو أمر حيوي يف 
سياق العوملة املتزايدة. ومن املهم بنفس القـدر االعـتراف بـأن 
الرتعة احلمائية يف تدابـري التجـارة، وال سـيما بالنسـبة للقطـاع 
الزراعــي للبلــدان املتقدمــة النمــو، قــد حــالت دون اســـتفادة 
البلـدان الناميـــة مــن التجــارة اســتفادة كاملــة. وتعتــرب زيــادة 
وصول البلدان النامية إىل األسواق أمرا أساسيا لكفالة ختفيف 
حدة الفقر. وقد رحب املشاركون باجلهود الرامية إىل افتتـاح 
جولـة جديـدة مـــن احملادثــات التجاريــة هــذا العــام. وســوف 
تناقش هذه املواضيـع كذلـك يف املؤمتـر الـدويل املعـين بتمويـل 

التنمية. 
 

أقل البلدان منوا: إتاحة الفرصة ألفقر الدول 
١٤٠ -من بني البلدان الـ ٤٩ املصنفة يف فئة أقل البلدان منـوا 
هنــاك ٣٤ بلــدا يف أفريقيــا، و ١٣ يف منطقــة آســيا واحمليــــط 
اهلـادئ، وبلـد واحـد يف غـرب آسـيا، وبلـد واحـد يف أمريكـــا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وتواجه هذه البلـدان عقبـات 
هائلـة تقـف يف طريـق تنميتـها، ومـن هـــذه العقبــات مشــاكل 
الديـن اخلـارجي واخنفـاض تدفـق املــوارد اخلارجيــة واخنفــاض 
معـدالت التبـادل التجـاري واحلواجـز املوضوعـة أمـام وصــول 
منتجاـا إىل األسـواق وارتفـاع النمـو السـكاين وعـدم كفايـــة 
التنمية االجتماعية واالفتقار إىل اهليـاكل األساسـية واملعوقـات 

البيئية مبا فيها نقص املياه. 
١٤١ -وال يزال تقدم أقل البلدان منوا حنو األهـداف الدوليـة 
للتنميـة البشـرية واالجتماعيـة بطيئـا علـى حنـو خميـب لآلمـــال. 
ولذلك فإن هناك حاجة ماسة إىل اختاذ تدابري خاصـة إلعطـاء 

زخم جلهود التنمية اليت تضطلـع ـا. وقـد اسـتعرضت دراسـة 
احلالـة االقتصاديـة واالجتماعيـــة يف العــامل لعــام ٢٠٠٠، الــيت 
أعدــا إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، عــددا مــــن 
القضايا اليت حتتاج أقل البلدان منـوا إىل التصـدي هلـا مـن أجـل 
حتقيق منو سريع ومطـرد يـؤدي إىل حتسـني مسـتويات املعيشـة 
فيـها. وبـالتركيز علـــى األحــوال الداخليــة، أكــدت الدراســة 
الـدور املركـزي الـذي تؤديـه الزراعـة وأمهيـة تنميـة رأس املــال 
البشــري وضــرورة حتســني القــــدرات التكنولوجيـــة والـــدور 
الرئيسي الذي تؤديـه املؤسسـات والتغيـري املؤسسـي يف عمليـة 

التنمية. 
١٤٢ -ويف ظل هذه اخللفية قمت بإجراء العملية التحضرييـة 
ـــدان منــوا وبعقــد  ملؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين بـأقل البل
املؤمتــر يف بروكســل يف الفــترة مــــن ١٤ إىل ٢٠ أيـــار/مـــايو 
٢٠٠١. وقد اتسم حتضري البلدان األفريقية هلــذا املؤمتـر بأمهيـة 
خاصة. فقد قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنظيم اجتمـاع 
استشـاري رفيـع املسـتوى يف تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠. 
ـــذ برنــامج العمــل  واسـتعرض االجتمـاع التقـدم احملـرز يف تنفي
لصــاحل أقــل البلــدان منــوا للتســعينات، ونظــر يف السياســــات 
الالزمة لكفالة اإلدماج التدرجيي واملطرد ألقل البلدان منـوا يف 
االقتصـــاد العـــاملي. ونظـــر مؤمتـــر وزراء املاليـــة األفارقـــــة يف 
توصيـات اخلـــرباء واعتمــد إعالنــا مشــتركا يدعــو إىل زيــادة 
– مبا فيـها املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  تدفقات املوارد اخلارجية 
واالستثمار املباشر األجنيب؛ وتوسـيع نطـاق املبـادرات الراهنـة 
للتخفيف من عبء الديون؛ وتوسيع نطـاق وصـول منتجـات 
أقـل البلـدان منـــوا التفضيلــي إىل األســواق؛ وتقــدمي املســاعدة 
التقنية للتصدي للمعوقات املتعلقة جبانب العرض، مبا يف ذلــك 

تلك املتصلة باهلياكل األساسية واملؤسسات. 
١٤٣ -وقـد عقـد مؤمتـر األمـم املتحـــدة الثــالث املعــين بــأقل 
البلــدان منــوا واعتمــــد إعالنـــا سياســـيا (إعـــالن بروكســـل) 
ــــوا للعقـــد ٢٠٠١- وبرنــامج العمــل لصــاحل أقــل البلــدان من
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٢٠١٠. ويؤكــد إعــــالن بروكســـل مـــن جديـــد املســـؤولية 
اجلماعيـة للمجتمـع الـدويل فيمـا يتعلـق بدعـم مبـادئ الكرامــة 
اإلنسانية واملساواة واإلنصـاف وكفالـة أن تكـون العوملـة قـوة 
إجيابيـة جلميـع سـكان العـامل علـــى النحــو املنصــوص عليــه يف 

إعالن األلفية. 
١٤٤ -وينـص برنـامج العمـل علـى أغـراض وأهـداف حمــددة 
إىل جـانب التزامـات عمليـة املنحـــى يف ســبعة جمــاالت تتســم 
بأمهية حامسة هـي: يئـة إطـار للسياسـات يركـز علـى البشـر؛ 
واحلكــم الرشــيد علــى الصعيديــن الوطــــين والـــدويل؛ وبنـــاء 
القدرات البشرية واملؤسسية؛ وبناء القدرات اإلنتاجية الالزمة 
جلعل العوملة جمدية ألقل البلدان منـوا؛ وتعزيـز دور التجـارة يف 
التنمية؛ واحلد من اهلشاشة ومحاية البيئة؛ وتعبئة املوارد املالية. 
١٤٥ -ويف كل من اإلعالن السياسي وبرنامج العمل، وافـق 
شـركاء التنميـة علـى زيـادة فـــرص وصــول أقــل البلــدان منــوا 
إىل األسواق، وعلى تقدمي موارد مالية كافية من أجـل التنفيـذ 
الكـامل ملبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون؛ واملســـامهة يف 
اإلطـار املتكـامل للمسـاعدة الفنيـة املتصلـة بالتجـارة. كمـــا أن 
مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـــاد)، ووكالــة 
ضمان االستثمارات املتعددة األطـراف، والدائـرة االستشـارية 
لشؤون االستثمارات اخلارجيـة التابعـة موعـة البنـك الـدويل 
ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الصناعيـة (اليونيـدو)، اسـتهلت 
بدورهـا برناجمـا للمســـاعدة التقنيــة بشــأن االســتثمار املباشــر 
األجنيب. وسوف يقود األونكتاد تنفيذ برنامج العمـل اسـتنادا 

إىل جتربة أفرقة األمم املتحدة امليدانية. 
 

مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـــة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 

١٤٦ -وبـاء نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز كارثـة ذات أبعــاد 
عامليــة. فــهو يدمــر النســــيج االجتمـــاعي يف معظـــم البلـــدان 
املتضـررة، ويبـــدد مــا مت إجنــازه مــن ســنوات تراجعــت فيــها 

معـدالت الوفيـات فضـــال عمــا يســببه مــن زيــادة شــديدة يف 
ــــام  معــدل الوفيــات بــني صغــار البــالغني. وحبلــول أواخــر ع
٢٠٠٠، كان هناك أكـثر مـن ٣٦ مليـون نسـمة مـن البـالغني 
واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بينما 
أدى الفـريوس إىل وفـاة حنـو ٢٢ مليـون نسـمة. وطبقـا لنشــرة 
�آخر أخبار وباء اإليدز� الصادرة عن برنامج األمم املتحـدة 
املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز يف كـانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، حدثـت ٥,٣ ماليـني إصابـــة جديــدة 
يف العـام املـاضي، كمـا أن عـدد األطفـال الذيـن حلقـــهم اليتــم 

بسبب اإليدز بلغ حنو ١٥ مليون طفل. 
١٤٧ -وأفريقيـا هـي أشـد القـارات تضـررا مـن جـراء تفشــي 
وبـاء اإليـدز. ففـي أفريقيـا جنـويب الصحـــراء الكــربى، حيــث 
يوجد ٢٥,٣ مليون إنسان من املصابني بفريوس نقص املناعـة 
البشرية/اإليدز، أصبـح الوبـاء يف مقدمـة أسـباب الوفـاة، كمـا 
أن معدالت تفشي فـريوس نقـص املناعـة البشـرية بـني األفـراد 
ممن تبلغ أعمارهم ١٥-٤٩ سنة بلغـت بـل وجتـاوزت عشـرة 
ــك  يف املائـة يف ١٦ مـن بلـدان املنطقـة. وينتشـر الفـريوس كذل
بسرعة منذرة باخلطر يف أحناء أخرى من العـامل، فقـد حدثـت 
زيادة سريعة يف عدد إصابات فريوس نقص املناعة البشـرية يف 
شـرقي أوروبـا ويف جنـــويب وشــرقي آســيا ممــا أصبــح بــدوره 

مدعاة لقلق بالغ. 
١٤٨ -وقــد عقــد املشــاركون يف مؤمتــر قمــة األلفيــة لعــــام 
٢٠٠٠ العـزم علـى أن يوقـــف انتشــار فــريوس نقــص املناعــة 
ـــول ســنة ٢٠١٥،  البشـرية/اإليـدز مث يبـدأ حتقيـق احنسـاره حبل
ــــامى  وتقــدمي املســاعدات اخلاصــة لألطفــال الذيــن أمســوا يت
بسبب فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، ومسـاعدة أفريقيـا 
علـى بنـاء قدرـا علـى التصـدي النتشـار وبـاء فـريوس نقـــص 
ــابعت  املناعـة البشـرية/اإليـدز وغـريه مـن األمـراض املعديـة. وت
األمم املتحدة اختاذ مبادرات عديدة ملساعدة احلكومات علـى 
قـهر الوبـاء كمـا أن عمـق األزمـة الصحيـة يف أفريقيـــا جنــويب 
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الصحراء الكربى بالذات أدى إىل اختاذ إجـراءات متناسـقة يف 
حمافل شىت حيث ضوعفت اجلهود الرامية إىل تعبئة املزيـد مـن 
املوارد، حتت إشراف برنامج عمل الشـراكة الدوليـة ملكافحـة 
اإليدز يف أفريقيا، من جانب احلكومـات األفريقيـة والشـركاء 
من منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، وكيانـات 
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والشركاء من القطاع 

اخلاص. 
ـــدى التنميــة  ١٤٩ -ونظمـت اللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا منت
األفريقـــي لعـــام ٢٠٠٠ بشـــأن موضـــوع �اإليـــــدز: أكــــرب 
التحديات للقيادة� يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠. ودعـا 
املنتدى إىل األخذ بزمـام القيـادة واختـاذ إجـراءات مـن جـانب 
مجيـــع أصحـــاب املصلحـــة ملقاومـــة فـــريوس نقـــص املناعـــــة 
ـــي  البشـرية/اإليـدز يف أفريقيـا وذلـك يف �توافـق اآلراء األفريق
وخطة العمل األفريقية: القيادة من أجل التغلـب علـى فـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز�. وكـانت خطـــة العمــل مبثابــة 
مسامهة مهمة يف مؤمتر القمة االسـتثنائي الـذي عقدتـه منظمـة 
الوحدة األفريقية بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
ومرض السل وما إىل ذلـك مـن األمـراض املعديـة، يف أبوجـا، 
نيجرييـــا يف نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ حيـــــث الــــتزم الزعمــــاء 
األفريقيون بتخصيص ١٥ يف املائـة علـى األقـل مـن ميزانيـام 

السنوية لتحسني نظام الرعاية الصحية. 
١٥٠ -ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، عقـــدت اجلمعيــة العامــة 
لألمـم املتحـدة دورـا االسـتثنائية السادسـة والعشـــرين املعنيــة 
ـــتعراض ومواجهــة  بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز الس
مشــكلة فــريوس نقــص املناعــة البشــــرية/اإليـــدز مـــن مجيـــع 
جوانبها، وتأمني التزام عاملي بتعزيز التنسيق وتكثيـف اجلـهود 
املبذولـة علـى كــل مــن الصعيــد الوطــين واإلقليمــي والــدويل 
ملكافحتـه بطريقـــة شــاملة. وقــد شــكلت الــدورة االســتثنائية 
ذروة اجلهود اليت ظلت األمم املتحــدة تبذهلـا ملكافحـة فـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. ويف هذا اإلطـار، ومبسـاعدة مـن 

برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز واملشــاركني يف 
متويله، دعوُت من جانيب إىل شـن محلـة عامليـة جديـدة كـربى 
يف الكفاح ضد فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز يف مؤمتـر 
القمــة األفريقــي االســتثنائي الــذي عقدتــــه منظمـــة الوحـــدة 
األفريقيـة بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز والســـل 
وما إىل ذلك من األمراض املعدية. واهلـدف مـن خطـة العمـل 
ــا   دهـو أن تـترجم إىل مبـادرات عمليـة االلتزامـات الـيت تعـه
القـادة األفريقيـون مبضاعفـة جـهودهم لتعبئـة املـوارد مـن أجـل 
الوقايــة والرعايــة ومعاجلــة األمــراض ووضــــع اســـتراتيجيات 
للتخفيف من أثر الوباء علـى التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة 
يف أفريقيا. كما اقترحت إنشاء صندوق عاملي لفريوس نقـص 
ـــغ الــذي  املناعـة البشـرية/اإليـدز والصحـة مـن أجـل تعبئـة املبل
يقتضيه التصدي املالئـم لوبـاء اإليـدز وهـو مـا يـتراوح مـن ٧ 

إىل ١٠ باليني من الدوالرات. 
١٥١ -وتعزيـزا للتنسـيق علـى صعيـد منظومـة األمـم املتحــدة 
أنشــأُت كذلــك فرقــة عمــل رفيعــة املســتوى مشــتركة بـــني 
الوكاالت معنية بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز برئاسـة 
ــــاديق والـــربامج  نائبــة األمــني العــام حبيــث تضــم مجيــع الصن
والوكاالت ذات الصلة. وتستمر اجلهود املبذولـة علـى نطـاق 
املنظومـة بأسـرها اـة اجلوانـب املختلفــة مــن أزمــة فــريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
 

التنمية االجتماعية 
١٥٢ -تشــكل األهــداف االجتماعيــة جــزءا ال يتجــزأ مــــن 
الكفـاح ضـد الفقـر. ومـا زالـت األمـم املتحـــدة عاكفــة، مــن 
ــــــالل الشـــــراكات  خــــالل أنشــــطتها التنفيذيــــة أو مــــن خ
والشبكات، على تعزيز حتسني سبل احلصـول علـى اخلدمـات 
االجتماعيـة والرعايـة الصحيـة األساسـية وتعزيـز املسـاواة بـــني 
اجلنسـني وتـــأمني االحــترام حلقــوق اإلنســان وتيســري احلكــم 
الرشـــيد وتوســـيع إمكانيـــة احلصـــــول علــــى تكنولوجيــــات 
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املعلومـات واالتصـال ومكافحـة غائلـة العقاقـري غـري املشــروعة 
ودعـم مجـع البيانـات وإجـراء التحليـالت عـــن طائفــة واســعة 

النطاق من قضايا السياسات. 
 

اخلدمات االجتماعية األساسية 
١٥٣ -عـززت فرقـة العمـل التابعـــة للجنــة التنســيق اإلداريــة 
واملعنيــة بتوفــري اخلدمــــات االجتماعيـــة األساســـية للجميـــع، 
ويرأسها صندوق األمم املتحدة للسكان، قدرة املنظومـة علـى 
تقـدمي املسـاعدات املتناسـقة مبـا يف ذلـك السياسـات واخلطـــط 
والربامج على الصعيدين الوطين واإلقليمـي علـى السـواء. ويف 
تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠ أجنــزت فرقــة العمــــل نســـخة 
جديـدة أو منقحـة مـــن �املبــادئ التوجيهيــة لنظــام املنســقني 
املقيمـني لألمـم املتحـدة� بشـأن التعليــم األساســي والوفيــات 
النفاســية والرعايــة الصحيــة األوليــة وفــريوس نقــص املناعــــة 

البشرية/اإليدز. 
 

الصحة 
١٥٤ -تبلغ نسبة تغطية التحصـني العامليـة (ألمـراض الطفولـة 
الرئيسـية الـيت تشـمل احلصبـة وشـلل األطفـال واحلمـى املخيـــة 
الشوكية والسعال الديكي والدفتريـا والتيتـانوس والسـل) ٧٤ 
ــــثرة مـــن البلـــدان يف أفريقيـــا جنـــويب  يف املائــة، برغــم أن ك
الصحـراء الكـربى، وكذلـك البلـدان الـيت ختـــوض صراعــات، 
أفادت بأن معدالت التغطية فيها أقـل مـن ٥٠ يف املائـة. علـى 
أن التحـالف العـــاملي مــن أجــل توفــري اللقاحــات والتحصــني 
يؤدي دورا أساسيا يف حتسني هـذه التغطيـة. ويف عـام ٢٠٠٠ 
تأكد وجود ٢ ٨٠٠ حالـة فقـط مـن حـاالت شـلل األطفـال 
مقارنـة حبـاالت بلغـت ١٠٠ ٧ يف عـام ١٩٩٩. وتظـــل أيــام 
التحصني الوطنية، اليت تنظَّم عادة باالشتراك مع منظمة األمـم 
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة 
الروتاري الدولية ومراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمـراض 
والوقاية منها، مـن السـبل احليويـة لتحسـني التغطيـة. ويف عـام 

٢٠٠٠ مت حتصني ٥٥٠ مليون طفل دون سن اخلامسة، وهــو 
رقـم قياسـي، خـــالل أيــام التحصــني الوطنيــة املكثفــة يف ٨٢ 
بلـدا. ففـي اهلنـد، علـى سـبيل املثـال، مت حتصـني ١٥٢ مليـــون 
طفل يف ثالثة أيام، وعرب غريب ووسـط أفريقيـا مت حتصـني ٧٦ 
مليون طفل يف ١٧ بلدا. وعلى نطاق أفريقيـا فـإن محلـة �رد 
املالريـا علـى أعقاـــا� الــيت تقودهــا منظمــة الصحــة العامليــة 
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل واليونيســيف 
تؤكد على عقد الشراكات مع مجيع أصحاب املصلحة مبـا يف 
ذلـك حكومـات البلـدان الـيت تتوطـن فيـها األمـراض وكذلــك 
احلكومـات املاحنـة والقطـاع اخلـاص واتمـــع املــدين يف جمــال 

الوقاية من املالريا ومكافحتها. 
 

نوع اجلنس والسكان 
١٥٥ -يقدم التقرير اجلديد لصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
للمـرأة لسـنة ٢٠٠٠ عـن �تقـدم املـــرأة يف العــامل�، الصــادر 
ضمـن سلسـلة تقـارير الصنـدوق الـيت تصـدر كـل سـنتني عـــن 
هـذا املوضـوع، نظـرات متعمقـة وكاشـفة فيمـا يتعلـق بأوجـــه 
التقــدم والتحديــات يف وضــــع املـــرأة وحقوقـــها االقتصاديـــة 
واالجتماعية والسياسية. ويوثق التقرير املذكور مـا مت إحـرازه 
يف كثري من الدول لصاحل املرأة كما يتناول بـالبحث الفـوارق 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت مـا زالـت قائمـة. وقـد 
وجد التقرير أنه خالل العقد املاضي مل ينجح سوى ٨ بلـدان 
يف تلبية شروط االتفاقات العاملية من أجل حتقيق املسـاواة بـني 
اجلنسني يف القيد بالتعليم الثـانوي ويف ختصيـص نسـبة ٣٠ يف 
املائة على األقل مـن مقـاعد الربملـان للنسـاء. كمـا أنـه يوصـي 
بقـوة باعتمـــاد هــدف متفــق عليــه عامليــا موجــه علــى وجــه 
التحديد إىل عمل املرأة املأجور ومن ذلك مثال زيـادة نصيـب 

النساء يف املناصب اإلدارية والتنظيمية. 
١٥٦ -وتنجم عن عدم املساواة بـني اجلنسـني نتـائج مباشـرة 
بالنســـبة لصحـــة املـــرأة وتعليمـــها ومشـــــاركتها يف اــــالني 
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االجتمــاعي واالقتصــــادي. ويف دورـــا االســـتثنائية احلاديـــة 
والعشرين، املعقودة عـام ١٩٩٩، اسـتعرضت اجلمعيـة العامـة 
تنفيـذ برنـامج عمـل املؤمتـــر الــدويل للســكان والتنميــة حيــث 
أكـدت مـن جديـد علـى املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـــرأة 
بوصفهما هدفني مركزيني لربنامج العمل، وأوصت بعدد مـن 
ـــها مثــال عــدم التســامح إطالقــا إزاء  املبـادرات األساسـية ومن
مجيع أشكال العنف، مبـا يف ذلـك االغتصـاب وسـفاح احملـارم 
والعنف اجلنسي واالجتار باجلنس املوجـه ضـد املـرأة والطفـل. 
وهذا ينطوي على وضع ج متكـامل يلـيب احلاجـة إىل إجـراء 
تغيـري اجتمـاعي وثقـــايف واقتصــادي واســع النطــاق باإلضافــة 
إىل إصالحات قانونيــــة فضــال عـن القيــــام عـن كثـب برصـد 
مـــا يـــترتب علـــى عوملـــة االقتصـــاد وخصخصـــة اخلدمــــات 
االجتماعية األساسية وال سيما خدمات الصحـة اإلجنابيـة مـن 

أثر متايزي على املرأة والرجل. 
١٥٧ -ويف عــام ٢٠٠٠ ظــل الصنــدوق االســتئماين التــــابع 
ـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة لدعــم اإلجــراءات  لصنـدوق األم
املتخذة للقضاء علـى العنـف املوجـه ضـد املـرأة يعمـل بوصفـه 
أساس التعلم والدعم للمبـادرات الراميـة إىل إـاء هـذا العنـف 
اجلنسـاين. ومـول صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ١٧ 
مـن مشـاريع الصنـدوق االسـتئماين اجلديـدة الـيت تعـاجل طائفــة 
متنوعة من القضايا مبا يف ذلك معاجلة مسألة �القتل من أجل 
الشرف� يف األردن وبناء قدرة حملية حلماية املرأة من االجتـار 
ا ومن العنف املنـزيل يف مجهورية مولدوفا، وتدريب احملامني 
العاملني يف جمال حقوق اإلنسان بشأن مسائل العنـف املنــزيل 
ــــائمني علـــى إنفـــاذ  يف بــريو، وتثقيــف اجلمــهور وتوعيــة الق
ـــــزانيا  القوانــني بشــأن قوانــني العنــف املنـــزيل يف مجهوريــة تن

املتحدة. 
١٥٨ -ويف آذار/مارس ٢٠٠٠ اختذت جلنة حقوق اإلنسـان 
ـــة حيازــا  قـرارا عـن مسـاواة املـرأة يف ملكيـة األرض وإمكاني
والتحكـم فيـها ومسـاواا يف حـق متلُّـك العقـارات واحلصــول 

على سكن مناسب. وجاء هذا القرار املقدم من اللجنة املعنيـة 
حبقـوق السـكن وحـاالت الطـرد، وهـي مـن اجلـهات احلاصلـة 
على منحة مـن الصنـدوق، ليشـكِّل إحـدى العالمـات البـارزة 
ــــــوق االقتصاديـــــة  يف االعــــتراف باألبعــــاد اجلنســــانية للحق
ـــة بــني  واالجتماعيـة والثقافيــــة حيـث أوضـح الصـالت القائم
حـق املـرأة يف متلُّـك العقـارات وحقـها يف الســـكن وحقــها يف 

أن ترث. 
١٥٩ -وقد عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنــائي يف أكـثر مـن 
١٠٠ بلد ملعاجلة قضايا مساواة اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وقـام 
بتيسـري احلـوار بـني احلكومـات وأصحـاب املصــاحل يف اتمــع 
املـدين بشـأن القضايـا اجلنسـانية، ووضـع خطـط عمـــل بشــأن 
حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، وأقـام شـبكات ملراكـز التنســيق 
املعنية بنوع اجلنس يف إطار احلكومـات وضمـن إطـار الدوائـر 
األوسع ألصحاب املصـاحل علـى النطـاق الوطـين، كمـا سـاعد 
علـى زيـادة القـدرات الوطنيـة يف جمـال مجـع وحتليـــل البيانــات 
وخاصة لتيسري تقدمي التقارير الوطنية عـن تنفيـذ منـهاج عمـل 

بيجني واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
 

تشغيل الشباب 
١٦٠ -التكامل االجتماعي هو إحدى الديناميـات األساسـية 
ــــة. ومـــا زال يتطـــور بفعـــل تأثـــري التغـــري  للتنميــة االجتماعي
ـــأوضح صــورة يف التغــري الــذي  الدميغـرايف، وهـو مـا يتجلـى ب
يلحـق يـــاكل األســرة وشــيوخة الســكان. ويف تقريــري إىل 
مجعية األلفية أبرزُت احلاجة امللحة إىل إجياد فرص عمل الئقـة 
ملا يزيد على ٧٠ مليـون مـن الشـباب مـن إنـاث وذكـور ممـن 
جيـهدون دون أن ينجحـوا يف احلصـول علـى عمـل، باإلضافـــة 
إىل الكثريين ممن يعملـون بصـورة منقوصـة يف جمـال االقتصـاد 
غـري املنظـم. ولقـد تقبلـت الـدول األعضـاء يف إعـــالن األلفيــة 
حتـدي تشـغيل الشـباب عندمـا قـررت وضـــع �اســتراتيجيات 
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تعطـي الشـباب يف كـل مكـان فرصـة العثـور علـى عمـل الئــق 
ومنتج�. 

 ،١٦١ -وكخطــوة أوىل يف مواجهــة هــــذا التحـــدي قمـــت
باالشتراك مع رئيســي البنـك الـدويل ومنظمـة العمـل الدوليـة، 
بتجميــع شــبكة رفيعــة املســتوى - تســتند إىل اخلـــربة وروح 
االبتكار يف قطاع الصناعـات اخلـاص واتمـع املـدين – معنيـة 
ببطالة الشباب والسياسـة االقتصاديـة. ومـن املقـرر أن تصـوغ 
الشبكة جمموعة من التوصيات بشأن تشغيل الشـباب موجهـة 
إىل زعمــاء العــامل، وأن تنشــــر املعلومـــات عـــن املمارســـات 
اإلجيابية وحتدد سلسلة من مبادرات تشغيل الشـباب التعاونيـة 

من أجل تنفيذها مع الشركاء. 
١٦٢ -وكـان �متكـني الشـباب مـن أجـل العمـل� موضـــوع 
الدورة اليت عقدها املنتـدى العـاملي الرابـع للشـباب املعقـود يف 
ــــال بقـــرار اجلمعيـــة  داكــار، يف آب/أغســطس ٢٠٠١. وعم
ـــار يــوم ١٢ آب/أغســطس يــوم  العامـة الـذي أعلنـت بـه اعتب
ـــدول األعضــاء واملنظمــات  الشـباب الـدويل، فقـد احتفلـت ال
الشبابية يف مجيع أحناء العـامل ـذا اليـوم بوصفـه فرصـة لتعزيـز 

مشاركة الشباب يف األنشطة اإلمنائية. 
 

الشيخوخة 
ـــدا  ١٦٣ -مـا زالـت الشـيخوخة إحـدى القضايـا األكـثر تعقي
اليت تواجه البلدان اليوم يف جمال التنميـة االجتماعيـة. والتقريـر 
املعنـــــــون �حالـــــــة الشـــــــــيخوخة يف العــــــــامل� (٢٠٠١) 
(ST/ESA/271) يفند القول الشـائع بـأن الشـيخوخة مشـكلة، 
ويعرض نهجا جديـدة ملعاجلـة هـذه املسـألة. واجلمعيـة العامليـة 
الثانية للشيخوخة اليت ستعقد يف مدريـد، إسـبانيا، يف نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٢ ستكون أمامها فرصة العتماد صيغة منقحة من 
خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة اليت كانت قد اعتمـدت 
أصـال يف عـام ١٩٨٢ مــع التركــيز علــى اجلوانــب اإلنســانية 
واإلمنائية للشيخوخة مث تكييفـها حسـب احلقـائق احلديثـة الـيت 

تشــهدها اــاالت االجتماعيــة/الثقافيــة إىل جــانب اـــاالت 
االقتصادية والدميغرافية. 

 
املعاقون 

١٦٤ -مـا زال مـن األولويـات أيضـا تعزيـز الفـرص املتكافئــة 
ــــة، وضمـــان  لألشــخاص الذيــن يعــانون مــن حــاالت اإلعاق
االحــترام حلقوقــهم ومشــاركتهم الكاملــة يف مجيــع جمــــاالت 
ـــام ٢٠٠١ دعمــت األمانــة العامــة  احليـاة االجتماعيـة. ويف ع
مبــادرة ترمــــي إىل وضـــع إطـــار سياســـات فعـــال وبرنـــامج 
لعمليــات التدخــل بالنســبة لألطفــال والبــالغني مــن الشــباب 
الذين يعانون من حاالت اإلعاقة يف أمريكـا الالتينيـة يف إطـار 
االسـتعدادات لعقـد الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيــة 
بــالطفل يف الفــترة مــن ١٩ إىل ٢١ أيلــول/ســـبتمرب ٢٠٠١. 
كما عملت األمانة العامة، من خالل صنـدوق األمـم املتحـدة 
ـــد األفريقــي  للتربعـات لصـاحل اإلعاقـة، علـى تبـين أنشـطة العق
لألشخاص املعاقني (٢٠٠٠-٢٠٠٩)، وهـو شـراكة مبتكـرة 
بـني احلكومـات وجمموعـة املنظمـات غـري احلكوميـة ترمــي إىل 

جعل اإلعاقة يف صدارة برنامج التنمية يف أفريقيا. 
 

تعزيز حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد 
١٦٥ -متثل عملية الربجمة املستندة إىل احلقوق األساس الـذي 
تنـهض عليـه معظـم األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا األمــم 
املتحدة. ويف العام املاضي قدم برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
دعمـه لوضـع خطـط عمـل وطنيـة يف جمـال حقـــوق اإلنســان، 
ـــة وتعزيــز الوعــي، وأنشــأ  واسـتثمر يف محـالت للتربيـة الوطني
ودعــم مكــاتب ألمنــاء املظــامل ومؤسســات وطنيــــة حلقـــوق 
اإلنســان. كمــا اضطلــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي يف 
العديـد مـن البلـدان بطائفـــة واســعة مــن األنشــطة الراميــة إىل 
تعزيـز احلكـم الدميقراطـــي. وعلــى ســبيل املثــال أتيــح الدعــم 
لـــ ٣٨ برملانــا و ٣٤ مــــن نظـــم العدالـــة و ٢١ مـــن النظـــم 
االنتخابيــة يف عـــام ٢٠٠٠. وبـــدأت مبـــادرة عامليـــة لدعـــم 
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الربملانات تبلغ تكاليفها ٦ ماليـني دوالر وممولـة مـن حكومـة 
بلجيكـا، بينمـا أنشـئت شـــبكة عامليــة تتــألف مــن ٣٥٠ مــن 
منظمات اتمع املدين لتعزيز اإلصالح القضائي. وقد أفضت 
ــــام يف ٧٨ بلـــدا إىل إصالحـــات يف  برامــج إدارة القطــاع الع
اخلدمـة املدنيـة وإىل اختـاذ إجـراءات وطنيـــة للتصــدي للفســاد 
وتعزيــز الشــفافية، وإىل اعتمــاد بعــض احلكومـــات أســـلوب 
اإلدارة علــى أســــاس النتـــائج لتعزيـــز الكفـــاءة واملســـاءلة يف 
القطــاع العــام. ويشــهد ٣٧ بلــدا يف الوقــت احلــايل نشــــاطا 
لـربامج تطبيـق الالمركزيـة الـيت تشـمل بنـــاء القــدرات وتعبئــة 

املوارد وتقدمي اخلدمات ومتكني اتمعات احمللية. 
 

احلد من الطلب على املخدرات 
ــــة  ١٦٦ -مـــا زال برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمراقبـــة الدولي
للمخـدرات يتصـدر منظومـة األمـم املتحـــدة يف دعــم اجلــهود 
ـــة التعــاطي غــري املشــروع  الـيت تبذهلـا احلكومـات ملكافحـة آف
للمخدرات. وهلذه الغاية نظم الربنامج شبكة الشـباب العامليـة 
مـن أجـل الوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات، وقـدم مســاعدته إىل 
احلكومـات واملنظمـــات غــري احلكوميــة إلشــراك الشــباب يف 
ـــع السياســات ووضــع الــربامج. كمــا أن برنــامج  أنشـطة صن
التقييم العاملي لتعاطي املخدرات التابع لربنامج املراقبة الدوليـة 
للمخدرات ساعد بلدانـا يف أفريقيـا وآسـيا علـى مجـع وحتليـل 
البيانـات، بينمـا دعمـت املبـادرة املشـتركة بـني برنـامج األمـــم 
املتحدة للمراقبــة الدوليـة للمخـدرات ومنظمـة الصحـة العامليـة 
بشأن الوقاية األولية من تعاطي املخدرات أنشطة الوقاية علـى 
ـــي يف كــل مــن االحتــاد الروســي وبيــالروس  املسـتوى اتمع
وتـايلند ومجهوريـة تنــزانيا املتحـــدة وجنــوب أفريقيــا وزامبيــا 

والفلبني وفييت نام. 
  

احلصول على تكنولوجيات املعلومات واالتصال 
١٦٧ -متثل تكنولوجيا املعلومات واالتصال أداة مهمـة جلـين 
الثمار املمكنة لظاهرة العوملـة. وقـد أنشـأت األمـم املتحـدة يف 
العـــام املـــاضي شـــراكات مهمـــة ترمـــي إىل ســـــد �فجــــوة 

ـــز  التكنولوجيـا الرقميـة� وإىل اسـتثمار قـوة التكنولوجيـا لتعزي
التنمية. وســوف أقـوم يف ١٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ بـإطالق 
إشـــارة البـــدء لفرقـــة عمـــل األمـــم املتحـــدة لتكنولوجيــــات 
ـــيت أســفر عنــها انعقــاد اجلــزء الرفيــع  املعلومـات واالتصـال ال
ـــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف متــوز/يوليــه  املسـتوى للمجل
٢٠٠٠ (القرار ٢٩/٢٠٠٠). وفرقة العمل املذكورة، الـيت مت 
إنشاؤها لفترة أوليـة قوامـها ثـالث سـنوات تتـألف مـن ممثلـي 
١٨ بلــدا و ٨ مــن الشــركات اخلاصــة و ٦ مــــن املنظمـــات 
املتعــددة األطــــراف (االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت الســـلكية 
والالسلكية، واألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، 
واليونسكو واملنظمة العاملية للملكية الفكريـة والبنـك الـدويل) 
و ٤ مـن املنظمـات غـري احلكوميـــة. وتتمثــل املهمــة الرئيســية 
لفرقـة العمـل يف أن تضـع إمكانـات تكنولوجيـــات املعلومــات 
واالتصــال يف خدمــة إحــــراز األهـــداف اإلمنائيـــة يف األلفيـــة 
وال سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر ومـن شـأا أن حتقـق 
ذلك من خـالل القيـام بدورهـا كطـرف ميسـر فعـال ومفيـد، 
وعـامل حفـاز، وقـوة دافعـة، وحمفـل عـاملي ووسـيلة للنـــهوض 

بالوعي وتعبئة املوارد. 
١٦٨ -ومــا بــرح برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يشــــارك 
بنشــاط يف عــدد مــن مبــادرات القطــاعني اخلــــاص والعــــــام 
ــــا،  املتعــددة األطــراف لتركــيز االهتمــام علــى هــذه القضايـــ
والقيام بأنشطة الدعوة، ويئة اآلليـات الالزمـة للمتابعـة علـى 
الصعيد القطري. وقد شارك البنـك الـدويل يف تقـدمي مـا يلـزم 
ـــة العمــل املعنيــة بــالفرص الرقميــة املعروفــة باســم  ألمانـة فرق
��DOT Force اليت أنشئت يف أعقاب اجتماع قمـة جمموعـة 
الثمانية املعقود يف أوكيناوا يف متوز/يوليه ٢٠٠٠. وقد حظـي 
التقريـر اخلتـامي الصـــادر عــن DOT Force بعنــوان �فــرص 
رقمية للجميع: التصـدي للتحـدي� وهـو يشـمل خطـة عمـل 
من ٩ نقاط، بتأييد كامل من جانب قادة جمموعة الثمانيـة يف 
ــوز/يوليـه ٢٠٠١.  البيان اخلتامي الذي أصدروه يف جنوه يف مت
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وسعى برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي أيضـا إىل تعزيـز صـوت 
البلدان النامية مـن خـالل فرقـة عمـل متعـددة القطاعـات متثـل 
شراكة بني بلـدان جمموعـة الثمانيـة والبلـدان الناميـة والقطـاع 
اخلاص ومنظمات غري حكوميــــة. ويف إطـار تعزيـز مـا تؤديـه 
فرقة العمل، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أيضـا بالتعـاون 
مــع مؤسســة مــاركل وإكســنتور بإجنــاز املرحلــة األوىل مـــن 
ـــه ٢٠٠١.  مبــادرة فــرص التكنولوجيــا الرقميــة يف متــوز/يولي
وهي تنادي بوضع تكنولوجيا املعلومات واالتصـال يف خدمـة 
التنميـة. وسـوف تواصـل هـذه األطـراف تقـــدمي املســاعدة إىل 
البلـدان الناميـة يف إعـــداد اســتراتيجياا اإللكترونيــة الوطنيــة. 
كمـا قـام برنـامج متطوعـــي األمــم املتحــدة، وبرنــامج األمــم 
املتحـدة اإلمنـائي، وكتـائب السـالم التابعـة للواليـــات املتحــدة 
ــى  وشـركة سيسـكو للنظـم بتنفيـذ برنـامج لتهيئـة التدريـب عل
شـبكة اإلنــترنت يف ٢٤ مــن أقــل البلــدان منــوا جبميــع أحنــاء 
ـــامج أعلــن أيضــا يف أوكينــاوا ومت إجنــازه يف  العـامل، وهـو برن
متوز/يوليه ٢٠٠١. كما سيعمل الربنـامج مـع عـدد آخـر مـن 
كيانات األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات غـري احلكوميـة 
 D OT Force والقطاع اخلاص علـى تنفيـذ خطـة عمـل لفرقـة

املذكورة. 
  

مجــع وحتليــل البيانــات مـــن أجـــل الدعـــوة ووضـــع 
السياسات 

١٦٩ -تقـــوم األمـــم املتحـــدة بإنتـــاج ثـــروة مـــن التقــــارير 
والتحليـالت الـيت تكفـل متكـني احلكومـات مـن متابعـة التقــدم 
ـــة  احملــرز يف جوانــب شــىت مــن التنميــة االجتماعيــة. وجمموع
البيانـات هـذه يـئ أساسـا ممتـازا تقـوم عليـــه أنشــطة الدعــوة 
ووضـع السياسـات. ففـي جمـال السـكان، علـى ســـبيل املثــال، 
تعاون صندوق األمم املتحدة للسكان وشعبة اإلحصـاءات يف 
إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة علـى تعزيـز القـــدرات 
الوطنية جلمع وحتليل اإلحصاءات وخاصة فيما يتعلـق بـإجراء 

تعــدادات الســــكان والدراســـات االســـتقصائية. وهـــذا أمـــر 
أساسـي مـن أجـل بنـاء مؤشـرات تسـتند إىل أحـــوال الســكان 

لرصد التقدم احملرز حنو تنفيذ أهداف املؤمترات العاملية. 
١٧٠ -وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أصبح أكـثر 
من ٥٦ من تقـارير التنميـة البشـرية الوطنيـة قيـد مراحـل شـىت 
من التحضري. كما ُأجنزت دراسات طويلة األمد يف سـرياليون 
والكامريون وناميبيا إضافـة إىل ٣٠ مـن هـذه الدراسـات هـي 
ــــع أخـــرى. ومت إدخـــال مقـــررات  اآلن قيــد اإلجنــاز يف مواق
دراســية عــن التنميــة البشــرية يف ١١ جامعــة بأحنــاء أوروبــــا 
ورابطة الدول املستقلة. كما بدأت أنشطة الدعـوة تسـفر عـن 
إنتاج سياسات وبرامـج جديـدة علـى مسـتوى مجيـع املنـاطق. 
وتشـمل أمثلـــة التقــدم احملــرز مؤخــرا: مشــاركة أعضــاء مــن 
جمموعـة املفكريـــن املعنيــة بالتنميــة البشــرية يف وضــع امليثــاق 
الوطـين اجلديـد يف البحريـن، واعتمـاد حكومـة الـربازيل دليـــل 
التنميـة البشـرية بوصفـه أمـرا تقتضيـه مجيـع عمليـات ختصيــص 
املـوارد االحتاديـة ألغـراض التنميـة البشـــرية، واســتخدام دليــل 
التنمية البشرية احمللي يف بلغاريا لتركـيز املسـاعدات احلكوميـة 
فضال عن إصالح قواعد ونظم الصنـدوق االجتمـاعي للتنميـة 
يف مصر لكي يشمل أفضل املمارسات املتعلقة بتخفيف حـدة 

الفقر. 
 

التنمية املستدامة 
١٧١ -مضـى عقـد تقريبـا علـى انعقـاد مؤمتـر األمـم املتحـــدة 
املعــين بالبيئــة والتنميــة يف عــام ١٩٩٢. ومنــذ ذلــــك احلـــني 
ــــدين نشاطــــــا  حشــدت احلكومـــــــات ومجاعــات اتمــع امل
هائال لتنفيذ جدول أعمال القرن احلـادي والعشـرين، ولتنفيـذ 
ـــد أســفر عنــها. كمــا أن  النتـائج األخـرى الـيت كـان املؤمتـر ق
ــى  احلكومـات - يف البلـدان املتقدمـة النمـو والـدول الناميـة عل
السواء - اضطلعت بإجراءات تشـريعية وتنظيميـة لدعـم ُأطـر 
السياسـات الوطنيـة لصـاحل التنميـة املسـتدامة. ويف مجيـع أحنــاء 
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العامل قامت جمتمعـات متعـددة بتنفيـذ صيـغ حمليـة مـن جـدول 
أعمـال القـرن احلـادي والعشـرين، إضافـة إىل مـا قـام بـه عـــدد 
مـتزايد مـن الشـركات مـن اعتمـــاد التنميــة املســتدامة عنصــرا 

جوهريا يف إدارة هذه الشركات. 
١٧٢ -ويف داخل منظومة األمـم املتحـدة شـرع يف مبـادرات 
متنوعـة لدعـم اجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول األعضـــاء مــن أجــل 
اتباع خطط للتنمية املستدامة موضوعـة لكـل منـها خصيصـا، 
وذلـك مـن خـالل متويـــل املشــاريع وتوفــري املشــورة يف جمــال 
السياســات وتقــدمي املســاعدة التقنيــة الــيت ترمــــي إىل تعزيـــز 
القدرات اإلنسانية واملؤسسية والتقنية واإلنتاجية لدى البلـدان 

النامية. 
١٧٣ -وعلـى الرغـم مـن هـذه اجلــهود فــإن التحــدي الــذي 
يتمثـل يف حتقيـق االسـتدامة ال يـــزال قائمــا. والتقريــر املعنــون 
�تقريـــر مـــوارد العـــامل ٢٠٠٠-٢٠٠١: الســـكان والنظــــم 
اإليكولوجيــة، نســيج احليــاة املــهترئ�، الــذي أعــده معـــهد 
مـوارد العـامل وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمــم 
املتحدة للبيئة والبنك الدويل، قد خلص إىل نتيجـة مفادهـا أن 
الطلبات املتزايدة على املوارد ال تزال تسبب تدهـورا للمـوارد 
اإليكولوجيـة، ممـا قـد يـؤدي إىل نتـائج وبيلـة بالنســـبة للتنميــة 
البشرية وسالمة كافـة األنـواع. واسـتند هـذا التقريـر إىل حـد 
كبري إىل معلومات سبق جتميعها يف املرحلة التحضرييـة لتقييـم 
النظـم اإليكولوجيـة يف األلفيـة يف الفـترة مـن عـــام ١٩٩٨ إىل 
عام ٢٠٠٠، مما يشكل جهدا تعاونيا رئيسـيا يرمـي إىل رسـم 
ـــدة،  صــورة ملــدى ســالمة كوكبنــا، وتوليــد معلومــات جدي
ـــائل منهجيــة، وتقــدمي معلومــات مــن أجــل  واسـتحداث وس
وضـع السياسـات وزيـادة وعـي اجلماهـري. وقـــد فتــح الســبيل 
أمـام إعـالن املبـادرة املعنيــة بــالفقر والبيئــة الراميــة إىل حتديــد 
تدابري السياسات اليت من شأا النهوض ديف احلد مـن الفقـر 
وجتديد البيئة، ومها هدفـان توأمـان. وبـدأ أيضـا خـالل الفـترة 
ــامل�  املسـتعرضة إصـدار التقريـر املعنـون �تقديـر الطاقـة يف الع

برعايـة مشـتركة مـن جـانب برنـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
ـــــة  وإدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وجملـــس الطاق

العاملي. 
ــــن  ١٧٤ -وهنــاك حــدث هــام يتمثــل يف القيــام، مببــادرة م
اجلمعية العامة، بعقد مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة يف 
جوهانسربغ جبنوب أفريقيا، عام ٢٠٠٢. ويهدف املؤمتـر إىل 
ـــة املســتدامة مــن خــالل  إعـادة تنشـيط االلـتزام العـاملي بالتنمي
حتديـد املنجـزات واملعوقـات، إىل جـانب التحديـات والفـــرص 
اجلديـدة، يف جمـال تنفيـذ جـــدول أعمــال القــرن ٢١، وســائر 
نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة؛ ومـا فتئــت 
ـــــة تنظــــم  اللجـــان اإلقليميـــة وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئ

اجتماعات إقليمية آخذين ذلك يف االعتبار. 
١٧٥ -وبغيـة التصـدي علـى حنـوٍ نـاجح للتحديـات اجلديـــدة 
والناشــئة فيمــا يتصــــل بتشـــجيع التنميـــة املســـتدامة، ينبغـــي 
ـــات مؤسســية قويــة وهادفــة  للمجتمـع الـدويل أن يتخـذ ترتيب
وفعالة من شأا أن تكفل سياسة بيئية دولية تتسم بالتماسـك 
والتكامل. وحتقيقا هلذه الغاية، ووفقـا إلعـالن مـاملو الـوزاري 
ـــاملي األول املعــين بالبيئــة،  الـذي اعتمـده املنتـدى الـوزاري الع
ـــرارات  املعقــود يف مــاملو، الســويد، يف أيــار/مــايو ٢٠٠٠ وق
جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، جيـري االضطـالع يف 
الوقت الراهن باسـتعراض لـإلدارة الدوليـة للبيئـة، تشـترك فيـه 
احلكومــات واملؤسســات املاليــــة واتمـــع املـــدين واخلـــرباء. 
وسـرياعي هـــذا االســتعراض مراعــاة تامــة العنــاصر البيئيــة يف 
إعـــالن األلفيـــة، وســـــيوفر مدخــــالت موضوعيــــة للعمليــــة 

التحضريية ملؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة. 
ـــــة  ١٧٦ -وال يـــزال يضطلـــع بتعـــاون دويل يف جمـــال التنمي
املسـتدامة، علـى الصعيـد احلكومـي الـدويل، حتـت رعايـة جلنــة 
التنمية املستدامة، اليت عقدت دورا التاسعة يف نيسـان/أبريـل 
٢٠٠١. وقد وضعت اللجنة استعراضها للسياسات يف سياق 
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إمنائي واسع النطاق، كما أـا سـلطت الضـوء علـى الصـالت 
القائمــة بــني املســائل املتصلــــة بـــالغالف اجلـــوي واملشـــاكل 
ــــاط غـــري املســـتدامة لالســـتهالك  األخــرى، ومــن بينــها األمن
واإلنتـاج، والتحضـــر الســريع، والــترابط بــني الطاقــة والنقــل 
والغــالف اجلــوي. ويف مــداوالت اللجنــة املتعلقــــة بالطاقـــة، 
شددت اللجنة على أن جماة حتديات الطاقة سـتتطلب مـوارد 
مالية، ونقل التكنولوجيا وااللتزام باتباع طرق مبتكرة لتطبيق 
تكنولوجيـات تتسـم بكفـاءة اســـتخدام الطاقــة وســليمة بيئيــا 
وفعالة من حيث التكلفة، وذلك يف كافة قطاعات االقتصاد. 
١٧٧ -ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ عقـد أول اجتمـاع 
لألطراف يف االتفاقية املتعلقة باآلثار عابرة احلـدود للحـوادث 
الصناعية. وقد شرع يف مفاوضات لوضـع صـك جديـد ملـزم 
من الناحية القانونية بشأن سـجالت انبعـاث امللوثـات ونقلـها 
يف إطـــار اتفاقيـــة آرهـــوس بشـــأن الوصـــول إىل املعلومــــات 
واملشــاركة العامــة يف صنــع القــرار والوصــول إىل العدالـــة يف 
املسائل البيئية (اتفاقيـة آرهـوس)، وقـد يعتمـد هـذا الصـك يف 
املؤمتر الوزاري اخلامس املعـين بالبيئـة يف أوروبـا الـذي سـيعقد 
ـــيت مت  يف كييـف يف عـام ٢٠٠٣. وكـانت اتفاقيـة آرهـوس، ال
ـــد  التفـاوض بشـأا حتـت رعايـة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا ق
اعتمــدت يف حزيــران/يونيــه ١٩٩٨، وســوف تدخــل هــــذه 

االتفاقية حيز النفاذ يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١. 
١٧٨ -وخــالل الســنة املســتعرضة، اختتمــت جلنـــة التنميـــة 
ــــين  املســتدامة بنجــاح أعمــال املنتــدى احلكومــي الــدويل املع
بالغابات. وقد قـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، بـالقرار 
٣٥/٢٠٠٠، أن ينشئ منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات 
لتشجيع تنفيذ األعمال املتفق عليها دوليا فيما خيـص الغابـات 
علــى كــل مــــن الصعيـــد الوطـــين واإلقليمـــي والعـــاملي. ويف 
ـــه  حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ عقـد املنتـدى أول دورة موضوعيـة ل
مـن أجـل وضـع خطـة عمـــل وبــدء أعمــال املنتــدى بتكويــن 

شراكة تعاونية بشأن الغابات. 

ــــة املتعـــددة األطـــراف أمـــر  ١٧٩ -وتنفيــذ االتفاقــات البيئي
ضروري يف جمال محاية بيئتنا املشـتركة. ومـن املعـامل اهلامـة يف 
هذا السبيل القيام يف سـتكهومل يف أيـار/مـايو ٢٠٠١ باعتمـاد 
وتوقيـع االتفاقيـة املتعلقـة بتنفيـذ العمـــل الــدويل بشــأن بعــض 
امللوثات العضوية الثابتة، دف تقليل بعض املـواد السـامة إىل 
أدىن حـد والقضـــاء عليــها. وقــد رحــب خــرباء البيئــة بتلــك 
االتفاقيــة، الــيت حتــدد تدابــري للمكافحــة تشــمل إنتــاج هـــذه 
ـــها واســتعماهلا، بوصفــها  امللوثـات واالجتـار ـا والتصـرف في

خطوة تارخيية جلعل كوكبنا أكثر أمنا. 
١٨٠ -ويف ميــدان تغــــير املنـــاخ، صـــدرت يف أوائـــل عـــام 
٢٠٠١ موجــزات تقريــر التقييــم الثــالث للفريــــق احلكومـــي 
الدويل املعين بتغري املناخ. وقد استنتج الفريق أن مثة دليال قويا 
على أن غالبية االحـترار خـالل اخلمسـني عامـا املاضيـة ترجـع 
إىل أنشـطة إنسـانية، وتوقـع الفريـق أن يرتفـع متوســـط درجــة 
احلـــرارة العامليـــة مبقـــدار يـــتراوح بـــني ١,٤ درجــــة و ٥,٨ 
درجـات مئويـة خـالل املائـة عـام القادمـة. ومـن أجـل ختفيــف 
هذه املشكلة تواصل منظومـة األمـم املتحـدة جـهودها الراميـة 
إىل تشجيع تكنولوجيات الطاقة املتجددة وتيسري التخفيضات 
الالزمة يف انبعاثات غازات االحتبـاس احلـراري، كمـا تسـتمر 
احملـاوالت الراميـة إىل كفالـة دخـول بروتوكـول كيوتـــو حــيز 

النفاذ حبلول عام ٢٠٠٢. 
١٨١ -وتستمر أيضا علـى الصعيـد اإلقليمـي اجلـهود الراميـة 
ـــة  إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة. وقـد نظمـت اللجنـة االقتصادي
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ مؤمتـرا وزاريـا بشـأن البيئـة 
والتنميــة يف كيتاكوشــو باليابــان يف أيلــول/ســـبتمرب ٢٠٠٠. 
ـــامج عمــل إقليميــا للفــترة  وأصـدر املؤمتـر إعالنـا وزاريـا وبرن
٢٠٠١-٢٠٠٥، يلزمان احلكومات مبواصلة اتبـاع سياسـات 
مشتركة لتشجيع التنمية املستدامة. وأعلن املؤمتر أيضا مبـادرة 
كيتاكوشو من أجل بيئة نظيفة، وهي أول حماولة لتوأمة مـدن 
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

البلـدان الناميـة مـع مدينـــة كيتاكوشــو ــدف حتســني اإلدارة 
البيئية احلضرية. 

ـــة ومنطقــة  ١٨٢ -وتقـوم اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتيني
ـــــع إدارة الشــــؤون االقتصاديــــة  البحـــر الكـــارييب بـــالعمل م
واالجتماعية وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة يف مسـاعدة بلـدان 
املنطقة يف اإلعداد ملؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة. 
وقـد أبلـغ املشـاركون يف االجتماعـات التحضرييـة عـــن توافــر 
مسـتوى عـال مـن االلـتزام باالتفاقـات البيئيـــة الدوليــة، ســواء 
ما سبق اعتماده منـها مـن جـانب مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين 
بالبيئة والتنمية يف عام ١٩٩٢ أو االتفاقـات الـيت مت التفـاوض 

بشأا فيما بعد. 
١٨٣ -وقـــام معظـــم بلـــــدان منطقــــة اللجنــــة االقتصاديــــة 
واالجتماعية لغريب آسيا بوضـع اسـتراتيجيات وخطـط للعمـل 
بشأن البيئة على الصعيد الوطين، وذلك دف دمج الشـواغل 
البيئية يف اخلطط اإلمنائية االقتصادية وحتديد أولويـات لتحقيـق 
ـــى تقديــر وحتديــد  التنميـة املسـتدامة. وتركـز اللجنـة أيضـا عل
اخليارات اليت من شأا أن تيسر اتباع نهج مسـتدامة يف إدارة 
مــوارد الطاقــة واســتحداث آليــات لدعــم التعــاون اإلقليمـــي 
ودون اإلقليمـــي. وحبلـــول تشـــرين األول/أكتوبـــــر ٢٠٠٠، 
كانت ١١ دولة من الدول األعضاء باللجنة قـد وافقـت علـى 
االنضمام هلذه اآلليـات، كمـا حـددت سـلطات وطنيـة معنيـة 
بذلـك كـي تقـــوم بتمثيلــها بوصفــها مراكــز تنســيق وطنيــة. 
ـــاه. ومــن  وتواجـه املنطقـة حالـة حرجـة فيمـا يتعلـق مبـوارد املي
الواجب عليها أن تعمل من أجل زيادة كفاءة اسـتخدام امليـاه 
وإدارـا، مبـا يف ذلـــك إعــادة تدويــر امليــاه وإزالــة ملوحتــها؛ 
واحلفز على املزيد من التعـاون اإلقليمـي يف إدارة مـوارد امليـاه 
ـــة الغنيــة باملنطقــة يف زيــادة  املتقامسـة؛ واسـتخدام مـوارد الطاق

توفري املوارد املائية ومحاية بيئتنا املشتركة. 
  

أفريقيا 
١٨٤ -يف إعـالن األلفيـة كرسـت الـــدول األعضــاء اهتمامــا 
خاصا ألفريقيا، وطالبت منظومـة األمـم املتحـدة بـأن تضطلـع 

بـدور حفَّـاز يف جمـال حشـد املـوارد مـــن أجــل قضيــة التنميــة 
األفريقية. 

١٨٥ -والتوصيات الواردة يف تقريـري عـن أسـباب الصـراع 
يف أفريقيــا وحتقيــق الســالم الدائــم والتنميــة املســـتدامة فيـــها 
(A/52/871-S/1998/318) ال تـزال متثـل نقطـــة انطــالق هامــة. 

وقـد عـهد بتنفيـذ هـــذه التوصيــات إىل فريــق اجلمعيــة العامــة 
العـامل املخصـص، الـذي تضمـن تقريـره املرحلـــي الصــادر يف 
تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ عرضـا موجـزا للتقـدم احملــرز يف 
ـــذ. وقــد اجتمــع  تنفيـذ تلـك التوصيـات ومعوقـات هـذا التنفي
الفريق العامل مرة أخرى يف أيار/مايو وحزيران/يونيه من عام 
٢٠٠١ للتركـيز علـى منـع الصراعـات، وبنـاء السـالم يف فـترة 

ما بعد انتهاء حاالت الصراع، وعلى التعليم. 
١٨٦ -ويف اجلــــزء الرفيــــع املســــــتوى مـــــن دورة الـــــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي الـذي عقـد يف متـــوز/يوليــه ٢٠٠١، 
ــيت  تركـز االهتمـام الرئيسـي علـى املبـادرة األفريقيـة اجلديـدة ال
ــــدة األفريقيـــة يف لوســـاكا، أيضـــا يف  اعتمدــا منظمــة الوح
متوز/يوليه. ويتضمن اإلعـالن الـوزاري الـذي اعتمـده الـس 
يف ايـة الـدورة توجيـها واضحـا ملنظومـة األمـم املتحـدة بـــأن 
حتتشـــد وراء ذلـــك اإلطـــار املوحـــد الـــذي أعلنـــه الزعمــــاء 
األفريقيون. ومن خالل هذا اإلعـالن الـوزاري نصـب الـس 
نفسه احملفل العاملي الرئيسي لتعبئة دعم منظومة األمم املتحـدة 
واتمع الدويل بأسـره مـن أجـل املبـادرة، وكذلـك مـن أجـل 
االحتاد األفريقي الـذي أنشـئ مؤخـرا. وإين ألشـعر باالغتبـاط 
ملشاركة أفريقيا على حنو رفيع املسـتوى وإثباـا بشـكل جلـي 

عزمها على أن متسك بزمام األمور فيما يتعلق مبصريها. 
١٨٧ -وقــد ركَّــز الــس االقتصــادي واالجتمــاعي بصفـــة 
ـــة  خاصــة علــى الصلــة بــني الســالم والتنميــة وضــرورة كفال
اســـتمرارية ذلـــك الزخـــم املتعلـــق بالدميقراطيـــة واإلصــــالح 
االقتصـادي. وقـد طـالب الـس بتوفـري دعـم دويل فعـال مـــن 



4201-52577

التعاون من أجل التنمية 

أجـل أفريقيـا، مبـا يف ذلـك جماـة أزمـة فـــريوس نقــص املناعــة 
البشــرية/اإليــدز، وحتســني إمكانيــة الوصــــول إىل األســـواق، 
وختفيـف عـبء الديـون بأسـلوب أكـثر عمقـا وبشـكل أوســع 
ـــن علــى  نطاقـا، وزيـادة املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة. وسـوف يتعي
منظومة األمم املتحدة أن تقوم بدور مركـزي يف تعبئـة الدعـم 

الدويل من أجل حتقيق هذه األهداف. 
١٨٨ -وقد نوه اإلعالن الوزاري الصادر عن الـس، بوجـه 
خاص، مبا نادى به رؤساء الـدول األفريقيـون مـن عقـد دورة 
اسـتثنائية للجمعيـة العامـة مـن أجـل مسـاندة املبـادرة األفريقيــة 
اجلديـدة، كمـا أنـه طـــالبين باستكشــاف إمكانيــة يئــة قــدرة 
تنســيقية دون إقليميــة يف جمــال بنــاء الســــالم وإنشـــاء فريـــق 
استشـاري خمصـص تـابع للمجلـــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

فيما يتعلق بالبلدان اخلارجة من حاالت الصراع. 
١٨٩ -ومـع أن الدعـم الـدويل ال يـزال ضروريـا فـإن البلــدان 
األفريقيـة ذاـا هـي الـيت تســـتطيع، قبــل أي طــرف آخــر، أن 
تتغلب على تلك التحديات العاجلة الـيت تواجـه القـارة. ومـن 
دواعـي التشـجيع، يف هـذا الســـياق، مــا يالحــظ مــن وجــود 
تصميم متجدد من جانب األفريقيني على القيـام بذلـك. ومثـة 
أمهيـة خاصـة ملشـاركة اللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـــا علــى حنــو 
كامل. وامليثاق املتعلق بانتعاش أفريقيا، الـذي قُـدم إىل اللجنـة 
يف دورا الرابعة والثالثـني، الـيت عقـدت يف مدينـة اجلزائـر يف 
أيار/مايو ٢٠٠١، يشـكل عنصـرا هامـا مـن عنـاصر اسـتجابة 

اللجنة فيما يتصل بتنفيذ إعالن األلفية. 
١٩٠ -وتشمل جماالت األولوية الواردة ـذا امليثـاق تشـجيع 
احلكم الرشيد والسالم واألمـن؛ ومعاجلـة األمـراض الـيت تزيـد 
من حدة الفقر؛ وتنمية املوارد البشرية؛ وتعزيز توسع اهليـاكل 
ــــادة القـــدرة  األساســية؛ والنــهوض بالتكــامل اإلقليمــي؛ وزي
التنافسية ألفريقيا من خالل استعمال تكنولوجيات املعلومات 
واالتصـــال والتنويـــع االقتصـــادي؛ والعمـــل علـــى اســــتدامة 

معـدالت منـو اقتصـادي مرتفعـة؛ وتوسـيع نطـاق الوصــول إىل 
األسـواق والتجـارة؛ وكفالـة تدفقـــــات خارجيـة مـن املــوارد؛ 

مبا يف ذلك من ختفيف عبء الديون. 
١٩١ -وال تزال الكيانات التابعة لألمم املتحدة تشارك علـى 
قدم وساق يف جمموعة كبرية من قضايا التنمية األفريقية. ففـي 
عام ٢٠٠٠ قام برنامج األغذية العاملي مبساعدة ما يقرب من 
٣٥ مليـون نســـمة، بتقــدمي إمــدادات غذائيــة، وقــد شــكَّلت 
النسـاء ٥١ يف املائـة مـن املســـتفيدين، وذلــك مبنطقــة أفريقيــا 
جنويب الصحراء الكربى. واليوم تشـمل عمليـات الربنـامج يف 
هذه املنطقة ٧٦ مشروعا إمنائيـا، و ٢٠ عمليـة طويلـة األجـل 

لإلغاثة واإلنعاش، و ٤٧ عملية تتصل حباالت طوارئ. 
١٩٢ -ويواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تشجيع النـهج 
التشــاركية يف جمــال احلــد مــن الفقــر مــــن خـــالل اتفاقـــات 
ـــك  الشـراكات مـع منظمـات اتمـع املـدين. وعـالوة علـى ذل
ـــع، يف البلــدان الــيت تكتنفــها  فـإن الربنـامج اإلمنـائي قـد اضطل
حاالت إمنائية استثنائية مثل أنغوال وبوروندي، بـدور هـام يف 
كفالـة منـع الشـواغل اإلنسـانية مـــن حجــب احلــوار األوســع 
نطاقـا يف ميـدان القضـاء علـى الفقـر أو محايـة البيئـة. وقـد قــام 
الربنامج اإلمنائي أيضـا، هـو وشـركاء آخـرون، باالسـتثمار يف 
جمـال ترشـيد احلكـم الدميقراطـي بأفريقيـا عـن طريـــق مســاندة 

العمليات االنتخابية والربملانات. 
١٩٣ -ونفذ صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة جمموعـة 
مـن االسـتراتيجيات ملعاجلـة مـا يتسـم بـه الفقـر يف أفريقيـا مــن 
طابع متعدد األبعاد. وركَّز الصندوق على أمهيـة بنـاء قـدرات 
املشـاريع الصغـرية النطـاق اململوكـة للنســـاء. ويف إطــار ربــط 
النسـاء املنتجـات ومـن ينظمـن املشـــاريع باألســواق اخلارجيــة 
تساند املبادرة أيضا مشـاركة املـرأة يف امليـادين غـري التقليديـة، 
كمـا أـا توفـر املسـاعدة فيمـا يتصـل باملشـاريع ذات التمويــل 
املتناهي الصغر. ومن شأن مشروع �تشجيع حقوق املـرأة يف 
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األمـــن االقتصـــادي يف بلـــدان اجلماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــــوب 
األفريقي� الذي يرعاه الصندوق أن يـؤدي إىل ضمـان حتقيـق 
األمـن االقتصـادي للمـرأة مـن خـالل تعزيـز قدراـا ومــهاراا 

عل كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي. 
١٩٤ -وقام عدد من الكيانات التابعة لألمم املتحدة من بينــها 
صندوق األمم املتحـدة للسـكان واليونيسـيف ومنظمـة الصحـة 
ـــري املعلومــات واملشــورة  العامليـة واليونسـكو، بـالعمل علـى توف
واخلدمات بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب واملراهقـني 
يف أفريقيـا. ويف ظـل متويـل مـــن مؤسســة بيــل وميلنــدا غيتــس 
وتعاون مع منظمة الرواد (Pathfinder) الدولية، أنشـأ صنـدوق 
األمـم املتحـدة للســـكان حتــالف الشــباب األفريقــي مــن أجــل 
ختفيض معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بني 
املراهقني. وقد أتـاح الدعـم املقـدم مـن مؤسسـة األمـم املتحـدة 
ــا فاسـو وسـان  للصندوق أن يدعم برامج مماثلة يف بنن وبوركين
تومــي وبرينســييب والســنغال ومــايل. ويتعــاون برنــامج األمـــم 
املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان 
واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية والصندوق اإلمنائي للمـرأة، 
معا، يف تعزيز النجاح الذي حققه الصندوق اإلمنائي للمـرأة يف 
جمال تشجيع األخذ بطرق بديلة ملكافحة ختان اإلناث. وحـىت 

اآلن، حظر ١٦ بلدا هذه املمارسة. 

١٩٥ -وال تـــزال قضيـــة بقـــاء الطفـــل علـــــى قيــــد احليــــاة 
والتحسـينات يف جمـال صحـة األم والطفـــل تشــكل أولويــة يف 
ــــويب الصحـــراء  أفريقيــا. كذلــك ال تــزال منطقــة أفريقيــا جن
الكربى تتلقى أكرب حصة من النفقـات الربناجميـة لليونيسـيف، 
ويف عام ٢٠٠٠ بلغت هذه النفقـات ٣٩١ مليـون دوالر، أو 
٣٨ يف املائة من النفقات اإلمجالية. وهذا ميثل زيـادة مقدارهـا 
ــــــبة لنفقـــــات عـــــام ١٩٩٩. وتســـــهم  ١٥ يف املائــــة بالنس
ـــها، يف إعــادة  اليونيسـيف، يف إطـار مبـادرة بامـاكو الـيت أعلنت
ـــد أدت هــذه  تنشـيط النظـم الصحيـة واملشـاركة اتمعيـة. وق
املبــادرة إىل حتســني نوعيــة اخلدمــات وإمكانيــة الوصـــول إىل 
الرعاية الصحية األساسية يف ٠٠٠ ٧ مـن املراكـز الصحيـة يف 
١٣ بلـدا. وقـد أدت مبـادرة تعليـم البنــات األفريقيــات، الــيت 
تضطلـع ـا اليونيسـيف والـيت جيـــري تنفيذهــا بالتشــارك مــع 
حكومـة الـنرويج، إىل إتاحـة الفرصـــة أمــام عــدد مــتزايد مــن 
البنــات األفريقيــات، يف إريتريــا وأوغنــدا وتشــاد والســــنغال 
والكامـريون، علـى سـبيل املثـال، لاللتحـــاق بــاملدارس وتلقــي 
ـــن. وســوف توســع هــذه املبــادرة نطــاق  تعليـم أساسـي حمس
الدعم الذي تقدمه كيما يصل إىل ٣١ بلـدا أفريقيـا مـن بينـها 

بعض البلدان اليت متزقها احلروب األهلية.  
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 الفصل الرابع 
النظام القانوين الدويل وحقوق اإلنسان      

تطوير حقوق اإلنسان 
١٩٦ -ال يزال سد الثغرة القائمة بني معايري حقوق اإلنسـان 
وتنفيـذ هـذه املعايـري يشـكل حتديـا كبـريا أمـام األمـم املتحــدة. 
وتضطلـع جلنـة حقـوق اإلنسـان بـدور حاســـم يف جماــة هــذا 
التحدي من خالل كوا حمفـال للمناقشـات الـيت شـارك فيـها 
خالل العام املـاضي مـا يزيـد علـى ٦٠ مـن رؤسـاء الـدول أو 
احلكومـــات أو وزراء اخلارجيـــة أو غـــــريهم مــــن الــــوزراء. 
وباإلضافـــة إىل الـــدول أعضـــاء اللجنـــة الـــيت يبلـــغ عددهــــا 
٥٣ دولة، فإن بقيـة الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة حتضـر 
مجيعها تقريبا اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. وقد شارك يف 
الدورة السابعة واخلمسني للجنة مجيع وكاالت األمم املتحـدة 
تقريبا و ١٠ منظمات حكومية دولية وحنو ٢٥٠ منظمة غـري 
حكومية. وقام اثنان ومخسون من املقررين اخلـاصني واخلـرباء 
املستقلني ورؤساء اهليئـات واموعـات بتقـدمي تقـارير قطريـة 
أو موضوعية. وقد عرضـت هـذه التقـارير صـورة قامتـة بشـأن 

حالة حقوق اإلنسان يف العامل اليوم. 
١٩٧ -وقــد ُأحــــرز بعـــض التقـــدم أثنـــاء الـــدورة الســـابعة 
واخلمسني للجنة ولكن حتقيق املراعاة العاملية حلقـوق اإلنسـان 
ـــــد اتخــــذ ٥٢ قــــرارا  ال يـــزال يشـــكِّل مهمـــة عســـرية. وق
و ١٩مقررا واعتمدت ٣ بيانات لرئيس اللجنة، وهي تتنـاول 
حالة حقوق اإلنسـان يف أكـثر مـن ٢٠ بلـدا وإقليمـا، وتركـز 
علـى مواضيـع عديـدة مـن قبيـل اإلعـدام بـــإجراءات موجــزة، 
والتعذيـب، والتعصـب الديـين، والعنـف ضـد املـرأة، واحلــق يف 
التنميـة، وحقـوق اإلنسـان، والفقـر املدقـــع. ويف عامنــا هــذا، 
تناولت اللجنة مواضيع جديدة وأحرزت تقدمـا بوجـه خـاص 
يف جمال محاية حقوق اإلنسان للسكان األصليني بتعيني مقـرر 

خــاص حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية فيمــــا يتصـــل 
بالسكان األصليني. وسوف يقوم املقرر اخلاص جبمــع وطلـب 
وتلقـي وتبـادل املعلومـات والرسـائل مـن كافـــة املصــادر ذات 
الصلـة، مبـا يف ذلـك احلكومـات والسـكان األصليـون أنفسـهم 
وجمتمعــام ومنظمــام بشــأن حقــوق اإلنســــان واحلريـــات 
األساسية اليت تتعلق ــم. وهـذه خطـوة مناسـبة بصفـة خاصـة 
يف ضــوء تشــديد اجلمعيــة العامــة علــــى حقـــوق اجلماعـــات 
الضعيفـة، الـذي ُأعــرب عنــه يف �إعــالن األلفيــة�، وإعــالن 
الفــترة ١٩٩٤-٢٠٠٤ عقــدا دوليــا للســــكان األصليـــني يف 
العامل. وبغية تـأكيد البعـد املتعلـق حبقـوق اإلنسـان يف مسـائل 
السكان األصليني بـالتحديد، جعلـت مفوضيـة األمـم املتحـدة 
حلقـوق اإلنسـان مبثابـة الوكالـة الرائــدة فيمــا يتعلــق بــاملنتدى 
الدائـم املعـين بقضايـا السـكان األصليـني، الـذي أنشـأه الــس 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٠. وباإلضافــة  االقتصـادي واالجتمـاعي يف مت
إىل أعمال اللجنة يف جمـال قضايـا السـكان األصليـني، اختـذت 
اللجنة قرارا مناسبا يف توقيته يتعلـق بـاحلصول علـى الـدواء يف 
سياق األوبئة من قبيـل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. 
وطلبـت اللجنـة كذلـك تعيـني خبـري مســـتقل لدراســة مســألة 
وضع مشروع بروتوكول اختياري، ميكـن أن ينظـر يف إطـاره 
ــــاحلقوق  يف الرســـائل الشـــخصية، للعـــهد الـــدويل اخلـــاص ب
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، كمــا أــا شــكلت فريقــا 
عــامال لوضــع صــك ملــزم قانونـــا مـــن أجـــل محايـــة كافـــة 

األشخاص من االختفاء القسري. 
ـــارس ٢٠٠١  ١٩٨ -ويف خطـايب أمـام اللجنـة يف ٣٠ آذار/م
أعلنــت كــامل تــأييدي للمفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســـان 
ـــر العــاملي ملكافحــة  فيمـا تبذلـه مـن جـهود لكفالـة جنـاح املؤمت
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العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك 
من تعصب، املعقـود بديربـان، جنـوب أفريقيـا، يف الفـترة مـن 
٣١ آب/أغسطس إىل ٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، ويعد التميــيز 
العنصري وكره األجانب والتعصـب مـن الويـالت الـيت ال بـد 
من جماتها ودحرهـا. وقـد قـامت املفوضـة السـامية، بصفتـها 
أمينــة عامــة للمؤمتــر، إىل جــانب املفوضيــــة، بتنظيـــم مخـــس 
حلقات دراسية إقليمية للخرباء يف جنيـف ووارسـو وبـانكوك 
وأديس أبابا وسانتياغو. وقـد عقـدت بـالفعل يف ستراسـبورغ 
وسـانتياغو وداكـار وطـهران مخسـة مؤمتـرات حكوميـة دوليــة 
إقليمية. وينطوي مؤمتر ديربـان علـى إمكانـات عظيمـة لتوفـري 
أســباب املســاعدة واألمــــل لســـكان العـــامل قاطبـــة يف جمـــال 

مكافحة التمييز. 
ــــدول جمـــددا  ١٩٩ -وخــالل مؤمتــر قمــة األلفيــة طَــالبت ال
ـــاهدات األمــم املتحــدة األساســية الســت  بـالتصديق علـى مع
املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، وقـد قـام عـدد كبـــري منــها بذلــك. 
ومحايـة الضعفـاء مهمـة بالغـة األمهيـة. ومـن التطـورات اهلامـــة 
دخـول الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القضـــاء علــى مجيــع 
أشـكال التميـيز ضـد املـرأة حـيز النفـاذ يف ٢٢ أيلـول/ســـبتمرب 
ـــراء يتعلــق بالرســائل  ٢٠٠٠. ويتضمـن هـذا الـربوتوكول إج
يتيــح تقــدمي ادعــاءات حبــدوث انتــهاكات للحقــوق احملميـــة 
مبوجب االتفاقية، وإجـراء آخـر يتعلـق بالتحقيقـات مـن شـأنه 
أن ميكِّـن اللجنـة مـن الشـروع يف إجـراء حتقيقـات يف حــاالت 
حـدوث انتـهاكات جسـيمة أو منتظمـة حلقـوق املـــرأة. ولقــد 
ُأحرز تقدم بشـأن الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق 
ــــربوتوكولني يف  الطفـــل. وقـــد اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة ال
٢٥ أيــار/مــــايو ٢٠٠٠. وُوقـــع علـــى الـــربوتوكول املتعلـــق 
باشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة من جانب ٨٠ دولـة 
ـــة أربــع دول أطــراف فيــه. وكذلــك ُوقِّــع علــى  بـالفعل، ومث
ــــواد  الــربوتوكول املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال وامل
اإلباحيـة الـــيت يســتخدم فيــها األطفــال مــن قبــل ٧٣ دولــة، 

وأصبحت ثالث دول من هذه الـدول أطرافـا فيـه. وكـل مـن 
الربوتوكولني يشترط تصديق ١٠ دول أطـراف أو انضمامـها 

إليه حىت يصبح قابال للنفاذ. 
٢٠٠ -وال تزال هيئات األمم املتحدة التعاهدية السـت توفـر 
إطارا للعمل الوطـين مـن أجـل تعزيـز محايـة حقـوق اإلنسـان. 
ـــات عامــة جديــدة مت اعتمادهــا مــن قبــل خمتلــف  ومثـة توصي
ــــم  اللجــان، وهــذه التوصيــات تعــاجل قضايــا مــن قبيــل التعلي
وفــريوس نقــص املناعــة البشــــرية/اإليـــدز واملســـاواة والبعـــد 

اجلنساين للتمييز العنصري. 
٢٠١ -واستمرت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان يف 
جـهود التعـاون التقـين الـــيت تبذهلــا ملســاعدة الــدول يف محايــة 
وتشجيع حقوق اإلنسان. واليوم تسـتجيب املفوضيـة مباشـرة 
لطلبات ما يقرب من ٥٠ دولة من الدول األعضـاء لتهيئـة أو 
تعزيـز القـــدرات واملقومــات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان. وقــد 
عززت املفوضية شراكاا مع سائر أجزاء املنظومة، وذلك يف 
ــــوق اإلنســـان يف القضايـــا  حماولــة منــها ملواصلــة إدمــاج حق
الرئيسية، فاملفوضية متثل مركز التنسـيق علـى صعيـد املنظومـة 
بأسـرها فيمـــا خيــص حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة وســيادة 
القانون. وقد تبين أن مثـة جـدوى يف إطـار هـذه املسـاعي مـن 
إقامة روابط جديـدة بـني اخلـربة املتعلقـة بالسياسـات يف جمـال 
حقـوق اإلنســـان وقدراتنــا امليدانيــة املتصلــة بالتنميــة وحفــظ 
السالم والشؤون اإلنسانية. ويف إطار االستجابة لذلك، شهد 
عـام ٢٠٠١ مزيـدا مـن الـربامج اإلمنائيـة املســـتندة إىل حقــوق 
اإلنســان ومزيــدا مــن العمليــات اإلنســانية املســــتجيبة هلـــذه 
احلقــوق ومزيــدا مــن عمليــات حفــــظ الســـالم الـــيت تتســـم 

مبراعاا. 
ـــات  ٢٠٢ -ويف الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، حتسـن نشـر املعلوم
ـــد تضمنــت اســتراتيجية  املتصلـة بقضايـا حقـوق اإلنسـان. وق
ـــات اخلاصــة حبقــوق  املفوضيـة يف جمـال احلصـول علـى املعلوم
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اإلنسان ومعاجلتها وتقامسـها، خدمـات تتعلـق بأنشـطة حبـوث 
حقوق اإلنسان ومراجعها ووثائقها إىل جـانب جـهود تتصـل 
باملنشورات وبالنشر علـى الشـبكة اإللكترونيـة. ويقـدم موقـع 
املفوضيــة علــى هــذه الشــبكة معلومــات شــاملة عــن برامــج 
وأنشطة األمم املتحدة على صعيد حقـوق اإلنسـان، كمـا أنـه 

يتيح الوصول إىل وثائق حقوق اإلنسان األساسية. 
 

احملكمة اجلنائية الدولية 
٢٠٣ -عقـدت اللجنـــة التحضرييــة املعنيــة باحملكمــة اجلنائيــة 
الدوليـة دورـا السادسـة يف تشـرين الثـاين/نوفمـــرب - كــانون 
األول/ديســمرب ٢٠٠٠، كمــــا عقـــدت دورـــا الســـابعة يف 
شـباط/فـرباير - آذار/مـارس ٢٠٠١. وسـوف تعقـــد الــدورة 
الثامنـــة يف الفـــترة مـــن ٢٤ أيلـــول/ســـــبتمرب إىل ٥ تشــــرين 
األول/أكتوبـــــر ٢٠٠١، ويف الـــــدورة السادســـــة نظـــــــرت 
اللجنـة التحضرييـة يف قضايـا تتصـل باتفاقـــات متويــل احملكمــة 
ــدوان.  وامتيازاـا وحصاناـا وعالقتـها، إىل جـانب جرميـة الع
ويف الــدورة الســابعة نظــرت احملكمــة يف القواعــد اإلجرائيــــة 
الجتماع الدول األطراف. وقد أحرز تقدم كبري بشـأن كافـة 
ـــا  هـذه البنـود اخلمسـة. وسـتنظر اللجنـة التحضرييـة، يف دور
الثامنـة، يف ميزانيـة احملكمـة فيمـا يتعلـق بســـنتها املاليــة األوىل، 
ـــر بــني احملكمــة والبلــد  واملبـادئ األساسـية إلبـرام اتفـاق للمق

املضيف. 
٢٠٤ -وحبلــول ٣١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، وهــــو 
آخر يوم إلتاحة التوقيع على نظام رومـا األساسـي للمحكمـة 
اجلنائية الدولية، كـان قـد وقَّـع عليـه مـا جمموعـه ١٣٩ دولـة. 
وحىت اآلن صدقت ٣٧ دولة على هذا النظام. وهـذه األرقـام 
تبعــث علــى التشــجيع، وال شــك أن هــذا النظــام األساســي 
سـيدخل حـيز النفـاذ يف وقـــت قريــب. واعتمــاد نظــام رومــا 
األساسي قد فتح فصال جديدا يف القانون الـدويل. ومثـة نظـام 
قانوين ومؤسسي شامل يوجد اليوم يف حقـل القضـاء اجلنـائي 

الدويل، مما سيؤثر بالتأكيد على سلوك الـدول، بـل وسـيؤدي 
إىل مــا هــو أهــم مــن هــذا، أي إىل توجيــه وصـــوغ ســـلوك 
األفـراد. وال يـزال هنـاك الكثـري ممـا ينبغـي االضطـالع بـه مـــن 
أجل تنفيذ هذا النظام وحتويله إىل نظام فعال. وأهيب بالدول 
أال تقتصـر علـى إعـالن موافقتـــها علــى االلــتزام بنظــام رومــا 
األساسي بأسرع ما ميكن، ولكن أن تقوم أيضا، بكل وسـيلة 

ممكنة، مبساندة قضية احملكمة، وهي قضية هامة. 
٢٠٥ -وال يزال بعض احلكومـات والشـعوب يشـعر بـاحلذر 
إزاء هذه املؤسسة. وال أكاد أصدق، مع هـذا، أن شـكوكهم 
تقوم على أي اختالف يف الرأي حول أمهية االمتثـال للقـانون 
اإلنسـاين الـدويل، كمـا أنـين ال أكـاد أصـدق إطالقـــا أن هــذه 
الشـكوك ترجـع إىل معارضـــة تســتند إىل مبــادئ معينــة فيمــا 
ـــهم بارتكــاب  يتصـل مبفـهوم حماكمـة ومعاقبـة مـن تثبـت إدانت
أبشـع مـا عرفتـه البشـرية مـن جرائـم. وأشـــجع هــؤالء الذيــن 
ال يزالون على غري اقتناع مبشروع إنشاء حمكمة جنائية دوليـة 
دائمة على التفكري مليـا يف مبـدأ نورنـربغ وطوكيـو، أال وهـو 
ــــن جرائـــم  أن أولئــك الذيــن يرتكبــون أو جيــيزون جرائــم م
احلرب أو انتهاكات جسيمة أخرى للقــانون اإلنسـاين الـدويل 
مســؤولون مســؤولية فرديــة عــن جرائمــهم، وبوســع جمتمـــع 
الدول أن يقدمهم إىل سـاحة العدالـة، ومـن الواجـب عليـه أن 

يقوم بذلك. 
 

احملكمتان الدوليتان 
احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

٢٠٦ -خالل العام املاضي حدثـت تطـورات رئيسـية عديـدة 
ــــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة. وهـــذه  يف أعمــال احملكم
التطورات ستعزز تعزيزا كبريا قدرة احملكمـة علـى االضطـالع 
بواليتــها املتعلقــة مبقاضــاة أولئــك املســؤولني عــن ارتكــــاب 
انتـهاكات خطـرية للقـــانون اإلنســاين الــدويل يف يوغوســالفيا 
السـابقة، واملسـامهة يف صـــون الســالم واألمــن باملنطقــة، مــع 
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

متكينها احملكمة يف نفس الوقت مـن إجنـاز أعماهلـا حبلـول عـام 
 .٢٠٠٨

٢٠٧ -وقــد اضطُلــع بإصالحــــات رئيســـية لتعزيـــز كفـــاءة 
عمليات احملكمة وتعجيل بدء وإـاء احملاكمـات. ويف تشـرين 
ـــن النظــام األساســي  الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠، عـدل جملـس األم
للمحكمة الدولية لتوفري جمموعة مؤلفـة مـن ٢٧ قاضيـا ميكـن 
هلـم أن يســـاعدوا القضــاة الدائمــني، البــالغ عددهــم ١٦، يف 
إجراء وإكمال احملاكمات، كلمـا دعـت احلاجـة. واسـتجابت 
٣٤ دولـة مـن مجيـع منـاطق العـامل للدعـوة الـيت وجهتـها إليــها 
لتقدمي ترشيحات للقضاة، واقترحت فيما بينها ما ال يقل عن 
٦٤ مرشــحا لالنتخــاب وذلــك إظــهارا لتأييدهــا للمحكمـــة 
ــران/يونيـه ٢٠٠١، انتخبـت اجلمعيـة  إظهارا رئيسيا. ويف حزي
العامة ٢٧ من هـؤالء املرشـحني للمحكمـة. ومثـة إصالحـات 
هامة أخرى تضمنت زيادة قـدرة دائـرة االسـتئناف باحملكمـة، 
والقيـام مبجموعـة مـن التعديـالت للقواعـد اإلجرائيـة وقواعـــد 
اإلثبات باحملكمة، ومن أمهها منع االستئنافات �العارضة� أو 

املؤقتة. 
٢٠٨ -وفيمـا يتعلـق بتعـاون الـدول مـــع احملكمــة كــان أهــم 
حـدث خـالل العـام املـاضي هـو القبـض علـى الرئيـس الســابق 
جلمهورية يوغوسالفيا االحتاديــة، سـلوبودان ميلوسـيفيتش، يف 
٢٨ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١ وإحالتــه إىل احملكمــة فيمــا بعــد. 
وكان هذا احلدث بداية لعصر جديد يف تطور العدالة اجلنائيـة 
الدولية. فاستسالم متـهم كـان حـىت عـهد قريـب جـدا رئيـس 
دولة، وتوجيه االام إليه مث حماكمتـه كـل ذلـك ميثـل انتصـارا 
كبــريا للمجتمــع الــدويل يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقـــاب 
وخطوة حامسة حنو عامل تسوده سيادة القـانون. كذلـك كـان 
االستسالم الطوعي للسيدة بيلجانـا بالفتشـيك وإحالـة السـيد 
ـــا فيمــا ســبق شــخصيتني  مومشـيلو كراديشـنيك، اللذيـن كان
سياســيتني كبــريتني، تطوريــــن هـــامني يف عالقـــات احملكمـــة 

بسلطات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية. 

٢٠٩ -ويوجـد حاليـا ٣٩ متـهما بوحـــدة االحتجــاز التابعــة 
ــــغ عـــدد  لألمــم املتحــدة. وجتــري اآلن أربــع حماكمــات، يبل
ـــها ١٠ أشــخاص، أمــام دوائــر احملكمــة الثــالث،  املتـهمني في
وما زالت هناك ١٠ قضايا أخرى، يبلغ جمموع عدد املتهمني 
فيها ١٦ شخصا، يف مرحلـة مـا قبـل احملاكمـة. وخـالل العـام 
املـاضي، حـــاكمت احملكمــة مخســة أفــراد وأصــدرت عليــهم 
ـــد اســتأنف كــل مــن األفــراد اخلمســة احلكــم  أحكامـها. وق
ـــهم آخــر اعــترف جبرميتــه وهــو يف  الصـادر ضـده. وهنـاك مت
انتظار صدور احلكم عليـه. وأحـالت احملكمـة ثالثـة أشـخاص 
صــدرت أحكــام ضدهــم إىل دول أعضــاء لتنفيـــذ األحكـــام 
الصـادرة ضدهـم: منـهم شـخصان أحيـال إىل فنلنـدا وشــخص 

واحد أحيل إىل أملانيا. 
٢١٠ -وبعد هزمية السـيد ميلوسـيفيتش يف االنتخابـات أعـاد 
املدعـي العـام فتـح مكتـب احملكمـة امليـداين يف بلغـراد ملسـاعدة 
احملققــني علــى اســــتئناف عملـــهم يف مجهوريـــة يوغوســـالفيا 
االحتاديــة. ويف الوقــت نفســه انتــهى احملققــون مــن أعمــــاهلم 
ــــث يف كوســـوفو -- الـــيت انتـــهت  املتعلقــة باســتخراج اجلث
باكتشـاف رفـات حنـو ٠٠٠ ٤ شـخص. كذلـك بـدأ املدعــي 
العـام التحقيـق يف االدعـاءات املوجهـة ضـد الثـوار املنتمــني إىل 
أصـول ألبانيـة يف جنـــوب صربيــا، وجيــش حتريــر كوســوفو، 
ــــال يف مجهوريـــة  واجلماعــات الــيت اشــتركت يف أعمــال القت
مقدونيا اليوغوسالفية. وخالل العـام املـاضي خصـص املدعـي 
العام شخصيا وقتا طويـال وجـهدا كبـريا لتشـجيع احلكومـات 
علــى إلقــاء القبــض علــى األشــخاص الذيــن وجــهت إليـــهم 
احملكمة اامات وإرساهلم إىل الهـاي حملاكمتـهم. وممـا يبعـث 

على الرضا أن هذه اجلهود قد بدأت تؤيت مثارها. 
 

احملكمة الدولية لرواندا 
ـــا كبــريا خــالل العــام املــاضي.  ٢١١ -حققـت احملكمـة تقدم
وسـوف تسـاعد علـى اإلسـراع بـإجراءات احملكمـة التعديـــالت 
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الـيت ُأدخلـت علـى قواعـد اإلجـراءات وقواعـد اإلثبـات، وهـــي 
التعديالت اليت تضـع إطـارا لقبـول أقـوال وردت يف حماكمـات 
أخــرى وفــرض ضوابــط قضائيــة أكــثر صرامــــة علـــى تقـــدمي 
الطلبـات. كذلـك فـإن النـهج األكـثر صرامـة بوجـه عـام الــذي 
ُأخذ به فيمـا يتعلـق بعـدد القضايـا الـيت تنظـر فيـها احملكمـة بـدأ 
يؤدي إىل نتائج إجيابية. فقد أصدرت دائرة االستئناف أحكاما 
ائيـة يف ثـالث قضايـا، وبذلـك أصبـح امـــوع الكلــي لعــدد 
القضايا اليت فصلـت فيـها دائـرة االسـتئناف مخـس قضايـا. ويف 
الوقت نفسه، انتهت دائـرة احملاكمـة األوىل مـن حماكمـة متـهم 

واحد صدر يف حقه أول حكم بالرباءة تصدره احملكمة. 
٢١٢ -وبعـد األخـذ بنـهج �املسـارين� الـذي يقـوم مبوجبـــه 
كـل مـن دوائـر احملاكمـة الثـالث بـالنظر يف قضيتــني يف وقــت 
واحد، جتري اآلن حماكمة ما جمموعه ١٥ متهما أمام احملكمــة 
يف مخـس قضايـا. وتعتـرب إحـدى هـذه القضايـا، وهـي القضيــة 
املعروفة بقضية بوتار، أكرب قضية تنظر فيها احملكمة حـىت اآلن 
وال يقل عدد املتهمني فيها عن ستة أشخاص. ومن املقـرر أن 
ــــها اثنـــني، يف  تبــدأ حماكمــة أخــرى، يبلــغ عــدد املتــهمني في
ـــبتمرب ٢٠٠١، ويف ذلــك الوقــت ســيصبح جممــوع  أيلـول/س
عدد األشخاص الذيـن جتـري حماكمتـهم ١٧ شـخصا. وكمـا 
يتبني من هذه األرقام، فإن احملكمة تنهض بواليتها بأكرب قـدر 

ممكن من الفعالية يف ضوء املوارد احلالية. 
٢١٣ -ويف الوقت نفسه مت إلقاء القبض علـى أربعـة متـهمني 
وإحالتـهم إىل مرفـق االحتجـــاز التــابع للمحكمــة يف أروشــا. 
وهــؤالء هـــم صمويـــل موســـابييمانا، وهـــو أســـقف ســـابق 
بالكنيسة األجنليكانية يف روانـد؛ وسـيميون نشـاميهيغو، وهـو 
ــــن العمـــد الســـابقني، مهـــا  بــاحث بفريــق الدفــاع واثنــان م

سيلفستري غابومبيتسي وجاك مبامبارا. 
ـــن  ٢١٤ -ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ قـرر جملـس األم
زيـادة عـدد قضـاة دائـــريت االســتئناف بــاحملكمتني الدوليتــني. 

وبعـد تعديــل النظــام األساســي للمحكمــة انتخبــت اجلمعيــة 
العامــة قــاضيني جديديــن للمحكمــــة يف ٢٤ نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠١، ونقـل رئيـس احملكمـة اثنـني مـن القضـاة احلـــاليني إىل 
دائريت االستئناف يف ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١. واألمل معقود 
علـى أن تـؤدي هـذه الزيـادة يف القـدرة القضائيـة للمحكمتــني 
الدوليتني إىل اإلسراع بالفصل يف األعداد املتزايدة مـن قضايـا 

االستئناف.  
٢١٥ -وممـا يبعـث علـــى األســف أن أول رئيــس للمحكمــة 
ورئيـس دائـرة احملكمـة الثانيـة، القـاضي السـنغايل اليـيت كامــا، 
قــد تــويف يف نــريويب يــوم ٦ أيــار/مــايو ٢٠٠١. وقــد كـــان 
القاضي كاما رجال علـى أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة املهنيـة، 
رجـال كـرس حياتـه لقضيـــة العــدل وتعزيــز حقــوق اإلنســان 
ــــة. ويف ٣١  ومحايتــها، رجــال ــض بواجباتــه بشــرف وأمان
ــــس  أيــار/مــايو ٢٠٠١، عينــت القــاضي أندريســيا فــاز، رئي

حمكمة النقض بالسنغال، لشغل هذا املنصب. 
 

تعزيز سيادة القانون 
٢١٦ -اختذت املنظمة خـالل العـام املـاضي خطـوات حامسـة 
أخرى حنو تعزيز احـترام سـيادة القـانون يف الشـؤون الدوليـة. 
ـــين جملــس األمــن بالتفــاوض  ففـي آب/أغسـطس ٢٠٠٠ كلف
ـــاق مــع حكومــة ســرياليون إلنشــاء حمكمــة خاصــة  علـى اتف
مستقلة وإبرام هذا االتفـاق. وسـتقوم هـذه احملكمـة مبحاكمـة 
ــهاكات  األشـخاص الذيـن يتحملـون أكـرب املسـؤولية عـن االنت
اخلطـرية للقـانون اإلنسـاين الـدويل، وعـن األفعـــال الــيت تعتــرب 
جرائم حسب قوانني سرياليون ذات الصلة. وبنـاء علـى طلـيب 
أعـد مكتـــب الشــؤون القانونيــة مشــروع اتفــاق بــني األمــم 
املتحـدة وحكومـة ســـرياليون بشــأن إنشــاء احملكمــة اخلاصــة، 
ـــي للمحكمــة، وتفــاوض علــى هذيــن  ومشـروع نظـام أساس
الصكـني مـع حكومـــة ســرياليون. وقــد وافــق أعضــاء جملــس 

األمن، من حيث املبدأ، على مضمون الصكني. 
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٢١٧ -وبناء على طلـيب بـدأ مكتـب الشـؤون القانونيـة أيضـا 
مشاورات غري رمسية مع جمموعة من الدول الـيت يعنيـها األمـر 
بشأن الترتيبات العملية لتنفيذ االتفاق، مبا يف ذلك إنشاء جلنة 
ــــاين احملكمـــة. ويف ضـــوء  لــإلدارة، وتقديــرات امليزانيــة، ومب
االســتجابة الــيت لقيــها النــداء الــذي وجهتــه بشــــأن التـــربع 
بــاألموال واملوظفــني واملعــدات، عدلــــت الترتيبـــات األوليـــة 
اخلاصة ببدء عمـل احملكمـة للتوفيـق بـني هـذه الترتيبـات وبـني 
مستوى التمويل املتاح. ومىت أصبحــت املـوارد كافيـة لتمويـل 
ـــيربم االتفــاق مــع حكومــة  إنشـاء احملكمـة ومتويـل عملـها، س
ـــم وضــع اإلطــار القــانوين الــالزم لبــدء عمــل  سـرياليون، ويت

احملكمة. 
ـــــى توقيــــع  ٢١٨ -ويف قمـــة األلفيـــة، شـــجعت الـــدول عل
املعاهدات اليت أتوىل مهمـة الوديـع هلـا، والتصديـق علـى هـذه 
ـــة خاصــة إىل  املعـاهدات واالنضمـام إليـها. وقـد ُوجـهت عناي
جمموعة أساسية من املعاهدات املتعددة األطـراف عددهـا ٢٥ 
معـــاهدة متثـــل أهـــداف امليثـــاق وتعكـــس القيـــم األساســــية 
للمنظمـة. ولقـد شـعرت ببـالغ الرضـــا لنجــاح هــذه املبــادرة. 
فخالل مؤمتر القمة قامت دول ال يقل عددهـا عـن ٨٤ دولـة 
مبــا جمموعــه ٢٧٤ إجــراء يتعلــق باملعــاهدات - منــــها ١٨٧ 
توقيعا و ٨٧ تصديقا وانضمامـا - وذلـك فيمـا يتعلـق بــ ٤٠ 
معـاهدة مـن املعـاهدات الـيت أتـوىل مهمـة الوديـع هلـا وعددهــا 
أكثر من ٥٠٠ معـاهدة. وكـان ممـا يبعـث علـى الرضـا بوجـه 
ـــة وتصديــق ٤ دول علــى نظــام رومــا  خـاص توقيـع ١٢ دول
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتصديق سبع دول علـى 
اتفاقيـة سـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـــني ــا 
ـــتجابة اإلجيابيــة، قــررت  أو انضمامـها إليـها. وإزاء هـذه االس
تنظيـم مناسـبة مماثلـة، وإن كـانت علـى نطـاق أضيـق، خـــالل 
دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل واملناقشـة العامـة 
اليت ستجرى يف الدورة السادسة واخلمسـني للجمعيـة العامـة. 

وسوف يكون التركيز يف هذه املناسبة علـى ٢٣ معـاهدة مـن 
املعاهدات املتعددة األطراف املتصلة بالنهوض حبقوق املرأة. 

ــــــات  ٢١٩ -وكــــثرة مــــن الــــدول ال توقــــع علــــى االتفاق
ــــا  أو ال تصـــدق عليـــها ال افتقـــارا إىل اإلرادة السياســـية وإمن
افتقـارا إىل اخلـربة الفنيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ أحكـــام املعــاهدة. 
وعلى ذلك فإن مكتب الشـؤون القانونيـة يقـوم بـإعداد دليـل 
ــــه احلكومـــات يف تنفيـــذ شـــكليات املعـــاهدات.  تسترشــد ب
وســـيصدر هـــذا الدليـــل العملـــي باللغـــات الرمسيـــة الســــت 
للمنظمة، ويتم استكماله بدورات تدريبيـة حملـامي احلكومـات 
تنظم باالشتراك مع معهد األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث. 
ـــه ال يكفــي أن تبــدي الــدول موافقتــها حــىت تصبــح  علـى أن
ملتزمة باملعاهدات، بل عليها أيضا تنفيــذ واحـترام االلتزامـات 

اليت تفرضها تلك املعاهدات. 
٢٢٠ -ومــن األهــداف األساســية لألمــم املتحــدة مســـاعدة 
احلكومـات يف توفـري الظـــروف الالزمــة لالمتثــال ملــا تفرضــه 
املعاهدات من التزامات. وتقوم املنظمة فعال مبجموعة واسـعة 
من اإلجراءات حتقيقا هلـذه الغايـة، حيـث تسـاعد احلكومـات 
ـــج التدريــب  يف وضـع تشـريعات التنفيـذ الوطنيـة وتدعـم برام
الـيت تنظَّـم لصـاحل مـن يقومـون بتنفيـذ هـذه التشـريعات. وقــد 
عمل مكتب الشؤون القانونية خالل العام املاضي على زيـادة 
الوعــي باألشــكال املختلفــة للمســاعدة الفنيــة الــيت تســـتطيع 

املنظمة تقدميها إىل احلكومات يف هذا الصدد. 
٢٢١ -ومن القواعد الرئيسية فيما يتعلـق بسـيادة القـانون أن 
ـــب  يكـون القـانون مفـهوما ملـن سـن إلرشـادهم. ويعمـل مكت
الشـؤون القانونيـة، آخـذا ذلـك يف االعتبـــار، علــى أن يصبــح 
كـل قـانون املعـاهدات الـدويل احلديـث متاحـا بشـكل مباشـــر 
ملمارسـي القـانون والدبلوماسـيني واملنظمـــات غــري احلكوميــة 
واملواطنني العاديني، وذلك بأن تنشر على اإلنترنت النصـوص 
ـــة  الكاملـة ألكـثر مـن ٠٠٠ ٥٠ معـاهدة سـجلت لـدى األمان
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العامة قبل أيار/مايو ١٩٩٨. وذا يكون املواطنون العـاديون 
واتمع املدين والشركات يف وضع أفضل يتيـح هلـم احلصـول 
على حقوقهم ومسـتحقام، كمـا يكفـل احترامـهم بدورهـم 

ملا عليهم من واجبات يف ظل القانون الدويل. 
 

الشؤون القانونية 
ـــام املــاضي عــام إنتــاج وفــري بوجــه خــاص  ٢٢٢ -كـان الع
بالنسبة للجنة القانون الـدويل. فقـد اعتمـدت اللجنـة جمموعـة 
من مشــاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري 
املشروعة دوليا، وبذلك اختتمــت أعمـاال ظلـت علـى جـدول 
أعماهلـا ملـا يقـرب مـــن ٥٠ عامــا. كذلــك اعتمــدت اللجنــة 
جمموعة من مشاريع املواد املتعلقة مبنـع الضـرر العـابر للحـدود 
الناشئ عن األنشطة اخلطرة وأحرزت تقدما يف العمل املتعلـق 
بعـــدد مـــن املوضوعـــات األخـــرى، وخاصـــة فيمــــا يتعلــــق 
ـــى املعــاهدات، واألفعــال االنفراديــة للــدول،  بالتحفظـات عل

واحلماية الدبلوماسية. 
٢٢٣ -ويف دورا لعام ٢٠٠١ اعتمدت جلنة األمم املتحـدة 
للقانون التجاري الدويل نصني رئيسيني مهـا: مشـروع اتفاقيـة 
إحالـة املســـتحقات يف التجــارة الدوليــة والقــانون النموذجــي 
بشـــأن التوقيعـــات اإللكترونيـــة. وســـوف يـــؤدي مشــــروع 
االتفاقيـة، الـذي أحيـل إىل اجلمعيـــة العامــة للنظــر فيــه بصفــة 
ائية، إىل زيادة إتاحة االئتمان بأسعار فائدة أيسر، مما يسهل 
التجارة الدولية وحيقق توزيع فوائدها بني مجيع الشعوب على 
حنـو أكـثر إنصافـا. أمـا القـانون النموذجـــي بشــأن التوقيعــات 
اإللكترونية فهدفه تيسري التجارة اإللكترونية عن طريـق توفـري 
بيئـة آمنـة يتقاسـم فيـها مجيـــع املشــاركني فوائــد التكنولوجيــا 
ــــة  احلديثــة. كذلــك أحــاطت اللجنــة علمــا باألعمــال اجلاري
ــــالتحكيم واإلعســـار وقـــررت أن تبـــدأ العمـــل يف  املتعلقــة ب
جمـاالت التعـاقد اإللكـتروين، وقـانون النقـل، ومشـــاريع البنيــة 

األساسية املمولة متويال خاصا، واملعامالت املضمونة. 

٢٢٤ -وقد شهد العـام املـاضي مـا ال يقـل عـن ٨٣ تصديقـا 
علـى االتفاقيـات العامليـة االثنـيت عشـرة املتعلقـة مبنـع اإلرهــاب 
الـدويل وقمعـه واالنضمـام إىل هـذه االتفاقيـــات. وممــا يبعــث 
علـــى الرضـــا بوجـــه خـــاص أن ١٦ دولـــة صدقـــت علــــى، 
أو انضمـت إىل، االتفاقيـة الدوليـة لقمـع اهلجمـــات اإلرهابيــة 
ـــدء ســريان االتفاقيــة يف ٢٣  بالقنـابل، وهـو مـا ترتـب عليـه ب
أيار/مايو ٢٠٠١. وبدأت اللجنة املخصصة واللجنة السادسة 
التابعـة للجمعيـة العامـــة أعماهلمــا املتعلقــة باالتفاقيــة الشــاملة 
بشـأن اإلرهـاب الـدويل. ومـا زالـت اجلـهود مســـتمرة حلســم 
املسائل املعلقة املتصلة خبطط عقد اتفاقيـة دوليـة لقمـع أعمـال 

اإلرهاب النووي. 
٢٢٥ -ويف عــام ١٩٩٩ بــدأت اجلمعيــــة العامـــة يف إجـــراء 
مشـاورات لتيسـري اســـتعراضها الســنوي للتطــورات يف جمــال 
شؤون احمليطات وقانون البحار. وعقدت اموعة الثانيـة مـن 
املشاورات يف أيار/مايو ٢٠٠١ وتنـاولت أعمـال الصيـد غـري 
ـــها وغــري اخلاضعــة للتنظيــم، وعلــم  املشـروعة وغـري املبلـغ عن
البحـار، والقرصنـة، واآلثـار االقتصاديــة واالجتماعيــة املترتبــة 

على تدين حالة البحار وخاصة يف املناطق الساحلية. 
٢٢٦ -وقـدم مكتـب الشـؤون القانونيـة املشـورة لبعثـة األمــم 
املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو وإدارة األمــم املتحــــدة 
ـــا يتعلــق مبمارســة ســلطاما  االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية فيم
التشـريعية والتنفيذيـة. وسـاعد املكتـب اإلدارتـــني علــى وجــه 
اخلصـوص يف إنشـاء األطـر القانونيـة ملؤسسـات احلكـم الــذايت 
االنتقالية الدميقراطية املستقلة. وواصل املكتب تقـدمي املشـورة 
ـــيت توفدهــا املنظمــة.  القانونيـة لسـائر بعثـات حفـظ السـالم ال
ـــن  وشـارك، علـى وجـه اخلصـوص، يف التفـاوض علـى عـدد م
اتفاقات مركز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات، ويف إعـداد 
الصيغة النهائية لالتفاق بني األمم املتحدة وإثيوبيا بشـأن بعثـة 
األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا واالتفاق املربم بـني الواليـات 
املتحدة ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة فيمـا يتعلـق 
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ـــة  ببعثـة إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف كوسـوفو. وباإلضاف
إىل ذلك، قدم املكتب املشورة القانونية للمشتركني يف عمليـة 
السـالم اجلاريـــة يف بورونــدي والــيت يتــوىل تيســريها الرئيــس 
السـابق نيسـلون مـانديال، وأسـهم يف تنفيـذ توصيـــات الفريــق 

املعين بعمليات السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة. 
٢٢٧ -ودافع املكتب بنجاح عن املنظمة يف إجراءات حتكيم 
معقدة تتصل مبطالبة مببلغ قدره ٢٠ مليون دوالر؛ وساعد يف 
تسوية مطالبات من املنظمة ناشئة عن عمليات حفـظ السـالم 

الـيت تضطلـــع ــا؛ وتعــاون مــع ســلطات الدولــة املضيفــة يف 
اســـترداد مــــا تقــــرب قيمتــــه مــــن ٠٠٠ ٧٥٠ دوالر مــــن 
اشـتراكات الـدول األعضـاء يف برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـــة، 
وهــو مبلــغ أودع خطــأ باحلســاب املصــــريف اخلـــاص ألحـــد 
األفـراد؛ وسـاعد يف التفـاوض بشـأن عـدد مـن االتفاقـات مــع 
القطـاع اخلـاص؛ وقـدم املشـــورة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ برنــامج 
�النفط مقابل الغذاء�، مبا يف ذلــك التفـاوض بشـأن اتفاقـات 

لتيسري تنويع أصوله وزيادة محايتها.  
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النظام القانوين الدويل وحقوق اإلنسان 

 
الفصل اخلامس 

 

تعزيز اإلدارة    
  

اإلدارة والتنظيم 
٢٢٨ -واصلـت الـدول األعضـاء دعمـها إلصــالح اإلدارة يف 
األمـم املتحـدة، وأيـدت املقترحـات املفصلـة يف ثالثـة جمــاالت 
من جماالت األولوية هي: اإلصـالح يف جمـال املـوارد البشـرية، 
وسياسـة تكنولوجيـــا املعلومــات، واخلطــة الرئيســية لألصــول 
ـــة اآلن مؤهلــة للعمــل مبزيــد مــن الكفــاءة  الرأمساليـة. واملنظم
والفعالية ولالستفادة من مواردها املالية والبشـرية علـى أفضـل 

وجه. 
 

اإلصالح يف جمال املوارد البشرية 
٢٢٩ -إن اإلصالح الشامل يف جمـال املـوارد البشـرية، الـذي 
وافقـت عليـه الـدول األعضـاء باإلمجـــاع، ســوف يغــري ثقافــة 
اإلدارة يف املنظمة. فسوف يتيح هذا اإلصـالح لألمانـة العامـة 
أن تكـــون أكـــثر مرونـــة وأســـرع اســـتجابة يف اســــتخدامها 
ملواردهـا البشـرية، ومهـــا أمــران ضروريــان بــالنظر إىل تطــور 
األمـم املتحـدة مـن منظمـة تعتمـد علـى املقـر إىل منظمـــة ذات 
وجود ميداين قوي. كذلك ستؤدي اإلصالحـات إىل حتديـث 
ـــوارد البشــرية للمنظمــة وتعزيــز قدرــا علــى  معايـري إدارة امل

اختيار املوظفني وتطويرهم وإدارم. 
 

االستفادة من التكنولوجيا 
٢٣٠ -إن استراتيجية األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بتكنولوجيـا 
املعلومات، وهي استراتيجية تستهدف زيـادة فـرص احلصـول 
علـى املعلومـات وتقامسـها، ودعـم العمليـات امليدانيـة، وتعزيــز 
البنية األساسية التقنية، وبنـاء قـدرة املـوارد البشـرية، وتدشـني 
إدارة إلكترونية، سوف تكفل األخذ بنهج منسق يف مواجهـة 
التحديـات التقنيـة. ومـن أمثلـــة األعمــال الــيت جيــري بــالفعل 

ــــام  تنفيذهــا نظــام املعلومــات اإلداريــة املتكــامل. وهــذا النظ
ـــذي تتكــامل فيــه إدارة املــوارد البشــرية وإدارة  اإللكـتروين ال
الشؤون املالية واحلسابات واملشـتريات جيـري إدخالـه يف كـل 
أجزاء األمانة العامة وسيكون نقطة االرتكاز ملـا يتـم مسـتقبال 
من حتسينات تكنولوجية يف هـذا اـال السـريع التغـري. وحنـن 
نسـتعد إلقامـة الربـط امليـــداين حــىت نســتطيع اســتخدام نظــام 
املعلومات اإلداريــة املتكـامل يف عمليـات املنظمـة جبميـع أحنـاء 
العـامل. وسـوف تـــؤدي اجلــهود اجلاريــة جلعــل النظــام أيســر 
استخداما إىل تشجيع استخدامه ومن مث إىل زيادة اإلنتاجية. 

 
اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية الثابتة 

٢٣١ -قُدمت اخلطة الرئيســية لألصـول الرأمساليـة الثابتـة، مبـا 
فيها عناصرها اخلاصة بالتمويل، إىل اجلمعية العامـة يف دورـا 
اخلامسة واخلمسني. وقـد أيـدت الـدول األعضـاء مـا تضمنتـه 
من خطط إلصالح جممـع املقـر تعتمـد علـى املبـادرة، وجيـري 
حاليــا إعــــداد خطـــة التصميـــم الشـــاملة والتحليـــل املفصـــل 

للتكاليف. 
 

حتديات املستقبل 
٢٣٢ -جيـري تنفيـذ عديـد مـن مبـادرات اإلصـالح األخـــرى 
الــيت بلغــت مراحــل متفاوتــــة مـــن التنفيـــذ. فقـــد اســـتكمل 
اإلصــالح بنجــاح يف جمــال املشــتريات، وتتقــدم يف سالســــة 
عمليـة تبسـيط وترشـيد قواعــد وإجــراءات املنظمــة. والدليــل 
ــــق شـــبكة  اإللكــتروين لشــؤون األفــراد متــاح اآلن عــن طري
(اإلنترانت) الداخلية وثبـت أنـه أداة قيمـة لتحقيـق االسـتجابة 
واالتساق والتجانس يف اإلجـراءات التنظيميـة. وحنـن نتحـول 
ـــــداد  باســـتمرار إىل أســـلوب يف العمـــل يتمـــيز بزيـــادة االعت
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

بالنتائج. وهناك مؤشرات لألداء جيري األخـذ ـا علـى مجيـع 
ــــق  املســتويات؛ كمــا حيــدث مثــال يف اــال املــايل عــن طري
االعتماد على النتائج لدى إعداد امليزانيات، وكمـا حيـدث يف 
جمال شؤون املوظفني مبا يتم إدخاله من تنقيحـات علـى نظـام 

تقييم األداء. 
٢٣٣ -وسوف تواصل األمانة العامة تنفيـذ عمليـة اإلصـالح 
اإلداري الشــامل مبــــا يف ذلـــك األخـــذ بـــأفضل املمارســـات 
والتكنولوجيـات يف جمـال اإلدارة، حـىت ميكـــن توجيــه املــوارد 
ـــــا ســــتقوم  ـــاالت ذات األولويـــة. كمـــا أاحملـــدودة إىل ا
باسـتكمال وتنفيـذ نظـام لتقـدمي التقـارير عـن البنـود الرئيســـية 
ـــــة مســــؤولية مــــن  فيمـــا يتعلـــق بـــاإلدارة، وجعـــل اإلنتاجي
ــــة  مســؤوليات اإلدارة، والتوســع يف نظــام املعلومــات اإلداري
املتكامل، مبا حيققه من آثار عميقة فيما يتعلق بوظائف املراقبة 
ــــل  الــيت تقــوم ــا اإلدارة، حبيــث يشــمل مجيــع مراكــز العم
ــــظ الســـالم. وســـوف تســـتمر  الرئيســية ومجيــع بعثــات حف
عمليـات التجديـد يف سـياق االسـتراتيجية العامــة لتكنولوجيــا 
املعلومــات، كمــا يســتمر اإلصــــالح يف جمـــال إدارة املـــوارد 
البشـرية. وقـد روعـــي لــدى إدخــال وتنقيــح أســاليب قيــاس 
األداء، مـن خـالل نظـام تقييـــم األداء، واألخــذ بنظــام إعــداد 
امليزانيات على أساس النتائج، ما يكفـل توفـري اخلدمـات ذات 

األولوية العالية اليت حتددها الدول األعضاء. 
٢٣٤ -وما زال األخذ بأسلوب إدراج أحكام حتـدد مواعيـد 
لالنتــهاء يف مجيــع التوجيــهات التشــريعية الــــيت تصـــدر عـــن 
املنظمة، وهي خطوة هامة أخرى حنـو جتديـد حيويـة املنظمـة، 
يف انتظار موافقة الدول األعضاء عليه. ومىت أخذ بفكرة هــذه 
األحكـام فإـا سـتوجه برنـامج عمـل املنظمـــة إىل املــهام ذات 

األولوية العالية كلما ظهرت هذه املهام. 
 

احلالة املالية 
ـــــة  ٢٣٥ -أثبتـــت األمـــم املتحـــدة يف جمـــال املســـؤولية املالي
انضباطها املستمر يف مسائل امليزانيـة. فخـالل فـترات السـنتني 

األربع األخرية مل حيدث منو يف ميزانية املنظمة، بل كان هناك 
ختفيض هلا. وقد استوعبت املنظمة آثار التضخم وعددا كبـريا 
من التكليفات غري املمولة. ويف الوقت نفسه، جنحت املنظمـة 
يف إعادة توجيه املــوارد مـن اـاالت ذات األولويـة املنخفضـة 
ومن اخلدمات اإلداريـة إىل الـربامج ذات األولويـة العاليـة الـيت 
حددا الدول األعضاء. ويف الوقت الذي استجاب فيـه عـدد 
كبـري مـن الــدول األعضــاء جلــهود األمانــة العامــة مــن أجــل 
حتسني حتصيل األنصبة املقررة احلالية واملتأخرة، فإن عددا من 
الدول الكربى مل يدفع شيئا أو مل يدفع سوى جزء من املبـالغ 
املستحقة عليه. وقد اضطـر هـذا األمـم املتحـدة إىل االقـتراض 
املتبادل بني حسابات حفظ السالم لتغطية ما يعاىن حاليـا مـن 
عجز سابق يزيد على املعتاد. ومن الواضـح أن األمـم املتحـدة 
ال تسـتطيع أن تـؤدي وظائفـها علـى حنـو فعـــال إال إذا قــامت 
مجيع الدول األعضاء بدفع ما هـو مسـتحق عليـها كـامال ويف 

موعده وبدون شروط. 
 

املساءلة والرقابة 
٢٣٦ -إن مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة الــــذي كـــان 
يتكون منذ إنشائه يف عام ١٩٩٤ من جمموعـة مـن الوحـدات 
املستقلة الصغرية اليت تقدم تقاريرهـا إىل اإلدارة قـد تطـور إىل 
مكتـب متكـامل مسـتقل يقـدم جمموعـة شـــاملة مــن خدمــات 
ـــة. وهــذا املكتــب معــترف بــه اآلن - داخــل  الرقابـة الداخلي
املنظمـة وخارجـها - باعتبـاره مصـدرا موضوعيـا للمعلومــات 

اليت يطمأن إليها وأداة للتغيري داخل األمم املتحدة. 
٢٣٧ -وميتد عمل املكتب من مراجعـة احلسـابات إىل تقـدمي 
املشـورة، والتقييـم، والرصـــد، والتفتيــش، والتحقيــق. ويقــوم 
املكتـب بـإعداد تقييمـات عامـة نصـف ســـنوية ألداء اإلدارات 
واملكاتب اليت تدخل ضمن مسؤولييت. وخالل العــام املـاضي، 
ـــد علــى ٠٠٠ ٢ توصيــة  انتـهت أنشطـــة الرقابـــة إىل مـــا يزي
ــــة وحتســـني األداء يف جمـــال  تتصــل بتعزيــز الضوابــط الداخلي
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تعزيز اإلدارة 

اإلدارة. وحــددت جمــاالت ميكــن فيــها حتقيــــق وفـــورات يف 
ـــون دوالر. وعــدد  التكلفـة واسـترداد ملبـالغ تبلـغ حنـو ٥٨ ملي
ــه يف  التوصيـات يزيـد زيـادة كبـرية عـن عددهـا الـذي أبلـغ عن
السـنوات السـابقة. كذلـك يقـوم املكتـب ألول مـرة بــاإلبالغ 
عـن توصيـات صـدرت مـن خـــالل مالحظــات أبديــت علــى 
املســتوى التشــغيلي يف امليــدان، ممــا يعكــس اتســاع التغطيـــة 
العاملية للمكتب. ويؤدي تركيز املكتـب علـى التنفيـذ الكـامل 
لتوصياتـه إىل حـوار مسـتمر بينـه وبـني سـائر أجـــزاء املنظمــة. 
وللتركيز على ااالت اليت تستحق الرصد بصفـة خاصـة قـام 
املكتب مؤخرا بوضع معايري لتحديـد توصياتـه الـيت يكـون هلـا 

أثر حاسم وبعيد املدى على عمليات املنظمة. 
٢٣٨ -وقد عقد املكتب عدة حلقات عمـل لكبـار املوظفـني 
ـــتراتيجية املتعلقــة بتخطيــط الرقابــة مثــل  لتنـاول املسـائل االس
تعظيم القيمة املضافة بالنسبة للمنظمـة، والتوسـع يف اسـتخدام 
تكنولوجيـا املعلومـات، وحتسـني كفـاءات املوظفـــني. وحتقيــق 
أهداف املكتب يف الرقابة يعتمد آخر األمر على مـدى جـودة 
مـا يقـوم بـه مـن أعمـال وعلـى مـدى أمهيـــة وتأثــري توصياتــه. 
وعلـى ذلـــك فــإن مــن األمــور احلامســة بالنســبة للمكتــب أن 
يستخدم أحدث أسـاليب وإجـراءات الرقابـة، مثـل األسـاليب 
واإلجراءات اليت تستخدمها جهات الرقابة بالقطاعني اخلـاص 

والعام. 
٢٣٩ -ونتيجـة لعمليـــة ختطيــط اســتراتيجي بــدأت يف العــام 
ـــالرصد  املــاضي يقــترح املكتــب أن تدمــج وظائفــه املتعلقــة ب
والتقييم والتفتيش وتقـدمي املشـورة. وسـوف يتيـح ذلـك مجـع 
البيانات الكيفية بطريقة تكاملية متسقة، وييسر إعـداد تقـارير 
ـــربامج الــيت تطلبــها اهليئــات احلكوميــة الدوليــة.  األداء عـن ال
ـــز الربنــامج الفرعــي للتحقيقــات  كذلـك يقـترح املكتـب تعزي
ملواجهة العدد املتزايد من القضايا اليت يتلقاهـا وإنشـاء مكتـب 
تابع له جبنيف ليقـوم هنـاك خبدمـات الرقابـة علـى حنـو أسـرع 

استجابة وأكثر تنسيقا. 

٢٤٠ -وملا كانت األمم املتحدة قـد أصبحـت أكـثر اعتمـادا 
على العمل امليداين، فقد فوضت مزيدا من مستويات السـلطة 
يف جماالت مثل املشتريات وإدارة املوارد البشرية. وهـذا حيتـم 
علينـا التـأكد مـن وجـود الضوابـط املناســـبة يف امليــدان، كمــا 
حيتـم وجـود مـا يكفـي مـن الكوابـح والتوازنـات. وممـا يبعــث 
على األمل أن املكتب قـد زاد رقابتـه علـى األنشـطة امليدانيـة، 
مبـا فيـها عمليـــات مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان 
ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني ومكتـــب برنــامج 

العراق. 
 

املراجعة واملشورة اإلدارية 
٢٤١ -ركــزت شــعبة املراجعــة واملشــورة اإلداريــة تركــــيزا 
خاصــا علــى مراجعــة حســــابات عمليـــات حفـــظ الســـالم، 
واألنشـطة اإلنسـانية ومـا يتصـل ـا، وإدارة املـوارد البشـــرية، 
وشـراء السـلع واخلدمـات. كذلـــك أجــرت الشــعبة عمليــات 
مراجعة إدارية تنـاولت بعـض مسـائل اإلصـالح الرئيسـية الـيت 

تواجه املنظمة مثل اختيار املوظفني. 
٢٤٢ -وتوســعت الشــعبة يف عمليــات مراجعــة احلســــابات 
املتعلقـة بـإدارة عمليـــات حفــظ الســالم. وأجريــت عمليــات 
املراجعة يف املقر ويف عديد مـن البعثـات امليدانيـة خـالل العـام 
املـاضي. وقـد قـام مراجعـو احلســـابات املقيمــون املخصصــون 
ملراجعة حسابات بعثات حفظ السالم الرئيسية بتوفري التغطية 
املســـتمرة مبراجعـــة احلســـابات وســـــاعدوا اإلدارة يف إجيــــاد 
الضوابــط الداخليــة املناســبة. وقــد أوفــد مراجعــو حســابات 
مقيمون إىل أبيدجان ونريويب لتغطية عمليـات مفوضيـة األمـم 
املتحدة لشؤون الالجئني اليت طُبق عليها نظـام الالمركزيـة يف 
أفريقيا، وللقيام بأعمال املراجعة وتقـدمي املشـورة اإلداريـة إىل 
املديريـــن اإلقليميـــني. كذلـــك مت، كتدبـــري مؤقـــت، تعيـــــني 
مراجعي حسابات لعمليات الطـوارئ الـيت تقـوم ـا مفوضيـة 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تيمور الشرقية وكوسوفو. 
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التحقيقات 
٢٤٣ -يضطلع قسم التحقيقات مبسؤوليات الرقابــة الداخليـة 
مـن خـالل دراسـة التقـــارير املتعلقــة مبخالفــة قواعــد وأنظمــة 
األمـم املتحـدة واملنشـــورات اإلداريــة ذات الصلــة مبــا يكفــل 
إخضــاع املوظفــني لقــدر أكــرب مــن املســاءلة ومحايــة مــوارد 
املنظمـة. وخـالل الفـترة املشـمولة ـذا التقريـر، تلقـــى القســم 
ما يربو على ٤٠٠ من القضايـا اجلديـدة، وأصـدر ٣٦ تقريـرا 
تتضمـن توصياتـه بشـأن الـربامج ذات الصلـة. وقدمـــت أيضــا 
توصيات بصدد العديد مـن القضايـا الـيت أخليـت فيـها سـاحة 
ـــا  املوظفـني مـن االدعـاءات املتعلقـة بارتكـاب خمالفـات، حيثم
مل تثبـت األدلـة الـيت مت مجعـها خـالل التحقيقـات مـــا جــاء يف 

التقارير الواردة من ادعاءات. 
٢٤٤ -وبنـاء علـى دعــوة مــن ممثلــي اخلــاصني يف كوســوفو 
وتيمور الشرقية افتتح القسم مكتبـني حملققـني مقيمـني يف كـل 
ـــة يف كوســوفو، وإدارة  مـن بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقت
األمم املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية، لتوفـري طائفـة مـن 
خدمـات التحقيـق للبعثتـني، وللمسـاعدة يف تدريـب املوظفــني 

على بناء قدرة اإلدارة املدنية يف جمال التحقيق. 
٢٤٥ -واشـتملت التحقيقـــات الرئيســية الــيت أجريــت أثنــاء 
الفـترة املشـمولة ـذا التقريـر علـى إســـاءة توجيــه األمــوال يف 
برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، وعلـــــى إجــــراء حتقيــــق يف 
االدعـاءات املتعلقـة بتقاســـم املصروفــات بــني حمــامي الدفــاع 
واحملتجزين احملليني لدى كـل مـن احملكمتـني الدوليتـني لروانـدا 
ـــب خدمــات الرقابــة  ويوغوسـالفيا السـابقة. كمـا تـرأس مكت
الداخليــة فرقــة عمــل دوليــة للتحقيــق يف اامــــات بالرشـــوة 
وابــتزاز الالجئــني يف كينيــا يف ســعيهم إىل إعــــادة التوطـــني، 

وأسفر التحقيق عن القبض على تسعة أشخاص. 
الرصد والتفتيش املركزيان 

٢٤٦ -أجـرت وحـدة الرصـد والتفتيـش املركزيــني عمليــات 
ــــــت كـــــال مـــــن إدارة الشـــــؤون االقتصاديـــــة  تفتيــــش مشل

ـــــة العامــــة وخدمــــات  واالجتماعيـــة، وإدارة شـــؤون اجلمعي
املؤمتـرات، ومكتـب األمـــم املتحــدة ملراقبــة املخــدرات ومنــع 
اجلرميـة. وخلـص التفتيـــش الــذي أجــري فيمــا يتعلــق بــإدارة 
ــى  الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة إىل أن اإلدارة عملـت عل
زيادة حتقيق االنسجام بني السياسات والربامج وقدمت مزيدا 
من الدعم الفين الفعال لآلليـات احلكوميـة الدوليـة واملشـتركة 
بـني الوكـاالت. ويلـزم إدخـال حتســينات علــى عمليــة تقييــم 
أنشـطة التعـاون اإلمنـــائي ووضــع القــرارات التنفيذيــة موضــع 

التنفيذ على نطاق املنظومة. 
٢٤٧ -وأظـهر التفتيـش الـذي أجـــري فيمــا يتعلــق خبدمــات 
ــــاح حتســـني  املؤمتــرات أن ترشــيد خدمــات الدعــم التقــين أت
التخطيـط، وزيـادة ترشـيد ختصيـص املـوارد، وحتســـني كفــاءة 
ــــة الدوليـــة وهيئـــات  اخلدمــات املقدمــة إىل اهليئــات احلكومي
اخلـرباء. ومـن شـأن وجـود مزيـد مـــن آليــات احلصــول علــى 
تعليقـات، مـن قبيـل الدراسـات االســـتقصائية، أن حيســن مــن 
نوعية اخلدمات اليت توفرها اإلدارة. والحظ مكتب خدمـات 
الرقابة الداخلية، يف التفتيــش الـذي أجـراه فيمـا يتعلـق مبكتـب 
مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة، أن إدارة هـذا املكتـب تتســم 
بطابع بالغ املركزية والتحكم. ومل يكن هناك نظـام متماسـك 
ملراقبـة الربنـامج، واحتجبـت املســـاءلة خلــف ســتر مــن عــدم 
وجــود تفويــض للســلطات حمــدد املالمــح حتديــدا واضحــــا. 
وأشارت الدول األعضاء، مبـا يف ذلـك الـدول املاحنـة والـدول 
املســتفيدة مــن اخلدمــات، إىل أن هــذا األمــــر أضـــر بالوفـــاء 
بالواليـات املنوطـة بـاملكتب وبتنفيـذ بعـض املشـــاريع. وأعلــن 
ــــات مكتـــب خدمـــات الرقابـــة  املكتــب قبولــه جلميــع توصي
الداخلية، وشرع يف اختاذ جمموعة من التدابري لتحسني احلالة. 

التقييم املركزي 
ــــم املركـــزي بفحـــص برنـــاجمي  ٢٤٨ -قــامت وحــدة التقيي
الســكان والتنميــة املســــتدامة اللذيـــن اضطلعـــت مـــا إدارة 
الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة العــــام املـــاضي. وخلـــص 
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تعزيز اإلدارة 

الفحص إىل وجود اعتراف كبـري بقيمـة التقـارير واملنشـورات 
الصادرة عن شعبة السـكان كأعمـال مرجعيـة، ومبـا تتسـم بـه 
من مشول وجودة تقنيـة، كمـا خلـص إىل أن الشـعبة كـان هلـا 
إسـهام كبـري يف تفـهم اهلجـرة الدوليـة. وركـز التقييــم املتعلــق 
بربنامج التنمية املستدامة على القضايا املتعلقة بتنفيـذ الربنـامج 
احلايل. وأوصى مكتب خدمات الرقابة الداخلية باختـاذ تدابـري 
لتحســني الدعــــم املقـــدم إىل العمليـــات احلكوميـــة الدوليـــة، 
وترشـيد عمليـــة تقــدمي التقــارير، وحتســني نوعيــة املعلومــات 
املقدمـة. وأيـدت جلنـة الربنـــامج والتنســيق يف دورــا احلاديــة 
ــــه ٢٠٠١، مجيـــع  واألربعــني، الــيت عقــدت يف حزيــران/يوني

التوصيات اليت أسفر عنها التقييم. 

ـــذ  ٢٤٩ -وأجنــزت الوحــدة أيضــا اســتعراضات ثالثيــة لتنفي
التوصيــات الناشــئة عــن التقييمــات املتعمقــة لربنــامج األمـــم 
املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وبرنـامج األمـم املتحــدة 
للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات. ورأى مكتـب خدمـات الرقابـــة 
ـــات تنفيــذا  الداخليـة أنـه علـى الرغـم مـن تنفيـذ بعـض التوصي
ـــذ كــان إىل حــد مــا خميبــا  مرضيـا، فـإن املسـتوى العـام للتنفي
لآلمـــال، إذ أن برنـــامج األمـــم املتحــــدة للمراقبــــة الدوليــــة 
للمخدرات مل يعاجل املشـاكل األساسـية الـيت حددهـا التقييـم. 
ويقـــوم مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة برصـــد تنفيـــــذ 

التوصيات اليت مل تنفذ حىت اآلن.   
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 الفصل السادس 
   الشراكات 

االتصاالت 
٢٥٠ -كمـا ذكـرت يف تقريــري الســنوي الســابق، جنحــت 
األمـم املتحـــدة يف إقامــة شــراكات عامليــة مل يكــن ألحــد أن 
يتصـور قيامـها منـذ عقـد واحـد فقـط. وال يـزال جيـري تعزيــز 
ـــة لالتصــاالت  هـذه الشـراكات مـن خـالل اسـتراتيجية املنظم
واملعلومات، اليت تقـوم علـى إدراك واضـح لكـون أن أهـداف 
األمم املتحدة ال ميكـن بلوغـها إال مـن خـالل مجـهور مسـتنري 

يتفهم رسالتها.  
٢٥١ -ومع أن العامل يواجه سيال جارفا مـن املعلومـات فـإن 
مسؤوليتنا تكمن يف إعطاء صورة عامة ومعىن واضح ألنشطة 
املنظمـة وبراجمـها. وبالنسـبة إلدارة شـــؤون اإلعــالم اســتدعى 
ذلـــك إدمـــاج العمليـــات ذات الطـــابع املتنـــوع يف محــــالت 
ـــامت اإلدارة بتســليط الضــوء  اسـتراتيجية للدعـوة العامليـة. وق
علـى النتـائج امللموسـة الـيت متخضـت عنـها املؤمتــرات الدوليــة 
الرئيسية اليت عقدا األمم املتحـدة علـى مـدى العـام املـاضي. 
وكان هناك العديد من املبادرات اليت أسهمت يف إبـراز أمهيـة 
بلوغ أهداف إعالن األلفيـة، مـن بينـها محلـة �األمـم املتحـدة 
تعمل�، اليت ركزت على األثر املباشـر للمنظمـة وعلـى حيـاة 
ـــــائقي عــــن األســــلحة اخلفيفــــة بعنــــوان  النـــاس؛ وفيلـــم وث
�مدججــون بالســالح�؛ وتقريــر عــن حقــــوق اإلنســـان يف 
منشـور �منجـزات األمـم املتحـدة�، وحتقيقـات خاصـــة عــن 
القضايا الصحية يف أفريقيا يف جملة �وقائع األمم املتحدة�.  

٢٥٢ -وكمــــا يؤكــــد �إعــــالن األلفيــــة�، فــــإن فوائـــــد 
التكنولوجيــات اجلديــدة للمعلومــات واالتصــاالت جيـــب أن 
تتاح للجميع. وهذه الوالية هـي القـوة الدافعـة وراء مـا نبذلـه 
من جهود لكي تتاح للبلدان الناميـة فـرص االسـتفادة الفوريـة 

من التطورات اإلخباريـة لألمـم املتحـدة. ولقـد هيـأ لنـا النمـو 
العاملي يف استخدام شبكة اإلنترنت والربيد اإللكتروين، مبا يف 
ذلك يف أقل البلدان منوا، التواصل السـريع واآلين مـع وسـائط 
اإلعـالم يف البلـدان الناميـة. ومعظـــم الكيانــات اخلاصــة ــذه 
الوسائط ليس هلا متثيل لـدى األمـم املتحـدة، وتعتـرب خدمـات 
الربيد اإللكتروين واألخبار اليت جيـري بثـها عـن طريـق املواقـع 
اإللكترونية مبثابة خدمة هائلة هلـا أمهيتـها البالغـة بالنسـبة هلـذه 

الكيانات. 
٢٥٣ -وأنشئت خدمة إخبارية يومية يف موقع األمم املتحـدة 
ـــم  علــى الشــبكة اإللكترونيــة، تقــدم إفــادة عــن أنشــطة األم
املتحدة وعملياا ووثائقها وعـن مصـادر املعلومـات األخـرى 
املتاحة إلكترونيا، وتتيح وصـالت بتلـك األنشـطة والعمليـات 
والوثائق واملصادر، من بينها وصالت مباشرة من امليدان، مـع 
توفـري ذلـك كلـه مـن خـــالل الصــور الرقميــة. وتعــد اخلدمــة 
اإلخباريــة جــزءا مــن مركــز األنبــاء التــابع لألمــم املتحــــدة، 
املصمم خصيصا ليكون مبثابـة البوابـة اإللكترونيـة لألنبـاء عـرب 
مجيـع أحنـاء منظومـة األمـم املتحـدة، ممـا يسـاعد علـــى ضمــان 
احلصول على املعلومات املتعلقة باملنظمة على الصعيـد العـاملي 
ويف الوقت املناسب. وباإلضافة إىل ذلك، جيـري إعـداد نظـام 
للتنبيه إىل األنباء عـن طريـق الـربيد اإللكـتروين كوسـيلة أكـثر 
اتســـاما بالطـــابع املباشـــر والعملـــي مـــن وســـائل االتصـــــال 
اإللكتروين باجلماهري املستهدفة. وهنــاك نظـام ممـاثل يسـتخدم 
بـالفعل بصـورة منتظمـة لتنبيـه وسـائط اإلعـالم يف مجيـع أحنــاء 

العامل إىل التطورات اهلامة. 
٢٥٤ -وبث نشرات إخبارية يوميـة مـن خـالل إذاعـة األمـم 
املتحدة باللغات الرمسية السـت للمنظمـة مـن األمثلـة األخـرى 
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الشراكـات 

ــــا  اهلامــة علــى ســعي اإلدارة إىل اجتيــاز �فجــوة التكنولوجي
الرقميـة� بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميــة. وهــذا 
البـث اإلذاعـي احلـــي الــذي جيــري نقلــه إىل مئــات احملطــات 
اإلذاعيـة يف منـاطق العـامل حيظـى جبمـهور مـن املسـتمعني يبلــغ 
عشرات املاليني من الناس يوميا. وقد تلقى ما يربو على مائة 
من شبكات اإلذاعة والتليفزيون إعالنات خدمـة عامـة بشـأن 
ــــذا العـــام بســـنة األمـــم املتحـــدة للحـــوار بـــني  االحتفــال ه
احلضارات. وبلغ عدد زوار موقع األمم املتحدة على الشـبكة 
ـــذا العــام، وهــو أيضــا جبميــع اللغــات الرمسيــة  اإللكترونيـة ه
السـت، مـا متوسـطه أربعـة ماليـني زائـر يوميـا، وهـو مـا ميثــل 
ضعـف العـــدد لعــام ٢٠٠٠. وجيــري بصــورة خالقــة تعزيــز 
تعدديـة اللغـات الـيت تعـد أمـرا أساسـيا لتحقيـق هـذا النجـــاح: 
فيجـري حاليـا، علـى سـبيل املثـال، وضـــع اللمســات النهائيــة 
التفـاق مـع عـدد مـن اجلامعـات يف إسـبانيا لتوفـــري ترمجــة إىل 
اللغة اإلسبانية للمواد املنشورة على موقع األمم املتحـدة علـى 
الشـبكة اإللكترونيـة. وتقـوم مراكـــز األمــم املتحــدة لإلعــالم 
بزيـادة توسـيع مـدى انتشـار املوقـع وذلـك مـن خـالل ابتكــار 
الرسائل اليت يتـم تصميمـها خصيصـا باللغـات املعمـول ـا يف 

مناطق عمل هذه املراكز. 
٢٥٥ -ومـن شـــأن التكنولوجيــا أن تيســر توجيــه األشــكال 
ــــة  التقليديــة لتوصيــل املعلومــات، وال ســيما الطباعــة، بطريق
جذابة وسهلة املنال واقتصادية يف الوقت نفسـه. وقـد أبـرزت 
املقاالت اليت نشرها مسـامهون خـارجيون أوجـه النجـاح الـيت 
حققتها أنشطة األمم املتحدة والعقبات الـيت واجهتـها. وكـان 
من شأن إعادة نشر فرادى املقاالت يف وسـائط إعـالم خمتلفـة 

أنه عزز أيضا األثر املضاعف حملتوى هذه املقاالت. 
٢٥٦ -وتواصل برامج الوصـول إىل وسـائط اإلعـالم توسـيع 
نطـاق الوعـي بأنشـطة األمـم املتحـدة. وتعـزز مكـــاتب األمــم 
املتحدة لإلعالم الروابط مع وسائط اإلعالم احمللية واملنظمات 
غــري احلكوميــة وعامــة اجلمــــهور مـــن أجـــل ضمـــان تفـــهم 

اهتمامـات املنظمـة علـــى نطــاق واســع. وبدعــم ســخي مــن 
حكومـة اليابـان قـام ١٥ صحفيـا مـن آسـيا حبضـور جلســـات 
ـــر األمــم املتحــدة، وانضــم ١٩  إحاطـة رفيعـة املسـتوى يف مق
مشـتركا إىل برنـامج التدريـب الســـنوي الــذي تنظمــه اإلدارة 

لإلذاعيني والصحفيني من البلدان النامية. 
ـــا  ٢٥٧ -ويف مكتبـة داغ مهرشـلد أدى اسـتخدام التكنولوجي
الرقمية يف معاجلة الوثـائق وإنشـاء قواعـد بيانـات مرجعيـة إىل 
جعل هذا املستودع العاملي املستوى للمعلومـات أيسـر منـاال. 
ــــــى ٠٠٠ ٦٠ مـــــن  ويف العــــام املــــاضي، ردت املكتبــــة عل
االستفسارات عن املراجع من جانب األفراد، وأتاحت للقـراء 

االطالع على الدوريات اإللكترونية عرب الربيد اإللكتروين. 
٢٥٨ -وتواصل إدارة شؤون اإلعالم العمل بنشاط من أجل 
تنفيـذ اهلـــدف الــوارد يف إعــالن األلفيــة الداعــي إىل �إتاحــة 
فرص أكرب للقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميـة واتمـع 
املدين بصفة عامـة لإلسـهام يف حتقيـق أهـداف املنظمـة وتنفيـذ 
براجمها�. ويضم هؤالء الشركاء ٦٠٠ ١ مـن املنظمـات غـري 
احلكوميــة املرتبطــة بــاإلدارة بصــورة رمسيــة؛ واملشـــتركني يف 
اجلوالت املصحوبة مبرشدين الذين جيري التخطيط لكي تتيـح 
ــن  هلـم زيـارام جتربـة جديـدة وشـاملة؛ وتالميـذ املـدارس الذي
انضمـوا حبمـاس إىل الـربامج الـيت صممـت مـن خـالل احلافلـــة 
املدرسية األثريية؛ ودوائر رجال األعمال اليت ميكنها الوصـول 
إىل فرص الشراء يف البلدان النامية من خـالل النسـخ املطبوعـة 
واإللكترونيـة مـن منشـور �أعمـــال التنميــة�. وعــالوة علــى 
ذلــك، فــإن اإلدارة تقــوم بدعــم اجلــهات الفاعلــة السياســـية 
واالقتصاديـة واإلنسـانية العاملـة يف إطـــار األمــم املتحــدة مــن 
خـالل قســـم اخلرائــط الــذي ال يــزال يشــكل أحــد املصــادر 

املرجعية احليوية بالنسبة إىل املنظمة ككل. 
٢٥٩ -ولقد فتحت ثورة االتصـاالت البـاب علـى مصراعيـه 
أمام تكنولوجيات جديـدة يسـرية املنـال بصـورة مـتزايدة، بـل 
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

إـا تتيـح إمكانيـات جديـدة لتحســـني وتنشــيط ســبل النشــر 
القائمة. واملوارد اليت يتعني توفريها اليوم ضرورية لبلــوغ الغـد 
ـــة إعــادة  املنشـود. وإذ متضـي إدارة شـؤون اإلعـالم مـن مرحل
التوجيـــه إىل مرحلـــة التحديـــث، فإنـــه مـــــن الضــــروري أن 
ال تضطـر، حتـت ضغـط تعـدد الواليـات واالفتقـار إىل املـــوارد 

احلقيقية، إىل التوسع على حنو يفوق قدراا. 
 

صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية 
تواصـل األمـــم املتحــدة االســتفادة مــن طائفــة دائبــة  -٢٦٠
االتســاع مــن الشــراكات مــع أوســاط األعمــــال التجاريـــة، 
واملؤسسات اخلريية، ومنظمـات اتمـع املـدين. ويـتزايد بقـوة 
اهتمام القطاع اخلاص بالتعاون مع األمم املتحدة، وتوجـه إىل 
ــع  مكتـيب بصـورة مـتزايدة مطـالب بإقامـة شـراكات مبتكـرة م
طائفـة عريضـة مـن العنـاصر الفاعلـة يف اتمـع املـدين. ويقــوم 
صنـدوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدوليـة بــدور حيــوي يف 
إقامــة الشــبكات لصــــاحل منظومـــة األمـــم املتحـــدة. وحيـــدد 
الصندوق سبال جديدة إلقامة شراكات مع طائفة واسـعة مـن 
ــــدم  الشــركاء؛ ويوفــر املشــورة بشــأن تصميــم الــربامج؛ ويق
التوجيــه بشــأن قواعــــد األمـــم املتحـــدة اإلجرائيـــة وطرائـــق 
التمويل؛ ويدعم يئة بيئة مواتيـة لألعمـال اخلرييـة مـن خـالل 

الشركات واألفراد.  
ــــارس  ٢٦١ -وقــد دخــل الصنــدوق عامــه الرابــع يف آذار/م
٢٠٠١. وقام الصندوق، بوصفه هيئة منـاظرة ملؤسسـة األمـم 
املتحدة، بوضع برامـج تبلـغ قيمتـها قرابـة ٣٨٥ مليـون دوالر 
لدعـــم مـــا يربـــو علـــى ١٧٠ مشـــروعا مبشـــاركة ٣٢ مـــن 
املنظمات التابعة لألمـم املتحـدة يف أكـثر مـن ١٠٠ بلـد. ويف 
عـام ٢٠٠١ أضـاف الصنـدوق إىل براجمـه اجلاريـة يف جمـــاالت 
صحـة الطفـل والبيئـة واملـرأة والســـكان مــهام جديــدة بشــأن 
السالم واألمن وحقوق اإلنسان. ويف العام املاضي متت تعبئـة 
مبلغ إضايف قدره ٦٣ مليون دوالر من األموال الربناجميـة مـن 

طائفـة كبـرية مـن الشـركاء. وباملشـاركة مـــع مؤسســة األمــم 
املتحدة، يقوم صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية أيضا 
بتشـجيع التكـامل والتنسـيق مـن خـالل اجلمـع بـني املنظمـــات 

التابعة لألمم املتحدة يف مشاريع مشتركة. 
٢٦٢ -ويواصل الصندوق ما درج على القيـام بـه مـن وضـع 
ـــاع اخلــاص واملؤسســات اخلاصــة،  ترتيبـات تعاونيـة مـع القط
مبا يف ذلك مؤسسة بيـل وميلنـدا غيتـس، ومؤسسـة روكفلـر، 
وشــركة كوكــاكوال، وشــــركة سيســـكو للنظـــم، وشـــركة 
إريكسون، وبنك إمربيـال الكنـدي لتجـارة األسـواق العامليـة، 
ـــدوق،  واملنظمـة الدوليـة للطريـق املوحـد، وغريهـا. وقـام الصن
بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـــدة املشــترك املعــين بــاإليدز 
ـــــص املناعــــة  وجملـــس األعمـــال العـــاملي املعـــين بفـــريوس نق
البشـرية/اإليـدز، علـى سـبيل املثـال، بفتـح حـوار مـع القطـــاع 
اخلـاص لدعـم جـهود مجـــع األمــوال ملكافحــة فــريوس نقــص 
املناعـة البشـــرية/اإليــدز. وســاعد الصنــدوق أيضــا يف عمليــة 
إنشاء مرفق تتلقى مؤسسة األمم املتحـدة مـن خاللـه األمـوال 
املقدمة من القطاع اخلاص ريثما يتم إنشـاء الصنـدوق العـاملي 
لإليـدز والصحـة. ويواصـل الصنـدوق تنسـيق أعمـال الشـــبكة 
املشتركة للصحة، اليت تديرها منظمة الصحـة العامليـة، ودائـرة 
تكنولوجيـا املعلومـات بـاألمم املتحـــدة، الــيت يديرهــا برنــامج 
�متطوعو األمم املتحدة�. وسيواصل الصندوق التركيز على 
ـــذ أهــداف إعــالن  تعزيـز الشـراكات مـن أجـل النـهوض بتنفي

األلفية. 
 

خدمات املشاريع 
٢٦٣ -يعترب مكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع الكيـان 
الوحيـد يف منظومـة األمـم املتحـدة الـــذي ميــول نفســه متويــال 
ـــل نفســه علــى أســاس حتصيــل  كـامال، ويقـوم املكتـب بتموي
الرسـوم مقــابل اخلدمــات. ويف عــام ٢٠٠٠ حصــل املكتــب 
علـى أعمـال جديـدة تقـدر قيمتـها مببلـغ ٩٤٨ مليــون دوالر، 
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وأجنز خدمات تقدر قيمتها مبا يربو علـى ٤٧١ مليـون دوالر 
يف أكـثر مـن ٦٠٠ ٢ مشـروع يف مجيـع أحنـاء العـــامل. ووافــق 
املكتب أيضا على إنفاق ١٩٣ مليون دوالر كقروض مقدمـة 
للمشـاريع الـيت يقـوم باإلشـراف عليـها بالنيابـة عـن الصنــدوق 

الدويل للتنمية الزراعية. 
٢٦٤ -وخـالل العـام، عمـل املكتـب بصـــورة أساســية علــى 
تنويـع قـاعدة عمالئـه، معتمـدا يف ذلـك علـى صلتـه اجلوهريـــة 
بربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي. ويف عـام ٢٠٠٠ بلـغ جممـوع 
قيمة املشاريع اليت حصـل عليـها املكتـب مـن الشـركاء اجلـدد 
مع األمم املتحدة حدا غري مسبوق قدره ١٣٢ مليون دوالر، 
متجـاوزا بذلـك قيمـة املشـــاريع املطلوبــة مــن املــوارد العاديــة 
ـــترة الســتة شــهور  لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وخـالل ف
ـــن  األوىل مــن عــام ٢٠٠١ بلغــت قيمــة طلبــات املشــاريع م
العمـالء اآلخريـن عـدا برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي رقمــا 

قياسيا قدره ٢٠٠ مليون دوالر. 
ـــات مــن  ٢٦٥ -ومـن بـني العمـالء اجلـدد الذيـن طلبـوا خدم
مكتب خدمات املشاريع برنامج األمم املتحدة للبيئـة واللجنـة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ، والوكالــــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وإدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــــة يف 
كوسوفو، وإدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية. 
ويف كـــل مـــن تيمـــور الشـــرقية وكوســـــوفو مت االضطــــالع 
بعمليـات الشـراء الرئيسـية دعمــا للجــهود الــيت تبذهلــا األمــم 
املتحدة إلقامة هياكل احلكم املؤقت. وأسفرت العمليات اليت 
اضطلع ا املكتب عن وفـورات كبـرية يف التكـاليف للعمـالء 

وأسهمت يف بناء القدرة احمللية يف جمال التعمري الوطين. 
٢٦٦ -ومع تزايد أعمـال املشـاريع بالنيابـة عـن العمـالء غـري 
التقليديني زادت أيضا الشراكات اجلديدة الـيت تتسـم بتقسـيم 
واضـح للعمـل. ويف حـني احتفـظ ممولـو املشـــاريع باملســؤولية 
عن توفري اخلـربة املطلوبـة يف جمـال الواليـة املنوطـة ـم، عمـل 

املكتــب كمديــر للمشــاريع، متوليــا املســؤولية عــن النشـــاط 
ــيت  التنفيـذي والتجـاري وإدارة املخـاطر واملسـؤوليات املاليـة ال
ـــامليزة  تنطـوي عليـها عمليـة التعـاقد. وهنـاك اعـتراف مـتزايد ب
ــــى النتـــائج،  النســبية للمكتــب يف انتــهاج اإلدارة القائمــة عل
وإمكانيـة نقـل هـذه املعرفـة إىل منظومـة األمـم املتحـدة بوجـــه 
عـام. ويف عـام ٢٠٠٠ وفـر املكتـب اخلدمـات االستشــارية يف 
جمال اإلدارة إىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليـط 
اهلادئ دعما لربنامج اإلنعــاش الـذي تضطلـع بـه اللجنـة، وإىل 
إدارة التعـاون التقـين بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف جمـــال 
ــــوط وعـــبء العمـــل. وقدمـــت أيضـــا خدمـــات  حتليــل ضغ
استشارية يف غواتيماال، حيـث طلـب برنـامج األغذيـة العـاملي 
مساعدة املكتب يف وضع الربنامج القطـري لربنـامج األغذيـة، 
وبنـاء علـى طلـب بعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق يف غواتيمـــاال، 
ـــب اخلدمــات االستشــارية ملؤسســة ســوروس وإىل  وفـر املكت
ـــة  مركـز اإلجـراءات القانونيـة وحقـوق اإلنسـان، وإىل حكوم
النرويج بشأن القضايا املتصلة بتنفيذ اتفاقات السـالم ومتابعـة 

أعمال جلنة استجالء الوقائع التارخيية. 
٢٦٧ -ومن املتوقع أن تسفر اجلهود اليت يبذهلـا املكتـب عـن 
نتـائج عظيمـة يف عـام ٢٠٠١. ففـــي إطــار نظــام الشــراكات 
الوطيد الذي ينفـذه املكتـب، وهـو شـكل جديـد مـن أشـكال 
اخلدمـات املقدمـة، ميكـن للمؤسسـات التابعـــة ملنظومــة األمــم 
املتحـدة أن تسـتعني بـاملكتب يف التوسـط إلقامـة شــراكات أو 
لتنفيذ مشاريع يف إطـار اتفاقـات الشـراكات القائمـة. وقـد مت 
حــىت اآلن توقيــع ١١ اتفاقــا مــع املنظمــات غــــري احلكوميـــة 
ومؤسســات القطــاع اخلــاص. ويف إطــار شــراكة مــن هــــذه 
الشراكات، ميوهلا صندوق األمم املتحدة للشراكات الدوليـة، 
جيري إيصال خدمات التثقيف املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/اإليدز إىل اتمعات احملليـة النائيـة يف نيبـال. وجيـري، 
يف إطــار شــراكة أخــرى، نقــل املــهارات املتعلقــــة بالتجـــارة 
واألعمـال التجاريـة إىل احلرفيـني احملليـــني يف موزامبيــق. ومــن 
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شــأن هــذه الشــراكات أن تعــزز إجنــاز املشــاريع واجتــــذاب 
أصحاب املصاحل اجلدد الذين يعد دعمهم بالغ األمهية بالنسبة 

للواليات العاملية املنوطة باألمم املتحدة. 
شراكات اتمع املدين 

٢٦٨ -علـى مـدى العـام املـاضي اسـتمر تطـــور التعــاون مــع 
اتمع املدين، واشتمل علـى طائفـة كبـرية مـن املنظمـات غـري 
احلكومية والقطاع اخلاص وجرى تدعيم املبادرات القائمة يف 
ـــم األمــم  جمـاالت احلـوار املتعلـق بالسياسـات، والدعـوة إىل قي
املتحـدة وأنشـطتها. ويف الوقـت نفسـه، فإننـا نقيـــم شــراكات 
جديـــدة مـــع أوســـاط قطـــاع األعمـــال، واملنظمـــــات غــــري 
احلكومية، ومع جهات اتمع املدين الفاعلـة مـن أجـل تعزيـز 
تقاســم املعلومــات وفــرص التعلــم، ودعــم إجنــاز العمليــات، 

وتعبئة املوارد اخلاصة. 
٢٦٩ -وعلــى مســــتوى السياســـات كـــان هنـــاك تطـــوران 
ملحوظـان متثـال يف إنشـاء فرقـة العمـــل املعنيــة بتكنولوجيــات 
املعلومــات واالتصــــال، وإنشـــاء الشـــبكة الرفيعـــة املســـتوى 
للسياسـات املعنيـة بتشـغيل الشـباب. ويعتمـد هــذان اجلــهدان 
التعاونيــان علــى خــربة ومــوارد املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، 
والقطاع اخلاص، واألوسـاط األكادمييـة، مـن أجـل مسـاعدتنا 
يف زيادة فعالية معاجلة القضايا اإلمنائيـة احلرجـة. وتقـوم أيضـا 
املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـــاص وجــهات اتمــع 
املدين الفاعلة األخرى، مبا يف ذلـك أعضـاء الربملانـات، بتوفـري 
مسامهات قيمة يف األعمـال التحضرييـة للمؤمتـر الـدويل املعـين 
بتمويل التنمية، ومؤمتر القمة العـاملي املعـين بالتنميـة املسـتدامة 
يف عـام ٢٠٠٢، وتعمـل علـى حنـــو وثيــق مــع هيئــات األمــم 
املتحدة املعنية بغية تقاسم اخلـربات، واالسـتفادة مـن اخلـربات 

القائمة، واقتراح اإلجراءات املشتركة يف املستقبل. 
ـــاق  ٢٧٠ -وتواصــل املبــادرة الــيت أعلنتــها حتــت اســم� امليث
العـاملي� تطورهـا كشـبكة تضـم العديـد مـن أصحـاب املصــاحل 

وتركز على ثالثة جماالت رئيسية من جمـاالت النشـاط، وهـي: 
التعلّم؛ واحلوار؛ والعمل. وتتكون الشبكة اآلن من عدة مئـات 
مــن الشــركات، ورابطــــات العمـــل التجاريـــة، واملؤسســـات 
األكادميية، واملنظمات غري احلكومية الناشطة يف جماالت البيئة، 
والعمالـة، وحقـــوق اإلنســان، والتنميــة. ومتثَّــل أحــد جمــاالت 
التركـيز الرئيسـية خـالل اإلثـين عشـر شـهرا املاضيـة يف إشـــراك 
املزيـد مـن الشـركات ورابطـات قطـــاع األعمــال مــن البلــدان 
النامية، وميثل املشـتركون مـن القطـاع اخلـاص اآلن قرابـة ثلثـي 
املشـتركني يف هـذه الشـبكة. وتواصـــل منظمــة العمــل الدوليــة 
وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق 
اإلنسان، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي القيـام بـدور رئيسـي 
كما تشارك اهليئات األخرى التابعة لألمـم املتحـدة يف جمـاالت 
حمددة من ااالت املشمولة ذه املبادرة. فمؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية (األونكتاد)، على سبيل املثال، يعمل مع غرفة 
التجــارة الدوليــة وفــرادى الشــركات بشـــأن برنـــامج لتوفـــري 
االستثمارات ألقل البلدان منوا، مبا يف ذلك إعداد األدلة وإقامة 
ـــارية املتعلقــة باالســتثمارات.  الروابـط وإنشـاء اـالس االستش
وتعمـل املنظمـة الدوليـة ألصحـاب األعمـال مـع منظمـة العمــل 
الدوليـة يف إعـداد املـواد التدريبيـة املتعلقـة باملبـادئ التسـعة الــيت 
تضمنها امليثاق العاملي لكي تستخدمها املنظمات الوطنية التابعة 
لتلـك املنظمـة يف مـا يربـو علـى ١٠٠ بلـد، كمـــا تتعــاون مــع 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية/اإليدز لتعزيز قـدرة منظمـات أصحـاب األعمـال علـى 
التصدي هلذا الوباء، وال سيما يف أفريقيا. وتستخدم عدة جلان 
إقليميـة امليثـاق العـاملي كإطـار للحـوار وإقامـة الشـــراكات مــع 
القطاع اخلاص يف مناطق تلك اللجان. ومت إنشاء منتدى للتعلم 
تديره جمموعة من املؤسسـات األكادمييـة، كمـا بـدئ يف حـوار 
يتعلــق بالسياســــات بشـــأن دور القطـــاع اخلـــاص يف منـــاطق 
الصـراع. وتقـوم فـرادى الشـركات بدعـم املشـاريع اإلمنائيــة يف 
إطار الشراكة مـع األمـم املتحـدة يف جمـاالت مـن قبيـل فـريوس 
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نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز، واالئتمانــات املتناهيــة الصغــر، 
وفجـوة التكنولوجيـا الرقميـة، والتنـوع، واملســاعدة اإلنســانية، 

ودعم الالجئني. 
٢٧١ -وال نزال نعبئ األموال واملنتجات املقدمة على سـبيل 
اهلبـة، والدعـم املقـدم مـن املتطوعـني مـن خـالل األعمـال الــيت 
يقـوم ـا صنـدوق األمـم املتحـدة للشـراكات الدوليـة، فضـــال 
عن برامج الدعوة ومجع األموال اليت يقــوم ـا فـرادى هيئـات 
األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك منظمـة األمـم املتحـــدة للطفولــة، 

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــــدة 
املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز، ومكتـب 
تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، وبرنـامج األمـــم املتحــدة للمراقبــة 
الدوليـــة للمخـــدرات، ومفوضيـــة األمـــم املتحـــدة لشـــــؤون 
الالجئني. وتتراوح هذه الربامج بني املبادرات الطويلـة األمـد، 
مثــل برنــامج �التحــــول إىل األفضـــل� الـــذي تضطلـــع بـــه 
اليونيســيف، وأحــدث اجلــهود التعاونيــة مــن قبيــــل برنـــامج 
�شــبكة املعونــة�، والدعــم املقــــدم مـــن الشـــركات لتنـــا 

اإللكترونية اليت حتمل اسم �األمم املتحدة تعمل�.  
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